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 فہرست

  *سوره ھود
  *مضامين اور فضيلت

  *اس سورة کی معنوی تاثير
  *دعوت انبياء کے چار اہم اصول

  *دين وُدنيا کا رشتہ
  *شان نزول

  *سب اسی کے مہمان ہيں
  نکات *چند اہم

  *تقسيِم رزق اور زندگی کے لئے سعی وکوشش
  *مقصِد خلقت

  *مومن عالی ظرف اور بے ايمان کم ظرف ہوتے ہيں
  *چند توّجہ طلب نکات

  ۔ امِت معدوده اور ياراِن مہدی عليہ السالم:١*
  ۔ کوتاه فکری کے چار مظاہر٢*
  ۔ کم ظرفی کی انتہ٣*
  ۔ تمام نعمات عطيہ وبخشش ہيں۴*
  ۔ اعماِل نيک کے اثرات۵*

  *قرآن ايک معجزٔه جادواں
  *چند اہم نکات

  کا مفہوم:“ لعلّ ”۔ آيت ١*
  ۔ آيات اٰلہی کی تبليغ ميں تاخير؟٢*
  کا معنی:“ اَم”۔ آيت ميں ٣*
  ۔ معجزه طلبی کا جواب:۴*
  ۔ قرآن کا چيلنج۵*
  ۔ پورا قرآن، دس سورتيں يا ايک سورت :۶*
  کے مخاطب:“ ٕاِْن لَّْم يَْستَِجيبُوا لَُکمْ ”۔ ٧*

  *تفسير
  ۔ ايک اشکال کی وضاحت:١*
  ۔ دنيا کی زينتيں٢*
  “باطل”کے بعد لفظ “ حبط”۔ ٣*
  ۔ ايک حديث:۴*

  *تفسير
  سے مراد“ شاھد”۔ آيت ميں ١*
  ۔ صرف تورات کی طرف اشاره کيوں؟٢*
  ميں مخاطب:“فاََلتَُکْن فِی ِمْريَةٍ ”۔ ٣*

  *سب سے زياده زياں کار
  *تفسير

  *دو قابِل توجہ نکات
  ۔ تين مربوط حقائق:١*
  کا مفہوم :“ ٔاَْخبَتُوا”۔ ٢*
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  *حضرت نوح(عليه السالم) کی قوم کی ہال دينے والی سرگزشت
  “نذير”*انبياء کے لفظ 

  *حضرت نوح کے جوابات
  *صاحِب ايمان افراد کودھتکارا نہيں جاسکت

  *چند قابل توجہ نکات
  ۔ علِم غيب اور خدا کے خاص بندے١*
  ۔ معياِر فضيلت٢*
  ۔ ايک اشکال کی وضاحت٣*

  *کہاں ہے عذاب؟
  *ايک سوال اور اس کا جواب

  کا مفہوم:“ٕاِْجَرام”۔ ١*
  ۔ آخری آيت کس کے بارے ميں ہے؟٢*
  ۔ ايک وضاحت:٣*

  *معاشرے کو پاک کرنے کا مرحلہ
  *چند قابل توجہ نکات

  ۔ معاشرے کی پاکيزگی نہ کہ انتقام:١*
  *متکبرين کی نشانياں:

  ۔ حضرت نوح (عليه السالم) کی کشتی:٣*
  *ٓاغاز طوفان
  *چند اہم نکات

  کيا طوفان نوح عالمگير تھا:۔ ١*
  ۔ کيا نزول عذاب کے بعد توبہ ممکن ہے؟:٢*
  ۔طوفان نوح ميں عبرت کے درس٣*

  *ايک داستان کا اختتام
  *پسر نوح کا دردناک انجام

  *چند قابل توجہ نکات
  تھا؟“ عمل غير صالح ”۔ حضرت نوح (عليه السالم)کا بيٹا کيوں ١*
  ۔ حضرت نوح (عليه السالم) اپنے بيٹے کے بارے ميں کيوں کر متوجہ نہ تھے؟٢*
  ۔ جہاں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے٣*

  *حضرت نوح (عليه السالم) باسالمت اُتر ٓائے
  *چند اہم نکات

  ۔ انبياء کے سچے واقعات١*
  *بہادر بت شکن

  ۔ تمام انبياء کی دعوت کا خمير توحيد ہے١*
  ۔سچے رہبر اپنے پيروکاروں سے جزا نہيں چاہتے٢*
  ۔ گناه ۔معاشرے کی تباہی٣*
  سے کيامراد ہے؟“ يزدکم قوة الٰی قوتکم”۔ ۴*

  *حضرت ہود (عليه السالم) کی قوی منطق
  *دو اہم نکات

  *اس ظالم قوم پر ۔ابدی لعنت
  ۔ قوم عاد تاريخ کی نگاه ميں١*

  *قوم ثمود کی داستان شروع ہوتی ہے
  *تفسير
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  *مکتب کا رشتہ
  *قوم ثمود کا انجام

  *چند اہم نکات
  *ابراہيم بت شکن کی زندگی کے کچھ حاالت

  *تفسير
  *قوم لوط کی شرمناک زندگی

  *چند قابل توجہ نکات
  *ظالموں کی زندگی کا اختتام

  *چند قابل توجہ نکات
  *ہم جنس پرستی کی حرمت کا فلسفہ

  *قوِم لُوط کا اخالق
  *حضرت شعيب (عليه السالم) کی سرزمين۔ مدين

  *ہٹ دھرموں کی بے بنياد منطق
  *ايک دوسرے کو دھمکياں

  *مدين کے تباه کاروں کا انجام
  *فرعون کے ساتھ زبردست مقابلہ

  *تفسير
  *سعادت مند وشقاوت منديا مشکالت؟

  *چند قابل توجہ نکات
  *استقامت کا دامن تھامے رکھو
  *ظالموں پر بھروسہ نہ کرو

  *نماز اور صبر
  *نماز کی انتہائی اہميت

  *معاشروں کی تباہی کا سبب
  *تفسير

  ندنکات*چ
  *گزشتگان کے واقعات کے مطالعہ کے چار اثرات

  *چند قابل توّجہ نکات
  *سورٔه يوسف

  *چند ضروری امور
  ہے“ احسن القصص”*يہ داستان، 

  *اميد کی کرن اور مشکالت کی ابتد
  *اہم نکات

  ند خواب*چ
  *بھائيوں کی سازش

  *چند نکات
  *منحوس سازش
  *ُرسوا ُکن ُجھوٹ
  *چند اہم نکات

  ۔ ايک ترِک اولٰی کے بدلے١*
  ۔ حضرت يوسف (عليه السالم) کی دلکش ُدع٢*
  کا مفہوم“الجبواجمعوا ان يجعلوه فی غيابت ”۔٣*
  ۔ تسويِل نفس سے کيا مراد ہے؟۴*
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  ۔ دروغ گو حافظہ ندارد۵*
  ۔ صبِر جميل کيا ہے؟۶*

  *سرزميِن مصر کی جانب
  *مصر کے محل ميں

  *چند اہم نکات
  *مصر کی بيوی کا عشِق سوزاں

  *برہاِن پروردگار سے کيا مراد ہے؟
  *چند اہم نکات

  *نفس سے جہاد:
  ۔ اخالص کی جز٢*
  اکيزه کالم۔ متين وپ٣*

  *زوجہ مصر کی رسوائی
  *چند اہم نکات

  *زوجہ مصر کی ايک اور سازش
  *چند اہم نکات

  *بے گناہی کے پاداش ميں قيد
  *قيد خانہ يا مرکِز تربيّت

  *چند اہم نکات
  *غير خدا کی طرف توجہ
  *بادشاِه مصر کا خواب

  *چند اہم نکات
  *يوسف ہر الزام سے بری ہوگئے 

 *چند اہم نکات

 

 

  

  09تفسير نمونہ جلد 
ساله زحمات کا نتيجه ہے جس کو معظم له نے اہل  15تفسيرنمونه ، آيه هللا العظمی مکارم شيرازی (مدظله العالی) کی 

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

  جلد15تعداد جلد: 
  زبان: اردو

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

  ھجری1417تاريخ اشاعت: ربيع الثانی 

  سوره ھود

  مضامين اور فضيلت 

کے مطابق يہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ “ تاريخ القرآن”مفسرين ميں مشہور ہے کہ تمام سوره مّکہ ميں نازل ہوئی ۔
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ورت ہے ۔ بعض مفّسرين کی تصريح کے مطابق يہ سورة ان آخری سالوں وآلہ وسلّم پر نازل ہونے والی انچاسويں س
ميں نازل ہوئی جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم مّکہ ميں تھے ۔ يعنی حضرت ابوطالب(عليه السالم) اور 

سخت ترين دور تھا حضرت خديجہ کی وفات کے بعد لٰہذا فطرتاً پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی زندگی کا ايک
اس بنا پر اس کہ اس زمانے ميں دشمن کا دباؤ اور اس کا زہريال پروپيگنڈا ہر دور سے زياده محسوس ہوتا تھا ۔ اس 
سورة کی ابتدا ميں ايسی تعبيريں نظر آتی ہيں جو پيغمبر اکرمصلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور مومنين کی دل جوئی اور 

  تسلّی کا پہلو رکھتی ہيں ۔
اس سورة کی آيات کا اہم اور بيشتر حّصہ گزشتہ انبياء خصوصاً حضرت نوح عليہ السالم کی سرگزشت جہاں پيغمبر 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور مومنين کے ليے تسلی اور سکون قلب کا باعث تھا وہاں ان کے طاقتور دشمنوں کے 
  ليے درِس عبرت بھی تھا ۔

سورتوں کی طرح معارف اسالمی کے اصولوں خصوصاً شرک و بت پرستی سے  اس سورة کی آيات باقی مکی
مبارزه، بعد از موت کے معامالت اور دعوِت پيغمبر اسالم کی صداقت کی تشريح پر مبنی ہيں ۔ ان مباحث ميں دشمنوں 

  کو شديد انجام سے ڈرايا گيا ہے اور مومنين کو استقامت و پامردی کی تاکيد کی گئی ہے ۔
وح عليہ السالم کے حاالت اور دشمنوں سے نبرد آزمائی کی تفاصيل کے عالوه حضرت ہود (عليه السالم)، حضرت ن

حضرت صالح(عليه السالم)، حضرت ابراہيم (عليه السالم)، حضرت لوط (عليه السالم) اور حضرت موسٰی(عليه السالم) 
طويل جنگ کی بابت اشارات بھی اس سورة کی سرگزشت نيز شرک و کفر اور انحراف و ستم گری کے خالف وسيع و 

  ميں موجود ہيں ۔
  اس سورة نے مجھے بوڑھا کرديا

اس سورة کی آيات وضاحت کے ساتھ اس امر کو ثابت کرتی ہيں کہ مسلمانوں کو کبھی دشمنوں کی کثرت اور ان کے 
و پامردی ميں اضافہ ہونا  شديد حملوں کی وجہ سے ميدان خالی نہيں چھوڑنا چاہيئے بلکہ ہر لمحہ ان کی استقامت

  چاہيئے ۔
  اسی بناپر ايک مشہور حديث ميں مذکور ہے کہ حضوِر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے فرمايا:

  شيبتنی سورة ھود
  )١سورٔه ہود نے مجھے بوڑھا کرديا ۔ (

ار زياده جلدی يا جس وقت آپ کے صحابہ نے عرض کی: اے هللا کے رسول! آپ کے چہرٔه انور پر بڑھاپے کے آث
  نمودار ہوگئے ہيں، تو فرمايا:

  شيبتنی ھود والواقعہ
  )2سورٔه ہود اور سورٔه واقعہ نے مجھے بوڑھا کرديا ۔ (

  )3وغيره کا اضافہ بھی ہوا ہے ۔ (“ مرسالت، عّم يتساء لون اور تکوير”اور بعض روايات ميں سورٔه 
  ابن عباس سے اس حديث کی تشريح ميں منقول ہے:

   پر اس آيت سے زياده سخت اور دشوار کوئی اور آيت نازل نہيں ہوئی جس ميں فرمايا گيا ہے:رسول هللا
  فَاْستَقِْم َکَمآ اُِمْرَت َو َمن تَاَب َمَعکَ 

  )4يعنی تم اور تمھارے ساتھی اس طرح ثابت قدم رہيں جيسا کہ حکم ديا گيا ۔ (
کو خواب ميں ديکھا تو آپ سے سوال کيا کہ يہ جو آپ  بعض مفسرين سے منقول ہے کہ ايک عالم دين نے رسول هللا

کيا اس کا سبب و علت گزشتہ امتوں کی سرگزشت اور ہالکت “ سوره ہود نے مجھے بوڑھا کرديا”سے مروی ہے کہ 
  )4والی آيت تھی ۔ (“ فَاْستَقِْم َکَمآ اُِمْرَت ”بيان کرنا ہے؟ آپ نے فرمايا نہيں ۔ اس سبب 

عاالوه اس آيت کے، قيامت اور عدالِت خدواندی ميں باز پرس سے مربوط گزشتہ امتوں کی بہر حال اس سورة ميں 
ہالدينے والی سزاؤں سے متعلق اور فتنہ و فساد کے خالف جنگ کے بارے ميں احکام ہيں ۔ يہ سب امور احساِس 

  انسان کو بوڑھا کردے ۔ مسئوليت پيدا کرتے ہيں ۔ تعجب کی بات نہيں کہ ان ذمہ داريوں کے بارے ميں غور و فکر
ايک نکتہ جس کی طرف يہاں توجہ کرنا ضروری ہےن يہ ہے کہ اس سورة کی بہت سی آيات ان مطالب کی تاکيد 

کرتی ہيں، جو گزشتہ سورة يونس ميں آچکے ہيں ۔ خصوصاً اس کا آغاز بعينہ اس کے آغاز جيسا ہے اور بہت سے 
  ائل کی تاکيد ہے ۔مواقع پر اس کا مقصد اور ماحول بھی انہی مس

..............  
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  .٢٣۴۔ نور الثقلين جلد دوم، ص١
  کے ذيل ميں ۔ ١١٨۔مجمع البيان اسی سورة کے آية 2
  ۔١٧٩، ص  ١١۔روح المعانی جلد 3
  کے ذيل ميں ۔ ١١٢۔مجمع البيان اسی سورة کی آيت 4
  ۔١٧٩، ص ١١۔روح المعانی جلد 5

  اس سورة کی معنوی تاثير 

  لت کے بارے ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے ايک حديث مروی ہے آپ نے فرمايا:اس سورة کی فضي
من قرء ہذه السوره اعطی من االجر والثواب بعد من صدق ھوداً واالنبياء عليھم السالم، ومن کذب بھم، و کان يوم القيامة 

  فی درجة الشھداٰء وحوسب حساباً يسيراً 
وت کرے اس کی جزا اور ثواب ان اشخاص جيسا ہے جو حضرت ہود(عليه السالم) اور جو شخص اس سوره کی تال

باقی انبياء پر ان کے جھٹالنے والوں اور منکرين کے مقابلے ميں ايمان الئے ۔ ايسا شخص قيامت کے دن شہداء ميں 
  )١سے قرار پائے گا اور اس کا حساب آسان وسہل ہوگا ۔ (

ت يہ اثر نہيں رکھتی بلکہ غور و فکر کے ساتھ کی گئی تالوت ہی عمل کی جانب واضح ہے کہ خالی اور خشک تالو
گامزن کرتی ہے اور يہ بات انسان کو مومنين ماسلف کے نزديک اور منکرين انبياء سے دور کرديتی ہے ۔ اسی بناء پر 

کی تالوت کرنے واال اسے ان ميں سے ہر ايک کی تعداد کے برابر جزا ملے گی ۔ فکر و معرفت کے ساتھ اس سورة 
قاری چونکہ گزشتہ امتوں کے شہداء کے ساتھ ہم مقصد و يک ہدف ہوگا لٰہذا تعجب نہيں کہ وه ان جيسا قرار پائے اور 

  اس کا حساب کتاب (روِز آخرت ميں) آسان و سہل ہوجائے ۔
  امام جعفر صادق عليہ السالم سے منقول ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

رة اپنے پاس لکھ کر رکھے خدا اسے بے حد قوت و طاقت عطا فرمائے گا اور جس کے پاس يہ سورةجو شخص يہ سو
تحريراً موجود ہو تو وه جنگ ميں دشمن پر غالب آئے گا يہاں تک کہ جو بھی اسے ديکھے گا اس سے خوف کھائے گا 

  )٢۔ (
اديث سے يہ مطلب نکالتے ہيں کہ صرف اگر چہ راحت طلب اور ظاہری مقاصد اخذ کرنے والے افراد اس قسم کی اح

قرآن کی تحرير اور نقش کا ہمراه ہونا ان مقاصد کے حصول کے ليے کافی ہے مگر در حقيقت ان کو اپنے پاس رکھنے
سے مراد انھيں ايک دستور العمل اور زندگی کے پروگرام کے طور پر اپنے پاس رکھنا، اسے ہميشہ پڑھتے رہنا اور 

کرنا ہے ۔ لٰہذا يہ بات مسلّم ہے کہ ايسا کرنے سے ہی نصرت و کاميابی کے آثار ظاہر ہوں گے،  ہُوبہُو اس کا اجرا
کيونکہ اس سورة ميں استقامت و پامردی، فساد سے نفرت اور ہدف و مقصد سے ہم بستگی کا حکم اور گزشتہ اقوام کی 

ه واقعہ دشمن پر کاميابی و کامرانی حاصل تاريخ و تجربات کا بيشتر حّصہ بيان کيا گيا ہے، ان ميں سے ايک مذکور
  کرنے کا درس ديتا ہے ۔

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

  .٢٠۶، ص٢۔ تفسير برہان جلد ١
 .٢٠۶، ص٢۔ تفسير برہان جلد ٢

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ
لَْت ِمْن لَُدْن َحِکيٍم َخبِيٍر۔ ١   آلٰر ِکتَاٌب ٔاُْحِکَمْت آيَاتُہُ ثُمَّ فُصِّ
  ٔاَالَّ تَْعبُُدوا ٕاِالَّ هللاَ ٕاِنَّنِی لَُکْم ِمْنہُ نَِذيٌر َوبَِشيٌر۔٢

 
   



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

 
 

ِذی فَْضٍل فَْضلَہُ َوٕاِْن تََولَّْوا فَإِنِّی ٔاَخاُف َعلَْيُکْم  َؤاْن اْستَْغِفُروا َربَُّکْم ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ يَُمتِّْعُکْم َمتَاًعا َحَسنًا ٕاِلٰی ٔاَجٍل ُمَسّمًی َويُْؤِت ُکلَّ ٣
  َعَذاَب يَْوٍم َکبِيٍر۔

  لٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر۔ٕاِلَی هللاِ َمْرِجُعُکْم َوھَُو عَ ۴

  ترجمہ
  “بخشنے والے مہربان خدا کے نام سے ” 
۔ يہ کتاب ہے کہ جس کی آيات مستحکم کی گئی ہيں پھر ان کی تشريح و تفصيل بيان کی گئی ہے، حکيم و آگاه خدا کی ١

  طرف سے (يہ نازل ہوئی ہے) ۔
و ميں اس کی طرف سے تمھيں ڈرانے واال اور خوش خبری۔ (ميری دعوت يہ ہے کہ) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کر٢

  دينے واال ہوں ۔
۔ اور يہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف پلٹو تاکہ وه اچھے طريقے سے تمھيں مدت معين تک ٣

ر اگر (اس (اس جہان کی نعمتوں سے) بہره مند کرے اور ہر صاحِب فضيلت کو اس کی فضيلت کے مطابق عطا کرے او
  فرمان سے) تم نے منہ موڑليا تو مجھے تمھارے ليے بہت بُرے دن کے عذاب کا خوف ہے ۔

  ۔ (جان لو) تمھاری بازگشت هللا کی طرف ہے اور وه چيز پر قادر ہے ۔۴

  دعوت انبياء کے چار اہم اصول 
سمانی کتاب کی اہميت کے بيان سے يہ سورة بھی گزشتہ سورة اور قرآن کی ديگر بہت سی سورتوں کی مانند اس عظيم آ

  شروع ہورہی ہے تاکہ لوگ اس کے مضامين کی طرف سے زياده متوجہ ہوں اور اسے زياده باريک بينی سے ديکھيں ۔
کا ذکر خود اس عظيم آسمانی کتاب کی اہميت کی دليل ہے، يہ کتاب باوجود اپنے اعجاز وعظمت کے “ ٓالرٰ ”حروف مقطعات 

  )١جو کہ سب کے سامنے ہيں يعنی الف، الم، راء، سے تشکيل پائی ہے (آلٰر ) ۔ (معمولی حروف مقطعات 
حروف مقطعات کے بعد قرآن مجيد کی ايک خصوصيت دو جملوں ميں بيان کی گئی ہے، پہلی يہ کہ يہ ايسی کتاب ہے جس 

نی زندگی کی تمام انفرادی، اجتماعی، مساوی اورکی تمام آيات مستحکم ہيں (ِکتَاٌب ٔاُْحِکَمْت آيَاتُہُ) ۔ دوسری يہ کہ اس ميں انسا
لَْت) ۔   معنوی ضروريات کو تفصيل سے بيان کيا گيا ہے (ثُمَّ فُصِّ

يہ عظيم کتاب ان خصوصيات کے ساتھ اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو حکيم بھی ہے اور آگاه بھی (ِمْن لَُدْن َحِکيٍم 
  َخبِيٍر) ۔

پر اس نے آياِت قرآن کو محکم بيان کيا ہے اور خبير وآگاه ہونے کے تقاضے کے پيِش نظر اپنے حکيم ہونے کے تقاضے بنا
آياِت قرآنی کو انسانی ضروريات کے مطابق مختلف حّصوں ميں بيان فرمايا ہے ۔اس لئے کہ جب تک کوئی انسان کی تمام 

  ليّت کے حامل احکام صادر نہيں کرسکتا ۔روحانی وجسمانی کی جزئيات سے باخبر نہ ہو وه تکامل آفرين اور ارتقائی اہ
درحقيقت صفاِت قرآن ميں سے ايک، جو اس آيت ميں آئی ہے، کا سرچشمہ خدا کی کوئی ايک صفت ہے، قرآن کا مستحکم 

  ہونا خدا کی حکمت سے ہے اور اس کی تشريح وتفصيل اس کے باخبر ہونے کے باعث ہے ۔
لَتْ ”اور “ٔاُْحِکَمتْ ” لَتْ ”اور “ ٔاُْحِکَمتْ ”رين قرآن نے ميں فرق مفسّ “فُصِّ کے فرق ميں بہت سی بحثيں کی ہيں اور کئی “فُصِّ

ايک احتماالت پيش کئے ہيں، ليکن مذکوره آيت کے مفہوم سے نزديک تر جو بحث سامنے آتی ہے وه يہ ہے کہ پہلے لفظ 
ہے اور ايک محکم واستوار عمارت کی ميں يہ حقيقت بيان کی گئی ہے کہ قرآن ايک واحد مجموعہ ہے جو آپس ميں پيوست 

مانند ہے اور اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ يہ خدا واحد ويکتا کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس بناپر اس کی آيات ميں 
  کسی قسم کا تضاد واختالف نظر نہيں آتا ۔

ت سے شعبے اور شاخيں ہيں جو دوسرا لفظ اس حقيقت کی طرف اشاره ہے کہ اس کتاب ميں باوجود وحدت واکائی کے بہ
انسان کی تمام تر جسمانی وروحانی ضروريات کو اپنے دامن ميں لئے ہوئے ہے اسی بناپر وحدت کے باوجود کثير ہے اور 

  کثرت کے باوصف واحد ہے ۔
فاظ ميں ميں کيا بعد والی آيت ميں قرآن کا اہم ترين اور سب سے بنيادی موضوع يعنی توحيد کا بيان اور شرک کا مقابلہ ان ال

) يہ دراصل 2، يعنی ميری پہلی دعوت يہ ہے کہ يکتا ويگانہ خدا کے کسی کی پرستش نہ کرو (“ٔاَالَّ تَْعبُُدوا ٕاِالَّ هللاَ ”گيا ہے
  اس عظيم کتاب کے احکام کی پہلی تفسير ہے ۔

يعنی ميں تمھارے لئے اسی خدا کی طرف نذير “ يرٌ ٕاِنَّنِی لَُکْم ِمْنہُ نَِذيٌر َوبَشِ ”ميری دعوت کا دوسرا پروگرام يہ ہے کہ: 
(ڈرانے واال) اور بشير (خوشخبری دينے واال) ہوں، َميں تمھيں نافرمانيوں، ظلم وفساد اور شرک وکفر کے بارے ميں ڈراتا 
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کے  ہوں اور تمھارے کرکوتوں کے عکس العمل اور خدائی عذاب وسزا سے خبردار کرتا ہوں، اطاعت وپاکيزگی اور تقویٰ 
  بدلے ميں تمھيں سعادت بخش زندگی کی بشارت ديت ہوں ( ٕاِنَّنِی لَُکْم ِمْنہُ نَِذيٌر َوبَِشيٌر) ۔

ميری تيسری دعوت يہ ہے کہ اپنے گناہوں سے استغفار کرو اور اپنے کو آلودگيوں سے پاک و صاف رکھو (َؤاَْن اْستَْغفُِروا 
  َربَُّکْم) ۔

ی طرف پلٹ آؤ اور استغفار کے نتيجہ ميں گناہوں سے پاک ہو جانے کے بعد اپنے کو ميری چوتھی دعوت يہ ہے کہ اس ک
خدائی صفات سے آراستہ کرو کيونکہ اس کی جانب بازگشت اس کی صفات سے اپنے آپ کو مزين کرنے کے عالوه کچھ 

  نہيں ( ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ ) ۔
جملوں کے ذريعے بيان ہوئے ہيں کہ جن ميں دو عقيده اور  درحقيقت حق کی جانب دعوت دينے کے چار مراحل ان چار

بنياد سے تعلق رکھتے ہيں اور دوسرے دو کا تعلق بنياد کے اوپر والے حّصے اور عمل سے ہے، حقيقی توحيد قبول کرنا، 
سے پاک  شرک سے مبارزه اور پيغمبر اکرم کی ر سالت کو قبول کرنا اعتقادی اصول ہيں، اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں

کرنا اور صفات اٰلہی کو اپنانا يعنی عملی لحاظ سے اپنی مکمل اصالح کرلينا قرآن کے دو عملی احکام ہيں لٰہذا اگر صحيح 
معنوں ميں غور وفکر کريں تو قرآن کے تمام موضوعات کا خالصہ يہی چار اقسام وامور ہيں ، يہی اس سورة اور سارے 

کی صورت ميں عملی نتيجہ اس طرح بيان کيا “ يا مخالفت“ موافقت”چار احکام کا قرآن کے موضوعات کی فہرست ہے، ان 
  گيا ہے:

جس وقت اس پرگرام کو عملی جامہ پہنأوگے تو خدا تمھيں تمھاری عمر کے آخری لمحات تک اس دنيا کی سعادت بخش 
  ّمًی) ۔زندگی سے بہره ور کرے گا (يَُمتِّْعُکْم َمتَاًعا َحَسنًا ٕاِلٰی ٔاََجٍل ُمسَ 

اس سے بڑھ کر يہ کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے برابر بہره مند کرے گا اور ان چار اصولوں پر عمل کرنے کی کيفيت
ميں لوگوں کے فرق اور تفاوت کو کسی صورت نظر انداز نہيں کرے گا بلکہ ہر صاحِب فضيلت کو اس کی فضيلت کے 

  ْضلَہُ) ۔مطابق عطا کرے گا (َويُْؤِت ُکلَّ ِذی فَْضٍل فَ 
ليکن اگر انسان نے راِه مخالفت اختيار کی اور عقيده وعمل سے متعلق ان چار احکام کی نافرمانی کے راستے پر چلے تو 

َميں تم پر اس عظيم دن (قيامت) کے عذاب سے ڈرتا ہوں ، وه دن کہ جس ميں تم عدِل اٰلہی کی عظيم عدالت ميں حاضر 
ی ٔاََخاُف َعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم َکبِيٍر) ۔ بہرحال جان ليجئے کہ تم جو کچھ بھی ہو اور جس مقام ومنزلت پر فائزہوگے (َوٕاِْن تََولَّْوا فَإِنِّ 

ہوں آخرکار تم سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے (ٕاِلَی هللاِ َمْرِجُعُکْم) ۔ يہ جملہ قرآن کے تفصيلی اصولوں ميں سے يعنی 
  ہے ۔مسئلہ معاد وقيامت کی طرف اشاره 

لٰہذا يہ کبھی نہ سوچنا کہ تمھاری قوت خدا کی قوت وقدرت کے مقابلہ ميں کوئی اہميت رکھتی ہے يا سمجھنے لگو کہ تم اس
کے فرمان اور اس کی عدالت کے کٹہرے سے فرار حاصل کرسکو گے، نيز يہ تصّور بھی نہ کرنا کہ وه تمھاری بوسيده 

ر نئی حيات کا لباس پہناسکتا، اس لئے کہ وه تو ہر چيز پر قادر وتوانا ہے (َوھَُو ہڈيوں کو موت کے بعد جمع نہيں کرسکتا او
  َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر)

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

۔ اس معنی کی تفصيل اور قرآن کے حروف مقطعات کی ديگر تفاسير سورة بقره، آِل عمران اور اعراف کی ابتداء ميں مذکوره وچکی ١
  ہيں ۔

کے بارے ميں دو احتمال پيش کيے گئے ہيں پہال يہ کہ جيسا کہ اوپر بيان کيا گيا ہے يہ زبان پيغمبر سے ہے اور “ ْعبُدوا اال ّهللاٰ ااَلَّ تَ ”۔ 2
دوسرا يہ کہ يہ خدا کا کالم ہے اور اس کی تقدير يہ ہے : امرکم اال تعبدوا  -“دعوتی وامری االتعبدو اال ّهللاٰ ”اس کی ترکيب يہ ہوگی: 

 ّ ميں تمھيں ڈرانے اور خوشخبری سنائے واال ہوں) پہلے معنی سے زياد مطابقت رکھتا “(اننی لکم منہ نذير و بشير”ليکن جملہ  -اال
  ہے ۔

  دين وُدنيا کا رشتہ 

ابھی ايسے لوگوں کی کمی نہيں جوگمان کرتے ہيں کہ دينداری فقط آخرت کا گھر آباد کرنے اور بعد از موت راحت وسکون 
نے کے معنی ميں ہے اسی طرح اعمال نيک آخرت کا ثمر اور زاِدراه ہيں، ايسے لوگ اس جہان کی اصل زندگی حاصل کر

ميں ايک پاکيزه اور حقيقی مذہب کے اثر سے بے اعتنا ہيں يا اس کے لئے کم اہميت کے قائل ہيں حاالنکہ مذہب آخرت کا 
ر اصوالً جب تک مذہب اِس زندگی ميں اثر انداز نہ ہو اُس گھر آباد کرنے سے پہلے دنياوی گھر آباد کرنے واال ہے او

  زندگی کے لئے اس کی کوئی تاثير نہ ہوگی ۔



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

 
 

قرآن صراحت کے ساتھ بہت سی آيات ميں اس موضوع کو اپنا عنوان قرار ديا ہے، يہاں تک کہ بعض جزوی مسال کو بھی 
  پنی قوم سے يوں فرمايا:اہميت دی ہے جيسا کہ سورٔه نوح ميں ہے کہ اس عظيم پيغمبر نے ا

  
اور اپنے گناہوں سے اتسغفار کرو اور توبہ کے پانی سے انھيں دھو ڈالو کہ خدا بخشنے واال ہے تاکہ وه پے درپے تم پر 

آسمان کی برکتيں نازل کرے اور مال واوالد سے تمھاری مدد کرے اور سرسبز باغات کی اور پانی کی نہريں تمھارے 
  )١٠،١١،١٢قبضہ دے دے (نوح/

بعض لوگ دينا کی ان مادی نعمات اور استغفار وگناه سے پاک ہونے کے درميان صرف ايک معنوی رتہ سمجھتے ہيں جو 
سمجھ نہيں آسکتا ، حاالنکہ کوئی ايسی دليل نہيں ہے کہ ان امور کی ايسی تفسير کی جائے جو سمجھ ميں آنے والی نہ ہو، 

قی توحيد کوقبول کرنے، انبياء کی رہبری ميں اٰلہی معاشرے کا قيام، کون شخص اس حقيقت ميں شک رکھتا ہے کہ حقي
ماحول کو گناہوں سے پاک کرنے اور انسان قدروں سے آراستہ کرنے، (يعنی وه چار اصول جن کی طرف اوپر والی آيت 

وسالمتی اور صلح ميں اشاره ہوا ہے) ان پر عمل پيرا ہونے سے معاشره تکامل اور ارتقاء کی جانب بڑھتا ہے اور امن 
  وصفا سے معمور ايک آباد وآزاد معاشره وجود ميں آتا ہے ۔

  اسی بناء پر مذکوره بابا آيات ميں ان چار اصولوں کے تذکرے کے بعد ہم پڑھتے ہيں:
  

 اگر ان اصولوں پر کاربند ہوجأو تو آخری عمر تک شائستہ اور نيک طرِز زندگی سے بہره مند رہوگے ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

وَن وَ  ۵ ُدورِ ٔاَاَلٕاِنَّھُْم يَْثنُوَن ُصُدوَرھُْم لِيَْستَْخفُوا ِمْنہُ ٔاَاَلِحيَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَھُْم يَْعلَُم َما يُِسرُّ   َما يُْعِلنُوَن ٕاِنَّہُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

  ترجمہ
۔ آگاه رہو کہ جب وه (اپنے سروں کو ايک دوسرے کے نزديک اور )سينوں کو ايک دوسرے کے قريب کرتے ہيں تاکہ ۵

اپنے آپ کو (اور اپنی باتوں کو) اس (پيغمبر) سے پوشيده رکھيں، آگاه رہو کہ جب وه اپنے لباس کو اپنے اوپر لپيٹ ليتے ہيں
ان کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے کيونکہ وه سينوں کے اندر کے رازوں  اور اپنے آپ کو اس ميں چھُپ ليتے ہيں (خدا)

  سے آگاه ہے ۔

  شان نزول 
بعض مفّسرين نے اس آيت کے لئے کئی شاِن نزول ذکر کی ہيں جن ميں سے ايک يہ ہے کہ يہ آيت اخنس بن شريق منافق 

رم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے سامنے دوستی اور کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو نہايت شيرين زبان تھا اور پيغمبر اک
  محبّت کا اظہار کرتا مگر باطن ميں دشمنی اور عداوت رکھتا تھا ۔

نيز جابر بن عبد هللا نے امام باقر عليہ السالم سے نقل کيا ہے کہ مشرکين کا ايک گروه جب پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 
سروں کو نيچے کرليتا يہاں تک کہ اپنے سر کو لباس سے چھپاليتا تاکہ پيغمبر انھيں وسلّم کے سامنے سے گزرتا تو اپنے 

  ديکھ نہ ليں، يہ آيت ان کے بارے ميں نازل ہوئی ۔

  تفسير 
يہ آيت بطور کلی اسالم اور پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے دشمنوں کے احمقانہ فعل کی طرف اشاره کرتی ہے 

آميز اور حق سے گريزاں روش سے چاہتے تھے کہ اپنی ذات کو دوسرےں کے نظروں سے پنہاں رکھيں تاکہجو اپنی نفاق 
کہيں حق کی آواز نہ ُسن ليں، لٰہذا فرمايا گيا ہے: آگاه رہو کہ وه پيغمبر کی دشمنی کو دلوں ميں پوشيده رکھتے ہيں اور 

ہ خود کو آنحضرت کی نظر سے پوشيده رکھيں (أَاَلٕاِنَّھُْم سروں کو نيچے کئے ہوئے سينوں کو آگے سے خم کرتے ہيں تاک
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  يَْثنُوَن ُصُدوَرھُْم لِيَْستَْخفُوا ِمْنہُ) ۔
کا “يَْثنُون”کا مفہوم پورے طور پر واضح ہو، “يَْثنُون”اس آيت کے معنی کوطور پر سمجنے کے لئے ضروری ہے کہ لفظ 

ے مختلف حّصوں کو ايک دوسرے کے نزديک کرنے کے معنی (بروزِن سنگ) ہے جو در اصل کسی چيز ک“ ثنی”ماده 
کہا جاتا ہے اس بناء پر ہے کہ ہم ان “اثنان”کہا جاتا ہے اور يہ افراد کو “ثنی ثوبہ”ميں آيا ہے مثالً لباس تہ کرنے کے لئے 

نياد پر کہا جاتا ہےبھی اس ب“ ثناخوانی”ميں سے ايک کو دوسرے کے پہلو ميں قرار ديتے ہيں، مداحی اور قصيده گوئی کو 
کہ ممدوح کی صفاِت برجستہ يکے بعد ديگرے شمار کی جاتی ہيں، نيز يہ ماّده خم ہونے اور جھکنے کے معنی ميں بھی آيا 
ہے اس کے انسان اس کام سے اپنے بدن کے کچھ حّصوں کو ايک دوسرے کے قريب کرديتا ہے، اسی طرح کينہ وعداوت 

ا گيا ہے کيونکہ اس طرح انسان کبھی کسی شخص يا چيز کی دشمنی کو دل کے نزديک رکھنے کے معنی ميں بھی بيان کي
  کرليتا ہے، يہ تعبير بھی عربی ادب ميں ملتی ہے ۔

  “اثنونی صدره علی البغضاء”
  اس نے ميرا کينہ دل ميں رکھا ۔

اال تفسير دشمناِن پيغمبر کی جو کچھ ذکر کيا گيا ہے اس پر توجہ دينے سے يہ بات سامنے آتی ہے کہ ممکن ہے مندرجہ ب
ظاہری وباطنی مخالفت اور ہر قسم کی خفيہ ياسازشوں کی طرف اشاره ہو، اس لئے کہ ايک طرف تو دل ميں بغض وکينہ 

اور دشمنی رکھنے کے باوجود ظاہراٍ شيرين زبان سے اظہاِر دوستی کرتے تھے اور دوسری جانب گفتگو کرتے وقت 
اور سينوں کو پيچھے کی طرف کئے ہوئے يہاں تک کہ اپنے لباسوں کو بھی سر پر لے سروں کو ايک دوسرے کے قريب 

ليتے ہيں، تاکہ اشاره وکنايہ ميں بدگوئياں اور سازشيں کرسکيں اور کوئی شخص ان کے رازوں سے آگاه نہ ہو، لٰہذا قرآن 
چھپاليتے ہيں (ٔاَاَلِحيَن يَْستَْغُشوَن ثِيَابَھُْم يَْعلَُم َما آگاه رہو جس وقت وه اپنے آپ کو اپنے لباسوں ميں ”بالفاصلہ آگاه کرتا ہے کہ 

وَن َوَما يُْعلِنُوَن) ۔ پروردگار ان کے ظاہر وپنہان سب کو جانتا ہے اس لئے کہ وه ان کے سينوں (اندر) کے بھيدوں سے  يُِسرُّ
ُدوِر) ۔   واقف ہے (ٕاِنَّہُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

ھَا َوُمْستَْوَدَعھَا ُکلٌّ فِی ِکتَاٍب ُمبِينٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة  ۶   فِی ااْلَْٔرِض ٕاِالَّ َعلَی هللاِ ِرْزقُھَا َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ

  ترجمہ
۔ اور زمين ميں حرکت کرنے والی چيز نہيں مگر يہ کہ اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے اور وه اس کی جائے قيام اور نقل ۶

  ہ سب کچھ واضح کتاب (علِم خدا کی لوح محفوظ) مينثبت شده ہے ۔وحرکت کے مقام کو جانتا ہے ي

  سب اسی کے مہمان ہيں 
گزشتہ آيت ميں پروردگار کے علم کی وسعت اور ہر آشکار وپنہان چيز پر اس کے احاطہ کی طرف اشاره کيا گيا تھا، زيِر 

م کو خدا کی طرف سےروزی دينے کے بارے بحث آيت در حقيقت اس امر کی دليل ہے کيونکہ اس ميں تمام موجوداِت عال
ميں گفتگو کی گئی ہے اور يہ ايسا کام ہے جو تمام موجوداِت عالم کے کامل احاطہ علمی کے بغير ممکن نہيں، اسی لئے 
خداوندعالم فرماتا ہے: ُرورئے زمين پر کوئی جاندار ايسا نہيں ہے جس کی روزی اس کے ذمہ نہ ہو وه انسان کی جائے 

جانتا ہے اور اپنی قار گاه سے جن نقاط کی طرف منتقل ہوتا ہے اس سے بھی باخبر ہے، نيز ايک جاندار جہاں کہيں قرار کو
ھَا َومُ  ائق اپنی ْستَْوَدَعھَا) ۔ يہ تمام حقبھی ہو اس تک روزی پہنچاتا ہے (َوَما ِمْن َدابٍَّة فِی ااْلَْٔرِض ٕاِالَّ َعلَی هللاِ ِرْزقُھَا َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ

  تمام حدود وقيود کے ساتھ کتاِب مبين اور علِم خدا کی لوح محفوظ ميں ثبت ہيں (ُکلٌّ فِی ِکتَاٍب ُمبِيٍن) ۔

  چند اہم نکات 
لفظ دبيب سے مشتق ہے جس کے معنی ہيں آہستہ آہستہ چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا ليکن لغوی مفہوم کے “ دابہ”۔ ١

کت اس ميں شامل ہوتی ہے، کبھی کبھار ان معانی کا اطالق گھوڑے يا سواری کے ديگر جانوروں لحاظ سے ہر قسم کی حر
  پر بھی کيا جاتا ہے، چنانچہ واضح ہے کہ زيِر بحث ايت ميں تمام زنده موجودات کو شامل کيا گيا ہے ۔

ہوئی روزی اس کی طرف مسلسل عطا کے معنی ميں آيا ہے اور چونکہ موجودات عالم کے لئے خدا کی دی “ رزق”۔ ٢
کہا جاتا ہے، اس نقطہ کا بيان کرنا بھی ضروری ہے کہ عطا وبخشش کا “رزق”سے پائيدار اور مسلسل عطا ہے لٰہذا اسے 

مفہوم صرف مادی ضروريات پورا ہوجانے کے معنی ميں مقيد نہيں ہے بلکہ ہر قسم کی ماّدی ومعنوی عطا اس ميں شامل 
  ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہيں:
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” ً   “اللّھم ارزقنی علماً تاما
  خدايا! مجھے کامل علم عطا فرما ۔

  يا کہتے ہيں:
ھم ارزقنی شھادة فی سبيلک”   “اللّٰ

  خدايا! اپنی راه مجھے شہادت نصيب فرما ۔
 ہے ۔البتہ ممکن ہے کہ زيِر بحث آيت ميں ماّدی رزق کو مّدنظر رکھا گيا ہو اگرچہ اس کا عمومی مفہوم بھی زياده بعيد نہيں 

(بروزِن حر) ہے جس کا مطلب ہے “ قر”در اصل قرار گاه کے معنی ميں ہے، کيونکہ اس لفظ کی بنياد ماده “ مستقر”۔ ٣
سخت سردی جو انسان اور ديگر موجودات زنده کو خانہ نشين بناديتی ہے يہی وجہ ہے کہ يہ لفظ سکون اور توقف کے معنی

  ميں بھی آيا ہے ۔
يک ہی ماّده سے ہيں جو درحقيقت کسی کو چھوڑ دينے کے معنی ميں ہے، وه تمام امور جو اپنی ا“ وديعہ”اور “ مستودع”

بھی اسی لئے “ وديعت”کہا جاتا ہے اور “ مستودع”ناپائيداری سے اصلی اور پائيدار حالت کی طرف پلٹ جاتے ہيں ان کو 
  لی مالک کی طرف پلٹ جانا ہے ۔کہا جاتا ہے کہ آخرکار اسے اپنے موجوده محل ومقام کو چھوڑکر اپنے اص

حقيقت ميں بيان کيا گيا ہے کہ يہ تصور ہرگز نہ کيا جائے کہ خدا صرف ان حرکت کرنے والوں کو روزی ديتا ہے جو اپنی 
اصل پر برقرار ہيں اور اصطالح کے مطابق ان کا حّصہ ان کے گھروں ميں لے آتے ہيں، بلکہ جہاں کہيں بھی ہوں اور 

ميں ہوں ان کی روزی اور رزق کا حّصہ انھيں عطا کرتا ہے، اس لئے کہ وه ان (موجودات) کی اصلی جس کيفيت وحالت 
قرار گاه کو بھی جانتا ہے اور جہاں جہاں وه نقل مکانی کرتے ہيں ان تمام خطوں سے باخبر ہے اس نے غول پيکر دريائی 

انداروں کے لئے بھی ان کے مناسب رزق مقرر جالنوروں سے لے کر بہت ہی باريک اور آنکھ سے نظر نہ آنے والے ج
  کرديا ہے ۔

کے لحاظ سے کامالً ان کی “ کيفيت”اور “ مقدار”يہ رزق اس قدر حساب شده اور موجودات کے مناسِب حال ہے کہ 
 خواہشات وضروريات کو پورا کرتا ہے يہاں تک کہ اس بچہ کی کی غذا کو شکِم مادر ميں ہے ہر ماه ہر دن دوسرے مہينوں

اور دنوں سے مختلف ہے اگرچہ ظاہری طور پر ای قسم کے خون سے زياده نہيں نيز بّچہ ِشيرخواری کے زمانے ميں 
باوجوديکہ ظاہراً پے ردپے کئی ماه تک اس کی ايک قسم کی غذا (دودھ) ہوتی ہے مگر اس دودھ کی ترکيب بھی پہلے دن 

  سے مختلف ہوتی ہے ۔
ضح وآشکار تحرير اور يہ اشاره ہے پروردگار کے وسيع علم کے ايک مرحلہ کی جانب کا مطلب ہے کہ وا“ کتاب مبين”۔ ۴

کہ جسے کبھی کبھی اپنی روزی حاصل کرنے کے سلسلے ميں معمولی سے معمولی پريشانی بھی نہيں ہونی چاہيے اور وه 
گا، اس لئے کہ تمام موجوداِت يہ تصور نہ کرے کہ اپنی روزی کا حّصہ لينے ميں کبھی اس کا نام درج ہونے سے ره جائے 

اراضی وسماوی کے نام اس کتاب ميں درج ہيں کہ جس ميں اس کا نام سب کو شمار اور ضريحاً بيان کيا گيا ہے، اسی طرح 
جيسا کہ اگر ايک اداره ميں کام کرنے والے تمام مالزمين کا نام ايک رجسٹر ميں واضح طور پر درج کيا گيا ہو تو کيا ان کا 

  ره جانے کا احتمال ہوسکتا ہے؟۔قلم سے 

  تقسيِم رزق اور زندگی کے لئے سعی وکوشش 
  رزق کے بارے ميں بہت سی اہم بحثيں موجود ہيں جن ميں سے ايک کا تذکره کيا جاتا ہے:

 رزق کے لغوی معنی استمراری اور دائمی بخشش کے ہيں قطع نظر اس کے کہ وه ماّدی يا” ۔ جيسا کہ بيان کيا جاچکا ہے١
روحانی ومعنوی، بنابريں ہر وه منفعت جو خدا اپنے بندوں کو نصيب کرے، غذائی مواد، مکان اور لباس ميں سے يا علم 

وعقل ، فہم وايمان اور اخالص ميں سے، ان سب کو رزق کہا جاتا ہے، جو لوگ اس مفہوم کو صرف ماّد ی پہلو ميں محدود 
ی طرف دقيق توجہ نہيں کی، قرآن مجيد راِه حق ميں شہيد ہونے والوں کرتے ہيں انھوں نے اس کے استعمال کے مواقع ک

  کے بارے ميں کہتا ہے:
  

  )١۶٩وه زنده ہيں اور اپنے پروردگار سے رزق حاصل کرتے ہيں (آل عمران/
ن کا واضح رہے کہ شہداء کی روزی اور وه بھی عالِم برزخ ميں ماّدی نعمتيں نہيں بلکہ وہی روحانی ومعنوی عنايات ہيں ج

  تصور کرنا ہمارے لئے اس مادی زندگی ميں مشکل ہے ۔
۔ زدنہ موجودات کی ضروريات يا دوسرے لفظوں ميں ان کا رزق مہيا کرنے کا معاملہ سب سے زياده توجہ طلب مسائل ٢

ميں سے ہے اس کے اسرار سے وقت گزرنے اور سائنسی پيش رفت کے ساتھ ساتھ پرده اٹھ رہا ہے، سائنس اس سلسلے 
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  يں تعجب انگيز امور منکشف کررہی ہے ۔م
گزشتہ زمانے ميں تمام سائنسدان اس فکر ميں تھے کہ اگر سمندروں اور دريأوں کی تہوں ميں زنده موجودات موجود ہيں تو 

ان کی غذا کس راستے سے ان تک پہنچتی ہوگی کيونکہ غذأوں کی اصلی بنياد تو نباتات ہيں جنھيں سورج کی روشنی کی 
ميٹر سے آگے مطلقاً روشنی کا وجود نہيں اور اس سے آگے تو گويا  ٧٠٠ہے جبکہ دريأوں کی گہرائيوں ميں  ضرورت

ايک ابدی تاريک رات ہے ليکن بہت جلد معلوم ہوگيا کہ سورج کی روشنی نباتات اور سبزے کے باريک ذّرات کی سطح آب
ل وارتقاء کا مرحلہ طے کرليتے ہيں تو پکے ہوئے پھل اور موجوں کے بستر پر پرورش کرتی ہے اور جب وه اپنے تکام

 کی مانند دريأوں کی گہرائيوں اور تہوں ميں چلے جاتے ہيں اور وہاں زنده موجودات کے لئے خواِن نعمت ثابت ہوتے ہيں ۔
ے والے دوسری طرف بہت سے پرندے دريائی مچھليوں کو اپنی غذا بناتے ہيں حتّٰی کہ کئی قسم کے رات کو پرواز کرن

پرندے موجود ہيں جو رات کی تاريکی ميں ايک ماہر غوطہ خور کی طرح اپنے شکار کو، جسے مخصوص امواج ريڈار 
  کی طرح پہنچانتی ہيں اور اس کی نشاندہی کرتی ہيں، باہر لے آتے ہيں ۔

نات دوسرے دريائی بعض پرندوں کی روزی عظيم الجثّہ دريائی جانوروں کے دانتوں کے اندر چھپی ہوتی ہے، يہ حيوا
کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ساحل کی “ طبيعی خالل”جانوروں کے بطور غذا کھانے کے بعد اپنے دانتوں ميں 

طرف آتے ہيں اور اپنے منھ کو جو ايک چھوٹی غار سے مشابہت رکھتا ہے کھال چھوڑديتے ہيں وه پرندے جن کی روزی 
غارنمار منھ ميں داخل ہوجاتے ہيں، اور اس ديو پيکر جانور کے منھ خدا نے يہاں رکھی ہے بغير کسی ڈر خوف کے اس 

سے اپنی روزی تالش کرليتے ہيں، اس تيار غذا سے جہاں پرندے شکم سير ہوتے ہيں وہاں اس جانور کو بھس ضرر رساں 
کرجاتے ہيں اور وه  ماّدوں سے نجات دالتے ہيں، چنانچہ جب دونوں فريقوں کا مقصد پورا ہوجاتا ہے تو پرندے باہر پرواز

  حيوان آرام وسکون کا احساس کرتے ہوئے اپنا منھ بند کرليتا ہے اور واپس دريا کی گہرائيوں ميں چال جاتا ہے ۔
مختلف موجودات کو روزی بہم پہنچانے کے لئے خداوندعالم کا طريقہ وتدبير واقعاً حيرت انگيز ہے وه نطفہ جو شکم 

م قسم کے حشرات االرض تک، جو زمين کی تاريک گہرائيوں، پُرپيچ راستوں، درختوںمادرميں برقرار ہے، سے لے کر قس
کی چھالوں، پہاڑوں کی چوٹيوں اور دّروں کی پہنائيوں ميں زندگی بسر کرتے ہيں اس خداوندعظيم کے علم و بينش سے 

مسکن سے بھی آگاه ہے وه ان کے ہرگز مخفی نہيں ہيں، جيسا کہ قرآن فرماتا ہے کہ خداوند ان کی قرار گاه اور حقيقی 
  چلنے پھرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور جہاں کہيں بھی ہوں ان کی روزی ان تک پہنچاتا ہے ۔

(پھرنے “ دابة”يہ بات قابِل توجہ ہے کہ زيِر نظر آيت ميں روزی حاصل کرنے والوں کے بارے ميں بحث کے دروان انھيں 
) ميں MOTION“ (حرکت”) اور ENERGY“(توانائی”سے تعبير کيا گيا ہے جو  (حرکت کرنے والے)“ جنيده”والے) اور 

  رابطہ کی طرف ايک لطيف اشاره ہے ۔
ہم جانتے ہيں کہ جہاں کہيں بھی حرکت وجود ميں آتی ہے وه توانائی پيدا کرنے والے ماّده کی محتاج ہوتی ہے يعنی وه ماّده 

  بحث آيات ميں کہتا ہے کہ خدا تمام متحرک موجوات کوروزی ديتا ہے ۔جو حرکت کا منشاء ہے، اسی لئے قرآن بھی زيِر 
اگر حرکت کی اس وسيع تر معنی ميں تفسير کريں تو پھر نباتات بھی اس ميں شامل ہوں گے کيونکہ وه بھی نشو ونما ميں 

  گئی ہے ۔ بھی شمار کی“ نمو”ايک دقيق وباريک حرکت رکھتے ہيں اسی بناء پر فلسفہ ميں حرکت کی ايک قسم 
۔ يہانيہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ آيا ہر شخص کی روزی اس کی ابتداء سے لے کر آخر عمر تک مقرر ومعين ہے اور چاہتے ٣

نہ چاہتے اس تک پہنچے گی؟ يا يہ کہ اس کے پيچھے نکلنا چاہيے، بقوِل شاعرشرط عقل است جستن از درھايعنی عقل کے 
  ڈھونڈا جائے ۔لئے شرط ہے کہ اس سے کے دروازوں سے 

بعض ُسست بے حال لوگ اس آيت کی مذکوره تعبير ان روايات کا سہارا ليتے ہوئے جو روزی کی مقدار اور اس کے تعيّن 
کے بارے ميں کچھ بيان کرتی ہيں، يہ سوچنے لگتے ہيں کہ ضروری نہيں کہ انسان تالِش معاش اور روزی مہيّا کرنے کے 

ی تالش ميں نکلے کيونکہ روزی انسان کا مقدر ہے اور وه ہر حالت ميں اس تک لئے زياده سعی وکوشش کرے يا اس ک
  پہنچے گی اور کوئی بھی شخص روزی سے محروم نہيں رہے گا ۔

اس طرح کے نادان افراد جن کو دين ومذہب کے بارے ميں بہت کم معرفت ہوتی ہے، دشمنوں کو بہانہ پيدا کرنے کا موقع 
کساد کا حامل ہے، جو زندگی ميں شامل ہوتی تو بے چون وچرا مجھے مل جاتی، استثمار ديتےں ہيں کہ مذہب اقتصادی 

گروں اور سرمايہ داروں کے ہاتھ يہ ايک اچھا بہانہ لگا کہ جتنا ہوسکے محروم طبقوں کا خون چوشيں اور انھيں زندگی کی 
  ابتدائی ضروريات سے بھی محروم رکھيں ۔

سے معمولی سی آشنائی بھی اس حقيقت تک پہنچنے کے لئے کافی ہے کہ اسالم ہر قسم حاالنکہ قرآن اور احاديِث اسالمی 
 کی ماّدی ومعنوی منفعت کے حصول کے لئے کی جانے والی کوششوں کو مثبت شمار کرتا ہے، يہاں تک کہ قرآن کہتا ہے:

  “لَيَس لِاِلْنَساِن االَّ َما َسعیٰ ’‘
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  س نے کوشش کی ۔انسان کے لئے کچھ نہيں ماسوا اس کے جتنی ا
اس فرمان ميں انسان کے فائده ومنفعت کو اس کی کوشش اور کام ميں قرار ديا گيا ہے، ہاديان اسالم دوسروں کے لئے نمونہ 

عمل مہيا کرنے کے لئے سخت محنت سے کام کرتے تھے، انبياء ماسلف بھی اس کام سے مستثنٰی نہ تھے انھوں نے 
نيزه ِزره بنانے اور ہل چالنے تک کے طاقت آزما کام سرانجام ديئے، پس اگر خدا کی چرواہوں کا کام کيا، کپڑے سيئے ، 

طرف سے رزق بہم پہنچانے کا ضامن ہونے سے مراد گھر بيٹھے رہنا اور روزی پہنچنے کا انتظار کرنا ہوتا تو انبياء(عليه 
دين سے آشنا تھے تالِش رزق ميں کوشش وجستجو نہ السالم)، آئمہ(عليه السالم) جو تمام انسانوں سے زياده عالم اور مفاہيِم 

  کرتے ۔
بنابريں ہم يہ تو کہتے ہيں کہ ہر خص کی روزی مقدر اور مسلّم ہے ليکن مشروط ہے اس کی تالش وکوشش سے لٰہذا جہاں 

اجل ہے  کہيں يہ شرط پوری نہيں ہوگی مشروط بھی دستياب نہيں ہوگا، يہ ايسا ہی ہے جيسے ہم کہيں کہ ہر شخص کی ايک
اور اس کی عمر کی مقدار معيّن ہے، واضح طور پر اس کا مفہوم يہ ہے کہ يہ بدن ايک مناسب مّدت تک باقی رہنے کی 

استعداد رکھتا ہے بشرطيکہ حفظاِن صحت کے اصولوں کا لحاظ رکھا جائے اور ضرررساں اشياء سے پرہيز کيا جائے نيز 
  سے دور رہے ۔جو چيزيں موت کی جلدی کا سبب بنتی ہيں ان 

اور حد ہيں، ان “ بريک”اہم نکتہ يہ ہے کہ وه آيات وروايات جو روزی کے معيّن ہونے سے مربوط ہيں دراصل ايک 
حريص اور دنيا پرست لوگوں کے لئے جو زندگی گزارنے کے لئے ہر دروازه کھٹکھٹاتے پھرتے ہيں اور ہر ظلم وستم وبد 

کہ اگر انھوں نے ايسا کيا تو ان کی زندگی اچھی نہيں گزرسکتی، آياِت قرآنی اور ديانتی کا ارتکاب کرتے ہيں اس گمان پر 
احاديِث اسالمی ايسے افراد کو خبردار کرتی ہيں کہ بے کار ہاتھ پأوں نہ ماريں اور روزی کمانے کے لئے غير شرعی اور 

مطمئن رہيں کہ خدا اس راستے  غير معقول ذرائع استعمال نہ کريں، بلکہ شرعی طريقے سے سعی وکوشش کرتے ہوئے
سے ان کی تمام حاجات پوری کردے گا، وه خدا کہ جس نے انھيں ظلمت کدٔه رحم ميں فراموش نہيں کيا اور وه خدا کہ جس 
نے بچپن ميں جب انسان اس دنيا کے مواِد غذائيہ کی تغذئہ کی توانائی نہيں رکھتا تھا ااس کی مہربان ماں کے پستانوں ميں 

وزی مہيّا کی، وه خدا جس نے ِشير خواری کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جبکہ انسان ناتواں تھا اس کی روزی اس کی ر
اس کے مہربان باپ کے ہاتھ ميں رکھی جو صبح وشام اپنی جان جوکھوں ميں ڈال کر بھی خوش ہو کہ َميں اپنی اوالد کو 

  غذا مہيا کرنے کے لئے زحمت ومشقت اٹھاتا رہا ۔
طرح ممکن ہے کہ جب انسان بڑا ہوجائے اور ہر قسم کے کام کی توانائی اور قدرت حاصل کرلے خدا اسے لٰہذا کس 

بھالدے، کيا عقل وايمان اس بات کی اجازت ديتے ہيں کہ انسان اس گمان پر کہ ممکن ہے اس روزی فراہم نہ ہو، گناه، ظلم 
  ضعفين اور کمزوروں کا حق غصب کرے ۔وستم اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرے اور حريص بن کر مست

البتہ اس چيز کا انکار نہيں کيا جاسکتا کہ رزق ايسے ہيں کہ انسان ان کے آگے پيچھے بھاگے يا نہ وه اس کے پيچھے آتے 
ہيں مثالً سورج کی روشنی جو ہماری تالش وکوشش کے بغير ہميں ميّسر ہے اور ہمارے گھر روشن کرتی ہے، کيا اس کا 

کن ہے کہ بارش اور ہَوا بغير ہماری جدوجہد اور کوشش کی ہماری تالش ميں آتی ہے کيا اس بات کا انکار کيا انکار مم
جاسکتا ہے کہ وه عقل وہوش اور قّوت واستعداد جو روِز اّول سے ہمارے وجود ميں رکھ دی گئی تھی ہميں اس کے لئے 

  جستجو نہيں کرنا پڑی ۔
ے جھونکے کے ساتھ مل گئيں يا يہ کہ وه نعمتيں جو کہ کوشش کے بغير ہاتھ سے نکل ليکن اس طرح کی نعمتيں جو ہَوا ک

  جائيں گی يا بے اثر ہوکر ره جائيں گی ۔
  حضرت علی عليہ السالم سے ايک مشہور حديث نقل ہوئی ہے آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

  “واعلموا يا بنی! اّن الرزق ورزقان تطلبہ ورزق يطلبک”
لو! رزق دو قسم کے ہوتے ہيں ايک وه کہ تو جس کی جستجو ميں نکلے اور ايک وه جو تجھے تالش کرتے اے فرزند جان 

  )١ہوئے تيرے پيچھے آئے ۔ (
  امام عليہ السالم کا يہ فرمان بھی اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے ۔

يں سرگرداں نہيں ہوتا مگر اس بات سے انکار نہيں کيا جاسکتا کہ اکثر اوقات انسان کسی نعمت يا ضرورت کی تالش م
حادثات واتفاقات کے ايک وسيع سلسلہ کے باعث کوئی نعمت اسے نصيب ہوجاتی ہے يہ حوادث اگرچہ ہماری نظر ميں 

اچانک اور اتفاقيہ ہيں ليکن درحقيقت وه صاحِب تجليق کے حساب وکتاب کے عين مطابق ہيں، بالشبہ اس قسم کی روزی کا 
  ه ہو۔حساب اس روزی کی طرف اشار

بہرحال نکتہ اساسی يہ ہے کہ تمام تعليماِت اسالمی ميں ہميں متوجہ کرتی ہيں کہ بہترين زندگی گزارنے کے لئے چاہے وه 
ماّدی ہو يا معنوی زياده سے زياده کوشش وجستجو کرنی چاہيے اس لئے کہ کام سے فرار کا يہ جواز غلط ہے کہ روزی تو 
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  ی ۔مقسوم ميں لکھی ہے اور مل کر رہے گ
کی طرف اشاره ہُوا ہے حاالنکہ بعد کی چند آيات ميں جہاں پر توبہ کرنے والے “ رزق وروزی”۔ زيِر بحث آيات ميں فقط ۴

مقابل“ متاع َحسن”باايمان افراد کا ذکر ہے  يعنی شائستہ ومناسب منفعت اور فائده کی طرف اشاره کيا گيا ہے، ان دونوں کا مدِّ
ہے کہ تمام حرکت کرنے والوں کے لئے وه انسان ہوں يہ حيوان، حشرات االرض ہوں يا درندے، ہونا ہميں يہ بات سمجھاتا 

نيک ہوں يا بَد سب کے لئے رزق کا حّصہ معيّن ہے، ليکن متاع َحسن اور شائستہ وگرانبہا نعمتيں صرف صاحبان ايمان کے 
ودگی سے پاک کرليا ہے اور جو خدائی نعمتوں ساتھ مخصوص ہيں جنھوں نے خود کو آِب توبہ سے ہر قسم کے گناه اور آل

  کو اس کے احکامات کی اطاعت کے تابع ره کر استعمال کرتے ہيں نہ کہ ہَوا وہوس اور سرکشی کی راه ميں ۔
..............  

 ۔ نہج البالغہ، امام(عليه السالم) کی اپنے فرزند امام حسن(عليه السالم) کے نام وصيت۔١

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْم ٔاَْحَسُن َعَماًل َولَِئْن قُْلَت ٕاِنَُّکْم َمْبُعوثُوَن ِمْن َوھَُو الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض فِی ِستَِّة ٔاَيَّاٍم َوَکاَن َعْرُشہُ َعلَی اْلَماِء لِيَْبلَُوُکْم ٔاَيُّکُ  ٧
  الَّ ِسْحٌر ُمبِينٌ بَْعِد اْلَمْوِت لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن ٰھَذا إِ 

  ترجمہ
۔ وه ايسی ذات ہے جس نے آسمان اور زمين چھ ِدنوں (چھ ادوار) ميں خلق کئے اور اس کا عرش (قدرت) پانی پر ہے (اور٧

يہ اس لئے پيدا کيا) تاکہ تمھاری آزمائش کرے کہ تم ميں سے کس کا عمل بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ موت کے بعد دوباره 
  گے (اور قبروں سے اٹھوگے) تو يقيناً کافر کہيں گے کہ يہ کھاُل جادو ہے ۔مبعوث ہو

  مقصِد خلقت 
اس آيت ميں تين اساسی نکات پر بحث کی گئی ہے، اّول جہاِن ہستی کی آفرينش، خصوصاً آغاز آفرينش کہ جو پروردگار کی 

(َوھَُو “ سمان اور زمين کو چھ دن ميں پيدا کياوه ايسی ذات ہے جس نے آ”قدرت کی نشانی اور اس کی عظمت کی دليل ہے، 
  الَِّذی َخلََق السََّماَواِت َوااْلَْٔرَض فِی ِستَِّة ٔاَيَّاٍم) ۔

اس وضاحت کی ضرورت نہيں کہ يہاں دن سے مراد چوبيس گھنٹے واال دن ہے اس لئے کہ جس زمانے کی بات ہورہی ہے 
ارض تھا اور نہ ہی اس کی اپنے گرد چوبيس گھنٹوں کی گردش، بلکہ اس وقت زمين وآسمان وجود ميں آئے تھے نہ کرٔه 

ہے اب خواه يہ دورانيہ چھوٹا ہو يا بہت طويل اور کروڑوں “ دورانيہ”جيسا کہ پہلے کہاجاچکا ہے اس سے مراد ايک 
چکی ہے لٰہذا کے ذيل ميں اس بات کی جامع اور مفصل تشريح بيان کی جا ۵۴سالوں پر مشتمل ہو، سورٔه اعراف کی آيت 

  )١تکرار کی ضرورت نہيں ہے ۔ (
نيز وہاں ہم نے ياددہانی کروائی تھی کہ خدا قدرت وطاقت رکھتا تھا کہ تمام عالم کو ايک ہی لحظہ ميں پيدا کرے ليکن 
تی ہے متواتر اور پے درپے چھ ادوار ميں اس لئے پيدا کيا ہے کہ يہ تدريجی خلقت جو ہر وقت رنگِ نو اور چہره تازه دکھا

  ، قدرت وعظمِت خداوندی کو بيشتر اور بہتر انداز ميں متعارف کرواتی ہے ۔
خدا چاہتا تھا کہ اپنی قدرت کو ہزراوں ُرخ ميں نماياں کرے ايک ہی ُرخ ميں نہيں اور اپنی قدرت وحکمت کی پہچان آسان تر

ں کی تعداد کے برابر ہمارے پاس موجود ہيں اور زياده واضح ہو اور اس کی معرفت کے دالئل ماه و سال صديوں اور زمانو
  ۔

(َوَکاَن َعْرُشہُ َعلَی اْلَماِء) ۔ اس جملے کی تفسير سمجھنے کے لئے ان دو “ اس (خدا) کا عرش پانی پر تھا”پھر فرمايا کہ 
  کے مفہوم سے آشنا ہونا چاہيے ۔‘’‘ ماء”اور “ عرش”الفاظ 

ميں آيا ہے سالطيِن گزشتہ کے بلند تختوں کو بھی عرش کہا جاتا چيز کے معنی “ چھت نما”يا “ چھت”دراصل “ عرش”
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ہے، اسی طرح ان بلند ديواروں اور مقامات کو بھی عرش کہتے ہيں جن پر بيل دار پودوں کو چڑھايا جاتا ہے، نيز بعد ميں 
  مال ہواہے ۔کے مفہوم ميں بھی استعمال ہونے لگا جيسا کہ لفظ تخت فارسی زبان ميناسی استع“ قدرت”يہ کلمہ 

  عربی ميں کہتے ميں :
  “فالن استوٰی علٰی عرشہ، ٔاو، تُّل عرشہ”

  يعنی فالن آدمی تخت پر بيٹھا يا اس کا تخت گرگيا ۔
عربی زبان کا يہ کنايہ کہ اسے اقتدار مل گيا يا اس کا اقتدار ختم ہوگيا فارسی زبان ميں استعمال ہوتا ہے جيسے ہم کہتے ہيں 

  )٢وں نے تخت پر بٹھاديا ہے يا فالں کو تخت سے اتارديا ہے ۔ (کہ فالن شخص کو لوگ
اس نکتہ کی جانب توجہ رکھنا چاہيے کہ بعض اوقات عرش مجموعہ عالِم ہستی کے معنی ميں بھی آيا ہے کيونکہ قدرت کا 

  تخت اس پورے جہاں پر محيط ہے ۔
ائع اور بہنے والی اشياء مثالً بہنے والی دھاتوں کو بھی اس کا عام معنی تو پانی ہے ليکن بعض اوقات م“ ماء”باقی رہا لفظ 

  کہا جاتا ہے ۔“ ماء”
ان دو الفاظ کے تفسير سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء خلقت ميں جہاِن ہستی پگھلے ہوئے ماّده يا تہ بہ تہ بہنے والی گيس کی 

خت پيدا ہوئی اور اس کے بعض حّصے شکل ميں تھا جس کے بعد اس ماننِد آب ٹکڑے ميں سخت مّد وجزر اورشکست وري
سطح سے باہر آپڑے، اتصال، پيوستگی اور جدائی کا عمل شروع ہوا اور يکے بعد ديگرے سيّارے، ستارے اور منظومے 

)SILAR SYSTEMS (مثل آبگينہ) تشکيل پانے لگے، اس لئے جہاِن ہستی اور قدرت کا تخت سب سے پہلے پانی کی مانند (
  رار پايا ۔اس عظيم ماّده پر ق

  ميں بھی اسی طرف اشاره ہوا ہے: ٣٠سورٔه انبياء کی آيت 
  
کيا وه جو خدا کا انکار کرتے ہيں علم ودانش کی آنکھ سے اس حقيقت کو نہيں ديکھتے کہ آسمان وزمين ابتدا ميں ايک ”

  “ادوسرے سے پيوست تھے پھر ہم نے انھيں جدا کيا اور ہر زنده موجود کو ہم نے پانی سے خلق کي
  نہج البالغہ کے خطبہ اّول ميں بھی اسی معنی کی طرف واضح اشارے ملتے ہيں ۔

دوسرا مطلب جس کی طرف مندرجہ باال آيت اشاره کرتی ہے، وه جہاِن ہستی اور عالِم وجود کی خلقت کا ہدف ومقصد ہے، 
ہ جسے تعليم وتربيت کی راه اپنانا اوروہی ہدف کہ جس کا اہم ترين حّصہ اس جہان کا گل سرسبد يعنی انسان ہے، وه انسان ک

  تکامل وارتقاء کی طرف بڑھنا چاہيے تاکہ وه ہر لمحہ خدا کے قريب ہوتا جائے ۔
خداوندعالم فرماتا ہے، باعظمت خلقت اس لئے معرِض وجود ميں آئی تاکہ تمھاری آزمائش کرے اور ديکھے کہ تم ميں سے 

  ُکْم ٔاَيُُّکْم ٔاَْحَسُن َعَماًل) ۔کون اعماِل حسنہ انجام ديتا ہے (لِيَْبلُوَ 
سے آزمائش کے معنی ميں ہے، جيسا کہ قبل ازيں اشاره کيا گيا ہے کہ خدا کی طرف سے “ بالء وابتالء”ماده “لِيَْبلَُوُکمْ ”

آزمائش کشِف ا ۔حوال اور لوگوں کی داخلی، روحانی اور فکری وضعيت وکيفيت معلوم کرنے کے لئے نہيں ہے بلکہ 
کے ذيل ميں  ١۵۵اور تربيت کرنے کے لئے ہے (اس موضوع کی تفصيل تفسير نمونہ جلد اّول سورٔه بقره کی آيت پرورش

  بيان ہوچکی ہے)
سے مربوط کيا گيا ہے نہ کہ اس کے “ حسِن عمل”توجہ طلب نکتہ يہ ہے کہ اس آيت ميں انسان کی قدر وقيمت کو اس کے 

 ہ اسالم ہر جگہ کيفيِت عمل پر نظر رکھتا ہے کثرت وکميّت اور مقدار پر نہيں ۔کثرِت عمل سے، يہ بات نشاندہی کرتی ہے ک
  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے اسی سلسلہ ميں ايک حدث نقل ہوئی ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

قال االبقاء علی العمل حتّی يخلص اشد  ليس يعنی اکثر عمالً وٰلکن ٔاصوبکم عمال، وانّما االصابة خشية هللا، والنية الصادقة، ثمّ 
  من العمل، والعمل الخالص، الذی التريد ٔان يحمدک عليہ ٔاحد ااّل هللا عّزوجل.

  خدا کثرِت عمل نہيں چاہتا بلکہ عمل کی درستی چاہتا ہے اور درستی عمل خدا ترسی اور نيک نيّتی سے مربوط ہے ۔
  اس کے بعد فرمايا:

يّتی کی آلودگيوں سے پاک رکھنا خود عمل سے کہيں زياده مشکل تر ہے اور عمِل خالص خالص عمل کو رياکاری اور بد ن
  يہ ہے کہ تُو نہ چاہے کہ خدا کے سوا کوئی اور تيری (اس عمل پر) ستائش کرے ۔

واال ہے جو آفرينش جہاں کے مسئلہ اور ہدف خلقت سے نہ ٹوٹنے “ معاد”تيسرا موضوع جو اس آيت ميں بيان کيا گيا ہے 
رشتہ رکھتا ہے کيونکہ خلقِت عالم کا مقصد انسانوں کا تکامل وارتقاء ہے اور انسانوں کا ارتقاء انھيں ايک وسيع تر اور کامل

تر جہاں ميں زندگی گزارنے کے لئے تيار کرتا ہے، اسی لئے فرمايا: اگر ان سے کہا جائے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے 
کہتے ہيں کہ اسے باور نہيں کيا جاسکتا اور اس ميں کوئی حقيقت وواقعيت نہيں ہے بلکہ يہ جأوگے تو کافر از روئے تعجب 
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  الَّ ِسْحٌر ُمبِيٌن) ۔ايک واضح جادو ہے (َولَئِْن قُْلَت ٕاِنَُّکْم َمْبُعوثُوَن ِمْن بَْعِد اْلَمْوِت لَيَقُولَنَّ الَِّذيَن َکفَُروا ٕاِْن ٰھَذا إِ 
م صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی معاد وقيامت کے بارے ميں گفتگو کی طرف اشاره ہے يعنی کافروں پيغمبر اکر“ ھذا”کلمٔہ ”

يہاں حقيقت سے عاری بے بنياد گفتگو “ سحر”کے نزديک پيغمبر کا معاد کے بارے ميں يہ دعوٰی جادو ہے اس بناء پر لفظ 
يونکہ جادوگر عموماً حقيقت وواقعيت سے عاری اور ساده وعام تعبير کے مطابق فريب وشعبده بازی کے مترادف ہے ک

  حقيقت سے خالی چيز کے معنی ميں استعمال ہوسکتا ہے ۔“ سحر”چيزيں دکھاتے ہيں لٰہذا لفظ 
قرآن مجيد کی طرف اشاره ہے اس لئے کہ قرآن اپنے سننے والوں ميں ايک “ ھذا”رہا يہ مسئلہ کہ بعض لوگوں کے نرديک 

ہے صحيح نظر نہيں آتا، کيونکہ آيت ميں بحث معاد وقيامت کے بارے ميں ہے نہ کہ قرآن کے سحر انگيز نفوذ وجذب رکھتا
  متعلق اگرچہ قرآن کی غير معمولی قوِت جذب سے انکار نہيں ۔

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

  .۶۔ تفسير نمونہ، ج١
، سورٔه ٢سے ہم نے تفسير نمونہ جلد۔ البتہ بعض اوقات تخت کرسی کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اس کا ايک دوسرا مفہوم ہے ج٢

  بقره ميں آيت الکرسی کے ذيل ميں ذکر کيا ہے ۔

ٍة َمْعُدوَدٍة لَيَقُولُنَّ َما يَْحبُِسہُ ٔاَاَليَْوَم يَأْتِيِھْم لَ  ٨ ْرنَا َعْنھَُم اْلَعَذاَب ٕاِلٰی ٔاُمَّ   ا بِِہ يَْستَْھِزئُونْيَس َمْصُروفًا َعْنھُْم َوَحاَق بِِھْم َما َکانُوَولَئِْن ٔاَخَّ
نَساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ نََزْعنَاھَا ِمْنہُ ٕاِنَّہُ لَيَئُوٌس َکفُورٌ  ٩   َولَئِْن ٔاََذْقنَا ااْلِٕ
يِّئَاُت َعنِّی ٕاِنَّہُ لَفَِرٌح فَُخورٌ  ١٠ اَء َمسَّْتہُ لَيَقُولَنَّ َذھََب السَّ   َولَئِْن ٔاََذْقنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ
اِلَحاِت ٔاُْوٰلئَِک لَھُْم َمْغفَِرةٌ َؤاَْجٌر َکبِيرٌ  ١١   ٕاِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَعِملُوا الصَّ

  ترجمہ
۔ اور اگر عذاب کو ايک محدود وقت کے لئے ان سے ٹال ديں (تو بطور استہزا) کہتے ہيں کہ اس ميں کون سی رکاوٹ ٨

تو کوئی چيز اس کے آگے رکاوٹ نہيں بنے گی اور جس کا مذاق ہے؟ آگاه رہو جس دن اس کی طرف سے عذاب آئے گا 
  اڑاتے تھے وہی انھيں دامنگير ہوجائے گا ۔

۔ اور اگر انسان کو ہم نعمت شکر کا مزه چکھانے کے بعد وه (نعمت) اس سے واپس لے ليں تو بہت ہی ناشکر اور نااميد ٩
  ہوجاتا ہے ۔

متيں پہنچائيں تو کہتا ہے کہ مشکالت مجھ سے برطرف ہوگئی ہيں جو دوباره ۔ اور اگر ّشدِت ناراحتی کے بعد اس تک نع١٠
  نہيں آئيں گی اور خوشی، غفلت اور فخر ميں مستغرق ہوجاتا ہے ۔

۔ مگر وه لوگ جنھوں نے (سّچے ايمان کے سائے ميں) صبرو استقامت دکھائی اور عمِل صالح انجام ديئے ہيں ان کے ١١
  ہے ۔ لئے مغفرت اور بہت بڑا اجر

  مومن عالی ظرف اور بے ايمان کم ظرف ہوتے ہيں 
ان آيات ميں اس بحث کی مناسبت سے کہ جو بے ايمان افراد کے بارے ميں گزرچکی ہے، ايسے افراد کے نفسياتی حاالت 
ہوں اور اخالقی کمزوريوں کے بعض نکات کی تشريح ہوئی ہے، وہی کمزور گوشے جو انسان کو تاريکيوں اور فساد کی را

  کی طرف کھينچ لے جاتے ہيں ۔
ايسے افراد کی پہلی صفت جو ذکر کی گئی ہے وه حقائق کا مذاق اڑانا اور حيات ساز مسائل کے بارے ميں تمسخر کرنا ہے 

وه جہالت ونادانی اور غرور وتکبر کی وجہ سے جس وقت خدائی نمائندوں کو، بدکاروں کی سزا کے بارے ميں ڈراتے 
ہ چند روز گزرنے کے باوجود خدا اپنے لطف وکرم سے ان کے عذاب اور سزا کو تاخير ميں ڈال ديتا دھمکاتے ہيں، جبک

ہے تو بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتے ہيں، کس چيز نے اس خدائی عذاب اور سزا کو تاخير ميں ڈال ديا ہے؟ کيا ہُوا 
ْرنَا َعْنھُ  ٍة َمْعُدوَدٍة لَيَقُولُنَّ َما يَْحبُِسہُ) ۔اس سزا کا اور کہاں گيا وه عذاب؟ (َولَئِْن ٔاَخَّ   َم اْلَعَذاَب ٕاِلٰی ٔاُمَّ

(بروزن قم) سے ماں کے معنی ميں آيا ہے جس کا معنی در اصل مختلف اشياء کا ايک دوسرے ميں ضم “ ام”ماده “ امت”
  ، امت کہا جاتا ہے ۔ہوجانا ہے، اسی بناء پر ہر اس گروه کو جو اپنے ہدف يا ايک ہی زمان ومکان ميں جمع ہو

البتہ يہ لفظ وقت اور زمانے کے معنی ميں بھی آيا ہے، کيونکہ زمانے کے اجزاء باہم پيوست ہوتے ہيں يا اس بناء پر کہ ہر 
  ميں ہے: ۴۵جماعت يا گروه کسی نہ کسی زمانے ميں زندگی گزارتا ہے، سورٔه يوسف کی آيت 
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  کرنے لگا ۔آزاد شده قيدی ايک مدت کے بعد يوسف کو ياد 
سے توصيف کيا گيا ہے يعنی اگر تھوڑی مدت “ معدوده”انھيں معنی ميں آيا ہے ، لٰہذا لفظ “ امت”زيِر بحث آيت ميں لفظ 

  کے لئے ان سے عذاب مٔوخر کرديا جائے تو کہتے ہيں کہ کونسی چيز اس سے مانع ہوئی ہے ۔
ان کے ميالنات سے مطابقت نہ رکھے وه ان کی نگاه ميں  پس يہ شيوه اور طريقہ تمام مغرور اور جاہلوں کا ہے جو چيز

مذاق ہے، اسی لئے وه مرداِن حق کی ہالدينے اور بيدار کرنے والی دھمکيوں کوشوخی اور مذاق سمجھتے ہيں ليکن قرآن 
اور  آگاه رہو جس دن خدائی عذاب آن پہنچا کوئی اسے روک نہيں سکے گی”مجيد ان کو صراحت کے ساتھ جواب ديتا ہے: 

ْم َوَحاَق بِِھْم جس چيز کا وه مذاق اڑاتے تھے وه (عذاب) ان پر نازل ہوگا اور انھيں تباه کردے (ٔاَاَليَْوَم يَأْتِيِھْم لَْيَس َمْصُروفًا َعْنھُ 
  َما َکانُوا بِِہ يَْستَْھِزئُون) ۔

گيز گفتگو سے پشيمان ہوں گے ليکن نہ وه يہ درست ہے کہ اس وقت ان کا نالہ وفرياد آسمان تک بلند ہوگا اور اپنی شرم ان
  نالہ وفرياد کہيں پہنچے کا اور نہ وه پشيمانی انھيں کوئی فائده پہنچائے دے گی ۔

ان کمزوری کا ايک اور نکتہ، مشکالت وناراحتيوں اور برکات اٰلہی کے منقطہ ہونے پر ان کی کم ظرفی ہے جيسا کہ بعد 
سی نعت اور رحمت کا مزه ہم انسان کو چکھائيں گے اور پھر وه اس سے واپس لے والی آيت ميں آيا ہے : اور جس وقت ک

نَساَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ  ليں تو وه مايوس اور نااميد ہوجاتا ہے اور کفراِن نعمت اور ناشکری پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے ( َولَئِْن ٔاََذْقنَا ااْلِٕ
  ٌر) ۔نََزْعنَاھَا ِمْنہُ ٕاِنَّہُ لَيَئُوٌس َکفُو

اگرچہ اس آيت ميں گفتگو انسان کے بارے ميں بطور کلی آئی ہے ليکن جيسا کہ ہم نے پہلی بھی اشاره کيا ہے کہ لفِظ 
سے اس قسم کی آيات ميں غير ترتيب يافتہ، خود غرض اور ناکاره انسانوں کی طرف اشاره ہے، اس بناء پر يہ “ انسان”

  علق بحث پر منطبق ہوتی ہے ۔ۺبحث گزشتہ آيات ميں بے ايمان افراد کے مت
بے ايان افراد کی کمزوری کا تيسرا نکتہ يہ ہے کہ جس وقت نازونعمت ميں ڈوبے ہوئے ہوتے ہيں تو ان پر تکبّر اور غرور

  اور نفس پرستی اس قدر چھائی ہوتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہيں ۔
ہوگئی ہيں جو کبھی دوباره نہ آئيں گی ۔ اور يوں وه جيسا کہ قرآن فرماتا ہے: اور مشکالت وتکاليف اب مجھ سے دور 

اَء َمسَّْتہُ لَيَقُولَنَّ َذھَبَ  يِّئَاُت َعنِّی ٕاِنَّہُ  پروردگار کی نعمتوں کے شکرانے سے غافل ہوجاتا ہے (َولَئِْن ٔاََذْقنَاهُ نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ السَّ
  لَفَِرٌح فَُخوٌر) ۔

يِّ ”اس آيت کے جملہ  ميں ايک دوسرا احتمال بھی پايا جاتا ہے اور وه يہ کہ جب اس طرح کے لوگ شدائد “ ئَاُت َعنِّیَذھََب السَّ
ومشکالت کو نعمتوں سے بدل ديتا ہے تو وه کہتے ہيں کہ گزشتہ مصائب ہمارے گناہوں کا گفاره تھے ۔ اب ہمارے گناه ان 

ال کرتے ہوئے کہ وه مقربان درگاِه خدا ہوچکے ہيں کی وجہ سے دھل گئے ہيں اور ہم پاک وپاکيزه ہوگئے ہيں اور يہ خي
  توبہ اور اس خدا کی بارگاه ميں بازگشت کے تصّور سے عاری ہوجاتے ہيں ۔

پس فرمايا: صرف صاحبان ايمان کہ جنھوں نے زندگی کے شدائد اورسخت حوادث کے مقابلے ميں صبر واستقامت کا اختيار
النے ميں کوتاہی نہيں کرتے، تنگ نظری، ناشکرگزاری اور غرور وتکبر سے کيا اور جو ہر حال ميں اعماِل صالح بجا

کناره کش ہيں جو نہ تو وفوِر نعمت کے وقت مغرور ہوتے اور خدا کو فراموش کرتے ہيں اور نہ ہی شدِّت ِ مصائب کے 
کو برداشت کرتی ہے، وه يادوقت مايوسی اور کفراِن نعمت کرتے ہيں بلکہ ان کی عظيم روح اور بلند فکر نعمت وبال دونوں 

خدا اور اپنی ذمہ داريوں سے غافل نہيں ہوتے، يہی لوگ خدا کے مقرب بندے ہيں اور انہی کے لئے بخشش اور بہت بڑا 
الَِحاِت ٔاُْوٰلئَِک لَھُْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َکبِيٌر) ۔   اجر ہے (ٕاِالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَعِملُوا الصَّ

  ب نکات چند توّجہ طل

  ۔ امِت معدوده اور ياراِن مہدی عليہ السالم: ١
سے مراد بہت تھوڑے افراد “ امت معدوده”وه متعدد روايات جو طريق اہِل بيت(عليه السالم) سے ہم تک پہنچی ہيں ان ميں 

لی آيت کا مطلب اور حضرت امام مہدی عليہ السالم کے يار وانصار کی طرف اشاره سمجھا گيا ہے، لٰہذا اس ترتيب سے پہ
اس طرح ہوگا: اگر ہم ستمگروں اور بدکاروں کی سزا وعذاب حضرت مہدی(عليه السالم) اور ان کے ياروانصار کے قيام 

  تک ملتوی کرديں تو وه (منکرين) کہتے ہيں کہ کس چيز نے عذاِب خدا کو روک رکھا ہے ۔
محدود ومعيّن زمانہ کے معنی ميں آتا ہے “ ِت معدودهام”ليکن جيسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں آيت کے ظاہری معنی ميں 

“ امت معدوده”اور اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم سے بھی اس آيت کی تفسير ميں جو روايت نقل ہوئی ہے اس ميں 
  کی يہی تفسير بيان ہوئی ہے ۔
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، البتہ اس صورت ميں ظالموں اور بنابريں ممکن ہے منقولہ روايت آيت کے دوسرے معنی يا بطن آيت کی طرف اشاره ہو
ستمگروں کے بارے ميں ايک قانون کلّی کا بيان ہوگا نہ کہ زمانٔہ پيغمبر اکرم کے مشرکين اور مجرموں سے مربوط مسئلہ 

ہوگا، نيز ہم جانتے ہيں کہ قرآن کی آيات مختلف معانی رکھتی ہيں، ممکن ہے اس کا پہال اور ظاہری مطلب کسی خاص 
  ه سے متعلق ہو، ليکن اس کا دوسرا معنی ايک عام معنی ہو جو کسی زمانہ يا گروه ميں منحصر نہ ہو۔مسئلہ يا گرو

  ۔ کوتاه فکری کے چار مظاہر ٢
مندرجہ باال آيت نے مشرکين اور گنہگاروں کے روحانی وباطنی حاالت کی تين صورتوں ميں تصوير کشی کی ہے اور ان 

  ں ۔ميں ان کے چار اوصاف بيان ہوئے ہي
“کفور”يعنی بہت ہی نااميد ہوجاتے ہيں اور دوسرے يہ کہ “ يَئُوس”اّولين يہ کہ وه نعمتوں کے منقطع ہونے کی صورت ميں 

  يعنی بہت ہی ناشکرے ہيں ۔
اس کے بر عکس جب وه نعمت ميں مستغرق ہوتے ہيں يہاں تک کہ اگر چھوٹی سی نعمت بھی ان تک پہنچتی ہے تو وه 

کو بھول جاتے ہيں اور لّذت ونشاط ميں غرق ہوکر ہر چيز سے غافل ہوجاتے ہيں، بادٔه لّذت وغرور کی خوشی ميں اپنے آپ 
  يہ سرمستی انھيں فتنہ وفساد اور حدود هللا سے تجاوز کی طرف کھينچ لے جاتی ہے ۔

  يعنی نعمت کے حصول پر بہت متکبر اور مباہات کا شکار ہوجاتے ہيں ۔“ فخور”مزيد برآں ايسے لوگ 
بہر کيف يہ چار صفات کوتاه فکری اور کم ظرفی کی بناپر معرض وجود ميں آتی ہيں اور يہ بے ايمان اور گناہگار افراد 

  کے کسی ايک گروه سے مخصوص نہيں ہيں بلکہ سب کے لئے عمومی اوصاف کے ايک سلسلہ ميں سے ہيں ۔
ظيم روح کے حامل ہوتے ہيں انھيں نہ زمانہ کی البتہ صاحِب ايمان لوگ جو بلند فکر، اعلٰی ظرف، کشاده دل اور ع

دگرگونياں لرزاتی ہيں نہ نعمتوں کا چھن جانا انھيں شکری ومايوسی کی طرف کھينچ لے جاتا ہے اور نہ ہی نعمتوں کا ان 
  کی طرف ُرخ کرنا انھيں غرور وغفلت ميں مبتال کرتا ہے ۔
يمان کے بجائے صبر واستقامت استعمال کيا گيا ہے (غور طلب اسی لئے آيت ميں استثنائی صورِت حال کے پيش نظر لفظ ا

  نکتہ ہے) ۔

  ۔ کم ظرفی کی انتہا ٣
ايک اورنکتہ جو توجہ طلب ہے يہ ہے کہ دونوں مواقع (عطا کے بعد نعمت کے سلب ہونے اور سلب کے بعد عطا ہونے) 

بير اس طرف اشاره ہے کہ وه اس قدر کم ظرف سے چکھنے کے معنی ميں آيا ہے، کی تع“ اذاقة”جو ماده “ اذقنا”کے لئے 
ہيں کہ اگر تھوڑی سی نعمت انھيں دی جائے اور پھر اسے ان سے لے ليا جائے تو ان کی داد وفرياد اور ناشکری کی صدا 
  بلند ہوتی ہے اور اگر تکليف وناراحتی کے بعد ذرا سی نعمت انھيں مل جائے تو فرط وانبساط ميں سرکے بل دوڑتے ہيں ۔

  ۔ تمام نعمات عطيہ وبخشش ہيں ۴
“ نعمت”سے بيان کيا گيا ہے اور دوسری آيت ميں لفظ “ رحمت”يہ امر توجہ طلب ہے کہ پہلی آيت ميں نعمت کو لفظ 

استعمال ہوا ہے، ممکن ہے اس سے يہ اشاره ہو کہ خدا کی تمام نعمتيں اس کے فضل ورحمت کے ذريعے انسان تک پہنچتی
کی بنياد پر اور اگر نعمتيں استحقاق کی بنياد پر ميّسر ہوتيں تو بہت ہی تھوڑے لوگوں کو ميّسر ہوتيں نہ ہيں نہ کہ استحقاق 

  کہ کسی شخص کو ميسر آتيں ۔

  ۔ اعماِل نيک کے اثرات ۵
“ مغفرت”اعماِل نيک کے دو اثرات ذکر ہوئے ہيں، زيِر نظر آخری آيت ميں باايمان، صاحب استقامت اور صالح افراد سے 

کا بھی، يہ اس جانب اشاره ہے کہ نيک اعمال کے دو اثر ہيں ايک “ اجِر کبير”اور بخشش گناه کا وعده بھی کيا گيا ہے اور 
 گناہوں کا دھل جانا اور دوسرا بڑی جزا کا حاصل ہونا ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 
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َجاَء َمَعہُ َملٌَک ٕاِنََّما ٔاَْنَت نَِذيٌر َوهللاُ فَلََعلََّک تَاِرٌک بَْعَض َما يُوحٰی ٕاِلَْيَک َوَضائٌِق بِِہ َصْدُرَک ٔاَْن يَقُولُوا لَْواَلٔاُنِزَل َعلَْيِہ َکنٌز ٔاَْو  ١٢
  َعلٰی ُکلِّ َشْیٍء َوِکيلٌ 

   ٕاِْن ُکنتُْم َصاِدقِينَ ٔاَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثلِِہ ُمْفتََريَاٍت َواْدُعوا َمْن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن هللاِ  ١٣
  ٕاِالَّ ھَُو فَھَْل ٔاَْنتُْم ُمْسلُِمونَ فَإِلَّْم يَْستَِجيبُوا لَُکْم فَاْعلَُموا ٔاَنََّما ٔاُنِزَل بِِعْلِم هللاِ َؤاَْن اَلٕاِلَہَ  ١۴

  ترجمہ
۔ شايد بعض آيات کی تبليغ کو جن کی تجھ پر وحی ہوئی ہے تو تاخير ميں ڈال ديتا ہے اور تيرا دل اس بناپر تنگ (اور ١٢

ں آيا (تبليغ کرو اور ناراحت ) ہوتا ہے کہ وه کہتے ہيں کہ کيوں اس پر خزانہ نازل نہيں ہوتا يا کيوں فرشتہ اس کے ہمراه نہي
پريشان نہ ہو کيونکہ) تم صرف ڈرانے والے (اور خدائی خطرات سے آگاه کرنے والے) ہو اور خدا ہر چيز پر نگہبان 

  وديکھنے واال ہے (اور وه ان کا حساب کتاب رکھتا ہے) ۔
سچ کہتے ہو توتم بھی ان جيسی ۔ بلکہ وه کہتے ہيں يہ (قرآن کی) جھوتی نسبت (خدا کی طرف ديتا ہے، ان سے کہدو اگر١٣

  جھوٹی ُموٹی ہی دس سورتيں لے آٔو اور (بجز خدا) اپنی حسِب استطاعت (اس کام کے لئے) تمام لوگوں کودعوت دو۔
۔ اور اگر وه تمھاری دعوت قول نہ کريں تو جان لو کہ (يہ کالم) علِم اٰلہی کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کے سوا کوئی  ١۴

  کيا ان حاالت ميں سِرتسليم خم کروگے؟۔معبور نہيں، 

  شان نزول 
  ان آيات کے لئے دوساِن نزول مذکور ہيں جو ممکن ہے دونوں صحيح ہوں ۔

پہال يہ کہ کفار مّکہ کا ايک گروه پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے پاس آيا، وه کہنے لگے: اگر سچ کہتے ہو کہ تم 
پہاڑ ہمارے لئے سونے کے کردو يا فرشتے لے آٔو جو تمھاری نبوت کی تصديق کريں،  خدا کے پيغمبر ہو تو مکہ کے

  چنانچہ انکے جواب ميں مندرجہ باال آيات نازل ہوئيں ۔
دوسريشان نزول حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم سے نقل ہوئی ہے، وه يہ کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے 

م نے فرمايا: َميں نے خدا سے درخواست کی ہے کہ وه ميرے اور تمھارے درميان برادری اور حضرت علی عليہ السال
اخّوت قائم کرے اور يہ درخواست قبول ہوگئی ہے، نيز َميں نے يہ درخواست کی ہے کہ تمھيں ميرا وصی قرار دے اور يہ 

  درخواست بھی مستجاب ہوگئی ہے ۔
تک پہنچی تو عداوت ودشمنی کی بناء پر کہنے لگے خدا کی قسم ايک خشک جس وقت يہ گفتگو بعض مخالفين کے کانوں 

مشک ميں ايک من خرما بہتر ہے اس سے جو محمد نے اپنے خدا سے درخواست کی ہے، (اگر وه سچ کہتا ہے تو) اسے 
زانہ جو کيوں خدا سے درخواست نہيں کی کہ دشمنوں کے خالف مددکرنے کے لئے کوئی فرشتہ نازل فرمائے يا کوئی خ

  فقر وفاقہ سے نجات دالئے ۔
  لٰہذا مندرجہ باال آيات نازل ہوئی تاکہ دشمنوں کو جواب ديا جاسکے ۔

  قرآن ايک معجزٔه جادواں 
ان آيات سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ پيغمبر اکرم بعض اوقات دشمنوں کی شديد مخالفت اور ہٹ دھرمی کی بناء پر بعض آيات 

  ملتوی رکھتے تھے ۔ کی تبليغ کسی موقع کے لئے
لٰہذا زيِر بحث پہلی آيت ميں خداونِدعالم اس بيان کے ساتھ اپنے پيغمبر کو اس کام سے منع فرماتا ہے: گويا بعض آيات کی 

تبليغ کہ جن کی وحی ہوتی ہے، ترک کرديتے ہو اور اس لحاظ سے تمھارا دل تنگ اور مضطرب ہوجاتا ہے (فَلََعلََّک تَاِرٌک 
  وحٰی ٕاِلَْيَک َوَضائٌِق بِِہ َصْدُرَک) ۔بَْعَض َما يُ 

کہتے ہيں کيوں اس پر ”اور اس بات سے ناراحت ہوجاتے ہو کہ شايد وه تجھ سے من پسند معجزات کی خواہش کريں اور 
  اَء َمَعہُ َملٌَک)خزانہ نازل نہيں ہوا يا کيوں اس کے ہمراه فرشتہ نہيں آيا (ٔاَْن يَقُولُوا لَْواَلٔاُنِزَل َعلَْيِہ َکنٌز ٔاَْو جَ 

سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تقاضا اس  ٩٣تا  ٩٠البتہ جيسا کہ قرآن کی دوسری آيات سے مثالً سورٔه بنی اسرائيل کی آيت 
بناء پر نہ تھا کہ وه قبوِل حق کے لئے اور دعوت کی صداقت کے لئے معجزه ديکھيں بلکہ وه يہ تقاضا بہانہ جوئی، ہٹ 

باعث کرتے تھے لٰہذا قرآن بالفاصلہ کہتا ہے: تو صرف خوف دالنے اور ڈرانے واال ہے (ٕاِنََّما ٔاَْنَت دھرمی اور عناد کے 
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  نَِذيٌر) ۔يعنی چاہے قبول کريں يا نہ کريں، تمسخر اڑائيں اور ہٹ دھرمی سے کام ليں ۔
لٰی ُکلِّ َشْیٍء َوِکيٌل) يعنی ان کے ايمان وکفرآيت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے: خدا ہر چيز ا حافظ، نگہبان اور ناظر ہے (َوهللاُ عَ 

کی پرواه نہ کرو اور يہ معاملہ تمھارے ساتھ مربوط نہيں ہے ، تمھاری ذمہ داری ابالغ اور پيغام پہنچانا ہے، خدا خود جانتا 
  ہے کہ ان کے کس طرح سلوک کرے اور وہی ان کے ہر کام کا حساب کتاب رکھنے واال ہے ۔

اور اعتراض تراشی چونکہ اس بناء پر تھی کہ وه اصولی طور پر وحی اٰلہی کے منکر تھے اور کہتے تھے  يہ بہانہ جوئی
کہ يہ آيات خدا کی طرف سے نہيں ہيں، يہ جملے محمد نے خود جھوٹ موٹ خداپر باندھے ہيں، اسی لئے بعد والی آيت اس 

ه کہتے ہيں کہ اس (پيغمبر) نے يہ (آيات) خدا پر افتراءبات کا جواب جتنی صراحت سے ہوسکتا تھا ديتے ہوئے کہتی ہے: و
ان سے کہہ دو اگر سچ کہتے ہو کہ يہ انسانی دماغ کی تخليق ہيں تو تم بھی اس قسم کی دس ”باندھی ہيں (ٔاَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ) ۔

و (قُْل فَأْتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِہ جھوٹی سورتيں بناکر الٔو اور خدا کو چھوڑکر جس سے ہوسکتا ہے اس ميں مدد کی دعوت د
قبول نہ کی اور کم از  ُمْفتََريَاٍت َواْدُعوا َمْن اْستَطَْعتُْم ِمْن ُدوِن هللاِ ٕاِْن ُکنتُْم َصاِدقِيَن) ۔ ليکن اگر انھوں نے تم مسلمانوں کی دعوت

نی اس بات کی نشانی ہے کہ ان آيات کا سرچشمہ کم ايسی دس سورتيں بھی نہ النے تو پھر جان لو کہ يہ کمزوری اور ناتوا
) ۔   علِم اٰلہی ہے ورنہ اگر يہ فکر بشر ہی ہيں (فَإِلَّْم يَْستَِجيبُوا لَُکْم فَاْعلَُموا ٔاَنََّما ٔاُنِزَل بِِعْلِم هللاِ

ليل ہے (َؤاَْن اَلٕاِلَہَ ٕاِالَّ ھَُو) نيز جان لو کہ خدا کے عالوه کوئی معبود نہيں ہے اور ان آياِت پُر اعجاز کا نزول اس حقيقت کی د
  ۔

اے مخالفين! کيا اس حالت ميں تم فرماِن اٰلہی کے سامنے سرتسليم خم کروگے (فَھَْل ٔاَْنتُْم ُمْسلُِموَن) ۔ باوجوديکہ ہم نے تمھيں 
کی گنجائش باقی  مقابلے کی دعوت دی ہے اور اس دعوت پر تمھارا عجز ثابت ہوگيا ہے کيا اس کے باوجود کوئی شک کی

ہے کہ يہ آيات خدا کی طرف سے ہيں، اس واضح معجزه کے ہوتے ہوئے کيا پھر بھی تم ان کی راه پر چلوگے يا سِر تسليم 
  خم کرلوگے ۔

  چند اہم نکات

  کا مفہوم: “ لعلّ ”۔ آيت 1
لئے آتا ہے، البتہ يہاں يہ لفظ نہيں عام طور پر کسی چيز کے بارے ميں توقع کا اظہار کے “ لعلّ ”جيسا کہ ہم جانتے ہيں کہ 

کے معنی ميں آيا ہے، يہ بالکل اسی طرح ہے جيسے ايک باپ اپنے بيٹے کو کسی چيز سے روکنا چاہے تو کہے: شايد 
تيری دوستی اس شخص سے جو اپنے کاموں ميں زياده پختہ کار نہيں ہے، يعنی اس سے دوستی نہ رکھ کيونکہ اس کی 

کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے تاہم اس “ شايد”اگرچہ “ لعلّ ”بيکار بنادے گی، لٰہذا ايسے مواقع پر دوستی تجھے ُسست اور 
  کا التزامی مفہوم کسی کام کے کرنے سے روکنا ہے ۔

زيِر بحث آيات ميں بھی خداتعالٰی اپنے پيغمبر کو تاکيد کرتا ہے کہ آيات اٰلہی کی تبليغ مخالفين کی تکذيب کے ڈرسے يا دل 
  اه معجزات کے تقاضے کی وجہ سے تاخير ميں نہ ڈاليں ۔خو

  ۔ آيات اٰلہی کی تبليغ ميں تاخير؟ ٢
يہاں ايک سوال سامنے آتا ہے کہ کيونکر ممکن ہے کہ پيغمبر آيات اٰلہی کی تبليغ ميں تاخير کريں يا ان کی تبليغ سے بالکل 

  ا خطا سرزد نہينہوسکتی ۔ہی ُرک جائيں حاالنکہ ہم جانتے ہيں کہ نبی سے کوئی گناه ي
اس کا جواب يہ ہے کہ جس وقت پيغمبر کسی حکم کی فوری تبليغ پر مامور ہوں تو يقيناً بغير کسی شک وشبہ کے وه اس 
کی تبليغ کريں گے ليکن کبھی ايسا ہوسکتا ہے کہ تبليغ کا وقت وسيع ہوتا ہے اور پيغمبر بعض وجوہات کے پيش نظر جو 

سے نہيں ہوتيں بلکہ مکتب کے دفاع کی اور حمايت ہی کے حوالے سے ہوتی ہيں ان کی تبليغ ميں خود ا ن کی اپنی طرف 
ميں ہے کہ خدا اپنے پيغمبر کو  ۶٧تاخير کرديتے ہيں، مسلّم ہے کہ يہ گناه نہيں جيسا کہ اس کی نظير سورٔه مائده کی آيت 

مکيوں سے نہ ڈريں اور خدا ان کی حفاظت کرے گا، قرآن کے تاکيد کرتا ہے کہ آياِت اٰلہی کی تبليغ کريں اور لوگوں کو دھ
  الفاظ ہيں:

  
درحقيقت يہاں تبليغ ميں تاخير ممنوع نہ تھی، تاہم قاطعيت کے اظہار کے طور پر اس ميں جلدی کرنا بہتر تھا، اس طريقے 

قاطعيت اور اٹل فيصلے کو سے خدا اپنے پيغمبر کی نفسياتی حوالے سے تقويت چاہتا ہے اور مخالفين کے سامنے ان کی 
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  استقامت دينا چاہتا ہے تاکہ وه ان کے شور وشرابے، بے بنياد تقاضوں، بہانہ سازيوں اور تمسخر سے پريشان نہ ہوں ۔

  کا معنی: “ اَم”۔ آيت ميں ٣
ے ہی، ايک يہ کہ يہ کے بارے ميں دواحتماالت ذکر کئ“ اَم”کی ابتداء ميں لفظ “ اَم يقولون افتراه....”زيِر نظر دوسری آيت 

  کے معنی ميں ہے ۔“ بل”(يا) کے معنی ميں ہے اور دوسرا يہ کہ يہ “ او”
پہلی صورت ميں آيت کا معنٰی يہ ہوگا: شايد تو نے ہماری آيات کو مخالفين کی بہانہ سازيوں کے خوف سے انھيں نہيں سنايا 

  خداپر افتراء سمجھا ہے ۔ تُونے تو آيات اٰلہی پڑھی ہيں ليکن انھوں نے انھيں“ يا يہ کہ”
  دوسری صورت ميں آيت کا معنی اس طرح ہوگا: آيات اٰلہی کی تبليغ ميں ان کی بہانہ سازيوں کی وجہ سے تاخير نہ کرو۔
اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ يہ لوگ تو بنيادی طور پر وحی اور نبوت کے منکر ہيں اور کہتے ہيں کہ پيغمبر نے خدا پر 

  ۔ افتراء باندھا ہے
درحقيقت اس بيان کے ذريعے خدا اپنے پيغمبر کو خبر ديتا ہے کہ من پسند کے معجزات کے بارے ميں ان کے تقاضے 
  تالِش حقيقت کی بناپر نہيں بلکہ اس لئے ہيں کہ وه اصولی طور پر نبّوت کے منکر ہيں اور يہ سب ان کے بہانے ہيں ۔

سے اور خصوصاًادبی لحاظ سے ان کے الفاظ دقِت نظر سے ظاہر  بہرحال مندرجہ باال آيات کے مفہوم ميں غور وخوض
  ہوتا ہے کہ دوسرا معنی آيات کے مفہوم سے زياده نزديک ہے (غور کيجئے گا) ۔

  ۔ معجزه طلبی کا جواب: ۴
اس ميں شک نہيں کہ پيغمبر کے لئے ضروری ہے کہ متالشياِن حق کے لئے اپنی حقانيت کے سند کے طور پر معجزه پيش 
کرے اور کوئی پيغمبر بھی ضرف اپنے دعوٰی کو کافی نہيں سمجھ سکتا ليکن اس ميں شک نہيں کہ جن مخالفين کا مندرجہ 

باال آيات ميں ذکر آيا ہے وه حقيقت کی تالش ميں نہيں تھے وه جن معجزات کا مطالبہ کرتے تھے وه ان کے من پسند کے 
ہوتے ہيں نہ کہ حقيقت کے متالشی، کيا حتماً ضروری ہے کہ پيغمبر کے معجزات تھے ۔ مسلّم ہے کہ ايسے لوگ بہانہ جو 

پاس بڑا خزانہ ہو جيسا کہ مشرکين کا خيال تھا يا کيا ضروری ہے کہ فرشتہ اس کے ہمراه تبليِغ رسالت کرے عالوه ازينکيا 
ہ تھاتوپھر قرآن کی اس بات پر کان خود قرآن معجزه سے برتر اور باالتر نہيں تھا، اگر واقعاً ان کا مقصود بہانہ تراشی ن

کيوں نہيں دھرتے کہ اگر تمھارا خيال ہے کہ يہ آيات پيغمبر اپنی طرف سے لے آتا ہے تو جأو اس کے مثل لے آٔو اور دنيا 
  کے تمام لوگوں کی مدد بھی حاصل کرلو۔

  ۔ قرآن کا چيلنج ۵
يد کی گئی ہے کہ يہ کوئی عام سی گفتگو نہيں ہے اور نہ يہ مندرجہ باال آيات ميں دوباره اعجاِز قرآن کے بارے ميں تاک

انسانی ذہن کی اختراع ہے بلکہ آسمانی وحی ہے جس کا سرچشمہ خدا کا بے پاياں اور المتناہی علم اور قدرت ہے اسی بناپر 
رسول هللا کے پوری دنيا کوچيلنج کيا گيا ہے جس اور مقابلے کی دعوت دی گئی ہے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 

ہمعصر بلکہ وه قوميں جو آج تک اس کام ميں لگی ہوئی ہيں ايسا کرنے سے عاجز ہيں، يہ قوميں ديگر تمام تر مشکالت تو 
جھيلنے کو تيار ہيں ليکن آياِت قرآن کامقابلہ کرنے کی طرف نہيں آتيں، اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ ايسا کام انسان کے بس

  ہے، تو کيا معجزه اس کے عالوه کسی چيز کا نام ہے ۔ ميں نہ تھا ور نہ ہوسکتا
قرآن ميں يہ آواز آج بھی ہمارے کانوں ميں گونج رہی ہے، يہ معجزٔه جاويد آج بھی اسی طرح عالمين اور ساری کائنات کو 

حت اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اور دنيا کے تمام علمی مراکز کو چيلنج کررہا ہے، اس کا يہ چيلنج نہ صرف فضا
  وبالغت يعنی عبارات کی شيرينی وجاذيب اور مفاہيم کی رسائی کے لحاظ سے ہے بلکہ :

  ، اس کے مضامين کے اعتبار سے بھی,
  ، ان علوم کے لحاظ بھی جو اُس زمانے کے انسانوں سے پنہاں تھے،

  ، قوانين واحکام کے حوالے سے بھی جو بشريت کی سعادت ونجات کے ضامن ہيں،
  الے سے بھی جو ہر قسم کے تناقض اور پراگندگی سے پاک ہيں،، بيانات کے حو

  ، تواريخ کے اعتبار سے سے جو خرافات سے مبّرا ہيں اور
  ، اسی طرح تمام حوالوں سے اس کا يہ چيلنج ہے ۔

بحث  کی تفسير کے ذيل ميں ہم اعجاز قرآن کے بارے ميں تفصيل سے ٢۴اور  ٢٣تفسير نمونہ جلد اّول سورٔه بقره کی آيات
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  کرچکے ہيں ۔

  ۔ پورا قرآن، دس سورتيں يا ايک سورت : ۶
اور ) ٨٨جيسا کہ ہم جانتے ہيں ، قرآن مجيد نے ايک جگہ مخالفين کو قرآن کی مثال النے کی دعوت دی ہے (بنی اسرائيل/

کی ايک سورت دوسری جگہ قران جيسی سورتيں النے کے لئے کہا ہے (مثالً محِل بحث آيات ) اور ايک اور جگہ قرآن 
اس بناء پر بعض مفّسرين نے يہ بحث کی ہے کہ چيلنج اور مقابلے کی اس دعوت ) ٢٣جيسی سورت النے کا کہا ہے (بقره/

  ميں اتنا فرق کيوں ہے؟
  اس سوال کا جواب ميں مختلف راستے اختيار کئے گئے ہيں:

کی مانند ه، جيسے ايک شخص دوسرے الف) بعض کا نظريہ ہے کہ يہ فرق اوپر کے مرحلہ سے نيچے کی طرف تنزل 
سے کہتا ہے کہ تم بھی اگر ميری طرح فِن تحرير اور شعر گوئی ميں مہارت رکھتے ہو تو ميری کتاب جيسی کتاب لکھ کر 

  دکھأو، پھر کہتا ہے اس کے ايک باب جيسی تحرير پيش کردو حتّی کہ ايک صفحہ ہی لکھ کر دکھا دو ۔
يح ہے کہ سورٔه بنی اسرائيل ، سورٔه ہود، سورٔه يونس اور سورٔه بقره اسی ترتيب سے البتہ يہ جواب اس صورت ميں صح

سے جو ترتيب نقل ہوئی ہے يہ بات اس سے مناسبت رکھتی ہے “ ابِن نديم ”ميں فہرست “ تاريخ القرآن”نازل ہوئی ہوں اور 
، يونس کا نمبر۵٩ہے ، ہود کا نمبر ۴٨کا نمبر کيونکہ اس کے مطابق رسول هللا پر نزول کے اعتبار سے سورٔه بنی اسرائيل 

  ہے ۔ ٩٩اور بقره کا نمبر  ۵١
ليکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ يہ بات مشہور ترتيب سے مناسبت نہيں رکھتی جو مندرجہ باال سورتوں کے متعلق اسالمی

  تفاسير ميں بيان کی گئی ہے
اعتبار سے نيچے کی طرف تنزل کے معاملے پر منطبق نہيں  ب) بعض نے کہا ہے کہ اگرچہ يہ سورتيں ترتيِب نزول کے

ہوتيں ليکن ہم جانتے ہيں کہ ايک سورت کی تمام آيتيں ايک ہی مرتبہ نازل نہيں ہوجاتی تھيں، بلکہ بہت سی آيات ايسی ہوتيں 
پاتيں، زيِر بحث جو بعد ميں نازل ہوتيں اور رسول هللا کے حکم سے پانی مناسبات کی وجہ سے قبل کی سورت ميں قرار 

معاملے ميں بھی ممکن ہے ايسا ہی ہُوا ہو لٰہذا مندرجہ باال سورتوں کی تاريِخ نزول اس بات کے منافی نہيں ہے کہ يہاں اوپر 
  سے نيچے کی طرف تنزل کا معاملہ ہو۔

پورے قرآن کے  ايک ايسا لفظ ہے جو“ قرآن”ج) اس سوال کے جواب ميں ايک اور احتمال بھی ہے اور وه يہ کہ اصوالً 
  لئے بھی بوال جاتا ہے اور قرآن کے کچھ حّصے پر بھی، مثالً سورٔه جن کی ابتدا ميں ہے:

  
  ہم نے عجيب قرآن سنا ہے ۔

  واضح رہے انھوں نے قرآن کا کچھ حّصہ ہی سنا تا ۔
صادق آتی ہے اور سے ہے اور ہم جانتے ہيں کہ قرائت وتالوت پور ے قرآن پر بھی “ قرائت”اصول طور پر قرآن ماده 

جزِو قرآن پر بھی لٰہذا مثِل قرآن النے کے چيلنج کا مفہوم تمام قرآن نہيں ہے بلکہ يہ دس سورتوں کے لئے بھی ٹھيک ہے 
  اور ايک سورت کے لئے بھی درست ہے ۔

منطبق کے معنی ميں ہے اور يہ لفظ آيات کے کسی بھی مجموعہ پر “ محدوده”اور “ مجموعہ”بھی “ سوره”دوسری طرف 
  ہوجاتا ہے اگر عام اصطالح ميں جسے مکمل سوره کہتے ہی يہ اس کے برابر بھی نہ ہو۔

دومعنوں ميں استعمال ہوتاہے ، ايک معنی آيات کاوه مجموعہ ہے جس کا ايک معيّن مقصد ہو “ سوره”دوسرے لفظوں ميں 
رت کی بسم هللا سے پہلے ختم ہوجائے، اس اور دوسرا معنی ايک مکمل سوره ہے جو بسم هللا سے شروع ہوکر بعد والی سو

  ہے جس ميں فرمايا گيا ہے: ٨۶کی آيت “ توبہ ”بات کی شاہد 
  

  جس وقت کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ايمان الٔو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو....
ذکوره مقصد کے بارے ميں ہيں اگرچہ وه واضح ہے کہ يہاں سوره سے مراد وه آيات ہيں جو خدا پر ايمان اور جہادکے م

  ايک مکمل سورت کا ايک حّصہ ہی ہوں ۔
  کی تفسير ميں کہا ہے:“ سورة انزلناھ...”مفردات ميں راغب نے بھی سوره نور کی پہلی آيت 

  ٔاّی جملة من االحکام والحکم....
  جيسا کہ ہم ديکھ رہے يہاں سورت کو احکام کا ايک مجموعہ قرار ديا گيا ہے ۔

اس گفتگو کے پيش نظر قرآن، سورت اور دس سورتوں ميں لغوی مفہوم کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہيں رہتا يعنی ان 
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تمام الفاظ کا اطالق قرآن مجيدکی چند آيتوں پر ہوسکتا ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ قرآن چيلنج ايک لفظ اور ايک جملے کے 
يا قرآن کے کسی ساده جملے کی مثل السکتا ہوں “ مدھامتان”اور آئہ “ لضحیٰ وا”لئے نہيں کہ کوئی دعوٰی کرے کہ َميں آئہ 

  بلکہ تمام جگہوں پر آيات کے ايک ايسے مجموعے کے بارے ميں جس کا ايک خاص ہدف اور مقصد ہو (غور کيجئے گا)

  کے مخاطب: “ ٕاِْن لَّْم يَْستَِجيبُوا لَُکمْ ”۔ ٧
  ميں مخاطب کون ہيں ۔“ ٕاِْن لَّْم يَْستَِجيبُوا لَُکمْ ”کہ اس سلسلے ميں مفّسرين ميں اختالف ہے 

بعض کہتے ہيں کہ مخاطب مسلمان ہيں، يعنی اگر منکرين نے تمھاری دعوت پر لبيک نہ کہا اور قرآن کی دس سورتوں کی 
  مثل نہ الئے تو جان لو کہ يہ قرآن کی طرف سے ہے اور يہی خود اعجاز قرآن کی دليل ہے ۔

نے کہا کہ مخاطب منکرين ہيں يعنی اے منکرين! اگر باقی انسان اور جو کچھ غير از خدا ہے انھوں نے مثِل بعض دوسروں 
قرآن النے ميں مدد کے لئے تمھاری دعوت پر لبيک نہ کہا اور وه عاجز وناتواں ره گئے تو پھر جان لو کہ يہ قرآن خدا کی 

  طرف سے ہے ۔
 ئی فرق نہيں ہے تاہم پہال احتمال زياده نزديک معلوم ہوتا ہے ۔نتيجہ کے لحاظ سے دونوں تفاسير ميں کو

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْنيَا َوِزينَتَھَا نَُوفِّ ٕاِلَْيِھْم ٔاَْعَمالَھُْم فِيھَا َوھُْم فِيھَا اَليُْبَخُسونَ  ١۵   َمْن َکاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ
  لُونَ ٔاُْوٰلئَِک الَِّذيَن لَْيَس لَھُْم فِی اآْلِخَرِة ٕاِالَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصنَُعوا فِيھَا َوبَاِطٌل َما َکانُوا يَْعمَ  ١۶

  ترجمہ
  ۔ جو لوگ ُدنيا اور اس کی زينت کو چاہتے ہيں ہم ان کے اعمال انھيں بے کم وکاست اسی جہان ميں دے ديں گے ۔١۵
آخرت ميں (جہنم کی) آگ سے سوا ان کا (کچھ حّصہ) نہيں ہوگا اور جو کچھ انھوں نے دنيا ميں (ماّدی مقاصد ۔ (ليکن) ١۶

  اور غيرخدا کے لئے) انجام ديا ہے وه برباد ہوگا اور ان کے اعمال باطل ہوجائيں گے ۔

  تفسير 
مام کردی ہے اور چونکہ حق واضح گزشتہ آيات نے اعجاز قرآن کے دالئل پيش کرکے مشرکين اور منکرين پر حجت ت

ہوجانے کے باوجود ايک گروه نے صرف اپنے مادی منافع کی خاطر سِرتسليم خم نہيں کيا لٰہذا محِل بحث آيات ميں ايسے 
جس کا مقصد صرف دنياوی زندگی کی رنگينياں اور”دنيا پرست افراد کے انجام کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے 

(َمْن َکاَن يُِريُد “ و وه اس جہان ميں اپنے اعمال کا نتيجہ پالے گا بغير اس کے کہ کوئی چيز اس ميں کم ہےاس کی زنيت ہ
ْنيَا َوِزينَتَھَا نَُوفِّ ٕاِلَْيِھْم ٔاَْعَمالَھُْم فِيھَا َوھُْم فِيھَا اَليُْبَخُسوَن) ۔   اْلَحيَاةَ الدُّ

اس طرح اشاره ہے کہ وه اپنے اعمال کا “ َوھُْم فِيھَا اَليُْبَخُسونَ ”ور لغت ميں حق کے نقصان کے معنی ميں آيا ہے ا“بخس”
  نتيجہ بغير تھوڑے سے بھی نقصان کے پاليں گے ۔

يہ آيت خداتعالٰی کی ايک دائمی سنّت کو بيان کررہی ہے اور وه يہ کہ مثبت اعمال اور مٔوثر نتائج ختم نہيں ہوتے، فرق يہ 
اس جہاں کی ماّدی زندگی کا حصول ہے تو نتيجہ بھی ماّدی ہی ہوگا ليکن اگر مقصد خدا  ہے کہ اگر اعمال کا اصلی مقصد

اور اس کی رضا کا حصول ہو تو وه اس جہان ميں بھی ثمر بخش ہوں گے اور دوسرے جہاں ميں بھی پُربار نتائج پيدا کريں 
  گے ۔

ح ہيں جسے وقتی ضرورت کے لئے بنايا جاتا درحقيقت پہلی قسم کے اعمال ايسی غير مستقل اور کم عمر عمارت کی طر
ہے اور اس سے استفاده کيا جاتا ہے اور اس کے بعد وه ويران ہوجاتی ہے ليکن دوسری قسم کی مثال ايسی محکم اور 

مضبوط بنيادوں والی عمارت کی سی ہے جو صديوں تک برقرار رہتی ہے اور قاِل استفاده ہوتی ہے، اس امر کا نمونہ آج کل
نے گردو پيش ديکھتے ہيں، مغربی دنيا نے اپنی مسلسل اور منظم کوشش سے بہت سے علوم کے اسرار معلوم کئے ہيں ہم اپ
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نيز مغربی دنيا نے ماده کی مختلف طاقتوں پر تصرف حاصل کرليا ہے اور مسلسل کوشش اور مشکالت کے مقابلے ميں 
  صل ہيں ۔استقامت، اتحاد اور ہم بستگی ہے انھوننے بہت سی نعمات حا

اس بناء پر اس ميں کوئی شک نہيں کہ وه اپنے اعمال اور کوشش کے نتائج حاصل کريں گے اور درخشاں اور واضح 
کاميابيوں سے ہمکنار ہوں گے ليکن دوسری طرف سے چونکہ ان کا مقصد صرف دنياوی زندگی ہے لٰہذا ان اعمال کا طبعی

ہونے کے اور کوئی نہيں ہوگيا يہاں تک کہ ان کے انسانی اور بڑے کام وفطری اثر سوائے ان کے لئے مادی وسائل فراہم 
مثالً ہسپتال بنانا، شفاخانے قائم کرنا، علمی مراکز قائم کرنا، غريب اقوام کی مدد کرنا اور اس قسم کے ديگر فالحی کام، اگر 

ماّدی منافع کے لئے ہوتے ہيں لٰہذا ان کا ان کے استعمار واستثمار کی قيمت نہ ہو تو چونکہ بہرحال ماّدی ہدف کے تحت اور 
صرف مادی اثر ہوگا ، اسی طرح وه لوگ جو رياکارانہ کام کرتے ہيں ان کے عالوه جو انسانی حوالوں سے ہوتے ہيں ان 

  کے صرف مادی اثرات مرتب ہوتے ہيں ۔
جہنم کی) آگ کے سوا کوئی فائده اسی لئے بعد والی آيت ميں صراحت سے فرمايا گيا ہے: ايسے افراد کے لئے آخرت ميں (

اور جو کچھ انھوں نے اس جہان ميں انجام ديا ہے وه دوسرے جہاں ”نہيں ہے (ٔاُْوٰلئَِک الَِّذيَن لَْيَس لَھُْم فِی اآْلِخَرِة ٕاِالَّ النَّاُر) ۔ 
اور وه تمام ”َصنَُعوا ِفيھَا) ۔ (َوَحبِطَ َما “ ميں محو ونابود ہوجائے گا اور اس کے بدلے ميں انھيں کوئی جزا نہيں ملے گی

  اعمال جو انھوں نے غير خدا کے لئے انجام ديئے ہيں باطل ونابود ہوجائيں گے (َوبَاِطٌل َما َکانُوا يَْعَملُوَن) ۔
کا معنی در اصل ايسا حيوان ہے جو نامناسب گھاس پھوس ميں اتنا زياده کھالے کہ اس کے پيٹ ہَوا “) وقت”(بروزن “ حبط”

ے اور اس کا اوجھڑی بيمار اور ضائع ہوجائے، اس عالم ميں يہ جانور ظاہراً تو چاق وچوبند نظر آتا ہے حاالنکہ بھرجائ
  باطناً مريض ہوتات ہے ۔

يہ ايسے اعمال کے لئے نہايت موثر اور عمده تعبير ہے جو ظاہراً مفيد اور نسانی ہيں ليکن باطن ميں آلوده اور پست نيّت 
  ہيں ۔سے انجام ديئے گئے 

  ۔ ايک اشکال کی وضاحت: ١
ہوسکتا ہے پہلی نظر ميں يوں معلوم ہو کہ مندرجہ باال دوآيتيں آپس ميں تعارض رکھتی ہيں اس بناء پر کہ پہلی آيت کہتی ہے

ليکن دوسری “ وه اشخاص جن کا ہدف فقط اس دنيا کی زندگی ہے ان کے اعمال کا نتيجہ ہم انھيں بے کم وکاست ديں گے: ”
  کہتی ہے: ان کے اعمال حبط اور باطل ہوجائيں گے ۔ آيت

البتہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ايک آيت دنياوی زندگی کے بارے ميں اور دوسری اشاره داِر آخرت کی طرف ہے ، 
اس اشکال کی وضاحت ہوجاتی ہے، يعنی وه اپنے اعمال کے نتائج اسی دنيا ميں پورے طور پر حاصل کرليں گے ، ليکن 

کا کيا فائده کہ يہ اعمال جو اگرچہ نہايت زياده تھے مگر آخرت کے لئے بے اثر ہيں کيونکہ ان کا ہدف پاک اور نيّت اس 
  خالص نہيں تھی، ان کا ہدف مادی مفادات کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ جس تک وه پہنچ گئے ۔

  ۔ دنيا کی زينتيں ٢
يا پرستی کی زرق وبرق کی مذمت کے لئے ہے نہ کہ اس کا مقصد دنيا دنسا پرستی اور دن“ زينت”حياِت دنيا کے بعد لفظ 

  کی نعمتوں سے مناسب اور معتدل فائده اٹھانے کی نفی کرنا ہے ۔
جو يہاں سربستہ طور پر آيا ہے دوسری آيات ميں خوبصورت عورتوں، عظيم خزانوں اور قيمتی سورايوں ، “ زينت”لفظ 

  نی ميں استعمال ہواہے، مثالً:رزعی زمينوں اور فراوان دولت کے مع
َمِة َوااْلَْٔنَعاِم َواْلَحْرِث>< ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّھََواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنطََرِة ِمَن الذَّھَِب َواْلفِضَّ    ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ

سونے اور چاندی کے ڈھيروں پر مشتمل ہے، منتخب گھوڑے، جانور اور ماّدی چيزوں ميں سے عورتيں، اوالد اور مال جو
  زراعت لوگونکی نظر ميں پسنديده بناديئے گئے ہيں ۔

  “ باطل”کے بعد لفظ “ حبط”۔ ٣
ہوسکتا ہے اس طرف اشاره ہو کہ ان کے اعمال کا ايک ظاہر ہے اور باطن کوئی نہيں ہے، “ باطل”کے بعد لفظ “ حبط”لفظ 

پر ان کا نتيجہ کچھ بھی نہيں ، اس کے بعد مزيد کہتا ہے کہ ان کے اعمال اصولی طور پر ابتداء ہی سے باطل اور اسی بناء 
بے خاصيّت ہيں، زياده سے زياده يہ کہ بہت سی اشياء کے حقائق چونکہ اس دنيا ميں پہچانے نہيں جاتے اور دوسرے جہان 

قت ظاہر ہوجائے گی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ايسے اعمال شروع ہی ميں جس ميں تمام اسرار کھل جائيں گے، ان کی حقي
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  سے کچھ نہ تھے ۔

  ۔ ايک حديث: ۴
ميں ايک حديث نقل ہوئی ہے جس سے ان کا مفہوم واضح ہوتا ہے، حديث “ دّرالمنثور”مندرجہ باال آيات کی تفسير ميں کتاب 

  يہ ہے:
يوم القيامة صارت امت ثالث فرق : فرقة يعبدون ّهللاٰ خالصاً و فرقة يعبدون ّهللاٰ رياًء  قال رسول ّهللاٰ صل ّهللاٰ عليہ و آلہ : اذا کان

  و فرق يعبدون ّهللاٰ يعيون بہ دنيا.
فيقول للذی کان يعبد ّهللاٰ للدنيا: بعزتی و جاللی ما اردت بعبادتی ؟ فيقول الدنيا، فيقول الجرم ال ينفعک ما جمعت و ال ترجع اليہ 

  الی النار. انطلقوا بہ
و يقول للذی يعبد ّهللاٰ رياء: بعزتی و جاللی ما اردت بعبادتی ؟ قال الرياء، فيقول انما کانت عبادتک التی کنت ترائی بھا ال يصعد

  الی منھا شيیء و ال ينفعک اليوم ، انطلقوا بہ الی النار.
؟ فيقول بعزتک و جاللک النت اعلم منی کنت اعبدک  و يقول للذی کان يعبد ّهللاٰ خالصاً: بعزتی و جاللی ما اردت بعبادتی

  لوجھک و لدارک قال : صدق عبدی انطلقوا بہ الی الجنة :
  رسول هللا نے فرمايا: جب قيامت کا دن ہو، ميرے پيروکار تين گروہوں ميں تقسيم ہوجائيں :

ے لئے عبادت کرتا تھا اور تيسرا وه ايک وه گروه جو خدا کی خلوص کے ساتھ عبادت کرتا تھا، دوسرا گروه جو دکھاوے ک
  گروه جو دنيا تک رسائی کے لئے عبادت کرتا تھا ۔

اس وقت خدا اس گروه کو جو دنيا کی خاطر اس کی عبادت کرتا تھا کہے گا: ميری عزت وجالل کی قسم بتأو ميری عبادت 
ناء پر جو کچھ تم نے جمع کيا ہے وه تمھيں کوئی ميں تمھارا کيا مقصد تھا، وه جواب ميں کہے گا: دنيا ، خدافرمائے گا: اس ب

  فائده نہيں دے گا اور تم اس کی طرف پلٹ کر نہيں جأوگے، پھر فرمائے گا: اسے آتش جہنم کی طرف لے جأو ۔
اور جو شخص رياء کے طور پر خدا کی عبادت کرتا تھا هللا اس سے کہے گا: ميری عزت وجالل کی قسم بتأو ميری عبادت 

ارا کيا مقصد تھا؟ وه جواب دے گا: دکھاوا ۔ تو هللا فرمائے گا: وه عبادت جو تم نے رياء کے طور پر انجام دی تھی سے تمھ
اس ميں کچھ بھی ميرے پاس نہيں پہنچا تھا اور آج تمھيں اس کا کوئی فائده نہيں دونگا، پھر حکم دے گا: اسے آتش جہنم کی 

  طرف لے جأو۔
دت خلوص سے کرتا تھا، اس سے کہا جائے گا: ميری عزت وجالل کی قسم، بتأو تم عبادت اور وه شخص جو خدا کی عبا

کس مقصد سے کرتے تھے، وه کہے تيری عزت وجالل کی قسم تو اس بات سے زياده باخبر ہے کہ َميں نے تيری عبادت 
  )2اسے جنّت لے جأو۔ (صرف تيرے لئے اور داِر آخرت کے لئے کی تھی، خدا فرمائے گا: ميرا بنده سچ کہتا ہے 

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

  ، اردو ترجمہ) ٢۶۶کی تفسير مالحظہ فرمائيں (تفسير نمونہ جلد دوم صفحہ ١۴۔ مزيد وضاحت کے لئے آل عمران کی آيت ١
 بحوالہ تفسير.( ١٨۶، ص١۔ تفسير الميزان: ج2

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ُْٔوٰلئَِک يُْؤِمنُوَن بِِہ َوَمْن يَْکفُْر بِِہ ِمَن ااْلَْٔحَزاِبٔاَفََمْن َکاَن َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّہ َويَْتلُوهُ َشاِھٌد ِمْنہُ َوِمْن قَْبلِِہ ِکتَاُب ُموسٰی ٕاَِماًما َوَرْحَمةً ا ١٧
نَّ    ہُ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّک َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليُْؤِمنُونَ فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ فاََلتَُکْن فِی ِمْريٍَة ِمْنہُ ٕاِ

  ترجمہ
۔ کياوه شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دليل رکھتا ہے اس کے پيچھے اس کی طرف شاہد ہے اور اس ١٧

رح ہے جو ايسا نہ ہو) سے پہلے موسٰی کی کتاب کہ جو پيشوا اور ح۔رحمت تھی (اس پر گواہی ديتی ہے، اس شخص کی ط
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وه (حق طلب اور حقيقت کی متالشی) اس پر (جو يہ خصوصيات رکھتا ہے) ايمان التے ہيں اور مختلف گروہوں ميں سے 
جو شخص اس کا منکر ہو آگ اس کی وعده گاه ہے، لٰہذا اس ميں شک نہ کرو کہ وه تيرے پروردگار کی طرف سے حق ہے

  ليکن اکثر لوگ ايمان نہيں التے ۔

  تفسير 
زيِر نظر آيت کی تفسير کے بارے ميں مفّسرين کے درميان بہت اختالف ہے، آيت کے الفاظ کی جزئيات، ضمائر، موصول 
اور اسم اشاره کے بارے ميں مختلف نظريے ہيں، اس تفسير ميں ان سب کا ذکر ہماری روش کے خالف ہے، دوتفاسير جو 

  کے اعتبار سے يہاں ذکر کی جاتی ہيں ۔زياده واضح معلوم ہوتی ہيں اہميت ترتيبی 
۔ آيت کی ابتداء ميں فرمايا گيا ہے: کيا وه شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دليل رکھتا ہے اور اس کے ١

پيچھے خدا کی طرف سے شاہد آيا ہے اور اس سے پہلے موسٰی کی کتاب (توريت) پيشوا، رحمت اور ان کی عظمت کو 
ب کی حيثيت سے آئی ہے، اس شخص کی طرح ہے جو ان صفات، نشانيوں اور واضح دالئل کا حامل واضح کرنے والی کتا

  ْحَمةً) ۔نہيں ہے (ٔاَفََمْن َکاَن َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّہ َويَْتلُوهُ َشاِھٌد ِمْنہُ َوِمْن قَْبلِِہ ِکتَاُب ُموسٰی ٕاَِماًما َورَ 
ل قرآن مجيد ہے، ان کی نبوت کی صداقت کے شاہد علی(عليه السالم) جيسے يہ شخص پيغمبر اکرم ہيں، ان کی واضح دلي

مومن صادق ہيں اور قبل ازيں ان کی نشانياں اور صفات تورات ميں آچکی ہيں، اسی طرح تين واضح طريقوں سے آپ کی 
  دعوت کی حقانيت ثابت ہوگئی ہے ۔

  پہال راستہ قرآن ہے، جو ان کے ہاتھ ميں ايک واضح دليل ہے ۔
دوسرا راستہ گزشتہ آسمانی کتب ہيں، جن ميں آنحضرت کی نشانياں تفصيل سے بيان کی گئی ہيں اور رسول هللا کے زمانے 

  کے ان کتب کے پيروکار انھيں اچھی طرح سے پہچانتے ہيں اور اسی بناء پر ان کے انتظار ميں تھے ۔
و آپ کی دعوت اور گفتار کی صداقت کو واضح کرتے تيسرا راستہ آپ کے فدا کار پيروکار اور مخلص مومنين ہيں کہ ج

  تھے کيونکہ کسی مکتب کی حقانيت کی ايک نشانی اس مکتب کے پيروکاروں سے پہچانا جاتا ہے ۔
کيا ان زنده دالئل وبراہين کے باوجود انھيں دوسرے مدعياِن نبوت پر قياس کيا جاسکتا ہے يا ان کی دعوت کی صداقت ميں 

  )١ا ہے ۔ (شک وشبہ کيا جاسکت
اس گفتگو کے بعد قرآن متالشياِن حقيقت کی طرف اشاره کرتے ہوئے انھيں ضمنی طور پر ايمان کی دعوت ديتا ہے: ايسے 

  پيغمبر پر کہ جو روشن دليل رکھتا ہے ايمان الئيں گے (ٔاُْوٰلئَِک يُْؤِمنُوَن) ۔
ن کا ذکر نہيں ہے ليکن اگر گزشتہ آيات کی طرف توجہ ميں جن افراد کی طرف اشاره کيا گيا ہے اگرچہ ا“ ٔاُْوٰلئِکَ ”لفظ

  کرتے ہوئے اس آيت ميں ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ان کی طرف اشارے کو محسوس کيا جاسکتا ہے ۔
اس کے بعد منکرين کی گہانی يوں بيان کی گئی ہے: مختلف گروہوں ميں سے جو کوئی اس سے کفر کرے گا تو اس کی 

  ہنم ہے (بِِہ َوَمْن يَْکفُْر بِِہ ِمَن ااْلَْٔحَزاِب فَالنَّاُر َمْوِعُدهُ) ۔وعده گاه ج
  پورا جملہ مبتداء، اس کی خبر محذوف ہے اور اس کی تقدير اس طرح ہوگی:

  “کمن يريد الحياة الدنيا”يا “ کمن ليس کذلک”
ن پيغمبر کی طرف کرتے ہوئے تمام آيت کے آخر ميں قرآن کے ديگر بہت سے مواقع کی طرف سيرِت قرآن کے روئے سخ

لوگوں کے لئے ايک عمومی درس بيان کيا گيا ہے ارشاد ہوتا ہے: اب جبکہ ايسا ہے اور تيری دعوت کی صداقت کے لئے 
يہ تمام شاہد موجود ہيں جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے اس کے بارے ميں ہرگز شک وشبہ کو راه نہ دے (فاََلتَُکْن فِی ِمْريٍَة 

ليکن بہت سے لوگ جہالت، تعّصب ”(ٕاِنَّہُ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّک) ۔ “ کيونکہ يہ تيرے پروردگار کی طرف سے کالِم حق ہے”) ۔ ِمْنہُ 
  اور خود پسندی کی وجہ سے ايمان نہيں التے (َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليُْؤِمنُوَن) ۔

اصل مقصد سّچے مومنين کی حالت بيان کرنا ہے کہ وه ان ۔ دوسری تفسير جو آيت کے لئے ذکر ہوئی ہے يہ ہے کہ ٢
من ”واضح دالئل وشواہد اور گزشتہ کتب ميں موحود شہادتوں کی بنياد پر دعوِت پيغمبر کی صداقت پر ايمان الئے ہيں، لٰہذا 

دالئل کے ذريعے  کے جملے سے مراد وه تمام لوگ ہيں کہ جو کھلی آنکھوں سے اور اطمينان بخش“ کان علٰی بيّنة من ربّہ
  اور اس کے النے والے پيروی کررہے ہيں اور اس سے مراد خود پيغمبر اکرم نہيں ہيں ۔

يہ تفسير گزشتہ تفسير پر يہ ترجيح رکھتی ہے کہ مبتداء کی خبر آيت ميں صراحت سے آئی ہے، اس ميں کوئی محذوف نہيں
شروع ہوتا ہے“ ٔاَفََمْن َکاَن َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّہِ ”ا پہال حّصہ کہ جو کا مشاراليہ خود آيت ميں مذکور ہے، نيز آيت ک“ اولئک”اور 

  تک ايک مکمل جملہ ہے اور اس ميں کوئی حذف وتقدير نہيں ہے ۔“ٔاُْوٰلئَِک يُْؤِمنُونَ ”
ميں قرار بالشبہ آيت کی دوسری تعبيريں اس تفسير سے مناسبت نہيں رکھتيں، اس لئے ہم نے اس تفسير کو دوسرے مرحلے
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  ديا ہے (غور کيجئے گا) ۔
بہرحال آيت اسالم اور سّچے مسلمانوں کے امتيازات اور اس مکتب کے انتخاب ميں محکم دالئل پر ان کے اعتماد کرنے کی 

  طرف اشاره ہے جبکہ دوسری طرف سے آيت متکبر منکرين کا انجاِم بد بيان کررہی ہے ۔

  سے مراد “ شاھد”۔ آيت ميں ١
سے مراد وحِی خدا کے قاصد جبرئيل(عليه السالم) ہيں، بعض نے “ شاھد”رين نے کہا ہے کہ زيِر بحث آيت ميں بعض مفسّ 

کو “ يتلوه”اس سے مراد پيغمبر اسالم لئے ہيں، بعض دوسرے مفّسرين نے اس کی تفسير زباِن پيغمبر کی ہے (جبکہ 
ے آنے والے کے معنی ميں) ليکن بہت سے بزرگ کے معنی ميں ليا ہے، نہ کہ پيچھ“قرائت’کے ماده سے “ تالوت”

مفسرين نے اسے حضرت علی عليہ السالم سے تعبير کيا ہے، اس ضمن ميں آئمہ معصومين(عليه السالم) سے بھی کئی 
سے مراد حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم ہيں، جو پيغمبر اسالم “ شاھد”روايات سے اس تفسير کی تاکيد ہوئی ہے کہ 

آن پر ايمان النے والے پہلے شخص ہيں، جو تمام مراحل ميں رسول هللا کے ساتھ رہے اور ايک لمحہ کے لئے اور قر
  )2فداکاری سے دريغ نہيں کيا اور آخری دم تک ان کی حمايت ميں کوشاں رہے ۔ (

زياده آيت نازل  ايک حديث ميں ہے حضرت علی عليہ السالم نے فرمايا: قريش کے مشہور افراد کے ميں ايک يا ايک سے
  ہوئيں ۔

  کسی نے عرض کيا: اے اميرالمومنين(عليه السالم)! آپ(عليه السالم) کے بارے ميں کونسی آيت نازل ہوئی؟
، رسول “ ہُ ٔاَفََمْن َکاَن َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّہ َويَْتلُوهُ َشاِھٌد ِمنْ ”امام(عليه السالم) نے فرمايا: کيا تُونے سورٔه ہود کی يہ آيت نہينپڑھی 

  )3َميں تھا ۔ (“ شاہد”اور “ بيّنہ”هللا خدائی 
  سورٔه رعد کی آخری آيت ميں بھی ايک تعبير دکھائی ديتی ہے کہ جو اس معنی کی تاکيد کرتی ہے ۔وہا ں فرمايا گيا ہے:

  
ہے اور وه کہ جس کے  کفار کہتے ہيں کہ تُو پيغمبر نہيں ہے، کہہ دو يہی کافی ہے کہ خدا ميرے اور تمھارے درميان گواه

  پاس علِم کتاب (قرآن) ہے ۔
  سے مراد حضرت علی عليہ السالم ہيں ۔“ ومن عنده علم الکتاب”ُسنّی اور شيعہ طرق کی بہت سی روايات ميں ہے کہ 

جيسا کہ ہم نے پہلے بھی اشاره کيا ہے پھر اس نکتے کی طرف ياد دہانی ضروری ہے کہ کسی مکتب کی حقانيت کی پہچان
ايک بہترين طريقہ اس کے پيروکار، مددکاروں اور حاميوں کی کيفيت کا مطالعہہے، مشہور ضرب المثل ہے کہ  کا

امامزادے کو اس کے زائرين سے پہچاننا چاہيے، جب ديکھيں کہ پاکباز، باشعور، صاحب ايمان، مخلص اور باتقوٰی افراد 
جاسکتا ہے کہ يہ مکتب اور يہ رہبر صداقت کی حّدبلند پر ہے، کسی رہبر اور مکتب کے گرد جمع ہيں تو اچھی طرح پہچانا 

ليکن اگر ديکھيں کہ موقع پرست، دھوکے باز، بے ايمان اور بے تقوٰی افراد کسی مکتب يا رہبر کے گرد جمع ہيں تو بہت کم
  يقين کيا جاسکتا ہے کہ يہ مکتب اور يہ رہبر حق پر ہے ۔

سے حضرت علی عليہ السالم مراد لينا اس حقيقت کے منافی “ شاہد”ہيں کہ لفظ اس مطلب کی طرف اشاره بھی ہم سمجھتے 
نہيں کہ ابوذر، سلمان، عمارياسر جيسے تمام افراد اس کے مفہوم ميں شامل ہيں کيونکہ ايسی تفاسير اکمل وبرتر کی طرف 

س امر کی شاہد وه روايت ہے جو اشاره ہوتی ہيں يعنی اس سے مراد وه لوگ ہيں جن کے ارائس ورئيس يہ فرد اکمل ہے، ا
  امام محمد باقر عليہ السالم سے منقول ہے، آپ(عليه السالم) نے فرمايا:

  )4۔ (“شاہد سے مراد اميرالمومينن(عليه السالم) ہيں اور پھر يکے بعد ديگرے ان کے جانشين”
کرتا ہے کہ وه روايات جن ميں اس حديث ميں اگرچہ معصوم ہستيوں کا ذکر ہے ليکن يہ امر خود اس بات کی نشاندہی 

کو منحصراً حضرت علی(عليه السالم) سے تفسير کيا گيا ہے ان سے مراد فقط آپ(عليه السالم) نہيں بلکہ مراد افضل“ شاہد”
  وبرتر کاا مصداق ہے ۔

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

سے کہ جو جنس کے معنی ميں “ شاھد”سے مراد قرآن ہے اور “ بيّنة”سے مراد پيغمبر اکرم ہيں، “ َمن”۔ اس تفسير کے مطابق ١
کی ضمير خداتعالٰی کی طرف اور “ منہ”ہے سے مراد سّچے مومنين ہيں جن کے رٔاس ورئيس حضرت علی عليہ السالم ہيں، نيز 

  کی ضمير قرآن يا پيغمبر اسالم کی طرف لوٹتی ہے ۔“ قبلہ”
  فرمائيں ۔ ۔ برہان، نور الثقلين، مجمع البيان اور ديگر تفاسير کی طرف رجوع2
  .٢١٣، ص٢۔ تفسير برہان، ج3
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  .٢١٣، ص٢۔ تفسير برہان، ج4

  ۔ صرف تورات کی طرف اشاره کيوں؟ ٢

جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پيغمبر کی حقانيت کی ايک دليل زيِر بحث آيت ميں گزشتہ کتب بيان کی گئی ہيں، ليکن تذکره 
ہيں کہ پيغمبر اسالم کے ظہور کی بشارتيں انجيل ميں بھی ہيں ۔ صرف حضرت موسٰی کی کتاب کا ہُوا ہے حاالنکہ ہم جانتے

شايد يہ اس بناء پر ہو کہ نزوِل قرآن اور ظہور اسالم کے عالقے يعنی مّکہ اور مدينہ ميں زياده تر اہِل کتاب ميں سے 
مثالً يمن، شامات اور يہوديوں کے افکار ونظريات پھيلے ہوئے تھے اور عيسائی نسبتاً ُدور کے عالقوں ميں رہتے تھے 
  نجران (جو شمالی يمن کے پہاڑی عالقوں ميں صنعاء سے دس منزل کے فاصلے پر واقع تھا) ۔

  يا ہوسکتا ہے يہ اس بناء پر ہو کہ اوصاف پيغمبر کا تذکره تورات ميں زياده جامع اور زياده وسيع طور پر آيا تھا ۔
ا ہے اس بناء پر ہو کہ شريعِت موسٰی(عليه السالم) کے احکام پورے کی تعبير ہوسکت“ امام”بہرحال تورات کے بارے ميں 

  طور پر اس ميں موجود تھے يہاں تک کہ عيسائی بھی اپنی بہت سی تعليمات تورات سے ليتے ہيں ۔

  ميں مخاطب: “فاََلتَُکْن فِی ِمْريَةٍ ”۔ ٣
  ذکر کئے گئے ہيں: ميں مخاطب کون ہے، اس بارے ميں دو احتمال“فاََلتَُکْن فِی ِمْريَةٍ ”

پہال احتمال يہ کہ پيغمبر ارکم ہيں يعنی قرآن يا آئين اسالم کی حقانيت ميں ذره بھر شک کوراه نہ ديجئے ۔ البتہ اس حکم کی 
ُرو سے کہ وه وی کو بطوِر شہود ديکھتے تھے اور خدا کی طرف سے نزوِل قرآن ان کے لئے محسوس طور پر بلکہ ِحس 

کو اس دعوت کی حقانيت ميں کسی قسم کا کوئی شک نہ تھا ليکن يہ کوئی پہال موقع نہيں کہ قرآن ميں سے بھی باال تھا، آپ 
ايّاک اعنی ” ”خطاب تو پيغمبر اکرم سے ہے جبکہ مراد تمام لوگ ہيناور عربوں کی مشہور تعبير کے مطابق ايسے خطاب 

  )کی طرح کے ہيں ۔(ميری مراد تو تم ہو اور پڑوسن تم بھی ُسن لو“ واسمعی يا جارة
  فارسی ميں کہتے ہيں:

  در بہ توگويم ديوار تو گوش کن يا تو بشنو
  اے دروازه! َميں تجھے کہہ رہا ہوں، ديوار! تُو سن لے ۔

يہ فنوِن الغت ميں سے ہے کہ کئی مواقع پر تاکيد اور اہميّت کے لئے يا ديگر مقاصد کے لئے حقيقی مخاطب کے بجائے 
  ا جاتا ہے ۔دوسرے شخص سے خطاب کي

يعنی اے عاقل ومکلف “ فال تک ايھا المکلف العاقل فی مرية”دوسرا احتمال يہ ہے کہ ہر مکلف عاقل مخاطب ہے يعنی 
من کان ”اور يہ احتمال اس بناء پر ہے کہ “ انسان! ان واضح دالئل کے ہوتے ہوئے اس قرآن کی حقانيت ميں شک نہ کر

  ہ ہوں بلکہ تمام سّچے مومنين ہوں (غور کيجئے گا)سے مراد پيغمبر ن“ علی بيّنة من ربّہ
  ليکن بہرحال پہلی تفسير آيت سے زياده مطابقت رکھتی ہے ۔

ْن اْفتَرٰی َعلَی هللاِ َکِذبًا ٔاُْوٰلئَِک يُْعَرُضوَن َعلٰی َربِِّھْم َويَقُوُل ااْلَْٔشھَاُد ٰھُؤاَل  ١٨ ٰی َربِِّھْم ٔاَاَللَْعنَةُ هللاِ َعلَی ِء الَِّذيَن َکَذبُوا َعلَوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ
  الظَّالِِمينَ 

وَن َعْن َسبِيِل هللاِ َويَْبُغونَھَا ِعَوًجا َوھُْم بِاآْلِخَرِة ھُْم َکافُِرونَ  ١٩   الَِّذيَن يَُصدُّ
ْمَع َوَما ٔاُْوٰلئَِک لَْم يَُکونُوا ُمْعِجِزيَن فِی ااْلَْٔرِض َوَما َکاَن لَھُْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن ٔاَ  ٢٠ ْولِيَاَء يَُضاَعُف لَھَُم اْلَعَذاُب َما َکانُوا يَْستَِطيُعوَن السَّ

  َکانُوا يُْبِصُرونَ 
  ٔاُْوٰلئَِک الَِّذيَن َخِسُروا ٔاَنفَُسھُْم َوَضلَّ َعْنھُْم َما َکانُوا يَْفتَُرونَ  ٢١
  اَلَجَرَم ٔاَنَّھُْم ِفی اآْلِخَرِة ھَُم ااْلَْٔخَسُرونَ  ٢٢

  ہترجم
۔ ان لوگوں سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو خدا پر افتراء باندھتے ہيں وه (روز قيامت) اپنے پروردگار کے سامنے پيش ١٨

ہوں گے اور شاہد (انبياء اور فرشتے) کہيں گے کہ يہ وہی لوگ ہيں جنھوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، خدا کی 
  لعنت ہو ظالموں پر۔

  اِه خدا سے روکتے تھے اور راِه حق ميں کجی دکھانا چاہتے تھے اور آخرت کا کفر کرتے تھے ۔۔ وہی لوگوں کو ر١٩
۔وه زمين مينکبھی بھی فرار کی طاقت نہيں رکھتے اور خدا کے سوا کوئی دوست اور سرپرست نہيں پائيں گے ان کے ٢٠



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

 
 

کو بھی گمراہی کی طرف کھينچتے تھے) اور  لئے کئی ُگنا عذاب اٰلہی ہوگا (کيونکہ وه خود بھی گمراه تھے اور دوسروں
  کبھی کبھی (حق بات) سننے کی طاقت نہيں رکھتے تھے اور (حقائق کو) نہيں ديکھتے تھے ۔

  ۔ وه ايسے لوگ جو اپنا سرمائہ ہستی گنوا بيٹھے ہيں اور جھوٹے معبود ان کی نظر سے کھوگئے ہيں ۔٢١
  ياده زيانکار ہيں ۔۔ (اسی بناء پر)يقيناً وه آخرت ميں سب سے ز٢٢

  سب سے زياده زياں کار 
گزشتہ آيت قرآن اور رسالِت پيغمبر کے بارے ميں گفتگو کررہی تھی، اس کے بعد زيِر بحث آيات کی نشانيوں اور ان کے 
کہانجاِم کار کے متعلق تفصيلی بحث کررہی ہيں، پہلی آيت ميں فرمايا گيا ہے: اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوسکتا ہے 

ْن اْفتَرٰی َعلَی هللاِ َکِذبًا) ۔   جو خدا پر جھوٹ باندھے (َوَمْن ٔاَْظلَُم ِممَّ
يعنی سّچے پيغمبر کی دعوت کی نفی کلماِت اٰلہی کی نفی ہے اور اس کی طرف جھوٹ کی نسبت ديتا ہے ۔ اصولی طور پر 

طرف سے بات کرتاہے خدا کی ذاِت پاک  تکذيِب پيغمبر تکذيِب خدا ہے، اس شخص پر جھوٹ باندھنا کہ جو صرف خدا کی
  )١پر جھوٹ باندھنا شمار ہوگا ۔ (

قرار ديا گيا ہے “) اظلم(”جيسا کہ ہم نے متعدد بار کہا ہے قرآن مجيد کی مختلف آيات ميں لوگوں کو سب سے بڑھ کر ظالم 
والے مختلف گروہوں ميں سے ہر حاالنکہ ظاہراً ان کے کام آپس ميں مختلف ہيں اور ممکن نہيں ہے کہ مختلف کام کرنے 

ايک کو سب سے بڑھ کر ظالم شمار کيا جائے بلکہ چاہيے کہ ايگ گروه ستمگر يا ستمگر تر ہوا اور دوسرا ستمگر ترين ہو 
ليکن جيسا کہ اس سوال کے جواب ميں ہم نے بارہا کہا ہے کہ ان تمام اعمال کی بنياد ايک ہی چيز ہے اور وه ہے شرک اور

  کی تکذيب جو کہ سب سے بڑی تہمت ہے ۔ آيات اٰلہی
  اردو ترجمہ) کی طرف رجوع فرمائيں ۔( ١۶٠مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ جلد پنجم صفحہ

اس کے بعد قيامت ان کے بُرے مستقبل کو اس طرح بيا ن کيا گيا ہے: اس روز وه بارگاِه پروردگار ميں اپنے تمام اعمال اور 
  اور اس کی عدالت ميں حاضر ہوں گے (ٔاُْوٰلئَِک يُْعَرُضوَن َعلٰی َربِِّھْم) ۔کردار کے ساتھ پيش ہوں گے 

اس وقت اعمال کے شاہد گواہی ديں اور کہيں گے کہ يہ وہی لوگ ہيں جنھوں نے اپنے عظيم مہربان اور ولٔی نعمت ”
  ا َعلٰی َربِِّھْم) ۔پروردگار جھوٹ باندھتا تھا (َويَقُوُل ااْلَْٔشھَاُد ٰھُؤاَلِء الَِّذيَن َکَذبُو

  اس کے بعد کھلے بندوں کہيں گے: ظالموں پر خدا کی لعنت ہو (ٔاَاَللَْعنَةُ هللاِ َعلَی الظَّالِِميَن) ۔
اس بارے ميں کہ شاہد خدائی فرشتے ہيں کہ يا اعمال لکھنے پر مامور َملک ہيں يا انبياء ہيں ، مفّسرين نے مختلف احتماالت 

رف توجہ کرتے ہوئے قرآن کی دوسری آيات ميں انبياء اٰلہی کا تعارف اعمال کے شاہدين کے طورذکر کئے ہيں ليکن اس ط
پر کروايا گيا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ يہاں بھی وہی مراد ہيں يا اس سے وسيع تر مفہوم مراد ہے جس ميں ديگر گواه بھی شامل 

  ہيں ۔
  ميں ہے: ۴١سورٔه نساء کی آيت 

  
 اس دن ہم ہر اّمت کے لئے ان کے اعمال کے گواه بالئيں گے اور تجھے ان پر گواه قرار ديں گے ۔ان کا کيا حال ہوگا جب 

  ميں ہے: ١١٧حضرت مسيح(عليه السالم) کے بارے ميں سورٔه مائده کی آيت 
  
  َميں جب تک اپنے پيروکاروں کے درميان تھا ان کے اعمال پر گواه تھا ۔”

کہنے واال خدا ہے يا گواه ہيں مفسرين کے درميان اختالف ہے ليکن ظاہر “ هللاِ َعلَی الظَّالِِمينَ  ٔاَاَللَْعنَةُ ”نيز اس سلسلے ميں کہ 
  آيت يہ ہے کہ بات گواہوں کی گفتگو کے تسلسل ميں ہے ۔

  بعد والی آيت ظالموں کی صفات تين ظالموں کی صفات تين جملوں ميں بيان کی گئی ہيں ۔
وَن َعْن َسبِيِل پہلے ارشاد ہوتا ہے: وه ايسے افر اد ہيں جو لوگوں کو مختلف ذريعوں سے راِه خدا سے روکتے ہيں (الَِّذيَن يَُصدُّ

) ۔ ايسا وه کبھی شک وشبہ پيدا کرکے کرتے ہيں، کبھی دھمکی سے کام ليتے ہيں اور کبھی اللچ دے کر مقصد حاصل  هللاِ
  دا سے روکنا ۔کرتے ہيں اور ان سب کا امور کا ہدف ايک ہی ہے اور وه راِه خ

دوسرا يہ کہ وه خاص طور پر کوشش کرتے ہيں کہ خدا کی راِه مستقيم کو ٹيڑھا کرکے دکھائيں (َويَْبُغونَھَا ِعَوًجا) ۔ يعنی 
طرح طرح کی تحريفيں کرے، کمی بيشی کرکے، تفسر بالرائے کرکے اور حقائق کو مخفی رکھ کر ايسا کرتے ہيں کہ يہ 

رت ميں لوگوں کے سامنے نہ آئے تاکہ لوگ اس راستے پر نہ جاسکيں اور حق طلب افراد جادٔه سيدھا راستہ اپنی اصلی صو
  )2حقيقی کو نہ پہچان سکيں ۔ (
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ان کے نيز يہ کہ وه قيامت اور روِز جزا پر ايمان نہيں رکھتے (َوھُْم بِاآْلِخَرِة ھُْم َکافُِروَن) ۔ اور معاد پر ان کا ايمان نہ رکھنا 
ور تباه کاريوں کا سرچشمہ ہے کيونکہ موت کے بعد اس بڑی عدالت اور وسيع عالم پر ايمان النے سے قلب سب انحرافات ا

  وروح کی تربيت ہوتی ہے ۔
کے مفہوم ميں جمع ہيں کيونکہ اس لفظ کے وسيع مفہوم ميں ہر قسم کا “ ظلم”يہ بات جاذِب توجہ ہے کہ يہ تمام امور 

  ر عقائد کو ان کی حقيقی جگہ سے تبديل کردينا شامل ہے ۔انحراف اور اشياء، اعمال، ثفات او
ايسا نہيں ہے کہ وه روئے زمين پر خدا کی سزا اور ”ليکن بعد والی آيت ميں ارشاد ہوتا ہے کہ ان سب چيزوں کے باوجود 

 ْعِجِزيَن فِی ااْلَْٔرِض) ۔(ٔاُْوٰلئَِک لَْم يَُکونُوا مُ “ عذاب سے فرار حاصل کرسکيں اور اس کی قدرت کی قلمرو سے نکل سکيں گے
  (َوَما َکاَن لَھُْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن ٔاَْولِيَاَء) ۔“ اسی طرح وه خدا کے عالوه اپنے لئے کوئی حامی ومددگار نہيں پاسکتے”

َعُف لَھَُم آخر ميں ان کی سنگين سزا کی طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد فرمايا گيا ہے: ان کا عذاب کئی ُگنا ہوجائے گا (يَُضا
اْلَعَذاُب) ۔ کيونکہ وه خود بھی گمراه، گناہگار اور تباہکار تھے اور دوسرے کو بھی انہی راہوں کی طرف کھينچتے تھے، 

اس بناء پر وه اپنے گناه کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائيں گے اور دوسرں کے گناہوں کا بھی (جبکہ ان دوسرے گناه کرنے 
  ی نہيں ہوگی) ۔والوں کی سزا ميں بھی کم

  اس مفہوم پر قرآن کی دوسری آيات شاہد ہيں، مثالً :
  

  )١٣روِز قيامت وه اپنے گناہوں کا بوجھ اور ان کے ساتھ دوسرے بوجھ اور گناه اپنے دوش پر اٹھائيں گے ۔ (عنکبوت/
کرنے والے تمام نيز بہت سی روايا ت ميں ہے کہ جو شخص کسی بُری سنت کی بنياد رکھے گا اس بُری سنت پر عمل 

اورگناه اس کے کھاتے ميں لکھا جائے اور اسی طرح جو شخص کسی اچھی نيت سنت کی بنياد رکھے گا “ عذر”لوگوں کا 
  اس پر عمل کرنے والے لوگوں کی جزا کے برابر ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا ۔

کے پاس سننے واال کان ہے نہ ديکھنے والی آنکھ آيت کے آخر ميں ان کی بدبختی کی اصل بنياد کا ذکر يوں کيا گيا ہے: ان 
ْمَع َوَما َکانُوا يُْبِصُروَن) ۔ در حقيقت جب يہ دونوں وسائل حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوجاتے  ہيں (َما َکانُوا يَْستَِطيُعوَن السَّ

ں کيونکہ کھلی آنکھ اور تو وه خود بھی گمراہی ميں گرجاتے ہيں اور دوسروں کوبھی گمراہی کی طرف کھينچ لے جاتے ہي
  گوِش شنوا کے بغير حق وحقيقت کو نہيں سمجھا جاسکتا ۔

يہ امر توجہ طلب ہے کہ اس جملے ميں ہے کہ وه (حق بات) سننے کی طاقت نہيں رکھتے، يہ تعبير اس حقيقت کی طرف 
قت ہی نہيں رکھتے، يہ تعبير اشاره ہے کہ ان کے لئے حق باتوں کا سننا اس قدر بوجھل ہے کہ گويا وه اسے سننے کی طا

  بعينہ ايسے ہے جيسے ہم کہتے ہيں کہ عاشق اپنے معشوق کی برائی نہينسن سکتا ۔
واضح ہے کہ حقائق فہمی کی اس طرح سے طاقت نہ ہونا، اس کی سخت ہٹ دھرمی اور حق دشمنی کا يہ مطلب نہيں ہے 

ہے کہ يہ وہی چيز ہے جس کے اسباب انھوننے خود کہ اب ان کی مسئوليت ختم ہوگئی ہے، اصطالح ميں کہا جاسکتا 
مہيّاکيے ہيں جبکہ و ه طاقت رکھتے تھے کہ اس حالت کو اپنے سے ُدور رکھيں کيونکہ سبب پر قدرت رکھنا مسبب پر 

  قدرت رکھنے کے مترادف ہے ۔
جو اپنے وجود کا سرمايہ گنوا  بعد والی آيت ميں ان کی غلط مساعی کو ايک ہی جملہ ميں بيان کيا گيا ہے: يہ وہی لوگ ہيں

ہے  بيٹھے اور خسارے ميں رہے (ٔاُْوٰلئَِک الَِّذيَن َخِسُروا ٔاَنفَُسھُْم) ۔ اور يہ عظيم ترين گھاٹا ہے جو انسان کو دامن گير ہوسکتا
  وه اپنی ہستی ہی گنوا بيٹھے ۔

ليکن آخر کا ريہ سب بناوٹی معبود گم ’انھوں نے جھوٹے معبودوں سے دل لگاليا ہے ”اس کے بعد قرآن مزيد کہتا ہے: 
  (َوَضلَّ َعْنھُْم َما َکانُوا يَْفتَُروَن)“ ہوگئے اور ان کی نظر سے محو ہوگئے

زير بحث آخری آيت ميں ان کے انجام کے بارے ميں يقينی اور آخری حکم کو قطعی صورت ميں اس طرح سے بيان کيا گيا 
ه نقصان ميں ہوں گے (اَلَجَرَم ٔاَنَّھُْم فِی اآْلِخَرِة ھَُم ااْلَْٔخَسُروَن) ۔ کيونکہ وه ہے: ناچار وه آخرت کے گھر ميں سب سے زياد

ديکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان سے بھی محروم ہوگئے ہيں ۔ اپنے انسانی وجود کا تمام سرمايہ گنوا بيٹھے ہيں اور 
  وسروں کی ذمہ داری بھی اٹھائے ہوئے ہيں ۔اس حالت ميں اپنا باِر مسئوليت بھی اٹھائے ہوئے ہيں اور د

اصل ميں درخت سے پھل چننے کے معنی ميں ہے (جيسا کہ مفردات ميں راغب نے ذکر کيا ہے) “) حرم”(بروزن “ جرم”
بعد ازاں يہ لفظ ہر قسم کے اکتساب اور تحصيل امر کے لئے استعمال ہونے لگا اور نامناسب کسب کا مفہوم پيدا ہوگيا، اسی 

کی صورت ميں آئے تو “ الجرم”کے ساتھ کسی جملے کی ابتداء ميں “ ال”گناه کو جرم کہا جاتا ہے ليکن جب يہ لفظ لئے 
ً ”ناچار “ الجرم”اسی لئے “ کوئی چيز اس امر کی نہيں روک سکتی”پھر يہ معنی ديتا ہے کہ  مسلماً کے معنی ”اور “ يقينا

  ميں استعمال ہوتا ہے (غور کيجئے گا) ۔



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

 
 

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

۔ يہ جو بعض مفّسرين نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ اس جملے سے مراد اُن لوگوں کو جواب دينا ہے جو کہتے ہيں کہ پيغمبر هللا تعالٰی ١
پر افتراء باندھتا ہے، بہت بعيد ہے کيونکہ پہلے والے اور بعد کی آيات اس ترتيب سے مناسبت رکھتيں بلکہ مناسب يہی ہے کہ يہ کفار 

  ف اشاره ہے ۔کی طر
اردو ترجمہ) پر ہم تشريح کرچکے ہيں، ضمنی طور پر ( ١۶١صفحہ ۶کا معنی کجی اور ٹيڑھ پن ہے، اس سلسلے ميں جلد“ عوج”۔ 2

کی ضمير سبيل کی طرف لوٹتی ہے جو مٔونث مجازی ہے يا يہ طريقہ اور جاده کے معنی ميں ہے جو مٔونث “ يبعغونھا”توجہ رہے کہ 
 :ميں ہے ١٠٨سف کی آيت لفظی ہيں سورٔه يو

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

الَِحاِت َؤاَْخبَتُوا ٕاِلٰی َربِِّھْم ٔاُْوٰلئَِک ٔاَْصَحاُب اْلَجنَِّة ھُْم فِيھَ  ٢٣   ا َخالُِدونَ ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  َمثَُل اْلفَِريقَْيِن َکااْلَْٔعَمی َوااْلََٔصمِّ َواْلبَِصيِر َوالسَِّميِع ھَْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل ٔاَفاََلتََذکَُّرونَ  ٢۴

  ترجمہ
۔ وه لوگ جو ايمان الئے اور نيک اعمال بجاالئے اورجو خدا کے سامنے خاضع اور تسليم تھے اصحاِب جنت ہيں اور وه ٢٣

  ہيں گے ۔اس ميں ہميشہ ر
کی سی ہے ۔ کيا “ ديکھنے اور سننے والوں ”اور “ اندھوں اور بہروں”۔ ان دو گروہوں (منکرين اور مومنين) کی حالت ٢۴

  يہ دونوں گروه ايک جيسے ہوسکتے ہيں، کيا تم فکر نہيں کرتے ہو۔

  تفسير 
ات ان کے مقابل سّچے مومنين کی حالت بيان گزشتہ آيات ميں وحی اٰلہی کے ايک گروه کی حالت بيان کی گئی تھی، يہ دو آي

  کررہی ہيں ۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: وه لوگ جو ايمان الئے اور انھوں نے نيک اعمال انجام ديئے اور خدا کے سامنے خاضع اور تسليم 

الَِحاِت رہے اور اس کے عدول پر مطمئن رہے وه اصحاِب جنت ہيں اور اس ميں ہميشہ رہيں گے (ٕاِنَّ الَِّذيَن آَمنُ  وا َوَعِملُوا الصَّ
  َؤاَْخبَتُوا ٕاِلٰی َربِِّھْم ٔاُْوٰلئَِک ٔاَْصَحاُب اْلَجنَِّة ھُْم فِيھَا َخالُِدوَن) ۔

  دو قابِل توجہ نکات

  ۔ تين مربوط حقائق: ١
مربوط ہيں  ايمان، عمِل صالح اور دعوِت حق کے سامنے سرتسليم خم، در اصل تين ايسے حقائق ہيں جو ايک دوسرے سے

کيونکہ عمِل صالح شجر ايمان کا ثمر ہے، وه ايمان جس کا ثمره عمل صالح نہ ہو ايسا کمزور اور بے وقعت ہوتا ہے کہ جو 
کسی شمار ميں نہيں اليا جاسکتا، اسی طرح سِرتسليم خم اور پروردگار کے وعدوں پر اطمينان ايسا مسئلہ ہے جو ايمان اور 

نہيں ہے کيونکہ صحيح اعتقاد اور پاک عمل ہی انسان کی جان اور روح ہيں ان بلند صفات  عمِل صالح کے آثار ميں سے
  وملکات کے پيدا ہونے کا سرچشمہ ہے ۔

  کا مفہوم : “ ٔاَْخبَتُوا”۔ 2
)ہے جس کے معنی ہيں صاف اور وسيع زمين “ ثبت”(بروزن “ خبت”کے ماده سے ہے اس کی اصل “ اخبات“ ”ٔاَْخبَتُوا”

آرام و اطمينان سے چل پھر سکتا ہے، اسی بناء پر يہ ماده اطمينان کے معنی ميں استعمال ہوا ہے اور خضوع جس ميں 
وتسليم کے معنی ميں بھی آيا ہے کيونکہ ايسی زمين چلنے پھرنے کے لئے بھی اطمينان بخش ہے اور خود چلنے والوں کے
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  سامنے خاضع اور تسليم بھی ہے ۔
ہوسکتا ہے مندرجہ ذيل متن ميں سے کسی ايک معنی ميں ہو اگرچہ تينوں معانی ہوں تو“ ْخبَتُوا ٕاِلٰی َربِِّھمْ ٔاَ ”اسی بناء پر جملٔہ 

  کوئی مضائقہ نہيں ہے:۔
  ۔ سّچے مومنين خدا کے سامنے خاضع ہيں ۔١
  ۔ وه اپنے پروردگار کے سامنے سرتسليم خم کئے ہوئے ہيں ۔٢
  ہيں ۔۔ وه خدا کے وعدوں پر اطمينان رکھتے ٣

ہر صورت ميں مومنين کی ايک عالی ترين صفت کی طرف اشاره کيا گيا ہے، جس کا اثر ان کی تمام زندگی ميں منعکس 
  ہوتا ہے ۔

يہ امر جاذب نظر ہے کہ حضرت امام صادق عليہ السالم سے ايک حديث ميں ہے کہ آپ(عليه السالم) کے اصحاب ميں سے 
کليب نامی ايک شخص ہے، آپ(عليه السالم) سے مروی جو بھی حديث اس ايک شخص نے عرض کيا کہ ہمارے درميان 

  رکھ ديا ہے ۔“ کليب تسليم”تک پہنچے وه فوراً کہتاہے کہ َميں اس کے سامنے تسليم ہوں، اس لئے کہ اس کانام 
تے ہيں، ہم خاموش امام(عليه السالم) نے فرمايا: اس پر خدا کی رحمت ہو، پھر فرمايا: کيا تم جانتے ہو کہ تسليم کسے کہ

الَِحاِت َؤاَْخبَتُوا ٕاِلٰی َربِِّھمْ ”ہے جو خدا کے کالم “ اخبات”رہے تو فرمايا: خدا کی قسم يہ وہی  ميں آيا “ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
  )١ہے ۔ (

تا ہے: ان دو گروہوں بعد والی آيت ميں خدا اس گروه کی حالت کو ايک واضح اور زنده مثال کے ساتھ يان کرتے ہوئے کہ
  کی سی ہے (َمثَُل اْلفَِريقَْيِن َکااْلَْٔعَمی َوااْلََٔصمِّ َواْلبَِصيِر َوالسَِّميِع) ۔“ کی حالت، نابينا اور بہرے اور بينا اور سننے والے

ر وفکر نہيں کرتے کيا يہ دونوں گروه ايک دوسرے کے مساوی ہيں (ھَْل يَْستَِويَاِن َمثاًَل) کيا تم تذکر نہيں کرتے اور غو
  (ٔاَفاََلتََذکَُّروَن) ۔

جيسا کہ علم معانی ميں آيا ہے کہ ہميشہ حقائق عقلی کو مجسم کرنے اور عمومی سطح پر ان کی وضاحت وصراحت کے 
لئے معقوالت کو محسوسات سے تشبيہ ديتے ہيں، قرآن نے اس طريقہ کا زياده استعمال کيا ہے اور بہت سے حساس اور پُر 

مسائل کو واضح اور خوبصورت مثالوں سے استفاده کرتے ہوئے حقائق کو عالی ترين صورت ميں بيان کيا ہے، اہميت 
مندرجہ باال بيان بھی اس قسم کا ہے کيونکہ مٔوثر ترين وسيلٔہ ِحّسی حقائق کی شناخت کے لئے ماده وطبيعت ميں آنکھ اور 

ه افراد جو آنکھ اور کان سے مکمل طور پر مثالً مادر زاد صورت ميں کان ہيں، اسی بناء پر يہ باور نہيں کيا جاسکتا کہ و
بے بہره ہوں کسی چيز کا اس جہاِن طبيعت ميں صحيح طور پر ادراک حاصل کرليں، وه مسلماً ايک مکمل بے خبری کے 

پرستی کے  عالم ميں زندی بسر کريں گے ، اسی طرح وه افراد جو ہٹ دھرمی، حق دشمنی، تعصب، خود خواہی اور خود
چنگل ميں گرفتار ہونے کی وجہ سے حقيقت ميں آنکھ اور کان گنوا بيٹھے ہيں وه ہرگز عالم غيب سے مربوط حقائق، ايمان 

کے اثرات، لّذِت عبادِت خداوندی اور اس کے فرمان کے سامنے سِرتسليم خم کرنے کی عظمت کا ادراک نہيں کرسکتے، 
يں جو گھٹا ٹوپ اندھيرے اور موت کی خاموشی ميں زندگی بسر کرتے ہيں جبکہ ايسے افراد اندھوں، بہروں کی مانند ہ

مومن ديکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان سے ہر حرکت کو ديکھتے ہيں اور ہر صدا کوسنتے ہيں اور اس کو مدِّنظر 
  رکھتے ہوئے اپنا راستہ سعادت آفرين راه کی طرف اختيار کرليتے ہيں ۔

  ْرَسْلنَا نُوًحا ٕاِلٰی قَْوِمِہ ٕاِنِّی لَُکْم نَِذيٌر ُمبِينٌ َولَقَْد ٔاَ  ٢۵
  ٔاَْن اَلتَْعبُُدوا ٕاِالَّ هللاَ ٕاِنِّی ٔاََخاُف َعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم ٔاَلِيمٍ  ٢۶
أِْی َوَما نَرٰی لَُکْم َعلَْينَا فَقَاَل اْلَماَلُٔ الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن قَْوِمِہ َما نََراَک ٕاِالَّ بََشًرا ِمْثلَنَا َوَما نَرَ  ٢٧ اَک اتَّبََعَک ٕاِالَّ الَِّذيَن ھُْم ٔاََراِذلُنَا بَاِدی الرَّ

  ِمْن فَْضٍل بَْل نَظُنُُّکْم َکاِذبِينَ 
يَتْ  ٢٨   َعلَْيُکْم ٔاَنُْلِزُمُکُموھَا َؤاَْنتُْم لَھَا َکاِرھُونَ  قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ُکنُت َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوآتَانِی َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمِّ

  ترجمہ
  ۔ ہم نے نوح کو اُن کی قوم کی طرف بھيجا (پہلی مرتبہ اس نے اُن سے کہا) َميں تمھارے لئے واضح ڈرانے واال ہوں٢۵
رو َميں تم پر دردناک دن والے ۔ (ميری دعوت يہ ہے کہ) سوائے هللا کے (جو واحد يکتا خدا ہے ) کسی کی عبادت نہ ک٢۶

  عذاب سے ڈرتا ہوں ۔
۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے (جواب ميں) کہا: ہم تو تجھے صرف اپنے جيسا بشر پاتے ہيں اور وه لوگ ٢٧

جنھوننے تيری پيروی کی ہے انھيں ہم سوائے ساده لوح پست لوگوں کے نہيں پاتے اور تمھارے لئے کوئی فضيلت اپنی 
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  يں ديکھتے بلکہ تمھيں دروغ گو خيال کرتے ہيں ۔نسبت نہ
۔ (نوح نے) کہا: ميں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دليل رکھتا ہوں اور اس نے اپنی طرف سے مجھے رحمت ٢٨

عطا کی ہے جو تم پر مخفی ہو (پھر بھی تم ميری رسالت کا انکار کروگے) کيا َميں تمھيں واضح امر قبول کرنے پر مجبور 
  تا ہوں جبکہ تم آماده نہيں ہو۔کرسک

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

  .١١۶، ص٢۔ تفسير برہان: ج١

  حضرت نوح(عليه السالم) کی قوم کی ہال دينے والی سرگزشت 

جيسا کہ ہم نے سوره کی ابتداء ميں بيان کيا ہے اس سوره مينافکار کو بيدار کرنے اور زندگی کے حقائق کی طرف متوجہ 
بُری سرنوشت کيطرف توجہ دالنے اور کاميابی اور موفقيت کی راه بيان کرنے کے لئے گزشتہ  کرنے اور تبہکاريوں کی

  انبياء کے تاريخ کے اہم حّصے بيان ہوئے ۔
آيات ميں ان کی تاريخ کے  ٢۶سب سے پہلے اولوالعزم پيغمبر حضرت نوح(عليه السالم) کا واقعہ بيان کيا گيا ہے اور 

دينے والی شکل ميں تشريح کی گئی ہے، اس ميں شک نہيں کہ حضرت نوح(عليه السالم) کا اساسی اور بنيادی نکات کی ہال
قيام اور ان کے اپنے زمانے کے متکبروں کے ساتھ شديد اور مسلسل جہاد اور ان کے بُرے انجام کی داتسان تاريِخ بشر کے 

  فراز ميں ايک نہايت اور بہت عبرت انگيز درس کی حامل ہے ۔
آيات پہلے مرحلے ميں اس عظيم دعوت کو بيان کرتے ہوئے کہتی ہيں: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف مندرجہ باال 

  ٌن) ۔بھيجا، اس نے انھينبتايا کہ ميں واضح ڈرانے واال ہوں (َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا نُوًحا ٕاِلٰی قَْوِمِہ ٕاِنِّی لَُکْم نَِذيٌر ُمبِي

  “ نذير”انبياء کے لفظ 
(ڈرانے) کے مسئلہ پر انحصار صرف اس بناء “ انذار”نے والے بھی تھے اور خوش خبری دينے والے بھی پھر انبياء ڈرا

پر کيا گيا ہے چونکہ انقالب کی پہلی ضرب جو خطرے کے اعالن اور ڈرانے سے شروع کيا جائے کيونکہ اس کی تاثير 
ده ہے، اصولی طور پر جب تک انسان کوئی بڑا سوئے ہوئے اور غافل لوگوں کو بيدار کرنے ميں بشارت کی نسبت زيا

خطره محسوس نہ کرے اپنی جگہ سے حرکت نہيں کرتا اور اسی بناء پر انبياء کے انذار اور خطرے کے اعاالن کو تازيانہ 
کی شکل مينگمراہيوں کی بے درد روحوں پر پڑتے تھے کہ جو شخص بھی حرکت کی طاقت رکھتا وه حرکت ميں آجاتا تھا 

، ٩، احقاف٧٠، ص۴٢، فاطر۵٠، عنکبوت١١۵، شعراء۴٩ی بناء پر قرآن کی بہت سی آيات ميں (مثالً سورٔه حجنيز اس
  (ڈرانے والے) استعمال کيا گيا ہے ۔“ نذير”، اور ديگر آيات ميں) ہر جگہ دعوِت انبياء کو بيان کرتے وقت لفظ ۵٠ذاريات

صرف ايک جملہ ميں بطور خالصہ بيان کرتے ہوئے کہتا  بعدوالی آيات پہلی ضرب کے بعد اپنی رسالت کے مضمون کو
کے عالوه کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو (ٔاَْن اَلتَْعبُُدوا ٕاِالَّ هللاَ) ۔ پھر بالفاصلہ اس کے “ هللا”ہے: ميرا پيغام يہ ہے کہ 

ن سے ڈرتا ہوں (ٕاِنِّی ٔاََخاُف پيچھے اسی مسئلہ انذار اور اعالِم خطر کا تکرار کرتے ہوئے کہتا ہے: َميں تم پر دردناک د
  )١َعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم ٔاَلِيٍم) ۔ (

اصل مينا (خدائے يکتا ويگانہ) کی توحيد اور عبادت ہی تمام انبياء کی دعوت کی بنياد ہے اور اسی بناء پر تمام انبياء کے 
ميں بھی آيا  ٢٣ر سورٔه بنی اسرائيل کی آيتاو ۴٠حاالت ميں جيسا کہ اس سوره کی دوسری آيت اور سورٔه يوسف کی آيت

  ہے يہی تعبير نظر آتی ہے کہ وه اپنی دعوت کا خالصہ توحيد کو قرار ديتے تھے ۔
سچ مچ اگر تمام افراد اور معاشره هللا کے عالوه کسی کی پرستش نہ کريں اور طرح طرح کے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے

خواہی، ہَوا وہوس، شہوت وثروت، مقام ومنزلت، جاه وجالل، عورت واوالد ہوں  چاہے بيرونی بت ہوں يا اندرونی، خود
سِرتسليم خم نہ کريں تو کسی قسم کی خرابی اور فساد معاشروں ميں پيدا نہ ہو۔ اگر انسان خود کاسٔہ توانانی کو ايک بت کی 

رے تو استبداد اور استعمار وجود ميں صورت ميں نہ الئے اور اس کے سامنے سجده نہ کرے اور اس کی فرمانبرداری نہ ک
نہ آئے اور نہ ہی اس کے بُرے آثار، ذلّت اور اسارت پيش آئيں اور نہ ہی وابستگی اور طفيلی ہونے کی بنياد پڑے، تمام 

بدبختياں جو افراد اور معاشروں کودامنگير ہوں اسی هللا کی پرستش سے انحراف اور بتوں اور طاغوتوں کی پرستش کی 
  کرنے کی وجہ سے ہيں ۔ طرف رخ

عمل اس زمانے کے طاغوتوں، خود سروں اور صاحبان زروزور کا اس عظيم دعوت اور  اب ہم ديکھيں گے کہ پہال درِّ
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واضع اعالم کے مقابلے ميں کيا تھا، مسلماً سوائے کچھ بيہوده اور جھوٹے عذر بہانوں اور بے بنياد استداللوں کے جو کہ ہر
  ريقہ کار ہے ان کے پاس کچھ بھی نہيں تھا ۔زمانے کے جابروں کا ط

  انھوں نے حضرتنوح(عليه السالم) کی دعوت کے تين جواب ديئے:
۔ قوِم نوح(عليه السالم) کے سردار اور سرمايہ دار کافر تھے، انھوں نے کہا ہم تو تجھے صرف اپنے جيسا انسان ديکھتے ١

ْوِمِہ َما نََراَک ٕاِالَّ بََشًرا ِمْثلَنَا) ۔ حاالنکہ هللا کی رسالت اور پيغام توفرشتوں کو اپنے کاندھوں پر ہيں (فَقَاَل اْلَماَلُٔ الَِّذيَن َکفَُروا ِمْن قَ 
لينا چاہيے، نہ کہ ہم جيسے انسانوں کو، اس گمان کے ساتھ کہ انسان کا مقام فرشتوں سے نيچے ہے يا انسان کی ضرورت 

کاسامنا کررہے ہيں يعنی صاحباِن اقتدار، سرمايہ دار اور ايسے “ مالء”يہاں لفظ کو فرشتہ انسان سے بہتر جانتا ہے، پھر ہم 
افراد جن پر لوگوں کی نظريں جمتی ہيں ليکن وه اندر سے خالی ہوتے ہيں، يہ لوگ ہر معاشرے ميں فساد اور تباہی کا اصلی

  ۔سرچشمہ ہوتے ہيں اور انبياء کے مقابلے ميں مخالفت کا پرچم بلند کرتے ہيں 
۔ انھوں نے کہا: اے نوح! ہم تيرے گرد وپيش اور ان کے درميان کہ جنھوں نے تيری پيروی کی ہے سوائے چند پست، ٢

ناآگاه اور بے خبر تھوڑے سن وسال کے نوجوانوں کے کہ جنھوں نے مسائل کی ديکھ بھال نہيں کی کسی کو نہيں ديکھتے 
أِْی) ۔(َوَما نََراَک اتَّبََعَک ٕاِالَّ الَِّذيَن ھُ    ْم ٔاََراِذلُنَا بَاِدی الرَّ

کی جمع ہے جو پست وحقير موجود کے معنی ميں ہے “ رذل”کی جمع ہے اور وه خود “) (بروزن اھرم“ ارذل“ ”باراذل”
  چاہے وه انسان ہے يا کوئی اور چيز۔

النے والے لوگ نہ اراذل  البتہ اس ميں شک نہيں کہ حضرت نوح(عليه السالم) کی طرف مائل ہونے والے اور ان پر ايمان
تھے اور نہ ہی حقير وپست، تاہم اس بناء پر چونکہ انبياء ہر چيز سے پہلے مستضعفين کے حمايت اور مستکبرين سے 
مبارزه اور جہاد کرتے تھے لٰہذا پہال گروه جو انبياء کی دعوت پر لبيک کہتا وہی محروم، فقير اور کم آمدنی والے لوگ 

ين کی نگاه ميں جو کہ شخصيت کامعيار دولت اور اقتدار کو سمجھتے تھے پست اور حقير افراد ہوتے تھے، جو مستکبر
(ظاہر بين بے مطالعہ اوروه شخص جو پہلی نظر ميں کسی چيز کا عاشق “ بادی الرٔای”شمار ہوتے تھے اور يہ جو انھيں 

دھرمی اور غيرمناسب تعصبات جو دوسروں ميں  اور خواہاں ہوتا ہے) کا نام ديا ہے حقيقت ميں اس بناء پر ہے کہ وه ہٹ
تھے وه نہيں رکھتے تھے، بلکہ زياده تر پاک دل نوجوان تھے جو حقيقت کی پہلی کرن کو جو اُن کے دل پر پڑتی جلدی 
محسوس کرليتے تھے، وه اس بيداری کے ساتھ جو کہ حق کی تالش سے تالش سے حاصل ہوتی ہے صداقت کی نشانياں 

  ال وافعال کا ادراک کرليتے تھے ۔انبياء کے اقو
۔ اُن کا آخری اعتراض يہ تھا کہ قطع نظر اس سے کہ تُو انسان ہے نہ کہ فرشتہ، عالوه ازيں تجھ پر ايمان النے والے ٣

نشاندہی کرتے ہيں کہ تيری دعوت کے مشتمالت صحيح نہيں ہيں، اصولی طور پر تم ہم پر کسی قسم کی برتری نہيں رکھتے
بناء پر تيری پيروی کريں (َوَما نَرٰی لَُکْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل) ۔ لٰہذا ہم گمان کرتے ہيں کہ تم جھوٹے ہو (بَْل نَظُنُُّکْم کہ ہم اس 
  َکاِذبِيَن) ۔

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

نادحجازی ہے ۔ باوجوديکہ دردناک عذاب ک صفت ہے ليکن زيِر نظر آيت مينيوم کی صفت قرار دی گئی ہے يہ ايک قسم کی لطيف اس١
حاالنکہ خود دن دردناک نہيں تھا “ فالں دن بڑا دردناک تھا”جو مختلف زبانوں کی ادبيات ميں آتی ہے فارسی ميں بھی ہم کہتے ہيں 

  بلکہ اس کے حوادث دردناک تھے ۔

  حضرت نوح کے جوابات 

م) کی طرف سے ديئے گئے جوابات ذکر کئےبعد والی آيات ميں ان بہانہ ُجو اور فسانہ ساز افراد کو حضرت نوح(عليه السال
گئے ہيں، پہلے ارشاد ہوتا ہے: اے قوم! َميں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دليل اور معجزه کا حامل ہوں اور اس نے

اس رسالت وپيغام کی انجام دہی کی وجہ سے اپنی رحمت ميرے شامل حال کی ہے اور يہ امر عدم توجہ کی وجہ سے تم 
ه گيا توکيا پھر بھی تم ميری رسالت کا انکار کرسکتے ہو اور ميری پيروی سے دست بردار ہوسکتے ہو (قَاَل سے مخفی ر

يَْت َعلَْيُکْم) ۔   يَاقَْوِم ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ُکنُت َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوآتَانِی َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمِّ
ه السالم) کے مستکبرين کے تين سوالوں ميں سے کس کے ساتھ مربوط ہے مفسرين اس بارے ميں کہ يہ جواب قوم نوح(علي

کا بہت اختالف ہے ليک غور وخوض سے واضح ہوجاتا ہے کہ يہ جامع جواب تينوں اعتراضات کا جواب بن سکتا ہے 
ميں تمھاری طرح کا ہی انسان کيونکہ ان کا پہال اعتراض يہ تھا کہ تم انسان ہو، آپ(عليه السالم) نے فرمايا: يہ بجا ہے کہ 

ہوں ليکن هللا تعالٰی کی رحمت ميرے شامل حال ہوئی ہے اور اس نے مجھے کھلی اور واضح نشانياں دی ہيں اس بناء پر 
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  ميری انسانيت اس عظيم رسالت سے مانع نہيں ہوسکتی اور يہ ضروری نہيں کہ ميں فرشتہ ہوتا ۔
روکار بے فکر اور ظاہر بين افراد ہيں، آپ(عليه السالم) نے فرمايا: تم بے فکر ان کا دوسرا اعتراض يہ تھا کہ تمھارے پي

اور سمجھ ہو جو اس واضح حقيقت کا انکار کرتے ہو حاالنکہ ميرے پاس ايسے دالئل موجود ہيں جو ہر حقيقت کے متالشی 
خواہی، تکبر اور جاه طلبی کا پرده انسان کے لئے کافی ہيں اور اسے قائل کرسکتے ہينمگر تم جيسے افراد جو غرور، خود 

  اوڑھے ہوئے ہيں ان کی حقيقت بين آنکھ بيکار ہوچکی ہے ۔
ان کا تيسرا اعتراض يہ تھا کہ وه کہتے تھے: ہم کوئی برتری اور فضيلت تمھارے لئے اور اپنی نسبت نہيں پاتے، آپ(عليه 

رحمت ميرے شامِل حال کی ہے اور واضح مدارک  السالم) نے فرمايا اس سے باالتر کونسی برتری ہے کہ خدا نے اپنی
ودالئل ميرے اختيار ميں ديئے ہيں، اس بناء پر ايسی کوئی وجہ نہيں کہ تم مجھے جھوٹا خيال کرو کيونکہ ميری گفتگو کی 

  نشانياں ظاہر ہيں ۔
کرسکتا ہوں جبکہ تم خود اس  آيت کے آخر ميں فرمايا گيا ہے: کيا َميں تمھيں اس ظاہر بظاہر بينہ کے قبول کرنے پر مجبور

ھَا پر آماده نہيں ہو اور اسے قبول کرنا بلکہ اس کے بارے ميں غوروفکر کرنا بھی پسند نہيں کرتے ہو (ٔاَنُْلِزُمُکُموھَا َؤاَْنتُْم لَ 
 َکاِرھُوَن)

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  نَّھُْم ُماَلقُو َربِِّھْم َولَِکنِّی ٔاََراُکْم قَْوًما تَْجھَلُونَ َويَاقَْوِم اَلٔاَْسٔاَلُُکْم َعلَْيِہ َمااًل ٕاِْن ٔاَْجِری ٕاِالَّ َعلَی هللاِ َوَما ٔاَنَا بِطَاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا إِ  ٢٩
  َويَاقَْوِم َمْن يَنُصُرنِی ِمْن هللاِ ٕاِْن طََرْدتُھُْم ٔاَفاََلتََذکَُّرونَ  ٣٠
َخْيًرا هللاُ ٔاَْعلَُم بَِما ْزَدِری ٔاَْعيُنُُکْم لَْن يُْؤتِيَھُْم هللاُ َواَلٔاَقُوُل لَُکْم ِعنِدی َخَزائُِن هللاِ َواَلٔاَْعلَُم اْلَغْيَب َواَلٔاَقُوُل ٕاِنِّی َملٌَک َواَلٔاَقُوُل لِلَِّذيَن تَ  ٣١

  فِی ٔاَنفُِسِھْم ٕاِنِّی ٕاًِذا لَِمَن الظَّالِِمينَ 

  ترجمہ
۔اے قوم نوح! َميں اس دعوت کے بدلے تم سے کچھ نہيں چاہتا ميرا اجر صرف هللا پر ہے اور َميں ان لوگوں کو جو ايمان٢٩

پنے پروردگار کی مالقات کريں گے (اور قيامت کی عدالت ميں الئے ہيں (تمھاری وجہ سے) دھتکارتا نہيں ہوں کيونکہ وه ا
  ميرے مقابل تمھيں پائيں گے) ليکن تمھيں ميں ديکھ رہا ہونکہ تم جاہل ہو۔

 ۔اے قوم! اگر ميں انھيں دھتکار دوں تو خدا (کے عذاب) کے مقابلے ميں کون ميری مدد کرے گا، کيا تم سوچتے نہيں ہو۔٣٠
ں کہوں گا کہ خدائی خزانے ميرے پاس ہيں، نہ َميں کہتا ہوں کہ َميں غيب کا علم رکھتا ہوں، نہ يہ ۔ ميں تمھيں کبھی نہي٣١

کہ ميں فرشتہ ہوں اور َميں يہ بھی نہيں کہتا کہ وه لوگ جو تمھاری نگاه ميں ذليل وخوار نظر آتے ہيں خدا انھيں خير نہيں 
س کے باوجود ُدور کردوں) تو اس صورت ميں َميں ظالموں ميں سےدے گا، خدا ان کے دلوں سے زياده آگاه ہے (َميں اگر ا

  ہونگا ۔

  صاحِب ايمان افراد کودھتکارا نہيں جاسکتا 
ہم نے گزشتہ آيات ميں ديکھا ہے کہ خود غرض اور بہانہ ُجو قوم حضرت نوح(عليه السالم) پر مختلف اعتراضات کرتی 

  ديا، زيِر بحث آيات ميں بھی ان کی بہانہ تراشيوں کا جواب ديا گيا ہے ۔ تھی جن کا انھوں نے نہايت عمده اور واضح جواب
پہلی آيت ميں نبّوت کی ايک دليل بيان کی گئی ہے جو حضرت نوح(عليه السالم) نے تاريک دل قوم کو روشنی بخشنے کے 

ر وجزاء کا مطالبہ نہيں کرتالئے پيش کی تھی، ارشاد ہوتا ہے: اے قوم! َميں اس دعوت کے بدلے تم سے مال وثروت اور اج
ے اور (َويَاقَْوِم اَلٔاَْسٔاَلُُکْم َعلَْيِہ َمااًل) ۔ ميرا اجر وجزاء صرف هللا پر ہے وه خدا کہ جس نے مجھ نبّوت کے ساتھ مبعوث کيا ہ

) ۔   مخلوق کو دعوت دينے پر مامور کيا ہے (ٕاِْن ٔاَْجِری ٕاِالَّ َعلَی هللاِ
دہی کرتا ہے کہ اس پروگرام سے ميرا کوئی مادی ہدف نہيں ، َميں سوائے خدا کے معنوی يہ امر اچھی طرح سے نشان
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وروحانی اجر کے کچھ بھی نہيں ديکھتا ہوں اور کوئی جھوٹا مدعی ايسا نہيں ہوسکتا جو اس قسم کے سردرد، ناراحتی اور 
ے ايک ميزان ہے، اُن جھوٹے موقع بے آرامی کو يوں ہی اپنے لئے خريد لے اور يہ سّچے رہبروں کی پہچان کے لئ

پرستوں کے مقابلے ميں جو کہ جب بھی قدم اٹھاتے ہيں بالواسطہ يا بالواسطہ طور پر اس سے ان کا کوئی نہ کوئی مادی 
  ہدف اور مقصد ہوتا ہے ۔

آپ پر ايمان  اس کے بعد ان کے جواب ميں جنھيں اصرار تھا کہ حضرت نوح(عليه السالم) غريب وحقير اور کم افراد کو جو
الئے تھے خود سے ُدور کرديں حضرت نوح(عليه السالم) حتمی طور پر (فيصلہ سناتے ہوئے) کہتے ہيں: َميں ہرگز ان 
يں لوگوں کو جو ايمان الئے ہيں نہيں دھتکاروں گا (َوَما ٔاَنَا بِطَاِرِد الَِّذيَن آَمنُوا) ۔ کيونکہ وه اپنے پروردگار سے مالقات کر

  )١جہان ميں اس کے سامنے ميرے ساتھ ہوں گے (ٕاِنَّھُْم ُماَلقُو َربِِّھْم) ۔ ( گے اور دوسرے
  آيت کے آخر ميں انھيں بتاگيا ہے: َميں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل ہو (َولَِکنِّی ٔاََراُکْم قَْوًما تَْجھَلُوَن) ۔

و، آج تمھاری نظر دولت، مالی وجاہت، اس سے بڑھ کر جہالت کيا ہوگی کہ فضيلت کو پرکھنے کی ميزان تم گنوا بيٹھے ہ
ظاہری مقام ومنصب اور سن وسال معياِر فضيلت بن چکے ہيں اور صاحبان ايمان افراد جو تہی دست اور برہنہ پا ہيں وه 

  تمھارے گمان ميں بارگاه خداوندی سے ُدور ہيں، يہ تمھاری بڑی غلط فہمی ہے اور يہ تمھاری جہالت کی نشانی ہے ۔
تم اپنی جہالت ونادانی کی بناء پر سمجھتے ہو کہ پيغمبر کوفرشتہ ہونا چاہيے حاالنکہ انسانوں کا رہبر انہی کی  عالوه ازيں

  نوع سے ہونا چاہيے تاکہ وه ان کی ضروريات ، مشکالت اور تکاليف کو محسوس کرسکے اور سمجھ سکے ۔
َميں ان باايمان لوگوں کو دھتکاردوں تو خدا کے  بعد والی آيت ميں مزيد وضاحت کے لئے ان سے کہا گيا: اے قوم! اگر

  سامنے (اس عظيم عدالت ميں بلکہ اُس جہان ميں) کون ميری مدد کرے گا (َويَاقَْوِم َمْن يَنُصُرنِی ِمْن هللاِ ٕاِْن َطَرْدتُھُْم) ۔
ہوں گے اور وہاں کوئی صالح اورمومن افراد کو دھتکارنا کوئی معمولی کام نہيں ہے، وه کل قيامت کے دن ميرے خالف 

شخص ميرا دفاع نہيں کرسکے گا، نيز ممکن ہے عذاِب اٰلہی اس جہان ميں بھی مجھے دامن گير ہو، کيا تم کچھ سوچتے 
  سمجھتے نہيں ہو کہ تمھيں ہو کہ َميں جو کچھ کررہا ہوں عين حقيقت ہے (ٔاَفاََلتََذکَُّروَن) ۔

ر حقيقت کسی چيز کی شناخت کے لئے ہوتا ہے چاہے اس کے بارے ميں ميں يہ فرق ہے کہ تفکر د“ نذکر”اور “ تفکر”
(يادآوری) اس موقع پر بوال جاتا ہے جب انسان اس امر کے بارے ميں زيِر بحث “ تذکر”ہميں پہلے سے کچھ پتہ نہ ہو ليکن 

سکتا ہے ليکن ان  مسائل بھی اسی نوعيت کے تھے کہ انسان اپنی فطرت اور وجدان کی طرف توجہ کرنے سے انھيں سمجھ
  غرور، تعصب، خود پرستی اور غفلت نے ان کے چہروں پر پرده ڈال ديا تھا ۔

اپنی قوم کے مہمل اعتراضات کے جواب ميں حضرت نوح(عليه السالم) آخری بات يہ کہتے ہيں کہ اگر تم خيال کرتے ہو 
برتری رکھوں تو يہ غلط ہے ، َميں صراحت سے  اور توقع رکھتے ہو کہ وحی اور اعجاز کے سوا َميں تم پر کوئی امتياز يا

ميں نہ تم سے کہتا ہوں کہ خدائی خزانے ميرے قبضے ميں ہيں اور نہ ہر کام جب چاہوں انجام دے سکتا ”کہنا چاہتا ہوں کہ 
) ۔ “ ہوں اور نہ َميں کہتا ہوں ”لَُم اْلَغْيَب) ۔ (َواَلٔاَعْ “ نہ ميں غيب سے آگاہی کا دعوٰی کرتا ہوں”(َواَلٔاَقُوُل لَُکْم ِعنِدی َخَزائُِن هللاِ

  کہ َميں فرشتہ ہوں (َواَلأَقُوُل ٕاِنِّی َملٌَک) ۔
ايسے بڑے اور ُجھوٹے دعوے ُجھوٹے مدعيوں کے ساتھ مخصوص ہيں اور ايک سچا پيغمبر کبھی ايسے دعوے نہيں کرے

ميں ہيں اورفرشتہ ہونا بھی ان بشری احساسات گا کيونکہ خدائی خزانے اور علِم غيب صرف خدا کی پاک ذات کے اختيار 
سے مناسب نہيں رکھتا، لٰہذا جو شخص ان تين ميں سے کوئی ايک دعوٰی کرے يا يہ سب دعوے کرے تو يہ اس کے 

  ُجھوٹے ہونے کی دليل ہے ۔
  ميں ايسی تعبير ملتی ہے جہاں فرمايا گيا ہے: ۵٠پيغمبر اسالم کے بارے ميں سورٔه انعام کی آيت 

  
يں نہيں کہتا کہ خدا کے خزانے ميرے پاس ہيں، نہ يہ کہتا ہوں کہ َميں علم غيب رکھتا ہوں اور نہ يہ کہتا ہوں کہ َميں مَ 

  فرشتہ ہوں، َميں صرف اس کی پيروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے ۔
فی کرنا اس بات کی دليل ہے کہ اس آيت ميں امتياِز پيغمبر کو وحی ميں منحصر کرنا اور مندرجہ باال تينوں امور کی ن

حضرت نوح(عليه السالم) سے مربوط آيات ميں بھی ايسای امتياز مفہوم کالم ميں مخفی ہے اگرچہ صراحت سے بيان نہيں 
  ہوا ۔

ميں ہرگز ان افراد کے بارے ميں جو تمھاری ”آيت کے آخر ميں دوباره مستضعفين کا ذکر کرتے ہوئے تاکيداً کہا گيا ہے 
ھُْم هللاُ حقير ہيں، نہيں کہہ سکتا کہ خدا انھيں کوئی جزائے خير نہيں دے گا (َواَلٔاَقُوُل لِلَِّذيَن تَْزَدِری ٔاَْعيُنُُکْم لَْن يُْؤتِيَ  نگاه ميں

َخْيًرا) ۔ بلکہ اس کے برعکس اس جہان کی خير انہی کے لئے اگرچہ ان کا ہاتھ مال ودولت سے خالی ہے، يہ تو تم ہو 
خيالی کی وجہ سے خير کو مال ومقام يا سن وسال ميں منحصر سمجھ رکھا ہے اور تم حقيقت سے بالکل بے  جنھوں نے خام
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  خبر ہو۔
اور بالفرض اگر تمھاری بات سچی ہو اور وه پشت اور اوباش ہوں تو خدا ان کے باطن اور نيتوں سے آگاه ہے (هللاُ ٔاَْعلَُم بَِما 

  فِی ٔاَنفُِسِھْم) ۔
ايمان وصداقت کے سوا کچھ نہيں پاتا، لٰہذا ميری ذمہ داری ہے کہ َميں انھيں قبول کرلوں، َميں تو ظاہر پر َميں تو ان ميں 

  مامور ہوں اور بنده شناس خدا ہے ۔
  اور اگر َميں اس کے عالوه کچھ کروں تو يقيناً ظالموں ميں سے ہوجأوں گا (ٕاِنِّی ٕاًِذا لَِمَن الظَّالِِميَن) ۔

فسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ وه آيت کے سارے مضمون سے مربوط ہو يعنی اگر ميں علِم غيب جاننے، آخری جملے کی ت
فرشتہ ہونے يا خزائن کا مالک ہونے کا دعوٰی کروں يا ايمان النے والوں کو دھتکاردوں تو خدا کی بارگاه ميں اور وجدان 

  کی نظر ميں َميں ظالموں کی صف ميں داخل ہوں گا ۔

  ابل توجہ نکاتچند ق

  ۔ علِم غيب اور خدا کے خاص بندے ١
جيسا کہ ہم نے بارہا اشاره کيا ہے غيب سے مطلق آگاہی اور بغير کسی قيد وشرط سے واقفيت خدا کے ساتھ مخصوص ہے 

کی آيت  ليکن وه جس قدر مصلحت سمجھتا ہے يہ علم وآگہی انبياء اور اولياء کے اختيار ميں دے ديتا ہے، جيساکہ سورٔه جن
  ميں ہے: ٢٧اور  ٢۶
  

  خدا تمام پوشيده امور سے آگاه ہے اور کسی کو اپنے علِم غيب سے آگانہ نہيں کرتا مگر اس رسول کو جسے وه چاہتا ہے ۔
اس بناء پر زيِر بحث آيات ميں جو انبياء سے علِم غيب کی نفی کی گئی ہے اور ديگر آيات وروايات جن ميں انبياء(عليه 

آئمہ(عليه السالم) کی طرف بعض غيوب کی نسبت دی گئی ہے کوئی تضاد نہيں ہے، اسراِر غيب سے بالذات  السالم)، يا
گواہی خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے وه تعليِم خداوندی کے ذريعہ ہے، لٰہذا وه ارادٔه اٰلہی 

  )2کے مطابق اور اسی حد تک ہے ۔ (
..............  

تمال بھی اس جملہ کی تفسير مينہے کہ حضرت نوح(عليه السالم) کی مراد يہ ہو کہ اگر مجھ پر ايمان النے والے باطن ميں ۔ يہ اح١
  دروغ گو اور جھوٹے ہوئے تو خدا قيامت تک ان سے حساب کرے گا، ليکن پہال احتمال زياده صحيح ہے ۔

اردو ترجمہ) کی طرف ( ۵٢اردو ترجمہ) اور ساتويں جلد صفحہ( ٢٠۶۔ مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ کی پانچويں جلد صفحہ2
  رجوع فرمائيں ۔

  ۔ معياِر فضيلت ٢

ان آيات ميں ہم دوباره اس حقيقت کو ديکھ رہے ہيں کہ اہِل اقتدار، سرمايہ دار اور دنيا پرست مادی لوگ جو تمام چيزوں کو 
ان کی نظر کسی مقام و احترام دولت ومنصب کے حوالے اپنے افکار کے دريچے سے اسی مادی حوالے سے ديکھتے ہيں 

(پست) قرار ديں اور ان کی “ اراذل”سے ہوتا ہے لٰہذا يہ بات کوئی باعِث تعجب نہيں کہ وه تہی دست سّچے مومنين کو 
  طرف حقارت سے ديکھيں ۔

کو جو آپ کے گرد وپيش تھے بے يہ امر قوِم نوح ہی ميں منحصر نہيں کہ وه مستضعفين مومنين خصوصاً انقالبی نوجوانوں
وقوف، کوتاه فکر اور بے وقعت سمجھتے تھے بلکہ تاريخ شاہد ہے کہ يہی منطق دوسرے انبياء، خصوصاً پيغمبر اسالم اور
پہلے مومنين کے بارے ميں موجود تھی، آج بھی ہم يہی صورت ديکھتے ہيں، فرعون صفت مستکبرين اپنی شيطانی طاقت 

ے سّچے مومنين کو ايسے ہی متہم کرتے ہيں، وه تاريخ کو ُدہراتے ہوئے اپنے مخالفين کو ايسے القابات کا سہارا ليتے ہوئ
  ہی سے ياد کرتے ہيں ۔

ليکن ايک بُرا ماحول ايک خدائی انقالب کے ذريعے پاک ہوجائے تو شخصيت شناسی کے ايسے معيار بھی ديگر موہوم 
ديئے جاتے ہيں اور ان کی جگہ اصلی اور انسانی معيار لے ليتے ہيں، وه  چيزوں کے ساتھ تاريخ کے کوڑادان ميں پھينک

معيار کہ جن پر زندگی کا متن برقرار ہے، جن پر عينی حقائق استوار ہيں اور جن سے ايک پاک، آباد اور آزاد معاشره 
ہ، بيداری، مديريت اور نظم ونسق کی استفاده کرتا ہے مثالً ايمان، علم، آگہی، ايثار، تقوٰی، پاکدامنی، شہادت، شجاعت، تجرب
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  صالحيت وغيره۔

  ۔ ايک اشکال کی وضاحت ٣
صاحب المنار کی طرح بعض مفّسرين اس آيت تک پہنچے ہيں تو وه ان لوگوں کی طرف جو غير خدا کے لئے علِم غيب کے

ے ہيں کہ يہ دو چيزيں (علِم قائل ہيں يا ان سے اپنی مشکالت کا حل چاہتے ہيں کی طرف اشاره کرتے ہوئے مختصراً کہت
غيب اور خزائِن اٰلہی) ايسی ہيں جن کی قرآن نے انبياء سے نفی کی ہے ليکن مسلمانوں اور اہِل کتاب ميں سے بدعتی اولياء 

  )1اور قديسين کے لئے ان امور کے قائل ہيں ۔ (
..............  

کی نفی کرے چاہے وه تعليِم اٰلہی سے ہو تو يہ بات قرآن مجيد کی اگر موصوف کی مراد يہ ہے کہ وه ان سے ہر قسم کے علِم غيب -1
صرح نصوص کے خالف ہے اور اگر مقصود انبياء اور اولياء سے توسل کی اس معنی ميں نفی ہے کہ وه خدا سے ہماری مشکالت 

  ے ۔کے حل کے لئے دعا اور خواہش کريں تو يہ بات آيا قرآن اور شيعہ سنّی مسلمہ احاديث کے خالف ہ

اِدقِينَ  ٣٢   قَالُوا يَانُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَٔاَْکثَْرَت ِجَدالَنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ٕاِْن ُکنَت ِمَن الصَّ
  قَاَل ٕاِنََّما يَأْتِيُکْم بِِہ هللاُ ٕاِْن َشاَء َوَما ٔاَْنتُْم بُِمْعِجِزينَ  ٣٣
  ٔاَْن ٔاَنَصَح لَُکْم ٕاِْن َکاَن هللاُ يُِريُد ٔاَْن يُْغِويَُکْم ھَُو َربُُّکْم َوٕاِلَْيِہ تُْرَجُعونَ َواَليَنفَُعُکْم نُْصِحی ٕاِْن ٔاََرْدُت  ٣۴
ا تُْجِرُمونَ  ٣۵   ٔاَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل ٕاِْن اْفتََرْيتُہُ فََعلَیَّ ٕاِْجَراِمی َؤاَنَا بَِریٌء ِممَّ

  ترجمہ
و نے ہم سے بہت بحث وتکرار کی اور بڑی باتيں کيں اب (بس کرو) اگر سچ کہتے ہو تو جس۔ انھوں نے کہا: اے نوح! تُ ٣٢

  (عذاِب اٰلہی) کا ہم سے وعده کرتے ہو اسے لے آٔو۔
  ۔ (نوح نے جواباً کہا: اگر خدا نے اراده کرليا تو لے آئے گا پھر تم ميں فرار کی طاقت نہ ہوگی ۔٣٣
ے تمھيں (تمھارے گناہوں کی وجہ سے) گمراه کردے اور َميں تمھيں نصيحت کروں تو ۔ (ليکن کيا فائده کہ) جب خدا چاہ٣۴

  پھر تمھيں کوئی فائده نہ دے گی، وه تمھارا پروردگار ہے اس کی طرف لوٹ کر جأوگے ۔
طرف  ۔ (مشرکين) کہتے ہيں: وه (محمد) خدا کی طرف ان باتوں کی غلط نسبت ديتا ہے ۔کہہ دو: اگر ميں نے تمھيں اپنی٣۵

  سے گھڑا ہے اور اس کی طرف نسبت ديتا ہوں تو اس کا گناه ميرے ذمہ ہے ليکن ميں تمھارے گناہوں سے بيزار ہوں ۔

  کہاں ہے عذاب؟ 
ان آيات ميں حضرت نوح(عليه السالم) اور ان کی قوم کے درميان ہونے والی باقی گفتگو کی طرف اشاره ہوا ہے، پہلی آيت 

م) کی زبانی نقل کيا گيا ہے کہ انھوں نے کہا: اے نوح! تم نے يہ سب بحث وتکرار اور مجادلہ کيا ميں قوِم نوح(عليه السال
ہے اب بس کرو تم نے ہم سے بہت باتيں کی ہيں اب بحث مباحثے کی گنجائش نہيں رہی (قَالُوا يَانُوُح قَْد َجاَدْلتَنَا فَٔاَْکثَْرَت 

  ِجَدالَنَا) ۔
نں کے بارے ميں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کئے تھے انھيں پورا کر دکھأو اور وه عذاب اگر سّچے ہو تو خدائی عذابو

اِدقِيَن) ۔   لے آٔو (فَأْتِنَا بَِما تَِعُدنَا ٕاِْن ُکنَت ِمَن الصَّ
يہ بعينہ اس طرح سے ہے کہ ايک شخص يا کچھ اشخاص کسی مسئلے کے بارے ميں ہم سے بات کريں اور ضمناً ہميں 

ھی ديں اور کہيں کہ اب زياده باتيں بند کرو اور جو کچھ تم کرسکتے ہو کرلو اور دير نہ کرو، اس طرف اشارے دھمکياں ب
کرتے ہوئے کہ ہم نہ تو تمھارے دالئل کو کچھ سمجھتے ہيں، نہ تمھاری دھمکيوں سے ڈرتے ہيں اور نہ اس سے زياده ہم 

  تمھاری بات سن سکتے ہيں ۔
ت اور ان کی وه گفتگو جو صاف وشفاف اور خوشگوار پانی کی طرح ہوتی ہے اس طرِز عمل کا انبياِء اٰلہی کے لطف ومحب

  انتخاب انتہائی ہٹ دھرمی، تعصب اور جہالت کی ترجمانی کرتا ہے ۔
قوِم نوح کی اس گفتگو سے ضمناً يہ بھی اچھی طرح سے واضح ہوجاتا ہے کہ آپ نے ان کی ہدايت کے لئے بہت طويل 

ی اور انھيں ارشاد وہدايت کے لئے آپ(عليه السالم) نے ہر موقع سے استفاده کيا، آپ(عليه السالم) نے اسمدت تک کوشش ک
  قدر کوشش کی کہ اس گمراه قوم نے آپ(عليه السالم) کی گفتار اور ارشادات پر اکتاہٹ کا اظہار کيا ۔

يں ان سے بھی يہ حقيقت اچھی طرح سے حضرت نوح(عليه السالم) کے بارے ميں قرآن کريم ميں جو ديگر آيات آئی ہ
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  ميں يہ مفہوم مبسوط طريقے سے بيان ہوا ہے: ١٣تا  ۵واضح ہوتی ہے، سورٔه نوح آيات 
  

پروردگارا! َميں نے اپنی قوم کو دن رات تيری طرف باليا ليکن ميری اس دعوت پر ايمان ميں فرار کے عالوه کسی چيز کا 
ارا تاکہ تو انھيں بخش دے تو انھوں نے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں ٹھونس ليں اور اضافہ نہيں ہوا، ميں نے جب انھيں پک

اپنے اوپر لپيٹ لئے، انھوں نے مخالفت پر اصرار کيا اور تکبر وخود سری کا مظاہره کيا، ميں نے پھر انھيں علی االعالن 
وں نے کسی بھی طرح ميری باتوں کی طرف اور پوشيده طور پر تيری طرف دعوت دی، َميں نے پيہم اصرار کيا مگر انھ

  کان نہ دھرے ۔
کے ماده سے ليا گيا ہے، يہ اصل ميں طناب اور رّسی کو مضبوطی “ مجادلہ”آيا ہے جو “ َجاَدْلتَنَا”زيِر بحث آيت ميں لفظ 

پرندوں سے زياده  کہا جاتا ہے کيونکہ وه تمام“ اجدل”سے بٹنے اور پيچ دينے کے معنی ميں ہے، اسی بناپر شکاری باز کو 
  پيچ وخم کھانے واال ہے، بعد ازاں يہ لفظ بحث اور گفتگو ميں مِدمقابل کے پيچ وخم کھانے کے لئے استعمال ہُوا ہے ۔

اگرچہ معنوی طور ايک دوسرے کے مشابہ ہيں ليکن جيسا کہ بعض “) لجاج”(بروزن “ حجاج”اور ‘ ‘ مراء”، “ جدال”
ں ايک طرح کی مذمت پائی جاتی ہے کيونکہ يہ لفظ ايسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے جب مي‘ ‘ مراء”محققين نے کہا ہے کہ 

ميں يہ مفہوم الزمی طور پر نہيں ہوتا ۔ “ مجادلہ”اور “ جدال”انسان کسی باطل مسئلے پر ڈٹ جائے اور استدالل کرے ليکن 
و اس کے عقيدے کی دعوت دينے اور اس پر مدِّمقابل ک“ جدال”کا فرق تو وه يہ ہے کہ “ حجاج”اور “ جدال”باقی رہا 

  استدالل پيش کرنے کے مفہوم ميں استعمال ہوتا ہے ۔
حضرت نوح نے اس بے اعتنائی، ہٹ دھرمی اور بيہودگی کا يہ مختصر جواب ديا: خدا ہی چاہے تو ان دھمکيوں اور عذاب 

  ٕاِْن َشاَء) ۔ کے وعدوں کو پورا کرسکتا ہے (قَاَل ٕاِنََّما يَأْتِيُکْم بِِہ هللاُ 
بہرحال يہ چيز ميرے اختيار سے باہر ہے اور ميرے قبضٔہ قدرت ميں نہيں ہے، َميں تو اس کا فرستاده ہوں اور اس کے 

حکم کے سامنے تسليم ہوں لٰہذا سزا اور عذاب کی خواہش مجھ سے نہ کرو ليکن يہ جان لو کہ جب عذاب کا حکم آپہنچا تو 
  (َوَما ٔاَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن) ۔“ سے نکل نہيں سکتے اور کسی پناه گاه کی طرف فرار نہيں کرسکتے تم اس کے احاطٔہ قدرت”پھر 

ماده سے دوسرے کو عاجز وناتواں کرنے کے معنی ميں ہے، يہ لفظ بعض اوقات ايسے مواقع پر “ اعجاز“ ’معجزه”
ے روکے اور اسے عاجز وناتواں کردے اور استعمال ہوتا ہے جب انسان دوسرے کے کام ميں رکاوٹ پيدا کردے اور اس

کبھی آگ بڑھ کر مِدمقابل کو شکست دے دے يا اپنے آپ کو محفوظ کرلے، يہ تمام مِدمقابل کو عاجز وناتواں کرنے کے 
مختلف طريقے ہيں، مندرجہ باال آيت ميں ان تمام معانی کا احتمال ہے کيونکہ يہ معانی ايک دوسرے کے منافی نہيں ہيں ۔ 

  تم کسی صورت ميں اس کے عذاب سے نہيں بچ سکتے ۔ يعنی
اس کے بعد مزيد ارشاد ہوتا ہے: اگر خدا تمھارے گناہوں اور جسمانی آلودگيوں کی وجہ سے تمھيں گمراه کرنا چاہے تو 

ِحی ٕاِْن ٔاََرْدُت ميری نصيحت تمھيں ہرگز کوئی فائده نہيں دے گی چاہے َميں تمھيں جتنی بھی نصيحت کرلوں (َواَليَنفَُعُکْم نُصْ 
اور “ وه تمھارا پردرگار ہے اور تم اس کی طرف پلٹ کر جأوگے”ٔاَْن ٔاَنَصَح لَُکْم ٕاِْن َکاَن هللاُ يُِريُد ٔاَْن يُْغِويَُکْم) ۔ کيونکہ 

  تمھاری تمام تر ہستی اور وجود اس کے قبضٔہ قدرت ميں ہے (ھَُو َربُُّکْم َوٕاِلَْيِہ تُْرَجُعوَن) ۔

  سوال اور اس کا جواب  ايک
اس آيت کے مطالعہ سے فوراً يہ سوال سامنے آتا ہے اور بہت سے مفّسرين نے بھی اس کی طرف اشاره کيا ہے کہ کيا يہ 
ممکن ہے کہ خدا کسی کے گمراه کرنے کا اراده کرے، کيا ايسا ہو تو يہ جبر واکراه کی دليل نہيں ہوگی اور کيا يہ جو بنياد 

  اده واختيار ميں آزاد ہے اسے قبول کرلينے کے بعد ايسی چيز قابِل قبول ہے؟ہے کہ انسان ار
اس کا جواب يہ ہے کہ جيسا کہ مندرجہ باال مباحث ميں واضح ہوچکا ہے اورہم نے بارہا اس کی طرف اشاره کيا ہے کہ 

انحراف اور حق کی طرف  بعض اوقات انسان مسلسل کچھ اعمال بجاالتا ہے جس کا نتيجہ دائمی گمراہی اور ہميشہ کے
لوٹنے کی صورت ميں نکلتا ہے، ہميشہ کی ہٹ دھرمی، گناہوں پر دائمی اصرار اور حق طلب سچے رہبروں کی دشمنی، 
انسانی فکر پر ايسا ضخيم پرده ڈال ديتی ہے کہ انسان ميں آفتاِب حق وحقيقت کی شعاع ديکھنے کی تھوڑی سی صالحيت 

ايسے اعمال کا نتيجہ ہے کہ جو انسان خود انجام ديتا ہے لٰہذا يہ کسی طرح بھی جبر واکراه  بھی نہيں رہتی، چونکہ يہ حالت
کی دليل نہيں ہوسکتی بلکہ يہ عين اختيار ہے جو کچھ خدا سے مربوط ہے يہ ہے کہ اس نے ايسے اعمال ميں ايسی تاثير 

کے  ٧سلسلے ميں ہم نے سورٔه بقره کی آيت  قرار دی ہے، قرآن مجيد کی آيات اس حقيقت کی طرف اشاره کرتی ہيں، اس
  ذيل ميں اور ديگر مواقع پر اشاره کيا ہے ۔

زيِر بحث آخری آيت ميں ايک بات جملٔہ معترضہ کے طور پر آئی ہے، يہ ان مباحث کی تاکيد کے لئے ہے جو حضرت 
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ارشاد ہوتا ہے : دشمن کہتے ہيں کہ يہ نوح(عليه السالم) کے واقعہ کے سلسلے ميں گزشتہ اور آئنده آيات ميں موجود ہيں، 
بات اس (محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم) نے خود سے گھڑ کر خدا کی منسوب کردی ہے (ٔاَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ) ۔ ان کے جواب 

ر ہے ميں کہہ دو کہ اگر َميں نے يہ اپنی طرف سے گھڑی ہے اور خدا کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے تو اس کا گناه مجھ پ
ا تُْجِرُموَن)   (قُْل ٕاِْن اْفتََرْيتُہُ فََعلَیَّ ٕاِْجَراِمی) ۔ ليکن َميں تمھارے گناہوں سے بيزار ہوں (َؤاَنَا بَِریٌء ِممَّ

  کا مفہوم: “ٕاِْجَرام”۔ ١
ے معنی ميں ہے جيسا کہ ہم نے پہلے بھی اشاره کيا ہے کہ يہ کچے پھل توڑنے ک“) جہل”بروزن “(جرم”کا ماده “ٕاِْجَرام”

ہے، بعد ازاں ہر غير خوش آئنده کام کے لئے بوال جانے لگا، اسی طرح کسی کو گناه پر آماده کرنے پر بھی اس کا اطالق 
ہوتا ہے، چونکہ انسانی ذاتی اور فطری طور پر روحانيت اور پاکيزگی سے رشتہ رکھتا ہے لٰہذا جب وه گناه انجام ديتا ہو تو 

  ا ہوجاتا ہے ۔وه اس خدائی رشتہ سے جد

  ۔ آخری آيت کس کے بارے ميں ہے؟ ٢
زيِر نظر آخری آيت کے بارے ميں بعض نے يہ احتمال ذکر کيا ہے کہ يہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے بارے 

ميں نہيں ہے بلکہ خود حضرت نوح(عليه السالم) سے مربوط ہے کيونکہ يہ سب آيات انہی سے مربوط ہيں اور بعد ميں آنے 
ياده مناسب يہی معلوم ہوتا ہے کہ يہ آيت بھی حضرت نوح(عليه السالم) سے مربوطوالی آيات بھی انہی سے متعلق ہيں لٰہذا ز

  ہے اور ان کے نزديک اس کا جملٔہ معترضہ ہونا خالف ظاہر ہے ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ:
ليہ وآلہ وسلّم کے بارے ميں پيغمبر اسالم صلی هللا ع ٨اّوالً: تقريباً اس طرح کی تعبير انہی الفاظ ميں سورٔه احقاف کی آيت 

  ميں آئی ہے ۔
ثانياً: ان آيات ميں جو کچھ حضرت نوح(عليه السالم) کے بارے ميں آيا ہے وه سب صيغٔہ غائب کی صورت ميں ہے جبکہ 

يعنی غيبت سے خطاب کی طرفانتقال بھی خالف ظاہر ہے) “ التفات”زيِر بحث آيت مخاطب کی صورت ميں ہے (اور مسئلہ 
جو فعل مضارع کی صورت ميں “يقولون”آيت کو حضرت نوح(عليه السالم) کے بارے ميں قرار ديں تو لفظ  اب اگر ہم اس

  جو فعل امر کی صورت ميں ہے سب تقدير کے محتاج ہونگے ۔“قل”ہے اور اسی طرح 
جعفر صادق عليہ  ثالثاً: ايک حديث جو تفسير برہان ميں اس آيت کے ذيل ميں حضرت امام باقر عليہ السالم اور حضرت امام

  السالم سے نقل کی گئی ہے ميں ہے کہ يہ آيت کفاِرمکہ کے مقابلے ميں نازل ہوئی تھی ۔
ان تمام دالئل سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ آيت پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے مربوط ہے، کفار آپ پر ناروا تہمتيں 

  واب کے طور پر نازل ہوئی ہے ۔باندھتے تھے يہ آيت آپ کی جانب سے ان کے لئے ج
اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جملٔہ معترضہ کا يہ معنی نہيں کہ کوئی ايسی بات ذکر ہو جو اصل گفتگو سے کوئی 

کالم تاکيد اور تائيد کرتے ہيں ، ان سے وقتی طور پر رشتٔہ سخن منقطع ہوجاتا ہے، مخاطب کو ايک طرح سے موقع ملتا 
بھی لطافِت روح اور تازگی ميّسر آتی ہے، يہ بات حتمی ہے کہ جملہ معترضہ کبھی بھی ہر لحاظ سے  ہے اور گفتگو کو

کالم سے بيگانہ نہيں ہوسکتا ورنہ يہ بات اصوِل فصاحت وبالغت کے خالف ہوجائے گی حاالنکہ فصيح وبليغ کالم ميں 
  ہميشہ جملہ ہائے معترضہ پائے جاتے ہيں ۔

  ۔ ايک وضاحت: ٣
ظر آخری آيت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہوسکتا ہے يہ اعتراض سامنے آئے کہ يہ بات کس طرح منطقی وعقلی ہوسکتی زيِر ن

ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم يا حضرت نوح عليہ السالم کفار سے کہيں کہ يہ بات اگر جھوٹ ہے تو اس کا 
ول کرلينے کا مطلب يہ ہے کہ ان کی گفتگو سچی ہے اور واقع کے گناه ميری گردن پر ہے، کيا جھوٹ بولنے کا گناه قب

  مطابق ہے اور لوگ ذمہ دار ہيں کہ ان کی اطاعت اور پيروی کريں؟
اس کی وضاحت يہ ہے کہ گزشتہ آيات ميں غور وفکر کرنے سے ہميں اس سوال کا جواب مل سکتا ہے، درحقيقت وه يہ 

ت سے عقلی دالئل پر مشتمل ہيں بالفرِض محال ہم خدا کی طرف سے نہ بھی ہوں کہنا چاہتے تھے کہ ہماری يہ باتيں جو بہ
تو اس کا گناه ہماری گردن پر ہے ليکن عقلی استدالل اپنی جگہ پر ثابت ہيں اور تم ان کی مخالفت سے ہميشہ گناه ميں مبتال 

ہے جو عام طور پر استمرار اور صيغٔہ مضارع “ تجرمون”ہوگے، ايسا گناه جو مسلسل اور دائمی ہے (توجہ رہے کہ 
 تسلسل پر داللت کرتا ہے ۔
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  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ۔َؤاُوِحَی ٕاِلٰی نُوٍح ٔاَنَّہُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَک ٕاِالَّ َمْن قَْد آَمَن فاََلتَْبتَئِْس بَِما َکانُوا يَْفَعلُونَ  ٣۶
  َواْصنَْع اْلفُْلَک بِٔاَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا َواَلتَُخاِطْبنِی فِی الَِّذيَن ظَلَُموا ٕاِنَّھُْم ُمْغَرقُوَن۔ ٣٧
  ُکْم َکَما تَْسَخُروَن۔نَْسَخُر ِمنْ َويَْصنَُع اْلفُْلَک َوُکلََّما َمرَّ َعلَْيِہ َماَلٌٔ ِمْن قَْوِمِہ َسِخُروا ِمْنہُ قَاَل ٕاِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا  ٣٨
  فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِہ َعَذاٌب يُْخِزيِہ َويَِحلُّ َعلَْيِہ َعَذاٌب ُمقِيٌم۔ ٣٩

  ترجمہ
۔ نوح کو وحی ہوئی ہے کہ سوائے ان لوگونکے کہ جو (اب تک )ايمان ال چکے ہيں اب تمہاری قوم ميں سے کوئی ايمان ٣۶

  م وه کرتے ہيں ان سے غمگين نہ ہو ۔نہيں الئے گا لٰہذا جو کا
۔ اور (اب) ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ اور ان کے بارے ميں شفاعت نہ کرو جنھوں نے ظلم ٣٧

  کيا ہے کيونکہ وه غرق ہوکرر ہيں گے ۔
ب سے گزرتا تو اس کا ۔ وه کشتی بنانے ميں مشغول تھا اور جب اس کی قوم کے بڑوں ميں سے کوئی گروه اس کے قري٣٨

  مذاق اڑاتا (ليکن نوح نے )کہا : اگر ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائيں گے ۔
  ۔ عنقريب تم جان لو گے کہ کس کے پاس خوار کرنے واال عذاب ٓاتا ہے اور ہميشہ کی سزا اسے ملتی ہے ۔٣٩

  معاشرے کو پاک کرنے کا مرحلہ 
حضرت نوح (عليه السالم) کی سرگزشت بيان ہوئی ہے، اس کے درحقيقت مختلف مراحل ہيں، ان ميں سے  ان ٓايات ميں

متکبرين کے خالف حضرت نوح(عليه السالم) کے قيام کے ايک دور سے مربوط ہے، گذشتہ ٓايات ميں حضرت نوح (عليه 
نھوں نے تمام تر وسائل سے استفاده کيا، يہ السالم)کی مسلسل اور پر عزم دعوت کے مرحلے کا تذکره تھا، جس کے لئے ا

مرحلہ ايک طويل مدت پر مشتمل تھا، اس ميں ايک چھوٹا سا گروه ٓاپ (عليه السالم) پر ايمان اليا، يہ گروه ويسے تو 
  مختصر سا تھا ليکن کيفيت اور استقامت کے لحاظ سے بہت عظيم تھا ۔

اشاره کيا گيا ہے، يہ مرحلہ دور تبليغ کے اختتام کا تھا جس ميں  زير بحث ٓايات ميناس قيام کے دوسرے مرحلے کی طرف
  خدا کی طرف سے معاشرے کو برے لوگوں سے پاک کرنے کی تياری کی جانا تھی ۔

پہلی ٓايت ميں ہے: نوح (عليه السالم) کو وحی ہوئی کہ جو افراد ايمان الچکے ہيں ان کے عالوه تيری قوم ميں سے کوئی 
  گا (َؤاُوِحَی ٕاِلٰی نُوٍح ٔاَنَّہُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَک ٕاِالَّ َمْن قَْد آَمَن) ۔ايمان نہيں الئے 

يہ اس کی طرف اشاره ہے کہ صفيں بالکل جدا ہوچکی ہيں، اب ايمان اور اور اصالح کی دعوت کا کوئی فائده نہيں اور اب 
  يئے ۔معاشرے کی پاکيزگی اور آخری انقالب کے لئے تيار ہوجانا چاہ

ٓايت کے ٓاخر ميں حضرت نوح(عليه السالم) اور دلجوئی کے لئے فرماياگيا ہے:اب جب معاملہ يوں ہے تو جو کام تم انجام 
  دے رہے ہو اس پر کوئی حزن ومالل نہ کرو ( فاََلتَْبتَئِْس بَِما َکانُوا يَْفَعلُوَن) ۔

کا کچھ حصہ جہاں ضروری ہوتا ہے اپنے پيغمبر کے اختياراس ٓايت سے ضمنی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ هللا اسرار غيبت 
ميں دے ديتا ہے جيسا کہ حضرت نوح (عليه السالم) کو خبر دی گئی کہ ٓاينده ان ميں سے کوئی اور شخص ايمان نہيں الئے 

  گا ۔
کی گندگی سے پاک  بہرحال ان گنہگار اور ہٹ دھرم لوگوں کو سزا ملنی چاہيئے، ايسی سزا جو عالم ہستی کو ان کے وجود

کردے اور مومنين کو ہميشہ کے لئے ان کے چنگل سے نجات دے دے، ان کے غرق ہونے کا حکم صادر ہوچکا ہے ليکن 
ہر چيز کے لئے کچھ وسائل و اسباب ہوتے ہيں لٰہذا نوح (عليه السالم) کو چاہيئے کہ وه سچے مومنين بچنے کے لئے ايک 

منين کشتی بنے کی اس مدت ميں اپنے طريق کار ميں پختہ تر ہوجائيں اور دوسروں کے مناسب کشتی بنائيں تاکہ ايک تو مو
ہم نے نوح کو حکم ديا کہ وه ہمارے حضور ميں اورہمارے فرمان کے مطابق کشتی” لئے بھی کافی اتمام حجت ہوجائے لٰہذا

  (َواْصنَْع اْلفُْلَک بِٔاَْعيُنِنَا َوَوْحيِنَا ) ۔“ بنائيں
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(ہماری ٓانکھوں کے سامنے) سے اس طرف اشاره کرنا مقصود ہے کہ اس سلسلے ميں تمہاری سب جد وجہد، “ اعيننا”لفظ
مساعی اور تمام کا وشيں ہمارے حضور ميں اور ہمارے سامنے ہے لٰہذا اطمينان اور راحت فکر کے ساتھ اپنا کام جاری 

افظ و نگران ہے ايک تو انسان کو قوت و توانائی رکھو، يہ فطری امر ہے کہ يہ احساس کہ خدا حاضر وناظر ہے اور مح
  بخشتا ہے اور دوسرے احساس ذمہ داری کو فروغ ديتاہے ۔

سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم) کشتی بنانے کی کيفيت اور اس کی شکل وصورت کی “ وحينا”لفظ
ھا کيونکہ حضرت نوح (عليه السالم) ٓانے والے طوفان تشکيل بھی حکم خدا سے سيکھ رہے تھے اور ايسا ہی ہونا چاہيئے ت

کی کيفيت ووسعت سے ٓاگاه نہ تھے کہ وه کشتی اس مناسبت سے بناتے اور يہ وحی اٰلہی ہی تھی جو بہترين کيفيتوں کے 
  انتخاب ميں ان کی مدد گار تھی ۔

ظالم افراد کے لئے شفاعت اور معافی کا ”بعد ٓايت کے ٓاخرميں حضرت نوح (عليه السالم) کو خبردار کيا گيا ہے کہ ٓاج کے 
َواَلتَُخاِطْبنِی فِی الَِّذيَن ظَلَُموا ٕاِنَّھُْم “(تقاضا نہ کرنا کويں کہ انھيں عذاب دينے کا فيصلہ ہوچکا ہے اور وه حتماًغرق ہوں گے

  ُمْغَرقُوَن) ۔
ہيں ہے بلکہ اس کی کچھ شرائط ہيں، اس جملے سے اچھی طرح سے واضح ہوتا ہے کہ سب افراد کے لئے شفاعت ممکن ن

يہ شرائط جس ميں موجودنہ ہوں اس کے لئے خدا کا پيغمبر بھی بھی شفاعت اور معافی کے تقاضے کا حق نہی رکھتا، اس 
  ، اردوترجمہ)کی طرف رجوع کريں ۔٢٠۴تا ص ١٨٧سلسلے ميں تفسير نمونہ جلد اول (ص 

وه بجائے اس کے کہ ايک لمحہ کے لئے حضرت نوح (عليه السالم) کی اب چند جملے قوم نوح کے بارے ميں بھی سن ليں،
دعوت کو غور سے سنتے، اسے سنجيدگی سے ليتے اور کم از کم انھيں يہ احتمال بھی ہوتا کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت نوح 

عذاب کا معاملہ  (عليه السالم) کے بار بار اصرار اور تکرار دعوت کا سرچشمہ وحی اٰلہی ہی ہواورسکتا ہے طوفان اور
حتمی اور يقينی ہی ہو الٹا انھوں نے تمام متکبر اور مغرور افراد کی عادت کا مظاہره کيا اور تمسخر واستہزاء کا اسلسلہ 

جاری رکھا، ان کی قوم کا کوئی گروه جب کبھی ان کے نزديک سے گزرتا اور حضرت نوح (عليه السالم) اور ان کے 
غيره مہيا کرتے ديکھتا اور کشتی بنانے ميں انھيں سرگرم عمل پاتا تو تمسخر اڑاتااور اصحاب کو لکڑياں اور ميخيں و

  پھبتياں کستے ہوئے گزرجاتا (َويَْصنَُع اْلفُْلَک َوُکلََّما َمرَّ َعلَْيِہ َماَلٌٔ ِمْن قَْوِمِہ َسِخُروا ِمْنہُ ) ۔
ں اور ہر مقام پر مستضعفين کا تمسخر اڑاتے ہيں اور ان اشراف اوربڑے لوگوں کو کہتے ہيں جو خود پسند ہوتے ہي“ مالء”

انھيں پست و حقير مخلوق سمجھتے ہيں کيونکہ ان کے پاس سرمايہ اور اقتدار نہيں ہوتا ، بس يہ نہيں کہ ان کا مذاق اڑاتے 
ے ہی چچے تلے ہوں ہيں بلکہ ان کے افکار کتنے ہی بلندہوں، ان کا مکتب کتنا ہی پائيدار اور بااصول اور ان کے اعمال کتن

ان کے خيال ميں وه حقارت کے قابل ہيں اسی بنا پر پند ونصيحت، تنبيہ اور خطرے کی گھنٹياں ان پر اثر انداز نہيں ہوتی، 
  ان کا عالج فقط دردناک عذاب اٰلہی ہے ۔

نا ہی ايک انداز کہتے ہيں کہ قوم نوح کے اشراف کے مختلف گروہوں کے ہر دستے نے تمسخر اور تفريح وطبع کے لئے اپ
  اختيار کررکھا تھا ۔

  ايک کہتا: اے نوح! دعوائے پيغمبری کا کاروبار نہيں چل سکا تو بڑھئی ہوگئے ہو ۔
دوسرا کہتا : کشتی بنا رہے ہو؟ بڑا اچھا ہے البتہ اس کے لئے دريا بھی بناؤ ، کبھی کوئی عقلمند ديکھا ہے جو خشکی کے 

  بيچ ميں کشتی بنائے؟
ے کچھ کہتے تھے: اتنی بڑی کشتی کس لئے بنا رہے ہو، اگر کشتی بنانا ہی ہے تو ذرا چھوٹی بنالو جسے شايد ان ميں س

  ضرورت پڑے تو دريا کی طرف لے جانا تو ممکن ہو۔
ايسی باتيں کرتے تھے اور قہقے لگاکر ہنستے ہوئے گزرجاتے تھے ، يہ باتيں گھروں ميں ہوتيں ، کام کاج کے مراکز ميں 

وتی گويا اب يہ بات بحثوں کا عنوان بن گئی، وه ايک دوسرے سے حضرت نوح (عليه السالم) اور ان کے پيروں يہ گفتگو ہ
کاروں کی کوتاه فکری کے بارے ميں باتيں کرتے اور کہتے: اس بوڑھے کو ديکھو، ٓاخر عمر ميں کس حالت کو جا پہنچا 

ئے تو ہم نے ٹھيک ہی کيا اس کی عقل تو بالکل ٹھکانے نہيں ہے، اب ہم سمجھے کہ اگر ہم اس کی باتوں پر ايمان نہيں ال
  ہے ۔

دوسری طرف حضرت نوح(عليه السالم) بڑی استقامت اور پامردی سے اپنا کام بے پناه عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے 
نی پسند کے مطابق تھے اور يہ ان کے ايمان کا نتيجہ تھا، وه ان کوباطن دل کے اندھوں کی بے بنياد باتوں سے بے نياز اپ

تيزی سے پيش رفت کررہے تھے اور دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل ہورہا تھا ، کبھی کبھی سر اٹھا کر ان سے يہ پر معنی 
 َّ َخُر ا نَسْ بات کہتے: اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی جلد ہی اسی طرح تمہارا مذاق اڑائيں گے (قَاَل ٕاِْن تَْسَخُروا ِمنَّا فَإِن

ِمْنُکْم َکَما تَْسَخُروَن)، وه دن کے جب تم طوفان کے درميان سرگرداں ہوگئے ، سرا سيمہ ہو کر ادھر ادھر بھاگو گے اور 
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تمھيں کوئی پناه گاه نہيں ملے گی، موجوں ميں گھرے فرياد کرو گے کہ ہميں بچالو، جی ہاں اس دن مومنين تمھارے افکار 
اس دن تمھيں معلوم ہوگا کہ کس کے لئے ذليل اور رسوا کرنے واال عذاب ٓاتا ”ہنسے گے ،غفلت، جہالت اور بے خبری پر 

  يم) ۔ہے اور کسی دائمی سزا دامن گير ہوتی ہے (فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِہ َعَذاٌب يُْخِزيِہ َويَِحلُّ َعلَْيِہ َعَذاٌب ُمقِ 
ہمارے لئے دردناک عذاب ہيں مگر اوال تو ان مشکالت کو گوارا کرتےيہ اس طرف اشاره ہے کہ اگر چہ تمہاری مزاحمتيں 

ہوئے ہم سربلند اور پر افتخار ہينثانياً يہ مشکالت جو کچھ بھی ہيں جلد ختم ہوجائيں گی ليکن عذاب اٰلہی رسوا کن بھی ہے 
  اور ختم ہونے واال بھی نہيں اور ان دونوں کا ٓاپس ميں مقابلہ نہيں ہوسکت

  توجہ نکات چند قابل

  ۔ معاشرے کی پاکيزگی نہ کہ انتقام: ١
مندرجہ باال ٓايات سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ خدائی عذاب انتقامی پہلو نہيں رکھتا بلکہ نوع بشر کی پاکيزگی اور 

يہ ہے ايسے لوگوں کے خاتمے کے لئے ہے جو زندگی کے اہل نہيں ، اس طرح نيک لوگ باقی ره جاتے ہيں، اس کا مفہوم 
کہ ايک متکبر اور فاسد ومفسد قوم جس کے ايمان النے کی اب کوئی اميد نہيں، نظام خلقت کے لحاظ سے اب جينے کا حق 
نہيں رکھتی اور اسے ختم ہوجا نا چاہيئے قوم نوح ايسی ہی تھی کيونکہ مندرجہ باال ٓايات کہتی ہيں کہ اب جب کہ باقی لوگوں

کشتی بنانے کے لئے تيار ہوجاؤ اور ظالموں کے لئے کسی قسم کا کی شفاعت اور معافی  کے ايمان النے کی اميد نہيں ہے
  کاتقاضا نہ کرو۔

  يہی صورت حال اس عظيم پيغمبر کی بد دعا اور نفرين سے بھی معلوم ہوتی ہے جو کہ سوره نوح ميں موجود ہے:
  َديَّاًرا ٕاِنََّک ٕاِْن تََذْرھُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَک َواَليَلُِدوا ٕاِالَّ فَاِجًرا َکفَّاًرا َوقَاَل نُوٌح َربِّ اَلتََذْر َعلَی ااْلَْٔرِض ِمَن اْلَکافِِرينَ 

پروردگارا! ان کفار ميں سے کسی ايک کو بھی زمين پر نہ رہنے دے کيونکہ اگر وه ره جائيں تو تيرے بندوں کو گمراه 
ن کافروں کے سوا کوئی وجود ميں نہيں ٓائے گا، (نوح، کريں گے اور ان کی نسل سے بھی فاسق وفاجر اور بے ايما

  ۔) ٢٧،٢۶
اصولی طور پر کارخانہ تخليق ميں ہر موجود کسی مقصد کے تحت پيدا کيا گيا ہے، جب کوئی موجود اپنے مقصد سے بالکل

اسے خواه مخواه ختم منحرف ہوجائے اور اصالح کے تمام راستے اپنے لئے بند کرلے تو اس کا باقی رہنا بال وجہ ہے لٰہذا 
  ہوجانا چاہيئے، بقول شاعر:

  
  نہ طراوتی نہ برگی نہ ميوه دارم

  متحرم کہ دھقان بہ چکارہشت مارا
نہ مجھ ميں تازگی ہے ، نہ مجھ پر پتے ہيں، نہ پھول اور نہ پھل ہيں، حيران ہوں کہ کسان نے مجھے کيوں چھوڑ رکھا ہے ۔

  متکبرين کی نشانياں: 2
ود سر متکبرين ہميشہ ان مسائل کا مذاق اڑاتے ہيں جن سے ان کی خواہشات اور ہوا وہوس پوری نہ ہوتی خود غرض اور خ

ہو، اسی بنا پر ان مخصوص حقائق کا تمسخر اڑانا جن کاتعلق مستضعفين کی زندگی سے ہے، ان کی زندگی کا ايک حصہ 
بھرنے اور انھيں رونق بخشنے کے لئے کسی تہی دست  ہے، اکثر ديکھا گيا ہے کہ وه اپنی گناه ٓالود اجتماعات ميں رنگ

صاحب ايمان کی تالش ميں رہتے تھے جسے تمسخر اور مضحکہ کا عنوان بنا سکيں اور اگر کسی اجتماع يا نششت کے 
لئے انھيں ايسے افراد نہ مل سکيں تو ان ميں ايک يا کئی افراد اکوان کی عدم موجودگی ميں موضوع سخن قرار دے کر 

  اڑاتے ہيں اور ہنستے ہيں ۔ مذاق
وه اپنے ٓاپ کو عقل کل خيال کرتے ہيں، ان کے گمان ميں ان کی بے بہا حرام دولت، ان کی لياقت، شخصيت اور مقام کی 

  نشانی ہے، اسی لئے وه دوسروں کو ناالئق، بے قدر اور بے وقعت سمجھتے ہيں ۔
سخت حملے کرتا ہے اور خاص طور پر ان کی تمسخرات کی شديد  ليکن قرٓان مجيد ايسے مغرور اور متکبر افراد پر نہايت

  مذمت کرتا ہے ۔
  مثالً تاريخ اسالمی ميں ہے :

ابوعقيل انصاری ايک صاحب ايمان شخص تھا، محنت مزدوری کرتا تھا ، غريب ٓادمی تھا، ايک مرتبہ وه رات بھر جاگتا رہا
روں تک پہنچاتا رہا، اس طرح اس نے مزدوری کرکے کچھ اور مدينے کے کنوؤں سے پانی بھر بھر کر لوگوں کے گھ
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خرمے حاصل کئے، وه خرمے وه جنگ تبوک کے لئے تيار ہونے والے لشکر اسالم کے لئے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ 
نازل ہوئيں وآلہ وسلّم کی خدمت ميں لے ٓايا، کچھ متکبر منافق وہاں موجود تھے، وه اس پر بہت ہنسے، اس پر يہ قرٓانی ٓايات 

  اور ان پر بجلی بن کر گريں:
َدقَاِت َوالَِّذيَن اَليَِجُدوَن ٕاِالَّ ُجْھَدھُْم فَيَسْ  ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فِی الصَّ   َخُروَن ِمْنھُْم َسِخَر هللاُ ِمْنھُْم َولَھُْم َعَذاٌب ٔاَلِيمٌ الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِّ

ے پر اطاعت گزار مومنين کا مذاق اڑاتے ہيں اور ان کا تمسخر اڑاتے ہيں کہ جو تھوڑی سی جو راه خدا ميں مالی مدد کرن
مقدار سے زياده دينے پر دسترس نہيں رکھتے خدا ايسے لوگونکا مذاق اڑائے گااور ان کے لئے دردناک عذاب ہے (توبہ: 

٧٩(  

  ۔ حضرت نوح (عليه السالم) کی کشتی: ٣
کوئی عام کشتی نہ تھی کيونکہ اس ميں سچے مومنين کے عالوه ہر نسل کے جانور کوبھی  اس ميں شک نہيں کہ کشتی نوح

جگہ ملی تھی اور ايک مدت کے لئے ان انسانوں اور جانوروں کو جو خوراک درکار تھی وه بھی اس ميں موجود تھی ، 
دريا کی کوه پيکر موجوں ميں ايسی لمبی چوڑی کشتی يقينا اس زمانے ميں بے نظير تھی يہ ايسی کشتی تھی جو ايسے 

صحيح وسالم ره سکے اور نابود نہ ہو جس کی وسعت اس دنيا جتنی ہو، اسی لئے مفسرين کی بعض روايات ميں ہے کہ اس 
کشتی کا طول يک ہزار دوسو ذراع تھا اور عرض چھ سو ذراع تھا (ايک ذراع کی لمبائی تقريبا ٓادھا ميٹر کے برابر ہوتی 

  ہے) ۔
روايات ميں ہے کہ ظہور طوفان سے چاليس سال پہلے قوم نوح کی عورتوں ميں ايک ايسی بيماری پيدا ہوگئی بعض اسالمی

  تھی کہ ان ہاں کوئی بچہ پيدا نہيں ہوتا تھا ، يہ دراصل ان کی سزا کی تمہد تھی ۔

ُکلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َؤاَْھلََک ٕاِالَّ َمْن َسبََق َعلَْيِہ اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعہُ ٕاِالَّ  َحتَّی ٕاَِذا َجاَء ٔاَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيھَا ِمنْ  ۴٠
  قَلِيلٌ 
  َوقَاَل اْرَکبُوا ِفيھَا بِاِْسِم هللاِ َمْجَراھَا َوُمْرَساھَا ٕاِنَّ َربِّی لََغفُوٌر َرِحيمٌ  ۴١
  ْوٍج َکاْلِجبَاِل َونَادٰی نُوٌح اْبنَہُ َوَکاَن فِی َمْعِزٍل يَابُنَیَّ اْرَکْب َمَعنَا َواَلتَُکْن َمَع اْلَکاِفِرينَ َوِھَی تَْجِری بِِھْم فِی مَ  ۴٢
  ھَُما اْلَمْوُج فََکاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن۔ بَْينَ قَاَل َسآِوی ٕاِلٰی َجبٍَل يَْعِصُمنِی ِمَن اْلَماِء قَاَل اَلَعاِصَم اْليَْوَم ِمْن ٔاَْمِر هللاِ ٕاِالَّ َمْن َرِحَم َوَحالَ  ۴٣

  ترجمہ
۔ (يہ کيفيت اسی طرح جاری تھی) يہاں تک کہ ہمارا فرمان ٓاپہنچااور تنور جوش مارنے لگا، ہم نے (نوح سے )کہا: ۴٠

ہ جن کے جانوروں کے ہر جفت (نر اورماده)ميں سے ايک جوڑا اس (کشتی )ميں اٹھالو، اسی طرح اپنے اہل کو مگر وه ک
ہالک ہونے کا پہلے سے وعده کيا جاچکا ہے (نوح کی بيوی اور ايک بيٹا)اور اسی طرح مومنين کو ليکن مختصر سے گروه

  کے سوا اس پر کوئی ايمان نہيں اليا تھا ۔
يرا ۔اس نے کہا: هللا کا نام لے کر اس ميں سوار ہوجاؤ اور اس کے چلتے اور ٹھہرتے ہوئے وقت اسے ياد کرو اور م۴١

  پروردگار بخشنے واال اور مہربان ہے ۔
۔اور وه انھيں پہاڑ جيسی موجوں ميں گزارتا تھا، (اس وقت) نوح نے اپنے بيٹے کوجو ايک طرف کھڑا تھا پکارا: اے ۴٢

  ميرے بيٹے ! ہمارے ساتھ سوار ہوجا اور کافروں کے ساتھ نہ ره ۔
نی سے محفوظ رہوں، (نوح نے) کہا: فرمان خدا کے سامنے ٓاج کوئی ۔اس نے کہا : ميں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا تاکہ پا۴٣

بچنے واالنھيں مگر وہی (بچ سکتا ہے)جس پر وه رحم کرے ، اس وقت ايک موج ان دونوں کے درميان حائل ہوئی اور وه 
  غرق ہونے والوں ميں سے قرار پاپا ۔

  ٓاغاز طوفان 
نوح (عليه السالم) اور سچے مومنين نے کشتی نجات بنانا شروع کی اورگذشتہ ٓايات ميں ہم نے ديکھا ہے کس طرح حضرت 

انھيں کيسی کيسی مشکالت ٓائيں اور بے ايمان مغرور اکثريت نے ان کا کس طرح ان کا تمسخر اڑايا، اس طرح تمسخراڑانے
کے نجس وجود سے  والوننے کس طرح اپنے ٓاپ کو اس طوفان کے لئے تيار کيا جو سطح زمين کو بے ايمان مستکبرين

  پاک کرنے واال تھا ۔
زير بحث ٓايات ميں اس سر گزشت کے تيسرے مرحلے کے بارے ميں ہيں، يہ ٓايات گويا اس ظالم قوم پر نزول عذاب کی 
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  بولتی ہوئی تصويريں ہيں ۔
ہر ہونا شروع پہلے ارشاد ہوتا ہے: يہ صورت حال يونہی تھی يہاں تک کہ ہمارا حکم صادر ہوا اور عذاب کے ٓاثار ظا

  ہوگئے ، پانی تنور کے اندر سے جوش مارنے لگا (َحتَّی ٕاَِذا َجاَء ٔاَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر ) ۔
(نون کی تشديد کے ساتھ) وہی معنی ديتا ہے جو ٓاج کل فارسی زبان ميں مستعمل ہے، يعنی روٹی پکانے کی جگہ۔ “ تنور”
)١(  

ے سے تنور سے پانی کا جوش مارنا کيا مناسبت رکھتا ہے مفسرين کے درميان اس بارے ميں کہ طوفان کے نزديک ہون
  بہت اختالف ہے ۔

بعض نے کہا ہے کہ تنور سے پانی کا جوش مارنا خدا کی طرف سے حضرت نوح(عليه السالم) کے لئے ايک نشانی تھی 
ری اسباب و وسائل لے کر کشتی ميںتاکہ وه اصل واقعہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس موقع پر وه اور ان کے اصحاب ضرو

  سوار ہوجائيں ۔
مجازی اور کنائی معنی ميں ہے جو اس طرف اشاره ہے کہ غضب اٰلہی کے تنور ميں “ تنور”بعض نے کہا ہے کہ يہاں 

ورجوش پيدا ہوا اور وه شعلہ ور ہوا اور يہ تباه کن خدائی عذاب کے نزديک ہونے کے معنی ميں ہے، ايسی تعبيريں فارسی ا
  عربی زبان ميں استعمال ہوتی ہيں کہ شدت غضب کو ٓاگ کے جوش مارنے اور شعلہ ور ہونے سے تشبيہ دی جاتی ہے ۔

اپنے حقيقی اور مشہور معنی ميں ٓايا ہے اور ہوسکتا ہے اس “ تنور”‘ان احتماالت ميں يہ احتمال زياده قوی ہوتا ہے کہ يہاں 
ن ہے کہ اس سے يہ نکتہ بيان کرنا مقصود ہوکہ تنور جو عام طور پر ٓاگ کا سے مراد کوئی خاص تنور بھی ہو بلکہ ممک

مرکز ہے جب اس ميں سے پانی جوش مارنے لگا تو حضرت نوح (عليه السالم) اور ان کے اصحاب متوجہ ہوئے کہ حاالت 
  تيزی سے بدل رہے ہيں اورانقالب قريب تر ہے ۔يعنی کہاں ٓاگ اور کہاں پانی ۔

ب انھوں نے يہ ديکھا کہ زيرزمين پانی کی سطح اس قدر اوپر ٓاگئی ہے کہ وه تنور کے اندر سے جو رعام بالفاظ ديگر ج
طور پر خشک، محفوظ اوراونچی جگہ بنايا جاتا ہے، جوش ماررہاہے تو وه سمجھ گئے کہ کوئی اہم امر درپيش ہے اور 

نوح (عليه السالم) اور ان کے اصحاب کے لئے قدرت کی طرف سے کسی نئے حادثے کا ظہور ہے ۔ اور يہی امر حضرت 
  خطرے کا االرم تھا کہ وه اٹھ کھڑے ہوں اور تيار رہيں ۔

شايد غافل اور جاہل قوم نے بھی اپنے گھروں کے تنور ميں پانی کو جوش مارتے ديکھا ہو بہرحال وه ہميشہ کی طرح 
ے يہاں تک کہ انھوں نے اپنے آپ کو ايک لمحہ کے خطرے کے ان پُر معنی خدائی نشانات سے ٓانکھ کان بند کئے گزرگئ

لئے بھی غور وفکر کی زحمت نہ دی کہ شايد شرف تکوين ميں کوئی حادثہ پوشيده ہو اور شايد حضرت نوح (عليه السالم) 
  جن خطرات کی خبر ديتے تھے ان ميں سچائی ہو۔

“ فت (نر اور ماده کا جوڑا) کشتی ميں سوار کرلوہم نے حکم ديا کہ جانوروں کی ہر نوع ميں سے ايک ج” اس وقت نوح کو
اور اسی طرح اپنے خاندان ميں سے ”تاکہ غرقاب ہوکر ان کی نسل منقطع نہ ہوجائے ( قُْلنَا اْحِمْل فِيھَا ِمْن ُکلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن)، 

“(مومنين کو کشتی ميں سوار کرلو جن کی ہالکت کا پہلے سے وعده کيا جاچکا ہے ان کے سوا باقی افراد کو سوار کرلو نيز
، ( َوَما آَمَن “ليکن تھوڑے سے افراد کے سوا لوگ ان پر ايمان نہيں الئے تھے” َؤاَْھلََک ٕاِالَّ َمْن َسبََق َعلَْيِہ اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن)،

  َمَعہُ ٕاِالَّ قَلِيل) ۔
ان کے بيٹے کنعان کی طرف اشاره کرتی ہے جن کی  يہ ٓايت ايک طرف حضرت نوح (عليه السالم) کی بے ايمان بيوی اور

داستان ٓائنده ٓايات ميں ٓائے گی کہ جنھوں نے راه ايمان سے انحراف کيا اور گنہگاروں کا ساتھ دينے کی وجہ سے حضرت 
ہونے کی نوح (عليه السالم) اپنا رشتہ توڑ ليا، وه اس کشتی ميں سوار ہونے کا حق نہيں رکھتے تھے کيونکہ اس ميں سوار 

  پہلی شرط ايمان تھی ۔
دوسری طرف يہ ٓايت اس جانب اشاره کرتی ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم) نے جو اپنے دين وٓائين کی تبليغ کے لئے 

سالہاسال بہت طويل اور مسلسل کوشش کی اس نتيجہ بہت تھوڑے سے افراد مومنين کے سوا کچھ نہ تھا بعض روايات کے 
ف اسی افراد تھی يہاں تک کہ بعض نے تو اس سے بھی کم تعداد لکھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہمطابق ان کی تعداد صر

اس عظيم پيغمبر نے کس حد تک استقامت اور پامردی کا مظاہره کيا ہے کہ ان ميں سے ايک ايک فرد کے لئے اوسطاً کم از
  ايت اور نجات کے لئے نہيں اٹھاتے ۔کم دس سال زحمت اٹھائی، اتنی زحمت تو ہم لوگ اپنی اوالد تک کی ہد

بہرحال حضرت نوح (عليه السالم) نے جلدی سے اپنے وابستہ صاحب ايمان افراد اور اصحاب کوجمع کيا اور چونکہ طوفان
انھيں حکم ديا کہ خدا کے نام سے کشتی پر سوار ہوجاؤاور کشتی کے ”اور تباه کن خدائی عذابوں کا مرحلہ نزديک ٓارہا تھا 

  )2اور ٹھہرتے وقت خدا کانام زبان پر جاری کرو اور اس کی ياد ميں رہو ( بِاِْسِم هللاِ َمْجَراھَا َوُمْرَساھَا) ۔ ( چلتے
اس لئے کہ ميرا پروردگار ”کيونکہا گيا کہ ہر حالت ميں اس کی ياد ميں رہو اور اس کی ياد اور اس کے نام سے مدد لو
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  بِّی لََغفُوٌر َرِحيٌم) ۔ٕاِنَّ َر“( بخشنے واال اور مہربان ہے
اس نے اپنی رحمت کے تقاضے سے تم اہل ايمان بندوں کو يہ وسيلہ نجات بخشا ہے اور اپنی بخشش کے تقاضے سے 

  تمہاری لغزشوں سے درگزر کرے گا ۔
سياه رات کے باآلخر ٓاخری مرحلہ ٓاپہنچا اور اس سرکش قوم کے لئے عذاب اور سزا کا فرمان صادر ہوا تيره وتار بادل جو 

ٹکڑوں کی طرح تھے سارے ٓاسمان پرچھا گئے اور اس طرح ايک دوسرے پر تہ بہ تہ ہوئے کہ جس کی نظير اس سے 
پہلے نہيں ديکھی گئی تھی، پے در پے سخت بادل گرجتے خيره کن بجلياں پورے ٓاسمان پر کوندتيں ٓاسمانی فضا گويا ايک 

  ۔ بہت بڑے وحشتناک حادثے کی خبر دے رہی تھی
بارش شروع ہوگئی اور پھر تيز سے تيزتر ہوتی چلی گئی، بارش کے قطرے موٹے سے موٹے ہوتے چلے گئے جيسا کہ 

  ميں کہتا ہے: ١١قرٓان سورٔه قمر کی ٓايہ 
  گويا ٓاسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا سمندر ان کے اندر سے نيچے گرنے لگا ۔

س قدر بلند ہوگئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمے ابل پڑے، يوں زمين وٓاسمان کا دوسری طرف زير زمين پانی کی سطح ا
پانی ٓاپس ميں مل گيا اور زمين، پہاڑ، دشت، بيابان اور دره غرض ہرجگہ پانی جاری ہوگيا، بہت جلد زمين کی سطح ايک 

موجويں امنڈنے لگيں اس عالم سمندر کی صورت اختيار کرگئی، تيز ہوئيں چلنے لگيں جن کی وجہ سے پانی کو کوه پيکر 
  َوِھَی تَْجِری بِِھْم فِی َمْوٍج َکاْلِجبَاِل ) ۔“(کشتی نوح پيکر موجوں کا سينہ چيرتے ہوئے بڑھ رہی تھی” ميں

پسر نوح ايک طرف اپنے باپ سے الگ کھڑا تھا، نوح نے پکارا: ميرے بيٹے! ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ اور کافروں کے 
  ا ہوجاؤ گے (َونَادٰی نُوٌح اْبنَہُ َوَکاَن فِی َمْعِزٍل يَابُنَیَّ اْرَکْب َمَعنَا َواَلتَُکْن َمَع اْلَکاِفِريَن) ۔ساتھ نہ رہو ورنہ فن

پيغمبر بزرگوار حضرت نوح (عليه السالم) نے نہ صرف پاک کی حيثيت سے بلکہ ايک انتھک پر اميد مربی کے طور پر 
رداری نہ کی، اس اميد پر کہ شايد ان کی بات سنگ دل بيٹے پر اثر کرجائے ٓاخری لمحے تک اپنی ذمہ داريوں سے دستب

ليکن افسوس کہ بری ساتھی کی بات اس کے لئے زياده پر تاثير تھی لٰہذا دلسوز پاک کی گفتگو اپنا مطلوبہ اثر نہ کر سکی، 
اس نے پکار کر کہا: ابا! ”ا تھا، اس لئےوه ہٹ دھرم اورکوتاه فکر تھا ، اسے گمان تھا کہ غضب خداکا مقابلہ بھی کيا جاسکت

ميرے لئے جوش ميں نہ ٓاؤ ميں عنقريب پہاڑ پر پناه لے لوں گا جس تک يہ سيالب نہيں پہنچ سکتا ( قَاَل َسآِوی ٕاِلٰی َجبٍَل 
  يَْعِصُمنِی ِمَن اْلَماِء) ۔

وتاه فکر بيٹا غرور اور خود سری کے نوح (عليه السالم) پھر بھی مايوس نہ ہوئے، دوباره نصيحت کرنے لگے کہ شايد ک
انھوں نے کہا: ميرے بيٹے! ٓاج حکم خدا کے مقابلے ميں کوئی طاقت پناه ”مرکب سے اتر ٓائے اور راه حق پر چلنے لگے 

نجات صرف اس شخص کے لئے ہے رحمت خدا جس کے شامل حال ”قَاَل اَلَعاِصَم اْليَْوَم ِمْن ٔاَْمِر هللاِ )،“( نہيں دے سکتی
  ٕاِالَّ َمْن َرِحَم) ۔“(وہ

پہاڑ تو معمولی سی چيز ہے، خود کره ارض بھی معمولی سی چيز ہے، سورج اور تمام نظام شمسی اپنی خيره کن عظمت 
کے باوجود خدا کی قدرت اليزال کے سامنے ذره بے مقدار سے زياده حيثيت نہيں رکھتا، کيا بڑے سے بڑے پہاڑ کره زمين 

ے ابھار سے زياده رکھتے ہيں ان کی حيثيت تو ايسے ہے جيسے ناشپاتی کی باالئی سطح ہوتی کے مقابلے ميں چھوٹے س
ہے جب کہ خود زمين کی حيثيت يہ ہے کہ اسے ايک ملين اور دوہزار گنا بڑا کيا جائے تو پھر جاکر وه کره ٓافتاب کے برابر

کی سی ہے جب کہ وسيع عالم خلقت ميں اربوں  ہوتی ہے ، وه ٓافتاب ٓاسمان ميں جس کی حيثيت ايک معمولی سے ستاره
  کھربوں سارے موجود ہيں پس کس قدر خام خيالی ہے کہ پہاڑ پانہ دے سکے گا ۔

اسی دوران ايک موج اٹھی اور ٓاگے ٓائی، مزيد ٓاگے بڑھی اور پسر نوح کو ايک تنکے کی طرح اس کی جگہ سے اٹھايا اور 
ے کے درميان جدائی ڈال دی اور اسے غرق ہونے والے ميں شامل کرديا ( َوَحاَل اپنے اندر درہم برہم کرديا اور باپ بيٹ

  بَْينَھَُما اْلَمْوُج فََکاَن ِمَن اْلُمْغَرقِيَن) ۔
..............  

  کا يہی معنی مستعمل ہے ۔ (مترجم)“ تنور”۔اردو ميں بھی ١
  ۔“ ٹھہرتے وقت”اور “ چلتے وقت”دونوں اسم زمان ہيں اور ان کا معنی“ مرسا”اور“ مجرا”۔ 2

  چند اہم نکات

  ۔ کيا طوفان نوح عالمگير تھا: ١



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

 
 

بہت سی ٓايات کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح کسی خاص عالقے کے لئے نہيں تھا بلکہ پوری زمين پر 
  (زمين) مطلق طور پر ٓايا ہے:“ ارض”رونماہوا تھا کيونکہ لفظ 

  ِض ِمَن اْلَکاِفِريَن َديَّاًراَربِّ اَلتََذْر َعلَی ااْلَٔرْ 
خداوندا! روئے زمين پر ان کافروں ميں سے کسی کو زنده نہ رہنے دے کہ جن کے بارے ميں اصالح کی کوئی اميد نہيں 

  )٢۶ہے ۔ (نوح: 
  ميں يوں ہے: ۴۴اسی طرح ہود کی ٓايہ 

  َوقِيَل يَأاَْرُض اْبلَِعی َمائَِک ۔۔۔۔
  اپنے زمين اپنا پانہ نگل لے

ت سی تواريخ سے بھی طوفان نوح کے عالمگير ہونے کی خبر ملتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ موجوده تمام نسليں بہ
  حضرت نوح (عليه السالم)کے تين بيٹوں حام، سام اور يافث کی اوالدميں سے ہيں جو کہ زنده رہے تھے ۔

، اس دور کو اگر الزمی طورپر جانداروں کی پيدائش طبيعی تاريخ ميں سيالبی بارشوں کے نام سے ايک دور کا پتہ چلتا ہے
  سے قبل سے مربوط نہ سمجھے تو وه بھی طوفان نوح پر منطبق ہوسکتا ہے ۔

زمين کی طبيعی تاريخ ميں يہ نظر بھی ہے کہ کره زمين کا محور تدريجی طور پر تغير پيدا کرتا ہے يعنی قطب شمالی اور 
ہيں اور خط استوا قطب شمالی اور قطب جنوبی کی جگہ لے ليتا ہے، واضح ہے کہ  قطب جوبی خط استوا ميں تبديل ہوجاتے

جب قطب شمالی وجنوبی ميں موجود بہت زياده برف پگھل پڑے تو درياؤں اور سمندروں کے پانی کی سطح اس قدر اوپر 
نجائش ملے گی ابلتے ہوئے ٓاجائے گی کہ بہت سی خشکيوں کو اپنی لپيٹ ميں لے لے گی اور پانی زمين جہاں جہاں اسے گ

چشموں کی صورت ميں نکلے گا، پانيوں کی يہی وسعت بادلوں کی تخليق کا سبب بنتی ہے اور پھر زياده سے زياه بارشيں 
  انھيں بادلوں سے ہوتی ہيں ۔

نے کا يہ امر کہ حضرت نوح (عليه السالم) زمين کے جانوروں کے نمونے بھی اپنے ساتھ لئے تھے طوفان کے عالمگير ہو
  مويدہے ۔

جيسا کہ بہت سی روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح(عليه السالم) کوفہ ميں رہتے تھے دوسری طرف بعض 
روايات کے مطابق طوفان مکہ اور خانہ کعبہ تک پھيال ہوا تھا تو يہ صورت بھی اس بات کی مويد ہے کہ طوفان عالمگير 

  تھا ۔
امر کی بھی بالکل نفی نہينکی جاسکتی کہ طوفان نوح ايک منطقے کے ساتھ مخصوصليکن ان تمام چيزوں کے باوجود اس 

(زمين) کا اطالق قرٓان ميں کئی مرتبہ زمين کے ايک وسيع قطعے پر بھی ہوا ہے، جيسا کہ بنی “ ارض”تھا کيوں لفظ
  اسرائيل کی سرگزشت ميں ہے:
  وَن َمَشاِرَق ااْلَْٔرِض َوَمَغاِربَھَا ۔َؤاَْوَرْثنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َکانُوا يُْستَْضَعفُ 

  )١٣٧ہم نے زمين کے مشارق اور مغارب بنی اسرائيل کے مستضعفين کے قبضے ميں دئےے ۔ (اعراف:
کشتی ميں جانوروں کو شايد اس بنا پر رکھا گيا ہو کہ زمين کے اس حصے ميں جانوروں کی نسل منقطع نہ ہو خصوصا اس 

  دراز عالقوں سے منتقل ہونا کوئی ٓاسان کام نہيں تھا ۔ (غور کيجئے گا) زمانے ميں جانوروں کا دور
  اسی طرح ديگر مذکوه قرائن اس بات پر منطبق ہوسکتے ہيں کہ طوفان نوح ايک منقطعہ ارض پر ٓايا ۔

کوئی دليليہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ طوفان نوح تواس سرکش قوم کی سزا اور عذاب کے طور تھا اور ہمارے پاس ايسی 
  نہيں جس کی بنا پر يہ کہا جاسکے کہ حضرت نوح (عليه السالم) کی دعوت تمام روئے زمين پہنچی تھی ۔

اصولی طور پر اس زمانے کے وسائل وذرائع کے ساتھ ايک پيغمبر کی دعوت کا (اس کے اپنے زمانے ميں)زمين کے تمام 
  خطوں اور عالقوں تک پہنچنا بعيد نظر ٓاتا ہے ۔

ل اس عبرت خيز واقعے کو بيان کرنے سے قرٓان کا مقصد يہ ہے کہ اہم تربيتی نکات بيان کئے جائےں جو اس ميں بہر حا
  چھپے ہوئے ہيں اس سے کوئی فرق نہيں پڑنا چاہيئے کہ يہ واقعہ عالمی ہويا کسی ايک عالقے تعلق رکھتا ہو۔

  ۔ کيا نزول عذاب کے بعد توبہ ممکن ہے؟: ٢
علوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم) طوفان شروع ہونے کے بعد تک اپنے بيٹے کو تبليغ کرتے گذشتہ ٓايات سے م

رہے يہ اس امر کی دليل ہے کہ اگر وه ايمان لے ٓاتا تو اس کا ايمان قابل قبول ہوتا، يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ قرٓان کی 
ے بيان کئے جاچکے ہيں معلوم ہوتا ہے کہ عذاب نازل ہونے دوسری ٓايات کی طرف توجہ کرنے سے ، جن کے کچھ نمون

کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوجاتے ہيں کيونکہ ايسے مواقع پر تو اکثر سرکش گنہگار جو اپنی ٓانکھوں سے عذاب ديکھ 
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اہميت اور  ليتے ہيں بے اختيار ہوتے ہيں اور اضطرار کی حالت ميں توبہ کرتے ہيں، ايسی توبہ جس کی کوئی قدر قيمت،
  وقعت نہيں، ايسی توبہ جس کا کوئی مفہوم نہيں ۔

اس سلسلے ميں گزارش يہ ہے کہ ٓايات باال ميں غور فکر کرنے سے اس سوال کا جواب اس طرح سے مل سکتا ہے کہ 
اسی تو ٓاغاز طوفان ميں عذاب کی کوئی واضح نشانی موجود نہيں تھی بلکہ تيز اور اور غير معمولی بارش نظر ٓاتی تھی 

نوح (عليه السالم) کے بيٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ميں پہاڑ کی پناه لے لوں گاتاکہ غرق ہونے سے بچ جاؤں ، اسے يہ 
 گمان تھا کہ بارش اور طوفان ايک طبيعی چيز ہے، ايسے مواقع پر توبہ کے دروازوں کا کھال ہونا کوئی عجيب مسئلہ نہيں ۔

لسالم) کے بيٹے سلسلے ميں کيا جاسکتا ہے وه يہ ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم)نےدوسرا سوال جو حضرت نوح (عليه ا
اس حساس موقع پر صرف اپنے بيٹے کو کيوں پکارا سب لوگوں کو دعوت کيوں نہ دی، ہوسکتا ہے يہ اس بنا پر ہو کہ وه 

يکن بيٹے کے بارے ميں ان عمومی دعوت کا فريضہ سب کے لئے يہان تک کہ بيٹے کے لئے بھی انجام دے چکے تھے ل
کی ذمہ داری زياده ہو کيونکہ وه اس کے لئے نبی ہونے کے عالوه باپ ہونے ہونے کے حوالے سے بھی مسئوليت رکھتے 

  تھے، اسی بنا پر اس ذمہ داری کی ادائيگی کے لئے ٓاخری لمحات ميں اپنے فرزند کے لئے مزيد تاکيد کررہے تھے ۔
ک احتمال اور بھی ہے اور وه يہ کہ پسر نوح اس وقت نہ کفار کی صف ميں تھا اور نہ بعض مفسرين کے بقول يہاں اي
وه گوشہ تنہائی ميں کھڑا تھا ) کو انھوں نے اس کی دليل قرار ديا ہے، اگرچہ “(وکان فی معزل”مومنين کی صف ميں، جملہ

صف سے اس کی کناره کشی کا تقاضا تھا وه مومنين کی صف ميں شامل نہ ہونے کہ وجہ عذاب کا مستحق تھا ليکن کفار کی
کہ طريق تبليغ سے اس کے ساتھ لطف ومحبت کا اظہار کيا جاتا ہے، عالوه ازيں کفار کی صف سے اس کی علحيدگی نے 

  حضرت نوح (عليه السالم) يہ سوچنے پر مجبور کيا کہ شايد وه اپنے کام سے پشيمان ہوچکا ہے ۔
يہ احتمال بھی پيدا ہوتا ہے کہ پسر نوح صراحت سے اپنے باپ کی مخالفت نہيں کرتا تھا ٓائنده کی ٓايات پر توجہ کرنے سے 

کی صورت ميں تھا اور بعض اوقات ٓاپ کے سامنے اظہار موافقت کرتا تھا، ايسی لئے حضرت نوح (عليه “ منافقين”بلکہ 
  السالم) نے کدا سے اس کے لئے نجات کا تقاضا کيا ۔

ان ٓايات کے منافی نہيں ہے جو کہتی ہيں کہ نزول عذاب کے وقت توبہ کے دروازے بند ہوجاتے  بہرحال مندرجہ باال ٓايت
  ہيں ۔

  ۔طوفان نوح ميں عبرت کے درس ٣
جيسا کہ ہم جانتے ہيں قرٓان گذشتہ لوگوں واقعات درس عبرت دينے کے لئے اور اصالح وتربيت کے لئے بيان کرتا ہے، ہم 
نے حضرت نوح (عليه السالم) کی داستان کا جتنا حصہ پڑھا ہے اس ميں بہت سے درس پوشيده ہيں، ان ميں سے ہم بعض 

  کی ذيل ميں اشاره کرتے ہيں ۔
پاک کرنا:يہ صحيح ہے کہ خدا رحيم اور مہربان ہے ليکن يہ نہيں بھولنا چاہيئے کہ وه اس کے باجود  الف۔ روئے زمين کو

حکيم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا يہ ہے کہ جب کوئی قوم وملت فاسد ہوجائے اور نصيحت کرنے والوں اور تربيت 
ه رہنے کا کوئی حق نہيں، ايسے مواقع پر خدائے کرنے والے خدائی نمائندوں کی دعوت ان پر اثر نہ کرے تو انھيں زند

تعالٰی باآلخر معاشرتی يا طبيعی اور فطری انقالبات کے ذريعے ان کی زندگی کے کارخانے کو درہم برہم کر کے انھيں 
  نابود کرديتا ہے ۔

قوم کے لئے ايک خدائی يہ بات نہ قوم نوح ميں منحصر تھی اور نہ کسی اور زمانے يا معين وقت ميں، يہ ہرزمانے اور ہر
سنت ہے يہاں تک کہ ہمارے زمانے کے لئے بھی اور ہوسکتا ہے پہلی اور دوسری عالمی جنگيں اس پاک سازی کی مختلف

  شکليں ہوں ۔
ب۔طوفان کے ذريعے انقالب کيوں؟: يہ صحيح ہے کہ ايک فاسد اور بری قوم کو نابود ہونا چاہيئے چاہے وه کسی ذريعے 

ميں فرق نہيں پڑتا ليکن ٓاياِت قرٓانی ميں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب وسزا اور قوموں کی گناہوں سے نابود ہو اس 
  ميں ايک قسم کی مناسبت تھی اور ہے ۔ (غور کيجئے )

فرعون نے عظيم دريائے نيل اور اس کے پر برکت پانی کو اپنی قوت وطاقت کا ذريعہ بنا رکھا تھا ، يہ بات جاذب نظر ہے 
  ہ وہی اس کی نابودی کا سبب بنا ۔ک

نمرود کو اپنے عظيم لشکر پر بھروسہ تھا اور ہم جانتے ہيں کہ حشرات االرض کے چھوٹے سے لشکر نے اسے اور اس 
  کے ساتھيوں کو شکست دی ۔

کچھ بارش  قوم نوح زراعت پيشہ تھی ان کی کثير دولت کا دارومدار زراعت پر ہی تھا ہم جانتے ہيں کہ ايسے لوگ اپنا سب
  کے حيات بخش قطروں کو سمجھتے ہيں ليکن ٓاخرکاربارش ہی نے انھيں تباه وبرباد کرديا ۔
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يہاں سے اچھی طرح واضح ہوگيا کہ خدائی فيصلوں ميں کس قدر تدبير اور تدبر کارفرما ہوتا ہے، اسی طرح اگر ہم ديکھتے
ميں اپنے جديد ترين اسلحوں کے ذريعے نيست ونابود  ہيں کہ ہمارے زمانے کے سرکش انسان پہلی اور دوسری جنگ عظيم

ہوتے ہيں تو يہ بات ہمارے لئے باعث تعجب نہيں ہونا چاہيئے کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ پسے ہوئے محروم انسانوں کے 
  وسائل لوٹنے کے لئے ان کی استعماری طاقتوں نے اپنی اس ٹيکنالوجی اور مصنوعات پر ہی بھروسہ کررکھا تھا ۔

دا کا نام۔ہر حالت ميں او رہر جگہ: مندرجہ باال ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم) نے اپنے ج۔خ
اصحاب کو حکم ديا کہ وه خدا کا نام کشتی کے رکتے اور چلتے وقت فراموش نہ کريں، سب کچھ اس کے نام سے، اس کی 

ے ہونا چاہيئے، ہر حرکت، ہر سکون ميں، حالت ٓارام ميں اور ياد کے ساتھ اور اس کی پاک ذات سے مدد طلب کرتے ہوئ
طوفان ميں سب کچھ اسی کے نام سے شروع ہونا چاہيئے کيونکہ جو کام اس کے نام کے بغير شروع ہوگا وه ابتر اور دم 

  بريده ہوگا، جيسا کہ رسول هللا کی مشہور حديث ميں ہے:
  ر۔کل امر ذی بال لم يذکر فيہ بسم ّهللاٰ فھوابت

  )1ہر اہم کام جس ميں نام خدا نہ ليا جائے بد انجام اور دم بريده ہوگا ۔ (
اہم بات يہ ہے کہ نام خدا کا ذکر تکلفات اور تشريفات کے لئے نہ ہو بلکہ مقصد کے طور پر ہو يعنی جو کام خدائی مقصد 

يونکہ سارے مقاصد تو ختم ہوجاتے ہيں ليکن کے تحت نہيں ہوگا اور اس کا ہدف خدا نہيں ہوگا وه ابتر اور دم بريده ہوگا ک
اٰلہی مقاصد ختم ہونے والے نہيں ہوتے، مادی اہداف جب اپنے کمال کو پہنچ جائيں تو ختم ہوجاتے ہيں ليکن خدائی اہداف اس

  کی پاک ذات کی طرح دائمی اور جاوداں ہوتے ہيں ۔
ں کسی چيز کا سہارا ليتا ہے اور پناه گاه ڈھونڈتا ہے، د۔ کمزور سہارے: عام طور پر ہر شخص اپنی زندگی کی مشکالت مي

کچھ لوگ اپنی دولت وثروت کو سہارا سمجھتے ہيں، کچھ مقام ومنصب کو، کچھ اپنی جسمانی طاقت کو اور بعض اپنی قوت 
ے کسی چيز فکر کو، ليکن جيسا کہ مندرجہ باال ٓايات کہتی ہيں اور تاريخ نشاندہی کرتی ہے حکم خدا کے سامنے ان ميں س

کی ذره برابر حيثيت نہيں ہے، اراده اٰلہی کے سامنے ان ميں سے کوئی چيز نہيں ٹھہر سکتی جيسے تار عنکبوت شديدٓاندھی 
  ميں فوراً درہم برہم ہوجاتی ہے ۔

کہ خدا کے  پيغمبر خدا حضرت نوح (عليه السالم) کا نادان اور سرپھرا بيٹا بھی اس غلط فہمی ميں مبتال تھا، اس کا خيال تھا
طوفان غضب کے مقابلے ميں پہاڑ اسے پناه دے گا ليکن يہ اس کا کتنا بڑا اشتباه تھا، طوفان کی ايک لہر نے اس کا کام تمام 

  کرديا اور اسے ملک عدم ميں پہنچا ديا، يہی وجہ ہے کہ ہم بعض دعاؤں ميں پڑھتے ہيں :
  )2ھا رب منک اليک۔ (

  ہوں ۔ميں تيرے غضب سے تيری طرف بھاگتا
يعنی اگر تيرے غضب کے مقابلے ميں کوئی پناه گا ہے تو وه بھی تيری ذات پاک ہے اور بازگشت تيری ہی طرف ہے نہ کہ

  کسی اور کی طرف۔
ر۔کشتئی نجات: کشتئی نجات کے بغيرکسی طوفان سے نہين بچا جاسکتا، ضروری نہيں کہ وه کشتی لکڑی اور لوہے کی 

تی ايک کارساز، حيات بخش اور مثبت مکتب ومذہب ہوتا ہے جو انحرافی افکار کی طوفانی بنی ہو بلکہ بعض اوقات يہ کش
موجوں سے مقابلہ کرتا ہے اور اپنے پيروکاروں کو ساحل نجات تک پہنچا ديتا ہے، اسی بنا پر شيعہ اور سنی کتب ميں 

پ کے خاندان يعنی ائمہ اہل بيت (عليه السالم) پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے جو روايات نقل ہوئی ہيں ان ميں آ 
  کی حيثيت سے تعارف کروايا گيا ہے ۔“ کشتئی نجات”اور حاملين مکتب اسالم کا

  حنش بن مغيره کہتا ہے:
  ميں ابوذر کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس ٓايا ، ابوذر نے بيت هللا کے دروازے کے حلقہ ميں ہاتھ ڈاال اور بلند ٓاواز سے کہا:

ابوذر ہوں جو شخص مجھے نہيں پہچانتا پہچان لے، ميں وہی جندب ہوں (ابوذر کا اصلی نام جندب تھا)، ميں رسول هللا  ميں
  کا صحابی ہوں ، ميں نے اپنے کان سے ٓاپ کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے:

  مثل اھل بيتی مثل سفينة نوح من رکبھا نجٰی۔
  )3ٔی نوح کی سی ہے جو اس ميں سوار ہوا اس نے نجات پائی ۔ (يعنی ۔ ميرت اہل بيت کی مثال کشت

  حديث کے دوسرے طرق ميں اس جملے کا اضافہ ہوا ہے:
  فمن تخلف عنھا غرق۔

  )4اور جو اس سے دور رہا اور جس نے تخلف کيا وه غرق ہوا ۔ (
  بعض جگہ يہ جملہ بھی ہے:
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  )5من تخلف عنھا ھلک۔ (
  ک ہوا ۔يعنی ۔ جو اس سے دور رہا وه ہال

رسول خدا کی يہ حديث صراحت سے کہتی ہے کہ جس وقت فکری، عقائدی اور معاشرتی طوفان اسالمی معاشرے کا رخ 
کريں تو ايسے ميں واحد راه نجات اس ميں مکتب ميں پناه لينا ہے، اس مسئلے کو ہم نے ملت ايران کے عظيم الشان انقالب 

مکاتب کے پيروکاروں نے طاغوت کے مقابلے ميں شکست کھائی اور  ميں اچھی طرح سے ٓازمايا ہے کہ غير اسالمی
صرف وہی لوگ کامياب ہوئے جنھوں نے پناه گاه اسالم اور اہل بيت (عليه السالم) کے مکتب اور ان کے انقالبی پروگراموں

  کو بنايا ۔
..............  

  ۔۶۶٣، ص ١۔ سفينة البحار، ج1
  ۔ دعائے ابوحمزه ثمالی ۔2
  پر لکھی ہے ۔ ٢١١، ص ١تبہ دينوری جو مشہور علماء اہل سنت ميں سے ہيں انھوں نے يہ حديث عيون االخبار ، ج۔ ابن قي3
  ، (مخطوط)١٣٠۔ معجم الکبير تاليف حافظ طبرانی، ص4
مہ خوارزمی ۔ يہ حديث بہت سے علماء اہل سنت مثال ًحاکم نيشاپوری نے مستدرک ميں ، ابن منازلی نے مناقب اميرالمومنين ميں، عال5

ميں اور ديگر بہت سے علماء نے اپنی کتب ميں نقل کی ہے (مزيد وضاحت کے  ٠نے مقتل الحسين ميں، حموينی نے فرائد المسلمين
 ، طبع جديد کی طرف رجوع فرمائيں ۔٢٨٠، ص ٩لئے احقاق الحق ، ج

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

   َوقِيَل بُْعًدا لِْلقَْوِم الظَّالِِميَن۔َوقِيَل يَأاَْرُض اْبلَِعی َمائَِک َويَاَسَماُء ٔاَْقلِِعی َوِغيَض اْلَماُء َوقُِضَی ااْلَْٔمُر َواْستََوْت َعلَی اْلُجوِدیِّ  ۴۴

  ترجمہ
۔اور کہا گيا: اے زمين! اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، اور پانی نيچے چال گيا اور معاملہ ختم ہوگيا اور وه ۴۴

  (کشتی) جودی (پہاڑ کے دامن) ميں ٹھہرگئی اور (اس وقت )کہا گيا: دور ہو ظالم قوم۔

  ايک داستان کا اختتام 
تہ طور پر پڑھا ہے کہ ٓاخرکار پانی کی ٹھاٹھيں مارتی ہوئی لہروں نے تمام جيسا کہ گزشتہ ٓايات ميں ہم نے اجماالً سربس

جگہوں کو گھير ليا ، پانی کی سطح بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی، جاہل گنہگاروں نے يہ گمان کيا کہ يہ ايک معمول کا 
ے بھی گزر گيا اور تمام جگہيں پانی طوفان ہے، وه اونچی جگہوں اور پہاڑوں پر پناه گزيں ہوگئے لين پانی ان کے اوپر س

کے نيچے چھپ گئيں، ان طغيان گروں کے جسم، ان کے بچے کھچے گھر اور زندگی کا سازوسامان پانی کی جھاگ ميں 
  نظر ٓارہاتھا ۔

حضرت نوح (عليه السالم) نے زمام کشتی خدا کے ہاتھ ميں دی، موجيں کشتی کو ادھر سے ادھر لے جاتی تھيں، روايات 
ٓايا ہے کہ کشتی پورے چھ ماه سرگرداں رہی، يہ مدت ابتدائے ماه رجب سے لے کر ذی الحجہ کے اختتام تک تھی، ميں 

  )١ايک اور روايت کے مطابق دس رجب سے لے کر روز عاشوره تک کشتی پانی کی موجوں ميں سرگرداں رہی ۔ (
يات کے مطابق سرزمين مکہ اور خانہ کعبہ کےاس دوران ميں کشتی نے مختلف عالقوں کی سير کی يہاں تک کہ بعض روا

  اطراف کی بھی سير کی ۔
ٓاخرکار عذاب کے خاتمے اور زمين کے معمول کی حالت ميں لوٹ ٓانے کا حکم صادر ہوا، مندرجہ باال ٓايت ميں اس فرمان 

جملوں ميں بيان کيا گيا کی کيفيت ، جزئيات اور نتيجہ بہت مختصر مگر انتہائی عمده اور جاذب وخوبصورت عبرت ميں چھ 
  ہے ۔

  پہلے ارشاد ہوتا ہے: حکم ديا گيا کہ ات زمين! اپنے پانی نگل جاؤ (َوقِيَل يَأاَْرُض اْبلَِعی َمائَِک) ۔
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  َويَاَسَماُء ٔاْقلِِعی َو) ۔“( اے ٓاسمان ہاتھ روک لے”اور ٓاسمان کو حکم ہوا 
  ِغيَض اْلَماُء) ۔“(پانی نيچے بيٹھ گيا”
  َوقُِضَی ااْلَْٔمُر َواْستََوْت َعلَی اْلُجوِدیِّ ) ۔“( کوه جودی کے دامن سے ٓالگیاور کشتی ”
  َوقِيَل بُْعًدا لِْلقَْوِم الظَّالِِميَن) ۔“(اس وقت کہا گيا: دور ہو ظالم قوم ”

بيرات ہيں اورتمام ترمندرجہ باالٓايت کی تعبيرات مختصر ہوتے ہوئے بھی نہايت موثر اور دلنشين ہيں، يہ بولتی ہوئی زنده تع
زيبائی کے باوجود ہال دينے والی ہيں، بعض علماء عرب کے بقول يہ ٓايات قرٓان ميں سے فصيح ترين اور بليغ ترين ٓايت 

  ہے، روايات اور توريخ اسالم ميں اس کی شہادت موجود ہے، لکھا ہے :
مم اراده کرليا کہ قرٓانی ٓايات جيسی کچھ ٓايات کچھ کفار قريش قرٓان سے مقابلے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، انھوں نے مص

گھڑيں، ان سے تعلق رکھنے والوں نے انھيں چاليس دن تک بہترين غذائيں مہيا کيں، مشروبات فراہم کئے اور ان کی ہر 
حت فرمائش پوری کی، خالص گندم کا معده، بکرے کا گوشت، ايرانی شراب غرض سب کچھ انھيں الکر ديا تاکہ وه ٓارام ورا

  کے ساتھ قرٓانی ٓايات جيسے جملوں کی ترکيب بندی کريں ۔
ليکن جب وه مذکوره ٓايت تک پہنچے تو اس نے انھيں اس طرح سے ہال کر رکھ ديا کہ انھوں نے ايک دوسرے کی طرف 

ترک کرديا اور  ديکھ کر کہا کہ يہ ايسی گفتگو ہے کہ کوئی کالم اس سے مشابہت نہيں رکھتا، يہ کہہ کر انھوں نے اپنا اراده
  )2مايوس ہوکر ادھر ادھر چلے گئے ۔ (

  کوه ُجودی کہاں ہے؟
بہت سے مفسرين نے کہا ہے کہ کوه جودی جس کے کنارے کشتٔی نوح ٓاکر لگی تھی اور جس کا ذکر مذکوره ٓايات ميں 

  )3ٓاياہے وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قريب ہے ۔ (
  کے نزديک يا عراق کے شمالی پہاڑ سمجھا ہے ۔“ ٓامد”ميں يا بعض دوسرے مفسرين نے اسے حدود شام 

کتاب مفردات ميں راغب نے کہا ہے کہ يہ وه پہاڑ ہے جو موصل اور الجزيره کے درميان ہے (الجزيره شمالی عراق ميں 
  ايک جگہ ہے اور يہ الجزائر يا الجزيره نہيں جو ٓاج کل مشہور ہے) ۔

ک ہی طرف ہو کيونکہ موصل ، ٓامداور الجزيره سب عراق کے شمالی عالقوں مينہيں بعيد نہيں کہ ان سب کی بازگشت اي
  اور شام کے نزديک ہيں ۔

بعض مفسرين نے يہ خيال ظاہر کيا ہے کہ جودی سے مراد ہر مضبوط پہاڑ اور محکم زمين ہے يعنی کشتی نوح ايک محکم
 مناسب تھی، ليکن مشہور ومعروف وہی پہال معنی ہے ۔ زمين پر لنگر انداز ہوئی جو اس کی سواريوں کے اترنے کے لئے

  ميں کوه جودی کے بارے ميں تحقيق کی گئی ہے، يہ تحقيق ہم ذيل ميں پيش کرتے ہيں:“ اعالم قرٓان” کتاب
ميں ٓايا ہے کہ جس کا  ۴۴جودی ايک پہاڑ کا نام ہے جس پر کشتی نوح ٓاکر ٹھہر گئی تھی، اس کا نام سوره ہود کی ٓايہ 

  ون تورات کے مندرجات کے قريب ہے، کوه جودی کے محل ومقام کے بارے ميں تين قول ہيں :مضم
کی حکومت ميں “ طی”)ميں ہے اور ان دو پہاڑوں ميں سے ايک ہے جو قبيلہ 4۔ اصفہانی کے بقول کوه جودی عربستان (١

  تھے ۔
جلہ کے مشرق ميں موصل کے نزديک ميں ۔ کوه جودی کاردين کا سلسلہ ہے جو جزيره ابن عمر کے شمال مشرق اور د٢

  واقع ہے، اکراد اسے اپنے لب ولہجہ ميں کاردو اور يونانی جوردی اور اعراب جودی کہتے ہيں ۔
ترگوم يعنی تورات کے کلدانی ترجمے ميں اور اسی طرح تورات کے سريانی ترجمے ميں کشتی نوح کے رکنے کی جگہ 

ے، عرب کے جغرافيہ دانوں نے بھی قرٓان ميں مذکوره کوه جودی کو يہی پہاڑ قرار معين ہوا ہ“ کاردين”کوه اکراه کا قلعہ 
دياہے اور کہا ہے کہ کشتی نوح کے تختے کے کچھ ٹکڑے بنی عباس کے زمانے تک اس پہاڑ کی چوٹی پر باقی تھے اور 

  مشرکين ان کی زيارت کيا کرتے تھے ۔
  مشابہ ايک داستان موجود ہے ۔بابل کی داستانوں ميں طوفان نوح کی داستانوں سے 

  عالوه از ايں يہ احتمال ہے بھی ہے کہ دجلہ ميں طوفان ٓايا ہو اور اس عالقے لوگوں کو طوفان کا سامنا کرنا پڑا ہو۔
  کا نام نظر ٓاتا ہے ۔“ ارارتو”کوه جودی پر ٓاشوری کتيبے موجود ہيں، انھيں کتيبہ ہائے مسير کہتے ہيں، ان کتيبوں ميں 

ه تورات کے ترجمے ميں کشتی نوح کے رکنے کی جگہ ٓارارات کے پہاڑ قرار دی گئی ہے اور وه کوه ماسيس ہے۔موجود٣
  جو ارمنستان ميں واقع ہے ۔

قرار ديا ہے اور کہا ہے کہ روايات کے مطابق کشتی نوح اس “ ملعون”قاموس کتاب مقدس کے مولف نے پہلے معنی کو 
کہتے ہيں کہ جو ڈھلوان “ کرداغ”ی کہتے ہيں، ايرانی کوه نوح کہتے ہيں اور ترکپہاڑ کے اوپر رکی اور اسے عرب جود
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  کے معنی ميں ہے اور وه ارس کے قريب واقع ہے ۔
پانچويں صدی تک ارمنستانی ارمنستان ميں جودی پہاڑ کو نہيں جانتے تھے، اس صدی سے شايد تورات کے ترجمہ نگاروں

کراد کا ترجمہ کوه ٓارارات کرديا جس کی وجہ سے ارمنی علماء کو يہ خيال پيدا ہوگيا کو اشتباه ہوا ہے اور انھوں نے کوه ا
  ہے ۔

“ ٓاراراتو”يا“ ٓارارات”جھيل کے شمال اور جنوب کے پہاڑ کو “ وان”شايد يہ خيال اس وجہ سے پيدا ہوا ہو کہ ٓاشوری لوگ 
  کہتے تھے ۔

  لسالم) نے کوه جودی کی چوٹی پر ايک مسجد بنائی تھی ۔کہتے ہيں کہ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح (عليه ا
وه پہلی جگہ ہے جہاں حضرت نوح (عليه السالم) “ ثمان”يا“ ثمانين”ارامنی بھی کہتے ہيں کہ کوه جادی کے نيچے قريہ 

  )5کے ہمراہی ٓاکر اترے تھے ۔ (
..............  

، ١٢، اور طبری، ض ١۶۴، ص ۵، تفسير مجمع البيان، ج٢٧٨ص، ۶، تفسير ابولفتوح رازی، ج ٣٢۶٩، ص ۵۔ تفسير قرطبی، ج١
  ۔٢٩ص 

  ۔۵٧، ص ١٢، روح المعانی، ج١۶۵، ص ۵۔ مجمع البيان، ج2
  ۔ مجمع البيان ، روح المعانی اور قرطبی، زير بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔3
  ہے ۔ (مترجم)رکھا ہوا “سعودی عرب” ۔ جس کا نام ٓاج کل موجوده حکمرانوں نے اپنے خاندان کے نام پر4
  ۔ ٢٨١۔ اعالم قرٓان خزائلی، ص 5

  ۔َونَادٰی نُوٌح َربَّہُ فَقَاَل َربِّ ٕاِنَّ اْبنِی ِمْن ٔاَْھلِی َوٕاِنَّ َوْعَدَک اْلَحقُّ َؤاَْنَت ٔاَْحَکُم اْلَحاِکِمينَ  ۴۵
  اَلتَْسٔاَْلنِی َما لَْيَس لََک بِِہ ِعْلٌم ٕاِنِّی ٔاَِعظَُک ٔاَْن تَُکوَن ِمَن اْلَجاِھلِيَن۔قَاَل يَانُوُح ٕاِنَّہُ لَْيَس ِمْن ٔاَْھلَِک ٕاِنَّہُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح فَ  ۴۶
  ِمَن اْلَخاِسِرين۔قَاَل َربِّ ٕاِنِّی ٔاَُعوُذ بَِک ٔاَْن ٔاَْسٔاَلََک َما لَْيَس لِی بِِہ ِعْلٌم َوٕاِالَّ تَْغفِْر لِی َوتَْرَحْمنِی ٔاَُکْن  ۴٧

  ترجمہ
وح نے اپنے پروردگار سے عرض کيا: پروردگارا! ميرا بيٹا ميرے خاندان ميں سے ہے اور تيرا وعده (ميرے خاندان ۔ن۴۵

  کے بارے ميں ) حق ہے اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے ۔
ہ کر، ميں ۔ فرمايا: اے نوح ! تيرے اہل سے نہيں ہے، وه غير صالح ہے، جس سے تو ٓاگاه نہيں وه سوال مجھ سے ن۴۶

  تجھے نصيحت کرتا ہوں تاکہ جاہلوں ميں سے نہ ہو۔
۔عرض کيا: پروردگارا! ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں کہ تجھ سے ايسی چيز کا سوال کروں کہ جس سے ميں ٓاگاہی نہيں ۴٧

  رکھتا اور اگر تو مجھے نہ بخشے تو ميں زياں کاروں ميں سے ہوجاؤں گا ۔

  پسر نوح کا دردناک انجام 
ہم پڑھ چکے ہيں کہ نوح کے بيٹے نے باپ کی نصيحت نہ سنی اور ٓاخری سانس تک اس نے ہٹ دھرمی اور بے ہودگی کو 

  نہ چھوڑا اور ٓاخرکار طوفان کی موجوں ميں گرفتار ہوکر غرق ہوگيا ۔
السالم) نے اپنے بيٹے زير بحث ٓايات ميں اس داستان کا ايک اور حصہ بيان کيا گيا ہے اور وه يہ کہ جب حضرت نوح (عليه

کو موجوں کے درميان ديکھا تو شفقت پدری نے جوش مارا، انھيں چاپنے بيٹے کی نجات کے بارے ميں وعده اٰلہی ياد ٓايا، 
انھوں نے درگاه اٰلہی کا رخ کيا اور کہا: پروردگارا! ميرا بيٹا ميرے اہل اور ميرے خاندان ميں سے ہے اور تونے وعده 

يرے خاندان کو طوفان اور ہالکت سے نجات دے گا اور تو تمام حکم کرنے والوں سے برتر ہے اور تو فرمايا تھا کہ م
  َؤاَْنَت ٔاَْحَکُم اْلَحاِکِميَن) ۔ايفائے عہد کرنے ميں محکم تر ہے ( َونَادٰی نُوٌح َربَّہُ فَقَاَل َربِّ ٕاِنَّ اْبنِی ِمْن ٔاَْھلِی َوٕاِنَّ َوْعَدَک اْلَحقُّ 

  ميں موجود ہے جہاں فرمايا گيا: ۴٠ده اسی چيزکی طرف اشاره ہے جو اسی سوره کی ٓايہ يہ وع
  ُ◌ قُْلنَا اْحِمْل فِيھَا ِمْن ُکلٍّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن َؤاَْھلََک ٕاِالَّ َمْن َسبََق َعلَْيِہ اْلقَْول۔

ار کرلو اور اسی طرح اپنے خاندان کو ہم نے نوح کو حکم ديا کہ جانوروں کی ہر نوع ميں سے ايک جوڑا کشتی ميں سو
  سوائے اس شخص کے جس کی نابودی کے لئے فرمان کدا جاری ہوچکا ہے ۔

سے مراد صرف ان کی بے ايمان اور مشرک بيوی ہے “ اال من سبق عليہ القول”حضرت نوح (عليه السالم) نے خيال کيا کہ
  ے بارگاه خدا وندی ميں ايسا تقاضا کيا ۔اور ان کا بيٹا کنعان اس ميں شامل نہيں ہے لٰہذا انھوں ن
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ليکن فوراً جواب مال، ہال دينے واال جواب اور ايک عظيم حقيقت واضح کرنے واال جواب ، وه حقيقت جو کہ جو رشتٔہ مکتب
َل قَا“( درمايا: اے نوح وه تيرے اہل اور خاندان ميں سے نہيں ہے”کو نسب اور خاندان کے رشتہ سے مافوق قرار ديتی ہے،

ٕاِنَّہُ َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح )، وه ناالئق شخص ہے اور تجھ سے مکتبی “( بلکہ وه غير صالح عمل ہے”يَانُوُح ٕاِنَّہُ لَْيَس ِمْن ٔاَْھلَِک)،
  اور مذہبی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے خاندانی رشتے کی کوئی اہميت نہيں رہی ۔

فاََلتَْسٔاَْلنِی َما لَْيَس لََک بِِہ ِعْلٌم )، ”جس کے بارے ميں تجھے علم نہيں اب جب ايسا ہے تو مجھ سے ايسی چيز کا تقاضا نہ کر 
  ٕاِنِّی ٔاَِعظَُک ٔاَْن تَُکوَن ِمَن اْلَجاِھلِيَن) ۔“(ميں تجھے نصيحت کرتا ہوں کہ جاہلوں ميں سے نہ ہوجا

اور ايسے بيٹے کی نجات کو خاندان کی حضرت نوح (عليه السالم) سمجھ گئے کہ يہ تقاضا بارگاه اٰلہی ميں صحيح نہ تھا 
نجات کے بارے ميں خدا کے وعدے ميں شامل نہيں سمجھنا چاہيئے تھا، لٰہذا ٓاپ نے درگاه پرورگار کا رخ کيا اور کہا: 

“( پروردگارا! ميں تجھ سے پناه مانگتا ہوں اس امر سے کہ تجھ کسی ايسی چيز کی خواہش کروں جس کا علم مجھے نہيں”
  بِّ ٕاِنِّی ٔاَُعوُذ بَِک ٔاَْن ٔاَْسٔاَلََک َما لَْيَس لِی بِِہ ِعْلٌم ) ۔قَاَل رَ 

اور اگر تونے مجھے نہ بخشا اور اپنی رحمت ميرے شامل حال نہ کی تو ميں زياں کاروں ميں سے ہوجاؤں گا (َوٕاِالَّ تَْغفِْر لِی
  َوتَْرَحْمنِی ٔاَُکْن ِمَن اْلَخاِسِرين) ۔

  اتچند قابل توجہ نک

  تھا؟ “ عمل غير صالح ”۔ حضرت نوح (عليه السالم)کا بيٹا کيوں ١
انہ ذو عمل غير ”بعض مفسرين کا نظريہ ہے کہ اس ٓايت ميں ايک لفظ مقدر ہے اور اصل ميں اس کا مفہوم اس طرح ہے: 

  ۔ يعنی تيرا بيٹا غير صالح عمل واالہے ۔“صالح
سان کسی کام ميں اس قدر ٓاگے بڑھ جاتا ہے کہ گويا عين ومل ہوجاتا ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ بعض اوقات ان

ہے، مختلف زبانوں کے ادب ميں يہ چيز بہت نظر ٓاتی ہے، مثال ًکہا جاتا ہے: فالں شخص سراپا ودل وسخاوت ہے يا فالں 
ی ہے، يہ پسر نبی شخص سراپا فساد ہے، گويا وه اس عمل ميں اس قدر غوطہ زن ہے کہ اس کی ذات عين وہی عمل ہوچک

بھی بروں کی صحبت ميں اس قدر بيٹھا اور برے اعمال اور ان کے غلط افکار ميں اس طرح غوطہ زن ہوا کہ گويا اس 
  وجود ايک غير صالح عمل ميں بدل گيا ۔

ظلم اور  اگر برائی، ١لٰہذا مندرجہ باال تعبير اگرچہ بہت ہی مختصر ہے ليکن ايک اہم حقيقت کی عکاس ہے، يعنی اے نوح 
فساد اس بيٹے کے وجود ميں سطحی طور پر ہوتا تو اس کے بارے ميں امکان شفاعت تھا ليکن اب جب کہ يہ سراپا غرق 

  فساد وتباہی ہے تو اہل شفاعت نہيں رہا، اس کی بات ہرگز نہ کرو۔
رعی بيٹا تھا يا ٓاپ کی بيوی کا دوسرا يہ جو بعض مفسرين نے احتمال ظاہر کيا ہے کہ حقيقتاً يہ ٓاپ کا بيٹا نہيں تھا (يا غير ش

انہ ليس من ”کا جملہ در حقيقت“انہ عمل غير صالح”شوہر سے غير شرعی بيٹا تھا) ۔ يہ بات درست معلوم نہيں ہوتی کيونکہ
اس لحاظ پر ہے کہ “ تيرے اہل ميں سے نہينہے”کے لئے علت وسبب کی طرح ہے، يعنی يہ جو ہم کہتے ہيں کہ “ اھلک

  لحاظ سے تجھ سے جدا ہے، گرچہ اس کا نسب تجھ سے متصل ہے ۔کردار کے 

  ۔ حضرت نوح (عليه السالم) اپنے بيٹے کے بارے ميں کيوں کر متوجہ نہ تھے؟ ٢
مندرجہ باال ٓايت ميں حضرت نوح (عليه السالم) کی گفتگو اور خدا کی طرف سے انھيں دئےے گئے جواب کی طرف توجہ 

ا ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم) اس مسئلے کی طرف کيوں کر متوجہ نہ تھے کہ وعده کرنے سے يہ سوال سامنے ٓات
  اٰلہی ميں ان کا بيٹا شامل نہيں ۔

اس سوال کا جواب يوں ديا جاسکتا ہے کہ اس بيٹے کی کيفيت پوری طرح سے واضح نہ تھی کبھی وه مومنين کے ساتھ ہوتا 
  ہر شخص کو ظاہراًاشتباه ميں ڈال ديتی تھی ۔ اور کبھی کفار کے ساتھ، اس کی منافقانہ چال

عالوه ازيں اپنے بيٹے سے متعلق حضرت نوح (عليه السالم) کو شديد احساس مسئوليت تھا، پھر فطری اور طبعی لگاؤ بھی 
قسم  تھا جو ہر اباپ کو اپنے بيٹے سے ہوتا ہے اور انبياء بھی اس قانون سے مستثنٰی نہيں ہيں يہی سبب ہے کہ ٓاپ نے اس

کی درخواست کی ليکن جب ٓاپ حقيقی صورت حال سے ٓاگاه ہوئے تو فوراً درگاه خداوندی ميں عذرخواہی اور طلب عفو کی 
اگرچہ ٓاپ سے کوئی گناه سرزد نہيں ہوا تھا ليکن نبوت کے مقام اور حيثيت کا تقاضا تھا کہ ٓاپ اپنی گفتارورفتار ميں اس 

خصيت ہونے کے باعث يہ ٓاپ کا ترک اولٰی تھا، اسی وجہ سے ٓاپ نے بارگاه خداوندیسے زياده متوجہ ہوتے، اتنی عظيم ش
  ميں بخشش کا تقاضا کيا ۔
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يہيں سے ايک اور سوال کا جواب بھی واضح ہوگيا اور وه يہ کہ کيا انبياء گناه کرتے ہيں جب کہ وه بخشش کی دعا کرتے 
  ہيں ۔

  ۔ جہاں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ٣
يات سے حضرت نوح (عليه السالم) کی سرگزشت ميں سے انسانی تربيت کے حوالے سے ايک اور بلند سبق مندرجہ باال آ 

ہاتھ ٓاتا ہے، ايسا سبق جو مادی مکتبوں ميں بالکل کوئی مفہوم نہيں رکھتا ليکن ايک خدائی اور معنوی مکتب ميں يہ ايک 
  بنيادی حيثيت رکھتا ہے ۔

وستی اور رفاقت ٓاسمانی مکاتب ميں ہميشہ روحانی رشتوں کے تحت ہوتے ہيں اس مادی رشتے يعنی نسب، رشتہ داری، د
  مکتب ميں نسبی وخاندانی رشتوں کا مکتبی وروحانی رشتوں کے مقابلے ميں کوئی مفہوم نہيں ۔

نہيں  جہاں مکتبی رابطے موجود ہيں وہاں دور افتاده سلمان فارسی جو نہ خاندان پيغمبر سے ہے نہ قريشی ہے، مکی بھی
  اور اصال عرب بھی نہيں، وه خاندان رسالت کا حصہ شمار ہوتا ہے جيسا کہ مشہور حديث ہے:

  سلمان منا اھل البيت
  يعنی ۔ سلمان ہم اہل بيت ميں سے ہے ۔

دوسری طرف نوح جيسے پيغمبر کا بال فصل حقيقی بيٹا باپ سے مکتبی رشتہ ٹوڑنے کی وجہ سے اس طرح دھتکاديا جاتا 
  ہے:
  يس من اھلکانہ ل

  يہ تيرے اہل ميں سے نہيں ۔
ہوسکتا ہے مادی فکر رکھنے والوں کو يہ بات بہت گراں محسوس ہو ليکن يہ ايک ايسی حقيقت ہے جو تمام اديان ٓاسمانی 

  ميں نظر ٓاتی ہے ۔
يں جو صرف ام يہی وجہ ہے کہ احاديث بيت (عليه السالم) ميں ان شيعوں کے بارے ميں صريح اور ہال دينے والی باتيں ہ

کے شيعہ ہيں ليکن اہل بيت (عليه السالم)کی تعليمات اور ان کے عملی پروگراموں کا ان کی زندگی ميں کوئی اثر دکھائی 
  نہيں ديتا، يہ امر بھی درحقيقت اسی روش کو واضح کرتا ہے جو قرٓان نے زير نظر ٓايات ميں سامنے رکھی ہے ۔

م سے منقول ہے کہ ٓاپ نے ايک دن اپنے دوستوں اور مواليوں سے يہ پوچھا کہ :يہ امام علی بن موسٰی رضا عليہما السال
  (يہ غير صالح عمل ہے )“ انہ عمل غير صالح”لوگ اس ٓايت کی کس طرح تفسير کرتے ہيں 

ہيں حاضرين ميں سے ايک نے عرض کيا:بعض کا نظريہ ہے کہ اس کا معنی يہ ہے کہ نوح کا بيٹا کنعان ان کا حقيقی بيٹا ن
  تھا ۔

  امام (عليه السالم) نے فرمايا:
  کال لقد کان ابنہ ولکن لما عصی ّهللاٰ نفاه عين عن ابيہ کذا من کان منا لم يطع ّهللاٰ فليس منا ۔

يعنی ۔ ايسا نہيں ہے يقينا وه نوح کا بيٹا تھا ليکن جب اس نے نافرمانی کی اور حکم خدا کے راستے سے منحرف ہوگيا تو 
فرزند ہونے کی نفی کی، اسی طرح جو لوگ ہم ميں سے ہوں ليکن خدا کی اطاعت نہ کرتے ہوں وه ہم ميں  خدا نے اس کے
  )١سے نہيں ہيں ۔ (

  ۔دھتکارے ہوئے مسلمان:۴
نا مناسب نہ ہوگا اگر ہم مندرجہ باال ٓايت سے استفاده کرتے ہوئے کچھ اسالمی احاديث کی طرف اشاره کريں جن ميں سے 

، جو ظاہراً مسلمانوں کے زمرے ميں ہيں يا ظاہراً مکتب اہل بيت (عليه السالم) کے پيروکار ہيں، دھتکار بہت سے لوگوں کو
  ديا ہے اور انھيں مومنين اور شيعوں کی صف سے نکال ديا گيا ہے ۔

  ۔ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم فرماتے ہيں:١
  من غش مسلما فليس منا ۔
  )٢ھوکی بازی اور خيانت کرے وه ہم ميں سے نہيں ہے ۔ (جو مسلمان بھائيوں سے د

  ۔ امام صادق (عليه السالم) فرماتے ہيں:٢
  ليس بولی لی من اکل مال مٔومن حراما ۔

  )٣جو مومن کا مال ناجائز طور پر کھائے وه ميرا دوست اور موالی نہيں ہے ۔ (
  ۔ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم فرماتے ہيں:٣

  ن ٔاکرمہ الناس اتقاء فليس منی ۔ٔاال ومَ 
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  جان لو کہ جس کے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس کا احترام کريں وه مجھ نہيں ہے ۔
  ۔امام نے فرمايا:۴

  ليس من شيعتنا من يظلم الناس۔
  جو لوگوں پر ظلم کرے وه ہمارا شيعہ نہيں ۔

  ۔ امام کاظم فرماتے ہيں:۵
  ليس منا من لم يحاسب نفسہ کل يوم۔

  )4خص ہرروز اپنا محاسبہ نہيں کرتا وه ہم ميں سے نہيں ہے ۔ (جو ش
  ۔ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم فرماتے ہيں:۶

  من سمع رجال ينادی يا للمسلمين فلم يجبہ فليس بمسلم۔
اس پر  جو شخص کسی انسان کی ٓاواز سے سنے جو پکار رہا ہو اے مسلمانو! ميری مدد کو پہنچو، ميری اعانت کرو اور

  )5لبيک نہ کہے وه مسلمان نہيں ہے ۔ (
  ۔ امام باقر عليہ السالم کے اصحاب ميں سے ايک شخص جابر تھا، ٓاپ نے اس سے فرمايا:٧

واعلم يا جابر بانّک التکون لنا وليا حتی لو اجتمع عليک اھل مصرک وقالوا ٔانت رجل سوء لم يحزنک ٰذلک ولوقالوا انّک رجل
۔صالح لم يسرک ٰذلک    ولکن اعرض نفسک علی کتاب ّهللاٰ

اے جابر! جان لو کہ تم اس وقت تک ہمارے دوست نہيں ہوسکتے جب تک کہ تمھارے سارے اہل شہر جمع ہوکر تم سے 
کہيں کہ تو برا شخص ہے اور تو اس پر غمگين نہ ہو اور سب مل کر کہيں کہ تو اچھا ٓادمی ہے اور تو خوش نہ ہو بلکہ 

دا قرٓان کے سامنے پيش کرو اور اچھائی اور برائی کے بارے ميں قوانين وضوابط اس سے لو اور پھر اپنے ٓاپ کو کتاب خ
  )6تم ديکھو کہ تم کس گروه ميں سے ہو۔ (

يہ احاديث ان لوگوں کے نظريات پر خط بطالن کھينچتی ہے جو صرف نام پر گزارا کرتے ہيں مگر عمل اور مکتبی ارتباط 
ں، يہ احاديث وضاحت سے ثابت کرتی ہيں کہ خدائی پيشواؤں کے مکتب ان کی بنياد مکتب پر ايمانکی ان ميں کوئی خبر نہي

  اور اس کے پروگراموں کے مطابق عمل کرنا ہے اور تمام چيزوں کو اسی معيار پر پرکھا جانا چاہيئے ۔
..............  

  ۔تفسير صافی مذکره ٓايات کے ذيل ميں ۔١
  ۔٣١٨، ص ٢۔ سفينة البحار، ج٢
  ۔۵٣، ص ١٢۔ وسائل، ج ٣
  ، حصہ اخالق (طبع قديم) ۔١۵۔ بحار، ج4
  ۔١۶۴، ص ٢اصول کافی، ج 5
 ۔۴٩١، ص ٢۔ سفينة البحار، ج6

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْن َمَعَک َؤاَُمٌم َسنَُمتُِّعھُْم ثُمَّ يَ  ۴٨ ھُْم ِمنَّا َعَذاٌب ٔاَلِيٌم۔قِيَل يَانُوُح اْھبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوبََرَکاٍت َعلَْيَک َوَعلٰی ٔاَُمٍم ِممَّ   َمسُّ
  ٕاِنَّ اْلعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِيَن۔تِْلَک ِمْن ٔاَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيھَا ٕاِلَْيَک َما ُکنَت تَْعلَُمھَا ٔاَْنَت َواَلقَْوُمَک ِمْن قَْبِل ٰھَذا فَاْصبِْر  ۴٩

  ترجمہ
مام امتوں پر ہے اتر ٓاؤ ۔ (نوح سے) کہاگيا: اے نوح ! سالمتی اور برکت کے ساتھ جو تجھ پر اور تيرے ساتھ موجود ت۴٨

کچھ ايسی امتيں ہيں جنہيں ہم اپنی نعمتوں سے سرفراز کريں گے اس کے بعد انھيں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے 
  گا ۔
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۔ يہ غيب کی خبريں ہيں جن کی (اے پيغمبر !)ہم تجھ پر وحی کرتے ہيں اور انھيں اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے اور ۴٩
  ٰہذا صبر اور استقامت سے کام لو کيونکہ عاقبت پرہيزگاروں کے لئے ہے ۔نہ تمہاری قوم ل

  حضرت نوح (عليه السالم) باسالمت اُتر ٓائے 
حضرت نوح (عليه السالم) اور ان کی سبق ٓاموز سرگزشت کے بارے ميں اس سورت ميں ٓانے والی يہ ٓاخری ٓايات ہيں ان 

ترنے اور نئے سرے سے روئے زمين پر معمول کی زندگی گزانے کی ميں حضرت نوح (عليه السالم) کی کشتی سے ا
  طرف اشاره کيا گيا ہے ۔

پہلی ٓايت ميں ارشاد ہوتا ہے : نوح سے کہا گيا کہ سالمتی اور برکت کے ساتھ جو ہماری طرف سے تم پر اور ان پر ہے جو
ْن َمَعَک) ۔تيرے ساتھ ہيں اتر ٓاؤ (قِيَل يَانُوُح اْھبِْط بَِساَلٍم ِمنَّا َوبَ    َرَکاٍت َعلَْيَک َوَعلٰی ٔاَُمٍم ِممَّ

نے زندگی کے تمام ٓاثار کو درہم برہم کرديا تھ، فطری طور پر ٓاباد زمينيں، لہلہاتی چراگاہيں “ طوفان”اس ميں شک نہيں 
ر ان کے اور سرسبز باغ سب کے سب ويران ہوچکے تھے، اس موقع ہر شديد خطره تھا کہ حضرت نوح (عليه السالم)او

اصحاب اور ساتھی زندگی گزارنے اور غذا کے سلسلے ميں بہت تنگی کا شکار ہوں گے ليکن خدا نے ان مومنين کو 
اطمينان دالياکہ برکت اٰلہی کے دروازے تم پر کھل جائيں گے اور زندگی اور معاش کے حوالے سے تمھيں کوئی پريشانی 

  الحق نہيں ہونا چاہيئے ۔
کہ حضرت نوح (عليه السالم) اور ان کے پيروکاروں کو اپنی سالمتی کے حوالے سے يہ پريشانی  عالوه ازيں ممکن تھا

ہوتی کہ طوفان کے بعد باقی مانده ان گندے پانيوں، جوہڑوناور دلدلوں کے ہوتے ہوئے زندگی کے خطرے سے دوچار 
ں کسی قسم کا کوئی خطره الحق نہيں ہوگا اور وهہوگی لٰہذا خدائے تعالی اس سلسلے ميں بھی انھيں اطمينان دالتا ہے کہ تمھي

ذات جس نے ظالموں کی نابود ی کے لئے طوفان بھيجا ہے وه اہل ايمان کی سالمتی اور برکت کے لئے بھی ماحول فراہم 
  کرسکتی ہے ۔

يں جچی تلی اور يہ مختصر سا جملہ ہميں سمجھا تا ہے کہ قرٓان کيسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی اہميت ديتا ہے اور انھ
  خوبصورت عبارتوں کے ذريعے پيش کرتا ہے ۔

کی جمع ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح (عليه السالم) کے ساتھ کئی امتيں تھيں، يہ لفظ شايد “امت“ ”امم”لفظ 
پيدائش اس بنا پر کہ جو افراد حضرت نوح (عليه السالم) کے ساتھ تھے ان ميں سے ہر ايک ايک قبيلے اور امت کی 

کاسرچشمہ تھا، يا يہ کہ جولوگ حضرت نوح (عليه السالم) کے ساتھ تھے ان ميں سے ہرگروه الگ الگ قوم وقبيلہ سے تھا 
  جس سے مجموعة کئے امتيں بنتی تھيں ۔

ان مختلف اصناف حيوانات کے بارے ميں ہے کہ جو حضرت نوح (عليه السالم) کے ساتھ “ امم”يہ احتمال بھی ہے کہ لفظ
  ميں ہے: ٣٨کيونکہ قرٓان مجيد ميں ان کے بارے ميں لفظ امت ٓايا ہے، جيسا کہ سوره انعام کی ٓايہ  تھے

  َوَما ِمْن َدابٍَّة فِی ااْلَْٔرِض َواَلطَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِہ ٕاِالَّ ٔاَُمٌم ٔاَْمثَالُُکْم۔
ساتھ پرواز کرتا ہے ايسا نہيں جو تمہاری طرح کی کوئی روئے زمين پر چلنے واال اور کوئی پرنده جو اپنے دو پرو کے 

  امت نہ ہو ۔
اس بنا پر جس طرح حضرت نوح (عليه السالم) اور ان کے ساتھی پروردگار کی المتناہی لطف وکر م کے سائے ميں طوفان 

حضرت کے بعد ان تمام مشکالت کے باوجود سالمتی وببرکت کے ساتھ جيتے رہے اسی طرح مختلف قسم کے جانور جو 
نوح (عليه السالم) کے ساتھ کشتی سے اترے تھے خدا کی طرف سے سالمتی اورحفاظت کے ساتھ اور اس کے لطف کے 

  بسائے ميں زندگی بسر کرتے رہے ۔
اس کے بعد مزيد ارشاد ہوتا ہے : اس تمام تر صورت حال کے باوجود ٓائنده پھر انھيں مومنين کی نسل سے کئی امتيں وجود 

جنہيں ہم انواع واقسام کی نعتيں بخشيں گے ليکن وه غرور وغفلت ميں ڈوب جائيں گی، اس کے بعد ہمارا  ميں ٓائيں گی
ھُْم ِمنَّا َعَذاٌب ٔاَلِيٌم) ۔   دردناک عذاب انھيں پہنچے گا (َؤاَُمٌم َسنَُمتُِّعھُْم ثُمَّ يََمسُّ
وع انسانی کی اصالح کوئی ٓاخری اصالح ہے بلکہ لٰہذا ايسا نہيں کہ صالح لوگوں کا يہ انتخاب اور طوفان کے زريعے ن

رشدو تکامل کے ٓاخری مرحلہ کو پہنچنے تک انسان اپنے ارادے کی ٓازادی سے سوء استفاده کی بنا پر کبھی کبھی شر 
  وفساد کی راه پر قدم رکھے گا اور پھر سزا اور عذاب کا وہی پروگرام اس جہان ميں اسے دامنگير ہوگا ۔

عنقريب انھيں انواع و اقسام کی نعمتوں سے بہرہور کرينگے)ٓايا “(سنمتعھم”ظر ہے کہ مذکوره جملے ميں لفظيہ بات جاذب ن
ہے اور پھر بال فاصلہ ان کے لے عذاب وسزا کی بات کی گئی ہے، يہ اس طرح اشاره ہے کہ کم ظرف اور ضعيف االيمان 

اطاعت کا جذبہ بيدار ہونے کی بجائے اکثر طغيان و غرور  لوگوں کو نعمت فراواں ميسر ٓاجائے تو ان ميں شکر گزارياور
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  کے جذبات ابھر ٓاتے ہےں اور اس کے ساتھ ہی وه بندگی خدا کے رشتوں کو پاره پاره کرديتے ہےں ۔
  مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں ايک قول نقل کيا ہے جو بہت جازب ہے ، وه کہتا ہے:

  ۔“يغلب عليھم والغفلتہ، فال يتفکرون اال فی الدنيا و عمارتھا ومالذھا ھلک المستمتعون فی الدنيا الن الجھل”
صاحبان نعمت دنيا ميں ہالک اور گمراه ہوئے ہيں کيونکہ جہاليت اور غفلت نے ان پر غلبہ کيا ہے اور دنيا اور اس کی لذت 

  کے عالوه انھيں کوئی فکر نہيں ۔
ک کی زندگی ميں اچھی طرح ديکھی جاسکتی ہے کہ وه زياده تر برائی يہ حقيقت دنيا کے سرمايہ دار اور دولت مند ممال

مينہی غوطہ زن ہےں نہ صرف يہ کہ وه دنيا کے مستضعف اور محروم انسانوں کے نارے ميں سوچتے نہيں بلکہ الٹا ہر 
جنگوں اور ديگر روز ان کا خون چوسنے کے لے نئی نئی سازشيں کرتے رہتے ہےں لٰہذا اکثر ايسا ہوتا ہے کہ خدا انھيں 

المناک حوادث سے دوچار کرتا ہے جو وقتی طور پر ان سے يہ نعمتيں سلب کرلتا ہےنيہ اس لے ہوتا ہے کہ شايد وه بيدار 
  ہوں ۔

ٓاخری زيرے بحث ٓايت جس ميں اس سوره ميں جاری حضرت نوح(عليه السالم) کا وقعہ ختم ہوتا ہے تمام مذکوره واقعات 
ا ہے : يہ سب غيب کی خبرے ہےں کہ جو (اے پيغمبر) ہم تجھ پر وہی کرتے ہےں ( تِْلَک ِمْن کی طرف عمومی اشاره ہوت

 اَلقَْوُمَک ِمْن قَْبِل ٰھذا) ۔ٔاَْنبَاِء اْلَغْيِب نُوِحيھَا ٕاِلَْيک)، قبل ازينتم اور تمہاری قوم اس سے ہر گز ٓاگاه نہ تھے (َما ُکنَت تَْعلَُمھَا ٔاَْنَت وَ 
نا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور اپنی دعوت کے دوران نوح کو پيش ٓامده تمام مشکالت اور اس کی جو کچھ تم نے س

  استقامت دکھاؤ کيونکہ ٓاخرکار کاميابی پرہيزگاروں ہی کےلئے ہے (ا فَاْصبِْر ٕاِنَّ اْلعاِقبَةَ لِْلُمتَّقِيَن) ۔

  چند اہم نکات

  ۔ انبياء کے سچے واقعات ١
انبياء کے سچے واقعات پيش فرمائے ہيں، زير نظر ٓاخر ميں ٓايت اس بات کی طرف اشاره کرتی ہے کہ ان  قرٓان حکيم نے

واقعات کو ہر قسم کی تحريف اور انحراف سے پاک بيان کرنا صرف وہی ٓاسمانی کے زريعے ممکن ہے ورنہ گزشتہ 
حق وباطل ميں تميز ممکن نہيں اور جتنی تاريخ  لوگونلوگوں کی کتب تاريخ ميں اس قدر افسانے اور خرافات شامل ہيں کہ

قديم ہوتی جاتی ہے اتنا ہی غلط ملط زياده ہوتی جاتی ہے، لٰہذا انبياء اور گزشتہ اقوام کی انحراف سے پاک سرگزشت بيان 
  )١کرنا خود حقانيت قرٓان اور پيغمبر اسالم(عليه السالم) کی صداقت کی نشانی ہے ۔ (

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

  مالحظہ فرمائيں ۔‘ ‘ قرٓان و ٓاخرين پيغمبر” سلسلے ميں تفصيل کے لئے کتاب۔ اس ١

  ۔انبياء اور علم غيب٢

بعض لوگوں کے خيال کے برخالف ٓاخری زير بحث ٓايت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبياء علم غيب رکھتے تھے البتہ يہ آگاہی 
تھا يہ نہيں کہ وه اپنی طرف سے کچھ جانتے تھے اور اگر ہم  وحی اٰلہی کے ذريعے ہوتی تھی اور اتنی ہی جتنی خدا چاہتا

ديکھتے ہيں کہ بعض ٓايات ميں علم غيب کی نفی ہوئی ہے تو وه اس طرف اشاره ہے کہ ان کا علم ذاتی نہيں ہے بلکہ صرف
  خدا کی طرف سے ہے ۔

  ۔ درس کی ہمہ گيری٣
انبياء اور گزشتہ اقوام کے واقعات قرٓان ميں صرف امت  زير بحث ٓاخری ٓايت ايک اور حقيقت بھی واضح کرتی ہے کہ

اسالمی کو درس دينے کے لئے بيان نہيں گئے بلکہ ايک طرح سے يہ پيغمبر اکرم (ص)کی دلجوئی اور تسلی کے لئے بھی 
بھی خدا ہيں اور اس ٓاپ کے ارادے اور دل کو تقويت بھی مقصود ہے کيونکہ ٓاپ بھی نوع انسانی ميں سے ہيں اور ٓاپ کو

کے مدرسے سے اسی طرح درس لينا چاہيئے، اپنے زمانے کے طاغوتوں کے خالف قيام کے لئے زياده تيار ہوناچاہيئے 
اور راستے ميں موجود کثير مشکالت سے نہيں ڈرنا چاہيئے يعنی جيسے ان تمام ابتال اور مشکلوں کے باوجود حضرت نوح

اور ان کی مشہور طويل ترين عمر ميں بہت ہی کم لوگ ايمان الئے پھر بھی وه(عليه السالم) استقامت کا مظاہره کرتے تھے 
  خوشدل تھے اسی طرح ٓاپ بھی کسی حالت ميں صبر واستقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑيں ۔

يہاں حضرت نوح (عليه السالم) کی تعجب خيز اور عبرت انگيز داستان کو چھوڑتے ہوئے ہم ايک اور عظيم پيغمبر حضرت
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  ود (عليه السالم) کہ جن کے نام سے يہ سوره موسوم ہے کی طرف ٓاتے ہيں ۔ہ

  تَُروَن۔َوٕاِلٰی َعاٍد ٔاََخاھُْم ھُوًدا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَ َما لَُکْم ِمْن ٕاِلٍَہ َغْيُرهُ ٕاِْن أَْنتُْم ٕاِالَّ ُمفْ  ۵٠
  ٕاِْن ٔاَْجِری ٕاِالَّ َعلَی الَِّذی فَطََرنِی ٔاَفاََلتَْعقِلُوَن۔ يَاقَْوِم اَلٔاَْسٔاَلُُکْم َعلَْيِہ ٔاَْجًرا ۵١
ةً إِ  ۵٢ َماَء َعلَْيُکْم ِمْدَراًرا َويَِزْدُکْم قُوَّ تُِکْم َواَلتَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن۔َويَاقَْوِم اْستَْغِفُروا َربَُّکْم ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ يُْرِسْل السَّ   لٰی قُوَّ

  ترجمہ
(ہم نے قوم) عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھيجا، (اس نے ان سے)کہا: اے ميری قوم! هللا کی پرستش کرو کيونکہ  ۔۵٠

  اس کے عالوه تمہارا کوئی معبود نہيں تم صرف تہمت لگاتے ہو۔
ے، کيا ۔اے ميری قوم! ميں تم سے کوئی اُجرت نہيں چاہتا ميری اُجرت اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پيدا کيا ہ۵١

  سمجھتے نہيں ہو؟۔
۔اور اے ميری قوم! اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف رجو ع کرو، تاکہ وه ٓاسمان سے (بارش) ۵٢

  پيہم تمہاری طرف بھيجے اور تمہاری ميں مزيد قوت کا اضافہ کرے اور (حق سے) منہ نہ پھيرو اور گناه نہ کرو ۔

  بہادر بت شکن 
چکے ہيں اس سورت ميں پانچ عظيم انبياء کی دعوت، اس راستے ميں پيش ٓانے والی مشکالت اور دعوت  جيسا کہ ہم کہہ

کے نتائج کا تذکره ہے گزشتہ ٓايات ميں حضرت نوح (عليه السالم) کے بارے ميں گفتگو تھی اور اب حضرت ہود (عليه 
  السالم) کی باری ہے ۔

کے حامل تھے، انھوں نے نوع بشر کو ہر طرح کی قيد وبند سے نجات دالنے  يہ تمام انبياء ايک ہی منطق اور ايک ہی ہدف
اور توحيد کی طرف، اس کی تمام شرائط کے ساتھ، دعوت دينے کے لئے قيام کيا، ايمان، خلوص، جد وجہد اور راه خدا ميں 

انھوں نے انبياء کو طرح طرحاستقامت ان سب کا شعار تھا، ان سب کے خالف مختلف اقوام کا رويہ بہت تنگ اور سخت تھا 
  سے ستايا اور ان کو جبر واستبداد روا رکھا ۔

زير نظر پہلی ٓايت ميں اس سلسلے ميں فرمايا گيا ہے: ہم قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھيجا (َوٕاِلٰی َعاٍد ٔاََخاھُْم 
  ھُوًدا) ۔

ر يا تو اس بنا پر ہے کہ عرب اپنے تمام اہل قبيلہ کو بھائی کہتے يہاں حضرت ہود (عليه السالم)کو بھائی کہا گيا تھا، يہ تعبي
کہتے ہيں اور مذحج قبيلہ “ اخواسدی”تھے کيونکہ نسب کی اصل ميں سب شريک ہوتے ہيں، مثال ًبنی اسد کے شخص کو 

سلوک اپنی قوم کہتے ہيں ، يا ہوسکتا ہے يہ اس طرف اشاره ہو کہ حضرت ہود (عليه السالم) کا “ اخومذحج”کے شخص کو 
سے ديگر انبياء کی طرح بالکل برادرانہ تھا نہ کہ حاکم کا سا بلکہ ايسا بھی نہيں جو باپ اپنی اوالد سے کرتا ہے بلکہ ٓاپ کا 

  سلوک ايسا تھا جو ايک بھائی دوسرے بھائيوں سے کرتا ہے کہ جس ميں کوئی امتياز اور برتری کا اظہار نہ ہو۔
ے بھی اپنی دعوت کا ٓاغاز ديگر انبياء کی طررح کيا، ٓاپ کی پہلی دعوت توحيد اور ہر قسم کے حضرت ہود (عليه السالم) ن

  قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَ ) ۔“( اے ميری قوم! خدا کی عبادت کرو”شرک کی نفی کی دعوت تھی، ہود چنے ان سے کہا: 
بتوں کے بارے ميں تمہارا اعتقاد ”َما لَُکْم ِمْن ٕاِلٍَہ َغْيُرهُ)، “(کيونکہ اس کے عالوه کوئی هللا اور معبود الئق پرستش نہيں”

  ٕاِْن ٔاَْنتُْم ٕاِالَّ ُمْفتَُروَن) ۔“( غلطی اور اشتباه پر مبنی ہے اور اس ميں تم خدا پر افتراء باندھتے ہو
، اس سے بڑھ کر کيا افتراء يہ بت خدا کے شريک ہيں نہ خير وشر کے منشاء ومبدا اور ان سے کوئی کام بھی نہيں ہوسکتا

  اور تہمت ہوگی کہ اس قدر بے وقعت موجودات کے لئے تم اتنے بڑے مقام ومنزلت کا اعتقاد رکھو۔
اس کے بعد حضرت ہود (عليه السالم) نے منزيد کہا:اے ميری قوم ! ميں اپنی دعوت کے سلسلے ميں تم سے کوئی توقع 

ہتا کہ تم يہ گمان کرو کہ ميری يہ دادوفرياد اور جوش وخروش مال ومقام کےنہيں رکھتا تم سے کسی قسم کی اجرت نہيں چا
حصول کے لئے ہے ياتم خيال کرو کہ تمھيں مجھے کوئی بھاری معاوضہ دينا پڑے گاکہ جس کی وجہ سے تم تسليم کرنے 

اس ذات پر ہے جس نے مجھے پيدا کيا ہے، جس نے کو تيار نہ ہوتے ہو ( يَاقَْوِم اَلٔاَْسٔاَلُُکْم َعلَْيِہ ٔاَْجًرا )، ميری اجرت صرف 
مجھے روح وجسم بخشے ہيں اور تمام چيزيں جس نے مجھے عطا کی ہيں وہی جو ميرا خالق ورازق ہے (ٕاِْن ٔاَْجِری ٕاِالَّ َعلَی

کی اطاعت ميں ہوتا  الَِّذی فَطََرنِی)، ميں اگر تمہاری ہدايت وسعادت کے لئے کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو وه اصوالً اس کے حکم
ہے لٰہذا اجروجزا بھی ميں اسی سے چاہتا ہوں نہ کہ تم سے، عالوه ازيں کيا تمھارے پاس اپنی طرف سے کچھ ہے جو تم 

  مجھے دو، جو کچھ تمھارے پاس ہے اس کی طرف سے ہے، کيا سمجھتے نہيں ہے (ٔاَفاََلتَْعقِلُوَن) ۔
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راه قوم ميں حق طلبی کاجذبہ بيدار کرنے کے لئے تمام ممکن وسائل سے ٓاخر ميں انھيں شوق دالنے کے لئے اور اس گم
استفاده کرتے ہوئے مشروط طور پر مادی جزاؤں کا ذکر کيا گيا ہے کہ جو اس جہان ميں خدا مومنين کو عطا فرماتا ہے ، 

فُِروا َربَُّکْم)، پھر توبہ کرو اور اس ارشاد ہوتا ہے: اے ميری قوم ! اپنے گناہوں پر خدا سے بخشش طلب کرو ( َويَاقَْوِم اْستَغْ 
کی طرف لوٹ ٓاؤ ( ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ)، اگر تم ايسا کرلو تو وه ٓاسمان کو حکم دے گاکہ وه بارش کے حيات بخش قطرے پيہم 

َماَء َعلَْيُکْم ِمْدَراًرا)( بی يا بے ٓابی کا شکار نہ ہوں ، تاکہ تمھارے کھيت اور باغات کم آ ) ١تمياری طرف بھيجے ( يُْرِسْل السَّ
اور ہميشہ سرسبز وشاداب رہيں، عالوه ازيں تمھارے ايمان، تقوٰی، گناه سے پرہيز اور خدا کی طرف رجوع اور توبہ کی 

تُِکْم) ۔ ةً ٕاِلٰی قُوَّ   وجہ سے تمہاری قوت ميں مزيد قوت کا اضافہ کرے گا (َويَِزْدُکْم قُوَّ
وتقوٰی سے تمہاری قوت ميں کمی واقع ہوگی ايسا ہرگز نہيں بلکہ تمہاری جسمانی و روحانی  يہ کبھی گمان نہ کرو کہ ايمان

قوت ميں اضافہ ہوگ، اس کمک سے تمہارا معاشره ٓابادتر ہوہوگا، جمعيت کثير ہوگی، اقتصادی حاالت بہتر ہوں گے اور تم 
انی نہ کرو اور شاہراه گناه پر قدم نہ رکھو (واَلتَتََولَّْوا طاقتور، ٓازاد اور خود مختار ملت بن جاؤ گے، لٰہذا راه حق سے روگرد

  ُمْجِرِميَن)
..............  

کے معنی ميں ہے، بعد ازانبارش “ پستان سے دودھ گرنے”کے ماده سے “ در”جيسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے “ مدرار”۔ ١
رجہ باال ٓايت ميں يہ نہيں کہا گيا کہ ٓاسمان سے تم پر بارش برسنے کے معنی ميں بھی بوالجانے لگا، يہ بات جاذب نظر ہے کہ مند

برسائے گا بلکہ فرمايا گيا ہے کہ آسمان کو تم پر برسائے گا يعنی اس قدر بارش برسے گی کی گويا سارآاسمان برس رہا ہے، نيز اس 
  ہے ۔ مبالغہ کا صيغہ ہے اس سے انتہائی تاکيد ظاہر ہوتی“ مدرار”طرف توجہ کرتے ہوئے کہ 

  ۔ تمام انبياء کی دعوت کا خمير توحيد ہے ١

تاريخ انبياء نشاندہی کرتی ہے کہ ان سب نے اپنی دعوت کا ٓاغاز توحيد سے اور ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی نفی 
سے کيا، درحقيقت انسانی معاشرے کی کسی قسم کی اصالح اس دعوت کے بغير ممکن نہيں ہے کيونکہ معاشرے کی 

، ہمکاری، تعاون، ايثار اور فداکاری سب ايسے امور ہيں جو توحيد معبود کے سرچشمے سے سيراب ہوتے ہيں، رہی وحدت
بات شرک کی تو وه ہر قسم کی پراگندگی، انتشار، تضاد، اختالف، خود غرضی، خود پرستی اور انحصار طلبی کا سرچشمہ 

  تعلق کوئی پوشيده نہيں ہے ۔ہے اور ان مفاہيم کا شرک وبت پرستی کے وسيع مفہوم سے 
جو شخص خود محور اور خود غرض غرض ہو وه صرف اپنے ٓاپ کو ديکھتا ہے اور اسی بنا پر وه مشرک ہے، توحيد 
ايک شخص کے قطره وجود کو معاشرے کے وسيع سمندر ميں شامل کرديتی ہے، موحد ايک عظيم وحدت کے سوا کچھ 

  بندگان خدا کو ايک معاشرے کی صورت ميں ديکھتاہے ۔نہيں ديکھتا يعنی وه سارے انسانوں اور 
جو برتری کے خواہشمند ہيں وه شرک کی ايک اور قسم سے وابستہ ہيں، اسی طرح جو ہميشہ اپنے ہم نوع افراد سے جنگ 
کرتے رہتے ہيں اور اپنے مفادات کو دوسرے کے فائدے سے جدا سمجھتے ہيں تو يہ دوگانگی يا چند گانگی سوائے شرک 

  ے مختلف چہروں کے اور کچھ نہيں ۔ک
يہی وجہ ہے کہ اپنے وسيع اصالحی پروگرامونکو سب انبياء نے يہيں سے شروع کيا، ان کی پہلی دعوت۔دعوت توحيد تھی 

  ۔ توحيد يعنی توحيد معبودپھر توحيد کلمہ، توحيد عمل اور توحيد معاشره۔

  ۔سچے رہبر اپنے پيروکاروں سے جزا نہيں چاہتے ٢
حقيقی پيشوا اور رہبر اس صورت ميں ہرقسم کے اتہام سے بچ کر انتہائی ٓازادی سے اپنے مسلک پرکار بند ره سکتا ايک 

ہے ، اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے اور اپنے پيروکاروں کی ہر قسم کی کجروی کی اصالح کرسکتا ہے جب وه ان سے 
ياج ان کے دست وپا کی زنجير بن جائے گی اور اس کی زبان کوئی مادی وابستگی اور احتياج نہ رکھتا ہو ورنہ وہی احت

وفکر کی بندش کا سامان ہوجائے گا ، منحرف اور کج رو لوگ اسی طريقے سے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کريں گے، 
مادی امداد منقطع کرنے کی دھمکی دےں گے يا امداد بڑھانے کی پيش کش کرينگے، کوئی رہبر کتنا ہی صاف دل اور 

  خلص کيوں نہ ہو پھر بھی انسان ہوتاہے، اور ہوسکتا ہے اس مرحلہ پر اس کے قدم ڈگمگا جائيں ۔م
اسی بنا پر مندرجہ باال ٓايات اور قرٓان کی ديگر ٓايات ميں ہے کہ انبياء اپنی دعوت کی ابتدا ميں صراحت سے اعالن کرتے 

وکاروں سے نہيں رکھتے، انبياء کا يہ کردار تمام رہبروں کے اور بتاتے تھے کہ وه مادی احتياج اور اجر کی توقع اپنے پير
  لئے نمونہ اور ماڈل ہے خصوصا روحانی اور مذہبی رہبروں اور رہنماؤں کے لئے ۔
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البتہ چونکہ وه اپنا تمام وقت اسالم اور مسلمانوں کی خدمت ميں صرف کرتے ہيں لٰہذا ان کی ضروريات صحيح طريقے پر 
دادی وسائل اور اسالمی بيت المال ايسی افراد کی ضروريات پوری کرنے کے لئے مہيا کيا گيا ہے اور پوری ہونا چاہييں، ام

  بيت المال کی تشکيل کا ايک فلسفہ اور وجہ يہی ہے ۔

  ۔ گناه ۔معاشرے کی تباہی ٣
مندرجہ باال ٓايات سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرٓان کی نظر ميں روحانی اورمادی مسائل ميں ايک واضح تعلق موجود ہے، 
يہاں گناه سے استغفار، خدا کی طرف رجوع اور توبہ کو ٓابادی، خوشی، شادابی اور قوت ميں اضافے کے ذريعے کے طور 

  پر متعارف کروايا گيا ہے ۔
کی اور بہت سی ٓايات ميں بھی نظر ٓاتی ہيں، منجملہ ان کے سوره نوح ميں اس عظيم پيغمبر کی زبانی فرمايا  يہ حقيقت قرٓان

  گيا ہے:
َماَء َعلَْيُکْم ِمْدَراًرا َويُْمِدْدُکْم بِٔاَْمَوا   لَُکْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُکْم ٔاَْنھَاًر. ٍل َوبَنِيَن َويَْجَعلْ فَقُْلُت اْستَْغفُِروا َربَُّکْم ٕاِنَّہُ َکاَن َغفَّاًرا يُْرِسْل السَّ

ان سے ميں نے کہااپنے گناہوں سے اپنے پروردگار کی بارگاه ميں استغفار کرو کہ وه بخشنے واال ہے تاکہ وه پے در پے 
ا کرے تم پر ٓاسمان سے بارش برسائے اور مال واوالد کے ذريعے تمہاری مدد کرے اور تمھارے لئے باغات اور نہريں مہي

  )١٢۔١٠۔ (نوح:
  يہ امر جاذب توجہ ہے کہ اسالمی روايات ميں ہے کہ :

ربيع بن صبيح کہتا ہے کہ ميں حسن (عليه السالم)کے پاس تھا، ايک شخص دروازے سے داخل ہوا، اس نے اپنی ٓابادی کی 
فقر وفاقہ کی شکايت کی، اسخشک سالی کی شکايت کی ، حسن (عليه السالم) نے اس سے کہا: استغفار کرودسرآايا اس نے 

سے بھی کہا: استغفار کرو، تيسرا ٓايا، اس نے کہا: دعا کريں خدا مجھے بيٹا عطا کرے، اس بھی کہا: استغفار کرو، ربيع کہتا
ہے کہ ميں (تعجب کيا اور )اس سے کہا : جو شخص ٓاپ کے پاس ٓاتا ہے اور وه کوئی مشکل پيش کرتا ہے اور نعمت کا 

ہے اسے يہی حکم ديئے جارہے ہو اور سب سے کہتے ہو کہ استغفار کرو اور خدا سے بخشش طلب کرو، اس تقاضا کرتا 
نے ميرے جواب ميں کہا: جو کچھ ميں نے کہا ہے اپنی طرف سے نہيں کہا، ميں يہ مطلب کالم خدا سے ليا ہے اور يہ وہی 

  سوره نوح کی ان (مذکوره )ٓايات کی تالوت کی ۔ بات ہے جو وه اپنے پيغمبر نوح سے کہتا ہے، اس کے بعد انھوں نے
جن لوگوں کی عادت ہے وه ايسے مسائل کو معمولی سمجھتے ہوئے گزرجاتے ہيں وه ان امور ميں موجود ايک روحانی 
تعلق جانے بغير ان کے قائل ہوجاتے ہيں اور مزيد کوئی تجربہ وتحليل نہيں کرتے ليکن اگر زياده غوروفکرسے کام ليا 

تو ہميں ان امور کے درميان تربيتی رشتے نظرٓائيں گے جن کی طرف توجہ کرنے سے مادی اور روحانی مسائل کو  جائے
ٓاپس ميں اس طرح مااليا جاسکتا ہے جيسے ايک کپڑے کے ريشے ٓاپس ميں ملے ہوتے ہيں يا جيسے کسی درخت کی جڑ 

  تنااور پھل پھول ٓاپس ميں مربوط ہوتے ہيں ۔
ره ہے جو گناه، خيانت، نفاق، چوری ، ظلم اور تن پروری سے ٓالوده ہو اور پھر بھی وه ٓاباد اور پربرکت کونسا ايسا معاش

  رہے ۔
کونسا معاشره ہے جو تعاون وہمکاری کی روح گنوا بيٹھے جنگ، نزاع اور خونريزی اس کی جگہ لے لے اور پھر بھی اس 

  خوشحال ہو۔کی زمينيں سرسبز وشاداب ہوں اور وه اقتصادی طور پر 
کونسا معاشره ہے جس کے لوگ طرح طرح کی ہواووہوس ميں ٓالوده ہوں پھر بھی وه طاقتور ہواور دشمن کے مقابلے ميں 

  پامردی سے کھڑا ہوسکے ۔
صراحت سے کہنا چاہيئے کہ کوئی ايسا اخالقی مسئلہ نہيں مگر يہ کہ وه لوگوں کی مادی زندگی پر مفيد اور اصالحی اثر 

رح کوئی صحيح اعتقاد اور ايامن ايسا نہيں کہ جو معاشرے کو ٓاباد، ٓازاد، بااستقالل اور طاقتور بنانے ميں کرے، اسی ط
  موثر ہو۔

جو لوگ اخالقی مسائل، مذہبی عقيده اور توحيد پر ايمان کو مادی مسائل سے جدا کرکے ديکھتے ہيں انھوں نے نہ معنوی 
ہے اور نہ مادی مسائل کو، اگر دين لوگوں ميں تکلفات اور تشريفات، ظاہری اور روحانی مسائل کو اچھی طرح سے پہچانا 

ٓاداب اور مفہوم ومعنی سے خالی شکل ميں ہو تو واضح ہے کہ معاشرے کے مادی نظام ميں اس کی کوئی تاثير نہيں ہوگی، 
س کے اثرات ہاتھ، پاؤں، ليکن اگر روحانی اعتقادات روح انسانی کی عميق گہروئيوں ميں اس طرح سے اتر جائے کہ ا

ٓانکھ، کان، زبان اور جسم کے تمام ذرات ميں ظاہر ہوں تو ان اعتقاد کے معاشرے پر اصالحی ٓاثار کسی سے مخفی نہيں 
  رہيں گے ۔

ہوسکتا ہے مادی برکات کے نزول سے استغفار کے تعلق کے بعض مراحل ميں ہم صحيح طورپر نہ سمجھ سکيں ليکن اس 
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  س کے بہت سے حصے ہمارے لئے قابل فہم ہيں ۔ميں شک نہيں کہ ا
دور حاضر ميں ہمارے اسالمی ممالک ايران کے اسالمی انقالب ميں ہم نے اچھی طرح مشاہده کيا ہے کہ اسالمی اعتقادات 

اور اخالقی اوروحانی قوت کس طرح دور حاضر کی طاقتورترين اسلحہ، طاقتور افواج اور استعمار ی سپر طاقتوں پر 
ہوگی يہ چيز نشاندہی کرتی ہے کہ دينی عقائد اور مثبت روحانی اخالق کس حد تک اجتماعی اور سياسی مسائل ميں  کامياب

  کارگر ہيں ۔

  سے کيامراد ہے؟ “ يزدکم قوة الٰی قوتکم”۔ ۴
افہ کرے گا اس جملے کاظاہری مفہوم يہ ہے کہ خدا وند عالم توبہ اور استغفار کے نتيجے ميں تمہاری قوت ميں قوت کا اض

  ۔
بعض نے اس جملے کو انسانی قوت ميں اضافے کی طرف اشاره سمجھا ہے (جيسا کہ سوره نوح کی ٓايات ميں بھی اس 

  طرف اشاره ہوا ہے) ۔
  بعض نے معنوی طاقت ميں مادی طاقت کے اضافے کی طرف اشاره سمجھا ہے ۔

ت ميں اضافے کا مفہوم اس ميں شامل ہے اور اس ميں ان ليکن ٓايت کی تعبير مطلق ہے اور ہر قسم کی مادی اور معنوی طاق
 تمام تفاسير کا مفہوم ہوجود ہے ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  قَالُوا يَاھُوُد َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِکی آلِھَتِنَا َعْن قَْولَِک َوَما نَْحُن لََک بُِمْؤِمنِيَن۔ ۵٣
ا تُ  ۵۴   ْشِرُکوَن۔ٕاِْن نَقُوُل ٕاِالَّ اْعتََراَک بَْعُض آلِھَتِنَا بُِسوٍء قَاَل ٕاِنِّی ٔاُْشِھُد هللاَ َواْشھَُدوا أَنِّی بَِریٌء ِممَّ
  ِمْن ُدونِِہ فَِکيُدونِی َجِميًعا ثُمَّ اَلتُْنِظُرونِی ۔ ۵۵
  ا ِمْن َدابٍَّة ٕاِالَّ ھَُو آِخٌذ بِنَاِصيَتِھَا ٕاِنَّ َربِّی َعلٰی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم۔ٕاِنِّی تََوکَّْلُت َعلَی هللاِ َربِّی َوَربُِّکْم مَ  ۵۶
ونَہُ َشْيئًا ٕاِنَّ َربِّی َعلیٰ فَإِْن تََولَّْوا فَقَْد ٔاَْبلَْغتُُکْم َما ٔاُْرِسْلُت بِِہ ٕاِلَْيُکْم َويَْستَْخلُِف َربِّی قَْوًما َغْيَرُکْم َواَلتَضُ  ۵٧   ُکلِّ َشْیٍء َحفِيظٌ۔ رُّ

  ترجمہ
۔انھوں نے کہا: اے ہود! تو ہمارے لئے کوئی دليل نہيں اليا، ہم اپنے خداؤں کو تيری بات پر نہيں چھوڑتے اورہم (بالکل) ۵٣

  تجھ پر ايمان نہيں الئيں گے ۔
ر تيری عقل چھين لی ۔ہم (تيرے بارے ميں) صرف يہ کہتے ہيں ہمارے بعض خداؤں نے تجھے نقصان پہنچايا ہے (او۵۴

ہے)، (ہود نے)کہا: ميں خدا کو گواه بناتا ہوں اور تم بھی گواه رہو کہ جنہيں تم (خدا کا)شريک قرار ديتے ہو ان سے بيزار 
  ہوں ۔
۔وه جو اس (خدا) کے عالوه ہيں( کہ جنہيں تم سوچتے ہو) اب جب کہ ايسا ہے تو تم سب مل کر ميرے خالف سازش کرو۵۵

  کہ تم سے کچھ بھی نہيں ہوسکتا)(ليکن جان لو
۔ (کيونکہ) ميں نے هللا پر توکل کرليا ہے جو ميرا اور تمہارا پروردگار ہے کوئی چلنے پھرنے واال ايسا نہيں جس پر وه ۵۶

  تسلط نہيں رکھتا (ليکن ايسا تسلط جو عدالت پر مبنی ہے کيونکہ )ميرا پروردگار صراط مستقيم پر ہے ۔
وڈ لو تو جو پيغام ميرے ذمہ تھا وه ميں نے تم تک پہنچاديا ہے اور خدا دوسرے گروه کو تمہارا جانشين ۔اور اگر تم منہ م۵٧

  کردے گا اور تم اسے ذره بھر نقصان بھی نہيں پہنچاسکتے، ميرا پروردگار وہر چيز کا محافظ اور نگہبان ہے ۔

  حضرت ہود (عليه السالم) کی قوی منطق 
ش اور مغرور قوم نے ، يعنی قوم عاد نے اپنے بھائی ہود ، ان کے پند ونصائح اور ہدايت و اب ديکھتے ہےنکہ اس سر ک

  رہنمائی کے مقابلہ ميں کيا رد عمل ظاہر ليا ۔
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قَالُوا يَاھُوُد َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنٍَة) ، ہر گزتےری باتو پر “(انھوں نے کہا: اے ہود ! تو ہمارے لئے کوئی وضح دليل نہےں الےا”
يں ے بتوں اور خداؤں کا دامن نہےں چھوڑے گے ( َوَما نَْحُن بِتَاِرِکی آلِھَتِنَا َعْن قَْولَِک )اور ہم ہر گز تجھ پر ايمان نہيں الئاپن

  گے (َوَما نَْحُن لََک بُِمْؤِمنِيَن) ۔
اس کا سبب يہ ہے کہ تو ہمارا خيال ہے کہ تو دےوانہ ہو گيا ہے اور”ان تين غير منطقی جملوں کے بعد انھوں نے مزيد کہا:

ٕاِْن نَقُوُل ٕاِالَّ اْعتََراَک بَْعُض آلِھَتِنَا “( ہمارے خداؤں کے غضب کا شکار ہوا ہے اور انھوں نے تےری عقل کو ٓاسيب پہچايا ہے
  بُِسوٍء ) ۔

ں اپنی حقانيت اس ميں شک نہيں کہ جيسے تمام انبياء کا طريقہ کار ہوتا ہے اور ان کی ذمہداری ہے حضرت ہود نے انھي
ثابت کرنے کے لے کئی ايک معزے ديکھائے ہو نگے، ليکن انھوں نے اپنے کبرو غرور کی وجہ دے ديگر ہٹ دھرم 

قوموں کی طرح معجزات کا انکار کيا اور انھيں جادو قرار ديا اور انھيں اتفاقی حوادث گردانا کی جنہيں کسی معاملے ميں 
  دليل قرار نہيں دےا جا سکتا ۔

توں سے قطع نظر بت پرستی کی نفی کے لے تو کسی دلےل کی ضرورت ہی نہيں ہوتی اور جو شخص بھی تھوڑی ان با
سی عقل شعور رکھتا ہو اور اپنے ٓاپ کو تعصب سے دور کرلے تو وه اچھی طرح سے اس کا بطالن سمجھ سکتا ہر، فرض 

دالئل کے عالوه کسی معجزه کا بھی محتاج ہے  کرےں کہ اس کے لے دليل کی ضرورت ہے تو کيا يہ مسئلہ منطقی و عقلی
  ۔

دوسرے لفظوں ميں جو کچھ حضرت ہود(عليه السالم) کے سلسلے ميں گزشتہ ٓايات ميں ٓايا ہے وه خدائے يگانہ کی طرف 
دعوت، اس کی طرف بازگشت، بگناہوں سے استغفار اور ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی نفی ہے، يہ سب ايسے مسائل

  ہيں عقلی دليل سے بالکل ثابت کيا جاسکتا ہے ۔ ہيں جن
سے نفی سے ان کی مراد عقلی دليل کی نفی تھی، بہرحال انھوں نے يہ جو کہا تھا کہ ہم ہرگز تيری باتوں “ بينة”لٰہذا اگرچہ

جو کی وجہ سے اپنے بتوں کو فراموش نہيں کريں گے ان کی ہٹ دھرمی کی بہترين دليل ہے کيونکہ عقل مند اور حق 
انسان حق کی بات کسی کی طرف سے ہو اسے قبول کرليتا ہے، خصوصا يہ جملہ کہ انھوں نے حضرت ہود(عليه السالم) 

بھی وه جو ان کے زعم ميں ان کے خداؤں کے غضب کا نتيجہ تھا، ان کے بيہوده “ جنون”کہ تہمت لگائی ۔ اور “ جنون”کو 
  ۔ پن اور خرافات پرستی کی خود ايک بہترين دليل ہے

کی مدد کی محتاج ہيں وه ايک عقلمند انسان سے کس طرح “ بندوں”بے جان اور بے شعور پتھر اور لکڑياں جو خود اپنے
  اس کا عقل وشعور چھين سکتی ہے ۔

عالوه ازيں ان کے پاس ہود (عليه السالم) کے ديوانہ ہونے کی کونسی دليل تھی، سوائے اس کے کہ انھوں نے ان کی سنت 
ان کے ماحول کے بيہوده رسم ورواج کے خالف اٹھ کھڑے ہوئے، اگر يہ ديوانگی کی دليل ہے تو پھر تمام  شکنی کی اور

  مصلحين جہان اور انقالبی لوگ جو غلط روش اور طريقوں کے خالف قيام کرتے ہيں سب ديوانے ہونے چاہيئں ۔
بدعت شکن مردوں اور عورتوں کی طرف يہ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے، گزشتہ سور اور ٓاج کی تاريخ نيک انديش اور 

نسبت دئےے جانے سے بھری پڑی ہے، کيونکہ وه خرافات اور استعمار اور اس کے ہتھکنڈوں اور شکنجونکے خالف اٹھ 
  کھڑے ہوئے ۔

وبہرحال حضرت ہود(عليه السالم)کی ذمہ داره تھی کہ اس گمراه اور ہٹ دھرم قوم کو دندان شکن جواب ديتے، ايسا جواب ج
منطق کی بنياد پر بھی ہوتا اور طاقت سے بھی ادا ہوتا، قرٓان کہتا ہے کہ انھوں نے ان کے جواب ميں چند جملے کہے: 

قَاَل ٕاِنِّی “(مينخدا کو گواہی کے لئے بالتا ہوں اور تم سب بھی گواه رہو کہ ميں ان بتوں اور تمھارے خداؤں سے بيزار ہوں”
ا تُْشِرُکوَن۔من دونہ)، يہ اس طرف اشاره تھا کہ اگر يہ بت طاقت رکھتے ہيں تو ان سے کہو کۂاُْشِھُد هللاَ َواْشھَُدوا ٔاَ  نِّی بَِریٌء ِممَّ

مجھے ختم کرديں، ميں جو ان کے خالف علی االعالن جنگ کے لئے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اور يہ اعالنيہ ان سے بيزاری اور 
ر معطل ہيں، کس چيز کے منتظر ہيں اور کيوں مجھے نابود اور ختم نہيں تنفر کا اعالن کررہا ہوں تو وه کيوں خاموش او

  کرتے ۔
اس کے بعد مزيد فرمايا کہ نہ فقط يہ کہ ان سے کچھ نہيں ہوسکتا بلکہ تم بھی اتنی کثرت کے باوجود کسی چيز پر قدرت 

ر سکتے ہو کرگزرو اور مجھے اگر سچ کہتے ہو تو تم سب ہاتھوں ميں ہاتھ دے کر ميرے خالف جو سازش ک”نہيں رکھتے
  فَِکيُدونِی َجِميًعا ثُمَّ اَلتُْنِظُرون) ۔“( لمحہ بھر کی بھی مہلت نہ دو

ميں تمہاری اتنی کثير تعداد کو کيوں کچھ نہيں سمجھتا اور کيوں تمہاری طاقت کی کوئی پرواه نہيں کرتا، تم کہ جو ميرے 
س لئے کہ ميرا رکھواال هللا ہے، وه کہ جس کی قدرت سب طاقتوں خون کے پياسے ہو اور ہر قسم کی طاقت رکھتے ہو، ا

  انِّی تََوکَّْلُت َعلَی هللاِ َربِّی َوَربُِّکْم ) ۔“(ميں نے خدا پر توکل کيا ہے جو ميرا اور تمہارا پروردگار ہے”سے باال تر ہے، 
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ہے کہ ميں نے دل کسی اور جگہ نہيں باندھ يہ خود اس بات کی دليل ہے کہ ميں جھوٹ نہيں بول رہا ، يہ اس امر کی نشانی 
رکھا، اگر صحيح طور پر سوچو تو يہ خود ايک قسم کا معجزه ہے کہ ايک انسان تن وتنہا بہت سے لوگوں کے بيہوده عقائد 

کے خالف اٹھ کھڑا ہو جب کہ وه طاقتور اور متعصب بھی ہوں يہاں تک کہ انھيں اپنے خالف قيام کی تحريک کرے اس 
 ود اس ميں خوف وخطر کے کوئی ٓاثار نظر نہ ٓائيں اور پھر نہ اس کے دشمن اس کے خالف کچھ کرسکتے ہوں ۔کے باوج

عالم وجود ميں کوئی چلنے پھرنے واال نہيں کہ جو خدا ” پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمايا کہ نہ صرف تم بلکہ
نہ چاہے ان سے کچھ نہيں ہوسکتا (َما ِمْن َدابٍَّة ٕاِالَّ ھَُو آِخٌذ اور جب تک وه “ کے قبضہ قدرت اور فرمان کے ماتحت نہ ہو

  بِنَاِصيَتِھَا ) ۔
ليکن يہ بھی جان لوکہ ميرے خدا کی قدرت کا يہ مطلب نہيں کہ وه کود سری اور خود خواہی کہ بنياد پر عمل ميں ٓائے اور 

اور وه کوئی کام حکمت کے ”م اور جاده عدل پر ہےميرا پروردگار ہميشہ صراط مستقي”وه اسے غير حق صرف کرے بلکہ 
  برخالف انجام نہيں ديتا (ٕاِنَّ َربِّی َعلٰی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم) ۔

  دو اہم نکات 
  

  کا مفہوم “ ناصية”۔ ١

کے ماده سے اتصال “) نصر ” بروزن“(نصا”اصل ميں سر کے اگلے حصے کے بالوں کے معنی ميں ہے اور “ ناصية”
(سر کے اگلے حصے کے بال پکڑنا) کسی چيز پر تسلط اور قہر وغلبہ “ اخذ ناصية”ی کے مفہوم ميں ٓايا ہے،اور پيوستگ

“ ناصية”کوئی چلنے پھرنے واال نہيں مگر يہ کہ ہم اس کی ”کے لئے کنايہ ہے، يہ جو مذکوره ٓايت ميں خدا فرماتا ہے کہ 
ے يعنی کوئی موجود اس کے ارادے کے سامنے ٹھہرنے کی تاب ہر چيز پر اس کی قدرت قاہره کا اشاره ہ“ پکڑ ليتے ہيں

نہيں رکھتا کيونکہ عام طور پر جب کسی انسان يا حيوان کے سر کے اگلے بالوں کو پکڑ لياجائے تو اس ميں مقابلے کی 
  طاقت نہيں رہتی ۔

يہ نہ سوچيں کہ اگر چند دن يہ تعبير اس لئے ہے کہ مغرور مستکبرين، خود پسند بت پرست اور ظالم حکومت کے خواہاں 
کے لئے انھيں موقع مل گيا ہے تو اس کا يہ مطلب ہے کہ وه پروردگار کے خالف کچھ قيام کرنے لگيں، انھيں اس حقيقت 

  کی طرف متوجہ ہونا چاہيئے اور مرکب غرور سے نيچے اترنا چاہيئے ۔

  کا مطلب“ان ربی علٰی صراط مستقيم” ۔٢
اور خدا کی ايسی قدرت جو عدالت ااميز ہے اس کے بارے ميں يہ زيبا ترين تعبيرات ميں  يہ جملہ نہايت خوبصورت ہے

سے ہے کيونکہ عموماً طاقتور جھوٹے اور ظالم ہوتے ہيں ليکن هللا اپنی بے انتہا قدرت کے باوجود ہميشہ عدالت کی صراط 
  فاف راستہ ہے ۔مستقيم پر ہے، اس کا راستہ ہميشہ حکمت، نظم اور حساب وکتاب کا صاف وش

اس نکتہ کو بھی نگاه سے دور نہيں رہنا چاہيئے کہ حضرت ہود(عليه السالم) کی باتيں مشرکين کے سامنے يہ حقيقت بيان 
کر رہی تھيں کہ ہٹ دھرم دشمن جس قدر اپنی ہٹ دھرمی ميں اضافہ کريں ايک حقيقی رہبر کو چاہيئے کہ وه اپنی استقامت 

کرے، قوم نے حضرت ہود(عليه السالم) کو بتوں سے بہت زياده خائف کرنے کی کوشش کی  وپامردی ميں اتنا ہی اضافہ
  تھی لٰہذا انھوں نے بھی اس کے مقابلے ميں انھيں شديد ترين طريقے سے خدا کی قدرت قاہره سے ڈرايا ۔

ميں مجھے کوئی نقصان ٓاخرکا حضرت ہود(عليه السالم) ان سے کہتے ہيں : اگر تم راه حق سے روگردانی کرو گے تو اس 
ُکْم )، يہ جو اس طرف اشاره ہےنہيں ہوگا کيونکہ ميں نے اپنا پيغام تم تک پہنچاديا ہے ( فَإِْن تََولَّْوا فَقَْد ٔاَْبلَْغتُُکْم َما ٔاُْرِسْلُت بِِہ ٕاِلَيْ 

اپنا فريضہ انجام دے ديا کہ گمان نہ کرو کہ اگر ميری دعوت قبول نہ کی جائے تو ميرے لئے کوئی شکست ہے، ميں نے 
  ہے اور فريضے کی انجام دہی کاميابی ہے اگرچہ ميری دعوت قبول نہ کی جائے ۔

دراصل يہ سچے رہبروں اور راه حق کے پيشواؤں کے لئے ايک درس ہے کہ انھيں اپنے کام پر کبھی بھی خستگی 
  يں ۔وپريشانی کا احساس نہيں ہونا چاہيئے چاہے لوگ ان کی دعوت قبول نہ کر

جيسا کہ بت پرستوں نے ٓاپ کو دھمکی دی تھی، اس کے بعد ٓاپ انھيں شديد طريقے سے عذاب اٰلہی کی دھمکی ديتے ہوئے 
کہتے ہيں: اگر تم نے دعوت حق قبول نہ کی تو خدا عنقريب تمھيں نابود کردے گا اور کسی دوسرے گروه کو تمہارا جانشين 

ونَہُ َشْيئًا) ۔بنا دے گا اور تم اسے کسی قسم کا نقصا   ن نہيں پہنچا سکتے (َويَْستَْخلِف َربِّی قَْوًما َغْيَرُکْم َواَلتَُضرُّ
يہ قانون خلقت ہے کہ جس وقت لوگ نعمت ہدايت يا خدا کی دوسری نعمتيں قبول کرنے کے اہل نہ ہوں تو وه انھيں اٹھا ليتا 
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  ہے اور ان کی جگہ کسی دوسرے اہل گروه کو لے ٓاتا ہے ۔
ہ بھی جان لو کہ ميرا پروردگار ہر چيز کا محافظ ہے اور ہر حساب وکتاب کی نگہداری کرتا ہے ( ٕاِنَّ َربِّی َعلٰی ُکلِّ اور ي

َشْیٍء َحفِيظٌ)، نہ موقع اس کے ہاتھ سے جاتا ہے اور نہ وه موقع کی مناسبت کو فراموش کرتا ہے، نہ وه اپنے انبياء اور 
ور نہ کسی شخص کا حساب وکتاب اس کے علم سے اوجھل ہوتا ہے بلکہ وه ہر چيز کو دوستوں کو طاق نسياں کرتا ہے ا
  جانتا ہے اور ہرچيز پرمسلط ہے ۔

ْينَاھُْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيظٍ  ۵٨ ْينَا ھُوًدا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َونَجَّ ا َجاَء ٔاَْمُرنَا نَجَّ   ۔َولَمَّ
  َحُدوا بِآيَاِت َربِِّھْم َوَعَصْوا ُرُسلَہُ َواتَّبَُعوا ٔاَْمَر ُکلِّ َجبَّاٍر َعنِيٍد۔َوتِْلَک َعاٌد جَ  ۵٩
ْنيَا لَْعنَةً َويَْوَم اْلقِيَاَمِة ٔاَاَلٕاِنَّ َعاًدا َکفَُروا َربَّھُْم ٔاَاَلبُْعًدا لَِعا ۶٠   ٍد قَْوِم ھُوٍد۔َؤاُْتبُِعوا فِی ٰھِذِه الدُّ

  ترجمہ
ت ہمارا فرمان ٓاپہنچا تو ہود اور جو اس کے ساتھ ايمان الئے تھے انھيں اپنی رحمت سے ہم نے نجات دی ۔اور جس وق۵٨

  اور عذاب شديد سے انھيں بچاليا ۔
۔اور يہ قوم عاد ہی تھی کہ جنھوں نے اپنے پروردگار کی ٓايات کا انکار کيا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ۵٩

  کے حکم کی پيروی کی ۔ ستمگر، حق کے دشمن
۔اس جہان ميں ان کے پيچھے لعنت (اور رسوائی رہی) اور قيامت ميں (کہا جائے گا کہ) جان لو کہ عاد نے اپنے ۶٠

  پروردگار سے کفر وانکار کيا، ُدور ہو عاد قوم ہود (خدا کی رحمت اور خيروسعادت سے)

  اس ظالم قوم پر ۔ابدی لعنت 
حضرت ہود(عليه السالم) کی سرگشت سے مربوط ٓايات کے ٓاخری حصے ميں ان سرکشوں کی، قوم عاد اور ان کے پيغمبر

دردناک سزا ور عذاب کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرٓان پہلے کہتا ہے: جب ان کے عذاب کے بارے ميں ہماراحکم ٓاپہنچا 
ا َجاَء تو ہود اور جو لوگ اس کے ساتھ ايمان الچکے تھے ہماری ان پر رحمت اورلطف خاص ن ے انھيں نجات بخشی (َولَمَّ

ْينَا ھُوًدا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا)، پھر مزيد تاکيد کے لئے فرمايا گياہے: اور ہم نے ان  صاحب ايمان لوگوں کو ٔاَْمُرنَا نَجَّ
ْينَاھُْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيٍظ) ۔   شديد اور غليظ عذاب سے رہائی بخشی ( َونَجَّ

ہ امر جاذب نظر ہے کہ بے ايمان، سرکش اور ظالم افراد کے لئے عذاب وسزا بيان کرنے سے پہلے صاحب ايمان قوم کی ي
نجات کا ذکر کيا گيا ہے تاکہ يہ خيال پيدا نہ ہو جيسا کہ مشہور ضرب المثل ہے کہ عذاب اٰلہی کے موقع پر خشک وتر سب 

ال ہے کہ وه ايک بھی صاحب ايمان شخص کو بے ايمان اور گنہگارلوگوں جل جاتے ہيں کيونکہ وه حکيم وعادل ہے اور مح
کے درميان عذاب کرے، بلکہ رحمت اٰلہی ايسے افراد کو عذاب وسزا کے نفاذ سے پہلے ہی امن وامان کی جگہ پر منتقل 

تيار تھی اور اس  کرديتی ہے جيسا کہ ہم نے ديکھا کہ اس سے پہلے کی طوفان ٓائے حضرت نوح (عليه السالم) کی کشتی
سے پہلے کہ حضرت لوط (عليه السالم) کے شہر تباه وبرباد ہوں حضرت لوط (عليه السالم) اور ٓاپ کے انصار راتونرات 

  حکم اٰلہی سے وہاں سے نکل ٓائے ۔
  کا اس جملے سے کيوں تکرار کيا گيا مختلف تفسيريں ہيں ۔“ نجينا”اس سلسلے ميں کہ لفظ

دنياوی عذاب سے نجات پانے کی طرف اشاره ہے اور دوسرے مرحلے “ نجينا”لے مرحلے ميں بعض کا نظريہ ہے کہ پہ
  ہونے کی صفت سے بھی پوری طرح مطابقت رکھتا ہے ۔“ غليظ”ميں ٓاخرت کے عذاب کی طرف کہ جو 

ں گفتگو بعض دوسرے مفسرين نے ايک لظيف نکتے کی طرف اشاره کيا ہے اور وه يہ کہ چونکہ رحمت اٰلہی کے بارے مي
کا تکرار ہوا “ نجينا”ہورہی تھی اگر فوراً لفظ عذاب کا تکرار ہوتا تو مناسب نہ تھا، رحمت کہاں اور عذاب غليظ کہاں ، لٰہذا 

  تاکہ ان دونوں کے درميان فاصلہ ہوجائے اور عذاب کی شدت اور تاکيد ميں بھی کسی قسم کی کمی نہ ٓائے ۔
کی صفت استعمال کی “ غليظ” ے کہ ٓايات قرٓان ميں چار مواقع پر عذاب کے لئےاس نکتے کی طرف بھی توجہ رہنا چاہيي

ان ٓايات ميں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب غليظ کا ربط جہاِن ٓاخرت کے ساتھ ہے، خصوصا سوره ) ١گئی ہے (
لت بيان کررہی ہيں اور ايسا ابراہيم کی ٓايات جن ميں عذاب غليظ کی طرف اشاره کيا گيا ہے صراحت سے دوزخيوں کی حا

ہی ہونا چاہيئے کيونکہ دنياوی عذاب کتنا ہی شديد کيوں نہ ہو پھر بھی عذاب ٓاخرت کے مقابلے ميں خفيف ہے کم اہميت کا 
  حامل ہے ۔

بلند  يہ مناسبت بھی قابل مالحظہ ہے کہ جيسا کہ انشاء هللا سوره قمر اور سوره حاقہ ميں ٓائے گا قوم عاد کے لوگ سخت اور
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قامت تھے، ان کے قدکو کھجور کے درختوں سے تشبيہ دی گئی ہے، اسی مناسبت سے ان کی عمارتيں مضبوط، بڑی اور 
اونچی تھيں يہاں تک کہ قبل اسالم کی تاريخ ميں ہے کہ عرب بلند اور مضبوط عمارتوں کی نسبت قوم عادہی کی طرف 

ٓانے واال عذاب بھی انہی کی طرح غليظ اور سخت تھا، جيسا کہ کہتے تھے، اسی لئے ان پر “ عادی”ديتے ہوئے انھيں 
  مذکوره سورتوں کی تفسير ميں ٓائے گا ۔

  اس کے بعد قوم عاد کے گناہوں کا خالصہ تين امور ميں بيان کيا گيا ہے:
وت کے منکر پہال: يہ کہ انھوں نے اپنے پروردگار کی ٓايات کا انکار کيا اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے پيغمبر کی دع

  ہوگئے جوکہ واضح دليل اور مدرک تھا ( َوتِْلَک َعاٌد َجَحُدوا بِآيَاِت َربِِّھم) ۔
دوسرا: يہ کہ وه عملی لحاظ سے بھی انبياء کے خالف عصيان وسرکشی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ( َوَعَصْوا ُرُسلَہُ )، يہاں 

پر ہے کہ تمام انبياء کی دعوت ايک ہی حقيقت کی طرف تھی جمع کی صورت ميں بيان ہوا ہے، ايسا يا تو اس بنا “ رسل”
۔يعنی توحيد اور اس کی شاخيں ۔ لٰہذا ايک پيغمبر کا انکار تمام پيغمبروں کے انکار کے مترادف ہے، يا اس بنا پر کہ 

  ۔ حضرت ہود (عليه السالم) انھيں گزشتہ انبياء پر ايمان النے کی دعوت ديتے تھے اور وه انکار کرتے تھے
 ٍد) ۔تيسرا: گناه ان کا يہ تھا کہ وه حکم خدا کو چھوڑ کر حق دشمن ظالموں کی اطاعت کرتے تھے (َواتَّبَُعوا ٔاَْمَر ُکلِّ َجبَّاٍر َعنِي

  ترک ايمان، انبياء کی مخالفت اور حق دشمن ظالموں کی پيروی سے بڑھ کر کونسا گناه تھا ۔
تا، قتل کرتا اور نابود کرتا ہے اور حکم عقل کا پيرو نہيں ہوتا، دوسرےاس شخص کو کہتے ہيں جو غضب سے مار“ جبار”

اسے کہتے ہيں جو دسروں کو اپنی پيروی پرمجبور کرے يا جو اپنی بڑائی اور تکبر کے ذريعے اپنا “ جبار”لفظوں ميں 
ميں حق کو قبول نہ  وه ہے جو حق وحقيقت کی بہت زياده مخالفت کرے اور کسی صورت“ عنيد”عيب چھپانا چاہے، اور 

  کرے ۔
يہ دو صفات ہر زمانے کے طاغوتوں اور متکبرين کی واضح صفات ميں سے ہيں، کبھی بھی ان کے کان حق بات سننے کو

  تيار نہينہوتے اور اپنے مخالف سے قساوت، بے رحمی اور سختی سے پيش ٓاتے ہيں اور اسے ختم کرديتے ہيں ۔
ميں اوع ديگر  ٢٣وه يہ کہ اگر جبار کا يہی معنی ہے تو پھر قرٓان کی سوره حشر ٓايہ يہاں ايک سوال سامنے ٓاتا ہے اور 

  کيوں ذکر ہوئی ہے؟“ جبار”مصادر اسالمی ميں خدا کی ايک صفت
سے قہر وغلبہ اور قدرت کے “ جبر”يا ماده“ جبار”اس کا جواب يہ ہے کہ اصل لغت ميں جيسا کہ ہم اشاره کرچکے ہيں 

  کے ماده سے کسی نقص کے برطرف کرنے کے معنی ميں ہے ۔“ جبران”ا معنی ميں ہے اور ي
چاہے پہلے معنی ميں ہويا دوسرے معنی ميں، دونوں صورتوں ميں استعمال ہوتا ہے کطھی مذمت کی صورت “ جبار”ليکن 

کے اپنے کمی ميں اور وه اس موقع پر جب کوئی انسان اپنے ٓاپ کو بڑا ظاہر کرکے، تکبر کے ذريعے اور غلط دعوٰی کر
اور نقائص کی تالفی کرنا چاہے يا اپنے خواہش سے دوسرے کو مقہور اور ذليل کرنا چاہے، يہ معنی قرٓان کی بہت سے 

کے ساتھ مل “ عنيد”ٓايات ميں ٓايا ہے، کبھی اسے ديگر قابل مذمت صفات کے ہمراه بيان کيا گيا ه، مثال ًمندرجہ باال ٓايت ميں 
  ميں پيغمبر خدا حضرت عيسٰی کی زبانی ٓائی ہے کہ :٣٢ٓايہ  کر ٓايا ہے، سوره مريم
  ولم يجعلنی جبارا شقيا ۔

  اور خدا نے مجھے جبار اور شقی قرار نہيں ديا ۔
 يا بنی اسرائيل کے حاالت ميں بيت المقدس کے ظالم ساکنين کے بارے ميں ہے کہ بنی اسرائيل نے حضرت موسٰی سے کہا:

  ان فيھا قوماً جبارين۔
  )٢٢سرزمين پر ظالم اور ستم پيشہ قوم رہتی ہے (مائده: اس 

اسے کہا جاتا ہے “ جبار”انھيں دونوں مادوں سے مدح کے معنی ميں استعمال ہوتاہے ، اس حوالے سے “ جبار”کبھی لفظ
قدرت کا  جو لوگوں حاجات اور نقائص کی تالفی کرتا ہو، اسی طرح اس جو جو ہڈيوں کو جوڑتا ہو يا يہ کہ اتنی چبے پناه

مالک ہو کہ اس کا گير اس کے سامنے خاضع اور ذليل ہو ليکن وه کسی پر ظلم نہ کرنا چاہے يا اپنی قدرت سے استفاده نہ 
 ٢٣اس معنی ميں ہوتو دوسری صفات مدح ساتھ ہوتی ہے، جيسا کہ سوره حشر کی ٓايہ “ جبار”کرنا چاہے، اسی بنا پر جب 

  ميں ہے:
  من المھيمن العزيز الجبارالمتکبر۔الملک القدوس السالم المو

وه پاک ومنزه فرمانروا ہے کہ جس سے اس کے بندے کبھی ظلم نہيں ديکھتے اور نگہبان ومھافظ ہے ، ناقابل شکست ہے، 
  قدرت مند ہے اور برتر ہے ۔

ے ٓاپ کو اپن”بمعنی“ متکبر”اور “ ظالم”بمعنی “جبار ” واضح ہے کہ قدوس، سالم اور مومن جيسے صفات کبھی صورت
دوسرے معنی “ جبار”سے مناسبت نہيں رکھتيں، يہ عبارت اچھی طرح سے نشاندہی کرتی ہے کہ يہاں“ بڑا سمجھنے واال
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  ميں ہے ۔
کے صرف کچھ مواقع استعمال نگاه ميں رکھے ہيں اور اس کے لغوی اور متعدد معانی “ جبار”بعض حضرات نے چونکہ 

ہے کہ اس لفظ کا خدا کے لئے استعمال صحيح نہيں ہے (يہی صورت ان کے نزديک لفظ پر غور نہيں کيا لٰہذا ان کا خيال يہ 
  )2کی ہے)ليکن اس کے اصلی لغوی مفہوم کو نظر ميں رکھنے سے اعتراض برطرف ہوجاتا ہے (“ متکبر”

ر نادرست اعمال زير بحث ٓاخری ٓايت جہاں حضرت ہود (عليه السالم) اور قوم عاد کی داستان ختم ہورہی ہے ان کے برے او
کا نتيجہ يوں بيان کيا گيا ہے:وه ان کے اعمال کی وجہ سے اس دنيا ميں ان پر لعنت ونفرين ہوئی اور ان کے مرنے کے بعد 

ْنيَا لَْعنَةً)، اور قيامت   کے دنان کے برے نام اور رسوا کن تاريخ کے سوا ان کی کوئی چيز باقی نہ رہی ( َؤاُْتبُِعوا فِی ٰھِذِه الدُّ
ْم)، دور ہوجا عاد قوم کہا جائے گا کہ جان لو! قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کيا تھا ( َويَْوَم اْلقِيَاَمِة ٔاَاَلٕاِنَّ َعاًدا َکفَُروا َربَّھُ 

  ہود رحمت پروردگار سے ( ٔاَاَلبُْعًدا لَِعاٍد قَْوِم ھُود) ۔
کے “ قوم ہود”ہے ليکن مندرجہ باال ٓايت ميں عاد کے ذکر کے بعد اس قوم کے تعارف کے لئے کافی “ عاد”باوجود يکہ لفظ

الفاظ بھی ٓائے ہيں جن سے تاکيد بھی ظاہر ہوتی ہے اور اس طرف بھی اشاره ہے کہ يہ وہی لوگ ہيں جنھوں نے اپنے 
پر رحمت اٰلہی سے دور دلسوز پيغمبر حضرت ہود (عليه السالم) کو يہ سب تکليفيں پہنچائيں، انھيں تہمتيں ديں اور اسی بنا 

  ہيں ۔
..............  

  ۔۵٠، اور فصلت: ٢۴، لقمان: ١٧۔ سوره ابراہيم:١
۔ کتاب تاج العروس از زبيدی اور مفردات از راغب، اور تفسير مجمع البيان اور تفسير المنار کا زير بحث ٓايات اور سوره حشر کی 2

  ٓاخری ٓايات کے ذيل ميں مالحظہ فرمائيں ۔

  عاد تاريخ کی نگاه ميں ۔ قوم ١

بعض مغربی مورخين جن ميں اسپرينگل بھی شامل ہے نے کوشش کی ہے کہ قوم عاد کا تاريخی طور پر انکار ہی کرديں، 
شايد اس کی وجہ يہ ہے کہ ٓاثار اسالمی کے عالوه اس کا کہيں ذکر نہيں اور انھيں کتب عہد قديم (تورات وغيره)ميں اس کا 

، ليکن ايسے ماخذ موجود ہيں جو نشاندہی کرتے ہيں کہ قصہ عاد عرب کے زمانہ جاہليت ميں مشہور تھا نام ونشان نہيں مال
اور قبل اسالم کے شعراء نے قوم ہودکے بارے ميں گفتگو کی ہے، يہاں تک کہ زمانہ جاہليت ميں بلند اور مضبوط عمارتوں

  کہتے تھے ۔“ عادی”کی طرف ديتے ہوئے انھيں “ عاد”کی نسبت 
کا اطالق دو قبيلوں پر ہوتا ہے، ايک قبيلہ کا تعلق تاريخ سے ہے، يہ جزيره “ عاد”بعض مورخين کا خيال ہے کہ لفط

عربستان ميں زندگی گزارتا تھا، يہ قبيلہ ختم ہوگيا اور اس کے ٓاثار بھی مٹ گئے، تاريخ بشر ميں ان کی زندگی کے چند 
عاد ”کی تعبير  ۵٠فوظ نہيں، ان مورخين نے قرٓان ميں سوره نجم ٓايہ ناقابل اطمينان افسانوں کے اور کوئی چيز مح

  کو اسی طرف اشاره سمجھا ہے ۔“االولیٰ 
سال قبل يا اس  ٧٠٠رہے وه لوگ جن کا تعلق تاريخ انسانی کے دور سے ہے تو احتمال يہ ہے کہ وه ميالد مسيح سے کوئی 

وم سرزمين احقاف يا يمن ميں رہتی تھی، يہ طويل القامت، قوی سے بھی پہلے تھے، اس قوم کو بھی عاد کہتے تھے، يہ ق
  جسم اور طاقتور لوگ تھے، اسی وجہ سے وه بڑے جنگجو سمجھے جاتے تھے ۔

عالوه ازينان لوگونئے تمدن وثقافت ميں بہت ترقی کی، يہ لوگ ٓاباد شہروں، سرسبز زمينوں اور شاداب باغات کے مالک 
  صيف ميں کہتا ہے:تھے، جيسا کہ قرٓان ان کی تو
  التی لم يخلق مثلھا فی البالد۔

  )٨ان کی نظير دنيا کے ديگر شہروں ميں پيدا نہيں ہوئی تھی ۔ (فجر: 
اسی بنا پر بعض مستشرقين نے کہا ہے کہ قوم عاد برہوت کے عالقہ ميں زندگی بسرتی تھی ( يہ عالقہ حضرموت يمن کے 

  ان ميں سے بہت سے لوگ ختم ہوگئے اور باقی ادھر ادھر منتشر ہوگئے ۔نواح ميں ہے) اور ٓاتش نشانيوں کی وجہ سے 
بہرحال يہ قوم ايک عرصہ تک ناز و نعمت ميں زندگی بسر کرتی رہی ليکن جيسا کہ زياده تر نازونعمت ميں پلنے والے 

ہتھکنڈے اختيار لوگوں کا شيوه ہے، وه غرور غفلت ميں مست ہوگئے اور دوسروں پر ظلم وستم ڈھاکر اور استعماری 
کرکے انھوں نے اپنی طاقت سے غلط فائده اٹھايا، مستکبرين اور جبارين عنيد کو انھوں نے اپنا پيشوا بنايا، دين بت پرستی 

کو رائج کيا اور اپنے پيغمبر حضرت ہود(عليه السالم) کی پندونصيحت اور ان کے نظريات وافکار واضح کرنے اور ان کے 
کی سعی وکاوش کو انھوں نے نہ صرف ذره بھر کوئی حيثيت نہ دی بلکہ اس عظيم مرد حق طلب لئے کی گئی اتمام حجت 
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  کيا ٓاواز خاموش کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ۔
کبھی انھيں ديوانگی اور حماقت سے نسبت دی اور کبھی اپنے خداؤں کے غضب سے انھيں ڈراياليکن ٓاپ پہاڑ کی طرح اس 

ابلے ميں ڈٹے رہے، ٓاخر کار تقريبا چار ہزار افراد کو ٓاپ نے پاکباز بنايا اور انھيں اپنے دين مغرور اور طاقتور قوم کے مق
  حق کی طرف لے ٓائے ليکن دوسرے لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور عناد پر باقی رہے ۔

ر چھ دن ان پر مسلط جيسا کہ سوره ذارعات، حاقہ اور قمر ميں ٓائے گا، ٓاخر کار بہت شديد اور تباه کن طوفان سات راتيں او
رہا، اس طوفان نے ان کے محالت برباد کردئے اور ان کی الشيں خزانکے پتوں کی طرح ہوا کی تيز لہروں نے ادھر ادھر 

بکھير ديں، سچے مومنين کو پہلے ہی وہاں سے نکال ليا گيا تھا، خدائے تعالی نے انھيں نجات دی اور ان کی زندگی تمام 
  )1لئے ايک عظيم درس عبرت قرار پائی ۔ (جابروں اور خودسروں کے 

  ۔ قوم عاد پر ابدی لعنت٢
يہ تعبير اور ايسی ديگر تعبيرات مختلف اقوام کے لئے قرٓان کی کئی ايک ٓايات ميں ٓائی ہيں، ان اقوام کے کچھ حاالت بيان 

  فرماکر اس طرح سے فرمايا گيا ہے مثالً:
  )۶٨ٔاَاَلبُْعًدا لِثَُموَد (ہود:

  )٩۵ْعًدا لَِمْديََن َکَما بَِعَدْت ثَُموُد (ہود:ٔاَاَلبُ 
  )۴١فَبُْعًدا لِْلقَْوِم الظَّالِِميَن۔ (مومنون:

  )۴۴فَبُْعًدا لِقَْوٍم اَليُْؤِمنُوَن ۔ (مومنون:
  اور اسی طرح حضرت نوح (عليه السالم) کی داستان ميں ان کی قوم کے بارے ميں ہم پڑھ چکے ہيں:

  )۴۴ِم الظَّالِِميَن (ہود: َوقِيَل بُْعًدا لِْلقَوْ 
ان تمام ٓايات ميں نفرين ايک طرح سے رحمت خدا سے دوری کی عالمت ہے، ان لوگوں کے لئے جنھوں نے بہت بڑے 

  بڑے گناه انجام دئے ہيں ۔
نی ٓاج بھی بالکل اسی طرح سرکش، استعمارگر، ستم پيشہ افراد اور گروہوں کے خالف نعرے لگائے جاتے ہينالبتہ يہ قرآ 

فالں گروه دور ”شعار اس قدر موثر اور جامع ہے کہ جو صرف ايک پہلو کے حامل نہينہے کيونکہ جب ہم کہتے ہيں کہ 
تو اس کی رحمت اٰلہی سے دوری بھی شامل ہے، سعادت سے دوری بھی، ہر قسم کی خيروبرکت اور نعمت سے دوری “ ہو

عادت سے دور ہونا رد عمل ہے ان کے خدا اور خلق خدا سے بھی اور بندگان خدا سے دوری بھی، البتہ ان کا خير وس
روحانی، فکری اور عملی طور پر اندرونی اعتبارسے دور ہونے کا، کيونکہ ہر قسم کا نظريہ اورعمل موت کے بعد 

دوسرے گھر ميں اور دوسرے جہان ميں اپنا عکس رکھتا ہے جو بالکل اس کے مشابہ ہے، اس بنا پر اس جہان کی دورياں 
  )2ٓاخرت ميں خدا کی رحمت، عفو، بخشش اور نعمات سے دوری کا سرچشمہ ہے ۔ (

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

  ۔ تفسير الميزان، تفسير مجمع البيان اور کتاب اعالم القرٓان۔1
ہے، البتہ کا مفعول مطلق ہے اور يہ جملہ مقدر “ ابعدھم هللا”ترکيب نحوی کے اعتبار سے جملہ “ بعدا”۔ مندرجہ باال ٓايت ميں لفظ2

ہے ليکن بعض اوقات مفعول مطلق ذکر کرتے وقت باب “ ابعاد”کا مصدر “ ابعد”ہونا چاہيئے کيونکہ“ابعادا”کی بجائے “بعدا”قاعدتا 
  :-افعال کے مصدر کی بجائے ثالثی مجرد لے ٓاتے ہيں مثال

 وّهللاٰ انبتکم من االرض نباتاً (غور کيجئے گا)

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 
  

ااْلَْٔرِض َواْستَْعَمَرُکْم فِيھَا فَاْستَْغفُِروهُ ثُمَّ تُوبُوا  َوٕاِلٰی ثَُموَد ٔاََخاھُْم َصالًِحا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَ َما لَُکْم ِمْن ٕاِلٍَہ َغْيُرهُ ھَُو ٔاَنَشٔاَُکْم ِمَن ۶١
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  ٕاِلَْيِہ ٕاِنَّ َربِّی قَِريٌب ُمِجيٌب۔

  ترجمہ
ود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا، اس نے کہا: اے ميری قوم! هللا کی پرستش کرو کہ جس کے عالوه ۔ (قوم)ثم۶١

کوئی معبود نہيں، وہی ہے جس نے تمھيں زمين سے پيدا کيا اور اس کی ٓاباد کاری تمھارے سپرد کی، اس سے بخشش طلب 
(اپنے بندوں کے)نزديک اور (ان کے تقاضوں کو)  کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو اور رجوع کرو کہ ميرا پروردگار

  قبول کرنے واال ہے ۔

  قوم ثمود کی داستان شروع ہوتی ہے 
قوم عاد کے حاالت اپنے تمام تر عبرت انگيزدرس کے ساتھ بطور اختصار تمام ہوئے، اب قوم ثمود کی باری ہے، تواريخ 

ميں رہتی تھی، يہاں ہم پھر ديکھتے ہيں کہ قرٓان مجيد جب ان  کے مطابق يہ قوم مدينہ اور شام کے درميان وادی القریٰ 
کے طور پر ياد کرتا ہے، يہ کتنی “ بھائی”پيغمبر حضرت صالح (عليه السالم) کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے تو انھيں 

رِد دل رکھنے عمده، موثر اور خوبصورت تعبير ہے، اس کے بعض مطالب ہم نے گزشتہ ٓايات کے ذيل ميں اشاره کيا ہے، د
ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا ” واال مہربان بھائی کہ جو خير خواہی کے سوا کچھ نہيں چاہتا، 

  َوٕاِلٰی ثَُموَد ٔاََخاھُْم َصالًِحا ) ۔“(
حہ عمل جس کا پھر ہم ديکھتے ہيں کہ حضرت صالح (عليه السالم) کااصولی الئحہ عمل بھی ديگر انبياء جيساہے، وه الئ

ٓاغاز توحيد سے اور ہر قسم کے شرک اور بت پرستی کی نفی سے ہوتا ہے، وه شرک اور بت پرستی جو انسان کی تمام 
  مشکالت کا خمير ہے ۔

  ٕاِلٍَہ) ۔اس نے کہا: اے ميری قوم! خدا کی پرستش کرو کہ جس کے عالوه کوئی معبود نہيں( قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَ َما لَُکْم ِمْن 
اس کے بعد ان ميں حق شناسی کی تحريک پيدا کرنے کے لئے انھيں پروردگار کی اہم نعمتيں کہ جو ان کے پورے وجود پر

محيط ہيں کا ايک پہلو ياد داليا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے: وه ايسی ذات ہے جس نے تمھيں زمين سے پيدا کيا ہے ( َغْيُرهُ ھَُو 
  َْٔرِض) ۔ ٔاَنَشٔاَُکْم ِمَن ااْل 

بے قدر وقيمت خاک کہاں اور يہ وجود عالی اور بديع و عمده خلقت کہاں، کيا کوئی عقل اجازت ديتی ہے کہ انسان ايسے 
خالق وپروردگار کو جو يہ قدرت رکھتا ہے اور جس نے يہ نعمت بخشی ہے اسے چھوڑ کر ان تمسخر ٓاميز بتوں کے 

  پيچھے جائے ۔
نے بعد زمين ميں موجود دوسری نعمت سرکش ياد دالئی گئی ہيں وه ايسی ذات ہے جس نے نعمت خلقت کی طرف اشاره کر

  زمين کی تعمير اور ٓاباد کاری تمھارے سپرد کی ہے اور اس کے وسائل اور ذرائع تمھيں بخشے ہيں ( َواْستَْعَمَرُکْم فِيھَا) ۔
ی کسی کو سپرد کردينے کے معنی ميں ہے اور يہ لغت عرب ميں در اصل زمين کی ٓاباد کار“ اعمار”اور “ استعمار”لفظ

بات طبيعی و فطری ہے کہ اس کا الزمہ ہے کہ ضروری وسايل بھی اسے مہيا کئے جائيں، يہ وه چيز ہے کہ جو ارباب لغت
  مثال ًراغب نے مفردات اور دوسرے بہت سے مفسرين نے مندرجہ باال ٓايت کی تفسير ميں کہی ہے ۔

احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ مراد يہ ہے کہ خدا نے نے تمھيں طوالنی عمر دی ہے، البتہ متون لغت ٓايت کے معنی ميں يہ 
  کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہال معنی زياده صحيح نظر ٓاتا ہے ۔

بہرحال يہ امر دونوں معانی کے لحاظ سے قوم ثمود کے بارے ميں صادق ٓاتا ہے کيونکہ ان کی ٓاباد اور سرسبز وشاداب 
زمين اور پر نعمت باغات بھی تھے، يہ لوگ زراعت ميں نئی نئی ايجادات کرتے تھے اور بہت محنت صرف کرتے تھے، 
عالوه ازيں ان کی عمريں لمبی اور قوی جسم تھے، مضبوط عمارتيں بنانے ميں بھی انھوں نے بيت ترقی کی تھی جيسا کہ 

  قرٓان کہتا ہے:
  اِل بُيُوتًا آِمنِيَن۔َوَکانُوا يَْنِحتُوَن ِمَن اْلِجبَ 

  )٨٢پہاڑوں کے وسط ميں پر امن گھر بناتے تھے ، (حجر:
يہ بات قابل توجہ ہے کہ خدا يہ نہيں کہتا کہ خدا نے زمين کو ٓاباد کيا اور تمھارے اختيار ميں دے ديا بلکہ کہتا ہے کہ زمين 

وذرائع ہر لحاظ سے مہيا ہے ليکن تمھيں کام  کی ٓابادی اور تعمير تمھارے سپرد کردی، يہ اس طرف اشاره ہے کہ وسائل
اور کوشش کرکے زمين کو ٓاباد کرنا ہے اور اس کے منابع اور ذرائع اپنے ہاتھ ميں کرنا ہے اور کوشش کئی بغير تمھيں اپنا

  حصہ نہيں مل سکتا ۔
ملنا چاہيئے، کام اس کے سپرد اس حقيقت کے ضمن ميں يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ايک قوم اور ملت کو ٓاباد کاری کا موقع 
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  کيا جانا چاہيئے اور ضروری وسائل اور سازوسامان اس کے اختيار ميں ديا جانا چاہيئے ۔
اب جب ايسا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا کی طرف رجوع کرو اور پلٹ ٓاؤ کہ ميرا پروردگار اپنے بندوں ”

  (فاستغفُروهُ ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ ٕاِنَّ َربِّی قَِريٌب ُمِجيٌب) ۔ کے قريب ہے اور ان کی درخواست قبول کرتا ہے

  قرٓان اور ہمارے زمانے کا استعمار
جيسا کہ ہم نے مندرجہ باال ٓايات ميں ديکھا ہے کہ خدا کے پيغمبرحضرت صالح (عليه السالم) اپنی گمراه قوم کی تربيت 

يم خلقت اور زمين کی ٓاباد کاری کے لئے اس کے وسائل وذخائرا مکمل کرنے کے لئے ان سے خاک سے انسان کی عظ
سے سپرد کئے جانے کے بارے ميں گفتگو کی ہے، يہ لفظ استعمار اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے ايک خاص زيبائی اور 

يع مہيا ہونے کشش رکھتا ہے، اس ميں تعمير وٓابادکاری کا مفہوم بھی مضمر ہے، تفويض اختيارات کا بھی اور وسائل و ذرا
  کا بھی ليکن ہمارے زمانے ميں اس لفظ کا مفہوم اس طرح سے مسخ ہوگيا ہے اور قرٓانی مفہوم کے بالکل الٹ ہوگيا ہے ۔

ہی نہيں جو اس منحوس انجام کو پہنچنا ہے بہت سے کلمات چاہے وه فارسی کے ہوں يا عربی کے يا دوسری “ استعمار”لفظ
“ حضارت ”ی طرح مسخ، تحريف اور تضاد کا شکار ہوگئے ہيں ، عربی زبان کے الفاظ زبانوں کے ہم ديکھتے ہيں کہ اس

اس “ ہنر مندی ”اور “ ہنر“ ”ٓازادگی“ ”ٓازادی ” ،“روشن فکری“ ”تمدن”اور فارسی زبان ميں “ حرےت”اور “ ثقافت ”،
می، انکار حقيقت اور ہر قسم کا قسم کی مثاليں ہيں ، ان تحريفوں کے نتيجے ميں خود فراموشی ، ماده پرستی، فکری غال

  پھيالؤ، عجلت پسندی اور بے توجہی جنم ليتی ہے ۔
بہرحال ہمارے زمانے ميں استعمار کا حقيقی مفہوم بڑی سياسی وصنعتی طاقتوں اور سوپر طاقتوں کا مستضعف اور کمزور

توں کے ہاں لوٹ مار کرتی ہيں، قوتوں پر غلبہ ہے جس کا ماحول يہ ہے کہ استعماری طاقتيں مستضعف اور کمزور قو
  انھيں غارت کرتی ہيں، ان کا خون چوستی ہيں اور ان کی زندگی کے وسائل غصب کرتی ہيں ۔

استعمار کی کئی روپ ہيں، کبھی يہ ثقافت وتہذيب کا روپ دھار ليتا ہے، کبھی فکری ونظری حوالے سے استحصال کرتا 
حوالے سے سامنے ٓاتا ہے، يہ استعمار ہی ہے جس نے ہماری ٓاج کی  ہے، کبھی اقتصادی، کبھی سياسی اور کبھی فوجی

دنيا کا چہره تاريک کرديا ہے، ٓاج کی دنيا ميں ہر چيز پر اقليت کا قبضہ ہے اوربہت بڑی اکثريت تمام چيزوں سے محروم 
  ہے، يہ استعمار ہی جنگوں، ويرانيوں، تباه کاريوں اور اسلحہ کی کمر شکن دوڈکا سرچشمہ ہے ۔

ہے کہ جو ٹھيک اس معنی کا سانچہ ہے يعنی ضعيف “ استضعاف”جو لفظ قرٓان نے اس مفہوم کے لئے استعمال کيا ہے وه 
  کرنا، اس لفظ کے وسيع مفہوم ميں فکری، سياسی، اقتصادی اور ديگر حوالوں سے کمزور اور ضعيف کرنا شامل ہے ۔

ود لفظ استعمار بھی استعماری ہوگيا ہے کيونکہ اس کا لغوی ہمارے زمانے ميں استعمار کی وسعت کا يہ عالم ہے کہ خ
  مفہوم باکل الٹ گيا ہے ۔

بہرحال استعمار کے حوالے سے ايک غم انگيزطويل داستان وجود ميں ٓائی ہے، کہا جاسکتا ہے کہ اس داستان ميں پوری 
صحيح طور پر معلوم نہيں کہ انسانی معاشرے انسانی تاريخ سمائی ہوئی ہے، اگرچہ استعمار ہميشہ چہره بدلتا رہتا ہے ليکن 

ميں سے کب اس کی ريشہ کنی ہوگی اور کب انسانی زندگی باہمی تعاون واحترام اور اصول امداد باہمی کہ بنياد پر استوار 
  ہوگی تاکہ تمام ميدانوں ميں انسانی پيشرفت کا عمل شروع ہوسکے ۔

ا تَْدُعونَا ٕاِلَْيِہ مُ قَالُوا يَاَصالُِح قَْد ُکنَت فِينَا َمرْ ۶٢ ا قَْبَل ٰھَذا ٔاَتَْنھَانَا ٔاَْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا َوٕاِنَّنَا لَفِی َشکٍّ ِممَّ   ِريٍب۔ُجّوً
  هللاِ ٕاِْن َعَصْيتُہُ فََما تَِزيُدونَنِی َغْيَر تَْخِسيٍر۔قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ُکنُت َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوآتَانِی ِمْنہُ َرْحَمةً فََمْن يَنُصُرنِی ِمْن  ۶٣
وھَا بُِسوٍء فَيَأُْخَذُکمْ  ۶۴   َعَذاٌب قَِريٌب۔ َويَاقَْوِم ٰھِذِه نَاقَةُ هللاِ لَُکْم آيَةً فََذُروھَا تَأُْکْل فِی ٔاَْرِض هللاِ َواَلتََمسُّ
  ثاََلثَةَ ٔاَيَّاٍم ٰذلَِک َوْعٌد َغْيُر َمْکُذوٍب۔ فََعقَُروھَا فَقَاَل تََمتَُّعوا فِی َداِرُکمْ  ۶۵

  ترجمہ
۔انھوں نے کہا:اے صالح(عليه السالم)! اس سے پہلے تو ہماری اميد کا سرمايہ تھا، کيا تو ہميں ان کی پرستش سے روکتا ۶٢

رف تو دعوت ديتا ہے جن کی ہمارے ٓاباؤ واجداد پرستش کرتے تھے اور ہميں اس چيز کے بارے ميں شک ہے جس کی ط
  ہے ۔
۔اس نے کہا: اے ميری قوم! کيا ميں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دليل رکھتا ہوں اور اس کی رحمت بھی ميرے ۶٣

شامل حال ہو ( تو ميں اس کی پيغام رسانی سے روگردانی کرسکتا ہوں)؟ اگر ميں اس کی نافرمانی کروں تواس کے مقابلے 
ے، لٰہذا تمہاری باتيں سوائے تمھارے زياں کارہونے کے بارے ميں ميرے اطمينان کے ميرے ميں کون ميری مدد کرسکتا ہ
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  لئے اور کوئی اضافہ نہيں کرتيں ۔
۔اے ميری قوم!، يہ ناقہ خدا جو تمھارے لئے دليل اور نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ کدا کی زمين ميں چرنے ميں مشغول۶۴

  نہ بہت جلدی خدا کا عذاب گھير لے گا ۔رہے اور اسے کوئی تکليف نہ پہنچاؤ ور
۔ (ليکن)انھوں نے اس کی کونچيں کاٹ ديں اور اس نے ان سے کہا (تمہاری مہلت کا وقت ختم ہوگيا ہے) تين دن تک ۶۵

  اپنے گھروں ميں فائده اٹھالو (اس کے بعد خدائی عذاب ٓاجائے گا)يہ ايسا وعده ہے کہ جس ميں جھوٹ نہيں ہوگا ۔

  تفسير 
 ہم ديکھيں گے کہ حضرت صالح (عليه السالم) کے مخالفين ان کی زنده اور حقيقت پسندانہ منطق کا کيا جواب ديتے ہيں ۔اب 

انھوں نے حضرت صالح (عليه السالم) کو غير موثر بنانے کے لئے يا کم از کم ان کی باتوں کو بے تاثير کرنے کے لئے 
کہنے لگے: اے صالح! اس سے پہلے تو ہماری اميدوں ” وکا دينا چاہتے تھے،ايک نفسياتی حربہ استعمال کيا، وه ٓاپ کو دھ

مشکالت ميں ہم تيری پناه ليتے تھے، تجھ سے مشوره کرتے تھے، تيرے عقل وشعور پر ايمان رکھتے تھے، “کا سرمايہ تھا
ا قَْبَل ٰھَذا)ليکن افسوس کہ  اور تيری خير خواہی اور ہمدردی ميں ہميں ہرگز کوئی شک نہ تھا (قَالُوا يَاَصالُِح قَدْ  ُکنَت فِينَا َمْرُجّوً

تم نے ہماری اميدوں پر پانی پھير ديا، دين بت پرستی کی اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کرکے کہ جو ہمارے بزرگوں کا 
ے نہ ہماری رسم رواج تھا اور ہماری قوم کے افتخارات ميں ست تھا تونے ظاہر کرديا کہ تو بزرگوں کے احترام کا قائل ہ

کيا سچ مچ تو ہميں ان کی پرستش سے ”عقل پر تمھيں کوئی اعتماد ہے اور نہ ہی تو ہمارے طور طريقوں کاحامی ہے، 
  ٔاَتَْنھَانَا ٔاَْن نَْعبَُد َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا ) ۔“ ( روکنا دينا چاہتا ہے جن کی عبادت ہمارے ٓاباؤواجداد کرتے تھے

رستی کے دين کی طرف تو دعوت ديتا ہے ہم اس کے بارے ميں شک وتردد ميں ہی، نہ سرف حقيقت يہ ہے کہ جس يکتا پ
ا تَْدُعونَا ٕاِلَْيِہ ُمِريٍب) ۔   ہميں شک ہے بلکہ اس کے بارے ميں ہم بدگمان بھی ہيں (َوٕاِنَّنَا لَفِی َشکٍّ ِممَّ

توجيہ کے لئے اپنے بڑوں کا سہارا ليتی ہے ان  يہاں ہم ديکھتے ہيں کہ گمراه قوم اپنے غلط اور نادرست افکارواعمال کی
کے تقدس کے ہالہ ميں چھپنے کی کوشش کرتی ہے، يہ وہی پرانی منطق ہے جوتمام منحرف قوموں نے قديم زمانے سے 

  اپنے خرافات کی توجيہ کے لئے اختيار کی، يہی منطق ٓاج بھی ايٹم اور خالء کے دور ميں پوری قوت سے باقی ہے ۔
کے يہ عظيم پيغمبر ان کی ہدايت سے مايوس نہ ہوئے اور ان کی پرفريب باتوں کا ان کی عظيم روح پر ذره برابر ليکن خدا 

کہا: اے ميری قوم! ديکھو اگر ميں اپنے پروردگار ”اثر نہ ہوا، انھوں نے اپنی مخصوص قناعت کے ساتھ انھيں جواب ديا، 
يرے شامل حال ہو، اور اس نے ميرے دل کو روشن اور فکر کو کی طرف سے واضح دليل رکھتا ہوں اور اس کی رحمت م

بيدار کيا ہو اور ميں ايسے حقائق سے ٓاشنا ہوا ہوں جن سے پہلے آشنا نہ تھا تو کيا ميں پھر بھی سکوت اختيار کرسکتا ہوں 
قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِن “(  اور کيا اس صورت مينميں پيام اٰلہی نہ پہنچاؤں اور انحراف اور برائيوں کے خالف جنگ نہ کروں

اگر ميں فرمان خدا کی مخالفت کروں تو کون شخص ہے جو اس ”ُکنُت َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوآتَانِی ِمْنہُ َرْحَمةً)، اس عالم ميں 
تُہُ)، ليکن جان لو کہ تمہاری اس قسم فََمْن يَنُصُرنِی ِمْن هللاِ ٕاِْن َعَصيْ “( کے عذاب وسزا کے مقابلے ميں ميری مدد کرسکتا ہے

کی باتيں اور بڑوں کی روش سے استدالل وغيره کا مجھ پر اس کے سوا اور کوئی اثر نہيں ہوگا کہ تمھارے زياں کارہونے 
  کے بارے ميں ميرا ايمان بڑھے گا ( فََما تَِزيُدونَنِی َغْيَر تَْخِسيٍر) ۔

ے لئے معجزے اور نشانی کے لئے نچاندہی کی، ايسی نشانی جو انسانی قدرت اس کے بعد ٓاپ نے اپنی دعوت کی حقانيت ک
اے ميری قوم !يہ ناقہ اٰلہی تمھارے ”سے ماوراء ہے اور صرف قدرت اٰلہی کے سہارے پيش کی گئی ہے ، ان سے کہا: 

ہ يہ بيابانوں چراگاہوں ميں گھاس پھوس اسے چھوڑدو ک”َويَاقَْوِم ٰھِذِه نَاقَةُ هللاِ لَُکْم آيَةً )،“( لئے ٓايت اور نشانی ہے 
اوراسے ہرگز کوئی تکليف نہ پہنچانا ، اگر ايسا کرو گے تو فوراً تمھيندردناک عذاب ”فََذُروھَا تَأُْکْل فِی ٔاَْرِض هللاِ )،“(کھائے

وھَا بُِسوٍء فَيَأُْخَذُکْم َعَذاٌب قَِريٌب) ۔“(اٰلہی گھير لے گا    َواَلتََمسُّ

  ناقہ صالح
اونٹنی کے معنی ميں ہے، مندرجہ باالٓايت ميں اور قرٓان کی بعض ديگر ٓايات ميں اس کی اضافت خدا کی “ ناقہ”غت ميں ل

يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ يئہ اونٹنی کچھ خصوصيات رکھتی تھی، اس طر ف توجہ کرتے )١طرف سے کی گئی ہے، (
ور دليل حقانيت کے طور پر ٓايا ہے واضح ہوجاتا ہے کہ يہ اونٹنی ايک ہوئے مندرجہ باال ٓايت ميں اس کا زکر ٓايات اٰلہی ا

عام اونٹنی نہ تھی اور ايک حوالے سے يا کئی حوالوں سے معجزه کے طور پر تھی، ليکن ٓايات ميں يہ مسئلہ تفصيل کے 
  نٹنی نہ تھی ۔ساتھ نہيں ٓايا کہ اس ناقہ کی خصوصيات کيا تھيں، اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ يہ کوئی عام او

بس يہی ايک چيز قرٓان ميں دو مواقع پر موجود ہے کہ حضرت صالح (عليه السالم) نے اس ناقے کے بارے ميں اپنی قوم کو
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  بتايا کہ اس عالقے ميں پانی کی تقسيم ہونا چاہيئے، ايک دن ناقہ کا حصہ ہے اور ايک دن لوگوں کا، ٓايت کے الفاظ ہيں:
  )١۵۵ْرٌب َولَُکْم ِشْرُب يَْوٍم َمْعلُوٍم۔ (شعراء: ٰھِذِه نَاقَةٌ لَھَا شِ 

  ميں : ٢٨نيز سوره قمر کی ٓايہ 
  َونَبِّْئھُْم ٔاَنَّ اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْينَھُْم ُکلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر ۔

  سوره شمس ميں بھی اس امر کی طرف اشاره موجود ہے:
  )١٣اھَا ۔ (شمس:فَقَاَل لَھُْم َرُسوُل هللاِ نَاقَةَ هللاِ َوُسْقيَ 

ليکن يہ بات پوری طرح مشخص نہيں ہوسکی کہ پانی کی يہ تقسيم کس طرح خارق عادت تھی، ايک احتمال يہ ہے کہ وه 
اونٹنی بہت زياده پانی پيتی تھی اس طرح سے کہ چشمہ کا تمام پانی اس کے لئے مخصوص ہوجاتا، دوسرا احتمال يہ ہے کہ 

  ی تو دوسرے جانور پانی پينے کی جگہ پر ٓانے کی جرات نہ کرتے ۔جس وقت وه پانی پينے کے لئے ٓات
ايک سوال يہ ہے کہ يہ جانور تمام پانی سے کس طرح استفاده کرتا تھا، اس سلسلے ميں يہ احتمال ہے کہ اس بستی کا پانی 

ہوتے ہيں کہ دن بھر کا کم مقدار ميں ہو، جيسے بعض بستيوں ميں ايک ہی چھوٹا سا چشمہ ہوتا ہے اور بستی والے مجبور 
  پانی ايک گڑھے ميں اکٹھا کريں تاکہ کچھ مقدار جمع ہوجائے اور اسے استعمال کيا جاسکے ۔

ليکن دوسری طرف سوره شعراء کی بعض ٓايات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود تھوڑے پانی والے عالقے ميں زندگی بسر 
  توں اور نخلستان کے مالک تھے، قرٓان کہتا ہے:نہيں کرتی تھی، بلکہ وه لوگ تو باغوں، چشموں، کھي

  )١۴٨، تا١۴۶ٔاَتُْتَرُکوَن فِی َما ھَاھُنَا آِمنِيَن، فِی َجنَّاٍت َوُعيُوٍن، َوُزُروٍع َونَْخٍل طَْلُعھَا ھَِضيٌم. (شعراء: 
ہے ليکن بعض روايات  بہرحال جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ناقہ صالح کے بارے ميں اس مسئلے پر قرٓان نے اجماال ذکر کيا

جو شيعہ اور سنی دونوں طرق سے نقل ہوئی ہيں ميں ہے کہ اس ناقہ کے عجائب خلقت ميں سے تھا کہ وه پہاڑ کے اندر 
  سے باہرنکلی، اس کے بارے ميں کچھ اور خصوصيات بھی منقول ہيں جن کی وضاحت کا يہ موقع نہيں ہے ۔

نبی نے اس ناقہ کے بارے ميں بہت سمجھايا بجھايا مگر انھوں نے  بہر کيف حضرت صالح (عليه السالم) جيسے عظيم
ٓاخرکار ناقہ کو ختم کردينے کا مصمم اراده کرليا، کيونکہ اس کی خارق عادت اور غير معمولی خصوصيات کی وجہ سے 

ثمود کے کچھ  لوگوں ميں بيدار ی پيدا ہورہی تھی اور حضرت صالح (عليه السالم) کی طرف مائل ہورہے تھے لٰہذا قوم
سرکشوں نے جو حضرت صالح (عليه السالم) کی دعوت کے اثرات کو اپنے مفادات کے خالف سمجھتے تھے اوروه ہرگز 

لوگوں کی بيداری نہيں چاہتے تھے کيونکہ خلق خدا کی بيداری سے ان کے استعماری اور استثماری مفادات کو نقصان 
ر کی، کچھ افراد کو اس کام پر مامور کيا گيا، ٓاخر کار ان ميں سے ايک نے ناقہ پہنچاتا تھا، ناقہ کو ختم کرنے کی سازش تيا

  پر حملہ کيا اور اس پر ايک يا کئی وار کئے اور اسے مار ڈاال ( فََعقَُروھَا) ۔
کا معنی “عقرة البعير”کے ماده سے ہے، اس کا معنی ہے کسی چيز کی اساس اور جڑ ،“)ظلم”(بروزن “ عقر“ ”عقروھا”

اونٹ کو قتل کرنا چونکہ اس کے اصل وجود کو ختم کردينے کا “ ميں نے اونٹ کا سر قلم کرديا اور اسے نحر کرديا”ہے 
سبب بنتا ہے لٰہذا يہ ماده اس معنی ميں استعمال ہوا ہے، کبھی نحر کرنے کی بجائے اونٹ کی کوچينکاٹنے يا اس کے ہاتھ 

راصل ان تمام معانی کی بازگشت ايک ہی چيز کی طرف ہے اور ان سب کاپاؤں قطع کرنے کے معنی ميں بھی ليا گيا ہے، د
  ايک ہی نتيجہ ہے (غور کيجئے گا) ۔

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

۔ ادبی اصطالح ميں يہ ايک تشريعی اضافت ہے جو کسی چيز کے شرف اور اہميت کی دليل ہے، ،مندرجہ باالٓايت ميں اس کے دو ١
  وغيره ٓائے ہيں ۔“ بيت ّهللاٰ ”اور “ شھرّهللاٰ ”، ديگر مواقع پر “ارض ّهللاٰ ”ور ا“ ناقة ّهللاٰ ”نمونے نظر ٓاتے ہيں

  مکتب کا رشتہ 

يہ امر توجہ طلب ہے کہ اسالمی روايات ميں ہے جس نے ناقہ کو مارا تھا وه صرف ايک شخص تھا ليکن اس کے باوجود 
کی طرف ديتا ہے اورجمع کا صيغہ استعمال کرتے  قرٓان اس کام کی نسبت حضرت صالح (عليه السالم) کے تمام مخالفين

  ۔“ فعقروھا:”ہوئے کہتا ہے 
يہ اس بنا پر ہے کہ قرٓان کسی امر پر باطنی طور پر راضی ہونے اور اس کے مکتبی رشتے کو اس ميں شرکت سمجھتا 

فقط اپنی قوت کے  ہے، در حقيقت اس کام کی سازش انفرادی نہ تھی، يہاں تک کہ جس نے اس پر عمل کيا تھا اس نے
سہارے ايسا نہيں کيا تھا بلکہ اس کے پيچھے جمعيت کی طاقت تھی اور وہی اسے حوصلہ دے رہی تھی، يقينا ايسے کام کو 

  انفرادی قرار نہيں ديا جاسکتا بلکہ يہ ايک گروہی اور جماعتی کام شمار ہوگا ۔
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  اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:
  قة ثمود رجل واحد فعمھم ّهللاٰ بالعذاب لما عموه بالرضا ۔وانما عقر نا

  ) ۔1ناقہ صالح کو ايک شخص نے قتل کيا تھا، خدا نے تمام سرکش قوم کو عذاب کيا کيونکہ وه سب اس پر راضی تھے 
بيت عليہم السالم سے اسی مضمون کی يا اس کی مانند متعدد ديگر روايات پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور ائمہ اہل 

منقول ہيں، ان سے اسالم کے نزديک مکتبی رشتے اورفکری ہم ٓاہنگی کی بنياد پر بننے والے پروگراموں کی بہت زياده 
  اہميت واضح ہوتی ہے، نمونہ کے طور پر ان روايات کا کچھ حصہ ہم ذيل ميں پيش کرتے ہيں:

  قال رسول ّهللاٰ صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم
  امراً فکرھہ کان کمن غاب عنہ، ومن غاب عن امرفرضيہ کان کمن شھده۔من شھد 

جو شخص کسی کام کو ديکھے ليکن اس سے متنفر ہو تو وه اس شخص کی طرح ہے جو اس سے غائب ہو اور جو کسی کام
شريک سے غائب ہو ليکن دلی طور پر اس پر راضی ہو تو وه اس شخص کی طرح ہے جو اس وقت حاضر تھا اور اس ميں 

  )2تھا ۔ (
  امام علی ابن موسٰی رضا عليہ السالم فرماتے ہيں:

  لو ان رجال قتل فی المشرق فرضی بقتلہ رجل بالمغرب لکان الرضی عند ّهللاٰ عز وجل شريک القاتل۔
جب کوئی شخص مشرق ميں قتل ہو اورايک شخص مغرب ميں رہتے ہوئے اس کے قتل پر راضی ہو تو خداکے ہانوه قاتل 

  )3يک ہے ۔ (کا شر
  حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے، ٓاپ نے فرمايا:

  الراض بفعل قوم کالداخل معھم فيہ وعلی کل داخل فی باطل اثمان اثم العمل بہ واثم الرضا بہ۔
جو شخص کسی گروه کے فعل پر راضی ہو وه اس شخص کی طرح ہے جو اس کام ميں ان کا شريک ہو ليکن جس نے عمال

  )4اس کے دو گناه ہيں، ايک عمل گناه کا اور دوسرااس عمل پر راضی ہونے کا گناه ہے ۔ ( شرکت کی ہے
مکتبی اور فکری رشتے کی گہرائی کو جاننے کے لئے اور سمجھنے کے لئے اس ميں زمان ومکان کی کوئی قيد نہيں، نہج 

  کالم کی طرف توجہ کرنا کافی ہے: البالغہ ميں موجود حضرت علی عليہ السالم کے اس پر معنی اور ہال دينے والے
جب حضرت اميرالمومنين (عليه السالم) نے ميدان جمل ميں جنگ کی ٓاگ بھڑکانے والے باغيوں پر فتح پالی اور ٓاپ کے 

اصحاب وانصار شرک وجاہليت کے خالف اسالم کی اس کاميابی پر خوش ہوئے تو ان ميں سے ايک شخص عرض کرنے 
  لگا:

ی کہ ميرا بھائی اس ميدان ميں موجود ہوتا اور وه بھی دشمن پر ٓاپ کی کاميابی کو اپنی ٓانکھوں سے ميری کتنی خواہش تھ
  ديکھتا ۔

  امام(عليه السالم) نے اس کی طرف رخ کيا اورفرمايا:
  اھوی اخيک معنا؟

  يہ بتاؤ کہ تمھارے بھائی کا دل اور ٓارزو ہمارے ساتھ تھی؟
  فقال نعم۔

  اس نے عرض کيا: جی ہاں ۔
  تو امام (عليه السالم) نے فرمايا:

  فقدشھدنا
  (فکر مت کرو) وه بھی اس ميدان ميں شريک تھا ۔

  اس کے بعد ٓاپ (عليه السالم) نے فرمايا:
  ولقد شھدنا فی عسکرنا ھذا اقوام فی اصالب الرجال وارحام النساء سيرعف بھم الزمان ويقوی بھم االيمان۔

ہمارے لشکر ميں ان گروہوں نے بھی شرکت کی ہے جو ابھی اپنے باپوں کے صلب تجھے اس سے بھی بڑھ کر بتاؤں، ٓاج 
اور ماؤں کے رحم ميں ہيں (اور ابھی انھوں نے اس دنيا ميں قدم نہيں رکھا)ليکن وقت گزرنے کے ساتھ عنقريب وه دنيا ميں 

  )5ٓائيں گے اور ان کی قوت وطاقت سے قوت ايمان ميں اضافہ ہوگا ۔ (
ں کہ جو لوگ کسی کام ميں شريک ہوتے ہيں اور اس کی تمام مشکالت و زحمات کو برداشت کرتے ہيں وه اس ميں شک نہي

ايک خاص امتياز کے حامل ہيں ليکن اس کامعنی يہ نہيں کہ دوسرے بالکل اس ميں شريک نہيں ہوتے بلکہ کيا اس زمانے 
ومذہب کے اعتبار سے اس کام سے منسلک ہيں وه ايکميں اور کيا ٓائنده زمانوں ميں جو اشخاص بھی فکر ونظر اور مکتب 
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  لحاظ سے اس ميں شريک ہيں ۔
يہ مسئلہ شايد کسی عالمی مکتب ميں اپنی نظير ومثيل نہ رکھتا ہو، جو کہ ايک اہم اجتماعی حقيقت کی بنياد پر استوار ہے 

ے انجام دئےے ہوئے کسی معين کام اور وه يہ ے کہ جو لوگ طرِز فکر ميں دوسروں سے مشابہت رکھتے ہيں اگرچہ ان ک
ميں شريک نہ ہوں تاکہ ہم يقينی طور اپنے ماحول اور زمانے ميں اس سے ملتے جلتے کام انجام ديں گے کيون کہ انسان 

کے اعمال ہميشہ اس کے افکار کا پرتو ہوتے ہيں، ممکن نہيں کہ انسان کسی مکتب کا پابند ہواور وه اس کے عمل ميں 
  واضح نہ ہو۔

الم پہلے قدم پر ہی روح انسانی ميں اصالحات جاری کرتاہے تاکہ مرحلہ عمل کی خودبخود اصالح ہوجائے، جو دستور ہماس
نے ستور باال ميں ذکر کيا ہے اس کے مطابق جب ايک مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ فالں نيک کام يا بد کام انجام پارہا ہے تو 

تيار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وه اپنے قلب وروح کو نيکيوں کا ہمنوا بناتااس کے بارے ميں فوراً ايک صحيح موقف اخ
ہے اور برائيوں سے نفرت کرتا ہے، يہ اندرونی کاوش يقينا اس کے اعمال پر اثرانداز ہوگی اور اس کا فکری تعلق ايک 

  عملی رشتے کی صورت ميں نمودار ہوجائے گا ۔
الم) نے قوم کی سرکشی، نافرمانی اور اس کے ہاتھوں قتل ناقہ کے بعد اسے ٓايت کے ٓاخر ميں حضرت صالح (عليه الس

کہا کہ پورے تين دن تک اپنے گھروں ميں جس نعمت سے چاہو استفاده کرو اور جان لو کہ ان “خطرے سے ٓاگاه کيا اور 
اس بات کو حتمی سمجھو، ميں جھوٹ نہيں ” ٔاَيَّاٍم)، فَقَاَل تََمتَُّعوا فِی َداِرُکْم ثاََلثَةَ “( تين دنوں کے بعد عذاب اٰلہی ٓاکے رہے گا
  ٰذلَِک َوْعٌد َغْيُر َمْکُذوب ) ۔“( کہہ رہا يہ ايک سچا اورحقيقی وعده ہے

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

  ۔٢٠١۔ نہج البالغہ، کالم 1
  ۔۴٠٩، ص ١١۔ وسائل االشيعہ، ج2
  ۔۴١٠، ص ١١۔ وسائل االشيعہ، ج3
  ۔۴١١، ص ١١۔ وسائل االشيعہ، ج4
 ۔١٢نہج لبالغہ، کالم  ۔5

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْينَا َصالًِحا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِی يَْوِمئٍِذ ٕاِنَّ رَ  ۶۶ ا َجاَء ٔاَْمُرنَا نَجَّ   بََّک ھَُو اْلقَِویُّ اْلَعِزيُز۔فَلَمَّ
ْيَحةُ فَٔاَْصبَُحوا فِی ِديَاِرِھْم َجاثِِمين۔ ۶٧   َؤاََخَذ الَِّذيَن َظلَُموا الصَّ
  َکٔاَْن لَْم يَْغنَْوا ِفيھَا ٔاَاَلٕاِنَّ ثَُموَد َکفَُروا َربَّھُْم ٔاَاَلبُْعًدا لِثَُموَد۔ ۶٨

  ترجمہ
س پر ايمان النے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کے ۔جب (اس قوم کی سزا کے بارے ميں) ہمارا حکم ٓاپہنچا تو صالح اور ا۶۶

  ذريعے ( اس دن کی رسوائی سے نجات بخشی) کيونکہ تيرا پروردگار قوی اور ناقابل شکست ہے ۔
  ۔اور جن لوگوں نے ظلم کيا تھا انھيں( ٓاسمانی) صيحہ نے ٓاليا اور وه اپنی ہی گھروں ميں منہ کے بل گرکر مرگئے ۔۶٧
ا وه ان گھروں کے باسی ہی نہ تھے، جان لو کہ قوم ثمود نے اپنے پروردگار کا انکار کيا تھا، دور ۔اس طرح سے کہ گوي۶٨

  ہو قوم ثمود (رحمت پروردگار سے) ۔

  قوم ثمود کا انجام 
ان ٓايت ميں اس سرکش قوم (قوم ثمود) پر تين دن کی مدت ختم ہونے پر نزول عذاب کی کيفيت بيان کی گئی ہے: اس گروه 

ذاب کے بارے ميں جب ہمارا حکم ٓاپہنچاتو صالح اور اس پر ايمان النے والوں کو ہم نے اپنی رحمت کے زير سايہ پر ع
ْينَا َصالًِحا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا) ۔ ا َجاَء ٔاَْمُرنَا نَجَّ   نجات بخشی ( فَلَمَّ

 
   



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

 
 

رسوائی، خواری اور بے ٓابروئی سے بھی انھيں نجات عطا ” انھيں نہ صرف جسمانی ومادی عذاب سے نجات بخشی بلکہ
  )١َوِمْن ِخْزِی يَْوِمئٍِذ) ۔ (“( کی کہ جو اس روز اس سرکش قوم کو دامنگير تھی

کيونکہ تيرا پروردگار ہر چيز پر قادر اور ہرکام پر تسلط رکھتا ہے، اس کے لئے کچھ محال نہيں ہے اور اس کے ارادے 
کچھ بھی حيثيت نہيں رکھتی ( ٕاِنَّ َربََّک ھَُو اْلقَِویُّ اْلَعِزيُز)، لٰہذا کثير جمعيت کے عذاب اٰلہی ميں کے سامنے کوئی طاقت 

مبتال ہونے سے صاحب ايمان گروه کو کسی قسم کی کوئی مشکل اور زحمت پيش نہيں ہوگی، يہ رحمت اٰلہی ہے جس کا 
  ور بے ايمان افراد کی وجہ سے مومنين گرفتاِر بال نہ ہوں ۔تقاضا ہے کہ بے گناه گنہگاروں کی ٓاگ ميں نہ جليں ا

ليکن ظالموں کو صيحہ ٓاسمانی نے گھير ليا، اس طرح سے کہ يہ چيخ نہايت سخت اور وحشتناک تھی، اس کے اثر سے وه 
ْيَحةُ فَٔاَْصبَ    ُحوا فِی ِديَاِرِھْم َجاثِِمين) ۔سب کے سب گھروں ہی ميں زمين پر گر کر مر گئے، ( َؤاََخَذ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ

وه اس طرح مرے اور نابود ہوئے اور ان کے ٓاثار مٹے کہ گويا وه اس سرزمين ميں کبھی رہتے ہی نہ تھے، ( َکٔاَْن لَْم يَْغنَْوا 
  فِيھَا) ۔

ا تھا ( ٔاَاَلٕاِنَّ ثَُموَد َکفَُروا جان لو کہ قوم ثمود نے اپنے پروردگار سے کفر کيا تھا اور انھوں نے احکام اٰلہی کو پس پشت ڈال دي
  َربَّھُْم ) ۔

  ُدور ہو قوم ثمود، هللا کے لطف ورحمت سے اور ان پر لعنت ہو (ٔاَاَلبُْعًدا لِثَُمود) ۔
..............  

وجہ  لغت ميں شکست کے معنی ميں ہے کہ جو انسان پر ٓاتی ہے، چاہے خود اس کے اپنے ذريعہ ہو يا کسی دوسرے کی“ خزی”۔ ١
  سے نيز ہر قسم کی رسوائی اور بہت زياده ذلت بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہے ۔

  چند اہم نکات 

  

  ۔ مومنين کے لئے رحمت اٰلہی١

ان ٓايات ميں ہم پھر ديکھتے ہيں کہ رحمت اٰلہی مومنين پر اس قدر مہربان ہے کہ نزول عذاب سے پہلے خدا تعالٰی انھيں امن 
  کرديتا ہے اور ہر خشک وتر کو عذاب اور سزا ميں مبتال نہيں کرتا ۔وامان کی جگہ منتقل 

البتہ ممکن ہے کہ حوادث ناگوار مثال ًسيالب، وبائی بيمارياں اور زلزلے وغيره ايسا رخ اختيار کرليں کہ ہر چھوٹے بڑے 
ے ورنہ عدالت اٰلہی کی منطق کو اپنی لپيٹ ميں لے ليں ليکن يہ حوادث يقينی طور پر عذاب اٰلہی کے حوالے سے نہيں ہوت
  ميں محال ہے کہ ايک بھی بے گناه شخص الکھوں گنہگاروں کے ساتھ جرم ميں گرفتار ہو۔

يہ بات البتہ پورے طور پر ممکن ہے کہ کچھ افراد ايک گنہگار جماعت ميں رہتے ہوئے خاموش رہيں اور وه برائی کے 
ريں اور وه بھی اسی انجام سے دوچارہوں ليکن اگر وه اپنی ذمہ داریخالف مقابلے کے بارے ميں اپنی ذمہ داری پوری نہ ک

پر عمل کريں توپھر محال ہے کہ وه حادثہ جو عذاب کے طورپرنازل ہو انھيں دامنگير ہو، (خدا شناسی سے مربوط مباحث 
ی بحث کی ہے) ميں نزول بال اور حوادث کے مابين رابطے کے حوالے سے ہم نے اس موضوع سے متعلق کتب ميں تفصيل

  )1۔ (

  سے کيا مراد ہے“ صيحہ”۔ ٢
کو کہتے ہيں جو عام طور پر کسی انسان يا جانور کے منہ سے نکلتی ہے ليکن اس “ بہت بلند ٓاواز” لغت ميں ميں“ صيحة”

  اس کے مفہوم ميں شامل ہے ۔“ نہايت بلند آواز”کامفہوم اسی سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ہر قسم کی 
کے مطابق چند ايک گنہگار قوموں کو صيحہ ٓاسمانی کے ذريعے سزا ہوئی، ان ميں سے ايک يہی قوم ثمود تھی،ٓايات قرٓانی 

  ۔) ٩۴اور تيسری قوم شعيب (ہود: ) ٧٣دوسری قوم لوط (حجر:
 :قرٓان کی دوسری ٓايات سے قوم ثمود کے بارے ميں معلوم ہوتا ہے کہ اسے صاعقہ کے ذريعے سزا ہوئی، ارشاد اٰلہی ہے

  )١٣فَإِْن ٔاَْعَرُضوا فَقُْل ٔاَنَذْرتُُکْم َصاِعقَةً ِمْثَل َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد (فصلت: 
  کی وحشتناک ٓاواز ہے ۔“ صاعقة”سے مراد“ صيحة”يہ نشاندہی کرتی ہے کہ 

ما مثبت ہے کويں سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا صاعقہ کی وحشتناک ٓاواز کسی جمعيت کو نابود کرسکتی ہے؟ اس کا جواب مسل
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کہ ہم جانتے ہيں کہ ٓاواز کی لہريں جب ايک معين حد سے گزرجائيں تو شيشے کو توڑ ديتی ہيں، يہاں تک کہ بعض 
  عمارتوں کو تباه کرديتی ہيں اورانسانی بدن کے اندر کے ٓارگانزم کو بے کار کرديتی ہيں ۔

ٓاواز کی لہروں سے تيز رفتار سے چلتے ہيں)تو کچھ لوگ ہم نے سناکہ جب ہوائی جہاز صوتی ديوار توڑ ديتے ہيں (اور 
بے ہوش ہوکر گرجاتے ہيں يا عورتو ں کے حمل ساقط ہوجاتے ہيں يا ان عالقوں ميں موجود عمارتوں کے تمام شيشے ٹوٹ 

  جاتے ہيں ۔
ے کہ اعصاب فطری اور طبيعی ہے کہ اگر ااواز کی لہروں کی شدت اس سے بھی زياده ہوجائے تو ٓاسانی سے ممکن ہ

  ميں، دماغ کی رگوں ميں اور دل کی ڈھڑکن ميں تباه کن اختالل پيدا ہوجائے جو انسانوں کی موت کا سبب بن جائے ۔
  ٓايات قرٓانی کے مطابق اس دنيا کا اختتام بھی ايک عمومی صيحہ کے ذريعے ہوگا، ارشاد اٰلہی ہے :

ُموَن (ٰيسين: َما يَنظُُروَن ٕاِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً تَأُْخذُ    )۴٩ھُْم َوھُْم يَِخصِّ
  جيسا کہ قيامت بھی ايک بيدار کرنے والی صيحہ سے شروع ہوگی، قرٓان کہتا ہے:

  )۵٣ٕاِْن َکانَْت ٕاِالَّ َصْيَحةً َواِحَدةً فَإَِذا ھُْم َجِميٌع لََدْينَا ُمْحَضُروَن۔ (ٰيسين: 

  ۔ سزا صرف مادی پہلو سے نہيں٣
اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سرکشوں اور طغيان گروں کی سزا نہ سرف مادی پہلو نہيں رکھتی بلکہ زير بحث ٓايات سے 

معنوی پہلو کی بھی حامل ہے کيونکہ ان کا رسوا کن انجام اور مرگبار سرنوشت کا تذکره تاريخ کا رسوا کردينے واال باب 
  رقم ہوگا ۔ بن جائے گا جب کہ اہل ايمان کا ذکر تاريخ ميں سنہری حروف ميں

  کا مفہوم“جاثمين” ۔۴
(بروزن خشم)سے گھٹنوں کے بل بيٹھنے کے معنی ميں ہے، اسی طرح منہ کے بل گرنے کے معنی ميں“ جثم”ماده “ جاثم”

  بھی ٓايا ہے ۔
 کی تعبير سے معلوم ہوتا ہے کہ صيحہ آسمانی ان کی موت کا سبب بنی ليکن ان کے بے جان جسم زمين پر گرے“ جاثمين”

پڑے تھے، البتہ چند ايک روايات سے نتيجہ نکلتا ہے کہ صاعقہ کی ٓاگ نے انھيں جال کر خاکستر کر ديا ليکن يہ دونوں 
چيزيں ايک دوسرے کے منافی نہيں ہيں کيونکہ صدائے صاعقہ کا وحشتناک اثر فوراً ظاہر ہوجاتا ہے جب کہ اس کے 

  ں کے اندر ہوں، بعد ميں ظاہر ہوتے ہيں ۔جالنے کے ٓاثار خصوصا ان لوگوں کے لئے جو عمارتو

  کا مطلب“ يغنوا”۔ ۵
کا اصلی مفہوم بے نيازی “ غنا” کے ماده سے، کسی مکان ميں اقامت کے معنی ميں ہے اور بعيد نہيں کہ“ غنی“ ”يغنوا”

ھر سے دوسرے ميں کے معنی سے ليا گيا ہو کيونکہ بے نياز شخص مستقل گھر رہتا ہے اور وه مجبور نہيں ہوتا کہ ايک گ
  منتقل ہوتا رہے ۔

قوم ثمود اور اسی طرح قوم شعيب کے لئے ٓايا ہے، اس کا مفہوم يہ ہے کہ ان کی زندگی کا دفتر “ کان لم يغنوا فيھا” جملہ
  )2اس طرح سے لپيٹ ديا گيا کہ گويا وه اس سرزمين ميں رہتے ہی نہ تھے ۔(

  َم بِاْلبُْشرٰی قَالُوا َساَلًما قَاَل َساَلٌم فََما لَبَِث ٔاَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيذٍ َولَقَْد َجائَْت ُرُسلُنَا ٕاِْبَراِھي ۶٩
ا َرٔاَی ٔاَْيِديَھُْم اَلتَِصُل ٕاِلَْيِہ نَِکَرھُْم َؤاَْوَجَس ِمْنھُْم ِخيفَةً قَالُوا اَلتََخْف ٕاِنَّا ٔاُْرِسلْ  ٧٠   نَا ٕاِلٰی قَْوِم لُوطٍ فَلَمَّ
  ہُ قَائَِمةٌ فََضِحَکْت فَبَشَّْرنَاھَا بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء ٕاِْسَحاَق يَْعقُوبَ َواْمَرٔاَتُ  ٧١
  قَالَْت يَاَوْيلَتَا ٔأَاَلُِد َؤاَنَا َعُجوٌز َوٰھَذا بَْعلِی َشْيًخا ٕاِنَّ ٰھَذا لََشْیٌء َعِجيبٌ  ٧٢
  بََرَکاتُہُ َعلَْيُکْم ٔاَْھَل اْلبَْيِت ٕاِنَّہُ َحِميٌد َمِجيدقَالُوا ٔاَتَْعَجبِيَن ِمْن ٔاَْمِر هللاِ َرْحَمةُ هللاِ وَ  ٧٣

  ترجمہ
۔ہمارے بھيجے ہوئے بشارت لے کر ابراہيم کے پاس ٓائے، کہا: سالم، (اس نے بھی )کہا: سالم اور زياده دير نہ لگی کہ ۶٩

  (ان کے لئے بھنا ہوا گوسالہ لے ٓايا) ۔
ے ہاتھ اس کی طرف نہيں بڑھتے (اور وه اسے نہيں کھاتے) توانھيں بڑا سمجھا اور ۔ (ليکن ) جب اس نے ديکھا کہ ان ک٧٠

  دل ميں احساس خوف کيا (مگر) انھوں نے اس سے (جلد ہی )کہا: ڈرئےے نہيں ہم قوم لوط کی طرف بھيجے گئے ہيں ۔
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  شارت دی ۔۔اور اس کی بيوی کھڑی تھی وه ہنسی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اس کے بعد يعقوب کی ب٧١
۔اس نے کہا: وائے ہو مجھ پر، کيا ميں بچہ جنوں گی جب کہ ميں بوڑھی عورت ہوں اور ميرا يہ شوہر بھی بوڑھا ہے، ٧٢

  يہ تو واقعاً عجيب بات ہے ۔
۔انھوں نے کہا کيا حکم خدا پرتعجب کرتی ہو، يہ خدا کی رحمت اور اس کی برکتيں ہيں جو تم اہل بيت پر کيونکہ خدا ٧٣

  اور مجيد ہے ۔حميد 
..............  

اردوترجمہ) پر بھی کچھ توضيحات ٓائی ہيں جو ايسی ٓايات سے فہم مقصود کے لئے موثر ہيں، قارئين (١١٣، ص ٧۔ تفسير نمونہ، ج 1
  کی طرف رجوع کريں ۔“ در جستجوی خدا ”اور “ٓافريدگاِر جہان”کرام! اس سلسلے ميں کتاب 

  ، (اردوترجمہ) کی طرف رجوع کريں ۔٢١٠، ص ۶لئے تفسير نمونہ، ج ۔ اس سلسلے ميں مزيد وضاحت کے2

  ابراہيم بت شکن کی زندگی کے کچھ حاالت

  اب ابراہيم جيسے بہادر بت شکن کی زندگی کے کچھ حاالت کی باری ہے ۔
ہے، مثال ًسورٔه البتہ اس عظيم پيغمبر کی بھر پور زندگی کے بارے ميں زياده تفصيل قرٓان کی دوسری سورتوں ميں ٓائی 

بقره، ٓال عمران، نساء،انعام اور انبياء وغيره، يہاں ان کی زندگی کا صرف ايک حصہ ذکر ہوا ہے جو قوم لوط کے واقعہ 
  سے اور اس سرکش گناه ٓالود گروه کے عذاب دئے جانے سے مربوط ہے ۔

  ئے (َولَقَْد َجائَْت ُرُسلُنَا ٕاِْبَراِھيَم بِاْلبُْشرٰی ) ۔پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہمارے بھيجے ہوئے ابراہيم کے پاس ايک بشارت لے کرآ 
جيسا کہ بعد کی ٓايات سے معلوم ہوگا يہ کدا کے بھيجے ہوئے وہی فرشتے تھے جو قوم لوط کو تباه وبرباد کرنے پر مامور 

  تھے ليکن پہلے وه حضرت ابراہم (عليه السالم) کے پاس ايک پيغام دينے ٓائے تھے ۔
ميں کہ وه کونسی بشارت لے کر ٓائے تھے، دو احتماالت ہيں اور ان دونوں کو جمع کرنے ميں کوئی مانع نہيں ہےاس بارے 

  ۔
پہال احتمال يہ ہے کہ وه حضرت اسماعيل (عليه السالم) اور حضرت اسحاق (عليه السالم) کی پيدائش کی بشارت تھی کيوں 

گزر چکی تھی، ابھی تک ان کی کوئی اوالد نہ تھی، ان کی ٓارزو تھی کہ حضرت ابراہم (عليه السالم) کی ايک طويل عمر 
کہ ان کا ايک يا کئی بيٹے ہوں جو صاحب نبوت ہوں، اس لئے حضرت اسماعيل (عليه السالم) اور حضرت اسحاق (عليه 

  السالم) کی پيدائش کی خبر ان کے لئے ايک عظيم بشارت تھی ۔
ليه السالم) قوم لوط کے فساد اور سرکشی سے بہت ناراحت تھے جب انھينمعلوم دوسرا احتمال يہ ہے کہ حضرت ابراہم (ع

  ہوا کہ فرشتے ان کے بارے ميں يہ ھکم الئے ہيں تو انھيں راحت ملی ۔
بہرحال جب بھيجے ہوئے (رسوالن) ان کے پاس ٓائے تو انھوں نے سالم کيا (قَالُوا َساَلًما )، اس نے بھی ان کے جواب ميں 

  قاَل َساَلم) ۔سالم کہا (
  زياده دير نہ گزری تھی کہ ان کے لئے بھنا ہوا بچھڑا لے ٓائے ( فََما لَبَِث ٔاَْن َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ) ۔

ہر “ عنيد”بعض نے يہ احتمال ظاہر کيا ہے کہ “ بھنا ہوا”کا معنی ہے“ حنيد”اور “ گوسالہ”اور “ بچھڑا”کا معنی “ عجل”
تے بلکہ صرف اسی گوشت کو کہتے ہيں جو پتھروں کے اوپر رکھا جائے اور اس کے قسم کے بھنے ہوئے کو نہيں کہ

  اطراف ميں ٓاگ روشن کی جائے ليکن ٓاگ اس تک نہ پہنچے اور وه خستہ اور بھنا ہوا ہوجائے ۔
نا اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہمان نوازی کے ٓاداب ميں سے ايک يہ ہے کہ جتنا جلدی ہوسکے مہمان کے لئے کھا

تيار کيا جائے کيوں کہ مہمان جب کہيں سے ٓاتا ہے خصوصا اگر مسافر ہوتو عموما تھکا ماندا اور بھوکا ہوتا ہے، اسے 
کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ٓارام کی بھی لٰہذا جلدی سے اس کے لئے کھانا تيار کيا جانا چاہيئے تاکہ وه پھر ٓارام 

  کرسکے ۔
ريں کہ چند مہمانونکے لئے ايک بچھڑا زياده ہے ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے اول تو ہوسکتا ہے کہ بعض تنقيد ک

مہمانوں کی تعداد قرٓان نے صراحت سے بيان نہيں کی اور ان کی تعداد ميں اختالف ہے بعض نے تين، بعض چار،بعض نے
ا يہ ہے کہ حضرت ابراہم (عليه السالم) نو اور بعض نے گياره افراد لکھے ہيں اور اس سے زياده کا بھی احتمال ہے، دوسر

کے پيروکار اور دوست احباب بھی تھے اور کن اور جان پہچان والے بھياور يہ معمول ہے کہ بعض اوقات مہمان کے ٓانے 
  پر مہمان کی ضرورت سے کئی گناه زياده کھانا تيار کيا جاتا ہے اور سب اس سے استفاده کرتے ہيں ۔

يب واقعہ پيش ٓايا اور وه يہ کہ حضرت ابراہيم (عليه السالم)نے ديکھا کہ نو وارد کھانے کی طرفليکن اس موقع پر ايک عج
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سے ہاتھ ہی نہيں بڑھاتے، يہ صورت ان کے لئے بالکل نئی تھی ، اس بنا پر ٓاپ کو ان سے اجنبيت کا احساس ہوا، اور يہ 
ا َرٔاَی ا   َْٔيِديَھُْم اَلتَِصُل ٕاِلَْيِہ نَِکَرھُْم َؤاَْوَجَس ِمْنھُْم ِخيفَةً) ۔معاملہ ان کی وحشت وپريشانی کا باعث بنا (فَلَمَّ

اس امر کا سرچشمہ ايک ديرينہ روايت ہے جو ٓاج تک ان موقعوں ميں پائی جاتی ہے جو گزشتہ اچھی روايات کی پابند رہتی
کھالے تو اس کے بارے ميں کوئی برا  ہيں اور وه يہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے کا کھانا کھا لے يعنی اس کا نان ونمک

اراده نہيں کرتا، لٰہذا اگر کوئی واقعاً کسی کے بارے ميں برا اراده رکھتا ہو تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا نان ونمک نہ 
کھائے، اس لئے حضرت ابراہيم (عليه السالم) کو ان مہمانوں کے بارے ميں شک ہوا اور سوچا کہ ہوسکتا ہے يہ کوئی برا 

  ده رکھے ہوں ۔ارا
اس سے ”کو يہ مسئلہ معلوم ہوگيا تو انھوں نے جلدی سے حضرت ابراہيم (عليه السالم) کا شک دور کرديا اور “رسولوں”ان

اور ايک ظالم قوم کو عذاب کرنے پر مامور ہيں اور فرشتے غذا نہيں “کہا: مت ڈريں ہم خدا کی طرف سے بھيجے گئے ہيں
  نَّا ٔاُْرِسْلنَا ٕاِلٰی قَْوِم لُوٍط) ۔کھاتے ( قَالُوا اَلتََخْف إِ 

  اس موقع پر ابراہيم کی بيوی (ساره) جو وہاں کھڑی تھی ہنسی ( َواْمَرٔاَتُہُ قَائَِمةٌ فََضِحَکْت) ۔
شايد وه اس لئے ہنسی ہوں کہ وه بھی قوم لوط کے کرتوتوں سے سخت ناراحت اور پريشان تھيں اور ان کی سزا نزدی ک 

  خوش ہوئيں ۔ ہونے کا سن کر
يہ احتمال بھی ہے کہ وه تعجب بلکہ وحشت کے باعث ہنسی ہوں کيوں کہ ہنسی صرف مسرت کے لمحات کے لئے 

مخصوص نہيں بلکہ گاہے ايسا بھی ہوتا ہے کہ انسان شدت وحشت و تکليف پر ہنستا ہے، عربوں کی مشہور ضرب المثل 
  ہے :

  شر الشدائد ما يضحک۔
  انسان کو ہنسا ديں ۔ بدترين مشکالت وه ہيں جو

  يا ہوسکتا ہے کہ وه اس بنا پر ہنسی ہوں کہ کھانا موجود ہے ليکن نووارد مہمان ہاتھ کيوں نہيں بڑھاتے ۔
يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ وه بيٹے کی خوشخبری پر ہنسی تھيں اگر چہ ظاہر ٓايت اس تفسير کی نفی کرتی ہے کيوں 

ہنسنے کے بعد دی گئی ہے ہاں البتہ اگر يہ کہا جائے کہ پہلے انھوں نے ابراہيم کو بشارت کہ اسحاق کی بشارت انھيں اس 
  دی ہو، سارا نے يہ بات سن لی ہو اور وه اس احتمال پر خوش ہوئی ہوں کہ ان سے ابراہيم (عليه السالم) کا فرزند ہوگا ۔

ڑھی عورت اپنے بوڑھے شوہر کے بچے کو جنم ليکن انھوں نے تعجب کيا کہ کيا اس سن وسال ميں ممکن ہے کہ ايک بو
دے، لٰہذا انہويں نے تعجب سے ان سے سوال کيا اور انھوں نے صراحت سے کہا: جی ہاں! يہ بچہ تجھی سے ہوگا، سوره 

  ذارعات کی ٓايات ميں غور کرنے سے اس معنی کی تائيد ہوتی ہے ۔
کے ماده سے “) درک”بروزن “(ضحک“ ”ضحکت” پر يہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض مفسرين کا اصرار ہے کہ يہاں 

عورتوں کے ماہواری کے معنی ميں ہے، وه کہتے ہيں کہ اسی وقت سارا کو دوباره ماہواری شروع ہوگئی جب کہ پہلے ختم
ہوچکی تھی اور وه حد ياس تک پہنچ چکی تھيں اور يہ ماہواری بچہ کی پيدائش کے امکان کی نشانی ہے، لٰہذا انھوں نے 

را کو اسحاق کے پيدا ہونے کی بشارت دی تو پھر انھوں نے مسئلہ کو پوری طرح باور کيا، مفسرين نے اس بات سے سا
  استدالل کيا ہے کہ لغت عرب ميں کہا جاتا ہے :

  ضحک االرانب ۔
  يعنی ۔ خرگوش کی ماہواری شروع ہوگئی ۔

  تا ہے کيوں کہ:ليکن مختصر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے يہ احتمال بعيد معلوم ہو
اّوالً يہ نہيں سنا گيا کہ ماده لغت عرب ميں انسان کے بارے ميں استعمال ہوا ہے، اسی لئے راغب نے مفرادات ميں جب يہ 

کی تفسير نہيں ہے جيسا کہ بعض مفسرين نے خيال کيا ہے“ ضحکت” معنی ذکر کيا ہے تو صراحت سے کہا ہے کہ يہ لفظ 
ہی ہے ليکن ہنستے ہوئے اسے ماہواری بھی شروع ہوگئی اور يہ دونوں چيزيں ٓاپس ميں خلط بلکہ اس لفظ کا معنی ہنسنا 

  ملط ہوگئيں ۔
ثانياً اگر يہ لفظ ايام ماہواری شروع ہونے کے بارے ميں ہوتو پھر سارا کو اس کے بعد اسحاق کی بشارت پر تعجب نہيں 

بات نہيں ہے، حاالنکہ اسی ٓايت کے بعد والے جملوں سے  کرنا چاہيئے تھا کيوں کہ اس حالت ميں بچہ جننا کوئی عجيب
معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے نہ صرف تعجب کيا بلکہ پکار کر کہا کہ وائے ہو مجھ پر کيا ممکن ہے کہ ميں بوڑھی عورت 

  بچہ جنوں؟
  بہرحال يہ احتمال ٓايت کی تفسير سے بہت بعيد نظر ٓاتا ہے ۔

م نے اسے بشارت دی کہ اس سے اسحاق پيدا ہوگا اور اسحاق کے بعد اسحاق سے يعقوب قرٓان مزيد کہتا ہے:اس کے بعد ہ
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  ہوگا ( فَبَشَّْرنَاھَا بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء ٕاِْسَحاَق يَْعقُوَب) ۔
در حقيقت انھيں بيٹے کی بشارت بھی دی گئی اور پوتے کی بھی، ايک اسحاق اور دوسرايعقوب،جو دونوں انبياء خدا ميں 

  سے تھے ۔
ابراہيم کی بيوی سارا جو اپنی اور اپنے شوہر کی زياده عمر کی وجہ سے بچے کی پيدائش سے بہت مايوس اورر نااميد 

بڑے تعجب ٓاميز لہجے ميں پکاری: اے وائے ہو مجھ پر ميں بچہ جنوں گی جب کہ ميں بوڑھی ہوں اور ميرا ”ہوچکی تھيں
  ملہ ہے ( قَالَْت يَاَوْيلَتَا ٔأَاَلُِد َؤاَنَا َعُجوٌز َوٰھَذا بَْعلِی َشْيًخا ٕاِنَّ ٰھَذا لََشْیٌء َعِجيٌب) ۔شوہر بھی بوڑھا ہے، يہ بہت ہی عجيب معا

کے مطابق وه جوانی ميں ہی بانجھ تھی اور ثانيا  ٢٩وه حق بجانب تھی کہ تعجب کرتی کيونکہ اول تو سورٔه ذارعات کی ٓايہ 
مفسرين کے بقول اور تورات کے سفر تکوين کے مطابق وه نوے سال يا اس سے بھی جس روز اسے يہ خوشخبری دی گئی 

  زياده عمر کی تھی اور اس کے شوہر ابراہيم (عليه السالم) اس وقت تقريبا سو سال يا اس سے بھی زياده عمر کے تھے ۔
کے بڑھاپے سے بھی حاالنکہ ہم  يہاں سوال پيدا ہوتا ہے کہ سارا نے اپنے بڑھاپے سے بھی استدالل کيا اور اپنے شوہر

جانتے ہيں کہ عورتوں کو عام طور پر پچاس سال کی عمر سے خون حيض بند ہوجاتا ہے کہ جوکہ بچہ جننے کے قابل نہ 
ہونے کی نشانی ہے ، يہ عادت منقطع ہوجاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان سے بچہ پيدا ہونے کا احتمال بہت کم ره جاتا ہے 

نشان دہی کرتے ہيں کہ مردوں ميں باپ ہونے کے لئے لطفے کی صالحيت زياده عمر ميں بھی باقی ليکن طبی تجربات 
رہتی ہے ليکن اس سوال کا جواب واضح ہے کہ اگر چہ مردوں ميں اس کا امکان باقی رہتا ہے ليکن بہرصورت اس کے 

کے مطابق اس  ۵۴ہ سورٔه حجر کی ٓايہ بارے ميں بھی بہت زياده سن ميں يہ احتمال کمزور پڑ جاتا ہے، يہی وجہ ہے ک
  بشارت پر خود حضرت ابراہيم (عليه السالم) نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تعجب کيا ۔

  عالوه ازيں نفسياتی طور پر بھی شايد سارا نہيں چاہتی تھی کہ جرم ضعيفی صرف اپنی گردن پر لے لے ۔
ال اور اس خاندان پر خدا تعالٰی کی جو پہلے سے بہت زياده بہرحال خدا نے بھيجے ہوؤں نے فوراً اسے اس تعجب سے نکا

نعمتيں رہی ہيں اور جس طرح سے خدا انھيں حوادث کے چنگل سے معجزانہ طور پر نجات دالتا رہا ہے اسے ياد داليا اور 
خدا کی رحمت اور اس کی برکات تم اہل  اس سے کہا: کيا فرمان خدا پر تعجب کرتی ہو ( قَالُوا ٔاَتَْعَجبِيَن ِمْن ٔاَْمِر هللاِ )،حاالنکہ

نگل سے بيت پر تھيں اور ہيں(َرْحَمةُ هللاِ َوبََرَکاتُہُ َعلَْيُکْم ٔاَْھَل اْلبَْيِت )،وہی خدا جس نے ابراہيم کو نمرود جيسے ظالم کے چ
تن تنہا طاغوتوں پر نجات بخشی اور ٓاگ ميں صحيح وسالم رکھا، وه خدا جس نے بہادر بت شکن ابراہيم کو جب کہ اس نے 

)يہ رحمت وفيضان اٰلہی صرف اس روز اور اس دور کے لئے 3حملہ کيا ہمت، طاقت، استقامت اور عقل ودانائی عطا کی (
نہ تھا بلکہ اس خاندان پر اسی طرح جاری وساری تھا اور ہے، پيغمبر اسالم (صلی هللا عليه و آله وسلم) اور ائمہ اہل بيت 

  کر کيا برکت ہوگی جو کہ اس خاندان ميں ظہور پذير ہوئے ۔ (عليه السالم) سے بڑھ
کے مفہوم ميں داخل ہے، اور يہ لفظ اوالد اور ماں باپ “ اہل بيت”يہاں مفسرين نے استدالل کيا ہے کہ انسان کی بيوی بھی 

وم کے لحاظ سے يہ کے مفہ“ اہل”کے لئے مخصوص نہيں ہے، يہ استدالل صحيح ہے بلکہ اگر يہ ٓايت نہ بھی ہوتی تو لفظ 
معنی درست ہے ليکن کوئی مانع نہيں کہ کچھ لوگ اہل بيت پيغمبر کا حصہ ہوں ليکن الگ مکتب ومذہب پر کاربند ہونے کی 

  وجہ سے روحانی اعتبار سے اور معنوی لحاظ سے اہل بيت سے خارج ہوجائيں ۔
  )ميں ٓائے گی ٣٣( اس کی مزيد تشريح انشاء هللا سوره احزاب کی ٓايہ 

  ٕاِنَّہُ َحِميٌد َمِجيد) ۔“( وه ايسا خدا ہے جو حميد اور مجيد ہے”ٓايت کے ٓاخر ميں ۔فرشتوں نے زياده تاکيد کے لئے کہا: 
اسے کہتے ہيں جس کے اعمال قابل “حميد”در اصل پروردگار کی ان دو صفات کا ذکر گزشتہ جملے کی دليل ہے کيونکہ

ں نعمتوں کی طرف اشاره ہے جو وه اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے کہ جن کے جواب تعريف ہوں، خدا کا يہ نام اس کی فراوا
اسے کہتے ہيں جو استحقاق سے پہلے بھی نعمت بخشتا ہے، کيا وه خدا جو “ مجيد”ميں وه اس کی حمد وثنا کرتے ہيں، نيز 

يسی نعمت(يعنی ٓابرومند اوالد) ان صفات کا حامل ہے اس سے عجيب معلوم ہوتا ہے کہ وه اپنے پيغمبر کے خاندان کو ا
  عطافرمائے ۔

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

اردوترجمہ) پر بھی کچھ توضيحات ٓائی ہيں جو ايسی ٓايات سے فہم مقصود کے لئے موثر ہيں، قارئين (١١٣، ص ٧۔ تفسير نمونہ، ج 1
  کی طرف رجوع کريں ۔“ در جستجوی خدا ”اور “ٓافريدگاِر جہان”کرام! اس سلسلے ميں کتاب 

  ، (اردوترجمہ) کی طرف رجوع کريں ۔٢١٠، ص ۶۔ اس سلسلے ميں مزيد وضاحت کے لئے تفسير نمونہ، ج2
جملہ خريہ ہو اور اس مقام پر يہ بھی امکان ہے کہ يہ دعا ئيہ پہلو رکھتا ہو ليکن پہال احتمال “رحمة ّهللاٰ وبرکاتہ عليکم”۔ممکن ہے 3

 زياده صحيح معلوم ہوتا ہے ۔
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  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْوُع َوَجائَْتہُ اْلبُْشرٰی يَُجاِدلُنَا فِی قَْوِم لُوٍط۔ ٧۴ ا َذھََب َعْن ٕاِْبَراِھيَم الرَّ   فَلَمَّ
اهٌ ُمنِيٌب۔ ٧۵   ٕاِنَّ ٕاِْبَراِھيَم لََحلِيٌم ٔاَوَّ
  يَإاِْبَراِھيُم ٔاَْعِرْض َعْن ٰھَذا ٕاِنَّہُ قَْد َجاَء ٔاَْمُر َربَِّک َوٕاِنَّھُْم آتِيِھْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدوٍد۔ ٧۶

  ترجمہ
  ۔جب ابراہيم کا خوف جاتا رہا اور اسے بشارت مل گئی تو ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے ميں جھگڑنے لگا ۔٧۴
  ہمدرد اور (خدا کی طرف)بازگشت کرنے واال تھا ۔ ۔کيونکہ ابراہيم بردبار،٧۵
۔اے ابراہيم! اس سے صرف نظر کرلے کہ تيرے پروردگار کا فرمان ٓاپہنچا اور (خدا کا)عذاب قطعی طور پر ان پر ٓائے ٧۶

  گا اور وه پلٹ نہيں سکتا ۔

  تفسير 
وارد مہمانوں کے بارے ميں جان گئے کہ وه خطرناکگزشتہ ٓايات ميں ہم ديکھ چکے ہيں کہ ابراہيم (عليه السالم) بہت جلد نو

دشمن نہيں بلکہ پروردگار کے بھيجے ہوئے ہيں اور کود انہی کے بقول ايک ذمہ داری کی انجام دہی کے لئے قوم ِ لوط کی 
  طرف جارہے ہيں ۔

ف فرزند اور جانشين کی ان کی طرف سے جب ابراہيم (عليه السالم) کی پريشانی ختم ہوگئی اور ساتھ ہی انھيں صاحِب شر
بشارت مل گئی تو فورا وه قوم لوط کی فکر ميں پڑ گئے جن کی نابودی پر وه فرستادگان مامور تھے، وه اس سلسلے ميں ان 

ْوُع َوَجائَْتہُ اْلبُْشرٰی يَُجاِدلُنَا فِی قَوْ  ا َذھََب َعْن ٕاِْبَراِھيَم الرَّ   )١ِم لُوٍط) ۔ (سے جھگڑنے لگے اور بات چيت کرنے لگے ( فَلَمَّ
ممکن ہے يہاں يہ سوال پيدا ہو کہ حضرت ابراہيم (عليه السالم) ايک ٓالوده گناه قوم کے بارے ميں کيوں گفتگو کے لئے 

کھڑے ہوگئے اور پروردگار کے اس رسولوں کے ساتھ کہ جو فرمان خدا سے مامور تھے جھگڑنے لگے (يہی وجہ ہے کہ 
ی يعنی ہم سے مجادلہ کرتے تھے) حاالنکہ ايسا ايک پيغمبر کی شان سے اور وه بھی ابراہيم کی تعبير استعمال ہوئ“ يجادلنا”

  (عليه السالم)جيسے باعظمت پيغمبر سے بعيد ہے ۔
اسی لئے قرٓان فوراً بعد والی ٓايت ميں کہتا ہے: ابراہيم بردبار، بہت مہربان،خدا پر توکل کرنے واال اور اس کی طرف 

اهٌ ُمنِيٌب) ۔ (بازگشت کرنے واال ہ   )2ے (ٕاِنَّ ٕاِْبَراِھيَم لََحلِيٌم ٔاَوَّ
دواصل ان تين لفظوں ميں مذکوره سوال کا جواب ديا گيا ہے، اس کی وضاحت يہ ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) کے لئے ان 

کہ ابراہيم (عليه السالم)  صفات کا ذکر نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا مجادلہ اور جھگڑنا ممدوح اور قابل تعريف ہے، يہ اس لئے
پر يہ واضح نہيں تھا کہ خدا کی طرف سے عذاب کا قطعی فرمان صادر ہوچکا ہے، انھيں احتمال تھا کہ قوم کی نجات کے 

لئے ابھی اميد کی کرن باقی ہے اور ابھی احتمال ہے کہ وه بيدار ہوجائے لٰہذا ابھی شفاعت کاموقع باقی ہے يہی وجہ ہے کہ 
عذاب ميں تاخير کے خواستگار ہوئے کيونکہ وه حليم، اور بردبار تھے، وه بہت مہربان بھی تھے اور ہرموقع پروه سزا اور 

  خدا کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے ۔
لٰہذا يہ جو بعض نے کہا کہ اگر ابراہيم (عليه السالم) کا مجادلہ خدا کے ساتھ تھا تو اس کا کوئی معنی نہيں ہے اور اگر اس 

ھيجے ہوئے فرشتوں کے ساتھ تھا تو وه بھی اپنی طرف سے کوئی کام انجام نہيں دے سکتے تھے اس لئے يہ مجادلہ کے ب
کسی صورت ميں صحيح نہيں ہوسکتا، اس کا جواب يہ ہے کہ ايک قطعی حکم کے مقابلے ميں تو بات نہيں ہوسکتی ليکن 

دلے جاسکتے ہيں کيونکہ ان ميں بازگشت اور رجوع کی راه غير قطعی فرامين، شرائط وکوائف ميں تبديلی کی سورت ميں ب
  بند نہيں ہوتی، دوسرے لفظوں ميں ايسے فرامين مشروط ہوتے ہيں ناکہ مطلق ۔

سے اشتباه ہوا  ٣٢،اور ٣١باقی رہا يہ احتمال کہ يہاں مجادلہ مومنين کی نجات کے لئے تھا تو يہاں سورٔه عنکبوت کی ٓايہ 
  :ہے جہاں فرمايا گيا ہے
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جب ہمارے رسول بشارت لے کر ابراہيم کے پاس ٓائے تو کہا: ہم اس بستی (قوم لوط کا شہر) والوں کو ہالک کرديں گے 
کيونکہ اس کے باسی ظالم ہيں، ابراہيم نے کہا: وہاں تو لوط رہتا ہے، انھوں نے کہا: ہم وہاں رہنے والوں سے بہت ٓاگاه ہيں، 

  ديں گے سوائے اس کی بيوی کے کہ جو قوم ميں ہی رہے گی ۔اسے اور اس کے خاندان کو ہم نجات 
يہ احتمال صحيح نہيں ہے کيونکہ يہ بعد والی ٓايت سے کسی طرح مناسبت نہيں رکھتا، جس کے بارے ميں ابھی ہم بحث 

  کريں گے ۔
سے صرِف نظر کرو اور ابراہيم (عليه السالم) سے کہا: اے ابراہيم! اس تجويز -بعد والی ٓايت ميں ہے: رسولوں نے فوراً 

شفاعت رہنے دو کيونکہ يہ اس کا موقع نہيں ہے ( يَإاِْبَراِھيُم ٔاَْعِرْض َعْن ٰھَذا )، کيونکہ تيرے پروردگار کا حتمی اور يقينی 
  آتِيِھْم َعَذاٌب َغْيُر َمْرُدود) ۔فرمان ٓاپہنچا ہے (ٕاِنَّہُ قَْد َجاَء ٔاَْمُر َربَِّک)،اور خدا کا عذاب بالکالم ان پر ٓاکررہے گا ( َوٕاِنَّھُْم 

(تيرا رب) ۔يہ تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ يہ عذاب نہ سرف يہ کہ انتقامی حوالے سے نہيں تھا بلکہ اس کا سرچشمہ “ ربک”
  پروردگار کی صفِت ربوبيت ہے جو بندوں کی تربيت وپرورش اور اجتماِع انسانی کی اصالح کی نشانی ہے ۔

ں ہے کہ ابراہيم (عليه السالم) نے خدا کے رسولوں سے کہا: اگر قوم ميں سو مومن افراد ہوئے تو پھر يہ بعض روايات مي
بھی ہالک نہيں کرو گے؟ اس پر انھوں نے کہا: نہيں، ابراہيم (عليه السالم) نے پوچھا: اگر پچاس افراد ہوئے ؟ تو وه کہنے 

اگر دس ہوئے؟ وه کہنے لگے : نہيں، پوچھا: اگر پانچ ہوئے؟ انھوں  لگے: نہيں، پوچھا: اگر تيس ہوئے؟ وه بولے: نہيں، کہا
کہا: نہيں، يہاں تک کہ پوچھا کہ: اگر ايک شخص بھی ان ميں صاحب ايمان ہو؟ انھوں نے کہا: نہيں، اس پر حضرت ابراہيم 

ہيں اسے اور اس کی بيوی کے (عليه السالم) نے کہا: يقينا لوط تو ان کے درميان ہيں، انھوں نے جواب ديا: ہم خوب جانتے 
  )3سوا اس کے خاندان کو ہم نجات ديں گے ۔ (

يہ روايت کسی طرح اس بات کی دليل نہيں کہ مجادلہ سے مراد يہ گفتگو تھی بلکہ يہ گفتگو تو مومنين کے بارے ميں تھی، 
واضح ہوتا ہے کہ سوره  حضرت ابراہيم (عليه السالم) نے جو گفتگوکفار کے بارے ميں کی وه اس سے جدا ہے، اس سے

  عنکبوت کی مذکوره ٓايات بھی اس تفسير کے منافی نہيں ہے (غور کيجئے گا)
..............  

روح يا لوح کے ايک حصے کے معنی ميں ہے “)نوح”بروزن “(روع”خوف ووحشت کے معنی ميں ہے اور “)نوع”بروزن“(روع”۔ ١
  رجوع کريں) ۔ جو خوف ووحشت کے نزول کا مرکز ہے (قاموس اللغت کی

اصل ميں اس شخص “ ٓاواه”سے ہے، اس کا معنی ايک مقدس ہدف تک پہنچنے کے لئے بردباری اختيار کرنا اور “ حلم”،“حليم”۔ 2
کے معنی ميں ہے جو بہت ٓاہيں بھرتا ہو چاہے اپنی ذمہ داريوں کے خوف سے يالوگوں کو گھيرے ہوئے مشکالت ومصائب کی وجہ 

  کے ماده سے رجوع اور بازگشت کرنے کے معنی مينہے ۔“ انابہ“ ”منيب”سے اور 
  ۔٢٢۶، ص٢۔ تفسير برہان، ج3

ا َجائَْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِسیَء بِِھْم َوَضاَق بِِھْم َذْرًعا َوقَاَل ٰھَذا يَْوٌم َعِصيٌب۔ ٧٧   َولَمَّ
يِّئَاِت قَاَل يَاقَْوِم ٰھُؤاَلِء بَنَاتِی ھُنَّ ٔاَْطھَُر لَُکْم فَاتَّقُوا هللاَ َواَلتُْخُزونِی فِی َوَجائَہُ قَْوُمہُ يُْھَرُعوَن ٕاِلَْيِہ َوِمْن قَْبُل َکانُوا يَْعَملُو ٧٨ َن السَّ

  َضْيفِی ٔاَلَْيَس ِمْنُکْم َرُجٌل َرِشيٌد۔
  قَالُوا لَقَْد َعلِْمَت َما لَنَا فِی بَنَاتَِک ِمْن َحقٍّ َوٕاِنََّک لَتَْعلَُم َما نُِريُد۔ ٧٩
ةً ٔاَْو آِوی ٕاِلَی ُرْکٍن َشِديٍد۔قَ  ٨٠   اَل لَْو ٔاَنَّ لِی بُِکْم قُوَّ

  ترجمہ
  
۔جب ہمارے رسول لُوط کے پاس ٓائے تو وه ان کے ٓانے سے ناراحت ہوا اور اس کا دل پريشان ہوا اور کہا کہ ٓاج کا دن ٧٧

  سخت ہے ۔
کام انجام ديتی تھی، اس نے کہا: اے ميری قوم! يہ  ۔اور اس کی قوم جلدی سے اس کے پاس ٓائی اور وه پہلے سے برے٧٨

ميری بيٹياں ہيں جو تمھارے لئے زياده پاکيزه ہيں (ان سے ازدواج کرو اور برے اعمال چھوڑ دو) خدا سے ڈرو اور مجھے 
  ميری مہمانوں کے بارے ميں رسوا نہ کرو، کيا تمھارے درميان جوکوئی مرد رشيد نہيں؟۔

نتا ہے کہ ہم تيری بيٹيوں کے لئے حق(اور ميالن)نہيں رکھتے اور تو اچھی طرح جانتا ہے ہم کيا ۔وه کہنے لگے: تو جا٧٩
  چاہتے ہيں ۔

۔کہا (افسوس) اے کاش! ميں تمھارے مقابلے ميں کوئی طاقت رکھتا يا کوئی محکم سہارا اورمدد گار مجھے ميّسر ہوتا ٨٠
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  سلوک کروں) ۔ (تو اس وقت ميں ديکھتا کہ تم جيسے برے لوگون سے کيا

  قوم لوط کی شرمناک زندگی 
سورٔه اعراف کی ٓايات ميں قوم لوط کی سرنوشت کے ايک پہلو کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور اس کی تفسير ہم وہاں پيش 
کرچکے ہيں، يہاں انبياء اور ان کی قوموں کی داستانوں کا سلسلہ جاری ہے، اسی مناسبت سے گزشتہ کچھ ٓايات حضرت 

(عليه السالم) اور ان کی قوم کی سرگزشت سے تعلق رکھتی تھيں، زير نظر ٓايات ميں اس گمراه اور منحرف قوم کی لوط 
زندگی کے ايک اور حصے سے پرده اٹھايا گيا ہے تاکہ سارے انسانی معاشرے کی نجات وسعادت کے اصلی مقصد کو 

  ايک اور زاوےے سے پيش کيا جائے ۔
مارت رسول لوط کے پاس ٓائے تو وه ان کے ٓانے پر بہت ہی ناراحت اور پريشان ہوئے ، ان کی پہلے ارشاد ہوتا ہے: جب ہ

ا َجائَْت ُرُسلُنَا لُوطًا ِسیَء بِِھْم َوَضاَق بِِھْم َذْرًعا   ) ۔ فکر اور روح مضطرب ہوئی اور غم وانداه نے انھيں گھير ليا (َولَمَّ
رت لوط (عليه السالم) اس وقت اپنے کھيت ميں کام کررہے تھے اچانک اسالمی روايات اور تفاسير ميں ٓايا ہے کہ حض

انھوں نے خوبصورت نوجوانوں کو ديکھا جو ان کی طرف ٓارہے تھے، وه ان کی ہاں مہمان ہونا چاہتے تھے، اب حضرت 
ہ ايسے شہر ميں لوط (عليه السالم) مہمانوں کی پذيرائی بھی چاہتے تھے ليکن اس حقيقت کی طرف بھی ان کی توجہ تھی ک

جو انحراف جنسی کی ٓالودگی ميں غرق ہے ان خوبصورت نوجوانونکا ٓانا طرح طرح کے مسائل کا موجب ہے اور ان کی 
ٓابرو ريزی کا بھی احتمال ہے، اس وجہ سے حضرت لوط (عليه السالم) سخت مشکل سے دوچار ہوگئے، يہ مسائل روح 

بھرے اور انھوں نے ٓاہستہ ٓاہستہ اپنے ٓاپ سے کہنا شروع کيا: ٓاج بہت سخت فرسا افکار کی صورت ميں ان کے دماغ ميں ا
  اور وحشتناک دن ہے (َوقَاَل ٰھَذا يَْوٌم َعِصيٌب) ۔

  سے ناراحت وپريشان ہونے کے معنی ميں ہے ۔“ساء”ماده“ ِسیء”
کا مفہوم ہے: ان کا دل يا “ ضاق بھم ذرعا”کو بعض نے دل اور بعض نے ُخلق کے معنی ميں ليا ہے، اس بنا پر “ ذرع”

  ُخلق ان کے بِن بالئے مہمانوں کے باعث ان سخت حاالت ميں بہت پريشان ہوا ۔
طاقت کے معنی ميں ہے، اور اصل ميں“ ذرع”ليکن فخررازی نے اپنی تفسير ميں ازہری سے نقل کياہے کہ ايسے موقع پر 

  ۔“کا فاصلہچلتے وقت اونٹ کے اگلے قدموں کے درميان ” اس کا مطلب ہے
فطری اور طبيعی امر ہے جب اونٹ کی پشت پر اس کی طاقت سے زياده بوجھ الدديں تو وه مجبورا اپنے اگلے پاؤں کو 

زياده نزديک کر کے رکھے گا اور چلتے وقت ان کے درميان فاصلہ کم ہوگا، اسی مناسبت سے يہ تعبير تدريجا کسی حادثے
  تی اور پريشانی کے معنی ميں استعمال ہونے لگی ۔کی سنگينی کی وجہ سے ہونے والی ناراح

سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ تعبير ايسے مواقع پر استعمال ہوتی ہے جہاں حادثے کی شدت اتنی “ قاموس”بعض کتِب لغت مثال 
  ہو کہ انسان کو کوئی چاره کار سجھائی نہ دے ۔

ی چيز کو ايک دوسرے سے باندھنا، سخت کے ماده سے ہے، اس کا معنی ہے کس“) اسپ”(بروزن “ عصب“ ”عصيب”
ناراحت کرنے والے حوادث چونکہ انسان کو ايک طرح سے لپيٹ ديتے ہيں اور گويا ناراحتی سے باندھ ديتے ہيں لٰہذا اس 

  کہتے ہيں ۔“ يوم العصيب”کا اطالق ہوتا ہے، نيز عرب گرم اور جالنے والے دن کو بھی “ عصيب”صورت حال پر 
(عليه السالم) کے پاس اس کے عالوه کوئی چاره کارنہ تھا کہ وه اپنے نووارد مہمانوں کے گھر لے بہرحال حضرت لوط 

جاتے ليکن اس بنا ء پر کہ وه غفلت ميں نہ رہيں راستے ميں چند مرتبہ ان کے گوش گزار کرديا کہ اس شہر ميں شرير اور 
  تو صورِت حال کا اندازه کرليں ۔ منحرف لوگ رہتے ہيں تاکہ اگر مہمان ان کا مقابلہ نہيں کرسکتے

ايک روايت ميں ہے کہ خدا تعالٰی نے فرشتوں کو حکم ديا تھا کہ جب تک يہ پيغمبر تين مرتبہ اس قوم کی برائی اور انحراف
کی گواہی نہ دے انھيں عذاب نہ ديا جائے (يعنی ۔ يہاں تک کہ ايک گنہگار قوم سے متعلق بھی حکم خدا عدالت کے ايک 

  )١ہ فيصلے کی روشنی ميں انجام پائے) اور ان رسولوں نے راستے ميں تين مرتبہ لوط کی گوہی ُسن لی ۔ (عادالن
کئی ايک روايات ميں ٓايا ہے کہ حضرت لوط (عليه السالم) نے مہمانون کو اتنی دير تک (کھيت ميں)ٹھہرائے رکھا کہ رات 

کھ سے بچ کر حفِظ ٓابرو کے ساتھ ان کی پذيرائی کرسکيں، ليکن ہوگئی تاکہ شايد اس طرح اس شرير اور ٓالوده قوم کی ٓان
جب ان کا دشمن خود اس کے گھر کے اندر موجود ہوتو پھر کيا کيا جاسکتا، لوط (عليه السالم) کی بيوی کو جو ايک بے 

نے کی خبر ايمان عورت تھی اور اس گنہگار قوم کی مدد کرتی تھی جب اسے ان نوجوانوں اور خوبصورت مہمانوں کے آ 
ہوئی تو چھت پر چڑھ گئی، پہلے اس نے تالی بجائی پھر ٓاگ روشن کرکے اس کے دھوئيں کے ذريعے ان نے منحرف قوم 

  )٢کے بعض لوگوں کو ٓاگاه کيا کہ لقمہ ترجال ميں پھنس چکا ہے ۔ (
ڑی تيزی سے لوط (عليه يہاں قرٓان کہتا ہے کہ وه قوم حرص اور شوق کے عالم ميں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے ب
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  السالم) کی طرف ٓائی ( َوَجائَہُ قَْوُمہُ يُْھَرُعوَن ٕاِلَْيِہ) ۔
اور جو پہلے ہی سے برے اور قبيح اعمال ”وہی قوم کہ جس کی زندگی کے صفحات سياه اور ننگ وعار سے ٓالوده تھے

يِّئَاِت)“( انجام دی رہی تھی   َوِمْن قَْبُل َکانُوا يَْعَملُوَن السَّ
حضرت لوط (عليه السالم) اس وقت حق رکھتے تھے کہ لرزنے لگيں اور ناراحتی و پريشانی کی شدت سے چيخ وپکار 

کريں، انھوں نے کہا: َميں يہاں تک تيار ہوں کہ اپنی بيٹياں تمھارے نکاح ميں دے دوں، يہ تمھارے لئے زياده پاکيزه ہيں(قَاَل 
  ھَُر لَُکْم)يَاقَْوِم ٰھُؤاَلِء بَنَاتِی ھُنَّ ٔاَطْ 

اورخدا سے ڈرو، ميری عزت وٓابرو خاک ميں نہ مالؤ اور ميرے مہمانوں کے بارے ميں برا اراده کرکے مجھے رسوا ”ٓاؤ
  فَاتَّقُوا هللاَ َواَلتُْخُزونِی فِی َضْيفِی ) ۔“( نہ کرو

ننگين اور شرمناک عمل سے کہ جو اس “ کيا تم ميں کوئی رشيد، عقلمد اور شائستہ انسان موجود نہيں ہے ” اے وائے
  روکے (َلَْيَس ِمْنُکْم َرُجٌل َرِشيٌد) ۔

تو خود اچھی طرح جانتا ہے ”مگر تباه کار قوم نے نبی خدا حضرت لوط (عليه السالم) کو بڑی بے شرمی سے جواب ديا: 
)  (قَالُوا لَقَْد َعلِْمَت َما لَنَا فِی بَنَاتِکَ “ کہ ہمارا تيری بيٹيوں ميں کوئی حق نہيں اور يقينا تو جانتا ہے کہ ہم کيا چاہتے ”ِمْن َحقٍّ

  ) ۔ 3۔ (“ہيں
يہ وه مقام تھا کہ اس بزرگوار پيغمبر نے اپنے ٓاپ کو ايک محاصرے ميں گِھرا ہوا پايا اور انھوں نے ناراحتی وپريشانی کے

اع کرسکتا اور تم جيسے سرپھروں کی عالم ميں فرياد کی: اے کاش! مجھ ميں اتنی طاقت ہوتی کہ َميں اپنے مہمانوں کا دف
ةً)، يا کوئی مستحکم سہارا ہوتا، کوئی قوم وقبيلہ ميرے پيروکاروں ميں سے ہوتا  اور سرکوبی کرسکتا ( قَاَل لَْو ٔاَنَّ لِی بُِکْم قُوَّ

لَ    ی ُرْکٍن َشِديد)ميرے کوئی طاقتور ہم پيمان ہوتے کہ جن کی مدد سے تم منحرف لوگوں کا مقابلہ کرتا ( ٔاَْو آِوی ٕاِ
..............  

  ۔مجمع البيان، مزکوره ٓايت کے ذيل ميں ۔١
  ۔٣۶٢،ص ١٠۔الميزان، ج٢
کے ماده سے دھکيلنے کے معنی ميں ہے، گويا سرکش جنسی خواہش اس گمراه قوم کو بٹی شدت سے “ اھراع“ ”يُْھَرُعونَ ”۔ 3

  ی ۔حضرت لوط (عليه السالم) کے مہمانوں کی طرف دھکيل رہی تھ

  چند قابل توجہ نکات 

  

  ۔ حضرت لوط (عليه السالم) کی بيٹياں:١

جس وقت قوم لوط نے حضرت لوط (عليه السالم) کے گھر پر ہجوم کيا اور وه ان کے مہمانوں پر تجاوز کرنا چاہتے تھے 
  کے گرد چکر نہ لگاؤ۔ اس وقت ٓاپ نے کہا: ميری بيٹياں تمھارے لئے پاک اور حالل ہيں، ان سے استفاده کرو اور گناه

  اس جملے نے مفسرين کے درميان بہت سے سواالت اٹھا دئےے ہيں ۔
پہال يہ کہ بيٹيوں سے مراد کيا لوط (عليه السالم) کی نسبی اور حقيقی بيٹياں تھيں جب کہ تاريخ کے مطابق ان کی دو يا تين 

امنے يہ تجويز کس طرح سے پيش کی، يا يہ کہ مراد تمامسے زياده بيٹياں نہيں تھيں، لٰہذا انھوں نے اتنی کثير جمعيت کے س
  قوم اور شہر کی بيٹياں تھيں کيونکہ معمول يہ ہے کہ قبيلہ کا بزرگ قبيلے کی بيٹيوں کو اپنی بيٹياں ہی قرار ديتا ہے ۔

عليه السالم) دوسرا احتمال ضعيف نظر ٓاتا ہے کيونکہ خالِف ظاہر ہے اور صحيح وہی پہال احتمال ہے اور حضرت لوط (
کی يہ تجويز اس بنا پر تھی کہ ہجوم کرنے والے بستی کے چند افراد تھے نہ کہ سب کے سب، عالوه ازيں وه يہاں انتہائی 

قربانی کا مظاہره کرنا چاہتے تھے کہ َميں يہاں تک تيار ہوں کہ گناه کو روکنے اور اپنے مہمانوں کی عزت اور مرتبے کی 
ں تمھارے نکاح ميں دے دوں کہ شايد اس بے نظير قربانی پر ان کے سوئے ہوئے ضمير بيدار حفاطت کے لئے اپنی بيٹيا

  ہوجائيں اور وه راه حق کی طرف پلٹ ٓائيں ۔
دوسرا سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيا حضرت لوط (عليه السالم) کی بيٹيوں جيسی باايمان لڑکيوں کی شادی بے ايمان کفار سے 

  تجويز پيش کی ۔جائز تھی کہ ٓاپ نے يہ 
  اس سوال کا جواب دو طرح سے ديا گيا ہے :
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  ايک يہ کہ اسالم کی حضرت لوط (عليه السالم) کے دين ميں بھی آغاز ميں اس قسم کا ازدواج حرام نہيں تھا ۔
ہيں، ٓاؤ دوسرا يہ کہ حضرت لوط (عليه السالم) کی مراد مشروط ازدواج تھی (يعنی ۔ مشروط باايمان)يعنی يہ ميری بيٹياں 

  ايمان لے ٓاؤ تاکہ َميں انھيں تمھارے نکاح ميں دے دوں ۔
يہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ نبٔی خدا حضرت لوط (عليه السالم) پر يہ اعتراض کہ انھوں نے اپنی پاکيزه بيٹيوں کے نکاح کی 

سے يہ بات ظاہر ہوتی  اوباش لوگوں سے تجويز کيونکر کی، درست نہيں ہے کيونکہ ان کی پيش کش مشروط تھی اور اس
  ہے کہ انھيں ان کی ہدايت سے کس قدر لگاؤ تھا ۔

  کا مفہوم:“ اطھر”۔ ٢
(پاکيزه تر) کا يہ مفہوم نہيں ہے کہ ان کا وه برا اور شرمناک عمل پاک تھا اور ازدواج کرنا اس “ اطھر”توجہ رہے کہ لفظ 

ايسی تعبير موازنے کے وقت استعمال ميں کی جاتی ہے، مثالً  سے زياده پاک تھا بلکہ عربی زبان ميں اور ديگر زبانوں ميں
“ يا ”اگر کوئی شخص تيز رفتاری سے گاڑی چال رہا ہو تو اسے کہتے ہيں:دير سے پہنچنا بہتر ہے بالکل نہ پہنچے سے 

  مشکوک غذا نہ کھانا بہتر ہے اس سے کہ انسان اپنی جان خطرے ميں ڈال دے ۔
ام (عليه السالم) نے خلفاء بنی عباس کی طرف سے احساس خطر اور شدِت تقيہ کے موقع پر ايک روايت ميں بھی ہے کہ ام

  فرمايا:
  وّهللاٰ افطريوما من شھر رمضان احب الٰی من ان يضرب عنقی ۔

ر ماِه رمضان کا ايک دن کہ جب خليفہ وقت نے عيد کا اعالن کيا ہوا تھا حاالنکہ اس روز عيد نہيں ، اس دن افطار کروں (او
  )1پھر اس دن کی قضا کروں) اس سے بہتر ہے کہ مارا جاؤں ۔ (

حاالنکہ نہ مارا جانا اچھا ہے اور نہ مقصد تک بالکل نہ پہنچنا، ليکن ايسے مقامات پر اس طرح کی تعبير استعمال کی جاتی 
  ہے ۔

  ۔ايک مرد رشيد، کی نصيحت:٣
سے يہ حقيقت واضح “ کيا تمھارے درميان کوئی مرد رشيد نہيں ہے”حضرت لوط (عليه السالم) کا ٓاخِر کالم ميں يہ کہنا کہ 

ہوتی ہے کہ ايک رشيد انسان کا کسی قوم يا قبيلے ميں ہونا بھی اس کے شرمناک اعمال سے اسے روکنے کے لئے کافی 
ی طرف ميرے ہوتا ہے، يعنی ايک شخص بھی اگر عاقل اور رشِد فکر رکھنے واال تمھارے درميان ہوتا تو تم ميرے گھر ک

  مہمانوں پر تجاوز کرنے کے ارادے سے اور بدنيتی سے ہرگزنہ ٓاتے ۔
کا اثرواضح ہوتا ہے، يہ وه حقيقت ہے جس کے بہت سے “ رجل رشيد”اس سے انسانی معاشرے کی رہبری کے لئے 
  نمونے ہم نے پوری تاريِخ بشر ميں ديکھی ہے ۔

  ۔ انحراف کی انتہا:۴
گمراه قوم نے حضرت لوط (عليه السالم) سے کہا: ہم تيری بيٹيوں پر حق نہيں رکھتے يہ امر  تعجب کی بات يہ ہے کہ اس

اس گروه کی انتہائی انحراف کو ظاہر کرتا ہے يعنی گناه ميں ڈوبا ہوا ايک معاشره اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وه حق کو 
ايمان لڑکيوں سے ازدواج کو بالکل قلمرِو حق ميں  باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے، انھوں نے پاک وپاکيزه صاحبِ 
  شمار نہينکيا ليکن اس کے برعکس جنسی انحراف کو اپنا حق شمار کيا ۔

گناه کی عادت اور خو ہوجائے تو يہ مرحلہ اس قدر خطرناک مراحل ميں سے ہے کہ يہاں پہنچ کر افراد شرمناک ترين اور 
يں اور پاکيزه ترين طريقے سے جنسی تقاضوں کی تسکين کو ناحق سمجھتے ہيں ۔قبيح ترين اعمال کو اپنا حق شمار کرتے ہ

  کا مفہوم:“ رکن شديد”اور “ قوة”۔ ۵
  ايک حديث ميں امام صادق (عليه السالم) سے مروی ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے مندرجہ باال ٓايات کی تفسير ميں فرمايا:

  )2يار وانصار ہيں ۔ (٣١٣ان کے “ درکن شدي”ہے اور “قائم”سے مراد وہی “ قوة”
ہوسکتا ہے يہ روايت عجيب معلوم ہوکہ کيسے ہوسکتا ہے کہ اس زمانے ميں حضرت لوط (عليه السالم) ايسی شخصيت کی 
ايسے ياروانصار کے ساتھ ظہور کی ٓارزو کريں ، ليکن جو روايات ٓاياِت قرٓان کی تفسير کے ذيل ميں اب تک ٓائيں ہيں انھوں

ں يہ سبق ديا ہے کہ عام طور پر ايک کلی قانون کو اس کے واضح مصداق کے حوالے سے بيان کيا گيا ہے، دراصلنے ہمي
حضرت لوط (عليه السالم) يہ ٓارزو کرتے ہيں کہ اے کاش! مصمم ارادوں والے، جسمانی اور روحانی طور پر طاقتور کافی 
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ی (عليه السالم) کے زمانے ميں عالمی حکومت تشکيل ديں گے توتعداد ميں مرد ہوتے ان کے مرد وں کی طرح جو قيام مہد
َميں بھی حکومِت اٰلہی کی تشکيل کے لئے کام کرتا اور ان کی مدد سے فساد وانحراف کے خالف جہاد کرتا اور اس قسم 

  کے سرپھرے اور بے شرم افراد کی سرکوبی کرتا ۔
..............  

  .٩۵،ص ٧۔ وسائل، ج1
 ۔٢٢٨،ص٢۔ تفيسر برہان، ج2

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ِمْنُکْم ٔاََحٌد ٕاِالَّ اْمَرٔاَتََک ٕاِنَّہُ ُمِصيبُھَا َما ٔاََصابَھُْم  قَالُوا يَالُوطُ ٕاِنَّا ُرُسُل َربَِّک لَْن يَِصلُوا ٕاِلَْيَک فَٔاَْسِر بِٔاَْھلَِک بِقِْطٍع ِمَن اللَّْيِل َواَليَْلتَفِتْ  ٨١
ْبُح بِ  ْبُح ٔاَلَْيَس الصُّ   قَِريٍب۔ٕاِنَّ َمْوِعَدھُْم الصُّ

يٍل َمْنُضوٍد۔ ٨٢ ا َجاَء ٔاَْمُرنَا َجَعْلنَا َعالِيَھَا َساِفلَھَا َؤاَْمَطْرنَا َعلَْيھَا ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّ   فَلَمَّ
َمةً ِعْنَد َربَِّک َوَما ِھَی ِمَن الظَّالِِميَن بِبَِعيٍد۔ ٨٣   ُمَسوَّ

  ترجمہ
ول ہيں، وه ہرگز تجھ پر دسترس حاصل نہيں کرسکيں گے، وسِط ۔انھوں نے کہا: اے لوط! ہم تيرے پروردگار کے رس٨١

شب اپنے خاندان کے ساتھ (اس شہر سے)چال جااورتم ميں سے کوئی بھی اپنی پشت کی طرف نگاه نہ کرے، مگر تيری 
نہيں بيوی کہ وه اسی بال ميں گرفتار ہوگی کہ جس ميں لوگ گرفتار ہوں گے، ان کی وعده گاه صبح ہے، کيا صبح نزديک 

  ہے ۔
 ۔جب ہمارا فرمان ٓاپہنچا تو اس (شہر اور عالقے) کو ہم نے تہ وباال کرديا اور ان پر ہم نے مٹيلے پتھروں کی بارش کی ۔٨٢
  ۔ (وه پتھر کہ)جو تيرے پروردگار کے ہاں مخصوص تھے اور ايسا ہونا ستمگروں کے لئے بعيد نہيں ہے ۔٨٣

  ظالموں کی زندگی کا اختتام 
رورگار کے رسولوں نے حضرت لوط (عليه السالم) کی شديد پريشانی ديکھی اور ديکھا کہ وه روحانی طور پر ٓاخرکار پ

کہا:اے لوط! ہم تيرے پروردگار کے ”کس اضطراب کا شکار ہيں تو انھوں نے اپنے اسراِر کار سے پرده اٹھايا اور ان سے 
  “ھ پر دسترس حاصل نہيں کرسکيں گےبھيجے ہوئے ہيں، پريشان نہ ہو، مطمئن رہو کہ وه ہرگز تج

  
  (قَالُوا يَالُوطُ ٕاِنَّا ُرُسُل َربَِّک لَْن يَِصلُوا ٕاِلَْيَک) ۔

يہ امر جاذِب توجہ ہے کہ خدا کے فرشتے يہ نہيں کہتے کہ ہميں کوئی نقصان نہيں پہنچے گا بلکہ کہتے ہيں کہ اے لوط! يہ 
  ئی نقصان پہنچے ۔تجھ پر دسترس حاصل نہيں کر سکيں گے کہ تجھے کو

يہ تعبير يا تو اس بنا پر ہے کہ اپنے ٓاپ کو لوط (عليه السالم) سے جدا نہيں سمجھتے تھے کيونکہ بہرحال وه انہی کے 
مہمان تھے اور ان کی ہتِک حرمت حضرت لوط (عليه السالم) کی ہتِک حرمت تھی يا يہ اس بنا پر کہ وه حضرت لوط (عليه 

چاہتے تھے کہ ہم خدا کے فرستاده ہيں اور ہم تک ان کی دسترس نہ ہونا تو مسلم ہے يہاں تک کہ  السالم) پر يہ واضح کرنا
  تُو جو اِن کا ہم نوع ہے تجھ تک بھی يہ نہيں پہنچ سکيں گے ۔

  ميں ہے: ٣٧سوره قمر کی ٓايہ 
  

  ندھی کرديں ۔وه لوط کے مہمانوں کے بارے ميں تجاوز کا اراده رکھتے تھے ليکن ہم نے ان کی ٓانکھيں ا
يہ ٓايت نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت حملہ ٓاور قوم پروردگار کے ارادے سے اپنی بينائی کھو بيٹھی تھی اور حملے کی 
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طاقت نہيں رکھتی تھی، بعض روايات ميں بھی ہے کہ ايک فرشتے نے مٹھی بھر مٹی ان کے چہروں پر پھينکی، جس سے 
  وه نابينا ہوگئے ۔

عليه السالم) اپنے مہمانوں کے بارے ميں ان کی ماموريت کے بارے ميں ٓاگاه ہوئے تو يہ بات اس بہرحال حضرت لوط (
عظيم پيغمبر کے جلتے ہوئے دل کے لئے ٹھندک کے مانند تھی، ايک دم انھوں نے محسوس کيا کہ ان کے دل سے گم کا باِر

يسے ايک شديد بيمار کی نظر مسيح پر جاپرے، انھوں گراں ختم ہوگيا اور ان کی ٓانکھيں خوشی سے چمک اٹھی، ايسا ہوا ج
نے ُسکھ کا سانس ليا اور سمجھ گئے کہ غم واندوه کا زمانہ ختم ہورہا ہے اور بے شرم حيوان صفت قوم کے چنگل سے 

  نجات پانے کا اور خوشی کا وقت ٓاپہنچا ہے ۔
اريکی شب ميں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے لو اور مہمانوں نے فوراًحضرت لوط (عليه السالم) کو حکم ديا: تم اسی رات ت

  )١سرزمين سے نکل جاؤ ( فَٔاَْسِر بِٔاَْھلَِک بِقِْطٍع ِمَن اللَّْيِل) ۔ (
َواَليَْلتَفِْت ِمْنُکْم ٔاََحٌد)، اس حکم کی خالف ورزی فقط “(تم ميں سے کوئی شخص پِس پشت نہ ديکھے ”ليکن يہ پاپندی ہے کہ 
بيوی کرے گی کہ جو تمھاری گنہگار قوم کو پہنچنے والے مصيبت ميں گرفتار ہوگی (ٕاِالَّ اْمَرٔاَتََک ٕاِنَّہُ  تمھاری معصيت کار
  ُمِصيبُھَا َما ٔاََصابَھُْم ) ۔

  کی تفسير ميں مفسرين نے چند احتمال ذکر کئے ہيں:“ َواَليَْلتَفِْت ِمْنُکْم ٔاََحدٌ ”
  ۔پہال يہ کہ کوئی شخص پِس پشت نہ ديکھے 

 دوسرا يہ کہ شہر ميں مال اور وسائل لے جانے کی فکر نہ کرے بلکہ صرف اپنے ٓاپ کو اس ہالکت سے نکال لے جائے ۔
  تيسرا يہ کہ اس خاندان کے اس چھوٹے سے قافلے ميں سے کوئی شخص پيچھے نہ ره جائے ۔

ں ہوجائيں گے لٰہذا اپنے پِس پشت نگاه چوتھے يہ کہ تمھارے نکلنے کے وقت زمين ہلنے لگے گی اور عذاب کے ٓاثار نمايا
  نہ کرنا اورجلدی سے دور نکل جانا ۔

  )٢البتہ کوئی مانع نہيں کہ يہ سب احتماالت اس ٓايت کے مفہوم ميں جمع ہو ں ۔ (
خاندان، يہاں تک سے استثناء ہے جس کا مفہوم يہ ہے کہ حضرت لوط (عليه السالم) ان کا “ َواَليَْلتَفِْت ِمْنُکْم ٔاََحدٌ ”پہال يہ کہ 

کہ ان کی بيوی بھی سب شہر سے باہر کی طرف نکلے اور کسی نے بھی رسولوں کے فرمان کے مطابق پس پشت نگاه نہ 
کی سوائے حضرت لوط (عليه السالم) کی بيوی کے کيونکہ اسے اپنی قوم سے بڑا لگاؤ اور دلی وابستگی تھی اور وه ان 

کے لئے رکی اور پِس پشت ديکھا، ايک روايت کے مطابق شہر پر برسنے والے  کے انجام سے پريشان تھی، وه لحظہ بھر
  پتھروں ميں سے ايک پتھر اسے لگا اور اسے وہيں ڈھير کرديا ۔

سے استثناء ہے يعنی اپنی بيوی کے سوا تمام خاندان کو ساتھ لے جاؤ، اس صورت “فاسرباھلک”دوسرا احتمال يہ ہے کہ 
  يوی شہر ہی ميں ره گئی تھی، البتہ پہال احتمال زياده مناسب معلوم ہوتا ہے ۔ميں لوط (عليه السالم) کی ب

باآلخر انھوں نے لوط (عليه السالم) سے ٓاخری بات کہی: نزوِل عذاب کا لمحہ اور وعده کی تکميل کا موقع صبح ہے اور 
ْبُح) ۔صبح کی پہلی شعاع کے ساتھ ہی اس قوم کی زندگی تباه ہوجائے گی (ٕاِنَّ َمْوِعدَ    ھُْم الصُّ

ْبُح بِقَِريٍب) ۔“( کيا صبح نزديک نہيں ہے”ابھی اٹھ کھڑے ہو اور جتنا جلدی ممکن ہو شہر سے نکل جاؤ    ٔاَلَْيَس الصُّ
بعض روايات ميں ہے کہ جب مالئکہ نے کہا کہ عذاب کے وعده پر عملدار ٓامد صبح کے وقت تو حضرت لوط (عليه 

سے سخت ناراحت اور پريشان تھے، وہی قوم کہ جس نے اپنے شرمناک اعمال سے ان کا دل السالم)کو جو اس ٓالوده قوم 
مجروح کر رکھا تھا اور ان کی روح کو غم وانداه سے بھرديا تھا ، فرشتوں سے خواہش کی کہ اب جب کہ انھوں نے نابود 

ه السالم) کی دلجوئی اور تسلی کے لئے کہا:ہی ہونا ہے تو کيا ہی اچھا ہو کہ جلدی ايسا ہو ليکن انھوں نے حضرت لوط (علي
  کيا صبح نزديک نہيں ہے؟

ٓاخرکار عذاب کا لمحہ ٓان پہنچا اور لوط پيغمبر (عليه السالم) کا انتظار ختم ہوا جيسا کہ قرٓان کہتا ہے:جس وقت ہمارا فرمان 
ا َجاَء ٔاَْمُرنَا ٓان پہنچا تو ہم نے اس زمين کو زير وزبر کرديا اور ان کے سروں پر مٹيلے پتھر وں کی پيہم بارش برسائی ( فَلَمَّ

يٍل َمْنُضوٍد) ۔   َجَعْلنَا َعالِيَھَا َسافِلَھَا َؤاَْمَطْرنَا َعلَْيھَا ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّ
سے ليا گيا ہے، لٰہذا اس کا مطلب ہے ايسی چيز جو پتھر کی طرح “ سنگ وِگل”اصل ميں فارسی لفظ ہے کہ جو “ سجيل”

  خت ہو اور ناہی گيلی مٹی ڈھيلی مٹی کی طرح بالکل ان دونوں کے درميان ہو۔بالکل س
ہے اس کا معنی ہے يکے بعد ديگرے اور پے در پے ٓانا، يعنی پتھروں کی يہ بارش اس قدر تيز “ نضد”کا ماده “ منضود”

  اور پے در پے تھی کہ گويا پتھر ايک دوسرے پر سوار تھے ۔
َمةً ِعْنَد َربَِّک)، البتہ يہ تصور  ليکن يہ معمولی پتھر نہ تھے بلکہ تيرے پروردگار کے ہاں معتين اور مخصوص تھے ( ُمَسوَّ

َوَما ِھَی “( يہ کسی ظالم قوم اور جمعيت سے دور نہيں ہيں”نہ کريں کہ يہ پتھر قوم لوط کے ساتھ ہی مخصوص تھے بلکہ 
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  ِمَن الظَّالِِميَن بِبَِعيٍد) ۔
قوم نے اپنے اوپر بھی ظلم کيا اور اپنے معاشرے پر بھی، وه اپنی قوم کی تقدير سے بھی کھيلےاس بے راه رو اور منحرف 

اور انسانی ايمان واخالق کا بھی مذاق اڑايا، جب ان کے ہمدرد رہبر نے داد وفرياد کی تو انھوں نے کان نہ دھرے 
ہنچی کہ وه اپنے رہبر کے مہمانوں کی حرمت اورتمسخر اڑايا، اعلٰی ڈھٹائی ، بے شرمی اور بے حيائی يہاں تک ٓان پ

  وعزت پر تجاوز کے لئے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ۔
يہ وه لوگ تھے کہ جنھوں نے ہر چيز کو الٹ کر رکھ ديا، ان کے شہروں کو بھی الٹ جانا چاہيئے تھا، فقط يہی نہيں کہ ان 

تھی تاکہ ان کے ٓاخری ٓاثاِر حيات بھی درہم برہم  کے شہر تہ وباال ہوجاتے بلکہ ان پر پتھروں کی بارش بھی ہونا چاہيئے
ہوجائيں، اور وه ان پتھروں ميں دفن ہوجائيں اس طرح سے کہ ان کا نام ونشان اس سرزمين ميں نظر نہ ٓائے صرف 

  وحشتناک، تباه وبرباد بيابان، خاموش قبرستان اور پتھروں ميں دبے ہوئے مردوں کے عالوه ان ميں کچھ باقی نہ رہے ۔
کيا صرف قوم لوط کو يہ سزا ملنی چاہيئے، نہيں، يقينا ہرگز نہيں بلکہ ہر منحرف گروه اور ستم پيشہ قوم کے لئے ايسا ہی 

انجام انتظار ميں ہے، کبھی سنگريزوں کی بارش کے نيچے، کبھی آگ اگلتے بموں کے نيچے اور کبھی معاشرے کے لئے 
  تمگر کو کسی نہ کسی صورت ميں ايسے عذاب سے دوچارہونا پڑے گا ۔تباه کن اختالفات کے تحت ،خالصہ يہ کہ ہر س

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

“ قطع”رات) اس ٓايت ميں زياده تاکيد کے لئے اور “(ليل”کے ماده سے رات کو چلنے کے معنی ميں ہے لٰہذا لفظ“ اسراء“ ”اسر”۔ ١
ردوں نے تمام جگہوں کو گھير رکھا ہے اور يہ غافل قوم رات کی تاريکی کے معنی ميں ہے، يہ اس طرف اشاره ہے کہ رات کے سياه پ
  خوابيده يا مسِت شراب ہوس بازی ہے ، چپکے سے ان ميں سے نکل جاؤ۔

  ميں استثناء کس جملے سے ہے، ،مفسرين نے دو احتمال ذکر کئے ہيں:“ اال امراتک”۔ اس بارے ميں کہ٢

  چند قابل توجہ نکات 
  :۔ صبح کے وقت نزوِل عذاب کيوں؟١

مندرجہ باال ٓايات ميں غور کرنے سے قاری کے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ نزوِل عذاب کے لئے صبح کا وقت کيوں 
  منتخب کيا گيا، رات کے وقت ہی عذاب کيوں نازل نہيں ہوا ؟

قوم کے پاس لوٹ ايسا اس لئے تھا کہ جب حضرت لوط (عليه السالم) کے گھر پر چڑھ ٓانے والے افراد اندھے ہوگئے اور 
کر گئے اور واقعہ بيان کيا تو وه کچھ غوروفکر کرنے لگے کہ معاملہ کيا ہے، خدا نے صبح تک انھيں مہلت دی کہ شايد 
بيدار ہوجائيں اور اس کی بارگاه کی طرف رجوع کريں اور توبہ کريں يا يہ کہ خدا انھيں چاہتا تھا کہ رات کی تاريکی ميں 

  اسی بنا پرحکم ديا کہ صبح تک مامور عذاب سے ہاتھ روکے رکھيں ۔ ان پر شب خون مارا جائے
تفاسير ميں اس کے بارے ميں تقريبا کچھ نہيں لکھا گيا ليکن جو کچھ ہم اوپر ذکر کيا ہے وه اس سلسلے ميں چند قابِل مطالعہ 

  احتماالت ہيں ۔

  ۔ زير وزبر کيوں کيا گيا:٢
نہ کچھ مناسبت ہونا چاہيئے، اس قوم نے انحراف جنسی کے ذريعے چونکہ  ہم کہہ چکے ہيں کہ عذاب کی گناه سے کچھ

ہرچيز کو الٹ پلٹ کرديا تھا لٰہذا خدا نے بھی ان کے شہروں کو بھی زير وزبر کرديا، اور چونکہ روايات کے مطابق ان کے
  ھروں کی بارش برسائی ۔منہ سے ہميشہ رکيک اور گندی گندگی کی بارش ہوتی رہتی تھی لٰہذا خدا نے بھی ان پر پت

  ۔پتھروں کی بارش کيوں؟:٣
کيا پتھروں کی بارش ان کے شہر زير وزبر ہونے سے پہلے تھی يا اس کے ساتھ ساتھ يا اس کے بعد، اس سلسلے ميں 

 مفسرين ميں اختالف ہے اور ٓاياِت اٰلہی ميں بھی اس سلسلے ميں صراحت نہيں ہے کيونکہ يہ جملہ واؤ کے ساتھ عطف ہوا
  ہے کہ جس ست ترتيب معلوم نہيں ہوتی ۔

ليکن بعض مفسرين مثال المنار کا مولف معتقد ہے کہ پتھروں کی بارش يا زير وزبر ہونے سے پہلے تھی يا ساتھ ساتھ اور 
نہ اس کا فلسفہ يہ تھا کہ وه افراد جو اِدھر اُدھر گوشہ وکنار ميں تھے اور ملبے ميں دفن نہيں ہوئے تھے وه صحيح وسالم 

  رہيں اور وه بھی اپنے برے اعمال کی سزا تک پہنچ جائيں ۔
وه روايت کہ جس ميں ہے کہ حضرت لوط (عليه السالم) کی بيوی نے ٓاواز سنی تو سر پيچھے کی طرف پھيرا اور اسی 
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کی بارش) اکٹھے  عالم ميں اسے پتھر ٓالگااور اسے مارڈاال، نشاندہی کرتی ہے کہ يہ دونوں امور (زيروزبر ہونا اور پتھروں
  صورت پذير ہوئے ۔

اگر ان چيزوں سے صرف نظر ليں تو کوئی مانع نہيں کہ تشديِد عذاب اور ان کے ٓاثار محو کرنے کے لئے سنگريزے ان 
کے زيروزبر ہونے کے بعد ہی ان پر نازل ہوئے ہوں اس طرح سے کہ ان کا عالقہ ان کے نيچے چھپ جائے اور اس کے 

  ٓاثار مٹ جائيں ۔

  ۔پتھر نشاندارکيوں تھے؟۴
کے جملے سے بات واضح ہوتی ہے کہ يہ پتھر خدا کے نزديک مخصوص اور نشاندار “ مسومة عند ربک” ہم نے کہا کہ: 

  تھے ليکن يہ کس طرح نشاندار تھے، اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ۔
ی کرتی تھيں کہ يہ عام پتھر نہيں ہيں بلکہ بعض نے کہا ہے کہ ان پتھروں ميں کچھ ايسی عالمتيں تھيں جو نشاندہ

خصوصيت سے عذاِب اليہی کے لئے نازل ہوئے ہيں تاکہ دوسرے پتھر گرنے سے اشتباه نہ ہو، اسی لئے بعض دوسروں 
نے کہا کہ پتھر زمينی پتھروں جيسے نہيں تھے بلکہ وه ايک طرح کے ٓاسمانی پتھر تھے جو کّره زمين کے باہر سے زمين 

  ھيجے گئے تھے ۔کی طرف ب
بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ علِم پروردگار ميں ان کی کچھ عالمتيں تھيں کہ ان ميں سے ہر ايک ٹھيک معين شخص اور 

معين مقام پر جاگرتا تھا، يہ اس طرف اشاره ہے کہ خدائی سزا اور عذاب اس قدر حساب شده ہے کہ يہ تک معين ہے کہ کس
  دی جائے گی اور اس کا کوئی کام حساب اور ضابطے کے بغير انجام نہيں پاتا ۔ شخص کو کون سے پتھر کے ساتھ سزا

  ۔ہم جنس کی طرف ميالن کی ُحرمت۔۵
ہم جنس سے ٓاميزش، چاہے مردوں ميں ہويا عورتوں ميں، اسالم ميں بہت بڑے گناہوں ميں سے شمار کی گئی ہے اور 

  دونوں کے لئے حّد شرعی معيّن ہے ۔
ی کا گناه ہو تو فاعل ہو يا مفعول اسالم ميں اس کی سزا قتل ہے اور فقہ ميں اس اغالم اور قتل کے کئی مردوں ميں ہم جنس

طريقے بيان ہوئے ہيں، البتہ اس کی سزا کے لئے ضروری ہے کہ يہ گناه معتبر اور قطعی ذرائع سے ثابت ہو کہ جو فقہ 
ں تک کہ سرف تين مرتبہ اقرار کرنا بھی کافی نہيں ہے کم از اسالمی ميں اور معصومين کی روايات ميں ذکر ہوئے ہيں، يہا

  کم چار مرتبہ اس عمل کا اقرار ضروری ہے ۔
باقی رہا عورتونميں ہم جنسی گناه کی سزا تو اس کے لئے چار مرتبہ اقرار کرنے يا چار عادل گواہوں کی گواہی سے ثابت 

زيانے ہيں، بعض فقہاء نے کہا ہے کہ شوہردار عورت يہ گناه ہونے کے بعد (فقہ ميں مذکوره شرائط کی روشنی ميں)سوتا
  کرے تو اس کی حّد قتل ہے ۔

ان حدود کے اجراء کے لئے دقيق اور نپی تلی شرائط ہيں کہ جو فقہ اسالمی کی کتب ميں موجود ہيں، وه رويات کہ جو ہم 
زياده اور ہال دينے والی ہيں کہ ان کے  جنسی کے گناه کی مذمت ميں پيشواياِن اسالم کی طعف سے منقول ہيں اس قدر

مطالعے سے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اس گناه کی قباہت اور برائی اس قدر ہے کہ بہت کم گناه اس کے برابر شمار 
  کئے گئے ہيں ۔

  ان ميں سے پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے ايک روايت ميں منقول ہے کہ :
وا بکت االرض الٰی ربھا حتٰی بلغ ودعھا الی السماء ،بکت السماء حتٰی بلغ ودعھا العرش، فاوحی ّهللاٰ لما عمل قوم لوط ما عمل

  الی السماء ان احصبيھم،واوحی الی االرض ان اخفی بھم۔
نے  جب قوم لوط نے يہ قبيح ومل انجام ديا تو زمين نے اس قدر گريہ وبکا کيا کہ اس کے ٓانسو ٓاسمان تک پہنچے اور ٓاسمان

اس قدر گريہ وبکا کيا کہ اس ٓانسو عرش تک پہنچے، اس وقت هللا نے ٓاسمان کو وحی کی کہ ان پر پتھر برسا اور زمين پر 
  )1وحی کی کہ انھيں نيچے کی طرف لے جا ۔ (

  ظاہر ہے کہ يہاں ٓانسو بہانا تشبيہ اور کنايہ کے طور پر ہے ۔
  ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے فرمايا:ايک اور حديث امام صادق عليہ السالم سے مروی 

من جامع غالما جاء يوم القيامة جنبا ال ينقيہ ماء الدنيا وغضب ّهللاٰ عليہ ولعنہ واعدلہ جھنم وساء ت مصيرا ۔۔۔ثم قال ان الذکر 
  فيھتزالعرش لذلک۔

جنب عرصئہ محشر ميں پيش ٓائے گا يہاں جوشخص کسی لڑکے کے ساتھ جنسی مالپ کرے گا قيامت کے دن ناپاک اور م
تک کہ عالِم دنيا کے تمام پانی اسے پاک نہيں کرسکيں گے اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اسے اپنی رحمت سے دور 
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کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا اور جہنم اس کے لئے تيار رکھی گئی ہے اور جہنم کس قدر بری جگہ ہے، اس کے بعد 
  )2ر مذکر سے جنسی مالپ کرے تو عرش خداہلنے لگتا ہے ۔ (فرمايا:جب مذک

  ايک اور حديث ميں امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:
  جو لوگ يہ کام کرتے کرواتے ہيں وه سدوم(قوم لوط) کے باقی مانده لوگ ہيں ۔

  سوال ہوا: وہی شہر سدوم جو زير وزبر ہوا ۔
  )3تھے سدوم، صريم، النا اور غميرا (عمورا) ۔ ( فرمايا:ہاں، وه چار شہر

  ايک اور روايت ميں حضرت امير المومنين (عليه السالم) سے منقول ہے کہ ٓاپ(عليه السالم) نے فرمايا:
  ميں نے پيغمبر سے سنا ہے کہ ٓاپ کہہ رہے تھے:

  لعن ّهللاٰ المتشبھين من الرجال بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجال۔
کی لعنت ہو ان َمردوں پر جو اپنے ٓاپ کو عورتوں کے مشابہ کرتے ہيں (َمردوں سے جنسی مالپ کرواتے ہيں) اور  خدا

  )4خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر کہ جو اپنے ٓاپ کو َمردوں کی شبيہ بناتی ہيں ۔ (
..............  

  ۔٢٣١، ص٢۔تفسير بريان، ج1
  ۔٢۴٩،ص ١۴۔وسائل الشيعہ، ج2
  ۔٢۵٣،ص ١۴شيعہ، ج۔وسائل ال3
  ۔٢۵۵،ص ١۴وسائل الشيعہ، ج-4

  ہم جنس پرستی کی حرمت کا فلسفہ 

اگرچہ مغربی دنيا ميں جہاں جنسی بے راه روی بيت زياده ہے ايسی برائيوں سے نفرت نہيں کی جاتی يہاں تک کہ سننے 
شرمی سے قانونی جواز دے ديا ہے ليکن ميں ٓايا ہے کہ بعض ممالک مثال برطانيہ ميں پارلميٹ نے اس کام کو انتہائی بے 

ان برائيوں کے عام ہونے سے ان کی برائی اور قباحت ميں ہرگز کوئی کمی نہيں ٓاتی اور اس کے اخالقی، نفسياتی اور 
  اجتماعی مفاسد اپنی جگہ پر موجود ہيں ۔

عمل کی توجيہ کے لئے کہتے ہيں بعض اوقات مادی مکتب کے بعض پيروکار جو اس قسم کی ٓالودگيوں ميں مبتال ہيں اپنے 
کہ اس ميں طبی نکتہ نظر سے کوئی خرابی نہيں ہے ليکن وه يہ بات بھول چکے ہيں کہ اصولی طور پر ہر قسم کا جنسی 

  انحراف انسانی وجود کے تمام ڈھانچے پر اثرانداز ہوتا ہے اور اس کا اعتدال درہم برہم کرديتا ہے ۔
ری اور طبعی طور پر اپنے صِف مخالف کی ميالن رکھتا اور يہ ميالن انسانی فطرت اس کی وضاحت يہ ہے کہ انسانی فط

ميں بہت مضبوط جڑيں رکھتا ہے اور انسانی نسل کی بقا کا ضامن ہے، ہر وه کام جو طبعی ميالن سے انحراف کی راه پر 
  ہو انسان ميں ايک قسم کی بيماری اور نفسياتی انحراف پيدا کرتا ہے ۔

نس مواقف کی طرف ميالن رکھتا ہے اور وه مرد کہ جو اپنے ٓاپ کو اس کام کے لئے پيش کرتا ہے ايک کامل وه مرد جو ج
  ) کو ايک اہم ترين انحراف قرار ديا ہے ۔HOMOSEXUALISMمرد نہيں ہے جنسی امور کی کتب ميں ہم جنس پرستی (

ٓاہستہ ختم ہوجاتا ہے اور جو يہ کام کرواتا ہے ان ميں اگر يہ کام جاری رہے تو جنس مخالف کے لئے انسان ميں ميالن ٓاہستہ
رفتہ رفتہ زنانہ احساسات پيدا ہونے لگتے ہيں اور دونوں بيت زياده جنسی ضعف اور اصطالح کے مطابق سردمزاجی ميں 

ہتے ۔گرفتار ہوجاتے ہيں، اس طرح سے کہ ايک مدت کے بعد وه طبيعی اور فطری (جنس مخالف سے مالپ)پر اقدر نہيں ر
اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مرد اور عورت کے جنسی احساسات جہاں ان کے بدن کے ٓارگنزم ميں موثر ہيں وہاں ان 
کے روحانی اور مخصوص اخالقی پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہوتے ہيں، يہ بات واضح ہے کہ طبيعی اور فطری احساسات 

ب پڑتی ہے ، يہاں تک کہ ممکن ہے کہ اس طرح کے انحراف سے محروم ہوکر انسان کے جسم اور روح پر کس قدر ضر
  ميں مبتال افراد اس قدر ضعِف جنسی کا شکار ہوں کہ پھر اوالد پيدا کرنے کی طاقت سے بھی محروم ہوجائيں ۔

 اس قسم کے افراد عموماً نفسياتی طور پر صحيح وسالم نہيں ہوتے اور اپنی ذات ميں اپنے ٓاپ سے ايک طرح کی بيگانگی
محسوس کرتے ہيں اور جس معاشرے ميں رہتے سہتے ہيں اس سے خود کو التعلق سا محسوس کرنے لگتے ہيں، ايسے 

افراد قوت ِارادی کہ جو ہر قسم کی کاميابی کی شرط ہے ٓاہستہ ٓاہستہ کھو بيٹھتے ہيں اور ايک قسم کی سرگردانی اور 
  پريشانی ان کی روح ميں ٓاشيانہ بناليتی ہے ۔

اد اگر جلدی اپنی اصالح کا اراده نہ کريں بلکہ الزمی طور پر جسمانی اور روحانی طبيب سے مدد نہ ليں اور يہ ايسے افر
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  عمل ان کی عادت کی شکل اختيار کرلے تو اس کا ترک کرنا مشکل ہوجائے گا ۔
تی، اراده بہرصورت قوی بہرحال اگر مصمم اراده کرليا جائے تو کسی حالت ميں بھی يہ عادت ترک کرنے ميں دير نہيں لگ

  ہونا ضروری ہے ۔
بہرکيف نفسياتی سرگردانی انھيں تدريجاً منشيات اورشراب کی طرف لے جاتی ہے اور وه مزيد اخالقی انحرافات کا شکار 

  ہوجاتے ہيں اور يہ ايک اوربڑی بدبختی ہے ۔
يعے ان مفاسد کی طرف اشاری کيا يہ بات جاذِب نظر ہے کہ اسالمی روايات ميں مختصر اور پرمعنی عبارات کے ذر

  گياہے، ان ميں سے ايک روايت امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے، کسی نے ٓاپ سے سوال کيا:
  لم حرم ّهللاٰ اللواط۔

  خدانے لواطت کو کيوں حرام کيا ہے؟
  ٓاپ نے فرمايا:

قطع النسل وتعطيل الفروج وکان فی اجازة ذلک فساد من اجل انہ لوکان اتيان الغالم حالال الستغنی الرجال عن النساء وکان فيہ 
  کثير۔

اگر لڑکوں سے مالپ حالل ہوتا تو مرد عورتوں سے بے نياز ہوجاتے (اور ان کی طرف مائل نہ رہتے ) اور يہ چيز نسِل 
بہت سی  انسانی کے منقطع ہونے کا باعث بنتی اور جنِس مخالف سے فطری مالپ کے ختم ہونے کا باعث بنتی اور يہ کام

  )1اخالقی اور اجتماعی خرابيوں کا سبب بنتا ہے ۔ (
اس نکتے کا ذکر بھی قابل توجہ ہے کہ اسالم ايسے افراد کے لئے جن سزاؤں کا قائل ہے ان ميں سے ايک يہ ہے کہ فاعل 

ہ عورتيں اس پر مفعول کی بہن، ماں اور بيٹی سے نکاح حرام ہے يعنی اگر يہ کام ازدواج سے پہلے صورت پذير ہوتو ي
  کے لئے ابدی طور پر حرام ہيں ۔

جس نکتے کا ہم ٓاخر ميں ذکر ضروری سمجھتے ہيں يہ ہے کہ جنسی انحراف کی طرف افراد کے ميالن کے بہت سے علل 
واسباب ہيں، يہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ کا اپنی اوالد سے سلوک ياہم جنس اوالد کی نگرانی نہ کرنا، ان کے طرِز 

  ت اور ايک ہی جگہ پر سونا وغيره بھی ہوسکتا ہے اس ٓالودگی کا ايک عامل بن جائے ۔معاشر
  بعض اوقات ممکن ہے کہ اس انحراف سے اےک اور اخالقی انحراف جنم لے لے ۔

اور  يہ امر قابِل توجہ ہے کہ قوِم لوط کے حاالت ميں ہے کہ ان کے اس گناه ميں ٓالوده ہونے کا ايک سبب يہ تھا کہ وه بخيل
کنجوس لوگ تھے چونکہ ان کے شہر شام جانے والے قافلوں کے راستے ميں پڑتے تھے اور وه چاہتے تھے کہ مہمانوں 

اور مسافروں کی پذيرائی کريں لٰہذا ابتدا ء ميں وه اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ وه ان پر جنسی تجاوز کا اراده رکھتے ہيں 
دور بھگائےنليکن تدريجاً يہ عمل ان کی عادت بن گيا اور انحراف جنسی کے  تاکہ وه مہمانوں اور مسافروں کو اپنے سے

ميالنات ٓاہستہ ٓاہستہ ان کے وجود ميں بےدار ہوگئے اور معاملہ يہاں تک جاپہنچا کہ وه سر سے لے کر پاؤں تک اس ميں 
  )2ٓالوده ہوگئے ۔ (

درميان اپنے ہم جنسوں کے بارے ميں ہوتا ہے بعض  يہاں تک کے فضول قسم کا مذاق جو کبھی کبھی لڑکوں يا لڑکيوں کے
  اوقات ان انحرفات کی طرف کھينچ لے جانے کا سبب بن جاتا ہے ۔

بہرحال پوری توجہ سے ان امور کا خيال رکھنا چاہيئے اور جو اس گناه ميں ٓالوده ہوں انھيں جلدی نجات حاصل کرنا چاہيئے
  ہيئے ۔اور اس بارے ميں خدا سے توفيق طلب کرنا چا

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

  ۔٢۵٢،ص ١۴۔ وسائل الشيعہ ،ج 1
  ۔١۴٧،ص ١٢۔ بحار، ج2

  قوِم لُوط کا اخالق 

اسالمی روايات وتواريخ ميں جنسی انحرفات کے ساتھ قوِم لوط کے برے اور شرمناک اعمال اور گھٹيا کردار بھی بيان ہوا 
  ہے، اس سلسلے ميں سفينة البحار ميں ہے:

تشتمل علی انواع المناکير مثل الشتم والسخف والصفح والقمار وضرب المخراق وخذف االحجار علی من مر قيل کانت مجالسھم
  بھم وضرب المعازف والمزامير وکشف العورات۔
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کہا گيا ہے کہ ان کی مجالس اور بيٹھکيں طرح طرح کے منکرات اور برے اعمال سے ٓالوده تھيں، وه ٓاپس ميں رکيک 
ور پھبتيوں کا تبادلہ کرتے تھے، ايک دوسرے کی پشت پر ُمّکے مارتے تھے طرح طرح کی ٓاالِت جملوں، فحش کالمی ا

  )1موسيقی استعمال کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اپنی شرم گاہوں کا ننگا کرتے تھے ۔ (
ع سے وسيع واضح ہے کہ اس قسم کے گندے ماحول ميں ہرروز انحراف اور بدی نئی شکل ميں رونما ہوتی ہے اور وسي

ہوتی چلی جاتی ہے، ايسے موحول ميں اصولی طور پر بُرائی کا تصور ختم ہوجاتا ہے اور لوگ اس طرح سے اس راه پر 
چلتے ہيں کہ کوئی کام ان کی نظر ميں برا اور قبيح نہيں رہتا، اس سے زياده بد بخت وه قوميں ہيں جو وعلِم کی پيش رفت 

ن ہيں، بعض اوقات تو ان کے اعمال اس قدر شرمناک اور رسوا کن ہوتے ہيں کہ قوِم کے زمانے ميں انھيں راہوں پر گامز
  لوط کے اعمال بھو ل جاتے ہيں ۔

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

 ۔۵١٧۔ سفينة البحار، ص 1

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

يَاَل َواْلِميَزاَن ٕاِنِّی ٔاََراُکْم بَِخْيٍر َوٕاِنِّی ٔاََخاُف َوٕاِلٰی َمْديََن ٔاََخاھُْم ُشَعْيبًا قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَ َما لَُکْم ِمْن ٕاِلٍَہ َغْيُرهُ َواَلتَنقُُصوا اْلِمکْ  ٨۴
  َعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم ُمِحيٍط۔

  اْلِمْکيَاَل َواْلِميَزاَن ِباْلقِْسِط َواَلتَْبَخُسوا النَّاَس ٔاَْشيَائَھُْم َواَلتَْعثَْوا فِی ااْلَْٔرِض ُمْفِسِديَن۔َويَاقَْوِم ٔاَْوفُوا  ٨۵
  بَقِيَّةُ هللاِ َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن َوَما ٔاَنَا َعلَْيُکْم بَِحفِيظ۔ ٨۶

  ترجمہ
  
ھائی شعيب کو بھيجا، اس نے کہا: اے ميری قوم! هللا کی عبادت کراو، اس کے عالوه۔اور ہم نے مدين کی طرف ان کے ب٨۴

تمہارا کوئی معبود نہيں اور پيمانہ اور وازن کم نہ کرو (کم فروشی نہ کرو)َميں تمہارا خير خواه ہوں اور ِميں تمھارے لئے 
  محيط ہوجانے والے عذاب سے ڈرتا ہوں ۔

زن عدالت سے پورا کرو اور لوگوں کی اشياء (اجناس)پر قابو نہ رکھو اور ان کے حق ميں ۔اے ميری قوم! پيمانہ اور وز٨۵
  کمی نہ کرو اور زمين ميں فساد نہ کرو۔

۔خدا نے تمھارے لئے جو حالل سرمايہ باقی رکھا ہے وه تمھارے لئے بہتر ہے اگر تم ايمان رکھتے ہو اور ميں تمہارا ٨۶
  ر کرنے واال)نہيں ہوں ۔پاسدار (اور تمھيں ايمان پر مجبو

  حضرت شعيب (عليه السالم) کی سرزمين۔ مدين 
قوم لوط کی عبرت انگيز داستان ختم ہونے پر قوِم شعيب اور اہِل مدين کی نوبت ٓائی ہے، يہ وہی لوگ ہيں جنھوں نے توحيد 

يہ لوگ نہ صرف بُتوں کو کا راستہ چھوڑ ديا تھا اور شرک وبت پرستی کی سنگالخ زمين ميں سرگرداں ہوگئے تھے، 
پوجتے تھے بلکہ درہم ودينار اور اپنے مال وثروت کی بھی پرستش کرتے تھے اور اسی لئے وه اپنے کاروبار اور بارونق 

  تجارت کو نادرستی ، کم فروشی اور غلط طريقوں سے ٓالوده کرتے تھے ۔
  بھيجا (َوٕاِلٰی َمْديََن ٔاََخاھُْم ُشَعْيبًا) ۔ ابتدا ميں فرمايا گيا ہے: مدين کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعيب کو

(ان کا بھائی) اس بنا پر ہے کہ اپنی قوم سے پيغمبروں کی انتہائی محبت کو “ اخاھم”جيسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہيں لفظ 
خيرخواه اور  بيان کيا جائے، نہ صرف اس بناء پر کہ وه افراد ان کے گروه اور قبيلے سے تھے بلکہ اس لئے کہ وه ان کے

  ہمدرد بھائی کی طرح تھے ۔
حضرت شعيب (عليه السالم) اور ان کے قبيلے کی ٓابادی کا نام ہے، يہ شہر خليج عقبہ کے مشرق “) َمريَم” مدين (بروزن
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  ميں واقع ہے، اس کے لوگ ااوالِد اسماعيل ميں سے تھے، مصر، لبنان اور فلسطين سے تجارت کرتے تھے ۔
ہے، بعض جغرافيہ دانوں نے خليج عقبی کے درميان سے کوه سينا تک زندگی بسر کرنے “ معان”ا نام ٓاج کل شہر مدين ک

  والوں پر مدين کے نام کا اطالق کيا ہے ۔
ٓايا ہے ليکن بعض قبائل کے لئے (البتہ ايک ہی لفظ شہر اور اہل شہر پر عام طور پر استعمال “ مديان”تورات ميں بھی لفظ 

  )١ہوجاتا ہے) ۔ (
اس پيغمبر اور ہمدرد ومہربان بھائی نے جيسا کہ تمام انبياء کا ٓاغاِز دعوت ميں طريقہ ہے پہلے انھيں مذہب کے اساسی ترين

کی طرف دعوت دی اور کہا:اے قوم! يکتا ويگانہ خدا کی پرستش کروکہ جس کے عالوه تمہارا کوئی معبود “ توحيد”رکن 
َما لَُکْم ِمْن ٕاِلٍَہ َغْيُره)، کيونکہ دعوِت توحيد تمام طاغوتوں اور جہالت کی تمام سنتوں کو توڑنے کی  نہيں (قَاَل يَاقَْوِم اْعبُُدوا هللاَ 

  دعوت ہے اور اس کے بغير کسی قسم کی اجتماعی اور اخالقی اصالح ممکن نہيں ہے ۔
بت پرستی کی روح ہے،  اس وقت اہل مدين ميں ايک اقتصادی خرابی شديد طور پر رائج تھی جس کا سرچشمہ شرک اور

اس کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے:خريد وفروخت کرتے وقت چيزوں کا پيمانہ اور وازن کم نہ کرو (َواَلتَنقُُصوا 
  اْلِمْکيَاَل َواْلِميَزان) ۔

ا نہ کرنے کے پيمانہ اور ترازو کے معنی ميں ہے اور انھيں کرنا اور کم فروشی لوگونکے حقوق اد“ ميزان”اور “مکيال”
  معنی ميں ہے ۔

ان دونونکے کاموں کا ان کے درميان رواج نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے کاموں ميں نظم ونسق، حساب وکتاب اور ميزان 
  وترازو نہيں تھا اور ان کے سرمايہ دار معاشرے ميں غارت گری، استثماری اور ظلم وستم کا نمونہ تھا ۔

  وراً اس کے وه علل واسباب کی طرف اشاره کرتے ہيں:يہ عظيم پيغمبر اس حکم کے بعد ف
پہلے کہتے ہيں:اس نصيحت کو قبول کرنے کا نتيجہ يہ ہوگا کہ اچھائيوں کے دروازے تمھارے لئے کھُل جائيں گے، تجارت

ا خير َميں تمہار”کو فروغ حاصل ہوگا، چيزوں کی قيمتيں گر جائيں گی، معاشرے کو ُسکھ چين نصيب ہوگا، خالصہ يہ کہ 
اور مجھے اعتماد ہے کہ يہ نصيحت تمھارے معاشرے کے لئے خيروبرکت کا سرچشمہ بنے گی (ٕاِنِّی ٔاََراُکْم “ خواه ہوں 
  بَِخْير) ۔

َميں ديکھ رہا ہوں کہ تم ” اس جملے کی تفسير ميں يہ احتمال بھی ہے کہ حضرت شعيب (عليه السالم) کا مقصود يہ تھا کہ
اس لئے کوئی وجہ نہيں کہ تم پستی کی طرف مائل ہوکر لوگوں کے حقوق ضائع “ کثير کے حامل ہو  نعمِت فراواں اور خيرِ 

  کرو اورشکِر نعمت کی بجائے کفراِن نعمت کرو۔
دوسرا يہ کہ اس سے ڈرتا ہوں کہ شرک، کفراِن نعمت اور کم فروشی پر اصرار کے نتيجے ميں تمھيں محيط ہوجانے والے 

  َوٕاِنِّی ٔاََخاُف َعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم ُمِحيٍط) ۔دن کا عذاب نہ ٓالے ( 
کی صفت ہے يعنی ايک گھير لينے واالدن، البتہ گھير لينے والے دن سے مراد اس دن کا گھير لينے “ يوم“ ”محيط”يہاں 

اور سزا کی واالعذاب ہے، ہوسکتا ہے يہ عذاِب ٓاکرت کی طرف اشاره ہو اور اسی طرح دنيا کے گھير لينے والے عذاب 
  بھی نشاندہی ہو۔

لٰہذا تمھيں بھی ايسے کاموں کی ضرورت نہيں اور ان کاموں کے باعث عذاِب خدا بھی تمھاری گھات ميں ہے اس لئے جس 
  قدر جلد ممکن ہو اپنی حالت ٹھيک کرلو۔

کو کم فروشی سے منع  بعد والی ٓايت پھر ان کے اقتصادی نظام کے بارے ميں تاکيد کررہی ہے، اگر پہلے شعيب اپنی قوم
کرچکے تھے تو ٓايت کے اس حصے ميں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی دعوت دی جارہی ہے، فرمايا: اے قوم! پيمانہ اور 

کے حق  ميزان کو عدل سے پورا کرو (َويَاقَْوِم ٔاَْوفُوا اْلِمْکيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْسط)، قسط وعدل کا يہ قانون اور ہر شخص کو اس
  ی ادائيگی کا يہ ضابطہ تمھارے پورے معاشرے پر حکمران ہوناچاہيئے ۔ک

پھر اس کے ٓاگے بڑھ کر فرمايا: لوگوں کی چيزوں اوراجناس پرعيب نہ رکھو اور ان ميں سے کسی چيز کو کم نہ کرو( 
  َواَلتَْبَخُسوا النَّاَس ٔاَْشيَائَھُم) ۔

کہا جاتا “ بخس”نے کے معنی مينہے اور يہ جو ان زمينونکو اصل ميں ظلم کرتے ہوئے کم کر“) نحس”بروزن“(بخس ”
ہے کہ جو ٓابياری کے بغير کاشت ہوتی ہيں اس کی بھی يہی وجہ ہے کہ ان کا پانی کم ہے (اور وه صرف بارش سے استفاده

  کرتی ہيں) يا اس لئے کہ ان کی پيداوار پانی والی زمينوں سے کم ہے ۔
گاه ڈاليں تو يہ سب اقوام وملل کے لئے تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق کے احترام کی اس جملے کے مفہوم کی وسعت پر ن

ہر ماحول اور ہر زمانے ميں ميں کسی نہ کسی شکل ميں موجود ہوتا ہے يہاں تک کہ بعض اوقات “ بخس حق”دعوت ہے، 
ے جاتے ہيں (جيسا کہ ٓاج کل بال معاوضہ مدد يا کسی اور صورت ميں تعاون اور قرض کے نام پر بھی حقوق غصب کئ
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  استعماری اور سامراجی طاقتوں کا طرِز عمل ہے) ۔
  ٓايت کے ٓاخر ميں اس سے بھی ٓاگے بڑھ کر فرمايا گيا ہے: روئے زمين پر فساد نہ کرو(َواَلتَْعثَْوا فِی ااْلَْٔرِض ُمْفِسِدين) ۔

کا فساد اور حقوق پر تجاوز کا فساد، معاشرتی کم فروشی کے ذريعے فساد اور برائی، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے 
ميزان اور اعتدال کو درہم برہم کرنے کا فساد، اموال اور اشخاص پر عيب لگانے کا فساد۔ خالصہ يہ کہ لوگوں کی حيثيت، 

  ٓابرو، ناموس اور جان کے حريم پر تجاوز کرنے کا فساد۔
کا ذکر زياده سے زياده تاکيد کی خاطر ہے ۔“ مفسدين”اس کے بعد  کے معنی ميں ہے، اس بناء پر“ فساد نہ کرو“ ”ال تعثوا”

مندرجہ باال دو ٓايات سے يہ حقيقت اچھی طرح سے واضح ہوتی ہے کہ توحيد کا اعقاد اور ٓائيڈيالوجی کا معاملہ ايک صحيح 
قتصادی نظام کا درہم برہم ہونا وسالم اقتصاد کے لئے بہت اہميت رکھتا ہے، نيز يہ ٓايات اس امر کی نشاندہی کرتی ہيں کہ ا

  معاشرے کی وسيع تباہی اور فساد کا سرچشمہ ہے ۔
ٓاخر ميں انھيں يہ گوش گزار کيا گيا ہے کہ ظلم وستم کے ذريعے اور استعماری ہتھکنڈوں سے بڑھنے والی دولت تمھاری 

سرمايہ تمھارے پاس باقی ره جائے  بے نيازی اور استغنا کا سبب نہيں بن سکتی بلکہ حالل طريقے سے حاصل کيا ہوا جو
  نِيَن) ۔چاہے وه تھوڑا ہی ہو اگر خدا اور اس کے رسول پر ايمان کے ساتھ ہو تو بہتر ہے ( بَقِيَّةُ هللاِ َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤمِ 

ہے اور يااس لئے “ بَقِيَّةُ هللاِ ” ا کی تعبير اس بنا پر ہے کہ تھوڑا حالل چونکہ خدا کے فرمان کے مطابق ہے لٰہذ“بَقِيَّةُ هللاِ ” 
ہے کہ حالل کی کمائی نعمِت اٰلہی دوام اور برکات کی بقا کا باعث ہے يا پھر يہ معنوی جزا اور ثواب کی طرف اشاره ہے 

  ميں ہے: ۴۶کہ جو ابد تک باقی رہتا ہے اگرچہ دنيا اور جو کچھ اس ميں ہے فنا ہوجائے گا، سوره کہف کی ٓايہ 
  

ی رہنے والی نيکياں تمھارے رب کے نزديک انجام کی حيثيت سے بھی بہتر ہے اور اميد وٓارزو کے لحاظ سے بھی ۔اور باق
  يہ بھی اسی طرف اشاره ہے ۔

اگر تم ايمان رکھتے ہو)، يہ تعبير اس طرف اشاره ہے کہ يہ حقيقت صرف وه لوگ سمجھ سکتے ہيں جو “(ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِينَ ”
  کمت اور اس کے فرامين کے فلسفہ پر ايمان رکھتے ہيں ۔خدا، اس کی ح

صرف مہدی (عليه السالم) يا بعض دوسرے ائمہ کے وجود کی طرف اشاره ہے، ان “ بقية هللا”متعدد روايات ميں ہے کہ 
  ا:ميں امام باقر عليہ السالم سے منقول ہے، ٓاپ(عليه السالم) نے فرماي“ اکمال الدين”روايات ميں سے ايک کتاب 

  ۔“ بَقِيَّةُ هللاِ َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن ”اول ما ينطق بہ القائم عليہ السالم حين خرج ٰھذه االية 
  ثم يقال:

  انا بقيةّهللاٰ و حجتہ وخليفتہ عليکم فال يسلم عليہ مسلم اال قال عليک يا بقيةّهللاٰ فی ارضہ۔
  ۔“بَقِيَّةُ هللاِ َخْيٌر لَُکْم ٕاِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن ” ے قيام کے بعد کريں گے وه يہ ٓايت ہوگیپہلی بات جو حضرت مہدی (عليه السالم) اپن

  اس کے بعد کہيں گے:
َميں بقيةهللا ہوں اور تم ميں اس کی حجت اور خليفہ ہوں، لٰہذا اس کے بعد کوئی شخص ايسا نہ ہوگا کہ جو اس طرح سے 

  گا:السالم عليک يا بقية ّهللاٰ فی ارضہ۔ ٓاپ(عليه السالم) پر سالم نہ کرے
  )2يعنی ۔اے خدا کی زمين ميں بقيةهللا! ٓاپ پر سالم ہو۔ (

ہم بارہا کہہ چکے ہيں کہ ٓاياِت قرٓان اگرچہ خاص مواقع کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں ان کا مفہوم جامع ہے اور يہ ممکن 
  منطبق ہوں ۔ ہے کہ بعد کے زمانوں ميں وه زياده اور وسيع مصداق پر

سے مراد حالل سرمايہ اور منافع اور جزائے اٰلہی“ بَقِيَّةُ هللاِ ” يہ صحيح ہے کہ زيِر بحث ٓايت ميں قوِم شعيب مخاطب ہے اور
” ہے ليکن ہر نفع بخش موجود کہ جو خدا تعالی کی طرف سے بشر کے لئے باقی ہے اور خيروسعادت کا باعث ہے اسے 

  يا جاسکتا ہے ۔شمار ک“ بَقِيَّةُ هللاِ 
ہيں، اسی طرح جو مجاہد سپاہی کاميابی کے بعد ميدان جنگ سے پلٹ ٓاتے ہيں “ بَقِيَّةُ هللاِ ” تمام انبيائے اٰلہی اور بزرگ ہادی 

  ہيں ۔“ بَقِيَّةُ هللاِ ” وه بھی 
بَقِيَّةُ ” ترين انقالبی قائد ہيںحضرت مہدی موعود چونکہ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے بعد ٓاخری پيشوا اور عظيم 

کے مصاديق ميں سے ايک روشن ترين مصداق ہيں اور ہر کسی سے بڑھ کر اس لقب کے اہل ہيں خصوصا جب کہ “ هللاِ 
  ٓاپ(عليه السالم) انبياء اور ائمہ کے واحد باقی مانده ہيں ۔

ا گياہے کہ وه کہتے ہيں :ميری ذمہ داری تو فقط زيِر بحث ٓايت کے ٓاخر ميں حضرت شعيب (عليه السالم) کی زبانی بيان کي
اور َميں تمھارے اعمال کا جواب ده نہيں اور نہ ميری يہ ذمہ داری ہے کہ تمھيں يہ راه ”ابالغ، انذار اور کبردار کرنا ہے 
  تم ہو ، يہ تمھاری راه ہے اور يہ چاه ہے (وما انا علےکم بحفيظ)“اختيار کرنے پر مجبور کروں
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..............  

  ۔۵٧٣۔ اعالم قرٓان،ص ١
  تفسير صافی ميں مذکوره ٓايت کے ذيل ميں يہ روايت نقل ہے ۔-  2

ِشيُد۔نََشاُء ٕاِنََّک اَلَْٔنَت اْلَحلِيُم ا قَالُوا يَاُشَعْيُب ٔاََصاَلتَُک تَأُْمُرَک ٔاَْن نَْتُرَک َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا ٔاَْو ٔاَْن نَْفَعَل فِی ٔاَْمَوالِنَا َما ٨٧   لرَّ
 ٔاَُخالِفَُکْم ٕاِلٰی َما ٔاَْنھَاُکْم َعْنہُ ٕاِْن ٔاُِريُد ٕاِالَّ قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ُکنُت َعلٰی بَيِّنٍَة ِمْن َربِّی َوَرَزقَِنی ِمْنہُ ِرْزقًا َحَسنًا َوَما ٔاُِريُد ٔاَنْ  ٨٨

ْصاَلَح َما اْستََطْعُت َوَما تَْوفِيقِی ِ َعلَْيِہ تََوکَّْلُت َوٕاِلَْيِہ ٔاُنِيُب۔ ااْلِٕ   ٕاِالَّ بِا
  الٍِح َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنُکْم بِبَِعيٍد۔َويَاقَْوِم اَليَْجِرَمنَُّکْم ِشقَاقِی ٔاَْن يُِصيبَُکْم ِمْثُل َما ٔاََصاَب قَْوَم نُوٍح ٔاَْو قَْوَم ھُوٍد ٔاَْو قَْوَم صَ  ٨٩
  ُکْم ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ ٕاِنَّ َربِّی َرِحيٌم َوُدوٌد۔َواْستَْغِفُروا َربَّ  ٩٠

  ترجمہ
  
۔انھوں نے کہا: اے شعيب! کيا تيری نماز تجھے حکم ديتی ہے کہ ہم انھيں چھوڑ ديں کی جن کی ہمارے اباؤ اجداد ٨٧

  د بار اور رشيد مرد ہے ۔پرستش کرتے تھے اور جو کچھ ہم اپنے اموال کے لئے چاہتے ہيں اسے انجام نہ ديں، تُو بُر
: اے ميری قوم! اگر ميرے پاس پروردگار کی طرف سے واضح دليل ہو اور اس نے مجھے اچھا رزق ديا -۔اس نے کہا٨٨

ہو (تو کيا َميں اس کے فرمان کے خالف عمل کرسکتا ہوں؟)َميں ہرگز نہيں چاہتا کہ جس چيز سے تمھيں روکتا ہوں اس کا 
ائے اصالح کے ۔ جتنی کہ مجھ ميں توانائی ہے ۔ اور کچھ نہيں چاہتا اور مجھے هللا کے عالوه خود ارتکاب کروں َميں سو

  توفيق نہيں ہے َميں نے اس پر توکل کيا ہے اور ميری اسی کی طرف بازگشت ہے ۔
يں قوِم نوح ۔اور اے ميری قوم ! مبادا ميری دشمنی اور مخالفت کے نتيجے ميں تم اس انجام ميں گرفتار ہوجاؤ کہ جس م٨٩

  يا قوِم ہود يا قوِم صالح گرفتار ہوئی ہے اور قوِم لوط تو تم سے زياده دور نہيں ہے ۔
۔اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع اور توبہ کرو اور ميرا پروردگار مہربان ہے اور (توبہ ٩٠

  کرنے والوں بندونکو )دوست رکھتا ہے ۔

  منطق  ہٹ دھرموں کی بے بنياد
  اب ہم ديکھتے ہيں کہ اس ہٹ دھرم قوم نے اس ٓاسمانی مصلح کی دعوت کے جواب ميں کيا رِد عمل ظاہر کيا ۔

وه جو بتوں کو اپنے بزرگوں کے ٓاثار اور اپنے اصلی تمدن کی نشانی خيال کرتے تھے اور کم فروشی اور دھوکا بازی سے
تھے حضرت شعيب (عليه السالم) کے جواب ميں کہا: اے شعيب! کيا معامالت ميں بڑے بڑے فائدے اور مفادات اٹھاتے 

تيری نماز تجھے حکم ديتی ہے کہ ہم انھيں چھوڑ ديں کی جن کی ہمارے آباؤ اجداد پرستش کرتے تھے ( قَالُوا يَاُشَعْيُب 
ارے ميں اپنی ٓازادی سے ہاتھ دھو بيٹھيں(ٔاَْو ٔاَْن نَْفَعَل فِی ٔاََصاَلتَُک تَأُْمُرَک ٔاَْن نَْتُرَک َما يَْعبُُد آبَاُؤنَا)، اور يا اپنے اموال کے ب

ِشيد) ۔ٔاَْمَوالِنَا َما نََشاُء ) ، تُوتوايک بُرد بار، حوصلہ مند سمجھدار ٓادمی ہے تجھ سے يہ باتيں بعيد ہيں(ٕاِنََّک اَلَْٔنَت اْلحَ    لِيُم الرَّ
(عليه السالم) کی نماز کا ذکر کيوں کيا؟ بعض مفسرين نے کہا ہے  يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ انھوں نے حضرت شعيب

کہ يہ اس بنا پر تھا کہ حضرت شعيب(عليه السالم) زياده نماز پڑھتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ نماز انسان کو 
نہ سمجھ سکے بُرے اور قبيح اعمال سے روکتی ہے ليکن وه نادان لوگ کہ جو نماز اور ترِک منکرات کے رابطے کو 

انھوں نے اس بات کا تمسخراڑايا اور کہا کہ کيا يہ ذکر و اذکار اور حرکات تجھے حکم ديتی ہيں کہ ہم اپنے بزرگوں کے 
  طور طريقے اور مذہبی ثقافت کو پاؤں تلے روند ديں يا اپنے اموال کے بارے ميں اپنا اختيار گنوا بيٹھيں ۔

دين ومذہب کی طرف اشاره ہے کيوں کہ دين کا واضح ترين سمبل نماز ہے“ صلٰوة”بعض نے يہ احتمال بھی ظاہر کيا ہے کہ
  ۔

بہرحال اگر وه صحيح طور پر غور وفکر کرتے توحقيقت پاليتے کہ نماز انسان ميں احساِس مسئوليت، تقوٰی، پرہيزگاری، 
التی ہے، خود پسندی اور خداترسی اور حق شناسی زنده کرتی ہے ، اسے خدا کی اور اس کی عدالِت عدل کی ياد د

خودپرستی کا غبار اس کے صفحہ دل سے صاف کرديتی ہے، اسے جہاِن محدود وٓالوده سے دنيائے ماورا ء طبيعت، 
پاکيزيوں اور نيکيوں کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسی بنا پر اسے شرک، بت پرستی، بڑوں کی اندھی تقليد، کم فروشی 

  از رکھتی ہے ۔اور طرح طرح کی دھوکہ بازی سے ب
ِشيد” دوسرا سوال جو سامنے ٓاتا ہے يہ ہے کہ کيا انھوں نے جملہ ،(تو عاقل، فہميده اور بردبار شخص “ٕاِنََّک اَلَْٔنَت اْلَحلِيُم الرَّ
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  ہے) اعتراِف حقيقت وايمان کے طور پر کہا يا تمسخر واستہزاء کے طور پر؟
کی طرف توجہ “ ٔاََصاَلتَُک تَأُْمُرک” ہلے ٓانے والے تمسخر ٓاميز جملے مفسرين نے دونوں احتمال ذکر کئے ہيں ليکن اگر پ

کريں تو يہی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے يہ جملہ بھی استہزاء کے طور پر کہا ، ان کا اشاره اس طرف تھا کہ ايک حليم 
کا اسے اطمينان نہ ہوجائے وبردبار شخص وه ہے کو کسی چيز کا جب تک کافی مطالعہ نہ کرلے اور اس کے صحيح ہونے

اس پر اظہاِر رائے نہيں کرتا اور ايک رشيد وعاقل شخص وه ہے کہ جو ايک قوم کے رسم ورواج کو پامال نہ کرے اور 
سرمايہ داروں سے عمل کی ٓازادی سلب نہ کرے، پس معلوم ہوتا ہے کہ نہ تمہارا کافی مطالعہ ہے، نہ تمھاری عقل وفہم 

ری سوچ گہری ہے، کيونکہ درست عقل اور گہری سوچ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے بڑوں کی درست ہے اور نہ تمھا
  سنت سے دستبردار نہ ہو اور کسی کی ٓازادی عمل سلب نہ کرے ۔

ليکن جنھوں نے ان کی باتوں کو حماقت پر محمول کيا تھا اور ان کی بے عقلی کی دليل قرار ديا تھا انھيں حضرت شعيب 
م) نے کہا: اے ميری قوم!(اے وه لوگو! کہ تم مجھ سے ہو اور ميں تم سے ہوں اور جو کچھ ميں اپنے لئے پسند (عليه السال

کرتا ہوں وہی تمھارے لئے بھی پسند کرتا ہوں) اگرخدا نے مجھے واضح دليل وحی اور نبوت دی ہو اوراس کے عالوه 
رت ميں صحيح ہے کہ َميں اس کے فرمان کی مخالفت مجھے پاکيزه روزی اور حسِب ضرورت مال ديا ہو تو کيا اس صو

ِمْن َربِّی کرونيا تمھارے بارے ميں کوئی غرض رکھوں اور تمھاری خير خواه نہ بنوں(قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرٔاَْيتُْم ٕاِْن ُکنُت َعلٰی بَيِّنٍَة 
  )١َوَرَزقَنِی ِمْنہُ ِرْزقًا َحَسنًا ) ۔ (

م) يہ کہنا چاہتے ہيں کہ اس کام ميں ميرا مقصد صرف روحانی، انسانی اور اس جملے سے حضرت شعيب (عليه السال
تربيتی ہے، َميں ايسے حقائق کو جانتا ہوں جنھيں تم نہيں جانتے اور انسان ہميشہ اس چيز کا دشمن ہوتا ہے جسے نہيں جانتا 

  ۔
ہے تاکہ قبوِل حق کے لئے ان کے جذبات اور اے ميری قوم) کا تکرار ہوا “(ياقوم”يہ بات جاذِب توجہ ہے کہ ان ٓايات ميں 

ميالنات کو نرم کيا جاسکے، حضرت شعيب (عليه السالم) اس طرح سے انھيں سمجھانا چاہتے تھے کہ تم مجھ سے ہو اور 
قبيلہ کے معنی ميں ہو ، طائفہ اور خاندان کے معنی ميں ہو يا اس گروه کے معنی ميں ہو “ قوم”ميں تم سے ہوں(چاہے يہاں 

  س کے درميان وه زندگی گزارتے تھے اور انہی کا حصہ شمار ہوتے تھے) ۔ک
اس کے بعد يہ عظيم پيغمبر مزيد کہتے ہيں : يہ گمان نہ کرنا کہ َميں تمھيں کسی چيز سے منع کروں اور پھر خود اسی کی 

  ہ) ۔جستجو ميں لگ جاؤں(َوَما ٔاُِريُد ٔاَْن ٔاَُخالِفَُکْم ٕاِلٰی َما ٔاَْنھَاُکْم َعنْ 
تمھيں کہوں کہ کم فروشی نہ کرو اور دھوکہ بازی اور مالوٹ نہ کرو ليکن َميں کود يہ اعمال انجام دوں کہ دولت وثروت 
اکٹھی کرنے لگوں يا تمھيں تو بتوں کی پرستش سے منع کرون مگر خود ان کے سامنے سِرتعظيم خم کروں، نہيں ايسا ہر 

  گز نہيں ۔
ہ وه حضرت شعيب (عليه السالم) پر الزام لگاتے تھے کہ کود يہ فائده اٹھانے کا اراده رکھتا اس جملے سے معلوم ہوتا ہے ک

  ہے لٰہذا وه صراحت سے اس امر کی نفی کرتے ہيں ۔
ٓاخر ميں ان سے کہتے ہيں: ميرا صرف ايک ہدف اور مقصد ہے اور وه ہے اپنی قدرت واستطاعت کے مطابق تمھاری اور 

ْصاَلَح َما اْستَطَْعت) ۔تمھارے معاشرے کی اصال   ح (ٕاِْن ٔاُِريُد ٕاِالَّ ااْلِٕ
يہ وہی ہدف ہے جو تمام پيغمبرون کی پيِش نظر رہا ہے ۔ يعنی عقيدے کی اصالح، اخالق کی اصالح، عمل کی اصالح، 

  روابط اور اجتماعی نظامونکی اصالح۔
) ۔اور اس ہدف تک پہنچنے کے لئے صرف خدا سے توفيق طلب کرتا ہوں(َومَ    ا تَْوفِيِقی ٕاِالَّ بِا

صرف اس پر بھروسہ ”اسی بنا پر اپنی ذمہ داری کی انجام دہی اور پيغام پہنچانے اور اس عظيم ہدف تک پہنچنے کے لئے 
ے اس کرتا ہوں اور تمام چيزوں ميں ميری بازگشت اسی کی طرف ہے (َعلَْيِہ تََوکَّْلُت َوٕاِلَْيِہ ٔاُنِيُب)، مشکالت کے حل کے لئ

کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں اور اس راه ميں سختياں گوارا کرنے کے لئے اس کی طرف رجوع کرتا 
  ہوں ۔

اس کے بعدا نہيں ايک اخالقی نکتے کی طرف متوجہ کيا گيا ہے اور وه يہ کہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بغض 
ے اپنے تمام مصالح نظر انداز کرديتا ہے اور انجام کو فراموش کرديتاہے، وعداوت کی بنا پر يا تعصب اورر ہٹ دھرمی س

حضرت شعيب (عليه السالم) نے ان سے فرمايا: اے ميری قوم ! ايسا نہ ہو کہ ميری دشمنی اورعداوت تمھيں گناه، عصيان 
ہو کہ وہی بالئيں، مصيبتيں، تکليفيں، عذاب اور  اور سر کشی پر ابھارے ( َويَاقَْوِم اَليَْجِرَمنَُّکْم ِشقَاقِی)، اور کہيں ايسا نہ

ٔاَْو قَْوَم ھُوٍد ٔاَْو  سزائيں جو ميں قوِم نوح، قوِم ہود يا قوِم صالح کو پہنچيں وه تمھيں بھی ٓاليں(ٔاَْن يُِصيبَُکْم ِمْثُل َما ٔاََصاَب قَْوَم نُوحٍ 
ا اور ان پر سنگباری کاواقعہ تم سے کوئی دور نہيں ہے (َوَما قَْوَم َصالِح)، يہاں تک کہ قوِم لوط کے شہروں کا زيروزبر ہون
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قَْوُم لُوٍط ِمْنُکْم بِبَِعيٍد)، نہ ان کا زمانہ ان سے کوئی دور ہے اور نہ ان کے عالقے تم سے دور ہيں اور نہ ہی تمھارے اعمال 
  اور گناه ان سے کچھ کم ہيں ۔

وه قوِم لوط کے عالقے سے کوئی زياده فاصلے پر نہيں تھا، کيونکہ  کہ جوقوِم شعيب (عليه السالم) کا مرکز تھا“ مدين”
دونوں شامات کے عالقوں ميں سے تھے، زمانے کے لحاظ سے اگرچہ کچھ فاصلہ تھا تاہم اتنا نہيں کہ ان کی تاريخ فراموش

قوِم شعيب (عليه السالم) ہوچکی ہوتی، باقی رہا عمل کے لحاظ سے تو اگرچہ قوِم لوط کے جنسی انحرافات نماياں تھے اور 
کے اقتصادی انحرفات زيادی تھے اور ظاہراً بہت مختلف تھے ليکن دونوں معاشرے ميں فساد پيدا کرنے، اجتماعی نظام 

خراب کرنے، اخالقی فضائل کو نابود کرنے اور برائی پھيالنے ميں ايک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے، يہی وجہ ہے 
ھتے ہيں کہ ايک درہم ُسود کہ جس کا تعلق اقتصادی مسائل سے ہے کو ،زنا کہ جو ايک جنسی کہ کبھی ہم روايات ميں ديک

  )2ٓالودگی کے برابر قرار ديا گيا ہے ۔ (
ٓاخر ميں حضرت شعيب (عليه السالم) انھيں دو حکم اور ديتے ہيں کہ جو در اصل ان تمام تبليغات کا نتيجہ ہيں کہ جو اس 

  چکے تھے ۔ گمراه قوم ميں وه انجام دے
خدا سے مغفرت طلب کرو تاکہ گناه سے پاک ہوجاؤ اور شرک وبت پرستی اور معامالت ميں خيانت سے کناره ” پہال يہ کہ

  کش ہوجاؤ (َواْستَْغفُِروا َربَُّکْم) ۔
ت ميں ادوسرا يہ کہ گناه سے پاک ہونے کے بعد اس کی طرف پلٹ ٓاؤ کيونکہ وه پاک ہے اور تم بھی پاک ہوکر اس کی خدم

  ٓاؤ( ثُمَّ تُوبُوا ٕاِلَْيِہ) ۔
دراصل استغفار، راه ِ گناه سے کناره کشی، خود کو پاک کرنا اور توبہ اس ذات کی طرف بازگشت ہے کہ جو المتناہی وجود 

  ہے ۔
کہ ميرا اور جان لو کہ تمہارا گناه کتنا ہی عظيم اور سنگين کيوں نہ ہو بازگشت کی راه تمھارے سامنے کھلی ہوئی ہے کيون

  پروردگاررحيم بھی ہے اوربندونکودوست بھی رکھتا ہے (ٕاِنَّ َربِّی َرِحيٌم َوُدود) ۔
کے بعد اس لفظ کاذکراس بات کی طرف اشاره ہے“ رحيم”،لفظ“ محبت” کا صيغہ مبالغہ ہے جس کا معنی ہے“ ود“ ”ودود”

ار بندوں پر توجہ رکھتا ہے بلکہ اس سے قطع نظر کہ خدا تعالی نہ فقط اپنی رحيميت کی بناء پر توبہ کرنے والے گنہ گ
انھيں بہت دوست رکھتا ہے، کيونکہ يہ دونوں(يعنی ۔ رحم اور محبت) خود بندوں کی استغفار اور توبہ قبول کرنے کا باعث 

  ہيں ۔
..............  

ہ ہے : افاعدل مع ذلک عما انا عليہ من ۔ توجہ رکھئے گا مندرجہ باال ٓايت ميں جملہ شرطيہ کی جزا محذوف ہے اور اس کی جزا ي١
  عبادتہ وتبليغ دينہ۔

يعنی ۔ تمھيں نہ ابھارے)، اس “(اليحملنکم ” دو معنی ميں ٓاياہے، ايک “ ال يجر منکم”۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ 2
مصدری معنی “ ان يصيبکم”مفعول اور “ کم”فاعل، “ شقاق” فعل“اليجر من” صورت ميں ٓايت ترکيب کے لحاظ سے اس طرح ہوگی

رکھتا ہے اور دوسرا مفعول، نيز اس صورت ميں معنی يہ ہوگا کہ اے ميری قوم! ميری مخالفت تمھيں اس بات پر نہ ابھارے کہ تمہارا 
 “يجرمن” ، اس صورت ميں“تمھيں گناه کی طرف نہ کھينچ کر لے جائے”انجام قوِم نوح وغيره کی طرح ہو، دوسرا احتمال يہ ہے کہ 

اس کا نتيجہ ہے اور ٓايت کا معنی وہی ہوگا جو ہم متن ميں بيان کرچکے “ ان يصيبکم”مفعول ہے اور “ کم”فاعل، اور “شقاق” فعل،
  ہيں ۔

ا تَقُوُل َوٕاِنَّا لَنََراَک فِينَا َضِعيفًا َولَْواَلَرْھطَُک لََرَجْمنَاَک  ٩١   َما ٔاَْنَت َعلَْينَا بَِعِزيٍز۔وَ قَالُوا يَاُشَعْيُب َما نَْفقَہُ َکثِيًرا ِممَّ
  لُوَن ُمِحيطٌ۔قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرْھِطی ٔاََعزُّ َعلَْيُکْم ِمْن هللاِ َواتََّخْذتُُموهُ َوَرائَُکْم ِظْھِريًّا ٕاِنَّ َربِّی بَِما تَْعمَ  ٩٢
  َمْن يَأْتِيِہ َعَذاٌب يُْخِزيِہ َوَمْن ھَُو َکاِذٌب َواْرتَقِبُوا ٕاِنِّی َمَعُکْم َرقِيٌب۔َويَاقَْوِم اْعَملُوا َعلٰی َمَکانَتُِکْم ٕاِنِّی َعاِمٌل َسْوَف تَْعلَُموَن  ٩٣

  ترجمہ
  
۔انھوں نے کہا: اے شعيب! بہت سی وه باتيں جو تو کہتا ہے ہم نہيں سمجھ پاتے اور ہم تجھے اپنے مابين کمزور پاتے ہيں٩١

نظر نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کرتے اور تُوہمارے مقابلے کی طاقت  اور اگر تيرے چھوٹے سے قبيلے کا احترام پيشِ 
  نہيں رکھتا ۔

۔اس نے کہا: اے قوم! کيا ميرا چھوٹا سا قبيلہ تمھارے نزديک خدا سے زياده عزت دار ہے جب کہ تم نے اس کے فرمان ٩٢
  ہے (اور اس سے ٓاگاه ہے) ۔ کو پِس پشت ڈال ديا ہے، جو کچھ تم انجام ديتے ہو ميرا پروردگار اس پر محيط
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۔اے قوم! جو کچھ تم سے ہوسکے کرگزرو اور َميں بھی اپنا کام کروں گا اور عنقريب تمھيں معلوم ہوجائے گا کہ خوار ٩٣
  ورسوا کرنے واال عذاب کس کے پيچھے ٓاتا ہے اور کون جھوٹا ہے،تم انتظار کرو اور َميں بھی انتظار کرتا ہوں ۔

  کياں ايک دوسرے کو دھم
خطيب ” يہ عظيم پيغمبر۔ حضرت شعيب (عليه السالم) کہ انتہائی جچے تُلے، بليغ اور دلنشين کالم کی وجہ سے جن کا لقب

ان کا کالم ان لوگوں کی روحانی ومادی زندگی کی راہيں کھولنے واال تھا، انھوں نے بڑے صبر، ) ١ہے،(“ االنبياء
مام باتيں کيں ليکن ہم ديکھ رہے ہيں کہ اس گمراه قوم نے انھيں کس طرح حوصلے، متانت اور دلسوزی کے ساتھ ان سے ت

  سے جواب ديا ۔
  انھوں نے چار جملوں ميں جو ڈھٹائی، جہالت اور بے خبری کا مظہرتھے ٓاپ کو جواب ديا ۔

ا تَقُوُل )، پہلے وه کہنے لگے: اے شعيب!تمھاری زياده تر باتينہماری سمجھ ميں نہيں ٓاتيں(قَالُوا يَاُشَعْيُب مَ  ا نَْفقَہُ َکثِيًرا ِممَّ
بنيادی طور پر تيری باتوں کا کوئی سر پير ہی نہيں، ان ميں کوئی خاص بات اور منطق ہی نہيں کہ ہم ان پر کوئی غور 
وفکر کريں، لٰہذا ان ميں کوئی ايسی چيز نہيں جس پر ہم عمل کريں اس لئے تم اپنے ٓاپ کو زياده نہ تھکاؤ اور دوسرے 

  گوں کے پيچھے جاؤ۔لو
نطق دوسرايہ کہ ہم تجھے اپنے مابين کمزور پاتے ہيں( َوٕاِنَّا لَنََراَک فِينَا َضِعيفًا )، لٰہذا اگر تم يہ سوچتے ہو کہ تم اپنی بے م

  باتيں طاقت کے بل پر منوا لو گے تو يہ بھی تمھاری غلط فہمی ہے ۔
اگر تيری قوم وقبيلے کا احترام” ے يہ تمھاری طاقت کے خوف سے ہےيہ گمان نہ کرو کہ اگرہم تم سے پوچھ گچھ نہيں کرت

  پيِش نظر نہ ہوتا تو ہم تجھے بدترين طريقے سے قتل کرديتے اور تجھے سنگسار کرتے (َولَْواَلَرْھطَُک لََرَجْمنَاک) ۔
ياد کيا کہ جس کا لغِت کے لفظ سے “ رھط”يہ بات قابِل توجہ ہے کہ انھوں نے حضرت شعيب(عليه السالم) کے قبيلے کو 

عرب ميں تين سے کم تعداد سے لے کر سات يا دس يا بعض کے بقول زياده سے زياده چاليس افراد پر اطالق ہوتا ہے، يہ 
اس طرف اشاره ہے کہ تيری قبيلے کی بھی ہماری نظر ميں کوئی طاقت نہيں بلکہ دوسرے لحاظ ہيں جو ہميں اس کام سے 

رح ہے جيسے ہم کسی سے کہتے ہيں کہ اگر تيری قوم اور خاندان کے ان چار افراد کا لحاظ نہ روکتے ہيں، يہ بالکل اس ط
ہو تو ہم تيرا حق تيرے ہاتھ پر رکھ ديتے جب کہ در اصل اس کی قوم اور خاندان کے وہی چار افراد نہيں ہيں بلکہ مقصد يہ 

  ہے کہ وه طاقت کے لحاظ سے اہميت نہيں رکھتے ۔
کہا: تُوہمارے لئے کويہ طاقتور اور ناقبِل شکست شخص نہيں ہے ( َوَما ٔاَْنَت َعلَْينَا بَِعِزيٍز)، اگرچہ تو اپنے  ٓاخر ميں انہوننے

قبيلے کے بزرگوں ميں شمار ہوتا ہے ليکن جو پپروگرام تيرے پيِش نظر ہے اس کی وجہ سے ہماری نگاه ميں تيری کوئی 
  وقعت اور منزلت نہيں ہے ۔

السالم) ان کی باتوں کے نشتروں اور توہين ٓاميز رويّے سے (سيخ پا ہوکر) اٹھ کر نہ چلے گئے بلکہ حضرت شعيب(عليه 
ٓاپ نے اسی طرح انھيں پُر منطق اور بليغ پيرائے ميں جواب ديا: اے قوم! کيا ميرے قبيلے کے يہ چند افراد تمھارے نزديک 

َعزُّ َعلَْيُکْم ِمَن هللا)، تم ميرے خاندان کی خاطر جو تمھارے بقول چند نفر سے خدا سے زياده عزيز ہيں(قَاَل يَاقَْوِم ٔاََرْھِطی أَ 
زياده نہيں ہيں مجھے ٓازار نہيں پہنچاتے ہو، تو کيوں خدا کے لئے تم ميری باتوں کو قبول نہيں کرتے ہو، کيا عظمِت خدا 

  کے سامنے چند افراد کی کوئی حيثيت ہے؟
جب کہ اسے اور اس کے فرمان کوتم نے پِس پشت ڈال ديا ہے ( َواتََّخْذتُُموهُ َوَرائَُکْم ” ائل ہوکيا تم کدا کے کسی احترام کے ق

  )2ِظْھِريًّا) ۔ (
ٓاخر ميں حضرت شعيب (عليه السالم) کہتے ہيں:يہ خيال نہ کرو کہ خدا تمھارے اعمال کو نہيں ديکھتا اور تمھاری باتيں نہيں

  ر ان تمام اعمال پر محيط ہے جو تم انجام ديتے ( ٕاِنَّ َربِّی بَِما تَْعَملُوَن ُمِحيط) ۔سنتا، يقين جانو کہ ميرا پروردگا
بليغ سخنور وه ہے جو اپنی باتوں ميں مدِّ مقابل کی تمام تنقيدوں کا جواب دے، قوِم شعيب (عليه السالم) کے مشرکين نے 

ھمکی دی تھی اور ان کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کيا چونکہ اپنی باتوں کے ٓاخر ميں ضمناً انھيں سنگسار کرنے کی د
تھا لٰہذا ان کی دھمکی کے جواب ميں حضرت شعيب (عليه السالم) نے اپنا موقف اس طرح سے بيان کيا:اے ميری قوم! جو 

کرو کچھ تمھارے بس ميں ہے کرگزرواور اس ميں کوتاہی نہ کرو اور جو کچھ تم سے ہوسکتا ہے اس ميں ُرو رعايت نہ 
) ،َميں بھی اپنا کام کروں گا ( ٕاِنِّی َعاِمٌل )ليکن تم جلد سمجھ جاؤ گے کہ کون رسوا کن عذاب 3(َويَاقَْوِم اْعَملُوا َعلٰی َمَکانَتُِکم)(

ِذب) ۔اور اب جب معاملہ ميں گرفتار ہوتا ہے اور کون جھوٹا ہے،َميں يا تم (َسْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِہ َعَذاٌب يُْخِزيِہ َوَمْن ھَُو َکا
  )4اس طرح ہے تو تم بھی انتظار کرو اور َميں بھی انتظار کرتا ہوں( َواْرتَقِبُوا ٕاِنِّی َمَعُکْم َرقِيٌب) ۔ (

تم اپنی طاقت، تعداد، سرمائے اوراثرورسوخ سے مجھ پر کاميابی کے انتظار ميں رہو اور ميں بھی انتظار ميں ہوں کہ 
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  اٰلہی تم جيسی گمراه قوم کے دامن گير ہو اور تمھيں صفحہ ہستی سے مٹا دے ۔عنقريب دردناک عذاِب 
..............  

  ۔“شعيب”۔ سفينة البحار،ماده ١
جعلتہ دبرا ”يا“جعلتہ تحت قدمی” ۔ عربی زبان ميں جب کسی چيز کے بارے ميں اپنی بے اعتنائی کا اظہار کرتے ہيں تو کہتے ہيں١

(يعنی وه ميرے زيِر پا ہے يا َميں نے اسے پِس پشت ڈال رکھا ہے وغيره) اور “ جعلتہ ظھريا” يا“ جعلتہ وراء ظھری”يا“ ذنی
کے نيچے زير ان تبديليوں کی بناء پر ہے جو کبھی “ ظ”يہاں ياء نسبت ہے اور “ ی”)ہے اور“ قہر”(بروزن“ ظھر”کا ماده“ ظھری”

  اسِم منسوب ميں کی جاتی ہے ۔
  ر ہے اور يہ کسی چيز پر قدرت رکھنے کے معنی ميں ہے ۔مصدر يا اسم مصد“ مکانة”۔ 2
يہ معنی اس کے لئے “ گردن”سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے“ رقبہ”کا معنی ہے محافظ، نگران اور نگہبان، يہ دراصل“ رقيب”۔ 4

کہ اس کی جان کی ہے کہ گردن کا محافظ اور نگران اس کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی محافظت ميں ہو (يہ اس سے کنايہ ہے 
 محافظت کرتا ہے) يا اس بنا پر کہ وه گردن اونچی رکھتا ہے تاکہ پاسداری اور حفاظت کا کام انجام دے سکے ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْينَا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا َؤاََخَذْت الَِّذيَن ظَلَُموا ال ٩۴ ا َجاَء ٔاَْمُرنَا نَجَّ ْيَحةُ فَٔاَْصبَُحوا فِی ِديَاِرِھْم َجاثِِميَن۔َولَمَّ   صَّ
  َکٔاَْن لَْم يَْغنَْوا ِفيھَا ٔاَاَلبُْعًدا لَِمْديََن َکَما بَِعَدْت ثَُموُد۔ ٩۵

  ترجمہ
۔اور جب ہمارا فرمان ٓاپہنچا تو ہم نے شعيب کو اور ان پر ايمان النے والوں کو اپنی رحمت کے ذريعے نجات دی اور ٩۴

  اپنے گھروں ميں منہ کے بَل گرے (اور مرگئے) ۔جنھوں نے ظلم کيا تھا انھيں (ٓاسمانی) صيحہ نے ٓاليا اور وه 
  ۔اس طرح کہ گويا وه ان گھروں ميں رہتے ہی نہ تھے، دور ہو مدين(رحمت خدا سے) جيسے کہ قوم ِ ثمود دور ہوئی ۔٩۵

  مدين کے تباه کاروں کا انجام 
مرحلے ميں انبياء انھيں خدا کی  گزشتہ اقوام کی سرگزشت کے بارے ميں قرٓان مجيد ميں ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ پہلے

طرف دعوت دينے کے لئے قيام کرتے تھے اور ہر طرح سے تعليم و تربيت اور پندونصيحت ميں کوئی گنجائش نہيں 
چھوڑتے تھے، دوسرے مرحلے ميں جب ايک گروه پر پند ونصائح کا کوئی اثر نہ ہوتا تو انھيں عذاِب اٰلہی سے ڈراتے تاکہ 

يِم حق ہوجائيں جو قبوليت کی اہليت رکھتے ہيں اور وه راِه خدا کی طرف پلٹ ٓائيں نيز اتمام حجت ہوجائے وه ٓاخری افراد تسل
  ۔

تيسرے مرحلے ميں جب ان ميں سے کوئی چيز موثر نہ ہوتی تو روئے زمين کی ستھرائی اور پاکبازی کے لئے سنِت اٰلہی 
  کرديتا ۔ کے مطابق عذاب ٓاجاتا اور راستے کے ان کانٹوں کو ُدور

قوِم شعيب يعنی اہل مدين کا بھی آخرکار مرحلہ انجام ٓاپہنچا، چنانچہ قرٓان کہتا ہے:جب (اس گمراه، ظالم اور ہٹ دھرم قوم کو
عذاب دئےے جانے کے بارے ميں )ہمارا فرمان ٓاپہنچا تو ہم نے شعيب کو اور اس پر ايمان النے والوں کو اپنی رحمت کی 

ْينَا ُشَعْيبًا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعہُ بَِرْحَمٍة ِمنَّا ) ، پھر ٓاسمان پکار اور مرگ ٓافريں برکت سے نجات دی (وَ  ا َجاَء ٔاَْمُرنَا نَجَّ عظيم صيحہلَمَّ
ْيَحة) ۔   نے ظالموں اور ستمگروں کو اپنی گرفت ميں لے ليا (َؤاََخَذْت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ

ہر قسم کی عظيم ٓاوازاور پکار کے معنی ميں ہے، قرٓان نے بعض قوموں کی نابودی  “صيحہ”جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں 
صيحہ ٓاسمانی کے ذريعے بتائی ہے، يہ صيحہ احتماالً صاعقہ کے ذريعے اور اس کی مانند ہوتی ہے اور جيسا کہ ہم نے 

تی ہيں کہ ايک گروه کی موت کا سبب قوِم ثمود کی داستان ميں بيان کيا ہے کہ صوتی امواج بعض اوقات اس قدر قوی ہوسک
  بن جائے ۔

اس کے بعد فرمايا گيا ہے:اس ٓاسمانی صيحہ کے اثر سے قوِم شعيب کے لوگ اپنے گھروں ميں منہ کے بل جاگرے اور 
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)، ان مرگئے اور ان کے بے جان جسم درِس عبرت بنے ہوئے ايک مدت تک وہيں پڑے رہے ( فَٔاْصبَُحوا ِفی ِديَاِرِھْم َجاثِِمين
  َکٔاَْن لَْم يَْغنَْوا فِيھَا) ۔“(گويا کبھی وه اس سر زمين کے ساکن ہی نہ تھے” کی زندگی کی کتاب اس طرح بند کردی گئی کہ 

وه تمام دولت وثروت کہ جس کی خاطر انھوں نے گناه اور ظلم وستم کئے نابود ہوگئی، ان کی زمينيں اور زرق وبرق زندگی
وغوغا خاموش ہوگيا اور ٓاخرکار جيسا کہ قوِم عاد وثمود کی داستان کے ٓاخر ميں بيان ہوا ہے،  ختم ہوگئی اور ان کا شور

 ُموُد) ۔فرمايا گيا: دور ہوسرزميِن مدين لطف ورحمِت پروردگار سے جيسے کہ قوم ِ ثمود دور ہوئی (ٔاَاَلبُْعًدا لَِمْديََن َکَما بَِعَدْت ثَ 
  مدين ہيں جو رحمِت خدا سے دور ہوئے ۔ سے مراد اہلِ “ مدين”واضح ہے کہ يہاں

  شعيب (عليه السالم) کی داستان ميں تربيتی درس
انبياء کے حاالت اور گزشتہ اقوام کی داستانيں ہميشہ بعد کی اقوام کے لئے الہام بخش اور سبق ٓاموز ہوتی ہيں کيونکہ ان کی 

سال تک جاری رہيں تاريخ کے چند صفحات ميں سمٹ کر زندگی کی ٓازمائشيں کہ جو بعض اوقات دسيوں سال يا سينکڑوں 
سب کے ہاتھوں ميں ہوتی ہيں اور ہر کوئی اپنی زندگی ميں ان سے سبق حاصل کرسکتا ہے ۔اس عظيم پيغمبر۔ حضرت 

  شعيب (عليه السالم) کی زندگی بھی ہميں بہت سے درس ديتی ہے، مثالً:

  ۔ اقتصادی مسائل کی اہميت١
نے پڑھا ہے کہ حضرت شعيب (عليه السالم) نے انھيں دعوِت توحيد کے بعد مالی امور تجارت ميں اس سرگزشت ميں ہم 

حق وعدالت کی دعوت دی، يہ چيز نشاندہی کرتی ہے کہ ايک معاشرے کے اقتصادی مسائل کو معمولی اور غير اہم شمار 
کے لئے مامور نہ تھے بلکہ اجتماعی واقتصادی نہيں کيا جاسکتا، يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ انبياء صرف اخالقی مسائل 

کيفيت کی خرابی کی اصالح بھی ان کی دعوت کا ايک اہم حصہ تھی، اس حد تک اہم کہ وه اسے دعوِت توحيد کے ساتھ 
  قرار ديتے تھے ۔

  ۔ نماز۔توحيد اور پاکيزگی کی طرف دعوت ديتی ہے٢
سے ان سے پوچھا کہ کيا تيری يہ نماز بتوں کی پرستش نہ  حضرت شعيب (عليه السالم) کی گمراه قوم نے بڑے تعجب

کرنے اور کم فروشی اور دھوکہ بازی نہ کرنے کی دعوت ديتی ہے، شايد ان کا خيال تھا کہ ان حرکات اور اذکار کا ان 
قيقی مفہوم کے امور ميں کيا دخل ہے حاالنکہ ہم جانتے ہينکہ ان دونوں کے درميان قوی ترين رابطہ ہے ، اگر نماز اپنے ح

ساتھ ادا ہو يعنی انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ بارگاِه اٰلہی ميں کھڑا ہو تو يہ حضور تکامل وارتقاء کا زينہ، تربيِت روح کا 
وسيلہ اور دل سے گناه کا رنگ صاف کرنے کا ذريعہ ہے، يہ حضور انسان کے اراده کو قوی اور اس کے عزم کو راسخ 

  بر کو اس سے دور کرتا ہے ۔کرتا ہے اور غرور وتک

  ۔ خود بينی جمود کا باعث ہے٣
جيسا کہ مندرجہ باال ٓايات سے ہميں معلوم ہوا ہے قوِم شعيب کے افراد خود خواه اور خود بين تھے، اور اپنے ٓاپ کو فہميده 

تے تھے، ان کی باتوں اور سمجھدار خيال کرتے تھے، حضرت شعيب (عليه السالم) کو نادان سمجھتے تھے ان کا مذاق اڑا
کو بے معنی اور ان کی شخصيت کو کمزور جانتے تھے، اس خود پرستی اور خود بينی نے ان کی زندگی کو تاريک کرديا 

  تھا اور انھيں خاک سياه پر البٹھايا تھا ۔
ا سوار ايک شخص نہ فقط انسان بلکہ اگر جانور بھی خود بين ہو تو وه راستے ميں الٹک کر ره جاتا ہے، کہتے ہيں گھوڑ

ايک نہر کے پاس پہنچا ليکن اس نے حيرت سے ديکھا کہ گھوڑا ايک چھوٹی سی اور کم گہری نہر ميں گزرنے کے لئے 
تيار نہيں ہے ، اس نے بہت کوشش کی ليکن کامياب نہ ہوا، ايک دانا شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا: نہر کے پانی

وجائے، مشکل حل ہوجائے گی، اس نے يہ کام کيا، گھوڑے نے ٓارام سے اسے عبور کرليا، کو ہالؤ تاکہ وه مٹی سے ٓالوده ہ
  اس پر لوگ بہت حيران ہوئے، انھوں نے اس دانا شخص سے اس کی وجہ دريافت کی ۔

اس مرِد حکيم نے کہا: جب پانی صاف تھا تو گھوڑے نے اپنا عکس پانی ميں ديکھا، اس نے سمجھا کہ يہ وه خود ہے، وه 
تيار نہ ہوا کہ اپنا ہی پاؤں اپنے آپ پر رکھے ليکن جب پانی مٹی سے ٓالوده ہوگيا تو اس کا عکس غائب ہوگيا اور وه ٓاسانی 

  سے وہاں سے گزر گيا ۔

  ۔ اصولوں کو تعصب پر قربان نہيں کرنا چاہئےے۴
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تھا کہ وه ذاتی کينہ پرستی اور  اس سرگزشت ميں ہم نے پڑھا ہے کہ گمراه قوم کی بدبختی کے عوامل ميں سے ايک يہ
عداوتوں کی وجہ سے حقائق کو بھال ديتے تھے حاالنکہ عقلمند اور حقيقت شناس وه انسان ہے کہ ہر شخص سے حق بات 

  سنے اور اسے قبول کرے چاہے کہنے واال اس کا اول درجے کا دشمن ہی کيوں نہ ہو ۔

  ۔ ايمان اور عمل ايک دوسرے سے جدا نہيں ہيں۵
ھی بہت سے ايسے لوگ ہيں کہ جن کا خيال ہے کہ صرف عقيده رکھ کر ہی مسلمان ہوا جاسکتا ہے، اگرچہ وه عمل نہ بھیاب

کريں، بہت سے ايسے افراد ہيں کہ جو چاہتے ہيں کہ دين ان کی سرکش ہواوہوس کے راستے ميں رکاوٹ نہ بنے، اور 
  انھيں ہر لحاظ سے ٓازاد رکھے ۔

سالم) سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ يہ قوم بھی ايسے ہی دين کی خواہاں تھی، لٰہذا وه حضرت شعيب (عليهداستان شعيب (عليه ال
السالم) سے کہتے تھے کہ ہم نہ اس کے لئے تيار ہيں اور نہ اپنے بڑوں کے بتوں کو فراموش کريں اور نہ ہم اپنے سرمائے

ہ بات بھولے ہوئے تھے کہ اصولی طور پر شجِر ايمان کا ثمر اور اموال کے بارے ميں اپنی ٓازادی ہاتھ سے ديں گے، وه ي
عمل ہے اور انبياء کا دين وٓائين اس لئے تھا کہ انسان کی ذاتی خرابيوں عملی کمزوريوں اور انحرافات کی اصالح کرے 

  ورنہ جس درخت کی نہ کوئی شاخ ہو نہ پتے اورنہ پھل وه جالنے کے ہی کام ٓائے گا ۔
مقام ہے کہ موجوده زمانے ميں مسلمانوں ايک طبقے ميں يہ فکر بڑی راسخ ہوچکی ہے، وه اسالم کو بس  انتہائی افسوس کا

خشک عقائد کا ايک ايسا مجموعہ سمجھتے ہيں کہ جو فقط مسجد کے اندر ان کے ساتھ ہے اورجو نہی وه مسجد کے 
ں ميں، بازاروں ميں اور کاروبار ميں اسالم کا دروازے سے باہر نکلتے ہيں تو اسے خدا حافظ کہہ ديتے ہيں، ان کے دفترو

  کوئی عمل دخل اورنام ونشان نہيں ہے ۔
بہت سے اسالمی ممالک کو ہم نے ديکھا ہے يہاں وه ممالک جو ظہور اسالم کا مرکز تھے وہاں يہ تلخ حقيقت ظاہر ہوتی ہے

گاہی، عدالِت اجتماعی، رشِد ثقافتی، بينِش فرہنگی کہ اسالم چند عقائد اور چند کم روح عبادات ميں منحصر ہوگيا ہے، علم وآ 
اور اخالِق اسالمی ميں سے کسی چيز کا نام ونشان اور خبر نہيں ہے، اگرچہ خوش بختی سے چند ايک اسالمی تحريکوں 

کی وجہ سے خصوصا نوجون طبقے ميں سچے اسالم اور ايمان وعمل کی يکجائی کی ايک تحريک پيدا ہوتی ہے، لٰہذا اب 
  ہ جملہ کہ اسالم کو ہمارے عمل سے کيا کام يا اسالم کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زندگی سے، کم سنا جاسکتا ہے ۔ي

نيز يہ جو التقاطی لوگوں(کہ جو کسی ايک مکتب کے پيروکار نہيں ہوتے) کا نظريہ ہے کہ ہم عقيده اسالم سے اور 
وں کی سی طرِز تفکر رکھتے ہيں، يہ نظريہ بھی قابل مذمت اقتصاديات مارکس سے ليتے ہيں يہ بھی قوِم شعيب کے گمراہ

  ہے، ليکن بہرحال يہ تفرقہ بھی قديم زمانے سے ہے اور ٓاج بھی موجود ہے، ہميں اس کے خالف جہاد کرنا چاہيئے ۔

  ۔بال شرط اور المحدود ملکيت فساد کا سرچشمہ ہے۶
حق نہيں کہ وه کسی شخص کے لئے اس کے اموال ميں تصرف قوِم شعيب اس اشتباه ميں گرفتار تھی کہ کسی شخص کو يہ 

کے بارے ميں تھوڑی سے بھی حد بندی کی بات کرے، يہاں تک کہ وه حضرت شعيب (عليه السالم)سے تعجب کرتے اور 
کہتے تھے کہ تجھ سا دانا شخص کيونکر ہمارے اموال کے بارے ميں ہماری ٓازادی عمل ميں رکاوٹ ڈلتا ہے، انھوں نے يہ 
بات تمسخر کے طور پر کہی يا حقيقت کے طور پر نشاندہی کرتی ہے کہ وه مالی تصرفات ميں کسی حدبندی کو خالف عقل 
سمجھتے تھے، حاالنکہ يہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اگر لوگ اپنے اموال ميں تصرف کرنے کے بارے ميں ٓازاد 

جائے گا، مالی امور کو صحيح اور نپے تلے ضوابط کے تابع ہونا ہوں تو پورا معاشره بد بختی اور خرابی کی لپيٹ ميں آ 
  چاہيئے، جيسے انبيائے اٰلہی لوگوں کے سامنے پيش کرتے تھے ورنہ معاشره تباه وبرباد ہوکر ره جائے گا ۔

  ۔ انبياء کا ہدف فقط اصالح تھا٧
(َميں تو فقط حتی المقدور اصالح چاہتا “ عتمان اريد االاالصالح ما استعط”يہ جو حضرت شعيب (عليه السالم) نے فرمايا:

ہوں) يہ فقط ان کا شعار نہ تھا بلکہ تمام انبياء اور تمام حقيقی رہبروں کا شعار تھا، ان کا گفتار وکردار ان کے اس ہدف کا 
کے لئے،  شاہد ہے، وه نہ لوگوں کی مشغوليت کے لئے ٓائے تھے ، نہ ان کے گناه بخشنے کے لئے، نہ انھيں جنت بھيجنے

نہ طاقتوروں کی حمايت کے لئے اور نہ عوام کے ذہنوں کو ماؤف کرنے کے لئے بلکہ ان کا ہدف اور مقصد ايک مکمل 
اور حقيقی اصالح تھا، اصالح سے ان کی مراد وسيع تر اصالح تھی، فکر ونظر کی اصالح، اخالق کی اصالح، معاشرے 

  سياسی اصالح ۔کے ثقافتی نظام کی اصالح، اقتصادی اصالح اور 
  خالصہ يہ کہ معاشرے کے تمام پہلوؤں کی اصالح ان کے مِدنظر تھی ۔
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اور اس مقصد کے حصول کے لئے ان کا سہارا فقط خدا تھا، وه کسی سازش اور دھمکی سے نہيں ڈرتے تھے جيسا کہ 
  حضرت شعيب (عليه السالم) نے کہا:

ِ َعلَْيِہ تََوکَّ    ْلُت َوٕاِلَْيِہ ٔاُنِيب۔َوَما تَْوفِيقِی ٕاِالَّ بِا

  َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ُموسٰی بِآيَاتِنَا َوُسْلطَاٍن ُمبِينٍ  ٩۶
  ٕاِلَی فِْرَعْوَن َوَملَئِِہ فَاتَّبَُعوا ٔاَْمَر فِْرَعْوَن َوَما ٔاَْمُر ِفْرَعْوَن بَِرِشيدٍ  ٩٧
  َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ  يَْقُدُم قَْوَمہُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَٔاَْوَرَدھُْم النَّارَ  ٩٨
ْفُد اْلَمْرفُودُ  ٩٩   َؤاُْتبُِعوا فِی ٰھِذِه لَْعنَةً َويَْوَم اْلقِيَاَمِة بِْئَس الرِّ

  ترجمہ
  
  ۔ ہم نے موسٰی کو اپنی آيات اور واضح دليل کے ساتھ بھيجا ۔٩۶
کی جبکہ فرعون کا حکم رشد ونجات کا ۔ فرعون اور اس کے حواريوں کی طرف انھوں نے فرعون کے حکم کی پيروی ٩٧

  باعث نہيں تھا ۔
۔ وه روز قيامت اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور وه انھيں (جنت کے خوشگوار چشموں کی طرف لے جانے کی بجائے) ٩٨

  آتِش جہنم ميں پہنچادے گا اور کتنا بُرا ہے کہ آگ انسان کے لئے پانی کا گھاٹ قرار پائے ۔
  اور روِز قيامت رحمِت خدا سے ُدور ہوں گے اور انھيں کيا بُرا تحفہ ديا جائے گا ۔ ۔ وه اس جہان ميں٩٩

  فرعون کے ساتھ زبردست مقابلہ 
حضرت شعيب(عليه السالم) اور اہِل مدين کی داستان ختم ہونے کے بعد اب اشاره حضرت موسی(عليه السالم)ٰ بن عمران کی 

يہاں فرعون کے ساتھ ان کے مقابلوں کا ذکر ہے اور اس سوره ميں يہ انبياء سرگزشت کے ايک پہلو کی طرف کيا گيا ہے، 
  اٰلہی سے متعلق ساتويں داستان ہے ۔

تمام پيغمبروں کی نسبت قرآن ميں حضرت موسی(عليه السالم)ٰ کا واقعہ زياده آيا ہے، تيس سے زياده سورتوں ميں 
  کی طرف سو سے زياده مرتبہ اشاره ہوا ہے ۔موسی(عليه السالم)ٰ وفرعون اور بنی اسرائيل کے واقعہ 

حضرت صالح(عليه السالم) شعيب(عليه السالم) اور لوط (عليه السالم) جيسے ابنياء کہ جن کے واقعات ہم پڑھ چکے ہيں کی 
  نسبت حضرت موسٰی کے واقعہ کی خصوصيت يہ ہے کہ ان انبياء نے گمراه قوموں کے خالف قيام کيا تھا ۔

ف پانی کے لئے چشمے کو صاف کرنا چاہيے، جب تک فاسد حکومتيں برسِراقتدار ہيں کوئی معاشره اصولی طور پر صا
شعادت اور نيک بختی کا منھ نہيں ديکھے گا، خدائی رہبروں کو ايسے معاشروں ميں سب سے پہلے فساد کے ان مراکز کو 

  درہم وبرہم کرنا چاہيے ۔
کی سرگزشت کے ايک مختصر گوشے کا مطالعہ کريں گے کہ جو  توجہ رہے کہ يہاں ہم حضرت موسی(عليه السالم)ٰ

  مختصر ہونے کے باوجود تمام انسانوں کو ايک عظيم پيغام دے رہا ہے ۔
پہلی آيت ميں ارشاد ہوتا ہے: ہم نے موسٰی کو اپنے عطا کرده معجزات اور قوی دليل کے ساتھ بھيجا (َولَقَْد ٔاَْرَسْلنَا ُموسٰی 

  طَاٍن ُمبِيٍن) ۔بِآيَاتِنَا َوُسلْ 
يہ کبھی ظاہری تسلط کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور کبھی منطقی تسلط کے معنی ميں، يعنی “ تسلط”کا معنی“سلطان”

  ايسا تسلط کہ کہ جو نمخالف کے سامنے ايسی ديوار بن جائے کہ اسے فرار کا کوئی راستہ نہ ملے ۔
حضرت “ آيات”دوسرے معنی ميں استعمال ہوا ہے اور لفظ “ سلطان”مندرجہ باال آيت ميں معلوم ہوتا ہے کہ يہاں 

موسی(عليه السالمٰ) کے واضح معجزات کی طرف اشاره ہے، مفّسرين نے ان دو لفظوں کے بارے ميں احتماالت بھی ذکر 
  کئے ہيں ۔

عون اور اس کے ہم نے فر”بہرحال موسی(عليه السالم)ٰ کو سرکوبی کرنے والے ان معجزات اور قوی منطق کے ساتھ 
  (ٕاِلَی فِْرَعْوَن َوَملَئِِہ) ۔“ اطرافيوں کی طرف بھيجا

ايسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہر آنکھوں کو پُر کرديتا ہے اگرچہ وه اندر سے “مالٔ ”جيسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے 
يب اشخاص پر ہوتا ہے جو ظالم طاقتوں کے خالی ہوتے ہيں، منطق قرآن ميں اس کا اطالق زياده تر اعيان واشراف اور پُرفر

  گرد رہتے ہيں ۔
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فرعون کے اطرافی جو ديکھ رہے تھے کہ حضرت موسٰی(عليه السالم) کے قيام سے ان کے ناجائز مفادات خطرے ميں ہيں 
حکِم  لٰہذا انھوں نے”حضرت موسٰی(عليه السالم) کے معجزات اور منطق کے سامنے سِرتسليم خم کرنے پر تيار نہ ہوئے 

فَاتَّبَُعوا ٔاَْمَر فِْرَعْوَن) ۔ مگر فرعون کا حکم ہرگز ان کی سعادت کا ضامن اور سرمائہ رشد ونجات “(فرعون کی پيروی کی
  نہيں ہوسکتا تھا (َوَما ٔاَْمُر ِفْرَعْوَن بَِرِشيٍد) ۔

ہر طرح کے سازشی حربے استعمال البتہ فرعون کو يہ مقام آسانی سے نہيں مل گيا تھا بلکہ اس نے اپنے مقاصد کے لئے 
کی اور حضرت موسٰی(عليه السالم) کے خالف لوگوں کو بھڑکايا، يہاں تک کہ وه اس کے لئے نفسياتی ہتھکنڈه ہاتھ سے 

  جانے سے نہيں ديتا تھا ۔
ل باہر کرے، کبھی وه کہتا تھا کہ موسٰی چاہتا ہے کہ تم سے زمينيں، ہتھيالے اور تمھيں کہ جو ان کے اصلی مالک ہو نکا

  قرآن نے اس بات کو يوں نقل کيا ہے:
  )١١٠(اعراف/

  کبھی وه اپنی قوم کے مذہبی احساس کو تحريک ديتا اور کہتا:
  

  )٢۶َميں اس سے ڈرتا ہوں کہ يہ کہيں تمھارے دين ہی کو نہ بدل ڈالے ۔ (المومن/
  کبھی کہتا:

  
  )٢۶۔ (المومن/ مجھے ڈر ہے کہ يہ تمھاری زمين پر فتنہ وفساد برپا نہ کردے

کبھی حضرت موسٰی(عليه السالم) پر تہمت لگاتا، کبھی انھيں دھمکی ديتا، کبھی اہِل مصر کے سامنے اپنی قدرت وشوکت کا 
مظاہره کرتا اور کبھی مکاری سے اپنے آپ کو ايک ايسے رہبر کی حيثيت سے پيش کرتا کہ جو ان کی خير اور اصالح کا 

ت ہرقوم وملت اور ہر گروه اپنے رہبر کے ساتھ محشور ہوگا اور جہان کے رہبر وہاں بھی ضامن ہے اور چونکہ روِز قيام
رہبر شمار ہوں گے لٰہذا فرعون بھی کہ جو اپنے زمانے کے گمراہوں کا رہبر تھا، ميدان حشر ميں ان کے آگے آگے ہوگا 

ں کو اس جالدينے والی گرمی ميں کسی ٹھنڈے ميٹھے پانی کے (يَْقُدُم قَْوَمہُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة) ۔ ليکن يہ پيشوا اپنے پيروکارو
خوشگوار چشمے کے کنارے لے جانے کے بجائے انھيں آتش جہنم ميں لے کر داخل ہوگا (فَٔاَْوَرَدھُْم النَّاَر) ۔ اور کيسی بُری 

ُد اْلَمْوُروُد) ۔ وه چيز کہ جو تشنگی چيز ہے کہ آگ انسان کے لئے پانی کا گھاٹ قرار پائے کہ جس ميں وه اخل ہو(َوبِْئَس اْلِورْ 
  دور کرنے کے بجائے انسان کے سارے وجود کو جالدے اور سيراب کرنے کی بجائے اس کی پياس اور بھڑکادے ۔

در اصل پانی کی طرف چلنے اور س کے قريب ہونے کے معنی ميں ہے ليکن بعد ازں ہر قسم کی “ ورود”توجہ رہے کہ 
  ہونے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ۔چيز کے کسی چيز پر داخل 

  اس پانی کو کہتے ہيں جس پر انسان وارد ہو اور پانی پر وارد ہونے کے معنی ميں بھی آيا ہے ۔“ ) ذکر”(بروزن “ ِورد”
  اس پانی کو کہتے ہيں جس پر وارد ہوا جائے (يہ اسم مفعول ہے) ۔“ مورود”اور 

  )١ہ ہوگا: آگ پانی پينے کی بُری جگہ ہے کہ جس پر وه وارد ہوں گے ۔ (کا معنی ي“ بئس الورد المورود”اس بناء پر 
 ENLRRGEDاس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس دنيا کے ہمارے اعمال وافعال ايک وسيع صورت (

FORMتو ہيں، جو اشخاص ) ميں مجسم ہوں گے، اُس جہاں کی خوش بختياں اور بدبختياں ہمارے اِس جہاں کے کاموں کا پَر
يہاں اہل بہشت کے رہبر ورہنما ہيں وہاں بھی مختلف گروہوں کو جنت اور سعادت کی طرف لے جائيں گے اور خود ان کے 

  آگے آگے ہوں گے ۔
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: اِس جہان ميں وه لعنِت خدا سے ملحق ہوگئے، سخت عذاب اور سزا ميں گرفتار ہوگئے اور 

ہوئی موجوں ميں وه غرق ہوگئے اور روِز قيامت بھی رحمِت اٰلہی سے دور ہوں گے (َؤاُْتبُِعوا فِی ٰھِذِه لَْعنَةً  ٹھاٹھيں نارتی
  َويَْوَم اْلقِيَاَمِة) ۔

ان کا ننگين نام صفحاِت تاريخ ميں ہميشہ کے لئے ايک گمراه اور جابر قوم کے عنوان سے ثبت ہوگا، لٰہذا انھيں اس دنيا ميں 
ْفُد اْلَمْرفُوُد) ۔نقصان ا   ٹھانا پڑا اور دوسرے جہان ميں بھی اور جہنم کی آگ انھيں ديا جانے واال کيسا بُرا عطيہ ہے (بِْئَس الرِّ

در اصل کوئی کام انجام دينے ميں مدد کرنے کے معنی ميں ہے، يہاں تک کہ اگر کسی چيز کو دوسری چيز کا سہارا “ رفد”
سے تعبير کرتے ہيں ليکن آہستہ آہستہ يہ لفظ عطا اور بخشش کے معنی ميں استعمال “ رفد”قرار ديا جائے تو اسے بھی 

  ہونے لگاکيونکہ يہ عطا کرنے والے کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے جسے عطا کی جارہی ہو۔
..............  
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  ۔ ترکيب نحوی کے لحاظ سے يہ جملہ اس طرح ہے:١
  ہے ، جو محذوف ہے ۔“ النار”صفت ہے اور مخصوص بالذم لفظ “ المورود”ہے ، “ الورد”فعل ذم ہے ، اس کا فاعل “ بئس”

مخصوص بالذم ہے اور آيت ميں کوئی چيز محذوف نہيں ہے، ليکن پہال احتمال “ المورود”بعض ادباء نے يہ احتمال ذکر کيا ہے کہ 
  زياده قوی معلوم ہوتا ہے ۔

  بيان کيا ہے ۔“ بئس الورد المورود”ی کے لحاظ سے يہ جملہ اس طرح ہے جس طرح ہم نے ترکيب نحو

ہُ َعلَْيَک ِمْنھَا قَائٌِم َوَحِصيدٌ  ١٠٠   ٰذلَِک ِمْن ٔاَْنبَاِء اْلقُرٰی نَقُصُّ
ا َجاَء ٔاَْمُر َربَِّک َوَما َزاُدوھُْم َوَما ظَلَْمنَاھُْم َولَِکْن ظَلَُموا ٔاَنفَُسھُْم فََما ٔاَْغنَْت َعْنھُْم آلِھَتُھُْم الَّ  ١٠١ تِی يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن َشْیٍء لَمَّ

  َغْيَر تَْتبِيبٍ 
  َوَکٰذلَِک ٔاَْخُذ َربَِّک ٕاَِذا ٔاََخَذ اْلقُرٰی َوِھَی َظالَِمةٌ ٕاِنَّ ٔاَْخَذهُ ٔاَلِيٌم َشِديدٌ  ١٠٢
  َعَذاَب اآْلِخَرِة ٰذلَِک يَْوٌم َمْجُموٌع لَہُ النَّاُس َوٰذلَِک يَْوٌم َمْشھُودٌ ٕاِنَّ فِی ٰذلَِک آَليَةً لَِمْن َخاَف  ١٠٣
ُرهُ ٕاِالَّ اِلََٔجٍل َمْعُدودٍ  ١٠۴   َوَما نَُؤخِّ

  ترجمہ
  

۔ يہ شہروں اور آباديوں کی خبريں ہيں کہ جو ہم تجھ سے بيان کرتے ہيں کہ جن ميں سے بعض ابھی تک قائم ہيں اور ١٠٠
  کی ہيں (اورختم ہوچکی ہيں) ۔بعض کٹ چ

۔ ہم نے ان پر ظلم کيا بلکہ انھوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کيا ہے اور جب عذاِب اٰلہی کا حکم آپہنچا تو خدا کہ جنھيں ١٠١
  کے سوا پکارتے تھے انھوں نے ان کی مدد نہ کی اور ان کے لئے ہالکت کے سوا کسی چيز ميں اضافہ نہ کيا ۔“ هللا”وه 

ر تيرے پروردگار کا عذاب ايسا ہی ہوتا ہے جب وه ظالم شہروں اور آباديوں کوسزا ديتا ہے (جی ہاں) اس کی سزا ۔ او١٠٢
  اور عذاب دردناک اور شديد ہوتا ہے ۔

۔ اِس ميں اس شخص کے لئے نشانی ہے کہ جو عذاِب آخرت سے ڈرتا ہے، وہی دن کہ جب لوگ جمع ہوں گے اور وه ١٠٣
  سب کريں گےدن کہ جس کا مشاہده 

  ۔اور ہم اس ميں محدود مّدت کے سوا تاخير نہيں کريں گے ۔١٠۴

  تفسير 
اس سوره کی آيات ميں گذشتہ اقوام ميں سے سات کی سرگزشت بيان کی گئی ہے اور کچھ حّصہ ان کے انبياء کی تاريخ کا 

کا اہم حّصہ واضح کرتی ہے اور ہر بھی بيان ہوا ہے، ان ميں سے ہر سرگزشت بھرپور انسانی زندگی کے مختلف زاويوں 
ايک ميں عبرت کے بہت سے درس ہيں، يہاں ان تمام واقعات کی طرف مجموعی طور پر اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: 

ہُ  َعلَْيَک) يہ شہروں اور آباديوں کے واقعات کا ايک حّصہ ہے کہ جو ہم تجھ سے بيان کررہے ہيں (ٰذلَِک ِمْن ٔاَْنبَاِء اْلقُرٰی نَقُصُّ
۔ وہی شہر اور آبادياں جن کے کچھ حّصے ابھی قائم ہيں اور حّصے کشِت زار کی طرح کٹ چکے ہيں اور تباه ہوچکے ہيں 

  (ِمْنھَا قَائٌِم َوَحِصيٌد) ۔
ی گزتہ اقوام کے ان شہروں اور آباديوں کی طرف اشاره ہے جو ابھی باقی ہيں، مثالً سرزميِن مصر کہ جہاں فرعون“ قَائِمٌ ”

رہا کرتے تھے اور يہ عالقہ اس ظالم قوم کے غرق ہوجانے کے بعد بھی اسی طرح باقی رہے، اس کے باغات، کھيت اور 
  بہت سی خيره کن عمارتيں ابھی تک باقی ہيں ۔

يہ ايسی سرزمينوں اور بستيوں کی طرف اشاره ہے جو قوِم نوح اور قوم لوط کے “ کٹ جانے والی”کا معنی ہے “ َحِصيدٌ ”
قوں کی طرح ہيں کہ جن ميں سے ايک بستی پانی ميں غرق ہوگئی اور دوسری زير وزبر ہوگئی اور ان پر سنگباری عال

  ہوئی ۔
 نفَُسھُْم) ۔ليکن يہ گمان نہ کرنا کہ ہم نے ان پر ظلم کيا ہے بلکہ انھوں نے اپنے آپ پر ظلم کيا ہے (َوَما ظَلَْمنَاھُْم َولَِکْن ظَلَُموا ٔاَ 

وں اور جھوٹے خدأوں کی پناه لی ليکن وج جن خدأوں کو پروردگار کے مقابلے ميں پکارتے تھے انھوں نے ان انھوں نے بت
ا َجاَء ٔاَمْ    ُر َربَِّک) ۔کی کوئی مشکل حل نہ کی (فََما ٔاَْغنَْت َعْنھُْم آلِھَتُھُْم الَّتِی يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن َشْیٍء لَمَّ

دھوکا باز خددأوں نے ان کے ضرر، نقصان، ہالکت اور بدبختی کے سوا کسی چيز کا اضافہ نہ کيا  جی ہاں! ان مکار اور
  ۔) ١(َوَما َزاُدوھُْم َغْيَر تَْتبِيٍب)(

جی ہاں! تيرے پروردگار کی سزا ان شہروں اور آباديوں کے لئے اسی طرح تھی جنھوں نے ظلم کيا کہ جب هللا نے انھيں 
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هُ ٔالِيٌم لَِک ٔاْخُذ َربَِّک ٕاَِذا ٔاَخَذ اْلقُرٰی َوِھَی ظَالَِمةٌ) ۔ يقناً هللا کی سزا اور عذاب دردناک اور شديد ہے (ٕاِنَّ ٔاْخذَ سپرد ہالکت کيا (َوَکذٰ 
  َشِديٌد) ۔

کرے، يہ خدا کا اليک عمومی قانون ہے، يہ ايک ہميشگی مناسبت اور دائمی طريقہ ہے کہ جو قوم ملت اپنے ہاتھ آلودٔه ظلم 
آلودٔه ظلم کرے، خدائی فرامين کی سرحد سے تجاوز کرے اور انبياء اٰلہی کی رہبری، رہنمائی اور پند ونصائح کی پرواه نہ 

  کرے تو خدا آخرکار انھيں سختی سے جکڑليتا ہے اور پنجٔہ عذاب ميں پکڑ ليتا ہے ۔
اور دائمی سنت ہے، يہ سنت ديگر قرآن آيات سے  يہ ايک حقيقت ہے کہ مندرجہ باال طريقٔہ کار ايک عمومی طرِز عمل ہے

بھی اچھی طرح معلوم ہوسکتی ہے، يہ حقيقت دراصل تمام اہِل دنيا کو خبردار کرتی ہے کہ تم خيال نہ کرو کہ تم اس قانون 
  سے مستثنٰی ہو يا يہ کہ حکم گزشتہ اقوام کے ساتھ مخصوص تھا ۔

  ل ہيں ۔کے وسيع معنی ميں تمام گناه شام“ ظلم”البتہ 
کہہ کر بستی، شہر اور ابادی کو ظالم کہا گيا ہے حاالنکہ يہ صفت شہر اور آبادی کے ساکنوں سے “ ِھَی ظَاِلَمة”نيز جو 

مربوط ہے، يہ گويا اس لطيف نکتے کی پرطرف اشاره ہے کہ وه ظلم وستم اور بيدادگری ميں اتے ڈوبے ہوئے ہيں کہ گويا 
گياہے، يہ تعبير فارسی زبان کی اس تعبير سے ملتی ہے کہ ہم کہتے ہيں کہ فالں شہر  شہر کا شہر ظلم وستم کا حّصہ بن

کے در وديوار سے ظلم برستا ہے، اور يہ چونکہ ايک عمومی قانون ہے اس لئے بالفاصلہ فرمايا گيا ہے: يہ عبرت انگيز 
ن ميں اُن راِه حق پانے والوں کے لئے سرگزشتيں اور دردناک شوم اور منحوس حوادث کہ جو گزشتہ لوگوں پر گزرے ہيں اِ 

لے نشانی ہے کہ عذاب آخرت کے مقابلے سے ڈرتے ہيں (ٕاِنَّ فِی ٰذلَِک آَليَةً لَِمْن َخاَف َعَذاَب اآْلِخَرِة) ۔ کيونکہ آخرت کے مقاب
سے وسيع تر ہے  ميں دنيا کی ہر چيز حقير اور معمولی ہے يہاں تک کہ اس سزائيں اور عذاب بھی، دوسرا جہان ہر لحاظ

اور وه لوگ جو قيامت پر ايمان رکھتے ہيں دنيا کے يہ نمونے ديکھ کر ہل جاتے ہيں، عبرت حاصل کرتے ہيں اور ان کے 
  سامنے راستہ کھل جاتا ہے ۔

آيت کے آخر ميں روِز قيامت کے دو اوصاف کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: وه ايسا دن ہے کہ جس ميں سب 
  ع ہوں گے (ٰذلَِک يَْوٌم َمْجُموٌع لَہُ النَّاُس) ۔ وه ايسا دن ہے کہ جو تمام لوگوں کا مشہود ہے (َوٰذلَِک يَْوٌم َمْشھُوٌد) ۔لوگ جم

يہ اس طرف اشاره ہے کہ جيسے اس جہان ميں خدائی قوانين وسنن عمومی اور سب کے لئے ہيں اُس عدالت ميں بھی لوگوں
ايک ہی وقت اور زمانے ميں ہوگا، ايسا دن جو سب کے لئے واضح اور آشکار ہے، اس طرح کا اجتماع ہوگا، يہاں تک کہ 

  کہ تمام انسان اس ميں حاضر ہوں گے اور اسے ديکھيں گے ۔
يعنی ايسا دن جس کے لئے لوگ جمع ہوں گے، يہ نہيں کہا “ يَْوٌم َمْجُموٌع لَہُ النَّاسُ ”يہ بات جاذِب نظر ہے کہ فرمايا گيا ہے: 

يعنی اس ميں لوگ جمع ہوں گے، يہ تعبير اس طرف اشاره ہے کہ قيامت کا دن صرف ايسا ظرف نہيں ہے “ فيہ النَّاس”کہ 
کہ جس ميں لوگ جمع ہوں گے بلکہ ايک ہدف اور مقصد ہے کہ جس کيں طرف انسان اپنے تکامل وارتقاء کے لئے بڑھيں 

  گے ۔
  ميں بھی ہے: ٩سورٔه تغابن کی آيت

  
مع کرنے اور اجتماع کا دن ہے، جو تم سب کو اکھٹا کرے گا اور وه ايسا دن ہے کہ جس ميں سب احساِس وه دن کہ جو ج
  زياں کريں گے ۔

چونکہ ممکن ہے بعض لوگ کہيں کہ اس دن کے بارے ميں گفتگو کرنا ادھار والی بات ہے، معلوم نہيں وه کب آئے گا؟ لٰہذا 
ُرهُ ٕاِالَّ اِلََٔجٍل َمْعُدوٍد) ۔قرآن بالفاصلہ کہتا ہے: اس دن کو ہم صرف ا  يک محدود زمانے کے لئے تاخير ميں ڈاليں گے (َوَما نَُؤخِّ

وه بھی ايک مصلحت کے لئے جو واضح ہے تاکہ عالِم دنيا کے لوگ آزمائش اور پرورش کے ميدان ديکھ ليں اور انبياء کا 
کے جس آخری سلسلے کی استعداد رکھتا ہے وه ظاہر  آخری پروگرام عمل شکل اختيار کرلے اور يہ جہان تکامل وارتقاء

  ہوجائے اور پھر اس جہان کے اختتام کا اعالن کيا جائے ۔
(يعنی شمار کيا ہوا)، يہ تعبير قيامت کے نزديک ہونے کی طرف اشاره ہے کيونکہ جوچيز قابِل شمار اور ِگنی “ معدود”

  جاسکے وه محدود اور نزديک ہے ۔
تاخير ظالموں کو ہرگز مغرور نہ کردے کيونکہ اگرچہ دير ہوجائے قيامت آکر رہے گی يہاں تک  خالصہ يہ کہ اس دن کی

  کہ اس کے لئے دير سے آنے کی تعبير بھی صحيح نہيں ہے ۔
..............  

ی ميں بھی آيا ہے اس کا معنی ہے نقصان اور خسارے ميں استمرار، نيز يہ لفظ ہالکت اور نابودی کے معن“ تب”کا ماده “ تتبيب”۔ ١
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 ہے ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  يَْوَم يَأِْت اَلتََکلَُّم نَْفٌس ٕاِالَّ بِإِْذنِِہ فَِمْنھُْم َشقِیٌّ َوَسِعيدٌ  ١٠۵
ا الَِّذيَن َشقُوا فَفِی النَّاِر لَھُْم فِيھَا َزفِيٌر َوَشِھيقٌ  ١٠۶   فَٔاَمَّ
اٌل لَِما يُِريدُ  ١٠٧   َخالِِديَن فِيھَا َما َداَمْت السََّماَواُت َوااْلَْٔرُض ٕاِالَّ َما َشاَء َربَُّک ٕاِنَّ َربََّک فَعَّ
ا الَِّذيَن ُسِعُدوا فَفِی اْلَجنَِّة َخالِِديَن فِيھَا َما َداَمِت السََّماَواُت َوااْلَْٔرُض ٕاِالَّ َما َشاَء َربُّ ١٠٨   َعطَاًء َغْيَر َمْجُذوذٍ  کَ َؤاَمَّ

  ترجمہ
  

۔ اور جس روز (قيامت آجائے گی، کوئی شخص اس کی اجازت کے بغير بات نہيں کرے گا، ان ميں سے ايک گروه ١٠۵
  شقی ہے اور ايک گروه سعادتمند (ايک گروه بدبخت ہے اور ايک نيک بخت ہے)

  (طويل اور دم گھٹنے والے نالے) ہيں ۔ ۔ جو شقی ہيں وه آگ ميں ہيں اور ان کے لئے زفير وشہيق١٠۶
جب تک زمين وآسمان قائم ہيں وه اس ميں ہميشہ رہيں گے، مگر جو کچھ تيرا پروردگار چاہے کيونکہ تيرا پروردگار  ١٠٧

  جس چيز کا اراه کرتا ہے اسے انجام ديتا ہے ۔
ں رہيں گے مگر جو کچھ تيرا پرودگارچاہے،۔ ليکن جو سعادت مند ہيں وه جب تک آسمان وزمين قائم ہيں ہميشہ جنت مي١٠٨

  بخشش ہے منقطع نہ ہونے والی ۔

  سعادت مند وشقاوت منديا مشکالت؟ 
گزشتہ آيت ميں مسئلہ قيامت اور اس عظيم عدالت ميں تمام لوگوں کے اجتماع کی طرف اشاره ہوا تھا، زير بحث آيات ميں 

  يا ہے ۔اس دن لوگوں کے انجام کے ايک پہلو کو بيان کيا گ
پہلے ارشاد ہوتا ہے: جب تک وه دن آپہنچے گا تو پروردگار کے ارادے کے بغير کوئی شخص بات نہيں کرسکے گا (يَْوَم 

  يَأِْت اَلتََکلَُّم نَْفٌس ٕاِالَّ بِإِْذنِِہ) ۔
ے اُن آيات کے منافی بعض اوقات يہ خيال کيا جاتا ہے کہ يہ آيت جو اُس دن اذِن اٰلہی سے لوگوں کو بات کرنے کی دليل ہ

  :۶۵ہے جو مطلقاً بات کرنے کی نفی کرتی ہيں، مثالً سورٔه ٰيسين کی آيہ
  

آج کے دن ان کے دہنوں پر ُمہر لگاديں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بات کريں گے اور ان کے پأوں گواہی ديں گے، ان 
  کاموں کی جو وه انجام ديتے تھے ۔

  ہے: ميں ٣۵سورٔه مرسالت کی آيت 
  

  يہ وه دن ہے جس ميں وه بول نہيں سکيں گے ۔
“ بات کرنا”اسی بناء پر بعض عظيم مفّسرين کا نظريہ ہے کہ اصولی طور پر اس دن بات کرنے کا کوئی مفہوم نہيں کيونکہ 

جس  تو ايک ايسا ذريعہ ہے جس سے ہم انسان کے اندر کے حاالت معلوم کرتے ہيں، اگر ہماری کوئی ايسی حّس ہوتی کہ
سے ہم ہر شخص کے افکار معلوم کرسکتے تو گفتگو کی ہرگز ضرورت نہ ہوتی، اس بات بناء پر قيامت ميں جو اسرار 

کی حالت ظاہرہوجائے گی تو اصوالً بات کرنے اور تکلم کا کوئی معنی نہيں ہے “ بروز وظہور”ظاہر ہوں گے اور ہر چيز 
  ۔

نہ کہ عمل کا، لٰہذا ارادے اور اختيار سے انسان کے بات کرنے کی کوئی دوسرے لفظوں ميں آخرت کا گھر جزا کا گھر ہے 
خبر نہيں ہے بلکہ وہاں انسان ہے، اس کے اعمال ہيں اور جو کچھ ان سے مربوط ہے، اس لئے کہ اگر وہاں انسان بات بھی 
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ا اختيار اور اراده ہوتا ہے کرے گا تو وه دنيا ميں کی جانے والی باتوں کی طرح نہيں ہوگی کہ جن کا سرچشمہ خود اس ک
اور جو اندرونی اسرار کا ظاہر کرنے کا ذريعہ ہوتی ہيں، وہاں وه جو کچھ کہے وه ايک قسم کا اس کے اعمال کا عکس 

العمل ہوگا، وه اعمال کہ جو وہاں ظاہر وآشکار ہيں، لٰہذا اس دن بات کرنا دنيا ميں بات کرنے کی طرح نہيں ہے کہ انسان 
  غبت سے جھوٹ سچ کہہ سکے ۔اپنے َميل ور

کے شہود کی طرف پلٹ آنے کا دن ہے اور وه اِس جہان کے ساتھ کوئی “ غيب”بہرحال وه دن حقائِق اشياء کے کشف اور 
  مشابہت نہيں رکھتا ۔

ونکہ ليکن، مندرجہ باال آيت سے مذکوره نتيجہ نکالنا قرآن کی ديگر آيات کے ظاہری مفہوم سے زياده مناسبت نہيں رکھتا کي
قرآن مومنين اور مجرمين کی پيشوأوں، جابروں اور ان کے پيروکاروں کی، اسی طرح شيطان اور اس کے فريب خوردگان 
کی اور دوزخيوں اور جنتيوں کی گفتگو نقل کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُس جہان ميں بھی اِس جہان کی سی باتوں 

  کا وجود ہے ۔
ت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گنہگار بعض سواالت کے جواب ميں جھوٹ بھی بوليں گے، يہاں تک کہ قرآن کی بعض آيا

  ميں ہے: ٢۴تا ٢٢مثالً سورٔه انعام کی آيہ 
  

وه دن کہ جس دن ہم ان کے سب کو محشور کريں گے، مشرکين سے کہيں گے کہ وه معبود جنھيں تم خدا کا شريک 
کے عالوه کچھ نہيں ہوگا کہ وه کہيں گے کہ اس خدا کی قسم جو ہمارا سمجھتے تھے کہاں ہيں؟ ان کا جواب اور غذر اس 

پروردگار ہے ہم مشرک نہيں تھے، ديکھو وه کس طرح اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہيں اور جسے وه خدا جھوٹا شريک 
  خيال کرتے تھے اسے بھی ہاتھ سے دے بيٹھيں گے ۔

ات کے تناقض سے مربوط سوال کا وہی جواب ديں جو بہت سے اس بناء پر بہتر ہے کہ ہم بات کرنے سے متعلق ظاہر آي
مفّسرين نے ديا ہے اور وه يہ کہ اس دن لوگ کئی مرحلوں سے گزريں گے کہ جن ميں ہر ايک کی کچھ خصوصيات ہيں، 

کچھ مراحل ہيں ان ميں سے کوئی بازپرس نہيں ہوگی، يہاں تک کہ ان کے منھ پر ُمہر لگادی جائے گی صرف ان کے 
اِء جسم کہ جن ميں آثاِر اعمال محفوظ ہيں زباِن بے زبانی سے کالم کريں گے ليکن دوسرے مراحل ميں ان کی زبان کا اعض

قفل کھول ديا جائے اور وه اذِن اٰلہی سے بات کريں گے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کريں گے، خطاکار ايک دوسرے کو 
  ے گناه دوسرے کی گردن پر ڈال ديں گے ۔مالمت کريں گے بلکہ ان کی کوشش يہ ہوگی کہ اپن

بہرحال آيت کے آخر ميں تمام لوگوں کی دو گروہوں ميں تقسيم کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے:وہاں ايک گروه 
  شقی ہوگا اور دوسرا سعيد، ايک گروه بدبخت ہوگا اور دوسرا خوش بخت (فَِمْنھُْم َشقِیٌّ َوَسِعيٌد) ۔

سے سزا ، پکڑ اور بالء “ شقاوت”ماّدٔه “ شقی”ادت سے اسباِب نعمت فراہم ہونے کے معنی ميں ہے اور ماّدٔه سع“ سعيد”
کے اسباب فراہم ہونے ہونے کے معنی ميں ہے، اس بناء پر اُس جہان ميں سعيد وہی نيک لوگ يں جو انواع واقسام کی 

  ختلف عذابوں ميں گرفتار ہوں گے ۔نعمتوں ميں جاگزيں ہوں گے اور شقی وہی بدکار ہيں جو دوزخ ميں م
  بہرحال يہ شقاوت اور وه سعادت دنيا ميں انسانی اعمال، کردار، گفتار اور نيتوں کے نتيجے کے عالوه کچھ نہيں ہے ۔

تعجب کی بات ہے کہ بعض مفّسرين نے جبرو اکراه پر مبنی اپنے باطل عقيدے کے لئے اس آيت کو دستاويز قرار ديا ہے 
يت اس معنی پر داللت نہيں کرتی بلکہ روِز قيامت کے سعادتمندوں اور شقی افراد کے بارے ميں بات کررہی حاالنکہ يہ آ

ہے کہ وه سب اپنے اعمال کی وجہ سے اس مرحلے ميں پہنچے ہيں ۔شايد کچھ ايسی احاديث سے اس آيت کے مفہوم کے 
  کے بارے ميں جو الگ الگ داستان ہے ۔بارے ميں اشتباه ہوا ہے کہ جو قبِل پيدائش سعادت وشقاوت مندوں 

اس کے بعد شقاوت مندوں اور شعادت مندوں کے حاالت کی تشريح بڑے جچے تلے انداز ميں اور واضح عبارات کے 
ذريعے کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے: رہے وه جو شقاوت مند ہوئے، جہنم کی آگ ميں زفير وشہيق ميں مبتال ہيں، نالہ وفرياد 

ا الَِّذيَن َشقُوا فَفِی النَّاِر لَھُْم ِفيھَا َزفِيٌر َوَشِھيٌق) ۔اور ورشين کرت   ے ہيں (فَٔاَمَّ
) ۔ مزيد فرمايا: وه ہميشہ آگ ميں رہيں گے جب تک کہ آسمان وزمين موجود ہيں (َخالِِديَن فِيھَا َما َداَمْت السََّماَواُت َوااْلَْٔرضُ 

َشاَء َربَُّک) کيونکہ خدا جس کام کا اراده کرتا ہے اسے انجام ديتا ہے ( ٕاِنَّ َربََّک مگر جو کچھ تيرا پروردگار چاہے (ٕاِالَّ َما 
ا الَِّذي اٌل لَِما يُِريُد) ۔ ليکن جو لوگ سعادت مند ہوئے جب تک آسمان وزمين موجود ہيں وه ہميشہ بہشت ميں رہيں گے (َؤاَمَّ َن فَعَّ

َما َداَمِت السََّماَواُت َوااْلَْٔرُض) مگر جو کچھ تيرے پروردگار کا اراده ہو (ٕاِالَّ َما َشاَء َربَُّک) ۔ يہ  ُسِعُدوا فَفِی اْلَجنَِّة َخالِِديَن فِيھَا
  بخشش وعطيہ ہے جو ان سے ہرگز منقطع نہ ہوگا (َعطَاًء َغْيَر َمْجُذوٍذ) ۔

  چند قابل توجہ نکات 
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  ۔ جبر واکراه کی نفی :١

ندرجہ باالآيات سے سعادت وشقاوت کا ذاتی ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے حاالنکہ جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ بعض م
مندرجہ باال آيات نہ صرف اس امر پر داللت نہيں کرتی بلکہ وضاحت سے ثابت کرتی ہيں کہ سعادت وشقاوت اکتسابی ہيں 

ا الَِّذيَن َشقُوا”کيونکہ فرمايا گيا ہے:  ا الَِّذيَن ُسِعُدوا”د ہوئے، اسی طرح فرمايا گيا ہے: يعنی وه لوگ جو شقاوت من“ فَٔاَمَّ “ ٔاَمَّ
يا ايسی ہی “ اّمااالشقياء واّما السعداء”يعنی وه لوگ و سعادتمند ہوئے، اگر شقاوت وسعادت ذاتی ہوتيں تو کہنا چاہيے تھا: 

  کوئی اور عبارت ہوتی ۔
  د ہے جو اس نے ان الفاظ ميں بيان کی ہے:اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ تفسير رازی کی يہ بات بالکل بے بنيا

مذکوره آيات ميں خدا ابھی سے حکم لگا رہا ہے قيامت ميں ايک گروه سعادت مند ہوگا اور ايک شقاوت مند ہوگا اور جنھيں 
خدا ايسے حکم سے محکوم کرتا ہے اور جانتا ہے کہ آخرکار قيامت ميں سعيد يا شقی ہوں گے، محال ہے کہ وه تبديل 

  ئيں ورنہ الزم آئے گا کہ خدا کا خبر دينا جھوٹ ہو اور اس کا علم جہالت ہو، اور يہ محال ہے ۔ہوجا
کے حوالے سے وہی مشہور اعتراض ہے کہ جس کا جواب ہميشہ ديا گيا ہے اور وه يہ“ علم خدا”يہ مسئلہ جبر واختيار ميں 

ے مفاہيم روشن اور واضح ہيں، يہ آيات کہتی ہيں کہ ان دن کہ اگر ہم اپنے خود ساختہ افکار کو آيات پر نہ ٹھوسيں تو ان ک
ايک گروه اپنے اعمال کی وجہ سے سعادت مند ہوگا اور ايک گروه اپنے کردار کے باعث شقاوت مند ہوگا اور خدا جانتا ہے

ے راِه شقاوت کہ کونسے افراد اپنے ارادے، خواہش اور اختيار سے سعادت کی راه اپنائيں گے اور کونسے اپنے ارادے س
پر گامزن ہوں گے، اس بناء پر اگر اس کے کہنے کے برعکس لوگ يہ راه منتخب کرنے پر مجبور ہوں تو علِم خدا جہل 

  ہوجائے گا کيونکہ سب کے سب اپنے اراده واختيار سے اپنی راه انتخاب کريں گے ۔
اقعات کے بعد آئی ہيں، ان واقعات کے مطابق ان ہماری گفتگو کا شايد يہ امر ہے کہ مندرجہ باال آيات گزشتہ قوموں کے و

لوگوں کی ايک بڑی تعداد اپنے ظلم وستم کی وجہ سے، حق وعدالت کے راستے سے اپنے انحراف کے باعث، شديد اخالقی
مفاسد کے سبب اور خدائی رہبروں کے خالف جنگ کی وجہ سے اس جہان ميں دردناک عذابوں ميں مبتال ہوئی، يہ واقعات 

نے ہماری تربيت وارشاد کے لئے، راِه حق کوباطل سے جدا کرکے نماياں کرنے کے لئے اور راِه سعادت کو راِه قرآن 
  شقاوت سے جدا کرکے دکھانے کے لئے بيان کئے ہيں ۔

اصولی طور پر جيسا کہ فخر رازی اور اس کے ہم فکر افراد خيال کرتے ہيں اگر ہم پر ذاتی سعادت وشقاوت کا حکم نافذ ہو 
اور ہم بغير اراده واختيار کے بديوں اور نيکيوں کی طرف کھينچے جائيں تو تعليم وتربيت لغو اور بے سود ہوجائے گی، 

پيغمبروں کا آنا جانا، کتب آسمانی کا نزول، پند ونصيحت، تشويق وتوبيخ، سرزنش ومالمت، مواخذه وسوال غرضيکہ سزا 
  ر ہوں گے ۔وجزا سب کی سب بے فائده يا ظالمانہ امور شما

وه جو لوگوں کو نيک وبد کی انجام دہی ميں مجبور سمجھتے ہيں، چاہے اس کی جبر کو جبِر خدائی سمجھيں يا جبر طبيعی، 
چاہے جبر اقتصادی سمجھيں يا جبِر ماحول، صرف بات کرتے وقت يا کتابی دنيا ميں اس مسلک کی طرفداری کرتے، ليکن 

نہيں رکھتے، يہی وجہ ہے کہ اگر ان کے حقوق پر تجاوز ہو تو زيادتی کرنے والے  عملی طور پر خود بھی ہرگز يہ عقيده
سرزنش، مالمت اور سزا کا مستحق سمجھتے ہيں اور اس بات کے لئے ہرگز تيار نہيں ہيں کہ اسے مجبور قرار دے کر اس 

پر قدرت نہيں رکھتا تھا اور چونکہ سے صرف نظر کرليں يا اس کی سزا کو ظالمانہ خيال کريں يا کہيں کہ وه يہ کام کرنے 
  خدا نے ايسا چاہا تھا يا ماحول اور طبيعت کا جبر تھا، يہ خود اصل اختيار کے فطری ہونے پر ايک اور دليل ہے ۔

بہرحال ہميں کوئی جبری مسلک واال ايسا نہيں ملتا جو اپنے روز مره کے عمل ميں اس عقيدے کا پابند ہو بلکہ وه تمام افراد 
کے آزاد، مسئول، جوابده اور مختار ہونے کے لحاظ سے ملتا اور پيش آتا ہے، دنيا کی تمام اقوام نے عدالتيں قائم  سے ان

کررکھی ہيں، قوانين بنائے ہيں اور ان کی خالف ورزی کرنے والوں کو سزا دينے کے لئے مختار ہونے کو قبول کيا گيا 
بنيادی نظريے کو قبول کرتے ہيں کہ انسان اپنے ميل ورغبت اور ارده  ہے، دنيا کے تمام تربيتی ادارے ضمنی طور پر اس

واختيار سے کام کرتا ہے اور تعليم وتربيت کے ذريعے اس کی رہنمائی کی جاسکتی ہے اور اسے ارشاد ودہدايت کی 
  جاسکتی ہے اور اسے خطأوں، غلطيوں اور کج فہميوں سے روکا جاسکتا ہے

  ں ايک باريک فرق:مي“ سعدوا”اور “ شقوا”۔ ٢
فعل مجہول کی صورت ميں آيا “ سعدوا”فعل معلوم کے طور پر اور “ شقوا”يہ بات جاذِب نظر ہے کہ مندرجہ باال آيات ميں 

  )١ہے ۔ (
تعبير کا يہ اختالف شايد اس لطيف نکتے کی طرف اشاره ہو کہ انسان راِه شقاوت کو اپنے قدموں سے طے کرتا ہے ليکن 
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لنے کے لئے جب تک خدائی امداد اور تعاون نہ ہو اور اس راه ميں وه اس کے نصرت نہ کرے تو يہ راِه سعادت پر چ
کامياب نہيں ہوگا، اس ميں شک نہيں کہ يہ امداد اور تعاون صرف ان لوگوں کے شامل حال ہوتا ہے جنھوں نے ابتدائی قدم 

  ہليّت پيدا کرلی ہو (غور کرليجئے گا) ۔اپنے اراده واختيار سے اٹھائے ہوں اور اسی طرح ايسی امادا کی ا

  ۔ قرآن ميں مسئلہ خلود:٣
ابديت کی “ خلود”طوالنی بقاء کے معنی ميں ہے اور ابديت کے معنی ميں بھی آيا ہے اس لئے اکيال “ خلود”اصل لغت ميں 

اِت قرآنی ميں يہ کلمہ کچھ قيود دليل نہيں ہوتا بلکہ ہر قسم کی طوالنی بقاء بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہے ليکن بہت سی آي
 ٩، اور تغابن/١١، طالق/١٠٠کے ساتھ ذکر ہوا ہے جن سے وضاحت کے ساتھ ابديت کا مفہوم معلوم ہوتا ہے، مثالً توبہ/ 

کی تعبير موجود ہے، اس تعبير سے ان لوگوں کے لئے بہشت کی ابديت معلوم “ َخالِِديَن فِيھَا ٔابداً ”ميں اہل بہشت کے لئے 
َخالِِديَن فِيھَا ”ميں دوزخيوں کے ايک گروه کے بارے ميں يہی تعبير  ٢٣اور ِجن/ ١۶٩ہے اور دوسری آيات مثالً نساء/ ہوتی

  نظر آتی ہے جو اُن کے لئے عذاِب جاوداں ہونے کی دليل ہے ۔“ ٔابداً 
  )١٠٨(کہف/ اور) ٣(کہف/ اسی طرح کچھ اور تعبيرات بھی ہيں، مثالً:

کی جو نشاندہی کرتی ہيں کہ حتماً بہشتيوں کے کچھ گروه ہميشہ ہميشہ کے لئے نعمت يا عذاب ميں  يا اس قسم کی تعبيرات
  رہيں گے ۔

بعض افراد سزا کے جاوداں ہونے کے اشکاالت کو اپنی نظر ميں حل کرنے نہيں کرسکے مجبوراً انھوں نے اس کے لغوی 
عنی ميں ليا ہے حاالنکہ بعض تعبيرات جيسے مندرجہ باال آياتمعنی کا سہارا ليا ہے اور انھوں نے اسے مدِت طوالنی کے م

  ہيں ان کی ايسيا تفسير نہيں کی جاسکتی ۔
  مزيد وضاحت کے لئے ہم آپ کی توجہ ذيل کی اہم بحث کی جانب مبذوال کراتے ہيں

  ايک اہم سوال اور اس کا جواب
تا ہے اور وه يہ کہ گناه اور عذاب ميں يہ عدِم مساوات خدا يہاں فوراً ہر سننے والے صفحٔہ ذہن پر ايک بہت اہم سوال ابھر

کی طرف سے کيسے ممکن ہے، کيسے قبول کيا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی ساری عمر جو زياده سے زياده اّسی يا سو سال 
ھی طوالنی ہوتی ہے ميں اچھا يا بُرا کام انجام دے ليکن اس کی جزاء يا سزا کروڑوں سالوں پر يا اس سے بھی جتنی ب

  عرصے پر محيط ہو۔
البتہ يہ مسئلہ جزاء کے بارے ميں تو کوئی خاص اہميت نہيں رکھتا کيونکہ بخشش اور جزاء جتنی بھی زياده ہو جزاء دينے 
والے کے فضل وکرم کی نشانی ہے لٰہذا اس پر اعرتاض، يا اشکال نہيں کيا جاسکتا ليکن بُرے کام، گناه، ظلم اور کفر کے 

يہ سوال ہے کہ ايک محدود گناه پر دائمی عذاب عدِل اٰلہی کے نظريے کے ساتھ کيونکہ مناسبت رکھتا ہے ، جس بارے ميں 
شخص کی سرکشی اور تجاوز کا َدور ايک سوال سال سے زياده نہيں ہميشہ کے لئے جنہم کی آگ اور عذاب کے شکنجے 

  ميں گيوں گرفتار رہے؟
يک توازن برقرار رکھا جائے اور مثالً سو سال کے غلط اعمال کی مقدار کے برابر کيا عدالت کا تقاضا نہيں کہ يہاں پر ا

  سے عذاب اور سزا ہو؟

  مطمئن نہ کرنے جوابات:
اس اعتراض کے جواب کی پيچيدگی اس بات کا سبب بنی ہے کہ بعض علماء نے آياِت خلود کی توجيہ کا راستہ اختيار کيا 

ان سے ہميشہ کی سزا اور عذاب معلومنہ ہو کيونکہ دائمی عذاب ان کے عقيدے کے اور ان کی اس طرح تفسير کی ہے کہ 
  مطابق خالِف عدل ہے،اس سلسلے ميں انھوں نے اس طرح کی باتيں کی ہيں:

سے مراد اس کا کنائی اور مجازی معنی ہے، يعنی ايک مدت جو نسبتاً طوالنی ہو، جيسا کہ “ خلود”۔ بعض کہتے ہيں کہ ١
آخر تک کے لئے سزائے قيد سنائی جائے ان کے لئے کہا جاتا ہے کہ انھيں دائمی قيد سنائی گئی ہے حاالنکہ جن افراد کو 

يخلّد فی”مسلّم ہے کہ کسی قيد خانے ميں ابديت نہيں ہوتی اور قيد کی عمر ختم ہوجاتی ہے يہاں تک کہ عربی زبان ميں بھی 
  استعمال ہوتا ہے ۔سے ہے ايسے مواقع پر “ خلود”جوکہ مادٔه “ الّسجن

۔ بعض ديگر کہتے ہيں کہ ايسے باغی ارو سرکش افراد کہ جن کے پورے وجود کو گناه نے گھير ليا ہو اور ان کا سارا ٢
وجود کفر اور گناه ميں ڈھل گيا ہو اگرچہ ہميشہ دوزخ ميں رہيں گے ليکن دوزخ ہميشہ ايک ہی حالت ميں نہيں رہے گی، 

کی آگ آخرکار دوسری آگ کی طرح بجھ جائے گی اور دوزخيوں کو ايک خاص قسم کا سکون ايک دن ايسا آئے گا کہ اس 
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  مل جائے گا ۔
۔ بعض نے احتمال ذکر کيا ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اور بہت سی سزا جھيلنے کے بعد آخرکار دوزخی ايک طرح ٣

يں گے اور ماحول کے ساتھ ايک طرح کیسے اس کے عادی اور خوگر ہوجائيں گے اور وه اپنے ماحول کے رنگ ميں جائ
  موافقت پيدا ہوجائے گی، اس طرح انھيں کسی قسم کی ناراحتی، تکليف اور عذاب کا احساس نہيں ہوگا ۔

اور دائمی عذاب کے مسئلہ کے بارے ميں جواب دينے سے عجز “ خلود”البتہ جيسا کہ ہم نے کہا ہے يہ سب توجيہات 
ت ناقابل انکار ہے کہ آياِت خلود کا ظہور يہ ہے کہ ايک خاص طبقہ ہميشہ کے لئے عذاب وناتوانی کی وجہ سے ہيں يہ با

  ميں رہے گا ۔

  حتمی جواب
اس مشکل کے حل کے لئے گزشتہ مباحث کی طرف لوٹنا پڑے گا اور اس اشتباه کی اصالح کرنا پڑے گی کہ جی ميں 

يہ بات واضح ہوسکے کہ مسئلہ خلود اصِل عدالِت اٰلہی کے منافی عذاِب قيامت کا دوسری سزأوں پر قياس کيا جاتا ہے تاکہ 
  ہے ۔
۔ جيسا کہ پہلے بھی اشاره کيا جاچکا ہے ابدی اور دائمی عذاب اور سزا ايسے لوگوں کے لئے منحصر ہے جنھوں نے ١

رق ہوگئے ہيں، گناه کے اپنے لئے نجات کے تمام راستے بند کرليے ہيں اور جان بوجھ کر فساد وتباہی اور کفر ونفاق ميں غ
منحوس سائے نے جن کے تمام قلب وروح کو ڈھانپ ديا ہے اور درحقيقت جو گناه اور کفر کے رنگ ميں گئے ہيں، جيسا 

  کہ سورٔه بقره ميں ہے:
  

جی ہاں! جو شخص گناه کا مرتکب ہوا اور اس کے آثار اس کے تمام وجود کا احاطہ کرليں ايسے لوگ اہِل دوزخ ہيں جو 
  )٨٠شہ اس ميں رہيں گے ۔ (بقره/ہمي
۔ بعض لوگوں کا يہ غلط اشتباه ہے کہ سزا اور عذاب کی مدت گناه کی مدت کے برابر ہونا چاہيے کيونکہ گناه اور سزا ٢

ہے يعنی زمانٔہ سزا کا تعلق گناه کی کيفيت سے ہے نہ کہ اس کے زمانے کی مقدار سے مثالً “ رابطٔہ کيفی”کے درميان 
کوئی شخص کسی نفس کو قتل کرنے کے لئے لحظہ بھر کا تھا جبکہ اس کی سزا ممکن ہے اّسی سال پر ممکن ہے کہ 

  محيط ہو، لٰہذا معاملہ کيفيت کا نہ کہ زمانی کميت کا ۔
۔ ہم چاہتے ہيں قيامت کی زياده تر سزائيں اور عذاب عمل کے طبيعی وفطری اثر اور خاصيِت گناه کے حوالے سے ہيں، ٣

الفاظ ميں ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ رنج وتکاليف اور پريشانيوں جن کا دوسرے جہان ميں گنہگار سامنا کريں گے زياده واضح
  ان کے اپنے اعمال کا اثر اور نتيجہ ہيں جو انھيں دامنگير ہوگا، قرآن کہتا ہے:

  
  )۵۴ں ہوگی (ٰيسين/آج (روِز قيامت) کسی شخص پر ظلم نہيں ہوگا اور تمھارے اعمال کے سوا تمھاری جزا نہي

  يہ بھی ارشاد اٰلہی ہے:
  

اور اُن کے بُرے اعمال اُن کے سامنے آشکار ہوجائيں گے اور جس کا ہميشہ تمسخر اڑايا کرتے تھے اور انھيں گھيرلے گا 
  )٣٣(جاقيہ/

  
  )٨۴جنھوں نے بُرے کام کيے ہيں ان کے اعمال کے عالوه انھيں کوئی جزاء نہيں دی جائے گی (القصص/

جبکہ يہ تين پہلو ہوواضح ہوچکے ہيں تو مسئلے کا حتمی جواب ہماری دسترس سے زياده ُدور نہيں رہا اور اس تک اب 
  پہنچے کے لئے کافی ہے کہ آپ ذيل کے چندسواالت کا جواب ديں:

۔ فرض کريں کہ کوئی شخص پے درپے مشروباِت الکحل کے استعمال کی وجہ سے ہفتہ بھی ميں معدے کے شديد زخم ١
ميں مبتال ہوگيا ہے اور بات يہاں تک جاپہنچی ہے کہ اب اسے يہ درد آخر عمر تک برداشت کرنا پڑے گا، تو کيا يہ نتيجہ 
اس کے بُرے عمل کے برابر ہے اور کيا يہ خالِف عدالت ہے؟ اب اگر اس شخص کی عمر اّسی سال کی بجائے ايک ہزار 

نی کی خاطر ايک ملين سال دکھ درد جھيلناپڑيں گے تو کيا يہ اصِل عدالتسال يا ملين سال ہو تو اسے ايک ہفتے کی ہوس را
کے خالف ہوگا جبکہ شراب خوری کے اس خطرے کے بارے ميں پہلے سے بتايا جاچکا ہے اور اس کا انجام بھی اس کے 

  سامنے واضح کيا جاچکا ہے ۔
ات مسلّم ہے کہ يہ قوانين سودمند ہيں اور ۔ نيز فرض کريں کہ کوئی شخص ڈرائيونگ کے قوانين بھالدے جبکہ يہ ب٢
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حادثات سے رونما ہونے والی شريشانيوں ميں کمی کا باعث ہيں، يہ شخص سمجھدار دوستوں کی طرف سے خطرے کی بار
بار تنبيہوں پر کان دھرے، اب اگر کوئی حادثہ کسی مختصر لمحے ميں اسے آلے (اور حادثات تو لمحوں ہی ميں رونما 

س حادثے ميں اس کی آنکھيں، ہاتھ يا پأوں ضائع ہوجائيں اور اس کے بعد اسے اندھے پَن ميں يا اپاہيج ہوکر ہوتے ہيں) ا
  زندگی گزارنا پڑے تو کيا يہ نتيجہ پروردگار کی عدالت کے کسی طرح بھی منافی ہے؟

ريب کرتی ہيں اور اصلی، حتمی۔ اس سلسلے ميں ہمارے پاس ايک اور مثال بھی ہے اور مثاليں عقايں حقائق کو ذہن کے ق٣
  اور استداللی نتيجہ حاصل کرنے کے لئے ذہن کو يتار کرتی ہيں ۔

فرض کريں ہم اپنے راستے ميں خار مغيالں کے چند گرام بيج چھڑک ديتے ہيں، چند ماه يا چند سالوں بعد ہم ديکھتے ہيں کہ 
  ہماری دردسری اور تکليف کا باعث بن گيا ہے ۔ہمارے راستے ميں کانٹونکا ايک وسيع صحرا ہے جو ہميشہ کے لئے 

يا يہ کہ ہم پھلوں کے چند گرام بيج چھڑک ديتے ہيں، تھوڑے ہی عرصے ميں ہم ديکھتے ہيں کہ ہمارے سامنے بہت دلکش 
  اور مہلک دار گلشن کِھل اٹھا ہے جو ہميشہ ہمارے مشاِم جان کو معطر رکھتا ہے اور دل کو لبھاتا ہے ۔

و سب کے سب اعمال کے آثار ہيں عدالت کے کسی طور بھی منافی ہيں حاالنکہ اس عمل اور اس کے نتيجے کيا يہ امور ج
  کی مقدار ميں مساوات نہيں ہے ۔

جو کچھ کہا جاچکا ہے اس سے مجموعی طور پر ہم يہ نتيجہ نکالتے ہيں کہ جب جزاء اور سزا خود انسان کے عمل کا 
  ظ سے مسئلہ ہی پيدا نہيں ہوتا ۔نتيجہ ہے تو کميت اور کيفيت کے لحا

بسا اوقات ظاہراً ايک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے جس کا اثر ايک عمر کی محروميت، ابتالء اور ناراحتی کی صورت ميں نکلتا 
ہے اور بعض اوقات ايک اور ظاہراً چھوٹا چھوٹا سا عمل ايک عمر کے لئے سرچشمٔہ خيرات وبرکات بن جاتا ہے (اشتباه نہ

ٹے سے ہماری مراد مقداِر زمانہ کے لحاظ سے ہے ورنہ وه کام اور گناه جو عذاب ميں ہميشگی کا باعث ہيں يقيناً ہو، چھو
کيفيت اور اہميت کے لحاظ سے چھوٹے نہيں ہيں) اس بناء پر جب گناه، کفر، طغيان اور سرکشی پورے انسانی وجود کا 

ی اور نفاق کی آگ ميں جليں تو کونسا مقاِم تعجب ہے کہ وه دوسرے احاطہ کرليں اور اس کی جان کے تمام بال وپر بيدادگر
جہان ميں اسماِن بہشت ميں پرواز کی نعمت سے محروم ہوجائے اور ہميشہ کے لئے عظيم محروميت کے درد ورنج ميں 

  گرفتار رہے، کيا اسے بتايا نہيں گيا اور کيا اسے اس عظيم خطرے سے آگاه نہيں کيا گيا ۔
طرف سے انبياء اٰلہی نے اور دوسری طرف سے عقل وخرد نے ضروری آگاہی دی تھی، کيا اس نے بے  جی ہاں! ايک

توجہی ميں اور بغير اختيار کے اس کام ميں ہاتھ ڈاال تھا اور اب ايسے انجام کوپہنچا ہے؟ نہيں بلکہ اس نے يہ کام علم کے 
  ساتھ، جان بوجھ کر اور اختيار سے انجام ديا ہے ۔

جام خود اس کے اعمال اور سيدھا اس کے اعمال کا نتيجہ نہيں ہے، يقيناً يہ انجام خود اس کے کام کے آثار ميں سے کيا يہ ان
  ہے ۔

  )2اس بناء پر نہ کشايت کی گنجائش ہے نہ کسی پر اشکال کی اور نہ ہی يہ انجام عدالِت اٰلہی کے قانون کے منافی ہے ۔ (

  عنی:کا م“ خلود”۔ زيِر بحث آيا ت ميں ۴
واال ہے جو “ طوالنی مدت”زيِر بحث آيات ميں ہميشگی اور جاودانی کے معنی ميں آيا ہے يا يہاں اس کا مفہوم “ خلود”کيا 

  اس کے لغوی مفہوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے ۔
ں) بعض يعنی ، جب تک آسمان وزمين باقی ہي“(مادامت السمٰوات”کے ساتھ يہ شرط ہے کہ: “ خلود”اس بنياد کہ يہاں 

مفّسرين نے يہ نتيجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ اس موقع پر خلود ہميشگی اور جاودانی کے معنی ميں نہيں ہے کيونکہ 
آسمان وزمين ابديت اور ہميشگی نہيں رکھتے اور قرآن کی صريح آيات کے مطابق ايک زمانہ آئے گاکہ آسمان درہم وبرہم 

  )3ر زمين ميں بدل جائيں گی ۔ (ہوجائيں گے اور زمين تباه ہوکر ايک او
ليکن توجہ رہے ک عربی ادبيات ميں ايسی تعبيريں عموماً ابديت کے لئے کنايہ کے طور پر استعمال ہوتی ہيں، لٰہذا محِل 

  آيات ميں بھی خلود ہميشگی کے معنی ميں آيا ہے ۔
(جب تک دن “ ما الح الجديدان”ے) يا (جب تک چمکتا ہ“ ماالح کوکب”مثالً عرب کہتے ہيں: يہ کيفيت برقرار رہے گی 

(جبل تک رات دن ايک “ ما اختلف الليل والنھار”(جب تک روشن ہوتی رہے) يا “ ما اضاء فجر”رات موجود ہيں) يا 
  دوسرے کے بعد آتے رہيں ) ۔

  ايسی ہی بہت سی مثاليں ہيں جو سب کی سب ہميشگی اور ابديت کے لئے کنايہ ہيں ۔
ت علی عليہ السالم کے کالم نہج البالغہ ميں ہے کہ جب جاہل مفسرين نے امام پر اعتراض کيا کہ امام اميرالمومنين حضر

آپ بيت المال کی تقسيم ميں مساوات کيوں برتتے ہيں اور اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لئے بعض لوگوں کو دوسروں پر 
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  السالم) نے فرمايا:ترجيح کيوں نہيں ديتے تو امام يہ بات ُسن کر رنج ہوا اور آپ(عليه 
” ً   “ٔاتٔامرونی ٔان ٔاطلب النصر بالجور فيمن وليت عليہ وّهللاٰ ال ٔاطور بہ ما سمر سمير وما ٔام نجم فی الّسماء نجما

کيا مجھ سے کہتے ہو کہ َميں کاميابی کے لئے اپنی حکومت ميں رہنے والوں کی طرف دسِت ظلم دراز کروں، خدا قسم! 
بھی نہيں جأوں گا جب تک رات کو بيٹھ کر لوگ قّصہ گوئی کريں گے اور جب تک آسمان کے َميں اس کام کے نزديک 

  )4ستارے ايک دوسرے کے بعد طلوع وغروب کرتے رہيں گے ۔ (
دعبل خزاعی کے اشعار ميں سے ايک ان کا مشہور قصيده ہے جو انھوں نے امام علی بن موسٰی الرضا عليہماالسالم کے 

  کا ايک شعر يوں ہے:حضور ميں پڑھا، اُس 
  سٔابيکھم ماذر فی األفق شارق

  ونادٰی منادی الخير فی الصلوات
ميں خاندان نبوت کے شہيدوں پر گريہ وزاری کرتا رہوں گا، اس وقت تک سورج افق مشرق پر روشنی چھڑکتا رہے گا اور 

  )5جب تک اذان کی صدا دعوِت نماز کے لئے ميناروں سے گونجتی رہے گی ۔ (
يہ چيز عربی ادبيات کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ دوسری زبانوں ميں بھی کم وبيش موجود ہے بہرحال ابديت اور البتہ 

ہميشگی پر آيت کی دالت بحث وتمحيص سے ماوراء ہے اور اسی طرح يہاں ان لوگوں کی گفتگو کی بھی ضرورت نہيں جو
  سمان ہيں جو جاودانی ہيں ۔کہتے ہيں کہ يہاں آسمان وزمين سے مراد قيامت کے زمين وآ

  ۔ آيت ميں استثناء کا کيا مفہوم ہے؟۵
ااّل ماشاء ربّک(مگر وه تيرا پروردگار “ استثنائيہ”مندرجہ باال آيات ميں اہِل بہشت اور اہِل جہنم دونوں کے بارے ميں جملٔہ 

  چاہے) آيا ہے، اس مفسّرين کے لئے ايک وسيع بحث کا دروازه کھل گيا ہے ۔
فسر طبرسيۺ نے اپنی تعسير ميں مفّسرين سے اس استثناء کی دس وجوہات نقل کی ہيں، ہماری نظر ميں ان ميں سےعظيم م

زياده تر کمزور ہيں اور قبل وبعد کی آيات سے ہر گز مناسبت نہيں رکھتيں لٰہذا ہم ان کا ذکر نہيں کرتے اور ان ميں سے جو 
  رتے ہيں:دو ہميں زياده صحيح معلوم ہوتی ہيں وه پيش ک

۔ اس استثناء کے بيان کرنے کا مقصد يہ ہے کہ يہ تصور نہ ہو کہ بے ايمان افراد کی دائمی اور سّچے مومنين کی جزا اور١
ثواب خدا کی مشيّت اور مرضی کے بغير ہيں اور ان سے اس کی قدرت وتوانائی اور اراده محدود ہوجاتا ہے اور يہ سزا 

يار کرليتی ہيں بلکہ ان دونوں کے جاودانی اور دائمی ہونے کے باوجود اس کی قدرت وجزا جبر اور لزوم کی صورت اخت
  اور اراده ہرچيز پر حاکم ہے ۔

عطاء ”اس بات کا شايد يہ ہے کہ دوسرے جملے ميں سعادت مندوں کے بارے ميں استثناء کے ذکر کے بعد فرمايا گيا ہے: 
  ہرگز منقطع نہ ہوگی ۔ غير مجذوذ؛يہ ايسی عطا اور جزاء ہے کہ جو ان سے

  يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ جملہ استثنائيہ صرف بياِن قدرت کے لئے ہے ۔
۔ يہ آيت چونکہ شقی اور سعيد دو گروہوں کے بارے ميں ہيں اور ضروری نہيں کہ تمام شقاوتمند بے ايمان افراد ہوں جو ٢

 مومنين بھی ہوں لٰہذا استثناء کا تعلق اس گروه سے ہے ۔خلود کے مستحق ہوں بلکہ ہوسکتا ہے کہ ان کے درميان خطا کار 
ليکن يہاں يہ سوال سامنے آتا ہے پھر دوسرے جملے ميں استثناء کا کيا مفہوم ہوگا جو سعادت مندوں کے بارے ميں ہے، اس

دوزخ ميں جاکرکے جواب ميں کہا گيا ہے کہ وه بھی خطاکار مومنين کے بارے ميں ہے کہ جنھيں ابتداء ميں ايک مدت تک 
پاک ہونا ہوگا اس کے بعد وه اہِل بہشت کی صف ميں شامل ہوجائيں گے، درحقيقت پہلے جملے ميں استثناء انجام اور آخرکار

  کے متعلق ہے جبکہ دوسرے جملے ميں آغاز اور ابتداء کے بارے ميں پہلے جملے ہے (غور کيجئے گا) ۔
جزاء اروسزا کی جنت اور دوزخ سے مربوط ہے جس کی مدت المحدود ہے رہا يہ احتمال جو بعض نے ذکر کيا ہے کہ يہ 

اور ختم ہوجائے گی، بہت بعيد ہے کہ کيونکہ قبل کی آيات صراحت کے ساتھ قيامت کے بارے ميں ہيں اور ان آيات کا تعلق 
  اُن سے ٹوٹنے واال نہينہے ۔

ديگر آيات کی طرح مدِت طوالنی کے معنی ميں ہے  قرآن کی“ خلود”اسی طرح يہ احتمال بھی درست ہے کہ ان آيات ميں 
اور خود استثناء کہ جو اس سے قبل کے “ عطاء غير مجذوذ”نہ کہ ابديت کے معنی ميں ، اس کی وضاحت يہ ہے کہ جملہ 

  جملوں کے ابديت کی دليل ہے سے يہ احتمال مطابقت نہيں رکھتا ۔

  کا مفہوم:“ شھيق”اور “ زفير”۔ ۶
  کے حامل ہوں گے ۔“ شھيق”اور “ زفير”ت ميں دوزخيوں کے بارے ميں ہے کہ وه وہاں مندرجہ باال آيا
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  ان دو الفاظ کے معانی کے بارے ميں ارباِب لغت اور مفّسرين نے متعدد احتماالت ذکر کئے ہيں:
سانس ليا  داد وفرياد اور چيخ وپکار کرنے کے معنی ميں ہے کہ جس کے ساتھ باہر کی طرف“ زفير”بعض نے کہا ہے کہ 

  اس نالہ وفرياد کو کہتے ہيں جس کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھينچا جائے ۔“ شھيق”جائے اور 
اس کی اختتامی آواز کوقرار ديا ہے، شايد يہ معنی پہلے معنی سےزياده “ شھيق”بعض نے گدھے کی ابتدائی آواز کو اور 

  مختلف نہيں ہے ۔
لہ وفرياد کا مفہوم ديتے ہيں کہ غم واندوه کے مارے جن کا پورا وجود واويال بہرحال يہ دونوں الفاظ ايسے اشخاص کے نا

  کررہا ہو اور ايسی داد وفرياد جو انتہائی ريشانی، نارحتی اور شّدِت کرب وتکليف کی نشانی ہو۔
ی ميں ہے در اصل کندھے پر بھاری بوجھ اٹھانے کے معن“زفير”دونوں مصدر ہيں اور “ شھيق”اور “ زفير”توجہ رہے کہ 

اصل ميں طوالنی ہونے کے “ شھيق”کہتے ہيں اور “زفير”اور چونکہ يہ کام آه ونالہ کا سبب بنتا ہے اس لئے آه ونالہ کو 
کہتے ہيں بعد ازاں يہ لفظ طوالنی نالہ وفرياد کے معنی ميں استعمال ہونے “ جبل شاھق”معنی ميں ہے جيسا کہ بلند پہاڑ کو 

  گا ۔

  بابسعادت وشقاوت کے اس
سع ادت جو تمام انسانوں کی گمشده چيز ہے اور اسے ہر کوئی ہر کسی چيز ميں اور ہر جگہ تالش کرتا پھرتا ہے يہ ايک 
فرياد يا معاشرے کے تکامل وارتقاء کے اسباب فراہم کرنے کا نام ہے، اس کے مقابل شقاوت وبدبختی ہے جس سے سب 

کے لئے درکار اسباب، حاالت اور شرائط کے نامساعد ہونے کو کہتے نفرت کرتے ہيں اور وه کاميابی، تکامل اور ارتقاء 
  ہيں ۔

اس بناء پر جس شخص کو رواحانی، جسمانی خاندانی، معاشرتی اور تمدنی لحاظ سے بلندتر اہداف تک پہنچنے کے لئے 
سری طرف جو زياده اسباب حاصل ہوں وه سعادت کے زياده نزديک ہے يا دوسرے لفظوں ميں زياده سعادتمند ہے، دو

  شخص ان پہلؤوں کی کمی اور نارسائی ميں گرفتار ہو وه شقاوت مند اور بدبخت ہے اور سعادت سے بے بہره ہے ۔
ليکن توجہ رہے کہ سعادت وشقاوت کی حقيقی بنياد انسان کا اپنا اراده اور خواہش ہے، انسانی اراده ہی اپنی اصالح بلکہ 

ی وسائل فراہم کرسکتا ہے اور يہ انسان خود ہے جو بدبختی اور شقاوت کے معاشرے کی اصالح ودرستی کے لئے ضرور
  عوامل کے خالف جنگ کے لئے اٹھ کھڑا ہو يا اس کے سامنے سرتسليم خم کردے ۔

انبياء کی منطق ميں سعادت وشقاوت کوئی ايسی چيز نہيں جو انسان کے لئے ذاتی ہو، يہاں تک کہ ماحول، خاندان اور 
انسانی ارادے کے سامنے قابِل تغيّر ہيں مگر يہ کہ ہم خود انسانی ارادے اور آزادی کا انکار کرديں، اسے وراثت بھی خود 

جبری شرائط وحاالت کا محکوم قرار دے ديں اور اس کی سعادت يا شقاوت کو ذاتی يا ماحول وغيره کی جبری پيداوار 
  مکتِب عقل کے نزديک محکوم ومذموم ہے ۔سمجھيں حاالنکہ يہ قطعی طور پر مکتِب انبياء اور اسی طرح 

يہ بات جاذب نظر ہے کہ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور آئمہ اہل بيت عليہم السالم سے مروی ہے کہ روايات ميں 
م مختلف امور کی اسباِب سعادت يا اسباِب شقاوت کے طور پر نشاندہی کروائی گئی ہے کہ جن کا مطالعہ انسان کو اس اہ

مسئلے کے بارے ميں اسالمی طرِز فکر سے آشنا کرتا ہے اور انسان کو دعوت ديتا ہے کہ وه سعادت تک پہنچنے اور 
شقوات سے بچنے کے لئے بيہوده وخرافاتی مسائل اور غلط قسم کے خياالت اور طور وطريقے کہ جو بہت سے معاشروں 

ياد امور کو سعادت وشقاوت کے اسباب خيال کرنے کے بجائے ميں موجود ہوتے ہيں کا سہارا لينے کے بجائے اور بے بن
  حقائِق غيبی اور سعادت کے اسباب حقيقی کی جستجو کرے ۔

  نمونے کے طور پر ذيل کی چند پُر معانی احاديث کی طرف توجہ فرمائيے:
  ہيں: ۔امام صادق عليہ السالم اپنے جّد بزرگوار اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم سے نقل کرتے١

  حقيقة السعادة ٔان يختم للرجل عملہ بالسعادة وحقيقة الشقاوة ٔان يختم للمرء عملہ بالشقاوة.
حقيقِت سعدت يہ ہے کہ انسان کی زنمدگی کا آخری مرحلہ سعادت مندانہ عمل کے ساتھ ختم ہو اور حقيقِت شقاوت يہ ہے کہ 

  )6پذير ہو۔ (اس کی زندگی کا آخری مرحلہ شقاوت مندانہ عمل پر اختتام 
يہ روايت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ اور اس مرحلے ميں اس کے اعمال اس کی 

سعادت يا شقاوت کا مظہر ہيں، گويا اس طرح آپ(عليه السالم) ذاتی سعادت وشقاوت کی مکمل نفی کررہے ہيں اور انسان کو 
اس کی عمر کے آخری مرحلے تک اس کے لئے لوٹ آنے کا راستہ کھاُل قرار اس کے اعمال کا گروی قرار دے ہيں اور 

  دے رہے ہيں ۔
  ۔ ايک اور حديث ميں حضرت علی السالم فرماتے ہيں:٢
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  السعيد من وعظ بغيره والشقی من انخدع لھواه وغروره.
و ہَوائے نفس سے سعادتمند وه شخص ہے جو دوسروں کی زندگی سے نصيحت حاصل کرے اور شقاوتمند وه شخص ہے ج

  )7دھوکاکھاجائے ۔ (
حضرت علی عليہ السالم کی يہ گفتگو بھی سعادت وشقاوت کے اختياری ہونے کی تاکيد مزيد ہے اور اس ميں آپ(عليه 

  السالم) ان دونوں کے بعض اسباب کو بيان فرمارہے ہيں ۔
  ۔ پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے فرمايا:٣

السعادة ؤاربع من الشقاوة: فألربع الّتی من الّسعادة: المرئة الصالحة والمسکن والواسع، والجار الصالح،  ٔاربع من ٔاسباب
  والمرکب البھیء. واألربع الّتی من الشقاوة: الجار السوء، والمرئة السوء، والمسکن الضيق والمرکب السوء.

  -8ہيں:چار چيزيں اسباِب سعادت ہيں اور چار چيزيں اسباِب شقاوت 
وه چار جو اسباِب سعادت ہيں يہ ہيں: نيک بيوی، وسيع گھر، نيک ہمسايہ اور اچھی سواری، اور وه چار جو اسباِب شقاوت 

  ہيں يہ ہيں: بُرا ہمسايہ، بُری بيوی، تنگ مکان اور بُری سواری ۔
کردار ادا کرتے ہيں اور  اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ يہ چار امور ہر شخص کی مادی اور روحانی زندگی ميں مٔوثر

کاميابی يا شکست کے عوامل بن سکتے ہيں، اس سے اسالمی منطق ميں سعادت وبدبختی کے مفہوم کی وسعت واضح 
  ہوجاتی ہے ۔

ايک اچھی بيوی انسان کو طرح طرح کی نيکيوں کا شوق دالتی ہے، ايک وسيع گھر انسان کی روح وفکر کو سکون بخشتا 
کےالئے آماده کرتا ہے، بُرا ہمسايہ قابِل تعريف نہيں ہے اور اچھا ہمسايہ آسائش وآرام ميں مٔوثر مددگار ہے اور زياده فّعاليت 

ہوتا ہے بلکہ انسان کی پيشرفت ميں معاون ہوتا ہے، ايک اچھی سواری اپنے کام انجام دينے اور اجتماعی ذمہ دارياں نبھانے
اری پيچھے ره جانے کا باعث ہے کيونکہ وه اپنے مالک کو اس کے کے لئے بہت کارمند ہے جبکہ خراب اور بے کار سو

  مقصد تک کم ہی پہنچاتی ہے ۔
  ۔پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی ايک اور حديث بھی نقل ہوئی ہے، فرمايا:۴

  من عالمات الشقاء جمود العينين، وقسوة القلب، وشدة الحرص فی طلب الرزق، واالمر علی الذنب.
يزيں شقاوت کی عالمتوں ميں سے ہيں: آنکھوں کی قطرٔه اشک سے محرومی، سنگدلی، حصوِل رزق ميں شديد حرص يہ چ

  )9اورگناه پراصرار۔ (
يہ چارامور جو مندرجہ باال حديث ميں آئے ہيں سب اختياری ہيں، ان کا سرچشمہ انسان کے خود کرده اعمال واخالق ہيں، 

  بھی خود انسان کے اختيار ميں ہے ۔ اسی طرح ان اسباِب شقاوت سے بچنا
سعادت وشقاوت کے وه اسباب جو مندرجہ باال حديث ميں ذکر ہوئے ہيں اگر ان سب کی حقيقت اور انسانی زندگی ميں ان 
کے نقِش مٔوثر کا موازنہ ان بيہوده اور خرافاتی اسباب سے کريں کہ جن کے ہمارے ايٹمی اور خالئی َدور کے بہت سے 

  ہيں تو يہ حقيقت آشکار ہوجائے گی کہ تعليماِت اسالم کس قدر منطقی اور حساب شده ہيں ۔گروه پابند 
ابھی بہت سے افراد ہيں جو گھوڑے کی نعل کو خوش بختی کی عالمت سمجھتے ہيں، تيرھويں کے دن کو بدبختی کا سبب 

دليل قرار ديتے ہيں، بعض راتوں  جانتے ہيں، سال کی بعض راتوں ميں آگ کے اوپر سے پرنده اُڑنے کو خوش بختی کی
ميں پرندے کی آواز کوبدبختی مانتے ہيں، مسافر کی پشت کے پيچھے پانی چھڑکنے کو خوش بختی کا سبب سمجھتے ہيں، 

پرنالے کے نيچے سے گزرنے کو بدبختی کا سبب جانتے ہيں، يہاں تک کہ اپنے ساتھ يا اپنے کسی ذريعٔہ آمد ورفت کے 
کرنے کو بھی خوش بختی کا سبب سمجھتے ہيں، چھينک آجائے تو اسے پيِش نظر کام انجام دينے ميں  ساتھ گھونگا آويزاں

  بدبختی کی عالمت سمجھتے ہيں، اسی طرح بہت سی خرافات ہيں جو مشرق ومغرب کی اقوام ميں رائج ہيں ۔
عاليت اورکارکردگی سے ره گئے ايسے کتنے زياده انسان ہيں جو ان خرافات ميں گرفتار ہونے کی وجہ سے زندگی ميں ف

  ہيں اور بےشمار مصيبتوں ميں گرفتار ہيں ۔
اسالم نے ان تمام بيہوده خياالت پر ُسرخ لکير کھينچ دددی ہے اور انسان کی سعادت وشقاوت کی بنياد اس کے مثبت ومنفی 

يں واضح طور پر بيان ہوئے کام قوت وکمزوری، طرِز عمل اور عقيدے کو قرار ديا کہ جس کے نمونے مندرجہ احاديث م
  ہيں ۔

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

کے ماده سے ہے جو بعض ارباب لغت کے مطابق فعل الزم ہے اور مفعول کو نہيں چاہتا، اس بناء پر يہ صيغہ “ سعد“ ”سعدوا”۔ ١
ليک جس طرح (باب افعال کے مجہول) سے سمجھيں “ سعدوا”مجہول نہيں ہے لٰہذا يہ اہل لغت مجبور ہوئے ہيں کہ اسے محفف
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اور “ سعدهللا”آلوسی نے روح المعانی ميں ايت کے ذيل ميں بعض اہِل لغت سے نقل کيا ہے اس کا فعل ثالثی بھی متعدی ہے اور 
  کہا جاتا ہے، اس بناء پر ضرورت نہيں ہے کہ ہم اس فعل مجہول کو باِب افعال سے سمجھيں (غور کيجئے گا) ۔“ مسعود”
  .٣٩٣تا٣٨۵ص “معاد وجہان پس از مرگ’۔ 2
  .١٠۴، اور سورٔه انبياء، آيت۴٨۔ سورٔه ابراہيم، آيت3
  .١٢۶نہج البالغہ، صبحی صالح، خطبہ 4
  ، الغدير اور ديگر کتب.١۴٠نور االبصار، ص 5
  .٣٩٨، ص٢۔ تفسير نور الثقلين: ج6
  .٨۶۔ نہج البالغہ: صبحی صالحی، خطبہ7
  .۶۵۔ مکارم االخالق: ص8
 .٣٩٨ص، ٢تفسير نور الثقلين: ج 9

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ا يَْعبُُد ٰھُؤاَلِء َما يَْعبُُدوَن ٕاِالَّ َکَما يَْعبُُد آبَاُؤھُْم ِمْن قَْبُل َوٕاِنَّا لَ  ١٠٩   ُمَوفُّوھُْم نَِصيبَھُْم َغْيَر َمنقُوصٍ فاََلتَُکْن فِی ِمْريٍَة ِممَّ
   لَفِی َشکٍّ ِمْنہُ ُمِريبٍ َولَقَْد آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب فَاْختُلَِف فِيِہ َولَْواَلَکلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّک لَقُِضَی بَْينَھُْم َوٕاِنَّھُمْ  ١٠١٠
ا لَيَُوفِّيَنَّھُْم َربَُّک ٔاَْعَمالَھُْم ٕاِنَّہُ بَِما يَْعَملُوَن خَ  ١١١   بِيرٌ َوٕاِنَّ ُکاّلً لَمَّ
  فَاْستَقِْم َکَما ٔاُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَک َواَلتَْطَغْوا ٕاِنَّہُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيرٌ  ١١٢

  ترجمہ
  

۔ جن معبودوں کی پرستش کرتے ہيں تم ان کے بارے ميں شک ميں نہ پڑنا ۔ يہ تو ان معبودوں کی ايسے ہی پرستش ١٠٩
  د کرتے تھے اور ہم انھيں ان کا حّصہ بے کم وکاست ديں گے ۔کرتے ہيں جيسے پہلے ان کے آباء واجدا

۔ ہم نے موسٰی آسمانی کتاب دی، اس کے بعد ان لوگوں نے اس ميں اختالف کيا اور اگر پہلے سے (ان کی آزمائش اور ١١٠
  اتماِم حجت کے بارے ميں) خدا کا فرمان نہ ہوتا تو ان کے درميان فيصلہ ہوجاتا ۔

  ردگار ہر خص کا عمل بے کم وکاست اسے دے گا وه ان کی کارگزاری سے آگاه ہے ۔۔ اور تيرا پرو١١١
۔ لٰہذا تمھيں جس طرح حکم ہوا ہے استقامت اختيار کرو اور اسی طرح وه لوگ بھی جو تيرے ساتھ خدا کی جانب آئے ١١٢

  ہيں اور سرکشی نہ کرو کيونکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے ديکھتا ہے ۔

  دامن تھامے رکھو  استقامت کا
يہ آيات در حقيقت پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کی دلجوئی اور تسلّی کی خاطر اور ان کی مسئوليت وذمہ داری بيان 

  کرنے کے لئے نازل ہوئی ہيں ۔
نين دشمنوں در اصل گزشتہ قوموں کے حاالت سے جو اہم نتيجہ حاصل کيا جاسکتا ہے کہ پيغمبر اور ان کے بعد سّچے موم

کی کثرت سے خوفزده نہ ہوں اور جس بت پرست اور ظالم قوم کا انھيں سامنا ہے اس کی شکست کے بارے ميں شک وشبہ 
  ميں نہ پڑ يں اور خدائی امداد پر مطمئن رہيں ۔

يں اسی لئے پہلی آيت ميں فرمايا گيا ہے: اس چيز کے بارے ميں شک وشبہ ميں نہ پڑو کہ جس کی يہ پرستش کرتے ہ
کيونکہ يہ بھی اسی راستے پر گامزن ہيں جس پر گزشتہ لوگوں کا ايک گروه گيا ہے اور يہ بھی اسی طرح پرستش کرتے 

ا يَْعبُُد ٰھُؤاَل  ِء َما ہيں جيسے پہلے ان کے بڑے کيا کرتے تھے لٰہذا ان کا انجام ان سے بہتر نہيں ہوگا (فاََلتَُکْن فِی ِمْريٍَة ِممَّ
  )١َکَما يَْعبُُد آبَاُؤھُْم ِمْن قَْبُل) ۔ ( يَْعبُُدوَن ٕاِالَّ 

اور اگر وه راِه حق “ ہم يقيناً سزا اور عذاب ميں سے ان کا حّصہ انھيں بے کم وکاست ديں گے”لٰہذا بالفاصلہ فرمايا گيا ہے: 
  َغْيَر َمنقُوٍص)کی طرف پلٹ آئيں تو ہماری جزا ميں ان کا حّصہ محفوظ ہے (َوٕاِنَّا لَُمَوفُّوھُْم نَِصيبَھُْم 

بے کم وکاست) بھی اس مسئلے “(َغْيَر َمنقُوص”خود حق کی مکمل ادائيگی کے معنی ميں ہے لفظ “ موفّوھم”باوجوديکہ لفظ 
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  پر تاکيد کے لئے ذکر کيا گيا ہے ۔
نيز وه انجام در اصل يہ آيت اس حقيقت کو مجّسم کرتی ہے کہ گزشتہ سرگزشت ہم نے پڑھی ہے وه ناول يا افسانہ نہيں تھا 

گزشتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص نہيں تھا بلکہ يہ ايک ابدی اور جاودانی سنت ہے اور تمام انسانوں کے بارے ميں ہے، کل
آج اور آئنده کل کے لئے البتہ يہ عذاب اور سزائيں بہت سی گزشتہ قوموں ميں ہولناک اور عظيم بالٔوں کی صورت ميں عمل

م صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کے دشمنوں کے لئے ايک اور شکل ميں ظاہر ہوئيں، وه صورت يہ پذير ہوئيں ليکن پيغمبر اسال
تھی کہ خدا نے اپنے پيغمبر کو اس قدر قدرت اور طاقت دی کہ آپ(عليه السالم) ہٹ دھرم اور بے رحم دشمنوں کو کہ جو 

  کے ذريعے درہم وبرہم کرسکيں ۔ کسی طور پر بھی راِه مستقيم پر آنے کے لئے تيار نہ تھے گروِه مومنين
دوباره پيغمبر اکرم کی تسلّی کے لئے فرمايا گيا ہے: اگر تيری قوم تيری آسمانی کتاب کے بارے ميں يعنی قرآن کے متعلق 

بہانہ جوئی کرتی ہے توپريشان نہ ہو کيونکہ ہم نے موسٰی کو آسمانی کتاب (تورات) دی تھی، ان کی قوم نے اس ميں 
  بعض نے قبول کرليا اوربعض نے انکار کرديا (َولَقَْد آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب فَاْختُلَِف فِيِہ) ۔اختالف کيا 

اگر تم ديکھتے ہو کہ تمھارے دشمنوں کو سزا دينے کے بارے ميں ہم جلدی نہيں کرتے تو اس کی وجہ يہ ہے کہ اس قوم 
وه ايسا تقاضا نہيں کرتيں اور اگر يہ مصلحت نہ ہوتی اور وه کی تعليم وتربيت اور ہدايت کے حوالے سے جو مصلحتيں ہيں 

پروگرام جو تيرے پروردگار نے اس سلسلے ميں پہلے سے شروع کررکھا ہے تاخير کا تقاضا نہ کرتا تو الزماً ان کے 
َی بَْينَھُْم) ۔ اگرچہ انھيں اس حقيقت کا درميان فيصلہ ہوجاتا اور سزا انھيں دامنگير ہوجاتی (َولَْواَلَکلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّک لَقُضِ 

ابھی تک يقين نہيں آيا اور اس کے بارے ميں اسی طرح شک وشبہ ميں ہيں ايسا شک وشبہ جس ميں سوِء ظن اور بدبينی کی
  )2آميزش ہے (َوٕاِنَّھُْم لَفِی َشکٍّ ِمْنہُ ُمِريٍب) ۔ (

جو بد بينی، سوء ظن اور مخالف قرائن کی آميزش رکھتا ہو،  سے ايسے شک وشبہ کے معنی ميں ہے“ ريب”مادٔه “ ُمِريب”
اس بناء پر اس لفظ کا مفہوم يہ ہوگا کہ بُت پرست نہ صرف حقانيِت قرآن کے بارے ميں اور تباه کاروں پر نزوِل عذاب کے 

  معاملے ميں شک کرتے ہيں بلکہ مّدعی ہيں کہ اس کے خالف قرائن بھی ہمارے پاس ہيں ۔
  ۔“وگ ابھی تک کتاب موسٰی کے بارے ميں ترّدد وشک ميں ہيںاس قوم کے ل”

ليکن بعض مفّسرين نے کہا ہے کہ پہلی ضمير مشرکيِن مّکہ اور دوسری قرآن (يا ان کی سزا اور عذاب) کی طرف لوٹتی 
فسير زياده ہے اس طرف توجہ کرتے ہوئے قبل اور بعد کی آيات پيغمبر اسالم کی دلجوئی اور تسلّی کے لئے ہيں، دوسری ت

  قوی معلوم ہوتی ہے اور ہم نے بھی متن ميں اسی ہی منتخب کيا ہے ۔
کا معنی شک کيا ہے کہ جس سے چہرے سے بعد ميں پرده اٹھ جائے اور وه يقين ميں “ ريب”نے مفردات ميں “ راغب ”

طرح تباه کاروں کی سزا اور  بدل جائے، اس بناء پر آيت کا مفہوم يہ ہوگا کہ عنقريب تيری دعوت کی حقانيت سے اور اسی
  عذاب سے پرده اٹھ جائے گا اور حقيقِت امر ظاہر ہوگی ۔

مزيد تاکيد کے لئے اضافہ کيا گيا ہے: تيرا پروردگار ان دو گروہوں (مومنين اور کافرين) ميں سے ہر ايک کو ان کے اعمال
ا لَيَُوفِّيَنَّھُْم َربَُّک کو پوری جزا دے گا اور ان کے اعمال بے کم وکاست خود انہی کی تحويل م يں دے دے گا (َوٕاِنَّ ُکاّلً لَمَّ

ٔاَْعَمالَھُْم) ۔ خدا کے يہ کام مشکل نہيں کيونکہ وه ہر چيز سے آگاه ہے اور جو کچھ بھی انجام ديتے ہيں اس سے باخبر ہے 
  (ٕاِنَّہُ بَِما يَْعَملُوَن َخبِيٌر) ۔

ہم انھيں ان کے اعمال دے ديں گے اور يہ مسئلہ تجسيِم اعمال کی طرف ايک اوريہ بات جاذب نظر ہے کہ فرمايا گيا ہے کہ 
اشاره ہے اور اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ جزا اور سزا دراصل انسان کے اعمال ہی کی مختلف شکل ہے جو اس تک 

  پہنچ جاتے ہيں ۔
نے کے بعد اور اسی طرح پيغمبر اسالم کی گزشتہ انبياء اور قوموں کی سرگزشت اور ان کی کاميابی کی رمِز بيان کر

دلجونئی اور ان کے ارادے کی تقويت کے بعد اگلی آيت ميں پيغمبر اکرم کو اہم ترين حکم ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: 
  استقامت وپامردی اختيار کرو جيسا کہ تمھيں حکم ديا گيا ہے (فَاْستَقِْم) ۔

رو، جہاد وپيکار کے راستے ميں استقامت اختيار کرو، خدائی ذمہ داريوں کی تبليغ وارشاد کی راه ميں استقامت اختيار ک
انجام دہی اور تعليماِت قرآن کو عملی کل دينے ميں استقامت اختيار کرو۔ ليکن يہ استقامت اِسے اور اُسے خوش کرنے کے 

م ومنصب اور ثروت ودولت کے لئے لئے نہ ہو، نہ ظاہرداری اور رياکاری کے لئے ہو، نہ غلبے اور تسلط کے لئے، نہ مقا
ہو اور نہ طاقت واقتدار کے لئے ہو، بلکہ صرف فرماِن خدا کی خاطر ہو اور جس طرح تجھے حکم ديا گيا اسی طرح ہونا 

  چاہيے (َکَما ٔاُِمْرَت) ۔
ايمان کی اور وه تمام لوگ بھی جو شرک سے ”ليکن يہ حکم صرف تجھ سے مربوط نہيں تمھيں بھی استقامت کرنا چاہيے 

  (َوَمْن تَاَب َمَعَک) ۔“ طرف لوٹے ہيں اور انھوں نے هللا کی دعوت کو قبول کيا ہے



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

 
 

ايسی استقامت جو افراط وتفريط سے پاک ہو، جو کمی بيشی سے خالی اور جس ميں سرکشی نہ ہو (َواَلتَْطَغْوا) کيونکہ خدا 
ورپروگران اس سے مخفی نہيں ہے (ٕاِنَّہُ بَِما تَْعَملُوَن تمھارے اعمال سے آگاه اور باخبر ہے اور حرکت وسکون، گفتگو ا

  بَِصيٌر) ۔

  پُر معنی اور روح فرسا آيت
  ابن عباس سے مروی ايک مشہور حديث ميں ہے:

ما نزل علٰی رسول هللا (ص) آية کانت ٔاشد عليہ وال ٔاشق من ٰہذه اآلية،ولذلک قال ألصحابہ حين قالوا ٔاسرع اليک الشبيب يا 
  ول هللا! شيبتی ھود والواقعة.رس

پيغمبِر خدا پر اس آيت سے زياده شديد اور گراں آيت نازل ہوئی، اسی لئے جب اصحاب نے آنحصرت سے پوچھا کہ يا 
رسول هللا! آپ کے بال اتنی جلدی کيوں سفيد ہوگئے اور پيری کے آثار اتنی جلدی کيوں نازل ہوگئے تو آپ نے فرمايا: 

  )3ے بوڑھا کرديا ہے ۔ (مجھے سورٔه واقعہ ن
  ايک اور روايت ميں ہے کہ جس وقت مندرجہ باال آيت نازل ہوئی تو پيغمبر اکرم نے فرمايا:

  شمروا، شمروا، فما رئی ضاحکاً.
  )4دامن سميٹ لو، دامن سميٹ لو (کہ کام اور کوشش کا وقت ہے) اور اس کے بعد آپ کو ہنستے ہوئے نہيں ديکھا گيا ۔ (

ی واضح ہے کيونکہ اس آيت ميں چار اہم احکام موجود ہيں کہ جن ميں سے ہر ايک انسان کے کندھے پر اس کی دليل بھ
  باِرگراں کی مانند ہے ۔

کے ماده سے لی گئی ہے، اس لحاظ سے کہ انسان حالِت “ قيام”جو “ استقامة”ان ميں سے سب سے اہم حکم استقامت ہے 
  ہے ۔ قيام ميں اپنے کام کاج پر زياده مسلط ہوتا

استقامت جو طلِب قيام کے معنی ميں ہے يعنی اپنے آپ ميں ايسی حالت پيدا کر کہ تجھ ميں ُسستی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ 
  کيسا سخت اور سنگين حکم ہے ۔

 ہميشہ کاميابياں حاصل کرنا نسبتاً آسان کام ہے ليکن ان کی نگہداشت کرنا اور انھيں محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے وه بھی
ايسے معاشرے ميں جو پسمانده اور عقل ودانش سے ُدور ہو، ايسے لوگوں کے مقابلے ميں جو ہٹ دھرم اور سخت مزاج 
ہوں( کثيراور مصمم ارادے والے دشمنوں کی درميان) صحيح، سالم، سربلند، باايمان اور آگے بڑھنے والے معاشرے کی 

  ۔ تعمير کے راستے ميں استقامت کوئی آسان کام نہيں تھا
دوسرا حکم يہ کہ يہ استقامت ايسی ہو کہ اس کا ہدف صرف خدائی ہو اور اس کا سبب حکِم خدا ہو اور يہ ہر قسم کے 

شيطانی وسوسے سے دور رہے يعنی بہت بڑی سياسی اور اجتماعی طاقت ہاتھ ميں لينے کے لئے ہو اور وه بھی صرف خدا
  کی خاطر ۔

  کہ جو راه حق کی لوٹے ہيں اور انھيں استقامت پر ابھارنا اور آماده کرنا ہے، اورتيسرا مسئلہ ان لوگوں کی رہبری کا ہے 
چوتھا حق وعدالت کے راستے ميں جہاد کی رہبری کرنا اور ہر قسم کے تجاوز اور سرکشی کو روکنا ہے کيونکہ اکثر 

تے ہيں ليکن عدالت کا لحاظ نہيں ايساہوتا ہے کہ بہت سے افرا مقصد تک پہنچنے کے لئے انتہائی استقامت وپامردی دکھا
  رکھتے اور وه اکثر اوقات طغيان وسرکشی اور حد سے تجاوز کرنے لگتے ہيں ۔

جی ہاں! يہ تمام احکام جمع ہوگئے اور پيغمبر اکرم پر ذمہداريوں کا ايسا بوجھ الد ديا کہ آپ نے مسکرانا چھوڑديا اور آپ 
  کو بوڑھا کرديا ۔

  ئے نہيں تھا بلکہ آج کے لئے اور آئنده کل اور اس کے بعد کے لئے بھی ہے ۔بہرحال يہ حکم صرف کل کے ل
آج بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری، خصوصاً رہبراِن اسالم کی ذمہ داری کا خالصہ يہی چار جملے ہيں: استقامت، خلوص، 

ن دشمنوں پر کاميابی ممکن نہيںمومنين کی رہبری اور سرکشی وتجاوز سے اجتناب، اور ان اصولوں کو پلّے باندھے بغير ا
جنھوں نے داخلی اور خارجی طور پر ہمار احاطہ کررکھا ه اور جو تمام ثقافتی، فرہنگی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی اور 

  فوجی وسائل ہمارے خالف استعمال کرتے ہيں ۔
..............  

ادے ميں ترّدد وشک کے معنی ميں ہے ، بعض نے اسے ايسے بھی آيا ہے) عزم وار“قريَة”اور بروزن “ جزيہ”(بروزن “ ِمريَة”۔ ١
شک کے معنی ميں ليا ہے جس ميں قرائِن تہمت موجود ہوں، بنيادی طور پر اس کا معنی اوٹنی کے پستان سے دودھ دوھ لينے کے بعد

وشک کے عالم ميں انجام پاتا ہے  اسے اس اميد پر نچوڑنا کہ اگر کچھ دودھ پستان ميں باقی ہے تو وه نکل آئے، يہ کام چونکہ ترّدد
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  لٰہذا اس لفظ کا اطالق ہر قسم ترّدد وشک پر ہونے لگا ۔
کی ضمير کس طرف لوٹتی ہے، مفسرين کے درميان اختالف “ منہ”کی ضميرز اور اسی طرح “ ھم”۔ اس بارے ميں اس آيت ميں 2

ير کتاب موسٰی کی طرف لوٹتی ہے اور آيت کا معنی کی ضم“منہ”کی ضمی قوِم موسٰی کی طرف اور “ھم”ہے،بعض کا نظريہ ہے کہ 
  يوں ہے:

  .١٩٩، ص۵۔ تفسير مجمع البيان: ج3
  دّرا لمنثور: مذکوره آيت کے ذيل ميں. 4

ُکْم النَّاُر َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن ٔاَْولِيَاَء ثُمَّ اَلتُن ١١٣   ُرونَ صَ َواَلتَْرَکنُوا ٕاِلَی الَِّذيَن ظَلَُموا فَتََمسَّ

  ترجمہ
  

۔ ظالموں پر بھروسہ نہ کرو کہ جو اس بات کا باعث ہوگا کہ آگ تمھيں چھُولے اور اس حالت ميں خدا کے سوا تمھارا ١١٣
  کوئی ولی وسرپرست نہيں ہوگااور تمھاری مدد نہيں کی جائے گی ۔

  ظالموں پر بھروسہ نہ کرو 
اور نظرياتی الئحہ عمل بيان کررہی ہے، تمام مسلمانوں کو مخاطب يہ آيت ايک نہايت بنيادی، اجتماعی، سياسی، فوجی 

کرکے ان کی ايک قطعی اور حتمی ذمہ داری کے طور پر ان سے کہا گيا ہے: ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرو کہ جنھوں نے 
َکنُوا ٕاِلَی الَِّذيَن ظَلَُموا) ۔ کيونکہ اس ظلم وستم کيا ہے، نہ اُن پر اعتماد کرو، نہ ان کا سہارا لو اور نہ پر تمھارا تکيہ ہو (َواَلتَرْ 

ُکْم النَّاُر) ۔ اور خدا کے عالوه تمھارا کوئی ولی، سرپرست اور  کام کے سبب آتِش جہنم کا عذاب تمھيں دامنگير ہوجائے (فَتََمسَّ
ميں کوئی تمھاری مدد نہيں کرے گا (ثُمَّ  ياور نہ ہوگا (َوَما لَُکْم ِمْن ُدوِن هللاِ ِمْن ٔاَْولِيَاَء) ۔ اور واضح رہے کہ اس حالت

  اَلتُنَصُروَن) ۔

  چند قابِل توجہ نکات
  کا مفہوم:“ رکون”۔ ١

سے ستون اور ان ديواروں کے معنی ميں ہے جو کسی عمارت يا دوسری چيزوں کو کھڑا کئے رکھتی“ ُرکن”مادٔه “ رکون”
  معنی ميں استعمال ہونے لگا ۔ہيں، بعد ازاں يہ لفظ کسی پر اعتماد اور تکيہ کرنے کے 

مفسرين نے سا آيت کے ذيل ميں اس لفظ کے لئے بہت سے معانی ذکر کئے ہيں ليکن وه سب يا ان ميں سے زياده تر ايک 
، بعض نے “کيا ہے، بعض نے ہمکاری“ تمايل”جامع اور کلی مفہوم کی طرف لوٹتے ہيں مثالً بعض نے اس کا معنی 

کيا ہے کہ جو سب کے سب “اطاعت”اور بعض نے اس کا معنی “ خيرخواہی’، بعض نے “دوستی”يا “ اظہاِر رضايت”
  تکيہ، اعتماد اور وابستگی کے جامع مفہوم ميں جمع ہيں ۔

  ۔ ِکن امور ميں ظالموں سے وابستگی نہيں کرنی چاہيے:٢
ام ميں ان سے مدد لينا چاہيے ۔واضح رہے کہ سب سے پہلے تو ان ظلم وستم ميں شرکت نہيں کرنا چاہيے اور نہ ہی ايسے ک

اس کے بعد ان چيزوں ميں ان سے تعلق نہيں رکھنا چاہيے جو اسالمی معاشرے کے ضعف وتوانائی کا باعث ہو، استقالل 
اور خود کفالت کھودينے کا سبب ہو اور ايک عضِو ناتواں اور وابستہ ميں تبديل کردينے کا ذريعہ ہو، ايسے امور ميں ان پر 

ر بھروسہ نہيں کرنا کرنا چاہيے کيونکہ ايسے سہاروں کا نتيجہ اسالمی معاشروں کے لئے شکست، ناکامی اور اعتماد او
  کمزوری کے سوا اور کچھ نہيں نکلتا ۔

باقی رہا مثال کے طور پر مسلمانوں کا غير مسلمان معاشروں سے تجارتی يا علمی روابط ايس بنياد پر رکھنا کہ اسالمی 
اور وابستگی کے مفہوم ميں “ رکون”ت، استقالل اور ثبات محفوظ رہيں تو ايسے روابط ظالمين سے معاشروں کے مفادا

داخل نہيں اور نہ ہی اسالم کی نظر ميں ايسی کوئی چيز ممنوع ہے، خود پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے زمانے 
  ميں اور بعد کے ادوار ميں ہميشہ ايسے روابط موجود رہے ہيں ۔

  ۔ ظالموں سے وابستگی کی حرمت کا فلسفہ:٣
 ظالموں پر تکيہ کرنا ان کی تقويت کا باعث ہے اور ان کے تقويت معاشروں ميں ظلم، فساد اور تباہی پھيالنے کا باعث ہے ۔
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ه احکاِم اسالمی ميں ہے کہ جب تک انسان مجبور نہ ہو (بلکہ جب تک اوقات مجبور بھی ہو تب بھی) ظالم کے مقرر کرد
قاضی کے ذريعے اپنا حق حاصل نہيں کرنا چاہيے کيونکہ ايسے جج اور ايسی حکومت کی طرف احقاِق حق کے رجوع 

کرنے کا مفہوم ضمنی طور پر اس حکومت کو تسليم کرنا اور اس سے تقويت پہنچانا ہے اور اس کا کام ضرر بعض اوقات 
  اپنا حق کھودينے سے زياده ہوتا ہے ۔

تدريجاً معاشرے کی ثقافت وتمدن کے فکری پہلؤوں پر اثرانداز ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ظلم اور گناه کی ظالموں پر بھروسہ 
  برائی اور قباحت کا تصور ختم کرديتا ہے اور لوگوں کو ظلم کرنے اور ظالم بننے کی ترغيب ديتا ہے ۔

يجہ سوائے بدبختی کے کچھ نہيں چہ اصولی طور پر دوسروں پر تکيہ کرنا کہ جو وابستگی کی صورت ميں ہو اس کا نت
  جائيکہ ظالم اور ستمگر پر ايسا بھروسہ کيا جائے ۔

ميں قرآن ايک ٢٩ايک آگے بڑھنے واال، سربلند اور قوی معاشره وه ہے جو اپنے پأوں پر کھڑا ہو جيسا کہ سورٔه فتح کی آيہ
  ۔ خوبصورمثال ميں فرماتا ہے:

پر کھڑا ہو اور زنده وسرفراز رہنے کے لئے کسی دوسری چيز سے وابستگی  سرسبز پوردے کی طرح کہ جو اپنے پأوں
  رکھتا ہو۔

ايک بااستقالل اور آزاد معاره وه ہے جو ہر لحاظ سے خود کفيل اور خود کفايت ہو اور دوسروں سے اس کا ارتباط برابر 
ر کی بنياد پر، يہ وابستگی چاہےفکری کے منافع کی بنياد پر ہو، نہ کہ ايک ضعيف کے طاقتور پر بھروسہ سے اور انحصا

اور ثقافتی ہو يا فوجی، اقتصادی اور سياسی ہو، ورنہ اس ما نتيجہ غالمی اور استعمار کے اور کچھ اور برآمد نہيں ہوگا اور 
  اگر يہ وابستگی ظالموں کے ساتھ ہو تو اس کانتيجہ ان کے ظلم سے وابستگی اور ان کے پروگراموں ميں شرکت ہوگا ۔

بتہ مندرجہ باال آيت کا حکم معاشرے کے روابط کے ساتھ مخصوص نہيں بلکہ دو افراد کے ايک دوسرے ے رابطے کے ال
بارے ميں بھی ہے يہاں تک کہ ايک آزاد با ايمان شخص کو کبھی بھی ايک ظالم وستمگر کا سہارا نہيں لينا چاہيے ورنہ وه 

تم کی طرف کھينچ جائے گا اور فساد وبے دادگری کی تقويت ووسعت کا اپنا استقالل گنوا بيٹھے گا، اس کے دائره ظلم وس
  باعث بھی ہوگا ۔

  سے مراد کون لوگ ہيں؟“ الذين ظلموا”۔۴
اس سلسلے ميں مفسرين نے بہت سے احتماالت ذکر کئے ہيں، بعض نے ان سے مشرکين مراد لئے ہيں ليکن جيسا کہ بعض 

ميں منحصر سمجھنے کے لئے کوئی دليل نہيں ہے اگر نزوِل آيت کے وقت  ديگر مفسرين نے کہا ہے کہ انھيں مشرکين
ظالمين کا مصداق مشرک تھے تب بھی منحصر کرنے کے لئے کوئی دليل نہيں ہے، جيساکہ روايات ميں اس لفظ کی جو 

ايسی روايات واضح  مشرکين کے ساتھ تفسير کی گئی ہے وه بھی انحصار کی دليل نہيں بنتی، کيونکہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ
  اور آشکار مصداق بيان کرتی ہيں ۔

اس بناء پر وه تمام اشخاص جنھوں نے بندگاِن خدا پر ظلم اور فساد کے لئے ہاتھ دراز کئے ہيں، انھيں اپنا غالم بنايا ہے اور 
آيت کے مصاديق ميں  کے عام مفہوم ميں داخل ہيں اور“الذين ظلموا”ان کی قوت واستعداد سے اپنے لئے فائده اٹھايا ہے 

سے ہيں ليکن مسلّم ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی ميں کسی چھوٹے ظلم کے مرتکب ہوئے ہيں اور کبھی اس عنوان کے 
مصداق تھے اس کے مفہوم ميں داخل نہيں ہيں ورنہ اس صورت ميں تو بہت کم افراد ہی اس سے مستثنٰی ہوئے ہوں گے 

کا معنی ظلم وستم کے پہلو پر “ رکون”کرنا جائز نہيں رہے گا ہاں البتہ اگر  اور پھر کسی شخص پر اعتماد اور بھروسہ
اعتماد اور بھروسہ کيا جائے تو پھر وه اشخاص بھی اس کے مفہوم ميں شامل ہوں گے جنھوں نے ايک ہی مرتبہ ظلم ميں 

  ہاتھ آلوده کئے ہيں ۔

  ۔ ايک اشکال اور اس کی وضاحت:۵
اں ايک اشکال پيش کيا ہے جس کا جواب اُن کے مبانی ُرو سے ہرگز آسان نہيں ہے اور وه يہ بعض اہل سنّت مفّسرين نے يہ

سمجھتے ہوئے اس کے سامنے “ اولواالمر”کہ ايک طرف ان کی روايات ميں آيا ہے کہ ضروری ہے سلطاِن وقت کو 
  يث ميں يوں بيان کيا ہے:سرتسليم خم کيا جائے چاہے وه کوئی بھی ہو مثالً انھوں نے پيغمبر اکرم سے ايک حد

  تم پر الزم ہے کہ سلطان اور بادشاه کی اطاعت کرو۔
  “وان ٔاخذ مالک وضرب ظھرک”

  (اگرچہ وه تمھارا مال لے لے اور تمھاری پشت پر تازيانے لگائے) ۔
طرف  اسی طرح اور روايات بھی ہيں کہ جو وسيع معنی کے لحاظ سے اطاعِت سلطان کی تاکيد کرتی ہيں، جبکہ دوسری
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  مندرجہ باال آيت کہتی ہے کہ ظالم افراد پر تکيہ واعتماد نہ کرو۔
يہاں ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا ان دونوں احکام کو ختم کريں اور يہ کہ بادشاه کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے 

  جب تک وه عصيان ونافرمانی کی راه پر نہ چلے اور کفر کے راستے پر قدم نہ رکھے ۔
  روايات کا لب ولہجہ اطاعِت سلطان کے لئے ہرگز اس استثناء سے ہم آہنگ نہيں ہے ۔ ليکن ان

بہرصورت ہماری فکر يہ ہے کہ جس طرح مکتِب اہِل بيت(عليه السالم) ميں آيا ہے کہ صرف اس حاکم اور متولی اموِر 
مبر اکرم اور امام معصوم(عليه مسلمين کی اطاعت ضروری ہے جو عالم وعادل ہو اور جو عام مفہوم کے اعتبار سے پيغ

السالم) کا جانشين شمار ہوسکے، نيز اگر بنی اميہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے اپنے مفاد کے لئے اس سلسلے ميں کچھ 
حديثيں گھڑ لی ہيں تو وه کسی طرح بھی ہمارے مکتب کے اصول اور ان تعليمات کے ہم آہنگ نہيں ہيں جو قرآن سے لی 

روايات اگر قابل تخصيص ہيں تو انھيں تخصيص دی جائے ورنہ انھيں بالکل چھوڑديا جائے کيونکہ جو گئی ہيں، ايسی 
روايت کتاب هللا کے خالف ہو وه مردود ہے، قرآن کی صراحت ہے کہ مومنين کا امام اور پيشوا ظالم نہيں ہوسکتا اور زيِر 

لو اور ان پر اعتماد نہ کرو، يا پھر ايسی روايات کو بحث آيت بھی صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ ظالموں کا سہارا نہ 
  ضرورت اور مجبوری کی حالت کے ساتھ مخصوص قرار ديا جائے ۔

يِّئَاِت ٰذلَِک ِذْکرٰی  ١١۴ اَلةَ طََرفِی النَّھَاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل ٕاِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِھْبَن السَّ   لِلذَّاِکِرينَ َؤاَقِِم الصَّ
  َواْصِبْر فَإِنَّ هللاَ اَليُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِينَ  ١١۵

  ترجمہ
  

۔ نماز کو دن کے دو اطراف اور ابتدائے رات ميں بپا کرو کيونکہ نيکياں برائيوں (اور ان کے آثار) کو برطرف کرديتی ١١۴
  ہيں، يہ تذکره ہے ان لوگوں کے لئے جو اہِل ذکر ہيں ۔

  کوکاروں کا اجر ضائع نہيں کرتا ۔۔ اور صبر کرو کہ ني١١۵

  نماز اور صبر 
  ان آيات ميں اسالمی احکام ميں سے دو اہم ترين نشاندہی کی گئی ہے جو در حقيقت روِح ايمان اور رکِن اسالم ہيں ۔

اَلةَ طََرفِیپہلے نماز کا حکم ديتے ہوئے فرمايا گيا ہے: نماز کو دن کے دو اطراف ميں اور اوائل شب ميں قائم کرو (َؤاَقِ  ِم الصَّ
  النَّھَاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل) ۔

(يعنی دن کے دوطرف)، ظاہراً يہ تعبير صبح اور مغرب کی نماز کے بارے ميں ہے جو دن کے دو اطراف “ َطَرفِی النَّھَارِ ”
ائی حّصوں پر ہے کہ جو دن کی جمع ہے نزديکی کے معنی ميں رات کے ابتد“ ُزلفہ”کہ جو “ ُزلف”ميں قرار پائی ہيں اور 

کے قريب بوال جاتا ہے اس بناء پر بہ لفظ نماِز عشاء پر منطبق ہوگا، رواياِت اہِل بيت(عليه السالم) ميں بھی يہی تفسير وارد 
  ہوئی ہے کہ مندرجہ باال آيت ميں تين نمازوں (فجر، مغرب اور عشاء) کی طرف اشاره ہے ۔

گانہ نمازوں ميں سے صرف تين نمازوں فجر، مغرب اور عشاء کا ذکر کيوں ہوا ہے اور يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ پنج
  ظہر ومصر کی نمازوں کے بارے ميں گفتگو نہيں کی گئی ہے؟

کا مفہوم اس قدر وسيع ليا ہے کہ اس ميں “ َطَرفِی النَّھَارِ ”اس سوال کا جواب پيچيده ہے، يہی وجہ ہے کہ بعض مفّسرين نے 
کی تعبير کہ جو نماز عشاء کے لئے ہے اس کے “ زلفاً من اللّيل”اور مغرب سب کو شامل کرليا ہے اور  فجر،ظہر، عصر

  ساتھ پانچ نمازوں کی گنتی پوری کرلی ہے ۔
کے الفاظ ايسی تفسير کی تاب نہيں رکھتے خصوصاً اس طرف توجہ رکھتے ہوئے “ طرفی النہار”ليکن انصاف يہ ہے کہ 
پابندی سے نماز ظہر کو اول وقت ميں اور نماز عصر کو درميانے وقت ميں (زوال اور غروب  کہ صدر اّول کے مسلمان

  آفتاب کے درميان) انجام ديتے تھے ۔
  يہاں جو بات کہی جاسکتی ہے وه يہ ہے کہ آياِت قرآن ميں پانچوں نمازوں کا ذکر ہوا ہے مثالً:

  )٧٨(بنی اسرائيل/
  بحث آيت اور کبھی صرف ايک نماز کا تذکره ہے، مثالً: کبھی تين نمازوں کا ذکر ہے جيسے محلِ 

  )٢٣٨(البقره/
اس بناء پر ضروری نہيں کہ ہر موقع پر تمام پانچ نمازوں کا ايک ساتھ ذکر ہو۔ خصوصاًيہ کہ کبھی مناسبات کا تقاضا 
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ھی فجر، مغرب، اور ہوتاہے کہ صرف نماز ظہر (صلٰوة الوسطٰی) کی اہميت کے پيش نظر اسی کا ذکر کيا جائے اور کب
عشاء ہی کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے کيونکہ کبھی خستگی اور تکان کی وجہ سے يا نيند کی بناء پر ہوسکتا ہے يہ 

  نمازيں معرِض فراموشی ميں چلی جائيں ۔
ا ہے: اس کے بعد روزانہ نماز نمازوں کے لئے خصوصاً اور تمام عبادات، اطاعات اور حسنات کے لئے عموماً فرمايا گي
يِّئَاِت) اور يہ ان کے لئے تذکر اور يادہانی ہے جو توج ہ نيکياں برائيوں کو برطرف کرديتی ہيں (ٕاِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِھْبَن السَّ

اِکِريَن) ۔   رکھتے ہيں (ٰذلَِک ِذْکرٰی لِلذَّ
ے اعمال کے اثرات کو برطرف يہ آيت قرآن کی ديگر آيات کی طرح بتاتی ہيں کہ نيک اعمال کی تاثير يہ ہے کہ وه بُر

  ميں ہے: ٣١کرديتے ہيں، سورٔه نساء کی آيت 
  
  ۔“اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمھارے چھوٹے گناہوں کو چھپاديں گے”

  ميں ہے: ٧اور سورٔه عنکبوت کی آيہ
  
  ۔ وه لوگ ايمان الئے اور انھوں نے نيک اعمال انجام ديئے ہم ان کے گناہوں کو چھپاديں گے”

  اسی طرح اطاعت اور نيک اعمال کے ذريعے گناہوں کے اثرات زائل ہونا ثابت کيا گيا ہے ۔
نفسياتی طور پر بھی اس ميں شک نہيں کہ ہر گناه اور بُر عمل انسانی روح ميں ايک طرح کی تاريکی پيدا کرديتا ہے اور 

  و ايک وحشتناک صورت ميں مسخ کرديتے ہيں ۔اگر اسے جاری رکھا جائے تو اس کے پيہم اور تہ بہ تہ اثرات انسان ک
ليکن نيک اعمال کہ جن کا سرچشمہ رضائے اٰلہی ہوتا ہے روِح انسانی کو ايک لطافت بخشتے ہيں کہ جو اس سے آثار گناه 

  دھوديتے ہيں اور ان تاريکيوں کو روشنی ميں بدل ديتے ہيں ۔
يِّئَاتِ ” نماز کے حکم کے بعد فوراً ٰآيا ہے اس لئے اس کا ايک واضح مصداق روزانہ نماز ہے  چونکہ“ ٕاِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِھْبَن السَّ

اور اگر ہم ديکھتے ہيں کہ روايات ميں اس کی تفسير صرف روزانہ کی نماز ہوئی ہے تو وه اس کے منحصر ہونے کی دليل 
  ہے ۔نہيں بلکہ جيسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے يہ ايک واضح قطعی مصداق بيان کيا گيا 

  نماز کی انتہائی اہميت 
متعدد روايات جو مندرجہ باال آيت کے ذيل ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم اور آئمہ معصومين عليہم السالم سے نقل

  ہوئی ہيں ان ميں کچھ ايسی تعبيرات نظر آتی ہيں جو مکتِب اسالم ميں نماز کی اہميت سے پرده اٹھاتی ہيں ۔
ہتا ہے: َميں سلمان فارسی کے ساتھ ايک درخت کے نيچے بيٹھا تھا، انھوں نے درخت کی ايک خشک شاخ ابوعثمان ک

پکڑکر ہالئی يہاں تک کہ اس کے سارے پتے جھڑگئے، اس کے بعد ميری طرف رخ کرکے کہا: تُو نے پوچھا نہيں کہ َميں 
مراد تھی؟ انھوں نے کہا: يہی کام ايک مرتبہ پيغمبر نے يہ کام کيوں کيا ہے؟ ميں نے کہا: بتائيے آپ کی اس کام سے کيا 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے انجام ديا تھا، جب ميں ان کی خدمت ميں ايک درخت کے نيچے بيٹھا ہوا تھا، اس کے بعد 
کياس کيوں  رسول نے مجھ سے کہا: سلمان پوچھتے نہيں ہو کہ ميں نے ايسا کيوں کيا، ميں نے عرض کيا: فرمائيے آپ نے

  کيا تو آپ نے فرمايا:
اّن المسلم اذا توضٔا فٔاحسن الوضوء ثّم صلی الصلوات الخمس تحاتت خطاياه کما تحات ہذا الورق ثّم قرء ھذه اآلية َؤاَقِْم 

اَلةَ....   الصَّ
اسی طرح  جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وه پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناه

اَلةَ....”جھڑجاتے ہيں جيسا کہ اس شاخ کے پتے جھڑگئے ہيں، اس کے بعد آپ نے يہ آيت  )١کی تالوت فرمائی ۔ (“َؤاَقِِم الصَّ
ايک اور حديث رسول هللا کے صحابی ابی امامہ سے مروی ہے، ابی امامہ کہتے ہيں: ايک دن ميں مسجد ميں رسول هللا کی 

کہ ايک شخص آيا، اس نے عرض کی: اے هللا کے رسول! ميں نے ايک گناه کيا ہے کہ جس کی وجہخدمت ميں بيٹھا ہوا تھا 
سے مجھ پر حد الزم ہوجاتی ہے، وه حد مجھ پر جاری کيجئے، فرمايا: کيا تُو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اُس نے 

  )2دی ہے ۔ ( عرض کی: جی ہاں يا رسول هللا! فرمايا: خدا نے تيرا گناه يا تيری حد بخش
نيز حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے، آپ فرماتے ہيں: َميں رسوِل خدا کے ساتھ مسجد ميں نماز کے انتظار ميں تھا 

کہ ايک شخص کھڑا ہوگيا، اس نے عرض کيا: اے هللا کے رسول! َميں نے ايک گناه کيا ہے، رسول هللا نے اس سے منھ 
ی شخص پھر کھڑا ہوا اور پھلی بات ُدہرائی، رسول خدا نے فرمايا: کيا تُونے ہمارے ساتھ پھير ليا، جب نماز ختم ہوئی تو وہ

نماز يہ نماز ادا کی ہے؟ اور اچھی طرح وضو نہيں کيا؟ اس نے عرض کيا: کيوں نہيں، آپ نے فرمايا: يہ تيرے گناہوں کا 
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  )3کفاره ہے ۔ (
  م سے منقول ہے، آپ نے فرمايا:نيز حضرت علی عليہ السالم ہی کے واسطے سے پيغمبر اکر

انّما منزلة الصلٰوات الخمس ألِمتی کنھر جار علٰی باب ٔاحدکم فمايظن ٔاحدکم لو کان فی جسده درن ثّم اغتسل فی ٰذلک النھر 
  خمس مّرات لو کان يبقی فی جسده درن فکذلک وهللا الصلٰوت الخمس ألمتی.

نہر کی طرح ہے کہ جو کسی شخص کے گھر کے دروازے سے گزرتی پنجگانہ نماز ميری امت کے لئے پانی کی جاری 
ہے، کيا تم گمان کرتے ہو کہ اگر اس کے بدن پر ميل کچيل ہو اور پھر وه پانچ مرتبہ روزانہ اس نہر ميں غسل کرے تو پھر 

پنجگانہ نماز ہے ۔ بھی کوئی ميل کچيل اس کے بدن پر ره جائے گی؟ (يقيناً نہيں) خدا کی قسم اسی طرح ميری امت کے لئے
)4(  

بہرحال اس ميں شک وشبہ نہيں کہ جب نماز اپنی شرائط کے انجام پائے تو انسان کو معنويت اور روحانيت کے ايک ايسے 
عالم ميں لے جاتی ہے کہ اس کے ايمانی رشتے خدا کے ساتھ ايسے مستحکم کرديتی ہے کہ آلودگيوں اور گناہوں کے آثار 

  ل جاتے ہيں ۔اس کے قلب وجان سے ُدھ
  نماز انسان کا گناه کے مقابلے ميں بيمہ کرديتی ہے اور گناه کا زنگ آئينٔہ دل سے صاف کرديتی ہے ۔

نماز ملکاِت عالی کے پودے انسانی روح کی گہرائيوں ميں اُگاتی ہے، نماز ارادے کو قوی، دل کو پاک اور روح کو طاہر 
  يں نہ ہو تو تربيت کا اعلٰی مکتب ہے ۔کرتی ہے اور اگر نماز جسِم بے روح کی صورت م

  قرآن کی نہايت اميد افزا آيت
زيِر بحث آيت کی تفسير ميں حضرت علی عليہ السالم سے ايک عمده اور جاذِب نظر حديث منقول ہے، جو اس طرح 

  يد بخش ہے؟ہے:ايک دن آپ نے لوگوں کی طرف رِخ انور کرکے فرمايا: تمھاری نظرميں قرآن کی کونسی آيت زياده ام
  بعض نے کہا:

)5(  
  (خدا شرک کو ہرگز نہيں بخشتا اور اس سے کم تر جس شخص کے لئے چاہے بخش ديتا ہے) ۔

  امام(عليه السالم) نے فرمايا: خوب ہے ليکن جو ميں چاہتا تھا وه نہيں ہے ۔
  بعض نے کہا:

)6(  
سے بخشش طلب کرے تو خدا کو غفور ورحيم  (جو شخص کوئی برا عمل انجام دے يا اپنے اوپر ظلم کرے اس کے بعد خدا

  پائے گا) ۔
  بعض نے کہا:

)7(  
  (کہہ دو! اے ميرے بندو! کہ جنھوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کيا ہے! خدا کی رحمت سے مايوس نہ ہونا)

  فرمايا: اچھی ہے ليکن جو ميں چاہتا تھا وه نہيں ہے ۔
  بعض ديگر نے کہا:

)8(  
تک بُرا کام انجام ديں يا اپنے اوپر ظلم کريں تو خدا کی ياد ميں پڑجاتے ہيں اور اپنے اوپر  (پرہيزگار وه لوگ ہيں جو جب

  گناہوں کو بخشش طلب کرتے ہيں اور خدا کے عالوه کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا ۔
  امام عليہ السالم نے فرمايا: يہ بھی اچھی ہے ليکن جو ميں چاہتا تھا وه نہيں ہے ۔

رف سے امام کی طرف متوجہ ہوئے اور ہمہمہ کيا تو فرمايا: کيا بات ہے مسلمانو! تو وه عرض کرنے اس وقت لوگ ہر ط
  لگے: خدا کی قسم! ہماری نظر ميں اس سلسلے ميں اور کوئی آيت نہيں ۔
  امام نے فرمايا: ميں نے اپنے حبيب رسول هللا سے سنا کہ آپ نے فرمايا:

  قرآن کی اميد بخش ترين آيت يہ ہے:
يِّئَاِت ٰذلَِک ِذْکرٰی لِلَوا اَلةَ طََرِفی النَّھَاِر َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيِل ٕاِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِھْبَن السَّ اِکِريَن(َٔقِِم الصَّ   )9ذَّ

کے ذيل می کہا ہے کہ دوسری حديث ميں آيا ہے کہ قرآن کی زياده اميد بخش  ٨۴البتہ جيسا کہ ہم ہے سورٔه نساء کی آيت 
  ہے:آيت يہ 
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  ٕاِنَّ هللاَ اَليَْغفُِر ٔاْن يُْشَرَک بِِہ َويَْغفُِر َما ُدوَن ٰذلَِک لَِمْن يََشاُء
  يعنی ۔ خدا شرک کو نہيں بخشتا اور اس سے کمتر جتنے گناه ہيں جسے چاہے بخش دے ۔

ور اس کے ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان آيات ميں سے ہر ايک اس بحث کے ايک زاويے کے بارے ميں ہے ا
پہلؤوں ميں سے ايک پہلو کو بيان کرتی ہے، لٰہذا ان کا آپس ميں کوئی تضاد نہيں ہے در حقيقت زير بحث آيت ايسے لوگوں 
کے بارے ميں ہے جو اپنی نمازيں اچھی طرح سے بجاالتے ہيں ۔ ايسے نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے وه ان کے 

  ی ہے ۔قلب و روح سے گناہوں کے آثار دھويت
جبکہ دوسری آيت ايسے لوگوں کے بارے ميں ہے جو ايسی نماز کے حامل نہيں اور صرف توبہ کا راستہ اپنا تے ہيں لٰہذا 

  يہ آيت اس گروه کيلئے اور وه آيت اس گروه کے ليے زياده اميد بخش ہے ۔
يا ہوا و ہوس کا اس پر غلبہ ہو(جبکہ  اس سے زياده اميد افزاء بات کيا ہوگی کہ انسان جان يے کہ جس وقت اس پاؤں پھسلے

وه گناه پر اصرار نہ کرے اور نہ اس پاؤں گناه کی طرف کھينچا رہے) وقت نماز آپہنچے تو وه وضو کرے اور بارگاه معبود
ميں راز و نياز کے ليے کھڑا ہوجائے، گزشتہ اعمال کے بارے ميں احساِس شرمندگی اس ميں موجود ہو۔ وه احساس ندامت 

و خدا کی طرف توجہ کے لوازمات ميں سے ہے، تو اس کا گناه بخشا جائے گا اور اس گناه کی تاريکی اس کے دل کو ج
  سے ہٹ جائے گی ۔

نماز کو جو انسان ساز پرواگرام ہے اور حسنات کی يہ تٔاثير کہ وه برائيوں کو ختم کرديتی ہيں، کے ذکر کے بعد اگلی آيت 
ارشاد ہوتا ہوتا ہے: صبر کرو کہ خدا نيکو کاروں کا اجر ضائع نہيں کرتا (َواْصبِْر فَإِنَّ هللاَ کا حکم ديا گيا ہے ۔ “ صبر”ميں 

  اَليُِضيُع ٔاَْجَر اْلُمْحِسنِيَن) ۔
اگر چہ بعض مفسرين نے يہاں صبر کو نماز کے معنی ميں يا رسول هللا کے سامنے جو دشمن تھے ان کی اذيت کے مقابلے 

رديا ہے ليکن واضح ہے کہ محل بحث آيت ميں صبر کے معنی کو محدود کرنے کيلئے کوئی دليل کے مفہوم ميں محدود ک
موجود نہيں ہے بلکہ اس کا ايک عمومی اور جامع مفہوم ہے کہ جس مشکلوں، مخالفتوں، ايذاؤں، ہيجانوں، طغيانوں اور 

م حوادث کے مقابلے ميں پامردی اور طرح طرح کی مصيبتوں کے مقابلے ميں صبر کرنے کا معنی شامل ہے اور ان تما
  قيام صبر کا جامع مفہوم اس ميں مندرج ہے ۔

صبر کو جو اسالم کا ايک اساسی حکم ہے قرآن ميں کئی مواقع پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ آيا ہے ۔ شايد ايسا اس بناء پر 
ش ہوں تو ہر قسم کی کاميابی اصلی ہے کہ نماز انسان ميں حرکت پيدا کرتی ہے اور صبر کا حکم مقاومت جب دوش بدو

  عامل عامل بن جاتے ہيں ۔
اصولی طور پر کوئی نيکی صبر اور استقامت کے بغير ممکن نہيں ہے کيونکہ نيک کاموں کے اختتام پذير ہونے پر حتمی 

وه نيکوں کاروں  طور پر استقامت الزمی ہے ۔ اسی بناء پر مندرجہ باال آيت ميں صبر کا حکم ديتے کے بعد فرمايا گيا ہے:
  کی جزأا ضائع نہيں کرتا ۔ يعنی نيکی صبر اور قيام کے بغير ميسر نہيں آتی ۔

  اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ناگوار حوادث کے مقابلے ميں مختلف لوگ رِد عمل کا مظاہره کرتے ہيں ۔
ے کہ وه واويال شروع کرديتے ہيں ۔ قرآنی ۔ کچھ لوگ فوراً اپنے حواس کھو بيٹھے ہيں اور قرآنی ارشاد کے مطابق يہ ہ١

  الفاظ ميں:
  

  )٢٠يعنی جب اسے کوئی تکليف ُچھوتی ہے تو جزع وفزع شروع کرديتا ہے ۔ (معارج/
  ۔ کچھ لوگ ايسے ہيں جو حواس نہيں گنوا بيٹھتے بلکہ حادثے کے مقابلے ميں تحمل وبردباری سے کھڑے ہوجاتے ہيں ۔٢
  ساتھ شکرگزاری بھی کرتے ہيں ۔ ۔ بعض لوگ تحمل وبردباری کے٣
۔ کچھ لوگ ايسے حوادث کے مقابلے ميں والہانہ جد وجہد کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہيں اور حادثے کے منفی اثرات ختم ۴

کرنے کے لئے انتظامات کرتے ہيں اور ايسا جہاد شروع کرديتے کہ تھکنے کا نام نہيں ليتے اور جب تک کہ مشکل کو 
  ديتے چين نہيں ليتے ۔سامنے سے ہٹا نہيں 

  خدا نے ايسے صابروں کے لئے کاميابی کا وعده کيا ہے:
  

  )۶۵اور اگر تم لوگوں ميں ثابت قدم رہنے والے بيس بھی ہوئے تو دو سو پر غالب آجأوگے ۔ (انفال/
  اور ان کے ليے دوسرے جہاں کی جزاء نعماِت بہشت کو قرار ديا گيا ہے:

  
  )١٢نھيں باغ بہشت اور ريشمی پوشاک عطا کرے گا ۔ (دہر/اور ان کے صبر کے بدلے خدا ا
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..............  

  ۔ مجمع البيان: مذکوره آيت کے ذيل ميں ۔١
  ۔ مجمع البيان: مذکوره آيت کے ذيل ميں.2
  مجمع البيان: مذکوره آيت کے ذيل ميں. 3
  ۔ مجمع البيان: مذکوره آيت کے ذيل ميں.4
  .١١۶۔ سورٔه نساء: آيت5
  .١١٠ساء: آيت۔ سورٔه ن6
  .۵٣۔ سورٔه زمر: آيت7
  .١٣۵۔ سورٔه آل عمران: آيت8
 ۔ مجمع البيان، مذکوره آيت کے ذيل ميں.9

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ْن ٔاَْنَجْينَا ِمْنھُْم َواتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا َما ٔاُْتِرفُوا  فَلَْواَلَکاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمْن قَْبلُِکْم ٔاُْولُوا بَقِيٍَّة يَْنھَْوَن َعْن اْلفََساِد فِی ااْلَْٔرِض ٕاِالَّ قَلِياًل  ١١۶ ِممَّ
  فِيِہ َوَکانُوا ُمْجِرِمينَ 

  لِيُْھلَِک اْلقُرٰی بِظُْلٍم َؤاَْھلُھَا ُمْصِلُحونَ  َوَما َکاَن َربُّکَ  ١١٧

  ترجمہ
۔ تم سے پہلے کے زمانوں (اور قوموں) ميں طاقتور علماء کيوں نہيں تھے کہ جو زمين ميں فساد کو روکتے مگر يہ کہ١١۶

عشرت اور لذتوں کی  ان ميں سے بہت کم تھے کہ جنھيں ہم نے نجات دی اور جو ظلم و ستم کرتے تھے انھوں نے عيش و
  پيروی کی اور وه گنہ گار تھے (اور وه نابود ہوگئے) ۔

۔ اور ايسا نہ تھا کہ تيرا پروردگار آباديوں کو ظلم و ستم کے باعث نابود کرتا جبکہ ان کے باسی اصالح کے درپے ١١٧
  ہوتے ۔

  معاشروں کی تباہی کا سبب 
يک ايسا اہم نکتہ بيان کيا گيا ہے کہ جو معاشروں کی تباہی سے نجات کا گزشتہ مباحث کی تکميل کے ليے ان دو آيات ميں ا

ضامن ہے اور وه يہ کہ ہر معاشرے ميں جب تک صاحباِن عقل و فکر کا ايک متعہد اور ذمہ دار گروه موجود ہے کہ جو 
کھڑا ہوتا ہے اور فکری و  مفاسد کو ديکھ کر ساکت اور خاموش ہوکر نہيں بيٹھ جاتا بلکہ ان کے خالف مقابلے کے ليے اٹھ

مکتبی حوالے سے لوگوں کی رہبری و رہنمائی اس کے ہاتھ ميں ہوتی ہے ۔ تو اس صورت ميں يہ معاشره تباہی اور نابودی 
  کی طرف نہيں جاسکتا ۔

ں ليکن جب بے اعتنائی اور سکوت ہر سطح اور ہر طبقے ميں حکم فرما ہو اور فساد اور برائی کے عوامل کے مقابلے مي
معاشرے کا کوئی دفاع نہ ہو اور اس کا کوئی حامی و مددگا رنہ ہو تو پھر فساد اور اس کے پيچھے پيچھے نابودی و تباہی 

  يقينی ہے ۔
پہلی آيت ميں ان گزشتہ اقوام کی طرف اشاره کيا گيا ہے جو طرح طرح کی مصيبتوں ميں گرفتار تھيں، ارشاد ہوتا ہے: تم 

اور قوموں ميں ايسے نيک پاک طاقتور اور صاحب شعور لوگ کيوں نہيں تھے کہ جو زمين سے پہلے کے قرنوں، امتوں 
  ی ااْلَْٔرِض) ۔ميں فساد کو پھيلنے سے روکتے (فَلَْواَلَکاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمْن قَْبلُِکْم ٔاُْولُوا بَقِيٍَّة يَْنھَْوَن َعْن اْلفََساِد فِ 

ْن ٔاَْنَجْينَا ِمْنھُْم)  اس کے بعد استثناء کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: مگر تھوڑے سے افراد کو جنھيں ہم نے نجات دی (ٕاِالَّ قَلِياًل ِممَّ
  ۔

يہ چھوٹا سا گروه اگرچہ امربالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہا، ليکن يہ لوگ لوط (عليه السالم) اور ان کے چھوٹے 
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يمان النے والوں کی طرح اور صالح(عليه السالم) اور ان کے چند سے خاندان کی مثل نوح(عليه السالم) اور ان کے چند ا
  پيروکاروں کی مانند، اتنے کم اور اس قدر تھوڑے تھے کہ جو پورے معاشرے کی اصالح نہ کرسکے ۔

بہرحال ظالم کہ جن کی معاشرے ميں کثرت تھی ناز ونعمت اور عيش نوشی کے پيچھے لگے رہے اور بادٔه غرور اور 
لّذتوں ميں اس طرح سے مست ہوئے کہ طرح طرح کے گناہوں ميں جاپڑے (َواتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا َما ٔاُْتِرفُوا ِفيِہ  نعمتوں اور

  َوَکانُوا ُمْجِرِميَن) ۔
اس کے بعد اس حقيقت پر زرو دينے کے لئے اگلی آيت ميں مزيد فرمايا گيا ہے: يہ تم ديکھ رہے ہو کہ خدا نے اس قوم کو 

دم کی طرف بھيج ديا تو يہ اس اس بناء پر تھا کہ ان کے درميان اصالح کرنے والے نہ تھے، کيونکہ خدا کسی قوم دياِر ع
وملت اور شہر وديار کو اس کے ظلم کی وجہ سے نابود نہيں کرتا اگر وه اصالح کی طرح قدم اٹھالے ( َوَما َکاَن َربَُّک 

ْصلُِحوَن) ۔ کيونکہ عام طور پر ہر معاشرے ميں ظلم اور برائی ہوتی ہے ليکن اہم يہ ہے کہ لوگ لِيُْھلَِک اْلقُرٰی بِظُْلٍم َؤاَْھلُھَا مُ 
اس ظلم اور برائی کا احساسکريں اور خدا انھيں اصالح کے لئے اقدام کی مہلت ديتا ہے اور قانوِن آفرينش ان کے لئے حِق 

بے پرواہی اور الاُبالی کا شکار ہوجاتے ہيں اور ظلم وفساد  حيات کا قائل ہے ليکن جب يہ احساس ختم ہوجاتا ہے ، معاشرے
پوری طرح چھاجاتا ہے تو يہ ايسی منزل ہوتی ہے کہ سنِت فطرت کے مطابق ان کے لئے زنده رہنے کا حق نہيں رہتا، اس 

  حقيقت کو ايک مثال واضح سے بيان کيا جاسکتا ہے ۔
يہ قوِت مدافعت خون کے سفيد گلبول کی صورت ميں ہوتی ہے، جب يہ انسانی بدن ميں ايک قوِت مدافعت موجود ہوتی ہے، 

ہَوا، آب وغذا اور چمڑے کی خراش وغيره کے ذريعے بيرونی جراثيم بدن کے اندر حملہ آور ہوتے ہيں تو خون کے يہ سفيد
ان کے پھيالٔو کو روکتے  ذّرات سپاہيوں کی طرح ان کے مقابلے ميں قيام کرتے ہيں اور انھيں نابود کرتے ہيں يا کم از کم

ہيں، ظاہر ہے کہ اگر کسی دن الکھوں سپاہيوں کا يہ عظيم لشکر کمزور پڑجائے اور بدن کا دفاع نہ کرسکے تو بدن مضر 
  جراثيموں کے تخت وتاراج کا ميدان بن جائے گا اور طرح طرح کی بيمارياں اس پر حملہ آور ہوجائيں گی ۔

کہا گيا ہے ہٹ جائے “ اولوا بقية”کيفيت ہے، اگر مدافع قوت اور محافظ لشکر کہ جسے پورے انسانی معاشرے کی بھی يہی 
تو اجتماعی بيماری کے حامل جراثيم کہ جو معاشرے کے گوشہ وکنار ميں موجود ہوتے ہيں بڑی تيزی سے نشو ونما پاتے 

  ہيں اور کثرت حاصل کرکے معاشرے کو سرتاپا بيمار کرديتے ہيں ۔
ا اثر معاشروں کی بقاء کے لئے اتنا حساس ہے کہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے بغير معاشروں سے حِق حيات ک“ اولوا بقية”

  سلب ہوجاتا ہے اور يہ وہی چيز ہے جس کی طرف مندرجہ باال آيات اشاره کرتی ہيں ۔

  کون ہيں؟“ اولوا بقية”
(صاحباِن “ اولوا الفضل”غت عرب ميں عموماً يہ تعبير کا معنی ہے باقی مانده، لُ “ بقية”اور “ صاحبان”کا معنی ہے “ اولوا”

فضيلت اور نيک پاک شخصيات) کے معنی ميں استعمال ہوتی ہے کيونکہ عام طور پر انسان بہتر اجناس اور زياده نفيس 
تا ہے اس چيزوں کو سنبھال رکھتا ہے اور وه اس کے پاس ره جاتی ہيں، اسی لئے يہ لفظ نفاست اور نيکی کا مفہوم بھی رکھ

کے عالوه اجتماعی مقابلوں ميں جو لوگ زياده ضعيف ہوجاتے ہيں ميدان اور منظر سے جلدی ہٹ جاتے ہيں يا نابود 
ہوجاتے ہيں اور وه افراد باقی ره جاتے ہيں جو فکر ونظر اور جسمانی قوت کے اعتبار سے زياده قوی ہوتے ہيں، اسی بناپر 

  وتے ہيں، اس لئے عربوں ميں ضرب امثل ہے:باقی ره جانے والے طاقتور اور قوی ہ
  فی الزوايا خبايا وفی الرجال بقای.

  گوشہ وگنار ميں ابھی چھپے ہوئے مسائل موجود ہيں اور مردوں ميں سے باقی مانده شخصيتيں موجود ہيں ۔
وت کے واقعہ ميں قرآن جو قرآن ميں تين مواقع پر آيا ہے اسی مفہوم کا حامل ہے، طالوت وجال“ بقية”يہی وجہ ہے کہ لفظ 

  مجيد ميں ہے:
  

حکومِت طالوت کی حقانيت کی نشانی يہ ہے کہ صندوِق عہد تمھارے ہاتھ آئے گا وہی صندوق کہ جس ميں موسٰی وہارون 
  )٢۴٨کے خاندان کی نفيس يادگار ہے اور تمھارے سکون کی پونجی ہے ۔ (قبره/

سوره ميں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شعيب عليہ السالم نے اپنی نيز حضرت شعيب عليہ السالم کے واقعہ ميں زيِر بحث 
  قوم سے کہا:

  
  )٨۶بقية هللا تمھارے لئے بہتر ہے ۔ (ہود/

کہا گيا ہے وه بھی اسی امر کی طرف اشاره “ بقية هللا”نيز يہ جو بعض تعبيرات ميں حضرت مہدی موعود عليہ السالم کو 



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

 
 

اور پُرفيض ذخيره ہيں کہ جنھيں اس جہان سے ظلم وستم کی بساط الٹنے ہے کہ کيونکہ وه خدا کی طرف سے ايک عظيم 
  اور عدل وداد کا پرچم گاڑنے کے لئے باقی رکھا گيا ہے ۔

انسانی معاشروں “ اولوابقية”يہاں سے واضح ہوجاتا ہے کہ يہ قيمتی شخصيتيں، بُرائی کے خالف کام کرنے والے افراد اور 
  کہ يہ اقوام وملل کی بقاء اور ہالکت سے نجات کا وسيلہ ہيں ۔پر کتان بڑا حق رکھتے ہيں کيون

مندرجہ آيت ميں جو دوسرا قابِل توجہ نکتہ ہے وه يہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کسی شہر اور آبادی کے رہنے والے 
نکتہ واضح  ميں جو فرق ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے يہ“ صالح”اور “ مصلح”مصلح ہيں خدا اسے نابود نہيں کرتا 

ہوجاتا ہے کہ صرف صالحيت اور اچھا ہونا ضامن بقاء نہيں بلکہ اگر معاشره صالح نہ ہو ليکن اصالح کی کوشش کرے تو 
وه بھی بقاء وحيات کا حق رکھتا ہے ليکن جب نہ صالح ہوں نہ مصلح تو پھر سنِت افرينش کےلحاظ سے اس کے لئے حِق 

  ے گا ۔حيات نہيں ہے اور وبہت جلد ختم ہوجائ
دوسرے لفظوں ميں جب معاشره باقی ره جاتا ہے ليکن اگر ظالم ہو اور اصالح کے لئے قدم نہ اٹھائے تو وه باقی نہيں ره 

  سکتا ۔
ايک اور نکتہ يہ ہے کہ مندرجہ باال آيات ميں ظلم وُجرم کا ايک سرچشمہ ہوس رانی، لّذت پرستی اور عيش ونوش کی 

سے تعبير کيا جاتا ہے ، يہ بے قيد وبے عيش کوشی اور لّذت پرستی “ اتراف”قرآن ميں پيروی کو قرار ديا گيا ہے جسے 
طرح طرح کے انحرافات کا سرچشمہ ہے جو معاشرے کے خوشحال طبقوں ميں پيدا ہوتے ہيں کيونکہ شہوت کی مستی 

  ه ميں غرق کرديتی ہے ۔انھيں حقيقی انسانی اقدار اور اجتماعی حقائق کے ادراک سے روک ديتی ہے اور عصيان وگنا

  َولَْو َشاَء َربَُّک لََجَعَل النَّاَس ٔاُمَّةً َواِحَدةً َواَليََزالُوَن ُمْختَلِفِينَ  ١١٨
  ِعينَ اِس ٔاَْجمَ ٕاِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّک َولِٰذلَِک َخلَقَھُْم َوتَمَّْت َکلَِمةُ َربَِّک اَلَْٔماَلَٔنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّ  ١١٩
  ترجمہ

  
۔ اور اگر تيرا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو(بغير کسی اختالف کے) ايک ہی امت قرار ديتا ليکن وه ہميشہ مختلف ١١٨
  ہيں ۔
۔ مگر يہ کہ جس پر تيرا پروردگار رحم کرے اور اسی (رحمت کو قبول کرنے اور اس کے زيِر سايہ حصوِل کمال) ١١٩

ا ہے اور تيرے پروردگار کا فرمان قطعی ہے کہ وه جہنم کو جنّوں اور انسانوں (ميں سے سرکشوںکے لئے انھيں پيدا کيا گي
  اور نافرمانوں) سے بھر دے گا ۔

  تفسير 
پہلی زيِر بحث آيت ميں ايک سنّت فطرت کی طرف اشاره ہوا ہے کہ جو دراصل انسان سے مربوط تمام مسائل کی حقيقی 

روح، جسم، فکر، ذوق اور عشق کی عمارت ميں اختالف وفرق اور اراده واختيار کی آزادی ۔ بنايد ہے اور وه انسانوں کی 
ارشاد ہوتا ہے: اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو امِت واحده بناديتا ليکن خدا نے ايسا نہيں کيا اور ہميشہ انسان ايک دوسرے 

  ٔاُمَّةً َواِحَدةً َواَليََزالُوَن ُمْختَلِفِيَن) ۔سے مختلف ہوتے ہيں (َولَْو َشاَء َربَُّک لََجَعَل النَّاَس 
اس لئے کہ کوئی يہ خيال نہ کرے کہ انھيں اپنی اطاعت پر پروردگار کی تاکيد اس بات کی دليل ہے کہ وه ہر چيز پر قادر 

کوئی رکاوٹ نہ  نہيں کہ ان سب کو ايک ہی راستے اور ايک ہی معين پروگرام پر چالتا، اس لئے فرمايا گيا ہے کہ اس ميں
تھی کہ وه تمام انسانوں کو جبری طور پر ايک ہی طرز پر خلق کرتا اور وه سب صاحباِن ايمان ہوتے اور ايمان کو قبول 

کرنے پر مجبور ہوتے ليکن ايسے ايمان کا کوئی فائده نہ تھا اور نہ ہی جبری ايمان کی بيناد پر ايسا اتحاد اور ہم آہنگی کہ 
ب پر قائم ہو کسی کے مقام ومرتبے کی دليل ہے، نہ يہ حصوِل کمال اور تکامل کا ذريعہ ہے اور نہ ہی جو غير اداری اسبا

جزاء وسزا کا موجب، بالکل ايسے جيسے خدا نے شہد کی مکھّی کو اس طرح پيدا کيا ہے کہ وه اپنی فطرت کے جبری حکم
پيدا ہے کہ وه اکيال سوراخوں ميں اپنا آشيانہ بناتا ہے  پر پھولوں کا شيره جمع کرتی ہے اور مليريے کے مچھر کو اس لئے
  اور ان ميں کوئی بھی اس راستے ميں خود کوئی اختيار نہيں رکھتا ۔

اصولی طور پر انسان کی قدر و قيمت اور دوسرے موجودات سے اس کا اہم ترين امتياز يہی اراده و اختيار کی آزادی کی 
ذوق، سليقے، نظريات اور تصورات موجود ہيں کہ جن ميں ہر ايک معاشرے کے  نعمت ہے ۔ اسی طرح انسان ميں مختلف

  ايک حّصے کی تعمير و اصالح کرتا ہے اور اس کے کسی ايک تقاضے کو پورا کرتا ہے ۔
جب انسان کو ارادے کی آزادی ميّسر آئی ہے تو پھر عقيدے اور مذہب و مکتب کے انتخاب ميں اختالف فطری بات ہے ۔ اس
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ف سے ايک گروه راِه حق کو قبول کرليتا ہے اور دوسرا باطل کا راستہ اپنا ليتا ہے ليکن اگر انسانوں کی تربيت ہو اور اختال
وه پروردگار کے دامن رحمت اور اس کی نعمتوں سے استفاده کرتے ہوئے صحيح تعليمات پاليں تو پھر تفاوت کے باوجود 

  گامزن ہوں گے اگر چہ اس راه ميں بھی وه مختلف ہوں گے ۔اور آزادی اختيار کے ہوتے ہوئے راِه حق پر 
اسی بناء پر بعد والی آيت ميں فرمايا گيا ہے: لوگ حق کو قبول کرنے کے بارے ميں ايک دوسرے سے مختلف ہيں مگر وه 

وه کے ليے مخصوصکہ رحمت پروردگار جن کے شامل حال ہے (ٕاِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّک ) ۔ ليکن يہ رحمت اٰلہی کسی خاص گر
خدا نے لوگوں کو اس نعمت و رحمت ”نہيں ہے ۔ سب لوگ (بشرطيکہ وه چاہيں) اس سے استفاده کرسکتے ہيں در حقيقت 

(َولِٰذلَِک َخلَقَھُْم) ۔جو لوگ رحمت اٰلہی کے سائے ميں آنا چاہتے ہيں ان کے ليے راستہ “ کو قبول کرنے کے ليے پيدا کيا ہے
جس کا فيضان عقلی ادراک، ہدايت انبياء اور کتِب آسمانی کے ذريعے سب کے ليے عام ہے اور جبکھال ہے، وه رحمت کہ 

  اس نعمت و رحمت سے فائده اٹھائيں گے تو جنت اور ابدی سعادت کے دروازے ان کے سامنے کھُل جائيں گے ۔
جنّوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر  خدا کا فرمان صادر ہوچکا ہے کہ وه سرکش و نافرمانِ ”اور اگر يہ صورت نہ ہوئی تو 

  (َوتَمَّْت َکلَِمةُ َربَِّک اَلَْٔماَلَٔنَّ َجھَنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس ٔاَْجَمِعيَن ) ۔“ دے گا

  چندنکات 
  ۔ ارادے کی آزادی ۔ اساس دعوت: ١

پر اس کے بغير انسان ترقی اور کمال  انسانی خلقت ميں ارادے کی آزادی تمام انبياء کی دعوت کی اساس ہے ۔ اصولی طور
کی طرف ايک قدم بھی نہيں بڑھا سکتا (يہاں انسانی اور روحانی کمال مراد ہے) اس بناء پر قرآن کی متعدد آيات ميں يہ بات 

  دہرائی گئی ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو جبری طور پر ہدايت کرتا ليکن اس نے ايسا نہيں چاہا ۔
کرتا ہے کہ راه حق کی دعوت ديتا ہے، راستے کی نشاندہی کرتا ہے، نشانياں اور عالمتيں بتاتا ہے، بے راه روی  خدا تو يہ

  کے نتيجے سے خبردار کرتا ہے، رہبر مقرر کرتا ہے اور راستے پر چلنے اور اسے طے کرنے کا پروگرام ديتا ہے ۔
  قرآن کہتا ہے:

  
  )١٢راستے کی نشاندہی ہمارے ذمہ ہے ۔ (ليل/

  يہ بھی فرماتا ہے:
  

  )٢٢۔٢١تو صرف ياد دہانی کروانے واال نہ کہ زبردستی کرنے واال ۔ (غاشيہ/
  ميں ہے: ٨نيز سورٔه شمس آيہ 

  
  خدا نے انسان کو پيدا کيا اور اسے فجور و تقوٰی کا راستہ بتاديا ۔

  ميں ہے: ٣سورٔه دہر کی آيہ 
  

  ب وه چاہے شکر گزاری کرے يا کفران کرے ۔ہم نے انسان کو راستے کی نشاندہی کردی ہے ۔ ا
اس بناء پر محِل بحث آيات انسانی ارادے کی آزادی اور مکتِب جبر کی نفی پر زور دينے والی واضح ترين آيات ميں سے 

  ہيں اور اس امر کی دليل ہيں کہ حتمی فيصلہ کرنا خود انسان ہی کا کام ہے ۔

  ۔ قرآنی آيات اور مقصد خلقت: ٢
قت کے بارے ميں قرآنی آيات ميں مختلف بيانات موجود ہيں، ان ميں سے ہرايک اس مقصد کے کسی زاويے کی مقصد خل

  طرف اشاره ہے، ان ميں سے ايک آيت يہ ہے:
  

  )۵۶َميں نے جنّوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پيدا کيا ہے کہ وه ميری عبادت کريں ۔ (ذاريات/
  قاء کو پہنچ جائيں اور اس مکتب ميں انسانيت کے اعلٰی ترين مقام پر پہنچ جائيں ۔يعنی مکتِب بندگی ميں تکامل اور ارت

  ايک اور مقام پر ہے:
  

وه خدا کہ جس نے موت وحيات کوپيدا کيا تاکہ تمھيں آزمائے کہ تم ميں سے بہتر عمل کون کرتا ہے ۔ (يعنی ايسا آزمائش کو
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  )٢ال ہو)(ُملک/جس ميں تربيت کی آميزش اور جس کا نتيجہ ترقی وکم
يعنی لوگوں کو قبوِل رحمت کے لئے پيدا کيا گيا ہے، ايسی رحمت کہ جس“َولِٰذلَِک َخلَقَھُمْ ”زيِر بحث آيت ميں فرمايا گيا ہے : 

  ميں ہدايت اور حتمی فيصلے کی طاقت کی آميزش ہے ۔
اور وه ہے انسانوں کی پرورش، ہدايت، جيسا کہ آپ ديکھ رہے ہيں،يہ تمام خطوط ايک ہی نکتے پر پہنچ کر ختم ہوتے ہيں 

پيشرفت اور تکامل وارتقاء کہ جو حتمی واصلی مقصِد خلقت شمار ہوتا ہے، ايسا مقصد کہ جس کی بازگشت خود انسان کے 
ساتھ ہے نہ کہ خدا کے ساتھ کيونکہ وه ايک ايساوجود ہے کہ جس کی تمام پہلؤوں سے کوئی انتہا نہيں اور وه ايسا معبود 

  ہ جس ميں کوئی نقصان نہيں کہ وه مخلوق کو پيدا کرکے کمی اور ضرورت کو پورا کرے ۔ہے ک

  ۔ ايک نکتے کی وضاحت:٣
آخری آيت ميں جن وانس سے جہنم کو بھرنے کے بارے ميں خدا کی تاکيدی فرمان موجود ہے ليکن واضح ہے کہ اس حتمی

سے باہر نکلنا اور اس کے بھيجے ہوئے بزرگوں کی ہدايت فرمان کی صرف ايک شرط ہے اور وه رحمت اٰلہی کے دائرے 
ورہنمائی کو ٹھکرانا، لٰہذا اس طرح سے آيت نہ صرف مکتِب جبر کے لئے دليل نہيں بنتی بلکہ اختيار وآزادی کے لئے تاکيد

  مزيد ہے ۔

ُسِل َما نُثَبُِّت بِِہ فَُؤادَ  ١٢٠   َک َوَجائََک فِی ٰھِذِه اْلَحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذْکرٰی لِْلُمْؤِمنِينَ َوُکاّلً نَقُصُّ َعلَْيَک ِمْن ٔاَْنبَاِء الرُّ
  َوقُْل لِلَِّذيَن اَليُْؤِمنُوَن اْعَملُوا َعلٰی َمَکانَتُِکْم ٕاِنَّا َعاِملُونَ  ١٢١
  َوانتَِظُروا ٕاِنَّا ُمنتَِظُرونَ  ١٢٢
ِ َغْيُب السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض َوٕاِلَْيہِ  ١٢٣ ّٰ ِ ا تَْعَملُونَ  َو   يُْرَجُع ااْلَْٔمُر ُکلُّہُ فَاْعبُْدهُ َوتََوکَّْل َعلَْيِہ َوَما َربَُّک بَِغافٍِل َعمَّ

  ترجمہ
  

۔ ہم نے پيغمبروں ميں سے ہر ايک کی سرگزشت تم سے بيان کی ہے تاکہ تمھارا دل آرام وسکون پائے (اور تمھارا ١٢٠
  ين کے لئے حق، نصيحت اور ياددہانی آئی ہے ۔اراده قوی ہو) اور ان (واقعات) ميں مومن

 ۔ اور جو لوگ ايمان نہيں التے ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمھارے بس ميں ہے اسے انجام دو ہم بھی انجام ديتے ہيں ۔١٢١
  ۔ اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہيں ۔١٢٢
مام امور کی بازگشت اس کی طرف ہے، اس ۔ اور آسمانوں اور زمين کے غيب (اور مخفی اسرار) خدا کے لئے اور ت١٢٣

  کی پرستش کرو اور اس پرتوکل کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو تمھارا پروردگار اس سے غافل نہيں ہے ۔

  گزشتگان کے واقعات کے مطالعہ کے چار اثرات 
کلّی نتيجہ بيان ہوا ہے، اس  ان آيات کے ساتھ ہی سورٔه ہود اختتام پذير ہوتی ہے، ان آيات ميں اس سوره کی تمام مباحث کا

سوره کا چونکہ زياده حّصہ انبياء کے بارے ميں اور گزشتہ اقوام کے عبرتناک واقعات کے بارے ميں ہے لٰہذا يہاں ان 
  داستانوں کے گراں بہا نتائج کو چار عنوانات کے تحت بطور خالصہ بيان کيا گيا ہے ۔

اقعات تجھ سے بيان کئے ہيں تاکہ تيرے دل کو مضبوط کريں اور تيرے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے انبياء کے مختلف و
ُسِل َما نُثَبُِّت بِِہ فَُؤاَدَک) ۔   ارادے کو تقويت ديں (َوُکاّلً نَقُصُّ َعلَْيَک ِمْن ٔاَْنبَاِء الرُّ

انبياء سے ايک ان سرگزشتوں کے تنوع اور ان کی مختلف اقسام کی طرف اشاره ہے، ان ميں سے ہر ايک ميں “کال ”لفظ 
قسم کی روگرانی، ايک قسم کے انحرافات اور ايک قسم کے عذاب کی طرف اشاره ہے، يہ تنوع انسانی زندگی کے مختلف 

  زاويوں اور گوشوں پر کئی طرح سے واضح روشنی ڈالتا ہے ۔
(کہ جس کی طرف اس آيت ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ والہ وسلّم کے لئے تثبيِت قلب اور ان کے ارادے کو تقويت بخشنا 

اشاره ہوا ہے)بلکہ ايک فطری امر ہے کيونکہ سخت ہٹ دھرم اور نہايت بے رحم دشمنوں کی مخالفتيں خواه نہ خواه پيغمبر 
اکرم صلی هللا عليہ والہ وسلّم کے دل پر اثر ڈالتی تھيں کيونکہ آپ بھی انسان اور بشر تھے ليکن اس بناء پر کہ نااميدی اور 

ی تھوڑی سی گرد بھی آپ کے قلِب پاک پر نہ پڑے اور آپ کا آہنی اراده ان مخالفتوں اور کارشکنيوں سے کمزور نہ ياس ک
ہو خدا تعالٰی آپ سے انبياء کے واقعات، ان کے کام کی مشکالت، ہٹ دھرم قوموں کے مقابلے ميں ان کی استقامت وپامردی 

ان کرتا ہے تاکہ رسول هللا کا قلب وروح اور اسی طرح مومنين کے جو اور باآلخر کاميابی کے واعات يکے بعد ديگرے بي
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  اس عظيم جنگ اور معرکے ميں آپ کے دوش بدوش شريک تھے اور روز قوی تر ہوتے رہيں ۔
اس کے بعد ان واقعات کا بيان کرنے کے دوسرے نتيجے کی طرف اشاره کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ان واقعاِت انبياء ميں 

مربوط حقائق ہيں، ان ميں کاميابی اور ناکامی کے عوامل تمام تر تجھے بيان کرديئے گئے ہيں (َوَجائََک ِفی ٰھِذِه زندگی سے 
) ۔ (   )١اْلَحقُّ

مومنين کے لئے وعظ ونصيحت اور ”ان واقعات کے بيان کا تيسرا اور چوتھا نتيجہ جو واضح ہوکر سامنے آتا ے يہ ہے کہ 
  ِعظَةٌ َوِذْکرٰی لِْلُمْؤِمنِيَن) ۔(َوَموْ “ تذکر وياد دہانی ہے

يہ جاذِب نظر ہے کہ مٔولف المنار نے اس آيت کے ذيل ميں کہا ہے کہ اس آيت ميں ايجاز واختصار کا ايسا معجزه ہے کہ 
گويا گزشتہ تمام واقعات کا اعجاز اس نے اپنے اند رسموليا ہے اور چند مختصر سے الفاظ کے ذريعے اس ميں اس کے تمام 

  ئد بيان کرديئے گئے ہيں ۔فوا
بہرحال يہ آيت دوباره تاکيد کرتی ہے کہ قرآن کے تاريخی واقعات کو معمولی نہ سمجھا جائے اور ان سے سننے والوں کی 
ضيافِت طبع کے لئے استفاده نہيں کرنا چاہيے کيونکہ يہ زندگی کے ہترين دروس کا مجموعہ ہيں، ان ميں انسانوں کے آج 

  زاويوں اور پہلؤوں سے راه گشائی کی گئی ہے ۔اور کل کے تمام 
اس کے بعد حضرت پيغمبر کو حکم ديا گيا ہے کہ تم بھی دشمن کی طرف سختيوں اور ہٹ دھرميوں کے مقابلے ميں وہی 

کچھ کہو جو بعض پيغمبر اُن کے جواب ميں کہتے تھے، فرمايا: وه کہ جو ايمان الئيں گے ان سے کہہ دو کہ جو کچھ 
بس ميں ہے وه انجام دو اور گنجائش نہ چھوڑاور جو کچھ ہماری طاقت ہوگی ہم بھی انجام ديں گے (َوقُْل لِلَِّذيَن تمھارے 

ون کامياب ہوتا ہے اَليُْؤِمنُوَن اْعَملُوا َعلٰی َمَکانَتُِکْم ٕاِنَّا َعاِملُوَن) ۔ تم انتظار ميں رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہيں تاکہ ديکھيں ک
  ہزيمت اٹھاتا ہے (َوانتَِظُروا ٕاِنَّا ُمنتَِظُروَن) ۔ اور کون

تم ہماری شکست کے خياِل خام ميں رہو اور ہم تمھارے لئے خدا کے واقعی عذاب کے انتظار ميں ہيں کہ جو يا ہمارے 
  ہاتھوں تمھيں پہنچے گا يا براِه راست خدا کی طرف سے ۔

  ں قرآن کے ديگر مقامات پر بھی ہيں ۔ مثالً:کی صورت ميں ذکر ہوئی ہي“ امر”ايسی دھمکياں جو 
  

  )۴٠جوچاہو کرو خدا تمھارے اعمال سے آگاه ہے ۔ (حم سجده/
نيز يہ بہت سے مفّسرين نے کہا ہے کہ مشار اليہ سوره ہے، ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے کيونکہ 

  کے بارے ميں ہی تھا ۔ سوره کا زياده تر حّصہ جو گزرچکا ہے گزشتہ انبياء کے حاالت

  شيطان کے بارے ميں ہے: 
  

  )۶۴اپنی آواز سے انھيں حرکت ميں لے آٔو اور اپنا سوار اور پيدا لشکر ان کی طرف بھيجو۔ (بنی اسرائيل/
  واضح رہے کہ امر کے يہ تمام صيغے کسی کام پر ابھارنے کے لئے بلکہ وه سب کے سب دھمکی کا پہلو رکھتے ہيں ۔

آخری آيت توحيد (توحيِد علم ، توحيِد افعالی اور تح۔وحيِد عبادت) بيان کررہی ہے جيسا کہ اس سوره کی ابتدائی اس سوره کی
  آيات علم ِ توحيد کے بارے ميں تھيں ۔

  درحقيقت اس آيت ميں توحيد کے تين پہلؤوں کی نشاندہی کی گئی ہے:
غيبی اسرار کے ساتھ مخصوص ہيں اور وہی ہے جو تمام آشکار پہال: پروردگار کی توحيِد علمی، آسمانوں اور زمينوں کے 

ِ َغْيُب السََّماَواِت َوااْلَْٔرِض) ۔ اور اس کے غير کا علم محدود علم اور زمين وآسمان کے طو ّٰ ِ لونہاں بھيدوں سے باخبر ہے (َو
  اتھ مخصوص ہے ۔وعرض ميں موجود تمام چيزوں کے بارے ميں وه علم ذاتی پروردگار کی ذاِت پاک کے س

دوسرا: يہ کہ تمام امور کی باگ ڈور اس کے قبضٔہ قدرت ميں ہے اور تمام چيزوں کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہے 
  (َوٕاِلَْيِہ يُْرَجُع ااْلَْٔمُر ُکلُّہُ) ۔ اور يہ توحيِد افعالی کا مرحلہ ہے ۔

ے مخصوص ہے اور ہر چيز کی بازگشت اس کی تيسرا: يہ کہ اب جبکہ المحدود اوربے پاياں قدرت اس کی ذات پاک س
ْل َعلَْيِہ) ۔ اور يہ توحيِد عبادت کا پہلو ہے ۔  طرف ہے لٰہذا صرف اس کی پرستش کرو (فَاْعبُْدهُ) ۔ اور اس پر توکل کرو (َوتََوکَّ

غافل نہيں ہے (َوَما جو کچھ تم انجام ديتے ہو خدا اس سے ”اور چونکہ نافرمانی وسرکشی گناه ہے لٰہذا اس سے بچو کيونکہ 
ا تَْعَملُوَن) ۔   َربَُّک بَِغافٍِل َعمَّ

  چند قابل توّجہ نکات 
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  ۔ علِم غيب خدا سے مخصوص ہے: ١
کے ذيل ميں تفصيل سے  ۵٠اور پانچويں جلد ميں سورٔه انعام کی آيہ ١٨٨جيسا کہ ہم ساتويں جلد ميں سورٔه اعراف کی آيہ 

کی گنجائش نہيں کہ اسراِر نہاں اور اسراِر گزشتہ وآئنده پر آگاہی اور ان کا علم خدا بيان کرچکے ہيں کہ اس ميں شک وشبہ 
کے ساتھ مخصوص ہے، قرآن مجيد کی مختلف آيات بھی اس حقيقت پر شاہد ہيں کہ وه اس صفت ميں اکيال ہے اور اور 

  کوئی شخص اس کی مانند نہيں ہے ۔
لِم غيب کے کچھ حّصوں کی نسبت انبياء کی طرف دی گئی ہے يا بہت سی يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ بعض آياِت قرآن ميں ع

آيات ورمايات ميں پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم، حضرت علی عليہ السالم اور ديگر آئمہ معصومين عليہم السالم کے 
خبر ديتے تھے تو يہ جاننا بارے ميں ہم پڑھتے ہيں کہ وه حضرات بعض اوقات آنے والے واقعات اور اسراِر نہاں کی 

  چاہيے کہ يہ بھی خدائی تعليم سے ہوتا ہے ۔
وہی ہے کہ جب مصلحت ديکھتا ہے تو اسراِر غيب کا کچھ علم اپنے خاص بندوں کو تعليم ديتا ہے ليکن يہ علم ذاتی ہے اور 

  سے عطا کرتا ہے ۔المحدود بلکہ تعليِم اٰلہی کے ذريعے سے ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وه اپنے ارادے 
اس وضاحت سے ان تمام بدگوئی کرنے والوں کا جواب واضح ہوجاتا ہے کہ جو شيعہ عقيدے پر اعتراض کرتے ہيں کہ يہ 

  انبياء اور آئمہ کو عالم الغيب جانتے ہيں ۔
کے عالوه افراد کو خدا نہ صرف انبياء اور آئمہ کو مناسب موقع اور محل پر اسراِر غيب تعليم کرتا ہے بلکہ بعض اوقات ان

بھی اس قسم کی تعليم ديتا ہے جيسا کہ حضرت موسٰی عليہ السالم کی والدٔه گرامی کے بارے ميں قرآِن حکيم ميں ہے کہ خدا
  تعالٰی نے ان سے کہا: ڈرو نہيں ہم يہ بچہ تمھاری طرف پلٹاديں گے اور اسے انبياء ميں سے قرار ديں گے ۔

  قرآنی الفاظ ميں:
  

ہ پرندے اور دوسرے جانور ضرورياِت زندگی کے ماتحت مخفی اسرار سے آگاہی حاصل کرليتے ہيں، حتّٰی کہ يہاں تک ک
نسبتاً مستقبل بعيد کے واقعات سے بھی آگاه ہوجاتے ہيں کہ جس کا تصور ہمارے لئے مشکل اور پيچيده ہے اور يوں بعض 

  ہيں ۔ مسائل جو ہمارے لئے غيب شمار ہوتے ہيں ان کے لئے غيب نہيں

  ۔ عبادت خدا کے لئے مخصوص ہے:٢
مندرجہ باال آيت ميں عبادت خدا کے لئے مخصوص ہونے کے بارے ميں ايک لطيف دليل بيان ہوئی ہے اور وه يہ کہ اگر 

پرستش عظمت اور صفاِت جمال وجالل کی بناء پر ہے تو يہ صفات سب سے بڑھ کر خدا ميں موجود ہيں اور دوسرے اس 
انی علِم المحدود اور قدرت بے پاياں ہے کہ جن کے بارے کے مقابلے ميں ناچيز وحقير ہيں، عظمت کی سب سے بڑی نش

ميں زيِر نظر آيت کہتی ہے کہ يہ دونوں اس کے ساتھ مخصوص ہيں اور اگر پرستش مشکالت کے موقع پر معبود کی پناه 
اور ان  لينے کی خاطر ہے تو يہ اہليت اس ميں ہے کہ جو بندوں کی تمام ضروريات، حاجات اور اسراِر غيب سيے باخبر ہو

کی دعا قبول کرنے اور ان کی آرزؤونکو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اسی بناء پر توحيِد صفات توحيِد عبادت کا سبب بن
  جاتی ہے ۔ (غور کيجيے گا) ۔

  ۔ تمام تر سير وسلوک کا خالصہ:٣

وک کا خالصہ زيِر بحث آيت کےبعض مفّسرين نے کہا ہے کہ پروردگار کی عبوديت کے ذريعے انسان کی تمام تر سير وسل
کيونکہ عبادت چاہے عام عبادات کی طرح جسمانی ہو يا “ فَاْعبُْدهُ َوتََوکَّْل َعلَْيہِ ”دو لفظوں ميں بيان کرديا گيا ہے، يعنی 

تمام  روحانی، مثالً عالِم آفرينش اور نظاِم اسراِر ہستی ميں غور وفکر، وه اس سير وسلوک کا آغاز ہے اور توکل يعنی طور
  ہے اس سير کا آخری نقطہ ہے ۔“ فَنَا فِی ّهللاٰ ”امور کو خدا کے سپرد کرنا کہ جو ايک طرح سے 

اس تمام راستے ميں ابتداء سے لے لے انتہا تک توحيِد صفات کی طرف توجہ راہرو کی مدد کرتی ہے اور کوشش وعشق 
  سے ملی ہوئی جستجو پر ابھارتی ہے ۔

جھے تيری صفاِت جمال وجالل کے پہچانيں اور ايسا کر کہ ہم آگاہی اور علم کے ساتھ تيری پروردگار! ايسا کر کہ ہم ت
  طرف حرکت کريں ۔

  پروردگار! ہميں توفيق دے کہ ہم خلوص کے ساتھ تيری عبادت کريں اور عشق کے ساتھ تجھ پر توّکل کريں ۔
الب کے بعد روز افزوں مشکالت نے ہر طرف پروردگار! اس سختی کے زمانے ميں جبکہ ہمارے عظيم الشان اسالمی انق
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سے ہميں گھير رکھا ہے اور دشمن اس انقالب کے نور کو بجھادينے کے درپے ہيں، ہماری اميد صرف تو ہے اور ان 
  مشکالت کے حل کے لئے ہمارا سہارا تيری ذاِت پاک ہے ۔

ی تائيديں تھيں کہ جنھوں اس مرحلے تک پروردگار! يہاں تک کا راستہ ہم نے طے نہيں کہ بلکہ تيری آشکار اور مخف
پہنچنے کے لئے ہر جگہ ہميں توانائی بخشی، جو راستہ باقی ره گيا ہے اس ميں بھی ہميں اس عظيم نعمت سے محروم نہ 

فرما، اپنا لطِف خاص ہم سے ُدور نہ کر اور ہميں اس کی بھی توفيق دے کہ ہم اس تفسير کو کہ جو تيری عظيم آسمانی کتاب 
  رف ايک نيا دريچہ کھولتی ہے تکميل تک پہنچائيں ۔کی ط

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

ہيں يہ مرجع ضمير کے قريب بھی ہے، عبارت“ ابناء الرسل”ضمير کا مرجع “ ٰھذه”۔ جو کچھ کہا گيا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ١
طرف توجہ کرتے ہوئے ضمير کا ايسے  ميں اس کا ذکر بھی ہے اور آيت ميں موجودمباحث سے مناسبت بھی رکھتا ہے، اس امر کی

  مرجع کی طرف لوٹنا بالکل واضح ہے ۔
  

 سورٔه ہود کی تفسير اختتام کو پہنچی

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  سورٔه يوسف
  چند ضروری امور 

  اس سوره کی تفسير شروع کرنے پہلے چند امور کا ذکر ضروری ہے:

  ۔ يہ سوره کہاں نازل ہوئی؟ ١
اس بارے ميں يہ سورت مکہ ميں نازل ہوئی مفسرين ميں کوئی اختالف نہيں ہے البتہ صرف ابن عباس سے منقول ہے کہ 

  اس کی چار آيات (پہلی تين آيات اور ايک ساتويں آيت) مدينہ ميں نازل ہوئيں ۔
ھيں ديگر آيات سے جدا ليکن دوسری آيات سے ان آيات کے ربط پر غور و فکر کرنے سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان

  نہيں کيا جاسکتا ۔ اس بناء پر ان چار آيات کے مدينہ ميں نازل ہونے کا احتمال بہت ہی ضعيف ہے ۔

  ۔ سوره کا مضمون: ٢
اس سوره کی چند آخری آيات کے سوا تمام آيات خدا کے پيغمبر حضرت يوسف کے نام سے موسوم ہے ۔نيز اسی بناء پر 

مرتبہ اسی سورة ميں ذکر ٢۵مرتبہ آيا ہے اس ميں سے  ٢٧عتاً حضرت يوسف (عليه السالم) کا نام قرآن مجيد ميں جو مجمو
  ميں آپ کا نام آيا ہے ۔) ٨۴اور سورٔه انعام آيہ  ٣۴ہوا ہے ۔ صرف دو مواقع پر ديگر سورتوں (سوره غافر آيہ 

بوط اور ايک واقعہ کے نشيب و فراز قرآن کی ديگر سورتوں کے برعکس اس سوره کا پورا مضمون ايک دوسرے سے مر
سے متعلق ہے ۔ دس سے زياده حصوں ميں بيان ہونے والی يہ داستان نہايت واضح، جاذب، جچی تُلی، عميق اور ہيجان خيز 

  ہے ۔
بے ہدف داستان پردرازوں نے ياپست اور غليظ مقاصد رکھنے والوں نے اس اصالح کننده واقعہ کو ہوس بازوں کے ليے 

ہ داستان بنانے اور حضرت يوسف عليہ السالم اور ان کے واقعات کے حقيقی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش ايک عشقي
کی ہے ۔ يہاں تک کہ انھوں نے اسے ايک رومانی فلم بنا کر پرده سيميں پر پيش کرنا چاہا ہے، ليکن قرآن کہ جس کی ہر 

وئے اعلٰی ترين عفت و پاکدامنی ،خودداری، تقوٰی، ايمان چيز نمونہ اور اسوه ہے اس واقعے کے مختلف مناظر پيش کرتے ہ
اور ضبط نفس کے درس ديئے ہيں ۔ اس طرح سے کہ ايک شخص اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھے ان قوی جذبوں سے متاثر 
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  ہوئے بغير نہيں ره سکتا ۔
اس ميں اولوا االلباب (بہترين داستان) جيسا خوبصورت نام ديا ہے اور “ احسن القصص”اسی بناء پر قرآن نے اسے 

  (صاحبان فکر و نظر) کے ليے کئی عبرتيں بيان کی ہيں ۔

  ۔ يہ سوره قرآن کا ايک اور اعجاز: ٣
اس سوره کی آيات ميں غور و فکر سے يہ حقيقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن تمام پہلوؤں سے معجزه ہے اور اپنے واقعات 

ہيں نہ کہ خيالی ۔ کہ جن ميں سے ہر ايک اپنی نوعيت کے اعتبار سے بے ميں جو ہير و پيش کرتا ہے وه حقيقی ہير و ہوتے
  نظير ہوتا ہے ۔

  حضرت ابراہيم (عليه السالم):
  وه بت شکن ہيرو، جن کی روح بلند تھی او جو طاغوتيوں کی کسی سازش ميں نہ آئے ۔

  حضرت نوح (عليه السالم):
  مردی اور دلسوزی کے ہيرو۔طويل اور پر برکت عمر ميں ۔ صبرو استقامت ، پا

  حضرت موسٰی (عليه السالم):
  وه ہيرو کہ جنھوں نے ايک سرکش اور عصيان گر طاغوت کے مقابلے کے ليے ايک ہٹ دھرم قوم کو تيار کرليا ۔

  حضرت يوسف (عليه السالم):
  کے ہيرو۔ ايک خوبصورت، ہوس باز اور حيلہ گر عورت کے مقابلے ميں پاکيزگی، پارسائی اور توقویٰ 

عالوه ازيں اس واقعے ميں قرآنی وحی کی قدرت بيان اس طرح جھلکتی ہے کہ انسان حيرت زده ہوجاتا ہے کيونکہ جيسا کہ 
ہم جانتے ہيں کئی مواقع پر يہ واقعہ عشق کے بہت ہی باريک مسائل تک جاپہنچتا ہے اور قرآن انھيں چھوڑا کر ايک طرف 

ن کی باريکيوں کے ساتھ اس طرح سے بياں کرتا ہے کہ سامع ميں ذره بھر منفی اور سے گزرے بغير ان تمام مناظر کو ا
غير مطلوب احساس پيدا نہيں ہوتا ۔ قرآن تمام واقعات کے متن سے گزرتا ہے ليکن تمام مقامات پر تقوٰی و پاکيزگی کی قوی 

  قوی شعاعوں نے مباحث کا احاطہ کيا ہوا ہے ۔

  کا واقعہ اسالم سے پہلے اور اسالم کے بعد: ۔حضرت يوسف (عليه السالم) ۴
اس ميں شک نہيں کہ قبل از اسالم بھی داستان يوسف لوگوں ميں مشہور تھی کيونکہ تورات ميں سفر پيدائش کی چوده 

ميں يہ واقعہ تفصيل سے مذکور ہے، البتہ ان چوده فصلوں کا غور سے مطالعہ کيا جائے تو يہ ) ۵٠تا  ٣٧فصلوں (فصل 
ہر ہوتی ہے کہ تورات ميں جو کچھ ہے وه قرآن سے بہت ہی مختلف ہے، ان اختالات کے موازنے سے معلوم ہوتا بات ظا

ہے کہ جو کچھ قرآن ميں آيا ہے وه کس حد تک پيراستہ اور ہر قسم کے خرافات سے پاک ہے، يہ جو قرآن پيغمبر سے کہتا 
خالص واقعيت سے ان کی عدم آگہی کی طرف اشاره ہے (اگر اس عبرت انگيز داستان کی “ اس سے پہلے تو غافل تھا”ہے:

  احسن القصص سے مراد واقعٔہ يوسف ہو) ۔
موجوده تورات سے ايسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت يعقوب عليہ السالم نے جب حضرت يوسف عليہ السالم کی خون آلود 

  قيناً يوسف چير پھاڑ ڈاال گيا ہے ۔قميص ديکھی تو کہا: يہ ميرے بيٹے کی قبا ہے جسے جانور نے کھاليا ہے، ي
پھر يعقوب نے اپنا گريبان چاک کيا، ٹاٹ اپنی کمر سے باندھا اور مدِی دراز تک اپنے بيٹے کے لئے گريہ کرتے رہے، تمام

تھ اسیبيٹوں اور بيٹيوں نے انھيں تسلی دينے ميں کسر اٹھا نہ رکھی ليکن انھيں قرار نہ آيا اور کہا کہ َميں اپنے بيٹے کے سا
  طرح غمزده قبر ميں جأوں گا ۔

جبکہ قرآن کہتا ہے کہ يعقوب عليہ السالم فراست سے بيٹوں کے جھوٹ کو بھانپ گئے اور انھوں نے اس معصيت ميں داد 
وفرياد نہيں کی اور نہ اضطراب دکھايا جيسا کہ انبياء کی سنت ہے اس مصيبت کا بڑے صبر سے سامنا کيا، اگرچہ ان کا دل

ا ہے، آنکھيں اشکبار تھيں، فطری طور پر کثرِت گريہ سے ان کی بينائی جاتی رہی، ليکن قرآن کی تعبير کے مطابق جل رہ
انھوں نے صبِر جميل کا مظاہره کيا اور اپنے اوپر قابو رکھا (کظيم) ۔ انھوں نے گريبان چاک کرنے، داد وفرياد کرنے اور 

  عزاداری کی مخصوص عالمات تھيں ۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے گريز سے کيا جوکہ
بہرحال اسالم کے بعد بھی يہ واقعہ مشرق و ومغرب کے مٔورخين کی تحريروں ميں بعض اوقات حاشيہ آرائی کے آيا ہے، 
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ہے اور اس کے بعد نويں صدی کے مشہور اعر عبدالرحٰمن جامی کی “ يوسف وزليخا”فارسی اشعار ميں سب سے پہلے 
  )1ہے ۔ (“ يوسف زليخا”

  ۔ داستاِن يوسف ايک ہی جگہ کيوں بيان ہوئی؟ ۵
سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ ديگر انبياء کے واقعات کے برعکس حضورت يوسف کا واقعہ ايک ہی جگہ بيان ہوا ہے جبکہ اس 

ے کے برعکس باقی انبياء کے حاالِت زندگی عليحده عليحده حّصوں کی شکل ميں قرآن مجيد کی مختلف سورتوں ميں پھيل
  ہوئے ہيں ۔

يہ خصوصيت اس بناپر ہے کہ اس واقعے کی کڑياں خاص وضع وکيفيت کے باوجود اگر ايک دوسرے سے ُجدا ہوجائيں تو 
ان کا باہمی ربط ختم ہوجاتا ہے، مکمل نتيجہ اخذ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سارا واقعہ ايک ہی جگہ ذکر ہو، مثالً 

نہ کيا جائے تو اس پہلے حّصے کا کوئی مفہوم نہيں بنتا، يہی وجہ ہے کہ حضرت يوسف کے خواب کا آخری حّصہ بيان 
سوره کے آخر ميں ہے کہ جس وقت حضرت يعقوب اور حضرت يوسف کے بھائی مصر ميں آئے اور ان کے باعظمت مقام 

  کے سامنے جھک گئے تو حضرت يوسف نے اپنے والد گرامی کی طرف رخ کرکے کہا:
  

ہ ہے ميرے خواب کی تعبير کہ جو َميں نے ابتداء ميں ديکھا تھا، خدا نے اسے سچ کردکھايا ہے ۔ اے ميرے پدر بزرگوار! ي
  )١٠٠(يوسف/

يہ مثال اس وقعہ کے آغاز واختتام کے درميان نہ ٹوٹنے والے تعلقات کو واضح کرتی ہے، جبکہ ددسرے انبياء کے واقعات 
  تيجہ رکھتا ہے ۔اس طرح نہيں ہيں اور ان کے واقعات کا ہر حّصہ الگ ن

اور ايک خصوصيت اس سوره کی يہ ہے کہ قرآن مجيد ميں ديگر انبياء کے حاالت وواقعات آئے ہيں عام عام طور ان پر ان 
ميں سرکش اقوام کے ساتھ ان کے مقابلوں کی تفصيل ہے کہ جن ميں آخرکار ايک گروه ايمان لے آتا ہے اور دوسرا اپنی 

ہوجانے تک جاری رکھتا ہے ليکن داستان يوسف ميں اس سلسلے ميں بات نہيں کی گئی بلکہ مخالفت عذاب اٰلہی سے نابود 
زياده تر خود حضرت يوسف کی زندگی کے بارے ميں ہے اور زندگی کی سخت واديوں سے ان کے گزرنے کی داستان ہے

  آپ ہے ۔کہ جس ميں آخرکار انھيں ايک طاقتور حکومت حاصل ہوجاتی ہے اور يہ واقعہ اپنی مثال 

  ۔ سورٔه يوسف کی فضيلت: ۶
اسالمی روايات ميں اس سوره کی فضيلت کے بارے ميں مختلف فضائل مذکور ہيں، ان ميں سے ايک حديث حضرت امام 

  صادق عليہ السالم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہيں:
يوسف واليصيبہ فزع يوم القيامة وکان من من قرء سورة يوسف فی کل يوم ٔاوفی کل ليلة بعثہ هللا يوم القيامة وجمالہ مثل مال 

  خيار عباد هللا الصالحين.
جو شخص ہر روز يہ ہر سب سورٔه يوسف کی تالوت کرے گا، خدا اسے روِز قيامت اس حالت ميں اٹھائے گا کہ اس کا ُحسن

ا پڑے گا اور وه خدا کے وجمال حضرت يوسف عليہ السالم کا سا ہوگا اور اسے روِز قيامت کسی پريشانی کا سامنا نہيں کرن
  )2بہترين صالح اور نيک بندوں ميں سے ہوگا ۔ (

ہم نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کی سورتوں کی فضيلت ميں جو روايات آئی ہيں ان کا مطلب سطحی مطالعہ نہيں ہے اور ان کا 
ت ہے کہ جو وفکر کی تمہيد ہےمقصد يہ نہيں کہ بغير غوروفکر اور بغير عمل کے پڑھا جائے بلکہ ان سے مراد ايسی تالو

  اور ايسا غور وفکر کہ جو عمل کا سرآغاز ہے ۔
اس سوره کی طرف توجہ کرتے ہوئے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سزندگی کا طرِز عمل اس سوره 

وں کے مقابلے ميں کی روشنی ميں مرتب کرے اور ہوا وہوس، مال ومنال، جاه وجالل اور مقام ومنصب کے شديد طوفان
اپنے آپ پر قابو رکھے، يہاں تک کہ زندان کی تاريکيوں ميں پاکدامنی محفوظ رکھنے کو برائی سے آلوده قصِر شاہی پر 

مقدم رکھے تو ايسے شخص کے قلب وروح کا ُحسن وجمال حضرت يوسف کے ُحسن وجمال کی طرح ہے اور قيامت کے 
گی وه خيره کن زيبائی حاصل کرے گا اور خدا کے صالح اور نيک بندوں کی  دن کہ جب اندر کی ہر چيز نماياں ہوجائے

  صف ميں شامل ہوگا ۔
اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ چند ايک روايات ميں عورتوں کو اس سوره کی تعليم دينے سے منع کيا گيا ہے، شايد اس 

ط آيات اگرچہ پورے عفِت بيان کے ساتھ کی وجہ يہ ہو کہ عزير مصر کی بيوی اور مصر کی ہوس باز عورتوں سے مربو
ہيں مگر ہوسکتا ہے بعض عورتوں کے لئے تحريک کا باعث ہوں اور اس کے برعکس تاکيد کی گئی ہے کہ عورتوں کو 
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  سورٔه نور کی تعليم دی جائے کہ جس ميں حاب کے بارے ميں آيات ہيں ۔
س برعکس روايات بھی موجود ہيں کہ جن ميں گھروالوں کو اس ليکن ان روايات کی اسناد ہرگز قابِل اعتماد نہيں ہيں جبکہ ا

  سورٔه کی تعليم دينے کا شوق داليا گيا ہے ۔
عالوه ازيں اس سوره ميں غور وخوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ميں نہ صرف يہ کہ عورتوں کے لئے کوئی نقطٔہ 

لئے درِس عبرت ہے کہ جو شيطانی وسوسوں ميں  ضعف موجود نہيں ہے بلکہ عزيِز مصر کی بيوی کا واقعہ ان سب کے
  گرفتار ہوتی ہيں ۔

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

  .۶۶١، ص٢۔ کشف الظنون: حاج خليفہ، ج1
  ۔ مجمع البيان، محل بحث سوره کے ضمن ميں.2

  سورٔه يوسف
ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

  آلر تِْلَک آيَاُت اْلِکتَاِب اْلُمبِينِ  ١
  ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَرِبيًّا لََعلَُّکْم تَْعقِلُونَ  ٢
  اْلَغافِلِينَ نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَک ٔاَْحَسَن اْلقََصِص بَِما ٔاَْوَحْينَا ٕاِلَْيَک ٰھَذا اْلقُْرآَن َوٕاِْن ُکنَت ِمْن قَْبلِِہ لَِمَن  ٣

  ترجمہ
  

  ۔خدا کے نام سے جو بخشنے واال مہربان ہے 
  ۔ آلر وه واضح کتاب کی آيات ہيں ۔١
  ۔ ہم نے اس پر عربی قرآن نازل کيا ہے تاکہ تم سمجھو (اور غور وفکر کرو) ۔٢
۔ ہم ننے تيرے سامنے بہترين واقعہ بيان کيا ہے، تجھ پر اس قرآن کی وحی کرکے، اگرچہ اس سے پہلے تُو غافلين ميں ٣

  سے تھا ۔

  ہے “ احسن القصص”يہ داستان، 
س سوره کا آغاز بھی حروف مقطعات (الف۔ الم۔راء) سے ہوا ہے کہ جو عظمِت قرآن کی نشانی ہے اور اس بات کی مظہر ا

  ہے کہ يہ عميق اور معنی خيز حروف الف با کے ساده ترين اجزاء سے ترکيب دی گئی ہيں ۔
اور اعراف کی ابتداء ميں) کافی بحث  قرآن کے حروف مقطعات کے بارے ميں اب تک تين مواقع پر (سورٔه بقره، آل عمران

  ہوچکی ہے لٰہذا اب تکرار کی ضرورت نہيں اور ہم يہ ثابت کرچکے ہيں کہ يہ حروف عظمت قرآن پر داللت کرتے ہيں ۔
يہ کتاب بيّن ”شايد يہی وجہ ہے کہ حروِف مقطعات کے فوراً بعد عظمِت قرآن کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمايا گيا ہے: 

وه کتاب جو ضوفشاں ہے، حق کو باطل سے جدا کرکے دکھانے والی ہے، صراِط مستقيم کی رہنما ہے اور “ ںکی آيت ہي
  نجات وکاميابی کا راستہ بتانے والی ہے (آلر تِْلَک آيَاُت اْلِکتَاِب اْلُمبِيِن) ۔

ہے کہ جس کی نظير سورٔه بقره اور يہ بات الئِق توجہ ہے کہ اس آيت ميں ُدور کے اسم اشاره (تِْلَک) سے استفاده کيا گيا 
بعض ديگر سورتوں کی ابتداء ميں بھی موجود ہے، اس کے بارے ميں ہم کہہ چکے ہيں کہ ايسی تمام تعبيرات ان آيات کی 

عظمت کی طرف اشاره ہيں، يعنی يہ آيات ايسی بلند وبرتر ہيں کہ گويا ان کا مقام بہت ہی باال ہے، آسمانوں کی بلندی پر 
فضأوں کی گہرائيوں ميں کہ جن تک پہنچنے کے لئے بہت تگ ودو کی ضرورت ہے، ايسے ہی گرے پڑے مطالب بيکراں 

  کی طرح نہيں ہيں کہ جو ہر قدم پرانسان کو مل جاتے ہيں ۔
ايسی تعبير کے نمونے فارسی ادب ميں بھی ہيں کہ ايک بلند مرتبہ شخصيّت کے حضور ہم کہتے ہيں آنجناب ، آنمقام 

  ...وغيره۔محترم..
اس کے بعد ان آيات کے نزول کا مقصد يوں بيان کيا گيا ہے: ہم نے اسے عربی قرآن بھيجا ہے تاکہ تم اسے اچھی طرح 

  سمجھ سکو (ٕاِنَّا ٔاَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّکْم تَْعقِلُوَن) ۔
اصل انھيں سمجھنا ہے اور يہ تمام انسانی وجود کو قصد صرف ان آيات کی قرائت، تالوت اور تبرکاً پڑھنا نہيں ہے بلکہ 

  عمل کی دعوت ہے ۔
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باقی رہا قرآن عربی ميں ہونا تو اس کی شہادت دنيا کی مختلف زبانوں کا مطالعہ کرنے والوں نے دی ہے کہ يہ ايسی وسيع 
کو واضح کرتی ہے، اس زبان ہے کہ جو لسان وحی کی ترجمان ہوسکتی ہے اور خدا کی باتوں کے مفہوم اور باريکيوں 

کے عالوه مسلّم ہے کہ اسالم نے جزيرة عربستان سے طلوع کيا ہے کہ جو تاريکی، ظلمت، وحشت اور بربريت کا مرکز 
ہے، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اسے وہاں کے لوگوں ہی کو اپنے گرد جمع کرنا تھا اور اسے اس طرح سے گويا واضح 

ودانش سے بے بہره افراد کو تعليم ديتا اور تعليم ہی کے ذريعے انھيں تبديل کرتا اور اس ہونا چاہے تھا کہ اَن پڑھ اور علم 
  دين کے نفوذ کے لئے ايسا حقيقی بيج بوتا کہ دنيا کے تمام عالقے اس کے زيِر سايہ آجاتے ۔

اور اگر کسی اور زبان البتہ قرآن ايسی زبان کا حامل ہونے کے باوجود ساری دنيا کے لوگوں کے لئے قابل فہم نہيں ہے (
ميں ہوتا تو پھر بھی يہی کچھ ہوتا) کيونکہ ہمارے پاس کوئی ايسی عالمی زبان نہيں ہے کہ جسے ساری دنيا کے لوگ 

سمجھتے ہوں ليکن يہ بات ساری دنيا کے لوگوں کے لئے اس کے تراجم کے ذريعے اس سے فائده اٹھانے ميں رکاوٹ نہيں 
س ميں رکاوٹ نہيں کہ اس زبان سے ترديجی طور پر آشنا ہوکر خود آيات کو سمجھ سکيں اورہے يا اس سے باالتر يہ بات ا

  مفاہِم وحی کا اسی کے الفاظ ميں ادراک کرسکيں ۔
بہرحال قران کے عربی ہونے کا ذکر کہ جو قرآن ميں دس مواقع آيا ہے ان لوگوں کا جواب ہے جنھوں نے پيغمبر اکرم 

پر تہمت لگائی کہ انھوں نے يہ بات ايک عجمی شخص سے ياد کی ہيں اور قرآن کے مضامين ميں صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم 
  ايک فکر کا نتيجہ ہيں نہ کہ سرچشمٔہ وحی سے پھوٹے ہيں ۔

ضمنی طور پر پے درپے يہ تعبيرات تمام مسلمانوں کے لئے اس ذمہ داری کا تعيّن کرتی ہيں کہ وه سب کوشش کريں اور 
پنی دوسری زبان کے طور پر سيکھيں اس لئے کہ يہ وحی کی زبان ہے اور حقائِق اسالم کے سمجھنے کی عربی زبان کو ا

  کليد ہے ۔
اس کے بعد فرمايا گيا ہے: ہم وحی کے ذريعے اور يہ قرآن بھيج کر تم سے ايک بہترين قّصہ بيان کر رہے ہيں اگرچہ اس 

  َک ٔاَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا ٕاِلَْيَک ٰھَذا اْلقُْرآَن َوٕاِْن ُکنَت ِمْن قَْبلِِہ لَِمَن اْلَغافِلِيَن) ۔سے پہلے تُو غافلين ميں تھے (نَْحُن نَقُصُّ َعلَيْ 
کو “بَِما ٔاَْوَحْينَا ٕاِلَْيَک ٰھَذا اْلقُْرآنَ ”پورے قرآن کی طرف اشاره ہے اور وه “ أَْحَسَن اْلقََصص”بعض مفّسرين کا نظريہ ہے کہ 

يہاں صرف داستان اور واقعہ کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ “ قصہ”کے لئے قرينہ قرار ديتے ہيں، وه کہتے ہيں کہ لفظ اس 
اصل لغت کے لحاظ سے کسی چيز کے آثار کی جستجو کرنے کے معنی ميں ہے اور جو چيز ايک دوسرے کے پيچھے ہو 

وقت کلمات اور جملے پے درپے بيان ہوتے ہيں اس  کہتے ہيں اور چونکہ ايک موضوع کو بيان کرتے“ قصہ”عرب اسے 
  کہا جاتا ہے ۔“ قصہ”لئے کام کو 

قرار ديا ہے کہ جس کا بيان نہايت زيبا ہے اور جس کے الفظ انتہائی فصيح “ ٔاَْحَسَن اْلقََصص”بہرحال خدا نے اس قرآن کو 
و ظاہری نظر سے بہت زيبا، انتہائی شريں اور وبليغ ہيں اور جس کے الفظ کے معانی نہايت اعلٰی اور عميق ترين ہيں، ج

  خوشگوار اور باطنی لحاظ سے بہت ہی معنی خيز ہے ۔
متعدد روايات ميں بھی ہم ديکھتے ہيں کہ يہ تعبير پورے قرآن کے لئے بھی استعمال ہوئی ہے اگرچہ يہ احاديث زيِر بحث 

  آيت کی تفسير کے طور پر نہيں ہيں، (غور کيجئے گا) ۔
ٔاحسن القصص ٰھذا”ک حديث علی بن ابراہيم نے پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے نقل کی ہے، آپ نے فرمايا: مثالً اي

  )١۔ (“القرآن؛ بہترين قّصہ يہ قرآن ہے
  روضة الکافی ميں امير المومنين حضرت علی عليہ السالم کے ايک خطبہ ميں ہے:

  اب هللا عّز ذکره.اّن ٔاحسن وابلغ الموعظة ؤانفع التذکر کت
  )٢بہترين قّصہ بليغ ترين وعظ ونصيحت اور مفيد ترين تذکر اور ياددہانی کتاِب خدا ہے ۔ (

ليکن اس کے بعد آيات کی جن ميں حضرت يوسف کی سرگزشت بيان کی گئی ہے کا تعلق زيِر بحث سے ملتا ہے کہ ذہن 
کا نام ديا “ ٔاحسن القصص”ے حضرت يوسف کے واقعے کو انسانی زياده تر اس معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خدا ن

ہے يہاں تک کہ شايد اس سوره کی ابتدائی آيات کا مطالعہ کرتے وقت بہت سے لوگوں کے ذہن ميں اس کے معنی کے 
  عالوه کوئی دوسرا مفہوم نہيں آئے گا ۔

ٔاحسن ”کے لئے ہوں، قرآن بھی بطوِر عموم  مگر ہم نے بارہا کہا ہے کہ کوئی مانع نہيں کہ ايسی آيات دونوں معانی کرنے
  ہے ۔“ ٔاحسن القصص”ہے اور حضرت يوسف کی داستان بھی بطور خصوص “ القصص

يہ واقعہ کيسے بہترين نہ ہو جبکہ اس کے ہيجان انگيز پيچ وخم ميں زندگی کے اعلٰی ترين دروس کی تصوير کشی کی گئی 
  ہے ۔

  ی حاکميت کا ہم اچھی طرح مشاہده کرتے ہيں ۔اس واقعے ميں ہر چيز پر خدا کے ارادے ک
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حسد کرنے والوں کا منحوس انجام ہم اپنی آنکھوں سے ديکھتے ہيں اور ان کی سازشوں کو نقِش بر آب ہوتے ہوئے ديکھتے 
  ہيں ۔

  بے عفتی کی عار وننگ اور پارسائی وتقوٰی کی عظمت وشکوه اس کی سطور ميں ہم مجسم پاتے ہيں ۔
ی ميں ايک ننھے بچے کی تنہائی، زندان کی تاريک کوٹھری ميں بے گناه قيدی کے شب وروز، ياس کنويں کی گہرائ

ونااميدی کے سياه پردوں کے پيچھے نوِر اميد کی تجلی اور آخرکار ايک وسيع حکومت کا عظمت وشکوه کہ جو آگاہی 
  منے ساتھ ساتھ گزرتی ہيں ۔وامانت کا نتيجہ ہے، يہ تمام چيزيں اس داستان ميں انسان کی آنکھوں کے سا

  وه لمحے کہ جب ايک معنی خيز خواب سے ايک قوم کی سرنوشت بدل جاتی ہے ۔
  وه وقت کہ جب ايک قوم کی زندگی ايک بيدار خدائی زمام دار کے علم وآگہی کے زير سايہ نابودی سے نجات پاليتی ہے ۔

  ہو۔“ ٔاحسن القصص”ہ اور ايسے ہی دسيوں درس، جس داستان ميں موجود ہوں وه کيوں ن
ہے اہم بات يہ ہے کہ ہم ميں يہ لياقت ہو کہ يہ “حسن القصص”البتہ يہی کافی نہيں کہ حضرت يوسف عليہ السالم کی داستان 

  عظيم درس ہماری روح ميں اتر جائے ۔
ے بہت سے ايسے لوگ ہيں جو حضرت يوسف(عليه السالم) کے واقعے کو ايک اچھے رومانوی واقعے کے عنوان س

ديکھتے ہيں، ان جانوروں کی طرح جنھيں ايک سرسبز واداب اور پھل پھول سے لدے ہوئے باغ ميں صرف گھاس نظر آتی 
  ہے کہ جو اُن کی بھوک زائل کردے ۔

ابھی تک بہت سے ايسے لوگ ہيں کہ جو اس داستان کو جھوٹے پر وبال دے کر کوشش کرتے ہيں کہ اس سے ايک سيکسی 
)sexyں جبکہ اس واقعہ کے لئے يہ بات ناشائستہ ہے اور اصل داستان ميں تمام اعلٰی انسانی قدريں جمع ہيں، ) داستان بنالي

آئنده صفحات ميں ديکھيں گے کہ اس واقعے کے جامع اور خوبصورت پيچ وخم کو نظر انداز کرکے نہيں گزرا جاسکتا، 
  ايک اعر شيريں سخن کے بقول:

  لؤوں کی مہک انسان کو اس طرح سرمست کرديتی ہے کہ وه بے خود ہوجاتا ہے ۔کبھی کبھی اس داستان کے پُر کشش پہ

  انسان کی زندگی پر اس داستان کا اثر
قرآن کا بہت سا حّصہ گزشتہ قوموں کی سرگزشت اور گزرے ہوئے لوگوں کے واقعاِت زندگی کی صورت ميں ہے، اس 

يت کننده اور انسان ساز کتاب ميں يہ سب تاريخ اور داستانيں پہلو پر نظر کرنے سے يہ سوال سامنے آتا ہے کہ ايک ترب
  کيوں ہيں ۔

  ليکن ذيل کے چند نکات کی طرف توجہ کرنے سے يہ مسئلہ واضح ہوجاتا ہے:
۔ تاريخ انسانی زندگی کے مختلف مسائل کی تجربہ گاه ہے اور جو چيزيں انسان عقلی دالئل سے اپنے ذہن ميں منعکس 1

يخ کے صفحات ميں عينی صورت ميں کھال ہوا پاتا ہے اور اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ معلومات ميں کرتا ہے انھيں تار
سے زياده قابِل اعتماد وه ہيں جو حّسی پہلو رکھتی ہيں، واقعاِت زندگی ميں تاريخ کا اثر واضح طور پر ديکھا جاسکتا ہے، 

وجہ سے کسی وم کی مرگ بار شکست ديکھتا ہے اور اسی  انسان اپنی آنکھوں سے صفحاِت تاريخ ميں اختالف وانتشار کی
طرح اتحاد وہم بستگی کے باعث کسی دوسری قوم کی درخشاں کاميابی کا مشاہده کرتا ہے، تاريخ اپنی زباِن بے زبانی سے 

  ہر قوم کے مکتب، روش اور طرِز عمل کے قطعی اور ناقابل انکار نتائج بيان کرتی ہے ۔
ان کے نہايت قيمتی تجربات کا مجموعہ ہيں اور ہم جانتے ہيں کہ زندگی کا ماحصل تجربے کے  گزشتہ لوگوں کے حاالت
  عالوه کچھ بھی نہيں ۔

تاريخ ايک آئينہ ہے جو اپنے اندر تمام انسانی معاشروں کا ڈھانچہ منعکس کرتا ہے، يہ آئينہ ان کی برائياں، اچھائياں، 
ان سب امور کے عوامل واسباب دکھاتا ہے، اسی بناپر گزشتہ لوگوں کی تاريخ کا کاميابياں، ناکامياں، فتوحات، شکستيں اور 

مطالعہ انسان کی عمر کو بالکل ان کی عمر جتنا طويل کرديتا ہے کيونکہ اس طرح وه ان کی پوری عمر کے تجربات سميٹ 
  وصيت نامہ ميں فرماتے ہيں:ليتا ہے، اسی بناپر حضرت علی عليہ السالم اپنے آبرومند فرزند کے نام اپنے تاريخی 

ای بنی انّی وان لم ٔاکن عمرت عمر من کان قبلی فقدنظرت فی ٔاعمالھم وفکرت فی اخبارھم وسرت فی آثارھم حتّٰی عدت 
  کٔاحدھم بل کٔانّی بما انتھٰی الٰی من امورھم قدعمرت من اولھم الٰی آخرھم.

نہيں تاہم َميں نے ان کے اعمال ديکھے ہيں، ان کے واقعات اے ميرے! بيٹے اگر گزشتہ لوگوں کی عمر يکجا مجھے حاصل
ميں غور فکر کيا ہے اور ان کے آثار کی سير وسياحت کی ہے اس طرح سے گويا َميں ان ميں سے ايک ہوگيا ہوں بلکہ اس 

زندگی گزاری ہے بناپر کہ َميں نے ان کی تاريخ کے تجربات معلوم کئے ہيں تو گويا َميں نے ان کے اولين وآخرين کے ساتھ
  ۔
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البتہ، يہاں تاريخ سے مراد وه تاريخ ہے جو خرافات، اتہامات، دروغ گوئيوں، چاپلوسيوں، ثناخوانيوں، تحريفوں اور مسخ شده
واقعاات سے خالی ہو ليکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ايسی تاريخيں بہت کم ہيں، اس سلسلے ميں قرآن نے حقيقی تاريخی 

  کئے ہيں اس کے اثر کو نظر سے اوجھل نہيں رہنا چاہيے ۔کے جو نمونے پيش 
ايسی تاريخ کی ضرورت ہے کہ جو آئينے کی طرح صاف ہو نہ کہ کثر نما ہو، ايسی تاريخ کہ جو صرف واقعات ذکر نہ 

  کرے بلکہ اس کی بنياد اور نتائج بھی تالش کرے ۔
سے استفاده کيوں نہ کرے اور گزشتہ لوگوں کے واقعات  ان حاالت ميں قرآن کہ جو تربيت کی ايک اعلٰی کتاب ہے تاريخ

  سے مثاليں اور شواہد پيش نہ کرے ۔
۔ عالوه ازيں تاريخ ايک خاص قوِت جاذبہ رکھتی ہے اور انسان بچپن سے بڑھاپے تک اپنی عمر کے تمام ادوار ميں اس ٢

ک اہم حّصہ اور اشاء پردازوں کے عظيم آثار اور زبردست قِو جاذبہ کے زير اثر رہتا ہے، اسی بناپر دنيا کی ادبيات کا اي
  واقعات پر مشتمل ہيں ۔

شعراء اور عظيم مصنفين کے بہترين آثار چاہے وه فارسی ميں ہوں يا دوسری زبانوں ميں يہی داستانيں اور واقعات ہيں، 
ہيجان آفرين فرانسيسی گلستاِن سعدی، شاہنامہ فردوسی، خمسٔہ نظامی اور معاصر مصنفين کے دلکش آثار، اسی طرح 

  مصنف ويکٹرہوگو، برطانيہ کے شکسپيئر اور جرمنی کے گوئٹے سب کی تصانيف داستان کی صورت ميں ہيں ۔
داستان اور واقعہ چاہے نظم کی صورت ميں ہو يا نشر کی، نمائش کے انداز ميں يا فلم کے پڑھنے والے اور ديکھنے والے 

  ر عقلی استدالالت کے بس کی بات نہيں ہے ۔پر اثرا انداز ہوتا ہے اور ايسی تاثي
اس کی وجہ شايد يہ ہے کہ انسان عقلی سے پہلے حّسی ہے اور وه جس قدر فکری مسائل ميں غور وفکر کرتا ہے اس سے 

زياده حّسی مسائل ميں غوطہ زن ہوتا ہے زندگی کے مختلف مسائل جس قدر ميداِن حّس سے ُدور ہوتے ہيں اور خالص 
  نے ميں اسی قدر ثقيل اور سنگين ہوتے ہيں اور اتنی ہی دير سے ہضم ہوتے ہيں ۔حوالے سے ہو

اسی طرح ہم ديکھتے ہيں کہ ہميشہ عقلی استدالالت کو مضبوط بنانے کے لئے حّسی مثالوں سے مدد لی جالتی ہے، بعض 
کامياب علماء وه ہيں جو بہترين  اوقات ايک مناسب اور برمحل مثال استدالل کا اثر کئی گناه زياده کرديتی ہے، اسی لئے

مثاليں انتخاب کرنے پر زياده دسترس رکھتے ہيں اور ايسا کيوں نہ ہو جبکہ عقلی استدالل حّسی، عينی اور تجرباتی مسائل کا
  ماحصل ہيں ۔

ے ۔ داستان اور تاريخ ہر شخص کے لئے قابل فہم ہے جبکہ اس کے برعکس استداللت کی رسائی ميں سب لوگ برابر ک٣
  شريک نہيں ہيں ۔

اسی لئے وه کتاب کہ جو عموميت رکھتی ہے اور سب کے لئے ہے، نيم وحشی، اُن پڑھ عرب کے بيابانی بّدو سے لے کر 
  عظيم مفکر اور فلسفی تک کے استفاده کے لئے ہے اسے حتمی طور پر تاريخ، داستانوں اور مثالوں کا سہارا لينا چاہيے ۔

طور پر ديکھا جائے تو يہ بات واضح ہوتی ہے کہ يہ تمام تاريخيں اور داستانيں بيان کرکے ان تمام پہلؤوں کو مجموعی 
  قرآن نے تعليم وتربيت کے لحاظ سے بہترين راستہ اپنايا ہے ۔

خصوصاً اس نکتے کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن نے کسی موقع پر بھی خالی تاريخی واقعات ہی بيان نہيں کرديئے 
ر اس سے نتائج اخذ کئے ہيں اور اس سے تربيتی حوالے سے استفاده کيا ہے، چنانچہ آپ اسی صورت ميں اس بلکہ ہر قدم پ

  کے کئی نمونے ديکھيں گے ۔
..............  

  .۴٩، ص٢۔ نور الثقلين: ج١
 .۴٩، ص٢۔ نور الثقلين: ج٢

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 
  

  ی َساِجِديَن۔ٕاِْذ قَاَل يُوُسُف اِلَٔبِيِہ يَأاَبَِت ٕاِنِّی َرٔاَْيُت ٔاََحَد َعَشَر َکْوَکبًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َرٔاَْيتُھُْم لِ  ۴
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نَساِن َعُدوٌّ مُ  ۵   بِيٌن۔قَاَل يَابُنَیَّ اَلتَْقُصْص ُرْؤيَاَک َعلٰی ٕاِْخَوتَِک فَيَِکيُدوا لََک َکْيًدا ٕاِنَّ الشَّْيطَاَن لِاْلِٕ
ھَا َعلٰی ٔاَبََوْيَک ِمْن قَْبُل ٕاِْبَراِھيَم َوَکٰذلَِک يَْجتَبِيَک َربَُّک َويَُعلُِّمَک ِمْن تَأِْويِل ااْلََٔحاِديِث َويُتِمُّ نِْعَمتَہُ َعلَْيَک َوَعلٰی آِل يَ  ۶ ْعقُوَب َکَما ٔاَتَمَّ

  َوٕاِْسَحاَق ٕاِنَّ َربََّک َعلِيٌم َحِکيٌم۔

  ترجمہ
  
۔وه وقت (ياد کرو)جب يوسف نے اپنے باپ سے کہا: ابا جان! َميں نے خواب ديکھا ہے کہ گياره ستارے، سورج اور چاند ۴

  ں ۔ميرے سامنے سجده کررہے ہي
۔اس نے کہا:اے ميرے بيٹے، اپنا خواب اپنے بھائيوں کے سامنے بيان نہ کرنا ورنہ وه تيرے لئے خطرناک سازش کريں ۵

  گے کيونکہ شيطان انسان کا ُکھال دشمن ہے ۔
ِل ۔اور اس طرح تيرا پروردگار تجھے منتخب کرے گا، تجھے خوابوں کی تعبير کا علم دے گا اور اپنی نعمت تجھ پر اور آ ۶

يعقوب پر تمام کرے گا جيسے اس سے پہلے تيرے باپ ابراہيم اور اسحاق پر تمام کی ہے، تيرا پروردگارعالم اور حکيم ہے 
  ۔

  اميد کی کرن اور مشکالت کی ابتدا 
حضرت يوسف (عليه السالم) کے واقعے کا ٓاغاز قرٓان ان کے عجيب اور معنی خيز خواب سے کرتا ہے کيونکہ يہ خواب 

  صل حضرت يوسف (عليه السالم) کی تالطم خيز زندگی کا پہال موڑ شمار ہوتا ہے ۔درا
ايک دن صبح سويرے ٓاپ بڑے شوق اور وارفتگی سے باپ کے پاس ٓائے اور انہيں ايک نيا واقعہ سنايا جو ظاہراً زياده اہم 

  ۔نہ تھا ليکن درحقيقت ان کی زندگی ميں ايک تازه باب کھلنے کا پتہ دے رہا تھا 
: ابا جان! َميں نے کل رات گياره ستارونکو ديکھا کہ وه ٓاسمان سے نيچے اترے ، سورج اور -يوسف (عليه السالم) نے کہا

ُت ٔاََحَد چاندان کے ہمراه تھے، سب کے سب ميرے پاس ٓائے اور ميرے سامنے سجده کيا (اِْذ قَاَل يُوُسُف اِلَٔبِيِہ يَأاَبَِت ٕاِنِّی َرٔاَيْ 
  ْوَکبًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر َرٔاَْيتُھُْم لِی َساِجِديَن) ۔َعَشَر کَ 

ابِن عباس کہتے ہيں کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے يہ خواب شِب جمعہ ديکھا تھا کہ جو شب قدر بھی تھی (وه رات جو
  مقدرات کے تعين کی رات ہے) ۔

ت ٓاہہ کی عمر کتنے سال تھی، اس سلسلے ميں بعض نے يہ کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے جب يہ خواب ديکھا اس وق
نو سال، بعض نے باره سال اور بعض نے سات سال عمر لکھی ہے، جوبات مسلم ہے وه يہ ہے کہ اس وقت ٓاپ بہت کم سن 

  تھے ۔
اشاره ہے کہ کا اس ٓايت ميں تاکيد اور قاطعيت کے ساتھ تکرار ہوا ہے، يہ اس طرف “ رٔايت ”يہ بات قابل توجہ ہے کہ لفظ

َميں ان بيشتر افراد کی طرح نہيں ہوں کہ جو خواب کا کچھ حصہ بھول جاتے ہيں اور اس کے بارے ميں تردد وشک سے 
بات کرتے ہيں، َميننے پورے يقين سے ديکھا ہے کہ گياره ستاروں، سورج اور چاند نے ميرے سامنے سجده کيا ہے، اور 

  ۔ اس امر ميں مجھے کوئی شک وشبہ نہيں ہے
استعمال ہوئی ہے کہ جو ذوی العقول کے لئے بولی جانے والی جمع مذکر کی ضمير“ ھم”دوسرا نکتہ يہ ہے کہ يہاں ضمير 

  بھی ٓايا ہے ۔“ ساجدين ”ہے ، اسی طرح لفظ 
کی يہ اس طرف اشاره ہے کہ ان کا سجده کرنا کوئی اتفاقی امرنہ تھا بلکہ ايک واضح پروگرام کے ماتحت وه عاقل افراد 

  طرح سجده کررہے تھے ۔
البتہ واضح ہے کہ سجده سے يہاں مراد خضوع اور احترام ہے ورنہ سورج، چاند اور ستاروں کے لئے سجدے کا مفہوم عام

  انسانون کے سجدے کا سا نہيں ہے ۔
چاند اور ٓاسمان  اس ہيجان انگيز اور معنی خيز خواب پر خدا کے پيغمبر يعقوب (عليه السالم) فکر ميں ڈوب گئے کہ سورج،

کے گياری ستارے، وه بھی گياره ستارے نيچے اُترے اور ميرے بيٹے يوسف کے سامنے سجده ريز ہوگئے، يہ کس قدر 
معنی ٓافريں ہے، يقينا سورج اور چاند َميں اور اس کی ماں (ياَميں اور اس کی خالہ )ہے اورگياره ستارے اس کے بھائی ہيں 

ر مقام اس قدر بلند ہوگا کہ ٓاسمان کے ستارے ، سورج اور چاند اس کے ٓاستانہ پر جبہ سائی ميرے بيٹے کی قدر ومنزلت او
کريں گے، يہ بارگاه اٰلہی ميں اس قدر عزيز اور باوقار ہوگا کہ ٓاسمان والے بھی اس کے سامنے خضوع کريں گے، کتنا پُر 

  شکوه اور پُرکشش خواب ہے ۔
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ميں کہ جس ميں ايک مسرت بھی تھی، اپنے بيٹے سے کہنے لگے: ميرے بيٹے، اپنايہ لٰہذا پريشانی اور اضطراب کے انداز 
  خواب بھائيوں کو نہ بتانا (قَاَل يَابُنَیَّ اَلتَْقُصْص ُرْؤيَاَک َعلٰی ٕاِْخَوتِک)، کيونکہ وه تيرے خالف خطرناک سازش کريں گے

  نسان کا ُکھال دشمن ہے ۔ ( فَيَِکيُدوا لََک َکْيًدا) ۔نہ کرنا ورنہ وه تيرے لئے خطرناک سازش کريں گے کيونکہ شيطان ا
نَساِن َعُدوٌّ ُمبِيٌن)، وه موقع کی تاڑ ميں ہے تاک ہ اپنے َميں جانتا ہوں کہ شيطان انسان کا کھال دشمن ہے ( ٕاِنَّ الشَّْيطَاَن لِاْلِٕ

  دوسرے کا دشمن بنادے ۔ وسوسوں کا ٓاغازکرے، کينہ وحسد کی ٓاگ بڑکائے، يہاں تک کہ بھائيوں کو ايک
يہ بات قابِل توجہ ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے يہ نہيں کہا کہ مجھے ڈر يے کہ بھائی ترے بارے ميں بُرا ارادی 

کی تکرار کے ساتھ بيان کيا ہے کہ جو تاکيد کی دليل“ کيدا”کريں گے بلکہ اسے ايک قطعی امر کی شکل ميں خصوصا لفظ 
بيٹوں کی نفسيات سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ وه يوسف کے بارے ميں کتنے حساس ہيں، شايد ہے ٓاپ اپنے سب 

يوسف کے بھائی بھی خواب کی تعبير کے بارے ميں ناواقف نہ تھے والوه ازيں يہ کواب ايسا تھا جس کی تعبير زياده پيچيده 
  نہ تھی ۔

کتا ہے کوئی بچہ خواب ميں چاند اور ستاروں کو ديکھے ليکندوسری طرف يہ خواب بچگانہ خوابوں کی طرح نہ تھا ، ہوس
باشعور موجودات کی طرح چاند ستارے اس کے ٓاگے سجده کريں، يہ کوئی بچگانہ خواب نہيں ہے، ان وجوه کی بنياد پر 
ارےحضرت يعقوب (عليه السالم) بجا طور پر يوسف کے بارے ميں بھائيوں کی طرف سے حسد کی ٓاگ بھڑک اٹھنے کے ب

  ميں خوفزده تھے ۔
ليکن يہ خواب صرف مستقبل ميں يوسف (عليه السالم) کے مقام کی ظاہری ومادی عظمت بيان نہيں کرتا تھا بلکہ نشاندہی 

کرتا تھا کہ وه مقاِم نبوت تک بھی پہنچے گے کيونکہ ٓاسمان والوں کا سجده کرنا ٓاسمانی مقام کے بلند ی پر پہنچنے کی دليل 
و ان کے پدر بزرگوار حضرت يعقوب (عليه السالم) نے مزيد کہا:اور اس طرح تيرا پروردگار تجھے منتخب ہے اسے لئے ت

  ۔) ١کرے گا ( َوَکٰذِلَک يَْجتَبِيَک َربُّک)، اور تجھے تعبيِرخواب کا علم دے گا ( َويَُعلُِّمَک ِمْن تَأِْويِل ااْلََٔحاِديث)(
ہيں ايک واقعہ نقل کرنا،انسان چونکہ ااپنا خواب اِدھر اُدھر بيان کرتا ہے کی جمع ہے جس کے معنی “ حديث“ ”احاديث”

  لٰہذا يہاں يہ خواب کے لئے کنايہ ہے ۔
تيرے  اور اپنی نعمت تجھ ہر اور ٓاِل يعقوب پر تمام کرے گا (َويُتِمُّ نِْعَمتَہُ َعلَْيَک َوَعلٰی آِل يَْعقُوَب)، جيسے اس نے قبل ازيں

ھَا َعلٰی ٔاَبََوْيک َ ِمْن قَْبُل ٕاِْبَراِھيَم َوٕاِْسَحاق) ۔باپ ابراہيم اور ا   سحاق پرکی ہے (َکَما ٔاَتَمَّ
  ہاں ! تيرا پروردگارعالم ہے اور حکمت کے مطابق کام کرتا ہے ( ٕاِنَّ َربََّک َعلِيٌم َحِکيٌم) ۔

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

“ تاويل”ی کام يا بات اگر اپنے ٓاخری مقصد تک پہنچ جائے تو اسے در اصل کسی چيز کو لوٹا دينے کے معنی ہے اور کوئ“تاويل”۔ ١
  کا مصداق ہے ۔“ تاويل”کہتے ہيں، خارجی طور پر خواب کا صورت پزير ہوجانابھی 

  اہم نکات 
  
  ۔ خواب ديکھنا:١

نظر کو کئی  رؤيا اور خواب ديکھنے کا مسئلہ ايسے مسائل ميں سے رہا ہے جنہوں نے عام افراد اور ايِل علم کی فکرِ 
  پہلوؤں سے اپنی طرف مبذول رکھا ہے ۔

  يہ اچھے اور برے، وحشتناک اور دلپزير ، سرور ٓافريں اور غم انگيز مناظر جو انسان خواب ميں ديکھتا ہے کيا ہيں؟
بنايا تھا  کيا يہ گزشتہ زمانے سے مربوط ہيں اور ان مناظر نے بيتے ہوئے زمانے ميں انسانی روح کی گہرائيوں ميں ٓاشيانہ

يا يہ تغيرات کا مظہر ہيں يا ٓائنده زمانے سے مربوط ہيں کہ جن کی فلم انسانی روح مخفی طريقے سے اپنے حساس کيمروں 
کے ذريعے بنا ليتی ہے يا پھر يہ مختلف قسم کے ہوتے ہيں جن ميں سے بعض کا تعلق گزشتہ سے ہے اور بعض کا ٓائنده 

  ں کا عکس ہيں کہ جو پوری نہيں ہوسکيں ۔سے اور بعض ان ٓارزؤں اور تمنّاؤ
متعدد ٓايات ميں قرٓان تصريح کرتا ہے کہ کم از کم کچھ خواب ايسے ہيں جو کہ مستقبل بعيد يا مستقبل قريب کی عکاسی 

  کرتے ہيں ۔
ز عزيز ميں مذکور قيديوں کا خواب، ني ٣۶حضرت يوسف (عليه السالم) کا مذکوره باال خواب اسی طرح اس سوره کی ٓايہ 

ميں ہے يہ مختلف خوابوں کے نمونے ہيں جو تمام تر مستقبل کے واقعات سے پرده اٹھاتے ۴٣مصر کے خواب کا واقعہ ٓايہ 
ہيں، ان ميں سے کوئی نسبتاً مستقبل بعيد سے متعلق ہتے مثالً حضرت ہوسف (عليه السالم) کا خواب کہ جس کے بارے ميں 
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ورت پذير ہوا اور کوئی مستقبل قريب کے بارے مينہے مثال عزيِز مصر کا خواب اور کہا جاتا ہے کہ وه چاليس سال بعد ص
  حضرت يوسف (عليه السالم) کے ساتھی قيديوں کا خواب کہ جو بہت جلد ہی وقوِع پزير ہوگئے ۔

صلی هللا عليہ  اس سوره کے عالوه بھی مختلف مقامات پر تعبيردار خوابوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے ، مثالً پيغمبِر اکرم
وآلہ وسلّم کا خواب کہ جس کی طرف سوره فتح ميں اشاره ہوا ہے اور اسی طرح حجرت ابراہيم (عليه السالم) کا خواب جو 

  سوره ٰصٰفت ميں مذکور ہے (يہ خواب امِر اٰلہی بھی تھااور اس کی تعبير بھی تھی) ۔
   عليہ وآلہ وسلّم سے منقول ہے:يہ بات جاذِب نظر ہے کہ ايک روايت ميں پيغمبِر اکرم صلی هللا

  الرٔويا ثالثة بشری من ّهللاٰ وتحرين من الشيطان والذی يحدث بہ االنسان نفسہ فيراه فی منامہ۔
  خواب تين قسم کے ہيں :

  کبھی خدا کی طرف سے بشارت ہوتی ہے ۔
  کبھی شيطان کی طرف سے حزن وغم کا سامان ہوتا ہے اور

  )1و انسانی فکر ميں پلتے رہتے ہيں اور پھر وه انہيں خواب ميں ديکھتا ہے ۔ (کبھی ايسے مسائل ہوتے ہيں ج
واضح ہے کہ شيطانی خواب کچھ بھی نہيں ہيں کہ ان کی کوئی تعبير ہو، البتہ رحمانی خواب کہ جو بشارت کا پہلو رکھتے 

  يں ۔ہيں يقينا ايسے ہوتے ہيں کہ جو ٓائنده کے کسی مسرت بخش واقعے سے پرده اٹھاتے ہ
بہرحال ضروری ہے کہ ہم يہاں حقيقِت خواب کے بارے ميں مختلف نظريات کی طرف اجمالی طور پر اشاره کريں، حقيقِت 

  رؤيا کے بارے ميں بہت سی تفسيرينکی گئی ہيں، شايد انہيں دو حصوں ميں تقسيم کيا جا سکے ۔
  ۔ تفسير مادی اور ۔١
  ۔ تفسير روحانی ۔٢

  ۔تفسيرمادی١
  ے ہيں کہ خواب کے چند علل واسباب ہوسکتے ہيں:ماديين کہت

الف) ۔ ہوسکتا ہے خواب انسان کے روزمّره کے کاموں کا سيدھا نتيجہ ہو يعنی جو گزشتہ دنوں ميں انسان کو پيش ٓاتا ہے 
  خواب کے وقت اس کی فکر کے سامنے وه مجسم ہوجاتا ہے ۔

ں ، جيسے پياسا شخص خواب ميں پانہ ديکھتا ہے اور جو شخص ب) ۔ ہوسکتا ہے يہ وه ٓارزوئيں ہوں جو پوری نہيں ہوئي
  کسی کے سفر سے لوٹ ٓانے کے انتظار ميں ہوتا ہے وه خواب ميں ديکھتا ہے کہ وه ٓاگيا ہے ۔

  پرانے زمانے سے کہاوت ہے :
  شتر در خواب بيند پنبہ دانہ! ...۔

  اونٹ خواب ميں بنولے ديکھتا ہے.....۔
کے خوف کے سبب انسان اسے خواب ميں ديکھے،کيونکہ بارہا تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ چور ج) ۔ ہوسکتا ہے کسی چيز 

  سے خوفزده ہوتے ہيں رات کو خواب ميں چور ديکھتے ہيں، مشہور ضرب المثل ہے ۔
  دور از شتر بہ خواب وخواب ٓاشفتہ نہ بين

  اونٹ سے دور ہوکر سوجا تاکہ تو خواِب پريشان نہ ديکھے ۔
  قيقت کی طرف اشاره ہے ۔يہ بھی اسی ح

  فرائڈ اور اس کے مکتب کے پيروکاروں نے خواب کے لئے ايک اور تفسيِرمادی بيان کی ہے ۔
وه تفصيلی تمہيدات کے ساتھ اظہار کرتے ہيں کہ خواب نامراد وناکام ٓازروؤں کو پورا کرنے سے عبارت ہے کہ جو ہميشہ 

  گاہی کی منزل ميں ٓاتی ہيں ۔کو فريب دينے کے لئے خود آ “ ميں”تبديل ہو کے 
اس کی وضاحت يہ ہے کہ يہ قبول کر لينے کے بعد نفِس انسانی دو حصوں پر مشتمل ہے ايک حصہ ٓاگاه ہے (وه کہ جو 

روز مره کے افکار، ارادی معلومات اور انسانی اختيارات سے مربوط ہے )دوسرا حصہ نا ٓاگاه ہے (وه باطنی ضمير ميں 
يں پنہاں ہے )، کہتے ہيں کہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ ہماری وه خواہشيں جو ہم مختلف اسباب کی وجہ تشنہ تمناؤنکی شکل م

سے پوری نہيں کرسکتے اور ہمارے باطنی ضمير ميں جاگزينہيں وه عالِم خواب ميں جب خود ٓاگاہی کا سسٹم معطل ہوجاتا 
کرتی ہيں، کبھی وه بغير کسی تبديلی کے منعکس ہوتی ہے تو اس طرح کی تخيالتی تکميل کے لئے خود آگاه مرحلے کا رخ 

ہيں (يعنی عاشق اپنے اس محبوب کو عالِم خواب ميں ديکھتا ہے جو اس سے جدا ہوچکا ہے ) اورکبھی اس کی شکل تبديل 
  ہوجاتی ہے اور وه مناسب شکلوں ميں ظاہر ہوتی ہيں، اس صورت ميں خواب تعبير کے محتاج ہوتے ہيں ۔

بنا پر خوابوں کا تعلق ہميشہ گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے اور وه کبھی بھی ٓائندی کے بارے ميں خبر نہيں ديتےاس تفسير کی 
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اور وه صرف ضميِر نا ٓاگاه کے پڑھنے کا اچھا وسيلہ بن سکتے ہيں ، اسی بنا پر نفسياتی بيماريوں کے عالج کے لئے اکثر 
  ا عالج ضميِر نا ٓاگاه کے ظاہر ہونے پر منحصر ہوتا ہے ۔بيمار کے خوابوں سے مدد لی جاتی ہے کيونکہ ان ک

غذا شناسی کے بعض ماہرين خواب اور بدن کی غذائی ضرورت کے درميان رابطے کے قائل ہيں اور ان کا نظريہ ہے کہ 
کمی ہے مثالً اگر انسان خواب ميں ديکھے کہ اس کے دانتوں سے خون نکل رہا ہے تو الزماً اس کے بدن ميں وٹامن سی کی

اور اگر کوئی خواب ميں ديکھے کہ اس کے سر کے بال سفيد ہوگئے ہيں تو معلو م ہوگا کہ وه وٹامن بی کی کمی ميں گرفتار
  ہے ۔

  ۔تفسير روحانی٢
  ليکن روحانی فالسفر خوابون کی ايک اور تفسير کرتے ہيں، وه کہتے ہيں کہ خواب چند قسم کے ہيں :

ی گزشتہ زندگی کی ٓارزوؤں سے مربوط ہيں اور انسان کے خوابوں کا ايک اہم حصہ انہيں الف۔ وه کواب کہ جو انسان ک
  سے مربوط ہوتا ہے ۔

ب۔ وه خواب کہ جو مفہوم سے عاری اور خياِل پريشاں ہوتے ہيں يہ تو ہمات کا نتيجہ ہوتے ہيں(اگرچہ ممکن ہے ان کے 
  نفسياتی اسباب بھی ہوں)

  بوط ہيں اور مستقبل کے بارے ميں گواہی ديتے ہيں ۔ج۔ وه خواب کے جو ٓائنده سے مر
اس ميں شک نہيں کہ جو خواب انسان کی گزشتہ زندگی سے مربوط ہيں اور وه مناظر کے جو انسان کی اپنی طويل زندگی 

  ميں ديکھے ہوئے ان کی تصوير کشی کی کوئی خاص تعبير نہيں ہے ۔
کہا جاتا ہے ان“اضغاث احالم”ا نتيجہ ہوتے ہيں اور جنھيں اصطالح ميں اسی طرح خوابہائے پريشاں کہ جو افکاِر پريشاں ک

افکار کی طرح ہيں کہ جن بخار اور ہزيان کی حالت ميں پيدا ہوجاتے ہيں، زندگی کے ٓائندی مسايل کے بارے ميں ان کی 
ٓاگاه ضمير کو سمجھنے کا بھی کوئی خاص تعبير نہيں ہوتی، اگرچہ روحانيات اور نفسيات کے ماہرين ان سے انسان کی نا

کام ليتے ہيں اور ان سے ٓاگاہی کو نفسياتی بيماريوں کے عالج کی کليد سمجھتے ہيں، اس بنا پر ان کی تعبير نفسياتی اسرار 
  اور بيماريوں کی تشخيص کے لئے ہے ناکہ زندگی کے ٓائنده حوادث وواقعات کے لئے ۔

  انہيں بھی دو حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے ۔ باقی رہے وه خواب کہ جو مستقبل سے مربوط ہيں
ايک قسم صريح اور واضح خوابوں کی ہے کہ جن کے لئے کسی قسم کی تعبير کی ضرورت نہيں، بعض اوقات ايسے 

  خواب مستقبل ِ قريب يا بعيدميں کسی معمولی فرق کے بغير صورت پزير ہوجاتے ہيں ۔
ے کے باوجود خاص ذہنی وروحانی عوامل کے زيِر اثر جن کی شکل متغير دوسری قسم: ٓائنده کے واقعات کی حکايت کرن

  ہوجاتی ہے اور جو تعبير کے محتاج ہوتے ہيں ۔
ان خوابوں کی ہر قسم کے لئے بہت سی مثاليں موجود ہيں کہ جن سب کا انکار نہيں کيا جاسکتا، نہ سرف مذہبی مصادر اور 

ہ ہماری اپنی خاص زندگی ميں يا ايسے افرادکی زندگی ميں جنھيں ہم جانتے تاريخی کتب ميں ان کی مثاليں مذکور ہيں بلک
  ہيں ان کی بہت سی مثالينموجود ہيں اور ان کی تعداد اس قدر کم ہے کہ انہيں ہرگز اتفاقات کا نتيجہ قرار نہيں ديا جاسکتا ۔

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

ک قسم کا اضافہ کيا ہے اور وه ايسا خواب ہے جو انسان کے مزاج، بعض علماء نے ان خوابوں ميں اي۴۴١، ص ١۴۔بحار االنوار،ج 1
  اور بدن کی کيفيت کا سيدھا نتيجہ ہو، اس کی طرف ٓائنده مباحث ميں اشاره ہوگا ۔

  چند خواب 

يہاں ہم چند ايسے خوابوں کے نمونے پيش کرتے ہيں کہ جنہوں نے عجيب انداز سے ٓائنده کے واقعات سے پرده اٹھايا ہے 
  ر جنھيں ہم نے قابِل اعتماد افراد سے سنا ہے ۔او
۔ ہمدان کے ايک مشہور اور کامالً قابِل وثوق عالم مرحوم اخوند مال علی نے مرحوم ٓاقا ميزا عبدالنبی سے کہ جو تہران ١

  کے بزرگ علماء ميں سے تھے، اس طرح نقل کيا ہے :
)بھيجے جاتے تھے اور اسی وجہ 1ا تقريباً ايک سو تومان (جب ميں سامرا ميں تھا تو مازندران سے مجھے ہر سال تقريب

  سے پہلے ضرورت پڑتی تو َميں قرض لے ليتا اور اس رقم کے پہنچنے پر اپنے سارےقرض ادا کرديتا ۔
ايک سال مجھے خبر ملی کہ اس سال فصل کی حالت بہت خراب رہی ہے لٰہذا وه رقم نہيں بھيجی جائے گی، َميں بہت 

سی پريشانی کے عالم ميں سو گيا، اچانک ميں نے خواب مين پيغمبِر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم کو ديکھا، پريشان ہوا، ا
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  ٓاپ نے مجھے پکار کر کہا:
 اے شخص!کھڑے ہوجاؤ ، وه الماری کھولو(ايک الماری کی طرف اشاره کرتے ہوئے )، وہاں ايک سو تومان ہے وه لے لو۔

ھوڑی ہی دير گزری تھی کہ ميرے دروازے پر دستک ہوئی، زوال کے بعد کی بات ہے، َميں نےَميں خواب سے بيدار ہوا، ت
ديکھا کہ اہِل تشيع کے عظيم مرجع تقليد مرحوم ميزا شيرازی کا بھيجا ہواقاصد ہے ، وه کہنے لگا :ميرزا تمہيں بال رہے ہيں 

  ۔
ں، َميں گيا تو ديکھا کہ وه ايک کمرے ميں بيٹھے مجھے تعجب ہوا کہ اس وقت مجھے وه مرِد بزرگ کس لئے بالرہے ہي

ہوئے ہيں (ميں اپنا خواب بھول چکا تھا )، اچانک حضرِت ميرزا شيرازی نے کہا: ميرزا عبدالنبی! اس الماری کا دروزاه 
  کھولو اور اس ميں ايک سو تومان ہيں اٹھالو۔

ہ سے مجھے بہت تعجب ہوا، َميں نے چاہا کچھ کہوں ليکن فوراً خواب کا واقعہ ميری ٓانکھوں کے سامنے گھوم گيا، اس واقع
  ديکھا کہ ميرزا اس سلسلے ميں کوئی بات کرنے کے لئے مائل نہيں ہيں َميں وه رقم لے کر باہر ٓاگيا ۔

  
  ۔ ايک قابِل اعتماد دوست نقل کرتا ہے :٢

ں ہاتھ خراب تھا (شايد اسے شديد رومائٹرم کے ،مولف مرحوم تبريزی کا ايک لڑکا تھا ، اس کا دايا“ ريحانة االدب”کتاِب 
  تھا)حالت يہ تھی کہ وه مشکل سے قلم اٹھا سکتا تھا، طے پايا کہ وه عالج کے لئے مغربی جرمنی جائے ۔

  وه کہتا ہے کہ َميں جس بحری جہاز ميں تھا اس ميں خواب ديکھا کہ ميری والده فوت ہوگئی ہيں ۔
ن اور وقت کے ساتھ لکھ ليا، کچھ عرصے کے بعد َميں ايران واپس ٓايا ، عزيزوں ميں َميں نے ڈائری کھولی اور يہ واقعہ د

سے کچھ لوگ ميرے استقبال کے لئے ٓائے، َميں نے ديکھا کہ انھوں نے سياه لباس پہن رکھے ہيں تو مجھے تعجب ہوا، 
ہ مجھے بتايا کہ ميری والده فوت ہو گئيں ہيںخواب کا واقعہ ميرے ذہن سے بالکل اتر چکا تھا، ٓاخر کار انھوں نے ٓاہستہ ٓاہست

  ۔
مجھے فوراً وه خواب ياد آايا، َميں نے ڈائری کھولی اور وفات کے دن کے بارے ميں سوال کيا تو ديکھا کہ ٹھيک اسی روز 

  ميری والده فوت ہوئيں تھيں ۔
سے مربوط ٓايات کے ذيل ميں لکھتے ميں سوره يوسف “ فی ظالل القرٓان”۔ مشہور اسالمی مولف سيد قطب اپنی تفسير ٣

  ہيں:
تم نے خوابوں کے بارے ميں جو تمام باتيں کہی ہيں اگر َميں ان تمام کا انکار بھی کردوں تو بھی َميں اس واقعے کا انکار 

ے کی نہيں کرسکتا جو خود ميری ساتھ پيش ٓايا کہ جب َميں امريکا ميں تھا، وہاں َميں نے خواب ميں ديکھا کہ ميرے بھانج
ٓانکھوں ميں خون اتر ٓاياہے اور وه ديکھ نہيں سکتا ميرا بھانجہ اس وقت ميرے سب افراد خانہ کے ساتھ مصر ميں تھا، َميں 

اس واقعے پر پريشان ہوا َميں نے فورا گھر والوں کو مصر خط لکھ بھيجا اور اپنے بھانجے کی ٓانکھوں کے بارے ميں 
  خصوصيت سے سوال کيا ۔

ميرے خط کا جواب ٓايا، اس ميں انھوں نے لکھا تھاکہ اس کی ٓانکھوں سے داخلی طور پر خون رستا ہے  کچھ عرصے بعد
  اور وه ديکھ نہيں سکتا اور اس وقت زيِر عالج ہے ۔

يہ امر قابِل توجہ ہے کہ داخلی طور پر اس کی ٓانکھوں سے خون اس طرح سے ِرستا تھا کہ عام مشاہدے سے نہيں ديکھا 
  ، صرف طبی ٓاالت سے اسے ديکھنا ممکن تھا ليکن بہرحال وه ٓانکھوں کی بينائی سے محروم ہوچکا تھا ۔جاسکتا تھا

  بہر کيف َميننے خواب ميں يہاں تک کہ داکلی طور پر رسنے والے خون کو واضح طور پر ديکھا تھا ۔
يا حاالت منکشف ہوئے ہيں بہت  ايسا خواب کہ جن سے اسرارورموز سے سے پرده اٹھا ہے اور ٓائنده سے مربوط حقائق

زياده ہيں، يہاں تک کہ دير سے يقين کرنے والے افراد بھی ان کا انکار نہيں کرسکتے اور نہ انہيں محض اتفاق قرار دے 
  سکتے ہيں ۔

ٓاپ اپنے قريبی دوستوں سے تحقيق کرکے عام طور پر ايسے خوابوں کی مثاليں معلوم کر سکتے ہينکہ جن کی تفسير مادی 
والے سے ہرگز نہيں ہوسکتی اور صرف فالسفہ کی روحانی تفسير اور استقالِل روح کے اعتقاد سے ان کی تعبير ہوسکتی ح

  ہے ۔
لٰہذا ايسے تمام خوابوں سے مجموعی طور پر ايک مستقل روح کی موجودگی کے شايد کے طور پر استفادی کيا جاسکتا ہے 

  )2۔ (

  بيرکيسے بتائی۔ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے تع٢
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زيِربحث ٓايات ميں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے بھائيوں کے سامنے خواب بيان کرنے سے ڈرانے 
کے عالوه اجمالی طور خواب کی تعبير بھی بيان کردی، انھوں نے کہا کہ تُو برگزيده خدا ہوگا، خدا تجھے تعبيِر خواب کا 

  پر اور ٓاِل يعقوب پر تمام کرے گا ۔ علم دے گا اور اپنی نعمت تجھ
اس امر پر يوسف کے خواب کی داللت کہ وه آئنده بلند روحانی ومادی مقامات پر فائز ہوں گے بالکل قابِل فہم ہے ليکن سوال 

کيا يہ  يہ پيدا ہوتا ہے حضرت يعقوب (عليه السالم) کو يہ کيسے علم ہوا کہ ٓائنده يوسف کو تعبير خواب کا علم حاصل ہوگا،
ايک اتفاقی خبر تھی جو حضرت يعقوب (عليه السالم) نے حضرت يوسف (عليه السالم) کو دی اور اس کا ان کے خواب سے

  کوئی تعلق نہ تھا يا يہ کہ انھوں نے يہ بات اسی خواب سے معلوم کی ۔
السالم) نے خواب ہی سے کشف  ظاہًرا ايسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے يہ بات حضرت يوسف (عليه

  کی اور ممکن ہے ايسا ان دوميں سے ايک طريقے سے ہوا ہو ۔
پہال، يہ کہ يوسف نے اس کم سنی کے باوجود خصوصی طور پر بھائيوں کی ٓانکھوں سے بچ کر اپنے باپ سے خواب بيان 

وشش کريں) يہ امر ظاہر کرتا ہے کہ کيا (يہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ والد نے انہيں وصيت کی کہ اسے چھپانے کی ک
يوسف بھی اپنے خواب سے ايک خاص احساس رکھتے تھے تبھی تو اسے کسی کے سامنے بيان نہيں کيا، يوسف جيسے 

ايک ننھے سے بچے ميں ايسا احساس پيدا ہونا اس بات کی دليل ہے کہ تعبيِر خواب کے علم کے لئے اس ميں ايک روحانی 
ے انھوں نے محسوس کيا کہ اس صالحيّت کی پرورش سے اس سلسلے ميں وه ايک وسيع علم صالحيت موجود ہے، اس س

  حاصل کر ليں گے ۔
دورسرا، يہ کہ عالِم غيب سے انبياء ورسل کا ارتباط مختلف ذرائع سے تھا، کبھی قلبی الہامات کے ذريعے کبھی فرشتہ وحی

عليه السالم) اگرچہ اس وقت تک ابھی مقاِم نبوت تک کے نزول کے ذريعے اور کبھی خواب کے ذريعے، حضرت يوسف (
نہيں پہنچے تھے تاہم يوسف کے لئے ايسے معنی خيز کواب کا ہونا نشاندہی کرتا ہے کہ وه ٓائنده اس طريق سے عالِم غيب 

ب سے اس قسم کا سے ارتباط پيدا کريں گے لٰہذا فطرتاً انہيں کواب کی تعبير اور مفہوم کو سمجھنا چاہيئے تاکہ وه عالِم غي
  رابطہ رکھ سکيں ۔

  ۔رازداری کا سبق٣
ان ٓايات سے جہاں ہميں بہت سے درس ملتے ہيں ايک درس رازدی ہے جو بعض اوقات بھائيوں تک سے اختيار کرنا پڑتی 

کا ہے، انسان کی زندگی ميں ہميشہ ايسے راز ہوتے ہيں جو اگر فاش ہوجائيں تو ہوسکتا ہے اس کا مستقبل يا معاشرے 
  مستقبل خطرے ميں پڑ جائے ۔

اس اسرار کی حفاظت کے بارے ميں اپنے اوپر کنٹرول کرنا وسعِت ظرف اور قوِت ارادی کی ايک نشانی ہے، ايسے بہت 
سے افراد ہيں جنہوں نے اس سلسلے ميں کمزوری کی بنا پر اپنے انجام يا معاشرے کو خطرے ميں ڈال ديا اور ايسی بہت 

  و رازداری نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو پيش ٓاتی ہيں ۔سی پريشانياں ہيں ج
  ايک حديث ميں امام علی بن موسٰی رضا (عليه السالم)سے منقول ہے :

اليکون المومن مومنا حتی تکون فيہ ثالث خصال سنة من ربہ وسنة من نبيہ وسنة من وليہ فاماالسنة من ربہ فکتمان السر 
  اماالسنة من وليہ فالصبر فی الباساء والضراء۔واماالسنة من نبيہ فمدارة الناس و

مومن۔ اس وقت تک مومن نہيں ہوسکتا جب تک اس ميں تين خصلتيں نہ ہوں، ان ميں سے ايک پروردگار کی سنت ، ايک 
  پيغمبر کی سنت ہے اور امام وولی کی سنت ہے:

  خدا کی سنت رازوں کو چھپانا ہے ۔
  ت کرنا ہے،اورپيغمبر کی سنت لوگوں سے نرمی اور مدارا

  )3امام کی سنت مصيبت اورپريشانيوں پر صبر کرنا ہے ۔ (
  (البتہ يہاں مراد زياده تر دوسروں کے رازوں کو چھپانا ہے ) ۔

  ايک حديث ميں امام صادق (عليه السالم) سے منقول ہے:
  سرک من دمک فال يجرين من غيره او اوداجک۔

  )4يں صرف تيری ہی رگوں ميں جاری ہونا چاہيئے ۔ (تيرے اسرار اورراز تيرے خون کی طرح ہيں جنھ
..............  

  تومان ايرانی سکہ ہے (مترجم) 1
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  ۔٣٩٧۔ معاد وجہان پس از مرگ،ص 2
  ۔٣٣۴،ص ٧٨۔بحار، طبع جديد، جلد 3
 ۔سفينة البحار(کتم ) ۔4

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ائِلِيَن۔ ٧   لَقَْد َکاَن فِی يُوُسَف َوٕاِْخَوتِِہ آيَاٌت لِلسَّ
  ٕاِْذ قَالُوا لَيُوُسُف َؤاَُخوهُ ٔاََحبُّ ٕاِلٰی ٔاَبِينَا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَةٌ ٕاِنَّ ٔاَبَانَا لَفِی َضاَلٍل ُمبِيٍن۔ ٨
  اْقتُلُوا يُوُسَف ٔاَْو اْطَرُحوهُ ٔاَْرًضا يَْخُل لَُکْم َوْجہُ ٔاَبِيُکْم َوتَُکونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما َصالِِحيَن۔ ٩
يَّاَرِة ٕاِْن ُکنتُ  ١٠   فَاِعلِيَن۔ْم قَاَل قَائٌِل ِمْنھُْم اَلتَْقتُلُوا يُوُسَف َؤاَْلقُوهُ فِی َغيَابَِة اْلُجبِّ يَْلتَقِْطہُ بَْعُض السَّ

  ترجمہ
  
  ۔يوسف اوران کے بھائيوں (کے واقعے )ميں سوال کرنے والوں کے لئے (ہدايت کی)نشانياں تھيں ۔٧
۔جس وقت کہ (بھائيوں نے) کہا: يوسف اور اس کا بھائی (بنيامين)باپ کو ہم سے زياده محبوب ہيں حاالنکہ ہم زياده طاقتور ٨

  يں ہے ۔ہيں، يقينا ہمارا باپ ُکھلی گمراہی م
۔يوسف کو قتل کردو يا اسے دور دراز کی زمين ميں پھنک ٓاؤ تاکہ باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو اور اس کے بعد ٩

  (اپنے گناه سے توبہ کرلينا اور)نيک بن جانا ۔
پھينک  ۔ان ميں سے ايک نے کہا: يوسف کو قتل نہ کرو اور اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے کسی اندھے کنويں ميں١٠

  دو تاکہ قافلوں ميں سے کوئی اسے اٹھا ليں(اور اسے اپنے ساتھ کسی دور کے مقام پر لے جائيں) ۔

  بھائيوں کی سازش 
يہاں سے يوسف (عليه السالم) کے بھائيوں کی يوسف (عليه السالم) کی خالف سازش شروع ہوتی ہے، پہلی ٓايت ميں ان بہت 

يا ہے جو اس داستان ميں موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے:يقينايوسف اوراس کے سے اصالحی دروس کی طرف اشاره کيا گ
ائِلِيَن) ۔   بھائيوں (کی داستان ميں سوال کرنے والوں کے لئے نشانياں تھيں (لَقَْد َکاَن فِی يُوُسَف َوٕاِْخَوتِِہ آيَاٌت لِلسَّ

سرين (مثال قرطبی نے تفسير جامع ميں اس بارے ميں کہ ان سوال کرنے والوں سے کون سے اشخاص مراد ہيں، بعض مف
اور دوسرے حضرات نے ) کہا ہے کہ يہ سوال کرنے والے مدينہ کے يہوديوں کی ايک جماعت تھی جو اس سلسلے ميں 

پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے مختلف سواالت کياکرتے تھے ليکن ظاہری طور پر ٓايت مطلق ہے اور کہتی ہے کہ 
  تمام جستجو کرنے والوں کے لئے ٓايات، نشانياں اور دروس چھپے ہوئے ہيں ۔ اس واقعے ميں

اس سے بڑھ کر کيا درس ہوگا کہ چند طاقتور افراد ايک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ جس کا سرچشمہ حسد تھا 
کام سے انہيں خبر ظاہراً ايک کمزور اور تنہا شخص نابود کرنے کے لئے اپنی تمام تر کوشش صرف کرتے ہيں مگر اسی 

نہيں ہوتی کہ وه اسے ايک حکومت کے تخت پر بٹھارہے ہيں اور ايک وسيع مملکت کا فرماں روا بنارہے ہيں اور ٓاخرکار 
وه سب اس کے سامنے سِر تعظيم وتسليم خم کرتے ہيں، يہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ جب خدا کسی کا م کا اراده کرتا ہے تو 

کہ اس کام کو اس کے مخالفين کے ہاتھوں پايہ تکميل تک پہنچادے تاکہ يہ واضح ہوجائے کہ ايک وه اتنی طاقت رکھتا ہے 
پاک اور صاحب ايمان انسان اکيال نہيں ہے اور اگرسارا جہان اس کی نابودی پر کمر باندھ لے ليکن خدا نہ چاہے تو کوئی 

  اس کا بال بھی بيکا نہيں کرسکتا ۔
باره بيٹے تھے، ان ميں يوسف (عليه السالم) اور بنيامين ايک ماں سے تھے، ان کی والده  حضرت يعقوب (عليه السالم) کے

کا نام راحيل تھا، يعقوب (عليه السالم) ان دونوں بيٹوں سے خصوصا يوسف (عليه السالم) سے زياده محبت کرتے تھے 
کے محتاج تھے اور دوسرا ان کی والده کيونکہ ايک تو يہ ان کے چھوٹے بيٹے تھے لٰہذا فطرتا زياده توجہ اور محبت 

 
   



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

 
 

(راحيل)فوت ہوچکی تھيں اس بنا پر بھی انہيں زياده محبت کی ضرورت تھی عالوه ازيں خصوصيت کے ساتھ حضرت 
يوسف (عليه السالم) ميں نابغہ اور غير معمولی شخصيت ہونے کے ٓاثار نماياں تھے، مجموعی طور پر ان سب باتون کی بنا 

  عليه السالم) واضح طور پر ان سے زياده پيار محبت کا برتاؤ کرتے تھے ۔پر حجرت يعقوب (
حاسدبھائيوں کی توجہ ان پہلوؤں کی طرف نہيں تھی اور وه اس پر بہت نارحت اور ناراض تھے، خصوصا شايد ماؤں کے 

گے کہ يوسف اور اس الگ الگ ہونے کی وجہ سے بھی فطرتا ان ميں رقابت موجود تھی لٰہذا وه اکٹھے ہوئے اور کہنے ل
کے بھائی کوباپ ہم سے زياده پيار کرتا ہے حاالنکہ ہم طاقتوراور مفيد لوگ ہيں اور باپ کے امور کو بہتر طور پر چال 
سکتے ہيں،اس لئے اسے ان چھوٹے بچوں کی نسبت ہم سے زياده محبت کرنا چاہيئے جب کہ ان سے تو کچھ بھی نہيں 

  )١َؤاَُخوهُ ٔاََحبُّ ٕاِلٰی ٔاَبِينَا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبَة ) ۔ ( ہوسکتا (ٕاِْذ قَالُوا لَيُوُسفُ 
اس طرح يکطرفہ فيصلہ کرتے ہوئے انہون نے اپنے باپ کے خالف کہا کہ ہمارا باپ واضح گمراہی ميں ہے (اِنَّ ٔاَبَانَا لَفِی 

  َضاَلٍل ُمبِيٍن) ۔
لے کے تمام اطراف پر غوروفکر کرتے اور ان دو بچوں سے حسد اور کينے کہ ٓاگ نے انہيں اجازت نہ دی کہ وه معام

اظہاِر محبت پر باپ کے دالئل معلوم کرتے کيونکہ ہميشہ ذاتی مفادات ہر شخص کی فکر پر پرده ڈال ديتے ہيں اور اسے 
  يکطرفہ فيصلوں پر ابھارتے ہيں کہ جن کا نتيجہ حق وعدالت کے راستے سے گمراہی ہے ۔

ومذہب کے اعتبار سے گمراہی نہ تھی بلکہ بعد ميں ٓانے والی آيات نشاندہی کرتی ہيں کہ اپنے باپ کی  البتہ ان کی مراد دين
  عظمت اور نبوت پر ان کا عقيده تھا اور انہيں صرف ان کے طرِز معاشرت پر اعتراض تھا ۔
، وه ايک جگہ جمع ہوئے اور دو بغض، حسد اور کينے کے جذبات نے ٓاخر کار بھائيوں کو ايک منصوبہ بنانے پر آماده کيا

تجاويز ان کے سامنے تھيں کہنے لگے:يايوسف کو قتل کردو يا اسے دور دراز کے کسی عالقے ميں پھنک ٓاؤ تاکہ باپ کی 
  محبت کا پورا رخ تمہاری طرف ہو جائے ( اْقتُلُوا يُوُسَف ٔاَْو اْطَرُحوهُ ٔاَْرًضا يَْخُل لَُکْم َوْجہُ ٔاَبِيُکم) ۔

ے کہ تمہيں اس کام پر احساس گناه ہوگا اور وجدان کی مذمت ہوگی کيونکہ اپنے چھوٹے بھائی پر يہ ظلم کروگے ٹھيک ہ
  ليکن اس گناه کی تالفی ممکن ہے، توبہ کرلينا اوراس کے بعد صالح جمعيت بن جانا ( َوتَُکونُوا ِمْن بَْعِدِه قَْوًما َصالِِحيَن) ۔

بھی ذکر کيا گيا ہے کہ ان کی مراد يہ تھی کہ يوسف (عليه السالم) کو باپ کی ٓانکھوں اس جملے کی تفسير ميں يہ احتمال 
سے دور کرنے کے بعد ان کے ساتھ تمہارا معاملہ ٹھيک ہوجائے گا اور اس طرف سے تمہيں جو پريشانی ہے وه ختم 

  ہوجائے گی ۔
  ان ميں سے پہلی تفسير صحيح معلوم ہوتی ہے ۔

کی دليل ہے کہ اس عمل کے بارے ميں انہيں احساِس گناه تھا اور اپنے دل کی گہرائيوں ميں وه بہرحال يہ جملہ اس بات 
تھوڑا سا خوِف خدا رکھتے تھے، اسی بنا پر وه يہ گناه انجام دينے کے بعد توبہ تجويز کررہے تھے ليکن اہم مسئلہ يہ ہے کہ

دان کو دھوکا دينے کے مترادف ہے اور گناه کے لئے انجام جرم سے پہلے توبہ کے بارے ميں گفتگو کرنا درحقيقت وج
  راستہ ہموار کرنے کے لئے ہے اور بات کسی طرح بھی پشيمانی اور ندامت کی دليل نہيں بنتی ۔

دوسرے لفظوں ميں حقيقی توبہ يہ ہے کہ گناه کے بعد انسان ميں ندامت اور شرمندگی کی حالت پيدا ہوجائے ليکن گناه سے 
  رے ميں گفتگو کرنا توبہ نہيں ہے ۔پہلے توبہ کے با

اس کی وضاحت يوں ہے کہ اکثر ايسا ہوتا ہے کہ انسان جب گناه کا اراده کرتا ہے تو اسے ضمير کی مخالفت کا سامنا کرنا 
پڑتا ہے يا مذہبی اعتقادات اس کے سامنے بندباندھ ديتے ہيں اور گناه کی طرف قدم اٹھانے سے روکتے ہيں، اس موقع پر وه 

ص اس بند سے گزرنے کے لئے اور گناه کی طرف راستہ ہموار کرنے کے لئے اپنے ضمير اور مذہب کو دھوکا ديتاہےشخ
کہ ميں گناه کرلينے کے فورا بعد اس کی تالفی کرلوں گا، ايسا نہيں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بيٹھ جاؤں گا، َميں توبہ 

ک عمل بجاالؤں گا اور ٓاخرکار ٓاثاِر گناه دھوڈالوں گا، يعنی جس طرح انجاِم گناهکرلوں گا، بارگاِه اٰلہی ميں حاضر ہوں گا، ني
کے لئے ايک شيطانی منصوبہ بناتا ہے ضمير کو دھوکا دينے اور مذہبی عقائد پر مسلط ہونے کے لئے بھی ايک شيطانی 

اور اس محکم ديوار کو اس ذريعے سے منصوبہ بناتا ہے اور اکثر اوقات يہ شيطانی منصوبہ بھی بيت موثر ثابت ہوتا ہے 
  اپنے راستے سے ہٹا ديتا ہے، حضرت يوسف (عليه السالم) کے بھائيوں نے بھی يہی راستہ اختيار کيا ۔

دوسرا نکتہ يہ کہ انھوں نے کہا کہ يوسف کوراستے سے ہٹا لينے کے بعد باپ کی توجہ اور نگاه تمياری طرف ہوجائے گی 
ٔاَبِيُکم)، کيونکہ انہيں “ قلب”ٔاَبِيُکم)، يہ نہيں کہا کہ باپ کا دل تمہاری طرف مائل ہوجائے گا ( يَْخُل لَُکمْ “ َوْجہ” ( يَْخُل لَُکمْ 

اطمينان نہيں تھا کہ باپ اتنی جلدی اپنے بيٹے يوسف کو بھول جائے گا، يہی کافی ہے کہ باپ کی ظاہری توجہ ان کی طرف 
  ہو ۔

اور نظر مائل ہوجائے تو يہ دل کے مائل ہونے کی بنياد بن جائے گا، جب باپ کی نظر  يہ احتمال بھی ہے کہ اگر باپ کا رخ
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  ان کی طرف ہوئی تو ٓاہستہ ٓاہستہ دل بھی ہوجائے گا ۔
ليکن بھائيوں ميں سے ايک بہت سمجھدار تھا يا اس کا ضمير نسبتا زياده بيدار تھا اسی لئے اس نے يوسف کو قتل کرنے کے

کی اور اسی طرح کسی دور دراز عالقے ميں پھنک ٓانے کی تجويز کی بھی ، کيونکہ ان منصوبے  منصبوبے کی مخالفت
ميں يوسف (عليه السالم) کی ہالکت کا خطره تھا، اس نے ايک تيسرا منصوبہ پيش کيا، وه کہنے لگا :اگر تمہيں ايسا کام 

ے کسی کنويں ميں پھينک دو (اس طرح سے کہ وه کرنے پر اصرار ہی ہے تو يوسف (عليه السالم) کو قتل نہ کرو بلکہ اس
زنده رہے) تاکہ راه گزارونکے کسی قافلے کے ہاتھ لگ جائے اوروه اسے اپنے ساتھ لے جائيں اور اس طرح يہ ہماری اور 

يَّاَرِة ٕاِْن ُکنتُْم فَاِعلِيَن) ۔باپ کی ٓانکھوں سے دور ہوجائے (قَاَل قَائٌِل ِمْنھُْم اَلتَْقتُلُوا يُوُسَف َؤاَْلقُوهُ فِی َغيَابَِة اْلجُ    بِّ يَْلتَقِْطہُ بَْعُض السَّ
..............  

ايسی جماعت اور گروه کے معنی ميں ہے کہ جس کے افراد باہم شريِک کار ہوں اور کسی کام کی انجام دہی ميں ہم ٓاہنگ “ عصبة”۔ ١
  ہوں، يہ لفظ جمع کا معنی ديتا ہے اور اس کا مفرد نہيں ہے ۔

  چند نکات 

  کا مفہوم:“ غيابات الجب”۔١
اس کنويں کو کہتے ہيں جسے پتھروں سے ُچنا گيا ہو، شايد زيادتر بيابانی کنويں اسی قسم کے ہوتے ہيں اور “ ُجب”
کنويں ميں پوشيده جگہ کو کہتے ہيں کہ جونگاہوں سے غيب اور اوجھل ہو، يہ تعبير گويا اس چيز کی طرف اشاره “ غيابت”

جو معموالً بيابانی کنوؤنميں ہوتی ہے اوروه يہ کہ کنويں کی تہ ميں پانی کی سطح کے قريب، کنويں کی ديوار ميں  ہے کہ
طاقچہ کی صورت ميں ايک چھوٹی سی جگہ بنا ديتے ہيں تاکہ اگر کوئی کنويں کی تہ ميں جائے تو اس پر بيٹھ سکے اور 

غير اسے بھر لے، ظاہر ہے کہ اگر کنويں کے اوپر سے ديکھا جائے توجو برتن اپنے ساتھ لے جائے، خود پانی ميں جائے ب
  )1کہا گيا ہے ۔ (“ غيابات”يہ جگہ صحيح طور پر نظر نہيں ٓاتی، اسی بنا پر اسے 
  ہمارے ہاں بھی اس قسم کے کنويں پائے جاتے ہيں ۔

  ۔ اس تجويز کا مقصد:٢
ہ نہيں تھا کہ يوسف (عليه السالم) کو کنويں ميں اس طرح پھينکا اس ميں شک نہيں کہ يہ تجويز پيش کرنے والے کا مقصد ي

جائے کہ وه ختم يوجائے بلکہ اس کا مقصديہ تھا کہ وه کنويں کے پنہاں مقام پر رہے تاکہ صحيح وسالم قافلوں کے ہاتھ لگ 
  جائے ۔

  کا مطلب:“ ان کنتم فاعلين”۔ ٣
تجويز بھی ايک قطعی اور فيصلہ کن بات کے طور پر پيش نہيں  اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والے نے حتٰی يہ

  کی شايد وه ترجيح ديتا تھا کہ يوسف کے خالف کوئی اقدام نہ کيا جائے ۔

  ۔ کنويں والی تجويز کس نے پيش کی:۴
ا ہے کہ کنويں والی تجويز پيش کرنے والے کا نام کيا تھا، اس سلسلے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے، بعض نے کہ

کا نام ليا ہے اور بعض نے “ يہودا”تھا کہ جو ان سب سے زياده سمجھدار شمار ہوتا تھا، بعض نے “ روبين”اس کا نام
  کا ذکر کيا ہے ۔“ الویٰ ”

  ۔انسانی زندگی ميں حسد کے تباه کن اثرات :۵
ھائی کے قتل يا اس سے بھی ايک اور اہم درس جو ہم اس واقعے سے سيکھتے ہيں يہ ہے کہ کس طرح حسد انسان کو ب

زياده سخت تکليف ده مقام تک لے جاتا ہے اور اگر اس اندرونی ٓاگ پر قابو نہ پايا جائے تو يہ کس طرح دوسروں کو بھی 
  ٓاگ ميں دھکيل ديتی ہے اور کود حسد کرنے والے کو بھی ۔

وم ره جاتا ہے تو اس ميں چار مختلف اصوالً جب کوئی نعمت کسی دوسرے کو ميسر ٓاتی ہے اور خود انسان اس سے محر
  حالتيں پيدا ہوتی ہيں :

رشک) “(غبطہ ” پہلی يہ کہ وه آرزو کرتا ہے کہ جس طرح يہ نعمت دوسروں کو حاصل ہے مجھے بھی ہو، اس حالت کو
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ر کوئی کہتے ہيں اور قابِل تعريف حالت ہے کيونکہ يہ انسان کو ايسی اصالحی کوشش کی طرف ابھارتی ہے اورمعاشرے پ
  برا اثر مرتب نہيں کرتی ۔

دوسری يہ کہ وه خواہش کرتا ہے کہ يہ نعمت دوسروں سے چھن جائے اور وه اس مقصد کے لئے کوشش کرنے لگتا ہے، 
کہتے ہيں ، يہ حالت انسان کو دوسروں کے خالف غلط کوشش پر ابھارتی ہے “ حسد”يہی وه تنہائی مذموم حالت ہے جسے 

  کسی اصالحی کوشش پر ٓاماده نہيں کرتی ۔ اور خوداپنے بارے ميں
اور “ بخل”تيسری يہ کہ وه تمنا کرے کہ خود يہ نعمت حاصل کرلے اور دوسرے اس سے محروم ره جائيں، اسی حالت کو 

  اجاره داری کہتے ہيں يعنی ہر چيز انسان اپنے لئے چاہے اور دوسروں کی اس سے محروميت پر لذت محسوس کرے ۔
چاہے کہ دوسرا اس نعمت ميں رہے اگرچہ وه خود مھروميت ميں زندگی بسر کرے، يہاں تک کہ وه اس پر چوتھی يہ کہ وه 

بھی تيار ہو کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وه بھی دوسروں کو دے دے اور اپنے مفادات سے صرِف نظر کرے اس باالوبرتر 
  ں سے ہے ۔کہتے ہيں کہ جو اہم ترين اور بلند انسانی صفات مي“ ايثار”حالت کو 

بہرحال حسد نے صرف بردراِن يودف کو اپنے بھائی کے قتل کی سرحد تک نہيں پہنچايا بلکہ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ 
حسد انسان کو خود اس کی اپنی نابودی پر بھی ابھارتا ہے اسی بنا پر اسالمی احاديث ميں اس گھٹيا صفت کے خالف جہاد 

  ھائی ديتی ہيں، نمونے کے طور پر ہم يہاں چند ايک احاديث نقل کرتے ہيں ۔کے لئے ہال دينے والی تعبيرات دک
  پيغمبراکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے منقول ہے کہ ٓاپ نے فرمايا:

  خدا نے موسٰی بن عمران کو حسد سے منع کيا اوران سے فرمايا:
  فلست منہ وليس منیان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بين عبادی ومن يک کٰذلک 

يعنی ۔ حسد کرنے واال ميرے بندوں کو ملنے والی نعمتوں پر ناخوش رہتا ہے اور اپنے بندوں ميں جو کچھ ميں نے تقسيم کيا
  )2ہے اس ميں رکاوٹ ڈالتا ہے، جو شخص ايسا ہو نہ وه مجھ سے ہے اور نہ َميں اس سے ہوں ۔ (

  امام صادق عليہ السالم سے روايت ہے:
  دين الحسد والعجب والفخر ۔آفة ال

  دين کے لئے تين چيزيں ٓافت اور مصيبت ہيں حسد، خودپسندی اور غرور۔
  ايک اور حديث ميں اسی امام (عليه السالم) سے منقول ہے:

  ان المومن يغبط واليحسد، والمنافق يحسد وال يغبط۔
  )3نہيں کرتے ۔ (اہل ايمان رشک کرتے ہيں حسد نہيں کرتے ليکن منافق حسد کرتے ہيں رشک 

  ۔ماں باپ کے لئے ايک سبق:۶
اس واقعے کے اس حصے سے يہ درس بھی ليا جاسکتا ہے کہ ماں باپ کو اوالد سے اظہاِر محبت ميں بہت زياده غور 

وخوض کرنا چاہيئے، اگرچہ اس ميں شک نہيں کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے اس معاملے ميں کسی خطا کا ارتکاب 
ھا اور وه حضرت يوسف (عليه السالم) اور ان کے بھائی بنيامين سے جو اظہاِر محبت کرتے تھے وه کسی اصول نہيں کيا ت

اور وجہ کے تحت تھا اور جس کی طرف ہم اشاره کرچکے ہيں تاہم يہ ماجرا نشاندہی کرتا ہے کہ ضروری ہے کہ اس 
ھے کيونکہ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ايک بيٹے مسئلے ميں انسان بہت حساس ہو اور اس پہلو کو سختی سے ملحوظ رک

سے اظہار ِ محبت دوسرے بيٹے کے دل ميں ايسے جذبات پيدا کرديتا ہے کہ وه ہرکام کرگزرنے پر تيار ہوجاتا ہے، اس 
طرح وه محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی شخصيت درہم برہم ہوگئی ہے اور پھر وه اپنے بھائی کی شخصيت کو نقصان 

ے کے لئے کسی حد کو خاطر ميں نہيں التا، يہاں تک کہ اگر وه خود کسی ردِّ عمل کا مظاہره نہ کرسکے تو اندر ہی پہنچان
  اندر کڑھتا رہتا ہے اور بعض اوقات نفسياتی بيماری کا شکار ہوجاتا ہے ۔

زياده محبت کی ضرورت ايک واقعہ مجھے نہيں بھولتا کہ ميرے ايک دوست کا چھوٹا بچہ بيمار تھا، فطری طور پر اسے 
تھی، باپ نے بڑے بيٹے کو اس کی خدمت پر لگا ديا، تھوڑا ہی عرصہ گزراتھا کہ بڑا بيٹا ايک ايسی نفسياتی بيماری ميں 
گرفتار ہوگيا کہ جس کی شناخت نہيں ہوتی تھی، ميں نے اس عزيز دوست سے کہا کہ اس کی وجہ اظہاِر محبت ميں عدِم 

اس بات کا يقين نہيں کرتا تھا، وه ايک ماہِر نفسيات کے طبيب کے پاس گيا، طبيب نے کہا کہ  عدالت ہی نہ ہو؟ وه ميری
تمہارے بيٹے کو کوئی خاص بيماری نہيں ہے اس بيماری کی وجہ يہ ہے کہ وه محبت کی کمی کے مسئلے ميں گرفتار ہے 

  بت حاصل ہوئی ہے ۔اور اس کی شخصيت پر ضرب لگی ہے جب کہ اس کے چھوٹے بھائی کو يہ تمام مح
  اسی لئے اسالمی احاديث ميں ہے کہ:

  ايک روز امام محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا:
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بعض اوقات َميں اپنے کسی بچے سے اظہاِر محبت کرتا ہوں ، اسے اپنے زانو پر بٹھاتا ہوں، اسے بکری کی دستی ديتا ہوں 
تا ہوں کہ حق دوسرے کا ہے ليکن پھر بھی يہ کام اس لئے کرتا ہوں اور اس کے منہ ميں چينی ڈالتا ہوں، حاالنکہ َميں جان

تاکہ وه ميرے دوسرے بچوں کے خالف نہ ہوجائے اور جيسے برادراِن يوسف نے ہوسف کے ساتھ کيا وه اس طرح نہ کرے
  )4۔ (

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

  ۔ تفسير المنار سے اقتباس، مذکوره ٓايت کے ذيل ميں ۔1
  ۔٣٠٧،ص ٢۔ اصول کافی، ج2
  ۔٣٠٧، س ٢۔اصول کافی، ج3
 ۔٧٨،ص ۴۔بحار، ج4

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  قَالُوا يَأاَبَانَا َما لََک اَلتَأَْمنَّا َعلٰی يُوُسَف َوٕاِنَّا لَہُ لَنَاِصُحوَن۔ ١١
  ٔاَْرِسْلہُ َمَعنَا َغًدا يَْرتَْع َويَْلَعْب َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُوَن۔ ١٢
ْئُب َؤاَْنتُْم َعْنہُ َغافِلُوَن۔ ١٣   قَاَل ٕاِنِّی لَيَْحُزنُنِی ٔاَْن تَْذھَبُوا بِِہ َؤاََخاُف ٔاَْن يَأُْکلَہُ الذِّ
ْئُب َونَْحُن ُعْصبَةٌ ٕاِنَّا ٕاًِذا لََخاِسُرون۔ ١۴   قَالُوا لَئِْن ٔاََکلَہُ الذِّ

  ترجمہ
  
کہنے لگے: ابا جان! تم (ہمارے بھائی) يوسف کے بارے ميں ہم پر اطمينان  ۔ (يوسف کے بھائی باپ کے پاس ٓائے اور )١١

  کيوں نہيں کرتے حاالنکہ کہ ہم اس کے خير خواه ہيں ۔
۔اسے کل ہمارے ساتھ(شہر سے باہر) بھيج دو تاکہ خوب کھائے پئے، کھيلے کودے اور سير وتفريح کرے اور ہم اس ١٢

  کے محافظ ہيں ۔
دور ہونے سے َميں غمگين ہوں گا اور مجھے ڈر ہے کہ اسے بھيڑيا نہ کھاجائے اور تم اس سے ۔باپ نے کہا: اس کے ١٣

  غافل رہو۔
۔انھوں نے کہا: اگر اسے بھيڑيا کھاجائے، جب کہ ہم طاقتور گروه ہيں، تو ہم زيا کاروں ميں سے ہوں(اور ہرگز ايسا ١۴

  ممکن نہيں ہے)

  منحوس سازش 
وں نے جب يوسف کو کنويں ميں ڈالنے کی ٓاخری سازش پر اتفاق کرلياتو يہ سوچنے لگے کہ يوسف (عليه السالم) کے بھائي

يوسف (عليه السالم) کو کس طرح لے کر جائيں لٰہذا اس مقصد کے لئے انھوں نے ايک اور منصوبہ تيار کيا، اس کے لئے 
محبت بھرے شکوے کی صورت ميں کہنے وه باپ کے پاس ٓائے اور اپنے حق جتانے کے انداز ميں، نرم ونازل لہجے ميں 

لگے:ابا جان! ٓاپ يوسف کو کيوں کبھی اپنے سے جدا نہيں کرتے اور ہمارے سپرد نہيں کرتے،ٓاپ ہميں بھائی کے بارے 
 َوٕاِنَّا لَہُ لَنَاِصُحوَن) ۔ ميں امين کيوں نہيں سمجھتے حاالنکہ ہم يقينا اس کے خير خواه ہيں(قَالُوا يَأاَبَانَا َما لََک اَلتَأَْمنَّا َعلٰی يُوُسفَ 

ٓائےے! جس کا ٓاپ متہم سمجھتے ہيں اسے جانے ديجئے، عالوه ازيں ہمارا بھائی نو عمر ہے، اس کا بھی حق ہے، اسے 
بھی شہر سے باہر کی ٓازاد فضا ميں گھومنے پھرنے کی ضرورت ہے، اسے گھر کے اندر قيد کردينا درست نہيں، کل اسے 

ئے تاکہ يہ شہر سے باہر نکلے، چلے پھرے، درختوں کے پھل کھائے، کھيلے کودے اور سير وتفريح ہمارے ساتھ بھيج
  )١کرے (ٔاَْرِسْلہُ َمَعنَا َغًدا يَْرتَْع َويَْلَعب) ۔ (
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کيونکہ “ہم سب اپنے بھائی کے محافظ ونگہبان ہوں گے” اور اگر ٓاپ کو اس کی سالمتی کا خيال ہے اور پريشانی ہے تو
  ہمارا بھائی اور ہماری جان کے برابر ہے ( َوٕاِنَّا لَہُ لََحافِظُوَن) ۔ ٓاخر يہ

اس طرح انھوں نے بھائی کو باپ سے جدا کرنے کا بڑا ماہرانہ منصوبہ تيار کيا، ہو سکتا ہے انھوں نے يہ باتيں يوسف 
طرف جانے کی اجازت لے ليں ۔ (عليه السالم) کے سامنے کی ہوں تاکہ وه بھی باپ سے تقاضا کريں اور ان سے صحرا کی

اس منصوبے ميں ايک طرف باپ کے لئے انھوں نے باپ کے لئے يہ مشکل پيدا کردی تھی کہ اگر وه يوسف کو ہمارے 
سپرد نہيں کرتا تو يہ اس امر کی دليل ہے کہ ہميں متہم سمجھتا ہے اور دوسری طرف کھيل کود اور سير وتفريح کے لئے 

  سف (عليه السالم) کے لئے تحريک تھی ۔شہر سے باہر جانے کی يو
جی ہاں! جو لوگ غفلت ميں ضرب لگانا چاہتے ہيں ان کے منصوبے ايسے ہی ہوتے ہيں وه اپنے آپ کو حق بجانب ثابت 

(مومن “ المومن کيس”کرنے کے لئے تمام نفسياتی اور جذباتی پہلوؤں سے کام ليتے ہيں ليکن صاحباِن ايمان افراد کو 
ہے) کے مصداق ايسے خوبصورت ظواہر سے دھوکا نہيں کھانا چاہيئے اگرچہ ايسی سازش بھائی کی سے  ہوشيار ہوتا
  کيوں نہ ہو۔

حضرت يعقوب (عليه السالم) نے برادراِن يوسف کی باتوں کے جواب ميں بجائے اس کے کہ انہيں بُرے ارادے کا ديتے 
  ہوں تو اس کی دو وجوه ہيں: کہنے لگے َميں تمہارے ساتھ يوسف کو بھيجنے پر تيار نہيں

  پہلی يہ کہ يوسف کی جدائی ميرے لئے غم انگيز ہے (قَاَل ٕاِنِّی لَيَْحُزنُنِی ٔاَْن تَْذھَبُوا بِِہ ) ۔
اور مجھے ڈر ہے کہ مبادا ” اور دوسری يہ کہ ہوسکتا ہے کہ ان کے ارد گرد کے بيابانوں ميں خونخوار بھيڑےے ہوں

بند کو کھاجائے اور تم اپنے کھيل کود ، سير وتفريح اور دوسرے کاموں ميں مشغول کوئی بھيڑياميرے فرزنِد دل
ْئُب َؤاَْنتُْم َعْنہُ َغافِلُوَن) ۔“(ہوں   َؤاََخاُف ٔاَْن يَأُْکلَہُ الذِّ

ڑيوں يہ بالکل فطری امر تھا کہ اس سفر ميں بھائی اپنے ٓاپ ميں مشغول ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی سے غافل ہوں اور بھ
سے بھرے اس بيابان ميں کوئی بھيڑيا يوسف کو ٓالے، البتہ بھائيوں کے پاس باپ کی پہلی دليل کا کوئی جواب نہ تھا کيونکہ 
يوسف کی جدائی کا غم ايسی چيز نہ تھی کہ جس کی وه تالفی کرسکتے بلکہ شايد اس بات نے بھائيوں کے دل ميں حسد کی 

  ٓاگ کو اور بھڑديا ہو۔
بيٹے کو باہر لے جانے کے بارے ميں باپ کی دليل کا جواب تھا کہ جس کے ذکر کی چندان ضرورت نہ تھیدوسری طرف 

اور وه يہ کہ ٓاخرکار بيٹے کو نشوونما اور تربيت کے لئے چاہتے يا نہ چاہتے ہوئے باپ سے جدا ہونا ہے اور اگر وه 
ما نہيں پاسکے گااور بيٹے کے تکامل اور ارتقاء کے نورستہ کے پودے کی طرح ہميشہ باپ کے زيِر سايہ رہے تو نشوون

لئے باپ مجبور ہے کہ يہ جدائی برداشت کرے، آج کھيل کود ہے کل تحصيِل علم ودانش ہے، پرسوں زندگی کے لئے کسب 
  وکار اور سعی وکوشش ہے، ٓاخرکار جدائی ضروری ہے ۔

کا جواب شروع کيا کہ جو ان کی نگاه ميں اہم اور بنيادی لٰہذا اصالً انھوں نے اس کا جواب نہيں ديا بلکہ دوسری دليل 
کہنے لگے: کيسے ممکن ہے ہمارے بھائی کوبھيڑيا کھاجائے حاالنکہ ہم طاقتور گروه ہيں،اگر ايسا ہوجائے تو ہم زيا ”تھی

ْئُب َونَْحُن ُعْصبَةٌ ٕاِنَّا ٕاًِذا لََخاِسرُ “(کاروبد بخت ہونگے   ون)۔قَالُوا لَئِْن ٔاََکلَہُ الذِّ
يعنی کيا ہم ُمرده ہيں کہ بيٹھ جائيں اور ديکھتے رہيں گے اور بھيڑيا ہمارے بھائی کو کھاجائے گا، بھائی کو بھائی سے جو 

تعلق ہوتا ہے اس کے عالوه جو بات اس کی حفاظت پر ہميں ابھارتی ہے يہ ہے کہ ہماری لوگوں ميں عزت وٓابرو ہے، 
ناکہ طاقتور موٹی گردنوں والے بيٹھے رہے اور اپنے بھائی پر بھيڑے کو حملہ  ؛لوگ ہمارے متعلق کيا کہيں گے، يہی

  کرتے ديکھتے رہے، کيا پھر ہم لوگوں ميں جينے کے قابل رہيں گے ۔
انھوں نے ضمناً باپ کی اس بات کا بھی جواب ديا کہ ہوسکتا ہے تم کھيل کود ميں لگ جاؤ اور يوسف سے غافل ہوجاؤ اور 

لہ گويا ساری دولت اور عزت وٓابرو کے ضائع ہونے کا ہے ايسا مسئلہ نہيں ہے کہ کھيل کود ہميں غافل وه يہ کہ يہ مسئ
  کردے کيونکہ اس صورت ميں ہم لوگ بے وقعت ہوجائيں گے اور ہماری کوئی قدروقيمت نہيں ہوگی ۔

بھيڑےے کے حملے کے يہاں سوال سامنے ٓاتا ہے کہ تمام خطرات ميں سے حضرت يعقوب (عليه السالم) نے صرف 
  خطرے کی نشاندہی کيوں کی تھی ۔

  بعض کہتے ہيں کہ کنعان کا بيابان بھيڑيوں کا مرکز تھا، اس لئے زياده خطره اسی طرف سے محسوس ہوتا تھا ۔
بعض ديگر کہتے ہيں کہ يہ ايک خواب کی وجہ سے تھا کہ جو حضرت يعقوب (عليه السالم) نے پہلے ديکھا تھا کہ بھيڑيوں

  ان کے بيٹے يوسف پر حملہ کرديا ہے ۔ نے
يہ احتمال بھی ذکر کيا گيا ہے کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے کنائے کی زبان ميں بات کی تھی اوران کی نظر بھيڑيا 

  صفت انسانوں کی طرف تھی، جيسے يوسف کے بعض بھائی تھے ۔
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) کے معصوم جذبات کوتحريک کی اور انھيں بہرحال انھوں نے بہت حليے کےے، خصوصا حضرت يوسف (عليه السالم
شوق داليا کہ وه شہر سے باہر تفريح کے لئے جائيں اور شايد يہ ان کے لئے پہال موقع تھا کہ وه باپ کو اس کے لئے 

  راضی کريں اور بہر صورت اس کام کے لئے ان کی رضامندی حاصل کريں ۔
..............  

اده سے دراصل جانوروں کے چرنے اور خوب کھانے کے معنی ميں ہے ليکن کبھی انسان کے م“) قطع” (بروزن“ رتع“ ”يرتع”۔ ١
  کے لئے تفريح کرنے اور کوب کھانے پينے کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے ۔

  ُرسوا ُکن ُجھوٹ 

اتھ بھيج دے، وه رات ٓاخر کار بھائی کامياب ہوگئے ، انہوں نے باپ کو راضی کرليا کہ وه يوسف (عليه السالم) کو ان کے س
انہوں نے اس خوش خيالی ميں گزاری کہ کل يوسف کے بارے ميں ان کا منصوبہ عملی شکل اختيار کرے گااور راستے کی
رکاوٹ اس بھائی کو ہم ہميشہ کے لئے راستے سے ہٹا ديں گے، پريشانی انہيں صرف يہ تھی کہ باپ پشيمان نہ ہو اور اپنی 

  بات واپس نہ لے لے ۔
سويرے وه باپ کے پاس گئے اور يوسف کی حفاظت کے بارے ميں باپ نے ہدايت دہرائيں، انہوں نے بھی اظہاِر صبح 

  اطاعت کيا، باپ کے سامنے اسے بڑی محبت و احترام سے اٹھايا اور چل پڑے ۔
نے سے لگايا، کہتے ہيں کہ شہر کے دروازے تک باپ ان کے ساتھ ٓائے اور ٓاخری دفعہ يوسف کو ان سے لے کر اپنے سي

ٓانسو ان کی ٓانکھوں سے برس رہے تھے، پھر بھی يوسف کو ان کے سپرد کرکے ان سے جدا ہوگئے ليکن حضرت يعقوب 
(عليه السالم) کی ٓانکھيں اسی طرح بيٹوں کے پيچھے تھيں، جہاں تک باپ کی ٓانکھيں کام کرتی تھيں وه بھی يوسف (عليه 

ليکن جب انہيں اطمينان ہوگيا کہ اَطٔوب باپ انہيں نہيں ديکھ سکتا تو اچانک انہوں السالم)پر نوازش اور محبت کرتے رہے 
نے ٓانکھيں پھير ليں، سالہاسال سے َحسد کی وجہ سے جو اُن کے اندر تہ بہ تہ بغض وکينہ موجود تھا وه حضرت يوسف 

ے سے پناه ليتے ليکن کوئی انہيں (عليه السالم) پر نکلنے لگا، ہر طرف سے اسے مارنے لگے، وه ايک سے بچ کر دوسر
  پناه نہيں ديتا ۔

ايک روايت ميں ہے کہ اس طوفاِن باَل ميں حضرت يوسف (عليه السالم) ٓانسو بہا رہے تھے اور جب وه انہيں کنويں ميں 
ا پھينکنے لگے تو اچانک حضرت يوسف (عليه السالم) ہنسنے لگے،بھائيوں کو بہت تعجب ہوا ہے کہ يہ ہنسنے کو کونس

مقام ہے، گويا يوسف (عليه السالم) نے اس مسئلے کو مذاق سمجھا ہے اور بات سے بے خبر ہے کہ سياه وقت اور بدبختی 
اس کے انتظار ميں ہے ليکن يوسف (عليه السالم) نے اس ہنسنے کے مقصد سے پرده اٹھايا اور سب کو عظيم درس ديا، وه 

  کہنے لگے:
قتور بھائيوں، تمہارے قوی بازؤوں اور بہت زياده جسمانی طاقت پر َميں نے نظر ڈالی تومجھے نہيں بھولتا کہ ايک دن تم طا

َميں بہت خوش ہوا اور َميں نے اپنے ٓاپ سے کہا کہ جس کے اتنے دوست اورمددگار ہوں اسے سخت حوادث کا کيا غم ہے، 
ارے چنگل ميں گرفتار ہوں اور تم سے بچ کر اس دن َميں نے تم پر بھروسہ کيا اور تمہارے بازؤوں پر دل باندھا، اب تمہ

تمہاری طرف پناه ليتا ہوں اور تم مجھے پناه نہيں ديتے، خدا نے تمہيں مجھ پر مسلط کيا ہے تاکہ َميں يہ درس سيکھ لوں کہ 
  اس کے غير پر يہاں تک کہ بھائيوں پر بھی بھروسہ نہ کروں ۔

لے گئے اورانہوں نے متفقہ فيصلہ کرليا کہ اسے کنويں کی مخفی جگہ بہر حال قرٓان کہتا ہے:جب وه يوسف کو اپنے ساتھ 
ا َذھَبُوا بِِہ َؤاَْجَمُعوا أَْن يَْجَعلُوهُ فِی  َغيَابَِة اْلُجبِّ پھنک ديں گے، اس کام کے لئے جو ظلم ستم ممکن تھا انہوں نے روا رکھا( فَلَمَّ

  )١) ۔(
س پروگرام پر متفق تھے اگر چہ حضرت يوسف (عليه السالم) کو قتل کرنےنشاندہی کررتا ہے کہ سب بھائی ا“ اجمعوا”لفظ 

  ميں وه متفق نہ تھے ۔
کے ماده سے اکٹھا کرنے کے معنی ميں ہے اور ايسے مواقع پر ٓاراء وافکار جمع کرنے “ جمع“ ”اجمعوا”اصولی طور پر 

  کی طرف اشاره ہوتا ہے ۔
کی طرف وحی بھيجی، اسے تسلی دی اور اس کی دلجوئی کی اور اس  اس کے بعد فرمايا گيا ہے: اس وقت ہم نے يوسف

ايک دن ايسا ٓائے گا کہ تم انہيں ان تمام منحوس سازشوں اور منصوبوں سے ٓاگاه کرو گے اور تمہيں ”سے کہا غم نہ کھاؤ 
  اَليَْشُعُرونَ  پہچان نہيں سکيں گے(َؤاَْوَحْينَا ٕاِلَْيِہ لَتُنَبِّئَنَّھُْم بِٔاَْمِرِھْم ٰھَذا َوھُمْ 

وه دن کہ جب تم تخِت حکومت پر تکيہ لگائے ہوگے اور تمہارے يہ بھائی تمہاری طرف دسِت نياز پھيالئيں گے اور ايسے 
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تشنہ کاموں کی طرح کہ جو چشمہ خوش گوار کی تالش ميں تپتے ہوئے بيابان ميں سرگرداں ہوتے ہيں، تمہارے پاس بڑی 
گے، ليکن تم اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوگے کہ انہيں خيال بھی نہيں ہوگا کہ تم ان کے بھائی انکساری اور فروتنی سے ٓائيں 

ہو، اس روز تم ان سے کہو گے کہ کيا تمہی نہ تھے جنہوں نے اپنے چھوٹے بھائی يوسف کے ساتھ يہ سلوک کيا اور اس 
  دن يہ کس قدر شرمسار اور پشيمان ہوں گے ۔

ينے سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ وحی اٰلہی وحّی نبوت نہ تھی بلکہ يوسف کے دل پر الہام تھا تاکہکے قر ٢٢اسی سوره کی ٓايہ 
وه جان لے کہ وه تنہا نہيں ہے اور اس کا ايک حافظ ونگہبان ہے، اس وحی نے قلب يوسف (عليه السالم) پر اميد کی ضيا 

  ا ۔پاشی کی اور ياس ونااميدی کی تاريکيوں کو اس کی روح سے نکال دي
يوسف کے بھائيوں نے جو منصوبہ بنا رکھا تھا اُس پر انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق عمل کرليا، ليکن ٓاخرکار انہينواپس 
لوٹنے کے بارے ميں سوچنا تھاکہ جاکر کوئی ايسی بات کريں کہ باپ کو يقين ٓاجائے کہ يوسف کسی سازش کے تحت نہيں 

  گيا ہے اور اس طرح وه باپ کی نوازشات کو اپنی جانب موڈ سکيں ۔بلکہ طبيعی طور پر وادی عدم ميں چال 
اس مقصد کے لئے انہوں نے جو منصوبہ بناياتھا وه بالکل وہی تھا جس کا باپ کو خوف تھا اور وه جس کی پيش بينی 

کہانياں پيش کرچکے تھے، يعنی انہوں نے فيصلہ کيا کہ جاکر کہيں کہ يوسف کو بھيڑيا کھا گيا اور اس کے لئے فرضی 
  کرں ۔

  قرٓان کہتا ہے: رات کے وقت بھائی روتے ہوئے ٓائے(َوَجائُوا ٔاَبَاھُْم ِعَشاًء يَْبُکوَن)۔
ان کے جھوٹے ٓانسو ؤوں اور ٹسوے بہانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹا رونا بھی ممکن ہے اور صرف روتی ہوئی ٓانکھ 

  سے دھوکا نہيں کھانا چاہيئے ۔
اور بے قراری سے اپنے فرزند دلبند يوسف کی واپسی کے انتظار ميں تھا اُس نے جب انہيں واپس  باپ جو بڑی بے تابی

ٓاتے ديکھا اور يوسف ان ميں دکھائی نہ ديا تو وه لرز گيا اور کانپ اٹھا، حاالت پوچھے تو انہوں نے کہا: اب جان! ہم گئے 
گئے اور يوسف کہ جو چھوٹا تھا اور ہم سے مقابلہ نہيں کرسکتااور باہم (سواری اور تير اندازی کے )مقابلوں ميں مشغول ہو

تھا اسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اس کام ميں ہم اتنے محو ہوگئے کہ ہر چيز يہاں تک کہ بھائی کو بھی بھول 
أاَبَانَا ٕاِنَّا َذھَْبنَا نَْستَبُِق َوتََرْکنَا گئے، اس اثنا ء ميں ايک بے رحم بھيڑيا اس طرف ٓاپہنچا اور اس نے اسے چير پھاڑ کھايا( قَالُوا يَ 

  يُوُسَف ِعْنَد َمتَاِعنَا فَٔاََکلَہُ الذِّْئبُ 
ليکن ہم جانتے ہيں کہ تم ہرگز ہماری باتوں کا يقين نہيں کرو گااگر چہ ہم سچے ہونکيونکہ تم نے پہلے ہی اس قسم کی پيش 

  ٔاَْنَت بُِمْؤِمٍن لَنَا َولَْو ُکنَّا َصاِدقِيَن)۔بينی کی تھی لٰہذا اسے بہانہ سمجھو گے(َوَما 
(اے ہمارے والد) کے لفظ سے “ ياابانا”بھائيوں کی باتيں بڑی سوچی سمجھی تھيں، پہلی بات يہ کہ انہوں نے باپ کو 

ی بھاگ دوڑ مخاطب کيا کہ جس ميں ايک جذباتی پہلو تھا، دوسری بات يہ کہ فطری طور پر ايسی تفريح گاه ميں طاقتور بھائ
ميں مشغول ہوگئے اور چھوٹے کو ساما ن کی نگہداشت پر مقرر کريں گے اور اس کے عالوه انہوں نے باپ کو غفلت ميں 
رکھنے کے لئے ايک قدم اور ٓاگے بڑھايا اور روتی ہوئی ٓانکھوں سے کہا کہ تم ہرگز يقين نہيں کروگے اگرچہ ہم سچ بول 

  رہے ہوں ۔
“ وه يوسف کی قميص کو جھوٹے خون ميں تر کئے ہوئے تھے”کو ايک زنده نشانی بھی پيش کريں نيز اس بناء پر کہ باپ 

  (وه خون انہوں نے بکری يا بھيڑ کے بچے يا ہرن کا لگا رکھا تھا) ( َوَجائُوا َعلٰی قَِميِصِہ بَِدٍم َکِذٍب)۔
اس کے مختلف کوائف اور مسائل ہوتے ہيں، ايک حقيقی واقعہ کے مختلف پہلو ہوتے ہيں اور“ دروغ گو حافظہ ندارد”ليکن 

ايسا بہت کم ہوتا ہے کہ ان سب کوايک فرضی کہانی ميں سمويا جاسکے لٰہذا برادراِن يوسف بھی اس نکتے سے غافل رہے 
کہ کم از کم يوسف (عليه السالم) کی کرتے کو چند جگہ سے پھاڑ ليتے تاکہ وه بھيڑئےے کے حملے کی دليل بن سکتا وه 

کی قميص کو اس سے بدن سے صحيح سالم اتار کر خون ٓالوده کرکے باپ کے پاس لے ٓائے، سمجھدار اور تجربہ کار بھائی
بلکہ نفسانی ہوا ” باپ کی جب اس کرتے پر نگاه پڑی تو وه سب کچھ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو 

لَْت لَُکْم ٔاَنفُُسُکْم ٔاَْمًرا )۔“(طانی سازشيں ہيں وہوس نے تمہارے لئے يہ کام پسنديده بنادياہے اور يہ شي   قَاَل بَْل َسوَّ
  بعض روايات ميں ہے کہ :

انہوں نے کرتا اٹھا ليا اور اس کا پہال حصہ ٓاگے کرکے پکار کر کہا:تو پھر اس ميں بھيڑئےے کے پنجوں اور دانتوں کے 
  نشان کيوں نہيں ہيں ۔

  ايک اور روايت کے مطابق :
يعقوب (عليه السالم) نے کرتا اپنے منہ پر ڈال ليا، فرياد کرنے لگے اور ٓانسو بہانے لگے، وه کہہ رہی تھے: يہ حضرت 
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کيسا مہربان بھيڑيا تھا جس نے ميرے بيٹے کوتو کھاليا ليکن اس کے کرتے کو ذره بھر نقصان نہ پہنچايا، اس کے بعد وه 
بعض بھائيوں نے فرياد کی : اے وائے ہو ہم پر روِز قيامت عدِل  بے ہوش ہوکر خشک لکڑی کی طرح زمين پر گر پڑے،

اٰلہی کی عدالت ميں ہم بھائی بھی ہاتھ سے دے بيٹھے ہيں اور باپ کو بھی ہم نے قتل کرديا ہے، باپ اسی طرح سحری تک 
  )2بے ہوش رہے ليکن سہرگاہی کی نسيم سرد کے جھونکے ان کے چہرے پر پڑے تو وه ہوش ميں ٓاگئے ۔(

باوجوديکہ يعقوب (عليه السالم) کے دل ميں ٓاگ لگی ہوئی تھی، ان کی روح جل رہی تھی ليکن زبان سے ہرگز ايای بات نہ 
َميں صبر کروں گا،صبِر جميل، ايسی ” کہتے تھے جو ناشکری، ياس ونااميدی اور جزع و فزع کی نشانی ہو بلکہ کہا 

  )3(فََصْبٌرجميل)۔(شکيبائی جو شکر گزاری اور حمد خدا کے ساتھ ہو
“( جو کچھ تم کہتے ہو اس کے مقابلے ميں َميں خدا سے مدد طلب کرتا ہوں” اس کے بعد يعقوب (عليه السالم) کہنے لگے:

َوهللاُ اْلُمْستََعاُن َعلٰی َما تَِصفُوَن)، َميں اس سے چاہتا ہوں کہ جاِم صبر کی تلقی ميرے حلق ميں شيريں کردے اور مجھے زياده 
توانائی دے تاکہ اس عظيم طوفان کے مقابلے ميں اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکوں اور ميری زبان نادرست اور غلط بات تاب و

  سے ٓالوده نہ ہو ۔
انہوں نے يہ نہيں کہا کہ يوسف کی موت کی مصيبت پر مجھے شکيبائی دے کيونکہ وه جانتے تھے کہ يوسف قتل نہيں 

  کہ جس کا نتيجہ بہرحال اپنے بيٹے سے جدائی ہے، َميں صبر طلب کرتا ہوں ۔ ہوئے بلکہ کہا کہ جو کچھ تم کہتے ہو
کا جواب محذوف ہے اور اس کی تقدير اس طرح ہے:فلما ذھبوا بہ واجمعوا ان يجعلوه فی “ لما” ۔ مندرجہ باال ٓايت ميں ١

  غيابت الجب عظمت فتنتھم(تفسير قرطبی)۔
ک حادثے کی عظمت کا تقاضا تھا کہ کہنے واال اس کے بارے ميں خاموش رہےاور يہ حذف شايد اس بنا پر ہو کہ اس دردنا

  يہ خود بالغت کے فنون ميں سے ايک فن ہے ۔(تفسير الميزان)
  ۔ تفسير ٓالوسی مذکوره ٓايت کے ذيل ميں ۔2
” ا:صفت وموصوف کے قبيل ميں سے ہے اور مبتدا محذوف کی خبر بھی ہے ، يہ دراصل اس طرح تھ“ صبر جميل”۔ 3

  ۔“ صبری صبر جميل

  چند اہم نکات

  ۔ ايک ترِک اولٰی کے بدلے ١
  ابوحمزه ثمالی نے ايک روايت امام سجاد (عليه السالم) سے نقل کی ہے ابوحمزه کہتے ہيں:

اور  جمعہ کے دن َميں مدينہ منوره ميں تھا، نماِز صبح َميں نے امام سجاد (عليه السالم) کے ساتھ پڑھی، جس وقت امام نماز
  تسبيح سے فارغ ہوگئے تو گھر کی طرف چل پڑے، ميں ٓاپ کے ساتھ تھا ۔

  ٓاپ (عليه السالم) نے خادمہ کو ٓاواز دی اور کہا:
  خيال رکھنا جو سائل، ضرورت مند گھر کے دروازے سے گزرے اسے کھانا دينا کيونکہ ٓاج جمعہ کا دن ہے ۔

  ابوحمزه کہتے ہيں:
  د کا تقاضا کرتا ہے مستحق نہيں ہوتا، تو امام نے فرمايا:َميں نے کہا: ہروه شخص کو مد

ٹھيک ہے، ليکن َميں اس سے ڈرتا ہوں کہ ان ميں مستحق افراد ہوں اور ہم انہيں غذا نہ ديں اور اپنے گھر کے دروازے سے
  يعقوب پر ٓان پڑی تھی ۔دھتکار ديں تو کہيں ہمارے گھر والوں پر وہی مصيبت نہ ٓان پڑے جو يعقوب (عليه السالم) اور ٓاِل 

  اس کے بعد فرمايا:
ان سب کو کھانا دو کہ(کيا تم نے نہيں سنا ہے کہ) يعقوب (عليه السالم) کے لئے ہرروز ايک گوسفند ذبح کی جاتی تھی، اس 

وه کا ايک حصہ مستحقين کو ديا جاتا تھا، ايک حصہ وه جناب خود اور ان کی اوالد کھاتے تھے ايک دن ايک سائل ٓايا، 
مومن اور روزه دار تھا، خدا کے ہاں اس کی بڑی قدرومنزلت تھی، وه شہر(کنعان) سے گزرا، شِب جمعہ تھی، افطار کے 
وقت وه دروازه يعقوب (عليه السالم) پر ٓايا اور کہنے لگا: بچی کھچی غذا سے مدد کے طالب غريب ومسافر مہمان کی مدد 

وں نے سنا تو سہی ليکن اس کی بات کو باور نہ کيا، جب وه مايوس ہوگيا اور کرو، اس نے يہ بات کئی مرتبہ دہرائی، انہ
رات کی تاريکی ہر طرف چھا گئی تو وه لوٹ گيا، جاتے ہوئے اس کی ٓانکھوں ميں ٓانسو تھے، اس نے بارگاه اٰلہی ميں 

صبر کئے ہوئے تھا  بھوک کی شکايت کی، رات اس نے بھوک ہی ميں گزاری اور صبح اسی طرح روزه رکھا جب کہ وه
اور خدا کی حمد وثنا کرتا تھا ليکن حضرت يعقوب (عليه السالم) اور ان کے گھر والے مکمل طور پر سير تھے اور صبح 

  کے وقت ان کا کچھ کھانا بچا بھی ره گيا تھا ۔
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  امام (عليه السالم) نے اس کے بعد مزيد فرمايا:
طرف وحی بھيجی: اے يعقوب! تپونے ميرے بندے کو خوار کيا ہے اورخدا نے اسی صبح حضرت يعقوب (عليه السالم) کی 

ميرے غضب کو بھڑکايا ہے اور تُو اور تيری اوالد نزوِل سزا کی مستحق ہوگئی ہے، اے يعقوب ! َميں اپنے دوستوں کو 
  )1زياده جلدی سرزنش کرتا اور سزا ديتا ہوں اور يہ اس لئے کہ َميں ان سے محبت کرتا ہوں ۔(

  مر قابِل توجہ ہے کہ اس حديث کے بعدہے کہ ابو حمزه ثمالی کہتے ہيں:يہ ا
  َميں نے امام سجاد (عليه السالم) سے پوچھا: کہ يوسف (عليه السالم) نے وه خواب کس موقع پر ديکھا تھا؟

  )2امام (عليه السالم) نے فرمايا: اسی رات۔(
ترِک ”حق سے ايک چھوٹی سی لغزش يا زياده صريح الفاظ ميں اس حديث سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انبياء واوليائے

کہ جو گناه اورمعصيت بھی شمار نہيں ہوتا تھا (کيونکہ اس سائل کی حالت حضرت يعقوب (عليه السالم) پر واضح “ اولیٰ 
وباال مقام  نہيں تھی) بعض اوقات خدا کی طرف سے ان کی تنبيہ کا سبب بنتا ہے اور يہ صرف اس لئے ہے کہ ان کا بلند

  تقاضا کرتا ہے کہ وه ہميشہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اور عمل کی طرف متوجہ رہيں کيونکہ:
  حسنات االبرار سيئات المقربين۔

  وه کام جو نيک لوگوں کے لئے نيکی شمار ہوتے ہيں مقربيِن بارگاِه اٰلہی کے لئے برائی ہيں ۔
رِد دل سے بے خبر رہنے کی وجہ سے يہ رنج وغم اٹھائيں تو ہميں جہاں حضرت يعقوب (عليه السالم) ايک سائل کے د

سوچنا چاہيئے کہ وه معاشره جس ميں چند لوگ سير ہوں اور زياده تر لوگ بھوکے ہوں کيسے ممکن ہے کہ اس پر غضب 
  اٰلہی نہ ہو اور کس طرح خدا سے سزا نہ دے ۔

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

  ۔۴١١،ص ٢ثقلين،ج ، اور نورال٢۴٣،ص ٢۔ تفسير برہان، ج2، 1

  ۔ حضرت يوسف (عليه السالم) کی دلکش ُدعا ٢

روايات اہِل بيت (عليه السالم) اور طرِق اہل ِ سنت ميں ہے کہ جس وقت حضرت يوسف (عليه السالم) کنويں کی تہ ميں پہنچ 
وگئی، انہوں نے اپنے خدا گئے تو ان کی اميد ہر طرف سے منقطع ہوگئی اور ان کی تمام تر توجہ ذاِت پاِک خدا کی طرف ہ

  سے مناجات کی اور جبرئيل کی تعليم سے رازونياز کرنے لگے کہ جو روايات ميں مختلف عبارتوں ميں منقول ہے ۔
  ايک روايت ميں ہے کہ ٓاپ (عليه السالم) نے خدا سے يوں مناجات کی:

ھم يا مونس کل غريب ويا صاحب کل وحيد ويا ملجا کل کائف ويا کاشف کل کربة ويا عالم کل نجوی يامنتھی کل شکوی ويا  اللّٰ
حاضر کل مالء ياحّی يا قيّوم اسئلک ان تقذف رجائک فی قلبی حتّٰی اليکون لی ھم وال شغل غيرک وان تجعل لی من امری 

  فرجاً ومخرجاً انک علٰی کل شیء قدير۔ 
و ہر خائف کی پناه گاه ہے، ہر غم کو برطرف بارالہا! اے وه جو غريب مسافرکا مونس ہے اور تنہا کا ساتھی ہے، اے وه ج

کرنے واال ہے، ہر فرياد سے ٓاگاه ہے، ہر شکايت کرنے والے کی ٓاخری اميد ہے اور ہر مجمع ميں موجود ہے، اے حّی! 
اے قيّوم!(اے زنده! اے ساری کائنات کے نگران!) َميں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اپنی اميد ميرے دل ميں ڈال دے تاکہ تيرے 

عالوه کوئی فکر نہ رکھوں اور تجھ سے چاہتا ہوں کہ ميرے لئے اس عظيم مشکل سے راِه نجات پيدا کردے کہ تُو ہر چيز 
  پر قادر ہے ۔

يہ امر جاذِب نظر ہے کہ اس حديث کے ذيل ميں يہے کہ فرشتوں نے حضرت يوسف (عليه السالم) کی ٓاواز ُسنی تو عرض 
  کيا:

  صوت صوت صبی والدعاء دعاء نبی!اٰلھنا نسمع صوتاً ودعاء: ال
  )1پروردگارا! ہم ٓاواز اور دعا سن رہے ہيں ٓاواز تو بچے کی ہے ليکن دعاء نبی کی ہے ۔ (

يہ نکتہ بھی قابِل توجہ ہے کہ جس وقت حضرت يوسف (عليه السالم) کے بھائيوں نے انہيں کنوينميں پھنکا تو ان کا ُکرتہ 
يا تو يوسف نے بہت دادوفرياد کی کہ کم از کم ميرا ُکرتہ تو مجھے دے دو تاکہ اگر َميں زنده اتار ليا اور ان کا بدن برہنہ ہوگ

رہوں تو ميرا بدن ڈھانپے اور اگر مرجاؤں تو ميرا کفن ہو ، بھائی کہنے لگے: اسی سورج، چاند اور ستاروں سے کہ جنہيں 
  وار ہوں اور تجھے لباس پہنائيں ۔خواب ميں ديکھا تھا تقاضا کرو کہ اس کنويں ميں تيرے مونس وغمخ

  )2حضرت يوسف عليہ السالم جب غير خدا سے مطلقاً نااميد ہوگئے تو مذکوره باال دعا کی ۔(
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  امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے ، ٓاپ نے فرمايا:
ہے ہو؟ انہوں نے جواب جب انہوں نے يوسف کو کنويں ميں پھينکا تو جبرائيل ان کے پاس ٓائے اور کہا: بّچے! يہاں کيا کرر

  ديا : بھائيوں نے مجھے کنويں ميں پھينک ديا ہے ۔
  جبرائيل کہنے لگے: کيا تم کنويں سے باہر نکلنا چاہتے ہو؟

  وه کہنے لگے: خدا کی مرضی ہے، اگر وه چاہے گا تو مجھے باہر نکال لے گا ۔
  ؤ۔جبرائيل نے کہا: خدا نے حکم ديا ہے کہ يہ دعا پڑھو تاکہ باہر ٓاجا

  انہوں نے کہا کونسی دعاء؟
  جبرائيل نے کہا : کہو:

ھم انی اسئلک بان لک الحمد الالہ اال انت المنان، بديع السٰمٰوت واالرض، ذوالجالل واالکرام، ان تصلی علی محمدوٰال محمد  اللّٰ
  وان تجعل لی مما انافيہ فرجاً ومکرجاً 

تعريف تيرے لئے ہے، تيرے عالوه کوئی معبود نہيں، تُو ہے جو  پروردگارا ! َميں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے کہ حمد و
بندوں کو نعمت بخشتا ہے، ٓاسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے، صاحِب جالل واکرام ہے، َميں درخواست کرتا ہوں کہ 

  )3محمد وٓاِل محمد پر درود بھيج اور جس ميں َميں ہوں اس سے مجھے کشائش ونجات عطا فرما ۔(
  وئی مانع نہيں کہ حضرت يوسف عليہ السالم نے يہ دونوں دعائيں کی ہوں ۔ک

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

  ۔٣٣٧٣،ص ۵۔ تفسير قرطبی،ج 2، 1
  ۔۴١۶،ص ٢۔ نورالثقلين،ج 3

  کا مفہوم “واجمعوا ان يجعلوه فی غيابت الجب”۔٣

اس بات کی دليل ہے کہ انہوں نے حضرت يعنی ۔ انہوں نے اتفاق کيا کہ اسے کنويں کی مخفی جگہ پر ڈال ديں ۔ يہ جملہ 
يوسف (عليه السالم) کو کنويں ميں پھينکا نہيں تھا بلکہ نيچے لے گئے تھے، کنويں کی تہ ميں جہاں ايک چبوترا سا نيچے 

جانے والوں کے لئے بناياجاتا ہے اور سطِح ٓاب کے قريب ہوتا ہے انہوں نے حضرت يوسف (عليه السالم) کی کمر ميں 
ل کر وہاں تک پہنچايا اور وہاں چھوڑ ديا ، مندرجہ باال ٓايات کی تفسير ميں جو متعدد روايات وارد ہوئيں ہيں وه بھی طناب ڈا

  اس مطلب کی تائيد کرتی ہيں ۔

  ۔ تسويِل نفس سے کيا مراد ہے؟ ۴
بھی بيان کيا جاتا“کرنا وسوسہ پيدا ”کے معنی ميں ہے، بعض اوقات اس کا معنی “ تزئين”تسويل کے ماده سے“ سّولت” لفظ

ہے، ان تمام معانی کی بازگشت تقريبا ًايک ہی مفہوم کی طرف ہے يعنی تمہاری نفسياتی خواہشات نے تمہارے لئے يہ کام 
مزين کردياہے، يہ اس طرف اشاره ہے کہ جس وقت سرکش ہواوہوس انسانی روح اور فکر پر غلبہ کرليتی ہے تو بدترين 

قتل کرنا يا جال وطن کرنا وغيره بھی انسان کی نظر ميں ايسے پسنديده ہوجاتے ہيں کہ وه انہيں ايک جرائم مثالً بھائی کو 
مقدس اور ضروری چيز خيال کرنے لگتا ہے، يہاں سے نفسياتی مسائل کی ايک عمومی بنياد کی طرف دريچہ ُکھلتا ہے وه 

ميں اخالقی رذائل بھی شامل ہوں انسان کی قوِت يہ کہ ہميشہ کسی ايک مسئلے کی طرف افراطی ميالن خصوصاً جب اس 
  شناخت پر پرده ڈال ديتا ہے اور اس کی نظر ميں حقائق کو الٹ کر پيش کرتا ہے ۔

اسی لئے تہذيِب نفس کے بغير فيصلہ کرنا اور عينی حقائق کو پہچاننا ممکن نہيں ہے اور يہ جو ہم ديکھتے ہيں کہ قاضی 
بھی اسی طرف اشاره ہے، جس٢٨٢دليل يہی ہے اور قرٓان مجيد ميں سوره بقره کی ٓايہ کے لئے عدالت شرط ہے تو اس کی 

  ميں فرمايا گيا ہے:
  ۔

  اور تقوٰی اختيار کرو خدا تمہيں علم ودانش دے گا ۔

  ۔ دروغ گو حافظہ ندارد ۵
ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حضرت يوسف عليہ السالم کے ساتھ بھائيوں کے سلوک کی داستان سے يہ مشہور حقيقت پھر درجہ 

جھوٹا ٓادمی ہميشہ کے لئے اپنا راز نہيں چھپا سکتا کيونکہ عينی حقائق جب خارجی وجود حاصل کرليتے ہيں تو ديگر امور 
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کے ساتھ ان کے بے شمار روابط ہوتے ہيں اور جھوٹا ٓادمی جو اپنے جھوٹ کے ذريعے ايک غلط منظر تخليق کرنا چاہتا 
زيرک وہوشيار ہو ان تمام روابط کو محفوظ نہيں رکھ سکتا، بالفرض اگر وه مسئلہ سے متعلق چند ہے تو وه جس قدر بھی 

جعلی رابطے تيار بھی کرلے پھر بھی يہ بناوٹی رابطے حافظے ميں ہميشہ کے لئے رکھنا ٓاسان کام نہينہے اور اس سے 
ت سے روابط غفلت ميں ره جاتے ہيں اور انہی تھوڑی غفلت تضاد بيانی کا سبب بن جاتی ہے، عالوه ازيں ان ميں سے بہ

سے ٓاخر کار حقيقت فاش ہوجاتی ہے، اور يہ ان تمام افراد کے لئے ايک درس ہے جنہيں اپنی عزت وٓابرو ہے کہ وه کبھی 
  جھوٹ کا طواف نہ کريں، اپنی معاشرتی حيثيت کو خطرے ميں نہ ڈاليں اور اپنے لئے خدا کا غضب نہ خريديں ۔

  ۔ صبِر جميل کيا ہے؟ ۶
سخت حوادث اور سنگين طوفانوں کے مقابلے ميں پامردی وشکيبائی انسان کی روحانی عظمت اوربلند شخصيت کی نشانی 

  ہے، ايسی عظمت کہ جس ميں عظيم حوادث سما جاتے ہيں ليکن انسان ڈگمگاتا اور لرزتا نہيں ۔
کو ہال دہتا ہے ليکن بحِر اوقيانوس جيسے بڑے سمندروں ميں بڑے  ہوا کا ايک ہلکا سا جھونکا چھوٹے سے تاالب کے پانی

  بڑے طوفان ٓارام سے سما جاتے ہيں اور انہيں کوئی فرق نہيں پڑتا ۔
بعض اوقات انسان ظاہراً پامردی وشکيبائی دکھاتا ہے ليکن بعد ميں ُچبھنے والی باتيں کرتا ہے کہ جو ناشکری اور عدِم 

طرح وه خود اپنے صبر وتحمل کا چہره بدنما کرديتا ہے ليکن با ايمان، قوی االرادی اور عالی برداشت کی نشانی ہے، اس 
ظرف وه لوگ ہيں کہ ايسے حوادث ميں جن کا پيمانہ صبر لبريز نہيں ہوتا اور ان کی زبان پر کوئی ايسی بات نہيں ٓاتی جو 

  ہے ۔“ صبِر جميل ”اور “ صبِر زيبا” رکہ ناشکری، کفران، بے تابی اور جزع وفزع کی مظہر ہو، ان کا صب
اس وقت يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ اس سوره کی دوسری ٓايات ميں ہم پڑھتے ہيں کہ حضرت يعقوب (عليه السالم) نے اس 

  قدر گريہ اور غم کيا کی ان کی ٓانکھوں کی بينائی جاتی رہی، کيا يہ بات صبِر جميل کے منافی نہيں؟
ملے ميں ديا جاسکتا ہے اور وه يہ کہ مرداِن خدا کا دل احساسات اور عواطف کا مرکزہوتا ہے، اس سوال کا جواب ايک ج

مقاِم تعجب نہيں کہ بيٹے کے فراق ميں ٓانسوؤں کا سيالب امڈ پڑے، يہ ايک حساس مسئلہ ہے، اہم يہ ہے کہ وه اپنے اوپر 
کريں، اسالمی احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب  ضبط رکھيں يعنی کوئی بات اور کوئی حرکت رضائے اٰلہی کے خالف نہ

پيغمبِر اسالم اپنے بيٹے ابراہيم کی موت پر ٓانسو بہا رہے تھے تو اتفاقاً يہی اعتراض ٓاپ پر کيا گيا کہ ٓاپ ہميں رونے سے 
  رمايا:منع کرتے ہيں ليکن ٓاپ خود ٓانسو بہاتے ہيں تو پيغمبِر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے جواب ميں ف

  ٓانکھيں روتی ہيں اور دل غم زده ہوتا ہے ليکن ہم کوئی ايسی بات نہيں کرتے جو خدا کو ناراض کردے ۔
  حديث کے الفاظ يوں ہيں:

  تدمع العين ويحزن القلب والنقول مايسخط الرب۔
  ايک اور حديث ميں يہ الفاظ ہيں:

  ليس ٰھذا بکاء ان ٰھذا رحمة
  )1تو(جذبات کا اظہار اور) رحمت ہے ۔(يہ(بے تابی کا)گريہ نہيں ہے يہ 

يہ اس طرف اشاره ہے کہ انسان کے سينے ميں دل ہے پتھر نہيں اور فطری امر ہے کہ جن معامالت کا تعلق دل کے جذبات
سے ہو ان پر وه ردِّ عمل تو کرتا ہے اور اس کا ساده ترين اظہار ٓانکھوں سے اشک رواں ہونا ہے، يہ عيب نہيں ہے بلکہ يہ 

  و حسن ہے، عيب يہ ہے کہ انسان ايسی بات کرے جس سے خدا غضب ناک ہو۔ت
..............  

 ۔١۵١،و ١۵٧،ص ٢٢۔ بحار، طبع جديد،ج 1

 

  09تفسير نمونہ جلد 
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وهُ بَِضاَعةً َوهللاُ  ١٩    َعلِيٌم بَِما يَْعَملُوَن ۔َوَجائَْت َسيَّاَرةٌ فَٔاْرَسلُوا َواِرَدھُْم فَٔاْدلَی َدْلَوهُ قَاَل يَابُْشرٰی ٰھَذا ُغاَلٌم َؤاَسرُّ
اِھِديَن۔ ٢٠   َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِھَم َمْعُدوَدٍة َوَکانُوا فِيِہ ِمَن الزَّ

  ترجمہ
  
۔اور قافلہ ٓاپہنچا(انہوں نے) پانی پر مامور( شخص کو پانی کی تالش) کو بھيجا، اُس نے اپنا ڈول کنويں ميں ڈاال اور وه ١٩

  پکارا: خوشخبری ہو، يہ لڑکا ہے
قابِل محبت)انہوں نے اسے ايک سرمايہ سمجھتے ہوئے دوسروں سے مخفی رکھا اور جو کچھ وه انجام ( خوبصورت اور 

  ديتے تھے خدا اس سے ٓاگاه ہے ۔
۔اور انہوں نے اسے چند درہموں کی معمولی قيمت پر بيچ ديا اور (اسے بيچتے ہوئے) وه اس کے بارے ميں بے اعتناء ٢٠

  ان کا راز فاش نہ ہوجائے)تھے( کيوں کہ وه درتے تھے کہ کہيں 

  سرزميِن مصر کی جانب 
يوسف (عليه السالم) نے کنويں کی وحشت ناک تاريکی اور ہولناک تنہائی ميں بہت تلخ گھڑياں گزاريں ليکن خدا پر ايمان 

توانائی بخشی اور ايمان کے زيِر سايہ ايک اطمينان نے ان کے دل ميں نوِر اميد کی کرنيں روشن کردی تھيں اور انہيں ايک 
تھی تاکہ وه اس ہولناک تنہائی کو برداشت کريں اور ٓازمائش کی اس بھٹی سے کاميابی کے ساتھ نکل ٓائيں، اس حالت ميں وه 

(َوَجائَْت “ کتنے دن رہے يہ خدا جانتا ہے، بعض مفسرين نے تين دن لکھا ہے اور بعض نے دو دن، بہرحال ايک قافلہ ٓاپہنچا
  )١َسيَّاَرةٌ)۔(

ر اس قافلے نے وہيں نزديک ہی پڑاؤ ڈاال، واضح ہے کہ قافلے کی پہلی ضرورت يہی ہوتی ہے کہ وه پانی حاصل کرے، او
اُس نے اپنا ڈول کنويں ميں ” ، )٢انہوں نے پانی پر مامور شخص کو پانی کی تالش ميں بھيجا( فَٔاَْرَسلُوا َواِرَدھُم)(”اس لئے

  فَٔاَْدلَی َدْلَوهُ)۔“( ڈاال
کنويں کی تہ ميں متوجہ ہوئے کہ کنويں کے اوپر سے کوئی ٓاواز ٓارہی ہے، ساتھ ہی ديکھا کہ ڈول اور رسی تيزی يوسف 

سے نيچے ٓارہی ہے، انہوں نے موقع غنيمت جانا اور اس عطيہ اٰلہی سے فائده اٹھايا اور فوراً اس سے لپٹ گئے، 
اری ہے، جب اس نے زور لگاکر اسے اوپر کھينچا تو اچانک نے محسوس کيا کہ اس کا ڈول اندازے سے زياده بھ)٣بہشتی(

  اس کی نظر ايک چاند سے بچے پر پڑی، وه ِچاّليا: خوشخبری ہو، يہ تو پانی کے بجائے بچہ ہے (قَاَل يَابُْشرٰی ٰھَذا ُغاَلٌم )۔
ں کو پتہ نہ چلے اور يہ خود ہی ٓاہستہ ٓاہستہ قافلے ميں سے چند لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گيا ليکن اس بنا پر کہ دوسرو

اسے ا نہوں نے ايک اچھا سرمايہ سمجھتے ہوئے ”مصر ميں اس خوبصورت بچے جو ايک غالم کے طور پر بيچ ديں 
وهُ بَِضاَعةً )(“(دوسروں سے مخفی رکھا   )۴َؤاََسرُّ

  البتہ اس جملے کی تفسير ميں کچھ اور احتمال بھی ذکر کئے گئے ہيں :
عليه السالم) جن کے ہاتھ لگا انہوں نے اس کا کنويں سے ملنا مخفی رکھا اور کہا کہ يہ سرمايہ ہميں ايک يہ کہ يوسف (

  کنويں کے مالکوں نے ديا ہے تاکہ اسے ان کے لئے مصر ميں بيچ ديں ۔
ھی دوسرا يہ کہ يوسف (عليه السالم) کے بعض بھائی جواس کی خبر لينے کے لئے يا اس کو غذا دينے کے لئے کبھی کب

کنويں کے پاس ٓايا کرتے تھے جب انہيں اس واقعے کا پتہ چال تو انہوں نے اس بات کو چھپايا کہ يوسف ان کا بھائی ہے، 
صرف يہ کہا کہ يہ ہمارا غالم ہے جو بھاگ ٓايا ہے اور يہاں چھپا بيٹھا ہے اور انہوں نے يوسف کی دھمکی دی کہ اصل 

  جائے گا ۔ معاملے سے پرده اٹھائے گا تو قتل کرديا
  ليکن پہلی تفسير زياده صحيح معلوم ہوتی ہے ۔

  ٓايت کے ٓاخر ميں ہے : جو کچھ وه انجام ديتے ہيں خدا اس سے ٓاگاه ہے(َوهللاُ َعلِيٌم بَِما يَْعَملُوَن )۔
  ِھَم َمْعُدوَدة)۔ٓاخر کار انہوں نے يوسف (عليه السالم) کو تھوڑی سی قيمت پر بيچ ديا ( َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَرا

يوسف (عليه السالم) کو بيچنے کے بارے ميں اختالف ہے، بعض انہيں يوسف کے بھائی سمجھتے ہيں، ليکن ٓايات کا ظاہر 
ی مفہوم يہ ہے کہ يہ کام قافلے والوں نے کيا ، کيونکہ زيِر نظر ٓايت ميں بھائيوں کے بارے ميں کوئی بات نہيں ہوئی اور ان

اور “ اسروه”، “ارسلوا”ے اختتام پر بھائيوں سے متعلق بحث ختم ہوگئی ہے اور جمع کی ضميريں سے قبل کی ٓايت ک
  سب ايک ہی طرف لوٹتی ہيں (يعنی، قافلے والے)۔“ شروه”

يہاں يہ سوال سامنے ٓاتا ہے کہ انہوں نے حضرت يوسف (عليه السالم) کو تھوڑی سی قيمت پر کيوں بيچ ديا، قرٓان نے اسے 
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  سے تعبير کياہے کيونکہ حضرت يوسف (عليه السالم) کا کم از کم ايک قيمتی غالم سمجھے جاسکتے تھے ۔“بثمن بخس”
ليکن يہ معمول کی بات ہے کہ ہميشہ چور يا ايسے افراد جن کے ہاتھ کوئی اہم سرمايہ بغير کسی زحمت کے ٓاجائے تو وه 

يچ ديتے ہيں اوريہ فطری بات ہے کہ اس جلد بازی ميں وه اس خوف سے کہ کہيں دوسروں کو معلوم نہ ہوجائے اسے فورا ًب
  زياده قيمت حاصل نہيں کرسکتے ۔

  اصل ميں کسی چيز کو ظلم کے ساتھ کم کرنے کے معنی ميں، اسی لئے قرٓان کہتا ہے :“ بخس”
  والتبخسوا الناس اشيائھم ۔

  )٨۵لوگوں کی چيزوں کو ظلم کے ساتھ کم نہ کرو۔(ہود:
ہوں نے حضرت يوسف (عليه السالم) کو کتنے داموں ميں بيچا اور پھر يہ رقم ٓاپس ميں کس طرح تقسيم اس بارے ميں کہ ان

 ۴٠درہم ، بعض نے  ٢٢درہم ، بعض نے  ٢٠کی، اس سلسلے ميں بھی مفسرين کے درميان اختالف ہے، بعض نے يہ رقم 
الوں کی تعداد دس بيان کی جاتی ہے، اس درہم لکھی ہے اور طرف توجہ کرتے ہوئے کہ بيچنے و ١٨درہم اور بعض نے 

  ناچيز رقم ميں سے ہر ايک کا حصہ واضح ہوجاتا ہے ۔
اِھِدين)۔-ٓايت کے ٓاخر ميں فرمايا گيا ہے   :يوسف کو بيچنے کے بارے ميں وه بے اعتناء تھے ( َوَکانُوا فِيِہ ِمَن الزَّ

اس طرف اشاره ہے کہ اگر انہوں نے يوسف کر يہ جملہ درحقيقت گزشتہ جملے کی علت بيان کرنے کے لئے ہے، يہ 
تھوڑی سی رقم پر بيچ ديا تو اس کی وجہ يہ تھی کہ وه اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے اور اس کے بارے 

  ميں بے اعتناء تھے ۔
مولہ قميت پر لے عموما ايسا يا اس لئے تھا کہ يوسف (عليه السالم) کو قافلے والوں نے بے مول ليا تھا اور انسان جو چيز مع

کم قيمت پر ہی بيچتا ہے اور يا وه ڈرتے تھے کہ مبادا ان کارازفاش ہواور کوئی مدعی پيداہوجائے اور يا اس بناء پر کہ 
انہيں يوسف (عليه السالم) ميں غالم ہونے کی نشانياں نظر نہيں ٓاتی تھيں بلکہ ٓازادی اور حريت کے ٓاثار ان کے چہرے سے 

  اسی بنا پر نہ بيچنے والے ان ميں کوئی دلچسپی رکھتے تھے نہ خريدار۔ ہويدا تھے،
..............  

  اس لئے کہتے ہيں کيونکہ وه ہميشہ حرکت ميں رہتا ہے ۔“ سيارة”۔کاروان کو ١
فردات ميں سے ليا گيا ہے جس کا معنی جيسے کہ راغب نے م“ ورود”پانی النے والے کے معنی ميں ہے، اصل ميں يہ لفظ “ وارد”۔٢

کہا ہے پانی کا قصد کرنا اگر چہ بعد ميں اس کے معنی ميں وسعت پيدا ہوگئی اور ہر ورود و دخول کے مفہوم ميں استعمال ہونے لگا 
  ہے ۔
  اردو ميں پانی بھرنے والے کو کہتے ہيں ۔(مترجم)“ بہشتی”۔٣
معنی ميں ہے کہ جسے جدا کرليا جائے،  کے ماده سے گوشت کے ايک ٹکڑے کے“) نظر”(بروزن“ بضع”اصل ميں “ ۔بضاعة۴

بدن کے “ بضاعة”بعدازاں اس معنی ميں وسعت پيدا ہوگئی اور يہ لفظ مال اور سرمايہ کے اہم حصے کے لئے بھی استعمال ہونے لگا
ے تين س“)حزب”(بروزن“ بضع”موٹے اور پرگوشت انسان کے معنی ميں ٓايا ہے اور “ حسن البضع”ٹکڑے کے معنی ميں ہے اور 

  لے کر دس تک کے عدد کے معنی ميں ٓايا ہے ۔

نَّا لِيُوُسَف ِفی ااْلَْٔرِض َولِنَُعلَِّمہُ ِمْن َوقَاَل الَِّذی اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرٔاَتِِہ ٔاَْکِرِمی َمْثَواهُ َعسٰی ٔاَْن يَنفََعنَا ٔاَْو نَتَِّخَذهُ َولًَدا وَ  ٢١ َکٰذلَِک َمکَّ
  َحاِديِث َوهللاُ َغالٌِب َعلٰی ٔاَْمِرِه َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْعلَُموَن ۔تَأِْويِل ااْلَٔ 

ا بَلََغ ٔاَُشدَّهُ آتَْينَاهُ ُحْکًما َوِعْلًما َوَکٰذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِيَن ۔ ٢٢   َولَمَّ

  ترجمہ
  
کہا: اس کے مقام ومنزلت کی تکريم ۔اور وه شخص جس نے اسے سر زميِن مصر سے خريدا اس نے اپنی بيوی سے ٢١

کرنا شايد ہمارے لئے مفيد ہو يا اسے ہم اپنے بيٹے کے طور پر اپنا ليں، اس طرح ہم نے يوسف کو اس سرزمين ميں متمکن 
  کرديا، (ہم نے يہ کام کيا)تاکہ وه خواب کی تعبير سيکھ لے، خدا اپنے کام پر غالب ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے ۔

عطا کئے اور ہم اس طرح نيک “ علم”اور “ حکم”ب وه بلوغ وقّوت کے مرحلے ميں داخل ہوا تو ہم نے اسے ۔اور ج٢٢
  لوگوں کو جزاء ديتے ہيں ۔

  مصر کے محل ميں 
حضرت يوسف (عليه السالم) کی بھرپور داستان جب يہاں پہنچی کہ بھائی انہيں کنويں ميں پھينک چکے تو ہر صورت 
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ھ واال مسئلہ ختم ہوگيا، اب اس ننھے بچے کی زندگی کا ايک نيا مرحلہ مصر ميں شروع ہوا، اس طرح بھائيوں کے ساتھ سات
سے کہ ٓاخرکار يوسف مصر ميں الئے گئے، وہاں انہيں فروخت کے لئے پيش کيا گيا، کيونکہ يہ نفيس تحفہ تھا لٰہذا معمول 

تمام”سے وزير يا وزيِر اعظم تھا اور ايسے ہی لوگ کو نصيب ہواکہ جو درحقيقت فرعونوں کی طرف “ مصر” کے مطابق 
کی زياده سے زہاده قيمت دے سکتے تھے، اب ديکھتے ہيں کہ مصر کے گھر يوسف (عليه “ پہلوؤں سے ممتاز اس غالم
  السالم) پر کيا گزرتی ہے ۔

کہ اس غالم کی منزلت قرٓان کہتا ہے:جس نے مصر مينيوسف کو خريدا اس نے اپنی بيوی سے اس کی سفارش کی اور کہا
کا احترام کرنا اور اسے غالموں والی نگاه سے نہ ديکھنا کيونکہ ہميں اميد ہے کہ مستقبل ميں ہم اس غالم سے بہت فائده 

ٔاَْن يَنفََعنَا ٔاَْو نَتَِّخَذهُ  اٹھائيں گے يا اسے فرزند کے طور پر اپنا لينگے(َوقَاَل الَِّذی اْشتََراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرٔاَِتِہ ٔاَْکِرِمی َمْثَواهُ َعسیٰ 
  )١َولًَدا )۔(

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی کوئی اوالد نہ تھی اور وه بيٹے کے شوق ميں زندگی بسر کررہا تھا، جب اس کی
  ٓانکھ اس خوبصورت اور ٓابرومند بچے پر پڑی تو اس کا دل ٓايا کہ يہ اس کے بيٹے کے طور پر ہو ۔

قرٓان مزيد کہتا ہے: اس طرح اس سرزمين مينہم نے يوسف کو متمکن اور صاحب نعمت واختيار کيا(َوَکٰذلَِک اس کے بعد 
نَّا لِيُوُسَف فِی ااْلَْٔرِض)۔   َمکَّ

اس بناء پر تھا کہ يوسف کا مصر ميں ٓانا اور خصوصاً مصرکی زندگی ميں قدم رکھنا ان کی ٓائنده “ تمکين فی االرض”يہ 
رت کے لئے تمہيد تھا اور يا اس بنا پر تھا کہ مصر کے محل کی زندگی کنويں کی تہ کی زندگی سے کوئی کی انتہائی قد

  موزانہ نہ تھا ، وه تنہائی، بھوک اور وحشت کی شدت کہاں اور يہ سب نعمت اور ٓاسائش اور ٓارام وسکون کہاں ۔
حاديث کی تاويل کی تعليم ديں ( َولِنَُعلَِّمہُ ِمْن تَأِْويِل اس کے بعد مزيد فرمايا گيا ہے:ہم نے ايسا اس لئے کيا تاکہ اسے ا

  ااْلََٔحاِديِث)۔
سے مراد ہے، جيسا ہے کہ پہلے بھی اشاره کيا جا چکا ہے تعبيِر خواب کا علم ہے کہ جس کے ذريعے “تَأِْويِل ااْلََٔحاِديثِ ” 

س سے مراد وحی اٰلہی ہے کنونکہ حضرت يوسف يوسف ٓائنده کے اسرار کے اہم حصے سے ٓاگاه ہوسکتے تھے اور يا ا
(عليه السالم) کی خدائی ٓازمائشوں کی سنگالخ گھاٹيوں سے گزر کر درباِر مصر ميں پہنچنے تک ايسی قابليت پيدا کرلی تھی

  کہ حامِل رسالت ووحی ہوں ۔
  ليکن پہال احتمال زياده مناسب معلوم ہوتا ہے ۔

ا اپنے کام پرمسلط اور غالب ہے، ليکن بہت سے لوگ نہيں جانتے( َوهللاُ َغالٌِب َعلٰی ٔاَْمِرِه ٓايت کے ٓاخر ميں ارشاد ہوتا ہے:خد
  َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْعلَُموَن )۔

خدا کے مظاہِر قدرت ميں سے ايک عجيب مظہر اور امور پر اس کا تسلط يوں ہے کہ بہت سے مواقع پر وه انسان کی 
کے وسائل اس کے دشمنوں کے ہاتھوں فراہم کرتا ہے چنانچہ حضرت يوسف (عليه السالم) کے سلسلے کاميابی اور نجات 

ميں اگر بھائيوں کا منصوبہ نہ ہوتا تو وه ہرگز کنويں ميں نہ جاتے اور نہ فرعون کے عجيب خواب کا معاملہ ان کے سامنے
  پيش ہوتا اور نہ ہی يوسف (عليه السالم) مصر بنتے ۔

ا نے بھائيوں کے ہاتھوں يوسف (عليه السالم) کو تخِت قدرت پر بٹھايا اگرچہ وه سمجھتے تھے کہ ہم نے اسے درحقيقت خد
  بدبختی کے کنويں ميں پھينک ديا ہے ۔

اس نئے ماحول ميں جو درحقيقت مصر کا ايک اہم سياسی مرکز تھا يوسف (عليه السالم) کو نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، 
ن طاقت اور طاغوتياِن مصر کے محالت (جنہيں خواب سمجھا جاتا ) اور ان کی بے کراں ثروت کو ايک طرف خيره ک

ديکھتے ہوئے دوسری طرف برده فروشوں کے بازار کا منظر ان کی ٓانکھوں کے سامنے گھوم جاتا، وه ان دونوں کا موازنہ 
د کا شکار ہے تو ان کی روح اور فکر پر بہت کرتے اور ديکھتے کہ عام لوگوں کی اکثريت فراواں رنج وغم اور دکھ در

  بوجھ پرتا اور وه سوچتے کہ اگر مجھے طاقت حاصل ہوجائے تو يہ کيفيت ختم کردوں ۔
جی ہاں! انہوں نے بہت سی چيزيں اس شوروغل کے ماحول ميں سيکھيں، ان کے دل ميں ہميشہ غم واندوه کا ايک طوفان 

ه کچھ نہيں کرسکتے تھے، اس دور ميں وه مسلسل خود سازی اور تہذيِب نفس ميں موجزن ہوتا تھا کيونکہ ان حاالت ميں و
  مشغول تھے ۔

قرٓان کہتا ہے: جب وه بلوغ اور جسم وروح کے تکامل کے مرحلے ميں پہنچا اور انواِر وحی قبول کرنے کے قابل ہو گيا، تو
ا بَلََغ ٔاَُشدَّهُ آتَْينَاهُ    ُحْکًما َوِعْلًما )۔ ہم نے اسے حکم اورعلم ديا(َولَمَّ

  اور اس طرح ہم نيکو کار لوگوں کو جزاء ديتے ہيں(َوَکٰذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِيَن )۔
کے ماده سے مضبوط گروه کے معنی ميں ہے، يہاں جسمانی اور روحانی استحکام کی طرف اشاره ہے، بعض “ شد“ ”اشد”
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کی جمع کہا ہے، بہرحال اس “)سد”(بروزن“ شد”بعض نے اسے جمع ہے جس کا مفرد نہيں ہے ليکن “ اشد”نے کہا ہے کہ 
  کے معنی کا جمع ہونا قابِل انکار نہيں ہے ۔

عطا کيا، يا تو “ علم”اور“ حکم”جو مذکوره ٓايت ميں فرمايا گيا ہے کہ ہم نے يوسف کی جسمانی و رحانی بلوغت پر اسے 
سے مراد عقل وفہم اور صحيح فيصلے کی قدرت ہے “ حکم”مقاِم وحی ونبوت ہے جيسا کہ بعض مفسريننے کہا ہے اور يا 

سے مراد ٓاگاہی اور دانش ہے کہ جس کے ساتھ جہالت نہ ہو، بہرحال “ علم”کہ جو ہوس پرستی اور اشتباه سے خالی ہو اور 
م) کو ان جو کچھ بھی تھے دو ممتاز اور قيمتی خدائی انعام تھے کہ جو کدا نے حضرت يوسف (عليه السال“ علم”اور“ حکم”

کی پاکيزگی تقوٰی ، صبر وشکيبائی اور توکل کی وجہ سے دئے تھے اور يوسف (عليه السالم) کی يہ تمام خوبياں 
  ميں جمع ہے ۔“ محسنين”لفظ

  کے بارے ميں تمام تر احتماالت کو تين احتماالت کے طور پرذکر کيا گيا ہے :“ علم”اور “ حکم”بعض مفسرين نے 
  کی طرف اشاره ہے (چونکہ پيغمبر برحق حاکم ہے )اور علم اشاره ہے علِم دين کی طرف ۔مقاِم نبوت “ حکم”۔ ١
سرکش ہواوہوس کے مقابلے ميں اپنے اوپر ضبط رکھنے کے معنی ميں ہے کہ جو يہاں حکمِت عملی کی طرف “ حکم”۔ ٢

لئے مقدم کياگيا ہے کہ انسان  پر اس“ علم”کو “ حکم”اشاره ہے اور علم اشاره ہے نظری حکمت وعلم ودانش کی طرف اور
  جب تک تہذيِب نفس اور خودسازی نہ کرلے صحيح علم تک نہيں پہنچ سکتا ۔

اس معنی ميں ہے کہ انسان نفِس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جائے اور اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرلے اس طرح کہ “حکم ” ۔٣
وجائے اور علم سے مراد انواِر قدسيہ اور فيِض اٰلہی کی نفِس اماره اوروسوسہ پيدا کرنے والے نفس پر اسے کنٹرول ہ

  )2شعاعيں ہيں کہ جو علم ملکوت سے پاک انسان کے دل پر پڑتی ہے (
..............  

سے ہے جو اقامت کے معنی ميں ہے ليکن يہاں حيثيت اور مقام ومنزلت کے معنی ميں “ ثوی”کا معنی ہے مقام، يہ ماده “ مثوا”۔ ١
  ہے ۔

  ۔١١١،ص ١٨کبير، ج ۔تفسير2

  چند اہم نکات 

  ۔ مصر کا نام کيوں نہيں ليا گيا:١

زيِر نظر ٓايات ميں جاذِب توجہ مسائل ميں سے ايک يہ ہے کہ ان ميں مصر کا نام نہيں ليا گيا ہے کہ وه شخص جس نے 
ت ميں ہم ديکھتے ہےں کہ ايک مصر سے يوسف کو خريدا ليکن ٓايت ميں يہ بےان نہيں ہوا کہ يہ شخص کون تھا، ٓائنده ٓاےا

ميں فرمايا گيا  ٢۵ہی دفعہ اس شخص کے منصب سے پرده نہيں اٹھتا بلکہ تدريجاََ◌ اس کا تعارف کرواےا گيا ہے مثال ٓايہ 
  ہے:

  
جس وقت يوسف نے زليخا کے عشق کے سامنے سر تسليم خم نہ کيا اور بےرونی دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تو اس 

  کو اچانک دروزے پر دےکھا ۔عورت کے شوہر 
(عزيز کی بيوی) کی تعبےر ٓائی ہے“ امراة العزيز”---تک پنچتے ہےں تو اس ميں  ٣٠جب ان ٓاےات سے گزرتے ہوے ٓايہ 

  ۔
يہ تدرےجی بيان يا تو اس لے ہے کہ قرٓان اپنی سنت کے مطابق ہر بات کو ضراری مقدار کے مطابق بيان کرتا ہے جو کہ 

نشانی ہے اور ےا يہ کہ جسے ٓاج کل بھی ادبےات کا معمول ہے کہ ايک داستان بيان کرتے ہوے اسے  فصاحت وبالغت کی
سر بستہ نکتے سے شروع کيا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے ميں تجسس پيدا ہوا ور اس کی پوری توجہ اس داستان کی طرف 

  کھنچ جائے ۔

  ۔ علم تعبيِر خواب اور مصر کا محل:٢
وره باال ٓايات سے پيدا ہوتا ہے يہ ہے کہ علِم تعبيِر خواب اور مصر کے محل ميں حضرت يوسف (عليه دسرا سوال جومذک

کہ جو الِم غايت ہے کے ذريعے اشاره کيا گيا “ الم”کی “ لنعلمہ”السالم) کی موجود گی کا کيا رابطہ ہے کہ اس کی طرف 
  ہے ۔
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ذکوره سوال کا جواب واضح ہوجائے کہ خدائے تعالٰی بہت سی ليکن اگر ہم اس نکتے کی طرف توجہ ديں تو ہوسکتا ہے م
علمی نعمات وعنايات گناه سے پرہيز اور سرکش ہوا وہوس کے مقابلے ميں استقامت کی وجہ سے بخشتا ہے، دوسرے 
  ۔ لفظوں ميں يہ نعمات کہ جو دل کی نورانيت کا ثمره ہيں، ايک انعام ہيں کہ جو خدا اس قسم کے اشخاص کو بخشتا ہے

ابن سيرين تعبير خواب جاننے ميں بڑے مشہور ہيں ، ان کے حاالت ميں لکھا ہے کہ وه کپڑا بيچا کرتے تھے اور بہت ہی 
خوبصورت تھے، ايک عورت انہيں اپنا دل دے بيٹھی، بڑے حيلے بہانے کرکے انہيں اپنے گھر ميں لے گئی اور دروازے 

نے سرتسليم خم نہ کيا اور مسلسل اس عظيم گناه کے مفاسد اس کے بند کرلئے، ليکن انہيں نے عورت کی ہوس کے سام
سامنے بيان کرتے رہے ليکن اس عورت کی ہوس کی ٓاگ اس قدر سرکش تھی کہ وعظ ونصيحت کا پانی اسے نہيں بجھا 

  سکتا تھا ۔
ر ميں موجود گندگی ابن سيرين کو اس چنگل سے نجات پانے کے لئے ايک تدبير سوجھی، وه اٹھے اور اپنے بدن کو اس گھ

کی چيزوں سے اس طرح کثيف ، ٓالوده اور نفرت انگيز کر ليا کہ جب عورت نے يہ منظر ديکھا تو ان سے متنفر ہوگئی اور 
انہيں گھر سے باہر نکال ديا کہتے ہيں کہ اس واقعے کے بعد ابن سيرين جو تعبيِر خواب کے بارے ميں بہت فراست نصيب 

متعلق کتابوں ميں عجيب وغريب واقعات لکھے ہوئے ہيں کہ جو اس سلسلے ميں ان کی گہری  ہوئی اور ان کی تعبير سے
  معلومات کی خبر ديتے ہيں ۔

اس بنا پر ممکن ہے کہ يہ خاص علم وٓاگاہی حضرت يوسف (عليه السالم) کو مصر کی بيوی کی انتہائی قوت جذب کے 
  ی ہو ۔مقابلے ميں نفس پر کنٹرول رکھنے کی بنا پر حاصل ہوئ

عالوه ازيں اس زمانے ميں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار تعبيِر خواب بيان کرنے والوں کے مرکز تھے اور يوسف (عليه 
السالم) جيسا ذہين نوجوان مصر کے دربارميں دوسرے کے تجربات سے ٓاگاہياور علِم اٰلہی سے فيض حاصل کرنے کے 

  لئے روحانی طور پر تيار ہوسکتا تھا ۔
يہ نہ پہال موقع ہے، نہ ٓاخری کہ خدانے جہاِد نفس کے ميدان ميں سرکش ہوا وہوس پر کاميابی حاصل کرنے والے بہرحال 

اپنے مخلص بندے کو علوم ودانش کی ايسی نعمات وعنايات سے نوازا ہو کہ جنہيں کسی مادی ترازو سے نہيں توال جاسکتا،
  مشہور حديث ہے:

  يشاء۔ العلم نور يقذفہ ّهللاٰ فی قلب من
  علم نور ہے خدا جس کے دل ميں چاہتا ہے ڈالتا ہے ۔

يہ اس حقيقت کی طرف بھی اشاره ہوسکتا ہے کہ يہ وه علم ودانش نہيں جو استاد کے سامنے زانو تلمذ تہ کرکے حاصل کی 
والوں کے  جائے يا کسی کو بغير کسی حساب وکتاب کے مل جائے، يہ تو انعامات ہيں، جہاد بالنفس ميں سبقت لے جانے

  لئے ۔

  کياہے ؟:“بلوغ اشد” ۔٣
اس مرحلے تک پہنچنے “ بلوغ اشد”استحکام اور جسمانی وروحانی قوت کے معنی ميں ہے اور “ اشد”ہم کہہ چکے ہيں کہ 

  کے معنی ميں ہے ليکن قرٓان مجيد ميں اس کا اطالق عمِر انسانی کے مختلف مراحل پر ہوا ہے ۔
  معنی ميں ٓايا ہے، مثال ہم پڑھتے ہيں: کے“ سِن بلوغ”بعض اوقات يہ 

  ۔
  ۔)٣۴يتيم کے مال کے قريب نہ جاؤ سوائے حسن طريقے سے، جب تک کہ وه حد بلوغ کو نہ پہنچ جائے(بنی اسرائيل: 

  کبھی چاليس سال کی عمرتک پہنچنے کے معنی ميں استعمال ہواہے مثال:
  ۔

  ۔)١۵ل کا ہوگيا،(احقاف:يہاں تک کے بلوغ اشد کے مرحلے تک پہنچا اور چاليس سا
  اور کبھی يہ لفظ بڑھاپے سے قبل کے مرحلے کے لئے ٓاياہے، ارشاد ہوتا ہے:

  
اس کے بعد خدا تمہيں عالِم جنين سے بچوں کی شکل ميں باہر نکالتا ہے پھر تم جسم وروح کے استحکام کے مرحلے ميں 

  )۶٨پہنچ جاتے ہو اس کے بعد بڑھاپے کے مرحلے ميں،(المومن:
يرات کا يہ فرق ہوسکتا ہے اس بنا پر ہو کہ روح وجسم کے استحکام کے لئے انسان کئی مراحل طے کرتا ہے اور بال تعب

شبہ اس ميں سے ہر مرحلہ ايک حد بلوغ ہے اور چاليس سال کی عمر کے عام طور پر فکر وعقل پختہ ہوتی ہے دوسرا 
مزوری کی طرف مائل ہو تو يہ ايک اور مرحلہ ہے ليکن مرحلہ ہے اور اسی طرح انسان کی عمر ڈھلنے لگے اور وه ک
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بہرحال زيِر بحث ٓايت جسمانی وروحانی بلوغ کے بارے ميں ہے کہ جو حضرت يوسف (عليه السالم) ميں جوانی کی ابتدا ہی
  ميں پيدا ہوگيا تھا ، اس سلسلے ميں فخرالدين رازی نے ايک بات کی ہے جو ہم ذيل ميں بيان کرتے ہيں:

٧دن ہيں، جب اسے چار حصوں ميں تقسيم کريں تو ہر حصہ ٢٧کی گردش کی مدت (جس ميں وه محاق تک پہنچتا ہے)چاند 
  دن کا بنتا ہے (جس سے ايک ہفتہ بنتا ہے)۔

  اسی لئے دانشمندوں نے بدن انسانی کے حاالت کو سات سات سال پر مشتمل چار حصوں ميں تقسيم کيا ہے ۔
نسان پيدا ہوتا ہے تو ضعيف و ناتوں ہو تا ہے جسم کے لحاظ سے بھی اور روھ کے لحاظ پہال دور اس وقت کا ہے جب ا

  سے بھی، ليکن جب وه سات سال کا ہوجاتا ہے تو اس ميں فکر وہوش اور قوِت جسمانی کے ٓاثار ظاہر ہوجاتے ہيں ۔
جاری رکھتا ہے يہاں تک کہ يکے بعد دوسرا مرحلہ سات سال مکمل ہونے بعد شروع ہوتا ہے اور انسان اپنا تکامل وارتقاء 

  ديگرے چوده سال ہورے ہوجاتے ہيں ۔
تيسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو پندره سال کی عمر وه جسمانی اور روحانی بلوغ کے مرحلے ميں پہنچتا ہے، اس ميں 

ا تکامل وارتقاء جاری جسمانی شہوت حرکت مينآتی ہے اور(اور پنده سال کی تکميل پر ) وه مکات ہوجاتاہے ، پھر وه اپن
  رکھتا ہے يہان تک کہ تيسرا دور ختم ہوجاتا ہے ۔

سال کی مدت پوری ہونے پر جسمانی رشد ونمو کی مدت ختم ہوجاتی ہے اور انسان ايک نئے  ٢٨چوتھا دور ختم ہونے اور 
  مرحلے ميں داخل ہوتا ہے ۔

سال ٣۵ہے اور يہ حالِت توقف پانچويں دور کے اختتام يعنی کا زمانہ “ بلوغ اشد ”يہ نيا مرحلہ توقف کا مرحلہ ہے اور يہی 
  )1تک جاری رہتی ہے (اور اس کے بعد تنزل کا دور شروع کا دور شروع ہوجاتا ہے )۔(

مندرجہ باال تقسيم اگرچہ ايک حد تک قابِل قبول ہے ليکن دقِت نظر سے ديکھا جائے تو درست معلوم نہيں ہوتی کيونکہ اول 
وسرے دور کے اختتام پر نہيں ہے، اسی طرح رشد جسمانی کی انتہا، جيسا کہ ٓاج کل ماہرين فن کہتے ہيں ، تو مرحلہ بلوغ د

  سال ميں ہوتا ہے ۔ ۴٠سال ہے اور بعض روايات کے مطابق مکمل فکری بلوغ  ۵٢
ں ہوتا جو سب اشخاص ان تمام باتوں سے قطع نظر جو کچھ سطور باال ميں کہا گيا ہے ايک ايساہماگير شمارقانون شمار نہي

  پر صادق ٓائے ۔

  ۔ نعمات اٰلہی انبياء کو بھی حساب کتاب سے ملتی ہيں:۴
ٓاخری نکتہ جس کی طرف يہاں توجہ ضروری ہے يہ ہے کہ مندرجہ باال ٓايات ميں جس وقت قرٓان حضرت يوسف (عليه 

يعنی “ طرح نيکو کاروں کو جزا ديتے ہيں ہم اس”السالم) علم وحکمت دينے کے بارے ميں بات کرتا ہے مزيد کہتا ہے : 
نعماِت اٰلہی انبياء تک جو بغير کسی حساب کتاب کے نہيں ملتيں اور ہر شخص کو اس کی نيکو کاری اور اچھائی کی مقدار 

کے مطابق قبِض الٰہی کے بحِر بے کراں سے فيض ملتا ہے اور وه اسی حساب سے اس سے بہرور ہوتا ہے، جيسا کہ 
(عليه السالم) کو ان تمام مشکالت کے مقابلے ميں صبرواستقامت کرنے کی وجہ سے وافر حصہ نصيب ہوا حضرت يوسف 

  ۔
..............  

 ۔١١١،ص١٨۔تفسير فخر رازی،ج 1

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

 نَّہُ َربِّی ٔاَْحَسَن َمْثَواَی ٕاِنَّہُ اَليُْفلُِح الظَّالُِموَن۔َوَراَوَدْتہُ الَّتِی ھَُو فِی بَْيتِھَا َعْن نَْفِسِہ َوَغلَّقَْت ااْلَْٔبَواَب َوقَالَْت ھَْيَت لََک قَاَل َمَعاَذ هللاِ إِ  ٢٣
وَء َواْلفَْحَشاَء  ٢۴   ٕاِنَّہُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصيَن ۔َولَقَْد ھَمَّْت بِِہ َوھَمَّ بِھَا لَْواَلٔاَْن َرأَی بُْرھَاَن َربِِّہ َکٰذلَِک لِنَْصِرَف َعْنہُ السُّ

  ترجمہ
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ش کی اور دروازے بند ۔اور جس عورت کے گھر ميں يوسف رہتا تھا اس نے اس سے اپنے مطلب کے حصول کی خواہ٢٣

کردئے اور کہا کہ اس چيز کی طرف جلدی ٓاؤ جو تمہارے لئے مہيا ہے،(يوسف نے)کہا : َميں خدا سے پناه مانگتا ہوں وه ( 
مصر)ميرا صاحِب نعمت ہے اور اس نے مجھے محترم جانا(تو کيا ممکن ہے کہ َميں اس پر ظلم کروں اور اس سے خيانت 

  نہيں ہوں گے اور فالح نہيں پائيں گے ۔ کروں)يقينا ۻظالم کامياب
۔اس عورت نے تو يہ اراده کيا اور وه بھی اگر پروردگار کی برھان نہ ديکھتا تو اراده کرتا، ہم نے ايسا اس لئے کيا تاکہ ٢۴

  بدی اور فحشاء کو اس سے دور رکھيں کيونکہ وه ہمارے مخلص بندوں ميں سے تھا ۔

  مصر کی بيوی کا عشِق سوزاں 
ضرت يوسف (عليه السالم) نے اپنے خوبصورت، پرکشش اور ملکوتی چہرے سے نہ صرف مصر کو اپنی طرف کرليا ح

بلکہ کی بيوی بھی بہت جلدی آپ (عليه السالم) کی گرويده ہوگئی، ٓاپ (عليه السالم) کا عشق اس کی روح کی گہرايوں ميں 
اضافہ ہوتا چال گيا ليکن يوسف (عليه السالم) کہ جو پاکيزه اور  اتر گيا ، ُجوں ُجوں وقت گزرتا گيا اس عشق کی حدت ميں

  پرہيزگار انسان تھے انہينخدا کے عالوه کسی کی بھی فکر وسوچ نہ تھی، ان کا دل فقط عشِق اٰلہی کا گرويده تھا ۔
  کچھ اور امور بھی شامل ہوگئے جنہوں نے کی بيوی کے عشِق سوزاں کو اور بھڑکاديا ۔

الد نہ ہونے کا ارمان تھا، دوسرا اس کی رنگينيوں سے بھر پور اشراف کی زندگی تھی، تيسرا داخلی زندگی ايک تو اسے او
ميں اسے کو ئی پريشانی اور مسئلہ نہ تھا جيسا کہ اشراف اور نازونعمت ميں پلنے والوں کی زندگی ہوتی ہے اور چوتھا 

، ان حاالت مينوه عورت کہ جو ايمان وتقوٰی سے بھی بے بہره دربار نصر ميں کسی قسم کی کوئی پابندی اور قدغن نہ تھا
تھی شيطانی وسوسوں کی موجوں ميں غوطہ زن ہوگئی، يہاں تک کہ اس نے اراده کرليا کہ اپنے دل کا راز يوسف سے بيان

  کرے اور اپنے دل کی تمنا ان سے پورا کرنے کا تقاضا کرے ۔
ہ اور ہر طور طريقہ اختيار کيا اور بڑی خواہش کے ساتھ کوشش کی کہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس نے ہر ذريع

ان کے دل کو متاثر کرے، جيسا کہ قرٓان کہتا ہے: جس عورت کے گھر ميں يوسف تھے اس نے اپنی ٓارزو پورا کرنے کے 
  لئے پيہم ان سے تقاضا کيا ( َوَراَوَدْتہُ الَّتِی ھَُو فِی بَْيتِھَا َعْن نَْفِسہ)۔

  کے ماده سے چراگاه کی تالش کے معنی ميں ہے ، مثل مشہور ہے:“ مرودة”اصل ميں “ ہراودت”
  الرائد اليکذب قومہ۔

  جو چراگاه کی تالش ميں جاتا ہے وه اپنی قوم قبيلے سے جھوٹ نہيں بولتا ۔
  يہ بھی اسی مذکوره معنی کی طرف اشاره ہے ۔

  بروزن ِمنبر)کہا جاتا ہے ۔“(ِمرَود”م سے سرما لگاتے ہيں کواسی طرح سرما سالئی کہ جس سے ٓانکھوں ميں ٓارام ٓارا
  بعد ازاں يہ لفظ ہر اس کام کے لئے بوال جانے لگا جو نرمی ، مالئمت اور ٓارام سے کيا جائے ۔

يہ تعبير اس طرف اشاره ہے کہ زوجہ نے اپنا مقصود پانے کے لئے بڑی نرمی سے اور کسی قسم کی دھمکی کے بغير 
  اظہار محبت سے يوسف (عليه السالم) کو دعوت دی ۔مالئمت اور 

ٓاخرکار جو ٓاخری راستہ اسے نظر ٓايا يہ تھا کہ ايک دن انہيں تنہا اپنی خلوت گاه پھنسا نے اور ان کے جذبات ابھارنے کے 
س طرح سےلئے تمام وسائل سے کام لے، جاذب ترين لباس پہنے، بہترين بناؤ سنگار کرے بہت مہک دار عطر لگائے اور ا

  ٓارائش وزيبائش کرے کی يوسف (عليه السالم) جيسے قوی انسان کو گھٹنے ٹيکنے پر مجبور کردے ۔
قرٓان کہتا ہے: اس نے دروازوں کو اچھی طرح بند کرليا اور کہا ٓاؤ َميں تمہارے لئے حاضر ہوں( َوَغلَّقَْت ااْلَْٔبَواَب َوقَالَْت 

  ھَْيَت لََک)۔
معنی ديتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے تمام دروازے مضبوطی سے بند کےے، اس سے ظاہر مبالغہ کا “ غلقت” لفظ

ہوتا ہے کہ وه يوسف کو محل کی ايسی جگہ پر لے گئی کہ جہاں کمروں کے اندر کمرے بنے ہوئے تھے اور جيسا کہ 
ے لئے فرار کی کوئی راه باقی نہ رہے بعض روايات ميں ٓاياہے اس نے سات دروازے بند کےے تاکہ يوسف (عليه السالم) ک

  ۔
عالوه ازيں شايد وه اس طرح حضرت يوسف (عليه السالم) کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وه راز فاش ہونے سے پريشان نہ ہوں 

  کيونکہ ان بند دروازوں کے ہوتے ہوئے کسی شخص کے بس ميں نہيں کہ وه اندر آسکے ۔
کہ تمام حاالت لغزش وگناه کی حمايت ميں ہيں اور ان کے لئے کوئی راستہ باقی جب حضرت يوسف (عليه السالم) نے ديکھا

  نہيں ره گيا تو انہوں نے زليخاکو بس يہ جواب ديا: َميں خدا سے پناه مانگتا ہوں (قَاَل َمَعاَذ هللا)۔
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سمجھايا کہ وه اس طرح حضرت يوسف (عليه السالم) نے زوجہ کی خواہش کو قطعی وحتمی طور پررد کرديا اور اسے 
ہرگز اس کے سامنے سرتسليم خم نہيں کريں گے، ٓاپ نے ضمناً اسے اور تمام افراد کو يہ حقيقت سمجھا دی کہ ايسے سخت 

اور بحرانی حاالت ميں شيطانی وسوسوں اور ان سے کہ جو شيطانی عادات واخالق رکھتے ہيں نجات کے لئے ايک ہی 
اه لی جائے، وه خدا کہ جس کے لئے خلوت اور بزم ايک سی ہے اور جس کے راستہ ہے اور وه يہ کہ خدا کی طرف پن

  ارادے کے سامنے کوئی چيز نہيں ٹھہرسکتی ۔
اس مختصر سے جملے سے انہوں نے عقيدے اور عمل کے لحاظ سے خدا کی وحدانيت کا اعتراف کيا، اس کے بعد مزيد 

امنے کس طرح سے سِر تسليم خم کرلوں جب کہ َميں مصر کے َميں ايسی خواہش کے س”کہا کہ تما م چيزوں سے قطِع نظر 
ٕاِنَّہُ َربِّی ٔاَْحَسَن َمْثَواَی )، “(ِ گھر ميں رہتا ہوں، اس کے دستر خوان پر ہوں اور اسنے مجھے بہت احترام سے رکھا ہوا ہے 

  الظَّالُِموَن)۔يقيناستمگار فالح نہيں پائيں گے(ٕاِنَّہُ اَليُْفلُِح ”کيا يہ واضح خيانت نہ ہوگی ،
  سے کيا مراد ہے؟“رب”اس جملے ميں 

اس سلسلے ميں مفسرين ميں بہت اختالف ہے ، اکثر مفسرين نے مثال مرحوم طبرسی نے مجمع البيان ميں اور مولف المنار 
کو اس کے وسيع معنی ميں ليا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد مصر ہے کہ جس نے حضرت يوسف “ رب”نے المنار ميں 

کہہ کر يوسف ع کے “ اکرمی مثواه”عليه السالم) کے احترام واکرام ميں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی اور شروع ہی ميں (
  لئے اپنی بيوی سے سفارش کی تھی ۔

کا “ رب”اس معنی ميں استعمال نہيں ہوتا کيونکہ اس سورة ميں متعدد مقامات پر لفظ“ رب”يہ گمان بالکل غلط ہے کہ لفظ
خدا پر ہوا ہے، کبھی حضرت يوسف (عليه السالم) کی زبان سے اور کبھی کسی اور کی زبان سے ، مثال قيديوں  اطالق غيرِ 

کے خواب کے واقعہ ميں ہم پڑھتے ہيں کہ جس قيدی کو ٓاپ(عليه السالم) نے ٓازادی کی بشارت دی تھی اس سے کہا کہ 
  سے ميرا ذکر کرنا ۔“ مصر” اپنے رب 

  ۔)۴٢(ٓايت
  يوسف (عليه السالم) کی زبانی ہے کہ :نيز حضرت 

ُسوُل قَاَل اْرِجْع ٕاِلٰی َربَِّک فَاْسٔاَْلہُ َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّتِی قَطَّْعَن ٔاَْيِديَھُ  ا َجائَہُ الرَّ   )۵٠ن> (ٓايت:< فَلَمَّ
اور اس سے تقاضاکرو کہ  جب فرعوِن مصر کا فرستاده ان کے پاس ٓاياتو انہوں نے کہا اپنے رب (فرعون)کے واپس جا ؤ

  وه تحقيق کرے کہ زناِن مصر نے اپنے ہاتھ کيوں کاٹ لئے تھے ۔
کا اطالق مالک “ رب”ميں قراان کی زبانی لفظ ۴٢ميں حضرت يوسف (عليه السالم) کی زبانی اور ٓايہ  ۴١اس سوره کہ ٓايہ 

  اور صاحِب نعمت پر ہوا ہے ۔
کا اطالق غير خدا پر ہوا ہے اگرچہ “ رب”کے عالوه اسی سوره ميں چار مرتبہ لفظ لٰہذا ٓاپ ديکھ رہے ہيں کہ زيِر بحث ٓايت

اسی سوره ميں اور قرٓان کی دوسری سورتوں ميں يہ لفظ بار ہا پروردگارعالم کے لئے استعمال ہوا ہے، نتيجہ يہ ہے کہ يہ 
  ايک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطالق دونوں معانی پر ہوتا ہے ۔

کے “ خدا“ ”رب”، ميں لفظ “ انہ ربی احسن مثوای”سرين نے اس بات کو ترجيح دی ہے کہ زير بحث ٓايت بہرحال بعض مف
کہ جو ساتھ ذکر ہوا ہے ، سبب بنتا ہے کہ ضمير اسی کی طرف لوٹے، لٰہذا اس صورت ميں“ هللا”معنی ميں ہے کيونکہ لفظ 
  جملے کا معنی يوں ہوگا:

ميرا پروردگار ہے اور جس نے ميرے مقام کو محترم قرار ديا ہے اور مجھے حاصل  َميں خدا سے پناه مانگتا ہوں کہ جو
  نعمت اسی کی طرف سے ہے ۔

کا تکرار زير ِ بحث “ مثوای”کے لفظوں سے مصر کی سفارش کی طرف توجہ کی جائے تو اسی لفظ “ اکرمی مثوای”ليکن 
  :-ميں يوں ہے ١٠اور  ٨،٩شماره  ٣٩کی فصل ٓايت ميں ہوا ہے، اس سے پہلے معنی کو تقويت ملتی ہے، تورات 

  اور اس کے بعد يہ ہوا کہ اس کے ٓاقا کی بيوی نے اپنی ٓانکھيں يوسف پر مرکوز کرديں اورکہنے لگی: ميرے ساتھ سوجا ۔
گاه ليکن اس نے انکار کرديا اور اپنے ٓاقا کی بيوی سے کہا: جو کچھ اس گھر ميں ميرے ساتھ ہورہا ہے ميرا ٓاقا اس سے آ 

نہيں ہے ، اس نے اپنی تمام ملکيت ميرے سپرد کررکھی ہے، اس گھرميں مجھ سے بڑا کوئی نہينہے اور ميرے کسی چيز 
کے لينے ميں اس نے کوئی مضائقہ نہيں سمجھا، سوائے تيرے کہ جو اس کی بيوی ہے لٰہذا َميں يہ قباحت ِ عظيم کيسے 

  انجام دوں گا کہ جوخدا کا معصيت ہے ۔
  ے يہ جملے بھی پہلے معنی کی تائيد کرتے ہيں ۔تورات ک

يہانيوسف اور زوجہ کا معاملہ نہايت باريک مرحلے اور انتہائی حساس کيفيت تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق قرٓان بہت 
تو  معنی خيز انداز ميں گفتگو کرتا ہے: مصر کی بيوی نے اس کا قصد کيا اور اگر يوسف بھی برھاِن پروردگار نہ ديکھتا
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  اراده کرتا( َولَقَْد ھَمَّْت بِِہ َوھَمَّ بِھَا لَْواَلٔاْن َرٔای بُْرھَاَن َربِِّہ )۔
  اس جملے کے معنی کے متعلق مفسرين ميں بہت اختالف ہے، اس کا خالصہ درج ذيل تين تفسير ميں کيا جاسکتا ہے:

ه کرليا اور اس کے لئے اپنی انتہايہ کوشش کی ، ۔ مصر کی بيوی نے يوسف سے اپنی ٓازادی کو پورا کرنے کا مصمم اراد١
يوسف بھی نوخيز جوان تھے، ابھی تک ان کی شادی بھی نہ ہوئی تھی اور نہايت ہيجان انگيز جنسی کيفيت ان کے سامنے 

س اورتھی وه بھی طبع بشری کے تقاضے سے ايسا اراده کرليتے اگر برھان ِ پروردگار يعنی روح ، ايمان وتقوٰی ، تربيِت نف
  ٓاخرکار مقاِم عصمت اس ميں حائل نہ ہوتا ۔

(قصد)اور يوسف کے قصد کے درميان فرق يہ تھا کہ يوسف کی طرف سے ايک شرط “ ھم”اس بنا پر مصر کی بيوی کے 
سے مشروط تھا کہ جو حاصل نہ ہوئی (يعنی برھاِن پروردگار کا عدم وجود)ليکن کی بيوی کی طرف سے مطلق تھا اور 

اس قسم کے مقاِم تقوٰی وپرہيزگاری کی حامل نہ تھی اس لئے اس نے يہ اراده کرليا اورٓاخری مرحلے تک اس پر چونکہ وه 
  قائم رہی، يہاں تک کہ اس کی پيشانی پتھر سے ٹکرائی ۔

 ايسے جملوں کی نظير عربی اور فارسی ادب ميں بھی موجود ہے ، مثال ہم کہتے ہيں کہ بے لگام افرادنے فالں کسان کے
پھلوں کا باغ غارت کرنے کا مصمم اراده کرليا ہے، َميں نے بھی اگر سالہا سال مکتِب استاد ميں تربيت حاصل نہ کی ہوتی 

  تو اس قسم کا اراده کرتا ۔
اس بناء حضرت يوسف (عليه السالم)کا اراده ايک شرط سے مشروط تھا، جو حاصل نہ ہوئی اور يہ شرط نہ صرف حضرت

  ) کے مقاِم عصمت اور تقوٰی کے منافی نہيں بلکہ اس بلند مقام کی وضاحت ہے ۔يوسف (عليه السالم
اس تفسير کے مطابق حضرت يوسف (عليه السالم) سے کوئی ايسی حرکت سرزد نہينہوئی کہ جو ان کے اراده گناه کی 

  نشانی بنے بلکہ انہوں نے دل ميں بھی ايسا اراده نہيں کيا ۔
ميں ہے کہ يوسف (عليه السالم) مصر کی بيوی سے خواہش پورا کرنے کے لئے ٓاماده  لٰہذا بعض ايسی روايات کہ جن

ہوگئے تھے يہاں تک کہ لباس بھی اتار ليا تھا اور ايسی ہی دوسری عبارتيں کہ جنہيں نقل کرتے ہوئے شرم ٓاتی ہے، سب 
لط افراد سے صادر ہوتے ہيں حضرت يوسف بے بنياد، مجہول اور جعلی ہيں اور ايسے اعمال ٓالوده ، بے لگام، ناپاک اور غ

  (عليه السالم)اپنی پاکيزگی روح اور بلند مقاِم تقوٰی کے حامل تھے انہيں ايسے کاموں سے کس طرح متہم کيا جاسکتا ہے ۔
يہ بات جاذِب نظر ہے کہ حضرت امام علی بن موسٰی رضا عليہ السالم سے ايک حديث ميں يہی تفسير بہت ہی جچی تلی اور

  تصر عبارت ميں بيان ہوئی ہے، حديث کچھ يوں ہے:مخ
  عباسی خليفہ مامون امام(عليه السالم) سے پوچھتا ہے: کيا ٓاپ حضرات نہيں کہتے کہ انبياء معصوم ہيں ۔

  فرمايا: جی ہاں ۔
  ۔“ َرٔاَی بُْرھَاَن َربِّہِ  َولَقَْد ھَمَّْت بِِہ َوھَمَّ بِھَا لَْواَلٔاَنْ ” -: پھر قرٓان کی اس ٓايت کی تفسير کيا ہے-اس نے کہا

  امام نے فرمايا:
  ۔۔۔َولَقَْد ھَمَّْت بِِہ و لَْواَلٔاَْن َرٔاَی بُْرھَاَن َربِِّہ لھم بھا کماھمت بہ لکن کان معصوما والمعصوم ال يھم بذنب وال ياتيہ

ی اگر اپنے پروردگار کی برھان يعنی ۔ زوجہ نے يوسف (عليه السالم) سے اپنی خواہش کی تکميل کا اراده کيا اور يوسف بھ
نہ ديکھتے تو مصر کی بيوی کی طرح اراده کرتے ليکن وه تو معصوم تھے اورمعصوم کبھی بھی گناه کا اراده نہيں کرتا 

  اور گناه کے پيچھے نہيں جاتا ۔
  مامون کو اس جواب پر بہت لطف ٓايا، اس نے کہا:

   درک يا ابالحسن
  ٓافرين ٓاپ پر اے ابالحسن!

۔ مصر کی بيوی اور يوسف (عليه السالم) ميں سے کسی کا اراده بھی جنسی خواہش سے مربوط نہ تھا بلکہ حملہ کرنے ٢
اور ايک دوسرے کو مارپيٹنے کا اراده تھا ۔ زوجہ چونکہ عشق ميں شکست خورده تھی اس لئے اس ميں انتقام کا جذبہ پيدا 

رنا چاہتے تھے اور اس عورت کے سامنے سِر تسليم خم نہينکرنا چاہتےء تھے ۔ہوگيا تھا اور يوسف (عليه السالم) اپنا دفاع ک
اس امر کے لئے جو قرائن ذکر کئے گئے ہيں ا ن ميں سے ايک يہ ہے کہ زوجہ نے مطلب براری کا اراه تو بہت پہلے سے 

موقع نہيں تھا کہ قرٓان کہے کہ  کيا ہوا تھا اور اس کے لئے اس نے تمام لوازمات پورے کررکھے تھے لٰہذا اس بات کا کوئی
  اس نے اس کام کا اراده کيا کيونکہ ارادے کا موقع نہ تھا ۔

دوسرا يہ کہ اس شکست کے بعد سختی اور انتقام جوئی کی کيفيت پيدا ہونا فطری ہے کيونکہ يوسف (عليه السالم) سے نرمی
ر چونکہ اس طرح ان پر اثر انداز نہيں ہوسکی تھی اور پيار محبت کے لئے جو کچھ اس کے بس ميں تھا وه کرچکی تھی او

  اس لئے اس نے دوسرا ہتھيار استعمال کرنا چاہا اور يہ سختی کا ہتھيار تھا ۔
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وَء َواْلفَْحَشاَء:”تيسرا يہ کہ ٓايت ميں  ، ہم نے بدی اور فحشاء دونوں کو يوسف سے ُدور کرديا) “(َکٰذلَِک لِنَْصِرَف َعْنہُ السُّ
  مصر کے تشدد سے نجات ہے ۔“ سوء”عنی عہی بے حيائی اور ٓالوده ہونا ہے، اور کا م“ فحشاء”

ليکن يوسف (عليه السالم) نے چونکہ برھاِن پروردگار کو ديکھ ليا تھا لٰہذا اپنے آپ کو اس عورت سے دست وگريبان ہونے 
ه تجاواز کی دليل بن جائے لٰہذا انہوں نے سے بچايا تا کہ کہيں وه حملہ کرکے انہيں زخمی نہ کردے اور يہ پھر ان کے اراد

  اس بات کو ترجيح دی کہ اس جگہ سے ُدور چلے جائيں اور وه دروازے کی طرف بھاگے ۔
۔ اس ميں شک نہيں کہ يوسف (عليه السالم) جوان تھے، جوانی کے تمام احساسات اور جذبات بھی ان ميں موجود تھے اگر ٣

ايمان کے کے ماتحت تھے ليکن فطری بات يہ کہ جب ايسا انسان کسی انتہائی ہيجان چہ ان کے قوی جذبات ان کی عقل اور 
انگيز موقع سے دوچار ہوتو اس کے اندر ايک طوفان پيدا ہوتا ہے ، جزبات اور عقل ايک دوسرے کے خالف جنگ کے 

ی اس کا پلڑا بھاری ہوگا، لئے اٹھ گھڑے ہوتے ہيں، جزبات کو بھڑکانے والے عوامل کی موجيں جس قدر زياده قوی ہوں گ
يہاں تک کہ ہوسکتا ہے کہ ايک انتہائی مختصر لمحے کے لئے ان کی شدت اتنی زياده ہو کہ قدم تھوڑا سا ٓاگے پڑے تو 

  ہولناک لغزش کا سامنا کرنا پڑے ۔
فوج کو شکست  اچانک ايمان وعقل کی قوت ہيجان ميں ٓاجاتی ہے اور اصالح کے مطابق ٓاماده جنگ ہوجاتی ہے اور مخالف
  دے ديتی ہے اور جذبار کی قوت کے جو قعِر مذلت کے کنارے پہنچ جاتی ہے اسے پيچھے دھکيل ديتی ہے ۔

يہ مختصر حساس اور بحرانی لحظہ کہ جو اطمينان وسکون کے دو زمانوں کے درميان تھا، قرٓان نے اس کی تصوير کشی 
سے مراد ہے کہ جذبات اور عقل کی کش مکش ميں يوسف (عليه  “وھم بھا لوال ان را برھان ربہ”کی ہے، اس بناء پر 

السالم) قعِر مزلت وگناه کے لبوں تک ٓاپہنچے تھے کہ اچانک ايمان وعقل کی بہت زياده قوت جمع ہوگئی اور اس نے جذبات
گہ سے بچ کے طوفان کو شکست دے دياب کوئی يہ گمان نہ کرے کہ يوسف (عليه السالم) اگراس پھسلن اور گرنے کی ج

گئے تو يہ کوئی معمولی کام تھا کيونکہ گناه اور ہيجان کے عوامل ان کے وجود سے بہت کمزور تھے، نہيں ايسا ہرگز نہيں 
بلکہ ٓاپ (عليه السالم) اپنی پاکيزگی کی حفاظت کے لئے اس حساس ترين لمحے ميں جہاد بالنفس کے انتہائی شديد معرکے 

  سے گزرے ۔

  ے کيا مراد ہے؟ برہاِن پروردگار س
بعد ازاں ہر محکم وقوی دليل کو برھان کہا جانے لگا“ سفيد ہونا”کا مصدر ہے کہ جس کا معنی ہے“ بره”در اصل “ برھان”

تو مقصودواضح ہونے کا سبب بنے، اس بناء پر برھاِن اٰلہی کہ جو نجاِت يوسف (عليه السالم) کا سبب بنی ايک قسم کی 
  ے بارے ميں مفسرين نے بہت سے احتماالت ذکر کئے ہيں ، ان ميں سے بعض يہ ہيں:واضح خدائی دليل ہے، اس ک

  ۔ علم وايمان، انسانی تربيّت اور برجستہ وعمده صفات۔١
  ۔ زنا کے حکِم تحريمی کے بارے ميں ٓاگاہی وعلم۔٢
  ۔ مقاِم نبوت وگناه سے معصوم ہونا ۔٣
  نيک اعمال کی وجہ سے اس حساس لمحے ميں انہيں ميّسر ٓائی ۔۔ ايک قسم کی الٰہی امداد و نصرت جو ان کے نزديک ۴
۔ ايک روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ ايک بُت تھا کہ جو زوجہ (عليه السالم) مصر کا معبود شمار ہوتا تھا، اچانک ۵

ٓاميز حرکات کواس عورت کی نگاه اس بُت پر پڑی، اسے يوں محسوس ہوا جيسے اسے وه گھور رہا ہے اور اس کی خيانت 
غيض و غضب کی نگاه سے ديکھ رہا ہے، وه اٹھی اور اس بُت پر پرده ڈال ديا، يوسف (عليه السالم) نے يہ منظر ديکھا تو 

ان کے دل ميں ايک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، وه لرز گئے اور کہنے لگے تُو تو اس بے عقل، بے شعور، حس وتشخيص سے 
مکن ہے کہ َميں اپنے پروردگار سے شرم نہ کروں کہ جو تمام چيزوں کو جانتا ہے عاری بُت سے شرم کرتی ہے، کيسے م

  اور تمام مکفی امور اور خلوت گاہوں سے باخبر ہے ۔
اس احساس نے يوسف (عليه السالم) يوسف (عليه السالم) کو ايک نئی توانائی اور قوت بخشی اور شديد جنگ کہ جو ان کی 

ر عقل کے درميان جاری تھی اس ميں ان کی مدد کی تاکہ وه جذبات کی سرکش موجوں کو روح کہ گہرائيوں ميں جذبات او
  )١پيچھے دھکيل سکيں ۔(

کے وسيع مفہوم ميں سب موجود ہيں اور “ برھان”اس کے باوجود کوئی مانع نہيں کہ يہ سب معانی يکجامراد ہوں کيونکہ 
  کثر معانی پر اطالق ہوا ہے ۔کا مندرجہ باال ا“ برھان”قرٓانی ٓايات وروايات ميں لفظ

باقی رہيں وه بے بنياد روايات جو مفسرين نے نقل کی ہيں کہ جن کے مطابق حضرت يوسف (عليه السالم) نے گناه کا اراده 
کرليا تھا کہ اچانک حالِت مکاشفہ ميں جبرائيل يا حضرت يعقوب (عليه السالم) کو ديکھا کہ جو اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ 

انہيں ديکھا تو يوسف (عليه السالم) پيچھے ہٹ گئے ۔ ايسی روايات کی کوئی معتبر سند نہيں ہے، يہ اسرائيليات  رہے تھے
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  کی طرح ہيں اور کوتاه فکر انسانوں کے دماغوں کی پيداوار ہيں جنہوں نے مقاِم انبياء کو بالکل نہيں سمجھا ۔
ن مجيد کہتا ہے: ہم نے يوسف کو اپنی ايسی برھان پيش کی تاکہ اب ہم باقی آيت کی تفسير کی طرف توجہ کرتے ہيں، قرآ 

وَء َواْلفَْحَشاَء ) ، کيونکہ وه ہمارے برگزيده اور مخلص بندوں  بدی اور فحشاء کو اس سے دور کريں(َکٰذلَِک لِنَْصِرَف َعْنہُ السُّ
  ميں سے تھا(ٕاِنَّہُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصيَن)۔

کہ ہم نے جو اس کے لئے غيبی اور روحانی امداد بھيجی تاکہ وه بدی اور گناه سے رہائی پائے تو يہيہ اس طرف اشاره ہے 
بے دليل نہيں تھا، وه ايک ايسا بنده تھا جس نے اپنے ٓاپ کو ٓاگاہی ، ايمان، پرہيزگاری اور پاکيزه عمل سے ٓاراستہ کيا ہوا تھا

ر خالص تھا، اسی لئے وه ايسی خدائی امداد کی اہليت و لياقت رکھتا اور اس کا قلب وروح شرک کی تاريکيوں سے پاک او
تھا، اس دليل کا ذکر نشاندہی کرتا ہے کہ ايسی کدائی امداد جو طغيانی وبحرانی لمحات ميں يوسف (عليه السالم) جيسے انبياء

کے امرے “ اد ّهللاٰ المخلصينعب”کو ميّسر ٓاتی تھی ان سے مخصوص نہ تھی بلکہ جو شخص بھی خدا کے خالص بندوں اور 
  ميں ٓاتا ہو ايسی نعمات کے الئق ہے ۔

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

  ۔۵،ج ٣٣٩٨و تفسير قرطبی، ص ۴٢٢،ص ٢۔ نور الثقلين،ج١

  چند اہم نکات

  نفس سے جہاد: 1

“جہاِد اکبر”ميں  ہم جانتے ہيں کہ اسالم ميں افضل ترين جہاد جہاِدبا نفس ہے جيسے پيغمبر ِ اکرم نے اپنی ايک مشہورحديث
کا نام ديا ہے يعنی بڑے دشمن سے جہاد کہ جسے جہاد ِ اصغر کا نام ديا گيا ہے ميں اصولی طور پر اس وقت تک کاميابی 

  ممکن نہيں جب تک کہ حقيقی معنی ميں انسان جہاِد اکبرکے مرحلے سے نہ گزرے ۔
ے خدا سے مربوط بہت سے مناظر کی تصوير کشی کی گئی ہے، قرٓان مجيد جہاد ِ اکبر کے ميدان ميں انبياء اور ديگر اوليائ

ان ميں سے نہايت اہم حضرت يوسف (عليه السالم) کی سرگزشت اور زوجہ مصر کے عشِق سوازاں کی داستان ميں ہے، 
ا وھم بھا لوال ان ر” اگر چہ اس کے تمام پہلوؤ ں کی قرٓان نے اختصار کے سبب وضاحت نہيں کی تاہم ايک مختصر جملے

  کے ذريعے اس طوفان کی شدت کو بيان کيا ہے ۔“ برھان ربہ
  اس ميداِن مقابلہ سے حضرت يوسف (عليه السالم) رو سفيد نکلے ، ان کی کاميابی کی تين وجوه ہيں :

)۔   پہلی يہ کہ ٓاپ (عليه السالم)نے اپنے تئيں خدا کے سپرد کيا اور اسکے لطف وکرم کی پناه لی(قال معاذّهللاٰ
ہ کہ ٓاپ ع نے مصر کے احسانات کی طرف توجہ کی، جس کے گھرميں ٓاپ (عليه السالم) زندگی بسر کررہے دوسری ي
  تھے ۔

يا يہ کہ خدا کی المتناہی نعمات کی طرف توجہ کی کہ جس نے انہيں وحشتناک کنويں کی تہ سے نکال کر امن وامان 
السالم) کو اس بات پر ابھارا کہ اپنے گزشتہ اور ٓائنده پر زياده وسکون وٓارام کے ماحول ميں پہنچا ديا، اس امر نے ٓاپ (عليه

  غور وفکر کريں اور اپنے ٓاپ کو زود گزر طوفانوں کے حوالے نہ کريں ۔
“ انہ من عبادنا المخلصين”تيسری يہ کہ يوسف (عليه السالم) کی کود سازی وبندگی کہ جس ميں خلوص شامل تھا اور جو

(عليه السالم) کو قوت بخشی کہ اس عظيم ميدان ميں کئی گنا وسوسوں کے مقابلے ميں کہ جو  سے معلوم ہوتی ہے نے ٓاپ
  اندر اور باہر سے ٓاپ (عليه السالم) پر حملہ ٓاور ہوتے تھے گھٹنے نہ ٹيک ديں ۔

کرنا چاہتے اور يہ درس ہے تمام ٓازاد انسانوں کے لئے کہ جو جہاِد نفس کے ميدان ميں اس خطرناک دشمن پر غلبہ حاصل 
  ہيں ۔

  امير المومنين حضرت علی عليہ السالم دعائے صباح ميں بہت دلکش پيرائے ميں فرماتے ہيں:
  وان خذلنی نصرک عند محاربة النفس والشيطان فقد وکلنی خذ النک الٰی حيث النصب والحرمان۔

يں تو يہ محروميت ہميں رنج وحرمانبار الہا! اگر نفس اور شيطان سے مقابلے کے وقت ہم تيری نصرت سے محروم ره جائ
  کے سپرد کردے گی اور ہماری نجات کی اميد نہيں رہے گی ۔

  ايک حديث ميں ہے:
ان النبی(ص)بعث سرية فلما رجعوا قال مرحباً بقوم قضوا الجھاد االصغر وبقی عليھم الجھاد االکبر، فقيل يا رسول ّهللاٰ ماالجھاد 

  االکبر، قال جھاد النفس۔
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م صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم نے کچھ مسلمانوں کو ايک جنگ پر بھيجا، جب وه (تھکے، ماندے اور مجروح بدن) رسول اکر
واپس ٓائے تو فرمايا: ٓافرين ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے جہاِد اصغر انجام ديا ہے ليکن اب جہاِد اکبر کی ذمہ داری ان پر 

  باقی ہے ۔
  ہاِد اکبر کيا ہے؟انہوں نے عرض کيا: يا رسول هللا ج

  )1فرمايا: نفس کے ساتھ جہاد۔(
  اميرالمومنين حضرت علی عليہ السالم فرماتے ہيں:

  المجاھد من جاھد نفسہ۔
  )2حقيقی مجاہد وه ہے جو نفس کی سرکش خواہشوں کے خالف جہاد کرے ۔(

  امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے:
  واذا غضب، واذا رضی، حرم ّهللاٰ جسده علی النار۔من ملک نفسہ اذا رغب، واذا رھب، واذا اشتھی، 
  جو شخص چند حالت ميں خود پر کنٹرول رکھے ۔

جب اسے کسی کی طرف رغبت ہو،جب خوف ميں ہو،جب شعلہ شہوت بھڑکتا ہو،جب عالِم غيض وغضب ميں ہو اورجب 
حکِم خدا سے منحرف نہ  کسی پر خوش ہو۔ (اپنے ارادے سے ان جذبات کو اس طرح کنٹرول ميں رکھے کہ يہ اسے

  )3کرديں)تو خدا اس کا بدن جہنم پر حرام کردے گا ۔( 
..............  

  ۔١٢٢،ص ١١۔وسائل الشيعہ، ج 1
  ۔١٢۴،ص ١١۔وسائل الشيعہ، ج 2
  ۔١٢٣،ص ١١وسائل الشيعہ، ج -3

  ۔ اخالص کی جزا ٢

مجيد اس خطرناک گرداب کہ جو زوجہ مصر نے پيدا  جيسا کہ مندرجہ باال ٓايات کی تفسير ميں اشاره کياجا چکا ہے کہ قرٓان
  کرديا، سے يوسف (عليه السالم) کی نجات کی نسبت خداکی طرف ديتا ہے اور کہتا ہے:

  کو يوسف سے ُدور کرديا ۔“ فحشاء”اور “ سوء”ہم نے 
کرنے سے يہ حقيقت ليکن ۔ بعد کا جملہ کہ جس ميں کہا گيا ہے کہ وه ہمارے مخلص بندوں ميں سے تھا، کی طرف توجہ 

واضح ہوتی ہے کہ ان بحرانی لمحات ميں خدا اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہيں چھوڑتا اور ان کے لئے اپنی معنوی امداد 
سے دريغ نہيں کرتا بلکہ اپنے غيبی الطاف وامداد سے کہ جن کی تعريف وتوصيف کسی طرح بھی ممکن نہيں اپنے بندوں 

يقت ايسی جزا ہے کہ جو خدائے بزرگ وبرتر ايسے بندوں کو عطا فرماتا ہے ۔ يہ در اصلکی حفاظت کرتا ہے اور يہ درحق
  پاکيزگی، تقوٰی اور اخالص کی جزاء ہے ۔

ضمنی طور پر اس نکتے کی ياد دہانی بھی ضروری ہے کہ مندرجہ باال ٓايات ميں حضرت يوسف (عليه السالم) کا ذکر 
“) ُمحِسن”(بروزن“ ُمخِلص”نہ کہ بصورِت “ خالص کيا ہوا”عول ہوا ہے يعنی )بصورِت اسِم مف“ مطلق”(بروزن“ ُمخلَص”

  ۔“خالص کرنے واال”اسِم فاعل کی شکل ميں جس کا معنی ہے 
الم کے نيچے زير کی صورت ميں)زياده تر ايسے مواقع پر استعمال ہوتا ہے“(ُمخلِص”غور وخوض سے معلوم ہوتا ہے کہ 

ے ابتدائی مراحل ميں ہو اور ابھی خود سازی کے عمل سے گزررہا ہو، جيساکہ قرٓاِن حکيم کہ جہانانسان تکامل و ارتقاء ک
  ميں ہے:

  فَإَِذا َرِکبُوا فِی اْلفُْلِک َدَعْوا هللاَ ُمْخِلِصيَن لَہُ الدِّين
  )۶۵جب کشتی ميں سوار ہوتے ہيں خدا کو خلوص سے پکارتے ہيں ۔(عنکبوت:

  اسی طرح ايک اور ٓايت ميں ہے:
  ا امروا اال ليعبدّهللاٰ مخلصين لہ الدين۔وم

  )۵انہيں حکم نہيں ديا گيا مگر يہ کہ خدا کی خلوص کے ساتھ پرستش کريں ۔(بينة: 
(الم پر زبر کی صورت ميں) اعلٰی مرحلے کے لئے بوال جاتا ہے کہ جو ايک مدت تک جہاِد بالنفس سے “ ُمخلَص” ليکن

نسان ميں اپنے وسوسے پيدا کرنے سے مايوس ہوجاتا ہے، در حقيقت اس حاصل ہوتا ہے وہی مرحلہ کہ جب شيطان ا
  مرحلے ميں خدا کی طرف سے بيمہ ہوجاتا ہے ۔
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  ارشاد اٰلہی ہے:
تَِک اَلُْٔغِويَنَّھُْم ٔاَْجَمِعيَن، ٕاِالَّ ِعبَاَدَک ِمْنھَُم اْلُمْخلَِصين۔   قَاَل فَبِِعزَّ

  ۔)٨٣۔٨٢راه کروں گا مگر تيرے مخلص بندوں کو(شيطان نے کہا: تيری عزت کی قسم! ان سب کو گم
يوسف (عليه السالم) اس مرحلہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس بحرانی حالت ميں انہوں نے پہاڑ کی طرح استقامت دکھائی اور 

  کوشش کرنا چاہيئے کہ انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے ۔

  ۔ متين وپاکيزه کالم ٣
سے ايک کہ جو اعجاز کی ايک نشانی بھی ہے ، يہ ہے کہ اس ميں کوئی چھپنے والی قرٓان کے عجيب وغريب پہلوؤں ميں 

، رکيک ، ناموزوں، متبذل اور عفت وپاکيزگی سے عاری تعبير نہيں ہے اور کسی عام اَن پڑھ اور جہالت کے ماحول ميں 
کے افکار اور ماحول سے ہم  پرورش پانے والے کا کالم ہرگز اس طرز کا نہيں ہوسکتا، کيونکہ ہر شخص کی باتيں اس

  رنگ ہوتی ہيں ۔
قرٓان کی بيان کرده تمام داستانوں ميں ايک حقيقی عشقيہ داستان موجود ہے اور يہ حضرت يوسف (عليه السالم) اور مصر 

  کی بيوی کی داستان ہے ۔
  داستان ہے ۔يہ ايک خوبصور ت اور ہوس ٓالوده عورت کے ايک زيرک اور پاک دل نوجوان سے شعلہ ور عشق کی 

کہنے والے اور لکھنے والے جب ايسے مناظر تک پہنچتے ہيں تو وه مجبور ہوجاتے ہيں کہ يا تو ہيرو اور اس واقعے کے 
اصلی مناظرکی تصوير کشی کے لئے قلم کو کھال چھوڑ ديں اور با زباِن اصطالح حِق سخن ادا کرديں اگرچہ اس ميں ہزارہا

  ير اخالقی لفظ ٓاجائيں ۔تحريک ٓاميز، چھبنے والے اور غ
يا وه مجبور ہوجاتے ہيں کہ زبان وقلم کی نزاکت وعفت کی حفاظت کے لئے کچھ مناظر کو پرده ابہام ميں لپيٹ ديں اور 

  سامعين وقارئين کو سربستہ طور پر بات بتائيں ۔
  کل سے دوچار ہوجاتا ہے ۔کہنے واال اور لکھنے واال کتنی بھی مہارت رکھتا ہو اکثر اوقات ان ميں سے کسی ايک مش

کيا يہ باور کيا جاسکتا ہے کہ ايک اَن پڑھ شخص ايسے شور انگيز عشق کے نہايت احساس لمحات کی دقيق اور مکمل 
  تصوير کشی بھی کرے ليکن بغير اس کے کہ اس ميں معمولی سی تحريک ٓاميز وعفت سے عاری تعبير استعمال ہوں ۔

ين مناظر کی تصوير کشی شگفتہ انداز ميں متانت وعفت کے ساتھ کرتا ہے، بغير اس ليکن قرٓان اس داستان کے حساس تر
  کے کہ اس ميں کوئی واقعہ چھوٹ جائے اور اظہاِر عجز ہو، جب کہ تمام اصوِل اخالق وپاکيزگی بيان بھی محفوظ ہو ۔

ماجرا ہے جيسے زوجہ مصر کی کا “ خلوت گاه وعشق”ہم جانتے ہيں کہ اس داستان کے تمام مناظر ميں سے زياده حساس 
  بيقراری اور ہواوہوس نے وجود بخشا ۔

قرٓان اس واقعے کی وضاحت ميں تمام کہنے کی باتيں بھی کہہ گيا ہے ليکن پاکيزگی اور عفت کے اصول سے ہٹ کر اس 
  نے تھوڑی سی بات بھی نہيں کی، قرٓان اس طرح سے کہتا ہے:

  ہُ اَليُْفلُِح الظَّالُِموَن۔ا َعْن نَْفِسِہ َوَغلَّقَْت ااْلَْٔبَواَب َوقَالَْت ھَْيَت لََک قَاَل َمَعاَذ هللاِ ٕاِنَّہُ َربِّی ٔاَْحَسَن َمْثَواَی ٕاِنَّ َوَراَوَدْتہُ الَّتِی ھَُو فِی بَْيتِھَ 
جس خاتون کے گھر يوسف تھے، اس نے ان سے تقاضااور اظہار تمنا کی اورتمام دروازے بند کرلئے اور کہنے لگی 

:جلدی ٓاؤ،اس کی طرف جو و تمہارے خاطر مہيا ہے،انہوننے کہا : َميں اس کام سے خداکی پناه مانگتا ہوں ، ( مصر)بزرگ 
اور ميرا مالک ہے،اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے ،يقينا ظالم (اور ٓالوده دامن افراد ) فالح نہيں پائيں گے 

  ۔)٢٣(يوسف:
  ں :اس ٓايت ميں يہ الفاظ قابِل غور ہي

وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی شخص دوسرے سے کوئی چيز بڑی محبت اور نرمی سے مانگے(ليکن “ وارد”۔ لفظ١
زوجہ مصر يوسف سے جو کچھ طلب کرتی تھی )چونکہ يہاں واضح تھی لٰہذا قرٓان نے اسی واضح کنايہ پر کفايت کی ہے 

  اور نام نہيں ليا ۔
(وه خاتون کہ “ الَّتِی ھَُو فِی بَْيتِھَا” ی ۔ مصر کی بيوی)تک استعمال نہيں کرتا بلکہ کہتا ہےيعن“(امراة ال” ۔ يہاں قرٓان لفظ٢

  يوسف جس کے گھرميں رہتا تھا )يہ اس لئے ہے تاکہ کالم پرده پوشی اور عفِت بياں سے زياده قريب ہو ۔
سی کو بھی مجسم کيا ہے، يعنی يوسفضمنی طور پر اس تعبير سے قرٓان نے حضرت يوسف (عليه السالم) کی حِس حق شنا

  (عليه السالم) نے تمام مشکالت کے باوجود اس کے سامنے سرتسليم خم نہ کيا جس کے پنجے ميں آپ کی زندگی تھی ۔
کہ جو مبالغے کا معنی ديتا ہے، داللت کرتا ہے کہ تمام دروازے مضبوطی اور سختی سے بند کر “ َغلَّقَْت ااْلَْٔبَواَب ”۔ ٣َ

  اوريہ اس ہيجان انگيز منظر کی تصوير کشی ہے ۔دےے 
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ٓاجاؤ کہ َميں تمہارے اختيار ”يا “ جلدی ٓاؤ اس کی طرف جوتمہارے لئے مہيا ہے ”اس کا معنی ہے “ َوقَالَْت ھَْيَت لَک” ۔۴
  ۔“ميں ہوں 

يک وزنی، اس جملے کے وصاِل يوسف سے ہمکنار ہونے کے لئے زوجہ مصر کی ٓاخری بات پيش کی گئی ہے ليکن ا
  پرمتانت اور معنی خيز انداز ميں بغير کسی تحريک ٓاميز اور بد ٓاموزی کے ۔

يہ جملہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے اس حسين ساحره کی دعوت کے جواب ميں “َمَعاَذ هللاِ ٕاِنَّہُ َربِّی ٔاَْحَسَن َمْثَوایَ ” ۔۵
ه مانگتا ہوں ، تيرا شوہر مصر ميرا بزرگ اور مالک ہے اور وه َميں خدا کی پنا”کہااکثر مفسرين کے بقول اس کا معنی ہے:

ميرا احترام کرتا ہے اور مجھ پر اعتماد کرتا ہے، َميں اس سے کسی طرح کی خيانت کروں ، يہ کام خيانت بھی اور ظلم بھی
  ۔“ٕاِنَّہُ اَليُْفلُِح الظَّالُِمونَ “” 

ں بيان کرتا ہے کہ انہوں نے مصر کی بيوی کے احساسات بيدار اس طرح قرٓان حضرت يوسف (عليه السالم) کے بارے مي
  کرنے کی کوشش کی ۔

ايک طرف قرٓان اس خلوت گاه عشق کے انتہائی حساس مناظر کی تصوير “ َولَقَْد ھَمَّْت بِِہ َوھَمَّ بِھَا لَْواَلٔاَْن َرأَی بُْرھَاَن َربِِّہ ”۔۶
ر تحريک ٓاميز تھی کہ اگر حضرت يوسف (عليه السالم) عقل، ايمان ياعصمت کشی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ يہ کيفيت اس قد

کے بلند مقام پر نہ ہوتے تو گرفتار ہوجاتے، دوسری طرف ٓايت کے اس حصے ميں قرٓان طغيان گر شہوت کے ديو پر 
  ے ۔حضرت يوسف (عليه السالم) کی ٓاخری کاميابی پر ايک خوبصورت انداز ميں خرات تحسين پيش کررہا ہ

استعمال ہوا ہے يعنی مصر کی بيوی نے پختہ اراده کررکھا تھا اور يوسف (عليه السالم) “ ھم ”يہ بات قابل ِ توجہ ہے کہ لفظ
  نے بھی اگر برھان پروردگار نہ ديکھی ہوتی تو وه بھی اراده کرتے ۔

 کيا کوئی لفظ يہاں قصد واراده سے بڑھ کر متانت ٓاميز استعمال کيا جاسکتا ہے؟

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

   بِٔاَْھلَِک ُسوئًا ٕاِالَّ ٔاَْن يُْسَجَن ٔاَْو َعَذاٌب ٔاَلِيٌم ۔َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصہُ ِمْن ُدبٍُر َؤاَْلفَيَا َسيَِّدھَا لََدی اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن ٔاََرادَ ٢۵
  َو ِمَن اْلَکاِذبِيَن۔قَاَل ِھَی َراَوَدْتنِی َعْن نَْفِسی َوَشِھَد َشاِھٌد ِمْن ٔاَْھِلھَا ٕاِْن َکاَن قَِميُصہُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوھُ  ٢۶
اِدقِيَن۔ ٢٧   َوٕاِْن َکاَن قَِميُصہُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََکَذبَْت َوھَُو ِمَن الصَّ
ا َرٔاَی قَمِ  ٢٨   يَصہُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ٕاِنَّہُ ِمْن َکْيِدُکنَّ ٕاِنَّ َکْيَدُکنَّ َعِظيٌم۔فَلَمَّ
  يُوُسُف أَْعِرْض َعْن ٰھَذا َواْستَْغفِِری لَِذْنبِِک ٕاِنَِّک ُکنِت ِمَن اْلَخاِطئِين۔ ٢٩

  ترجمہ
  
ر پيچھے سے اس کی قميص پھاڑ ۔اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے (جبکہ زوجہ يوسف کا تعاقب کررہی تھی )او٢۵

دی اور اس دوران اس عورت کے سردار کو ان دونوں نے دروازے پر پايا ، اس عورت نے کہا: جو تيرے اہل سے خيانت 
  کا اراده کرے اس کی سزا سوائے زندان يا دردناک عذاب کے کيا ہوگی ۔

وقع پر اس عورت کے خاندان ميں سے ۔(يوسف )نے کہا: اس نے مجھے اصرار سے اپنی طرف دعوت دی اور اس م٢۶
  ايک شاہد نے گواہی دی کہ اگر اس کی قميص ٓاگے سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہتی ہے اور يہ جھوٹوں ميں سے ہے ۔

  ۔اور اگر اس کی قميص پيچھے سے پھٹی ہے تو پھر وه عورت جھوٹ بولتی ہے اور يہ سچوں ميں سے ہے ۔٢٧
ف )کی قميص پيچھے سے پھٹی تھی تو اس نے کہا کہ يہ تمہارے مکر وفريب ميں ۔جب ( مصر نے) ديکھا تو اس (يوس٢٨

  سے ہے اور َميں جانتا ہوں کہ عورتوں کا مکر وفريب عظيم ہوتا ہے ۔
۔يوسف! اس امر سے صرِف نظر کرو اور (اے عورت!)تو بھی اپنے گناه پر استغفار کر کہ تو خطا کاروں ميں سی تھی ۔٢٩
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  ئی زوجہ مصر کی رسوا
يوسف (عليه السالم) کی انتہائی استقامت نے زوجہ کو تقريباً مايوس کرديا، يوسف (عليه السالم) اسی معرکے ميں اس ناز 

وادا والی اور سرکش ہَوا وہَوس والی عورت کے مقابلے ميں کامياب ہوگئے تھے، انہوں نے محسوس کيا کہ اس لغزش گاه 
اس محل سے نکل جانے کا اراده کيا، لٰہذا وه تيزی سے قصر کے دروازے کی ميں مزيد ٹھہرنا خطرناک ہے، انہوں نے 

طرف بھاگے تاکہ دروازه کھول کر نکل جائيں، زوجہ بھی بے اعتناء نہ رہی وه بھی يوسف (عليه السالم) کے پيچھے 
ے يوسف کی دروازے کی طرف بھاگی تاکہ يوسف (عليه السالم) کو باہر نکلنے سے روکے، اس نے اِس مقصد کے لئ

قميص پيچھے سے پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھنچا اس طرح سے کہ قميص پيچھے سے لمبائی کے رخ پھٹ گئی( 
  َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصہُ ِمْن ُدبُر)۔

ٹنے کے لمبائی کے رخ پھ“ قد”لغت ميں دو يا چند افراد کے ايک دوسرے کے سبقت لينے کے معنی ميں ہے اور “ استباق”
  عرض ميں پھٹ جانے کے معنی ميں، اس لئے حديث ميں ہے :“ قط”معنی ميں ہے جيسا کہ 

کانت ضربات علی بن ابی طالب (عليه السالم) ابکاراً کان اذا اعتلی قد ، واذا اعترض قط۔علی ابن ابی طالب (عليه السالم) کی 
اتے تو نيچے چير ديتے اور جب عرض ميں ضرب ضربيں اپنی نوع ميں نئی اور انوکھی تھيں، جب اوپر سے ضرب لگ

  )١لگاتے تو دو نيم کرديتے ۔(
ليکن جس طرح ہوا يوسف دروازے تک پہنچ گئے اور دروازه کھول ليا،اچانک مصر کو دروازے پيچھے ديکھا ، جس طرح

  َدی اْلبَاِب ) ۔قرٓان کہتا ہے: ان دونوں نے اس عورت کے ٓاقا کو دروازے پر پايا( َؤاَْلفَيَا َسيَِّدھَا لَ 
سے تعبير کرنا جيسا کہ بعض مفسرين “ سيد ”کے ماده سے اچانک پانے کے معنی ميں ہے اور شوہر کو “ الفاء“ ”الفيت”

کہہ کر مخاطب کرتی ہيں، ٓاج کی “ سيد”نے کہا ہے اہل ِ مصر کے رواج کے مطابق تھا، وہاں کی عورتيں اپنے شوہر کو 
  سے تعبير کرتی ہيں ۔“ ٓاقا”پنے شوہر کا فارسی زبان ميں بھی عورتيں ا

اب جب کہ زوجہ نے ايک طرف اپنے تئيں رسوائی کے ٓاستانے پر ديکھا اور دوسری طرف انتقام کی ٓاگ اس کی روح ميں 
بھڑک اٹھی تو پہلی بات جو اسے سوجھی يہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف

ر يوسف پر تہمت لگائی: اس نے پکار کر کہا جو شخص تيری اہليہ سے خيانت کا اراده کرے اس کی سزا زندان يا رخ کيا او
  لِيٌم )۔دردناک عذاب کے سواکيا ہوسکتی ہے(قَالَْت َما َجَزاُء َمْن ٔاََراَد بِٔاَْھِلَک ُسوئًا ٕاِالَّ ٔاَْن يُْسَجَن ٔاَْو َعَذاٌب ٔاَ 

اس خيانت کار عورت نے جب تک اپنے آپ کو رسوائی کے ٓاستانے پر نہيں ديکھا تھا، بھول چکی  يہ امر قابِل توجہ ہے کہ
(تيری گھر والی)کا لفظ استعمال کرکے کی غيرت کو “ اھلک”تھی کہ وه مصر کی بيوی ہے ليکن اِس موقع پر اس نے 

ميری طرف حرص کی ٓانکھ سے ديکھے، يہ ابھارا کہ َميں تيرے ساتھ مخصوص ہوں لٰہذا کسی دوسرے کو نہيں چاہيئے کہ 
گفتگو حضرت موسٰی (عليه السالم) کے زمانے کے فرعوِن مصر کی گفتگو سے مختلف نہيں کہ وه تخِت حکومت پر 

  بھروسے کے وقت کہتا تھا:
  اليس لی ملک مصر ۔

  ۔)۵١کيا مصر کی سلطنت کا َميں مالک نہيں ہوں(زخرف:
  طرے ميں ہے اور ميرے اقبال کا ستارا ڈوب رہا ہے تو کہا:ليکن جب اس نے ديکھا کہ تخت وتاج خ

  يريدان ان يخرٰجکم من ارضکم ۔
  )۶٣يہ دونوں بھائی(موسٰی وہارون)چاہتے ہيں کہ تمہيں تمہاری سرزمين سے نکال ديں ۔(ٰطٰہ:

اراده رکھتا تھا بلکہ دوسرا قابِل توجہ نکتہ يہ ہے کہ مصر کی بيوی نے يہ ہرگز نہيں کہا کہ يوسف ميرے بارے ميں برا 
مصر سے اس کی سزا کے بارے مينبات کی،اس طرح سے کہ اصل مسئلہ مسلم ہے اور بات صرف اس کی سزا کے بارے 
ميں ہے ، ايسے لمحے ميں جب وه عورت اپنے ٓاپ کو بھول چکی تھی اس کی يہ جچی تلی گفتگو اس کی انتہائی حيلہ گری 

  )2کی نشانی ہے ۔(
قيد خانے کے بارے ميں بات کرتی ہے اور بعد ميں گويا وه قيد پر بھی مطمئن نہيں ہے ايک قدم اور ٓاگے پھر يہ کہ پہلے وه

  کا ذکر کرتی ہے کہ جو سخت جسمانی سزا اور قتل تک بھی ہوسکتی ہے ۔“ عذاب اليم”بڑھاتی ہے اور 
ا اور صراحت سے زوجی مصر کے اس مقام پر حضرت يوسف (عليه السالم) نے کاموشی کو کسی طور پر جائز نہ سمجھ

عشق سے پرده اٹھايا، انہوں نے کہا: اس نے مجھے اصرار اور التماس سے اپنی طرف دعوت دی تھی ( قَاَل ِھَی َراَوَدْتنِی 
  َعْن نَْفِسی)۔

واضح ہے کہ اس قسم کے موقع پر ہر شخص ابتداء ميں بڑی مشکل سے باور کرسکتا ہے کہ ايک نوخيزجوان غالم کہ جو 
شاده شده نہيں بے گناه ہو اورايک شوہر دار عورت کہ جو ظاہراً باوقار ہے گنہگار ہو، اس بناء پر الزام زوجہ کی نسبت 
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زياده يوسف کے دامن پر لگتا تھا ليکن چونکہ خدا نيک اور پاک افراد کا حامی ومدد گار ہے، وه اجازت نہيں ديتا کہ يہ نيک 
علوں کی لپيٹ ميں ٓائے لٰہذا قرٓان کہتا ہے:اور اس موقع پر اس عورت کے اہِل خاندان اور پارسا مجاہد نوجوان تہمت کے ش

ميں سے ايک گواه نے گواہی دی کہ اصلی مجرم کی پہچان کے لئے اس واضح دليل سے استفاده کيا جائے کہ اگر يوسف کا 
ِھَد َشاِھٌد ِمْن ٔاَْھلِھَا ٕاِْن َکاَن قَِميُصہُ قُدَّ کرتہ ٓاگے کی طرف سے پھٹا ہے تووه عورت سچ کہتی ہے اور يوسف جھوٹا ہے( َوشَ 

  ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوھَُو ِمَن اْلَکاِذبِيَن)۔
ِمَن  اور اگر اس کاُکرتہ پيچھے سے پھٹا ہے وه عورت جھوٹی اور يوسف سچاہے( َوٕاِْن َکاَن قَِميُصہُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر فََکَذبَْت َوھُوَ 

اِدقِيَن)۔   الصَّ
اس سے زياده مضبوط دليل اور کيا ہوگی ۔ کنونکہ زوجہ کی طرف سے تقاضا تھا تو وه يوسف کے پيچھے دوڑی ہے اور 
يوسف اس سے ٓاگے دوڑ رہے تھے کہ وه ان کے ُکرتے سے لپٹی ہے، تو يقينا وه پيچھے سے پھٹا ہے اور اگر يوسف نے 

  اپنا دفاع کيا ہے تو يقينا يوسف کا ُکرتہ ٓاگے سے پٹھا ہے ۔کی بيوی پر حملہ کيا ہے اور وه بھاگی ہے يا سامنے سے 
يہ امر کس قدر جاذِب نظر ہے کہ ُکرتہ پھٹنے جا ساده سا مسئلہ بے گناہی کا تعين کرديتا ہے، يہی چھوٹی سی چيز ان کی 

  پاکيزگی کی َسند اور مجرم کی رسوائی کا سبب ہوگئی ۔
تھا بہت پسند کيا، يوسف کی قميص کو غور سے ديکھا، اور جب اس نے ديکھا مصر نے يہ فيصلہ کہ جو بہت ہی جچا تاُل 

کہ يوسف کی قميص پيچھے سے پھٹی ہے (خصوصاً اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس دن تک اس نے کبھی يوسف سے 
ں سے ہے، کوئی جھوٹ نہيں سنا تھا) اس نے اپنی بيوی کی طرف رخ کيا اور کہا: يہ کام تم عورتوں کے مکر وفريب مي

ا َرٔاَی قَِميَصہُ قُدَّ ِمْن ُدبٍُر قَاَل ٕاِنَّہُ ِمْن َکْيِدُکنَّ ٕاِنَّ َکيْ    َدُکنَّ َعِظيٌم)۔بے شک تم عورتوں کا مکر وفريب عظيم ہے ( فَلَمَّ
ر اس وقت مصر کوخوف ہوا کہ يہ رسوا کن واقعہ ظاہر نہ ہوجائے اور مصر ميں اس کی ٓابرو نہہ جاتی رہے، اس نے بہت

سمجھا کہ معاملے کو سميٹ کر دبا ديا جائے، اس نے يوسف کی طرف رخ کيا اور کہا: اے يوسف تم صرِف نظر کرو 
اوراس واقعے کے بارے ميں کوئی بات نہ کہو(يُوُسُف ٔاَْعِرْض َعْن ٰھَذا )، پھر اس نے بيوی کی جانب ُرخ کيا اور کہا:تم بھی 

  )3روں ميں سی تھی (َواْستَْغفِِری لَِذْنبِِک ٕاِنَِّک ُکنِت ِمَن اْلَخاِطئِين)۔(اپنے گناه سے استغفار کرو کہ تم خطا کا
بعض کہتے ہيں کہ يہ بات کہنے واال مصر نہ تھا بلکہ وہی شاہد تھا ليکن اس احتمال کے لئے کوئی دليل موجود نہيں ہے 

  خصوصاً جب کہ يہ جملہ مصر کی گفتگو کے بعد ٓايا ہے ۔
..............  

  مجمع البيان، زيِر بحث ٓايت کے ذيل ميں ۔ ۔١
نافيہ ہے يا استفہاميہ ، اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ليکن دونوں صورتوں ميں اس کے “ ما”ميں لفظ “ما جزا”۔ يہ کہ 2

  نتيجے ميں کوئی فرق نہيں پڑتا ۔
کہ جو جمع مونث ہے، ايسا اس لئے ہے کہ “ خاطئاتمن ال”کہ جو جمع مزکر ہے کہا گيا ہے : کہ “ من الخاطئين”۔ اس جملے ميں3

  بہت مواقع پر تغليب کے طور پر جمع مذکر کا دونوں پر اطالق کيا جاتا ہے يعنی تو خطا کاروں کے زمرے ميں ہے ۔

  چند اہم نکات 

  ۔ شاہد کون تھا؟١
ادی اور بے گناه کو خطا کار سے شاہد کون تھا کہ جس نے يوسف اور مصر کی فائل اتنی جلدی درست کردی اور مہر لگ

  الگ کردکھايا، اس بارے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے ۔
اس پر گواه ہے اور قائدتاً ايک “ من اھلھا”بعض نے کہاہے کہ وه مصر کی بيوی کے رشتہ داروں ميں سے تھا اور لفظ

شاہد نہ تھا اُس نے شگاِف پيراہن سے حقيقتحکيم، دانش مند اور سمجھدار شخص تھا اس واقعے ميں کہ جس کا کوئی عينی 
  معلوم کرلی، کہتے ہيں کہ يہ شخص مصر کے مشيروں سے تھا اور اس وقت اس کے ساتھ تھا ۔

دوسری تفسير يہ ہے کہ وه شير خوار بچہ تھا، يہ بچہ مصر کی بيوی کے رشتہ داروں ميں سے تھا، اس وقت يہ بچہ وہی 
کی کہ اس سے فيصلہ کروالو، مصر کو پہلے تو بہت تعجب ہوا کہ کيا ايسا ہوسکتا قريب تھا يوسف نے مصر سے خواہش 

ہے ليکن جب وه شير کوار حضرت عيسٰی کی طرح گہوارے ميں بول اٹھا اور اس نے گنہگار کو بے گناه سے الگ کرکے 
  معيار بتاياتو وه متوجہ ہوا کہ يوسف ايک غالم نہيں بلکہ نبی ہے يا نبی جيسا ہے ۔

وايات کہ جو اہل بيت (عليه السالم) اور اہِل تسنن کے طريقے سے منقول ہيں ان ميں اس ايک دوسری تفسير کی طرف وه ر
  اشاره ہے، ان ميں سے ايک روايت ابن عباس نے رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے نقل کی ہے، ٓاپ نے فرمايا:
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رنے والی کا بيٹا، يوسف کا شاہد ، صاحِب جريح اور عيسٰی بن چار افراد نے بچپن ميں بات کی، فرعون کی ٓارايش ک
  )1مريم۔(

  تفير علی بن ابراہيم ميں بھی امام صادق عليہ السالم سے منقول ہے:
  )2شہادت دينے واال چھوٹا بچہ گہوارے ميں تھا ۔(

  دونوں مرفوعہ ہيں ۔ليکن توجہ رہے کہ مندرجہ باال دونوں احاديث مينسے کسی کی بھی سند محکم نہيں ہے بلکہ 
من ”تيسرا احتمال يہ ذکر کيا گيا ہے کہ شاہد وہی ُکرتے کا پھٹا ہونا تھا کہ جس نے زباِن حال ميں شہادت دی، مگر کلمہ

(شاہد کی بيوی کے خاندان ميں سے تھا) کی طرف توجہ کرنے سے يہ احتمال بہت بعيد نظر ٓاتاہے بلکہ يہ کلمہ اس “ اھلھا
  ا ہے ۔احتمال کی نفی کرت

  ۔ مصر نے خفيف ِر عمل کيوں ظاہر کيا؟٢
اس داستان ميں جو مسائل انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہيں ان ميں سے ايک يہ ہے کہ ايسے اہم مسئلہ ميں مصر 
مصر نے صرف ايک ہی جملے پر قناعت کيوں کی، جب کہ يہ اس کی عزت وناموس کا معاملہ تھا، اس نے صرف اتنا ہی 

  کہ اپنے گناه پر استغفار کرو کہ تُو خطا کاروں ميں سے تھی ۔ کہا
شايد يہی مسئلہ سبب بنا کہ اپنے اسرار فاش ہونے کے بعد مصر کی بيوی نے اشراف اور بڑے لوگوں کی بيويوں کو ايک 

  خاص محفل ميں دعوت دی اور ان کے سامنے اپنے عشق کی داستان کو صراحت سے اور کھول کر بيان کيا ۔
يا رسوائی کے خوف نے کو ٓاماده کيا کی وه اس معاملے کو طول نہ دے يا يہ کہ طاغوتی حکمرانوں کے لئے يہ کام اور ک

عزت وناموس کی حفاظت کوئی زياده اہميت نہيں رکھتی کيونکہ وه گناه ، برائی اور بے عفتی ميں اس قدر غرق ہوتے ہيں 
  تم ہوچکی ہوتی ہے ۔کہ اس بات کی ان کی نظر ميں حيثيت اور وقعت خ

  دوسرااحتمال زياده قوی معلوم ہوتا ہے ۔

  بحرانی لمحات ميں نصرِت اٰلہی ٣
داستاِن يوسف کا يہ حصہ ہميں ايک اور بہت بڑا درس ديتا ہے، اور وه يہ ہے کہ ايسے انتہائی بحرانی لمحات ميں پروردگار

  کی وسيع حمايت انسانی مدد کو ٓاپہنچتی ہے ۔
  :-د اٰلہی ہےجيسا کہ ارشا

  ۔۔۔۔۔يَْجَعْل لَہُ َمْخَرًجا، َويَْرُزْقہُ ِمْن َحْيُث اَليَْحتَِسب۔
خدا اس کے لئے نجات کی راه پيدا کردے گا اور اسے ا يسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے وہم بھی نہ 

  ۔)٢،٣ہو،(طالق:
وئی اميد کی کرن پيدا ہوگی، خدائے تعالٰی اسی کے مصداق ايسے ذرائع سے کہ انسان جن کے متعلق سوچتا بھی نہيں کہ ک

  کی مدد ہوتی ہے ۔
کيا خبر تھی کی ُکرتے کا پھٹنا حضرت يوسف (عليه السالم) کی پاکيزگی اور برائت کی سند بن جائے گا، وہی واقعات کو 

کے حضور ذليل جنم دينے واال ُکرتہ کہ جو ايک يوسف (عليه السالم) کے بھائيوں کو پھٹنا نہ ہونے کی وجہ سے باپ 
ورسوا کرتا ہے ليکن دوسری طرف يہ ُکرتہ کی ہوس ٓالود بيوی کو پھٹا ہونے کی وجہ سے خوار کرتا ہے اور تيسری طرف
حضرت يعقوب (عليه السالم) کی بے نور ٓانکھوں کے لئے نوِر ٓافرين بن جاتا ہے اور اس کی بوئے ٓاشنائی نسيِم صبحگاہی 

  ر کرتی ہے اور پيِر کنعان کو خوش خبری لے کر ٓانے والے سوار کی خبر ديتی ہے ۔کے ہمراه مصر سے کنعان تک سف
بہرحال خدا تعالے کے ايسے پوشيده الطاف ہيں کہ جن کی گہرائی سے کوئی شخص ٓاگاه نہيں ہے اور جس وقت اس کے 

جس کی پيش گوئی کے قابل  لطف کی باِد صبا چلتی ہے تو منظر اس طرح سے بدل جاتے ہيں کہ سمجھدار ترين افراد بھی
  نہيں ہوتے ۔

ُکرتہ اگرچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ليکن ايک اہم چيز ہے بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ مکڑی کے جالے کے چند تار ايک ملت 
  کی زندگی کو ہميشہ کے لئے تبديل کرديتے ہيں جيسا کہ ہجرِت رسول کے وقت غاِر ثور پر ہوا ۔

  ۔ مصر کی بيوی کا منصوبہ۴
مندرجہ باال ٓايات ميں عورتوں کے مکر کی طرف اشاره ہوا ہے (البتہ ايسی عورتيں جو زوجہ مصر کی طرح بے لگام اور 

  قرار ديا گيا ہے (ان کيدکن عظيم)۔“ عظيم”ہوس ران ہوں) اور اس مکر وفريب کو 
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ميں بہت سی باتيں منقول ہيں کہ جن  تاريخ ميں اور تاريخ ہی کے تسلسل ميں ايسی بہت سی داستانيں موجود ہيں، اس سلسلے
کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوس باز عورتيں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ايسے ايسے منصوبے بناتی ہيں جو 

  بے نظير ہوتے ہيں ۔
کے  مندرجہ باال داستان ميں ہم نے ديکھا ہے کہ زوجہ مصر نے عشق ميں شکست کھانے کے بعد اور اپنے ٓاپ کو رسوائی

ٓاستانے پر پاکر کس طرح بڑی مہارت سے اپنی پاک دامنی اور يوسف کی ٓالودگی کو پيش کيا، يہاں تک کہ اس نے يہ بھی 
نہيں کہا کہ يوسف نے ميری طرف برا اراده کيا بلکہ اسے مسلم امر کے طور فرض کيا اور صرف ايسے شخص کی سزا 

  صرف قيد پر موقوف نہ تھی بلکہ اس کی کوئی حد نہ تھی ۔کے متعلق سوال کيا اور ايسی سزا کا ذکر کيا جو 
اسی واقعے ميں ہم بعد ميں ديکھے گے کہ جب مصر کی عورتوں نے سرزنش کی اور اپنے غالم سے اس کے بے قرار 

عشق پر انگلی اٹھائی تو اس نے کس طرح اپنی برائت کے لئے انتہائی مکارانہ اور سوچے سمجھے طريقے سے حيران کن 
  چلی ۔چال 

  اور يہ ايسی عورتوں کے مکر کے بارے ميں ايک اور تاکيد ہے ۔
..............  

  ۔٢٨٧،ص ١٢۔تفسير المنار، ج1
 ۔۴٢٢،ص ٢۔تفسير نورالثقلين، ج2

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ی َضاَلٍل ُمبِيٍن ۔َوقَاَل نِْسَوةٌ فِی اْلَمِدينَِة اْمَرٔاَةُ اْل تَُراِوُد فَتَاھَا َعْن نَْفِسِہ قَْد َشَغفَھَا ُحبًّا ٕاِنَّا لَنََراھَا فِ  ٣٠
ا َسِمَعْت بَِمْکِرِھنَّ ٔاَْرَسلَْت ٕاِلَْيِھنَّ َؤاَْعتََدْت لَھُنَّ ُمتََّکٔاً َوآتَْت ُکلَّ َواِحَدٍة ِمْنھُنَّ سِ  ٣١ ا َرٔاَْينَہُ ٔاَْکبَْرنَہُ فَلَمَّ ينًا َوقَالَْت اْخُرْج َعلَْيِھنَّ فَلَمَّ کِّ

ِ َما  ّٰ ِ   ٰھَذا بََشًرا ٕاِْن ٰھَذا ٕاِالَّ َملٌَک َکِريٌم ۔َوقَطَّْعَن ٔاَْيِديَھُنَّ َوقُْلَن َحاَش 
اِغِريَن۔قَالَْت فََذلُِکنَّ الَِّذی لُْمتُنَّنِی فِيِہ َولَقَْد َراَودتُّہُ َعْن نَْفِسِہ فَاْستَْعَصَم َولَئِْن لَْم يَْفَعْل َما آمُ  ٣٢   ُرهُ لَيُْسَجنَنََّولَيَُکوَن ِمَن الصَّ
ْجُن ا ٣٣ ا يَْدُعونَنِی ٕاِلَْيِہ َوٕاِالَّ تَْصِرْف َعنِّی َکْيَدھُنَّ ٔاَْصُب ٕاِلَْيِھنَّ َؤاَُکْن ِمَن اْلجَ قَاَل َربِّ السِّ   اِھلِيَن۔ََٔحبُّ ٕاِلَیَّ ِممَّ
ِميُع اْلَعلِيم۔ ٣۴   فَاْستََجاَب لَہُ َربُّہُ فََصَرَف َعْنہُ َکْيَدھُنَّ ٕاِنَّہُ ھَُو السَّ

  ترجمہ
  
وں نے کہا: زوجہ مصر اپنے جوان (اپنے غالم)کو اپنی طرف دعوت ديتی ہے اور اس جوان کا ۔شہر کی بعض عورت٣٠

  عشق اس کے دل کی گہرائيوں ميں اتر گيا ہے، ہم ديکھتی ہيں کہ وه کھلی گمراہی ميں ہے ۔
ر ان کے لئے ۔جس وقت ( مصر کی بيوی)کو ان کے خيال کی خبر ہوئی تو اس نے انہيں بلوايا(اور انہيں دعوت دی) او٣١

قيمتی تکيوں سے مجلس ٓاراستہ کی اور ہر ايک کے ہاتھ ميں (پھل کاٹ نے کے لئے) چھری تھمادی اور اس موقع پر 
(يوسف سے )کہا: ان کی محفل ميں داخل ہو، جب ان کی نگاه اس پر پڑی تو وه دنگ ره گئيں اور (بے اختيار )انہوں نے 

ّٰ ي   ہ بشر نہيں ہے يہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ ہے ۔اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور کہا حاشا
۔( کی بيوی نے) کہا: يہ وہی ہے جس (کے عشق )کی بناء پر تم نے مجھے سرزنش کی ہے، جی ہاں ! َميں نے اسے ٣٢

اپنی طرف دعوت دی ہے مگر يہ بچ نکال اور جو کچھ َميں کہتی ہوں اس نے انجام نی ديا تو يہ اندان ميں جائے گا تو يقينا 
  ذليل وخوار ہوگا ۔

۔(يوسف) نے کہا: پروردگارا! جس طرف يہ لوگ مجھے بالتے ہيں اس سے قيد خانہ مجھے زياده محبوب ہے اور اگر ٣٣
  تونے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کيا تو َميں ان کے دام ميں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں ميں سے ہوجاؤں گا ۔

ول کرلی اور ان عورتوں کی چاليں اس سے دور کرديں کيونکہ وه سننے اور ۔اس کے پرور دگار نے اس کی دعا قب٣۴
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  جاننے واال ہے ۔

  زوجہ مصر کی ايک اور سازش 
زوجہ کے اظہار عشق کا معاملہ مذکوره داستان ميں اگرچہ خاص لوگوں تک تھا اور خود نے بھی اسے چھپا نے کی تاکيد 

، خصوصاً بادشاہوں اور اہِل دولت واقتدار کے تو محلوں کی ديواريں بھی سنتی کی تھی تاہم ايسی باتيں چھپائے نہيں چھپتيں
ہيں، بہرحال ٓاخرکار يہ راز قصر سے باہر نکل گيا اور جيسا کہ قرٓان کہتا ہے:شہر کی کچھ عورتوں اس بارے ميں ايک 

سے راه ورسم پيدا رلی اور اسے دوسرے سے باتيں کرتی تھيں اور اس بات کا چرچا کرتی تھيں کہ کی بيوی نے اپنے غالم
ے دل کی گہرائيوں اپنی طرف دعوت ديتی ہے (َوقَاَل نِْسَوةٌ فِی اْلَمِدينَِة اْمَرٔاَةُ اْل تَُراِوُد فَتَاھَا َعْن نَْفِسِہ)،اورغالم کا عشق اس ک

  ميں اتر گيا ہے( قَْد َشَغفَھَا ُحبّا)۔
  تو وه واضح گمراہی ميں ہے( ٕاِنَّا لَنََراھَا فِی َضاَلٍل ُمِبيٍن )۔ ہماری نظر ميں”پھر وه يہ کہہ کر تنقيد کرتيں کہ

واضح رہے کہ ايسی باتيں کرنے والی مصر کی طبقئہ امراء کی عورتيں تھيں جن کے لئے فرعونيوں اور مستکبرين کے 
  محالت کی گھٹيا کہانياں بہت دلچسپ ہوتی تھيں اور وه ہميشہ ان کی ٹوه ميں لگی رہتی تھيں ۔

اشراف کی يہ عورتيں کہ جو خود بھی زوجہ کی نسبت ہوس رانی ميں کسی طرح کم نہ تھيں ان کی چونکہ يوسف تک پہنچ 
مکر وفريب ميں لگی ہوئی تھيں اور زوجہ کو اس کے عشق پر واضح گمراہی “ جانماز ٓاب می کشيدند” نہيں تھی لٰہذا بقولے

ے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ يہ راز بعض زناِن مصر نے ايک سازش ميں قرار ديتی تھيں، يہاں تک کہ بعض مفسرين ن
کے ساتھ پھياليا، وه چاہتی تھيں کہ زوجہ مصر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے انہيں اپنے مھل ميں دعوت دے تاکہ وه 

ی نظر ان کی طرف مائل خود وہاں يوسف کو ديکھ سکيں، ان کا خيال تھا کہ وه يوسف کے سامنے ہوں تو ہوسکتا ہے ان ک
ہوجائے کہ جو شايد زوجہ مصر سے بھی بڑھ کر حسين تھيں اور پھر يوسف کے لئے ان کا جمال بھی نياتھا اور پھر يوسف 

کے لئے مصر کی بيوی ماں يا مولی يا ولی نعمت کامقام رکھتی تھی اور ايسی کوئی صورت ان کے لئے نہ تھی لٰہذا وه 
  سبت ان کے اثر کا احتمال زياده ہے ۔سمجھتی تھيں کہ زوجہ کی ن

کے ماده سے ہے، يہ دل کے اوپر کی گره يا دل پر موجود ايک پتال سا چھلکا جس نے غالف کی طرح “ شغاف“ ”شغف”
وه يوسف کی اتنی شيدائی ہوگئی ہے کہ اس کی محبت اس کے دل کے “ َشَغفَھَا ُحبّا” اسے ڈھاپ رکھا ہوتا ہے،کو کہتے ہيں

  ی ہے اور اس کی گہرائيوں ميں سما گئی ہے اور يہ شديد محبت اور يہ عشق ِ سوزاں کی طرف اشاره ہے ۔اندر اتر گئ
سے عشق ومحبت کے کئی مراتب کاذکرکيا ہے جن ميں سے “ اسرارالبالغہ” ميں کتاب“ روح المعانی”نے تفسير “ ٓالوسی”

  بعض کا يہاں ذکر کيا جاتا ہے ۔
يعنی “ کلف” يعنی ايسی محبت جس کا تعلق دل سے ہو، اس کے بعد“ عالقہ”س کے بعد محبت کا پہال درجہ ميالن ہے، ا

(عين کے ساتھ) ہے يعنی وه حالت کہ جس ميں دل ٓاتِش “ شعف”کا درجہ ہے، اس کے بعد “ عشق”شديد محبت ہے، پھر 
کا درجہ “ شغف”ور پھرکا مرحلہ ہے ا“ لوعة”عشق ميں جلتا ہے اور اسے اس جلن سے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد

ہے، يہ وه “ تدلة” ہے، يہ وه مرحلہ ہے کہ جہاں عشق دل کے تمام گوشوں اور زاويوں ميں اتر جاتا ہے اور اس کے بعد
ہے کہ جو مطلق بے قراری کا نام ہے اس“ ھيوم”درجہ ہے کہ جس ميں عشق عقِل انسانی کو لے جاتا ہے اور ٓاخری مرھلہ 

  )١تيار ہر طرف کھنچتی ہے ۔(مرحلے ميں عاشق کو بے اخ
يہ نکتہ بھی قابِل توجہ ہے کہ کس شخص نے يہ راز فاش کيا تھا، زوجہ تو يہ رسوائی ہرگز گوارا نہيں کرتی تھی اور نے 
تو خود اسے چھپانے کی تاکيد کی تھی، ره گيا ہو حکيم ودانا کہ جس نے اس کا فيصلہ کيا تھا، اس سے تو ويسے ہی يہ کام 

تاہے، بہرحال جيسا کہ ہم نے کہاکہ خرابيوں سے پُر ان محالت ميں ايسی کوئی چيز نہيں کہ جسی مخفی رکھا بعيد نظر آ 
جاسکے اور ٓاخرکار ہربات نامعلوم افراد کی زبانوں سے دربايوں تک اور ان سے باہر کی طرف پہنچ جاتی ہے اور يہ 

  اکر دوسروں تک پہنچاتے ہيں ۔فطری امر ہے کہ لوگ اسے زيِب داستان کے لئے اور بڑھا چڑھ
زوجہ کو مصر کی حيلہ گر عورتوں کے بارے ميں پتہ چال تو پہلے وه پريشان ہوئی، پھر اسے ايک تدبير سوجھی، اس نے 
انہيں ايک دعوت پر مدعو کيا، فرش سجايا اور قيمتی گاؤ تکےے لگادئےے، وه ٓابيٹھيں تو ہر ايک کے ہاتھ ميں پَھل کاٹنے 

ا َسِمَعْت بَِمْکِرِھنَّ ٔاَْرَسلَْت ٕاِلَْيِھنَّ کے لئے چھری  تھمادی(يہ چھرياں پَھل کاٹنے کی ضرورت سے زياده تيز تھيں) (ا فَلَمَّ
يًن)۔(   )٢َؤاَْعتََدْت لَھُنَّ ُمتََّکٔاً َوآتَْت ُکلَّ َواِحَدٍة ِمْنھُنَّ ِسکِّ

رتی تھی اور گزشتہ رسوائی سے اس نے کوئی سبق نہ يہ کام خود اس امر کی دليل ہے کہ وه اپنے شوہر کی پروه نہيں ک
  سيکھا تھا ۔

اس کے بعد اس نے يوسف کو حکم ديا کہ اس مجلس ميں داخل ہو تاکہ تنقيد کرنے والے عورتيں اس کے ُحسن وجمال کو 
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  ديکھ کر اسے اس کے عشق پر مالمت نہ کريں(َوقَالَْت اْخُرْج َعلَْيِھن)۔
(ان کی طرف باہر نکلو) کی تعبير استعمال ہوئی ہے، اس سے يہ ظاہر“ اخرج عليھن”ئے يہاں(داخل ہوجاؤ) کی بجا“ ادخل”

ہوتا ہے کہ زوجہ نے حضرت يوسف (عليه السالم) کو کہيں باہر نہيں بٹھا رکھا تھا بلکہ اندر کے کسی کمرے ميں کہ غالباً 
خل ہونے والے دروازے سے نہ ٓائيں بلکہ بالکل غير جہاں غذا اور پھل رکھا گيا تھا مشغول رکھا تھا تاکہ وه محفل ميندا

  متوقع طور پر اور اچانک ٓائيں ۔
زناِن مصر جو بعض روايات کے مطابق دس يا اس سے زياده تھيں جب انہوں نے زيبا قامت اور نورانی چہره ديکھا اور ان 

ب اچانک بادلوں کی اوٹ سے نکل ٓايا ہو کی نظر يوسف کے دلربا چہرے پر پڑی تو انہيں يوں لگا جيسے اس محل ميں ٓافتا
اور ٓانکھوں کو خيره کررہا ہے، وه اس قدر حيران اور دم بخود ہوئيں کہ انہيں ہاتھ اور پاؤنميں اور ہاتھ اور ترنج بين ميں 

ا َرٔاَْينَہُ ٔاَْکبَْرنَہُ)، و ه خود سے اس قدر بے خود فرق بھول گيا، انہوں نے يوسف کو ديکھتے ہی کہايہ تو غير معمولی ہے( فَلَمَّ
ہوئيں کہ (ترنج بين کی بجائے)ہاتھ کاٹ لئے( َوقَطَّْعَن ٔاَْيِديَھُنَّ ) ، اور جب انہوں نے ديکھا کہ ان کی دلکش ٓانکھوں ميں تو 

سب پکار اٹھيں کہ نہيں يہ جوان ”عفت وحيا کا نور ضوفشاں ہے اور ان کے معصوم رخسار شرم وحيا سے گلگوں ہيں تو 
ِ َما ٰھَذا بََشًرا ٕاِْن ٰھَذا ٕاِالَّ َملَ ہرگز 

ّٰ ِ   )3ٌک َکِريٌم )۔(گناه سے ٓالوده نہيں ہے يہ تو کوئی بزرگوار ٓاسمانی فرشتہ ہے (َوقُْلَن َحاَش 
اس بارے ميں کہ زناِن مصر نے اس وقت اپنے ہاتھوں کی کتنی مقدار کاٹی تھی، مفسرين کے درميان اختالف ہے، بعض 

  بالغہ ٓاميز طور پر نقل کی ہے ليکن قرٓان سے اجماالً يہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ لئے تھے ۔نے يہ بات م
اس وقت مصر کی عورتيں پوری طرح بازی ہار چکی تھيں، ان کے زخمی ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا، پريشانی کے عالم 

ں، ان کی حالت کہہ رہی تھی کہ انہوں نے زوجہ سے کچھميں وه بے روح مجسمے کی طرح اپنی جگہ چپکی سی بيٹھی تھي
يہ وه شخص ہے جس کے عشق پر تم مجھے طعنے ديتی تھيں( ” - کم نہيں کيا، اُس نے اس موقع کو غنيمت سمجھا اور کہا

  قَالَْت فََذلُِکنَّ الَِّذی لُْمتُنَّنِی فِيِہ )۔
ايک مرتبہ ديکھا ہے اور يوں اپنے ہوش وہواس گنوا بيٹھی ہو گويا زوجہ چاہتی تھی کہ انہيں کہے کہ تم نے تو يوسف کو 

کہ تم نے اپنے ہاتھ تک کاٹ لئے ہيں، اس کے جمال ميں مستغرق ہوگئی ہو اور اس کی ثنا خوانی کرنے لگی ہو تو پھر 
  مجھے کيونکر مالمت کرتی ہو جب کہ َميں صبح وشام اس کے ساتھ اٹھتی بيٹھتی ہوں ۔

نايا تھا اس ميں اپنی کاميابی پر وه بہت مغرور اور خوش تھی ، وه اپنے کام کو معقول ثابت کررہی زوجہ نے جو منصوبہ ب
تھی، اس نے ايک ہی دفعہ تمام پردے ہٹا دئےے اور پوری صراحت کے ساتھ اپنے گناه کا اعتراف کيا اور کہا: جی ہاں ! 

  ہ بچا رہا(َولَقَْد َراَودتُّہُ َعْن نَْفِسِہ فَاْستَْعَصَم ) ۔َميں نے اسے اپنی ٓارزو پورا کرنے کے لئے دعوت دی تھی ليکن ي
اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے گناه پر اظہاِر ندامت کرتی يا کم از کم مہمانوں کے سامنے کچھ پرده پڑا رہنے ديتی اور

ت کے ساتھ اعال ن کيا :اگر نے بڑی بے اعتنائی اور سخت انداز ميں کہ جس سے اس کا قطعی اراده ظاہر ہوتا تھا، صراح
اس (يوسف) نے ميرا حکم نہ مانااور ميرے عشِق سوزاں کے سامنے سر نہ جھکايا تا يقينا قيد ميں جانا پڑے گا(ولَئِْن لَْم يَْفَعْل

اِغِريَن)۔   َما آُمُرهُ لَيُْسَجنَنََّولَيَُکوَن ِمَن الصَّ
“ واستغفری لذنبک”ی سے فقط يہی کہنے پر قناعت کی کہفطری امر ہے کہ جب مصر نے اس واضح خيانت پر اپنی بيو

(اپنے گناه پر استغفار کر) تو اس کی بيوی رسوائی کی اس منزل تک ٓاپہنچی ، اصولی طور پر جيسا کہ ہم نے کہا ہے مصر 
  کے فرعون اور وں کے کے دربار ميں ايسے مسائل کوئی نئی بات نہ تھی ۔

يز روايت نقل کی ہے، وه يہ کہ چند زناِن مصر جو اس دعوت ميں موجود تھيں وه بعض نے تو اس موقع پر ايک تعجب انگ
زوجہ کی حمايت ميں اٹھ کھڑی ہوئيں اور اسے حق بجانب قرار ديا، وه يوسف کے گرد جمع ہوگئيں اور ہر ايک نے يوسف 

  کو رغبت دالنے کے لئے مختلف بات کی ۔
يہ ناز ونخرے ٓاخر کس لئے؟ کيوں اس عاشق دلداده پر رحم نہيں کرتے؟ کيا  ايک نے کہا: اے جوان! يہ اپنے آپ کو بچانا ،

اس خيره کن جماِل دل ٓارا کو نہيں ديکھتے، کيا تمہارے سينے ميں دل نہيں ہے؟ کيا تم جوان نہيں ہو؟ کيا تمہيں عشق 
  وزيبائی سے کوئی رغبت نہيں اور کيا تم پھر اور لکڑی کے بنے ہوئے ہو۔

َميں حيران ہوں چونکہ ُحسن وعشق کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ ميں نہيں ٓاتا ليکن کيا تم سمجھتے نہيں  دوسری نے کہا:
ہو کہ وه مصر اور اس ملک کے صاحِب اقتدارکی بيوی ہے؟ کيا تم يہ نہيں سوچتے کہ اس کا دل تمہارے ہاتھ ميں ہو تو يہ 

  مہيں مل جائے گا ۔ساری حکومت تمہارے قبضے ميں ہوگئی اور تم جو مقام چاہوت
تيسری نے کہا:َميں حيران ہوں کہ نہ تو تم اس کے جماِل زيبا کی طرف مائل ہو اور نہ اس کے مال ومقام کی طرف ليکن کيا

تم يہ بھی نہيں جانتے کہ وه ايک خطرناک انتقام ُجو عورت ہے اور انتقام لينے کی طاقت بھی پوری طرح اسکے ہاتھ 
وحشتناک اور تاريک ِ زندان کا خوف نہيں؟ کيا تم اس کے قيِد تنہائی کے عالِم غربت وبيچار گی مينہے؟ کيا تمہيں اس کے 
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  کے بارے ميں غور وفکر نہيں کرتے؟
ايک طرف کی بيوی کی دھمکی اور ان ٓالوده گناه عورتوں کا وسوسہ تھا کہ جو اس وقت داّللی کا کھيل کھيل رہی تھيں اور 

يک شديد بحرانی لمحہ تھا، ہر طرف سے مشکالت کے طوفان نے انہيں گھيرطرکھا تھا دوسری طرف يوسف کے کے لئے ا
ليکن وه تو پہلے سے اپنے ٓاپ کو اصالح سے ٓاراستہ کےے ہوئے تھے، نوِر ايمان، پاکيزگی اور تقوی نے ان کی روح ميں 

رہے، بغير اس کے کہ وه ان ہوس ايک خاص اطمينان پيدا کررکھا تھا، وه بڑی شجاعت اوت عزم سے اپنے موقف پر ڈٹے 
باز اور ہوس ران عورتوں سے باتوں ميں الجھتے انہوں نے پروردگار کی بارگاه کا ُرخ کيا اور اس طرح سے دعا کرنے 
لگے : پروردگارا! جس طرف يہ عورتيں مجھے بالتی ہيں اس کی نسبت قيد خانہ اپنی تمام تر سختيوں کے باوجودمجھے 

ا يَْدُعونَنِی ٕاِلَْيہ)۔زياده محبوب ہے ( قَ  ْجُن ٔاََحبُّ ٕاِلَیَّ ِممَّ   اَل َربِّ السِّ
اس کے بعد چونکہ وه جانتے تھے کہ تمام حاالت ميں خصوصاً مشکالت ميں لطِف اٰلہی کے سوا کوئی راِه نجات نہيں کہ 

ور پکارے:پروردگارا! اگر تو جس پر بھروسہ کيا جائے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کيا اور اس سے مدد مانگی ا
مجھے ان عورتوں کے مکر اور خطرناک منصوبوں سے نہ بچائے تو ميرا دل ان کی طرف مائل ہوجائے گا اور ميَنجاہلوں 

ے فرمان کا احترام کرتے ميں سے ہوجاؤں گا( َوٕاِالَّ تَْصِرْف َعنِّی َکْيَدھُنَّ ٔاَْصُب ٕاِلَْيِھنَّ َؤاَُکْن ِمَن اْلَجاِھلِيَن)، خداوندا! َميں تير
ہوئے اور اپنی پاکدامنی کی حفاظت کرتے ہوئے اس وحشت ناک قيد خانے کا استقبال کرتا ہوں، وه قيد خانہ کہ جس ميں 
ميری روح ٓازاد ہے اور ميرا دامن پاک ہے اس کے بدلے ميں اس ظاہری ٓازادی کو ٹھوکر مارتا ہوں کہ جس ميں ميری 

  د کر رکھا ہو اور جو ميرے دامن کو ٓالوده کرسکتی ہے ۔روح کو زنداِن ہوس نے قي
خدايا! ميری مدد فرما، مجھے قوت بخش اور ميری عقل، ايمان اور تقوٰی کی طاقت ميں اضافہ فرما تاکہ َميں ان شيطانی 

  وسوسوں پر کاميابی حاصل کروں ۔
ے وه نفس کے خالف برسِر پيکار ہوں يا ظاہری اور چونکہ خدا تعالٰی کا ہميشہ سے وعده ہے کہ وه مخلص مجاہدين کی(چاہ

دشمن کے خالف ) مدد کرے گا، اس نے يوسف (عليه السالم) کو اس عالم ميں تنہا نہ چھوڑا، حق تعالی کا لطف وکرم اس 
َجاَب لَہُکی مدد کو ٓاگے بڑھا، جيسا کہ قرٓان کہتاہے :اس کے پرور دگار نے اس کی اس مخلصانہ دعا قبول کو قبول کيا( فَاْستَ 

)، ان کے مکر اور سازشوں کو پلٹا ديا( فََصَرَف َعْنہُ َکْيَدھُنَّ )کيونکہ وه سننے اور جاننے واال ہے (ٕاِنَّہُ ھَُو السَّمِ  يُع َربُّ
اْلَعلِيم)وه بندوں کی دعا سنتا بھی ہے اور ان کے اندرونی اسرار سے بھی ٓاگاه ہے اور انہيں مشکالت سے بچانے کی راه 

  ھی واقف ہے ۔سے ب
..............  

  ۔٢٠٣،ص ١٢۔تفسير روح المعانی،ج١
اس چيز کو کہتے ہيں جس پر تکيہ کيا جائے جيسے کرسيوں اور تخت کے ٹيک يا پشت بنی ہوتی ہے اور جيسا کہ اس “ متکا”۔٢

ھل ہے، جنہوں نے اس کا معنی زمانے کے محالت ميں معمول تھا ليکن بعض نے متکا کا معنی ترنج بين کيا ہے کہ جو ايک قسم کا ب
ٹيک کيا ہے يہ بھی کہا ہے کہ وه ترنج بين کی بنی ہوئی تھی، فارسی ميں اسے بالنگ کہتے ہيں، يہ ترش مزه پھل ہوتا ہے جس کا 
چھلکا موٹا ہوتا ہے اور اس کے موٹے چھلکے کا مربہ بناياجاتا ہے، ہوسکتا ہے يہ پھل مصر ميں ہمارے پھل سے مشابہ ہو اور 

  مکمل طور پر ترش نہ ہو۔
ّٰ ”۔ 3 کا “ حاش ”کناره کرنے کے معنی ميں ہے اور “ تحاشی”’کے ماده سے ايک طرف کے معنی ميں ہے اور “ حشی“ ”حاش 

  معنی يہ ہے کہ خدا منزه ہے، يہ اس طرف اشاره ہے کہ يوسف بھی پاک ومنزه بنده ہے ۔

  چند اہم نکات 

  ۔ طاغوت کے پرانے ہتھکنڈے١

يسا کہ ہم جانتے ہيں کہ کی بيوی نے اور مصر کی دوسری عورتوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے مختلف طريقے ج
ٓازمائے، اظہاِر عشق کيا، شديد محبت ظاہر کی، اور تسليم محض کا اظہار کيا، پھر اللچ دينے کی کوشش کی اور پھر ڈرايا 

ر زور کے تمام حربے استعمال کئے ۔ يہی ہر خود غرض اور زمانے دھمکايا، دوسرے لفظوں ميں انہوں نے شہوت، زر او
کے طاغوت کا متفقہ اصول ہے، يہاں تک کہ ہم نے خود بارہا ديکھا ہے کہ وه مرداِن حق کا جھکانے کے لئے پہلے تو 

کالنے کی انتہائی نرم دلی اور خوش روئی کا مظاہره کررتے ہيں، پھر اللچ اور طرح طرح کی امداد کے ذريعے کام ن
کوشش کرتے ہيں اور اگر کچھ نہ بن پائے تو پھر اسی موقع پر نہايت سخت دھمکياں ديتے ہيں اور ہرگز کوئی لحاظ نہيں 
  رکھتے کہ يہ تضاد بيانی ہے اور وه بھی ايک ہی مجلس ميں، ان کا يہ طريقہ کس قدر بُرا، تکليف ده اور باعث تحقيرہے ۔
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وه تو اپنے ہدف کے متالشی ہوتے ہيں لٰہذا ان کے لئے ذريعہ اہميت نہيں رکھتا ، ان کے اس عمل کی دليل واضح ہے، 
  دوسرے لفظوں ميں وه اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے ہر ذريعے سے فائده اٹھانا جائز سمجھتے ہيں ۔

کے لئے ان کے اس دروان کمزور اور کم ُرشد افراد پہلے ہی مراحل ميں يا ٓاخری مرحلہ ميں جھک جاتے ہيں اورہميشہ 
جال ميں پھنس جاتے ہيں ليکن اوليائے حق نور ايمان کے زيِرسايہ حاصل کرده عزم وشجاعت سے ان مراحل ميں ٓاگے نکل 

جاتے ہيں اور تمام تر قاطعيت سے اپنے سازش ناپذير ہونے کا مظاہره کرتے ہيں اور ٓاخری سانس تک کمال کی طرف 
  رواں دواں رہتے ہيں ۔

  -نہيں کہ۔ تقوٰی يہ ٢
بہت سے لوگ ايسے ہيں کہ جب تک وه گڑھے کے کنارے ہوتے ہيں تو اپنے تئيں بہت پاک دامن قرار پاتے ہيں اور تقوٰی 

ميں دکھائی ديتے ہيں ليکن جب ان کا اپنا “ ضالل مبين”وپارسائی کی ڈينگيں مارتے ہيں اور زوجہ جيسے ٓالوده افراد انہيں 
لے ہی پاؤں پر وه پھسل جاتے ہيں، يہ لوگ عملی طور پر ثابت کرتے ہيں کہ ان کی باتيں پاؤں گڑھے ميں جاپڑتا ہے تو پہ

  زبانی دعوٰی سے زياده کچھ نہ تھيں ۔
زوجہ تو کئی برس يوسف کے ساتھ رہنے کے بعد ان کے عشق ميں گرفتار ہوئی ليکن اسے طعنے دينے والياں تو پہلی 

  بين کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بيٹھيں ۔نشست ميں ہی مبتالئے عشو ہوگئيں اور ترنج 

  ۔يوسف محفِل زنان ميں کيوں ٓائے؟٣
يہاں ايک اور سوال سامنے ٓاتا ہے وه يہ کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے زوجہ کی بات کيوں مانی اور اس بات پر کيوں

تھی يا وه ايک گنہگار کو بے گناه  ٓاماده ہوگئے کہ زوجہ مصر کی محفل ميں قدم رکھيں کہ جو گناه کے لئے برپا کی گئی
  ثابت کرنے کے لئے تھی ۔

ليکن اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس محل ميں يوسف (عليه السالم) کی حيثيت ايک غالم اور برده کی تھی، وه مجبور 
پينے کی  تھے کہ وہاں خدمت کريں ہوسکتا ہے زوجہ نے خدمت کے بہانے ہی سے ايسا کيا ہو کہ انہينکھانے کے برتن يا

کوئی چيز النے کے بہانے محفل ميں لے گئی ہو جب کہ حضرت يوسف (عليه السالم) اس منصوبے اور سازش سے ٓاگاه نہ 
  تھے ۔

  کا مفہوم“ کيدھن”اور ” يدعوننی اليہ”۔ ۴
ں کا ان عورتو”کامعنی ہے“ کيد ھن”اور“ جس چيز کی يہ عورتيں مجھے دعوت ديتی ہيں”کا معنی ہے “ يدعوننی اليہ”

ان الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی ہوس باز عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لينے اور يوسف “ منصوبہ
(عليه السالم) کی فريفتہ ہونے کے بعد باری باری خود بھی وہی کام کيا جووجہ نے کيا تھا اور انہوں نے بھی يوسف کو 

 ے سر تسليم خم کرديں اور يوسف (عليه السالم) نے ان سب کو ٹھکراديا ۔دعوت دی کہ وه ان کے سامنے يا زوجہ کے سامن
  يہ بات نشاندہی کرتی ہے کہ کی بيوی اس گناه ميں اکيلی نہ تھی اور کئی ايک اس کی شريک گناه تھيں ۔

  ۔ يوسف (عليه السالم) خدا کی پناه ميں۵
نچ جائے تو اسے صرف خدا کی پناه لينا چاہيئے اور جب انسان مشکالت ميں گھرا ہوا ور کسی مصيبت کے کنارے تک پہ

اسی سے مدد طلب کرنا چاہيئے اگر اس کا لطف وکرم اور نصرت ومدد نہ ہوتو کوئی کام بھی نہيں ہوسکتا، يہ وه سبق ہے 
و ان جو حضرت يوسف (عليه السالم) جيسے پاک دامن بزرگوار نے ہميں ديا ہے، وہی ہيں جو کہتے ہيں:پروردگارا! اگر تُ 

کے منحوس منصوبوں سے نجات نہ دے تو َميں بھی ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور اگر تونے مجھے ان کی ہالکت خيز 
يوں ميں تنہا چھوڑ دے تو طوفاِن حوادث مجھے اپنے ساتھ لے جائے ، تُو ہے کہ ميرا حافظ ونگہبان ہے نہ کہ ميری طاقت 

  اور تقوٰی۔
لت بنداگاِن خدا کو المحدود طاقت اور عزم عطا کرنے کے عالوه اس کے الطاِف خفی لطف اٰلہی سے وابستگی کی يہ حا

سے بہره ور ہونے کا سبب بنتی ہے، وه الطاف کہ جن کی تعريف وتوصيف ناممکن ہے ان کاصرف مشاہده کيا جاسکتا ہے 
ائے ميں ہيں اور اُس جہان ميں اور اسی طرھ ان کی تصديق ہوسکتی ہے، ايسے ہی لوگ اس دنيا ميں بھی لطِف اٰلہی سے س

  بھی لطِف پروردگار سے ہمکنار ہوں گے، ايک حديث ميں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلّم سے مروی ہے:
سبعة يظلھم ّهللاٰ فی ظل عرشہ يوم اليظل اال ظلہ: امام عادل، وشاب ننشا فی عبادة ّهللاٰ عزوجل، ورجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا 
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حتٰی يعود اليہ، ورجالن کانا فی طاعة ّهللا عز وجل فاجتمعا علٰی زلک وتفرقا، ورجل ذکر ّهللا عزوجل خاليا ففاضت خرج منہ 
عيناه ، ورجل دعتہ امراة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف ّهللاٰ تعالٰی، ورجل تصديق بصدقة فاخفاھاحتٰی ال تعلم شمالہ ماتصديق

  بيمينہ!
سائے عالوه کوئی سائی نہ ہوگا اس دن هللا تعالٰی سات طرح کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے جس روز عرش ِالٰہی کے 

  ميں رکھے گا:
امام عادل،وه جوان کی جس نے ابتدائے عمر ہی سے خدا کی بندگی ميں پرورش پائی ہو،وه شخص کہ جس کا دل مسجد اور 

تو اس کے خيال ميں رہتا ہو يہاں تک کہ اس کی طرف لوٹ عبادت ِاٰلہی کے مرکز سے بندھا ہو، جب وه اس سے نکلتا ہو 
ٓاتاہو،وه لوگ جو فرماِن خدا کی اطاعت ميں ِمل ُجل کر کام کرتے ہيں اور ايک دوسرے سے جدا ہوتے وقت ان کا روحانی 

سئوليت رشتہ اتحاد اسی طرح برقرار رہتا ہو،وه شخص کہ جو پروردگار کا نام سنتے وقت جس کی ٓانکھوں سے(احساِس م
سے يا گناہوں کے خوف سے ) ٓانسو جاری ہوجاتے ہوں،وه شخص کہ جسے حسين وجميل عورت اپنی طرف دعوت دے 

اور وه کہے کہ َميں خدا سے ڈرتا ہوں، اوروه شخص جوضرورت مندوں کی مدد کرتا ہو اور اپنے صدقے کو مخفی رکھتا 
  )1ہو کہ دائيں ہاتھ سے دے تو بائيں کو خبر نہ ہو۔(

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

 ظل)۔(۵٩۵،ص ١۔ سفينة البحار، ج1

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ثُمَّ بََدا لَھُْم ِمْن بَْعِد َما َرٔاَْوا اآْليَاِت لَيَْسُجنُنَّہُ َحتَّی ِحيٍن۔٣۵
ْجَن فَتَيَاِن قَاَل ٔاََحُدھَُما ٕاِنِّی ٔاََرانِی ٔاَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اآْلَخُر ٕاِنِّی ٔاََراِنی ٣۶ ٔاَْحِمُل فَْوَق َرأِْسی ُخْبًزا تَأُْکُل الطَّْيُر ِمْنہُ  َوَدَخَل َمَعہُ السِّ

  نَبِّْئنَا بِتَأِْويلِِہ ٕاِنَّا نََراَک ِمَن اْلُمْحِسنِيَن۔
ِ َوھُْم قَاَل اَليَأْتِيُکَما طََعاٌم تُْرَزقَانِِہ ٕاِالَّ نَبَّأْتُُکَما بِتَأِْويلِِہ قَْبَل ٔاَْن يَأْتِيَُکَما َذلُِکَما ِممَّ  ٣٧ ا َعلََّمنِی َربِّی ٕاِنِّی تََرْکُت ِملَّةَ قَْوٍم اَليُْؤِمنُوَن بِا

  بِاآْلِخَرِة ھُْم َکافُِروَن۔
ِ ِمْن َشْیٍء ٰذلَِک ِمْن فَْضِل هللاِ َواتَّبَْعُت مِ  ٣٨  َعلَْينَا َوَعلَی النَّاِس َولَِکنَّ لَّةَ آبَائِی ٕاِْبَراِھيَم َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َما َکاَن لَنَا ٔاَْن نُْشِرَک بِا

  ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْشُکُرون۔

  ترجمہ
  
تو انہوں نے مصمم اراده کرليا کہ اسے ايک مدت تک قيد خانے  ۔جب (وه يوسف کی پاکيزگی کی )نشانياں ديکھ چکے٣۵

  ميں رکھيں ۔
۔اور دونوجوان اور اس کے ساتھ قيد خانے مينداخل ہوئے ام ميں سے ايک نے کہا: َميں نے خواب ميں ديکھا کہ شراب ٣۶

اں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے کے لئے (انگور) نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا: َميں نے خواب ميں ديکھا کہ َميں روٹي
  ہوں اور پرندے ان ميں سے کھارہے ہيں، ہميں ان کی تعبير بتاؤ کيونکہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ تم نيکو کاروں ميں سے ہو۔

۔يوسف نے کيا: اس سے پہلے کہ تمہارے کھانے کا راشن تم تک پہنچے َميں تمہيں تمہارے خواب کی تعبير سے ٓاگاه ٣٧
لم ہے کہ جس کی تعليم ميرے پروردگارنے مجھے دی ہے، َميں نے ان لوگوں کے دين کو ترک کر رکھا کردوں گا، يہ وه ع

  ہے جو خدا پر ايمان نہيں رکھتے اور نہ ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہيں(اسی لئے َميں ايسی نعمت کے الئق ہوا ہوں)
ارے لئے يہ مناسب نہيں تھا کہ کسی کوخدا کا ۔َميں نے اپنے ٓاباء ابراہيم ، اسحاق اور يعقوب کی پيروی کی ہے، ہم٣٨

  شريک قرار ديں، يہ خدا کا ہم لوگوں پر فضل ہے ليکن اکثر لوگ شکر گزاری نہيں کرتے ۔
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  بے گناہی کے پاداش ميں قيد 
، قصِر ميں يوسف (عليه السالم) کی موجود گی ميں زناِن مصر کی حيران کن محفل اس شور وغوغا کے عالم ميں تمام ہوئی

فطری بات تھی کہ يہ خبر کے کان تک پہنچ گئی، ان کے تمام واقعات سے واضح ہوگيا کہ يوسف (عليه السالم) کو معمولی 
انسان نہيں ہے اور اس قدر پاکيزه ہے کہ کوئی طاقت اسے گناه پر ابھار نہيں سکتی، مختلف حوالوں سے اس کی پاکيزگی 

  کی نشانياں واضح ہوئيں ۔
م) کی قميص کا پيچھے سے پھٹا ہونا ، زناِن مصر کے وسوسے کے مقابلے ميں استقامت کا مطاہره کرنا، يوسف (عليه السال

قيد خانے ميں جانے کے لئے ٓاماده ہونا اور زوجہ کی طرف سے قيد اور عذاِب اليم کی دھمکيوں کے سامنے سر نہ جھکانا 
وئی شخص نہ اسے چھپا سکتا تھا نہ ان کا انکار کرسکتا تھا يہ سب اس کی پاکيزگی کی دليل تھيں، يہ ايسے دالئل تھے کہ ک

، ان کا الزمی نتيجہ زوجہ مصر کی ناپاکی اور جرم تھا ، يہ جرم ثابت ہونے کے بعد عوام ميں خانداِن کی جنسی حوالے 
وسف سے رسوائی کا خوف بڑھ رہا تھا، مصر اور اس کے مشير وں کو اس کے لئے صرف يہی چاره دکھائی ديا کی ي

(عليه السالم) کو منظر سے ہٹايا جائے، اس طرح سے کہ لوگ اسے اور اس کا نام بھول جائيں ، اس کے لئے ان کی نظر 
ميں بہترين راستہ اسے تاريک قيد خانے ميں بھيجا تھا کہ جس سے ہوسف (عليه السالم) کو بھال بھی ديا جائے گا اور وه يہ 

ه السالم) تھا، ايس لئے قرٓان کہتا ہے:جب انہوں نے (وه يوسف کی پاکيزگی کیبھی سمجھے گے کہ اصلی مجرم يوسف (علي
 لَيَْسُجنُنَّہُ َحتَّی )نشانياں ديکھ لينتو پختہ اراده کرليا کہ اسے ايک مدت تک قيد ميں ڈاال جائے(ثُمَّ بََدا لَھُْم ِمْن بَْعِد َما َرٔاَْوا اآْليَاتِ 

  ِحيٍن)۔
يہ تعبير نشاندہی کرتی ہے کہ پہلے اس کے بارے ميں ان کا کوئی اراده نہ تھا اور پہلی “ا ہونانئی رائے پيد”کامعنی “ بدا”

مرتبہ زوجہ نے بات احتمال کے طورپر پيش کی تھی، بہرحال اس طرح يوسف (عليه السالم) کی پاکدامنی کے گناه ميں قيد 
  ئق انسان پاکيزگی کے جرم ميں زندان ميں گيا ۔خانے ميں پہنچ گئے اور يہ پہلی مرتبہ نہ تھا کہ ايک قابل اور ال

جی ہاں! ايک ٓالوده اور گندے ماحول ميں ٓازادی تو ان ٓالوده لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتے ہيں، 
د کہ جو ايسے ماحول ميں نہ صرف ٓازادی بلکہ سب کچھ انہيں کو ميسر ہوتا ہے اور يوسف جيسے پاکدامن اور قيمتی افرا

اس ماحول کے رنگ ميں رنگے نہيں جاتے اور پانی کے بہاؤ کے مخالف چلتے ہيں انہيں ايک طرف ہوناپڑتاہے ليکن کب 
  تک؟ کيا ہميشہ کے لئے؟ نہيں ، يقينا نہيں ۔

ْجَن فَتَيَاِن)۔   يوسف کے ساتھ زندان ميں داخل ہونے والے دوجوان بھی تھے(َوَدَخَل َمَعہُ السِّ
معمول کے طريقے سے خبروں تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو تو اس کے لئے دوسرے احساسات کو  جب انسان کسی

  استعمال کرتا ہے تاکہ حوادث کا اندازه لگا سکے، خواب بھی اس مقصد کے لئے کار ٓامد ہوسکتا ہے ۔
امور تھا اور دوسرا باورچی اس بنا پر دو نوجوان کہ جن کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ ايک بادشاه کے گھر مشروبات پر م

خانے کا کنٹرولر ، دشمنوں کی چغلخوری اور بادشاه کو زہر دينے کے الزام ميں قيد تھے، ايک روز يوسف (عليه السالم) 
کے پاس ٓائے، دونوں نے اپنا گزشتہ شب کا خواب سنا يا جو کہ ان کے لئے عجيب تھا، ايک نے کہا: َميں نے خواب ميں 

  بنانے کے لئے انگور نچوڑ رہا ہوں ( قَاَل ٔاََحُدھَُما ٕاِنِّی ٔاََرانِی ٔاَْعِصُر َخْمًرا )۔ ديکھا ہے کہ شراب
دوسرے نے کہا: َميں نے خواب ميں ديکھا کہ َميں نے کچھ روٹياں سر پر اٹھارکھی ہيں اورٓاسمان کے پرندے ٓاتے ہيناوران 

  ٔاَْحِمُل فَْوَق َرأِْسی ُخْبًزا تَأُْکُل الطَّْيُر ِمْنہ)۔ميں سے کھاتے ہيں(َوقَاَل اآْلَخُر ٕاِنِّی ٔاََرانِی 
اس کے بعد انہوں نے مزيد کہا:، ہميں ہمارے خواب کی تعبير بتاؤ، کيونکہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ تم نيکو کاروں ميں سے 

  ہو(نَبِّْئنَا بِتَأِْويلِِہ ٕاِنَّا نََراَک ِمَن اْلُمْحِسِنيَن)۔
ون کو کيسے معلوم ہوا کہ يوسف (عليه السالم) تعبير کواب کے بارے ميں اتنا وسيع علم رکھتے ہيں يہ کہ ان دونوں جوان

  ،اس سلسلے ميں مفسرين ميں اختالف ہے ۔
بعض نے کہا ہے کہ يوسف (عليه السالم) نے خود سے قيد خانے ميں قيديوں سے اپنا تعارف کرايا تھا کہ وه تعبيِر خواب 

  رکھتے ہيں ۔کے بارے ميں وسيع علم 
بعض ديگر نے کہا ہے کہ يوسف (عليه السالم) کی ملکوتی صفات نشاندہی کرتی تھيں کہ وه ايک عام ٓادمی نہيں ہے بلکہ 
ٓاگاه اور صاحِب فکر وبينش انسان ہے، اسی سے انہون نے سمجھا کہ ايساانسان تعبيِر خواب کے بارے ميں درپيش مشکل 

  کوحل کرسکتا ہے ۔
کہا ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے قيد خانے ميں ٓاتے ہی اپنا نيک اطوار ، حسِن اخالق اور بعض مفسرين نے 

قيديوں کی دلجوئی، خدمت اور بيمارون کی عيادت سے يہ ظاہر کرديا تھاکہ وه ايک نيک اور گره کشا انسان ہيں، اسی لئے 
  ے تھے ۔قيدی مشکالت ميں انہيں کہ پناه ليتے تھے اور ن سے مدد مانگت
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(جوان) استعمال کيا ہے جو “ فتی”کی بجائے لفظ“ برده”يا “ عبد”اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ يہاں قرٓان نے لفظ
  کہ ايک قسم کا احترام ہے، ايک حديث ميں ہے : ال يقولون احدکم عبدی وامتی والکن فتای وفتاتی ۔

  )١بلکہ کہو مير اجوان (لڑکا يا لڑکی)۔( تم ميں سے کوئی يہ نہ کہے کہ ميرا گالم اورميری کنيز
(يہ اس لئے تھا کہ اسالم نے غالموں کی ٓازاديکے لئے جو دقيق پرگرام بنايا ہے اس تدريجی ٓازادی کے َدور ميں بھی گالم 

  ہر قسم کی تحقير و تذليل سے محفوظ رہے )۔
اس نے خواب ميں ديکھا تھا کہ وه شراب بنانے کے(َميں شراب نچوڑ رہاہوں)، يا اس بنا پر ہے کہ “ انی اعصر خمرا” جملہ

لئے انگور نچوڑ رہا تھا يا وه انگور جو خم ميں تھا شراب ہوشکا تھا اسے وه صاف کرنے کے لئے اورشراب بنانے کے 
ے ہوئے لئے باہر نکال کر نچوڑ رہا تھا يا يہ کہ انگور نچوڑ رہا تھا تاکہ کہ انگورکا پانی بادشاه کو دے، بغير شراب بنائ

استعمال کيا گيا “ خمر”کيسے دے ديتا ليکن چونکہ يہ انگور شراب ميں تبديل ہونے کے قابل ہے اس لئے اس کے لئے لفظ 
  ہے ۔

“ َميں نے خواب ميں ديکھا ہے”(َميں ديکھ رہا ہوں)، يہ جملہ حاليہ ہے حاالنکہ قائدتاً اسے کہنا چاہيئے تھا کہ “ انی ارانی”
 وه اپنے تئيں خواب فرض کرتا ہے اور اس حالت کی تصوير کشی کرتے ہوئے اسے بيان کرتا ہے ۔يعنی بيان کرتے ہوئے 

بہرحال وه يوسف (عليه السالم) کہ جو قيسيوں کی ہدايت اور راہنمائی کو کوئی موقع ہاتھ سےنہ جانے ديتے تھے انہوں نے 
نا اور اس بہانے سے ايسے اہم حقائق بيان کئے ان قيديوں کی طرف سے تعبير ِ خواب کے للئے رجوع کرنے کو غنيمت جا

جو ان کی تعبيِر خواب سے متعلق اپنی ٓاگاہی کے بارے ميں کہ جو ان دو قيديونکے لئے بہت اہميت رکھتے تھے، اور تمام 
انسانون کے لئے راستہ کھولنے والے تھے، ٓاپ (عليه السالم)نے پہلے تو ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لئے ان سے 

  ا:تمہارے کھانے کا راشن ٓانے سے پہلے َميں تمہيں خواب کی تعبير سے ٓاگاه کردوں گا(قَاَل اَليَأْتِيُکَما )۔کہ
  اس طرح ٓاپ نے انہيں اطمينان داليا کہ کھانا ٓانے سے پہلے وه اپنامقصود پاليں گے ۔

  اس جملے کی تفسير کے بارے ميں مفسرين نے بہت سے احتمال ذکر کئے ہيں ۔
يں سے ايک يہ ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم)نے کہا کہ َميں حکِم پروردگار سے کچھ اسرار سے ٓاگاه ہوں اور نہ ان م

سرف تمہارے خواب کی تعبير بتاؤں گا بلکہ َميں يہ بھی بتاسکتا ہونکہ تمہارے لئے ٓاج کونسی اور کس قسم کی غذا الئی 
ہيں “ غذا کی خصوصيات”سے يہاں مراد “ تاويل”ہوں، اس بناء پر  جائے گی اور َميں اس کی خصوصيات بھی بتا سکتا

  کا استعمال بہت کم ہوا ہے خصوصاً گزشتہ جملے ميں يہ لفظ تعبير خوبکے معنی ميں ہے) ۔“ تاويل”(البتہ اس معنی ميں 
ں ديکھو َميں تم سے دوسرا احتمال يہ ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم) کی مراد يہ تھی کہ تم جس قسم کا طعام خواب مي

  کے جملے سے مناسبت نہيں رکھتا ۔“ قبل ان ياتيکما”اس کی تعبير بيان کرسکتاہوں، ليکن يہ احتمال
  اس بناء پر مذکوره جملے کی بہترين تفسير وہی ہے جو ہم نے ابتدائے سخن ميں پيش کی تھی ۔

کی گہرائيوں ميں توحيد پوری وسعت سے جڑ پکڑ اسکے بعد با ايمان اور خدا پرست يوسف(عليه السالم) کہ جن کے وجود 
چکی تھی، نے يہ واضح کرنے کے لئے کہ امِر اٰلہی کے بگير کوئی چيز حقيقت کا روپ اختيار نہيں کرتی، اپنی بات کو 

اسی طرح سے جاری رکھا ::تعبيِر خواب کے متعلق ميرا يہ علم ودانش ان امور ميں سے ہے کہ جن کی تعليم ميرے 
)۔پروردگار ا َعلََّمنِی َربیِّ   نے دی ہے( َذلُِکَما ِممَّ

نيز اس بناء پر کہ وه يہ کيال نہ کريں کہ خدا کوئی چيز بغير کسی بنيادکے بخش ديتاہے، ٓاپ (عليه السالم) نے مزيد فرمايا: 
اور اس نوِرايمان َميں نے ان لوگوں کے دين کو ترک کر رکھا ہے کہ جو خدا پر ايمان نہيں رکھتے اور ٓاخرت کے منکر ہيں

ِ َوھُْم بِاآْلِخَرِة ھُْم کَ    اِفُروَن)۔اور تقوٰی نے مجھے اس نعمت کے الئق بنايا ہے( ٕاِنِّی تََرْکُت ِملَّةَ قَْوٍم اَليُْؤِمنُوَن بِا
  اس قوم وملت سے مسر کے بُت پرست لوگ يا کنعان کے بُت پرست لوگ مراد ہيں ۔

چاہيئے کيونکہ يہ انسان کی پاک فطرت کے خالف ہيں، عالوه ازيں َميں نے ايسے مجھے ايسے عقائدسے دور ہی ہونا 
َميں نے اپنے ٓاباء واجداداور بزرگونابراہيم ، اسحاق اور ”خاندان ميں پرورش پائی ہے کہ جو وحی ونبوت کا خاندان ہے،

  َويَْعقُوَب) يعقوب کی پيروی کی ہے(اتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِی ٕاِْبَراِھيَم َوٕاِْسَحاقَ 
شايد پہال موقع تھا کہ حضرت يوسف (عليه السالم) نے قيديوں سے اپنا تعارف کروايا تاکہ انہيں معلوم ہوجائے کہ وه وحی 
ونبوت کے گھرانے سے ہيں اور ديگر بہت سے قيديوں کی طرح کہ جو طاغوتی نظاموں ميں قيد ہوتے ہيں، بےگناه زندان 

  ميں ڈالے گئے ہيں ۔
کيونکہ ہمارا خاندان خانداِن توحيد “ ، ہمارے لئے يہ مناسب نہيں کہ کسی چيزکوخدا کا شريک قرار ديں”مزيد کہا: انہوں نے

  ہے، بُت شکن ابراہيم کا خاندان ہے
  



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

 
 

ِ ِمْن َشْیء)، اور يہ ہم پر اور تمام لوگوں پر خدا کی نعمات ميں سے ہے( ٰذلِکَ  ِمْن فَْضِل هللاِ َعلَْينَا  ( َو َما َکاَن لَنَا ٔاْن نُْشِرَک بِا
  َوَعلَی النَّاِس )۔

لٰہذا يہ خيال نہ کرنا کہ خدا کا يہ فضل اورمحبت صرفہم خانواده نبوت کے شامِل حال ہوتی ہے بلکہ يہ ايسی نعمت ہے جو 
ی گئی ہے عام ہے اورتمام بندگاِن خدا کے شامِل حال ہے کہ جو ان کی روح کے اندر ايک فطرت کے عنوان سے وديعت ک

  اور يہ انبياء کی رہبری وہدايت کے ذريعے کمال حاصل ہوتی ہے ۔
وه راه توحيد سے منحرف “ کثر انسان ان خدائی نعمات کی شکر گزاری نہيں کرتے”ليکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 

  ہوجاتے ہيں(َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْشُکُرون)۔
“ ٓاباء”باال ٓايت ميں حضرت اسحاق (عليه السالم) کا نام حضرت يوسف (عليه السالم) کے يہ بات قابل توجہ ہے کہ مندرجہ 

کے زمرے ميں ٓايا ہے حاالنکہ ہم جانتے ہيں حضرت يوسف(عليه السالم) حضرت يعقوب (عليه السالم) کے بيٹے ہيں اور 
پر بھی “ جد”کا طالق“ اب”ئے ہے کہ لفظحضرت يقوب (عليه السالم) حضرت اسحاق (عليه السالم) کے فرزند ہيں، يہ اس ل

  ہوتا ہے ۔
..............  

 ۔٢٣٢،ص ۵۔ مجمع البيان،،ج ١

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

  ثُمَّ بََدا لَھُْم ِمْن بَْعِد َما َرٔاَْوا اآْليَاِت لَيَْسُجنُنَّہُ َحتَّی ِحيٍن۔٣۵
ْجَن فَتَيَاِن قَاَل ٔاََحُدھَُما ٕاِنِّی ٔاََرانِی ٔاَْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اآْلَخُر ٕاِنِّی ٔاََراِنی ٣۶ ٔاَْحِمُل فَْوَق َرأِْسی ُخْبًزا تَأُْکُل الطَّْيُر ِمْنہُ  َوَدَخَل َمَعہُ السِّ

  نَبِّْئنَا بِتَأِْويلِِہ ٕاِنَّا نََراَک ِمَن اْلُمْحِسنِيَن۔
ِ َوھُْم قَاَل اَليَأْتِيُکَما طََعاٌم تُْرَزقَانِِہ ٕاِالَّ نَبَّأْتُُکَما بِتَأِْويلِِہ قَْبَل ٔاَْن يَأْتِيَُکَما َذلُِکَما ِممَّ  ٣٧ ا َعلََّمنِی َربِّی ٕاِنِّی تََرْکُت ِملَّةَ قَْوٍم اَليُْؤِمنُوَن بِا

  بِاآْلِخَرِة ھُْم َکافُِروَن۔
ِ ِمْن َشْیٍء ٰذلَِک ِمْن فَْضِل هللاِ َواتَّبَْعُت مِ  ٣٨  َعلَْينَا َوَعلَی النَّاِس َولَِکنَّ لَّةَ آبَائِی ٕاِْبَراِھيَم َوٕاِْسَحاَق َويَْعقُوَب َما َکاَن لَنَا ٔاَْن نُْشِرَک بِا

  ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْشُکُرون۔

  ترجمہ
  
تو انہوں نے مصمم اراده کرليا کہ اسے ايک مدت تک قيد خانے  ۔جب (وه يوسف کی پاکيزگی کی )نشانياں ديکھ چکے٣۵

  ميں رکھيں ۔
۔اور دونوجوان اور اس کے ساتھ قيد خانے مينداخل ہوئے ام ميں سے ايک نے کہا: َميں نے خواب ميں ديکھا کہ شراب ٣۶

اں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے کے لئے (انگور) نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے کہا: َميں نے خواب ميں ديکھا کہ َميں روٹي
  ہوں اور پرندے ان ميں سے کھارہے ہيں، ہميں ان کی تعبير بتاؤ کيونکہ ہم ديکھ رہے ہيں کہ تم نيکو کاروں ميں سے ہو۔

۔يوسف نے کيا: اس سے پہلے کہ تمہارے کھانے کا راشن تم تک پہنچے َميں تمہيں تمہارے خواب کی تعبير سے ٓاگاه ٣٧
لم ہے کہ جس کی تعليم ميرے پروردگارنے مجھے دی ہے، َميں نے ان لوگوں کے دين کو ترک کر رکھا کردوں گا، يہ وه ع

  ہے جو خدا پر ايمان نہيں رکھتے اور نہ ٓاخرت پر ايمان رکھتے ہيں(اسی لئے َميں ايسی نعمت کے الئق ہوا ہوں)
ارے لئے يہ مناسب نہيں تھا کہ کسی کوخدا کا ۔َميں نے اپنے ٓاباء ابراہيم ، اسحاق اور يعقوب کی پيروی کی ہے، ہم٣٨

  شريک قرار ديں، يہ خدا کا ہم لوگوں پر فضل ہے ليکن اکثر لوگ شکر گزاری نہيں کرتے ۔

  قيد خانہ يا مرکِز تربيّت 
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جس وقت حضرت يوسف(عليه السالم) نے گزشتہ گفتگو کے بعد ان قيديوں کے دلوں کو حقيقِت توحيد قبول کرنے کے ليے 
ده کرليا تو ان کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہا: اے ميرے قيدی ساتھيو! کيا منتشر خدا اور متفرق معبود بہتر ہيں ياآما

قُوَن َخْيٌر ٔاَْم هللاُ  ْجِن ٔأَاَْربَاٌب ُمتَفَرِّ   اُر)۔ اْلَواِحُد اْلقَھَّ يگانہ و يکتا اور قہار اور ہر چيز پر قدرت رکھنے واال خدا (يَاَصاِحبَِی السِّ
گويا يوسف (عليه السالم) انھيں سمجھانا چاہتے تھے کہ کيوں تم فقط عالِم خواب ميں آزادی کو ديکھتے ہو بيداری ميں کيوں 
نہيں ديکھتے، آخر ايسا کيوں ہے؟ کيا اس کا سبب تمھارا انتشار، تفرقہ بازی اور نفاق نہيں کہ جس کا سرچشنہ شرک، بت 

کی وجہ سے ظالم طاغوت تم پر غالب آگئے ہيں ۔ تم لوگ پرچم توحيد کے تلے کيوں جمع  پرستی اور ارباب متفرق ہيں جن
کا دامن پرستش کيوں نہيں تھامتے تاکہ ان خود غرض ستمگروں کو اپنے معاشرے سے “ هللاُ اْلَواِحُد اْلقَھَّارُ ”نہيں ہوتے اور 

  قيد ميں ڈال ديتے ہيں ۔نکال باہر کرو کہ جو تمھيں بے گناه اور صرف الزام کی بنياد پر 
اس کے بعد انہوں نے مزيد کہا: يہ غير خدا معبود تم نے بنارکھے ہيں ان کی حيثيت اسماء بالمسمٰی کے کچھ نہيں کہ جنہيں 

ْيتُُموھَا ا   َْٔنتُْم َوآبَاُؤُکْم)۔تم نے اور تمھارے آباء و اجداد نے خدا کا نام دے رکھا ہے (َما تَْعبُُدوَن ِمْن ُدونِِہ ٕاِالَّ ٔاَْسَماًء َسمَّ
بلکہ يہ تمھارے کمزور ذہن کی پيدا وار “ يہ ايسے امور ہيں کہ جن کے ليے خدا نے کوئی دليل و مدرک نازل نہيں فرمايا”

  ہيں ( َما ٔاَنَزَل هللاُ بِھَا ِمْن ُسْلطَاٍن)۔
ں، طاغوتوں اور فرعونوں کی تعظيماور اسی ليے تمھيں ان بتو“ جان لو کہ حکومت خدا کے عالوه کسی کے ليے نہيں ہے”

ِ )۔ ّٰ ِ   کے ليے سر نہيں جھکانا چاہيے ( ٕاِْن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 
 انہوں نے مزيد تاکيد کے ليے اضافہ کيا : خدانے حکم ديا ہے کہ اس کے عالوه کسی کی پرستش نہ کرو (ٔاََمَر ٔاَالَّ تَْعبُُدوا ٕاِالَّ 

يُن اْلقَيُِّم)۔“ م دينيہ ہے مستحکم و مستقي”ٕاِيَّاهُ)۔   کہ جس ميں کسی قسم کا کوئی پيچ و خم نہيں ( ٰذلَِک الدِّ
  يعنی توحيد ہر لحاظ سے ۔ عبادت، معاشرے پر حکومت، ثقافت اور ہر چيز ميں مستحکم اور مستقيم دين ہے ۔

بھليوں ميں سرگردان ہيں اور ليکن کيا کيا جائے کہ لوگ ہی آگاہی نہيں رکھتے اور اسی عدِم آکہی کے باعث شرک کی بھول
اپنے آپ کو غير هللا کی حکومت کے سپرد کرديتے ہيں اور اس طرح انھيں کيسی کيسی سختيوں، قيد و بند اور بخبتيوں کا 

  سامنا کرنا پڑ تا ہے ( َولَِکنَّ ٔاَْکثََر النَّاِس اَليَْعلَُموَن)۔
ت توحيد کی طرف مختلف پہلؤوں کے حوالے سے دعوت دينے اپنے دو قيدی ساتھيوں کو رہبری و ارشاد اور انھيں حقيق

کے بعد حضرت يوسف عليہ السالم نے ان کے خواب کی تعبير بيان کی کيونکہ وه دونوں اسی مقصد کے ليے آپ کے پاس 
جانا اور آئے تھے اور آپ نے بھی انھيں قول ديا تھا کہ انھيں ان کے خوابوں کی تعبير بتائيں گے ليکن آپ نے موقع غنيمت 

  توحيد کے بارے ميں اور شرک کے خالف واضح اور زنده دالئل کے ساتھ گفتگو کی ۔
اس کے بعد آپ نے ان دو قيدی ساتھيوں کی طرف ُرخ کرکے کہا: اے ميرے قيدی ساتھيو! تم ميں سے ايک آزاد ہوجائے گا 

ا ٔاََحُدُکَما فَيَْسِقی َربَّہُ َخْمًرا)۔ليکن دوسرا سولی پر لٹکايا  کو شراب پالنے پر مامور ہوگا (يَاَصاِحبَِی السِّْجنِ “ ارباب”اور اپنے  ٔاَمَّ
ا  جائے گا اور اتنی دير تک اس کی الش لٹکائی جائے گی کہ آسمانی پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائيں گے (َؤاَمَّ

  اآْلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأُْکُل الطَّْيُر ِمْن َرأِْسِہ)۔
ره خوابوں کی مناسبت سے اگر چہ اجماالً واضح تھا کہ ان ميں سے کون آزاد ہوگا اور کون سولی پر لٹکايا ان دونوں مذکو

جائے گا ليکن حضرت يوسف (عليه السالم) نے نہ چاہا کہ يہ ناگوار خبر اس سے زياده صراحت سے بيان کريں لٰہذا 
  کہہ کر گفتگو کی ۔“ تم ميں سے ايک”آپ(عليه السالم) نے

بعد اپنی بات کی تائيد کے ليے مزيد کہا: يہ معاملہ جس کے بارے ميں تم نے مجھ سے سوال کيا ہے اور مسئلہ  اس کے
پوچھا ہے حتمی اور قطعی ہے (قُِضَی ااْلَْٔمُر الَِّذی ِفيِہ تَْستَْفتِيَاِن)۔يہ اس طرف اشاره تھا کہ يہ خواب کی کوئی معمولی سی 

ہے جسے ميں نے اٰلہی تعليم سے حاصل کيا ہے لٰہذا اس مقام پر تردد و شک اور چون و  تعبير نہيں ہے بلکہ ايک غيبی خبر
  چرا کی کوئی گنجائش نہيں ۔

بہت سی تفاسير ميں اس جملے کے ذيل ميں مرقوم ہے کہ جب دوسرے شخص نے يہ ناگوار خبر سنی تو وه اپنی بات کی 
  کوئی خواب نہيں ديکھا تھا، ميں نے مذاق کيا تھا ۔تکذيب کرنے لگا: ميں نے جھوٹ بوال تھا، ميں نے ايسا 

اس کا خيال تھا کہ اگر وه اپنے خواب کی ترديد کردے گا تو اس کی سرنوشت تبديل ہوجائے گی ۔ لٰہذا حضرت يوسف (عليه 
  السالم) نے ساتھ ہی يہ بات کہہ دی کہ جس چيز کے بارے ميں تم نے دريافت کيا وه نا قابِل تغيّر ہے ۔

تمال بھی ہے کہ حضرت يوسف(عليه السالم) کو اپنی تعبيِر خواب پر اس قدر يقين تھا کہ انہوں نے يہ جملہ تاکيد کے يہ اح
  طور پر کہا ۔

ليکن جس وقت آپ نے محسوس کيا کہ يہ دونوں عنقريب ان سے جدا ہوجائيں گے لٰہذا ہوسکتا ہے کہ ان کے ذريعے آزادی 
کی کوئی کرن پھوٹے اور جس گناه کی آپ (عليه السالم) کی طرف نسبت دی گئی  کا کوئی دريچہ کھل جائے اور روشنی
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آپ نے ان دو قيدی ساتھيوں ميں سے جس کے بارے ميں جانتے تھے کہ ”تھی اس سے اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کريں، 
تاکہ وه تحقيق “ ق بات کرناوه آزاد ہوگا اس سے فرمائش کی کہ آپ نے مالک و صاحِب اختيار (بادشاه) کے پاس ميرے متعل

  کرے اور ميری بے گناہی ثابت ہوجائے (َوقَاَل لِلَِّذی ظَنَّ ٔاَنَّہُ نَاٍج ِمْنھَُما اْذُکْرنِی ِعْنَد َربَِّک)۔
ليکن اس فراموش کار غالم نے يوسف کا مسئلہ بالکل بھال ديا جيسا کہ کم ظرف لوگوں کا طريقہ ہے کہ جب نعمت حاصل 

صاحِب نعمت کو فراموش کرديتے ہيں ۔ البتہ قرآن نے يہ بات يوں بيان کی ہے: جب وه اپنے مالک کے پاس کرليتے ہيں تو 
پہنچا تو شيطان نے اس کے دل سے يوسف کی ياد بھالدی (فَٔاَنَساهُ الشَّْيطَاُن ِذْکَر َربِِّہ)۔ اور اس طرح يوسف فراموش کردئے 

ْجِن بِْضَع ِسنِين)۔ “(اور چند سال مزيد قيد خانے ميں رہے”گئے    فَلَبَِث فِی السِّ
کی ضمير بادشاه کے ساقی کے ليے ہے يا حضرت يوسف(عليه السالم) کے لئے ، اس “ ٔاَنَساهُ الشَّْيطَانُ ”اس بارے ميں کہ 

  سلسلے ميں مفسرين ميں بہت اختالف ہے ۔
مال کی بناء پر جملے کا معنی اس طرح بہت سوں کے نزديک يہ ضمير يوسف (عليه السالم) کی طرف لوٹتی ہے ۔ اس احت

  ہوگا: شيطان، ياِد خدا يوسف (عليه السالم) کے دل سے لے گيا اور اسی بناء پر وه غير خدا سے متوسل ہوئے ۔
ليکن گزشتہ جملے کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ يوسف (عليه السالم) نے اس سے فرمائش کی تھی کہ ميرا تذکره اپنے 

کا دونوں جگہ“ رب”، ظاہری مفہوم يہ نکلتا ہے کہ يہ ضمير ساقی کی طرف لوٹتی ہے ۔ اور لفظ  صاحب و مالک سے کرنا
  ايک ہی مفہوم ہے ۔

ايک مدت کے بعد اسے ياد آيا)۔ يہ جملہ بھی بعد کی چند آيات ميں اس داستان کے ذيل ميں “(واذکر بعد امة”عالوه ازيں 
  ے کہ بھول جانے واال وہی تھا نہ کہ حضرت يوسف عليہ السالم۔ساقی کے بارے ميں آيا ہے، جو نشاندہی کرتا ہ

البتہ زندان يا ديگر مشکالت سے نجات کے ليے ايسی کوشش عام افراد کے ليے کوئی اہم مسئلہ نہيں ہے اور طبيعی اسباب 
سطح پر فائز ہوں انسے کام لينے کے ضمن ميں ہے ليکن ايسے افراد کے ليے کہ جو نمونہ ہوں اور ايمان و توحيد کی بلند 

کو نظر انداز نہيں کيا اور “ ترِک اولیٰ ”کے ليے اشکال سے خالی نہيں ہوسکتی ۔ شايد اسی بناء پر خدانے يوسف کے اس 
  اس وجہ سے ان کی قيد چند سال مزيد جاری رہی ۔

  :پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے ايک روايت ميں ہے کہ آپ (عليه السالم) نے فرمايا
مجھے اپنے بھائی يوسف پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کيونکر خالق کی بجائے مخلوق کی پناه لی اور اس سے مدد طلب 

  )١کی ۔(
  ايک اور روايت ميں امام صادقعليہ السالم سے منقول ہے:

  ده حسين بنايا؟اس واقعے کے بعد جبرائيل يوسف(عليه السالم) کے پاس آئے اور کہا: کس نے تمھيں سب لوگوں سے زيا
  کہنے لگے: ميرے پروردگار نے ۔

  کہا: کس نے تمھارے باپ کے دل ميں تمھاری اس قدر محبت ڈالی؟
  بولے: ميرے پروردگار ہے ۔

  کہا: کس نے قافلے کو تمھاری طرف بھيجاتا کہ وه تمھيں کنويں سے نجات دے؟
  کہنے لگے: ميرے پروردگار نے ۔

  ں نے کويں کے اوپر سے گرايا تھا) تم سے دور رکھا؟پوچھا: کس نے اس پتھر کو (جو انہو
  بولے: ميرے پروردگار نے ۔

  پوچھا: کس نے تمھيں کنويں سے نجات دی؟
  کہنے لگے: ميرے پروردگار نے ۔

  کہا: کس نے مصر کی عورتوں کے مکر و فريب سے تمھيں دور رکھا؟
  کہنے لگے: ميرے پروردگار نے ۔
روردگار کہہ رہا ہے کس چيز کے سبب تم اپنی حاجت مخلوق کے پاس لے گئے ہو اور اس پر جبرائيل نے کہا: تمھارا پ

  )2ميرے پاس نہيں الئے ہو۔ لٰہذا چاۂیے کہ چند سال زندان ميں رہو ۔(

  چند اہم نکات
  ۔ قيد خانہ مرکز ہدايت يا برائی کا دبستان:١

رين مجرم اور بہترين انسان دونوں قيد خانہ ہميشہ بہترين دنيا ميں زندان کی تاريخ بہت ہی دردناک اور غم انگيز ہے ۔بدت
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اصالحی يا بدترين بری چيزيں سکھا نے کا مرکز رہا ہے ۔قيد خانے ميں اگر تباخہ کار اور برے لوگ ايک جگہ جمع 
پر تبادلہ  ہوجائيں تو در حقيقت يہ برائی کی ايک بڑی سطح کی تربيت گاه بن جاتی ہے ۔ان قيد خانوں ميں تخريبی منصوبوں

خياالت ہوتا ہے اور مجرم اپنے تجربات ايک دوسرے تک پہنچاتے ہيں اور ہر مجرم در اصل اپنا خصوصی درس دوسروں 
تک پہنچاتا ہے يہی وجہ ہے کہ ايسے لوگ جيل سے نکل کر آزادی کے بعد پہلے سے بہتر اور زياده ماہرانہ انداز ميں اپنے

ميں مربوط ہوکر اور نئے انداز ميں اپنا کام شريع کرديتے ہيں ۔البتہ جيل کے نگران جراتم جاری رکھتے ہيں ۔يہ لوگ آپس 
اس سلسلے ميں رکھتے ہوئے کہ يہ لوگ عام طور پر با صالحيت ہوتے ہيں تو انھيں صالح مفيد اور اصالح شده افراد ميں 

  تبديل کيا جا سکتا ہے ۔
ادی کے مجاہديوں ہوتے ہيں،وہاں عقائد، علمی جہاد کے طريقوں رہے وه زندان کے جن ميں پاک نيک ،بے گناه ،حق و آز

اور اصالحی امور کی تدريس ہوتی ہے ۔ايسے زندان راه حق کے مجاہديں کے ليے اچھا موقع مہيا کرتے ہيں کہ وه آزادی 
  کے بعد اپنی کاوشوں کوہم آہنگ اور متشکل کرسکيں ۔

اور ہٹ دھرم عورت کے خالف کامياب ہوئے تھے ان کی  حضرت يوسف کہ جو روجہ مصر جيسی ہوس باز،حيلہ گر
کوشش تھی کہ قيد خانے کے ماحول کو ارشاد و ہدايت اور تعليم و تربيت کے مرکز ميں بدل ديں يہاں تک کہ اپنی اور 

  دوسروں کی آزادی کی بنياد انہی پر و گراموں پر رکھ ديں ۔
عليم و تربيت کسی معين مرکز مثالً مسجد و مدرسہ ميں محدود و يہ سرگزشت ہميں يہ اہم درس ديتی ہے کہ ارشاد اور ت

محصور نہيں ہے بلکہ اس مقصد کے ليے ہر موقع سے فائده اٹھانا چاہيئے ۔يہاں تک کہ قيد خانے ميں بھی اور اسيری کی 
  زنجيروں ميں جکڑے ہونے کی حالت ميں بھی ۔

م کی قيد کی مجموع مدت سات سال تھی ليکن بعض کا کہنا اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت يوسف عليہ السال
ہے کہ آپ قيديوں کے خواب کے واقعہ سے پہلے پانچ سال قيد ميں رہے اور اس کے بعد بھی سات سال قيد رہے ۔يہ بہت 

  )3رنج و زحمت کے سال تھے ليکن ارشاد و ہدايت اور اصالح و تربيت کے لحاظ سے بہت پر برکت تھے ۔(

  يک سولی پر لٹکائے جاتے ہيں :۔جہاد ن٢
يہ بات قابل توجہ ہے کہ اس داستان ميں ہے کہ جس نے خواب ميں ديکھا تھا کہ شراب کا جام بادشاه تھما رہا ہے وه رہا 

ہوگيا اور جس نے ديکھا کے روٹيوں کا طبق اس کے سر پر ہے اور فضا کے پرندے اسی ميں سے کھارہے ہيں وه سولی 
  پر لٹکا ديا گيا ۔

کيا اس کا مفہوم يہ نہيں ہے کہ فاسد اور گندے ماحول ميں طاغوتی حکومتوں ميں وه لوگ آزاد ہيں جو اپنی شہوات کی راه 
پر چلتے ہيں اور جو معاشرت کی خدمت ،مدد اور بھو کوں کو روٹی کھالنے کی کوشش کرتے ہيں وه زندگی کا حق نہيں 

  رکھتے ،ايسے لوگوں ما انجام موت ہے ۔
شرے پر خراب اور فاسد نظام حکمران ہو اس کی يہی کيفيت ہوتی ہے اور ايسے معاشرے ميں اچھے اور برے جس معا

  لوگوں کی ايسی ہی کيفيت ہوتی ہے ۔

  ۔ آزادی کا عظيم درس:٣
ہم نے ديکھا ہے کہ حضرت يوسف (عليه السالم)نے قيديوں کو جو سب سے باال درس ديا ہے وه توحيد پرستی کا درس ہے 

  ہی درس کہ جس کا خالصہ حريت و آزادی ہے ۔۔و
منتشر مقاصد اور مختلف معبود ، تفرقہ اور پراگندگی کا سرچشمہ ہيں اور جب تک “ ارباب متفرقون”وه جانتے تھے کہ 

تفرقہ اور انتشار موجود ہے طاغوت اور جابر افراد لوگوں پر مسلط ہيں گے لٰہذا آپ(عليه السالم) نے ان کی جڑ کاٹنے کا 
حکم ديا اور اس کے ليے توحيد کی شمشير بّراں سے کام لينے کے ليے کہا تا کہ آزادی کو صرف خواب ميں نہ ديکھے 

  رہيں بلکہ عالم بيداری ميں ديکھيں ۔
ليکن جابر اور ستمگر لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوتے ہيں اگر چہ وه کم ہوتے ہيں مگر تفرقہ بازی اور نفاق سے کام ليتے

کے ذريعے معاشرے کی طاقت کومنتشر کوديتے ہيں اور اس طرح عوام کی عظيم کثرت پر “ ارباب متفرقون”لوگ  ہيں ۔يہ
  حکومت کرنا ان کے لئے ممکن ہوجاتا ہے ۔

کے پرچم تلے جمع ہوں “ هللا واحد القھار”جس دن قوميں توحيد اور وحدِت کلمہ کی طاقت سے آشنا ہوں گی اور سب لوگ 
قوت کا ادراک کرليں گے وه دن جابروں اور ستمگروں کی نابودی کا دن ہوگا، يہ درس ہمارے آج کے  گے اور اپنی عظيم

  لئے ، ہمارے کل کے لئے تمام انسانی معاشروں کے لئے اور پوری تاريخ کے سب انسانوں کے لئے بہت اہم ہے ۔
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ٕاِِن”مت مخصوص ہے خدا کے لئے خصوصاً اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ يوسف(عليه السالم) کہتے ہيں حکو
 ِ ّٰ ِ اور اس کے بعد تالکيد کرتے ہيں کہ پرستش، خضوع اور تسليم بھی صرف اسی کے حکم کے سامنے ہونا “ اْلُحْکُم ٕاِالَّ 

يُن چاہيے (ٔاََمَر ٔاَالَّ تَْعبُُدوا ٕاِالَّ ٕاِيَّاهُ) پھر تاکيد کرتے ہيں کہ مستقيم اور مستحکم آئين اس کے عالوه ک وئی چيز نہيں (ٰذلَِک الدِّ
  اْلقَيُِّم)۔

ليکن آپ(عليه السالم) نے اس کا انجام بھی بتاديا کہ ان سب چيزوں کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر لوگ اس 
ريں اور ان ميں حقيقِت حقيقت سے بے خبر ہيں (َولَِکنَّ أَْکثََر النَّاِس اَليَْعلَُموَن)۔ لٰہذا اگر لوگ صحيح تربيت وآگہی حاصل ک

  توحيد زنده ہوجائے تو ان کی يہ ساری مشکالت حل ہوجائيں ۔

  ۔ايک اصالحی شعار سے سوء استفاده:۴
” ِ ّٰ ِ قرآن کا ايک مثبت شعار ہے اور يہ تعره هللا کی حکومت اور هللا تک پہنچنے والی حکومت کے علوه ہر “ ٕاِِن اْلُحْکُم ٕاِالَّ 

ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاريخ کے ايک طويل َدور ميں اس سے عجيب وغريب غلط فائده  حکومت کی نفی کرتا
اٹھايا گيا ہے، ان ميں سے جيسا کہ ہم جانتے ہيں نہروان کے خوارج بھی تھے، يہ بہت ظاہر بين، جامِدفکر، احمق اور 

فی کے لئے اس شعار سے چمٹ گئے اور بدسليقہ لوگ تھے ۔ جنگ صفين کے موقع پر يہ لوگ حکيمت اور تحکيم کی ن
ٕاِِن اْلُحْکُم ٕاِالَّ ”کہنے لگے کہ جنگ ختم کرنے يا خليفہ معين کرنے کے لئے حکم کا تعين گناه ہے کيونکہ خدا کہتا ہے: 

 ِ ّٰ   حکومت وحکميت خدا سے مخصوص ہے)۔“(ِ
کہ اگر حکميت کا تعين پيشوأوں کی طرف سے  وه اس واضح مسئلے سے غافل تھے يا انھوں نے اپنے آپ کو غافل بناليا تھا

ہو۔ وه پيشوا کہ جن کے رہبر کا حکم خدا کی طرف سے صادر ہو تو ان کا حکم بھی حکم خدا ہے کيونکہ آخرکار يہ حکم 
  اس تک جاپہنچا ہے ۔

ی طرف سے يہ ٹھيک ہے کہ جنگ صفين کے موقع پر حکم (اور فيصلہ کرنے والوں کا تعين) حضرت علی عليہ السالم ک
نہينہوا تھا ليکن اگر ايسا ہوتا تو اُن کا حکم حکم، علی(عليه السالم) کا حکم اور پيغمبِر اکرم کا حکم پيغمبِر اکرم کا حکم خدا 

  کا حکم ہے ۔
اصولی طور پر کيا خدا براِه راست انسانی معاشرے پر حکومت اور قضاوت کرتا ہے؟ کيا اس کے لئے اس کے عالوه کوئی 

  کہ نوِع انسانی ميں سے کچھ افراد۔ البتہ فرماِن خدا سے اس امر کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں ليں؟صورت ہے 
ليکن خوارج نے اس واضح حقيقت کی طرف توجہ کيے بغير اصالً حضرت علی عليہ السالم پر واقعہ حکميت اور تحکيم 

اسالم سے انحراف کی دليل سمجھا، افسوس ہے ۔ کے بارے اعتراض کيا، يہاں تک کہ اسے معادذ هللا آپ(عليه السالم) کے 
  اس خود خواہی، جہالت اور جمود پر۔

  ايسے اصالحی پروگرام جب جاہل ونادان افراد کے ہاتھ جاپڑيں تو بد ترين تباه کن وسائل ميں بدل جاتے ہيں ۔
س سے کم نہيں مندرجہ باال آج بھی وه گروه کہ در حقيقت خوارج کی نفسيات رکھتے ہيں اور جہالت اور ہٹ دھرمی ميں ا

آيت کو مجتہدين کی تقليد کی نفی يا ان سے صالحيِت حکومت کی نفی پر دليل سمجھتے ہيں ۔ ليکن ان سب کا جواب مندرجہ 
  باال سطور ميں ديا جاچکا ہے ۔

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

  ۔ مجمع البيان، زير بحث آيت کے ذيل ميں ۔١
  ۔٢٣۵ص  ۵۔ مجمع البيان، ج 2◌ُ 
  احت کے لئے تفسير المنار،, قرطبی، الميزان اور تفسير کبير کی طرف رجوع کريں ۔۔ مزيد وض3

  غير خدا کی طرف توجہ 

توحيد کا خالصہ اور معنی طرف يہ نہيں کہ خدا يگانہ ويکتا ہے بلکہ توحيد پرستی کو انسان کے تمام پہلؤوں ميں عملی 
ں ميں سے ايک يہ ہے کہ موّحد انسان غيِر خدا پر بھروسہ نہيں صورت اختيار کرنا چاہيے اور اس کی روشن ترين نشانيو

  کرتا اور اس کے غير کی پناه نہيں ليتا ۔
َميں يہ نہيں کہتا کہ عالِم اسباب کی پرواه نہيں کرتا اور زندگی ميں وسيلے اور سبب سے کام نہيں ليتا بلکہ َميں کہتا ہوں کہ 

کے ہاتھ ميں جانتا ہے، دوسرے لفظوں ميں “ مسبب االسباب”تمام اسباب کا سرا  تاثيِر حقيقی کو سبب ميں نہيں سمجھتا بلکہ
اسباب کے لئے استقالل کا قائل نہيں ہے اور ان سب کو ذاِت پاک پروردگار کا پڑتو سمجھتا ہے، ہوسکتا ہے اس عظيم 
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ئے اس بنياد سے سِرُمو بے حقيقت سے عدِم واقفيت عام لوگوں کے بارے چشم پوشی کے قابل ہو ليکن اوليائے حق کے ل
توجہی مستوجِب سزا ہے، اگرچہ اس کی حيثيت ترِک اولٰی سے زياده نہيں ہے اور ہم نے ديکھا ہے کہ اس سے حضرت 
يوسف(عليه السالم) کی لحظہ بھر کی بے توجہی سے ان کی قيد کی مدت طويل ہوگئی تاکہ حوادث کی بھٹی ميں وه زياده 

ور طاقت اور طاغوتيوں کے خالف جہاد کے لئے زياده ہوجائيں اور جان ليں کہ اس راستے ميں هللاپختہ اور آبديده ہوجائيں ا
کی قوت وطاقت پر بھروسہ کرنا ہے اور ان محروم اور ستم رسيده لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے جو هللا کی راه ميں قدم اٹھاتے

عظيم درس ہے کہ جو ايک شيطان کی سرکوبی کے لئے  اور يہ اس راه کے تمام راہيوں اور سّچے مجاہدين کے لئے ايک
اپنے اندر دوسرے يطان کی محبت کو داخل نہيں ہونے ديتے، وه مشرق ومغرب کی طرف نہيں جھکتے اور صراِط مستقيم 

 کہ جو امِت وسط کی شاہراه ہے اس کے عالوه کسی راستے پر قدم نہيں رکھتے ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

يَابَِساٍت يَأاَيُّھَا اْلَماَلُٔ ٔاَْفتُونِی فِی ُرْؤيَای  َوقَاَل اْلَملُِک ٕاِنِّی ٔاَرٰی َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْکلُھُنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنباَُلٍت ُخْضٍر َؤاَُخرَ  ۴٣
ْؤيَا تَْعبُُرونَ    ٕاِْن ُکنتُْم لِلرُّ

  ٍم َوَما نَْحُن بِتَأِْويِل ااْلَْٔحاَلِم بَِعالِِمينَ قَالُوا ٔاَْضَغاُث ٔاَْحاَل  ۴۴
ٍة ٔاَنَا ٔاُنَبِّئُُکْم بِتَأِْويلِِہ فَٔاَْرِسلُونِی ۴۵   َوقَاَل الَِّذی نََجا ِمْنھَُما َواِدََّکَر بَْعَد ٔاُمَّ
يُق ٔاَْفتِنَا فِی َسْبِع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْکلُھُ  ۴۶ دِّ نَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنباَُلٍت ُخْضٍر َؤاَُخَر يَابَِساٍت لََعلِّی ٔاَْرِجُع ٕاِلَی النَّاِس يُوُسُف ٔاَيُّھَا الصِّ

  لََعلَّھُْم يَْعلَُمونَ 
ا تَأُْکلُونَ  ۴٧   قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدٔاَبًا فََما َحَصْدتُْم فََذُروهُ فِی ُسْنبُلِِہ ٕاِالَّ قَلِياًل ِممَّ
ا تُْحِصنُونَ ثُ  ۴٨ ْمتُْم لَھُنَّ ٕاِالَّ قَلِياًل ِممَّ   مَّ يَأْتِی ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْکْلَن َما قَدَّ
  ثُمَّ يَأْتِی ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َعاٌم فِيِہ يَُغاُث النَّاُس َوفِيِہ يَْعِصُرونَ  ۴٩

  ترجمہ
  
ہے کہ سات موٹی تازی گائيں ہيں انھيں سات دبلی پتلی گائيں کھارہی ہيں اور ۔ بادشاه نے کہا: ميں نے خواب ميں ديکھا ۴٣

سات سبز خوشے ہيں اور سات خشک شده خوشے ہيں (اور خشک شده خوشے سبز خوشوں پر لپٹے ہوئے ہيں اور انھيں 
  ٔہ نظر پيش کرو۔ختم کرديا ہے) اے سردار! اگر تم خواب کی تعبير کرسکتے ہو تو ميرے خواب کے بارے ميں کوئی نقط

  ۔ انھوں نے کہا يہ تو خواِب پريشان ہيں اور ہم اس قسم کی خوابوں کی تعبير نہيں جانتے ۔۴۴
۔ ان دو افراد ميں سے ايک جسے نجات مل گئی تی اسے ايک مدت کے بعد ياد آيا، کہنے لگا: ميں تمھيں اس کی تعبير ۴۵

  و۔بتأوں گا، مجھے (اس قيدی جو ان کے پاس ہے) بھيج د
۔ يوسف! اے بہت سّچے! اس خواب کے بارے ميں رائے دو کہ سات موٹی تازی گائيں انھيں ساتھ دبلی پتلی گائيں  ۴۶

کھارہی ہيں اور سات سبز خوشے ہيں اور ساتھ خشک شده خوشے ہيں، تاکہ َميں لوگوں کے پاس لوٹ جأوں اور وه آگاه ہوں 
  ۔

ت کاری کرو اور جو کچھ کاٹو اس ميں سے تھوڑی سی مقدار کھالو ۔ اس نے کہا: سات سال تک خوب محنت سے کاش۴٧
  اور باقی کو خوشوں ميں رہنے دو (اور ذخيره کرلو)۔

۔ اس کے بعد سات سال سخت (خشکی اور قحط کے) آئيں گے کہ جو کچھ تم نے ان کے لئے ذخيره کيا ہوگا اسے کھاليں ۴٨
  پأوگے ۔گے مگر قدر قليل کہ جو تم (بيج کے لئے) بچأوگے 

۔ اس کے بعد ايک سال آئے گا کہ لوگوں کو خوب بارش نصيب ہوگی اور اس سال (رس پھل اور روغن دار دانے) پائيں ۴٩
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  گے ۔

  بادشاِه مصر کا خواب 
حضرت يوسف عليہ السالم سات برس تک قيد خانے ميں تنگی وسختی ميں ايک فراموش شده انسان کی طرح رہے، وه خود 

و ارشاد وہدايت، بيماروں کی عيادت اور دردمندوں کی دلجوئی ميں مصروف رہے، يہاں تک کہ ايک ظاہراً سازی، قيديوں ک
چھوٹا سا واقعہ رونما ہوا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ مصر اور اس کے اطراف ميں رہنے والوں کی سرنوشت کو بدل 

  کے رکھ ديا ۔
يان تھا (اور عزير مصر اس کا وزير تھا) نے ايک خواب ديکھا يہ ظاہراًبادشاِه مصر کہ جس کا نام کہا جاتا ہے کہ وليد بن ر

ايک پريشان کن خواب تھا، دن چڑھا تو اس نے خواب کی تعبير بتانے والوں ميں اور اپنے ساتھيوں کو جمع کيا اور کہنے 
ر دبلی پتلی گائيں ان پر حملہ لگا: َميں نے خواب ديکھا ہے کہ سات کمزور سی گائيں ہيناور سات موٹی تازی گائيں ہيں او

آور ہوئی ہيں اور انھيں کھارہی ہيں، نيز سات ہرے بھرے اور سات خشک شده خوشے ہيں اور خشک شده خوشے سبز 
اٌف َوَسْبَع ُسْنباَُلٍت ِعجَ خوشوں پر لپٹ گئے ہيں اور انھيں ختم کرديا ہے (َوقَاَل اْلَملُِک ٕاِنِّی ٔاَرٰی َسْبَع بَقََراٍت ِسَماٍن يَأُْکلُھُنَّ َسْبٌع 

  ُخْضٍر َؤاَُخَر يَابَِساٍت)۔
اس کے بعد اس نے ان کی طرف روئے سخن کيا اور کہنے لگا: اے ميرے سردار! ميرے خواب کے بارے ميں اپنا نقطٔہ 

ْؤيَا تَْعبُُروَن)۔ ليکن سلطان کے  نظر بيان کرو اگر تم خواب کی تعبير بتاسکتے ہو (يَأاَيُّھَا اْلَماَلُٔ ٔاَْفتُونِی فِی ُرْؤيَای ٕاِنْ  ُکنتُْم لِلرُّ
 حواريوں نے فوراً کہا کہ يہ خواِب پريشان ہيں اور ہم ايسے خوابوں کی تعبير نہيں جانتے (قَالُوا ٔاَْضَغاُث ٔاَْحاَلٍم َوَما نَْحنُ 

  بِتَأِْويِل ااْلَْٔحاَلِم بَِعالِِميَن)۔
، اس کا معنی ہے لکڑيوں، خشک گھاس، سبزی يا کسی اور چيز کا )کسی جمع ہے“ خرص”(بروزن “ ضغث“ ”اضغاث”

  گھٹا ۔
کو جو“ احالم”پريشان اور خلط ملط خوابوں کے معنی ميں ہے ، يعنی مختلف چيزوں کے مختلف گھٹے لفظ “ حلم“ ”احالم”
اس طرف اشاره ہے کہ ہم ايسے خوابوں کی تعبير نہيں ميں الف الِم ع۔ہد کے ساتھ آيا ہے “ َما نَْحُن بِتَأِْويِل ااْلَْٔحاَلِم بَِعالِِمينَ ”

  کرسکتے ۔
اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کا اظہار عجز حقيقتاً اس بناپر تھا کہ چونکہ اس خواب کا حقيقی مفہوم ان پر 

تھی ايک بامعنی واضح نہيں تھا لٰہذا انھوں نے اسے خواِب پريشاں قرار ديا کيونکہ ان کے نزديک خوابوں کی دو قسميں 
وبامفہوم خواب کہ جو قابل تعبير تھے اور دوسری خواِب پريشان اور بے معنی خواب کہ جن کی تعبير ان کے پاس کوئی نہ 
تھی ايسے خوابوں کو وه قوِت خيال کی فعاليت کا نتيجہ سمجھتے تھے جبکہ اس کے برخالف پہلی قسم کے خوابوں کو وه 

  نتيجہ سمجھتے تھے ۔ روح کے عالِم غيب سے اتصال کا
يہ احتمال بھی ہے کہ وه اس خواب کو آئنده کے پريشان کن حوادث کی دليل سمجھ رہے تھے ليکن جيسا کہ بادشاہوں اور 

طاقتوں کے حاشيہ نشينوں کا طريقہ ہے وه انھيں صرف وہی امور بتالتے ہيں کہ جو شاہی مزاج کے لئے باعِث انبساط ہوا 
کو مضطرب کردے اس کا ذکر نہيں کرتے، ايسی جابر اور ظالم حکومتوں کے زوال اور “ مبارکذات ”اور جو چيز ان کی 

  بدبختی کی ايک وجہ يہ بھی ہے ۔
يہاں يہ سوال پيش آتا ہے کہ انھوں نے کس طرح جرئت کی شاِه مصر کے سامنے اس رائے کا اظہار کريں کہ وه اسے 

ہ نشينوں کا معمول يہ ہے کہ وه ان کی ہر چھوٹی بڑی اور بے معنی خواب پريشان ديکھنے کا الزام ديں جبکہ ان حاشي
  حرکت کے لئے کوئی فلسفہ گھڑتے ہيں اور بڑی معنی خيز تفسيريں کرتے ہيں ۔

يہ ہوسکتا ہے کہ يہ اس لئے ہو کہ انھوں نے ديکھا تھا کہ بادشاه يہ خواب ديکھ کر پريشان ومضطرب ہے اور وه پريشانی 
تھا کيونکہ اس نے خواب ديکھا تھا کہ کمزور اور الغر گائيں توانا اور موٹی تازی گأوں پر حملہ آور ميں حق بجانب بھی 

ہوتی ہيں اور انھيں کھا رہی ہيں اور يہی صورت خشک خوشوں کی تھی، کيا يہ اس بات کی دليل ہے کہ کمزور لوگ اچانک
ل کا اضطراب دور کرنے کے لئے اسے خواب پريشاں اس کے ہاتھ سے حکومت چھين ليں گے، لٰہذا انھوں بادشاه کے د

قرار دے ديا، يعنی پريشانی کی کوئی بات نہيں، يہ کوئی خاص معاملہ نہيں ہے، ايسے خواب کسی چيز کی دليل نہيں ہوتے ۔
عبير سے ان کی مراد يہ نہ تھی کہ تيرے خواب کی کوئی ت“ اضغاث احالم”بعض مفسرين نے يہ احتمال بھی ذکر کيا ہے کہ 

نہيں ہے بلکہ ان کا مقصد يہ تھا کہ يہ ايک پيچيده سا خواب ہے مختلف امور اس ميں جمع ہوگئے ہيں اورذ ہم تو صرف ايک
قسم کے خوابوں کی تعبير کرسکتے ہيں نہ کہ اس قسم کے خوابوں کی، لٰہذا انھوں نے اس بات کا انکار نہيں کيا کہ ممکن 

  ه اس کی تعبير بيان کرسکے البتہ انھوں نے خود اظہاِر عجز کيا ہے ۔ہے کوئی ماہر استاد مل جائے اور و
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اس موقع پر بادشاه کا ساقی کہ جو چند سال قبل قيد خانے سے آزاد ہوا تھا، اسے قيد خانے کا خيال آيا، اُسے ياد آيا کہ يوسف 
رکے کہا: َميں تمھيں اس خواب کیاس خواب کی تعبير بيان کرسکتے ہيں، اس نے بادشاه کے حاشيہ نشينوں کی طرف ُرخ ک

بتا سکتا ہوں، مجھے اس کام کے ماہر استاد کے پاس بھيجو کہ جو زندان ميں پڑا ہے تاکہ تمھيں بالکل صحيح خبر الکر دوں
ٍة ٔاَنَا ٔاُنَبِّئُُکْم بِتَأِْويلِِہ فَٔاَْرِسلُونِی) ۔ جی ہاں! اس گؤش زندان ميں ايک روشن ضمير، صاحِب (َوقَاَل الَِّذی نََجا ِمْنھَُما َواِدََّکَر بَْعَد ٔاُمَّ

ايمان اور پاک دل انسان زندگی کے دن گزار رہا ہے کہ جس کا دل حوادِث آئنده کا آئينہ ہے، وه ہے کہ جو اس راز سے پرده
  اٹھا سکتا ہے اور خواب کی تعبير بيان کرسکتا ہے ۔

اس طرف اشاره ہے کہ قيد خانے ميں حضرت يوسف(عليه السالم) سے (مجھے بھيج دو) ہوسکتا ہے “ فَٔاَْرِسلُونِی”لفظ 
  مالقات پر پابندی ہو اور وه بادشاه اور اس کے حواريوں سے اس کی اجازت لينا چاہتا ہو۔

اس کی اس بات نے محفل کی کيفيت ہی بدل دی، سب کی آنکھيں ساقی پر لگ گئيں، آخرکار اسے اجازت ملی اور حکم مال 
ہوسکے اس کام کے لئے نکل کھڑا ہو اور جلد نتيجہ پيش کرے، ساقی زندان ميں آيا اور اپنے پرانے دوست  کہ جتنی جلدی

يوسف(عليه السالم) کے پاس پہنچا، وہی دوست يوسف(عليه السالم) کہ جس سے بڑی بے وفائی کی گئی تھی ليکن شايد وه 
  ول يٹھے ۔جانتا تھا کہ اس کی عظمت سے توقع نہيں کہ وه دفتر شکايت کھ

اس نے حضرت يوسف(عليه السالم) سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا: يوسف! اے سراپا صداقت! اس خواب کے بارے ميں تم 
کيا کہتے ہو کہ کسی نے ديکھا ہے سات الغر گائيں موٹی تازی کو کھارہی ہيں، نيز سات ہرے خوشے ہيں اور سات خشک 

يُق ٔاَْفتِنَا فِی َسْبِع بَقََراٍت ِسَماٍن شده (کہ جن ميں سے دوسرا پہلے سے لپٹ گيا ہے ا دِّ ور اسے نابود کرديا ہے) (يُوُسُف ٔاَيُّھَا الصِّ
ں تو وه اس خوابيَأُْکلُھُنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسْنباَُلٍت ُخْضٍر َؤاَُخَر يَابَِساٍت)۔ شايد َميں اس طرح ان لوگوں کے پاس لوٹ کے جاؤ 

  يں (لََعلِّی ٔاَْرِجُع ٕاِلَی النَّاِس لََعلَّھُْم يَْعلَُموَن)۔کے اسرار سے آگاه ہوسک
ہوسکتا ہے اس طرف اشاره ہو کہ چاپلوس حاشيہ نشينوں کے ذريعے بادشاه کا خواب اس وقت کے ايک اہم “ الناس”لفظ 

  ے تھے ۔واقعے کے طور پر لوگوں ميں پھيل چکا تھا اور اس پريشانی کو دربار سے عام لوگوں تک کھينچ الئ
بہرحال حضرت يوسف عليہ السالم نے بغير کسی شرط کے اور بغير کسی صلے کے تقاضے کے فوراً خواب کی واضح 

اور نہايت اعلٰی تعبير بيان کی، اس ميں آپ نے کچھ چھپائے بغير درپيش تاريک مستقبل کے بارے ميں بتيا ساتھ ہی اس کے 
يا، آپ(عليه السالم) نے کہا: سات سال پيہم محنت سے کاشت کاری کرو لئے راہنمائی کردی اور ايک مرتب پرگرام بتاد

کيونکہ ان سات برسوں ميں بارش خوب ہوگی ليکن جو فصل کاٹو اسے خوشوں سميت انباروں کی صورت ميں جمع کرلو 
َحَصْدتُْم فََذُروهُ فِی ُسْنبُلِِہ ٕاِالَّ قَلِياًل  سوائے کھانے کے لئے جو تھوڑی سی مقدار ضروری ہو (قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن َدٔاَبًا فََما

ا تَأُْکلُوَن)۔(   )١ِممَّ
ليکن جان لو کہ ان سات برسو کے بعد سات برس خشک سالی،بارش کی کمی اور سختی کے آئيں گے کہ جن ميں صرف 

مَّ يَأْتِی ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْکْلَن اس ذخيرے سے استفاده کرنا ہوگا جو گزشتہ سالوں ميں کيا ہوگا،ورنہ ہالک ہوجأو گے (ثُ 
)۔ ْمتُْم لَھُنَّ   َما قَدَّ

البتہ خيال رہے کہ خشکی اور قحط کے ان سات سالوں ميں تمام ذخير ه شده گندم نہ کھا جانا بلکہ کچھ مقدار بيج کے طور 
ا تُْحِصنُوَن)۔پر آئنده کاشت کے لئے رکھ چھوڑنا کيونکہ بعد کا سال اچھا ہوگا    (ٕاِالَّ قَلِياًل ِممَّ

اگر خشک سالی اور سختی کے يہ سال تم سوچے سمجھے پروگرام اور پالن کے تحت ايک ايک کرکے گزار لو تو پھر 
تمھيں کوئی خطره نہيں ۔اس کے بعد ايک ايسا سال آئے گا خوب باران رحمت ہوگی اور لوگ اس آسمانی نعمت سے خوب 

  ثُمَّ يَأْتِی ِمْن بَْعِد ٰذلَِک َعاٌم فِيِہ يَُغاُث النَّاس)۔بہره مند ہونگے ۔(
اس سے نہ صرف زراعت اور اناج کا مسئلہ حل ہوجائے گا بلکہ َرس دار پھل اور روغن دار دانے بھی فراواں ہوں گے کہ 

  لوگ جن سے َرس اور روغن حاصل کريں گے(َوفِيِہ يَْعِصُروَن)۔
..............  

در اصل مسلسل چلتے رہنے کے معنی ميں ہے اور مستقل عادت کے معنی ميں بھی آيا ہے، لٰہذا اس کا “) مصر”وزن (بر“ دٔاب”۔ ١
معنی يہ ہوگا کہ تم اپنی عادت کے مطابق زرا ميں زراعت کو زياره اہميت ديتے ہو، اسے معمول کے مطابق جاری رکھو ليکن اسے 

“ دٔاب ودٔوب”کيا گيا ہے کہ مراد يہ تھی جتنی ہوسکے زراعت ميں محنت کرو کيونکہ ہاتھ روک کر استعمال کر، يہ احتمال بھی ذکر 
  خشکی ومحنت کے معنی ميں بھی آيا ہے يعنی اتنا کام کرو کہ تھک جأو۔

  چند اہم نکات 
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  ۔ جچی تُلی تعبير:١

نيوں ميں گائے سال کا سنبل حضرت يوسف عليہ السالم نے خواب کی تعبير بيان کی وه کس قدر جچی تلی تھی ۔قديمی کہا
سمجھی جاتی تھی اور اس کا توانا ہونا فراواں نعمت کی دليل ہے جبکہ الغر ہونا مشکالت اور سختی کی دليل ہے ۔سات 

الغر گائيں سات تونا گأوں پر حملہ آور ہوئيں تو يہ اس بات کی دليل ہے کہ سختی کے سات سالوں ميں قبل کے سالوں کا 
اٹھانا چاہيے ۔اور سات خشک شده خوشے جو سات سبز خوشوں سے لپٹ گئے تويہ فراوانی نعمت اور ذخائر سے فائده 

خشک سالی کے دو مختلف ادوار کے ليے ايک اور دليل تھی ۔اس ميں اس نکتے کا اضافہ تھا کہ اناج کو خوشوں کی شکل 
  ۔ ميں ذخيره کيا جانا چاہيئے تاکہ جلد خراب نہ ہو اور سات برس تک چل سکے

نيز يہ کہ الغر گائيں اور خشک شده خوشے سات سات سالوں کے بعد نہ تھے يہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان 
سخت سات سالوں کے بعد يہ کيفيت ختم ہوجائے گی اور فطری طور پر بيج کی فکر بھی کرنا چاہيے اور ذخيرے کا کچھ 

  حصہّ اس کے ليے محفوظ رکھنا چاہيے ۔
عليه السالم) در حقيقت کہ عام تعبير خواب بيان کرنے والے شخص نہ تھے بلکہ ايک رہبر تھے کہ جو حضرت يوسف(

گوشہ زندان ميں بيٹھے ايک ملک کے مستقبل کے ليے منصوبہ بندی کررہے تھے اور انھيں کم از کم پندره برس کے ليے 
گے کہ يہ تعبير جو آئنده کے لئے منصوبہ بندی  مختلف مراحل پر مشتمل ايک پالن دے رہے تھے اور جيسا کہ ہم ديکھيں

اور راہنمائی پر مشتمل تھی نے جابر بادشاه اور اس کے حواريوں کو ہال کے رکھ ديا اور اہل مصر کے ہالکت خيز قحط 
  سے نجات مل گئی ۔

  ۔ قدرت الہی کا عظيم مظہر:٢
يں زياده ہے جتنا کہ ہم سوچتے ہيں ۔ خدا وه ہے کہ جو يہ داستان ہميں پھر يہ عظيم درس ديتی ہے کہ قدرت الہی اس سے کہ

ايک دور کے جابر حکمران کے ايک معمولی سے خواب کے ذريعے ايک بہت بڑی ملت کو ايک عظيم مصيبت سے نجات 
  عطا کردے اور ساتھ ہی ايک خاص بندے کو بھی سالہا سال کی مصيبت سے رہائی دے دے ۔

بادشاه خواب ديکھے ۔ وه خواب بيان کرے تو ساقی موجود ہو اور يہ بھی کہ اسے اس سارے معاملے ميں ضروری تھا کہ 
قيد خانے ميں ديکھا ہوا اپنا خواب ياد آجائے اور آخر کار اہم واقعات رونما ہوں ۔ خدا وه ہے کہ جو ايک چھوٹے سے عظيم 

  واقعات پيدا کرديتا ہے ۔ جی ہاں!ہميں ايسے خدا سے دل باندھنا چاہيے ۔

  علِم تعبيِر خواب۔ حضرت يوسف(عليه السالم) کا معجزه:۔ ٣
اس سوره ميں متعدد خوابوں کا ذکر ہوا ہے حضرت يوسف(عليه السالم) کا خواب اور فرعون مصر کا خواب۔ يہ تمام خواب 

ميں علم اس بہت زياده اہميت کی نشاندہی کرتے ہيں جو اس زمانے کے لوگ تعبير خواب کو ديتے تھے ۔ اصوالً اس زمانے 
تعبير خواب زمانے کی پيش رفت کے علوم ميں سے شمار ہوتا تھا ۔ شايد اسی وجہ سے اس زمانے کے پيغمبر يعنی 

  حضرت يوسف(عليه السالم) اس علم ميں درجہ کمال پر فائز تھے کہ جو در اصل ايک معجزه شمار ہوتا تھا ۔
رقی يافتہ ترين ميں سے ہونا چاہيے تا کہ اس کے مقابلے ميں اس کيا ايسا ہی نہيں کہ ہر پيغمبر کا معجزه اپتے زمانے کے ت

 زمانے کے علماء عاجز ہو کر يقين حاصل کريں کہ اس علم کا سرچشمہ علوم الہی ہے نہ کہ انسانی اور بشری ۔

 

  09تفسير نمونہ جلد 

 

  

ُسوُل قَاَل اْرِجْع ٕاِلٰی َربَِّک فَاْسٔاَْلہُ َما بَاُل النِّْسَوِة  ۵٠ ا َجائَہُ الرَّ  الالَّتِی قَطَّْعَن ٔاَْيِديَھُنَّ ٕاِنَّ َربِّی بَِکْيِدِھنَّ َعلِيمٌ َوقَاَل اْلَملُِک اْئتُونِی بِِہ فَلَمَّ
ِ َما َعلِْمنَا َعلَْيِہ ِمْن ُسوٍء قَالَتْ  ۵١ ّٰ ِ اْمَرٔاَةُ اْل اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا َراَودتُّہُ  قَاَل َما َخْطبُُکنَّ ٕاِْذ َراَودتُّنَّ يُوُسَف َعْن نَْفِسِہ قُْلَن َحاَش 

اِدقِينَ    َعْن نَْفِسِہ َوٕاِنَّہُ لَِمَن الصَّ
  َٔنِّی لَْم ٔاَُخْنہُ بِاْلَغْيِب َؤاَنَّ هللاَ اَليَْھِدی َکْيَد اْلَخائِنِيَنٰذلَِک لِيَْعلََم ا ۵٢
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وِء ٕاِالَّ َما َرِحَم َربِّی ٕاِنَّ َربِّی َغفُوٌر َرِحيٌم ۵٣ اَرةٌ بِالسُّ ُء نَْفِسی ٕاِنَّ النَّْفَس اَلَٔمَّ   َوَما ٔابَرِّ

  ترجمہ
کن جب اس کا فرستاده اس (يوسف) کے پاس آيا تو اس نے کہا: اپنے صاحب ۔ بادشاه نے کہا: اسے ميرے پاس لے آٔو لي۵٠

کے پاس واپس جأو اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا ماجرا کيا تھا جنھوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بے شک ميرے خدا 
  نے مجھے ان کے مکر وفريب سے آگاه کيا ہے ۔

جب تم نے يوسف کی اپنی طرف دعوت دی تھی تمھيں کيا معاملہ پيش آيا تھا  ۔ (بادشاه نے ان عورتوں کو بلوايا اور) کہا:۵١
! ہم نے اس ميں کوئی عيب نہيں ديکھا ۔ (اس موقع پر) زوجٔہ نے کہا: اس وقت حق آشکارا ہوگيا، وه ّٰ ِ ۔ انھوں نے کہا: حاَش 

  َميں ہی تھی جس نے اسے اپنی طرف دعوت تھی اور وه سّچوں ميں سے ہے ۔
ہ بات َميں نے اس لئے کہی ہے کہ تاکہ وه جان لے کہ َميں نے اس کی غيبت ميں اس سے خيانت نہيں کی اور خدا ۔ ي۵٢

  خيانت کرنے والوں کی مکاری چلنے نہيں ديتا ۔
۔ مجھے ہرگز اپنے نفس کی برٔات کا اعالن نہيں کرنا کيونکہ (سرکش) نفس تو بديوں پر اُکساتا ہے مگر يہ کہ ميرا ۵٣

  ار رحم کرے، ميرا پروردگا غفور ورحيم ہے ۔پروردگ

  يوسف ہر الزام سے بری ہوگئے 
جيسا کہ ہم کہہ چکے ہيں کہ حضرت يوسف عليہ السالم نے شاِه مصر کے خواب کی جو تعبير بيان کی وه اس قدر جچی تُلی

يکھا کہ ايک غيرمعروف قيدی نے اور منطقی تھی کہ اس نے بادشاه اور اس کے حاشيہ نشينوں کو جذب کرليا، بادشاه نے د
کسی مفاد کی توقع کے بغير اس کے خواب کی مشکل بغير کس بہترين طريقے سے بيان کردی ہے اور ساتھ ہی آئنده کے 

  لئے نہايت جچا تاُل پروگرام بھی پيش کرديا ہے ۔
جو کسی پر اسرار ماجرے کے  اجماالً اس نے سمجھ ليا کہ يہ کوئی غالم قيدی نہيں ہے بلکہ غير معلولی شخصيت ہے کہ

باعث قيد ميں ڈال گيا ہے لٰہذا اُسے اس کے ديدار کا شوق پيدا ہوا ليکن ايسا نہيں کہ سلطنت کا غرور ايک طرف رکھ کر وه 
  (َوقَاَل اْلَملُِک اْئتُونِی بِِہ)۔“ اسے ميرے پاس لے آؤ ”ديداِر يوسف کے لئے چل پڑے بلکہ اس نے حکم ديا کہ 

کا فرستاده يوسف(عليه السالم) کے پاس آيا تو بجائے اس کے يوسف(عليه السالم) اس خوشی ميں پھولے نہ ليکن جب اس 
سماتے کہ سالہا سال قيد خانے کے گڑھے ميں رہنے کے بعد اب نسيم آزادی چل رہی ہے، آپ(عليه السالم) نے بادشاه منفی 

يں أونگا جب تک کہ تُو اپنے مالک پاس جاکر اس سے يہ نہ جواب ديا اور کہا کہ َميں اس وقت تک اس زندان سے باہر نہ
ا َجائَہُ پوچھے کہ وه عورتيں جنھوں نے تيرے وزير ( مصر) کے محل ميں اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے، ان کا ماجرا کيا تھا (فَلَمَّ

ُسوُل قَاَل اْرِجْع ٕاِلٰی َربَِّک فَاْسٔاَْلہُ َما بَاُل النِّْسَوِة الالَّتِی  )۔الرَّ   قَطَّْعَن ٔاَْيِديَھُنَّ
وه نہيں چاہتے تھے کہ ايسے ہی جيل سے رہا ہوجائيں اور بادشاه کی طرف سے معافی کی رسوائی قبول کرليں، وه نہيں 
چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد وه بادشاه کی طرف سے معاف کئے گئے ايک بار مجرم يا کم از کم ايک ملزم کی صورت 

چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی قيد کے سبب کے بارے ميں تحقيق ہو اور ان کی بے گناہی ميں زندگی بسر کريں، وه 
اور پاکدامنی پوری طرح درجٔہ ثبوت کو پہنچ جائے اور برٔات کے بعد وه سربلندی سے آزاد ہوں اور ضمناً حکومِت مصر 

  کے دربار ميں کيا گزرتی ہے ۔ کی مشينری کی آلودگی بھی ثابت ہوجائے اور يہ ظاہر ہوجائے کہ اس کے وزير
  جی ہاں! وه اپنے عز و شرف کو آزادی سے زياده اہميت ديتے تھے اور يہی ہے حريت پسندوں کا راستہ۔

يہ امر جاذب توجہ ہے کہ حضرت يوسف(عليه السالم) نے اپنی گفتگو ميں اس قدر عظمت کا مظاہره کيا کہ يہاں تک تيار نہ 
لين کہ جو اُن پر الزام لگانے اور جيل بھينے کا اصلی عامل تھی بلکہ مجموعی طور پر زناِن ہوئے کہ مصر کی بيوی کا نام 

  مصر کے ايک گروه کی طرف اشاره کيا کہ جو اس ماجرا ميں دخيل تھيں ۔
صوبہاس کے بعد آپ(عليه السالم) نے مزيد کہا: اگرچہ اہِل مصر نہ جانيں اور يہاں تک درباِر سلطنت بھی بے خبر ہو کہ من

ٕاِنَّ َربِّی بَِکْيِدِھنَّ “(ميرا پروردگار ان کے مکر وفريب اور منصوبہ سے آگاه ہے”کيا تھا اور کن افراد کی وجہ سے پيش آيا 
  َعلِيٌم)۔

شاه کا خاص نمائنده اس کے پاس لوٹ آيا اور يوسف (عليه السالم) کی تجويز بيان کی ۔ يہ تجويز کہ جس سے عالی ظرفی 
جھلکتی تھی، بادشاه نے سنی تو وه يوسف(عليه السالم) کی بزرگواری سے بہت زياده متاقر ہوا ۔ لٰہذا اس نے  اور بلند نظری

فوراً اس ماجرے ميں شريک عورتوں کو بال بھيجا ۔ وه حاضر ہوئيں توان سے مخاطب ہوکر کہنے لگا: بتاؤ ميں ديکھوں کہ 
نے کا تقاضا کيا تو اصل معاملہ کيا تھا (قَاَل َما َخْطبُُکنَّ ٕاِْذ َراَودتُّنَّ جب تم نے يوسف(عليه السالم) سے اپنی خواہش پورا کر
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  يُوُسَف َعْن نَْفِسِہ) ۔
  سچ کہنا ، حقيقت بيان کرنا کہ کيا تم نے اس ميں کوئی عيب، تقصير اور گناه ديکھا ہے؟

يوسف(عليه السالم) کی پاکدامنی کی  ان کے خوابيده ضمير اس سوال پر اچانک بيدار ہوگئے اور سب نے متفقہ طور پر
ِ َما َعلِْمنَا َعلَْيہِ  ّٰ ِ  ِمْن ُسوٍء)۔ گواہی دی اور کہا: منزه ہے خدا، ہم نے يوسف(عليه السالم) ميں کوئی گناه نہيں ديکھا ( قُْلَن َحاَش 

کوئی اس سے سوال کرے، مصر کی بيوی وہاں موجود تھی ۔ بادشاه اور زنان مصر کی باتيں سن رہی تھی بغير اس کے کہ 
ضبط نہ کرسکی، اس نے محسوس کيا کہ اب وه موقع آگيا ہے کہ ضمير کی سالہا سال کی شرمندگی کی يوسف کی پاکيزگی 

اور اپنی گنہگاری کے اظہار سے تالفی کرے ۔ خصوصاً جبکہ اس نے يوسف کی بے نظير عظمت کو اس پيغام ميں جو 
ليا کہ پيغام ميں انہوں نے اس کے بارے ميں تھوڑی سی بات بھی نہيں کی اور اشارتاً  انہوں نے بادشاه کو بھيجا تھا ديکھ

صرف زناِن مصر کے بارے ميں بات کی ہے ۔ اس کے اندر گويا ايک ہلچل مچ گئی وه چيخ اٹھی: اب حق آشکار ہوگيا ہے ۔ 
کے بارے ميں اگر کوئی بات کی ہے تو ميں نے اس سے خواہش پوری کرنے کا تقاضا کيا تھا، وه سچا ہے اور ميں نے اس 

اِدقِيَن)۔وه جھوٹ تھی، بالکل جھوٹ تھی(قَالَْت اْمَرٔاَةُ اْل اآْلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ ٔاَنَا َراَودتُّہُ َعْن نَْفِسِہ َوٕاِنَّہُ لَِمنَ     الصَّ
اکہ يوسف کو معلوم ہوجائے کہ زوجہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ميں نے يہ صريح اعتراف اس بناء پر کيا ہے ت

  ميں نے اس کے بارے ميں خيانت نہيں کی (ٰذلَِک لِيَْعلََم ٔاَنِّی لَْم ٔاَُخْنہُ بِاْلَغْيِب)۔
کيونکہ اتنی مدت ميں اور اس سے حاصل ہونے والے تجربات کے بعد ميں نے سمجھ ليا ہے کہ خدا خيانت کرنے والوں 

  ٔاَنَّ هللاَ اَليَْھِدی َکْيَد اْلَخائِنِيَن)۔کے مکر و فريب کو چلنے نہيں ديتا( وَ 
(اگر چہ يہ جملہ مصر کی بيوی کا ہے، جيسا کہ ظاہر عبارت کا تقاضا ہے تو) در حقيقت اس نے يوسف کی پاکيزگی اور 

  اپنی گنہگاری کے صريح اعتراف کے ليے دو دليليں قائم کيں:
سالم) سے اس باقی مانده لگاؤ اسے اجازت نہيں ديتا کہ حق کی اب وه پہلی يہ کہ اس کا ضمير اور احتماالً يوسف (عليه ال

  اس سے زياده پرده پوشی کرے اور عدم موجود گی ميں اس پاکدامنی نوجوان سے خيانت کرے اور
دوسری يہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ اور درس عبرت حاصل کرنے کے بعد يہ حقيقت اس پر واضح ہوگئی کہ خدا پاک اور 

کا حامی و مددگار ہے اور کبھی بھی خيانت کرنے والوں کا ساتھ نہيں ديتا اور اسی ليے محلوں کی پُر خواب  نيک لوگوں
زندگی کے پردے آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے اور وه زندگی کی حقيقتوں کو سمجھنے لگی ۔ 

  س سے اس کی نگاِه حقيقت اور کھل گئی ۔خصوصاً عشق ميں شکست نے اس کے افسانوی غرور پر جو ضرب لگائی ا
  اس حالت ميں تعجب کی بات نہيں کہ وه اس طرح کا صريح اعتراف کرے ۔

اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزيد کہا: ميں ہرگز اپنے نفس کی برٔات کا اعالن نہيں کرتی کيونکہ ميں جانتی ہوں کہ
وِء)۔يہ نفس اماره مجھے برائيوں کا حکم ديتا ہے (َومَ  اَرةٌ بِالسُّ ُء نَْفِسی ٕاِنَّ النَّْفَس اَلَٔمَّ   ا ٔاُبَرِّ

  اور اس کی حفاظت اور نصرت و مدد کے باعث بچ جاؤں ( ٕاِالَّ َما َرِحَم َربِّی)۔“ مگر يہ کہ ميرا پروردگار رحم کرے”
ٕاِنَّ َربِّی “(غفور و رحيم ہے کيونکہ ميرا پروردگار”بہر حال اس گناه پر ميں اس سے عفو و بخشش کی اميد رکھتی ہوں 

  َغفُوٌر َرِحيٌم)۔
بعض مفّسرين نے آخری دو آيتوں کو حضرت يوسف(عليه السالم) کی گفتگو سمجھا ہے اورکہا ہے کہ يہ دونوں آيتيں در 

حقيقت اس پيغام کا آخری حصہ ہيں جو حضرت يوسف عليہ السالم نے بادشاه کے فرستاده شخص کے ذريعے اسے بھيجا 
وه ان آيات کا معنی يہ کرتے ہيں: اگر ميں مصر کی عورتوں کے بارے ميں تحقيق کا تقاضا کرتا ہوں تو اس کی وجہ يہ اور

ہے کہ بادشاه (يا اس کا وزير غزيز مصر) جان لے کہ ميں نے زوجہ غزيز کے معاملے ميں اس سے کوئی خيانت نہيں کی 
ہيں ديتا اس کے باوجد ميں اپنی برٔات کا اعالن نہيں کرتا کيونکہ نفِس اور خدا خيانت کرنے والوں کا مکر و فريب چلنے ن

  سرکش تو انسان کو برائی کا حکم ديتا ہے مگر يہ کہ خدا رحم کرے کيونکہ ميرا پروردگار غفور و رحيم ہے ۔
ل نہيں کرنا چاہا کہ ظاہراً اس مخالِف ظاہر تفسير کا سبب يہ ہے کہ انہوں نے زوجہ مصر کی اس قدر دانش و معرفت کو قبو

وه ايسے مخلصانہ لہجے ميں بات کرے کہ جو عبرت آموزی اور بيداری کی حکايت کرے، حاالنکہ بعيد نہيں کہ انسان کی 
زندگی ميں جب اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹھوکر کھائے تو اس ميں بيداری، احساِس گناه اور ندامت کی ايسی کيفيت پيدا 

ر ديکھا گيا ہے کہ عشِق مجازی ميں شکست انسان پر عشق حقيقی (عشق اٰلہی) کا راستہ کھول ہوجائے ۔ خصوصاً جبکہ اکث
  ديتی ہے ۔

شديد جذبات جب مالمت سے دوچار ہوتے ہيں تو اوپر کی طرف اٹھتے ہيں ”اور آج کے علم نفسيات (تصيد)کی تعبير ميں 
  ۔“ھی اس عبرت آموزی اور بيداری کی دليل ہيںاور ختم ہوئے بغير اعلٰی ترين شکل کے بارے ميں منقول ہيں وه ب

عالوه ازيں ان دو آيات کو حضرت يوسف (عليه السالم) سے مربوط کرنا اس قدر بعيد اور خالِف ظاہر ہے کہ جو کسی بھی 
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  ادبی معيار پر پورا نہيں اترتا ۔ کيونکہ:
ا بہات ہی عجيب ہے کہ جو گزشتہ آيات ميں کہ جو زوجہ ہی کی گفتگو ہے اور اسے کالِم يوسف سے نتھی کرن“ ذلک”اوالً 

  فاصلے پر آيا ہے ۔
ثانياً اگر يہ آيات کالِم يوسف ہوں تو اس ميں ايک طرح کا تضاد پيدا ہوگا کيونکہ ايک طرف تو يوسف کہتے ہيں کہ ميں نے 

رکش برائيوں کا کصر سے کوئی خيانت نہيں کی اور دوسری طرف کہتے ہيں کہ ميں اپنے آپ کو بری نہيں کرتا نفِس س
حکم ديتا ہے ۔ ايسی بات تو وہی شخص کہہ سکتا ہے جس سے کوئی لغزش سرزد ہوئی ہو اگر چہ وه چھوٹی ہی کيوں نہ ہو 

  جبکہ ہم جانتے ہيں کہ حضرت يوسف سے کوئی لغزش سرزد نہيں ہوئی ۔
ميں (شاہد کی گواہی کے بعد)اس حقيقت ثالثاً اگر مراد يہ ہے کہ غزيز مصرجان لے کہ وه بے گناه ہيں تو وه تو شروع ہی 

تو اس معاملے کا شاه سے کوئی رابطہ نہيں تھا “ ميں نے شاه سے خيانت نہيں کی”کو جان چکا تھا اور اگر مراد يہ ہے کہ 
اور يہ عذر پيش کرنا کہ وزير کی بيوی سے خيانت جابر بادشاه سے خيانت ہے تو ايک کمزور اور مہمل عذر معلوم ہوتا 

  وصاً جبکہ درباری لوگ عام طور پر ان مسائل کی پابندی نہيں کرتے ۔ہے خص
خالصہ يہ کہ آيات کا ربط نشاندہی کرتا ہے کہ يہ تمام باتيں مصر کی بيوی نے کی تھيں کہ جو کچھ عبرت حاصل کرچکی 

  تھی اور تھوڑی بہت بيدار ہوچکی تھی لٰہذا اس نے ان حقائق کا اعتراف کرليا ۔

  چند اہم نکات
  ۔ پاکيزگی اور دشمن کا اعتراف:١

واقعہ يوسف کے اس حّصے ميں ہم نے ديکھا ہے کہ آخر کار ان کے يب سے بڑے دشمن نے ان کی پاکيزگی کا اعتراف 
کرليا اور اپنی گنہگاری اور ان کی بيگناہی کا بھی اعتراف کرليا ۔ يہ ہے تقوٰی، پاکبازی اور گناه سے پرہيز کا انجام اور يہ 

  فرمان کا مفہوم کہ: ہے اس
  

جو شخص تقوٰی اختيار کرتا ہے خدا اس کےليے راِه کشائش کھول ديتا ہے اور اسے وہاں سے رزق ديتا ہے کہ جہاں سے 
  )٣۔٢اسے گمان بھی نہيں ہوتا ۔(طالق ۔

تيری حيثيت کو  يعنی ۔ تو پاک ره اور پاکيزگی کی راه اختيار کر، استقامت دکھا، خدا اجازت نہيں دے گا کہ نا پاک لوگ
  برباد کرسکيں ۔

  ۔ کبھی شکست بھی بيداری کا سبب بن جاتی ہے:٢
کبھی ناکمياں بھی بيداری کا سبب بن جاتی ہيں بلکہ بہت سے مواقع پر ظاہراً شکست ہوتی ہے ليکن در حقيقت وه ايک طرح 

بن جاتی ہيں اور غرور و غفلت کے پردوں کی معنوی کاميابی شمار ہوتی ہے ۔ ايسی ہی ناکامياں انسان کی بيداری کا سبب 
  کو چاک کرديتی ہيں اور انسان کی زندگی ميں احساس کی بيداری کی بنياد بن جاتی ہيں ۔

تھا)اگر چہ اپنے معاملے ميں بدترين ناکاميوں ميں مبتال ہوئی ليکن گناه “ راعيل”يا “ زليخا”مصر می بيوی (کہ جس کا نام 
کامياں اس کے متنبہ اور بيدار ہونے کا باعث بن گئيں ۔ اس کا خوابيده ضمير بيدار ہوگيا اور کے اس راستے پر اس کی يہ نا

وه اپنے برے کردار پر پشيمان ہوئی اوراس نے درگاِه اٰلہی کی طرف رخ کرليا ۔ احاديث ميں جو واقعہ حضرت يوسف(عليه 
وه بھی اس دعوٰی کی دليل ہے ۔ لکھا ہے کہ السالم) سے اس کی مالقات کے بارے ميں ہے، جبکہ يوسف مصر ہوگئے، 

  زليخا نے حضرت يوسف(عليه السالم) کی طرف روئے سخن کرکے کہا:
ّٰ الذی جعل البعيد ملوکا بطاعتہ و جعل الملوک عبيداً بمعصيتہ   الحمد 

نافرمانی کے باعث غالم  حمد ہے اس خدا کی جس نے غالموں کو اپنی اطاعت کی بنٔاپر بادشاه بناديا اور بادشاہوں کو اپنی”
  بناديا ۔

  )١۔(“اس حديث کے آخر ميں ہے کہ آخر کار حضرت يوسف(عليه السالم) نے اس کے ساتھ شادی کرلی
وه لوگ خوش بخت ہيں جو ناکاميوں سے فتح حاصل کرليتے ہيں اور اپنے اشتباہات اور غلطيوں سے زندگی کی صحيح راه 

  نيک بختی کو پالتے ہيں ۔ تالش کرليتے ہيں اور سياه بختيوں ميں
البتہ سب لوگ شکست پر ايسے ردِّ عمل کا مظاہره نہيں کرتے ۔ کم ظرف لوگ شکست کے موقع پر ياس و نااميدی کی اتھاه 

گہرائيوں ميں جا پڑتے ہيں اور بعض اوقات وه خودکشی تک جا پہنچتے ہيں جو کہ کامل شکست ہے ليکن وه لوگ کہ جو 
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  ہيں کوشش کرتے ہيں کہ ناکامی کو اپنی کاميابی کا زينہ قرار ديں ۔کچھ ظرف کے حامل ہوتے 

  ۔ شرِف انسانی ظاہری آزادی سے بہتر ہے:٣
ہم نے ديکھا ہے کہ حضرت يوسف عليہ السالم نہ صرف اپنی پاکدامنی کی حفاظت کے ليے قيد خانے ميں گئے بلکہ اعالِن 

ئے يہاں تک کہ بادشاه کا نمائنده خالی ہاتھ لوٹ گيا اس ليے کہ پہلے مصرآزادی کے بعد بھی قيد خانہ چھوڑنے پر تيار نہ ہو
کی عورتوں سے يوسف کے بارے ميں کافی تحقيق کی جائے اور اس کے بے گناہی ثابت ہوجائے تاکہ وه عزت و آبرو کے 

ئے شخص کے طور پر کہ ساتھ قيد خانے سے آزاد ہوں نہ کہ ايک آلوده مجرم، بے حيثيت انسان اور شاه کے معاف کيے ہو
  جو خود ايک عظيم ننگ و عار ہے ۔

  اور يہ تمام گزشتہ، آج کے اور کل کے انسانوں کے ليے ايک عظيم درس ہے ۔

  ۔ نفِس سرکش:۴
علماء اخالق نے نفس (انسانی جذبات، ميالنات اور احساسات) کو تين مراحل ميں تقسيم کيا ہے کہ جن کی طرف قرآن مجيد 

  ہے ۔نے اشاره کيا 
، نفس سرکش ہے کہ جو انسان کو گناه کی ترغيب ديتا ہے اور اسے ہر طرف کھينچتا ہے اس ليے اسے “نفس اماره”پہال 

کہتے ہيں ۔ اس مرحلے ميں ابھی عقل و ايمان اتنا قوی نہيں ہوتا کہ نفس سرکش کو لگام دے سکے بلکہ اکثر اوقات “اّماره”
ا اس سے دست و گريبان ہو تو نفِس سرکش اسے پٹخ ديتا ہے اور شکست دے ديتا اس کے سامنے سِر تسليم خم کرديتا ہے ي

  ہے ۔
اسی مرحلے کی طرف مذکوره باال آيات ميں زوجہ مصر کی گفتگو ميں اشاره کيا گيا ہے ۔ يہی انسان کی تمام تر بدبختيوں 

  کا سرچشمہ ہے ۔
مجاہده سے پہنچتا ہے ۔ اس مرحلے ميں ہو سکتا ہے انسان  ہے ۔ اس مرحلے پر انسان تعليم و تربيت اور“نفس لوامہ”دوسرا 

بعض اوقات غرائز اور جذبات کے طغيان کے نتيجے ميں غليطيوں اور گناہوں کا مرتکب ہو ليکن فوراً پشيمان ہوجاتا ہے 
کو آپ  اور اپنے آپ کو مالمت شروع کرديتا ہے اور اس طرح ممکن ہے وه گناه کی تالفی کا عزم کرے اور قلب و روح

توبہ سے پاک کرلے ۔ دوسرے لفظوں ميں عقل اور نفس کے مقابلے ميں کبھی عقل کامياب ہوجاتی ہے اور کبھی نفس۔ 
  بہرحال عقل و ايمان کا پلڑا بھاری رہتا ہے ۔

البتہ اس مرحلے تک پہنچنے کے ليے جہاد اکبر ضروری ہے ۔ اس مرحلے ميں کافی رياضت، مکتِب استاد ميں تربيت، 
  ِد اٰلہی اور سنت آئمہ سے الہام لينا الزمی ہے ۔ارشا

  اس مرحلے کی قرآن مجيد نے سوره قيامت ميں قسم کھائی ہے کہ جو اس کی عظمت کی دليل ہے:
  

  قسم ہے روز قيامت کی اور سرزنش کرنے والے نفس کی ۔
ذيب اور کامل تربيت کے بعد پہنچتاہے ۔ يہ وه مرحلہ ہے کہ جس تک انسان قلب و روح کی صفائی، تہ“ نفِس مطمئنہ”تيسرا 

ہے ۔ اس ميں سرکش غرائز رام ہوجاتے ہيں اور ہتھيار ڈال ديتے ہيں اور عقل و ايمان کے مقابلے کی تب نہيں رکھتيں ۔ يہی
سکون و اطمينان کا مرحلہ ہے ايسا سکون و اطمينان کہ جو عظيم بحِر اوقيانوس پر حکومت کرتا ہے وه سمندر کہ سخت 

  ں پر بھی جن کی جبين پر شکن نہيں پڑتی ۔طافانو
يہ انبياء اولياء اور ان کے سچے پيروکاروں کا مقام ہے ۔ وه لوگ کہ جنہوں نے مرد ان خدا کے مکتب ميں ايمان و تقوٰی کا 

  درس حاصل کيا ہے، سالہا سال تہذيب نفس کی ہے اور جہاِد اکبر کے آخری مرحلے تک آپہنچے ہيں ۔
  قرآن مجيد نے سوره فجر ميں اشاره کيا ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے: اسی مرحلے کی طرف

  
اے مطمئن و باسکون نفس اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آکہ تو بھی اس سے خوش اور وه بھی تجھ سے راضی ہے اور 

  ميرے خاص بندوں کے زمرے ميں داخل ہوجا اور ميری جنت ميں قدم رکھ۔
اور اس سے “نفس لوامہ”سے “ نفس اماره”قرآن کی نورانی آيات کے زير سايہ پروردگارا! ہماری مدد فرما کہ ہم تيرے 

کی طرف ارتقٔا کريں ۔ اور ايک مطمئن اور پر سکون روح پيدا کريں کہ جسے طوفاِن حوادث متزلزل و “ نفس مطمئنہ”
ہوں اور سختيوں ميں مضطرب نہ کرسکے اور ہم دشمنوں کے مقابلے ميں قوی تر ہوں، دنيا کی رنگينيوں سے بے اعتناء 

  صابر و بردبار ہوں ۔
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بار اٰلہا اب جبکہ ہمارے اسالمی انقالب کو ڈيڑھ برس سے زياده عرصہ گزررہا ہے متاسفانہ ہمارے فوجيوں ميں اختالف 
ون کی نشانياں ظاہر ہو رہی ہيں ۔ ايسی نشانياں کہ جنہوں نے اسالم کے تمام شيدائيوں، انقالب کے فدائيوں اور شہداء کے خ

  )2کے پاسداروں کو پريشان کر رکھا ہے ۔(
خداوندا! ہم سب کو ايسی عقل عطا فرما کہ ہم سرکش ہوا وہوس پر کامياب ہوں اور اگر ہم غلطظ پر ہيں تو توفيق و ہدايت 

  کے روشن چراغ سے ہماری راه کو منور فرما ۔
مرحلے ميں تمھارا رہبر و رہنما تھا ۔ اپنا لطف و کرم اٰلہی! ہم نے يہاں تک کا راستہ اپنے قدموں سے طے نہيں کيا بلکہ ہر 

ہم سے دور کر اور اگر تيری ان سب نعمتوں کی ناشکری تيری سزا کے استحقاق کا موجب بنی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم 
  سزا و غذاب ميں گرفتار ہوں، ہميں بيدار فرما ۔

  
  آمين يا رب العالمين

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

  ۵۵۴،ص ١۔ سفينہ، ج ١
۔ فوج ميں جس اختالف کی طرف اشاره کيا گيا ہے وه سابق صدر ايران بنی صدر کا پيدا کرده تھا جو اس کی معزولی کے بعد دور 2

 ہوگيا ۔(مترجم)
 

 


