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 فہرست 

  : سوره انعام1
  ١٠تا  ١آيت نمبر 
  ٢٠تا  ١١آيت نمبر 
  ٣٠تا  ٢١آيت نمبر 
  ۴٠تا  ٣١آيت نمبر 
  ۵٠تا  ۴١آيت نمبر 
  ۶٠تا  ۵١آيت نمبر 
  ٧٠تا  ۶١آيت نمبر 
  ٩٠تا  ٨١آيت نمبر 
  ١٠٠تا  ٩١آيت نمبر 
  ١٢٠تا  ١٠١آيت نمبر 
  ١۴٠تا  ١٢١آيت نمبر 
  ١۵٠تا  ١۴١آيت نمبر 
  ١۶۵تا  ١۵١آيت نمبر 

  
  : سوره انفال2

  ١٩تا  ١آيت نمبر 
  ۴١تا  ٢٠يت نمبر آ

  ۶٠تا  ۴٢آيت نمبر 
  ٧۵تا  ۶١آيت نمبر 

  حواال جات ۔ فٹ نوٹس
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  ١٧٠تا  ١۵۶آيت نمبر 
  ١٩٣تا  ١٧١آيت نمبر 
  ٢٠۶تا  ١٩۴آيت نمبر 

  حواال جات ۔ فٹ نوٹس
  
  : سوره مائده4

  ٢٧تا  ١آيت نمبر 
  ۶۴تا  ٢٨آيت نمبر 
  ٨٠تا  ۶۵آيت نمبر 
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 حواال جات ۔ فٹ نوٹس

 

 

  

   تفسيرنور

  مصنف: شيخ محسن قرائتی

  

  سوره انعام

   ١٠تا  ١آيت نمبر 
  

   بسم هللا الرحمن الرحيم
ويں سورت ہے کہ جس کی تمام آيات خصوصی اہتمام کے ساتھ مکہ معظمہ ميں يکجا نازل  ٩يہ سورت قرآن مجيد کی 

ہوئيں۔ حضرت جبرائيل عليہ السالم ستر ہزار فرشتوں کے جلو ميں يہ سورت لے کر آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم
  کے پاس تشريف الئے۔ 

ی فضليت اور اس کی تالوت کے ذريعہ قضاء حوائج کے بارے ميں بہت سی روايات بيان ہوئی ہيں، جن اس سورت ک
ميں سے ايک روايت يہ بھی ہے کہ: حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں جو شخص (دو سالموں کے 

تو اس کی حاجات پوری  ساتھ) چار رکعت نماز پڑھے پھر اس سورت کی تالوت کرے اور اس کے بعد دعا مانگے
  ہوں گی۔ (مالحظہ ہو تفسير اطيب البيان) 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
   ١آيت

ِ الَِّذْی َخلََق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض َوَجَعَل الظُّلُٰمِت َوالنُّْوَر  ّٰ ِ   ط ثُمَّ الَِّذْيَن َکفَُرْو ابَِربِِّہْم يَْعِدلُْوَن۔۵اَْلَحْمُد 
فيں اس هللا کے لئے ہيں جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا اور تاريکيوں اور روشنی کو قرار ديا، ترجمہ۔ تمام تعري

پس (ان تمام چيزوں کے باوجود) جن لوگوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کيا دوسروں کو اپنے پروردگار کے 
  برابر قرار ديتے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ:

(واحد) کے صيغہ کے ساتھ اور "ظلمات" جمع کے صيغہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہيں۔تمام قرآن مجيد ميں "نور" مفرد 
کيونکہ حق ايک ہے اور باطل کی راہيں کئی ہيں۔ "نور" وحدت اور توحيد کی عالمت اور "ظلمات" انتشار اور 

  پراگندگی کی نشانی ہے۔ 
  

   نکات و پيام:
ی آيت "تخليق انسان" کی طرف اور تيسری آيت "انسان کے ۔ اس سورت کی پہلی آيت "نظام کائنات" کی طرف دوسر١

  اعمال و کردار" کے نظام کی طرف اشاره کر رہی ہيں۔ 
۔ وہی ذات ہی کتم عدم سے منصہ شہود پر لے آتی ہے اور خلق شده اشيا ء سے بھی نئی قسم کی کيفيات اور جديد قسم٢

  کی صورتيں ايجا د کرتی ہے (خلق، جعل) 
  …) يد ہی کی ہے جبکہ شرک ايسا راستہ ہے جو بعد ميں پيدا ہوتا ہے (ثم۔ اصل راه توح٣
  ۔ حضرت علی عليہ السالم کے فرمان کے مطابق يہ آيت تين قسم کے گمراه لوگوں کا جواب ہے۔ ۴

 
   

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



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

 
 

  …) الف: "ماده پرستوں" کا جو کائنات کی تخليق اور حدوث کے منکر ہيں (خلق السماوات
نور" اور "ظلمت" دونوں کے لئے عليحده عليحده مبدأ (خالق) کے قائل ہيں۔ (جعل ب: "دوگانہ پرستوں" کا جو "

   1الظلمات و النور) 
   2ج: "مشرکين" کا جو خدا کے شريک اور شبيہ کے قائل ہيں۔ (ثم الذين کفروا بربھم يعدلون) 

   ٢آيت 
اَ  ی اََجاًل ط وَّ ْن ِطْيٍن ثُمَّ قَٓضٰ َسّمًی ِعْنَده ثُمَّ اَْنتُْم تَْمتَُرْوَن۔ھَُوالَِّذْی َخَ◌َلَ◌َ◌َقَ◌ُکْم مِّ   َجٌل مُّ

ترجمہ۔ وہی (خدا ہی) تو ہے جس نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا پھر ايک مدت مقرر کی اور مقرره مدت (کا علم) اسی 
  کے پاس ہے، پھر (اس کے باوجود) بھی تم شک و شبہ کرتے ہو۔ 

  
   چند نکات:

زمين کے مسائل کو پيش کيا گيا ہے۔ اور زيِر نظر آيت ميں انسانی تخليق اور  اس سے پہلی آيت ميں آفاق اور آسمان و
  اندرونی مسائل کو بيان کيا گيا ہے۔ 

  سے زياده مرتبہ "اجل مسمّی" کا تذکره ہے۔ ) ٢٠قرآن مجيد ميں بيس (
کہ اگر ہر طرح اس خداوند عالم نے انسان کے لئے دو قسم کے زمانوں کو مقرر فرمايا ہے۔ ايک حتمی مدت ہوتی ہے 

کی حفاظت کی جائے پھر بھی جس طرح چراغ کا تيل ختم ہو جانے سے چراغ بجھ جاتا ہے اسی طرح انسانی عمر ختم
ہوجاتی ہے۔ اور دوسری مدت زمانی جو خود ہمارے اپنے کردار سے متعلق ہوتی ہے جيسے چراغ ميں تيل موجود 

  دينے سے جلد بجھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے ليکن اسے طوفانی ہواؤں کے ُرخ پر رکھ 
روايات کی رو سے کچھ اعمال ايسے ہوتے ہيں کہ عمر کے طوالنی ہونے کا سبب ہوتے ہيں۔ جيسے صلہ رحمی، 
صدقہ، زکٰوة اور ُدعا وغيره اور کچھ اعمال ايسے ہيں جن سے عمر کوتاه ہوجاتی ہے جيسے قطع رحمی اور ظلم 

  وغيره۔ 
 تعالٰی نے انسان کے لئے دو طرح کی "اجل" مقرر فرمائی ہے ايک تو والدت حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ هللا

سے وفات تک اور دوسری وفات سے قيامت تک۔ اور انسان اپنے ہی اعمال وکردار کے ذريعہ بعض اوقات ايک ميں 
کتی۔ جيسا کہ کمی کرکے دوسری ميں اضافہ کرديتا ہے۔ لٰہذا اجل کی انتہا کسی بھی شخص کے لئے تبديل نہيں ہوس

ايک اور مقام پر ارشاد اٰلہی ہے "وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره االفی کتاب" يعنی جس کسی کو کوئی عمر 
  ملتی ہے يا اس کی عمر کم ہوتی ہے وه سب کچھ کتاِب خدا (لوح محفوظ) ميں درج ہے۔ 

  
   پيام:
ہی کی طرف سے اور خدا ہی کے ہاتھ ميں ہے تو پھر  ۔ جب کائنات اور عالم انسانيت کی تخليق اور مقرره اجل خدا1

  مبدا اور معاد ميں اس قدر شک کيوں؟ (ثم انتم تمترون) 
۔ تمہاری عمر، تمہاری زندگی کی مقرره مدت تمہارے ہاتھ ميں نہيں ہے۔ (مدت عمر، کسی کو معلوم نہيں کيونکہ لفظ 2

  "اجال" نکره استعمال ہوا ہے۔) 
کی "اجل" ايک مشروط اور تبديل ہوسکنے والی جسے صرف "اجل" کہا گيا ہے۔ اور  ۔ انسان کے لئے دو طرح3

دوسری غير مشروط اور ناقابِل انتقال و ناقابِل تغير جسے "اجل مسٰمی" سے تعبير کيا گيا ہے کہ اگر يہی اجل واقع ہو 
  جائے تو اس ميں ايک لمحہ کی تبديلی نہيں ہوسکتی۔ 

زی کے نظام ميں يہ ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے پيِش نظر قانون بھی يا تو واضح رہے کہ جس طرح قانون سا
تبديل ہوجاتے ہيں۔ يا انہيں منسوخ کر ديا جاتا ہے۔ اسی طرح تخليق کائنات کے نظام ميں بھی مصلحت کے تقاضوں 

مٹا ديا جاتا ہے۔ سوره کے پيِش نظر تبديلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ جسے اصطالح ميں "بدا" کہتے ہيں۔ اور موضوع کو 
  ميں ارشاد ہوتا ہے۔  ٣٩رعد / 

  "يمحوا هللا مايشأ ويثبت ۔۔۔ " يعنی خدا جس چيز کو چاہے مٹا دے اور جسے چاہے برقرار رکھے۔۔ 
  ۔ کہاں خاک کا پُتلہ اور کہاں خدا کے بارے ميں شک و شبہ؟ (من طين ۔ تمترون) 4

   ٣آيت
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ُکْم َوَجْھَرُکْم َويَْعلَُم َماتَْکِسبُْوَن۔ َو ھَُوّهللاُ فِی السَّٰمٰوِت وَ    فِی ااْلَْرِض ط يَْعلَُم ِسرَّ
ترجمہ۔ اور آسمانوں اورزمين ميں وہی هللا ہے۔ تمہاری چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم 

  کماتے ہو (اسے بھی) جانتا ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
خدا، صلح کا خدا، زمين اور نباتات کا خدا وغيره) جيسے خرافاتی عقيده کے  ۔ چند خداؤں (بارش کا خدا، جنگ کا١

  جواب ميں يہ آيت فرماتی ہے "تمام چيزوں کا اور تمام جگہوں پر صرف ايک ہی خدا ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ خداوند عالم کی فرمانروائی کا عالقہ تمام کائنات ہے۔ ١
ن طين" کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہر و باطن سے بھی آگاه ہے (يعلم ۔ خداوند عالم انسانوں کا خالق ہونے "خلقکم م٢

  سرکم و جھرکم) 
(يعنی خداوند عالم ہر جگہ موجود ہے "مکانی" موجودگی کی بنا پر نہيں بلکہ "علمی"، "قيومی"، "سلطانی" اور کامل 

  "گرفت" کے لحاظ سے) 
  کسبون) ۔ خداوند عالم انسان کے مستقبل سے بھی پوری طرح آگاه ہے (ت٣

   ۵۔۴آيت 
بُْوا بِاْلَحقِّ  ّ◌ِہْم ااِلَّ َکانُْوا َعْنہَا ُمُ◌ْعِرِضْيَن۔ فَقَْد َکذَّ ْن ٰاٰيِت َربِّ ْن ٰايٍَة مِّ ا َجآَء ھُْم ط فََسْوَف يَاْتِْيِہْم اَْنٓبُؤا َما َکانُْوا بِہ َوَماْ تَاْتِْيِہْم مِّ لَمَّ

  يَْستَْہِزُء ْوَن۔ 
رب کی آيات اور نشانيوں ميں سے کوئی اور آيت اور نشانی نہيں آئی تھی مگر وه (اس کی ترجمہ۔ ان کے پاس ان کے 

تصديق اور اس پر ايمان کی بجائے) اس سے منہ پھير ليتے۔ پس جونہی ان کے پاس کوئی حق آ گيا تو انہوں نے اس 
ق اڑايا کرتے تھے آئنده وه ان کے پاس کی يقيناً تکذيب کی اور اسے جھٹال ديا تو جن (ناگوار اور تلخ) خبروں کا وه مذا

  آ کر رہيں گی (اور وه اپنی تکذيب کی سزا کو پا ليں گے) 
  

  دو نکتے: 
  ميں توحيد کی طرف اشاره ہے اور زير نظر آيت ميں معاد اور نبوت کی طرف۔  ٢اور  ١اسی سورت کی آيت 

ے يا پھر جنگ بدر وغيره ميں مشرکين کی آيت ميں مذکور "بڑی خبر" سے مراد يا تو فتح مکہ کی خبر ہو سکتی ہ
  شکست کی خبر۔ 
  (تفسير مراغی) 

  
   پيام:
 ٣۔ حق کی تکذيب اور ٢۔ حق سے روگردانی  ١۔ انسان تين مراحل ميں پستی کی انتہائی گہرائيوں ميں جا گرتا ہے۔ ١

  اس کا مذاق اڑانا۔ ان دونوں آيات ميں تينوں مراحل کی طرف اشاره ہوا ہے۔ 
رم شخص کے لئے کسی قسم کی دليل اور آيت کارگر اور موثر واقع نہيں ہو سکتی۔ کيونکہ وه ہر ايک کو ۔ ہٹ دھ٢

  مسترد کر ديتا ہے (آية من آيات ربھم) 
۔ ہٹ دھرم اور کافر لوگ نہ تو کسی بات کو سننے کے روادار ہوتے ہيں اور نہ ہی غور و فکر، تحقيق کرنے کے۔ ٣

  يش ہوتی ہے فوراً جھٹال ديتے ہيں (کذبوا بالحق لما جاء ھم) جونہی حق بات ان کے سامنے پ
  ۔ کفار کا سکون فوراً سلب کر لو (فسوف ياتيھم) ۴
۔ ادھر مومنين کو تسلی دينی چاہئے کہ جس راستے کو اختيار کئے ہوئے ہيں وه برحق ہے اور ادھر کفار کو مرعوب۵

  ڑيں گی۔ کرنا چاہئے کہ تمہيں ناگوار اور کڑوی خبريں سننا پ
  ۔ ٹھٹھا مذاق اور تمسخر اڑانا کفار کا قديمی شيوه ہے (کانوا بہ يستھزٔون) ۶

   ۶آيت
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ْن لَُّکْم َواَْرَسلْ  ہُْم فِی ااْلَْرِض َما لَْم نَُمکِّ نّٰ کَّ ْن قَْرٍن مَّ ْدَراص ًراوَّ اَلَْم يََرْوا َکْم اَْھلَْکنَا ِمْن قَْبلِھْم مِّ َمآَء َعلَْيِہْم مِّ َجَعْلنَا ااْلَْنٰھَر نَا السَّ
  تَْجِرْی ِمْن تَْحتِِہْم فَاَْھلَْکٰنہُْم بُِذنُْوبِِہْم َواَْنَشاْنَا ِمْنم بَْعِدِھْم قَْرنًا ٰاَخِرْيَن۔ 

ترجمہ۔ آيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کس قدر بڑی تعداد ميں امتوں کو ہالک کيا؟ حاالنکہ ہم نے 
قام اور طاقت عطا کی تھی جو تمہيں نہيں دی۔ اور ان پر آسمان (کی بارش) کو پے درپے بڑھايا انہيں زمين ميں وه م

اور ان کے پاؤں کے نيچے پانی کی نہريں جاری کيں۔ پس ہم نے انہيں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہالک کيا، اور ان 
  کے بعد دوسری نسل کو پيدا کيا۔ 

  
  ايک نکتہ 

ہے جو ايک ہی مرتبہ ہالک ہو گئی ہو اور ا س سے کوئی بھی شخص باقی نہ رہا ہو۔  "قرن" ايسی امت کو کہا جاتا
(اقرب الموارد) جو لوگ ايک ہی دور ميں ره رہے ہوں انہيں بھی "قرن" کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر ايک نسل ساٹھ 

فسيرالميزان اور تفسير فخر سے سو سال تک چلی جاتی ہے۔ اسی لئے ساٹھ يا اسی يا سو سال کو "قرن" کہتے ہيں (ت
  رازی) 

  
  پيام 
۔ دوسروں کی تاريخ اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ (الم يروا) اور يہ قرآن مجيد کا ايک تربيتی ١

  ايک طريقہ کار ہے کہ واقعی اور سبق آموز داستانيں بيان کرتا ہے۔ 
  ے ہيں ان کی سزا ہالکت اور تباہی ہے۔ (کم اھلکنا) ۔ جو لوگ قدرتی اور خداداد وسائل سے غلط فائده اٹھات٢
  ۔ هللا تعالٰی آخرت کے عذاب کے عالوه دنيا ميں بھی سزا ديتا ہے (فاھلکنا ھم) ٣
  ۔ اعمال کی خرابی کا موجب خود انسان ہی ہوتا ہے (فاھلکنا ھم بذنوبھم) ۴
ميں رہے گی اور وه دنيا ميں رہيں گے، خداوند ۔ صاحبان اقتدار و دولت يہ نہ سمجھيں کہ دنيا ہميشہ انہی کے حق ۵

  وانشأنا من بعدھم قرتًاٰاخرين) …عالم انہيں اس دنيا سے اٹھا کر دوسروں کو ان کی جگہ لے آتا ہے (اھلکنا ھم
۔ نعمتوں کے زوال اور خوشحال لوگوں کی سرنگونی کی طرف توجہ غفلت دور کرنے کے اسباب ميں سے ايک ہے۔۶
اور امکانات نيک لوگوں کے ہاتھ ميں ہوں تو وه نماز کو قائم کرتے ہيں جيسا کہ ارشاد باری ہے "ان ۔ اگر اقتدار ٧

ليکن اگر بے ايمان اور نااہل لوگوں کے ہاتھ ميں ہوں تو فساد اور گناه کرتے ہيں …" مکناھم اقاموالصلٰوة
  بذنوبھم) …(مکناھم

فرمايا "ارسلنا الّسماء" (آسمان کو تمہارے لئے بھيجا) جس سے ۔ "ارسلنا من السماء" (آسمان سے بھيجا) کی بجائے ٨
  خداوند عالم کے لطف و کرم کی انتہا معلوم ہوتی ہے۔ 

   3اھلکناھم) …۔ مادی وسائل و امکانات خدائی قہر و غضب سے مانع نہيں ہوتے (مکناھم٩
   a-3۔ ۔ مادی وسائل اور امکانات ہميشہ اور ہر جگہ کاميابی کی دليل نہيں ہوتے١٠
۔ گناہوں کی وجہ سے ہالکت اور تباہی، ايک قانون قدرت ہے جو کسی خاص گروه کے ساتھ مخصوص نہيں ہے ١١

ارشاد باری ہے "فکال اخذ نا بذنبہ" يعنی ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی گرفت ميں لے ليا۔ 
   )٣٩(عنکبوت/

جانے کے ساتھ واقع ہوتی ہے اور دوسری غيرطبعی جو ۔ موت دو طرح کی ہوتی ہے ايک طبعی جو "اجل" آ ١٢
  خدائی قہر و غضب اور اچانک حادثات کی وجہ سے واقع ہوتی ہے (بذنوبھم) 

   ٧آيت 
ْلنَا َعلَْيَک ِکٰتباً فِْی قِْرطَاٍس فَلََمُسْوهُ بِاَْيِدْيِہْم لَقَاَل الَِّذْيَن َکفَُرْوآ اِْن ٰھَذآ ااِلَّ سِ    بِْيٌن۔ ْحٌرمُّ َولَْونَزَّ

ترجمہ۔ اور (ہٹ دھرم اور ضدی کفار تو بہانوں کی تالش ميں رہتے ہيں) حتی کہ اگر کوئی ہم کوئی تحرير کسی کاغذ 
ميں تمہاری طرف نازل کرتے جسے وه اپنے ہاتھوں کے ساتھ مس کرتے پھر بھی کافر لوگ يہی کہتے کہ يہ تو جادو 

  کے عالوه کچھ نہيں ہے۔ 
  

   چند نکات:
ين کہتے تھے کہ ہم اس وقت ايمان الئيں گے جب ايک کاغذ پر کوئی تحرير فرشتے کے ذريعہ ہمارے پاس کچھ مشرک



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

 
 

  آئے۔ ليکن يہ سب ان کی جھوٹی باتيں ہيں اور ان کے بہانے ہيں۔ 
"قرطاس" اس چيز کو کہتے ہيں جس پر کوئی چيز لکھی جائے خواه وه کاغذ ہو يا لکڑی، چمڑا ہو يا پتھر۔ ليکن 

  دور ميں کاغذ کو "قرطاس" کہتے ہيں۔  موجوده
آنکھوں کے ساتھ ديکھے جانے والے معجزات کے بارے ميں ممکن ہے کہ بہانہ کی تالش ميں لگے رہنے والے يہ 

لوگ يہ کہيں کہ ہماری آنکھوں اور ہماری نگاہوں کو الٹ پھير کر ديا گيا ہے (قرآن مجيد کے بقول وه کہيں گے 
  لوگ اگر انہيں اپنے ہاتھوں کے ساتھ چھو ليں تو بھی ہرگز ايمان نہيں الئيں گے۔  "سکرت ابصارنا") ليکن يہ

  
   پيام:
۔ جب مقصد ہی ضد اور ہٹ دھرمی ہو تو پھر کوئی بھی دليل اور برہان بے فائده ہوتی ہے حتی کہ محسوسات (ہاتھوں١

  وغيره سے چھوئی جانے والی چيزوں) کا بھی انکار کر ديا جاتا ہے۔ 
  ادو" ايک ايسا موثر حربہ تھا جسے مشرکين، حضرت رسول خدا کے لئے استعمال کيا کرتے تھے۔ ۔ "ج٢

   ٨آيت 
  َوقَالُْوا لَْو آَل اُْنزَل َعلَْيِہ َملٌَک ط َولَْو اَْنَزْلنَا َملًَکا لَُّقُ◌ِضَی ااْلَْمُرثُمَّ اَل يُْنظَُرْوَن۔ 

 کا رسول ہے تو پھر) اس پر کوئی (ايسا) فرشتہ نازل کيوں نہيں ہوا ترجمہ۔ اور (بہانہ ُجو کفار نے) کہا (محمد، هللا
(جسے ہم ديکھتے) اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو يقيناً بات ختم ہوجاتی۔ اور اس وقت کسی قسم کی مہلت نہ دی جاتی

ق قرار پائيں (اگر فرشتے کے آنے کے باوجود بھی وه ہٹ دھرمی سے کام ليں گے تو فوراً سب لوگ سزا کے مستح
  گے) 

  
   ايک نکتہ:

جس قسم کے فرشتے کا کفار نے مطالبہ کيا ہے اگر وه انسانی صورت ميں ہو تو پھر اسی پيغمبر کی مانند ہو گا اور 
اگر اپنی حقيقی صورت ميں جلوه نمائی کرے گا تو يہ لوگ اس کو ديکھنے کی طاقت نہيں رکھتے لٰہذا اسے ديکھتے 

  گی۔ (تفسير قرطبی از ابن عباس اور تفسير فخر رازی اور تفسير نورالثقلين)  ہی ان کی جان نکل جائے
  

   پيام:
۔ استکبار کا شيطانی شيوه اس بات کی اجازت نہيں ديتا کہ انسان اپنے جيسے بشر کی پيروی کرے (اسی لئے کبھی تو١

ہمارے جيسے لباس پہنتے ہيں؟ کبھی کہتے تھے کہ "انبياء کس لئے ہماری طرح کھانا کھاتے، بازاروں ميں چلتے اور 
ايک دوسرے سے کہتے تھے: اگر اپنے جيسے بشر نبی کی اطاعت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے" جيسا کہ قرآن کہتا 

  ہے "ولئن اطعتم بشر امثلکم انکم اذاً لخاسرون") 
پا جائے اور پھر وه اس کا ۔ خدائی طريقہ کار يہی چال آ رہا ہے کہ اگر لوگ معجزه طلب کريں اور وه انجام بھی ٢

  انکار کريں تو پھر ان کی ہالکت اور بربادی يقينی ہو جاتی ہے (مالحظہ ہو تفسير مراغی) 
۔ خدائی دعوت کا انداز يہ ہے کہ مکمل آزادی، سوچ و بچار سے کام لينے، انتخاب اور مہلت دينے کی بنياد پر ہوتا ٣

شتے کا نزول يا آسمان سے مائده کا بھيجنا يا پہاڑ کے اندر سے ہے، دوسرے طريقے سے معجزه کا تقاضا (جيسے فر
اونٹنی کے باہر نکالنے کا مطالبہ) انتخاب کی مہلت اور فرصت کو ختم کر ديتا ہے اس کا صرف ايک ہی راستہ ہے کہ

  يا تسليم کرکے مسلمان بن جاؤ يا پھر ہالکت کا انتظار کرو (لقضی االمر) 

   ٩آيت
ايَْلبُِسْوَن۔  َولَْو َجَعْلٰنہُ  لَلَبَْسنَا َعلَْيِہْم مَّ   َملًَکا الََّجَعْلٰنہُ َرُجاًلوَّ

ترجمہ۔ حتی کہ اگر ہم (تمہارے لئے پيغمبر) کسی فرشتے کو قرار ديتے تو پھر بھی يقين کے ساتھ اسے مرد کی ہی 
  ے چھپا ديتے۔ صورت ميں بناتے اور جس شبہے کے ساتھ اب وه حق کو چھپاتے ہيں اسی طرح ہم ان کے لئ

  
  دو نکتے: 

انسان کے لئے اگر فرشتہ نمونہ عمل ہوتا تو پھر ايسے انسانوں کے لئے کيونکر نمونہ عمل قرار پاتا جو غريزوں کے 
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  طوفان ميں گھرے ہوئے ہيں اور خوراک و خواہشات نفسانی کے سمندر ميں غرق ہيں۔ 
شتہ ہوتا تو بھی اسے مرد کی صورت ميں ظاہر ہونا چاہئے ہو سکتا ہے کہ آيت کا اسی طرح معنی ہو "اگر پيغمبر، فر

تھا کہ جسے لوگ ديکھ سکيں۔ اور يہ بات لوگوں کے شک و شبہ ميں پڑ جانے کا موجب ہوتی کہ آيا يہ انسان ہے يا 
  فرشتہ؟ (للبسنا عليھم) 

  
  پيام 
طور پر پيش کرناچاہئے جو  ۔ لوگوں کو دعوت دينے اور ان کی تربيت کرنے کے لئے ايسے لوگوں کو نمونہ کے١

  دعوت اور عمل ميں پيش قدم ہوتے ہيں۔ (لجعلناه رجال) 
  ۔ پيغمبر، مرد ہونا چاہئے (لجعلناه رجال) ٢
  ۔ خدائی طريقہ کار حکمت پر مبنی ہوتا ہے ہر کہ و مہ کی خواہشات کے مطابق تبديل نہيں ہو سکتا۔ ٣

   ١٠آيت 
ْن  ا َکانُْوا بِہ يَْستَْہِزُء ْوَن۔ َولَقَِداْستُْہِزٔیَ بُِرُسٍل مِّ   قَْبلَِک فََحاَق بِالَِّذْيَن َسِخُرْواِمْنہُْم مَّ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) يقيناً تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑايا گيا، تو ان ميں سے جن لوگوں نے مذاق اڑايا تھا ان 
  پر عذاب نازل ہوا۔ 

  
   ايک نکتہ:

 عليہ وآلہ وسلم کے لئے تسکين اور تسلی ہے کہ ايک تو يہ کہ تمام سابق انبياء کا يہ آيت حضرت رسول خدا صلی هللا
مذاق اڑايا گيا "مايا تيھم من رسول اال کانوا بہ يستھزٔون" اور دوسرے يہ کہ صرف اخروی عذاب ہی انہيں نہيں ملے گا۔

خطرناک سازشيں خود ان کے لئے وبال  دنيا ميں بھی مذاق اُڑانے والوں پر خدائی قہر و غضب نازل ہوا اور ان کی
  جان بن گئيں۔ "وال يحيق مکر السئی اال باھلہ" 

  
  پيام 
۔ دوسروں کی مشکالت اور ان کے صبر کو ياد کرنے سے، انسان کے صبر ميں اضافہ ہوتا ہے، اور مبلغ دين کو ١

  مخالفين کی مسخره بازی اور مذاق اڑانے سے دل تنگ نہيں ہونا چاہئے۔ 
ہزأ اور ٹھٹھا مذاق دشمن کی نفسياتی جنگ کا ايک حصہ ہے جس سے خدائی رہبروں کے حوصلے پست کرنا ۔ است٢

  مقصود ہوتا ہے۔ 
۔ مسخره بازی کرنے والے انجام کار خود ذليل و رسوا ہوتے ہيں اور يہی مذاق بازی خود انہی کو اپنی لپيٹ ميں لے ٣

  ليتی ہے (حاق بالذين سخروا) 
  ره بازی کا شمارکبيره گناہوں ميں ہوتا ہے کہ جس پر عذاب کا وعده کيا گيا ہے۔ ۔ استہزا يا مسخ۴
۔ دوسری ايذارسانيوں پر خداوند عالم مہلت دے ديتا ہے کہ شايد توبہ کر ليں ليکن زبان کے ساتھ زخم پہنچانے اور ۵

 ۔ انبياء کا مذاق اڑانے پر فوری سزا مل جاتی ہے (فحاق) ميں "فا" کی دليل کے ساتھ

 

 تفسيرنور

 

   ٢٠تا  ١١آيت نمبر 

   ١١آيت
بِْينَ     oقُْل ِسْيُرْوا فِی ااْلَْرِض ثُمَّ اْنظُُرْوا َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمَکذِّ

  ترجمہ۔ کہہ دو کہ زمين ميں چلو پھرو، پھر ديکھو کہ جھٹالنے والوں کا کيسا(برا) انجام ہوا۔ 
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  ايک نکتہ 

قرآن مجيد ميں چھ مرتبہ "سيروا فی االرض" کے تحت زمين ميں چلنے پھرنے کا حکم آيا ہے، ليکن افسوس سے کہنا پڑتا 
ہے کہ غيرمسلمين نے ہم سے زياده اس حکم پر عمل کيا ہے۔ اور اسالمی ممالک کی ايک ايک بالشت زمين چھان ماری ہے 

اور کمزوری کے نقاط، تہذيبی، ثقافتی اور علمی آثار، خطی اور قلمی  اور مسلمانوں کے قدرتی وسائل، معدنی ذخائر، قوت
کتابوں اور ان کے علوم و فنون سے آگاه ہو کر انہيں لوٹ لے گئے اور مسلمان خواب غفلت ميں پڑے رہے اور اب تک 

  غفلت کی ميٹھی نيند سوئے ہوئے ہيں۔ 
  

   پيام:
  ستائش اور مستحسن ہوتے ہيں (سيروا) (مالحظہ ہو تفسير قرطبی) ۔ معلوماتی، عبرت انگيز اور سبق آموز سفر قابل ١
۔ حق کے مخالفوں اور دشمنوں کی شکست اور ہالکت يقينی ہے اگر شک ہو تو ان کی تاريخوں کو پڑھئے يا پھر سفر ٢

  کرکے باقی مانده آثار کو اپنی آنکھوں سے ديکھئے اور عبرت حاصل کيجئے۔ 
  ی قسم کی اہميت کی حامل نہيں ہيں اصل چيز انجام ہے (عاقبة المکذبين) ۔ چند روزه جلوه نمائياں کس٣

   ١٢آيت 
ْحَمةَ ط لَيَْجَمَعنَُّکْم اِٰلی يَ  ِ ط َکتََب َعٰلی نَْفِسِہ الرَّ ّٰ ِّ ا فِی السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض ط قُْل  ُرْوآ اَْنفَُسہُْمْوِم اْلقِٰيَمِة اَل َرْيَب فِْيِہ ط اَلَِّذْيَن َخسِ قُْل لَِّمْن مَّ

ِمنُْوَن۔    فَھُْم اَل يُؤْ
ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے کس کے لئے ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی کے لئے ہے کہ 
جس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے ديا ہے۔ وه يقيناً تمہيں قيامت کے اس دن جمع کرے گا جس ميں کوئی شک 

ں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچايا ہے (اور رشد و ہدايت حاصل کرنے کی بجائے اپنی استعداد کو ضائع نہي
  کرکے پستی ميں چلے گئے ہيں) وہی ايمان نہيں الئيں گے۔ 

  
   چند نکات:

ميں دو مرتبہ آيا ہے "کتب علی نفسہ الرحمة" يعنی اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے ديا ہے کا جملہ پورے قرآن
  ميں۔  ۵۴اور وه بھی اسی سورت ميں کہ ايک تو اسی آيت ميں اور دوسرا آيت 

"الريب فيہ" يعنی جس ميں کوئی شک نہيں ہے کا جملہ ايک تو قرآن مجيد کے بارے ميں آيا ہے اور دوسرے قيامت کے 
  متعلق۔ 

طرح اپنی ذات کے لئے بھی وظائف مقرر کئے ہيں، جن ميں هللا تعالٰی نے جس طرح ہم پر کچھ فرائض عائد کئے ہيں اسی 
سے ايک وظيفہ "ہدايت کرنا ہے"، چنانچہ ارشاد ہوتاہے "ان علينا للھدی" يعنی ہم پر ہدايت کرنا الزم ہے۔ ايک "رزق دينا 

نا ہے" چنانچہ ہے" چنانچہ فرماتا ہے "علی هللا رزقھا" يعنی رزق و روزی دينا خدا کے ذمہ ہے۔ ايک "لطف اور رحم کر
فرماتا ہے "کتب علی نفسہ الرحمة" يعنی اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے ديا ہے۔ البتہ رحمت اٰلہی کے حصول 

کی شرط بندگاِن خدا پر رحم کرنا ہے۔ حديث مبارک ہے کہ "من اليرحم ال يرحم" يعنی جو کسی پر رحم نہيں کرتا اس پر 
ظہ ہو تفسير فی ظالل القرآن) رحمِت خداوندی کی کوئی حد نہيں ہے، جبکہ حضرت سلمان بھی رحم نہيں کيا جاتا۔ (مالح

فارسی رضی هللا عنہ حضرت پيغمبر خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے روايت کرتے ہيں کہ "رحمت خداوندی (گويا) سو 
ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ  درجہ کی ہے جن ميں سے ايک درجہ دنيا ميں ہے اور قيامت کے دن تمام سو درجوں کے

  کرے گا" (تفسير ظالل القرآن اور تفسير آلوسی) 
استدالل اور دالئل سے کام لينے کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنا۔ اولياء هللا يعنی انبياء اور ائمہ کی بجائے طاغوت 

تيار کرنا اور نور کے آگے سر جھکانے کی کی پيروی کرنا، ايمان النے اور آخرت کو مدنظر رکھنے کی بجائے کفر اخ
  بجائے نار کو اختيار کرنا کفار کے لئے بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ 

  
   پيام:
۔ تبليغ کے طريقہ کاروں ميں سے ايک طريقہ يہ بھی ہے کہ سوال اور جواب کی روش کو اپنايا جائے خواه کسی ايک فرد ١

  ) قل …کی طرف سے ہی کيوں نہ ہو۔ (قل لمن
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۔ کائنات کا وجود رحمت خداوندی کا مرہون منت ہے اور رحمِت اٰلہی ہر چيز پر اور ہر جگہ حاوی ہے (کتب علی نفسہ ٢
   4الرحمة) 

۔ جس طرح خدا پر ايمان کے آثار (جيسے ہوا، بارش، روز و شب اور نباتات وغيره رحمت ہيں اسی طرح معاد (قيامت) ٣
  بھی رحمت ہے (ليجمعنکم) 

   ١٣آيت 
ِمْيُع اْلَعلِْيُم۔    َولَہ َما َسَکَن فِی الَّْيِل والَنَّہَاِرط َو ھَُوالسَّ

  ترجمہ۔ اور اسی ہی کے لئے ہے وه چيز جو رات اور دن ميں سکون پاتی ہے اور وہی سننے اور جاننے واال ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
پنے دامان راحت ميں لئے ہوئے ہيں انہی سے رات اور دن ايک گہوارے کی مانند ہيں جو انسانوں اور دوسری چيزوں کو ا

انہيں سکون نصيب ہوتا ہے، کچھ چيزيں ايسی ہيں جو رات کو آرام کرتی ہيں اور بعض چيزيں ايسی ہوتی ہيں جو دن ميں 
  سکون کرتی ہيں۔ ظاہر اور باطن کو وہی ذات ذوالجالل ہی جانتی ہے۔ 

  
   پيام:
ں ہے (ولہ ماسکن) دوسرے اس نظام پر کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے (ھوالسميع ۔ ايک تو کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ مي١

  العليم) 

   ١۴آيت 
ِ اَتَِّخُذْ◌َولِّيًّا فَاِطِر السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِض َوھَُو يُْطِعُم َواَل يُْطَعُمط قُْل اِنِّْیٓ اُمِ  َل َمْن اَْسلََم وَ قُْل اََغْیْ◌َر ّهللاٰ اَل تَُکْونَنَّ ِمَن ْرُت اَْن اَُکْ◌ْوَن اَوَّ

  اْلُمْشِرِکْيَن۔ 
ترجمہ۔ کہہ دو (اے پيغمبر!) آيا ميں آسمانوں اور زمين کے پيدا کرنے والے خدا کے عالوه کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں

  جو دوسروں کو تو طعام اور روزی ديتا ہے اور خود طعام سے بے نياز ہے۔ 
(اس کا) سب سے پہال فرمانبردار بنوں! اور (اے پيغمبر!) تم مشرکين ميں سے کہہ دو کہ مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں 

  ہرگز نہ بننا۔ 
  

  دو نکتے: 
اس آيت کے شان نزول کے بارے ميں بتايا گيا ہے کہ اہل مکہ کے کچھ افراد نے رسول خدا کو يہ پيش کش کی "چونکہ، آپ

ا ہم اس بات کے لئے تيار ہيں کہ آپ کو مکمل طور پر بے نے غربت کی وجہ سے بتوں سے دوری اختيار کی ہوئی ہے لٰہذ
  نياز کر ديں اور آپ ہماری مخالفت سے باز رہيں۔" 

چونکہ خداوند عالم انسانيت کا خالق اور رازق ہے اور وہی سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے لٰہذا اسی کی ہی عبادت 
  کرنی چاہئے اور اسی کو اپنا سرپرست تسليم کرناچاہئے۔ 

  
   پيام:
۔ تبليغ کے عمده طريقہ کار ميں سے ايک طريقہ يہ بھی ہے کہ دليل کو فريق مخالف سے سوال کے قالب ميں ڈھال کر ١

  پيش کرنا چاہئے (قل اغيرهللا) 
  ۔ واليت اور سرپرستی اسی کو جچتی ہے جو خالق بھی ہے اور رازق بھی۔ (فاطر۔ يُطِعم) ٢
  لوق اور خودساختہ معبود اسی کے محتاج ہيں (اليُطِعم) ۔ خداوند عالم کے عالوه دوسری مخ٣
۔ رہبر کو سب سے پہلے آئين کی پابندی کرنی چاہئے اور اخالص و تسليم کے اعلٰی درجہ کا حامل ہونا چاہئے (اول من ۴

  اسلم) 
  يُطِعم) ۔ اقتصاد اور خوراک جس کے قبضہ ميں ہوتے ہيں واليت اور تسلط بھی اسی کو حاصل ہوتا ہے (وليا۔ ۵
  التکونن من المشرکين) …۔ غيرهللا کی واليت کو تسليم کرنا شرک ہے (أغيرهللا۶
۔ خدا کے اوامر و نواہی عقل اور فطرت کے عين مطابق ہيں۔ خدا کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کا امر اور شرک ٧
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ور اس کے غير کی اطاعت اطاعت باطل سے نہی اس لئے ہے کہ عقلی طور پر خالق کی فرمانبرداری کرنا حق ہوتا ہے ا
  ہوتی ہے۔ 

   ١۵آيت 
  قُْل اِنِّْی اََخاُف اِْن َعَصْيُت َربِّْی َعَذاَب يَْوٍم َعِظْيٍم۔ 

ترجمہ۔ کہہ دو کہ اگر يقينا ميں بھی اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بہت بڑے دن کے عذاب سے بہت 
  خطره ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:
  خطره دو طرح کا ہوتا ہے۔ خوف اور 

  الف: پسنديده جيسے عذاب اٰلہی کا خوف 
  ب: ناپسنديده جيسے جہاد سے ڈرنا 

  
   پيام:
  ۔ قانون اٰلہی سب کے لئے يکساں ہے حتٰی کہ پيغمبر خدا بھی اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہيں۔ ١
  ہ کہ عوام اور طاغوتوں سے۔ ۔ اولياء هللا (انبياء و ائمہ) کا خوف، خدا کے قہر و غضب سے ہوتا ہے ن٢
  ۔ خوف ايک ايسا عامل ہے جو گمراہی اور خطاکاری سے روکے رکھتاہے۔ ٣
۔ لوگوں کی طرف سے دنيوی اللچ اور طمع کی پيشکش کے موقع پر قيامت کے دن کے حساب کتاب کو پيش نظر رکھنا ۴

  چاہئے۔ (آيت کے شان نزول کے پيش نظر) 
گئی کہ خداوند عالم خالق بھی ہے اور رازق بھی اور شرک سے بھی اس نے منع فرمايا  ۔ جب اس بات کی اتمام حجت ہو۵

  ہے، تو پھر اس کے فرمان کی خالف ورزی عذاب کا موجب ہو گی۔ 

   ١۶آيت 
  َمْن يُّْصَرْف َعْنہُ يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحَمہ ط َوٰذلَِک اْلفَْوُز اْلُمبِْيُن۔ 

ٰلہی اٹھا ليا جائے گا تو يقيناً اس پر خدا کی رحمت ہو گی اور يہی کھلم کھال اور واضح ترجمہ۔ اس دن جس سے بھی عذاب ا
  کاميابی ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

حضرت رسول خدا نے (ايک دن) ارشاد فرمايا: "اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے۔ قيامت کے دن 
جائے گا" لوگوں نے سوال کيا: "يا رسول هللا! آپ بھی؟" فرمايا: کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے بہشت ميں نہيں 

"ميں بھی! مگر يہ کہ خدا کا فضل اور اس کی رحمت ميرے شامل حال ہو گی" پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو سر پر 
  رکھ کر اسی آيت کی تالوت فرمائی۔ (تفسير مجمع البيان۔ تفسير نورالثقلين) 

  
   پيام:
  خطرات کا سامنا ہے اور عذاب اٰلہی کو خدا کے خصوصی لطف و کرم سے دور کيا جا سکتا ہے۔ ۔ ہر شخص کو ١
۔ صرف خداوند کريم کی رحمت ہی اس کے قہر و غضب کو روک سکتی ہے، ہمارے اعمال اور اولياء هللا کی شفاعت بھی٢

  اسی رحمت کا پرتو ہيں۔ 
  ۔ قہر خداوندی سے نجات ہی کاميابی کہالتی ہے۔ ٣

   ١٧آيت 
ُ بُِضرٍّ فاََل َکاِشَف لَٓہ ااِلَّ ھَُو ط َوا اِْن يَْمَسْسَک بَِخْيٍر فَھَُو َعٰلی ُکلِّ َشْی ٍء قَ    ِدْيٌر۔ َواِْن يَّْمَسْسَک ّهللاٰ

ترجمہ۔ اگر خداوند عالم (آزمائش اور پروان چڑھانے کے لئے يا اعمال کی سزا کے طور پر) تمہيں کسی نقصان سے دوچار
تو اس کے بغير کوئی بھی اسے دور نہيں کر سکتا، اور اگر (لطف وکرم کی بنا پر) تمہيں کوئی فائده پہنچائے تو  کر دے
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  وہی ہر چيز پر قادر ہے۔ 
  

  پيام 
  االھو) (…۔ تمام اميديں بھی خدا سے وابستہ رکھنی چاہئيں اور ہر قسم کا خوف بھی خدا ہی سے کرنا چاہئے ١
اور منبع صرف ايک ہی ہے ايسا نہيں ہے کہ بھالئياں کسی اور کی طرف سے اور برائياں کسی ۔ تمام امور کا سرچشمہ ٢

  دوسرے کی طرف سے ہوتی ہيں۔ (البتہ ان کا موجب خود انسان کو ہوتا ہے۔ از مترجم) 
ا سے متوسل ۔ خدائی قوانين ميں استثنا کی گنجائش نہيں ہوتی، حضرت رسول خدا کو بھی تلخ اور شيريں حوادثات ميں خد٣

  ہونا پڑتا ہے۔ 

   ١٨آيت 
  َوھَُو اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِده ط َوھَُواْلَحِکْيُم اْلَخبِْيُر۔ 

  ترجمہ۔ اور خداوند عالم اپنے بندوں پرمکمل اقتدار اور تسلط رکھتا ہے اور وہی حکيم اور آگاه ہے۔ 
  

  دو نکات 
ويں آيت ميں خدا کے قہر و غضب اور قيامت کو بيان کيا  ١۵گيا ہے،  ويں آيت ميں خدا کا خالق اور رازق ہونا بيان کيا ١۴

ويں آيت ميں قہر و غضب سے نجات اور خدا کی رحمت کا تذکره ہے، سترھويں آيت ميں مشکالت کا حل اور  ١۶گيا ہے 
  ہے۔ نيکيوں تک رسائی کی صورت کا ذکر ہے اور اس آيت ميں خداوند قہار کی قدرت مطلقہ کو بيان کيا گيا 

اگر کچھ لوگ عوام الناس کی جہالت، ان کے تفرقہ و انتشار اور کمزوری سے فائده اٹھاتے ہوئے چند روز ان پر مسلط ہو 
جائيں تو اس سے خدا کی قہاريت پر کوئی اثر نہيں پڑتا، اور خداوند عالم کی قہاريت ان کی اس بساط کو لپيٹ کر رکھ ديتی 

  پنی قدرت اور قہاريت کو کام ميں التی ہے۔ ہے اور اپنے علم و حکمت کے تحت ا
  

  پيام 
  ۔ اے هللا کے رسول! آپ لوگوں سے ہرگز نہ گھبرائيں کيونکہ خدا کی قدرت تمام قدرتوں سے باالتر ہے (ھوالقاہر) ١
  ۔ خدا کی قدرت اور قہاريت حکمت اور علم کے تحت ہوتی ہے (الحکيم الخبير) ٢

   ١٩آيت 
ُ َشِہْيٌدم بَْينِْی َو بَْينَُکْم َواُْوِحی اِلَیَّ ٰھَذا اْلقُْرٰاُن اِلُ ْنِذَرُکْم بِہم َومَ قُْل اَیُّ َشْی ٍء اَکْ  ّٰ ِ بَُر َشہَاَدةًط قُْل هللاِّ ْنم بَلََغ ط اَئِنَُّکْم لَتَْشہَُدْوَن اَنَّ َمَع ّهللاٰ

احِ  ا تُْشِرُکْوَن۔ ٰالِھَةً اُْخٰريط قُْل الَّ ٓ اَْشھَُد ج قُْل اِنََّما ھَُواِٰلہٌ وَّ مَّ ء ٌمِّ   ٌد وَّ اِنَّنِْی بَِرْیٓ
ترجمہ۔ کہہ دو کہ بہت بڑا شاہد اور گواه کون ہے؟ کہو خدا ہی ہے جو ميرے اور تمہارے درميان گواه ہے اور يہ قرآن مجھ 

ہے۔ آيا تم گواہی پر وحی ہوا ہے تاکہ ميں اس کے ذريعہ تمہيں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں کہ جن پر قرآن اور پيغام پہنچا 
ديتے ہو کہ معبود حقيقی کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہيں؟ کہہ دو کہ ميں گواہی نہيں ديتا، کہہ دو کہ صرف وہی خداوند يکتا

  ہے اور ميں يقينا اس سے بَری ہوں جس کے ذريعہ تم شرک کرتے ہو۔ 
  

  چند نکات 
ن کی رسالت کی گواہی طلب کرتے تھے اور آپ کی نبوت مشرکين مکہ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے ا

کو تسليم نہيں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ: "يہود و نصارٰی بھی آپ کو نبی نہيں مانتے " يہ آيت خدا اور اس کی نصرت 
اور  کے الہام کا پيغام لئے، اسالم کی غربت کے دور ميں روشن مستقبل کی خوشخبری سنا رہی ہے اور شرک سے بيزاری

  برائت کا اظہار کر رہی ہے۔ 
ايک سطر سے بھی کم مقدار ميں تين مرتبہ توحيد کا اعالن اور شرک سے برائت کا اظہار کيا جا رہا ہے۔ (ال اشھد، الہ 

  واحد، برٔی مما تشرکون) 
اسے  (حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ) آنحضرت کا ارشاد گرامی ہے "جس شخص تک قرآن پہنچ گيا گويا ميں نے

  ديکھ ليا" (من بلغ) 
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  پيام 
۔ دوسرے معجزوں، غيبی امدادوں اور دشمن کی چالوں کو ناکام بنانے کے عالوه قرآن پاک بھی پيغمبر اسالم کی رسالت ١

  کا بہت بڑا گواه ہے (ھذا القرآن) 
"ھذا" کے ساتھ اس کی طرف  ۔ خود پيغمبر خدا کے زمانہ ہی ميں قرآن مجيد ايک کتاب کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا اور٢

  اشاره کيا جاتا تھا (ھذا القرآن) 
  ۔ لوگوں کے ساتھ "انذار" (ڈرانے) کے انداز ميں بات کرنا زياده موثر ہوتا ہے (النذر کم)۔ ٣
۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمی، جاويدانی، تمام رنگ و نسل کے لوگوں اور تمام زمانوں ۴

  ئے ہے (النذر کم و من بلغ) کے ل
۔ چونکہ تبليغ کا سلسلہ قيامت تک جاری ہے لٰہذا اس کے ساتھ مبلغين کا ہونا بھی ضروری ہے پس خدا کی امامت اور ۵

  رہبری کاقرآن کے ساتھ تا ابد ہونا الزمی ہے (تفسير صافی،اصول کافی منقول از امام جعفر صادق) 
محدوديت انسان کی خبرگيری کی قدرت کو بھی کم کر ديتی ہے اور اس کے گواه  ۔غفلت، سہو و نسيان، بھول چوک اور۶

بننے کی طاقت کو بھی اور چونکہ خداوند عالم عوارض سے پاک اور منزه ہے لٰہذا وه سب سے بڑا شاہد ہے (اکبر شھادة قل
  هللا) 
ہدف اور مقصد پر پختہ ايمان (او حی الی  ۔١۔ آسمانی رہبر کے لئے الزمی ہے کہ اس ميں يہ چيزيں ضروری پائی جائيں۔ ٧

۔ شرک سے برائت اور دوری (اننی برٔی۴۔ پختگی عزم (قل ال اشھد) اور ٣۔ مستقبل سے وابستہ اميد (ومن بلغ) ٢ھذا القرآن) 
  مما تشرکون) 

ذا خداوند عالم ۔ عام طور پر انسان ميں دفع ضرر کی خواہش، حصول منفعت کی خواہش سے زياده طاقت ور ہوتی ہے، لہٰ ٨
نے بھی قرآن مجيد ميں جہاں بہت سی خوشخبريوں سے نوازا ہے وہاں پر ڈرانے پر کافی زور ديا ہے (النذر کم) (جبکہ 

کہيں پيغمبر کی ) ٢٣دوسری آيات ميں کہيں فرمايا: "ان انت االنذير" يعنی اے پيغمبر! آپ تو صرف ڈرانے والے ہيں (فاطر/
   )۵٠ذير مبين" يعنی ميں تو بس کھلم کھال ڈرانے واال ہی ہوں (عنکبوت/زبانی فرمايا: "انما انا ن

  ۔ مشرکين خدا کو پہچانتے تھے اسی لئے تو قرآن کہتا ہے (هللا شھيد) ٩
۔ "انما ھوالہ واحد" يعنی خداوندتو تنہا معبود ہی ہے کی مناسبت سے حضرت علی عليہ اسالم فرماتے ہيں: "اگر کوئی ١٠

  و وه بھی اپنے رسول بھيجتا" (نہج البالغة) دوسرا خدا ہوتا ت

   ٢٠آيت
   اَل يُْؤِمنُْوَن۔ اَلَِّذْيَن ٰاتَْيٰنہُُم اْلِکٰتَب يَْعِرفُْونَہ َکَما يَْعِرفُْوَن اَْبنَآ َء ھُْمم اَلَِّذْيَن َخِسُرْوآ اَْنفَُسہُْم فَہُمْ 
مد مصطفٰی) کو اسی طرح پہچانتے ہيں جس طرح اپنی ترجمہ۔ جن (يہود و نصارٰی) کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وه ان (مح

اوالد کو پہچانتے ہيں (سابقہ انبياء اور گزشتہ آسمانی کتابوں کی بشارتوں کو آنحضرت کے مطابق ديکھتے ہيں ليکن تسليم 
  کرنے کے لئے تيار نہيں ہيں) تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچايا وہی ايمان نہيں لے آتے۔ 

  
   ت:چند نکا

  ويں آيت ہے۔  ١۴۶اسی آيت سے ملتی جلتی سوره بقره کی 
توريت و انجيل ميں ايک تو سرکار رسالت مآب کا اسم گرامی اور ان کی نشانياں موجود تھيں اور اہل کتاب کے علماء 
الق و آنجناب کی "نبی موعود" کے نام سے لوگوں کو خبر ديا کرتے تھے اور دوسرے آپ کے اور آپ کے دوستوں کے اخ
صفات ان کتابوں ميں موجود تھے چنانچہ ارشاد پروردگار ہے "محمد رسول هللا والذين معہ اشدآء علی الکفار رحمٰاء 

 ذالک مثلھم فی التوٰرة" پس بنا بريں آنحضرت کے ساتھيوں اور دوستوں کی صفات تک کو بھی ذکر کيا جا چکا ہے۔ …بينھم
يم االيام سے چلی آ رہی ہے، اس لئے کہ انسان اوالد کو ان کی پيدائش کے وقت مقاماوالد کی پہچان، حقيقی پہچان ہے اور قد

پيدائش کی خصوصيات اور انداز والدت وغيره سے اچھی طرح جانتا ہے۔ جبکہ بہن بھائيوں اور ماں باپ کی شناخت کے 
اسی لئے خداوند عالم فرماتا ہے "وه لئے کئی مہينے درکار ہوتے ہيں اور زن و شوہر کی پہچان، ازدواج کے بعد ہوتی ہے۔ 

  پيغمبر خدا کو اپنی اوالد کی طرح پہچانتے ہيں" يعنی مکمل طور پر اور اچھی طرح سے۔ 
  

  پيام 
۔ پيغمبر خدا کی معرفت اس حد تک ہونی چاہئے کہ اس ميں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہ ہو۔ (کما يعرفون ابنائھم) ١
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سان کے لئے باعث نجات نہيں ہے، کيونکہ بہت سے خداشناس، پيغمبر شناس اور دين شناس ۔ صرف پہچان اور علم ہی ان٢
  ايسے ہيں جو خساره اٹھانے والوں ميں سے ہيں (الذين خسروا انفسھم) 

 ۔ حق پوشی، خسارت اور نامرادی ہے (خسروا انفسھم) ٣

 

 تفسيرنور

 

   ٣٠تا  ٢١آيت نمبر 

   ٢١آيت 
لُِمْوَن۔  ِ َکِذبًا اَْو َکذََّب بِٰاٰيتِہط اِنَّہ اَل يُْفلُِح الظّٰ ِن اْفتَٰری َعلَی ّهللاٰ   َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ

ترجمہ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے يا آيات خداوندی کو جھٹالتا ہے، 
  يقيناً ظالم لوگ فالح نہيں پاتے۔ 

  
  دو نکات: 

ں کو مسجد سےتقريباً پندره مرتبہ قرآن مجيد ميں "ومن اظلم" کا جملہ استعمال ہوا ہے۔ جو يا تو خدا پر بہتان باندھنے يا لوگو
روکنے اور يا پھر گواہی اور حق کو چھپانے کے سلسلہ ميں ذکر ہوا ہے۔ جس سے يہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ 

ثقافتی اور تعليمی ظلم اور لوگوں کی معلومات کو پروان چڑھنے اور علم و فہم کے ترقی کرنے سے روکنا معاشره اور 
  اجتماع پر بہت بڑا ظلم ہے۔ 

  ر لکڑی کو خدا کے ہم پلہ قرار دينا، خدا پر ظلم ہوتا ہے اور مذکوره اشياء کی پرستش انسانيت پر ظلم ہوتا ہے۔ پتھر او
  

   پيام:
۔ مظلوم جس قدر زياده قابِل عزت اور زياده مقدس ہوگا ظلم کا خطره اسی قدر زياده ہوگا۔ اسی لئے خدا پر ظلم، خانہ خدا پر1

  ا پر دازی بدترين ظلم کے زمرے ميں آتے ہيں۔ (ومن اظلم) ظلم، ذات اقدس اٰلہی پر افتر
۔ انسانيت کے افکار و اذہان اور تعليم و ثقافت پر ظلم، بدترين ظلم ہوتا ہے۔ شرک، خدا کی ذات پر افتراپردازی، نبوت کا 2

  جھوٹا دعوٰی، بدعت، تفسير بالرائے اور حق کی پرده پوشی ان سب کا شمار ظلم ميں ہوتا ہے۔ 

   ٢٢يت آ
  ۔ َويَْوَم نَْحُشُرھُْم َجِمْيًعا ثُمَّ نَقُْوُل لِلَِّذْيَن اَْشَرُکْوآ اَْيَن ُشَرَکآُؤ ُکُم الَِّذْيَن ُکْنتُْم تَْزُعُمْونَ 

ترجمہ: اور جس ِدن ہم ان سب کو اکٹھا کريں گے، پھر مشرکين سے کہيں گے کہ کہاں ہيں تمہارے وه شريک جن کے 
  کا گمان تھا؟  بارے ميں تمہيں خدائی

  
   چند نکات:

﴾ گذشتہ آيت ميں بيان ہو چکا ہے کہ جو ظالم لوگ افترا پردازی، تکذيب اور حق پوشی سے کام ليتے ہيں وه کبھی کامياب 
نہيں ہوں گے۔ کامياب وه شخص ہوگا جس کے پاس قيامت کے لئے جواب ہوگا۔ جبکہ قيامت کے ِدن تمام مشرکانہ خياالت 

  مٹ جائيں گے۔ 
"جميعاً" کے کلمہ سے مراد يا تو تمام لوگ ہيں يا مشرکين اور بت ہيں، کيونکہ ايک اور آيت ميں ارشاد ہو رہا ہے ﴾ ّ◌ّ 

"احشرواالذين ظلموا و ازواجھم وما کانو يعبدون" اس آيت ميں لوگوں کے زنده ہونے، ان کے زن و مرد کے جوڑوں اور ان 
  بارے ميں خطاب ہے۔  کے معبودوں کے زنده ہونے اور محشور ہونے کے

﴾ آيت ميں اگرچہ شرک کو بيان کيا گيا ہے، ليکن جو لوگ حقيقی اولياء هللا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رہبر و رہنما تسليم 
کرتے ہيں يا اولياء هللا سے مخالفت کرتے ہيں وه بھی ايک طرح کے مشرک ہيں۔ جب کہ "زيارت جامعہ" کے الفاظ ہيں 
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اور ايک حديث ميں ہے کہ "الرادعلينا کالراد علی هللا والراد علی هللا فی حد الشرک" يعنی جو شخص  "ومن خالفکم مشرک"
ہمارے کالم اور ہمارے طريقہ کار کا انکار کرے گا وه ايسے ہے جيسے کالِم خدا کا انکار کرے اور ايسا شخص مشرک 

  کی مانند ہے۔ 
  

   پيام:
حد و انتہا نہيں ہے۔ کوئی ايک بھی فراموش نہيں ہوگا سب کے سب بارگاِه اٰلہی ۔ خدا کے علم اور اس کی قدرت کی کوئی 1

  ميں پيش ہوں گے۔ (جميعاً) 
  ۔ قيامت کے دن کی عدالت کھلی عدالت ہوگی۔ (نحشرھم جميعا ثم نقول) 2
  ۔ شرک تو بس ايک خياِل محض ہے۔ (تزعمون) 3
  ن کی جواب دہی کے لئے تياری کرنی چاہيے۔ (اين شرکاؤکم) ۔ ہر قسم کے عقيده، عشق و عبادت سے پہلے قيامت کے دِ  4

   ٢۴۔ ٢٣آيت 
ِ َربِّنَا َما ُکنَّا ُمْشِرِکْيَن۔ اُْنظُْر َکْيَف َکَذبُْوا َعٰلٓ  ا َکانُْوا يَْفتَُرْوَن۔ ثُمَّ لَْم تَُکْن فِْتنَتُہُْم اآِلَّ اَْن قَالُْوا َوّهللاٰ   ی اَْنفُِسِہْم َوَضلَّ َعْنہُْم مَّ

ترجمہ: پس (بتوں کے فريفتہ مشرکين کے لئے) کوئی عذر اور بہانہ باقی نہيں رہا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا ہميں 
  اپنے رب، خدا کی قسم ہم مشرکين نہيں تھے۔ 

ديکھو تو سہی کہ مشرکين اپنے نقصان کے لئے کيونکر جھوٹ بولتے (اور اپنے شرک کا انکار کرتے) ہيں اور جو وه خدا 
  ر جھوٹ باندھتے تھے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ پ

  
  دو نکات: 

  ﴾ اس آيت ميں "فتنہ" کا معنی بتوں اور شرک سے فريفتگی ہے يا "معذرت" کے معنی ميں ہے۔ 
﴾ دروغ گو اپنی ہی عادت کے مطابق قيامت کے ِدن بھی جھوٹ بوليں گے ۔ جيسا کہ ايک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے۔ "يوم 

 جميعا فيحلفون لہ کما يحلفون لکم ويحسبون انھم علی شئیً " يعنی جس ِدن هللا تعالٰی ان سب کو دوباره اُٹھائے گا اوريبعثھم هللا
وه خدا کے سامنے بھی اسی طرح قسميں کھائيں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہيں اور گمان کريں گے کہ اپنی کسی

  بات پر قائم ہيں۔ 
اسی آيت کے ذيل ميں ارشاد فرماتے ہيں "اس جھوٹ کے بعد ان کے لبوں پر مہر لگا دی جائيے حضرت علی عليہ السالم 

  گی اور ان کے دوسرے اعضاء حق بات بيان کريں گے" 
  

   پيام:
  ۔ جھوٹ بولنے کی عادت قيامت ميں بھی ظاہر ہوگی۔ (وهللا ربنا ماکنا مشرکين) 1
  نہ ہی قسم۔ (ضل عنھم ماکانو ايفترون)  ۔ خدائی عدالت ميں نہ تو جھوٹ کام آئے گا اور2
  ۔ قيامت کے ِدن، مشرکين اپنے افکار اور عقائد سے اظہار برائت کريں گے۔ (ماکنا مشرکين) 3
  ; (يہ اور بات ہے کہ قيامت کے ِدن شر ک سے بيزاری ان کے لئے کارآمد نہيں ہوگی) 9
  (انظر) فرمايا ہے "ستنظر" نہيں فرمايا)  ۔ قيامت اس قدر حتمی اور يقينی ہے گويا اس وقت موجود ہے۔4
  ۔ خدا کے عالوه دوسرے تمام سہارے نابود ہو جائيں گے۔ (ضل عنھم) 5
  ۔ خدا کے عالوه دوسرے تمام سہارے صرف خيال ہی خيال ہيں۔ (يفترون) 6

   ٢۵آيت 
ْن يَّْستَِمُع اِلَْيَک ج َوَجَعْلنَا َعٰلی قُلُْوبِِہْم اَِکنَّ  ٓی اَِذا َجآُء َوِمْنہُْم مَّ ْوَک ةً اَْن يَّْفقَھُْوهُ َوفِْیٓ ٰاَذانِِہْم َوْقًرا ط َواِْن يََّرْوا ُکلَّ ٰايٍَة الَّ ئُوِمنُْوا بِھَاط َحتّٰ

لِْيَن۔    يَُجاِد لُْونََک يَقُْوُل الَِّذْيَن َکفَُرْوآ اِْن ٰھَذآ اآِلَّ اََساِطْيُر ااْلَوَّ
بھی ہيں جو (اے پيغمبر!) آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہيں۔ ليکن ہم نے ان کے ترجمہ: اور ان ميں سے کچھ لوگ وه 

ِدلوں پر پردے ڈال دئيے ہيں تاکہ وه کچھ نہ سمجھ سکيں اور ان کے کان (حق بات سننے کے لئے) سنگين ہيں۔ اور اگر وه 
س آتے ہيں تو جھگڑا شروع کر ديتے ايک آيت کو ديکھيں پھر بھی اس پر ايمان نہيں الئيں گے حتٰی کہ جب وه آپ کے پا
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  ہيں۔ کافر لوگ کہتے ہيں کہ يہ تو گذشتہ لوگوں کے قصے کہانيوں کے عالوه کچھ نہيں۔ 
  

   چند نکات:
﴾ اس آيت کا شاِن نزول اس طرح بيان کيا گيا ہے کہ ابوسفيان، وليد بن مغيره، عتبہ، شيبہ اور نضربن حارث خانہ کعبہ کے 

ِر گرامی اسالٔم کی تالوت کو غور سے سننے لگے، سب نے "نضر" سے پوچھا۔ "کيا پڑھ رہے باہر کھڑے ہو کر پيغمب
ہيں؟" اس نے کہا "رب کعبہ کی قسم! ميں نہيں سمجھ رہا کہ کيا پڑھ رہے ہيں؟ البتہ يہی معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ لوگوں کے

ی تم سے بيان کرتا رہتا ہوں۔" جس پر يہ آيت قصے کہانيوں کے عالوه اور کچھ نہيں۔ اس قسم کے قصے کہانيوں ميں بھ
  نازل ہوئی۔ 

; "اکنة" جمع ہے "کن" يا "کنان" کی جس کا معنی ہے "پرده" اور "وقر" کا معنی ہے "سنگينی" اور "اساطير"جمع ہے 9
فلماز ‘’’"اسطورة" کی جس کا معنی ہے "پے در پے" اور خيالی مطالب" ہے، چنانچہ ايک اور مقام پر قرآن فرماتا ہے 

  اغوا أزاغ هللا قلوبھم" يعنی جب وه خود پھر گئے تو خدا نے ان کے دلوں کو بھی پھير ديا۔ 
  

   پيام:
  ۔ تمام کفار سے مايوس نہيں ہونا چاہيئے ان ميں سے بعض کافر ضدی اور اکھڑ مزاج ہيں۔ (ومنھم) 1
  ر اثر کرے (اکنة ان يفقھوه) ۔ قرآنی آواز کا سننا اس وقت موثر اور قابل قدر ہوتا ہے جب ِدلوں پ2
۔ کفار کے دلوں کی پرده پوشی خود ان کے معاندانہ رويہ کی وجہ سے ہے۔ (قرآن مجيد کے ايک اور مقام پر ہے کہ وه 3

انبياء سے کہتے تھے "قلوبنا فی اکنة مماتدعون وفی آذاننا وقر" يعنی جس بات کی طرف تم بالتے ہو اس سے ہمارے دلوں 
  ئے ہيں اور ہمارے کانوں ميں سنگينی ہے۔ پر پردے پڑے ہو

  ۔ خدائی رہبر کو چاہيے کہ وه خود کو ہر طرح کی افتراء پردازيوں اور ناروا تہمتوں کے سننے کے لئے تيار رکھيں۔ 4
۔ ہٹ دھرمی، ضد اور اکھڑ مزاجی ال عالج بيماری ہے۔ اور ٹيڑھے ميڑھے آئينہ کی مانند بہترين شکل و صورت کو بھی 5

  ھنگے انداز ميں پيش کرتا ہے۔ (يرواکل آية الئومنوا) بے ڈ
۔ اگر لڑائی جھگڑے، بدگمانی، منفی انداز اور پہلے سے تيارشده منصوبے کے تحت پيغمبر گرامی اسالم سے بھی مالقات 6

  …) کی جائے، بے فائده ہے (جاؤک يجادلونک

   ٢۶آيت 
  اِْن يُّْھلُِکْوَن اآِلَّ اَْنفَُسہُْم َوَما يَْشُعُرْوَن۔ َوھُْم يَْنھَْوَن َعْنہُ َويَْنئَْوَن َعْنہُ ج وَ 

ترجمہ: اور وه کفار لوگوں کو ايمان النے سے (بھی) روکتے ہيں اور خود بھی اس سے دور اور محروم ہيں اور (ليکن 
  انہيں معلوم ہونا چاہئے کہ) الشعوری طور پر اپنے سوا کسی کو تباه و برباد نہيں کر رہے۔ 

  
  ات: دو نک

  "ينئون" کا لفظ"نأی" سے مشتق ہے جس کا معنی ہے "دور کرنا" 
; بعض اہل سنت مفسرين نے اپنی تفسيروں ميں لکھا ہے کہ "يہ آيت حضرت ابو طالب کے بارے ميں ہے۔ کيونکہ وه 9

سی طرح قرآن لوگوں کو پيغمبر کی ايذارسانی سے تو روکتے تھے ليکن خود ايمان نہيں الئے اور ايمان سے دور رہے" ا
کے بارے ميں بھی يہی کہتے ہيں۔ جبکہ مذہب شيعہ کے نزديک) ۵٧۔ قصص/١١۵…مجيد کی ايک دو اور آيات (مثالً توبہ/

وه صرف مسلمان ہی نہيں بلکہ بہترين مٔومن بھی ہيں۔ جن کے ايمان اور اسالم کا اظہار ان کے اشعار سے ہوتاہے۔ عالوه 
يا کی بہترين مومن خاتون آخر عمر تک آپ کی زوجيت ميں رہيں جو آپ کے مومن ازيں حضرت فاطمہ بنت اسد جيسی دن

   )٨۔ ٧ہونے کی ايک اور عمده دليل ہے۔ (تفصيل کے لئے مالحظہ ہو کتاب "الغدير" جلد 
  

  پيام 
  ۔ کفار ہوں يا مشرکين ہر دو تخريب کاری اور لوگوں کو راه راست سے روکنے کی کوششوں ميں لگے رہتے ہيں۔ ١
  ۔ حق کو قبول کرنے کی بجائے اس سے دوری اختيار کرنا، انسان کا خود کو ہالکت ميں ڈالنا ہے۔ ٢
۔ حقيقی شعور يہ ہے کہ راه حق کو پا ليا جائے۔ حقيقی راستہ اور برحق رہبر کو گم کر دينا خواه کسی کی طرف سے کيوں٣
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  نہ ہو بے شعوری ہے۔ 

   ٢٧آيت 
  لَی النَّاِر فَقَالُْوا يَلَْيتَنَا نَُردُّ َواَل نَُکذَِّب بِٰاٰيِت َربِّنَا َونَُکْوَن ِمَن اْلُمٔوِمنِْيَن۔ َولَْوتَٰرٓی اِْذُوقِفُْوا عَ 

ترجمہ۔ اگر تم انہيں اس وقت ديکھو جب وه جہنم کے کنارے ٹھہرائے جائيں گے اور کہيں گے اے کاش کہ واپس پلٹائے 
  ٹالتے اور (حقيقی) مومنوں سے ہوتے۔ جاتے اور اپنے پروردگار کی آيات کو نہ جھ

  
  ايک نکتہ 

قرآنی آيات کے مطابق دنيا کی طرف واپس پلٹائے جانے کی آرزو تين موقعوں ميں ہو گی۔ ايک مرتے وقت دوسرے قبر ميں
وٹا اور تيسرے قيامت ميں۔ جيسا کہ قرآن کہتا ہے: "رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا" يعنی اے ميرے رب! مجھے دنيا ميں ل

اور "ربنا اخرجنا منہا فان عدنا فانا ٰظلمون" يعنی اے ہمارے رب ) ١٠١ديا جائے تاکہ ميں نيک اعمال کو بجا الؤں (مومنون/
   )١٠٧تو ہميں يہاں سے نکال! پس اگر ہم دوباره ايسے کام کريں تو ہم ظالم ہوں گے۔ (مومنون/

  
  پيام 
  ونکہ آخرت ميں اس کی گنجائش نہيں ہوگی۔ ۔ جب تک دنيا ميں فرصت باقی ہے ايمان لے آؤ کي١
  ۔ آيات خداوندی کی تکذيب، آخرت ميں پشيمانی کا موجب ہو گی (ليتنا) ٢
  النکذب) …۔ آيات اٰلہی کی تکذيب کا نتيجہ، جہنم کی آگ ميں ڈاال جانا ہے (علی النار٣

   ٢٨آيت 
ا َکانُْوا يُْخفُْوَن ِمْن قَْبُل ط َولَ  ْوا لََعاُدْوا لَِمانُھُْوا َعْنہُ َو اِنَّھُْم لَٰکِذبُْوَن۔ بَْل بََدا لَھُْم مَّ   ْو ُردُّ

ترجمہ۔ بلکہ وه اس سے پہلے دنيا ميں جو (کفر و نفاق) چھپايا کرتے تھے (اس دن) وه ان کے لئے ظاہر ہو جائے گا اور 
چيز سے انہيں روکا گيا ہے دوباره اگر (وه درخواست اور خواہش کے مطابق) دنيا ميں پلٹا بھی ديئے جائيں پھر بھی جس 

  انجام ديں گے اور يہ لوگ قطعی طور پر جھوٹے ہيں۔ 
  

   ايک نکتہ:
قيامت کا دن، لوگوں کے مخفی رازوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے، اور قرآن مجيد نے بارہا اسی حقيقت کی طرف اشاره کيا 

) ٣٣رے اعمال ان کے لئے ظاہر ہو جائيں گے (جاثيہ/ہے جن ميں سے ايک يہ بھی ہے "بدالھم سيئات ما عملوا" ان کے ب
   )۴٨اور "بداھم سيئات ماکسبوا" ان کے برے کرتوت ان کے لئے ظاہر ہو جائيں گے (زمر/

  
   پيام:
  ۔ قيامت کے دن تمام راز کھل جائيں گے (بدالھم) ١
  …) ۔ آخرت سے دنيا کی طرف واپسی محال ہے (ولوردوا٢
کے سدھرنے اور ٹھيک ہونے کی ہرگز اميد نہيں ہے۔ اور اگر انہيں (ان کی اپنی درخواست ۔ بعض لوگ ايسے ہيں کہ جن ٣

کے مطابق) واپسی کی فرصت مل بھی جائے تو بھی اسی حالت ميں رہيں گے جس ميں وه پہلے تھے۔ کيونکہ انسان بارہا 
ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے مصائب و مشکالت ميں کئی قسم کے فيصلے کرتا ہے ليکن ان سے نجات حاصل کر ليتا 

  (لوردوا لعادوا) 
۔ جب جھوٹ بولنا انسان کی عادت بن جائے تو قيامت ميں بھی جھوٹ بولنے سے نہيں چوکے گا اور وہاں پر بھی جھوٹے ۴

   6دعوے کرے گا (لکاذبون) 

   ٣٠، ٢٩آيت 
ْنيَا َوَما نَْحُن بَِمبْ  ُعْوثِْيَن۔ َو لَْو تَٰرٓی اِْذُوقِفُْوا َعٰلی َرِبِ◌ّ◌ّ◌ِھْم ط قَاَل اَلَْيَس ٰھَذا بِاْلَحقِّط قَالُْوا بَٰلی َو َربِّنَا ط َوقَالُْوآ اِْن ِھَی ااِلَّ َحيَاتُنَا الدُّ

  قَاَل فَُذْوقُوا الَعَذاَب بَِما ُکْنتُْم تَْکفُُرْوَن ۔ 
ہم (مرنے کے بعد) دوباره نہيں اٹھائے ترجمہ۔ اور انہوں نے کہا: ہماری اس دنيوی زندگی کے عالوه اور کچھ نہيں ہے اور 
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  جائيں گے۔ 
اور اگر تم اس وقت ديکھو جب وه تمہارے پروردگار کے سامنے روکے ہوئے ہوں گے (هللا تعالٰی) فرمائے گا آيا يہ (قيامت 

نے کفر کے ميں دوباره اٹھانا) حق نہيں ہے؟ تو وه کہيں گے: ہمارے رب کی قسم ايسا ہی ہے! تو خدا فرمائے گا پس تم اپ
  ارتکاب کی وجہ سے عذا ب کو چکھو۔ 

  
   چند نکات:

ويں آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکين کا معاد (قيامت) پر ايمان نہيں ہے اور اگر وه باتوں کے بارے ميں "ٰھٔوآلء  ٢٩
نہيں بلکہ دنيوی شفاعت شفعأونا" (يہ ہمارے شفيع ہيں) کہا کرتے تھے تو ان کا يہ اعتقاِد شفاعت آخر (معاد) کے بارے ميں 

  کے سلسلہ ميں تھا (تفسير الميزان) 
  ۔ اسالم کے نزديک انسان کے لئے چند قسم کی حيات (زندگی) ہے۔ ١
  ۔ برزخ کی حيات۔ ارشاد ہوتا ہے "بل احياء عند ربھم"  ٢۔ دنيوی حيات ١
  ۔ حيات معنوی يا ہدايت۔ ارشاد ہوتا ہے "دعا کم لم يحييکم" ٣
  اشرتی حيات۔ ارشاد ہوتا ہے "لکم فی القصاص حٰيوة" ۔ اجتماعی و مع۴
  ۔ حيات طيبہ يا پاکيزه زندگی (جو قلب سليم اور قناعت کے زيرسايہ ملتی ہے) ۵
ويں آيت کے مطابق خداوند عالم مجرمين سے باتيں کرے گا، جبکہ بعض دوسری آيات ان کے ساتھ خدا کے بات کرنے  ٣٠

" (خدا ان سے بات تک نہيں کرے گا) تو اس سے مراد يا تو يہ ہے کيفيتيں مختلف ہوں گیکی نفی کرتی ہيں کہ "اليکلمھم هللا
  يا پھر ان سے کالم طيب نہيں کرے گا۔ 

  
   پيام:
  ۔ مشرکين، زندگی کو صرف دنياوی زندگی تک ہی محدود سمجھتے ہيں اور آخرت کی زندگی کے منکر ہيں۔ ١
  ار کئے جائيں گے (اذوقفوا) ۔ مجرم افراد، ذليل قيديوں کی طرح گرفت٢
  ۔ قيامت کے دن، پہلے مرحلہ ميں قاضی بھی خود خدا ہو گا اور سوال بھی وه خود ہی کرے گا (قال اليس ھذا بالحق) ٣
  ۔ مجرمين کا اپنے جرائم کا اقرار و اعتراف، قيامت کے لرزا دينے والے مناظر ميں سے ايک ہو گا۔ (قالوابلٰی) ۴
 وں کا اعتراف بے سود ہو گا (فذوقوا) ۔ قيامت کے دن گناہ۵

 

 تفسيرنور

 

   ۴٠تا  ٣١آيت نمبر 

   ٣٢۔ ٣١آيت 
ٓی اَِذا َجآ َء ْتھُُم السَّاَعةُ بَْغتَةً قَالُْوا ٰيَحْسَرتَنَا عَ  ِ ط حتّٰ بُْوا بِلِقَآِء ّهللاٰ ْطنَا فِْيھَاال َو ھُْم يَْحِملُْوَن اَْوَزاَرھُْم َعٰلی قَْد َخِسَر الَِّذْيَن َکذَّ ٰلی َما فَرَّ

ِخَرةُ َخْيٌر لِّلَِّذْيَن يَتَّقُْوَن ط اَفاََل تَْعقِلُْوَن۔  ظھُْوِرِ◌ِھْم ط اَ اَل َسآَء َما يَِزُرْوَن۔ َوَما اْلَحٰيوةُ  اُرااْلٰ لَْھٌو ط َولَلدَّ ْنيَآ ااِلَّ لَِعٌب وَّ   الدُّ

ترجمہ۔ چکھو بيشک جن لوگوں نے قيامت کے دن خدا کی حضوری کو جھٹال ديا وه بڑے گھاٹے ميں ہيں يہا ں تک کہ جب 
و کہنے لگيں گے اے ہے افسوس ہم نے تو اس ميں بڑی کوتاہی کی (يہ کہتے جائيںان کے سر پر قيامت ناگہاں پہنچے گی ت

گے) اور اپنے گناہوں کا پشتاوه اپنی اپنی پيٹھ پر الدے جائيں گے ديکھو تو (يہ) کيا بوجھ ہے جس کو يہ الدے (الدے) پھر 
تو ظاہر ہے کہ آخرت کا گھر رہے ہيں اور (ئی) دنياوی زندگی تو کھيل تماشے کے سوا کچھ بھی نہيں اور يہ 

  (بہشت)پرہيزگاروں کے لئے اس سے بدرجہا بہتر ہے تو کيا تم (اتنا بھی) نہيں سمجھتے۔ 
  

   چند نکات:
۔ اگر دنيا، آخرت کی کھيتی قرار نہ پائے تو بازيچٔہ اطفال بن جاتی ہے ۔ اور لوگ اس ميں بچوں کی مانند مال و مقام وغيره١
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ہيں۔ بالکل ويسے جس طرح کسی ڈرامہ ميں کوئی شخص بادشاه کا لباس پہن کر اس جيسا  جيسے کھلونوں سے کھيلتے
کردار ادا کرتا ہے کوئی وزير کا ، کوئی کوتوال ، چوکيدار کا۔ ليکن جب ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے اور لباس اتر جاتے ہيں تو 

  معلوم ہوتا ہے کہ يہ سب کچھ ايک نمائش اور خيال تھا اور بس! 
  مجيد کی دوسری آيات کے پيش نظر، زيِر نظر آيت کو رہبانيت اور ترک دنيا کا دائمی نہيں سمجھنا چاہئے۔  ۔ قرآن٢
  ۔ دنيا کو لہو و لعب سے تشبيہ دينے کی درج ذيل وجوہات ہيں۔ ٣

  ا۔ دنيا بھی کھيل کے دورانيہ کی مدت کی مانند کوتاه ہے۔ 
 کاوٹ بھی ، اسی طرح دنيا بھی تلخ اور شيريں حاالت کا مجموعہ ہے۔ ب۔ جس طرح کھيل ميکں تفريح بھی ہوتی ہے اور تھ

  ج۔ اپنے مقصد تخليق سے غافل لوگوں نے کھيل کو اپنا کاروبار بنا ليا ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ خود خالِق دنيا، آخرت سے غفلت اور دنيا کے ساتھ سرگرمی کو کھيل تماشہ سمجھتا ہے، ہم کيوں باور نہيں کرتے؟ ١
" پر نظر رکھنے والے کے لئے "آخرت" بہتر ہے۔ اور "طعام" پر نظر رکھنے والے کے لئے دنيا بہتر ہے ۔ "انجام٢

  (کيونکہ وه اسی مستی ميں مست ہے) 
۔ آخرت کو مد نظر رکھے بغير دنيا خطرناک ہے۔ اور جو دنيا آخرت کی کھيتی، آخرت کے لئے مقدمہ، آخرت کے لئے ٣

  جارت ہو وه ميدان ُرشديددايت اور مقام نشونما ہے۔ گزرگاه اور آخرت کے لئے مقام ت
۔ آخرت صاحبان تقٰوی کے لئے کے لئے مطلق خير ہے۔ ورنہ تو اس ميں انہيں کوئی رنج ہو گا، نہ تو وه عارضی ہو گی ۴

  اور نہ ہی وه صرف اوہام اور خياالت پر مبنی ہے۔ 
ن رکھنا يہ سب ايک دوسرے کے لئے الزم و ملزوم ہيں۔ ۔ عقل سے کام لينا، تقٰوی اختيار کرنا اور آخرت پر ايما۵

  (للداراالخرة، تيقون، تعقلون) 
  ۔ تقوٰی، آخرت کی نعمتوں تک رسائی کا ذريعہ ہے۔ (خير اللذيِن تيقون) ۶

   ٣٣آيت 
بُْونََک َوٰلِکنَّ ا ِ يَْجَحُدْوَن۔ قَْد نَْعلَُم اِنَّہ لَيَْحُزنَُک الَِّذْی يَقُْولُْوَن فَاِنَّہُْم اَل يَُکذِّ لِِمْيَن بِٰاٰيِت ّهللاٰ   لظّٰ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) البتہ ہم جانتے ہيں جو کچھ وه کہتے ہيں ان کی باتيں آپ کو غمگين کر ديتی ہيں وه آپ کو نہيں 
  جھٹالتے بلکہ (يہ) ظالم لوگ (حقيقت ميں) خدا کی آيات کا انکار کرتے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ:

ے بارے بتايا گيا ہے کہ آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کو صادق اور امين اس آيت کے شان نزول ک
سمجھتے تھے ليکن ساتھ ہی يہ بھی کہتے تھے کہ "اگر ہم ان کی تصديق کريں گے تو قوم و قبيلہ ميں ہماری توہين ہو گی 

  کرتے تھے۔ اور ہماری ساکھ خراب ہو جائے گی۔" اس طرح سے وه آيات اٰلہی کی تکذيب 
  

   پيام:
  ۔ ہادی برحق کو مخالفين کی تکذيب سے نہيں گھبرانا چاہئے۔ ١
  ۔ حتٰی کہ رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو بھی تسلی، تشويق اور دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٢
  …) ۔ جن لوگوں پر زبان کے ذريعہ ظلم کيا جاتا ہے ان کی حمايت کی جانی چاہئے۔ (قد نعلم انہ٣
  ۔ پيغمبر کی تکذيب درحقيقت خدا کی تکذيب ہوتی ہے جس طرح کہ پيغمبر کی بيعت درحقيقت خدا کی بيعت ہوتی ہے۔ ۴
  بايات هللا يجحدون) …۔ بڑی بڑی مشکالت کو پيش نظر رکھ کر اپنی مشکل کو آسان سمجھئے۔ (اليکذبونک۵
  گين نہيں ہونا چاہئے۔ ۔ پيغمبر کے مخالفين درحقيقت خدا کا فريق مخالف ہيں لٰہذا غم۶
۔ جھٹالئے جانے ميں صرف پيغمبر خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اکيلے فرد نہيں ہيں، آيات خداوندی کے مخالف لوگ تمام ٧

  انبياء کی تکذيب اور مخالفت کرتے رہے۔ (جيسا کہ بعد والی آيت ميں ہے "کذبت رسل من قبلک") 
ب کا نتيجہ ايک تو جھٹالنے والوں کا اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے کہ ايمان نہيں التے، ۔ آيات اٰلہی اور اولياء هللا کی تکذي٨

دوسرے رسول خدا پر ظلم ہوتا ہے کہ انہيں غمگين اور محزون کرتے ہيں تيسرے مذہب و ملت پر ظلم ہوتا ہے اور چوتھے 
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  نسل انسانی پر ظلم ہوتا ہے۔ 

   ٣۴آيت 
ْن قَ  بَْت ُرُسٌل مِّ ِہج َولَقَدْ َولَقَْد ُکذِّ َل لَِکلِٰمِت اللّٰ ٓی اَٰتھُْم نَْصُرنَاج َواَل ُمبَدِّ بُْوا َو اُْوُذْوا َحتّٰ َجآَء َک ِمَن نَّبَاِی  ْبلَِک فََصبَُرْوا َعٰلی َما ُکذِّ

  اْلُمْرَسلِْيَن۔ 
صائب پر صبر کيا يہاں تک ترجمہ۔ اور يقين جانئے کہ آپ سے پہلے انبياء کو بھی جھٹاليا گيا، ليکن انہوں نے تکذيب اور م

کہ ان تک ہماری امداد پہنچ گئی۔ خدا کے کلمات (اور طريقہ کار) کو کوئی تبديل کرنے واال نہيں، يقيناً پيغمبروں کی طرح 
  کچھ خبريں آپ تک پہنچ چکی ہيں (اور آپ ان کی تاريخ سے واقف ہيں) 

  
   ايک نکتہ:

ونا چاہئے، اور ہود، صالح اور لوط وغيره جيسے پيغمبروں کی امتوں سے سابقہ انبياء اور ان کا صبر ہمارے لئے نمونہ ہ
عبرت حاصل کرنی چاہئے جو انبياء کو جھٹالنے کی وجہ سے تباه و برباد ہو گئيں۔ انبياء کا بھيجنا خدا کا کام ہے اور ان کی

اور انبياء کی راه حق کے لئے دعوت راه کو اختيار کرنے ميں بندوں کو آزادی حاصل ہے۔ البتہ وه کفار کو سزا ديتا ہے 
  دينے ميں امداد کرتا ہے۔ 

  
  پيام 
  ۔ حق کا سيدھا راستہ خطرات سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ١
  ۔ مشکالت اور شدائد ميں ثابت قدم رہنے کا ايک بہترين اور اہم عنصر تاريخ اور خدا کے طريقہ کار سے آشنائی ہے ٢
  چاہئے کہ تمام دنيا اس کی اطاعت کرے گی۔  ۔ رہبر کو اس بات کی توقع نہيں رکھنی٣
  ۔ کاميابی کی اصل شرط صبر ہے (فصبروا) ۴
۔ حق کے دشمن حق کے خالف کسی بھی کوشش سے دريغ نہيں کرتے کبھی تکذيب کرتے ہيں اور کبھی ايذائيں پہنچاتے ۵

  ہيں۔ (کذبوا، اوزوا) 
   7 ۔ حق، ہميشہ کامياب و کامران اور سرخرو ہوتا ہے (نصرہا)۶
   8۔ خدائی طريقہ کار ميں کبھی تبديلی نہيں آتی (المبدل لکلمات هللا) ٧
  ۔ نصرت الٰہی کے پہنچنے تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑنا چاہئے (حتی اتاھم) ٨
  …) ۔ گزشتہ لوگوں کے رنج اٹھانے اور تکليفيں برداشت کرنے کی قدر کرنی چاہئے (ولقد جاء ک٩
  يسے تاريخی نمونے پہچاننے چاہئيں (نبای المرسلين) ۔ ہر شخص کو اپنے ج١٠

   ٣۵آيت 
ُ لََجَمَعہُْم َعلَی َواِْن َکاَن َکبَُر َعلَْيَک اِْعٰرُضہُْم فَاِِن اْستَطَْعَت اَْن تَْبتَِغَی نَفَقًا فِی ااْلَْرِض اَْوُسلًَّما فِی السََّمآءِ   فَتَاْتِيَہُْم بِٰاٰيٍةط َولَْو َشآَء ّهللاٰ

  ٰدے فاََل تَُکْونَنَّ ِمَن اْلٰجِھلِْيَن۔ اْلھُ 
ترجمہ۔ اور اگر ان (کفار) کی روگردانی اور بے اعتنائی تمہارے لئے گراں ہے (اور چاہتے ہو کہ ہر صورت ميں انہيں راه 

آؤ  راست پر لے آؤ تو) اگر کر سکتے ہو کہ زمين ميں نقب لگا کر يا آسمان ميں سيڑھی لگا کر ان کے لئے کوئی آيت لے
(پھر بھی يہ لوگ ايمان نہيں لے آئيں گے) اور اگر خدا چاہے تو ان سب کو ہدايت پر جمع کر دے، (ليکن يہ خدا کا طريقہ 

  نہيں ہے) پس تم ہرگز جاہلوں ميں سے نہ ہونا۔ 
  

   ايک نکتہ:
لم سے کہتے تھے کہ اس آيت کے شان نزول کے بارے ميں کہا گيا ہے کہ: کفار حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وس

يعنی ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ايمان) ٩٠"لن نومن لک حتی تفجر لنا من االرض ينبوعاً او ترقی فی السماء" (بنی اسرائيل/
 نہيں الئيں گے جب تک کہ آپ ہمارے لئے زمين سے کوئی چشمہ جاری نہيں کريں گے يا آسمان پر نہيں چڑھ جائيں گے۔ 

کے ان بے جا تقاضوں کی طرف اشاره ہو کہ اگر آپ زمين ميں نقب لگائيں يا سيڑھی لگا کر آسمان  شايد يہ آيت ان مشرکين
پر چڑھ جائيں اس کا کوئی فائده نہيں ہے، اس لئے کہ وه ايمان نہيں الئيں گے۔ ميرے پيغمبر! آپ کی دعوت اور تبليغ ميں 

اور اکھڑ ہيں لٰہذا آپ ان کی ہدايت اور انہيں راه راست کسی قسم کا عيب اور نقص نہيں ہے، بلکہ يہ لوگ ضدی، ہٹ دھرم 
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  پر النے کے لئے اس قدر دل سوزی سے کام نہ ليں۔ 
  

   پيام:
  ۔ حضرت رسول خدا لوگوں کی ہدايت کے لئے دلسوز اور ان کی روگردانی پر غمگين تھے۔ (کبر عليک) ١
  ہٹ دھرم کفار کی طبيعتوں ميں ہے۔ ۔ اسالمی تعليمات ميں کوئی نقص نہيں ہے، ساری خرابی ضدی اور ٢
  ۔ هللا تعالٰی سب کو ہدايت کر سکتا ہے ليکن اس کی حکمت کا تقاضا يہ ہے کہ انسان آزاد رہيں۔ ٣
۔ بہانہ گير لوگوں کے ہر تقاضے کو پورا کرنا اور مبلغين کی بے صبری اور بے قراری جہالت ہے۔ (فالتکونن من ۴

  الجاھلين) 

   ٣۶آيت
ُ ثُمَّ اِلَْيِہ يُْرَجُعْوَن۔ اِنََّما يَ    ْستَِجْيُب الَِّذْيَن يَْسَمُعْوَن ط َو اْلَمْوٰتی يَْبَعثُھُُم ّهللاٰ

ترجمہ۔ صرف وہی لوگ ہی بات کو قبول کرتے ہيں جو سنتے ہيں، اور مردوں کو تو هللا تعالٰی دوباره اٹھائے گا اور پھر 
  سارے کے سارے اسی کی طرف لوٹائے جائيں گے۔ 

  
   ک نکتہ:اي

قرآن مجيد نے بات کو قبول نہ کرنے والوں کو کئی مقامات پر "مردے" اور "بہرے" کی تعبير کے ساتھ ذکر کيا ہے۔ 
ميں ہم پڑھتے ہيں کہ: "انک ال تسمع الموتی وال تسمع الصم الدعاء اذا ولوا  ۵٢اور سوره روم/ ٨٠منجملہ ان کے سوره نمل/

مردوں کو اپنی آواز سنا سکتے ہيں اور نہ ہی بہروں کو خصوصاً جب وه پيٹھ پھير کر  مدبرين" يعنی اے پيغمبر! نہ تو آپ
  چلے جائيں۔ 

  
   پيام:
  …) ۔ انسان راه کے انتخاب ميں آزاد ہے (انما يستجيب١
  حق کو سننا اور اسے تسليم کرنا معنوی زندگی اور قلبی حيات کی عالمت ہے۔  ٢
کو تسليم نہيں کرتا، مرده ہے کيونکہ کھانے، پينے اور سونے اور چلنے، پھرنے ۔ جو حيات معنوی نہيں رکھتا اور حق ٣

  والی زندگی تو حيوان بھی رکھتے ہيں۔ 
۔ اے ميرے پيغمبر! حق کو قبول کرنے والے دل تمہارے ذمہ اور کفار ميرے ذمہ! اور ديکھنا کہ قيامت کے دن ان سے ۴

  کيسے نمٹتا ہوں! 

   ٣٧آيت 
لَِکنَّ اَْکثََرھُْم اَل َوقَالُْوا لَْو  َل ٰايَةً وَّ َ قَاِدٌر َعٰلٓی اَْن يُنَزِّ بِّہط قُْل اِنَّ ّهللاٰ ْن رَّ َل َعلَْيِہ ٰايَةٌ مِّ    يَْعلَُمْوَن۔ اَل نُزِّ

ترجمہ۔ اور (کفار نے) کہا: اس (پيغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزه (جسے ہم چاہتے ہيں) نازل نہيں 
پيغمبر!) کہہ دو کہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ کوئی معجزه اور نشانی اتارے ليکن ان (بہانہ گيروں) ميں سے  ہوا؟ (اے

  اکثر لوگ نہيں جانتے۔ 
  

  دو نکات: 
اس آيت کے شان نزول کے بارے ميں بتايا گيا ہے کہ: قريش کے کچھ روسأ بہانہ سازی کے طور پر حضرت رسول خدا 

م سے کہتے تھے: معجزه کے طور پر صرف قرآن کافی نہيں ہے، حضرت موسٰی ، حضرت عيسٰی صلی هللا عليہ وآلہ وسل
  اور حضرت صالح وغيرھم جيسے معجزات لے آئيے! (از تفسير مجمع البيان) 

جو پيغمبر، گزشتہ انبياء کے معجزات ياد دال رہا ہے وه ان کے جيسے معجزات بھی ال سکتا ہے، ورنہ لوگوں کو ان انبياء 
  معجزے اس وجہ سے ياد نہ دالتا کہ مبادا لوگوں کا اس سے بھی اسی قسم کے معجزات کا تقاضا شروع ہو جائے۔  کے

  البتہ شيعہ اور سنی روايات کے مطابق رسول خدا نے قرآن کے عالوه بھی کئی اور معجزات لوگوں کو دکھائے ہيں۔ 
بات کا اعالن کرتا ہے کہ ميرے اور رسول کے درميان ايک معجزات دکھانے کا مقصد تو يہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس 

خصوصی رابطہ ہے۔ اور ميری قدرت حد و حساب سے باہر ہے۔ تاہم يہ مقصد ہرگز نہيں ہوتا کہ جب بھی کوئی ضدی مزاج
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ھی اور ہٹ دھرم شخص مطالبہ کرے تو فوراً معجزه دکھا ديا جائے۔ البتہ بعض اوقات لوگوں کی درخواست کے مطابق ب
  معجزه دکھايا گيا ہے۔ 

  
   پيام:
يعنی اگر ہم لوگوں پر …" ۔ دشمنوں اور مخالفوں کے بہانوں پر کان نہ دھرو۔ (خداوند عالم فرماتا ہے "ولوداننا نزلنا١

   )١١١فرشتے اتار ديں يا ان سے مردے باتيں کرنے لگيں تو معاند لوگ پھر بھی ايمان نہيں الئيں گے۔ (انعام/
  قصد تو محبت اور دليل قائم کرنا ہوتا ہے نہ کہ کسی ايرے غيرے کی فرمائش کو پورا کرنا۔ ۔ معجزه کا م٢
۔ تاريخ گواه ہے کہ مسلسل معجزات بھی ضدی مزاج اور ہٹ دھرم لوگوں کی ہدايت کا سبب نہيں بن سکے بلکہ الٹا ان کے٣

  لئے خدائی قہر و غضب اور سزا اور عذاب کا موجب بن گئے۔ 
اوند قادر مطلق ہے وہاں حکيم علی االطالق بھی ہے۔ لٰہذا اسکی قدرت و ہاں پر جلوه گر ہوتی ہے جہاں اس کی ۔ جہاں خد۴

  …) حکمت کا تقاضا ہوتا ہے (ان هللا قادر

   ٣٨آيت 
ْطنَا فِی اْلِکٰتِب ِمْن َشْی ٍء ثُمَّ اِٰلی َربِِّھْم يُْحَشُرْوَن۔ َوَما ِمْن َدآبٍَّة فِی ااْلَْرِض َواَل طَٓئٍِر يَِّطْيُر بَِجنَاَحْيِہ اآِلَّ اَُمٌم اَْمثَالُُکْمط َما فَ    رَّ

ترجمہ۔ اور زمين پر کوئی چلنے (پھرنے) واال نہيں اور اپنے دو پروں کے ساتھ اڑنے واال کوئی پرنده نہيں مگر يہ کہ وه 
، پھر سارے کے سارے اپنے پروردگار بھی تمہاری طرح امتيں ہيں۔ ہم نے اس کتاب ميں کسی چيز کو فروگزاشت نہيں کيا

  کے ہاں اکٹھے کئے جائيں گے۔ 
  

  دو نکات: 
قرآن مجيد کی پرندوں اور ان کی صفات پر مکمل توجہ ہے۔ اور لوگوں کو ہدايت کرنے کے لئے ان کی تخليق، شعور اور 

ابة ٰاٰيت للمٔومنين" يعنی تمہاری ميں فرماتا ہے: و فی خلقکم وما يبث من د ۴صفات کی ياددہانی کرا رہاہے، سوره جاثيہ/
  پيدائش ميں بھی اور زمين پر چلنے پھرنے والے جانوروں (کی تخليق) ميں بھی يقين رکھنے والوں کے لئے نشانياں ہيں۔ 

  روايات ميں بھی اور انسانی تجربوں ميں بھی جانوروں کے ادراک اور شعور کے وافر نمونے ملتے ہيں۔ 
  اد "لوح محفوظ" بھی ہو۔ ممکن ہے کہ "کتاب" سے مر

  
   پيام:
۔ مخلوق کی تخليق اور اس کے مقاصد کی تکميل کے لئے قدرت خداوندی تمام موجودات عالم کے لئے يکساں ہے (ومامن ١

  …) وال طائر…دابة 
  ۔ بامقصد تخليق اور اجتماعی زندگی کا نظم و انتظام صرف انسانوں ہی سے مخصوص نہيں (امم امثالکم) ٢
ہوں يا جانور، سب کو خدا کی تدبير کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند عالم اپنی مصلحت کے مطابق انہيں شعور عطا  ۔ انسان٣

  کرتا ہے، سب تسبيح خداوندی بجا التے ہيں، سب خدا کا رزق کھاتے ہيں اور سب کے اندر نظم و نظام ہے۔ 
ان سب کو قرآن مجيد ميں بيان کر ديا گيا ہے۔ ۔ جو جو چيزيں انسان کی رشد و ہدايت اور تربيت کا سبب بنتی ہيں ۴

(مافرطنافی الکٰتب) چاہے وه چيزيں ايسی ہيں جنہيں انسان وحی کے بغير نہيں سمجھ سکتا۔ چاہے ايسی چيزيں ہيں جن 
  کاجاننا انسان کے لئے واجب اور ضروری ہے اور خواه ايسی چيزيں ہيں جنہيں رہنما اصول کہا جاتا ہے۔ 

تھ چرند و پرند کی مماثلت اور حيوانی زندگی کو سمجھنے کے لئے خوب غور و فکر اور عميق مطالعہ و ۔ انسان کے سا۵
  تجربہ کی ضرورت ہے (امم امثالکم) 

۔ حيوانات پر بھی ظلم نہ کرو اور نہ ہی ان کے حق ميں کوتاہی کرو کيونکہ وه بھی تمہاری طرح ہيں (امم امثالکم) ۶
  (ازتفسير قرطبی) 

   9جيد کامل ترين کتاب ہے (مافر طنافی الکٰتب من شٔی) ۔ قرآن م٧
  ۔ معاد اور حشر صرف انسانوں ہی سے مخصوص نہيں (ثم امی ربھم يحشرون) ٨

  
  حيوانات کا شعور: 

  آيات و روايات اور تجربوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شعور صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہيں ہے۔ 
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   مندرجہ ذيل چند نمونے مالحظہ ہوں۔
۔ حضرت سليمان پيغمبر اپنے لشکر کے ساتھ ايک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ايک چيونٹی نے دوسری چيونٹيوں سے ١

يہ ٹھيک ہے کہ دشمن ) ١٨کہا: "جلدی سے اپنے بلوں ميں گھس جاؤ کہيں سليمان کا لشکر تمہيں پامال نہ کر دے۔" (نمل/
کن يہ شناخت کہ يہ سليمان ہيں اور ان کے ساتھ ان کا لشکر ہے يہکی پہچان چيونٹيوں کے عزيزه (فطرت ) ميں شامل ہے لي

  بات عزيزه سے باالتر ہے۔ 
۔ ہد ہد فضا کی بلنديوں سے زمين پر رہنے والے بندوں کے شرک سے مطلع ہوا اور سليمان کے پاس آکر اس کا ذکر کيا ٢

جسے اس نے انجام ديا ہے۔ شرک اور توحيد کی  کہ "سبا"کے رہنے والے کدا پرست نہيں ہيں ، اس کے ذمہ ايک کام لگايا
معرفت کہ يہ شرک بری چيز ہے، اس بات کی خبر حضرت سليمان پيغمبر تک پہنچانا اور پھر پيغام رسانی کی خصوصی 

  ڈيوٹی انجام دينا يہ سب کچھ عزہزه سے باالتر امور ہيں۔ 
اور قابِل قبول دليل کرنا عزہزه سے باالتر شعور کی  ۔ ہد ہد کا غائب ہو جانے کے بعد واپس آکر غير حاضری کی معقول٣

  دليل ہے۔ 
۔ خدا فرماتا ہے کہ "تمام موجودات ِ عالم خدا کی تسبيح پڑھتے ہيں ليکن تم اسے نہيں سمجھتے" "تسبيح تکوينی" کو تو ہم ۴

  سمجھ سکتے ہيں ليکن دوسری تسبيح کو نہيں سمجھ سکتے جس کا ذکر قرآن نے کيا ہے۔ 
  مجيد ميں تمام معجودات کا خدا کے لئے سجده ريز ہونے کا ذکر ہے۔  ۔ قرآن۵
۔ بعض جانوروں ازآنجملہ کتے ميں اپنے مالک اور اس کے بچوں کے لئے وفاداری کا عنصر۔ اس کے خصوصی شعور ۶

  کی عالمت ہے۔ 
ت يا شکار اور اشياء کی ۔ جرائم خصوصاً منشيات اور اسمگلنگ کی دريافت کے لئے پوليس اور فوج کے کتوں کی تربي٧

  خريداری کے لئے انہيں سدھايا جانا ان کے خاص شعور اور آگاہی کی دليل ہے۔ 
  ۔ اسالم نے ايک جانور کودوسرے جانوروں کے سامنے ذبح کرنے سے منع کيا ہے۔ ٨
لسليٰمن جنوده  ۔ حضرت سليمان کے لشکر کی مشقوں ميں پرندوں کی شرکت کا تذکره ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "وحئی٩

يعنی حضرت سليمان کے پاس جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے …" من الجن و االنس والطير
   )١٧نمل/…(جاتے
۔ پرندے ايک دوسرے سے باتيں کرتے ہيں اور حضرت سليمان اس بات پر فخر کرتے ہيں کہ "ہميں پرندوں کی بولی ١٠

   )١۶مل/سکھائی گئی ہے "علمنا منطق الطير" (ن
۔ بعض روايات ميں بعض جانوروں کے لئے فضليت اور درجات کا ذکر ہے، مثالً جو اونٹ تين بار (عازمين حج کو لے ١١

  کر) مکہ مکرمہ جائے تو وه بہشتی ہے۔ (تفسير صافی) 
بہشتی اسی طرح حضرت امام زين العابدين عليہ اسالم فرماتے ہيں جو اونٹ سات سال تک صحرائے عرفہ ميں رہے وه 

  جانوروں ميں سے ہو گا۔ (تفسير نور الثقلين) 
ه) يہ آيت قيامت کے دن جانوروں …۔ "واذا الوحوش حشرت" يعنی جب وحشی جانوروں کو جمع کيا جائے گا (تکوير/١٢

  کے محشور ہونے کو بيان کر رہی ہے۔ 
يہ آيت انسان کے ) ۴١جانتے ہيں (نور/ ۔ "کل قد علم صالة و تسبيحہ" يعنی سب کے سب اپنی نماز اور تسبيح کا طريقہ١٣

  عالوه دوسری موجودات کے بارے ميں ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حيوانات بھی شعوری طور پر عبادت کرتے ہيں۔ 

   ٣٩آيت 
ُ يُْضلِْلہُط َوَمنْ  بُْوا بِٰاٰيتِنَا ُصمٌّ وَّ بُْکٌم فِی الظُّلُٰمتِط َمْن يََّشاِ ّهللاٰ ْستَقِْيٍم۔  َوالَِّذْيَن َکذَّ   يََّشاْ يَْجَعْلہُ َعٰلی ِصَراٍط مُّ

ترجمہ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا ہے وه تاريکيوں ميں بہرے اور گونگے ہيں۔ خداوند جس کو چاہتا ہے 
  گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راه راست پر قائم رکھتا ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

ہاتھ ميں ہے ليکن انسان کا اپنا اراده اور اس کے لئے تيار کی جانے والی راہيں بھی موثر  اگرچہ ہدايت اور گمراہی خدا کے
ہوتی ہيں، اور خدا کا کام بھی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جہاد فی سبيل هللا موجب ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہدايت کا "والذين 

  تا ہے گمراہی کا "يضل هللا الظالمين"۔ جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا" اور خدا کے بندوں پر ظلم سبب ہو
  



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

 
 

   پيام:
  ۔ کفر اور عناد ايسی ظلمت اور تاريکی ہے جو نجات کی راہوں سے دوری کا سبب بن جاتی ہے (فی الظلمات) ١
  ۔ حق کو چھپانا "گونگا پن" ہے اور حق کو نہ سننا "بہرا پن" (صم و بکم) ٢
  يضللہ) …نازل کرنا خود ان کی تکذيب کا نتيجہ ہوتا ہے۔ (کذبوا ۔ لوگوں کا گمراه کرنا اور ان پر خدا کا غضب٣
۔ صراط مستقيم پر چلنے کے لئے حق کے سننے والے کانوں، حق بات کہنے والی زبان اور باطن کی روشنی درکار ہوتی ۴

  ہے۔ 

   ۴٠آيت 
اَعةُ  ِ اَْو اَتَْتُکُم السَّ تُکْم َعَذاُب ّهللاٰ ِ تَْدُعْونَجاِْن ُکْنتُْم ٰصِدقِْيَن۔  قُْل اََرَء ْيتَُکْم اِْن اَٰ   اََغْيَر ّهللاٰ

ترجمہ۔ کہہ دو کہ آيا تم نے کچھ غور بھی کيا ہے کہ اگر (دنيا ميں) خدا کا عذاب تمہارے پاس آجائے يا قيامت (کادن) تمہيں 
  آلے تو کيا (اپنی نجات کے لئے پھر بھی ) غير هللا کو پکاروگے؟ اگر تم سچے ہو تو ۔ 

  
   نکتہ:ايک 

اگرچہ آيت کا خطاب کفارسے ہے جو معاد سے انکاری ہيں ، ليکن يہ بھی معلوم ہونا چاہئيے کہ ان ميں سے بعض کا قيامت 
پر عقيده ہے ۔ عالوه ازيں ہو سکتا ہے کہ "اتتکما الساعتہ" ميں "ساعت سے مراد موت کا وقت يا قيامت سے پہلے ہو لناک 

  ی ہے کہ فرض کرنے کی صورت ميں ا يمان کا ہونا ضروری نہيں ہوتا۔ حوادث کا ظہور ہو۔ پھر يہ بات بھ
  

   پيام:
 ا۔ حواد ثات اور مشکل حاال ت ميں جب تمام پردے اٹھ جاتے ہيں تو انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے (اغيرهللا تد عون 

 

 تفسيرنور

 

   ۵٠تا  ۴١آيت نمبر 

   ۴١آيت
  بَْل اِيَّاهُ تَْدُعْوَن فَيَْکِشُف َما تَْدُعْوَن اِلَْيِہ اِْن َشآَء َوتَْنَسْوَن َما تُْشِرُکْوَن۔ 

ترجمہ۔ بلکہ (خطرناک حاالت ميں تو ) صرف اسی کو پکارتے ہو اور اگر وه چاہے تو جس بات کے لئے تم اسے پکارتے 
  ہو وه اسے دور کر دے ، اور تم بھی جسے خدا کا شريک ٹھہراتے ہو اسے بھول جاؤ۔ 

  
   پيام:
  ۔ فطرت ، خدا کی معرفت کا ايک ہموار راستہ ہے (بل اياه تدعون) ١
پر مبنی دعا، دنيا ميں خطرات سے نجات کا بہترين راستہ ہے (کافر کی دعا قيامت کے دن نہيں سنی جائے گی ۔ خلوص ٢

   )١۴جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے "وما دعاء الکفرين االفی ضٰلل" (رعد/
طرف  ۔ آخر صرف خطرناک حاالت ميں ہی خدا وند ذوالجالل کی طرف کيوں توجہ کرتے ہو؟ اور اپنے باطل خداؤں کی٣◌ٓ 

آخر کس لئے کسی قسم کی خاصيت سے عاری خداؤں کے پيچھے لگے ہوئے ہو؟ اور عارضی خداؤں 10کيوں نہيں جاتے 
  کی پوجا کرتے ہو جنہيں مصيبت کے وقت بھال ديتے ہو؟ 

 ۔ خدا کے عالوه دوسری تمام طاقيتں معمول کے حاالت ميں جلوه نمائياں کرتی ہيں ليکن سخت اور خطرناک حاالت ميں۴
   11سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے۔

۔ خداوند تعاٰلی ہر خطرے کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے خواه وه دنيوی ہو يا (اخروی ليکن يہ اس کے ارادے اور ۵
  حکمت سے مشروط ہے (فيکئسف۔۔۔۔ان شاء) 
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   12۔  ۔ عذاب کو دور کرنا يا تو اتمام حجت کے لئے ہوتا ہے يا پھر حاالت کی تبديلی کی بناء پر۶

   ۴٢آيت 
ُعْوَن۔  آِء لََعلَّھُْم يَتََضرَّ رَّ ْن قَْبلَِک فَاََخْذ ٰنہُْم بِاْلبَاَْسآِء َوالضَّ   َولَقَْد اَْرَسْلنَآ اِٰلٓی اَُمٍم مِّ

ترجمہ۔ اور يقينا ہم نے تجھ سے پہلی امتوں کی طرف (پيغمبروں کو) بھيجا ، پس ہم نے انہيں تنگدستی اور بيماری ميں مبتال
  کر ديا تا کہ گڑ گڑاٹيں اور سر تسليم خم کريں۔ 

  
   ايک نکتہ:

زلزلہ اور متعدی امراض کی مشکالت ۔ اور "ضرآئکا معنی ہے‘ سپالب ‘ قحط ‘ "بآساء" کا معنی ہے جنگ، فقرو تنگدستی 
  جہالت او رنقصان۔ ‘ آبروريزی ‘ غم و غصہ 

  
   پيام:
  تاريخ کا حصہ او ر خدائی طريقہ کار ميں شامل ہيں (الی المم) ۔ انبياء کی بعثت ہو يا اتمام حجت دونوں ہی ١
  ۔ گزشتہ لوگوں کی تاريخ ، آئنده والوں کے لئے باعث عبرت ہے۔ (قبلک) ٢
  ۔ تربيت اور ہدايت و رہنمائی کے لئے کبھی سختی سے بھی کام لينا پڑتا ہے (اخذ نا ھم) ٣
غرور وسر کش افراد کو ٹھيک کرنے کا ذريعہ ہوتی خدا کی طرف توجہ کرنے کا راستہ اور م‘ ۔ مشکالت ۴

  ہيں(يتضرعون) 
  ۔ ضروری نہيں کہ ہر آسائش لطف خداوند ی ہوا ور رنج و غم خدا کا قہر و غضب ہو (لعلھم يتضرعون) ۵
  ۔ تمام سرکش، ضدی اور ہٹ دھرم لوگ دباؤ پڑنے پر سيدھے نہيں ہو جاتے (لعلھم) ۶
م کو ضدی اور اکھڑ مزاج لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا لٰہذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہيں۔ ۔ اے پيغمبر ! تمام انبياء کرا٧
   13۔ مشکالت ميں گھر جانے کے موقع پر دست نياز خدا ہی کی طرف بلند ہوتے ہيں۔ ٨

   ۴٣آيت 
لِکِ◌ْن قََسْت قُلُْوبُھُْم َو زَ  ُعْوا َوٰ ْيٰطُن َما َکانُْوا يَْعَملُْوَن۔ فَلَْو آَل اِْذ َجآ َء ھُْم بَاْ ُسنَا تََضرَّ   يَِّن لَھُُم الشَّ

ترجمہ۔ پس جب ہماری طرف سے ان کو ناگواری نے آ ليا تو انہوں نے تضرع اور زاری کيوں نہيں کی؟ ليکن ان کے دل 
  پتھر اور سخت ہو چکے ہيں۔ اور وه جو کام کرتے ہيں شيطان اسے ان کے سامنے زيبا کرکے پيش کرتا ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ خبردار اور ہوشيار کرنے کے باوجود بھی بے پروائی سے کام لينا سنگدلی کی عالمت ہے۔ (قست) ١
  ۔ ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں پر نہ تو تبليغ اثر کرتی ہے اور نہ ہی تنبيہ (جاء ھم باسنا) ٢
  ہے (زين لھم) ۔ شيطان کا ان کے کرتوتوں کو زيبا کرکے پيش کرنا ان کے غرور و تکبر کا سبب بن جاتا ٣

   ۴۴آيت 
ٓی اَِذا فَِرُحْوا بَِمآ اُْوتُْوآ اَخَ  ُرْوا بِہ فَتَْحنَا َعلَْيِہْم اَْبَواَب ُکلِّ َشْيئٍط َحتّٰ ا نَُسْوا َما ُذکِّ ْبلُِسْوَن۔ فَلَمَّ   ْذ ٰنہُْم بَْغتَةً فَاَِذا ھُْم مُّ

ال ديا تو ہم نے ان کے لئے تمام چيزوں کے دروازے ترجمہ۔ پس جو نصيحتيں انہيں کی گئی تھيں جب انہوں نے ان کو بھ
کھول ديئے (تاکہ وه آسائش اور ماديات ميں پوری طرح غرق ہو جائيں) حتٰی کہ جب وه ان چيزوں پر خوش ہو گئے جو 

  انہيں دی گئی تھيں تو ہم نے اچانک انہيں (سز اکی) گرفت ميں لے ليا اور وه يکدم غمگين اور نا اميد ہو گئے۔ 
  
   ک نکتہ:اي

آيت ميں لفظ "مبلسون" آيا ہے جو "ابالس" کے ماده سے ہے جس کا معنی ہے "مايوسی کے ہمراه غم و اندوه" يعنی وه 
  کيفيت جو مجرم لوگوں کی عدالت ميں ان کی شنوائی نہ ہونے پر ہوتی ہے۔ (تفسير الميزان) 

  
   پيام:
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يں ہوا کرتی، کبھی سزا کا موجب بھی بن جاتی ہے (نسوا۔ ۔ آسائش پر مبنی زندگی ہميشہ رحمت خداوندی کی عالمت نہ
   ١۴فتحنا) 

۔ مجرمين کو مہلت دينا اور خالف ورزی کرنے والوں کے لئے آسائش کے وسائل فراہم کرنا خدا کا ايک ديرينہ طريقہ کار ٢
  چال آ رہا ہے۔ 

ہ کسی کو بھی ملے۔ جيسا کہ سوره ۔ دنيا اور اس سے بہره برداری نعمت بھی ہو سکتی ہے اور عذاب بھی، خواه ي
ميں ارشاد ہوتا ہے "ولو ان اھل القرٰی امنوا و اتقو الفتحنا عليھم برکات من السماء و االرض" يعنی اگر ان بستيوں  ٩۶اعراف/

  کے رہنے والے ايمان التے اور پرہيزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان اور زمين کی برکات (کے دروازے) کھول ديتے۔ 
يمان اور تقوٰی کو برکات اٰلہی کا موجب گردانا گيا ہے جبکہ زير بحث آيت ميں دنيا کو خدا کا عذاب اور نقمت بتايا گيا يہاں ا
   ١۵ہے۔ 
  ۔ موت ہو يا خدا کا قہر و غضب اچانک آتے ہيں لٰہذا ہميشہ آماده رہنا چاہئے (بغتةً) ۵
  مہربانی نہ سمجھ ليا کرو۔  ۔ فيصلے جلدی نہ کر ليا کرو اور نعمتوں کو خدا کا لطف و۶
  مبلسون) … ۔ عياش لوگوں کی خوشی کے نعرے بہت جلد مايوسی کی فريادوں ميں تبديل ہو جائيں گے۔ (فرحوا ٧

   ۴۵آيت 
ِ َربِّ اْلٰعلَِمْيَن۔  ّٰ ِ   فَقُِطَع َدابُِراْلقَْوِم الَِّذْيَن ظَلَُمْواط َواْلَحْمُد 

ی اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر ديا گيا اور ان کی نسل ختم ہو گئی او رحمد خاص ترجمہ۔ پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئ
  ہے عالمين کے رب کے لئے۔ 

  
   پيام:
  ۔ ظلم، ہميشہ قائم نہيں رہتا۔ (قطع) ١

  ظلم کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے۔ (دابر) 
جس طرح کہ ايک اور آيت ميں ہے "فہل  ۔ ظالموں کا انقراض اور ان کی تباہی قطعی، حتمی اور يقينی ہے (فقطع دابر) يا٣

   )٨تری لھم من باقيہ" ان ميں سے تو کسی کو باقی ديکھتا ہے" (الحاقہ/
) …۔ ظالموں کی تباہی پر خدا کا شکر کرنا چاہئے (فقطع۴   والحمد 
ہ کی جاتی ۔ ظالموں کی نابودی درحقيقت ان کے ظلم کا انجام اور اس کی سزا ہوتی ہے ورنہ اس پر خدا کی حمد ن۵

 (   (والحمد
  ۔ ظالموں کی ہالکت، دوسرے لوگوں کے لئے تربيت کا موجب ہوتی ہے (رب العالمين ۶

   ۴۶آيت 
ِ يَ  ْن اِٰلہٌ َغْيُر ّهللاٰ ُ َسْمَعُکْم َو اَْبَصاَرُکْم َوَختََم َعٰلی قُلُْوبُِکْم مَّ ٰيِت ثُمَّ ھُْم يَْصِدفُْوَن۔ اْ تِْيُکْم بِہط اُْنظُ قُْل اََرَء ْيتُْم اِْن اََخَذ ّهللاٰ ُف ااْلٰ ْر َکْيَف نَُصرِّ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ آيا تم نے کچھ غور کيا ہے کہ اگر خداوند عالم تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کو اپنی 
ون معبود ايسا ہے جو گرفت ميں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے (کہ کچھ بھی نہ سمجھ سکو) تو خدا کے عالوه ک

تمہيں يہ سب کچھ واپس لوٹا دے؟ ديکھو کہ ہم آيات کو کن طريقوں سے بيان کرتے ہيں، پھر بھی وه (ايمان النے اور بات 
  کو تسليم کرنے کی بجائے ) منہ پھير ليتے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ:

  ہ انداز ميں مخالفين کو دعوت فکر دی ہے۔ ; سورت کے آغاز سے لے کر يہاں تک هللا تعالٰی نے تقريباً دس مرتبہ سوالي9
  

   پيام:
  ۔ دی ہوئی نعمتوں کا واپس لينا خدا کے لئے آسان ہے۔ لٰہذا ہميشہ خبردار رہو (اخذسمعکم) ١
۔ ايک تو تخليق کائنات ہی خدا کا کام ہے اور دوسرے کائنات کو اپنے طور پر چالنا اور ہر لمحہ اس کی حفاظت، ٢

  مت ہے (اخذسمعکم) پروردگار عالم کی نع
۔ خدا کی نعمتوں کے بارے ميں غور و فکر اور ان نعمتوں ميں تغير و تبدل کا فرض کرنا، معرفت خداوندی اور نعمت ٣



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

 
 

  شناسی کی راہوں ميں سے ايک راه ہے۔ مثالً فرض کيجئے کہ:
   )۶٠اگر درخت سرسبز نہ ہونے پائيں (لونشاء لجعلناه حطاًما۔ واقعہ/

   )٧٠اور شور ہوجائے (لونشاء لجعلناه اجاجا۔ واقعہ/اگر پانی کڑوا 
   )٣٠اگر پانی سارے کا سارا زمين کے اندر چال جائے (ان اصبح ماؤ کم غورا۔ ملک/

   )٧١اگر ہميشہ ہی رات يا دن برقرار رہيں (ان جعل عليکم الليل سرمدا۔ قصص/
  يں ہيں اگر يہ ہو جائے اور وه ہو جائے تو کيا ہو گا؟ يہ سب خدا کی نعمت

  ۔ ضدی مزاج لوگوں کے لئے ہر طرح کا بيان بے اثر ہوتا ہے (نصرف االيات۔۔ (يصدفون) ۴

   ۴٧آيت 
ِ بَْغتَةً اَْو َجْھَرةً ھَْل يُْھلَُک ااِلَّ اْلقَْوُم الٰظلُِمْوَن۔  تُکْم َعَذاُب ّهللاٰ   قُْل اََرَء ْيتَُکْم اِْن اَٰ

ہے کہ خدا کا عذاب اچانک يا آشکارا تمہيں آ لے تو کيا ظالم لوگوں کے عالوه  ترجمہ۔ کہہ دو کہ آيا تم نے کچھ غور کيا
  کوئی اور ہالک ہو گا؟ 

  
   دو نکات:

; اس آيت ميں بتايا گيا ہے کہ صرف ظالم لوگ ہی عذاب اٰلہی سے ہالک ہوں گے، جبکہ ايک اور آيت ميں ہے کہ 9
س فتنہ سے ڈرو جو صرف تم ميں سے ظالموں کو ہی نہيں پہنچے گا "واتقوافتنة ال تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة" يعنی ا

اس آيت ميں فتنہ کی لپيٹ اور عذاب کے شعلے ہر ايک کے لئے بيان ) ٢۵(بلکہ سب کو اپنی لپيٹ ميں لے لے گا) (انفال/
کتا ہے؟ تفسير فخر ہوئے ہيں اور اس سے ہر ايک کو خبردار کيا گيا ہے۔ تو پھر ان دونوں آيات کو کيونکر جمع کيا جا س

رازی اور مجمع البيان ميں اس کا جواب يوں ديا گيا ہے کہ "ہر فتنہ ہالکت نہيں ہوتا، اور تلخ اور ناگوار حوادث ميں جو چيز
ظالموں کو اپنی لپيٹ ميں ليتی ہے وه ہالکت اور خدائی قہر ہے۔ اور جو چيز مومنين کو پہنچتی ہے وه امتحان اور ان کی 

  اجاگر کرنا ہوتی ہے" صالحيتوں کو 
; شايد کہ "بغتة" سے مراد رات اور "جھرة" سے مراد دن ہو۔ جيسا کہ ايک اور مقام پر فرماتا ہے "اتاھا امرنا ليال اونھارا"9

  ۔ تفسير آلوسی) ٢۴يونس/
مراد وه عذاب  ; اور يہ بھی ہو سکتا ہے کہ "بغتة" سے مراد ايسا عذاب ہو جو کسی مقدمہ کے بغير آئے اور "جھر ة" سے9

ہو جس کے آثار پہلے دن سے ظاہر ہوں جيسے قوم عاد پر برسنے والے خطرناک عذاب کے بادل تھے، جس کے متعلق 
يعنی وه لوگ کہنے لگے ) ٢٣ارشاد اٰلہی ہے "قالو اھذا عار ض ممطرنا بل ھوما استعجلتم بہ ريح فيھا عذاب اليم " (احقاف/

ے گا (نہيں) بلکہ يہ وه (عذاب) ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، وه آندھی ہے جس يہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہ
  ميں دردناک عذاب ہے۔ (از تفسير اطيب البيان) 

  
   پيام:
۔ اپنی سرکشی اور اس پر تمہيں ملنے والی خدا کی مہلت سے مغرور نہ ہو جانا، ہو سکتا ہے کہ خدا کا عذاب اچانک ہی تم١

  غتة) پر نازل ہو جائے (ب
۔ جب خدا کا عذاب نازل ہو گا تو تباہی اور ہالکت يقينی ہو جائے گی جسے نہ تو تم ٹال سکو گے اور نہ ہی کوئی اور۔ ٢

  (عذاب هللا۔ يھلک) 
۔ خدا کی طرف سے ملنے والی سزائيں عادالنہ اور منصفانہ ہوتی ہيں اور وه بھی لوگوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ ٣

  (يھلک۔ ظالمون) 
  انبياء عليہم اسالم کی دعوت سے انحراف اور روگردانی ظلم ہے (يصدفون۔ الظالمون) ۔ ۴

   ۴٩، ۴٨آيت 
ِرْيَن َو ُمْنِذِرْيَن ج فََمْن ٰاَمَن َواَْصلََح فاََل َخْوٌف َعلَْيِہْم َواَلھُ  ھُُم ْم يَْحَزنُْوَن۔ َوالَِّذْيَن َکذَُّبُ◌وْ َوَما نُْرِسُل اْلَمْرَسِلْيَن ااِلَّ ُمبَشِّ ا بِٰاٰيتِنَا يََمسُّ

  اْلَعَذاُب بَِما َکانُْوا يَْفُسقُْوَن۔ 
ترجمہ۔ ہم، رسولوں کو صرف خوشخبری دينے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجتے ہيں پس جو لوگ ايمان لے آتے ہيں اور 

  ہ ہی وه غمگين ہوتے ہيں۔ اپنی اصالح کرتے ہيں (نيک بن جاتے ہيں) تو ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور ن
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  ; اور جو لوگ ہماری آيات کو جھٹالتے ہيں تو ان کے فسق کی وجہ سے عذاب انہيں اپنی لپيٹ ميں لے ليتا ہے۔ 9
  

   ايک نکتہ:
; متعدد آيات ميں اولياء هللا کے بارے ميں ہے کہ ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وه غمگين ہوتے ہيں۔ (ال9
ف عليھم وال ھم يحزنون) جبکہ دوسری طرف آيات قرآنی ميں جو خوف خدا اولياء هللا کا خاصہ بتايا گيا ہے مثالً وه کہتےخو

تو ان دونوں طرح کی آيات کو کيونکر جمع کيا جا ) ١٠يعنی ہم اپنے رب سے ڈرتے ہيں۔ (دہر/…" ہيں "انا نخاف من ربنا
ی مثال يوں سمجھئے جيسے بيمار آپريشن اور معالجہ سے ڈرتا ہے ليکن ڈاکٹر سکتا ہے؟ تو ا س کا جواب يہ ہے کہ: اس ک

اسے اطمينان اور تسلی ديتا ہے کہ "گھبرانے کی کوئی ضرورت نہيں" تو گھبرانے کی ضرورت کا نہ ہونا، بيمار کے 
  انديشوں سے منافات نہيں رکھتا۔ 

  
  پيام: 

  ا (مبشرين ومنذرين) ۔ تمام انبياء کا مجموعی طريقہ کار ايک جيسا تھ١
  ۔ ہدايت اور تربيت، بيم و اميد اور سزا و جزا کے دو اصولوں پر استوار ہے (مبشرين، منذرين) ٢
  ۔ ايمان اور عمل ايک دوسرے سے جدا نہيں ہيں۔ اور ايمان کے بغير عمل بيکار ہے (آمن و اصلح) ٣
  ) ۔ مومن کا کام ہميشہ اصالح کے رخ پر ہونا چاہئے (آمن و اصلح۴
  ۔ صرف صالح ہونا ہی کافی نہيں، مصلح ہونا بھی ضروری ہے (اصلح) ۵
  ۔ ايمان اور عمل دونوں مل کر انسان کا بيمہ کرتے ہيں (الخوف عليھم وال ھم يخزنون) ۶
  ۔ فسق، عذاب اٰلہی کا موجب بن سکتا ہے (بما کانوا يفسقون) ٧

   ۵٠آيت 
ی اِلَیَّ ط قُْل ھَ قُْل آلَّ اَقُْوُل لَُکْم ِعْنِدْی َخَزآئِ  ِ َوآَل اَْعلَُم اْلَغْيَب َوآَل اَقُْوُل لَُکْم اِنِّْی َملٌَکج اِْن اَتَّبُِع ااِلَّ َما يُْوٓحٰ ْل يَْستَِوی ااْلَْعٰمی َو ُن ّهللاٰ

  اْلبَِصْيُرط اَفاََل تَتَفَکَُّرْوَن۔ 
رے پاس خدا کے خزانے ہيں۔ اور ميں غيب بھی نہيں ترجمہ۔ (اے پيغمبر! لوگوں سے) کہہ دو کہ ميں تمہيں نہيں کہتا کہ مي

جانتا اور تمہيں يہ بھی نہيں کہتا کہ ميں فرشتہ ہوں، ميں تو صرف اسی بات کی پيروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ 
  ے؟ (اور اے پيغمبر يہ بھی) کہہ دو کہ آيا اندھا اور آنکھوں واال برابر ہيں؟ آيا تم کچھ غور و فکر نہيں کرت

  
   ايک نکتہ:

; اس آيت ميں پيغمبر خدا کی غيب دانی کی نفی کی گئی ہے ليکن خدا کی طرف سے غيب پر آگاہی آنجناب کو ضرور عطا9
ہوئی ہے۔ اور هللا تعالٰی نے بارہا حضرت يوسف ، جناب مريم، حضرت نوح اور ديگر انبياء کرام عليہم اسالم کے بارے ميں 

 من انباء الغيب نوحيہ اليک" يعنی يہ غيب کی خبريں ہيں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہيں۔  آپ سے فرمايا ہے کہ: ذالک
; اسی طرح هللا تعالٰی سوره جن کے آخر ميں فرماتا ہے: "خداوند عالم کے پاس غيب کا علم ہے جو وه اپنے برگزيده بندوں 9

ہی سے ہے ليکن اگر وه چاہے تو اس ميں سے اپنےکے عالوه کسی اور کو عطا نہيں کرتا" پس علم غيب مخصوص تو خدا 
  اولياء کو بھی عطا کر ديتا ہے۔ 

  
   پيام:
۔ پيغمبر خدا کی صداقت تو اس حد تک ہے کہ اگر ان سے کوئی قدرت سلب ہوتی ہے تو اس کا بھی وه لوگوں ميں اعالن ١

  کرتے ہيں (قل ال اقول) 
  مائی اورجھوٹی شخصيت بنانے کے خالف جنگ ہے (متن آيت) ۔ انبياء عليہم اسالم کا کام خرافات سے نبردآز٢
  ۔ انبياء کرام سے بے جا توقعات وابستہ نہ رکھو (ال اقول لکم عندی خزائن هللا) ٣
  ۔ رہبر کی زندگی، اس کا ہدف اور طريقہ کار عوام پر واضح ہونا چاہئے۔ ۴
ے دو کہ لوگ تمہيں تمہاری اصلی حالت سے بڑھ کر ۔ "جو کچھ تم ہو" لوگوں کو بھی وہی باور کراؤ اورايسا نہ ہون۵

سمجھنے لگيں )(اگر نامور شخصيات اپنی ذات سے جھوٹے القاب کی خود نفی کريں تو غلو اور گمراہی کے آگے بند باندھا 
  جا سکتا ہے) 
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ھاندلی سے کام ليتے ۔ انبياء کرام روپے پيسے کا اللچ دے کر لوگوں کو خدا کی طرف نہيں بالتے اور نہ ہی دھونس اور د۶
ہيں تاکہ لوگ ڈر کر يا کسی اللچ ميں آ کر ان کے پاس اکٹھے نہ ہوں۔ (اور لوگ يہ خيال نہ کريں کہ اگر پيغمبر خدا کے 

  ساتھ ہوں گے تو علم غيب يا خدا ئی خزانہ سے ان کی مشکالت حل ہو جائيں گی) 
رے لوگوں کی طرح عام روش پر چلتے ہيں علم غيب ۔ پيغمبر خدا اپنی شخصی زندگی يا حکومت چالنے کے لئے دوس٧

اور خدائی خزانے سے کام نہيں ليتے۔ البتہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان چيزوں سے استفاده 
  کريں) 

ن کی پيروی ۔ اگرچہ پيغمبر خدا کے پاس خدائی خزانہ يا علم غيب نہيں ہوتا ليکن چونکہ ان پر "وحی" ہوتی ہے لٰہذا ا٨
  الزمی ہے۔ 

۔ پيغمبر کا کام نہ ان کے خيال اور سليقہ کی بنا پر ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرتی ميالن اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے بلکہ ٩
  صرف اور صرف وحی کی اتباع اور پيروی ہوتا ہے (ان اتبع االما يوحٰی الی) 

  ندھاپن۔ (ھل يستوی االعٰمی والصبير) ۔ انبياء کی اتباع بصيرت ہے اور ان سے روگردانی ا١٠
  ۔ صحيح فکر انسان کو انبياء کی پيروی پر آماده کرتی ہے، اور بہانوں اور توقعات کو رد کرتی ہے (افالتتفکرون) ١١
۔ انبياء عليہم السالم کی رفتار اور ان کی گفتار ہمارے لئے حجت ہوتی ہے کيونکہ اس کی بنياد وحی پر استوار ہوئی ہے۔ ١٢

  (ان اتبع اال مايوحی الی) 
۔ لوگوں سے تمام انبياء کا رويہ ايک جيسا رہا ہے، حضرت نوح عليہ اسالم نے بھی لوگوں سے يہی باتيں کی تھيں۔ ١٣

 ۔ ٣١مالحظہ ہو سوره ہود آيت 

 

 تفسيرنور

 

   ۶٠تا  ۵١آيت نمبر 

   ۵١آيت 
اَل َشفِْيٌع  ْن ُدْونِہ َولِیٌّ وَّ   لََّعلَّہُْم يَتَّقُْوَن۔ َواَْنِذْر بِِہ الَِّذْيَن يََخافُْوَن اَْن يُّْحَشُرْوآ اِٰلی َربِِّہْم لَْيَس لَہُْم مِّ

ترجمہ۔ اور اس (قرآن) کے ذريعہ ان لوگوں کو ڈراؤ جو اپنے پروردگار کے حضور محشور ہونے سے ڈرتے ہيں (کيونکہ)
خداوند عالم کے عالوه ان کا نہ تو کوئی ولی و سرپرست ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے واال۔ ہو سکتا ہے کہ متقی بن 

  جائيں۔ 
  

   ايک نکتہ:
يغمبر خدا سے کہا گيا ہے کہ آپ کا ڈرانا صرف ان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے جو خدا سے ; قرآن مجيد ميں بارہا پ9

ڈرتے ہيں۔ مثالً "انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحٰمن" يعنی تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصيحت کو 
ربھم بالغيب" يعنی تم تو بس ان لوگوں کو ڈرا  اور "انما تنذرالذين يخافون) ١١مانے اور ان ديکھے، خد اسے ڈرے ( ٰيس/

   )١٨سکتے ہو جو ان ديکھے، خدا سے ڈرتے ہيں (فاطر/
  

   پيام:
  ۔ لوگوں کی آمادگی، ہدايت انبياء کے موثر ہونے کی شرط ہے (الذين يخافون) ١
  لعلھم يتقون) …۔ معاد (قيامت) کا عقيده تقوٰی کی کليد ہے (يخافون ان يحشروا٢

   ۵٢آيت 
ْن َشْی ٍء َواَل تَْطُرِد الَِّذْيَن يَْدُعْوَن َربَّہُْم بِاْلَغٰدوِة َواْلَعِشیِّ يُِرْيُدْوَن َوْجھَہط َما َعلَْيَک ِمْن ِحَسابِِہْم  َما ِمْن ِحَسابَِک َعلَْيِہْم مِّ ْن َشْی ٍء وَّ مِّ

لِِمْيَن۔    فَتَْطُرَدھُْم فَتَُکْوَن ِمَن الظّٰ
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اپنے رب کو پکارتے ہيں جبکہ وه اس کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہيں انہيں اپنے پاس  ترجمہ۔ جو لوگ صبح و شام
سے نہ دھتکارو۔ ان کے حساب سے تمہارے ذمہ کوئی چيز نہيں ہے اور تمہاے حساب سے ان کے ذمہ کوئی چيز نہيں ہے 

  کہ اگر تم نے انہيں دھتکار ديا تو ظالموں ميں سے ہو جاؤ گے۔ 
  

   چند نکات:
س آيت کے شان نزول کے بارے ميں بتايا گيا ہے کہ کچھ مالدار کفار نے جب ديکھا کہ عمار، بالل اور خباب وغيره ; ا9

جيسے غريب لوگ حضرت رسول خدا کے اطراف جمع رہتے ہيں، انہوں نے آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو پيش 
پ کے پاس آيا کريں۔ بقول مفسر تفسير "المنار" خليفہ دوم نے کش کی کہ آپ ان لوگوں کو اپنے اطراف سے ہٹا ديں تاکہ ہم آ

يہ تجويز پيش کی کہ کفار کی اس پيشکش کو آزمائش کے طور پر قبول کر ليا جائے، تو اس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ اس سے 
  ويں آيت بھی ہے۔  ٢٨ملتی جلتی سوره کہف کی 

انے کے بعد پيغمبر خدا غريبوں کی مجلس سے اس وقت تک نہيں; تفسير قرطبی ميں منقول ہے کہ اس آيت کے نازل ہو ج9
  اٹھتے تھے جب تک کہ وه نہ اٹھ جاتے۔ 

  ; صبح و شام خدا کو پکارنے سے مراد شايد روزانہ کی نمازيں ہيں (تفيسر الميزان) 9
  

   پيام:
کرنے سے زياده اہم ہے ۔ مخلص، فقير اور مجاہد افرادی قوت کی حفاظت کرنا سرمايہ دار کفار کے امکانی جذب ١

  (التطرد) 
تفوق طلبی اور ساز باز کے مخالف ہے (آيت کے شان نزول کے پيش ‘ نسل پرستی‘۔ اسالم ايک ايسا دين ہے جو امتيازات ٢

  نظر) 
  ۔ "ايمان" کے ساتھ کوئی بھی امتياز مقابلہ نہيں کر سکتا (يريدون وجھہ) ٣
  اور فقير لوگوں کی تھی (آيت کے شان نزول کے پيش نظر) ۔ انبياء کے طرفداروں کی غالب اکثريت غريب ۴
۔ اسال م ميں "مقصد کا حصول" ہر قسم کے ذرائع اختيار کرنے کی اجازت نہيں ديتا۔ کفر کے سرداروں کو اپنانے کے لئے۵

  موجوده مسلمانوں کی توہين نہيں کرنی چاہئے (التطرد) 
پر عيب نہيں لگا سکتے تو اس کے پيروکاروں يا پيروکاروں کی اقتصادی ۔ بہانہ بنانے والے اگر رہبر اور اس کے مسلک ۶

  حالت کی عيب جوئی کرنے لگ جاتے ہيں (آيت کے شان نزول کے پيش نظر) 
۔ معيار، افراد کی موجوده حالت ہے۔ اگر غريب مومن اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی خالف ورزی کر چکے ہيں تو اس٧

  رد ہے۔ کا حساب کتاب خدا ہی کے سپ
۔ سب کا حساب خدا کے سپرد ہے، حتی کہ رسول اکرم بھی کسی کے گناہوں کے بخشنے يا سزا دينے کے ذمہ دار نہيں ٨

  ہيں (برخالف دين مسيحيت کے کہ ان کے الٹ پادری گناہوں کو بخش ديتے ہيں) (ماعليک) 
  ن) ۔ مخلص غريب اور فقير افراد کو دھتکار دينا ظلم ہے (فتکون من الظالمي٩
  ۔ پيغمبر اکرم کے لئے بھی حساب و کتاب ہے (وما من حسابک) ١٠

   ۵٣آيت 
ْن م بَْينِنَاط اَلَْيَس  ُ َعلَْيِہْم مِّ ا اَٰھٔٓوُ آَل ِء َمنَّ ّهللاٰ ِکِرْيَن۔ َوَکٰذلَِک فَتَنَّا بَْعَضہُْم بِبَْعٍض لِّيَقُْولُْوٓ ُ بِاَْعلََم بِالّشٰ   ّهللاٰ

نے بعض لوگوں کی دوسرے بعض افراد کے ذريعہ آزمائش کی ہے تاکہ وه (استہزا کے طور پر) ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم 
کہيں، آيا يہی وه لوگ ہيں جنہيں خدا نے ہمارے درميان ميں سے ممنون فرمايا ہے؟ آيا خداوند عالم شکر ادا کرنے والوں 

  کے حاالت زياده نہيں جانتا؟ 
  

   دو نکات:
ايہ داروں کی بلندپروازيوں اور اونچی اونچی توقعات کا ذکر آيا ہے اور اس سلسلہ ميں ان کی ; قرآن مجيد ميں بارہا سرم9

شديد مذمت کی گئی ہے۔ مثالً ان کی ايک توقع يہ تھی کہ قرآن مجيد ان پر ہی نازل ہوتا چنانچہ قرآن کہتا ہے: الء القی الذکر 
ميں ہے وه  ٣١اور سوره زخرف/) ٢۵اس پر نازل ہوئی؟ (قمر/ عليہ من بيننا" يعنی آيا ہم سرمايہ داروں کے درميان وحی

کہتے تھے "لو ال نزل ھذا القرآن علی رجل من القريتين عظيم" يعنی يہ قرآن ان دو بستيوں ميں سے کسی ايک بڑے آدمی پر 
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  نازل کيوں نہيں ہوا؟۔ 
مام موسٰی کاظم عليہ السالم کی خدمت ; حقيقی مومن، نعمت ايمان پر شکر ادا کرتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص نے حضرت ا9

ميں حاضر ہو کر اپنے فقر و فاقہ اور غربت کی شکايت کی، امام عليہ اسالم نے اس سے فرمايا: "تمہاری نگاہوں ميں 
مالدارترين شخص کون ہے؟ "اس نے کہا: "ہارون الرشيد" امام نے اس سے فرمايا: " آيا اس بات کے لئے تيار ہو کہ اپنا 

کر اس کی ثروت حاصل کرو؟" اس نے عرض کيا: "نہيں! "فرمايا! "پس تو تم ہی سب سے زياده تونگر ہو! اس  ايمان دے
لئے کہ تمہارے پاس ايک ايسی چيز ہے جسے تم اس کے مال و دولت کے بدلے ميں نہيں دينا چاہتے!" (از تفسير اطيب 

  البيان) 
  

   پيام:
ہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عادات و خصائل کے پروان چڑھنے کا ۔ طبقاتی تقسيم بعض اوقات، امتحان کا ذريع١

  موجب بھی! اميروں کا امتحان غريبوں کے ذريعہ ہوتا ہے (فتنا بعضھم ببعض) 
  ۔ امير لوگ، غريبوں کا مذاق اڑاتے ہيں (أ ھوال ٓء) ٢
  ۔ غريب مومن، خدا کے برگزيده بندے ہوتے ہيں (من هللا عليھم) ٣
  رام عليہم السالم خدا کے شکرگزار بندوں کا واضح نمونہ ہوتے ہيں (بالشاکرين) ۔ انبياء ک۴
  ۔ غريبوں پر خدا کا احسان، ان کے شکر کا نتيجہ ہوتا ہے ( من هللا۔ شاکرين) ۵
۔ کفار کے توہين کرنے کا جواب، مٔومنين کو خدا کی طرف سے نوازشات کی صورت ميں ديا جاتا ہے (اھٔوالء۔ اعلم ۶

  کرين) بالشٰ 
  ۔ خداوند اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے، لوگوں کی توقعات کے مطابق نہيں، (ليس هللا باعلم بالشاکرين) ٧

   ۵۵۔ ۵۴آيت 
ْحمةاَل اَ  ًء ام بَِجھَالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن م  نَّہ َمنْ َواَِذا َجآ َء َک الَِّذْيَن يُْؤِمنُْوَن بِٰاٰيتِنَا فَقُْل َسٰلٌم َعلَْيُکْم َکتََب َربُُّکْم َعٰلی نَْفِسِہ الرَّ َعِمَل ِمْنُکْم َسْوٓ

ٰيِت َولِتَْستَبِْيَن َسبِْيُل اْلُمْجِرِمْيَن۔  ُل ااْلٰ ِحْيٌم۔ َوَکٰذِلَک نُفَصِّ   بَْعِده َواَْصلََح فَاَنَّہ َغفُْوٌر رَّ
سے) کہو تم پر سالم ہو۔ تمہارے ترجمہ۔ جب وه لوگ تمہارے پاس آئيں جو ہماری آيات پر ايمان رکھتے ہيں تو (ان 

پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر دی ہے کہ تم ميں سے جو شخص نادانستہ طور پر کوئی برا کام انجام ديتا ہے 
  اور پھر توبہ کرکے اپنی اصالح کر ليتا ہے تو يقيناً خدا وند عالم بھی بخشنے واال مہربان ہے۔ 

ے) تفصيل کے ساتھ آيات کو بيان کرتے ہيں تاکہ حق آشکار اور) گناہگاروں کا راستہ ; اور ہم اسی طرح (لوگوں کے لئ9
  واضح ہو جائے۔ 

  
   دو نکات:

; اس آيت کے شان نزول کے بارے ميں بتايا گيا ہے کہ کچھ گنہگار لوگ حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہو کر 9
سن کر آنحضرت خاموش ہو گئے جس پر يہ آيت نازل عرض کرنے لگے "ہم نے بہت سی خالف ورزياں کی ہيں!" يہ 

  ہوئی۔ 
; اسی سورت ميں هللا تعالٰی نے دو مرتبہ "کتب علی نفسہ الرحمة" کا جملہ ارشاد فرمايا ہے۔ ايک تو اسی دنيا ميں سرگرم 9

   )١٢رہنے کے لئے ہے (زير نظر آيت) اور دوسرا قيامت کے لئے ہے (آيت 
  
   پيام

   16می غرور اور ضد کی بنا پر انجام نہ ديا جائے تو قابل معافی ہوتا ہے (جھالة) ۔ اگر گناه کو ہٹ دھر
  ۔ رہبر اور عوام کا باہمی رابطہ انس و محبت کی بنيادوں پر مبنی ہونا چاہئے (قل سالم عليکم) ٢

  ۔ "سالم" اسالم کی عالمت ہے اور بڑا چھوٹے کو سالم کرتا ہے (سالم عليکم) 
  و چاہئے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کرکے ان کی شخصيت سازی کرے (سالم عليکم) ۔ مربی اور مبلغ ک۴
 ثم تاب) …۔ خداوند عالم نے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر ديا ہے، ليکن اس کے شامل حال توبہ کرنے والے ہيں۔ (کتب۵
بھی ہوتی ہے (تاب ۔ توبہ صرف ايک لفظ کا نام نہيں ہے، اس کے لئے عزم مصمم اور اصالح احوال کی ضرورت ۶
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  واصلح) 
  ۔ مومن کی توبہ قابل قبول ہے ہر شخص کی نہيں۔ (عمل منکم) ٧
  ۔ خدا کی بخشش اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہے (غفور رحيم) ٨
۔ مجرمين کی عالمتيں اور خطاکاروں اور سازشی عناصر کی راہيں واضح کرنا مذہب اور دين کے اہداف ميں شامل ہے۔ ٩

  (لتستبين) 

   ۵۶ت آي
ِہط قُْل آلَّ اَتَّبُِع اَْھَوآَء ُکْم قَْد َضلَلْ    ُت اًِذا وَّ َمآ اَنَا ِمَن اْلُمْھتَِدْيَن۔ قُْل اِنِّْی نُِھْيُت اَْن اَْعبَُد الَِّذْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن اللّٰ

الوه جن کو پکارتے ہو، (يہ ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ مجھے ان کی عبادت سے روک ديا گيا ہے کہ تم خدا کے ع
بھی) کہہ دو کہ ميں تمہاری خواہشات کی پيروی نہيں کرتا کيونکہ ايسی صورت ميں ميں گمراه ہو جاؤں گا، اور ہدايت يافتہ 

  افراد سے نہيں ہوں گا۔ 
  

   پيام:
  ۔ بے جا خواہشات کا دو ٹوک الفاظ ميں نفی ميں جواب دينا چاہئے (نھيت، الاتبع، ضللت) ١
  يغمبر اسالم کے موقف کا مرکز اور منبع وحی اٰلہی ہے (قل۔ قل) ۔ پ٢
  ۔ شرک سے اظہار برائت، اسالم کا جزو ہے (نھيت ان اعبد) ٣
  ۔ شرک کا اصل مرکز، ہوس پرستی ہے (الاتبع اھوائکم) ۴
  ۔ مبلغ کو نہيں چاہئے کہ وه لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتا پھرے (الاتبع اھوائکم) ۵
  وما انا من المھتدين) …ستی، ہدايت کے رستے گم کر ديتی ہے (الاتبع اھوائکم۔ ہوس پر۶

   ۵٧آيت 
ْبتُْم بِہط َما ِعْنِدْی َما تَْستَْعِجلُْوَن بِہط اِِن اْلُحْکُم ااِلَّ لِ  بِّْی َوَکذَّ ْن رَّ ِہط يَقُصُّ اْلَحقَّ َو ھَُو َخْيُر اْلفَاِصلِ قُْل اِنِّْی َعٰلی بَيِّنٍَة مِّ   ْيَن۔ لّٰ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ ميں تو يقيناً اپنے پروردگار کی روشن دليل پر ہوں، ليکن تم اسے جھٹالتے ہو۔ اور تم (خدا 
کی) جس فوری سزا کی جلدی کے خواہاں ہو وه ميرے پاس نہيں ہے۔ حکم تو بس هللا ہی کے لئے ہے، وہی حق کو بيان 

  ہترين جدا کرنے واال (حاکم) ہے۔ کرتا ہے اور وه (حق کو باطل سے) ب
  

   چند نکات:
; "بينہ" کا لفظ "بينونہ" سے ہے جس کا معنی ہے "جدائی" اور بينہ اس دليل کو کہتے ہيں جو مکمل طور پر واضح اور 9

  روشن ہو اور حق کو باطل سے جدا کر دے۔ 
قہر و غضب نازل کيوں نہيں ہوتا؟ (تستعجلون بہ) ; کفار کہتے تھے کہ اے محمد! اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر ہم پر خدا کا 9

بعينہ اس آيت کی مانند جس ميں کہا گيا ہے کہ کافر کہتے ہيں کہ اگر يہ بات سچی ہے تو اے هللا! ہم پر پتھر برسا("فامطر 
   )٣٢علينا حجارة من السماء" (انفال/

ہ ہی مبہم۔ سب لوگ انہيں سمجھ ليتے تھے بشرطيکہ ; انبياء کے دالئل اور معجزات نہ تو ثقيل (بوجھل) ہوتے تھے اور ن9
ہٹ دھرمی اور ضد سے کام نہ ليتے ہوں۔ اور انہيں دل وجان سے تسليم بھی کر ليتے تھے۔ اسی لئے تو انبياء نے اپنا 

  تعارف "صاحب بينہ" کے طور پر کرايا ہے۔ 
ی، حضرت صالح، حضرت ہود اور حضرت ; "استعجال" يعنی جلد عذاب خواہی کی بيماری دوسری قوموں ميں بھی تھ9

نوح کی قوم کے افراد بھی کہا کرتے تھے "فاتنا بما تعدنا" يعنی اگر سچ کہتے ہو تو عذاب موعود کو ہمارے لئے لے آؤ 
   )٣٢ہود/ ٧٧۔ ٧٠(اعراف/

  
   پيام:
  ر نہيں۔ (علی بينة) ۔ انبياء کی دعوت کا دارومدار "بينہ" (واضح دليل) پر ہوتا ہے، خياالت اور اندھی تقليد پ١
۔ انبياء کے پاس "بينہ اٰلہی" ہونا چاہئے انہيں لوگوں کے روزمره کے تقاضوں کے مطابق عمل نہيں کرنا چاہئے (بينة من ٢

  ربی) 
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۔ کفار ادھر تو پيغمبر کے بينہ کو جھٹالتے ہيں اور ادھر اس بات کی توقع بھی رکھتے ہيں کہ وه ان کی خواہشات نفسانی ٣
  بھی کريں (کذبتم ما عندی تستعجلون بہ)  کی اتباع

  ۔ بہانہ گروں کے ساتھ دوٹوک الفاظ ميں بات کرنی چاہئے۔ (ما عنوی) ۴
  ۔ يہ آيت جہاں کفار کو تہديد اور سرزنش کرا رہی ہے وہاں پيغمبر کو تسلی بھی دے رہی ہے ۔ (خير الٰفصلين) ۵
اور کائنات کا سارا انتظام خدا کے ہاتھ ميں ہے (لٰہذا پيغمبر سے اپنی ۔ پيغمبر کو هللا نے منطق اور بينہ دے کر بھيجا ہے ۶

  زندگی کے خاتمے کی درخواست نہ کرو) 

   ۵٨آيت 
لِمِ  ُ اَْعلَُم بِالظّٰ   ْيَن۔ قُْل لَّْو اَنَّ ِعْنِدْی َما تَْستَْعِجلُْوَن بِہ لَقُِضَی ااْلَْمُر بَْينِْی َو بَْينَُکْم ط َوّهللاٰ

و کہ جس چيز کے بارے ميں تم مجھ سے جلدی کا سوال کرتے ہو اگر وه ميرے پاس ہوتی (اور تمہارے کہنے ترجمہ۔ کہہ د
کے مطابق عذاب نازل ہوتے) تو يقينا ميرے اور تمہارے درميان بات ہی ختم ہو جاتی ۔ اور هللا تعالی ٰظالموں کو اچھی طرح 

  جانتا ہے۔ 
  

   پيام:
  ے ہاتھ ميں ہيليکن وه اپنی حکمت اور طريقہ کار کے تحت ظالمون کو ڈھيل ديتا ہے۔ ۔ ہر قسم کی سزا اور عذاب خدا ک١
  ۔ لوگوں کی جلد بازی ، خدا کی حکمت کو تبديل نہيں کر سکتی۔ ٢
۔ خدائی قہر و غضب ميں تاخير اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ کفار خيال کرنے لگ جائيں کہ خدا نے ان کے کفر کو بھال٣

   اعلم بالشاکرين) ديا ہے (وّهللاٰ 
  ۔ ايمان سے روگردانی اور عذاب ميں جلد بازی ظلم ہے (بالٰظلمين) ۴
۔ اگر خداوند عالم کفار کے تقاضوں کے مطابق اپنے عذاب ميں جلدی کرے تو کوئی شخص بھی زنده نہ ره سکے۔ (اقضی ۵

   17االمر) 

   ۵٩آيت 
ُ َوِعْنَده َمفَاتُِح اْلَغْيِب اَليَْعلَُمھَٓا  َرقٍَة اِالَّ يَْعلَُمھَا َواَل َحبٍَّة فِْی ظُل ٰمِت ااْلَْرِض َواَل ااِلَّ ھَُوط َويَْعلَُم َما فِی اْلبَرِّ َواْلبَْحِرط َوَما تَْسقُطُ ِمْن وَّ

بِْيٍن۔  اَل يَابٍِس اِالَّ فِْی ِکٰتٍب مُّ   َرْطٍب وَّ
نہيں اس کے عالوه کوئی اور نہيں جانتا۔ اور وه ہر اس ترجمہ۔ اور غيب کی چابياں صرف اسی (خدا) کے پاس ہيں، اور ا

چيز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر ميں ہے۔ اور (درخت سے) کوئی پتہ نہيں گرتا مگر وه اسے بھی جانتا ہے۔ اور 
  ہے۔ کوئی بھی دانہ زمين کی تاريکيوں ميں اور کوئی تراور خشک ايسا نہيں ہے مگر اس کا علم کتاب مبين ميں (درج) 

  
   دو نکات:

; "مفاتيح" ايک تو خزينہ کے معنی ميں ہے اور وه "مفتح" کی جمع ہے، اور دوسرے چابی کے معنی ميں ہے اور وه 9
  "مفتح" کی جمع ہے، ليکن پہال معنی زياده بہتر ہے (از تفسير الميزان) 

جو ايک دوسرے کے مقابل ہيں۔ جيسے  ; خشکی اور سمندر يا خشک اور تر کا کلمہ کنايہ ہے ان دوسری تمام چيزوں سے9
ميں بھی بيان  ١١موت اور حيات، صحت اور بيماری، فقر اور غنا، نيک اور بد اور مجرد اور ماده۔ نيز يہی بات سوره يس/

  ہوئی ہے ارشاد ہوتا ہے "وکل شٔی احصيناه فی امام مبين" 
  

   پيام:
ام جزئيات سے باخبر ہے لٰہذا ہميں اپنے اعمال کا خاص خيال ۔ چونکہ خداوند عالم ہر چيز سے واقف اور کائنات کی تم١

  رکھناچاہئے۔ 
  ۔ خدا کے عالوه کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے علم غيب نہيں جانتا (وعنده) ٢
۔ ہو سکتا ہے کہ پتوں کے گرنے سے مراد "نزولی حرکات" ہوں اور دانہ کے زمين کے اگنے سے "صعودی حرکات" ٣

  ی ظالل القرآن) مراد ہوں۔ (تفسير ف
  ۔ کائنات ميں معلومات کا ايک مرکز موجود ہے (کتاب مبين) ۴
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  ۔ نظام کائنات، باقاعده منصوبہ کے تحت مرتب کيا گيا ہے۔ (کتاب مبين) ۵

   ۶٠آيت 
ُکْم بِالَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنَّھَاِر ثُمَّ يَْبَعثُُکْم فِْيہِ  َسّمًی ج ثُمَّ اِلَْيِہ َمْرِجُعُکْم ثُمَّ يُنَبِّئُُکْم بَِما ُکْنتُْم تَْعَملُْوَن۔  َوھَُو الَِّذْ◌ْی يَتََوفّٰ ی اََجٌل مُّ   لِيُْقٰضٓ

ترجمہ۔ وه (خدا تو) وہی ہے جو تمہيں (تمہاری روح کو) رات کے وقت (نيند کی حالت ميں) پوری طرح لے ليتا ہے اور تم 
ہے، پھر تمہيں دن ميں دوباره اٹھاتا ہے تاکہ مقرره مدت پوری ہو اور اس کے نے جو کچھ دن کو انجام ديا ہے اسے جانتا 

  بعد تمہاری بازگشت اسی کی طرف ہو گی پھر تمہيں وه ہر اس کام سے باخبر کرے گا جو تم کيا کرتے تھے۔ 
  

   ايک نکتہ:
  م سرانجام ديا جاتا ہے۔ ; "جرحتم" کا کلمہ "جارحہ" بمعنی عضو سے ليا گيا ہے يعنی ايسا عضو جس سے کوئی کا9

  
   پيام:
  ۔ نيند ايک عارضی موت ہے اور نيند سے بيداری ايک قسم کا قبر سے باہر آنا ہے۔ (يتو فاکم۔ يبعثکم) ١
  ۔ انسان کی حقيقت وہی روح ہی ہے، کيونکہ آيت ميں (يتوفاکم) فرمايا ہے "يتو فی روحکم" نہيں فرمايا۔ ٢
ہوتی ہے اور ہر رات ہمارے لئے قبر کی پہلی رات کی مانند اور ہر بيداری قبر سے ۔ ہماری جان ہر رات خدا کے سپرد ٣

  باہر آنے کی طرح ہوتی ہے۔ (اس کے باوجود پھر موت اور قبر سے باہر آنے سے انکار کيا؟) 
  کم بالليل) ۔ قانون طبيعت بھی يہی ہے کہ رات سونے کے لئے اور دن کام کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ (جرحتم بالنھار۔ تيوفا۴
  ۔ زندگی کا ہر دن ايک تازه فرصت اور ايک نئی زندگی کا سرنامہ ہوتا ہے (يبعثکم) ۵
  ۔ ہماری زندگی کے لئے ايک مقرره تاريخ، منصوبہ اور متعينہ مدت ہے (اجل مسمی) ۶
 ۔ اپنے آپ کو قيامت کے دن ميں جواب دينے کے لئے تيار رکھو (اليہ مرجعکم) ٧

 

 تفسيرنور

 

   ٧٠تا  ۶١آيت نمبر 

   ۶١آيت 
ٓی اَِذا َجآَء اََحَدُکُم اْلَمْوُت تََوفَّْتہُ ُرسُ  طُْوَن۔ َوھَُو اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِده َو يُْرِسُل َعلَْيُکْم َحفَظَةً ط َحتّٰ   لُنَا َوھُْم اَل يُفَرِّ

ترجمہ۔ اور وه وہی (خدا) ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر مکمل تسلط رکھتا ہے۔ اور تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے 
(فرشتے) بھيجتا ہے۔ حتٰی کہ جب تم ميں سے کسی ايک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھيجے ہوئے اس کی جان کو پوری 

  اہی نہيں کرتے۔ طرح اپنے پاس لے ليتے ہيں۔ اور يہ فرشتے کسی قسم کی کوت
  

   دو نکات:
کہيں ملک ) ۴٢; قبض روح کا مسئلہ قرآن مجيد ميں کہيں تو خدا کی طرف منسوب ہے جيسے "هللا يتو فی االنفس" (زمر/9

  اور کہيں خصوصاً اسی آيت ميں فرشتوں کی طرف۔ ) ١١الموت کی طرف جيسے "يتو فاکم ملک الموت" (سجده/
ہے کہ وه فرشتے ہوں جو انسان کو حوادثات سے بچانے پر مامور ہيں۔ جيسا کہ سوره ; "محافظ فرشتوں" سے مراد ممکن9

ميں ہے "لہ معقٰبت من بين يديہ ومن خلفہ يحفظونہ من امر هللا" يعنی انسان کے لئے مامور کچھ ايسے (فرشتے) ہيں ١١رعد/
ں (از تفسيرالميزن) اور ممکن ہے جو پے درپے سامنے سے اور اس کے پيچھے سے اسے حوادثات سے محفوظ رکھتے ہي

کہ ان محافظ فرشتوں سے وه فرشتے مراد ہوں جو انسان کے اعمال ثبت و درج کرنے پر مامور ہوتے ہيں۔ جيسا کہ قرآن 
   )٨٠کہتا ہے "رسلنا لديھم يکتبون" (زخرف/
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   پيام:
  نہيں (القاھر)  ۔ خدا کا بندوں پر تسلط اس حد تک ہے کہ کسی کو اس کے آگے چوں کرنے کی جرات١
  ۔ کائنات عالم ميں مختلف قسم کے نگران ہيں (حفظة) ٢
۔ خداوند عالم مکمل طور پر قدرت کاملہ کا مالک ہے، اگر اس نے تمہيں آزاد چھوڑا ہوا ہے تو اس کی کمال مہربانی ہے۔ ٣

  (وھوالقاھر) 
  ) ۔ فرشتوں کے ہر گروه کی اپنی ايک مخصوص ڈيوٹی ہے (حفظة، توفتہ، رسلنا۴
  ۔ فرشتے اپنے مقررکرده فرائض کی بجا آوری ميں سہل انگاری سے کام نہيں ليتے اور وه معصوم ہيں (اليفرطون) ۵
۔ فرشتوں کے نگہبان ہونے پر ايمان، خدا کے شکر کا موجب ہے جس طرح دوسری آيات کے مطابق فرشتوں کے ذريعہ ۶

  ۔ اعمال کے لکھے جانے پر ايمان، حيا اور تقوی کا سبب ہے

   ۶٢آيت 
ِ َمْوٰلہُُم اْلَحقِّ ط اَ اَل لَہُ اْلُحْکُم َوھَُواَْسَرُع اْلَحاِسبِْيَن۔  ْوآ اِلَی ّهللاٰ   ثُمَّ ُردُّ

ترجمہ۔ پھر لوگ اپنے حقيقی موال کی طرف پلٹائے جائيں گے۔ آگاه رہو کہ (اس دن) فيصلہ صرف اور صرف اسی کے ہاتھ 
  ينے واال ہے۔ ميں ہو گا اور وه سب سے جلد حساب ل

  
   ايک نکتہ:

; روايات ميں ہے کہ هللا تعالٰی اپنے بندوں کا حساب ايک ہی لحظہ ميں لے لے گا، يا صرف اس قدر مدت ميں جتنا دير 9
کسی بکری کا دودھ دوہنے ميں لگتی ہے۔ (تفسير مجمع البيان اور تفسير نورالثقلين) چنانچہ حضرت علی عليہ اسالم سے 

يف يحاسب هللا الخلق واليرونہ؟ " يعنی هللا تعالٰی مخلوق کا حساب کيونکر لے گا جبکہ مخلوق اسے ديکھ نہيںپوچھا گيا کہ "ک
  پائے گی؟ فرمايا: "کما يرزقھم وال يرونہ" جس طرح مخلوق اسے ديکھ نہيں پاتی ليکن وه مخلوق کو روزی ديتا ہے۔ 

  مت کا دن کيوں طوالنی ہو گا؟ ; ايک سوال: اس قدر آيات و روايات کے باوجود پھر قيا9
; جواب۔ (بقول تفسير اطيب البيان) روز قيامت کی اس قدر لمبائی ايک قسم کی سزا ہو گی نہ کہ کام کی زيادتی اور حساب 9

  و کتاب ميں عاجزی کی وجہ سے وه دن لمبا ہو گا۔ 
  

   پيام:
  قاضی ہو گا۔ (ردواالی هللا ۔ لہ الحکم)  ۔ سب لوگوں کی باز گشت خدا کے حضور ہو گی اور قيامت کے دن اکيال١
۔ حقيقی موال وه ہے جس کے قبضہ قدرت ميں پيدائش ، تخليق ، نگرانی ، خواب اور بيداری ، موت اور دوباره زندگی ، ٢

  حساب رسی او رفيصلہ ہے اور وه ہے خدا و ند عالم ۔ (الی هللا مولھم الحق) 
  ی ہے (ردوا) ۔ خدا کی عدالت ميں پيشی الزمی اور حتم٣
  ۔ حقيقی موال صرف خدا ہے باقی يا تو مجازی ہيں يا پھر باطل ۔ (مولھم الحق) ۴
  ۔ قيامت کا در حقيقت ہماری اپنی خالف ورزيوں کی وجہ سے ہے ورنہ خدا تو موال بھی ہے اور حق بھی۔ ۵

   ۶۴۔ ۶٣آيت 
ْن ظُلُٰمِت اْلبَرِّ َو اْلبَْحرِ  ْيُکْم مِّ ْيُکمْ  قُْل َمْن يُّنَجِّ ُ يُنَجِّ ِکِرْيَن۔ قُِل ّهللاٰ ًعا وَّ ُخْفيَةً ج لَئِْن اَْنٰجنَا ِمْن ٰھِذه لَنَُکْونَنَّ ِمَن الّشٰ ْنھَا َوِمْن تَْدُعْونَہ تََضرُّ  مِّ

  ُکلِّ َکْرٍب ثُمَّ اَْنتُْم تُْشِرُکْوَن۔ 
تا ہے؟ جبکہ تم اسے زور زور کے نالہ و ترجمہ: کہہ دو کہ کون تمہيں خشکی اور سمندر کی تاريکيوں ميں نجات عطا کر

زاری کے ساتھ اور مخفی طور پر پکارتے ہو (اور کہتے ہو) کہ اگر هللا تعالٰی نے ہميں اس (مصيبت) سے نجات دے دی تو 
  ہم شکر گذاروں ميں سے ہوں گے۔ 

، پھر بھی تم (سپاسگزاری کی ; کہہ دو کہ خدا وندعالم ہی تمہيں ان (تاريکيوں) اور دوسری مصيبتوں سے نجات ديتا ہے9
  بجائے) شرک کرتے ہو۔ 

  
   دو نکات:

﴾ کچھ لوگ زور زور سے خدا سے مانگ رہے تھے تو پيغمبر خدا نے انہيں ايسا کرنے سے منع فرمايا اور کہا کہ 
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  خداوندعالم ہر ايک کے نزديک بھی ہے اور ہر ايک کی بات کو سنتا بھی ہے۔ (نورالثقلين) 
ويں آيت بھی ہے کہ: "انسان خطرے کے موقع پر سوتے اور بيٹھتے وقت خدا کو  ١٣ہ سوره يونس کی ﴾ اس آيت کے مشاب

ياد کرتا اور اسے پکارتا ہے" فلما کشفنا عنہ ضره مرکان لم يدعنا الی ضرمسہ" يعنی جوں ہی اس کی مشکل حل ہوجاتی 
  ۔ ہے۔ تو سر جھکائے گزر جاتا ہے گويا اس نے ہميں کبھی پکارا ہی نہيں

  
   پيام:
۔ مادی اسباب کے منقطع ہو جانے پر ہی خدا کی ياد انسان کے دل ميں انگڑائياں لينے لگتی ہے۔ اور وه مشکالت ميں 1

  خدائی طاقت کا مشاہده کرتا ہے۔ 
  ۔ اپنے ضمير اور فطرت کو خطرات کی ياد ِدال کر بيدار کرو۔ 2
  ۔ ُدعا، فطرت کی ايک تصوير ہے۔ (تدعونہ) 3
  تبليغ کا ايک انداز يہ بھی ہے کہ لوگوں کے ضمير سے سوال کيا جائے۔ (من ينجيکم) ۔ وعظ و 4
لنکونن من الئسا … ۔ انسان جب خطرات اور مشکالت ميں پھنس جاتا ہے تو کئی طرح کے وعدے کرتا ہے۔ (لئن انٰجنا5

  کرين) 
   ۔ ہميشہ ہر شخص کے لئے موجوده مشکل ہی بہت بڑی مشکل ہوا کرتی ہے۔ (ھذه)6
  ۔ انسان بڑا بدقول ہے، اور خدا سے کئے ہوئے وعدے بھی پورے نہيں کرتا (ثم انتم تشرکون) 7

   ۶۶۔ ۶۵آيت 
ْن فَْوقُِکْم اَْوِمْن تَْحِت اَْرُجلُِکْم اَْويَْلبَِسُکْم  بَاَْس بَْعٍضط اُْنظُْر َکْيَف  ِشيًَعاوَّ يُِذْيَق بَْعَضُکمْ قُْل ھَُواْلقَاِدُر َعٰلٓی اَْن يَّْبَعَث َعلَْيُکْم َعَذابًا مِّ

ٰيِت لََعلَّھُْم يَْفقَھُْوَن۔ َوَکذََّب بِہ قَْوُمَک َوھَُو اْلَحقُّط قُْل لَّْسُت َعلَْيُکْم بَِوِکْيٍل ط۔  ُف ااْلٰ   نَُصرِّ
سے تم پر ترجمہ۔ (اے پيغمبر !) کہہ دو کہ وه (خدا) اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے يا تمہارے پاؤں کے نيچے 

عذاب بھيجے يا تمہيں مختلف گروہوں کی صورت ميں ايک دوسرے درگير کردے اور تمہيں ايک دوسرے کے ذريعے 
جنگ اور خونريزی کا تلخ مزا چکھائے۔ ديکھو تو ہم اپنی آيات کو گوناگوں طريقوں سے بيان کرتے ہيں۔ شايد کہ وه سمجھ 

ہے حاالنکہ وه (کالم) برحق ہے، (ان سے) کہہ دو کہ ميں تمہارے کاموں کا جائيں۔ اور تيری قوم نے اس (قرآن) کو جھٹاليا
  وکيل (اور ذمہ دار) نہيں ہوں۔ 

  
   چند نکات:

  ; "لبس" کا معنی ہے مالنا اور "شيع" جمع ہے "شيعہ" کی جس کا معنی ہے گروه۔ 9
ہے جبکہ اس آيت ميں اس کے قہر و عذاب; اس سے پہلی آيت ميں خداوند عالم کی نجات عطا کرنے والی قوت کا ذکر ہوا 9

  کا تذکره ہے۔ 
; اوپر اور نيچے سے آنے والے عذاب سے مراد يا تو آسمانی يا زمينی عذاب ہے يا اوپر کے عذاب سے مراد حکام باال کا 9

ہڑتال وغيره عذاب اور ان کی سختياں ہيں اور نيچے کے عذاب سے مراد ماتحتوں کا دباؤ ہے (جو کام ميں رخنہ اندازی اور
کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے) ضمناً يہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے طبعی يا غيرطبعی عذاب مراد ہو جيسے اوپر سے 

  فضائی بمباری اور نيچے سے بموں کے دھماکے مراد ہوں۔ 
  

   پيام:
 کی پرستش کرتا ہے اسے ۔ خداوند عالم نجات بھی ديتا ہے اور عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر غير هللا

  …) عذاب اٰلہی کا منتظر رہنا چاہئے (قل ھو القادر علی ان يبعث
۔ فرقہ واريت اور تفرقہ اندازی بھی خدائی عذاب ہے جو آسمانی اور زمينی عذاب کے ساتھ ساتھ مذکور ہے۔ (يلبسکم شيعا) ٢
يں يا پھر متنبہ ہوجاتے ہيں۔ (بعض بأس بعض) ۔ بعض اوقات لوگ ايک دوسرے کے ہاتھوں سے عذاب سے دوچار ہوتے ہ٣
  ۔ تم جس راه پر گامزن ہو وه چونکہ حق کی راه ہے لٰہذا لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے (وھوالحق) ۴
۔ اے پيغمبر! آپ اپنے فريضہ کے متعلق جوابده ہوں گے، نتيجہ کی ذمہ داری آپ پر عائد نہيں ہوتی۔ (لست عليکم بوکيل) ۵
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   ۶٧آيت 
وَّ َسْوَف تَْعلَُمْوَن۔  ْستَقَرٌّ   لُِکلِّ نَبَاٍمُّ

ترجمہ۔ جو خبر بھی (خدا يا اس کا رسول تمہيں ديتا) ہے اس کا ايک خاص مقرر وقت ہے اور تم بہت جلد اسے جان لو گے۔ 
  

   پيام:
  ۔ خدا کی خبريں قطعی اور يقينی ہوتی ہيں۔ ١
  وگرام حکمت پر مبنی اور مقرره زمانے کے ساتھ متعلق ہوتے ہيں۔ ۔ خداوند عالم کے تمام منصوبے اور پر٢
  ۔ اگرچہ تم ايمان النے پرمجبور نہيں ہو ليکن اپنی عاقبت اور انجام کار کی ضرور فکر کرو۔ (سوف تعلمون) ٣
  ۔ جلدی ميں فيصلہ نہ کر لينا اور خدا کی طرف سے ملنے والی مہلت کو اس کی غفلت نہ سمجھ لينا۔ ۴

   ۶٨ آيت
ی يَُخْوُضْوا فِْی َحِدْيٍث َغْيِرہط َواِمَّ  ْکٰری َمَع َواَِذا َراَْيَت الَِّذْيَن يَُخْوُضْوَن فِْیٓ ٰاٰيتِنَا فَاَْعِرْض َعْنھُْم َحتّٰ ْيٰطُن فاَلَ تَْقُعْد بَْعِدالذِّ ا يُْنِسيَنََّک الشَّ

لِِمْيَن۔    اْلقَْوِم الظّٰ
جو ہماری آيات ميں بيہوده بحث کر رہے ہيں تو ان سے منہ پھير لو يہاں تک کہ  ترجمہ۔ اور جب تم ان لوگوں کو ديکھو

(گفتگو کا موضوع تبديل کرکے) دوسری باتوں ميں بحث کرنے لگ جائيں۔ اور اگر شيطان تمہيں بھال دے تو متوجہ ہو 
  جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے پاس ہرگز نہ بيٹھو (اور فوراً اٹھ آؤ) 

  
   چند نکات:

  ; "خوض" کا لفظ قرآن مجيد ميں باطل اور بے ہوده مسائل ميں سرگرم ہونے کے معنی ميں آيا ہے۔ 9
; "بعدالذکرٰی" کا کلمہ ممکن ہے ياد دالنے کے معنی ميں ہو اور ہو سکتا ہے کہ خود انسان کو ياد آ جانے کے معنی ميں 9

  ہو۔ 
بھی پاک اور مبرا ہيں۔ لٰہذا آيت ميں شيطان کے فراموش کرا دينے; انبياء عليہم اسالم معصوم ہيں حتٰی کہ بھول چوک سے 9

سے مرا ديا ايک فرضی مسئلہ ہے جس طرح دوسری آيات ميں بھی کئی مسائل فرض کئے گئے ہيں: جيسے آيت ہے کہ: 
يت ہے کہ: يعنی اگر تونے شرک کيا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائيں گے۔ يا يہ آ) ۶۵"لئِن اشرکت ليحبطن عملک" (زمر/

يا پھر محاوره کے مطابق دروازے سے کہہ … يعنی اگر وه ہم پر جھوٹ باندھتے) ۴۴"لو تقول علينا بعض االقاويل" (حاقہ/
  رہا ہوں تاکہ ديوار سن لے يعنی خطاب پيغمبر سے ہے اور مراد امت ہے۔ 

يکفر بھا و يستھزأ بھا فال تقعدوا معھم حتی  ; اسی آيت سے ملتی جلتی آيت سوره نسأ ميں بھی ہے کہ: "اذا سمعتم ايات هللا9
يعنی اگر تم يہ سنو کہ آيات اٰلہی سے کفر اختيار کيا جا رہا ہے يا ان کا مذاق اڑايا جا ) ١۴٠يخوضوا فی حديث غيره" (آيت 

  رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بيٹھو يہاں تک کہ بات کو تبديل نہ کر ديں۔ 
  

   پيام:
پنے عقائد کے مقدسات کے بارے ميں اپنی دينی غيرت اور اپنے مذہب ميں تعصب کا ثبوت دو۔ ۔ دشمن کے سامنے ا١

  (فاعرض عنھم) 
   20۔ برائيوں سے روگردانی اور بدکاروں سے نبردآزمائی نہی عن المنکر کے طريقوں ميں سے ايک طريقہ ہے۔ ٢
فراد اور برے گروہوں ميں تبديلی پيدا کرو (فی ۔ معاشرتی برائيوں ميں خود غرق ہونے کی بجائے بری محفلوں، برے ا٣

  حديث غيره) 
  ۔ صرف اظہار برائت يا زبانی مذمت ہی کافی نہيں، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ۴
   21۔ ظالم لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست ناجائز ہے لٰہذا اس سے پرہيز کيا کرو۔ (فال تقعد) ۵
  آگاہی ہے (اماينسينک الشيٰطن) ۔ فريضہ کی ادائيگی کی شرط توجہ اور ۶
۔ آيات قرآنی کے بارے ميں کسی بھی قسم کی ناجائز سرگرمی (خواه مذاق اڑانا ہو، خواه تفسير بالرائے ہو خواه بدعت اور ٧
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  تحريف ہو) ظلم ہے (الظالمين) 
   22۔ باطل اور بيہوده باتوں کو سننا (اور گمراه کن کتابوں کا پڑھنا) قابل مذمت ہے۔ ٨

   ۶٩يت آ
لِکْن ِذْکٰری لََعلَّہُْم يَتَّقُْوَن۔  ْن َشْیٍء وَّٰ   َوَما َعلَی الَِّذْيَن يَتَّقُْوَن ِمْن ِحَسابِِہْم مِّ

ترجمہ۔ ان (ظالم) لوگوں کے حساب سے (جو کہ ہماری آيات ميں مسخره بازی کے لئے بحث کرتے ہيں) متقی لوگوں کے 
  زم) ہے، ہو سکتا ہے کہ وه بھی (مسخره بازی سے) پرہيز کريں۔ ذمہ کوئی چيز نہيں ہے۔ ليکن ياددہانی (ال

  
   دو نکات:

; جب آيات اٰلہی کے بارے ميں ياوه گوئی اور مسخره بازی کرنے والوں کے ساتھ نشست و برخاست کی حرمت کے لئے 9
نہيں جاناچاہئے اور نہ ہی سابقہ آيت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ: "اس لحاظ سے تو ہميں مسجد الحرام ميں بھی 

  وہاں طواف کرنا چاہئے کيونکہ يہ ظالم لوگ تو وہاں بھی موجود ہوتے ہيں" 
; اہل گناه کی مجلسوں ميں نہی عن المنکر اور ارشاد و تبليغ کی غرض سے شرکت کرنے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ البتہ 9

ر دشمن کا کالم اثر نہيں کر سکتا ورنہ بہت سے لوگ يہ اجازت ان لوگوں کے لئے ہے جو تقوی کے حامل ہيں اور ان پ
ايسے بھی ہيں جو دوسروں کو غرق ہونے سے بچانے کے لئے جاتے ہيں ليکن خود ڈوب جاتے ہيں۔ بقول سعدی (ترجمہ 

  شعر) 
  ; غالم نے پانی کی نہر کھودی جب پانی آيا تو وه خود ہی اس ميں ڈوب گيا۔ 9

  
   پيام:
اہم تر" ميں تقسيم کرنے کا اصول عقلی بھی ہے اور اسالمی بھی، جواب دينے يا گمراہوں کو ہميشہ ۔ مسائل کو "اہم" اور "١

  کے لئے راه راست پر النے کی غرض سے ياوه گوئيوں اور بے ہوده باتوں کو سننا جائز ہے۔ 
سے نہ جلنے واال لباس فائر ۔ تقوٰی انسان کے لئے گناه کے مقابلے ميں حفاظت اور اس کے بيمہ کا ايک اہم ذريعہ ہے۔ جي٢

  بريگيڈ کے عملہ کے لئے ہوتا ہے۔ 
  ۔ اپنے آپ کے لئے تقوٰی اختيار کرنے کے عالوه دوسروں کو متقی بنانے کے لئے بھی فکر کيا کرو، (لعلھم يتقون) ٣

   ٧٠آيت 
ْتھُُم اْلَحٰيوةُ  َغرَّ لَْھًوا وَّ ْيَن اتََّخُذْوا ِدْينَہُْم لَِعبًاوَّ الَ َشفِْيٌعج َواِ  َوَذِرالَّذِّ ِ َولِیٌّ وَّ ْر بِٓہ اَْن تُْبَسَل نَْفٌسم بَِما َکَسبَْت لَْيَس لَھَا ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ ْنيَا َوَذکِّ ْن الدُّ

ْن َحِميْ    وَّ َعَذاٌب اَلِْيٌمٌ◌م بَِما َکانُْوايَْکفُُرْوَن۔  مٍ تَْعِدْل ُکلَّ َعْدٍل الَّ يُؤْ َخْذ ِمْنھَاط اُوٰلٓئَِک الَِّذْيَن اُْبِسلُْوا بَِما َکَسبُْواج لَھُْم َشَراٌب مِّ
ترجمہ۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دين کو کھيل تماشا بنا ليا ہے اور دنيا نے انہيں دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور 

کت ميں جا پڑيں اور خدا کے انہيں قرآن کے ذريعہ (اسی قدر) ياد دال دو تاکہ کہيں ايسا نہ ہو کہ اپنے کئے کی سزا ميں ہال
عالوه ان کے لئے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے واال (اس دن) اگر وه ہر قسم کا بدلہ بھی ديں (تاکہ سزا

سے بچ جائيں) پھر بھی قبول نہيں کيا جائے گا۔ يہی وه لوگ ہيں جو اپنی بدکرداری کی وجہ سے پکڑے جا چکے ہيں، ان 
  لئے جال دينے واال گرم پانی اور دردناک عذاب ہو گا، اس لئے کہ وه کفرکيا کرتے تھے۔ کے پينے کے 

  
   دو نکات:

سے مراد نفرت کا اظہار اور قطع تعلقی ہے جو بعض اوقات ان سے لڑائی کے معاملہ …) ; "انہيں چھوڑ دو" (ذرالذين9
  ر ديا جائے۔ تک بھی جا پہنچتی ہے۔ اور يہ مراد نہيں ہے کہ ان سے جہاد ترک ک

; ہر دور ميں دين کو کھيل تماشا سمجھنا اور دين کا مذاق اڑانا مختلف انداز ميں ہوتا ہے کبھی خرافات پر مبنی عقائد کو 9
اس کا حصہ بنا ليا جاتا ہے تو کبھی اس کے احکام کو قابل اجرا نہيں سمجھا جاتا۔ کبھی اپنے گناہوں کی توجيہہ کی جاتی 

  جاد کر دی جاتی ہے۔ کبھی تفسير بالرائے کرکے آيات متشابہات کی پيروی کی جاتی ہے وغيره۔ ہے تو کبھی بدعت اي
  

   پيام:
۔ دين کے بارے ميں سستی سے کام لينا، منافقانہ رويہ اختيار کرنا اور دين کو بازيچہ اطفال سمجھ لينا، دينداری سے ١
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  سازگار نہيں ہے۔ (لعباولھوا) 
  جانا دين کو کھيل تماشا سمجھنے کا موجب ہوتا ہے (غرتھم الحٰيوة الدنيا)  ۔ دنيا کے ساتھ فريفتہ ہو٢
  ۔ وعظ و نصيحت، خدا کے قہر و غضب سے عذاب کا موجب ہوتا ہے (وذکربہ) ٣
۔ دنيا کے دھوکے ميں نہ آؤ کيونکہ قيامت کے دن خدا کے عالوه کوئی بھی تمہاری امداد نہيں کرے گا۔ (ليس لھا من دون ۴

  وال شفيع)  هللا ولی
 ۔ انسان کی بدبختی اور تباہی کا موجب خود وه اور اس کی کارستانياں ہوتی ہيں۔ (بماکسبت، بماکسبوا، بما کانوا يکفرون)۔ ۵
۔ دينی غيرت معاشره سے بے دين لوگوں کے نکال باہر کرنے اور دشمنان دين و مذہب کے بائيکاٹ کا موجب ہوتی ہے ۶

 …) (ذرالذين

 

 تفسيرنور

 

   ٩٠تا  ٨١آيت نمبر 
   ٨١آيت 

ْل بِہ َعلَْيُکْم ُسْلطٰ  ِ َما لَْم يُنَزِّ ّٰ   انًاط فَاَیُّ اْلفَِرْيقَْيِن اََحقُّ ِبااْلَْمنِج اِْن ُکْنتُْم تَْعلَُمْوَن۔ َوَکْيَف اََخاُف َمآ اَْشَرْکتُْم َواَل تََخافُْوَن اَنَُّکْم اَْشَرْکتُْم بِا

کا شريک بنا ليا ہے جبکہ تم (اس بات سے نہيں ڈرتے کہ) ان ترجمہ۔ اور ميں اس چيز سے کيونکر ڈروں جسے تم نے خدا 
چيزوں کی پرستش کرتے ہو جن کے بارے ميں هللا نے کوئی دليل نازل نہيں کی۔ اگر تم جانتے ہو (تو بتاؤ کہ) ان دونوں 

  فريقوں ميں سے کون سا (فريق) امن ميں رہنے کا زياده سزاوار ہے؟ 
  

   ايک نکتہ:
کا عقيده خوف اور ڈر کی پيداوار بتاتے ہيں، ان کے اس نظريہ کے برعکس آيت بتا رہی ہے کہ ; جو لوگ خداپرستی 9

  دراصل شرک کا عقيده، ڈر کی پيداوار ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ مشرک کے پاس کسی قسم کی دليل اور برہان نہيں ہے (لم ينزل بہ عليکم سلطانا) ١
  فريقين احق باالمن) ۔ امن و سکون، خدا پر ايمان کے زيرسايہ ہے (فای ال٢
۔ صحيح علم خدا تک رسائی کا ذريعہ ہوتا ہے، اگر اس علم سے صحيح کام ليا جائے تو اس سے صحيح نتائج حاصل ہوتے٣

  ہيں ۔ (ان کنتم تعلمون) 
ی امن و ۔ بحث اور مناظره ميں لوگوں کے تعصب کو نہيں چھيڑنا چاہئے (ای الفريقين) فرمايا ہے يہ نہيں کہا کہ "حتماً ہم ہ۴

  سکون ميں ہيں"۔ 

   ٨٣، ٨٢آيت 
ا اِْيَمانَھُْم بِظُْلٍم اُوٰلٓئَِک لَھُُم ااْلَْمُن َوھُْم ُمْھتَُدُوْ◌َن۔ َو تِْلکَ  تُنَآ ٰاتَْيٰنھَآ اِْبٰرِھْيَم َعٰلی قَْوِمہط نَْرفَُع َدَرٰجٍت اَلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َولَْم يَْلبَِسُ◌ُ◌ٓوْ  ُحجَّ

ْنْ◌ نََّشآئُط اِنَّ    َربََّک َحِکْيٌم َعلِْيٌم۔  مَّ
ترجمہ۔ جو لوگ ايمان لے آتے ہيں اور اپنے ايمان کو کسی قسم کے ظلم کے ساتھ نہيں چھپاتے، ان کے لئے امن و سکون 

ہے اور ايسے ہی لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔ اور يہ ہمارے دالئل تھے جو ہم نے ابراہيم کو عطا کئے تاکہ وه اپنی قوم پر استدالل 
  م جس کے لئے چاہتے ہيں درجات بلند کر ديتے ہيں۔ بے شک تمہارا پروردگار حکمت واال اور صاحب علم ہے۔ کريں ہ

  
   چند نکات:

; "لبس" کا معنی ہے کسی چيز کو ڈھانپنا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ايمان چونکہ ايک فطری امر ہے لٰہذا ختم نہيں ہو 9
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  ڈھانپ ليتے ہيں۔ سکتا۔ البتہ اسے مختلف قسم کے غبار ضرور 
خداوند عالم ہی کا بيان ہے، ليکن ايک حديث ميں ہے کہ يہ کالم بھی حضرت ابراہيم کی اس گفتگو کا  ٨٢; اگرچہ آيت 9

  حصہ ہے جو اس سے پہلی آيت ميں بيان ہوئی ہے۔ 
ھی ہے کہ خدا ; بعض روايات کے مطابق آيت ميں مذکور ظلم سے مراد "شرک" ہے۔ اور بعض دوسری روايات ميں يہ ب9

کے مقررکرده رہبروں اور برحق ہاديان کو چھوڑ کر دوسروں کے پيچھے لگ جانا بھی ظلم ہے۔ (تفسير نمونہ از تفسير 
  نورالثقلين) 

  
   پيام:
  ۔ ظلم، ايمان کے لئے آفت ہے اور اس پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ ١
  ھم مھتدون، لم يلبسوا) ۔ ترک ظلم، ہدايت کی عالمت ہے اور ستم، مانع ہدايت ہے (٢
  ۔ ايمان کی حفاظت، خود ايمان سے زياده اہم ہے (لم يلبسوا ايمانھم) ٣
۔ حقيقی امن و سکون اور صحيح ہدايت ايمان اور عدالت کے سايہ ميں ہے (االمن، مھتدون) نہ تو ظالم مومن ہدايت يافتہ ۴

  ہوتے ہيں اور نہ ہی بے ايمان عدالت پسند۔ 
  مان نہ ہو دل کو کھٹکا لگا رہتا ہے (لھم االمن) ۔ جب تک خالص اي۵
 ۔ جو توحيدپرست دليل اور برہان کے ساتھ معاشره کی بے راہروی کا مقابلہ کرے وه بہت سے درجات کا مستحق ہوتا ہے۔ ۶
  حکيم) …۔ خدا کی طرف سے افراد کو ملنے والے درجات اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہی (درجات٧

   ٨۴آيت 
يَّتِہ َداوَد َو ُسلَْيٰمَن وَ َوَوھَبْ   اَيُّْوَب َو يُْوُسَف َو ُمْوٰسی َو ٰھُرْونَط نَا لَٓہ اِْسٰحَق َو يَْعقُْوبَط ُکاّلً ھََدْينَاج َونُْوًحا ھََدْينَا ِمْن قَْبُل َو ِمْن ُذرِّ

  َوَکٰذلَِک نَْجِزی اْلُمْحِسنِْيَن۔ال 
وی بنام ساره سے) اسحق اور يعقوب بخشے۔ اور ان ميں سے ہر ايک کو ہدايت ترجمہ۔ اور ہم نے ابراہيم کو (ان کی بانجھ بي

کی۔ اور نوح کو اس سے پہلے ہدايت کر چکے ہيں اور ابراہيم کی نسل سے داؤد، سليمان، ايوب، يوسف، موسٰی اور ہارون 
   25کو (پيغمبر) قرار ديا۔ اور نيک لوگوں کو ہم اسی طرح جزا ديتے ہيں۔ 

  
   دو نکات:

اگرچہ حضرت اسماعيل عليہ السالم جناب ابراہيم کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے بيٹے تھے، ليکن چونکہ  ;9
  حضرت اسحق بانجھ ماں سے اور وه بھی ان کے بڑھاپے ميں پيدا ہوئے اسی لئے آيت اسحق کا تذکره کر رہی ہے۔ 

کا نام آيا ہے، ليکن ان ميں نہ تو زمانی ترتيب ہے  ; اس آيت ميں اور بعد کی دو آيتوں ميں مجموعی طور پر ستره انبياء9
ميں ان ٨۴اور نہ ہی ان کے رتبے کے مطابق۔ البتہ يہ ہو سکتا ہے کہ ان تينوں آيات ميں ان کی تقسيم اس بنياد پر ہو کہ آيت 

ميں  ٨۶تھے اور آيت ميں ان انبياء کا ذکر ہے جو دنيادار نہيں غريب  ٨۵انبياء کا نام ہے جنہوں نے حکومت کی ہے۔ آيت 
  وه انبياء مذکور ہيں جو خاص قسم کی مشکالت سے دوچار رہے ہيں۔ (تفسيرالميزان) 

  
   پيام:
۔ نيک اوالد (جو پاکيزه ذريت کے ذريعہ انسان کے توحيدی افکار کے دوام کا موجب ہوتی ہے) خدا کا بہترين ہديہ اور ١

  بخشش ہے۔ (وھبنا۔ نجزی) 
  يت اور بعثت کا قديم سے سلسلہ چال آ رہا ہے۔ (نوحاھدينا من قبل) ۔ تاريخ بشريت ميں ہدا٣
۔ صرف اوالد پيغمبر ہونا کوئی اعزاز نہيں ہے، ابراہيم کی ذريت ميں ذاتی کماالت بھی تھے اور خدائی ہدايت سے بھی ۴

  بہره مند رہے ہيں۔ (کالھدينا) 
  ی المحسنين) ۔ الطاف اٰلہی کسی کو بے مقصد عطا نہيں ہوتے۔ (کٰذلک نجز۵

   ٨٧تا  ٨۵آيت 
لِِحْيَن۔ال َو اِْسٰمِعْيَل َو اْليََسَع َو يُْونَُس َو لُْوطً  َن الّصٰ ْلنَا َعلَی اْلٰعلَِمْيَن۔ال َوِمْن ٰابَآئِِہْم َوَزَکِريَّا َويَْحٰی َو ِعْيٰسی َو اِْليَاَسط ُکلٌّ مِّ اط َوُکاّلً فَضَّ

تِِھْم َو اِْخَوانِِھْمج  يّٰ ْستَقِْيٍم۔ َو ُذرِّ   َواْجتَبَْيٰنھُْم َوھََدْيٰنھُْم اِٰلی ِصَراٍط مُّ
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 ترجمہ۔ اور زکريا، يحٰی، عيسٰی اور الياس کو (بھی ابراہيم کی نسل سے قرار ديا) جو سب کے سب صالحين ميں سے تھے۔ 
کے آباء، ذريت اور بھائيوں  ; اور اسماعيل، اليسع، يونس اور لوط کو بھی، اور سب کو تمام جہانوں پر فضيلت دی۔ اور ان9

ميں سے (کچھ لوگوں پر لطف و کرم کيا اور ان کی شائستگی کی وجہ سے انہيں) برگزيده کيا اور انہيں سيدھے راستے کی 
  ہدايت کی۔ 

  
   چند نکات:

اس اوالد کو کہتے ہيں جو باپ کی طرف سے کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اگرچہ حضرت عيسٰی ‘ ‘ ۔ "ذريت١
کے والد نہيں تھے اور وه صرف ماں کی طرف سے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی طرف منسوب تھے ليکن اس آيت ميں 

  وعيسٰی)۔ …انہيں بھی ابراہيم کی ذريت ميں شمار کيا گيا (ومن ذرية
کوسند بنا کر ; روايات ميں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسٰی کاظم عليہم السالم نے بھی اسی آيت 9

اہلبيت اطہار عليہم اسالم کو جو ماں کی طرف سے حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتے ہيں ذريت 
 ۶۶ص  ١٣۔) اور فخر رازی نے بھی اپنی تفسير جلد ٧۴٣رسول اور اوالد رسول بتايا ہے۔ (تفسير نورالثقلين جلد اول ص 

ر صحيح بخاری ميں بھی حضرت ابوبکر سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی هللا ميں اسی نکتہ کو قبول کيا ہے۔ او
  عليہ وآلہ وسلم نے اپنی "ذريت" کا لفظ حضرت امام حسن عليہ السالم کے لئے استعمال کيا ہے۔ 

يحی  ; آيا "يسع" ايک مستقل نام ہے يا لغوی طور پر "وسعت" کے لفظ سے ليا گيا ہے اور وسع کا مضارع ہے (جيسے9
ہے) يا يہ کہ وہی "يؤسع" نبی کا نام ہے جو عبری زبان کا لفظ ہے اور عربی ميں منتقل ہو کر "يسع" بن گيا ہے؟ اس 

  بارے ميں مختلف اقوال ہيں، 
; اگرچہ بعض تاريخيں حضرت يونس کو نسل ابراہيم ميں شمار نہيں کرتيں، ليکن چونکہ اس آيت ميں انہيں ذرئہ ابراہيم 9

کيا گيا ہے ليکن ہم کتب تاريخ کے نقل کرنے کی وجہ سے آيات قرآنی سے دستبردار نہيں ہو سکتے۔ بلکہ  ميں شمار
دوسرے حد سيات کا قرآنی آيات کے ساتھ مقائسہ کريں گے۔ اسی طرح يہی شبہ حضرت لوط کے بارے ميں بھی بيان کيا گيا

  ہے۔ 
ے ساتھ "من" (بعضيہ) کی وجہ سے اس بات کو ثابت کرنے ميں موجود "آبائھم" کے کلمہ ک ٨٧; بعض لوگوں نے آيت 9

کی کوشش کی ہے کہ نعوذ با انبياء کے آباؤاجداد ميں کچھ گمراه لوگ بھی تھے، ليکن آيات کا انداز يہ بتا رہا ہے کہ ان 
ہ کہ ان ميں سے کچھ انبياء کے آباؤ اجداد ميں سے بعض کو نبوت کے لئے برگزيده کيا اور بعض کو برگزيده نہيں کيا، نہ ي

  کافر تھے اور کچھ مٔومن۔ (از تفسير نمونہ) 

   ٨٨آيت 
ا َکانُْوا يَْعَملُْونَ  ِ يَْھِدْی بِہ َمْن يََّشآُء ِمْن ِعبَاِدہط َولَْو اَْشَرُکْوا لََحبِطَ َعْنہُْم مَّ   ۔ ٰذلَِک ھَُدی ّهللاٰ

ں سے جس کو چاہتا ہے ہدايت کرتا ہے۔ اور ا گر وه شرک ترجمہ۔ يہ ہے خدا کی ہدايت، جس کے ذريعہ خدا اپنے بندوں مي
  کريں گے تو ان کے تمام اعمال حبط (اور برباد) ہو جائيں گے۔ 

  
   پيام:
  ۔ حقيقی اور واقعی ہدايت تو خدا ہی کی ہے۔ دوسری تمام ہدايتيں سراب ہيں (ٰذلک ھدی هللا) ١
شاء) اب يہ ہمارا کام ہے کہ اپنے دل اور کانوں کو حق کے قبول ۔ اٰلہی ہدايت کا دروازه ہر شخص کے لئے کھال ہے (من ي٢

  کرنے اور وحی کے سننے کے لئے آماده کريں۔ 
۔ انبياء سميت تمام لوگ جب تک خدا کے ارادے اور اس کے لطف و کرم کے زيِر سايہ نہيں ہوں گے از خود ہدايت نہيں پا ٣

  سکتے۔ (يھدی بہ من يشاء) 
  ٹنے اور باطل ہونے کا موجب بن جاتا ہے (لحبط) ۔ شرک تمام اعمال کے م۴
۔ خدائی طريقہ کار ميں تفريق نہيں ہے۔ حتٰی کہ اگر انبياء بھی شرک کريں گے تو ان کو بھی تنبيہ کی جائے گی، کيونکہ ۵

  معيار حق ہے نہ کہ افراد۔ (ولواشرکوا) اس بات کے پيش نظر کہ سابقہ آيات انبياء سے متعلق ہيں۔ 
نبياء معصوم ہيں اور غبار شرک کبھی بھی ان کے پاکيزه دامن پر نہيں پڑا۔ آيت ميں انبياء کے لئے شرک کا فرض، ۔ تمام ا۶

  فرض محال کے عنوان سے ليا گيا ہے، (ولو) 
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   26۔ زندگی بھر ميں اگر انسان نے ايک لمحہ کے لئے بھی شرک کيا ہے تو وه رہبر بننے کے الئق نہيں ہے، (اشرکوا) ٧
ہی نقطہ نظر سے اخالص اور خدائی روح کے حامل ہونے کو اہميت حاصل ہے۔ اگر روح اخالص نہ ہو تو سب کچھ ۔ الٰ ٨

  ضائع ہو جاتا ہے۔ (ولو اشرکوا لحبط) 

   ٨٩آيت 
ةَج فَاِْن يَّْکفُْر بِھَا ٰھُٓؤآَلِء فَقَدْ  ْلنَا بِھَا قَْوماً لَّْيُسْوا بِھَا بِٰکفِِرْيَن۔  اُوٰلٓئَِک الَِّذْيَن ٰاتَْيٰنھُُم اْلِکٰتَب َو اْلُحْکَم َوالنُّبُوَّ   َوکَّ

ترجمہ۔ يہی وه لوگ ہيں جنہيں ہم نے آسمانی کتاب، حکومت اور مقام نبوت عطا کيا۔ پس اگر (مشرک لوگ) ان سے کفر 
لئے نگہبان مقرر کر برتيں اور انہيں تسليم نہ کريں (تو اے پيغمبر! پريشان نہ ہونا کيونکہ) ہم نے ايسے لوگوں کو ان کے 

ديا ہے جو کافر نہيں ہيں۔ (اگر مشرکين ہٹ دھرمی سے کام ليتے ہيں اور تسليم نہيں کرتے تو دوسرے لوگ موجود ہيں جو 
  ايمان ال چکے ہيں اور ان پر نگران ہيں) 

  
   دو نکات:

اور عقل و ادراک کے لئے ; "حکم" کا لفظ، حکومت اور فرمانروائی کے معنی کے لئے بھی آتا ہے اور فيصلہ کرنے 9
  بھی۔ مفردات راغب ميں ا س کا اصلی معنی "روکنا" اور "منع کرنا" ذکر ہوا ہے۔ 

; چونکہ صحيح عقل، صحيح فيصلہ اور صحيح حکومت غلطی، اشتباه اور خالف ورزيوں سے مانع ہوتے ہيں لٰہذا "حکم" 9
  کا اطالق ان پر ہوتا ہے (تفسير نمونہ) 

ر تفسير روح المعانی ميں مفسرين سے نقل کيا گيا ہے کہ "جو لوگ کافر نہيں ہيں اور حق کو قبول کر ; تفسير المنار او9
  چکے ہيں اور اس کی حمايت پر کمربستہ ہيں" سے مراد ايرانی قوم ہے، (تفسير نمونہ) 

  
   پيام:
ه جاتا، جب راستہ، حق کا ۔ کچھ لوگوں کے کفر کی وجہ سے حق کا مشن اپنے حاميوں اور طرفدارں کے بغير نہيں ر١

راستہ ہو اور خدائی راستہ ہو تو افراد کی آمدورفت انسان کے لئے اہميت کی حامل نہيں ہونی چاہئے۔ اگر کچھ لوگ چلے 
  جاتے ہيں تو دوسرے افراد آ ہی جاتے ہيں۔ 

   ٩٠آيت 
ُ فَبِھُٰدھُُم اْقتَِدْہط قُْل آلَّ اَسْ    ئَلُُکْم َعلَْيِہ اَْجًراط اِْن ھَُو اِالَّ ِذْکٰری لِْلٰعلَِمْيَن۔ اُوٰلٓئَِک الَِّذْيَن ھََدی ّهللاٰ

ترجمہ۔ يہی وه لوگ ہيں جن کو هللا نے ہدايت کی ہے پس تم بھی ان کے انداز ہدايت کی اقتدا کرو، (لوگوں سے) کہو کہ: ميں
  ہے۔ اس (رسالت) کی مزدوری تم سے نہيں مانگتا، يہ قرآن تو عالمين ہی کے لئے ہدايت 

  
   ايک نکتہ:

  ; لفظ "اقتده" ميں حرف "ه" ضمير کے لئے نہيں ہے بلکہ "ہائے سکتہ ہے" ، اور وقت کے لئے استعمال ہوئی ہے۔ 9
  

   پيام:
  ۔ ہدايت انبياء کی پيروی درحقيقت اٰلہی ہدايت کی اقتدأ ہے۔ (ھدی هللا فبھدٰلھم اقتده) ١
اه کو زنده رکھنا چاہئے، اور نئے احکامات کے آ جانے سے گزشتہ افراد کی ۔ اولياء هللا کا نام، ان کی ياد اور ان کی ر٢

  خدمات کو فراموش نہيں کرنا چاہئے (فبھدا ھم اقتده) 
۔ انسانيت کی اہميت يا اس کی قدر و قيمت اس کے افکار اور عملی سيرت سے ہے۔ فرمايا ہے (فبھداھم اقتده) يہ نہيں فرمايا٣

  کی اقتدا کرو۔ (از تفسيرالميزان) "بھم اقتده" يعنی خود ان 
۔ بعض جزئی احکام کی تبديلی يا تنسيخ سے اصول اور کليات پر اثر نہيں پڑتا، پس انبياء کے کلی اصولوں کو دائمی رہنا ۴

  چاہئے (فبھدا ھم اقتده) 
  ۔ مبلغ دين کو دنيا طلبی اور ماديات سے دور رہنا چاہئے (قل ال اسئلکم) ۵
  دنيا کے دوسرے انقالبی رہنماؤں کے درميان يہی فرق ہے کہ انبياء کا ہدف ماديات نہيں ہوتا (ال اسئلکم) ۔ انبياء ميں اور ۶
۔ موفق اور کامياب ترين انسان وه ہوتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے کماالت، نيک اخالق اور محکم طريقہ سے فيض حاصل ٧
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  کرے، (فبھدا ھم اقتده) 
  لئے يادگار اور يادآور ہيں (ذکری) ۔ انبياء، فراموش کار لوگوں کے ٨
 ۔ اسالم، عالمی دين ہے (للعالمين ٩

 

 تفسيرنور

 

   ١٠٠تا  ٩١آيت نمبر 

   ٩١آيت 
ْن َشْی ئٍط قُْل َمْن اَْنَزَل اْلکِ 9 ُ َعٰلی بََشٍر مِّ َ َحقَّ قَْدِرٓه اِْذ قَالُْوا َمآ اَْنَزَل ّهللاٰ ٰتَب الَِّذْی َجآَء بِہ ُمْوٰسی نُْوًرا وَّ ھًُدی لِّلنَّاِس ; َوَما قََدُرواّهللاٰ

ہاُل ثُمَّ َذْرھُْم فِْی َخْوِضِہْم يَْلَعبُْوَن۔ تَْجَعلُْونَہ قََراِطْيَس تُْبُدْونَھَا َو تُْخفُْوَن َکثِْيًراج َوعُ  ُکْمط قُِل اللّٰ ا لَْم تَْعلَُمْوآ اَْنتُْم َوآَل ٰابَآٔوُ   لِّْمتُْم مَّ

ترجمہ۔ اور ان لوگوں نے خدا کو اس طرح نہيں پہچانا جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے، کيونکہ انہوں نے کہا کہ: 
ی چيز (اور کتاب) نازل نہيں کی۔ تم خود ہی کہہ دو کہ جو کتاب (توريت) موسٰی لے کر خداوند عالم نے کسی بشر پر کوئ

آئے تھے وه لوگوں کے لئے نور اورہدايت تھی، اسے کس نے نازل کيا؟ جس کتاب کو تم کاغذ کے پرزے بنا ليتے ہو اور 
ھپا ديتے ہو۔ اور جو کچھ تم (اپنی مرضی کے مطابق) اس سے (ايک حصے کو) ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے کو چ

اور تمہارے باپ دادا نہيں جانتے تھے (اسی آسمانی کتاب تورات) کے ذريعہ تمہيں تعليم دی گئی۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ 
خدا ہی ہے (کہ جس نے ان کتابوں کو نازل کيا ہے) پھر تم انہيں چھوڑ دو تاکہ وه اپنی ياوه گوئيوں اور بيہوده باتوں ميں 

  رہيں۔  سرگرم
  

   ايک نکتہ:
; يہ آيت يہوديوں کے اس گروه کے جواب ميں ہے جو لفظی نزاع کے طور پر کہتے تھے کہ خداوند عالم نے تو کسی 9

  پيغمبر پر کوئی کتاب نازل ہی نہيں کی۔ 
  

   پيام:
انکار کرتے ہيں درحقيقت وه  ۔ انبياء اور آسمانی کتابوں کا بھيجنا خدا کا اپنے بندوں پر لطف ہے، لٰہذا جو لوگ اس بات کا١

  خدا کے لطف و کرم، رحمت و مہربانی، حکمت اور ديرينہ طريقہ کار کے منکر ہيں۔ (ما قدروا هللا) 
  ۔ اصلی تورات نور اور ہدايت تھی (نوراً وھدًی) ٢
  ۔ دينی معارف کی قطع و بريد، ان معارف کے ساتھ کھيلنا ہوتا ہے (قراطيس۔ يلعبون) ٣
  ر انسان کی بہت سے معارف اور معلومات تک دسترس ناممکن ہے (علمتم مالم تعلموا) ۔ وحی کے بغي۴
۔ کفار کے انکار اور ان کی ہٹ دھرمی کے مقابلے ميں جو چيز انسان کی تقويت کا باعث بنتی ہے وه ہے خدا کی ذات پر ۵

  توکل۔ (قل هللا) 
  يں ہے (ذرھم) ۔ انبياء کا کام صرف تبليغ کرنا ہے کسی کو مجبور کرنا نہ۶

   ٩٢آيت 
ُق الَِّذْی بَْيَن يََدْيِہ َولِتُْنِذَر اُمَّ اْلقُٰری َوَمْن َحْولَھَاط َوالَّ  َصدِّ ِخَرِة يُْؤِمنُْوَن بِہ َوھُْم َعٰلی َصاَلتِِہْم َوٰھَذا ِکٰتٌب اَْنَزْلٰناهُ ُمٰبَرٌک مُّ ِذْيَن يُْؤِمنُْوَن بِااْلٰ

  يَُحافِظُْوَن۔ 
مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کيا ہے، (اس آسمانی کتاب کی) تصديق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ ترجمہ۔ اور يہ 

چکی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ تم مکہ اور اس کے اطراف (کے لوگوں) کو ڈراؤ۔ اور جو لوگ آخرت پر ايمان رکھتے ہيں 
  وه اس پر بھی ايمان التے ہيں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہيں۔ 
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   ايک نکتہ:
; آيت ميں "ولتنذر" کہا گيا ہے "لتنذر" نہيں کہا گيا۔ اور يہ شايد اس بات کی طرف اشاره ہے کہ قرآن مجيد کے اور بھی 9

  اہداف ہيں۔ جن ميں ايک مکہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو ڈرانا بھی ہے۔ 
  

   پيام:
حصول، شفا، رشد و ہدايت عزت تک رسائی وغيره کيونکہ يہ آن مجيد ہر قسم کی برکات کا حامل ہے (مثالً تدبر، عبرت کا١

  سب کچھ قرآن ميں ہے) (مبارک) 
۔ قرآن دوسری آسمانی کتابوں کے ہم آہنگ ہے اور يہ اس کے مقصد واحد کے حامل ہونے اور اٰلہی کتاب ہونے کی دليل ٢

اور محدوديت پر مشتمل ہوتی ہيں ايک ہے (مصدق) جبکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابيں جو ان کی خواہشات پر مبنی 
  دوسرے سے ہم آہنگ نہيں ہوتيں۔ 

۔ مکہ "ام القرٰی" (تمام آباديوں کی ماں) ہے، لٰہذا عالم اسالم کو وہاں سے علمی اور روحانی غذا ملنی چاہئے اور وہيں ٣
ے اميد، حفاظت، غذا، تربيت اور سے ہی دنيائے اسالم کے اميدافزا پروگرام بننے چاہئيں، جس طرح ماں اپنی اوالد کے لئ

  رشد و ہدايت کا ذريعہ ہوتی ہے۔ 
۔ اگرچہ انبياء کرام عليہم السالم ہدايت اور نجات کی خوشخبری دينے والے ہوتے ہيں، ليکن چونکہ انسان کی زياده تر 

اسی لئے کوشش ضرر کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے اور روحانی طور پر اسے ڈرانے کی زياده ضرورت ہوتی ہے 
مرتبہ،  ٨٠مرتبہ اور "بشارت"  ١٢٠قرآن مجيد ميں "نذير" کا کلمہ "بشارت" کے کلمہ سے زياده استعمال ہوا ہے، "انذار" 

  (لتنذر) 
تبليغ کا انداز قدم بقدم ہونا چاہئے۔ پہلے اسے اپنے رشتہ داروں سے شروع کيا جائے "وانذر عشيرتک االقربين" يعنی  ۵

پھر عالقہ کے لوگوں کو (ام القرٰی) پھر دنيا بھر کے انسانوں کو "رحمة ) ٢١۴دارں کو ڈراؤ (شعرأ/اپنے قريب ترين رشتہ 
النذر کم بہ و من بلغ" ) "٢٨کافة للناس" (تمام لوگوں کے لئے) (سبا/) "١٠٧للعالمين" تمام جہانوں کے لئے رحمت (انبياء/

ان ھو االذکر للعالمين" يعنی يہ قرآن ) "١٩…يہ قرآن پہنچے (انعاميعنی تاکہ ميں تمہيں اور ان تمام افراد کو ڈراؤں جن تک 
   )٩٠عالمين ہی کے لئے ہدايت ہے، انعام/

  ۔ آخرت پر عقيده، نبوت پر عقيده کا موجب ہے (ئومنون باالخرة، ئومنون بہ) 
  …) ۔ ايمان کا واضح اور روشن ترين مظہر، نماز ہے (علی صالتھم٧
  وھم علی صالتھم يحافظون) …کی پابندی کے ساتھ ادائيگی کا ايک عامل ہے (باالخرة۔ آخرت پر ايمان، نماز ٨

   ٩٣آيت 
َمْن قَا ِ َکِذباً اَْو قَاَل اُْوِحَی اِلَیَّ َولَْم يُْوَح اِلَْيِہ َشْی ٌء وَّ ِن اْفتَٰری َعلَی ّهللاٰ ُ ط وَ َوَمْن اَْظلَُم ِممَّ لَْوتَٰرٓی َل َساُْنِزُل مْثِ◌َل َمآ اَْنَزَل ّهللاٰ

لُِمْوَن فِْی َغَمٰرِت اْلَمْوِت َواْلَمٰلٓئَِکةُ بَاِسطُْوآ اَْيِدْيہُْمج اَْخِرُجْوآ اَْنفَُسُکْمط اَْليَْوَم تُجْ  ِ اِِذالظّٰ َزْوَن َعَذاَب اْلھُْوْ◌ِن بَِما ُکْنتُْم تَقُْولُْوَن َعلَی ّهللاٰ
  ْوَن۔ َغْيَر اْلَحقِّ َو ُکْنتُْم َعْن ٰاٰيتِہ تَْستَْکبِرُ 

ترجمہ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو گا جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے يا (دعوٰی کرکے) کہتا ہے کہ: مجھ پر وحی 
ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بھی وحی نہيں ہوئی۔ يا (جھوٹ فريب کے طور پر) کہتا ہے کہ ميں بھی اسی طرح نازل کرتا 

پيغمبر!) اگر تم اس وقت کو ديکھو جب ظالم لوگ موت کی سکرات ميں گرفتار ہوہوں جس طرح خدا نے نازل کيا ہے، (اے 
چکے ہوں گے اور فرشتے ان کی روح کو قبضرنے کے لئے اپنے طاقتور ہاتھ ان کی طرف بڑھائے ہوئے انہيں جان دينے 

و تم خدا کی طرف منسوب کاحکم کرتے ہيں، (اور کہتے ہيں) آج رسواکن عذاب ديئے جاؤ گے بوجہ ان ناجائز باتوں کے ج
  کرتے تھے اور اس کی آيات سے سرپيچی کرتے تھے۔ 

  
   چند نکات:

اس آيت کی شان نزول کے بارے ميں کہا گيا ہے کہ: "عبد بن سعد" نامی ايک شخص کاتبان وحی ميں سے تھا، اس نے 
نے لوگوں کو اکٹھا کرکے کہنا وحی کی کتابت ميں خيانت سے کام ليا تو سرکار رسالت نے اسے وہاں سے نکال ديا اس 

  شروع کر ديا "ميں بھی قرآنی آيات کی مثل ال سکتا ہوں۔" 
بعض لوگوں نے اس آيت کے نزول کی وجہ "مسيلمہ کذاب" کے دعوائے نبوت کو بيان کيا ہے جس نے پيغمبر اسالم صلی 

رين کے نزديک يہ آيت مدنی ہے اور آنحضرت هللا عليہ وآلہ وسلم کے آخری ايام ميں نبوت کا جھوٹا دعوٰی کيا تھا، ان مفس
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  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ہی کے حکم سے اس جگہ پر درج کی گئی ہے۔ 
"غمرات" کا معنی ہے مرنے کے وقت کی سختياں، جو انسان کو اپنی گرفت ميں لے ليتی ہيں، جو لفظ "غمره" سے ليا گيا 

  ہے جس کا معنی ہے آثار کا مٹ جانا اور غرق ہونا۔ 
  

   پيام:
اوقال …۔ علمی طريقہ سے کسی پر ظلم کرنا اور نااہل افراد کی طرف سے رہبری کا دعوٰی بہت بڑا ظلم ہے (ومن اظلم١

  اوحی الی)۔ 
۔ دين ميں بدعت۔ جو کہ بعض خلفأ کا کام بھی رہا ہے۔ جھوٹ باندھنے اور خدا پر بہتان طرازی کے مصداقوں ميں سے ٢

  ايک ہے۔ 
تو حق کو نيچے لے آنے کی کوشش کرتے ہيں يا پھر اپنی باتوں کو اوپر لے جاتے ہيں۔ پہلے تو کہتے ۔ حق کے دشمن يا ٣

ہيں کہ "قرآن افسانہ ہے۔" اگر اس مقصد ميں کامياب نہ ہوئے تو کہتے ہيں کہ: "ميں بھی قرآن کی طرح بہترين باتيں کر 
   )٣١اء لقلنا مثل ھذا" (انفال/يا کہتے ہيں: "لو نش 27سکتا ہوں" (سانزل مثل ما انزل هللا) 

۔ دينی منصب اور مذہبی تخصص کے جھوٹے اور نااہل دعويدار بہت برے طريقے سے جان ديتے ہيں۔ (ولوتری اذا ۴
  لظالمون) 

  ۔ غرور و تکبر اور وحی و دين کی توہين کی سزا "عذاب الھون" (رسواکن عذاب) ہے۔ (تجزون عذاب الھون) ۵
وت کے پہلے ہی لمحہ سے ہو جاتا ہے اگرچہ روح اور جان لينا خدا کا کام ہے، ليکن کافروں سے ۔ خدائی سزا کا آغاز م۶

  کہا جائے گا "مرو" "نکالو اپنی جان" (اخرجوا انفسکم) يہ ايک طرح کی توہين اور تحقير ہے۔ 
  ۔ انسان کی روح مستقل ہے (اخرجوا انفسکم) ٧
  تستکبرون) …اری اور ذلت ہے (عذاب الھون۔ دنيا ميں تکبرو غرور کا نتيجہ آخرت کی خو٨

   ٩۴آيت 
ْلٰنُکْم َوَرآَء ظُھُْوِرُکْم َومَ  ا َخوَّ ٍة وَّ تََرْکتُْم مَّ َل َمرَّ نُکْم اَوَّ ا نَٰری َمَعُکْم ُشفََعآَء ُکُم الَِّذْيَن َزَعْمتُْم اَنَّھُْم فِْيُکْم َولَقَْد ِجْئتُُمْونَا فَُراٰدی َکَماَخلَْقٰ

ُؤا ا ُکْنتُْم تَْزُعُمْوَن۔ ُشَرٰکٓ   ط لَقَْد تَّقَطََّع بَْينَُکْم َوَضلَّ َعْنُکْم مَّ
ترجمہ۔ يقيناً تم (بوقت موت يا بروز قيامت) اکيلے ہی ہمارے پاس آؤ گے۔ جس طرح کہ پہلی مرتبہ ہم نے تمہيں تنہا پيدا کيا 

گے۔ اور جن (بتوں) کو تم اپنا شفيع اور خدا کا  ہے، اور تمام اموال کو جو ہم نے تمہيں دئيے ہيں اپنے پيچھے چھوڑ آؤ
شريک سمجھتے تھے ہم انہيں تمہارے ساتھ نہيں ديکھتے۔ تمہارے تمام رشتے ٹوٹ گئے اور تمہارے تمام خياالت اور گمان 

  مٹ گئے۔ 
  

   دو نکات:
عمل) سے ليا گيا ہے جس يہ خطاب بوقت مرگ يا بروز قيامت مشرکين سے کيا جائے گا۔ "خولنا" کا کلمہ "خول"(بر وزن 

کا معنی ہے وه خير اور بہتری جس کے ليے سر پرست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عام طور پر اس کا اطالق مال و شروت
  پر کيا جاتا ہے۔ 

  
   پيام:
  پيدائش کے دن کی مانند يکہ و تنہا ہو گا (فرادٰی) ‘ ۔ قيامت اور قبر ميں انسان ١
عاجز و نادار ہو گا (کما ‘ گريان ‘ حشور ہونے کے وقت روز والدت کی طرح عريان ۔ انسان قيامت کے دن کے ليے م٢

  خلقنکم اول مرة) 
  جسمانی ہو گی۔ (کما خلقنکم اول مرة) ‘ ۔ معاد٣
۔ بت۔ چنانچہ يہ آيت ۴۔ طاعوت او رارباب ٣۔ مال و ثروت ٢۔ مشرکين کو چار چيزوں پر زياده بھر وسہ تھا ۔ ا۔ قوم و قبيلہ ۴

  کے بعد اور قيامت ميں ان چار چيزوں کی بے ثباتی اور بے بضاعتی کو بيان کر رہی ہے۔ مرنے 
  "فرداٰی"قوم و قبيلہ کے بغير۔ 

  "ترکتم ما خولناکم" مال و ثروت کے بغير۔ 
  "مانرٰی معکم شفعاء" يارو مدد گار کے بغير۔ 
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  بغير۔  "ضل عنکم ما کنتم تزعمون" ہر قسم کی دوسری خيالی قدرت کی حمايت کے

   ٩۵آيت 
 ُ َ فَالُِق اْلَحبِّ َوالنَّٰويط يُْخِرُج اْلَحیَّ ِمَن اْلَميِِّت َو ُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّط ٰذلُِکُم ّهللاٰ ی تُْؤفَُکْوَن۔ اِنَّ ّهللاٰ    فَاَنّٰ

نکالتا ہے اور مردے کو ترجمہ۔ بے شک خدوند عالم ہی دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے واال ہے، زنده کو مردے سے 
  زنده سے باہر نکالنے واال ہے، يہ ہے تمہارا خدا بس تم کس لئے بھٹکتے پھرتے ہو؟ 

  
   دو نکات:

"فالق کا لفظ "فلق" سے نکال ہے جس کامعنی ہے شگافتہ کرنا۔ "حب" اور "حبہ" غلہ کے دانے کو کہتے ہيں۔ جيسے گندم 
اٹا جاتا ہے۔ دوسرے دانوں پر بھی اس کا اطالق ہوتا ہے اور "نوٰی" کا اور جو وغيره کے دانے کہ جن کی فصالت کو ک

  معنی ہے گٹھلی۔ 
بے جان چارے سے جاندار حيوانوں کو اور جاندار حيوانوں سے بے جان دودھ کو پيدا کرتا ہے۔ اسی طرح بے جان گٹھلی 

کرتا ہے اور روايات کے بقول: بے سے زنده اور فعال درخت کو اور پروان چڑھے درخت سے بے جان گٹھلی کو پيدا 
ايمان لوگوں سے مومن افراد پيدا ہوتے ہيں اور مومن افراد سے بعض اوقات کافر پيدا ہوتے ہيں۔ (يخرج الحی من الميت و 

  مخرج الميت من الحی) 
  

   پيام:
 ا اور اگانا خدا کا کام ہے۔ (فالق) ۔ دانے يا گٹھلی کو زمين ميں ڈالنا اور کاشت کرنا انسان کا کام ہے ليکن انہيں شگافتہ کرن١
۔ تمہارا رزق اور روزی انہی دانوں اور گٹھليوں کی راه سے حاصل ہوتی ہے پس تم کہاں اور کس کے پيچھے سرگرداں ٢

  پھر رہے ہو؟ (فانی تٔوفکون) 
  ۔ قدرتی اور طبعی آثار ميں غور و فکر، خدا کی معرفت کا بہترين راستہ ہے۔ ٣

   ٩۶آيت 
ْصبَاِحج َوَجَعَل الَّْيَل َسَکنًا وَّ الشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًاط ٰذلَِک تَْقِدْيُر اْلَعِزْيِز اْلَعَ◌لِْيِم۔  فَالِقُ    ااْلِ

ترجمہ۔ خداوند عالم صبح (کی سفيدی) کو شگافتہ کرنے واال ہے، اس نے رات کو آرام و سکون کے لئے اور سورج اور 
  يا ہے۔ يہ خداوند دانا و توانا کے مقررکرده (اصول) ہيں۔ چاند کو حساب کے لئے مقرر فرما

  
   دو نکات:

  "اصباح" کا ايک معنی تو ہے "صبح" اور دوسرا معنی ہے "صبح ميں داخل" ہونا، ليکن يہاں پر مراد وہی پہال معنی ہے۔ 
ی ہيں۔ اور اس آيت ميں آسمان اس سے پہلی آيت ميں زمين ميں خداوند عالم کی قدرت اور حکمت کی تين نشانياں بيان کی گئ

ميں اس کی قدرت کی نشانيوں کو بيان کيا گيا ہے، اور وه ہيں رات اور دن جو اس کی قدرت کی دو نشانياں ہيں۔ جس طرح 
ميں ارشاد ہوتا ہے "وجعلنا الليل والنھار آيتين"۔ رات کے وقت آرام و استراحت، مناجات، معراج،  ١٢کہ سوره بنی اسرائيل /

  رآن اور تہجد کی باتوں کا ذکر ہے۔ نزول ق
  

   پيام:
۔ رات اور دن کے ہر لمحہ کی پيدائش، قدرت، حکمت اور ايسے فالق کی محتاج ہے جو يہ کام تقدير اور اندازے کے ساتھ ١

  انجام ديتا ہے۔ 
نے کی مذمت ۔ رات آرام کے لئے ہے اسی ليے روايات ميں رات کے وقت کام کرنے، جانور کو ذبح کرنے اور سفر کر٢

   ٢٨وارد ہوئی ہے۔ 
   29۔ سورج اور چاند نظم و انتظام، حساب و کتاب اور دوسرے منظم امور بجا النے کا ذريعہ ہيں۔ ٣

   ٩٧آيت 
ٰيِت ِل  ْلنَا ااْلٰ   ْوٍم يَّْعلَُمْوَن۔ قَ َوھَُوالَِّذْی َجَعَل لَُکُم النُُّجْوَم لِتَْھتَُدْوا بِھَا فِْی ظُلُٰمِت اْلبَرِّ َو اْلبَْحِرط قَْد فَصَّ
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ترجمہ۔ اور وه وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے ہيں تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاريکيوں ميں ان کے 
ذريعہ سے راه معلوم کرو۔ اس ميں شک نہيں ہے کہ ہم نے اپنی نشانياں ان لوگوں کے لئے تفصيل کے ساتھ بيان کر دی ہيں 

  ں۔ جو آگاه ہيں اور دانا ہي
  

   دو نکات:
علم ہيئت، انسان کے قديم ترين علوم ميں سے ہے۔ اور انسان ايک عرصہ دراز سے وقت، سمت، قبلہ اور دوسری چيزوں 
کی پہچان کے لئے صحراؤں اور درياؤں کے سفر ميں ستاروں سے استفاده کرتا چال آ رہا ہے۔ يہ ايک ايسا اوزار ہيں جو 

  ، طبعی قدرتی، عمومی اور مفت ہيں۔ قابل اطمينان، دائمی، ہر دم تازه
اسالم نے مظاہر فطرت پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ بعض سورتوں کے نام طبعی چيزوں کے نام پر ہيں۔ اسالمی عبادات 
کا طبعيات سے گہرا تعلق ہے۔ مثالً وقت شناسی، قبلہ شناسی، چاند گرہن، سورج گرہن، نماز آيات، ہر مہينے کی پہلی تاريخ،

ی چيزيں، علم ہيئت سے مسلمانوں کی آشنائی کا سبب بنيں اور انہی کی وجہ سے بغداد، دمشق، قاہره، مراغہ اور اور يہ
  اندلس ميں مسلمانوں کے ہاتھوں رصدخانے وجود ميں آئے اور اس بارے ميں مسلمانوں نے کتابيں تحرير کيں۔ 

  
   پيام:
  ہيں، کائنات کے خالق اور اس کے مدبر نہيں ہيں۔ (جعل لکم)  ۔ ستارے، خدا کی مخلوق اور راه معلوم کرنے کا ذريعہ١
  ۔ ستاروں کا نظام اس قدر منظم اور مرتب ہے کہ اس سے بڑی آسانی کے ساتھ راہيں معلوم ہو جاتی ہيں۔ (لتھتدوا) ٢
مقرر فرمائے  ۔ دريائی اور صحرائی سفر کے لئے جس کا انسان کو زندگی ميں بہت کم ہی اتفاق ہوتا ہے خدا نے راہنما٣

ہيں، تو کيا يہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے کہ انسان کی دائمی حرکت کے لئے اور راه حق کو گم نہ کرنے کے لئے کوئی 
  راہنما (نبی اور امام) نہ بنائے ہوں؟ 

سان کو ۔ فقط ستاروں کے وزن، حجم، فاصلے، حرکت اور مدار کی پہچان بلکہ کلی طور پر ستاره شناسی يا علم نجوم ان۴
  خدا تک نہيں پہنچاتا، بلکہ انسان خود اراده کرے کہ اس ذريعہ سے خدا کی معرفت حاصل کرے (لقوم يعلمون) 

اس لئے بہت سے آئينہ فروش ايسے ہيں جو اپنے چہرے کو نہيں سنوارتے اور آئينہ ميں اپنی صورت کو نہيں ديکھتے۔ 
  يا جائے صرف آئينہ يا اس کی طرف ديکھنا ہی کافی نہيں۔ اصالح کے لئے شرط ہے کہ اراده کرکے مقصد کو حاصل ک

   ٩٨آيت 
ٰيِت لِقَْوٍم يَّفْ  ْلنَا ااْلٰ اِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ وَّ ُمْستَْوَدٌعط قَْد فَصَّ ْن نَّْفٍس وَّ   قَھُْوَن۔ َوھَُوالَِّذٓیْ اَْنَشاَُکْم مِّ

سب آدم کی اوالد ہو) پس تم ميں سے کچھ تو قرار پا چکے  ترجمہ۔ اور وه وہی ہے جس نے تمہيں ايک جان سے پيدا کيا (تم
ہيں (اور اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہيں) اور کچھ ابھی (باپ کی پشتوں اور ماؤں کے رحم ميں) نقل وانتقال کی 

  يں۔ حالت ميں ہيں۔ ہم نے اپنی آيات کو ان لوگوں کے لئے تفصيل کے ساتھ بيان کر ديا ہے جو اہل فہم و شعور ہ
  

   دو نکات:
۔ مسلسل تربيت۔ انسان کی پيدائش ميں ان دونوں ٢۔ نئی چيز کووجود ميں النا ١"انشأ" کی تعبير ميں دو نکتے پوشيده ہيں 

نکات کو پيش نظر رکھا گيا ہے۔ ايک تو اس ميں نيا وجود ہے اور دوسرے اس کی مسلسل تربيت کی جاتی ہے۔ کسی کی 
  ا پيدا کرکے اسے چھوڑ دينا بے فائده ہے۔ اور اس کی کوئی قدر و قيمت نہيں ہے۔ تقليد کرتے ہوئے پيدا کرنا ي

۔ تم پائيدار روح اور ١"مستقر" اور "مستودع" کی تعبير ميں اور بھی معانی ذکر ہوئے ہيں۔ منجملہ ان کے يہ بھی ہيں کہ: 
۔ تم عورت کے پائيدار اور مرد کے ٣و۔ ۔ تم پائيدار اور ناپائيدار ايمان کے حامل ہ٢ناپائيدار جسم کے حامل ہو۔ 

۔ نعمتيں کبھی ۵۔ تم زمين ميں مستقر ہو اور قيامت تک کے لئے قبر ميں وديعت ہو۔ ۴ناپائيدارنطفوں سے پيدا ہوئے ہو۔ 
ا پائيدار ہوتی ہيں اور کبھی ناپائيدار۔ جيسا کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ اسالم سے منقول ہے کہ: "نماز عيد کے بعد خد

سے دعا مانگی جائے کہ وه اپنی نعمتيں ہمارے لئے دائمی قرار دے کيونکہ اس نے خود فرمايا ہے "فمستقرو مستودع" 
  (تفسير نورالثقلين اسی آيت کے ذيل ميں) 

  
   پيام:
  ۔ تم سب کی اصل اور بنياد ايک ہی ہے پس يہ سب اختالفات، تفوق طلبی اور نسلی امتياز کيسا؟ (من نفس واحدة) ١
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  ۔ ايک نفس (جان) سے تمام انسانوں کی تخليق ميں اس قدر تنوع اور نت نئے نمونے، عظمت خداوندی کی عالمت ہے۔ ٢
۔ ہر بخشش اور عطيہ پائيدار نہيں ہوتا جب تک نعمت اور امکانات موجود ہيں ا س سے بہتر سے بہتر فائده اٹھانے کی ٣

  کوشش کرو (فمستقرو مستودع) 
  فہم" نہ ہو معارِف اٰلہی سے بہره مند نہيں ہو سکتا۔ (لقوم يفقھون)  ۔ جب تک انسان "اہل۴

   ٩٩آيت 
َمآِء َمآئًج فَاَْخَرْجنَا بِہ نَبَاَت ُکلِّ َشْیٍء فَاَْخَرْجنَا ِمْنہُ َخِضًرا نُّْخِرجُ  تََراِکبًاج َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَلْ  َِوھَُوالَِّذٓیْ اَْنَزَل ِمَن السَّ ِعھَا مْنہُ َحبًّا مُّ

َغْيَر ُمتََشابٍِہط اُْنظُُرْوآ  اَن ُمْشتَِبھًا وَّ مَّ ْيتُْوَن َوالرُّ الزَّ ْن اَْعنَاٍب وَّ ٍت مِّ َجنّٰ ٰيٍت لِّقَْوٍم قِْنَواٌن َدانِيَةٌ وَّ اِٰلی ثََمِرٓه اَِذآ اَْثَمَرَويَْنِعہط اِنَّ فِْی ٰذلُِکْم اَلٰ
  يُّْؤِمنُْوَن۔ 

س نے آسمان سے پانی نازل کيا، پس اس کے ذريعہ ہر قسم کی نباتات کو ہم نے اگايا اور ترجمہ۔ اور وه وہی خدا تو ہے ج
اس نباتات سے سبز تنے اور شاخيں نکاليں کہ ہم اس سے باہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہيں۔ اور کھجور کے شگوفوں سے 

ار کے باغات (کی پرورش کی) جو باہم لٹکے ہوئے گچھے اور خوشے (باہر نکالے) اور (ہم نے) انگور اور زيتون اور ان
صورت ميں ايک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہيں اور (کچھ) ايک دوسرے سے جدا جدا بھی ہيں۔ اور اس کے پھل کی 

طرف غور سے نگاه کرو کہ جب وه پھلے اور پکے۔ بے شک اس ميں ايماندار لوگوں کے لئے (خدا کی) بہت سی نشانياں 
  ہيں۔ 

  
   چند نکات:
پہلی آيت ميں فرمايا: تمام انسان ايک نفس سے ہيں اور اس آيت ميں فرماتا ہے کہ: تمام نباتات، درخت اور پھل  اس سے

  ميوے ايک ہی سرچشمہ سے ہيں اور وه ہے بارش کا پانی۔ 
"متراکب" کا لفظ "رکوب" (سوار ہونا) سے نکال ہے۔ جس کا مطلب ہے ايک دوسرے پر سوار پھل اور باہم گتھے ہوئے 

  دانے۔ 
"طلع" کھجور کے بند شگوفوں کو کہتے ہيں۔ "قنوان" تار کی مانند باريک لڑياں بعد ميں جن پر کھجور کے خوشے تيار 

ہوتے ہيں۔ "دانيہ" ايسے خوشے ہوتے ہيں جو گتھے ہوئے ہونے کی وجہ سے ايک دوسرے کے نزديک ہوتے ہيں يا سنگين
شابہ" وه درخت ہوتے ہيں جو ظاہری شکل و شباہت ميں ايک دوسرے بوجھ کی وجہ سے زمين کے نزديک ہوتے ہيں۔ "مت

ويں آيت ميں بھی اسی بات کاذکر  ١۴١سے ملتے جلتے ہيں،۔ جيسے زيتون اور انار ہيں (اس بارے ميں اسی سورت کی 
وسرے ہے) "غيرمتشابہ" مزے اور خاصيت ميں ايک دوسرے سے جدا جدا۔ يا اس سے يہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ايک د

سے اس بات ميں مشابہ ہيں کہ ايک ہی آب و خاک سے ہيں۔ اور غيرمتشابہ ميووں اور درختوں ميں ہيں۔ بعض پھل ايک 
  دوسرے سے ملتے جلتے ہيں اور بعض ايک دوسرے سے مختلف ہيں۔ اور "ينع" کا معنی ہے پھل کے پکنے کی طرز۔ 

ے تعبيريں بيان ہوئی ہيں۔ "لقوم يعلمون"، "لقوم يفقھون" اور اس آيت ميں اور اس سے پہلے کی دو آيات ميں تين پے درپ
  "لقوم ئومنون" اس قسم کی تعبيرات النے کی کيا وجہ ہے؟ اس کا جواب آپ کو ذيل کے پيام ميں ملے گا۔ 

  
   پيام:
  ۔ تمام سبزه جات اور نباتات کا منبع بارش کا پانی ہے (من السماء ماء فاخر جنابہ نبات کل شٔی) ١
بارش کا نازل کرنا ہو يا دانے کا شگافتہ کرنا اور ا س سے درختوں اور پھل ميووں کا اگانا، سب خدا کے ہاتھ ميں ہے ۔ ٢

  (انزل، فالق، نخرج) 
  ۔ مطلب کو بيان کرنے ميں اولويت کو پيش نظر رکھا جائے (زراعت اور گندم، خرما، انگور، زيتون، اور انار) ٣
صرف مادی اور کھانے کی حد تک ہی نہيں ہونا چاہئے، ان سے فکری اور توحيدی تعلق  ۔ پھل ميووں سے تمہارا تعلق۴

  بھی ہونا چاہئے (انظروا) 
اس بات کا ) ٩٧۔ ستاروں سے بہره مندی کے علم اور واقفيت کی ضرورت ہوتی ہے لٰہذا فرمايا ہے "لقوم يعلمون" (آيت ۵

اور يہ کاروان پائيدار اور ناپائيدار صورت ميں رواں دواں ہے ، اس ادراک کہ کاروان بشريت کو ايک نفس سے پيدا کيا ہے 
نباتات، بارش اور ) ٩٨بات کو سمجھنے کے لئے گہرے ادراک کی ضرورت ہوتی ہے لٰہذا فرمايا ہے "لقوم يفقہون" (آيت 
کہ ان سب کا پيدا کرنے  پھل ميووں سے معنوی طور پر بھی استفاده کيا جانا چاہئے، اور اس بات سے غافل نہيں رہنا چاہئے

واال اور انہيں ہستی کی نعمت سے نوازنے واال خداوند عالم ہے، اس کے لئے ايمان کی ضرورت ہوتی ہے لٰہذا فرماتا ہے 
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  (لقوم ئومنون) 

   ١٠٠آيت
ِ ُشَرَکآَء اْلِجنَّ َوَخلَقَہُْم َوَخَرقُْوا لَہ بَنِْيَن َو بَٰنتٍم بَِغْيِر عِ  ّٰ ِ َ◌ا يَِصفُْوَن۔ َوَجَعلُْوا    ْلٍمط ُسْبٰحنَہ َو تَٰعاٰلی َعمَّ

ترجمہ۔ اور ان لوگوں نے جنات کو خدا کا شريک بنايا ہے جبکہ جن خدا کی مخلوق ہيں۔ اور بغير سوچے سمجھے خدا کے 
  ۔ لئے بيٹے اور بيٹياں گھڑ لی ہيں۔ خداوند عالم ان صفات سے منزه اور برتر ہے جو وه خدا کے لئے بيان کرتے ہيں

  
   دونکات:

"خلق" کا معنی ہے کسی چيز کو باقاعده حساب کے تحت وجود ميں النا، اور "خرق" کسی چيز کو بغير سوچے سمجھے 
اور بغير کسی حساب کے پاره پاره کر دينا اور "اختراق" بے انتہا اور بغير سوچے سمجھے جھوٹ بنانا۔ پس "خرقوا" کے 

کے اور اطراف و جوانب کو پيش نظر رکھے بغير کسی بات کا اظہار کرنا،  جملے کا معنی ہو گا بغير کسی سوچ سمجھ
  باتيں بنانا اور دعوے کرنا۔ (تفسير نمونہ) 

بقول قرآن مجيد، عيسائی حضرت عيسٰی عليہ اسالم کو اور يہودی حضرت عزير عليہ اسالم کو خدا کا بيٹا جانتے تھے۔ اور 
ئکہ کو خدا کی اوالد سمجھتے تھے۔ زردشتی بھی "اھريمن" کو جو جنات کے بقول: کئی لوگ مال ١٩سوره زخرف کی آيت 

ميں سے تھا خدا کا شريک قرار ديتے تھے اور تمام برائياں اسی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ کچھ عرب تو خدا اور جنوں 
نے خدا اور جنات کے کے درميان رشتہ داری کے قائل تھے۔ بقول قرآن "وجعلوابينہ و بين الجنة نسبا" يعنی ان لوگوں 

   )١۵٨درميان رشتہ قرار ديا ہے (صافات/
  

   پيام:
  بغير علم) …۔ جہالت، خرافات گھڑنے کی بنياد ہے (خرقوا١
  ۔ مخلوق، خالق کيونکر بن سکتی ہے؟ (وخلقھم) ٢
ے نقائص اور ۔ ازدواج اور اوالد کا پيدا کرنا ايک کمی کو پورا کرنے کے لئے ہوتے ہيں اور خداوند متعال اس قسم ک٣

 عيوب سے پاک و مبرا ہے (سبٰحنہ 

 

 تفسيرنور

 

   ١٢٠تا  ١٠١آيت نمبر 

   ١٠٢۔ ١٠١آيت 
لَْم تَُکْن لَّہ َصاِحبَةٌ ط َوَخلََق ُکلَّ َشْيئٍج َوھَُو بِ  ی يَُکْوُن لَہ َولٌَد وَّ ُ َربُُّکْمج آَلاِٰلہَ ااِلَّ بَِدْيُع السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِضط اَنّٰ ُکلِّ َشْیٍء َعلِْيٌم۔ ٰذلُِکُم ّهللاٰ

ِکْيٌل۔ ھَُوج َخاِلُق ُکلِّ َشْی ٍء فَاْعبُُدْوہُج َوھَُو َعٰلی ُکلِّ شَ    ْی ٍء وَّ

ترجمہ۔ (وه) آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے، اس کے لئے بيٹا کيسے ہو جبکہ اس کے بيوی ہی نہيں ہے۔ اور اس 
  نے ہر چيز کو پيدا کيا ہے اور ہر چيز کو جانتا ہے۔ 

يدا کرنے واال ہے۔ پس تم اسی کی وہی ہے خدا جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے عالوه کوئی اور معبود نہيں، ہر چيز کا پ
  عبادت کرو اور وه ہر چيز کا نگہبان اور مدبر ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

جس نے کسی کی ديکھا ديکھی اور پہلے سے تيارشده نقشہ کے بغير آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے اسے اوالد اور بيوی 
  کرے۔  کی کيا ضرورت ہے؟ وه تو ايک ہی ارادے کے ساتھ جو چاہے پيدا
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   پيام:
۔ خالق کائنات، قادر و توانا ہے اسے اوالد اور بيوی کی کوئی ضرورت نہيں ہے (پہلی آيت کے آخری حصے اور اس آيت ١

  کے پہلے حصہ کے پيش نظر) 
۔ جس خدا کا قرآن تعارف کرا رہا ہے اس کا اور جن خداؤں کے متعلق دوسرے لوگ عقيده رکھتے ہيں ان کا، آپس ميں ٢

  کرو (ذلکم هللا) تقابل 
خالق) ليکن مشرکين خالق تو …۔ اسالمی عقيده کے مطابق پيدا کرنے واال (خالق) اور پروردگار (رب) ايک ہی ہے (ربکم٣

  هللا کو ہی جانتے تھے ليکن رب، دوسری کئی چيزوں کو سمجھتے تھے۔ 
) ۔ خدا کی خالقيت مطلقہ اس کی توحيد کی دليل ہے (الالہ اال ھو خالق کل شی۴ ٔ  
۔ جس طرح تخليق خدا کے ہاتھ ميں ہے اسی طرح ہر چيز کی بقا اور ثبات بھی اسی کے ارادے کے تحت ہے (خالق۔ ۵

  وکيل) 
  ۔ خدا کی ربوبيت اور خالقيت ہی ہماری عبادت کا فلسفہ ہے (خالق کل شٔی فاعبدوه) ۶

   ١٠٣آيت 
  ج َوھَُو اللَِّطْيُف اْلَخبِْيُر۔ اَل تُْدِرُکہُ ااْلَْبَصاُر َوھَُو يُْدِرُک ااْلَْبَصارَ 

ترجمہ۔ آنکھيں اس کا ادراک نہيں کر سکتيں، ليکن وه آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے، وه نہ ديکھا جانے واال باريک بين اور 
  آگاه ہے۔ 

  
   دو نکات:

ت کے جواب ميں فرمايا "لن خداوند عالم ہرگز نہيں ديکھا جا سکتا۔ جيسا کہ هللا تعالٰی نے موسٰی عليہ السالم کے سوال روي
ليکن اہلسنت اس بات کے قائل ہيں کہ خداوند عالم ) ١۴٣ترانی" يعنی اے موسٰی! تم مجھے ہرگز نہيں ديکھ سکتے (اعراف/

کو قيامت کے دن ديکھا جا سکے گا اور وه قرآن مجيد کی اس آيت سے استدالل کرتے ہيں کہ" الی ربھا ناظرة" يعنی قيامت 
اشاعره اور تفسير المنار) ليکن وه اس بات سے غافل ہيں کہ ) (٢٣کی طرف ديکھ رہے ہوں گے (قيامت/ کے دن چہرے خدا

خدا جسم اور ماده نہيں ہے۔ اور خدا کو ديکھنے سے مراد ظاہر آنکھوں سے نہيں بلکہ دل کی آنکھوں سے ديکھنا ہے۔ مثالً 
يعنی اس کے آثار و الطاف کا ) ١٣و ايک اور بار ديکھا (نجم/ايک اور آيت ہے: ولقدراه نزلةاخرٰی" يعنی پيغمبر نے خدا ک

مشاہده کيا۔ کيونکہ ظاہری آنکھوں سے تو اس چيز کو ديکھا جاتا ہے جو جسم و مکان اور محدوديت اور رنگ وغيره کی 
  حامل ہو جبکہ خداوند تعالٰی ان چيزوں سے پاک، منزه اور مبرا ہے۔ 

ماتے ہيں اگر ہمارے ظاہری حواس اس کے ادراک سے عاجز ہيں اس سے يہی سمجھ حضرت امام علی رضا عليہ السالم فر
  ليا جائے کہ وه مخلوق سے عالوه ذات ہے۔ نہ يہ کہ ہم اس کے منکر ہو جائيں۔ 

ايک اور حديث ميں ہے کہ "آيا تمہيں شرم نہيں آتی کہ پيغمبر خدا کی طرف خدا کو ديکھنے کی نسبت ديتے ہو جبکہ خدا 
يا ايک اور جگہ پر فرماتا: "اليحيطون بہ" ) ١١تا ہے: "ليس کمئلہ شٔی" يعنی اس کی مثل کوئی چيز نہيں۔ (شورٰی/خود فرما

  از تفسير نورالثقلين) ) ١١٠يعنی لوگ اس کا احاطہ نہيں کر سکتے، (طہ/
۔ امور پر ٣ہايت باريک۔ ۔ ن٢۔ جو اپنی عطا کو کم اور بندوں کی اطاعت زياده سمجھے۔ ١"لطيف" کے چند ايک معانی ہيں، 

۔ خاطرو مدارات کرنے واال، دوستی کے الئق۔ ۴مخفی نگاه رکھنے واال، باريک بيں اور ظريف اور ناياب چيزوں کا خالق۔ 
  ۔ وفاشعاروں کو جزا دينے واال اور خطاکاروں کومعاف کر دينے واال۔ ۵

  
   پيام:
  ۔ (التدرکہ االبصار) ۔ خداوند عالم نہ جسم ہے اور نہ ہی ماده سے بنی مخلوق١
   ٣٠۔ کوئی بھی اس کی ذات سے آگاه نہيں ہے (ھواللطيف) ٢
   ٣١۔ خدا بشری فکر کے احاطہ سے باہر ہے۔ (ھواللطيف) ٣
  ۔ پرده يا اور کوئی چيز خدا کے علم کو نہيں روک سکتی (ھواللطيف الخبير) ۴
  ں يا باطنی سب سے آگاه ہے (ھواللطيف الخبير) ۔ خداوند عالم کائنات کے تمام لطائف و رموز خواه وه ظاہری ہو۵
۔ خدا کا ادراک، خدا کا وہی علم ہی تو ہے۔ ايسا نہيں ہے کہ وه ذہن و فکر يا مغزی خليوں وغيره سے کام لے کر علم و ۶
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  ادراک حاصل کرتا ہے، جيسے سميع و بصير ہے يعنی وه ديکھنے اور سننے ميں آنکھ اور کان کا محتاج نہيں ہے۔ 

   ١٠۴آيت 
بُِّکْم فََمْن اَْبَصَر فَلِنَْفِسہج َوَمْن َعِمَی فََعلَْيھَاط َوَمآ اَنَا َعلَْيُکْم بِحَ    فِْيٍظ۔ قَْد َجآَء ُکْم بََصآئُِر ِمْن رَّ

ترجمہ۔ يقيناً (آيات اٰلہی اور آسمانی کتابيں اور) روشن دالئل جو تمہاری بصيرت کا سبب ہيں تمہارے پروردگار کی طرف 
تمہارے پاس آ چکی ہيں۔ پس جس شخص نے بصيرت حاصل کر لی تو يہ اس کے اپنے فائده کے لئے ہے۔ اور جو ان سے 

چيزوں سے اندھا رہا تو يہ اس کے نقصان ميں ہے۔ اور ميں (زبردستی طريقہ پر) تمہاری حفاظت کا ضامن اور نگہبان نہيں
  ہوں۔ 

  
   چند نکات:

ا کے تعارف اور شرک پر تنقيد کا سلسلہ چال آ رہا ہے۔ اور يہ آيت گويا گزشتہ سے يہاں تک، خد ٩۵اسی سورت کی آيت 
  آيات کا خالصہ اور نچوڑ ہے۔ 

اس قسبم کی آيتيں قرآن مجيد ميں بہت زياده ہيں جو يہ بتاتی ہيں کہ ايمان و کفر، اچھائی اور برائی اور بصيرت اور کور 
۔ لھا ما کسبت و عليھا ١ے، منجملہ ان آيات کے چند ايک نمونے يہ بھی ہيں، باطنی کا نتيجہ خود انسان ہی کو حاصل ہوتا ہ

۔ من ٢جس نے اچھا کام کيا تو اس کا نفع اسی کے لئے اور برا کام کيا تو اس کا وبال اسی کے لئے۔ ) ٢٨۶ما اکتسبت (بقره/
رتا ہے اور جو برا کام کرتا ہے اس کا جو نيک کام کرتا ہے اپنے لئے ک) ۴۶عمل صالحا فلنفسہ و من اساء فعليھا۔ (فصلت/

  اسی کو نقصان ہو گا۔ 
اگر نيکی کرو گے تو اپنے آپ سے بھالئی کرو گے اور اگر ) ٧۔ ان احسنتم احسنتم ال نفسکم و ان اسأتم فلھا (بنی اسرائيل/٣

  برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی لئے برائی کرو گے۔ 
يعنی يا تو طبعی ہوتی ہے جو والدين يا خود انسان کی اپنی وجہ سے وجود ميں  اندھاپن يا نابينائی کئی طرح کی ہوتی ہے۔

آتی ہے اور وه يوں کہ حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ يا پھر تقدير کی
اور وه يوں کہ انسان عمداً حقيقت  طرف سے ہوتی ہے جو انسان کی آزمائش کے لئے ہوتی ہے اور يا پھر انتخابی ہوتی ہے

  کو ديکھنے سے آنکھيں بند کئے رکھتا ہے۔ 
  

   پيام:
 ۔ کفر کے لئے عذر کی کوئی راه باقی نہيں ره گئی تاکہ ہر شخص کی ہالکت يا نجات بطور آگاہانہ ہو (قد جاء کم بصائر) ١
  من عمی) …۔ لوگ، راه کے انتخاب کرنے ميں آزاد ہيں (من ابصر٢
  بر کا کام صرف تبليغ ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا نہيں۔ (ما انا عليکم بحفيظ) ۔ پيغم٣
  ۔ لوگوں کے کفر و ايمان کا نقصان يا فائده خود لوگوں ہی کو ملے گا خدا کو نہيں (فلنفسنا۔ فعليہا) ۴
  ۔ (ومن عمی) ۔ اے پيغمبر! آپ کے پيغام ميں کسی قسم کا نقص نہيں ہے ساری خرابی ان کے اندھے دلوں کی ہے۵

   ١٠۵آيت 
ٰيِت َولِيَقُْولُْوا َدَرْسَت َولِنُبَيِّنَہ لِقَْوٍم يَّْعلَُمْوَن۔  ُف ااْلٰ   َوَکٰذلَِک نَُصرِّ

ترجمہ۔ اور اس طرح ہم اپنی آيات کو (مختلف طريقوں سے) بيان کرتے ہيں تاکہ کہيں (يہ نہ) کہيں کہ تم نے (کسی کے 
  لوگوں کے لئے بيان کرتے ہيں جو علم رکھتے ہيں، پاس) کوئی درس پڑھا ہے۔ اور ان 

  
   پيام:
۔ بيان و استدالل اور تعليمی ذرائع ميں گوناگوں تبديلياں، انسان کے لئے قبول کرنے کی راہيں زياده کھولتی ہيں، (نصرف ١

  االيات)۔ 
فی کر ديتے ہيں اور يہی بات ۔ لوگوں کے تحقير و توہين کرنے کا ايک راستہ يہ بھی ہے کہ وه کسی کے استقالل کی ن٢

کفار نے اپنائی ہوئی تھی وه کہا کرتے تھے: پيغمبر کی باتيں اپنی نہيں ہيں، اس نے کسی سے پڑھ کر ہی سب کچھ ياد کيا 
   33ہوا ہے (درست) 

جوہر ۔ آيات اٰلہی کے مقابلے ميں کچھ لوگ تو وه ہيں جو ڈٹ جاتے اور انکار پر اڑے رہتے ہيں (درست) اور جن ميں ٣
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قابل ہوتا ہے وه ہدايت پا جاتے ہيں (لقوم يعلمون) گويا قرآن پاک اہل دين کے لئے شفا اور ظالموں کے لئے خساره ہے۔ 
  (بقول سعدی) 

  
  باران کہ در لطافت طبعش خالف نيست 

  درباغ اللہ رويد و درشور زار خس 
  

نے والے کا ظرف ہوتا ہے کہ باغ ميں تو گل اللہ يعنی بارش کی لطيف طبع ميں کوئی فرق نہيں ہے، بلکہ بارش قبول کر
  اگتا ہے اور شوره زار زمين ميں خس و خاشاک۔ 

۔ توہين و تحقير کا جواب بھی اسی انداز ميں دينا چاہئے، کفار و مشرکين پيغمبر اسالم پر درس پڑھنے اور لوگوں سے ۴
لوگوں کو جاہل کہا ہے اور بيان قرآن کو اہل علم و سيکھنے کی تہمت لگايا کرتے تھے تو قرآن نے بھی ضمنی طور پر ان 

  فہم کے لئے مخصوص قرار ديا ہے۔ (لقوم يعلمون) 

   ١٠۶آيت 
بَِّکج آَل اِٰلہَ ااِلَّ ھَُوج َواْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِکْيَن۔    اِتَّبِْع َمآ اُْوِحَی اِلَْيَک ِمْن رِّ

ہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ اس کے عالوه ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) تم اس چيز کی پيروی کرو جو تم
  کوئی اور معبود نہيں اور مشرکين سے منہ پھير لو۔ 

  
   ايک نکتہ:

اس سے پہلی آيت ميں مشرکين کے پيغمبر اسالم پر اتہامات اور الزامات کی بات ہوئی جو کہا کرتے تھے: "تمہارا کالم 
باتيں ہيں" اور اس آيت ميں آنجناب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ: آپ اپنا کام وحی نہيں ہے بلکہ دوسروں سے سيکھی ہوئی 

  کريں اور دشمنوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ ديں" 
  

   پيام:
۔ اٰلہی رہبروں کو دشمن کی تہمتوں، حقارتوں اور غلط قسم کی تاويلوں سے گھبرا کر پريشان نہيں ہو جانا چاہئے بلکہ ١

  لئے آگے بڑھتے رہنا چاہئے (اتبع) اپنے مقصد کی تکميل کے 
  ۔ خداوند عالم خود ہی رسالت کے کاموں کا حامی اور مددگار ہے (ربک) ٢
  ۔ دين کی راه ميں خود کو حد سے زياده مشقت ميں نہيں ڈالنا چاہئے (اعرض) ٣
   ٣۴۔ بے اعتنائی، دشمن کے پروپيگنڈوں کا ايک اہم توڑ ہے، (اعرض) ۴

   ١٠٧آيت 
نَک َعلَْيِہْم َحفِْيظًاج َوَمآ اَْنَت َعلَْيِھْم بَِوِکْيٍل۔ َو لَْو َشآ ُ َمآ اَْشَرُکْواط َوَما َجَعْلٰ   َء ّهللاٰ

ترجمہ۔ اگر خدا چاہتا تو (زبردستی طور پر تمام لوگ ايمان لے آتے اور) مشرک نہ ہوتے (ليکن خدا کا طريقہ کار يہ نہيں 
  يں بھيجا اور تو ان کے (ايمان النے) کا ذمہ دار نہيں ہے۔ ہے) اور ہم نے تجھے ان کا نگہبان بنا کر نہ

  
   پيام:
۔ خداوند عالم کا طريقہ کار ابتدا ہی سے يہی چال آ رہا ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ ديا جائے اور شرک و مشرکين کا وجود١

  اس آزادی کی عالمت ہے (ولو شاء هللا ما اشرکوا) 
بالئيں دور کرنے کے ذمہ دار ہيں اور نہ ہی ان کے لئے فوائد و منافع حاصل کرنے کے۔ پيغمبر اسالم نہ تو مشرکين سے ٢

  وکيل) …(حفيظا
۔ انبياء اٰلہی لوگوں کے معلم اور مربی ہيں داروغہ جيل نہيں ہيں کہ کسی پر زبردستی حکم چالئيں، (ماجعلناک عليھم ٣

  حفيظا) 
  ادابی کو ضائع نہ کرو (آيت کا مفہوم) ۔ چند لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے اپنی طراوت و ش۴
۔ انبياء کرام کی بھی تمام آرزوئيں پوری نہيں ہوئيں، اس قدر سعی و کوشش کے باوجود بہت سے لوگ شرک پر باقی ۵
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  رہے۔ 

   ١٠٨آيت 
َ َعْدًوآم بَِغْيِر ِعلْ  ِ فَيَُسبُّواّهللاٰ ْرِجُعہُْم فَيُنَبِّئُہُْم بَِما َواَل تَُسبُّوا الَِّذْيَن يَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ ٍة َعَملَھُْمص ثُمَّ اِٰلی َربِِّھْم مَّ ٍمط َکٰذلَِک َزيَّنَّا لُِکلِّ اُمَّ

  َکانُْوا يَْعَملُْوَن۔ 
ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کے عالوه دوسروں کو پکارتے ہيں ان (کے معبودوں) کو گالياں مت دو جس کے نتيجہ ميں وه بھی

کی وجہ سے خداوند متعال کو ناسزا کہيں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر امت کے عمل کو مزين کيا ہے، پھر جہالت اور دشمنی 
  ان سب کی بازگشت ان کے رب کی طرف ہے، پس هللا انہيں ان کے کرتوتوں سے آگاه کرے گا۔ 

  
   ايک نکتہ:

ر خالف ورزی آہستہ آہستہ اس کی روح ہر عمل کی ايک تاثير ہوتی ہے، خدا نے انسان کو اس طرح پيدا کيا ہے کہ گناه او
ميں مٔوثر ہو جاتی ہے اور وه اس کی عادت بنا ليتا ہے، اور ايک وقت ايسا آتا ہے کہ وه برائيوں کو بھی اچھائياں سمجھنے 

لگتا ہے، اور يہ تاثير کبھی تو لوگوں کے سمجھانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور کبھی شيطانی وسوسوں کی بنا پر اور بعض 
ات اعمال کا طبعی ردعمل ہوتا ہے، اسی لئے "برے کاموں کو مزين کرنے" کی نسبت خدا کی طرف بھی دی گئی ہے اوق

(زينا) کيونکہ وه روح ميں گناه کی تاثير کا خالق ہے، اور شيطان کی طرف بھی اس کی نسبت دی گئی ہے کيونکہ وه 
تا ہے، جيسے ارشاد ہوتا ہے "زين لھم الشيطان۔۔۔۔،، وسوسوں اور وعدوں کے ذريعہ برے کاموں کو اچھا کرکے پيش کر

   )٣٨۔ عنکبوت٢۴۔ نمل ۶٣۔ نحل۴٨۔انفال ۴٣(انعام
  

   پيام:
   ٣۵۔ گالياں دينے اور ناسزا کہنے سے کسی کو اس کی غلط راه سے نہيں ہٹايا جا سکتا (ال تسبوا)١
  ۔ ہر گروه اپنے عقائد کے لحاظ سے متعصب ہے (فيسبوا هللا عدوا) ٢
گالی دينا يا تو منطق کے فقدان کی عالمت ہے يا پھر بے ادبی اور بے صبری کی۔ مسلمان کو چاہئيے کہ ناسزاکہنے سے ۔٣

  پرہيزکر کے يہ ثابت کر دے کہ اس ميں صبر، منطق اور ادب جيسی خوبياں پائی جاتی ہيں، (ال تسبوا) 
  يسبوا هللا) ۔ جو کام بھی ہمارے مقدسات کی توہين کا سبب بنے حرام ہے (ف۴
۔ تبليغ ، مناظره اورنہی عن المنکر کے انجام دينے کے وقت دشنام طرازی کے حربہ سے کام لينا ممنوع ہے (تفسيرفخر ۵

  رازی) 
  ۔ ايسا کام جس کی وجہ سے دوسرے لوگ گناه کے مرتکب ہوں، حرام ہے (تفسيرمحمع البيان) ۶
ے گناه ميں شريک ہو جاتا ہے اور وه اس وقت دوسروں کے لئے ۔ بعض اوقات انسان الشعوری طور پر دوسرے لوگوں ک٧

  گناه کے مقدمات فراہم کرتا ہے۔ 
  ۔ حضرت امير المومنين عليہ السالم فرماتے ہيں کہ : ولی خدا کو گالی دينا خود خدا کو گالی دينا ہے۔ (تفسير الميزان) ٨
  رح لعنت اور نفرين بھی گالی نہيں ہے۔ ۔ مشرکين سے تبرا کا مقصدا نہيں گالی دينا نہيں ہے ، اسی ط٩
۔ ناجائز باتيں اور گالياں دينا بھی گناه کبيره ہے۔ او رقيامت کے دن اس کا غلط انجام ظاہر ہو گا۔ (فينبئھم بما کا نوا ١٠

  يعملون) 

   ١٠٩آيت 
ِ َجْھَد اَْيَمانِِہْم لَئِْن َجآئَْتھُْم ٰايَةٌ الَّيُْؤِمنُ  ّٰ ِ َوَما يُْشِعُرُکْم اَنَّھَآ اَِذا َجآَء ْت اَل يُْؤِمنُْوَن۔ َواَْقَسُمْوا بِا ٰيُت ِعْنَدّهللاٰ   نَّ بِھَاط قُْل اِنََّماااْلٰ

ترجمہ۔ اور انہوں نے خدا کی بڑی سخت قسميں کھائيں کہ اگر ان کے لئے کوئی معجزه ظاہر ہوتووه يقيناايمان الئيں گے۔ 
اہی کے پاس (اور اسی کے ہاتھ ميں) ہيں اور تمہيں کيا معلوم کہ اگر معجزه  (اے پيغمبر!) کہ دو کہ معجزات توصرف خد
  آبھی جائے تو بھی وه ايمان نہيں الئے گے۔ 

  
   ايک نکتہ:

کفار قريش کا يک طولہ حضرت رسول خدا کی خدمت ميں حاضر ہوا اور کہا! "آپ بھی حضرت موسٰی اور حضرت عيسٰی 
آپ پر ايمان لے آئيں! "آپ نے پوچھا : "ميں کونسا معجزه دکھاؤں ؟ انہوں نے کہا : "کوهکی مانند معجزات دکھائيے تا کہ ہم 
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صفا کو(جومکہ ميں ہے) سونے ميں تبديل کر ديجئے، ہمارے مردوں کو زنده کيجئے او رخدا اور اس کے فرشتے ہميں 
ں گے، اس پر حضرت جبرائيل عليہ السالم دکھالئيے۔۔۔۔! ،، اور ساتھ ہی قسم کھا کر کہا کہ ايسی صورت ميں ايمان لے آئي

نازل ہوئے کہا کہ : "معجزه خدا کے ہاتھ ميں ہے، ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہيں دکھايا جا سکتا،، (تفسيرمجمع 
  البيان اور تفسير نمونہ) 

و نمايشگاه بنا ديا جائے بعض مطالبے ايسے بھی ہوتے ہيں جو خالف عقل ہوتے ہيں۔ ايسا کبھی نہيں ہو سکتا کہ اس دنيا ک
  ااور نظام کائنات مشرکين کی خواہشات کا بازی گھر بن جائے۔ 

  
   پيام:
  ۔ کفار او ردشمنان دين کے نعروں اور جھوٹی قسموں کے فريب ميں نہيں آجانا چاہئے۔ (واقسموا با جھد ايمانھم) ١
  ہشات کی تکميل نا قابل قبول ! (انما االيات عند هللا ) ۔ دليل پيش کرنا قبول ! ليکن مشرکين کی ناز برداری نفسانی خوا٢
  ۔ ابنياء کرام کے معجزات ، خدا کے ہاتھ ميں ہيں۔ (انما االيات عند هللا) ٣
۔ ہٹ دھرمی ال عالج مرض ہے، کيونکہ ضدی مزاج اور ہٹ دھرم لوگ ہر قسم کے معجزات ديکھنے کے باوجود بھی ۴

  ايمان نہيں التے (الئو منون) 

   ١١٠آيت 
ٍة وَّ نََذُرھُْم فِْی طُْغيَانِِھْم يَعْ  َل َمرَّ   َمھُْوَن۔ َونُقَلُِّب اَْفئَِدتَھُْم َواَْبَصاَرھُْم َکَما لَْم يُْؤِمنُْوا بِٓہ اَوَّ

ترجمہ۔ اور (کفار کے بے جاتعصب اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ) ہم ان کے دلوں او رآنکھوں کو دگر گوں کر 
طرح کہ وه آغاز ہی ميں ايمان نہيں الئے۔ اور انہيں ان کی سر کشی ميں رہنے ديتے ہيں تا کہ وه اسی حالت  ديتے ہيں جس

  ميں دل کے اندھے بن کرسر گرواں رہيں۔ 
  

   پيام:
  ۔ گناه اور ہٹ دھرمی انسان کی بصيرت اور بصارت دونوں کو الٹ پلٹ کر رکھ ديتے ہيں۔ (ونقلب ا فئدتھم۔۔۔) ١
اہی "مقلب القلوب " (دلوں کو بدلنے واال) ہے ، ليکن يہ انسان ہی ہے جو کفر يا ايمان کا انتخاب کر کے اس  ۔ اگرچہ خد٢

  کی دگر گونی کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ (نقلب ۔۔۔۔کما لم يو منوا ) 
  ۔ طغيان اور سرکشی ، کفر کی بنياد ہے (لم يو منوا ۔۔۔طغيانھم) ٣
  ئياں مارتا رہتا ہے (تزرھم ۔۔۔يعمھون) ۔ جسے خد اچھوڑ دے وه ٹامک ٹو۴

   ١١١آيت 
ئَِکةَ َو َکلََّمھُُم اْلَمْوٰتی َوَحَشْرنَا َعلَْيِھْم ُکلَّ َشْیٍء قُباُلً مَّ  ْلنَآ اِلَْيِھُم اْلَمٓلٰ لِکنَّ اَْکثََرھُْم يَجْ َولَْواَنَّنَا نَزَّ ُ َوٰ ِمنُْوا اآِلَّ اَْن يََّشآَء ّهللاٰ   ھَلُْوَن۔ ا َکانُْوا لِيُؤْ

ترجمہ۔ اور اگر ہم فرشتے (بھی) ان کی طرف نازل کرتے اور مردے (بھی) ان سے باتيں کرتے اور (صدق و اعجاز کی 
گواہی کے لئے) تمام چيزوں کو گروه در گروه ان کے سامنے اکٹھا کر ديتے پھر بھی وه ايمان النے والے نہ تھے۔ مگر يہ 

  لوگ جہالت سے کام ليتے ہيں۔ کہ خدا چاہے ۔ ليکن ان ميں سے اکثر 
  

   چند نکات:
  "قبل"کا معنی يا تو"مقابل "ہے يا "قبيل" کی جمع ہے يعنی گروه اور دستے ۔ 

اس سے پہلے کی دو آيتوں ميں مشرکين کے جھوٹے دعوے کو بيان کيا گيا ہے کہ اگر معجزه ظاہر ہو تو ہم ايمان لے آئيں 
  ان کئے گئے ہيں۔ گے ، اس آيت ميں ان معجزات کے نمونے بي

  خدا چاہے تو جبر کے طور پر سب کو مومن بنا دے ليکن يہ اس کی حکمت کے خالف ہے۔ 
  

   پيام:
   36۔ ضدی اور ہٹ دھرم دلوں کے لئے کوئی بھی آيت اور نشانی ايمان کی راه ہموار نہيں کر سکتی (ما کانوا ليومنوا) ١
  ہوتی ہے (اکثر ھم يجھلون) ۔ جہالت ، آيات الہی پر ايمان نہ النے کا موجب ٢

اس سے ملتی جلتی ايک او ر آيت سوره حجر ميں ہے ارشاد ہوتا ہے" ولو فتحنا عليھم با با من السماء فظلوا فيہ يعرجون۔ 
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لقالو اانما سکرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون"يعنی اگر آسمان کا دروازه کھل جائے اور کفار اس سے آسمان پرچڑھ 
   )١۴ه کہيں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دياگيا ہے (آيت جائيں پھر بھی و

   ١١٢آيت 
ْنِس َواْلِجنِّ يُْوِحْی بَْعُضھُْم اِٰلی بَْعٍض ُزُخُرَف اْلقَ  ا َشٰيِطْيَن ااْلِ ْوِل ُغُرْوًراط َولَْوَشآَء َربَُّک َما فََعلُْوهُ فََذْرھُْم َوَکٰذلَِک َجَعْلنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدّوً

  َما يَْفتَُرْوَن۔ وَ 
ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر !) يہ لوگ صرف تمہارے سامنے ہی ہٹ دھرمی سے کام نہيں ليتے ہم نے ہر پيغمبر کے لئے 
انسانوں اور جنوں کے شيطانوں سے ايک دشمن قرار ديا ہے (جن کا کام يہ تھا کہ ) اپنی دلچسپ او رفريب د ہنده باتيں 

پہنچاتے تھے تا کہ اس طرح سے وه فريب دے سکيں ۔ اگر تمہارا پردردگار چاہتا تو وه  مخفيانہ طور پر ايک دوسرے تک
ايسا نہ کرتے ۔ (ليکن خدا کا طريقہ کار تو يہ ہے کہ انسان کو آزاد رہنے ديا جائے) پس تم انہيں ان کی تہمتوں کے ساتھ 

  اپنے حال پر رہنے دو۔ 
  
   ايک نکتہ:◌ٓ 

کہ "ہم نے انہيں ان کے حال پر چھوڑ ديا ہے " اور اس آيت ميں بتايا گيا ہے کہ : " اے اس سے دو آيات پہلے گذر چکا ہے 
  پيغمبر ! تم بھی انہيں اپنے حال پر چھوڑ دو" (فذر ھم) 

  
   پيام:
۔ روح کی تسکين کے عوامل ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ دوسروں کی تاريخ اور مشکالت سے آگاہی حاصل کی جائے۔ ١

  (وکٰذلک) 
  اور باطل کی آويزش ازل سے چلی آرہی ہے (و کٰذلک)  ۔ حق٢

  (بقول عالمہ اقبال : ستيزه کار رہا ہے ازل سے تاامروز۔ چراغ مصطفوی سے شراربولہبی) 
  ۔ تضاد اور آويزش اختياری ارتقاء کا ذريعہ ہيں اسی لئے هللا تعالٰی نے اس جہان کو تضادات کی دنيا بنايا ہے (و کٰذلک) ٣
اپنے آپ کو مخالفين کی ناروااور ناگوارباتيں سننے کے لئے ہميشہ تيار رکھے اور مخالفين اور مخالفتوں کو ۔ ہر رہبر ۴

  برداشت کرنے کے لئے آماده رہے (و کٰذلک) 
  ۔ دشمنوں اور مخالفوں کی بيخ کنی کی اميديں نہ رکھو (وکٰذلک جعلنا) ۵
ظاہری ہوتی ہے او رکبھی مخفی اسی طرح دشمن بھی کبھی  ۔ ہر موذی انسان ، شيطان ہوتا ہے،جس طرح تبليغ کبھی۶

  ظاہری ہوتے ہيں اور کبھی چھپے ہوئے۔ (شياطين االنس والجن) 
  ۔ انبياء عليہم السالم کے دشمن اپنے اندرونی پروپيگنڈے ميں مصروف رہتے ہيں۔ (يوحی بعضھم الی بعض) ٧
روائياں کا عوام الناس کو فريب دينے کے لئے ہوتی ہيں۔ ۔ فتنہ پرور لوگوں کی چکنی چيڑی باتيں اور مخفيانہ کا٨

  (يوحی۔۔۔زخرف القول) 
  ۔ هللا نے انسان کو آزاد پيدا کيا ہے اور دنيا ستيزه کاری کا ميدان ہے (ولوشاء ربک مافعلوا) ٩
يں۔ يعنی اہريمن ۔ کائنات کا نظام چالنے کے لئے صرف ايک ہی خدا کا اراده کا رفرما ہے دو طاقتيں اسے نہيں چالرہ١٠

اور يزورن آپس ميں نہيں ٹکڑارہے۔ لوگوں کی گمراه کن کوششيں خدا کی قدرت اور اس کے تسلط سے باہرنہيں ہيں۔ 
  (ولوشاء ربک مافعلوه) 

۔ انسان کے سقوط کے مراحل کا آغاز شيطانی وسوسوں کے قبول کرنے ہی سے ہو جاتا ہے۔ جيسا کہ ارشاد قدرت ہے ١١
پھر جس کے دل ميں وسوسہ اثر کر گيا وه )۵الناس" يعنی لوگوں کے دلوں ميں وسوسہ ڈالتا ہے (الناس "يوسوس فی صدور 

) ٢٧شيطان کے دوستوں ميں شمار ہونے لگا ۔ ارشاد قدرت ہے: اخوان الشياطين" يعنی شيطان کے بھائی ہيں (بنی اسرائيل 
  ث آيت ہے، "شياطين االنس" يعنی انسانی شيطان۔ آخر ميں انسان خود ہی شيطان بن جاتا ہے: جيسا کہ يہی زير بح

   ١١٣آيت 
ْقتَِرفُ  ِخَرِة َولِيَْرَضْوهُ َولِيَْقتَِرفُْوا َما ھُْم مُّ   ْوَن۔ َولِتَْصٰغی اِلَْيِہ اَْفئَِدةُالَِّذْيَن اَل يُْؤِمنُْوَن بِااْلٰ

) کہ ان کے دلوں کے کان جو کہ قيامت پر ترجمہ۔ اور (شيطان صفت لوگوں کے نعروں اور وسوسوں کا نتيجہ يہ ہوتا ہے
ايمان نہيں رکھتے ان لوگوں کی باتوں کے سپردہو جاتے ہيں او روه انہيں پسند کرتے اور اپنی خالف ورزيوں کے مرتکب 
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ہونے لگتے ہيں۔ جن کے وه اس سے پہلے مرتکب ہو اکرتے تھے۔ (جس کے نتيجہ ميں وه بھی تاريخ کے خالف ورزی 
  انجام سے دو چارہوجاتے ہيں)  کرنے والوں کے

  
   دو نکات:

" تصغی" کا کلمہ"صخو" سے ہے جس کا معنی ہے تمايل پيداکرنا ايسا تمايل جو کانوں کے ذريعہ سننے کی وجہ سے 
  حاصل ہوتا ہے۔ 

  "اقتراف"کامعنی ہے کمانا اور حاصل کرنا۔ 
  

   پيام:
ہيں ہوتے بلکہ کان لگا کر سننا ، دل لگا کر قبول کرنا ، ۔ صرف نعرے ، وسوسے اور پروپيگنڈے ہی گمراہی کا عامل ن١

  جذب ہو جانا او رراضی ہونابھی موثرہوتا ہے۔ (لتصخی۔۔۔ليرضوه) 
۔ انسان کی گمراہی کا راستہ عام طور پر يوں ہوتا ہے ۔ سننا ، راضی ہونا پسند کرنا اور واردعمل ہونا۔ (لتصخی، لير ضوه۔٢

  ليقترفوا) 
کے وسوسے صرف ان لوگوں کے دلوں ميں اثر کرتے ہيں جو آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ۔ (الئومنون ۔ شيطان او راس ٣

  باالخرة) معاد او رآخرت پر ايمان دوسروں ميں جذب ہو جانے سے مانع ہوتا ہے۔ 

   ١١۴آيت
اًلط َوالَِّذْيَن ٰاتَْيٰنہُُم الْ  ھَُوالَِّذٓیْ اَْنَزَل اِلَْيُکُم اْلِکٰتَب ُمفُصَّ ِ اَْبتَِغْی َحَکًماوَّ بَِّک بِاْلَحقِّ فاَلَ تَُکْونَنَّ ِمَن اَفََغْيَر ّهللاٰ ْن رَّ ٌل مِّ ِکٰتَب يَْعلَُمْوَن اَنَّہ ُمنَزَّ

  اْلُمْمتَِرْيَن۔ 
  ئل کے ہوتے ہوئے بھی ) خد اکے عالوه کسی او رکو اپنا داور اور حاکم مان لوں؟ ترجمہ۔ آيا (دين کے تمام دال

جبکہ اسی نے ہی تو تفصيل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب کو نازل کيا ہے۔ او رجن(يہود و نصاری) کو ہم نے کتاب دی ہے 
تو شک او رترديد کرنے والوں  وه جانتے ہيں کہ يہ کتاب حق ہے اور تيرے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پس

  ميں سے نہ ہو جا۔ 
  

   چند نکات:
"حکم" کو بعض مفسرين نے "حاکم " کے ہم معنی مراد ليا ہے۔ ليکن بعض دوسرے مفسرين کہتے ہيں کہ"حکم" وه ہوتا ہے 

ہتے ہيں۔ جسے مقدمہ کے دونوں فريق اپنے فيصلہ کے لئے منتخب کريں۔ ليکن "حاکم "ہر طرح فيصلہ کرنے والے کو ک
  (تفسير نمونہ منقول ازتفسير المنار) 

  تفسير مجمع البيان ميں ہے کہ "حکم" وه ہو تا ہے جو برحق فيصلے کرے جبکہ "حاکم" ہر قاضی کو کہتے ہيں۔ 
چند آيات پہلے يہ بات ہوئی تھی کہ اگر ان لوگوں کے پا س فرشتے بھی آجائيں او رمردے بھی باتيں کرنے لگيں پھر بھی يہ 

گ ايمان نہيں الئيں گے۔ اور يہ آيت کہتی ہے کہ"اہل کتاب"قرآن کو وحی سمجھتے تھے نصارٰی کی طرف سے دوسرے لو
  معجزات کا مطالبہ صرف ايک بہانہ تھا۔ 

پيغمبر اکرم کو اپنے مشن ميں ذره بھر شک وترديد نہيں تھی، ال تکونن"کا خطاب مسلمانوں کو متنبہہ کرنے کے لئے ہے کہ
  ے دل ميں شک کا گزر نہ ہونے ديں۔ ہر گز اپن

  
   پيام:
  ۔ خدا کے عالوه کسی کو نہ تو قانون بنانے کا حق ہے او رنہ ہی فيصلہ کرنے کا (افخيرهللا اتبخی حکما) ١
  ۔ اسالم کے قوانين و احکام ميں ابہام نہيں ہے (مفصال) ٢
ء توريت اور انجيل نے بھی اس بارے ميں بشارتيں دی۔ اسالم کی حقانيت کے دالئل ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ سابقہ انبيا٣

  ہيں (يعلمون انہ منزل من ربک) 
   37۔ اہل کتاب پيغمبر اسالم کو بھی اور قرآن مجيد کو بھی بڑی گہری نظر سے پہچانتے تھے (يعلمون انہ منزل)۴
و تبليغ کو جاری رکھے (فال تکونن۔۔) ۔ رہبر کو چاہئيے کہ دل ميں کسی قسم کا شبہ پيدا کئے بغيرڈٹ کراپنے سلسلہ دعوت۵
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   ١١۵آيت 
ِمْيُع اْلَعلِْيُم۔  َل لَِکلِٰمتِہ َوھَُو السَّ   َوتَمَّْت َکلَِمُت َربَِّک ِصْدقًا وَّ َعْداَل ط اَل ُمبَدِّ

بھی تبديل ترجمہ۔ اور تيرے پروردگار کا کالم صداقت او رعدالت کی تما م و کمال حد تک پہنچ گيا، اس کے کلمات کو کوئی
  نہيں کر سکتا اور وه سننے اور جاننے واالہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

۔ حتمی وعده : مثالً وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی ١قرآن مجيد ميں "کلمہ" کئی معانی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مثالً ۔ 
وعده ان کے لئے پورا ہوگيا اسرائيل بما صبروا"يعنی بنی اسرائيل نے چونکہ صبرکيا تھا اس لئے تيرے رب کا نيک 

  يہاں بنی اسرائيل کے صبر کی وجہ سے وعده الہی کے پورا ہونے کو بيان کيا گيا ہے۔ ) ١٣٧(اعراف 
  ۔ دين ۔ جيسے "کلمتہ هللا " يعنی خد اکا دين او رکلمہ توحيد يعنی ال الہ اال هللا۔ ٢
جيسے حضرت عيسٰی عليہ السالم کے بارے ميں ارشاد ہوتاہے۔۔۔ ۔ خدا کا بنی ۔ يا اولياء هللا ۔ کيلئے بھی استعمال ہو اہے ٣

کلمتہ القھاالی مريم" يعنی حضرت عيسٰی خد اکے رسو ل اور اسی کے کلمہ ہيں جسے هللا نے مريم کی طرف القافرمايا۔ 
لمات التامات " يعنی ہم نيز روايات ميں ائمہ اطہار عليہم السالم کی زبانی يہ ارشاد ات موجود ہيں کہ : "نحن الک) ١٧٠(نساء 

  خد اکے کلمات تامہ ہيں۔ 
  

   پيام:
  ۔ دين اسالم ميں قرآن مجيد کامل او رتمام ہے۔ (تمت کلمت ربک) ١
   38۔ الہی دين کی تمام خبريں سچ او رتمام احکام عدل پر مبنی ہيں (صدقاوعدال)٢
  ۔ خدا کے وعدے او رطريقہ کار نہيں بدل سکتے (ال مبدل لکلماتہ) ٣
  قرآن مجيد ميں تحريف نہيں ہو سکتی (ال مبدل لکلماتہ) ۔ ۴

   ١١۶آيت 
ِہطاِْن يَّتَّبُِعْوَن ااِلَّ الظَّنَّ َو اِْن ھُْم    ااِلَّ يَْخُرُصْوَن۔ َواِْن تُِطْع اَْکثََر َمْن فِی ااْلَْرِض يُِضلُّْوَک َعْن َسبِْيِل اللّٰ

پيروی کرو گے تو تمہيں راه خدا سے منحرف اور گمراه کر ديں  ترجمہ۔ اور اگر تم روئے زمين کے بہت سے افراد کی
گے۔ کيونکہ وه بھی گمان کے عالوه کسی چيز کی پيروی نہيں کرتے او راپنے گمان اور تخمينے ہی سے کام ليتے رہتے 

  ہيں، 
  

   ايک نکتہ:
عمال درخت پر موجود پھل کی "خرص" کا معنی ہے تخمينہ لگانا او رحد س و گمان سے کام لينا ، پہلے تو اس کا است

مقدارکا تخمينہ لگانے کے لئے ہوتا تھا بعد ميں ہر طرح کے تخمينے کے لئے استعمال ہونے لگا ، چونکہ بعض تخمينے 
  غلط بھی ثابت ہوتے ہيں لہذا جھوٹ کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے (تفسير نمونہ) 

  
   پيام:
م الناس کی اکثريت کا کاروبار برہان اور منطق کی بنياد پر نہيں ہوتا جبکہ حق او ۔ جھوٹ کا بازار ہميشہ گرم رہتا ہے عوا١

ربرہان کے بازار ميں ہميشہ مندی رہتی ہے او روه ہر وقت کساد بازاری کا شکار رہتے ہيں۔ (اکثر من فی االرض يضلوک) 
  وک۔۔۔ان يتبحون اال الظن) ۔ گمراہيوں کی بنياد حد س و گمان پر اعتماد کرنے پر استوار ہوتی ہے (يضل٢
۔ اکثريت کو خوش کرنے کی خاطر ان کی پيروی کيلئے کسی قسم کا اقدام بھی انسان کی تباہی اور گمراہی کا موجب ہو ٣

  سکتا ہے، (ان تطع ۔۔۔يضلوک) 
کو گنا نہيں توال ۔ اکثريت ، حقانيت کی دليل نہيں ہے۔ معيار حق ہے تعداد نہيں ، کيفيت کميت پر مقدم ہوتی ہے۔ (بندوں ۴

  کرتے ہيں۔ از مترجم) 
  ۔ اکثريت بعض اوقات اس حد تک جلوه گرہوتی ہے کہ پيغمبر کو بھی اس کی طرف متوجہ کرانا پڑتا ہے۔ ۵
۔ جس اکثريت کی بنياد يں حق او ر برہان کی بجائے تخمين او رہوس پر استوار ہوں وه قابل مذمت ہے۔ (ان ھم اال ۶

  يخرصون) 
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يار کرنے کے لئے دليل و برہان الزم ہوتی ہے حدس و قياس اور استحسان نہيں۔ (ان يتبعون اال ۔ راستہ اخت٧
  الظن۔۔۔۔يخرصون) 

   ١١٧آيت 
  اِنَّ َربََّک ھَُو اَْعلَُم َمْن يَِّضلُّ َعْن َسبِْيلِہ َوھَُو اَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدْيَن۔ 
جانتاہے جو اس کی راه سے بھٹک جاتے ہيں اور وه ہدايت يافتہ  ترجمہ۔ يقينا تمہارا پروردگار ان لوگوں کو اچھی طرح

  لوگوں سے( بھی) اچھی طرح واقف ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
ميں فرق ؟ فرق يہ ہے کہ مھدی جيسے امام معصوم ہوتے ہيں ۔ جو روز اول ہی سے خد اکی طرف ‘ ‘ "مھدی"اور "مھتدی 

جو پہلے گمراہی کا شکار رہا ہو پھر ہدايت حاصل کرے (از تفسير سے ہدايت يافتہ ہوتے ہيں ۔ جبکہ مھتدی وه ہوتا ہے 
  اطيب البيان) 

  
   پيام:
۔ انسان کو عقل ، تجربہ او رمشوره سے پہچاننے سے محدورنتيجہ حاصل ہوتا ہے، او رخدا حقيقی انسان شناس ہے۔ انسان ١

الم کسی بھی ذريعہ کو اختيار کئے بغير ہزار طرح کے ذريعے اختيار کر کے صرف "عالم" بن سکتا ہے جبکہ خدا وند ع
  "اعلم" ہے۔ 

ظاہر سازی اور چاپلوسی سے نہ تو خود کو دھوکہ دو او رنہ ہی دوسروں کو کيونکہ خد اہر ايک کو اچھی ‘ ۔ ريا کاری ٢
  طرح جانتا ہے۔ (ھوا علم من يضل۔۔۔۔) 

   ١١٨آيت
ِ َعلَْيِہ اِْن ُکنْ  ا ُذِکَراْسُم ّهللاٰ   تُْم بِٰاٰيتِہ ُمْؤِمنِْيَن۔ فَُکلُْوا ِممَّ

ترجمہ۔ پس اگر خد اکی آيات پر ايمان رکھتے ہو تو ان (جانوروں کے گوشت) سے کھاؤ جن پر ( ذبح کے وقت) خدا کانا م 
  ليا گياہے۔ 

  
   دو نکات:

ے ويسے تو ہر کام ميں جانور کو ذبح کرتے وقت خد اکا نام لينا، ماديات کو ايک طرح کا بچاؤ دينا اور ايمان کا اظہار کرنا ہ
خد ا کو ياد کرنا اچھی با ت ہے ليکن جانور کو ذبح کرتے وقت جبکہ اس کی جان لينے کا موقع ہوتا ہے اس کی ضرورت 

  اور بھی بڑھ جاتی ہے 
ذبح جو ايک جزوی امر ہے، اس کے لئے بھی بہت سی شرائط کا لحاظ رکھا گيا ہے (مثالً صرف خدا کا نام ليا جائے کسی 

کا نہيں ذبح کرنے واال مسلمان ہونہ کہ کافر ، رخ قبلہ کی طرف ہوکسی او رسمت کو نہيں، لوہے کے ساتھ ذبح کيا  اور
جائے کسی اور چيز کے ساتھ نہيں ، ذبح کيا جائے گلہ نہ دبايا جائے وغيره) اس سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ ملت 

  ت او رديا ہوا دين پيش نظر رہنا چاہئيے۔ اسالميہ کے لئے تمام امور ميں خدا کی بتائی ہوئی جہ
  

   پيام:
  ۔ مومن کی خوراک او رغذا کو جچا تال ہونا چاہئے۔ (ذکر اسم هللا) ١
  ۔ خدا کا نام گوشت کے استعمال کيلئے جائز ہونے کی مہر اور مصرف کا اجازت نامہ ہوتا ہے (کلو امما۔۔۔) ٢
رصت سے فائده اٹھانا چاہئے ، حتی کہ غذاکے طور پر استعمال کرنے ۔ توحيد کی بنيادوں کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ف٣

کے لئے گوشت حاصل کرنے کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے وقت بھی توحيد کو ہی پيش نظر رکھا جائے۔ کيونکہ توحيد 
  صرف ايک ذہنی مسئلہ نہيں ہے، 

  اتہ مٔومنين) ۔ حالل غذا کا استعمال ، ايمان کی شرط اور عالمت ہے (ان کنتم باي۴
۔ اسالم ايک ايسا جامع دين ہے جس نے ذبح جيسے ايک جزوی مسئلہ کے لئے بھی تمام پہلوؤں کو پيش نظر رکھا ہے۔ ۵

دين کہ خدا کا نام ليا جائے۔ ذبح کے آلہ کو کہ لوہا ہو، ذبح کے انداز کو ، چار رگوں کو کاٹا جائے ، امت کو، کہ ذبح کرنے 
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  کو ، کہ قبلہ کی طرف ہو۔  واال مسلمان ہو، اور سمت

   ١١٩آيت 
َم َعلَْيُکْم اِالَّ َما ا َحرَّ َل لَُکْم مَّ ِ َعلَْيِہ َوقَْد فَصَّ ا ُذِکَر اْسُم ّهللاٰ اْضطُِرْر تُْم اِلَْيِہط َواِنَّ َکثِْيَرا لِّيُِضلُّْوَن بَاَْھَوآئِِھْم ِبَغْيِر  َوَما لَُکْم ااَلَّ تَاُْکلُْوا ِممَّ

  نَّ َربََّک ھَُواَْعلَُم بِاْلُمْعتَِدْيَن۔ ِعْلٍمط اِ 
ترجمہ۔ اور تمہيں کيا ہو گيا ہے کہ اس ذبح سے تم نہيں کھاتے جس پر خدا کا نام ليا گيا ہے؟ (اور ہمارے حالل کرده کو 

ن کر ديابغير کسی وجہ کے حرام کرتے ہو) حاالنکہ خداوند عالم نے خود ہی تفصيل کے ساتھ تمہارے لئے ان چيزوں کو بيا
ہے جو حرام ہيں، (اور تمہارے حرام کرنے کی ضرورت نہيں ہے) جہاں تم مجبور ہو جاؤ تو پھر حرام چيزوں کا استعمال 
تمہارے لئے جائز ہے، اور يہ بات بھی يقينی ہے کہ بہت سے لوگ جہالت کی بنا پر اپنی خواہشات کے مطابق دوسروں کو 

  پروردگار حد سے تجاوز کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔  گمراه کرتے ہيں۔ يقين جانو کہ تمہارا
  

   ايک نکتہ:
کچھ لوگ ايسے تھے اور ہيں جو ذبح کئے ہوئے اور مرده جانور کے درميان تقابل کرتے ہوئے لوگوں کو گمراه کرنے کے 

وه حرام ہے؟ (ليضلون  لئے کہتے ہيں: "آخر کيا وجہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کريں وه حالل ہے اور جسے خدا موت دے
  باھوائھم) 

  
   پيام:
۔ بے بنياد طريقہ پر کسی چيز کو حرام کرنا قابل مذمت ہے، جس طرح حرام کو حالل کرنا ممنوع ہے اسی طرح حالل کو ١

  حرام کرنا بھی ممنوع اور ناجائز ہے (وما لکم) 

   ١٢٠آيت 
ْثِم َوبَاِطنَہُ إِنَّ الَِّذينَ  ْثَم َسيُْجَزْوَن بَِما َکانُوا يَْقتَِرفُوَن  َوَذُروا ظَاِہَر اإْلِ   يَْکِسبُوَن اإْلِ

ترجمہ۔ اور آشکار اور پنہائی گناه کو ترک کر دو (جسم اور فکر کے گناه کو) يقينا جو لوگ گناه کے مرتکب ہوتے ہيں وه 
  بہت جلد اپنے گناه کے ارتکاب کی سزا پائيں گے۔ 

  
   دو نکات:

  حاضر زمانے کے بتہرے لوگ آشکارا اور ظاہری گناہوں سے ڈرتے چلے آرہے ہيں۔  ۔ زمانہ جاہليت ہو يا دور
۔ ظاہری اور باطنی گناہوں کے بہت سے مصداق بتائے گئے ہيں۔ مثالً ظاہری گناه وه ہوتے ہيں جن کے خطرناک نتائج فوراً 

اس کے برعکس ہيں۔ مثالً وه غذائيں  اور فوراً اور ہر شخص کے لئے واضح ہو جاتے ہيں اور باطنی گناه وه ہوتے ہيں جو
  جو سنگدلی کا باعث بنتی ہيں۔ 

  
   پيام:
۔ گناه ميں ايک طرح کی جاذبيت اور کشش ہوتی ہے جس کو ايک محکم اور قطعی ارادے کے ساتھ دل سے نکال دينا ١

  چاہيے۔ (ذورا) 
  ارادے سے کئے جائيں۔ (يکسبون) ۔ خدا کی طرف سے سزا صرف ان گناہوں پر ملتی ہے جو جان بوجھ کر اور علم و٢
۔ اسالم کی توجہ ظاہری تربيت اور طہارت پر بھی ہے اور باطنی پر بھی۔ چنانچہ پاک دل کے لوگ ہوں يا منافق لوگ جو ٣

  ظاہر کی پابندی نہيں کرتے اسالن ان پر کڑی تنقيد کرتا ہے۔ (ظاہراالئم و باطنہ) 
  بون) ۔ انسان گناه کے ارتکاب ميں آزاد ہے۔ (يکس۴
 ۔ قيامت اور آخرت کی سزا زياده دور نہيں۔ (سيجزون) ۵
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 تفسيرنور

 

   ١۴٠تا  ١٢١آيت نمبر 

   ١٢١آيت 
يَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَی أَْولِيَا ا لَْم يُْذَکْر اْسُم هللاِ َعلَْيِہ َوإِنَّہُ لَفِْسٌق َوإِنَّ الشَّ   ئِِہْم لِيَُجاِدلُوُکْم َوإِْن أَطَْعتُُموہُْم إِنَُّکْم لَُمْشِرُکوَن َوالَتَأُْکلُوا ِممَّ

ترجمہ۔ اور (ذبح يا نحر کے وقت) جن چيزوں پر خدا کا نام نہيں ليا گيااسے نہ کھاؤ۔ کيونکہ يقينی بات ہے کہ يہ فسق(مدار 
بندگی سے نکل جاتا) ہے۔ بے شک شيطان اپنے (وسوسہ پذير) دوستوں کو القا کرتے ہيں تاکہ وه تمہارے ساتھ لڑنے کے 

يں کيا فرق ہے؟) اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو يقينا تم بھی مشرک ہو جاؤ لئے تيار ہو جائيں (کہ مرده يا ذبيحہ م
  گے۔ 

  
   چند نکات:

چونکہ حرام خواری دل کی سختی يا سنگدلی کا باعث ہوتی ہے۔ اور دوسرے بڑے گناہوں کے لئے زمين ہموار کرتی ہے۔ 
  لٰہذا اسالم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کيا ہے۔ 

انچويں آيت ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ اہِل کتاب کا کھانا تمہارے ليے حالل ہے۔ اور يہ آيت کہتی ہے کہ جس سوره مائده کی پ
جانور پر ذبح کے وقت خدا کا نام نہ ليا جائے اس کا گوشت حرام ہے۔ چونکہ اہِل کتاب اس شرط کی پابندی نہيں کرتے لٰہذا 

نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ آيت ميں طعام سے مراد غلہا ور اس کی مانند ن کے جانوروں کا گوشت ہمارے لئے حرام ہوگا۔ جس کا
  دوسری خشک چيزيں ہيں نہ کہ گوشت۔ (تفسير الميزان) 

۔ جن و انس کے شيطانوں کا وسوسہ اس طرح ہوتا ہے کہ "مرده جانور کو خدا نے موت دی ہے۔ لٰہذا خدا کا مارا ہوا انسان 
س نکتہ سے غافل ہيں کہ مرده جانور کے بدن سے کثيف اور غليظ خون باہر نہ کے مارے ہوئے سے بہتر ہے۔ ليکن وه ا

  نکلنے کی وجہ سے عام طور پر کئی طرح کی بيمارياں اس کے ہمراه ہوتی ہے۔ 
  

   پيام:
۔ مسلمان کو چاہيئے کہ وه خوراک کے مسائل اور طعام کے ايک لقمہ کی حد تک بھی دينی پابندی اور اعتقادی اور عملی ١
  ود کو پيِش نظر رکھے۔ (التاکاکلوا) حد
۔ ذبح کے وقت خدا کا نام لينا صرف تکلف کی حد تک نہيں ہے بلکہ ايک ايسا حکم ہے جس کی تکميل واجب اور جس کی ٢

  خالف ورزی جرم ہے۔ (انہ لفسق) 
  انہ فسق) ۔ بعض اوقات ايسا بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف ايک ناجائز لقمے کی وجہ سے فاسق ہو جاتا ہے۔ (٣
  ۔ شياطين ميں الہام اور القاء کی قدرت موجود ہے۔ (ليوحون) ۴
  ۔ شيطانی وسوفہ صرف ان کے اولياء (دوستوں) پر اثر کرتا ہے۔ اولياء هللا پہ اس کا کوئی اثر نہيں ہوتا۔ (اوليائھم) ۵
  م) ۔ احکام اٰلہی ميں لڑنا جھگڑنا اور کج بحثی کرنا ايک شيطانی حربہ ہے۔ (ليجادلوک۶
  ۔ انسان "آزادانہ استعمال" کے نتيجہ ميں شيطانی القاء کی راہيں ہموار کرتا ہے۔ (ليوجون) ٧
  ۔ جزوی مسائل ميں جدال اور بحث و مباحثہ انسان کو شرک کی حدود تک پہنچاتا ہے۔ (لمشرکون) ٨
  يجادلوکم) ۔ لڑائی جھگڑے اور بحث مباحثہ کا موجب وسوسے اور خواہشات ہوتی ہيں۔ (اليوحون۔۔ ل٩
  ۔ خدا پرست بھی اگر عمل کی راه ميں غير هللا کی اطاعت کريں گے، مشرک ہو جائيں گے۔ (انکم لمشرکون) ١٠

   ١٢٢آيت
ِمْنہَا َکَذلَِک ُزيَِّن لِْلَکافِِريَن َما َکانُوا  َس بَِخاِرجٍ أََوَمْن َکاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَہُ نُوًرا يَْمِشی بِِہ فِی النَّاِس َکَمْن َمثَلُہُ ِفی الظُّلَُماِت لَيْ 

  يَْعَملُوَن 
ترجمہ۔ آيا جا شخص (جہالت اور شرک کی موت) مر چکا تھا اور ہم نے اسے (اپنی ہدايت کی بدولت )زنده کرديا۔ اور اُس 

ہوسکتا ہے جو (جہالت کے لئے ايک نور قرار دے ديا جس کے ساتھ وه لوگوں کے درميان چلتا ہے۔ اس شخص کی مانند 
اور شرک کی) تاريکيوں ميں (ڈوبا ہوا) ہے۔ اور اس سے نکل ہی نہيں سکتا ہے۔ کافروں کے لئے اسی طرح ان کے اعمال 
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  مزين کر دئيے گئے ہيں۔ 
  

   ايک نکتہ:
ہوئی۔ جب ۔ يہ آيت حضرت رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزه کے ايمان النے کے بارے ميں نازل 

حضرت حمزه کو معلوم ہوا کہ ابوجہل نے حضرت رسول کو سخت اذيت پہنچائی ہے تو فوراً اس کے پيچھے گيا ور جب وه
مل گيا تو انہوں نے ابوجہل کے سر پر ايک زور دار مکال رسيد کر ديا۔ پھر فرمانے لگے ۔ "ميں آج سے محمد پر ايمان ال 

  تک اسالم کے ايک مومن اور جری فوجی سردار بن کر رہے۔ رہا ہوں" چنانچہ اس وقت سے آخر عمر 
  

   پيام:
۔ کفر، موت ہے اور ايمان زندگی۔ ايمان مرده انسانوں اور معاشروں کو زنده کرتا ہے، انسان کی حقيقی زندگی اور موت۔ ١

   40ايمان اور کفر ہے۔ (ميتا۔ فاحينياه) 
  ود انسان ہدايت کی راہيں ہموار کرتا ہے۔ (احينياه) ۔ ہدايت اور رہنمائی خدا کا کام ہے۔ ہر چند کے خ٢
  ۔ مومن کی راه ميں ہرگز رکاوٹ پيدا نہيں ہوتی۔ (نورايمشی) ٣
  ۔ جب روشنی نہ ہو تو طرح طرح کی تاريکياں انسان کو اپنے گھيرے ميں لے ليتی ہيں۔ (فی الظلمات) ۴
  لمات " جمع ) ۔ حق ايک ہے و ر باطل ڈھيروں ہيں۔ ( "نور" مفرد ہے اور "ظ۵
   1۔ روايات ہيں کہ امامت اور اٰلہی رہبری "نور" کا ايک مکمل مصداق ہے۔ ۶
  ۔ نور ايمان اور اٰلہی ہدايت کے بغير انسان کے لئے کوئی اور چيز حيات بخش نہيں ہے۔ (ليس نجارج منہا) ٧
  عملون) ۔ انسان کے کارنامے اس کی نگاہا ور فکر ميں موثر ہوتے ہيں۔ (زين۔۔۔ کانو اي٨
۔ کفار کے پرکشش کارنامے مثالً نئی ايجادات، انکشافات، ٹيکنالوجی، تمدن وغيره ان کے لئے اس قدر خوبصورت اور ٩

مزين ہوچکے ہيں کہ انہيں اپنی گمراہی اور اپنی انسانيت کے انحطاط و سقوط کا بھی احساس نہيں رہا۔ (زين للکافرين ما 
  کانوا يعملون۔) 

   ١٢٣آيت
  ُروَن َک َجَعْلنَا فِی ُکلِّ قَْريٍَة أََکابَِر ُمْجِرِميہَا لِيَْمُکُروا فِيہَا َوَما يَْمُکُروَن إاِلَّ بِأَنفُِسِہْم َوَما يَْشعُ َوَکَذلِ 

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی (آبادی) ميں بڑے مجرم مقرر کئے ہيں جو وہاں پر مکر وحيلوں سے کام ليتے ہيں۔ 
  وه کسی اور کے ساتھ مکاری نہيں کرتے اور اس بات کو سمجھتے بھی نہيں۔ ليکن وه اپنے عال

  
   دو نکات:

اس سے پہلی آيت کے شان نزول ميں ابوجہل کی اسالم کے ساتھ شيزه کاری کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ اور اس آيت ميں 
ہر جگہ دعوِت حق کے مقابلے ميں ايسے فاسد خدا يہ بتانا چاہتا ہے کہ "ابوجہلوں" کا وجود کوئی نئی بات نہيں۔ ہميشہ اور 

  مہرے موجود چلے آرہے ہيں۔ (کذالک) 
۔ حق اور باطل اور ان کے طرفداروں کی آويزشيں ازل سے چلی آرہی ہيں۔ اور يہ ايک طرقہ کار قدرت ہے جو ان کے 

حرکت کرنے کو اپنی طرف نسبتاختيار کے منافی بھی نہيں ہے۔ اسی ليے سابقہ آيت ميں انسان کی نورخدا کی روشنی ميں 
دی ہے۔ اور فرمايا ہے۔ "وجعلنا" اور اس آيت ميں بزرگ مومنين کے وجود کو اپنی طرف نسبت دے کر کہا۔ (وجعلنا فی کل 

  قرية اکابرمجرميھا) گويا "نور" اور "مجرم" کا وجود دونون ہی قدرت خداوندی کے مدار ميں ہيں۔ 
  

   پيام:
  مام سرگرمياں مدار قدرت خداوندی سے باہر نہيں۔ (جعلنا) ۔ نيک اور بد لوگوں کی ت١
۔ فاسد اور مفسد سردار ہی حق شره ميں فساد کی جڑيں ہين۔ (يعنی مالی، فوجی، فکری اور سياسی مراکز ميں يہی "رکابر"٢

  ہی تمام برائيوں، بدبختيوں اور تباہيوں کا سرچشمہ ہيں۔) 
  ياں انہی مفسد سرداروں کا حربہ ہيں۔ (ليمکروا) ۔ شاطرانہ چاليں اور طرح طرح کی زيرنگ٣
۔ صدق و صفا جيسے جوہر کو ضائع کرکے خدائی قہر و غضب کا شکار ہو جاتے ہيں۔ يہی ايک بہت بڑی ضرب ہے جو ۴

  يہ مکار لوگ اپنے آپ لگاتے ہيں۔ 
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سمجھنا ہے کہ اس مضر اثرات ۔ ہر يبماری سے بدتر بيماری کو نہ جاننا ہے اور مکر و فريب سے بدتر اس بات کو نہ ۵
  خود مکار اور فريبی ہی کی طرح پلٹ جاتے ہيں۔ (وما يشعرون) 

   ١٢۴آيت
ُموا َصَغاٌر ِعْنَد هللاِ ِرَسالَتَہُ َسيُِصيُب الَِّذيَن أَْجرَ  َوإَِذا َجائَْتہُْم آيَةٌ قَالُوا لَْن نُْؤِمَن َحتَّی نُْؤتَی ِمْثَل َما أُوتَِی ُرُسُل هللاِ هللاُ أَْعلَُم َحْيُث يَْجَعلُ 

  َوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما َکانُوا يَْمُکُروَن 
ترجمہ: اور جب (خدا کی طرف سے ان کی ہدايت کيلئے) کوئی آيت اور نشانی نازل ہوتی ہے تو وه کہتے ہيں کہ ہم اس 

کے رسولوں کو (وحی کا  وقت تک ہرگز ايمان نہيں الئيں گے جب تک کہ ہميں بھی وہی کچھ عطا نہ کيا جائے جو خدا
شرف يا اجتماعی رتبہ) ديا گيا ہے۔ هللا تعالٰی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں (اور کس ميں) مقرر کرے۔ جن لوگوں نے 

(مکر و فريب جيسے) جرم کئے ہيں بہت جلد ہی انہيں ان کے حيلوں فريبوں کی سزا ذلت و خواير اور سخت عذاب (کی 
  صورت)ميں ملے گی۔ 

  
   ايک نکتہ:

اس آيت کے شاِن نزول ميں بتايا گيا ہے کہ کفار کا نام نہاد بڑا سمجھدار اور باشعور شخص وليد بن مغيره کہا کرتا تھا 
"چونکہ ميری عمر اور دولت محمد سے زياده ہے لٰہذا مجھ پر بھی وحی آنی چاہيے۔" اور اس قسم کی باتيں ابوجہل سے 

  بھی منقول ہيں۔ 
  

   پيام:
حبان مال و اقتدار ميں سے بڑے بڑے افراد کسی منطقی دليل کے بغير صرف اپنی "چودھراہٹ" کی وجہ سے دعوت ۔ صا١

  اسالم کو ٹھکرا ديا کرتے ہيں۔ (قالوا لن مٔومن) 
 41۔ مجرمين ہی غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہيں۔ (سابقہ آيت ميں "اکابرمجرميھا" ہے اور اس آيت ميں "لن مٔومن" ہے۔) ٢
  ۔ خدا کا کسی منصوب اور مقرر کرنا، اس امر کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ (هللا اعلم حيث يجعل رسالتہ) ٣
  ۔ خداوند اعلم کے انتخاب کا معيار کسی کی لياقت اور شائستگی کے بارے ميں اس کا علم ہے۔ (هللا اعلم) ۴
  ۔ استکبار کا نتيجہ ذلت ہی ہے۔ (لن مٔومن۔ صغار) ۵
  سردار "بدر" ميں مارے گئے جس سے خدائی وعده کی تعميل ہوگئی اور وه ذلت کا شکار ہوگئے۔ ۔ کفار کے کچھ ۶

   ١٢۵آيت 
ْسالَِم َوَمْن يُِرْد أَْن يُِضلَّہُ يَْجَعْل َصْدَرهُ َضيِّقًا حَ  ُد فِی السَّ فََمْن يُِرْد هللاُ أَْن يَہِديَہُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لِإْلِ عَّ َماِء َکَذلَِک يَْجَعُل هللاُ َرًجا َکأَنََّما يَصَّ

ْجَس َعلَی الَِّذيَن الَيُْؤِمنُوَن۔    الرِّ
ترجمہ: پس خدا جس کو ہدايت کرنا چاہتا ہے تو اس کے سينہ اور روح کو اسالم (کی قبوليت) کيل ئے کشاده کر ديتا ہے۔ 

تو اس کے سينہ کو تنگ اور قبول نہ اور جس کو (اس کے ناشائستہ اعمال اور خصلتوں کی وجہ سے) گمراه کرنا چاہتا ہے 
کرنے واال دشوار گزار بنا ديتا ہے۔ گويا وه آسمان پر چڑھ رہا ہو (کہ زمين کو اپنے پيروں سے نکلتا ہوا اور راه کو دور 
ا ديکھتا ہے اور کافی حد تک آکسيجن بھی اپنے پاس نہيں رکھتا) هللا تعالٰی اسی طرح پليدی کو ان لوگوں کے لئے قرار ديت

   42ہے جو ايمان نہيں التے۔ 
  

   دو نکات:
۔ خدا کی ہدايت اور گمراہی سے مراد شائستہ اور اہل لوگوں کے لئے اسباِب ہدايت کا فراہم کرنا اور ناشائستہ اور نااہل افراد 

  کے لئے اسباب ہدايت کا سلب کرنا ہے۔ 
اور ہدايت کو قبول کرنے کے لئے تحصل و  ۔ "صدر" (سينہ) سے مراد روح اور دل ہے۔ اور "شرح صدر" سے مراد حق

فکر کے افق کی وسعت اور روح کی بلندی ہے۔ اور اس کے لئے نفسانی خواہشات اور دلی آرزوؤں کی قربانی کی 
ضرورت ہوتی ہے۔ جو شرح صدر کا حامل نہيں ہوتا وه ہميشہ ايک ہی خول ميں پڑا رہتا ہے۔ اور اس سے باہر نہيں نکل 

نتيجہ ايک تو بصيرت اور نورانيت کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے نرم دلی اور حق کو  سکتا۔ شرح صدر کا
  قبول کرنے کی صورت ميں۔ 
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   پيام:
۔ حق کو قبول کرنے کے ليے وسعت ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرے تہہ دل سے اس کے لئے راه ہموار کرنا ١

  پڑتی ہے۔ (نشرح صدره) 
  رنے کے لئے تيار نہيں ہوتا وه آسمان کی طرف پرواز نہيں کرسکتا۔ (يصعد فی اسماء) ۔ جو حق کو قبول ک٢
  ۔ فطرت، عقل اور طبعی امور کے مدار سے نکل جانے کا نتيجہ سينے کی تنگی اور گھٹن ہوتا ہے۔ (يصعد فی اسماء) ٣
کھيں درحقيقت وه ذہنی دباؤ اور قلبی ۔ گمراه لوگ ہر چند کے بظاہر اپنے آپ کو کشاده حالی اور ترقی کی صورت ميں دي۴

  تنگی کا شکار ہوتے ہيں۔ (فيقا حرجا) 
  ۔ بے حوصلہ اور کم ظرف ہونا ايک طرح کی روحانی نجاست اور غالظت ہوتی ہے۔ (يجعل الرجس) ۵
  ۔ جو حق پر ايمان نہيں التا وه تدريجی طور پر غليظ اور آلوده ہوجاتا ہے۔ (کذالک يجعل الرجس) ۶

   ١٢۶آيت 
ْلنَا اآْليَاِت لِقَْوٍم يَذَّکَُّروَن    َوہََذا ِصَراطُ َربَِّک ُمْستَقِيًما قَْد فَصَّ

ترجمہ: اور يہ ہے يترے رب کا سيدھا راستہ۔ يقينا ہم نے اپنی آيات کو ان لوگوں کے لئے تفصيل کے ساتھ بيان کرديا ہے 
  جو نصيحت حاصل کرتے ہيں۔ 

  
   دو نکات:

سے يہی طريقہ کار چال آرہا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے پاک دل لوگوں کے سينے کو کشاده کر ديتا۔ خاوند عالم کا قديم 
  ہے اور ايمان سے گريز کرنے والے ہٹ دھرم لوگوں کو سلب توفيق اور رجس جيسی مصيبتوں ميں مبتال کر ديتا ہے۔ 

  پہلے آيت ميں ذکر ہو چکا ہے۔ "لالسالم" )  ۔ ممکن ہے کہ "ھذا" کا اشاره "اسالم" کے لفظ کی طرف ہو۔ (جو اس سے
  

   پيام:
۔ خدا کے رستے کے عالوه باقی تمام راستے يا منزل مقصود تک نہيں لے جاتے يا پھر آگے جا کر بند ہو جاتے ہيں۔ (وھذا١

  صراط ربک) 
  ۔ ياد دہانی ا ور نصيحت کے لئے تنوع، تفصيل اور تکرار ضروری ہوتا ہے۔ (فصلنا) ٢
تعالٰی نے ہر ايک پر اپنی حجت تمام کر دی ہے اگر کوئی اہل توجہ ہو۔ حق کی تمام آيات اور نشانياں مختلف انداز ميں ۔ هللا ٣

  بيان کرکے واضح کر دی گئی ہيں۔ (لقوم يذکرون) 

   ١٢٧آيت 
  لَہُْم َداُر السَّالَِم ِعْنَد َربِِّہْم َوہَُو َولِيُّہُْم بَِما َکانُوا يَْعَملُوَن 

ہ: ان کے لئے رب کے نزديک امن اور آسودگی کا گھر ہوگا، اور وه ان کا سرپرست اور حامی ہوگا کيونکہ وه (نيک) ترجم
  اعمال انجام ديتے رہے۔ 

  
   پيام:
۔ بہشت ميں کسی دشمنی، رقابت، ضدبازی، تہمت، حسد، کينہ، جھوٹ، غم، اندوه کسی قسم کی بے چينی، موت، بيماری، ١

  يره نہيں ہے۔ (دارالسالم) غربت اور ناداری وغ
۔ امن و سالمتی کی نعمت سے بھی باالتر ايک اور نعمت ہے اور وه پروردگار کے مخصوص سايہ الطاف ميں رہنا۔ ٢

  (عندربھم) 
  ۔ اٰلہی واليت اور امان تک رسائی، عمل کے زير سايہ حاصل ہوتی ہے۔ (بما کانوا يعملون) ٣

   ١٢٨آيت 
نِس َربَّنَا اْستَْمتََع بَعْ َويَْوَم يَْحُشُرہُْم جَ  نِس َوقَاَل أَْولِيَاُؤہُْم ِمْن اإْلِ ُضنَا بِبَْعٍض َوبَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذی ِميًعا يَاَمْعَشَر اْلِجنِّ قَْد اْستَْکثَْرتُْم ِمْن اإْلِ

ْلَت لَنَا قَاَل النَّاُر َمْثَواُکْم َخالِِديَن فِيہَا إاِلَّ َما َشاَء هللاُ إِ  نَّ َربََّک َحِکيٌم َعلِيٌم ترجمہ: اور اس دن (کو ياد رکو) جب کہ خداوندعالم أَجَّ
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سب کو محشور کرے گا (پھر شياطين جو کہ جنات کو مخاطب کرکے فرمائے گا۔) اے شيطانوں اور جنوں کے گروه! تم نے
م انسانوں اور جنوں نے ايکدوسرے فائدهبہت سے انسانوں کو اپنا پيروکار پايا۔ ان کے طرفدار انسان کہيں گے۔ پروردگار! اہ

اٹھايا اور اپنے اس انجام کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کياتھا۔ خدا فرمائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جس مين 
دانا تم ہميشہ رہو گے، مگر يہ کہ خدا چاہے (کہ تم ميں سے کچھ افراد کے گروه کو بخش دے) يقينا تيرا پروردگار حکيم و 

  ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
ميں شيطانی کارستانيوں اور وسوسوں کی طرف اشاره موجود ہے، اس آيت ميں شيطانی ) ١٢١۔ ١١٢۔ سابقہ آيات (مثالً 

وسوسوں کو قبول کرنے کا انجام جو کہ جہنم ہے، بيان کيا جارہا ہے۔ ضمنا يہ بات بھی ياد رہے کہ قرآن مجيد کے بقول 
  جس جن نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراه کيا وہی شيطان ہے۔  شيطان۔ جنات ميں سے ہے،

  
   پيام:
۔ شيطان، جنوں ميں سے ہے اور جن بھی مکلف اور مختار ہوئے ہيں انہيں بھی سزا اور جزا سے واسطی بڑھے گا۔ ١

  (يامعشرالجن) 
ت سے گروہوں کو گمراه کيا ۔ شيطان لوگوں کے کم گروہوں کو گمراه کرنے پر راضی نہيں ہے اس نے انسانوں کے بہ٢

   43ہے۔ (قد استرکثرتم من االنس) 
  ۔ قيامت کے دن خدا کی عدالت اور سزا و تنبيہ کھلم کھال ہوگی۔ (نحشرھم۔۔۔۔ يامعشرالجن) ٣
  ۔ اپنے اعمال کے انجام کے بارے ميں بھی سوچو! (ويوم) ۴
  گے۔ (جمعيا)  ۔ قيامت کے دن تمام انسان اور شياطين يکجا اکٹھے اور محشور ہوں۵
۔ شيطانی وسوسوں کی اتباع سے انسان ميں آہستہ آہستہ شيطان سے انس اور اس کی حکومت کو تسليم کرنے کی عادت ۶

  پيدا ہوجاتی ہے۔ (اولياء ھم) 
  ۔ شيطان کی پيروی کو موجب، بہره مندی ہے۔ (استمتع) ٧
  نہ کرے اور کسی فريب ميں نہ آئے۔ (بعضنا)  ۔ انسان آزاد ہے اور اس کو اختيار حاصل ہے کہ کسی کا اثر قبول٨
  ۔ تمام گمراه ايک جيسی سزا کے مستحق نہيں ہوں گے اور نہ ہی جہنم ميں ہميشہ رہنے کے (اال ماشاء هللا) ٩
  ۔ خدائی عدالت کے فيصلے علم و حکمت کی بنا پر ہيں۔ (عليم حکيم) ١٠

   ١٢٩آيت 
  بَْعًضا بَِما َکانُوا يَْکِسبُوَن  َوَکَذلَِک نَُولِّی بَْعَض الظَّالِِمينَ 

ترجمہ: اور اسی طرح (کہ تمہاری خواہش تھی کہ کاميابی حاصل کرو تو) ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر ديں گے 
  تاکہ انہيں ان کے کئے کی سزا مل جائے۔) 

  
   ايک نکتہ:

نے، خمس و زکٰوة اور ديگر شرعی اور ۔ روايات کے مطابق امربالمعروف اور نہی عن المنکر کے فريضہ کو ترک کر
واجبات کو ادا نہ کرنے اور ظالموں کی امداد کرنے والوں کی سزا يہ ہے کہ ان پر ظالموں کا تسلط کر ديا جاتا ہے۔ (تفسير 

  اطيب البيان) 
ر ديتا ہے۔ ايک اور حديث ميں ہے کہ جب هللا تعالٰی کسی قوم سے راٰض ہوتا ہے تو ان کے امور نيک لوگوں کے سپرد ک

  اور اگر ناراض ہوتا ہے تو بُرے لوگوں کے ہاتھ ميں دے ديتا ہے۔ (کشف االسرار) 
  

   پيام:
۔ عياشی اور لذت کام و دين۔ باطل حکومتوں کے اثرورسوخ اور ظالموں کے مسلط ہو جانے کا موجب ہوتی ہے۔ (استمتع۔۔۔ ١

  و ترک کردينے ميں ہوتا ہے۔ نولی) جبکہ ظالموں سے نجات کا راستہ لذتوں اور عياشيوں ک
  ۔ صرف حاکم ہی ظالم نہيں ہوتے، بزدل، ڈرپوک، خاموش اور عياش محکوم بھی ظالم ہيں۔ (بعض الظالمين بعضا) ٢
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   44۔ ظالموں کے تسلط کا سبب خود لوگوں کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ (بما کانوايکسبون) ٣

   ١٣٠آيت نمبر
نِس أَ  وَن َعلَْيُکْم آيَاتِی َويُنِذُرونَُکْم لِقَاَء يَْوِمُکْم ہََذا قَالُوا َشِہْدنَا َعلَ يَاَمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِ ْتہُْم اْلَحيَاةُ لَْم يَأْتُِکْم ُرُسٌل ِمْنُکْم يَقُصُّ ی أَنفُِسنَا َوَغرَّ

ْنيَا َوَشِہُدوا َعلَی أَنفُِسِہْم أَنَّہُْم َکانُوا َکافِِريَن۔    الدُّ
سے کہيں گے) اے جن و انس کے گروه! آيا تمہارے پاس تم ميں پيغمبر نہيں آئے تاکہ تمہارے  ترجمہ: (قيامت ے دن ان

سامنے ميری آيات پڑھيں اور تمہيں آج کے اس دن کی مالقات کے بارے ميں ڈرائيں تو وه کہيں گے: ہم اپنے خالف گواہی 
اپنے خالف گواہی دير ہے ہيں کہ بے شک وه کافر دے رہے ہيں۔ اور دنيوی زندگی نے انہيں فريب ديا تھا اور (اب) خود ہی

  تھے۔ 
  

   چند نکات:
۔ آيات قرآنی سے يہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت محمد اور قرآن مجيد جنات کے لئے بھی بھيجے گئے ہيں۔ ا ور وه قرآن

ر مغرفی ظالل القرآن) کو بھی سمجھتے ہيں۔ ان ميں سے کچھ مومن بھی ہيں۔ (مالحظہ قرطبی، طبرسی، مفسِر الفرقان او
کہتے ہيں کہ جنوں کے رسول، انسانوں کے رسولوں سے وٰح دريافت کرکے اپنی جس کے افراد تک پہنچاتے ہيں۔ (يہ 

  حديث ابن عباس سے منقول ہے) 
"رسول" کا لفظ انسان کے عالوه دوسروں کے لئے بھی بوال جاتا ہے۔ جيسے "ان هللا يصطفی من المالئکة رسال" يعنی 

   )٧٠وندعالم مالئکہ ميں سے بھی رسولوں کا انتخاب کرتا ہے۔ (حج/ خدا
۔ اس آيت ميں جن و انس کے دو تلخ اقراروں کا تذکره ہے، ايک تو يہ کہ وه اپنی طرف رسولوں کے آنے ک گواہی ديں گے۔

  اور دوسرے يہ کہ اپنے کفر کا اعتراف کريں گے۔ 
لے مرحلہ ميں وه اپنے کفر و شرک کا انکار کريں گے۔ اور کہيں گے ۔ قيامت کے مختلف مراحل ہيں۔ ا ور سب سے پہ

ليکن جب انہيں معلوم ہو جائے گا کہ انکار ناممکن ) ٢٣"وهللا ماکنا مشرکين" يعنی خدا کی قسم ہم مشرک نہيں تھے۔ (انعام/ 
  ہے تو پھر اعتراف کرليں گے۔ 

  
   پيام:

  ے پابند ہيں اور دونوں قوموں کيلئے رسول آئے ہيں۔ (الجن واالنس) جن و انس دونوں، انبياء کی دعوت کو قبول کرنے ک
  ۔ "انذار" (ڈرانا) انسانوں کی تربيت کيلئے طاقتور ترين اور موثر ترين ہتھيار ہے۔ (وينذرونکم) ٢
يمان ہے۔ ۔ فرد اور اجتماع (معاشرے) کی اصالح کيلئے، احکام اٰلہی کے اجرا کا طاقتور ترين ضامن معاد اور آخرت پر ا٣

  (الم ياتکم ۔۔۔۔ينذرونکم) 
۔ قيامت کے دن کسی بھی بات کو چھپايا نہيں جاسکے گا، اس دن انسان اپنے خالف بھی گواہی ديں گے۔ (شھدواعلٰی ۴

  انفسھم) 
  ۔ عياشی، آسائش طلبی اور دنيا پرستی، انبياء کی دعوت سے بے اعتنائی کا موجب ہيں۔ (عزتھم الحياة الدنيا) ۵
  ہر فريفتگی، آخرت کی فراموشی کا موجب ہاتی ہے۔ (عزتھم ۔۔۔ يمکم ھذا)  ۔ دنيا۶
  ۔ دنيا کے ساتھ محبت انسان کو کفر تک لے جاسکتی ہے۔ (عزتھم ۔۔۔ کافرين) ٧

   ١٣١آيت 
  َذلَِک أَْن لَْم يَُکْن َربَُّک ُمْہلَِک اْلقَُری بِظُْلٍم َوأَْہلُہَا َغافِلُوَن 

تنبيہ) اس لئے ہے کہ تمہارا پروردگار ظلم کی بناء پر ايسی آباديوں کو ہرگز ہالک نہيں کرتا جن  ترجمہ۔ يہ (تمام حجت اور
کے رہنے والے غافل ہوں۔ (هللا تعالٰی پہلے تولوگوں کو غفلت اور جہالت سے باہر نکلتا ہے اور اپنے پيغمبروں کے ذريعے 

  تو ہالک کر ديتا ہے۔ انہيں خبردار کرتا ہے اگر وه پھر بھی قبول نہيں نہ کريں 
  

   ايک نکتہ:
۔ خداوندعالم کا ايک طريقہ کار يہ ہے کہ انبياء بھيج کر لوگوں کو خبردار کرتا ہے۔ انہيں "راه" اور "چاه" کے درميان فرق 

اعتنائی بتاتا ہے۔ حقائق کو اُن پر واضح کرتا ہے اور اپنی حجت ان پر تمام کر ديتا ہے۔ (اگر پھر بھی وه نہ سمجھيں اور بے 
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کا ثبوت ديں تو پھر انہيں سزا ديتا ہے۔ خدا کا يہ ديرينہ قانون اور طريقہ کار قرآن کی متعدد آيات ميں بيان ہوا ہے۔ منجملہ ان
ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "وما اھلکنا من قرية االولھا منذرون" يعنی ہم نے کسی بستی کو ہالک نہيں کيا مگر ٢٠٨کے سوره شعرأ/
ميں ہے کہ "وما کنا معتدبين  ١۵وگوں کے پاس ڈرانے والے موجود تھے۔ اسی طرح سوره بنی اسرائيل /يہ کہ وہاں کے ل

  حتی نبعث رسوال" يعنی جب تک کوئی رسول نہ بھيج ليں اس وقت تک عذاب نہيں کرتے۔ 
  

   پيام:
  ۔ خدا کی سزائيں، اس کے رب ہونے کی وجہ سے ہيں۔ (ربک) ١
  غير عذاب اور سزا دينا ظلم ہے اور بُری بات ہے۔ ۔ بيان کئے اور خبردار کئے ب٢

   ١٣٢آيت 
ا يَْعَملُوَن  ا َعِملُوا َوَما َربَُّک بَِغافٍِل َعمَّ   َولُِکلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّ

ترجمہ۔ اور تمام انسانوں کيلئے اس بنياد پر درجات ہيں جو انہوں نے انجام دئيے ہيں اور تيرا پروردگار اس بات سے غافل 
  ے جو وه انجام ديتے ہيں۔ نہيں ہ

  
   ايک نکتہ:

  ۔ اس آيت ميں "درجہ" سے مراد صرف اس کی بلندی ہی نہيں، بلکہ درکات اور سقوط کے مراحل کو بھی شامل ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ خداوند عالم عادل ہے اور ہر شخص کو اس کے کارناموں کی وجہ سے رتبہ اور درجہ عطا کرتا ہے۔ (مما عملوا) ١
   45سعادت (خوشبختی) اور شقاوت (بدبختی) ايسی کے اعمال سے وابستہ ہيں۔ (مما عملوا)  ۔ انسان ک٢
  ۔ انسان کو اپنے ہوش و حواس ٹھکانے رکھنے چاہئيں کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ (وما ربک بغافل) ٣

   ١٣۴، ١٣٣آيت 
ْحَمِة إِْن يََشأْ يُْذِہْبُکْم وَ  يَِّة قَْوٍم آَخِريَن َوَربَُّک اْلَغنِیُّ ُذو الرَّ إِنَّ َما تُوَعُدوَن آَلٍت َوَما  oيَْستَْخلِْف ِمْن بَْعِدُکْم َما يََشاُء َکَما أَنَشأَُکْم ِمْن ُذرِّ

  أَْنتُْم بُِمْعِجِزيَن 
ترجمہ: اور تيرا پروردگار بے نياز اور رحمت واال ہے۔ (لٰہذا اے ظلم کرنے کی ضرورت نہيں ہے) اگر چاہے تو تم سب کو
 لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشين بنائے۔ جس طرح تمہيں ايک دوسری قوم کی نسل سے پيدا کيا ہے۔ 

لبتہ ضرور آنے واال ہے وار تم (خدا کو) ناتواں نہيں بنا سکتے (اور اس کی سزا يقينا تمہارے ساتھ جو وعده کيا گيا ہے وه ا
  اور عدل سے گريز نہيں کرسکتے۔) 

  
   ايک نکتہ:

۔ سابقہ آيات ميں خدا کے عدل و انصاف پر مبنی سزا کی بات ہو رہی تھی اور يہاں پر اس کی بے نيازی اور رحمت کا ذکر 
  ی دليل ہيں۔ ہے اور يہی دونوں اس کی عدالت ک

لفظ "الغنی" ميں ايک نکتہ پوشيده ہے جو "غنی" ميں نہيں ہے۔ اور وه يہ کہ "الغنی" کے ذرکعہ بتايا جا رہا ہے بے نيازی 
  صرف اور صرف خدا ہی کے لئے ہے۔ 

  
   پيام:
   46ی) ۔ بے نيازی صرف خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے لٰہذا تم کبھی بھی خود کو بے نياز نہ سمجھو۔ (ربک الغن١
  ۔ گناہگاروں کو اسی دنيا ميں بھی خدا سے ڈرنا چاہيئے کيونکہ ان کا مٹانا خدا کے لئے کوئی مشکل کام نہيں۔ (يذھبکم) ٢

۔ ظلم (کہ جس کا ذکر دو آيت پہلے ہو چکا ہے) يا تو ضرورت کی بنا پر کہا جاتا ہے يا سنگدلی کی وجہ سے اور خدا ان 
  (الغنی ذوالرحمة)  دونوں ضرورتوں سے بے نياز ہے ۔

۔ ايک اچھے مربی کی خصوصيت يہ ہے کہ بے نياز اور مہربان ہو۔ البتہ کبھی قدرت اور تہديد کو بھی کام ميں النا پڑتا 
  ہے۔ (ربک الغنی ذوالرحمة) 
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  ۔ بشری معاشروں کی بقا مشيعت ايزدی سے وابستہ ہے۔ (ان يشاء يذھبکم) ۵
رت نہيں وه اس سے بے نياز ہے اس کے عبادت کے فرامين ہماری ہی رشدوہدايت۔ خدا کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرو۶

  اور ترقی کا عامل ہيں۔ (الغنی) 
۔ رحمت خدا کا خاس مواقع سے تعلق ہے۔ اور کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے پيش نظر اپنے قہر و غضب کو کام ميں ٧

  ) الئے ہوئے سب کو نابود کرسکتا ہے۔ (ذوالرحمة۔۔۔۔ يذھبکم
   47۔ اٰلہی وعدے قطعی ہوتے ہيں مذاق نہيں۔ (الت) ٨
  ۔ قيامت کے دن مجرم، قدرت خداوندی سے نہيں ٹکرا سکے گا۔ (ماانتم بمعجزين) ٩

   ١٣۵آيت نمبر
  إِنَّہُ الَيُْفلُِح الظَّالُِموَن  قُْل يَاقَْوِم اْعَملُوا َعلَی َمَکانَتُِکْم إِنِّی َعاِمٌل فََسْوَف تَْعلَُموَن َمْن تَُکوُن لَہُ َعاقِبَةُ الدَّارِ 

ترجمہ۔ کہہ دو کہ اے ميری قوم جو کچھ تم عمل کرسکتے ہو کرو۔( تمہاری ہٹ دھرمی ميرے راستے کی رکاوٹ نہيں بن 
سکتی) ميں بھی اپنے فريضہ پر عمل کرتا رہونگا (جو کہ تبليغ اور صبر ہے) پس بہت جلد جان لوگے کہ نيک انجام (اور 

  ام) کس کيلئے ہے؟ يقينا ظالم کامياب نہيں ہونگے۔ عزت کا مق
  

   پيام:
  ۔ پيغمبر اکرم کو چونکہ اپنے موقف پر يقين ہے لٰہذا اس پر پورے اطمينان سے ڈٹے ہوئے ہيں۔ (اعملوا علی مکانتکم) ١
  ۔ لوگوں کا انجام خود ان کے اپنے کارناموں سے وابستہ ہے۔ (اعملوا ۔۔۔ فسوف تعلمون) ٢
  کی سرکشی، انبياء کے فرائض کو نہيں بدل سکتی۔ (انی عامل) ۔ لوگوں ٣
  ۔ کاميابی کا دارومدار اچھے انجام پر ہے، ناکہ دنيا کی ظاہری زرق وبرق اور بھاگ دوڑ پر۔ (عاقبة هللا) ۴
  ۔ ظالم، کبھی کامياب نہيں ہوسکتے۔ (اليفلح) ۵
   ۔ خدا اور انبياء کے رستے سے روگردانی ظلم ہے۔ (الظالمون)۶

   ١٣۶آيت 
ِ بَِزْعِمِہْم َوہََذا ِلُشَرکَ  َّ ِ ا َذَرأَ ِمْن اْلَحْرِث َواأْلَْنَعاِم نَِصيبًا فَقَالُوا ہََذا  ِ ِممَّ َّ ِ ِ فَہَُوَوَجَعلُوا  َّ ِ ائِنَا فََما َکاَن لُِشَرَکائِِہْم فاَلَيَِصُل إِلَی هللاِ َوَما َکاَن 

  َما يَْحُکُموَن  يَِصُل إِلَی ُشَرَکائِِہْم َساءَ 
ترجمہ: اور ان (بت پرست) لوگوں نے جو خدا نے کھيتی اور جانور پيدا کئے ہيں ان ميں سے اپنے باطل گمان کے مطابق 
ايک حصہ خدا کيلئے (بھی) مقرر کرديا اور کہا: يہ حصہ خدا کيلئے ہے اور يہ حصہ ہمارے شريکوں (بتوں) کيلئے ہے 

ور مال کے بھی) پس جو حصہ ان شريکوں (بتوں) کا تھا وه خدا تک نہيں پہنچتا تھا ليکن (جو کہ خدا کے بھی شريک ہيں ا
  جو خدا کا حصہ تھا ہو شريکوں تک پہنچ جاتا تھا۔ يہ کيسا بُرا فيصلہ کرتے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ:

يصلے بھی خيالی او بے ۔ جو لوگ انبياء کی ترتيب کے مدار سے نکل کر وادی خيال ميں جا پہنچتے ہيں ان کی باتيں اور ف
منطق ہوتے ہيں۔ اور اپنے آپ کو ہر چيز کا مالک سمجھنے لگتے ہيں۔ اور اپنی مرٰض کی تقسيم شروع کر ديتے ہيں۔ کبھی 

اور کبھی غلہ اور جانوروں ) ٢١تو لڑکوں کو اپنا حصہ لڑکيوں کو خدا کا حصہ سمجھتے ہيں۔ "الکم الذکرو لہ االنثی" (نجم/
  يں۔ کو تقسيم کرتے ہ

۔ مشرکين سمجھتے تھے کہ بتوں کا حصہ تبديل نہيں ہوسکتا لٰہذا اسے بت خانوں اور ان کے پجاريوں پر خرچ کر ديا کرتے
تھے اور جو خدا کا حصہ ہوتا تو اس بناء پر کہ آسمانوں کا مالک خدا تو بے نياز ہے لٰہذا جب بت خانوں اور ان کے 

کے حصے سے اُٹھا کر وہيں پر لگا ديتے اور غريبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ پجاريوں کا خرچہ کم ہونے لگتا تو خدا 
  نہيں کرتے تھے۔ 

  
   پيام:
۔ زراعت اور پرورش حيوانات کے ساتھ اگرچہ انسان کا تعلق ہے ليکن زراعت اور جانوروں کا اصل خالق تو خدا ہی ہے۔ ١

  (مماذی أ) 
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يم تمام انسانوں کے عقائد ميں شامل رہی ہے يہ اور بات ہے کہ خرافاتی ۔ زکواة کی نوعيت اور آمدنی اور منافع کی تقس٢
  انداز ميں رہی ہے۔ (ھذهللا ۔۔۔۔۔۔ ھذا لشرکائنا) 

  ۔ انبياء کے فرائض ميں شامل ہے کہ خرافات کے خالف علم بلند کرنا (ساء مايحکون) ٣
صوصی عظمت کے قائل بھی تھے اور عزت ۔ مشرکين اگرچہ بتوں کو خدا کا شريک سمجھتے تھے ليکن خدا کے لئے خ۴

  اور بے نيازی خدا کے لئے خاص سمجھتے تھے۔ اور کمی کو خدا کے حصے سے پورا کرتے تھے۔ 

   ١٣٧آيت 
  ْم َولَْو َشاَء هللاُ َما فََعلُوهُ فََذْرہُْم َوَما يَْفتَُروَن ينَہُ َوَکَذلَِک َزيََّن لَِکثِيٍر ِمْن اْلُمْشِرِکيَن قَْتَل أَْوالَِدِہْم ُشَرَکاُؤہُْم لِيُْرُدوہُْم َولِيَْلبُِسوا َعلَْيِہْم دِ 

ترجمہ: اور اسی طرح بتوں (کے ساتھ عشق و محبت) نے بہت سے مشرکين کے لئے ان کی اوالد کے (بتوں کی قربانی 
کے ليے دگرگوں کر کے طور پر) قتل کو مزين کرديا تھا کہ انہيں ہالکت اور بربادی تک لے گئے اور ان کے دين کو ان 

ڈاال۔ اور اگر خدا (زبردستی کرنا) چاہتا تو وه ايسا نہ کرسکتے لٰہذا تو بھی انہيں ان کی انترپردازيوں کی حالت ميں چھوڑ 
  دے۔ 

  
   دو نکات:

۔ جس طرح زراعت اور جانوروں کی خدا اور بتوں کے درميان تقسيم اگرچہ ايک فضول خيال تھا ليکن ان کی نظروں ميں 
بہت اچھا کام تھا، اسی طرح بتوں کے ساتھ محبت اور بتوں کے آگے قربانی کے طور پر اوالد کا قتل بھی شيطانی ايک 

  وسوسوں کی وجہ سے ان کی نگاہوں ميں بہت اچھی ريت تھی۔ 
  ۔ "يردوھم" کا لفظ "ارداء" سے ہے جس کا معنی ہے ہالکت اور بربادی۔ 

  
   پيام:
تربيت نہ ہوئی ہو۔ اس کے افراد اپنی اوالد تک کو پتھر اور لکڑی کے تراشے بتوں ۔ جس معاشرے کی انہی خطوط پر ١

  کے آگے قربان کر ديتے ہيں اور اس پر فخر بھی کرتے ہيں اور اسے عبادت بھی سمجھتے ہيں۔ (زين ۔۔۔۔۔ قتل اوالدھم) 
   48۔ مجرم لوگ اپنی اوالد کئی تک کی (بزعم خويش) صحيح توجيہ کرتے ہيں۔ (زين) ٢
۔ گناه کی توجيہ اور برائيوں کو اچھائيوں کی صورت ميں پيش کرنا انسان ہی نہيں انسانيت کے بھی سقوط و تباہی کا ٣

  موجب ہے۔ (ليردوھم) 
  ۔ گناہوں کو آراستہ کرکے پيش کرنا، دين کو شبہات کے ساتھ مخلوط کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ (وليلبسوا) ۴
  مافعلوه) ۔ انسان، آزاد ہے۔ (ولوشاء هللا ۵
۔ پيغمبر پر تو صرف تبليغ کا فريضہ عائد ہوتا ہے، اگر لوگ ان کی بات کو نہيں سنيں گے تو انہيں چھوڑ کر ان سے زياده۶

  آماده دل رکھنے والوں کے پاس چلے جاتے ہيں۔ (فذرھم) 
نہيں بننا چاہيئے۔ (فذرھم  ۔ گمراه لوگوں کے افکار اور ان کا رويہ، حق کی دعوت دينے والوں کے لئے پريشانی کا سبب٧

  وما يفترون) 

   ١٣٨آيت 
َمْت ظُہُوُرہَا َوأَْنَعاٌم الَيَْذُکُروَن  َوقَالُوا ہَِذِه أَْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَيَْطَعُمہَا إاِلَّ َمْن نََشاُء بَِزْعِمِہْم الَيَْطَعُمہَا إِالَّ َمْن نََشاءُ  بَِزْعِمِہْم َوأَْنَعاٌم ُحرِّ

   َعلَْيہَا اْفتَِراًء َعلَْيِہ َسيَْجِزيِہْم بَِما َکانُوا يَْفتَُروَن اْسَم هللاِ 
ترجمہ: اور (مشرکين نے) کہا! يہ حيوانات اور کھتياں ممنوع ہيں، ان کے گمان کے مطابق کسی کو ان کے مصرف اور ان 

ر چوپائے کہ جن کی پشت (پر سے کھانے کا حق حاصل نہيں ہے۔ مگر (بت خانے کے پجاريوں کے) جنہيں ہم چاہيں او
سواری) حرام ہے۔ اور چوپايوں کو بغير خدا کے نام کے ذبح کيا کرتے تھے۔ (ان احکام کو) خدا کی طرف جھوٹ کے ساتھ 

  منسوب کرتے تھے۔ هللا تعالٰی بہت جلد انہيں ان کی افتراپردازی کی سزا دے گا۔ 
  

   چند نکات:
اور "تحجير" کا معنی بھی رکاوٹ ہے۔ يعنی کسی عالقے کے گرد پتھر رکھ کر ۔ "حجر" کا معنی ہے رکاوٹ۔ اور "حجاره"

لوگوں کو وہاں پر آمدورفت اور قبضة کرنے سے روکنا۔ "حجراسماعيل" وہی جگہ ہے جو پتھروں کی ديوار کے ذريعے 
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يزوں سے باز رکھتی مسجد الحرام سے عليحده کی گئی ہے۔ "عقل" کو بھی "حجر" کہتے ہيں کيونکہ يہ انسان کو بُری چ
يعنی کيا اس ميں صاحبان عقل کے لئے بڑی قسم نہيں ) ۵ہے۔ جب کہ قرآن ميں ہے "ھل فی ٰذلک قسم لذی حجر" (الفجر/ 

  ہے؟ 
۔ اس سے دو آيات قبل زراعت اور جانوروں ميں خدا اور بتوں کے حصوں کے بارے ميں مشرکين کے خرافاتی عقائد کو 

ت ميں بتوں کے حصے کی تقسيم کی کيفيت بيان کی گئی ہے کہ بت خانے اور بتوں کے پجاريوں بيان کيا گيا ہے۔ اور اس آي
  کے عالوه کسی کو اس سے استفاده کرنے کا حق حاصل نہيں ہے اور وه بھی جنہيں ہم چاہيں۔ 

۔ اس سلسلے ميں ۔ چوپايوں اور جانوروں سے بہره برداری کو حرام قرار دينا، زمانہ جاہليت کی بدعتوں ميں سے ايک ہے
  ميں بھی اس کا بيان گزر چکاہے۔  ١٠٣سوره مائده / 

  
   پيام:
  ۔ خرافات اور گمراه ُکن عقائد سے نبردآزمائی انبياء کرام کے اصل فرائض ميں سے ايک ہے۔ (افتراء ًعليہ) ١
قياس اور استحسان کی بنياد ۔ دين کو خدائی اور خدا کی طرف ہی منسوب ہونا چاہيئے۔ نا کہ انسان کے اپنے خيال، گمان، ٢

  پر۔ (زعمھم) 
٣ (    49۔ بدعت اور حالل کو حرام کر دينا يا حرام کو حالل کر دينا خدا پر تہمت لگانا ہے۔ (افترء ً
۔ اسالم ايک ايسا جامع دين ہے کہ جانوروں تک کے بارے ميں بھی انحراف و گمراہی کو برداشت نہيں کرتا۔ جب قرآن ۴

غير مصرف کے رکھنے اور اس پر سواری کو حرام جاننے کی مذمت کرتا ہے تو انسانوں، قدرتی مجيد کسی جانور کو ب
وسائل، سرمائے اور استعداد اور لياقتوں کو بغير مصرف کے رکھنے يا ضائع کر دينے کو تو اور بھی زياده قابل مذمت 

  جانتا ہے۔ 
  اع کے سزا کا منتظر رہنا چاہيے۔ (سيجزيھم) ۔ بدعت ايجاد کرنے والوں کو اپنے موہيوماتی قوانين کی اضتر۵

   ١٣٩آيت 
ٌم َعلَی أَْزَواِجنَا َوإِْن يَُکْن َمْيتَةً فَ  ہُْم فِيِہ ُشَرَکاُء َسيَْجِزيِہْم َوْصفَہُْم إِنَّہُ َحِکيٌم َعلِيٌم َوقَالُوا َما فِی بُطُوِن ہَِذِه اأْلَْنَعاِم َخالَِصةٌ لُِذُکوِرنَا َوُمَحرَّ

اور (مشرکين دوسرے خرافاتی عقائد مين يہ بات شامل تھی کہ وه) کہتے: جو بچہ ان چوپايوں کے شم ميں ہے ترجمہ۔ 
ہمارے مردوں کے لئے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اور اگر حيوان کوئی بچہ مرده پيدا ہو تو سب (زن 

يف (غلط احکام) کی سزا انہيں دے گا کہ وه حکمت واال دانا و مرد) اس ميں شريک ہيں۔ هللا تعالٰی بہت جلد اس قسم کے توص
  ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ زن و مرد کے درميان بے جا تفريق جاہليت کی ايک رسم ہے۔ (خالصة الذکورز۔۔) ١
۔ عورت کو اس قدر حقير بنا ديا گيا تھا کہ ايک پورا مرده جانور تک بھی اسے نہ ديا جاتا، بلکہ اسے اس کا کچھ حصہ ديا ٢

  جاتا۔ (شرکاء) 
۔ زمانہ جاہليت کی خرافات سے آگہی، انسان کو پيغمبِر اسالم کی زحمتوں اور رکاوٹوں سے آشنا کرتی ہے اور قدر شناسی٣

  کی روح کو زنده کرکے اسے پروان چڑھاتی ہے۔ 
تيار کئے ہوئے ۔ قيامت کے دن خدا کی طرف سے ملنے والی سزا يا جزا انسان کے وہی اوصاف، نفسانی حاالت اور اخ۴

  عادات ہوں گے جو جسمانی صورت اختيار کر ليں گے۔ (سيجزيھم وصفھم) 
  ۔ خدا کی طرف سے ملنے والی سزا يا جزا اس کے علم و حکمت کی بنياد پر ہوگی۔ (سيجزيھم۔ حکيم عليم) ۵

   ١۴٠آيت نمبر
ُموا َما َرَزقَہُْم هللاُ اْفتَِراًء َعلَی هللاِ قَْد َضلُّوا َوَما َکانُوا ُمْہتَِديَن قَْد َخِسَر الَِّذيَن قَتَلُوا أَْوالََدہُْم َسفَہًا بَِغْيِر ِعْلٍم    َوَحرَّ

ترجمہ: يقينا ان لوگوں نے خساره اُٹھايا جنہوں نے اپنی اوالد کو بيوقوفی اور جہالت کی بنا پر قتل کيا۔ اور خدا نے ان کے 
باندھ کر اُن پر حرام کر دی، وه يقينا گمراه ہوگئے اور ہدايت پانے  لئے جو روزی مقرر کی تھی انہوں نے خدا پر جھوٹ

  والے نہيں تھے۔ 
  



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

 
 

   چند نکات:
۔ حضرت ابن عباس کہتے ہيں جو شخص زمانہ جاہليت کی اقوام کی کا اندازه کرنا چاہتا ہے اسے چاہيئے کہ سوره انعام کی 

  انہی چند آيات کو پڑھ لے۔ (از تفسير نمونہ) 
يت کے عرب، بتوں کا قرب حاصل کرنے يا اپنی آبرو بچانے کے خيال سے اپنی لڑکيوں کو يا تو بتوں کی قربانی ۔ دوِر جاہل

  کر ديا کرتے يا پھر انہيں زنده درگور کر ديتے تھے۔ 
ا ۔ ايک شخص نے اپنی پريشانی کا سبب پيغمبِر خدا سے ان الفاظ ميں کہا: "خدا نے زمانہ جاہليت ميں مجھے ايک بيٹی عط

کی، ميں چاہتا تھا کہ اسے قتل کر دوں ليکن ميری بيوی اس سے مانع ہوئی۔ لڑکی جوان ہوگئی، اس کی خواستگاری کيلئے 
لوگ آنے لگے، ميری غيرت اس بات کی اجازت نہيں ديتی تھی، اور اُس کا غير شادی ُشده رہنا بھی مناسب نہيں تھا، آخر 

يں جا کر پھينک ديا۔ وه جتنا چيختی چالتی رہی ميں نے ذره بھر پرواه نہيں کی"اسے ايک ِدن جنگل ميں لے گيا اور کنويں م
  يہ ُسن کر رسول خدا رو دئيے اور فرمايا "اگر گذشتہ خطائيں معاف نہ کر دی ہوتيں تو تجھے سخت سزا ديتا۔" 

  
   پيام:
  م، افتراء ً، ضلوا، ماکانو ا مھتدين) ۔ خرافات کی شديد ترين الفاظ ميں مذمت کرنی چاہيے۔ (قد خروا، سفھا، بغير عل١
۔ جہالت اور حماقت، خسارے کا موجب ہيں۔ (خسارے مثالً اوالد کو ضائع کر دينا، محبت اور نرم دلی کو دل سے نکال ٢

  دينا، حالل نعمتوں کا فقدان، جہنم خريد کرنا، اور خدائی عذاب کا مستحق ہونا۔) 
ی راه ميں قربان ہو جائے۔ (خواه بتوں کی قربانی کی صورت ميں ہو يا خياالت اور ۔ بہت بڑا خساره يہ ے کہ انسان باطل ک٣

  بے جا غيرت کيلئے) 
  ۔ کسی چيز کا حرام قرار دينا يا شرعی دليل کی وجہ سے ہوتا ہے يا عقلی دليل کی وجہ سے (بغير علم۔ افتراء ً علی هللا) ۴
 ت لگانے کے مترادف ہے۔ ممنون ہے۔ (وحرموا مارزقھم هللا ۔ حالل چيزوں کو بے مقصد حرام کر دينا خدا پر تہم۵

 

 تفسيرنور

 

   ١۵٠تا  ١۴١آيت نمبر 

   ١۴١آيت 
ْيتُو ْرَع ُمْختَلِفًا أُُکلُہُ َوالزَّ اَن ُمتََشابِہًا َوَغْيَر ُمتََشابٍِہ ُکلُوا ِمْن َوہَُو الَِّذی أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ مَّ َن َوالرُّ

  فُوا إِنَّہُ الَيُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآتُوا َحقَّہُ يَْوَم َحَصاِدِه َوالَتُْسرِ 

ترجمہ۔ اور وه وہی ہے جس نے باغات اور بوستانوں کو پيدا کيا جو مچانوں کے ساتھ بھی ہيں اور مچانوں کے بغير بھی 
يں ہيں۔ اور کھجور کے درخت، کھيتی کہ جن کی مختلف خوراکيں ہيں۔ اور زينوں و انار کو بھی پيدا کيا۔ کچھ تو ان پھلوں م
سے ايکدوسرے کے مشابہ ہيں اور کچھ آپس ميں نہيں ملتے، جب باغات پھل دينے لگيں تو ان کے پھلوں ميں سے کھاؤ، 
اور فصالت کو کاٹنے کے وقت اور پھلوں کو چننے کے وقت (غريبوں کو) ان کا حق دو۔ اور اسراف نہ کرو کيونکہ خدا 

  اسراف کرنے والوں کو اچھا نہيں سمجھتا۔ 
  

   ت:دو نکا
۔ "جنات" درختوں سے بھرے باغات اور کھيتی سے ڈھکی زمينوں کو کہتے ہيں۔ "معروش" ايسے درختوں يا باالفاظ ديگر 

ايسی بيلوں کو کہتے ہيں جن کے لئے مچان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جيسے انگور وغيره۔ اور "کل" کا معنی ہے کھائی 
  جانے والی چيزيں۔ 

ا ہے ۔ "انظروا الٰی ثمره اذا اثمر" لينی جونہی کوئی درخت پھل لے آئے اسے غور سے ويں آيت ميں آي٩٩۔ اسی سورت کی 
ديکھو اور اس آيت ميں بھی ہم پڑھتے ہيں۔ (کلوامن ثمره اذا اثمر) يعنی جب درخت پھل دے تو کھاؤ، جس کا نتيجہ يہ نکال 

  برت کر نہيں کھانا چاہيئے۔  کہ تمہارا کھاناغور و فکر اور اچھی طرح ديکھ بھال کر ہونا چاہيے، غفلت
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   پيام:
۔غريبوں اور معاشره کے محروم ٣۔استعمال کی اجازت، ٢۔خداشنانی، ١۔ اس آيت سے ہميں چند چيزوں کا درس ملتا ہے۔ ١

  ۔اسراف سے کام نہ لينا (انشاء۔ کلوا، اتو۔ التسرفوا) ۵۔راه خدا ميں خرچ کرنا اور ۴لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا، 
ايک معتدل اور ميانہ رو دين ہے۔ جہاں ه ر وه حالل چيزوں کو بے جا طور پر حرام کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہاں ۔ اسالم٢

  پر بے رويہ استعمال سے بھی روکتا ہے۔ (التسرفوا) جبکہ اس سے پہلی آيت ميں فرمايا۔ "حرموا مارزقھم هللا" 
  وا۔ اتواحقہ) ۔ استعمال کی شرط يہ ہے کہ غريبوں کا حق ديا جائے۔ (کل٣
  ۔ کس قدر کھايا جائے؟ جب تک اسراف کی حد تک نہ جا پہنچے۔ (کلوا۔ التسرفوا) ۴
  ۔ اناج اور پھل کے محصوالت اٹھانے کے دن غريبوں کو نہيں بھولنا چاہيئے۔ (يوم حصاده) ۵
  ۔ فصالت کو دن کے وقت اٹھايا کرو تاکہ دوسرے بھی ان سے محروم نہ ره جائيں۔ (يوم حصاده) ۶
۔ محصوالت اور فصالت کو اُٹھانے کے دن راه خدا ميں خرچ کرنے کيلئے بہتر آمادگی ہوتی ہے۔ لٰہذا فرصت کو ہاتھ سے ٧

  نہ جانے ديا کرو۔ (يوم حصاده) 
۔ کچے پھل نہ کھايا کرو۔ (اذا اثمر) تازه پھل کھايا کرو۔ (اذا اثمر) پھل طبعی طورپر پکنے چاہئيں انہيں مصنوعی طور پر ٨

  پکايا کرو۔ (اذااثمر) نہ 
  ۔ اسراف کرنے والے پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ (اليحب) ٩

   ١۴٢آيت نمبر
ْيَطاِن إِنَّہُ لَُکمْ  ا َرَزقَُکْم هللاُ َوالَتَتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّ   َعُدوٌّ ُمبِيٌن  َوِمْن اأْلَْنَعاِم َحُمولَةً َوفَْرًشا ُکلُوا ِممَّ

عض تو وه ہيں جو بوجھ اُٹھاتے ہيں اور بعض (بوجھ نہيں اُٹھاتے اور) چھوٹے چھوٹے اور ترجمہ: اور چوپاؤں ميں سے ب
فرش کی مانند (ان کے بدن زمين سے نزديک ہوتے ہيں) اس سے کھاؤ جو خدا نے تمہارے لئے روزی مقرر کی ہے۔ اور 

  را کھلم کھال دشمن ہے۔ شيطان کے نقِش قدم (اور اس کے وسوسوں) کی پيروی نہ کرو۔ کيونکہ يقينا وه تمہا
  

   چند نکات:
بعض چوپاؤں ميں سے فرش کے کلمہ سے مراد گوسفند جيسے جانور ہيں جن کے بدن زمين سے نزديک ہونے کی وجہ 

سے فرش کی مانند ہوتے ہيں، يا يہ کہ ان جانوروں کے اون، پشم اور بالوں سے زمين پر بچھانے کے لئے فرش بنائے 
ميں بھی جانوروں کی پشم، بالوں اور چمڑے سے بہره گيری کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔  ٨٠نحل /جاتے ہيں۔ چنانچہ سوره 

  چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ "وجعل لکم من جلوداالنعام بيوتا۔۔۔ ومن اصوافھا واوبارھا واشعارھا اثاثاومتاعا" 
کا ذکر کيا گيا ہے۔ لٰہذا "حمولہ اور فرش کو پھلوں سابقہ آيت مين چند پھلوں کا نام ليا گيا تھا اور يہاں پر جانوروں کی برکات

  اور باغات پر عطف کيا گيا ہے جو گذشتہ آيت ميں مذکور ہوئے ہيں۔ 
پيشتر مفسرين نے "حمولہ" سے مراد بوجھ اُٹھانے والے اور "فرش" سے بوجھ نہ اُٹھانے والے جانور مراد لئے ہيں۔ اس 

  ت پر اشاره کيا گيا ہے۔ اور يہاں پر جانور رکھنے کی طرف۔ ليے پہلی آيت آيت ميں کاشتکاری کی ضرور
  

   پيام:
۔ يہ جہان اور اس ميں موجود تمام مخلوق کسی مقصد اور حکمت کے تحت پيدا کی گئی ہے۔ اور انسان کے لئے مسخر کر ١

  دی گئی ہے۔ (حمولة وفرشا) 
ف اور استعمال حالل ہے۔ بشرطيکہ اس کی حرمت پر۔ حيوانات کے بارے ميں اصول اور کليہ قاعده يہ ہے کہ ان کا مصر٢

  کوئی دليل موجود نہ ہو۔ (کلوا) 
۔ حالل گوشت جانور صرف چوپاؤں ہی ميں منحصر نہيں اسی لئے "کلوا من االنعام" نہيں فرمايا بلکہ فرمايا ہے۔ (خلوا ٣

  ممارزقکم هللا) 
  نا شيطانی قدم ہے۔ (کلوا ۔۔۔۔ وال تتبعوا) ۔ حالل جانوروں کو بے جا اور بغير کسی دليل کے حرام کر دي۴
  ۔ شکم پُری سے انسان بھٹک سکتا ہے لٰہذا تنبيہ کرنا ضروری ہے۔ (کلوا ۔۔۔۔۔ وال تتبعوا) ۵
  ۔ دينی عنوان کے ساتھ خام خواری، بدعت اور ممنوع ہے۔ (کلوا مما رزقکم هللا) ۶
ھا (شجر ممنوعہ کا ماجرا) لٰہذا کھانے کے معاملے ميں ۔ گمراه کرنے کے لئے شيطان کا سب سے پہال حربہ خوراک ت٧
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  احتياط برتنی چاہيے۔ (کلوا۔۔۔۔ وال تتبعوا) 
  ۔ خدائی دسترخوان پر بيٹھ کر اس کے دشمن کا اتباع نہ کرو۔ (رزقکم هللا۔۔۔۔الشيطان) ٨
وں کے مال کو ہتھيانے کی ۔ خدائی نعمتوں سے صحيح طريقے سے استفاده کرو۔ نہ تو حرس سے کام لو اور نہ ہی دوسر٩

  سوچو۔ (رزقکم هللا۔۔۔۔ التتبعوا) 
۔ شيطان جن رستوں کے ذريعہ اپنے اثرات قائم کرتا ہے ان ميں سے ايک شکم پرستی اور حرام خوری بھی ہے۔ (کلوا۔۔۔۔١٠

  وال تتبعوا) 
  (خطوات الشيطان) ۔ شيطانی سياست يہ ہوتی ہے کہ قدم بقدم گمراه کيا جائے نا کہ ايک ہی دفعہ ميں۔ ١١

   ١۴٣آيت 
َم أَْم اأْلُْنثَيَْيِن أَ  َکَرْيِن َحرَّ أِْن اْثنَْيِن َوِمْن اْلَمْعِز اْثنَْيِن قُْل أَالذَّ ا اْشتََملَْت َعلَْيِہ أَْرَحاُم اأْلُنثَيَْيِن نَبِّئُونِی بِِعْلٍم إِْن ُکنتُْم ثََمانِيَةَ أَْزَواٍج ِمْن الضَّ مَّ

  َصاِدقِيَن 
: (هللا تعالٰی نے تمہارے لئے جانوروں ميں سے حالل کيا ہے) آٹھ جوروں کو، دو تو ہيں بھيڑيں (ايک نر اور ايک ترجمہ

ماده) اور دو ہيں بکرياں (ايک نر ايک ماده) جو لوگ اپنی طرف سے بعض چوپاؤں کو حرام قرار ديتے ہيں ان سے) کہہ دو
وں نر کو حرام کيا ہے يا دنوں ماده کو يا اس بچے کو جو ان دونوں ماده کہ آيا خدا نے گوسفندوں اور بکريوں ميں سے دون

  کے پيٹ ميں ہے؟ اگر تم سچ کہتے ہو تو علم و دانش کی رو سے مجھے باخبر کرو۔ 
  

   چند نکات:
لئے ۔ "زوج" کا لفظ نر اور ماده دونوں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور ان ميں سے ہر ايک کے لئے عليحده عليحده کے 

بھی۔ اس آيت ميں ہر ايک کے عليحده عليحده کيلئے زوج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور آٹھ جوڑوں سے مراد آٹھ عدد ہيں۔ جن 
 ۴۵ميں سے چار نر اور چار ماده ہيں۔ جن ميں سے چار تو اسی آيت ميں اور چار اگلی آيت مذکور ميں ہيں۔ سوره نجم کی 

  ی" نے ابھی "زوج" کا لفظ "فرد" کے لئے استعمال کيا ہے نا کہ جوڑے کے لئے۔ ويں آيت "خلق الزوجين الذکر واالنث
بعض روايات ميں آٹھ جوڑے (جو سولہ عدد بنتے ہيں) يوں بيان ہوئے ہيں کہ ان چاروں نسلوں (گوسفند، بکری، اونٹ اور 

  گائے) ميں سے ايک پالتو ہے اور ايک جنگل ہے، ايک نر ہے اور ايک ماده ہے۔ 
مر کی پانچويں آيت مين آٹھ نر اور ماده کو انسان کی پيدائيش کے ساتھ ہی ساتھ بيان کيا گيا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ سوره ز

"خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منہازوجھا وانزل لکم من االنعام ثمنية ازواج" اور يہ شايد جانوروں کی تخليق اور انسانوں کی 
  ہے۔  پيدائش اکٹھا ہونے کی وجہ سے کہا گيا

  
   پيام:
۔ خرافات کو ختم کرنے اور ذہن ميں بيٹھے ہوئے غلط نظريات کو اصالح کرنے کے لئے عقائد حقہ کو ا چھی طرح اور ١

زياده سے زياده اور واضح طور پر بيان کرنا چاہيئے۔ جس طرح قرآن نے اس آيت ميں مشرکين کے خرافاتی عقائد کے لئے 
  بيان کيا ہے۔ 

  ئے يا کسی چيز کے حالل يا حرام کا عقيده رکھنے کے لئے علم کا ہونا ضروری ہے۔ (بنئونی بعلم) ۔ فتوٰی دينے کے ل٢

   ١۴۴آيت 
ا اْشتََملَْت َعلَ  َم أَْم اأْلُنثَيَْيِن أَمَّ َکَرْيِن َحرَّ بِِل اْثنَْيِن َوِمْن اْلبَقَِر اْثنَْيِن قُْل أَالذَّ اُکْم هللاُ بِہََذا فََمْن ْيِہ أَْرَحاُم اأْلُنثَيَْيِن َوِمْن اإْلِ أَْم ُکنتُْم ُشہََداَء إِْذ َوصَّ

ْن اْفتََری َعلَی هللاِ َکِذبًا لِيُِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ هللاَ الَيَْہِدی اْلقَْوَم الظَّالِِمي   َن أَْظلَُم ِممَّ
ماده) کو (تمہارے لئے حالل کيا ہے) کہہ دو: آياترجمہ: اور اونٹ سے دو عدد (نر اور ماده) اور گائے سے دو عدد (نر اور 

هللا نے ان دونوں کے نر جانوروں کو حرام کيا ہے يا ماده جانوروں کو يا ان کے ان بچوں کو دونوں ماده کے شکم ميں ہيں۔ 
م ہوگا يا تم گواه تھے کہ خدا نے ان کے گوشت کے حرام ہونے کی تمہيں سفارش کی ہے؟ پس اس سے بڑھ کر اور کون ظال

جس نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے تاکہ لوگوں کو بغير علم کے گمراه کرے؟ يقينا خداوند تعالٰی ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں 
  کرتا۔ 

  
   ايک نکتہ:
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احتمال يہ ہے کہ ان چار جانوروں (بھيڑ، بکری ، اونٹ، اور گائے ) کا بالترتيب نام لينے کی وجہ ان کے گوشت کے 
  ی کی طرف اشاره ہے۔ استعمال ميں برتر

  
   پيام:
  ۔ خدا پر بہتان طرازی بہت بڑا ظلم ہے۔ (فمن اظلم) ١
  ۔ خدا پر جھوٹ باندھنا، لوگوں کے گمراه کرنے کا ايک ذريعہ ہے۔ (ليضل الناس ) ٢
  ۔ ظلم اور افتراپردازی، انسان کو ہدايت کو قبول کرنے سے روک ديتی ہے۔ (اليھدی) ٣

   ١۴۵آيت 
ًما َعلَی طَاِعٍم يَْطَعُمہُ إِالَّ أَْن يَُکوَن َمْيتَةً إاِلَّ أَْن يَُکوَن َمْيتَةً أَْو دَ  قُْل الَأَِجدُ  ًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر فَإِنَّہُ ِرْجٌس فِی َما أُوِحَی إِلَیَّ ُمَحرَّ

  اٍد فَإِنَّ َربََّک َغفُوٌر َرِحيٌم أَْو فِْسقًا أُِہلَّ لَِغْيِر هللاِ بِِہ فََمْن اْضطُرَّ َغْيَر بَاٍغ َوالَعَ 
ترجمہ۔ کہہ دو کہ جو مجھ پر وحی ہوئی ہے اس ميں کسی کھانے والے کے لئے جو وه غذا کھاتا ہے کسی حرام کو نہيں 
انی پاتا۔ مگر يہ کہ مردار، يا بہہ جانے واال خون يا کنزير کا گوشت ہو کہ حتما وه نجاست ہيں۔ يا (پھر) يہ کہ فسق اور نافرم

کی بنا پر خدا کا نام لئے بغير ذبح کيا جائے۔ پس جو شخص ان کے کھانے کے لئے مضطر اور ناچار ہو بشرطيکہ سرکشی 
  اور ضرورت کی حد سے زياده نہ ہو (تو اس کے کھانے ميں کوئی حرج نہيں ہے) يقينا تيرا رب بخشنے واال مہربان ہے۔ 

  
   چند نکات:

جو خودبخود مر جائے، بلکہ اگر اٰلہی اصولوں کے مطابق بھی اُسے ذبح نہ کيا جائے پھر مردار صرف وہی حرام نہيں ہوتا 
  بھی مردار کے حکم ميں اور حرام ہے۔ 

مردار اور خوں کے حرام ہونے کا تذکره قرآن مجيد ميں چار مقامات پر ہوا ہے دو مرتبہ مکی سورتوں ميں اور دو مرتبہ 
  کی پہلی آيت ہے۔ مدنی سورتوں ميں۔ اور يہ اس سلسلے 

۔ "اُھل" کا لفظ "اھالل" مصدر سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے پہلی رات کا چاند ديکھنے کے موقع پر آواز کو بلند کرنا۔ 
پھر اس کا پھر اس کا استعمال پر بلند آواز کے لئے ہونے لگا۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت بھی بلند آواز کے ساتھ بتوں کا 

  ۔ اس لئے "اُھل" کہا گيا ہے۔ نام ليا جاتا تھا
۔ "الاجد" ۔۔۔ اال ان يکون ميتة" کا جملہ در حقيقت مشرکين کے جاہالنہ انداز ميں حرام کرنے کے مقابلے ميں ہے۔ ورنہ 

بعض پرندے اور درندے بھی حرام ہيں۔ اور اصولی اصطالح ميں اس حصر کو " حصر اضافی" کہتے ہيں۔ يعنی يہ 
   1يقی" نہيں ہے۔ "حصراضافی" ہے۔ "حصرحق

۔ تفسير مراغی ميں اسی آيت سے استدالل کرتے ہوئے کہا گيا ہے کہ "حرام جانور فقط يہی چار طرح کے ہيں۔ باقی 
  جانوروں کی حرمت کی روايات کراہت پر محمول ہيں۔" ان سے پوچھنا چاہيئے کہ آيا کتنے کا گوشت بھی مکروه ہے؟ 

  
   پيام:
  کے مطابق سب جانور حالل ہيں۔ (ال اجد)  ۔ اصولی طور پر قانون اوليہ١
۔ ہم، ظاہر کے پابند ہيں اور اسی پر عمل کرنے کا ہميں حکم ہے۔ اور آيات ميں جن محرمات کو بيان کيا گيا ہے ان پر عمل٢

وه  پابند ہيں۔ اگر ہم تالش کرتے ہيں ليکن اچھی خاصی تگ و دو کے بعد ہميں کسی جانور کی حرمت کا حکم نہيں ملتا تو
  ہمارے لئے حرام ہے۔ (البتہ پيغمبر کے لئے: "عدم الوجدان" دليل ہے۔ "عدم الوجود" ہر الاجد) 

يہ بات بھی قابِل ذکر ہے کہ اس آيت کے نازل ہونے سے پہلے فقط وہی چند چيزيں حرام تھيں، لٰہذا بعض دوسرے جانوروں 
بعد ميں يا تو قرآن کے ذريعے يا پھر پيغمبِر اکرم اور ان کیکا حرام ہونا اس آيت کے منافی نہيں ہے، کيونکہ ان کی حرمت 

  پاک آل کے ذريعہ بيان ہوئی۔ 
۔ جب کسی چيز کے کھانے يا نہ کھانے کے متعلق خود پيغمبر اکرم بھی وحی کے ذريعے حکم کے محتاج ہيں کہ ادھر ٣

  ف سے حرام کر سکتے ہيں؟ سے حکم ملے اور لوگوں کو بتائيں، تو عام لوگ کيونکر کسی چيز کو اپنی طر
۔ غذا کا قانون زن و مرد کے لئے يکساں ہے، (طاعم يطعمہ) يہ قانون اس بے ہوده عقيده کے مقابل ميں ہے جس کے تحت ۴

مشرکين ان جانوروں کا گوشت مردوں کے لئے حالل اور عورتوں کے لئے حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ 
  ا" "خالصة لذکور ناومحرم علی ازورجن
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۔ قانون ميں "اہم" اور "اہم تر" کے قاعده کا خاص خيال رکھنا چاہيئے۔ جان کی حفاظت مردار کھانے سے زياده اہم ہے۔ ۵
  (فمن اضطر) 

۔ دين اسالم ميں کہيں پر بھی رکاوٹ نہيں ہے۔ جب مجبوری کا سوال پيدا ہوتا ہے تو حرام بھی حالل ہو جاتا ہے۔ (فمن ۶
  اضطر) 

تثنائی صورتوں سے ناجائز فائده اٹھانا ممنوع ہے۔ صرف مجبوری ہی کی حد تک اکتفا کرنا چاہيئے۔ (غير ۔ قانون اور اس٧
  باغ واالعاد) 

۔ جو خون شرعی ذبح کرنے کے بعد گوشت کے اندر يا رگوں ميں باقی ره جاتا ہے وه حرام نہيں ہے۔ ذبح کے وقت بہنے ٨
  واال خون حرام ہے۔ (دمامسفوحا) 

کا سبب يا تو مادی اثرات ہيں (رجس) يا معنوی بُرے اثرات ہيں جيسے خدا کے نام سے غفلت يا شرک کے  ۔ حرام ہونے٩
  جلوے ہيں کہ اُن کا شمار بُرے معنوی اثرات ميں ہوتا ہے۔ (فسقا) 

خود ۔ جہاں پر جبری طور پر اضطرار اور مجبوری پيش آجائے وہاُں ر حرام گوشت کو کھايا جاسکتا ہے ليکن اگر ہم ١٠
اپنے ہاتھوں سے کوئی ايسا کام کريں مجبور اورمضطر ہو جائيں تو پھر ايسی حالت ميں اس کی حرمت بحال رہے گی اور 

" کا نہيں۔)    کھانا حالل نہيں ہوگا ( کيونکہ "اُضطر" کا لفظ ہے "اِْضطَرَّ

   ١۴۶آيت 
ْمنَا ُکلَّ ِذی ظُفٍُر َوِمْن اْلبَ  ْمنَا َعلَْيِہْم ُشُحوَمہَُما إاِلَّ َما َحَملَْت ظُہُوُرہَُما أَْو اْلَحَوايَا أَْو َما اْختَلََط بِعَ َوَعلَی الَِّذيَن ہَاُدوا َحرَّ ْظٍم قَِر َواْلَغنَِم َحرَّ

  َذلَِک َجَزْينَاہُْم بِبَْغيِِہْم َوإِنَّا لََصاِدقُوَن 
ئے اور گوسفند سے ان دونوں کی چربی کو اُن پر ترجمہ۔ اور ہم نے يہوديوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر ديا اور گا

حرام کيا مگر وه چربی جو گائے اور گوسفند کی پُشت پر ہو يا انتڑيوں کے ساتھ ہو يا ہڈيوں سے ملی ہوئی ہو۔ يہ (حرمت) 
  ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہے جس کے وه مرتکب ہوئے ہيں اور ہم يقينا سچے ہيں۔ 

  
   چند نکات:

يں ان چيزوں کو بيان کيا گيا ہے جو اسالم ميں حرام ہيں اور اس آيت ميں وه چيزيں بتائی گئی ہيں جو اس سے پہلی آيت م
يہوديوں پر حرام تھيں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مشرکين کے بيہوده عقائد کسی بھی آسمانی دين کے ساتھ ميل نہيں کھاتے۔ 

  (تفسير نمونہ) 
ق جانوروں کے ان سموں پر بھی ہوتا ہے جو چيريہوئے نہيں ہوتے (مثالً "ظُفر" کا معنی ناخن ہے، ليکن اس کا اطال

گھوڑے کے ُسم يا اونٹ کے پاؤں کی نوک) بنا بريں اونٹ اور ہر وه جانور جس کے ُسم چيرے ہوئے نہيں ہوتے خواه 
   )١١چوپائے ہوں يا پرندے، يہوديوں پر حرام ہيں۔ (مالحظہ وه تورات، سفر الويان فصل 

  جمع ہے "حاويہ" کی جو شکم کے مجموعی حصے پر بوال جاتا ہے۔ (تفسير نمونہ) "حوايا" 
  ميں بھی مذکور ہے۔  ٢۴آيت  ٧اس آيت کا مضمون توريت، سفر الويان فصل 

ميں ہے "فبظلم من الذين ھادواحرمنا عليھم۔۔۔۔" يعنی بعض پاکيزه چيزيں يہوديوں کے ظلم کی وجہ سے ان  ١۶٠سوره نساء /
  ر دی گئی تھيں۔ پر حرام ک

   50اور يہ اس کے عالوه ہے جو يہوديوں نے مشرکين کی مانند کچھ چيزيں اپنے اور خود حرام کر دی تھيں۔ 
  

   پيام:
  5 1۔ يہوديوں پر يہ چيزيں وقتی اور عارضی طورپر حرام تھيں جو بعد ميں حضرت عيسٰی کے ذريعہ حالل کردی گئيں۔ ١
ں۔ الف: جن ميں واقعاً کوئی بھالئی يا بُرائی ہوتی ہے جيسے اکثر دينی احکام۔ ب: جو ۔ احکام خداوندی تين طرح کے ہي٢

امتحان اور آزمائش کيلئے ہوتے ہيں جيسے حضرت اسماعيل کے ذبح کرنے کا حکم۔ ج:جو سزا کے طورپر ہوتے ہيں 
  کر دی جائے۔  جيسے يہی زيِر بحث آيت ہے۔ خدائی سزاؤں ٰمں سے ايک يہ بھی ہے کہ کسی کی مشيعت تنگ

  ۔ خالف ورزی کرنے والوں، باغيوں اور قيديوں کے خوراک کے لئے پروگرام کو محدود کرنے ميں کوئی حرج نہيں۔ ٣
  ۔ خدائی سزائيں صرف آخرت ہی ميں نہيں مليں گی، دنيا ميں بھی ملتی ہيں۔ (جزيناھم بيٰنھم) ۴

   ١۴٧آيت 
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  َمٍة َواِسَعٍة َوالَيَُردُّ بَأُْسہُ َعْن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِميَنفَإِْن َکذَّبُوَک فَقُْل َربُُّکْم ُذو َرحْ 
ترجمہ: (اے پيغمبر!) اس پر بھی اگر وه آپ کو جھٹالئيں تو تم (ان سے) کہہ دو کہ تمہارا پروردگار وسيع رحمت کا مالک 

کا قہر و عذاب مجرم لوگوں سےہے (اور اگر تم توبہ نہيں کروگے اور اپنی تکذيب کے سلسلے کو جاری رکھو گے تو) اس 
  پلٹايا نہيں جائے گا۔ 

  
   پيام:
  ۔ رہبر کو لوگوں کی طرف سے تکذيب و تہمت سننے کے لئے تيار رہنا چاہيئے۔ (کذبوک) ١
۔ جھٹالنے والوں کے ساتھ بھی خيرخواہانہ رويہ اختيار کرنا چاہيئے، ليکن اگر اس کا کوئی نتيجہ نہ نکلے تو پھر ڈانٹ ٢

  ھی کام لينا چاہيے۔ (ذو رحمة ۔۔۔۔ اليردباسہ) ڈپٹ سے ب
  ۔ مربی کو رحمت کا موجيں مارنے واال سمندر ہونا چاہيے۔ (ذورحمة) ٣
  ۔ خوف اور اُميد ساتھ ساتھ ہوں تو کام بنتا ہے۔ (رحمة ۔۔۔۔ باسہ) ۴
  ورحمة)  ۔ خدا کی رحمت کے دروازے تو انبياء کے مخالفين کے لئے بھی بند نہيں ہيں۔ (کذبوک ۔۔ ذ۵

   ١۴٨آيت 
ْمنَا ِمْن َشْیٍء َکَذلَِک َکذََّب ا لَِّذيَن ِمْن قَْبلِِہْم َحتَّی َذاقُوا بَأَْسنَا قُْل ہَْل ِعْنَدُکْم َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُکوا لَْو َشاَء هللاُ َما أَْشَرْکنَا َوالَآبَاُؤنَا َوالََحرَّ

 َّ   بُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن أَْنتُْم إاِلَّ تَْخُرُصوَن ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَت
ترجمہ: عنقريب مشرکين کہيں گے: اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے اور نہ ہی کسی چيز کو حرام 

ہمارے قہر و عذاب کاکرتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان (انبياء ماسلف) کو بھی جھٹاليا جو ان سے پہلے تھے۔ يہاں تک کہ 
ذائقہ چکھا۔ کہہ دو کہ آيا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے لئے ظاہر کرو؟ تم تو صرف خيال اور گمان کی پيروی 

  کرتے ہو اور بے جا تخمينے لگاتے ہو۔ 
  

   دو نکات:
ں بار رہا بيان ہوا ہے ا۔منجملہ ان مشرکين کا يہ بہانہ کہ "اگر خدا چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا مشرک نہ ہوتے" قرآن مي

ويں آيت ميں بھی ہے اس آيت ميں ہے کہ در عنقريب مشرکين کہيں٢٠ويں آ يت اورسوره زخرف کی ٣٠کے سوره نحل کی 
  گے جب کہ سوره نحل ميں ہے ۔(قال الذين اشر کوا۔)يعنی انہوں نے کہا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ غيب کی خبر ہے 

  
   پيام ۔
بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہے کہ انبياء اور آسمانی کتابوں کا بھيجنااورتوحيد کی دعوت دنيا صرف اس لئے ہے تا ۔ يہ ١

کہ لوگ اپنے ارادے ،اختيار اور پوری آزادی کے ساتھ توحيد پرست بنيں لہذا مشرکين کی يہ منطق کے ِِ◌اگر خدا چاہتا 
  ۔۔۔۔۔غلط ہے (ولوشاء هللا مااشرکنا ) 

کے رہبر اور دانشودوں کو مستقبل ميں پيش آ نے والے شبہات اور بہا نوں کا جواب دينے کے لئے آماده رہنا ۔ دين ٢
   52چاہئے(سيقول)

  ۔ عذرگنا ه ، بدتر ازگناه کے مصداق مشرکين اپنے ترکو خدا کی منشا اور مشيت سمجھتے تھے ۔(لوشاء هللا ) ٣
وجيہ ہے ، شيطان نے بھی جو گمراہوں کا سردار ہے ۔ اپنی گمراہی کو خدا کی ۔ جبر کا عقيده گمراه لو گوں کی بے بنياد ت۴

   53طرف منسوب کيا تھا ۔ 
۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ مومن بنيں، نا کہ انہيں زبردستی مومن بنايا جائے۔ قرآن مجيد ميں بارہا آيا ہے کہ : "اگر خدا چاہتا ۵

يں نہ تو تربيت کا عنصر ہوتا ہے اور نہ ارتقاء کا۔ اور پيغمبر کو بھی تو سب کو ہدايت کرتا" ليکن زبردستی کے ايمان م
  زبردستی يا کسی کو مجبور کرنے کا حق حاصل نہيں ہے اور نہ ہی وه لوگوں پر جبار ہے اور نہ ہی ان کا وکيل۔ 

  ۔ قرآن، مخالفين سے بھی دليل اور ثبوت طلب کرتا ہے۔ (ہل عندکم من علم) ۶
  کے پاس کوئی دليل نہيں ہے صرف باتيں کرتے ہيں (اال الظن) ۔ جبر کے معتقدين ٧
۔ تاريخی لحاظ سے ديکھا جائيت و معلومہ ہوگا کہ لوگ جبر کا سہارا لے کر انبياء کو جھٹالتے رہے۔ (کذب الذين من ٨

  قبلھم) 
و غضب چکھنے کے لئے ۔ اگر کسی بھی بہانے کے ساتھ اپنی ذمہ داريوں سے فرار کريں گے تو پھر انہيں خدا کا قہر ٩
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  منتظر رہنا چاہيے۔ (ذاقوالينا) 
  ۔ اگر علم و يقين کی بجائے ظن اور گمان کی پيروی کريں گے تو گمراه ہو جائيں گے۔ (ان انتم اال تخرصون) ١٠

   ١۴٩آيت
ةُ اْلبَالَِغةُ فَلَْو َشاَء لَہََداُکْم أَْجَمِعيَن    قُْل فَلِلَِّہ اْلُحجَّ

کہہ دو کہ صرف خدا ہی کے لئے (روشن اور مقصد تک پہنچانے والی دليل ) پس اگر وه چاہتا تو يقينا  ترجمہ: (اے پيغمبر)
  تم سب کو (زبردستی)ہدايت کرتا۔ 

  
   چند نکات:

خداوندعالم نے "فطرت توحيدی" جو انسان کے اندر قرار دی ہے اور انبياء و عقل کی ہدايت کے ذريعہ اپنی حجت تمام 
دی ہے۔ اور خير و شر کی راہيں اور ہر ايک کا نيک و بد انجام بھی بيان کر ديا ہے۔ خطاکاروں کے لئے  لوگوں پر تمام کر

توبہ اور تالفی کے دروازے بھی کھلے رکھے ہيں۔ انبياء کے روشن معجزے، ان کی دعوت کا احسن طريقہ کار اور فطرت 
ہر قسم کی حجت کو تمام کر ديا ہے۔ تمام گمراه کن  و عقل کے ساتھ دين کی مطابقت اور سازگاری کے محکم دالئل غرض

رستوں کا سدباب بھی کر ديا ہے۔ خدائی راستے کے عالوه دوسرے تمام راستے اختيار کرنے کے خطرات سے بھی آگاه کر 
  ديا ہے۔ اب کسی کيل ئے کسی قسم کے جواب کی گنجائش نہيں چھوڑی۔ 

کے شرک کی کوئی اور دليل باقی نہيں ره گئی۔ اور اگر وه خدا کے بتائےاب مشرکين کے پاس بے بنياد گمان کے عالوه ان 
ہوئے رستے کے عالوه کوئی اور راه اختيار کريں گے تو اوہام و خيال اور علمی اور فکری محدوديت اور ہوار و ہوس کی 

  پيروی کريں گے۔ 
گا: "آيا تو جانتا تھا يا نہيں جانتا تھا؟" اگر وه  تفسير نور الثقلين ميں ہے کہ: خداوندعالم قيامت کے دن انسان سے فرمائے

جواب دے گا کہ "ميں جانتا تھا!" تو خدا پوچھے گا کہ "تو اس پر عمل کيوں نہيں کيا؟" اور اگر وه کہے گا کہ "ميں نہيں 
   جانتا تھا!" تو خدا سوال کرے گا : "اسے سيکھا کيوں نہيں؟" تو يہ ہے بندوں کے لئے خدا کی حجت بالغہ۔

  
   پيام:
۔ يہ صرف خدا ہی ہے کہ جس کے پاس حجت بالغہ ہے اور ہم سب اس کے جواب کے لئے عاجز، يہی دست اور ١

ہ الحجة البالغہ)    قصوروار! (فللّٰ
۔ مخالفين کيلئے راه خدا ميں کسی قسم کا ابہام اور بہانہ نہيں ہے جس سے وه کوئی دليل قائم کر سکيں نہ تو استدالل ميں نہ٢

ہ الحجة البالغة) سابق   ہ حاالت و واقعات ميں نہ انبياء کی صفات ميں اور نہ ہی ان کے انداِز تبليغ ميں۔ (فللّٰ
  ۔ خدا کی مشيعت اور اراده يہ ہے کہ بندے آزاد اور خودمختار رہيں (فلوشاء لھداکم) ٣

   ١۵٠آيت 
بُوا بِآيَاتِنَا َوالَِّذيَن الَيُْؤمِ قُْل ہَلُمَّ ُشہََدائَُکْم الَِّذيَن يَْشہَُدوَن أَنَّ هللاَ َحرَّ  نُوَن بِاآْلِخَرِة َم ہََذا فَإِْن َشِہُدوا فاَلَتَْشہَْد َمَعہُْم َوالَتَتَّبِْع أَْہَواَء الَِّذيَن َکذَّ

  َوہُْم بَِربِِّہْم يَْعِدلُوَن 
ہے ان سے) کہہ دو کہ اگر تمہارے ترجمہ: (جن لوگوں نے ناجائز طور پر اپنے اوپر زراعت اور جانوروں کو حرام کر ديا 

پاس اس بات کے گواه ہيں کہ خدا نے حرام کيا ہے تو لے آؤ! پس اگر وه (اس بات کی) گواہی ديں تو تم ان کے ساتھ (مل 
کر) گواہی نہ دينا۔ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پيروی نہ کرو جنہوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا ہے اور جو لوگ آخرت 

  يں رکھتے اور خدا کا ہمسر اور شريک ٹھہراتے ہيں۔ ايمان نہ
  

   چند نکات:
چونکہ اسالم خود منطق اور آزادی کا دين ہے لٰہذا وه فی لفن سے بھی دليل اور برہان کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلے کی دو آيات 

عندکم من علم" اور يہاں پر ميں بھی اس نے پوچھا کہ : "آيا تمہارے پاس کسی کوئی اطالع ہے جو ہمارے پاس نہيں؟ "ھل 
  فرماتا ہے: "اگر تمہارے پاس گواه ہيں تو لے آؤ!" (ھلم شھداء کم) 

اس آيت ميں پہلے تو فرمايا: اگر ان کے پاس کوئی دليل يا گواه ہے تو لے آئيں! پھر فرمايا کہ! "اگر گواہی ديں بھی تو تم 
  اسے قبول نہ کرو۔" (اس لئے کہ صداقت پر مبنی نہيں ہے۔) 
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"يعدلون" کا کلمہ "عدل" سے ليا گيا ہے جس کا معنی "ہم پلہ" پس (بربھم يعدلون) کا معنی ہوگا "وه خا کے لئے شريک، 
  ہمسر اور مشابہ قرار ديتے ہيں۔" (تفسير نمونہ) 

  
   پيام:
  ۔ اسالم، منطق اور دليل کا دين ہے لٰہذا مخالفين سے بھی گواہی مانگ رہا ہے۔ (ھلم شھداء کم) ١
  ہر شہادت اور گواہی قابل اعتبار نہيں ہوتی (فان شھدوافال تشھدمعھم) ۔ ٢
  ۔ خبردار! کہيں معاشره اور ماحول تمہيں دام اور اشتباه ميں ڈال دے۔ (فان شھدوافال تشھدمعھم) ٣
  ۔ آيات اٰلہی کا منکر، عوام کا رہبر نہيں بن سکتا (فال تتبع۔۔۔) ۴
کہ کفار کی خواہشات کے مطابق بنائے جاتے ہيں لٰہذا ناقابِل عمل ہيں۔ (التتبع اھوائھم ۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانين چون۵

 

 تفسيرنور

 

   ١۶۵تا  ١۵١آيت نمبر 

   ١۵١آيت
َم َربُُّکْم َعلَْيُکْم أاَلَّ تُْشِرُکوا بِِہ َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوالَتَقْ  تُلُوا أَْوالََدُکْم ِمْن إِْمالٍَق نَْحُن نَْرُزقُُکْم َوإِيَّاہُْم َوالَتَْقَربُوا قُْل تََعالَْوا أَْتُل َما َحرَّ

اُکْم بِِہ لََعلَُّکْم تَْعقِلُوَن اْلفََواِحَش َما ظَہََر ِمْنہَا َوَما بَطََن  َم هللاُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َذلُِکْم َوصَّ   َوالَتَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِی َحرَّ

ترجمہ: (اے پيغمبر ! ان سے) کہہ دو کہ آؤ ميں وه چيز تمہارے لئے پڑھوں جو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام 
دا کا شريک نہ بناؤ، والدين کے ساتھ نيکی کرو، اپنی اوالد کو تنگدستی کی وجہ سے کر دی ہے۔ (وه) يہ کہ کسی چيز کو خ

قتل نہ کرو۔ (اس لئے کہ) ہم تمہيں بھی روزی ديتے ہيں اور انہيں بھی اور برائيوں کے نزديک نہ جاؤ۔ خواه وه ظاہری ہوں 
ل نہ کروسوائے (قصاص يا دفاع وغيره جيسے) يا پوشيده ۔ اور کسی جان کو کہ خدا نے جس کا قتل حرام قرار ديا ہے، قت

  حق کے۔ يہی وه باتيں ہيں جن کا هللا نے تمہيں حکم ديا ہے اکہ عقل و خرد سے کام لو۔ 
  

   ايک نکتہ:
زير نظر آيت اور اس کے بعد کی آيت ميں محرمات کے ده گانہ اصول بيان ہوئے ہيں۔ جن کا آغاز توحيد سے اور اختتام: 

ے پر ہوتا ہے۔ بقول تفسير الميزان يہ آيت تمام اديان کے مشترکات ميں سے ہے۔ توريت (سفر خروج باب اختالفات کے خاتم
  ميں بھی اس سے ملتے جلتے احکام مذکور ہيں۔ ) ٢٠

مدينہ سے وہاں سے دو سردار حضرت رسول خدا کی خدمت ٰمں حاضر ہوئے۔ آنجناب نے جب ان کے سامنے ان آيات کی 
مان ہوگئے اور آپ سے مبلغ کی درخواست ک۔ حضور پاک نے مصعب بن عمر کو ان کے ہمراه بھيج تالوت کی تو وه مسل

  ديا۔ اس طرح مدينہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی راہيں ہموار ہوگئيں۔ 
  

   پيام:
  ۔ لوگوں کو حرام چيزيں بتانا انبياء کے فرائض ميں شامل ہے۔ (اتل ماحرم) ١
ا حالل ہونا ہے لٰہذا حالل کو شمار کرنے اور تالوت کرنے کی ضرورت نہيں بلکہ حرام ۔ چونکہ ہر چيز ميں اصل اس ک٢

  کو بيان کرنا چاہيئے۔ (اتل ماحرم) 
  ۔ دين ميں حرام کرده چيزيں خدا کی طرف سے ہيں، پيغمبر اپنی طرف سے کسی چيز کو حرام نہيں کرتے۔ (حرم ربکم) ٣
  ور ارتقاء کے لئے ہے۔ (حرم ربکم) ۔ بُرے کاموں سے رکاوٹ، انسان کی تربيت ا۴
 ۔ چونکہ شرک بہت بڑا ظلم اور تمام بُرائيوں کی جڑ ہے۔ اسی لئے ممنوعات ميں سرفہرست بيان کيا گيا ہے۔ (االئشرکوا) ۵
  ۔ توحيد پرستی کے بعد والدين کے ساتھ نيکی اور خاندان کے نظام کی حفاظت کا حکم ہے۔ (وبالوالدين) ۶

مقامات پر والدين کے ساتھ نيکی کرنے کا حکم ديا يگا ہے۔ اور ہر جگہ مسئلہ توحيد اور شرک سے نہی  قرآن مجيد ميں چار
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   54کے بعد۔ 
۔ اس آيت ميں تمام احکامات نہی کی صورت ميں بيان ہوئے ہيں مگر والدين کے ساتھ نيکی کا امر کيا گيا ہے يعنی نہ ٧

  اتھ احسان (نيک سلوک ) بھی کرو۔ صرف انہيں اپنی نظروں سے نہ گراؤ بلکہ ان کے س
۔ غربت کے ڈر سے اوالد کشی اور اسقاط حمل ايک جاہالنہ کام ہے، اگر خدا ہی روزی کا ضامن ہے تو پھر غربت کا ٨

  خوف کيسا؟ (نحن نرزقکم) 
ا ۔ معاشرے کی اصالح خرابيوں کا دور کرنا بھی ضروری اور روح کی اصالح کے لئے اس سے رذالتوں کا دور کرن٩

  بھی۔ (ماظھرمن ھاومابطن) 
  ۔ ايک گناه سے آلودگی، دسرے گناہوں کی چابی ہوتی ہے، اسی لئے "فواحش" کہا ہے "فاحشہ" نہيں کہا۔ ١٠
۔ بعض گناه ايسے خطرناک ہيں کہ ان کے نزديک بھی نہيں بھٹکنا چاہئے جيسے پيڑول کے نزديک آگ نہيں الئی ١١

  جاسکتی۔ (التقربوا) 

   ١۵٢آيت 
قِْسِط الَنَُکلُِّف نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعہَا َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِی ِہَی أَْحَسُن َحتَّی يَْبلَُغ أَُشدَّهُ َوأَْوفُوا اْلَکْيَل َواْلِميَزاَن بِالْ َوالَ 

اُکْم بِِہ لََعلَُّکْم تََذکَُّروَن َکاَن َذا قُْربَی َوبَِعْہِد هللاِ أَْوفُوا َذلِکُ    ْم َوصَّ
ترجمہ: بہتر اور مفيد تر انداز کے بغير يتيم کے مال کے نزديک نہ جاؤ۔ جب تک کہ وه بلوغ اور رشد کی حد تک نہ پہنچ 
واجائيں۔ اور (لين دين ميں) پيمانے اور وزن کے حق کی عدالت کے ساتھ پورا کرو ہم کسی شخص کو اس کی وسعت کے س

تکليف نہيں ديتے اور جب تم کوئی بات کرو (خواه فيصلہ کی ہو خواه گواہی دينے کی) تو عدالت کی بات کرو خواه تمہارے 
قريبی شرتہ داروں کے بارے ميں ہو، هللا سے کئے ہوئے اپنے وعدے پورے کرو، يہ ايسے امور ہيں جن کی خدا نے تم کو 

   حکم ديا ہے، شايد کہ تم نصيحت حاصل کرو۔
  

   ايک نکتہ:
خداوند تعالٰی اپنے کام "احسن طريقے" سے انجام ديتا ہے۔ "احسن الخالقين" ۔ "احسن تقويم" "نزل احسن الحديث" وغيره۔ وه 

ہم سے بھی يہی چاہتا ہے کہ ہمارے کام بھی احسن طريقے سے انجام پائيں خواه يتيموں کے مال ميں دخل اندازی ہو يا مد 
و مجادلہ۔ خواه دوسرے لوگوں کی باتوں کو ُسن کر ان ميں اچھی باتوں کو قبول کرنا ہو يا لوگوں کی  مقابل کے ساتھ مباحثہ

  برائيوں کا بہترين انداز ميں جواب دينا۔ کيونکہ ان تمام صورتوں ميں لفظ "احسن" استعمال ہوا ہے۔ 
  

   پيام:
لتی ھی احسن) جو لوگ اقتصادی صالحيت رکھتے ۔ يتيموں کے حقوق کی حفاظت کے لئے بہترين رويہ اپنانا چاہيئے (ا١

 ہيں اور کافی حد تک تقوٰی کے پابند ہيں ان کے عالوه کسی کو ان کے مال کے نزديک نہيں جانا چاہيئے۔ (التقربوا ۔۔۔۔ اال) 
  ۔ جب يتيم اچھی طرح رشد اور سوجھ بوجھ کی حد تک پہنچ جائيں ان سے اپنا تسلط اٹھا لو۔ (حتی يبلغ اشده) ٢
   55۔ اقتصادی نظام عدل اور قسط کی بنيادوں پر چلنا چاہئے (بالقسط) ٣
۔ اگر عدالت کا اجر صحيح معنوں ميں ممکن نہيں ہوسکتا تو امکان اور طاقت کی حد تک تو اس کا لحاظ ضرور رکھو۔ ۴

  (التکلف تفسااال وسعھا) 
  ہے (التکلف نفسا اال وسعھا)  ۔ قرآنی آيات ميں خدا کے امر اور نہی انسانی طاقت سے زياده نہيں۵
۔ فرائض کی بجا آوری کے لئے قدرت اور توانائی کا ہونا شرط ہے اور عروحرج کی نفی ہے۔ اور يہی چيز فقہ کے قوانين۶

  مرتب کرنے کے لئے کافی حد تک معاون اور کارساز ہے۔ (اال وسعھا) 
ہے۔ جو جس قدر طاقتور ہوگا، فرائض کی بجاآوری اس  ۔ اسالم ميں فريضہ کی بجا آوری، قدرت اور توانائی کے مطابق٧

  کے لئے اسی قدر سنگين ہوگی۔ 
  ۔ گفتگو اور گواہی دينے ميں مشفقانہ جذبات کا شکار ہو کر حق اور عدالت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ (اذاھلتم فاعداوا) ٨
واالکيل۔۔۔۔ واذاتلتم فاعدلوا) اسی طرح (قرار کرنے)۔ عدالت ايک ضروری اصول ہے خواه وه رفتار ٰمں ہو يا گفتار ٰمن۔ (اوف٩

گواہی دينے، وصيت کرنے، فيصلہ کرنے، حکم جاری کرنے، کسی پر تنقيد کرنے يا کسی تعريف کرنے ٰمں عدل کا دامن 
  کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہيئے۔ 

  يز ضمير اور فطرت سب داخل ہيں) ۔ خدا کے کئے ہوئے عہد و پيماں کے وفادار رہو( جس ٰمں اورمر اور نواہی، ن١٠
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  ۔ رشتہ داری کے "رابطہ" کو حق اور عدل کے "ضابطہ" پر ترجيح نہ دو (ولوکان ذاقربٰی) ١١

   ١۵٣آيت
َق بُِکْم َعْن َسبِيلِِہ َذلُِکْم َوصَّ  بَُل فَتَفَرَّ   ِہ لََعلَُّکْم تَتَّقُوَن اُکْم بِ َوأَنَّ ہََذا ِصَراِطی ُمْستَقِيًما فَاتَّبُِعوهُ َوالَتَتَّبُِعوا السُّ

ترجمہ: اور يقينا يہ (مذکوره احکام) يہ سيدھا راستہ ہيں۔ پس تم اس راستے کی پيروی کرو۔ اور دوسرے کی پيروی نہ کرو 
  ورنہ وه تمہيں راه خدا سے پراگنده کر ديں گے۔ يہ تمہيں خدا کا حکم ہے شايد کہ تم متقی بن جاؤ۔ 

  
   چند نکات:

اس آيت کی وضاحت کے لئے تصوير کشی سے کام ليا، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمين پر ايک پيغمبر خدا نے 
لکير کھينچی اور فرمايا "يہ سيدھا راستہ ہے جو ايک سے زياده نہيں ہے" پھر اس لکير کے دائيں بائيں کئی لکيريں کھنچيں 

نہ ايک شيطانی دعوت کرتا ہے۔ " پھر آپ نے اسی آيت  اور فرمايا۔ "متعدد راستے ہيں جن ميں سے ہر ايک کے لئے ايک
  کی تالوت فرمايا۔ (تفسير مراغی منقول از ابن عباس) 

  حضرت رسول اکرم انہی تين آيات کی بنياد پر لوگوں سے بيعت ليا کرتے تھے۔ (تفسير فرقان) 
تل اور فحاشی سے روکا گيا ہے اور آخر ميں شرک، ق ١۵١ان آخری تين آيتوں ميں تين مختلف تعبيريں بيان ہوئی ہيں، آيت 

ميں کہا گيا ہے۔ "لعلکم تعقلون" يعنی ان امور کی بُرائی تھوڑے سے غور و فکر کرنے سے سب پر روشن ہوجاتی ہے۔ آيت 
ميں يتيموں کے مال کی حفاظت ، قسط و عدل کا پس، اور ايفائے عہد کا حکم ديا گيا ہے اور آخر ميں کہا يگا ہے کہ  ١۵٢
کم تذکرون" يعنی عدالت کی اچھائی کو ہر شخص کی فطرت اور ضمير قبول کرتے ہيں۔ صرف ياد دالنے کی ضرورت "لعل

ہے۔ اور زير بحث آيت ميں خدائی احکام کی پيروی کا حکم ديا گيا ہے۔ لٰہذا آخر ميں "لعلکم تتقون" آيا ہے۔ کيونکہ تقوٰی نام 
  انے کا ہے۔ ہی فرمان اٰلہی کی اطاعت کی راه ميں قدم اٹھ

  
   پيام:
۔ جس طرح "نور" ايک ہے اور "ظلمات" بہت زياده، اسی طرح راه مستقيم بھی ايک ہے يعنی تمام صحيح حرکتيں اور ١

سليقے ايک ہی منزل مقصود تک جا پہنچاتے ہيں۔ ليکن گمراه کن رشتے بہت زياده ہيں۔ ("صراط" مفرد ہے اور "سبل" جمع
  ہے۔) 

ی اساس اور بنياد خدا کی راه پر چلنا اور دوسرے رستوں سے دوری اختيار کرنا ہے۔ (صراطی، ۔ تمام خدائی اديان ک٢
   56فاتبعوه، وال تتبعوا السبل) 

۔ تقوٰی کے حصول کی راه صرف يہی ہے کہ متعدد اور مختلف رستوں سے دوری اختيار کی جائے (وال تتبعوالسبل۔۔۔۔ ٣
  تتقون)۔ 

يد انسان کے رشدوکمال کے مراحل تعقل، تذکر اور تقوٰی سے عبارت ہيں۔ (جوان آخری تين ۔ يہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شا۴
آيتوں ميں ذکر ہوتے ہيں۔ يعنی "لعلکم تعقلون۔ لعلکم تذکرون اور لعلکم تتقون۔" پہلے تعقل ہے پھر تذکر ہے اور آخر ميں راه 

  حق کو اختيار کرنا اور دوسری راہوں سے بے اعتنائی برتنا ہے۔ 

   ١۵۴آيت
  لِقَاِء َربِِّہْم يُْؤِمنُوَن ثُمَّ آتَْينَا ُموَسی اْلِکتَاَب تََماًما َعلَی الَِّذی أَْحَسَن َوتَْفِصياًل لُِکلِّ َشْیٍء َوہًُدی َوَرْحَمةً لََعلَّہُْم بِ 

و اچھی طرح ترجمہ: اس کے بعد ہم نے موسٰی کو (آسمانی) کتاب دی تاکہ ہم اپنی نعمتيں اس شخص پر مکمل کريں ج
سمجھتا ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے۔ اور (يہ کتاب) تمام مسائل کو تفصيل کے ساتھ بيان کرے اور لوگوں کے لئے 

  ہدايت اور رحمت کا وسيلہ ہو۔ تاکہ لوگ (قيامت کے دن) اپنے پرودگار کی مالقات پر ايمان لے آئيں۔ 
  

   ايک نکتہ:
مشابہت پائی جاتی ہے۔ جب کہ روايات ميں ہے کہ: مسلمانوں کی سرنوشت بھی قرآن مجيد اور توريت ميں کئی طرح کی 

قوم بنی اسرائيل سے ملتی جلتی ہے۔ انجيل ميں زياده زور وعظ و نصيحت پر ديا گيا ہے۔ زبور ميں دعائيں بہت زياده ہيں۔ 
ت کو "امام" بھی کہا گيا ہے جيساليکن قوانين کے لحاظ سے توريت قرآن مجيد سے زياده مشابہت رکھتی ہے۔ اسی لئے توري

ميں: "ومن قبلہ کتاب موسٰی اماما" اور زير بحث آيت ميں بھی توريت کا رحمت، ہدايت اور ہر چيز کا  ١٧کہ سوره ہود/ 
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  تفصيل سے بيان کرنے والی کتاب کے عنوان سے تعارف کرايا گيا ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ (تماما) ۔ ہر کتاب اپنے زمانے کے حساب سے کامل ومکمل ہے١
۔ صرف نيک لوگ اور نيک فکر رکھنے والے افراد ہی آسمانی کتابوں کے پيغامات کو ليتے اور انبياء کے بتائے ہوئے ٢

  اصولوں کو اپناتے ہيں۔ (علی الذی احسن) 
 شیء۔)  ۔ تمام انسانی ضرورتيات جو معنوی ارتقا کے لئے ضروری ہوتی ہيں آسمانی کتابوں ميں مذکور ہيں۔ (تفصيال لکل٣
  ۔ جو نقطہ ہميشہ اور ہر نبی کے پيش نظر رہا "قيامت" ہے۔ (لقاء ربھم) ۴

   ١۵۶، ١۵۶آيت 
   oَوہََذا ِکتَاٌب أَنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌک فَاتَّبُِعوهُ َواتَّقُوا لََعلَُّکْم تُْرَحُموَن 

  نَا َوإِْن ُکنَّا َعْن ِدَراَستِِہْم لََغافِلِيَن أَْن تَقُولُوا إِنََّما أُنِزَل اْلِکتَاُب َعلَی طَائِفَتَْيِن ِمْن قَْبلِ 
ترجمہ: اور يہ کتاب (قرآن مجيد) جسے ہم نے نازل کيا ہے برکت سے بھرپور ہے۔ لٰہذا تم اس کی پيروی کرو اور تقوٰی 

  اختيار کرو شايد کہ تم پر رحم کيا جائے۔ 
تو بس دو ہی گروہوں (يہودو نصارٰی) ہر نازل ہوئی ہے جو ہم(اسے ہم نے اس لئے نازل کيا ہے) تاکہ تم يہ نہ کہو کہ کتاب 

  سے پہلے تھے اور ہم اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے۔ 
  

   چند نکات:
۔ہميشہ کی ترقی، چنانچہ قرآن ٢۔طاقتور اور پائيدار بنياد، ١"مبارک" اور "برکت" جيسے کلمات ميں دو چيزيں ہوتی ہيں۔ 

و تبدل: محکم اور پائيدار مطالب بھی پائے جاتے ہيں اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس  مجيد ميں بنيادی اور ناقابل تغير
  کے اسرار سے پردے بھی اُٹھتے جاتے ہيں اور روز بروز اس کا جلوه افروزن تر ہوتا جاتا ہے۔ 
  ہ بنا سکو۔ "ان تقولوا" کا معنی ہے "لئالتقولوا" يعنی تاکہ تم کوئی بات نہ کر سکو اور کسی قسم کا بہانہ ن

  "دراستہ" کا معنی تالوت اور علم ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ قرآن مجيد صرف تھيوری کی کتاب نہيں ہے بلکہ عمل کی کتاب اور قابل اتباع ہے۔ (فاتبعوه) ١
  ۔باطل سے دوری۔ (فاتبعوه اتقو) ٢۔حق کی اطاعت اور ١۔ انسان کی سعادت کا راز دو چيزوں ميں مضمر ہے۔ ٢
تو راه کا صرف ايک حصہ ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا حصہ پيغمبر اسالم کی نيت اور ان کے معصوم  ۔ قرآن کی اتباع٣

  جانشينوں کے اسوه عمل کی پيروی ہے۔ (لعلکم) 
  ۔ خدا نے اپنی حجت لوگوں پر تمام کر دی ہے (ان تقولوا) ۴
ے ہونی چاہيئے جس کہ ذريعہ سے ۔ مسلمانوں کی نشرياتی اور تبليغی مشينری پر ملک، ہر ملت، اور ہر زبان کے لئ۵

  صحيح پروگرام عالمی سطح پر نشر کئے جائيں تاکہ دنيا کے تمام لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ (ان تقولوا) 

   ١۵٧آيت
ْن َکذََّب بِآيَاِت هللاِ َوَصَدَف أَْو تَقُولُوا لَْو أَنَّا أُنِزَل َعلَْينَا اْلِکتَاُب لَُکنَّا أَْہَدی ِمْنہُْم فَقَْد َجائَُکْم بَيِّنَةٌ ِمْن َربِّ  ُکْم َوہًُدی َوَرْحَمةٌ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ
  َعْنہَا َسنَْجِزی الَِّذيَن يَْصِدفُوَن َعْن آيَاتِنَا ُسوَء اْلَعَذاِب بَِما َکانُوا يَْصِدفُوَن 

اده اور بہتر ہدايت پاجاتے۔ (اس بہانے کو ترجمہ: يا يہ کہو کہ: اگر آسمانی کتاب ہم پر نازل ہوتی تو ہم بھی يقينا ان سے زي
ختم کرنے کے لئے) تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دليل، ہدايت اور رحمت آچکی ہے۔ پس اس شخص سے بڑھ 
کر اور کون ظالم ہوگا جو آيات اٰلہی کی تکذيب کرتا ہے اور اس سے منہ پھير ليتا ہے۔ ہم بہت جلد ان لوگوں کو جو ہماری 

  وگردانی کرتے ہيں سخت عذاب کے ساتھ سزا ديں گے۔ اس لئے کہ حق کی راه کی طرف پشت کرتے تھے۔ آيات سے ر
  

   ايک نکتہ:
  "صدف" کا معنی ہے بغير سوچے سمجھے کسی چيز سے سخت روگردانی کرنا۔ 
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   پيام:
  ۔ قرآن، دالئل کی کتاب، ہدايت اور رحمت ہے۔ (جاء کم بينة ۔۔۔۔ وھدًی ورحمة) ١
سے پہلے دعوٰی کرنے والے زياده ہوتے ہيں ليکن جب امتحان ہوتا ہے تو سب کی صداقت آشکار ہوجاتی ہے۔  ۔ آزمائش٢

  (لکنا اھدٰی۔۔۔۔۔ وصدف عنہا) 
  ۔ آسمانی کتابوں سے روگردانی، انسانيت پر بہت بڑا ظلم ہے۔ (فمن اظلم) ٣
  بما کانوا۔۔۔۔)  ۔ دين حق سے بالوجہ روگردانی کی سزا، عذاب شديد ہے۔ (سواء العذاب۴
  ۔ انسان کی بدبختی اور شقاوت کا اصل عامل و اس کے اپنے کارنامے ہوتے ہيں۔ (بما کانوا يصدفون) ۵

   ١۵٨آيت 
آيَاِت َربَِّک الَيَنفَُع نَْفًسا إِيَمانُہَا لَْم تَُکْن تِی بَْعُض ہَْل يَنظُُروَن إاِلَّ أَْن تَأْتِيَہُْم اْلَمالَئَِکةُ أَْو يَأْتَِی َربَُّک أَْو يَأْتَِی بَْعُض آيَاِت َربَِّک يَْوَم يَأْ 

  آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َکَسبَْت فِی إِيَمانِہَا َخْيًرا قُْل انتَِظُروا إِنَّا ُمنتَِظُروَن 
ترجمہ: آيا (آيات، معجزات، بنيات اور رحمتوں کے ديکھنے کے باوجود بھی) اس بات کے منتظر ہيں کہ فرشتے ان کے 

پاس آئيں يا خود تيرا پروردگار ان کے پاس آئے يا تيرے رب کی بعض آيات (قيامت کی نشانياں) آئيں؟ (آيا انہيں معلوم نہيں 
ہے کہ) جس دن تيرے رب کی بعض نشانياں (خدا کے قہر و غضب کی صورت ميں) آئيں گی تو انہيں ان کا (مجبوری کے 

ام نہيں آئے گا کيونکہ وه اس سے پہلے ايمان نہيں الئے تھے اسی طرح ان تحت الياجانے واال) ايمان (اور توبہ) کسی ک
لوگوں کا ايمان بھی بے کار ہوگا جنہوں نے نيکی کا کوئی کام نہيں کيا تھا۔ (اے پيغمبر!)کہہ دو کہ (قہر خداوندی کے) 

  منتظر رہيں ہم بھی انتظار ميں ہيں۔ 
  

   ايک نکتہ:
ں بھی کفار کی بے جا توقعات کو ذکر کيا گيا ہے کہ وه کہتے تھے : "ہم تمہارے اوپر ويں آيت مي٩١سوره بنی اسرائيل کی 

ايمان نہيں الئيں گے مگر يہ کہ تم آسمان ہمارے سر پر گرا دو يا خدا اور فرشتوں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اس آيت ميں کفار 
  کی اس قسم کی توقعات کو مسترد کر ديا گيا ہے۔ 

  
   پيام:
  افر: خدا کے معجزات ديکھنے کے باوجود بھی انہيں تسليم نہيں کرتے۔ (ھل ينظرون) ۔ ضدی مزاج ک١
  ۔ ايمان کے بارے ميں ٹال مٹول سے کام لينے کا نتيجہ شفاوت اور بدبختی ہے۔ (الينفع تفسا ايمانھا) ٢
ں۔ مجبوری اور خوف کے ۔ ايمان اور عمل اس وقت فائده مند ہوتے ہيں جب آزادانہ اور طبعی طور پر اختيار کئے جائي٣

  مارے ايمان يا عمل کا کوئی فائده نہيں۔ (يوم ياتی بعض آيات ربک الينفع۔۔۔) 

   ١۵٩آيت
قُوا ِدينَہُْم َوَکانُوا ِشيًَعا لَْسَت ِمْنہُْم فِی َشْیٍء إِنََّما أَْمُرہُْم إِلَی هللاِ ثُمَّ يُنَبِّ    لُوَن ئُہُْم بَِما َکانُوا يَْفعَ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دين کو ٹکروں ميں بانٹ ديا اور گروه گروه بن گئے (تو اے پيغمبر!) تمہارا ان سے 
کوئی تعلق نہيں۔ ان کی سزا، انجام اور معاملہ صرف خدا کے سپرد ہے۔ پھر وه انہيں ان کے کرتوتوں اور کارناموں سے 

  آگاه کرے گا۔ 
  

   پيام:
  رف ميں کوئی فرق نہيں ہے لٰہذا سب پر ايمان رکھنا اور عمل کرنا چاہيئے۔ (فرقوادينھم) ۔ دين کے معا١
  ۔ مسلم معاشرے کا بٹواره عام طور پر دين ميں ردوبدل کرنے کی وجہ سے وجود ميں آتا ہے۔ (فرقوا دينھم وکانو اشيعا) ٢
مکاری نہيں کرنی چاہيئے اور نہ ہی انہيں اپنا سمجھنا ۔ جو لوگ تمام اسالمی نظام کو نہيں مانتے ان کے ساتھ تعاون اور ہ٣

  چاہيئے۔ (لست منھم فی شیء) 
ٰمن ہے "وال تکونوامن المشرکين من  ٣٢۔ دين ٰمں فرقہ رستی اور تفرقہ بازی ايک قسم کا شرک ہے چنانچہ سوره روم/۴

ے دين کو ٹکروں ميں تقسيم کر ديا اور الذين فرقوادينھم" يعنی مشرکين سے نہ ہو جاؤ يعنی ان لوگوں سے جنہوں نے اپن
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   57فرقوں ميں بٹ گئے۔ 

   ١۶٠آيت 
يِّئَِة فاَلَيُْجَزی إاِلَّ ِمْثلَہَا َوہُْم الَيُْظلَ    ُموَن َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَہُ َعْشُر أَْمثَالِہَا َوَمْن َجاَء بِالسَّ

ا کے طور پر) اس کا دس گناہيں۔ اور جو برائی لے آئے ترجمہ: جو شخص بھی کوئی نيکی لے آئے گا تو اس کے لئے (جز
  گا۔ اسے اسی مقدار کے عالوه سزا نہيں ملے گی اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہيں کيا جائے گا۔ 

  
   چند نکات:

"جاء" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سزا اور جزا کا تعلق قيامت کی عدالت سے ہے، ورنہ بہت سے ايسے گناه ہوتے ہيں 
اوريہ خدا کی ايک  ٢٠۔ شورٰی/١٠۴و يا تو توبہ کے ذريعہ مٹا دئيے جاتے ہيں جيسا کہ خدا فرماتا ہے "يقبل التوبہ" توبہ/ج

صفت يا پھر نيکی ميں تبديل ہو جاتے ہيں۔ "يبدال ميئاتھم حسنات" خدا ان کے گناہوں کو نيکيوں ٰمں بدل ديتا ہے۔(فرقان/ 
   )٣٠"يفعواعن کثير" خدا بہت سے گناہوں کو معاف کر ديتا ہے۔ (شورٰی/  يا معاف کر دئيے جاتے ہيں۔) ٧٠

اسی طرح کئی ايسی نيکياں بھی ہيں جو ريا، خود پسندی اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے ضائع ہوجاتی ہيں۔ پس وہی عمل 
  ہی تو اب وقعاب کا مستوجب بنے گا جو عرصہ محشر ميں اليا جائے گا۔ (جاء ) 

تعلق نيک اور بداعمال سے ہے ليکن روايات کے مطابق جو شخص نيکی کی نيت کرے گا اسے اس کا بھی اگرچہ آيت کا 
ثواب ملے گا۔ (خواه وه نيکی نہ بھی بجا الئے) ليکن برائی کی نيت کو جب تک عملی جامہ نہيں پہنايا جاے گا اس وقت اس 

  کی سزا کا مستوجب نہيں ہوگا، اور يہ ايک فضل خداوندی ہے۔ 
ايات ميں ہے کہ جو شخص ہر مہينے تين روزے رکھے گا اس نے پورے مہينے کے روزے رکھے" اسی آيہ رو

  "عشرامثالھا" کی دليل کے مطابق کہ اس کا ہر ايک روزه دس روزوں کے برابر شمار ہوگا۔ 
  

   پيام:
  ۔ اسالم کے طريقٔہ تربيت ميں تنبيہ صرف ايک ہے اور تشويق دس گنا۔ (عشرامثالھا) ١
  تشويق کئی گناه ہو تو يہ ظلم نہيں ہے ليکن حد سے زياده سزا ظلم ہے۔  ۔٢
   58۔ خداوندعالم جزا اور تو اب ميں اپنے فضل کا مظاہره کرتا ہے اور سزا اور عذاب ميں عدل کا ۔ ٣
 ۔ دس گنا جزا ٰمن سے صرف ايک حصہ "مزدوری" ہے اور باقی نو حصے "فضل" جب کہ خود فرماتا ہے۔ "فيوفيھم۴

اجورھم ويزيدھم من فضلہ" يعنی انہيں ان کی اجرت بھی پوری ملے گی اور ساتھ ہی خدا کا مزيد فضل بھی ہوگا۔ (مائده/ 
١٧٣(   
  ۔ انسان کا عمل ہميشہ اور ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ہے (جاء بالحسنة ۔ جاء بالسيئة) ۵
ہيں جنہيں بعض حاالت ميں بعض افراد سرانجام ۔ دس گنا تو اب تو ايک عمومی بات ہے ورنہ بعض اعمال ايسے بھی ۶

  ديتے ہيں جن کی جزا اور ثواب سات سو گنا بلکہ بعض اوقات بے حساب بھی ہے۔ 

   ١۶١آيت
  ِرِکيَن قُْل إِنَّنِی ہََدانِی َربِّی إِلَی ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ِدينًا قِيًَما ِملَّةَ إِْبَراِہيَم َحنِيفًا َوَما َکاَن ِمْن اْلُمشْ 

ترجمہ: (اے پيغمبر )کہہ ديجيئے کہ ميرے پروردگار نے مجھے راه راست کی اور ثابت و استوار دين کی ہدايت کر دی ہے۔
  اس ابراہيم کے آئين کی جو (باطل سے منہ موڑ کر) حق کی راه پر گامزن تھے اور مشرکين ميں سے نہيں تھے۔ 

  
   چند نکات:

عمال ہوا ہے اتنا قرآن مجيد کی کسی اور سورت ميں استعمال نہيں ہوا۔ اس جس قدر اس سورت مين لفظ "قل" (کہہ) است
مرتبہ تکرار شايد اس وجہ سے ہے کہ اس سورت ميں گمراه کن اور باطل عقائد کی ترديد اور مشرکين کی  ۴۴خطاب کا 

ے مواقع پر دشمناِن دين کا ڈٹ ناروا اور بے جا توقعات کو بيان کرکے ان کو مسترد کيا جاچکا ہے۔ اور بتايا گيا ہے کہ ايس
کر مقابلہ کيا جائے۔ اس سے يہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رسالتمآب خدا کی طرف سے مامور تھيا ور جو چکھ وحی 

  ناز ہو اسے من و عن بيان کرديں۔ 
" دونوں ايک ہی طرح کے کلمات ہيں جن کا معنی ہے سيدھا، پائيدار اور استوار  دائمی اور جامع۔ يعنی ايسا ۔ "قِيَم" اور "قِيمَّ
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  دين جو لوگوں کے اس دنيا کے مادی مسائل پر بھی توجہ رکھتا ہے اور اُس جہان کے معنوی مسائل پر بھی۔ 
  

   پيام:
۔ پيغمبِر اسالم کے فرمودات اور ان کی تعليمات، آپ کی ذاتی رائے کے مطابق نہيں تھيں بلکہ جو کچھ بھی تھا وحی ١

  (قل) خداوندی کا متن تھا۔ 
۔ پيغمبِر خدا نہ صرف صراِط مستقيم پر گامزن تھے بلکہ اس پر مسلط بھی تھے۔ (اس سے اچھی طرح آگاه بھی تھے ٢

  کيونکہ اس آيت ميں "الی صراط مستقيم" ہے اور سوره يس ميں "علی صراط مستقيم" ہے۔ 
دايت کے تحت راه مستقيم پر گامزن ہيں۔ (ھدنٰی ۔ ہدايت صرف خدا کا کام ہے ، حضرت انبياء کرام عليھم السالم بھی اٰلہی ہ٣

  ربی) 
۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم کا راستہ بھی وہی توحيد اور يگانہ پرستی کا راستہ تھا وه مشرکانہ عقائد و افکار سے بالکل ۴

ہ افکار کو منسوب پاک اور منزه تھے۔ (حنيفا و مان من المشرکين) مشرکين حضرت ابراہيم کی طرف عقائد باطلہا ر مشرکان
  کرتے تھے۔ 

۔ بت شکنی اور سرک سے روگردانی کا کام صرف رسول اسالم ہی نے سر انجام نہيں ديا بلکہ ابراہيم بھی ايسا کر چکے ۵
  تھے۔ (حنيفا) 

نی۔ تاريخی لحاظ سے تمام توحيدی اديان کی اساس اور اصول ايک ہی چکے آرہے ہيں۔ اسالم وہی دين ہے جو ابراہيم کا آئي۶
  اصول تھا اور شرک سے نفرت اور بيزاری تمام انبياء کا کام رہا ہے۔ 

   ١۶٣، ١۶٢آيت 
ِ َربِّ اْلَعالَِميَن  َّ ِ    oقُْل إِنَّ َصالَتِی َونُُسِکی َوَمْحيَای َوَمَماتِی 

ُل اْلُمْسلِِميَن     oالََشِريَک لَہُ َوبَِذلَِک أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ
نا ميری نماز ميری عبادت، ميری زندگی اور ميری موت اس هللا کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا ترجمہ: کہہ دو کہ يقي

  پروردگار ہے۔ 
اس کا کوئی شريک نہيں ہے اور مجھے اسی بات (سر تسليم خم کرنے اور اس کی عبوديت کا اقرار کرنے) کا حکم ديا گيا 

   59ہے اور ميں سب سے پہال مسلمان ہوں۔ 
  

   دو نکات:
ت، زندگی کو، زندگی نُسک (عبادت) کو اور نُسک نماز کو اپنے احاطہ ميں لئے ہوتی ہے۔ بنا بريں نماز تمام عبادات کا مو

  اندرونی مرکز ہے اور عبادت و نُسک زندگی کے متن ميں واقع ہيں۔ 
اور حضرت آدم اور  اسالم کا معنی ہے امر خداوندی کے آگے سر جھکانا اور اس کی نسبت تمام انبياء کی طرف دی گئی

۔ حضرت ابراہيم نے خدا سے ٧٢۔ سوره يونس/١۵حضرت نوح خود کو مسلمان کہتے تھے مالحظہ ہو سورة احقاف آيت 
درخواست کی کہ انہيں مسلمان قرار دے۔ "واجعلنا مسلمين" تو پھر جناب پيغمبر اسالم کس معنی کے لحاظ سے سب سے 

ظ سے کہ اپنے زمانے کے سب سے پہلے مسلمان ہيں يا چونکہ مقام اور رتبہ کی پہلے مسلمان ہيں؟ يا تو اس معنی کے لحا
  وجہ سے سب پر مقدم ہيں لٰہذا پہلے مسلمان ہيں۔ 

  
   پيام:
۔ مخلص انسان اپنی "تکونی راه "(موت و حيات) اور "تشريعی راه "(نماز و عبادت ) صرف اور صرف خدا کے لئے ١

  سمجھتے ہيں۔ 
  بادات ہے ليکن نُسک (عبادات) کے ساتھ ساتھ اس کا عليحده ذکر اس کی اہميت پر داللت کرتا ہے۔ ۔ اگرچہ نماز جزو ع٢
  ۔ باطل اور گمراه کن رستوں کے مقابلہ ميں اپنے موقف کو ڈٹ کر، صراحت اور پورے فخر کے ساتھ بيان کرو (قل) ٣
م زندگيا ور موت بھی انہی کی مانند خدا کے لئے ہونی ۔ پيغمبر اسالم ہم سب کے لئے اسہ (نمونہ عمل) ہيں لٰہذا ہماری تما۴

  چاہيئے۔ 
۵ (   ۔ موت اور زندگی اہم نہيں۔ اہم يہ ہے کہ خدا کے لئے اور خدا کی راه ميں ہوں۔ (ّهللاٰ
  ۔ جو چيز خدا ے لئے ہو وه پروان چڑھتی ہے (ّهللاٰ رب العالمين) ۶
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ر ہر سانس ميں اور موت اور زندگی کے ہر لمحے ميں بھی ۔ ہم جس طرح نماز ميں قصد قربت کرتے ہيں اسی طرح ہ٧
  ہمارا قصد قربت ہونا چاہيئے۔ 

٨ ( ّٰ   ۔ اگرچہ زندگی اور موت ہاتھوں ميں نہيں ہيں ليکن انہيں ُرخ دينا تو ہمارے اختيار ميں ہے۔ (
  ۔ تمام کاموں ميں خلوص، امر اٰلہی ہے۔ (اُمرُت) ٩
  رنے ميں اور فرمان اور دعوت پر عمل کرنے ميں پيش قدم ہو۔ (اّول المسلمين) ۔ رہبر کو چاہيئے کہ راستہ طے ک١٠

   ١۶۴آيت
ْم فَيُنَبِّئُُکْم بَِما  ِوْزَر أُْخَری ثُمَّ إِلَی َربُِّکْم َمْرِجُعکُ قُْل أََغْيَر هللاِ أَْبِغی َربًّا َوہَُو َربُّ ُکلِّ َشْیٍء َوالَتَْکِسُب ُکلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَْيہَا َوالَتَِزُر َواِزَرةٌ 

  ُکنتُْم فِيِہ تَْختَلِفُوَن 
ترجمہ: کہہ دو کہ آيا ميں خدا کے عالوه کوئی اور پروردگار تالش کروں؟ حاالنکہ وه تمام چيزوں کا پروردگار ہے اور 

شخص کسی کا کوئی شخص جو کام بھی کرتا ہے، اسی کے ذمہ ہوتا ہے (اس کا نفع يا نقصان اسے ہی پہنچتا ہے) اور کوئی
بوجھ نہيں اُٹھاتا۔ پھر تمہاری بازگشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے پس وه تمہيں اس چيز سے آگاه کرے گا جس ميں تم 

  اختالف کيا کرتے تھے۔ 
  

   چند نکات:
آنی عدل اٰلہی کا موضوع اور يہ کہ "کوئی شخص کسی دوسرے کے گناه کا بوجھ نہيں اُٹھاتا" نہ صرف اسالم ميں بلکہ قر

تصريحات کے مطابق صحف اور ابراہيم و موسٰی ميں بھی مذکور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "ام لم ينبأمافی صحف موسٰی۔ 
۔ االئزر وارزة وزراخرض۔" يعنی کيا اسے ان باتوں کی خبر نہيں پہنچی جو موسٰی کے صحيفوں ميں ہے و ابراھيم الذی وفّیٰ

نہوں نے پوراپورا حق ادا کيا (يہ ہے کہ) کوئی شخص کسی دوسرے (کے گناه) کا اور ابراہيم (کے صحيفوں ميں بھی) ج
   )٣٨تا  ٣۶بوجھ نہيں اُٹھائے گا۔ (نجم/ 

يہاں پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ "اگر کوئی شخص کسی وجہ کے بغير دوسرے کے گناہوں کا ذمہ دار نہيں ہے تو پھر قرآن 
ے بھٹکے ہوئے رہبر، اپنے پيروکاروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر ميں جو يہ ہے کہ "گمراه اور راه راست س

اس کا کيا ) ٢۵اُٹھائيں گے، جب کہ ارشاد ہوتا ہے: "ليحملوا اوزارھم کا ملة يوم القٰيمة ومن اوزارالذين يضلونھم" (نحل/ 
  جواب ہے؟ 

وسروں کے گمراه ہونے اور ان کے بھٹکنے کا اس کا جواب يہ ہے کہ ايسا بالوجہ نہيں ہے، وه يوں کہ گمراه کن رہبر د
  موجب بنے ہيں، درحقيقت گناه کا بوجھ ان کے گمراه کرنے کا بوجھ ہوگا۔ 

پھر ايک اور سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ : "اگر کسی شخص کا عمل دوسروں کے لئے فائده مند نہيں ہے تو پھر عبادت ميں 
  نيابت کا يہ مسئلہ کيا ہے؟" 

يہ ہے کہ کسی عمل کے وضعی آثار کسی دوسرے کی طرف منتقل نہيں ہوسکتے ليکن عمل کی جزا اور تو اس کا جواب 
  ثواب دوسروں کو "ہديہ" ديا جاسکتا ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ انسان کا بيدار ضمير ايک ايسی بہترين عدالت ہے کہ جو اندرونی سواالت کے از خود جواب ديتی ہے۔ (اغيرهللا ابغی) ١
)  ۔ خدا ہی ہر شے٢   کا پروردگار ہے، اس کے عالوه اور لوگ کون ہوتے ہيں؟ (رب کل شی ء ٍ
  ۔ ہر شخص اپنے کئے کا ذمہ دار اور جوابده ہے۔ (التزروازرة ورز اخرٰی) ٣
۔ لوگوں کا کفر و شرک يا نيکی اور بُرائی، خدا کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہيں اور نہ ہی نقصان، بلکہ جو کوئی جو کچھ ۴

  کا نفع يا نقصان خود اسی کا دامنگير ہوگا۔ (التکسب کل نفس اال عليہا)  کرے گا اس

   ١۶۵آيت 
   َربََّک َسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّہُ لََغفُوٌر َرِحيٌم َوہَُو الَِّذی َجَعلَُکْم َخالَئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُکْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَْبلَُوُکْم فِی َما آتَاُکْم إِنَّ 

تم ميں سے بعض کے درجات کو دوسرے ترجمہ: اور وه وہی خدا ہی تو ہے جس نے تمہيں زمين کے جانشين قرار ديا۔ اور 
بعض پر برتری دی تاکہ تمہيں اس چيز ميں آزمائے جو تمہيں عطا کی ہے، يقينا تمہارا پروردگار بہت جلد سزا دينے واال 

  ہے اور بے شک وہی بخشنے واال مہربان ہے۔ 



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

 
 

  
   دونکات:

  کے ساتھ اختتام پذير ہوئی۔ سوره انعام حمد اٰلہی کے ساتھ شروع ہوئی اور اس آيت ميں رحمت اٰلہی 
  "خالئف االرض" سے مراد يا تو زمين ميں خدا کے خليفے اور جانشين ہيں يا پھر گذشتہ امتوں کے جانشين۔ 

  
   پيام:
  ۔ انسان زمين ميں خليفہ اور اس کا امير ہے اور کائنات پر حاکم ہے ناکہ کائنات کا اسير۔ (خالئف االرض) ١
  معيار نہيں ہے بلکہ آزمائش کا ذريعہ ہے۔ (ليبلوکم) ۔ خدا کے عطئے، برتری کا ٢
  ۔ جس کے جس قدر امکانات ہيں، اس کی اسی قدر آزمائش ہے۔ (فيما اتاکم) ٣
۔ خدا کے عطيات اور درجات دائمی نہيں بلکہ عارضی ہيں۔ اور وه بھی آزمائش کے لئے کبھی کچھ دے کر آزمايا جاتا ہے ۴

  اور کبھی لے کر) 
اور آزمائش کے بعد جو ناکام ہوجاتے ہيں خدا ان کے لئے (سريع العقاب) ہے اور جو کامياب ہو جاتے ہيں ان ۔ ہر امتحان ۵

 کے لئے (غفور الرحيم) ہے۔ 

 

 تفسيرنور

 

  سوره انفال

   ١٩تا  ١آيت نمبر 
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ

  
   ١آيت

َ َواَْصلُِحْوا َذاَت بَْينُِکْم  ُسْوِلج فَاتَّقُوا ّهللاٰ ِ َوالرَّ ّٰ ِ ْؤِمنِْيَن يَْسئَلُْونََک َعِن ااْلَْنفَاْلِطقُِل ااْلَْنفَاُل  َ َو َرُسْولَہ ٓاِْن ُکْنتُْم مُّ    oَو اَِطْيُعوا ّهللاٰ

پ سے، جنگی غنيمتوں اور غيرمملوکہ امالک کے ترجمہ۔ خداوند رحمان و رحيم کے نام کے ساتھ۔ (اے پيغمبر!) يہ لوگ آ
بارے ميں سوال کرتے ہيں (کہ کس کی ملکيت ہيں؟) تو کہہ ديجئے کہ انفال خدا اور رسول کی ملکيت ہيں۔ پس تم خدا سے 

  ڈرو اور اپنے اندرونی حاالت کی اصالح کرو اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ايمان رکھتے ہو! 
  

   ات:چند نک
مرتبہ "يسئلونک" کا جملہ  ١۵مرتبہ لفظ "سوال" يا اس کے مشتقات استعمال ہوئے ہيں، اور  ١٣٠قرآن مجيد ميں تقريباً 

  استعمال ہوا ہے۔ 
"انفال" جمع ہے "نفل" کی جس کے معنی ہيں "عطيہ" اور "اضافہ"۔ اور "نوفل" اس شخص کو کہا جاتا ہے جو صاحب 

م عليہ اسالم کو فرزند کا عطيہ "نافلہ" کہاليا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : ووھبنالہ اسحق و عطا و بخشش ہو۔ حضرت ابراہي
فقہی اصطالح ميں مندرجہ ذيل اشياء کو "انفال کہا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل اور عمومی دولت، ) ٧٢يعقوب نافلة ۔ (انبياء/ 

 بيشے، بنجر زمينيں ہر قسم کے معدنی ذرائع وغيره۔  جنگی غنيمتيں، متروکہ امالک، الوارث اموال، جنگالت، پہاڑی درے،
تاريخی کتابوں ميں ہے کہ جنگ بدر ميں جو غنيمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی اس کے بارے ميں مختلف سواالت ذہنوں ميں 

؟ گردش کرنے لگے کہ: مال غنيمت کا کيا کيا جائے؟ کسے ديا جائے کسے نہ ديا جائے؟ کن لوگوں کا حق اولٰی بنتا ہے
چنانچہ اس موقع پر مال غنيمت کی تقسيم کا کام سرکار رسالت نے خود اپنے ذمہ لے ليا اور ہر ايک کا حصہ منصفانہ طور 
پر اسے ديا تاکہ زمانہ جاہليت کے فرضی امتيازی سلوک کو ختم کر ديا جائے اور مستضعفين کی حمايت اور پشت پناہی کی

ص  ١نہ سلوک کو سخت ناپسند بھی کيا۔ (مالحظہ ہو کتاب "فروغ ابديت" جلد جائے۔ ہرچند کہ کئی لوگوں نے اس مساويا
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۴٢٣(   
چونکہ تقريباً تمام سورت جنگ بدر کے بارے ميں ہے لٰہذا يہ آيت بھی زياده تر جنگی غنيمت پر نظر رکھے ہوئے ہے ليکن 

  اس کے ساتھ مخصوص نہيں ہے (ازتفسير الميزان) 
  

   پيام:
  کی مقدس ترين اور محبوب ترين ذات کے ہاتھوں ميں ہونے چاہئيں ( والرسولہ)  ۔ عمومی اموال: لوگوں١
  ۔ انفال، اسالمی نظام کی پشت پناه ہے اور اسالمی حکومت کو اقتصادی پشت پناه کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٢
   1ک۔ قل) ۔ مسائل چاہے عمومی ہوں يا اقتصادی ان کے بيان کرنے کا اصل مرجع اٰلہی رہبر ہی ہے۔ (يسئلون٣
  ۔ اسالم کے پاس تو جنگلوں اور بيابانوں تک کے لئے قانون بھی ہيں۔ ۴
   2۔ حضرت رسول خدا کے تمام مصرف، اہداف اٰلہی کی روشنی ميں ہوتے ہيں ( و الرسول) ۵
  ۔ عمومی اموال کی حفاظت کے لئے تقوی اور پاکيزگی قلب کی ضرورت ہوتی ہے (فاتقوا هللا) ۶
   3اق کی حفاظت اور لوگوں کے اندر اصالح قائم رکھنا ہر ايک پر واجب ہے۔ (اصلحوا) ۔ اتحاد و اتف٧
۔ ايمان کا تعلق صرف دل ہی کے ساتھ نہيں ہوتا، ظاہری جلوے اور عملی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے (اطيعوا، ان کنتم ٨

  مٔومنين) 
تاکہ کہيں بھی ناکام نہ ہو (اتقواهللا، اصلحوا۔ ذات ۔ مسلمان کو چاہئے کہ اخالق، معاشرے اور سياست ميں پيش پيش ہو ٩

  بينکم، اطيعوا) 
۔ صرف محاذ پر چلے جانا ہی ايمان کی نشانی نہيں ہے، جنگی غنيمت سے بے نيازی، برادری اور بھائی چارے کی ١٠

  حفاظت اور رہبر اور قائد کے حکم کی بجاآوری بھی الزمی شرط ہے۔ (ان کنتم مٔومنين) 
ا ہے کہ کچھ لوگ محاذ پر جانے اور جان کی بازی ميں تو کامياب ہو جائيں، ليکن مال کی آزمائش، غنيمت اور ۔ ہو سکت١١

  انفال کی تقسيم کے موقع پر مار کھا جائيں اور ناکام ہو جائيں۔ 
نفال عفی ۔ محاذ جنگ ميں اصل اور بنياد ہے "حق کی باطل پر فتح" غنيمت کا تو مسئلہ ہی فرعی اور اضافی ہے۔ (ا١٢

  "اضافہ" کے پيش نظر) 
  ۔ جو معاشرے کی اصالح کا بيڑا اٹھاتا ہے اسے خود بذات متقی ہونا چاہئے۔ (اتقوا هللا واصلحوا) ١٣
  

   ٣، ٢آيت 

ُ َوِجلَْت قُلُْوبُھُْم َواَِذا تُلِيَْت َعلَْيِھْم ٰاٰيتُہ َزاَد  لُْوَن اِنََّما اْلُمْؤِمنُْوَن الَِّذْيَن اَِذا ُذِکَر ّهللاٰ صلے الَِّذْيَن يُقِْيُمْوَن oْتہُْم اِْيَمانًا وَّ َعٰلی َربِِّہْم يَتََوکَّ
ا َرَزْقٰنہُْم يُْنفِقُْوَن  ٰلوةَ َو ِممَّ   ط  oالصَّ

َ◌ ترجمہ۔ صحيح بات يہ ہے کہ مومن تو درحقيقت وہی لوگ ہيں کہ جب هللا کا نام ليا جاتا ہے تو ان کے دل (اس کی عظمت 
ہيں، اور جب ان کے سامنے خدا کی آيات کی تالوت کی جاتی ہے تو ان کے ايمان ميں اضافہ کر ديتی ہيں،  سے) لرز جاتے

  اور وه صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہيں۔ 
وہی لوگ تو ہيں جو نماز کو قائم کرتے ہيں اور جو کچھ کہ ہم نے انہيں عطا کيا ہے اس ميں سے (معاشره کے محروم 

  تے ہيں، لوگوں پر) خرچ کر
  

   ايک نکتہ:
جونہی عاشق کے سامنے معشوق کا نام ليا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے غيظ و غضب کا تصور دل کو 

لرزا ديتا ہے اور اس کے لطف و کرم کا احساس دل کو سکون عطا کرتا ہے، يا جس طرح بچہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا بھی 
  ن بھی حاصل کرتا ہے۔ ہے اور ان سے اپنا قلبی سکو

  
   پيام:
  ۔ ايمان، عشق اور تقوٰی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے (المومنون۔ وجلت) ١
۔ ڈرنے واال دل ہی کماالت کی بنياد ہے، سب سے پہلے دل ميں خوف پيدا ہوتا ہے (وجلت) پھر ايمان ميں اضافہ، نماز کے٢
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  يقيمون) قيام اور خدا پر توکل کی باری آتی ہے (ايمانا، يتوکلون، 
  ۔ ايمان کے مختلف درجات ہيں اور اس ميں کمی بيشی ہوتی رہتی ہے (زادتھم) ٣
  ۔ قرآن پاک کی ہر ايک آيت، حجت، دليل اور نور ہے جو ايمان کے اضافے کا موجب بن سکتی ہے (زادتھم) ۴
  ين ہے (المٔومنون۔ وجلت) ۔ جس خوف کا تعلق جہالت سے ہو وه برا ہوتا ہے، اور جس کا تعلق معرفت سے ہو قابل تحس۵
۔ جو شخص اذان اور خدا کی آيات سننے کے باوجود بھی بے پروائی کا مظاہره کرے اسے اپنے ايمان کو مشکوک سمجھنا۶

  چاہئے۔ 
  ۔ مومن ہميشہ دو حالتوں کے درميان رہتا ہے۔ خوف اور اميد۔ (وجلت، يتوکلون) ٧
  وزی سے ہی خرچ کيا جانا چاہئے۔ (رزقناھم) ۔ راه خدا ميں حالل مال اور خدا کی عطاکرده ر٨
  ۔ مومن اپنے مال و دولت کو خدائی عطيہ سمجھتا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی نہيں جانتا۔ (رزقناھم) ٩

  
   ۴آيت 

   oاُوٰلٓئَِک ھُُم اْلُمْؤِمنُْوَن َحقًّا طلَھُْم َدَرٰجتٌِعِ◌ْنَد َربِِّھْم َو َمْغفَِرةٌ وَّ ِرْزٌق َکِرْيٌم 

مہ۔ يہی تو حقيقی مومن ہيں، جن کے لئے ان کے پروردگار کے پاس درجات ہيں، بخشش ہے اور باعظمت اور کريمانہ ترج
  روزی ہے۔ 

  ايک نکتہ: "کريم" رزق سے مراد ہميشہ کی "کسی کے احسان کے بغير" وسيع اور خالص روزی ہے۔ 
  

   پيام:
ز، راه خدا ميں خرچ کرنا بھی جمع ہو جائيں۔ ايمان نعرے کے ۔ ايمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے ساتھ توکل، نما١

  ساتھ نہيں عمل کے ساتھ ہوتا ہے (حقا) 
  ۔ خداوند تعالٰی سے درجات حاصل کرنے کا راز ايمان اور نماز ميں پوشيده ہے (لھم درجات) ٢
ں ليکن اٰلہی درجات سے ۔ ہيں ايسے لوگ بھی جو ايک دنيوی درجے کے حصول کے لئے پوری زندگی خرچ کر ديتے ہي٣

  بالکل غافل ہيں (درجات) 
 ۔ هللا تعالٰی کے درجے بہشت کے ساتھ مخصوص نہيں ہيں، اس دنيا ميں بھی ہيں اور برزخ ميں بھی (عندربھم) مطلق ہے۔ ۴
  ۔ چونکہ ايمان ميں کمی بيشی کا امکان ہوتا ہے لٰہذا درجات بھی گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہيں۔ ۵

  
   ۵آيت 

َن اْلُمْؤِمنِْيَن لَٰکِرھُْوناَل َکمَ    آ اَْخَرَجَک َربَُّک ِمْنم بَْيتَِک بِاْلَحقِّص َو اِنَّ فَِرْيقًا مِّ

ترجمہ۔ جس طرح تمہارا پروردگار تمہيں (جنگ بدر کا حکم دے کر) اپنے گھر سے برحق طور پر باہر لے آيا جبکہ مومنين
  ميں سے کچھ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ 

  
   ايک نکتہ:

جس طرح کہ افرادی قوت اور وسائل کی کمی کی وجہ سے محاذ جنگ پر جانا اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنا کچھ لوگوں 
بدر ميں جنگی غنيمتوں کی تقسيم بھی ان کے لئے ناگوار تھی اور سب کچھ ‘ کے لئے سخت دشوار اور بہت ہی ناگوار تھا
زر جائے گی۔ هللا کے رسول کو تو بس اس بات کی فکر ہونی چاہئے کہ حقيقی ٹھيک ہو گيا، اسی طرح يہ ناگواری بھی گ

مصلحت کيا ہے اور احکام خداوندی کی بجاآوری کيسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کی ناگواری اور ناپسنديدگی تو ہميشہ سے 
  چلی آ رہی ہے۔ 

  
   پيام:
  ندی کے مطابق تھا (اخرجک) ۔ پيغمبر اسالم کا مدينہ سے جنگ بدر کے لئے باہر نکلنا حکم خداو١
۔ محاذ جنگ ميں تمام امور کا محور و مرکز قائد اور رہبرہی ہوتا ہے، اگرچہ جہاد کے لئے کئی اور لوگ بھی باہر نکلے ٢
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  تھے، ليکن آيت صرف پيغمبر اکرم کے نکلنے کو بيان کر رہی ہے۔ (اخرجک) 
  ۔ جنگ ترقی اور تربيت کا موجب ہوتی ہے (ربک) ٣
، پيغمبر اکرم کا گھر ہے۔ (بيتک) (ہر شخص کے لئے گھر وہی ہوتا ہے جہاں وه اپنی شخصيت کو منواتا ہے، ۔ مدينہ۴

  صرف جائے پيدائش ہی گھر نہيں کہالتی) 
۔ مسلمانوں کے رہبر اور قائد کو اپنے فريضہ کی بجاآوری کی فکر ہونی چاہئے، ورنہ ہر کام ميں اور ہر حکم کے صادر ۵

  کچھ لوگ ناراض ہوتے ہی ہيں (بالحق) ہونے پر کچھ نہ 
 ۔ جہاد کو ناپسند کرنے سے ايمان پر کوئی اثر نہيں پڑتا بشرطيکہ اطاعت ميں فرق نہ آنے پائے (من المٔومنين لکارھون) ۶
  ۔ رہبر اور قائد کو اس بات کی توقع نہيں رکھنی چاہئے کہ سب لوگ اس کی بے چون و چرا اطاعت کريں گے (فريقا) ٧
ض اوقات ايسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ محاذ جنگ پر جاتا ہے، ليکن آخر ميں مالی ۔ بع٨

  مسائل اور جنگی غنائم کی وجہ سے اس کے دل ميں کئی قسم کی باتيں پيدا ہو جاتی ہيں۔ 
  خواه وه پيغمبر ہی کيوں نہ ہو۔  ۔ جس کے پاس مال يا مالی اختيارات ہوتے ہيں، اس کے دشمن اور مخالف بھی ہوتے ہيں٩

  
   ۶آيت 

  ط oيَُجاِد لُْونََک فِی اْلَحقِّ بَْعَد َماتَبَيََّن َکاَنََّما يَُساقُْوَن اِلَی اْلَمْوِت َو ھُْم يَْنظُُرْوَن 

ترجمہ۔ وه لوگ حق کے بارے ميں اس کے واضح ہو جانے کے بعد آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہيں (اور اس قدر ڈر چکے
  ہيں) گويا يہ ديکھ رہے ہيں کہ موت کی طرف ہنکا کر لے جائے جا رہے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ:

مسلمانوں کے ايک گروه کا پيغمبر کے ساتھ جھگڑا جنگ بدر کے بارے ميں تھا، اور وه بھی اس بات پر کہ نہ تو کافی 
ں کا مال لينے کے لئے باہر نکل رہے ہيں۔ مقدار ميں وسائل جنگ ہيں اور نہ ہی افرادی قوت۔ اور پھر يہ کہ قريش تاجرو

  لشکر قريش سے جنگ کرنے کے لئے نہيں۔ 
چنانچہ کچھ لوگ تو جنگ نہ کرنے کی باتيں کرتے تھے اور کچھ دوسرے (جيسے حضرت مقداد) کہتے تھے: "ہم حضرت 

کر لڑيں۔ ہم جنگجو لوگ ہيں،  موسٰی کے اصحاب کی مانند نہيں ہيں کہ خود بيٹھ جائيں اور پيغمبر سے کہيں کہ آپ خود جا
آپ جو حکم ديں گے ہم بسرو چشم بجا الئيں گے! "ليکن جو ڈرپوک لوگ جنگ نہيں کرنا چاہتے تھے، حضرت رسول خدا 

  سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ 
  

   پيام:
  ۔ پيغمبر خدا کے سارے يار عادل اور آنحضرت کے مطيع امر نہيں تھے (يجاد لونک) ١
پوک لوگ جنگ سے گريز کے طور پر ہميشہ لڑائی جھگڑے، توجيہيں، تاويليں اور بہانے تراشا کرتے ۔ تن پرور اور ڈر٢

  تھے۔ 
  ۔ اگر حوصلے پست اور دل خراب ہو جائيں تو فقط علم کافی نہيں ہوتا۔ (بعد ماتبين) ٣
ھا کر لے جايا جا رہا ۔ حوصلہ ہار جانے والے سپاہيوں کا ميدان جنگ کی طرف جانا ايسے ہے جيسے کسی تابوت کو اٹ۴

  ہو۔ (يساقون) 
  

   ٧آيت 

ْوَکِة تَُکْوُن  ْوَن اَنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ ُ اِْحَدی الطَّآئِفَتَْيِن اَنَّھاَ لَُکْم َو تََو دُّ ُ◌ِحقَّ اْلَحقَّ بَِکلِٰمتِہ َو يَْقَطَع َو اِْذ يَِعُد ُکُم ّهللاٰ ُ اَْن یَّ لَُکْم َو يُِرْيُد ّهللاٰ
  ال oفِِرْيَن َدابَِراْلکٰ 

ترجمہ۔ اور اس وقت کو ياد کرو کہ جب خداوند عالم تم سے وعده کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں (دشمن کا تجارتی قافلہ يا 
جنگی لشکر) ميں سے ايک تمہارے لئے ہی ہو گا، اور تم اس بات کودوست رکھتے تھے کہ غيرمسلح گروه (تجارتی قافلہ) 

ہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے کلمات (اور طريقہ کار) کے ذريعہ حق کو تقويت بخشے اور کفار کی تمہارے قابو ميں آ جائے۔ جبک
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  بيخ کنی کر دے۔ 
  

   چند نکات:
"شوکة" کا لفظ "شوک" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں کانٹے اور نيزے کی انياں، اور "ذات الشوکة" سے مراد مسلح 

  مسلح تجارتی قافلہ ہے۔ گروه ہے جبکہ "غير ذات الشوکة" سے مراد غير
ابو سفيان ايک تجارتی قافلہ لے کر سفر پر روانہ ہوا، حضور پيغمبر خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے کفار کی طاقت کو 

کمزور کرنے اور مہاجر مسلمانوں کے مال کی تالفی کے لئے جو کہ کفار مکہ نے ان سے چھين ليا تھا يا قبضہ کر ليا تھا، 
اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لئے تيار کيا، اس منصوبے کا ابو سفيان کو علم ہو گيا اور اس نے اس کچھ لوگوں کو 

افراد پر مشتمل تجارتی قافلے کی  ۴٠کی خبر مکہ والوں کو بھی پہنچا دی، چنانچہ مکہ سے تقريباً ايک ہزار کا لشکر اس 
ہنچ گيا، مکہ اور مدينہ کے درميان ان تينوں گروہوں (مسلمانوں،حفاظت کے لئے مکمل طور پر سنبھل کر اور مسلح ہو کر پ

کفار کے لشکر اور تاجروں) کی مڈبھيڑ ہو گئی۔ هللا تعالٰی نے غيبی امداد کے ذريعہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، باوجوديکہ 
آ گئے۔ مسلمانوں کی  مسلمان فوجی تياری اور جنگ کے قصد کے بغير باہر آئے ہوئے تھے ليکن پھر بھی دشمن پر غالب

ھ ميں واقع ہوئی۔ اس جنگ ميں ابوجہل اور ستر دوسرے کفار واصل جہنم  ٢رمضان  ١٧تھی اور جنگ بدر  ٣١٣تعداد 
  ہوئے اور ستر آدميوں کو قيد کر ليا گيا، حاالنکہ کفار کے لشکر کی تعداد مسلمانوں سے تين گناه زياده تھی۔ 

  
   پيام:
  ، ايمان کی تقويت کا موجب ہوتی ہے (واذ) ۔ خدائی امداد کی يادآوری١
يقطع دابر … ۔ حق کی باطل پر فتح، اقتصادی درآمد سے زياده اہم ہوتی ہے (تو دون ان غير ذات الشوکة تکون لکم ٢

  الکافرين) 
  ۔ بعض اوقات خدائی ارادے کی تکميل مومنين کے ہاتھوں سے بھی ہوتی ہے (يريد هللا) ٣
  اور جنگی وسائل کے ذريعہ ہی حاصل نہيں ہوتی اصل اور اہم عامل اراده اٰلہی ہے۔ (يريد هللا) ۔ فتح صرف افرادی قوت ۴
  ۔ انسان طبعی طور پر آرام طلب ہے۔ (تودون ان غيرذات الشوکة) ۵
۔ جہاد اسالمی کا اصل مقصد و مطلوب احقائق حق اور باطل کی بيخ کنی ہوتا ہے نہ کہ کشور کشائی اور زمينوں پر ۶

  ! قبضہ
۔ احقاق حق، هللا اور اوليأ هللا کے کلمات اور خدائی اوامر و قوانين کے ذريعہ ہوتا ہے۔ اور عزت و فتح جہاد اور فداکاری ٧

  کے سايہ ميں ہے، نہ کہ سياسی مذاکرات اور مختلف سازشوں کے ذريعے۔ 
  يريدهللا) ۔ کائنات ميں حق کی عزت اور باطل کی ذلت کے ساتھ ہی آخری فتح حاصل ہو گی۔ (٨

  
   ٨آيت

   oلِيُِحقَّ اْلَحقَّ َو يُْبِطَل اْلبَاِطَل َو لَْو َکِرهَ اْلُمْجِرُمْوَن 

  ترجمہ۔ تاکہ خداوند عالم حق کو پائيدار اور باطل کو نيست و نابود کر دے اگرچہ مجرمين اس بات کو ناپسند بھی کريں۔ 
  

   ايک نکتہ:
  دلجوئی کا باعث ہے۔ يہ آيت مسلمانوں کے لئے بہترين تسلی اور 

  
   پيام:
۔ خداوند عالم کے وعدے کسی کے ذاتی اور مادی مفادات کے لئے نہيں بلکہ حق کے پائيدار کرنے اور باطل کی نابودی ١

  کے لئے ہوتے ہيں۔ (ليحق الحق) 
د عالم اپنے ارادے کو۔ کافر دشمن کا اس بارے ميں کيا ردعمل ہوتا ہے؟ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہيں ہونا چاہئے، خداون٢

  خود ہی عملی جامہ پہنائے گا۔ (ولوکره المجرمون) 
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   ٩آيت

ئَِکِة ُمْرِدفِْيَن  َن اْلَمٓلٰ    oاِْذ تَْستَِغْيثُْوَن َربَُّکْم فَاْستََجاَب لَُکْم اَنِّْی ُمِمدُّ ُکْم بِاَْلٍف مِّ

ے نصرت طلبی کر رہے تھے، پس اس نے تمہاری ترجمہ۔ اس زمانے کو ياد کرو جب تم (بدر کے ميدان ميں) اپنے رب س
درخواست کو قبول کيا (اور فرمايا) ميں ايک دوسرے کے پيچھے آنيوالے ايک ہزار فرشتوں کے ذريعے تمہاری مدد کرنے 

  واال ہوں۔ 
  

   چند نکات:
ا گويا مقصد يہ "مردف" کا لفظ "ارداف" سے ليا گيا ہے جو "رديف" کے معنی ميں ہے يعنی ايک دوسرے کے پيچھے ہون

  ہے کہ اس قسم کی امداديں جاری رہيں گی۔ 
ميں "ثلثة آالف" تين ہزار فرشتوں کے ذريعہ امداد کا ذکر ہے جبکہ اس کے بعد کی آيت ميں پانچ  ١٢۴سوره آل عمران/

ھتی گئی غيبی ہزار نشان زده فرشتوں کا تذکره ہے۔ اور شايد يہ اس لئے ہے کہ مسلمانوں کی مقاومت و پائيداری جتنا بڑ
  امداد ميں بھی اسی قدر اضافہ ہوتا گيا۔ 

جنگ بدر ميں مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد کے ايک تہائی تھی، جبکہ ان کے عسکری ذرائع اور حربی وسائل بھی 
هللا عليہ کفار سے بہت ہی کم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں ميں ذہنی آمادگی بھی نہيں تھی، اس ميں پيغمبر خدا صلے 

  وآلہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کے حضور ان الفاظ ميں دعا مانگی: 
"اللھم انجزلی ما وعدتنی، اللھم ان تھلک ھذه العصابة التعبد فی االرض" خداوندا! تونے جو مجھ سے وعده فرمايا تھا اسے 

ٹا سا گروه بھی شہيد ہو گيا تو پھر روئے زمين پر تيری عبادت ميرے لئے پورا فرما! بار اٰلہا! اگر مسلمانوں کا يہ چھو
  کرنے واال کوئی باقی نہيں رہے گا۔ 

  
   پيام:
۔ سختی اور مشکالت کے دنوں کو کبھی نہ بھالؤاور خداوند عالم کی نعمتوں کو کبھی فراموش نہ کرو۔ کيونکہ خداوند عالم ١

  روان چڑھاتی ہے۔ (اذ) کی نعمتوں کی ياد انسان کے شکراس کے حوصلے کو پ
 ۔ محاذ جنگ ميں موجود مجاہدين کی دعا اور ان کا استغاثہ موثر ہوتا ہے اور دعائيں قبول ہوتی ہيں (تستغيثون۔ فاستجاب) ٢
  ۔ انسانی زندگی ميں فرشتے بہت ہی موثر ہوتے ہيں۔ (ممدکم) ٣
  فاستجاب) …۔ دعا، قبوليت کی کنجی ہے (تستغيثون۴
  تو دعا مانگے بغير بھی عطا کر سکتا ہے، ليکن دعا، اٰلہی تربيت کا ايک راستہ ہے (ربکم) ۔ هللا اگر چاہے ۵
۔ هللا تعالٰی کی طرف سے ہمارے لئے غيبی امداد اس وقت آتی ہے جب ہم بھی ان اسباب کو کام ميں الئيں جو هللا نے ہميں ۶

  ظاہری طور پر عطا فرمائے ہيں۔ (ممد کم) 
  

   ١٠آيت 

َ َعزِ َو َما َجعَ  ِہط اِنَّ ّهللاٰ ُ ااِلَّ بُْشٰری َو لِتَْطَمئِنَّ ِبہ قُلُْوبُُکْم ط َوَما النَّْصُر ااِلَّ ِمْن ِعْنِداللّٰ    oْيٌز َحِکْيمٌ لَہُ ّهللاٰ

ترجمہ۔ اور هللا تعالٰی نے اس (فتح اور فرشتوں کے نزول) کو اور کچھ بھی قرار نہيں ديا سوائے اس کے کہ تمہارے لئے 
ی ہو اور يہ کہ تمہارے دلوں کو اطمينان حاصل ہو جائے۔ اور نصرت وکاميابی خدا کے عالوه کسی اور کی طرف خوشخبر

  سے نہيں ہوتی، يقيناً خداوند عالم غالب (اور) حکمت واال ہے۔ 
  

   چند نکات:
من کی روح قبض ہو رہی قرآن مجيد ميں مومنين کے لئے امداد کرنے والے فرشتوں کا بارہا تذکره ہوا ہے۔ حتی کہ جب مؤ 

ہوتی ہے اور جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی خداوند کريم فرشتے کو بھيجتا ہے تاکہ وه مومن کے دل کی ڈھارس 
  بن سکے اور حق کے کلمات اس کی زبان پر جاری کرائے اور اسے شيطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ 

ح کا ہوتا ہے ايک تو خدا کے فرشتوں کی طرف سے جو مومن لوگوں کے خداوند عالم کی تخليق و آفرينش ميں القأ دو طر
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دلوں ميں سکون و اطمينان کا القأ کرتے ہيں۔ جب کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "اذيوحی ربک الی المالئکة انی معکم فثبتوا 
کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں، پس الذين امنوا سالقی فی قلوب الذين کفروا الرعب" خداوند عالم فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے 

۔ اور ايک القأ شيطان کی )١٢تم مومنين کو ثابت قدم رکھو، ميں کفار کے دلوں ميں خوف اور وحشت ڈال دوں گا (انفال/
طرف سے خوف اور وحشت کی صورت ميں ہوتا ہے جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے: "ٰذلکم الشيطان يخوف اوليائہ" يہ تو شيطان 

   )١٧۴کاروں کو ڈراتا ہے (آل عمران/ہی ہے جو اپنے پيرو
  

   پيام:
۔ امداد کرنے والے فرشتے، مومنين کا حوصلہ بڑھانے کے لئے آئے تھے، کفار کو ہالک کرنے کے لئے نہيں آئے تھے۔ ١

(کيونکہ تاريخی نکتہ نظر سے يہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جنگ بدر ميں کون کافر کس مسلمان مجاہد کی تيغ کا لقمہ بنا 
ہے جبکہ تاريخ گواه ہے کہ جنگ بدر کے مقتولين کی زياده تعداد علی ابن ابی طالب عليہ السالم کے ہاتھوں فی النار ہوئی۔ 

  (وما جعلہ هللا االبشرٰی) 
۔ اگر مسلمانوں کو فتح نصيب ہوئی تھی تو اس ميں نہ تو ان کی جنگی چالوں اور وسائل حرب کی وجہ سے ہوئی اور نہ ٢

  …) ی وجہ سے بلکہ صرف اور صرف خداوند متعال کی جانب سے ہی ہوئی (وما النصر االمن عندهللاہی فرشتوں ک
۔ فتح و کامرانی نہ تو افرادی قوت سے حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی جنگی سازو سامان سے، بلکہ اس کا دارومدار رب ٣

  (وما النصر االمن عند هللا)  4العزت کی مرضی اور منشا پر ہے 
  ی امداد اس کی حکمت کی بنيادوں پر ہوتی ہے (حکيم) ۔ خدا ک۴

  
   ١١آيت 

َمآِء َمآًء لِّيُطَھَِّر ُکْم بِہ َو يُْذِھبَ  َن السَّ ُل َعلَْيُکْم مِّ ْنہُ َو يُنَزِّ ْيُکُم النَُّعاَس اََمنَةً مِّ ْيٰطِن َو لِيَْربِطَ َعٰلی قُلُْوبُِکْم َو ُیَ◌ثَبِّ اِْذيَُغشِّ َت َعْنُکْم ِرْجَز الشَّ
  ط oبِِہ ااْلَْقَداَم 

ترجمہ۔ اس زمانے کو ياد کرو جب خداوند عالم نے اپنی طرف سے امن و سکون کی خاطر تم پر مختصر سی نيند مسلط کر 
دی اور تم پر آسمان سے پانی برسايا تاکہ اس سے تمہيں پاک کر دے اور تم سے شيطان (کے وسوسوں) کی پليدی کو دور 

  و محکم کرے اور تمہيں ثابت قدم رکھے۔ کر دے، تمہارے دلوں ک
  

   ايک نکتہ:
جنگ بدر ميں ابتدا ميں پانی کے تمام کنويں دشمن کے قبضے ميں تھے، جس کی وجہ سے مسلمان سخت تزلزل کا شکار ہو 

ئی کے گئے، هللا تعالٰی نے مينہ برسايا جس سے وه نہال نہال ہوگئے، ان کے پاؤں کی ريت بھی جم کر سخت ہو گئی کہ لڑا
  موقع پر ان کے پاؤں پھسلنے سے بچ گئے۔ 

يہ بھی ممکن ہے کہ ثبات قدم سے استقامت، ثابت قدمی اور پائيداری مراد ہو۔ نہ کہ بارش والی زمين پر ان کے پاؤں کا 
  استحکام۔ 

  
   پيام:
ر ہو جاتی ہے اور ساتھ ۔ جنگ ميں ہلکی سی نيند بھی هللا تعالٰی کی ايک عظيم نعمت ہے کہ اس سے ايک تو تھکاوٹ دو١

  ہی دشمن کو شب خون مارنے کا موقع بھی نہيں مل پاتا (النعاس امنة) 
۔ اگر خدا چاہے تو انسان کثير تعداد ميں مسلح دشمن کی موجودگی ميں بھی سکون کی نيند سو سکتا ہے۔ اگر وه نہ چاہے ٢

  ی نہ ہو (النعاس امنة) تو بہترين باغات ميں بھی نيند نہ آئے اور اگر آئے بھی تو سکون ک
۔ اگر مومن اور صابر رہو تو خداوند عالم تمام عوامل فطرت اور اسباب طبيعت تمہارے اختيار ميں دے دے اور تمہارے ٣

  …) مفاد ميں چال دے (ينزل عليکم
  ۔ محاذ جنگ ميں طبعی عوامل مثالً ہوا، بارش، نيند وغيره کو اتفاقی امور نہيں سمجھنا چاہئے۔ ۴
لمان مجاہد کو صاف ستھرا اور پاک و پاکيزه ہوناچاہئے اور اس کے حوصلے بھی بلند ہونے چاہئيں۔ ۔ مس۵

  ليربط علی قلوبکم) …(ليطھرکم
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   ١٢آيت 

ئَِکِة اَنِّْی َمَعُکْم فَثَبِّتُوا الَِّذْيَن ٰاَمنُْواط َساُْلقِْی فِْی قُلُْوِب الَّذِ  ْعَب فَاْضِربُْوا فَْوَق ااْلَْعنَاِق َو اْضِربُْوا  ْينَ اِْذ يُْوِحْی َربَُّک اِلَی اْلَمٓلٰ َکفَُروا الرُّ
  ط oِمْنھُْم َکلَّ بَنَاٍن 

ترجمہ۔ اس زمانے کو بھی خاطر ميں لے آؤ کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ ميں تمہارے ساتھ ہوں،
لوں ميں رعب اور ڈر ڈال دوں گا پس تم ان کی گردنوں پس تم مومن لوگوں کو ثابت قدم رکھو، اور ميں بہت جلد کفار کے د

  کے اوپر کو مارو اور ان کی انگليوں کو کاٹ ڈالو (تاکہ ہتھيار نہ اٹھا سکيں) 
  

   دو نکات:
  "بنان" جمع ہے "بنانہ" کی، جس کے معنی ہيں ہاتھ اور پاؤں کی انگليوں کے سرے يا خود انگلياں۔ 

سے مراد کفار کے سرکرده اور معروف سردار اور سربراہوں جيسا کہ ايک اور جگہ يہ بھی ممکن ہے کہ "فوق االعناق" 
يعنی دشمن کے سرداروں اور ) ١٢ارشاد ہوتا ہے : "فقاتلو ائمة الکفر" کفر کے سربراہوں کے ساتھ جنگ کرو (توبہ/

  سربراہوں کو ٹھکانے لگانا چاہئے۔ (از تفسير فرقان) 
  

   پيام:
ن پر سکون و اطمينان نازل فرماتا ہے جبکہ کفار کے دلوں ميں رعب ڈال کر انہيں وحشت زده کر ۔ خداوند عالم اہل ايما١

  سالقی) …ديتا ہے۔ (فثبتوا
  ۔ دل خدا کے ہاتھ ميں ہوتے ہيں اور ان کا سکون يا اضطراب بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے (سالقی) ٢
  وقات فرشتوں سے بھی ليتا ہے۔ (الی المالئکة) ۔ خداوند عالم، مومنين کی حمايت اور ہدايت کا کام بعض ا٣
۔ خدا نے استقامت اور پائيداری کے لئے تشويق و ترغيب کا کام فرشتوں کے ذريعہ قرار ديا ہے، ليکن کافروں کے دلوں ۴

  سالقی) …ميں رعب و وحشت کا کام اپنی طرف منسوب کيا ہے۔ (فثبتوا
مل نہيں ہيں، ان کے پاس جو بھی قدرت و طاقت ہے وه سب لطف و ۔ فرشتے از خود کسی قسم کی قدت و طاقت کے حا۵

  حمايت پروردگار کی مرہون منت ہے۔ (انی معکم فثبتوا)۔ 
کل …۔ ميدان جنگ ميں اپنی رزمی توانائيوں سے بھرپور فائده اٹھاؤ، اور حساس مقامات پر ضربيں لگاؤ (فوق االعناق۶

  بنان) 
ون کا موجب نہيں ہيں، اس لئے کہ جنگ بدر ميں مسلمانوں کو عددی قلت کے باوجود ۔ فقط وسائل اور توانائی آرام و سک٧

آرام و سکون نصيب ہوا (اور وه بھی ايک مختصر سی نيند کے ساتھ) جبکہ دشمن کثير تعداد ميں اور ہر طرح سے منظم 
  الرعب) …ہونے کے باوجود بيمناک اور مرعوب ہو گيا (امنة

  
   ١۴، ١٣آيت 

َ َشِدْيُد اْلِعقَاِب ٰذلَِک بِاَ  َ َو َرُسْولَہ فَاِنَّ ّهللاٰ َ َو َرُسْولَہج َو َمْن يَُّشا قِِق ّهللاٰ    oٰذلُِکْم فَُذْوقُْوهُ َو اَنَّ لِْلٰکفِِرْيَن َعَذاَب النَّاِر  oنَّھُْم َشآقُوا ّهللاٰ

(دشمن کے سروں اور انگليوں کے پوروں پر مارنے کا) يہ حکم اس لئے تھا کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کے 
مقابلے ميں سرکشی کا مظاہره کيا تھا۔ اور جو شخص خدا اور اس کے پيغمبر کے ساتھ الجھتا اور ان کی مخالفت کرتا ہے 

تو ہو، پس اسے چکھو اور کافروں کے لئے (بہت سخت سزا) جہنم کا تو يقينا خدا بھی سخت عذاب دينے واال ہے۔ يہ تمہی 
  عذاب ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ رسول خدا کی مخالفت، خدا کی مخالفت ہے (شاقوا هللا و رسولہ) ١
۔ خداوند عالم کا ازل سے يہی شيوه چال آ رہا ہے کہ جو بھی حق کے ساتھ الجھے گا، نيست و نابود ہوجائے گا (ومن ٢

  يشاقق) 
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خدا کا قہر و غضب، سرکش عناصر کی سرکشی کا نتيجہ ہوتا ہے کسی پر بے وجہ عذاب نازل نہيں ہوتا۔ (ذالک ۔ ٣
  …) بانھم
۔ کفار دنيا ميں بھی خدائی انتقام اور ہالکت کا شکار ہوتے ہيں اور آخرت ميں بھی عذاب اٰلہی ميں جکڑے جائيں گے ۴

  (عذاب النار) "فوق االعناق") 
  

   ١۵آيت 

   oيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوآ اِْذا لَقِْيتُُم الَِّذْيَن َکفَُرْوا َزْحفًا فاََل تَُو لُّْو ھُُم ااْلَْدبَارَ ٰيٓا 

ترجمہ۔ اے ايماندارو! جب کافروں کے ساتھ تمہاری مڈبھيڑ ہو جائے کہ وه ميدان جنگ ميں انبوه کی صورت ميں تم پر حملہ
  کر بھاگ نہ جانا۔ آور ہو جائيں تو تم انہيں پيٹھ دکھا 

  
   ايک نکتہ:

"زحف" کے معنی ہيں گھٹنوں يا سرين کے بل زمين پر گھسٹنا ، ايک انبوه اور جرار لشکر کی حرکت کو اس لئے "زحف" 
  کہتے ہيں کہ وه دور سے ايسے معلوم ہوتا ہے کہ زمين پر گھسٹتا چال آ رہا ہے۔ 

  
   پيام
  ۔ جنگ سے فرار حرام ہے۔ (التولو ھم) ١
  يدان جنگ ميں دشمن کی عددی کثرت، ميدان سے فرار کرنے کو جائز نہيں بنا ديتی ( زحفا۔التولو ھم) ۔ م٢
۔ اس وقت فرار حرام ہے جب ميدان ميں دونوں فريق تيار ہو کر آئيں اور جنگ ميں ايک دوسرے کے ساتھ مصروف ہو ٣

نہتے اور بے خبر ہوں تو پھر ايسی صورت ميں جائيں۔ ليکن اگر دشمن مسلح ہو کر شب خون مارے اور مسلمان اس وقت 
  (لقيتم)  5ان کے لئے عقب نشينی اختيار کر لينے ميں کوئی حرج نہيں 

۔ اسالمی جنگيں مکتب اور مذہب کے لئے لڑی جاتی ہيں جن کا استعمار و استثمار اور ہوا و ہوس وغيره سے کوئی تعلق ۴
  نہيں ہوتا۔ (الذين امنوا۔ الذين کفروا) 

ن اور اس کے رہبر و رہنما پر ہزاروں جانيں قربان! ايک روايت کے مطابق حضرت امام رضا عليہ السالم نے ميدان ۔ دي۵
جنگ سے فرار کی حرمت کو ان الفاظ ميں بيان فرمايا ہے کہ: "فرار، رہبر برحق کی توہين، دشمن کے جری ہونے اور 

  ) (تفسير نورالثقلين a-5مذہب کے مٹنے کا موجب ہوتا ہے" 
اور "ادبار" کے جيسے الفاظ استعمال کرکے ‘ ۔ ميدان جنگ سے فرار نامردی پر داللت کرتا ہے، قرآن مجيد نے بھی "دبر۶

  دشمن کو پيٹھ دکھانے کو توہين آميز انداز ميں ذکر کيا ہے (االدبار) 
  

   ١۶آيت 

فًا لِّقِتَا ِ َوَماْ ٰوهُ َجھَنَُّمط َو بِْئَس اْلَمِصْيُر َو َمْن يَُّولِِّھْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرٓه ااِلِّ ُمتََحرِّ َن ّهللاٰ    oٍل اَْو ُمتََحيًِّزا اِٰلی فِئٍَة فَقَْد بَآَء بَِغَضٍب مِّ

ترجمہ۔ اور ان لوگوں کے عالوه جو جنگی ساز و سامان کے لئے دوباره واپس جاتے ہيں يا جو لوگ دوسرے گروه کی مدد 
ن دشمن کو پيٹھ دکھائے گا تو وه خداوند عالم کے غيظ و غضب کا شکار ہو کو جاتے ہيں کوئی اور شخص جنگ کے د

  جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ 
  

   چند نکات:
آيت ميں بتايا گيا ہے کہ ميدان جنگ سے بھاگ جانا حرام ہے سوائے دو موقعوں کے۔ ايک تو جنگی تکنيک کے تحت ايک 

دوسری جگہ پر جاگزين ہونا اور دوسرے اپنی جگہ سے فرار کرکے مسلمانوں کے دوسرے گروه سے جا  جگہ سے ہٹ کر
ملنا اور وہاں سے دشمن پر يکبارگی حملہ کرنا۔ البتہ تفسير کی بعض دوسری کتابوں ميں کچھ اور مواقع بھی ذکر ہوئے ہيں 

مورچے سے زياده اہم کسی اور مورچے کی حفاظت کرنے مثالً مسلمانوں تک اطالع پہنچانے کے لئے فرار کرنا يا موجوده
  کے لئے دوڑ لگانا، (تفسير فے ظالل القرآن) ليکن يہ سب اسی مذکوره پہلی قسم کا مصداق ہيں۔ 
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"متحرفا" کے معنی ہيں تکنيکی بنيادوں پر دشمن کو زچ کرکے اور دھوکہ دے کر پھر اس کو کاری ضرب لگانے کے لئے 
  لينا۔ خود کو ايک طرف کر 

"متحيزا" جب مجاہد کو تنہائی اور دشمن سے مقابلے کی ناتوانی کا احساس ہونے لگے تو اس وقت دوسرے مجاہد گروه کے
  ساتھ جا ملنا اور اس کے پہلو بہ پہلو دشمن کی طرف آگے بڑھنا۔ 

  
   پيام:
  (باء لغضب)  6کا وعده کيا ہے۔  ۔ ميدان جنگ سے فرار گناه کبيره ہے اور خدا نے اس پر اپنے قہر و غضب اور عذاب١
  ۔ تکنيکی بنيادوں پر پيچھے ہٹنے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ (متحرفا) ٢
  ۔ جنگ ميں دشمن کو دھوکہ دينا جائز ہے (متحرفا) ٣
۔ صرف محاذ جنگ پر چلے جانا ہی اہم نہيں ہے وہاں سے فرار نہ کرنا بھی اہم ہے۔ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ کچھ ۴

  ان جنگ ميں تو تشريف لے جاتے ہيں ليکن وہاں علم چھوڑ کر واپسی پر جہنم کا پروانہ اپنے ساتھ لے آتے ہيں۔ لوگ ميد
۔ يقيناً فتح و نصرت خداوند تعالٰی کی طرف سے ہے ليکن فوجی فنون اور تکنيک اور جنگی سياست بھی ضروری ہوتی ۵

  ہے، (متحرفا لقتال اور متحيزا) 
جہ نکالتے وقت سب کومتہم نہ کرو اور نہ ہی جلدی ميں فيصلہ دے ديا کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی ۔ تبصره کرتے اور نتي۶

  کے عمل کی تبديلی کسی خاص نقشے اور تکنيک کے ماتحت ہو (متحرفا) 
  جہنم) --۔ جنگ کے ميدان سے فرار دنيا ميں ذلت کا اور آخرت ميں عذاب کا موجب ہے (بغضب ٧
  والوں کی پناه گاه سيدھی، جہنم ہے (ماواه جہنم)  ۔ محاذ جنگ سے بھاگ جانے٨
۔ ميدان جنگ کے بھگوڑے هللا کے ايسے غضب شده لوگ ہوتے ہيں جن سے ہم ہر نماز ميں برائت طلب کرتے ہيں۔ يا بہ ٩

  الفاظ ديگر ان سے تبرا کرتے ہيں (بغضب) سوره فاتحہ ميں ہے "غيرالمغضوب عليھم"۔ 
  بہت ہی برا ہوتا ہے (بئس المصير)  ۔ نامراد بھگوڑوں کا انجام١٠
  

   ١٧آيت 

َ َرٰميج َو لِيُْبلَِی الْ  َ قَتَلَھُْم َو َما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َو ٰلِکنَّ هللاَّ َ َسِمْيٌع َعلِْيٌم فَلَْم تَْقتُلُْو ھُْم َو ٰلِکنَّ ّهللاٰ ِمنِْيَن ِمْنہُ بآََلًء َحَسنًاط اِنَّ ّهللاٰ    oُمؤْ

کافروں کو قتل نہيں کيا بلکہ خدا نے انہيں قتل کيا ہے۔ (اے پيغمبر!) جب تم تير پھينک رہے تھے، تم نہيں ترجمہ۔ تم نے 
پھينک رہے تھے بلکہ خدا نے پھينکا تھا (تاکہ کافروں کو مرعوب کرے) اور تاکہ مومنين کو اپنی طرف سے اچھے 

  طريقے سے آزمائے۔ کيونکہ هللا سننے اور جاننے واال ہے۔ 
  
   ام:پي
۔ تگ و دو اور سعی و کوشش تو انسان کی طرف سے ہوتی ہے ليکن اسے اثر خداوند متعال عطا فرماتا ہے (قتلھم ولکن ١

  هللا قتلھم) 
  ۔ غرور و تکبر، کاميابی کی آفات ہيں جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے(ولکن هللا قتلھم) ٢
زد ہوتا ہے لٰہذا اسی کی طرف اسے نسبت دی جاتی ہے ليکن ۔ کام چونکہ انسان کے اپنے اختيار کے ساتھ اسی سے سر٣

چونکہ کام اس کی طاقت اور اثر خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور وہی اس کا حوصلہ اور قوت عطا کرتا ہے اسی لئے خدا 
  ولکن هللا رمٰی) …کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ (مارميت

د عالم کے اراده اور امداد سے تھی اور وه بھی صرف مادی ۔ جنگ بدر ميں مسلمانوں کو ملنے والی فتح و نصرت خداون۴
طاقت اور فوجی فارمولوں کے ساتھ نہيں، ورنہ دو گھوڑوں پر مشتمل مختصر سا لشکر ايک منظم اور آراستہ فوج پر جو 

  سو گھوڑوں پر مشتمل ہو کيونکر غالب آ سکتا تھا؟ 
ں سے ايک ہوتی ہيں، جن سے ايمانداروں اور بے ايمانوں کی لياقت، ۔ جنگيں هللا تعالٰی کی آزمائش و امتحان کے وسائل مي۵

  آمادگی، استعداد اور پائيداری کا پتہ چل جاتا ہے۔ (بآلء حسنا) 
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   ١٨آيت 

َ ُمْوِھُن َکْيِداْلٰکِفِرْيَن     oٰذلُِکْم َو اَنَّ ّهللاٰ

  قيناً کافروں کی چالوں کو ناکام کر دينے واال ہے۔ ترجمہ۔ يہ (جنگ بدر ميں تم پر خدا کی مہربانی تھی) اور هللا تعالٰی ي
  

   ايک نکتہ:
"ذالکم" کے ساتھ جنگ ميں مسلمانوں کی کيفيت اور آسمان و زمين سے اٰلہی امداد، پيغمبر اکرم کے نيزه پھينکنے اور اس 

  قسم کی دوسری مہربانيوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے، گويا يوں کہا جا رہا ہے "ذالکم لطف هللا عليکم" 
  

   پيام:
و گے اور اٰلہی رہبر کی اطاعت کرو گے تو خداوند عالم بھی تمہارے ۔ اگر تم محاذ جنگ ميں اپنے فريضہ پر عمل کر١

  خالف دشمن کے ہر قسم کے نقشوں کو ناکام بنا دے گا۔ (موھن کيد الٰکفرين) 
(معلوم ہونا چاہئے کہ دشمن کے دل ميں رعب پڑنا، ان کے رازوں کا فاش ہونا، ان کے درميان تفرقہ کا پيدا ہو جانا، طوفان 

  رق کا انہيں اپنی لپيٹ ميں لے لينا دشمن کے نقشوں کی ناکامی ہی ہے) اور رعد و ب
  

   ١٩آيت 

لَْو َکثَُرتْ اِْن تَْستَْفتُِحْوا فَقَْد َجآَء ُکُم اْلفَْتُحج َو اِْن تَْنتَھُْوا فَھَُو َخْيٌر لَُّکْمج َواِْن تَُعْوُدْوا نَُعْدج َو لَ  َ َمَع  ْن تُْغنِْی َعْنُکْم فِئَتُُکْم َشْيئًا وَّ َو اَنَّ ّهللاٰ
ِمنِْين َ    oاْلُمؤْ

ترجمہ۔ اگر تم (اے کفار) اسالم کی فتح و کامرانی کے انتظار ميں تھے تو وه فتح و کامرانی تمہارے پاس آ چکی (اور اسالم 
ور اگر (اپنے کی حقانيت آشکار ہو چکی) ہے۔ اور اگر تم گمراہی اور باطل سے باز آ جاؤ تو يہ بات تمہارے لئے بہتر ہے۔ ا

کفر و عناد کی طرف) پلٹ جاؤ تو ہم بھی (تمہارے بارے اپنے قہر و غضب کی حالت ميں) پلٹ جائيں گے۔ اور تمہارا گروه 
  خواه کتنا ہی کثير تعداد ميں ہو تمہارے کچھ کام نہيں آئے گا۔ کيونکہ يقينی طور پر هللا مومنوں کے ساتھ ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

س آيت کا خطاب جنگ بدر ميں شکست خورده کفار کے ساتھ بھی ہو اور ان مسلمانوں کے ساتھ بھی يہ بھی ممکن ہے کہ ا
جو مال غنيمت کی تقسيم پر اختالف رکھتے تھے۔ پہلے نظريئے کی تائيد سابقہ آيت سے ہوتی ہے جس کا اسی آيت کے ساتھ

  …" تعلق ہے۔ "موھن کيدالکافرين۔ ان تستفتحوا
ار ابوجہل کی وه باتيں بھی اس کی مٔويد ہيں جب اس نے جنگ کے لئے مکہ سے باہر آتے اسی طرح مشرکين کے سرد

ہوئے خانہ کعبہ کا غالف پکڑ کر کہا تھا: "خدايا! ان دونوں گروہوں ميں سے جو زياده ہدايت يافتہ ہے تو اس کو فتح و 
  يا۔ کامرانی عطا فرما! "اس لئے کہ اسے اپنی فتح پر يقين تھا ليکن شکست کھا گ

اگر مسلمانوں سے خطاب ہو تو اس فتح کے بعد يہ ان کے لئے بہت بڑی تنبيہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات سے باز رہيں۔ 
اور اگر انہوں نے دوباره ايسی گستاخی کی تو خداوند عالم کافضل و کرم ان سے پلٹا ليا جائے گا۔ دشمن کے مقابلے ميں ان 

  ه شکست سے دوچار ہوتے رہيں گے۔ (البتہ پہال معنی زياده مناسب معلوم ہوتا ہے) کی کوئی مدد نہيں کی جائے گی اور و
  

   پيام:
  ۔ هللا کا قہر و غضب يا لطف و کرم ہمارے اپنے انتخاب اور کارناموں سے وابستہ ہے (ان تفتہوا۔ ان تعودوا) ١
  بند کر ديئے ہيں۔ (فقد جاء کم الفتح) ۔ خداوند عالم نے اتمام حجت کر دی ہے اور ہر قسم کے حيلے بہانوں کے رستے ٢
  ۔ تشويق و ترغيب اور تنبيہ و انتباه کو ساتھ ساتھ ہونا چاہئے (خير لکم۔ ان تعودوا نعد) ٣
  ۔ خالف ورزيوں کا تدارک کرنا چاہئے اور بات دو ٹوک کرنی چاہئے (ان تعودوا نعد) ۴
  ئی بس نہيں چل سکتا (لن تغنی) ۔ خدا کے قہر و غضب کے آگے عددی برتری افرادی کثرت کا کو۵
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۔ هللا تعالٰی مومنوں کے ساتھ ہے (مع المٔومنين) ۶

 

 تفسيرنور

 

   ۴١تا  ٢٠آيت نمبر 
  

   ٢١، ٢٠آيت 

َ َو َرُسْولَہ َواَل تََولَّْوا َعْنہُ َو اَْنتُْم تَْسَمُعْوَن     oصلے َواَل تَُکْونُْوا َکالَِّذْيَن قَالُْوا َسِمْعنَا َوھُْم اَل يَْسَمُعْونَ oٰيٓاَ يُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوآ اَِطْيُعوا ّهللاٰ

ترجمہ۔ اے وه لوگو جو ايمان لے آئے ہو! هللا اور اس کے رسول کی پيروی کرو اور اب جبکہ اس کی باتوں کو سنتے ہو تو 
  اس سے روگردانی نہ کرو۔ 

  اور ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو کہتے ہيں کہ "ہم نے سن ليا" درحقيقت وه نہيں سن رہے ہوتے۔ 
  

   ايک نکتہ:
 تعالٰی کی اطاعت کا حکم ہو وہاں اس کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی مذکور ہے اور گياره پورے قرآن ميں جہاں هللا

مقامات پر "اتقواهللا" کے بعد "اطيعون" کا جملہ مذکور ہے۔ اور اس آيت ميں اگرچہ خدا اور رسول "دونوں کی اطاعت کا 
ہ کہ خدا اور رسول کے فرمان کی سرپيچی ذکر ہے ليکن صرف رسول پاک کے فرمان کی سرپيچی سے منع کيا گيا ہے ن

سے، جس سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے (خدا کی نہيں) رسول کی اطاعت مشکل تھی اور وه بھی خصوصی 
  طور پرجنگ بدر ميں اور فوجی مسائل کے بارے ميں آنحضرت کے فرامين کی اتباع اور بھی مشکل تھی۔ 

  
   پيام:
رکھنے کے لئے لوگوں کو ہميشہ خدائی رہبری کی اطاعت کی تاکيد کرتے رہنا چاہئے (اطيعوا هللا و ۔ نظام برحق کو بحال ١

  رسولہ) 
  ۔ پيغمبر کی عدم اطاعت يا ان کی نافرمانی درحقيقت خدا کی نافرمانی ہے (وال تولوا عنہ) ہے "عنہما" نہيں ہے۔ ٢
  ن) ۔ سننا اور سمجھنا، ذمہ داری کا موجب بن جاتا ہے (تسمعو٣
۔ دور سابق ميں خالف ورزی کرنے والوں کے حاالت سننا اور ان سے آگاه ہونا عبرت کا موجب ہوتا ہے (والتکونوا ۴

  …) کالذين
  )  7… ۔ قائد اور رہبر کی اطاعت صدق دل سے کرو، صرف "ہم نے سن ليا ہے" کہہ کر جان نہ چھڑاؤ (والتکونوا۵

  
   ٢٢آيت 

مُّ اْلبُْکُم الَِّذْيَن اَل يَْعقِلُْوَن اِنَّ َشرَّ الدََّوآبِّ ِعْندَ  ِ الصُّ    oّهللاٰ

  ترجمہ۔ يقيناً هللا کے نزديک بدترين چلنے والے وه بہرے گونگے ہيں جو عقل سے کام نہيں ليتے۔ 
   دو نکات:

  "صم" جمع ہے "اصم" کی جس کے معنی ہيں بہرا اور "بکم" جمع ہے "ابکم" کی جس کے معنی ہيں گونگا۔ 
انبياء عليہم اسالم کی اٰلہی تربيت کو قبول نہيں کرتے اور نہ ہی حق کے آگے اپنے دل و جان کو جھکاتے ہيں، جو لوگ 

  قرآن کی تعبيرات ميں انہيں کہيں تو: 
   )۵٢الف: مردوں سے تشبيہ دی گئی ہے جيسے: "انا التسمع الموتٰے" آپ يقينا مردوں کو نہيں سنواتے۔ (روم/

   )١٢ی گئی ہے جيسے: "يا کل کماتا کل االنعام" ايسے کھاتے ہيں جيسے چوپائے کھائيں (محمد/ب: چوپايوں سے تشبيہ د
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ج: چوپايوں سے بھی بدتر کہا گيا ہے، جيسے: " کاالنعام بل ھم اضل" چوپايوں جيسے بلکہ ان سے بھی بدتر ہيں 
   )١٧٩(اعراف/

   )٢٢: "شرالدواب " بدترين چلنے والے (انفال/د: روئے زمين پر چلنے والوں ميں سے بدتر بھی کہا گيا ہے جيسے
  

   پيام:
۔ انسان کی قدر و قيمت اس وجہ سے ہے کہ وه عقل سے کام ليتا ہے، اگر ايسا نہيں کرتا تو ہر چلنے والے سے بدتر ہے ١

  (شرالدواب) 
خص کی زبان سے امر ۔ کان اور زبان کا حامل ہونا اہم نہيں۔ اہم يہ ہے کہ ان اعضأ سے صحيح کام ليا جائے جس ش٢

  بالمعروف يا نہيں عن المنکر کا کلمہ نہيں نکلتا وه گويا گونگا ہے۔ 
   8۔ دينی تعليمات سے رخ موڑنے والے بے عقل ہيں (اليعقلون) ٣

  
   ٢٣آيت 

ْعرِ  ھُْم مُّ َ ْسَمَعھُْمط َولَْو اَْسَمَعھُْم لَتََولَّْوا وَّ ُ فِْيِھْم َخْيًرا الَّ    oُضْوَن َو لَْو َعلَِم ّهللاٰ

ترجمہ۔ اور اگر هللا کو ان ميں کوئی اچھائی نظر آتی تو انہيں ضرور سننے واال بنا ديتا (حق بات ان کے دلوں تک پہنچاتا) 
  اور اگر انہيں سنواتا تو بھی وه سرکشی کرتے ہوئے منہ پھير ليتے۔ 

  
   ايک نکتہ:

  ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کی چند قسميں ہيں۔ 
  )٢۶ں جو قرآن مجيد کو سننے کے لئے تيار نہيں ہيں: "التسمعوا لھذا القرآن" اس قرآن کو نہ سنو۔ (فصلت/۔ کچھ تو وه ہي١
  ۔ کچھ وه ہيں جو سنتے اور سمجھتے تو ہيں ليکن اس ميں تحريف کرتے ہيں۔ ٢
 ت نہيں رکھتے۔ ۔ اور کچھ وه ہيں جو اپنے شديد تعصب، حسد اور سنگدلی کی وجہ سے اپنے اندر تشخيص دينے کی قدر٣

  
   پيام:
  ۔ ہميں هللا تعالٰی کے لطف و کرم کے اسباب خود اپنے اندر تالش کرنے چاہئيں۔ (فيھم) ١
  ۔ صرف آيات قرآنی کا ياد کر لينا، نور نہيں، حق کو قبول کر لينے کا نام نور ہے (ولواسمعھم لتولوا) ٢
  السمعھم) …ضدی لوگ اپنا منہ پھير ليتے ہيں (ولوعلم۔ هللا تعالٰی کو لوگوں کی ہدايت سے کوئی مضائقہ نہيں، ٣
  ۔ انسان آزاد ہے اور حق کی ہر آواز کے سننے سے روگردانی کر سکتا ہے (لو اسمعھم لتولوا) ۴

  
   ٢۴آيت 

ُسْوِل اَِذا َدَعا ُکْم لَِما يُْحِيْيُکْمج وَ  ِ َو لِلرَّ َ يَُحْوُل بَْيَن اْلَمْرِء َو قَْلبِہ َو اَنَّٓہ اِلَْيِہ تُْحَشُرْوَن ٰيٓاَ يُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اْستَِجْيبُْو ِهللاّٰ    oاْعلَُمْوآ اَنَّ ّهللاٰ

ترجمہ۔ اے ايماندارو! تمہيں جب بھی هللا اور اس کا رسول اس چيز کی طرف بالئيں جو تمہاری زندگی کا سبب ہے تو فوراً 
اور اس کے دل کے درميان حائل ہو جاتا ہے، اور يہ کہ تم کو اسی کی  اس کا جواب دو۔ اور جانے رہو کہ هللا تعالٰی انسان

  طرف محشور ہونا ہے۔ 
  

   چند نکات:
  حيات (زندگی) کی مختلف قسميں ہيں۔ 

  )١٩۔ نباتاتی حيات: جيسے "يحی االرض بعد موتھا" هللا تعالٰی زمين کو اس کے مرده ہونے کے بعد زنده کرتا ہے۔ (روم/١
   )٣٩فصلت/ ۵٠جيسے "لمحی الموتی" هللا تعالٰی مردوں کو زنده کرنے واال ہے۔ (روم/ ۔ حيوانی حيات:٢
   )١٢٢۔ فکری حيات: جيسے "من کان ميتا فاحييناه" مرده تھا ہم نے اسے زنده کر ديا (انعام/٣
   )١۴۔ ابدی حيات: جيسے "قدمت لحياتی" کاش ميں اپنی زندگی کے لئے پہلے سے کچھ بھيجتا (فجر/۴
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يات(زندگی) انبياء کی دعوت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وه "حيوانی زندگی" نہيں ہے، کيونکہ وه تو ان کی دعوت جو ح
  کے بغير بھی حاصل ہے، بلکہ مراد فکری، عقلی اور معنوی زندگی ہے۔ 

اور وه ہر چيز خدا کا انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہونا اس بات کی دليل ہے کہ وه ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے 
کو اپنے قبضہ قدرت ميں لئے ہوئے ہے۔ تمام توفيقات اسی کی طرف سے ہيں، وه ہم سے ہماری شہ رگ سے بھی زياده 

  قريب ہے۔ عقل اور روح کی کارکردگی بھی اسی کے دست قدرت ميں ہے۔ 
  

   پيام:
  ا کم) فرمايا ہے، "دعواکم " نہيں۔ ۔ پيغمبر اسالم کی دعوت کی قبوليت درحقيقت خدا کی دعوت کی پذيرائی ہے (دع١
(لما  9۔ انسان کی حقيقی حيات وزندگی تو ايمان اور عمل صالح ہی ميں ہے اور انبياء بھی اسی کی دعوت ديتے ہيں ٢

  يحييکم) 
  ۔ احکام اسالم معنوی حيات عطا کرتے ہيں، جس طرح کہ دوا يا عمل جراحی (آپريشن) زندگی ديتے ہيں۔ ٣
کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے سے حقيقی زندگی ملتی ہے اور ان سے ہٹ کر چلنے سے ۔ هللا اور اس ۴

  انسانيت کی موت ہے۔ 
  ۔ زندگی بہت قيمتی چيز ہے اور انبياء کا راستہ انمول نعمت ہے۔ ۵
م السالم کی ۔ شيعہ، سنی روايات کے مطابق "حيات طيبہ" کے مصداقوں ميں سے ايک مصداق علی اور اوالد علی عليہ۶

  واليت کے بارے ميں پيغمبر اسالم کی آواز کو سننا اور قبول کرنا ہے۔ (مالحظہ ہو تفسير فرقان، منقول از مناقب ترمذی) 
۔ جس شخص کا اس بات پر ايمان ہوتا ہے کہ خدا حاضر و ناظر ہے اور وه ہر چيز پر محيط ہے تو وه انبياء کی دعوت کو ٧

  يں کرتا۔ (يحول بين المٔرو قلبہ۔ استجيبوا) قبول کرنے سے روگردانی نہ
۔ جب تک اس دنيا سے رخصت نہيں ہوئے اور تمہارے پاس فرصت بھی ہے تو حق کو قبول کر لو (اس تفسير کی بنا پر ٨

  خدا کا بندے اور اس کے دل کے درميان حائل ہونا، موت سے کنايہ ہے) 
ے کا ايک مصداق "محو و اثبات" کا مسئلہ بھی ہے يعنی کفر کا محو ۔ خدا کا انسان اور اس کے دل کے درميان حائل ہون٩

کرنا اور ايمان کا اثبات کرنا، شک اور غفلت کا محو کرنا اور ياد اور يقين کا اثبات کرنا۔ (تفسير فرقان، اسی آيت کے ذيل 
  ميں حضرت امام محمد باقر عليہ اسالم کا فرمان) 

ر کافر کو اپنے کفر سے مايوس نہيں ہونا چاہئے۔ کيونکہ دلوں کا معاملہ خدا کے ہاتھ ۔ مومن کو اپنے ايمان پر مغرور او١٠
  ميں ہے اور وه "مقلب القلوب" (دلوں کو پھيرنے واال) ہے۔ (يحول بين المٔرو قلبہ) 

اليہ …۔ تم سب کو قيامت کے دن محشور ہونا ہے، لٰہذا انبياء اٰلہی کو ان کی دعوت پر مثبت جواب دو۔ (استجيبوا١١
  تحشرون) 

  
   ٢۵آيت 

َ َشِدْيُد اْلِعقَابِ  ةًج َو اْعلَُمْوآ اَنَّ ّهللاٰ    o َو اتَّقُْوا فِْتنَةً الَّ تُِصْيبَنَّ الَِّذْيَن ظَلَُمْوا ِمْنُکْم َخآصَّ

 ترجمہ۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو صرف تم ميں سے ظالم لوگوں ہی کو اپنی لپيٹ ميں نہيں لے گا، اور جانے رہو کہ
  خداوند سخت عذاب دينے واال ہے۔ 

  
   چند نکات:

سابقہ آيت ميں پيغمبر اسالم کی طرف سے "حيات طيبہ" کی دعوت قبول کرنے کا حکم تھا اور اس آيت ميں فرماتا ہے: 
"اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کيا تو ياد رکھو ايسے فتنے ميں گرفتار کر لئے جاؤ گے جس کی آگ سب لوگوں کو اپنی 

  پيٹ ميں لے لے گی۔ ل
  "فتنہ" کے کئی معنی ہيں مثالً شرک، کفر، آزمائش، شکنجہ وغيره۔ 

سابقہ آيت ميں پيغمبر اکرم کی اطاعت کا حکم تھا، اور اس آيت ميں فتنے سے ڈرنے کا حکم ہے، جس سے يہ بات واضح 
وم وہی "واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا" ہوتی ہے کہ فتنہ: پيغمبر اسالم کی اطاعت نہ کرنے کا نام ہے۔ اور آيت کا مفہ

  ہے۔ (تفسير الميزان) 
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فساد اور فحاشی ايک نظام کی چھت کو گرا ديتے ہيں جس کا نقصان سب کو پہنچتا ہے جيسے بنی اميہ کے حکام کا فساد 
روں ميں صديوں تک ذليل ہے، کيونکہ جب لوگوں نے پيشوائے حق کی واليت کا انکار کر دياتو بنی اميہ کے فساد کی زنجي

   10و خوار ہو کر جکڑے رہے۔ 
  

   پيام:
۔ معاشره کے افراد اپنے کاموں کے عالوه دوسروں کے کاموں پر بھی نظر رکھيں، کيونکہ خالف ورزی کے مضر اثرات ١

وگ سب کو اپنی لپيٹ ميں لے سکتے ہيں۔ جس طرح کہ کشتی کے پيندے ميں سوراخ کر دينے سے اس ميں سوار تمام ل
  ڈوب سکتے ہيں۔ (التصيبن) 

۔ نہ تو خود فتنہ برپا کرو، نہ دوسرے فتنہ پرور لوگوں کی ہاں ميں ہاں مالؤ اور نہ ہی ان کی فتنہ پردازيوں پر خاموشی ٢
  اختيار کرو۔ (واتقوا فتنة) 

  ۔ فتنے سے بچنے کا مقصد اس سے ہوشيا ر رہنا ہے نہ کہ معاشره سے کٹ جانا ہے۔ ٣
   11پيدا ہونے والے آشوب اور فتنوں ميں ہوشيار رہنا چاہئے کہ کہيں تمہيں اپنی لپيٹ ميں نہ لے ليں۔ ۔ زمانے ميں ۴

  
   ٢۶آيت 

ْستَْضَعفُْوَن ِفی ااْلَْرِض تََخافُْوَن اَْن يَّتََخطَّفَُکُم النَّاُس فَٰاٰوُکْم وَ  َن الطَّيِّٰبِت لََعلَُّکْم اَيََّدُکْم بِنَْصِره َو  َو اْذُکُرْوآ اِْذ اَْنتُْم قَلِْيٌل مُّ َرَزقَُکْم مِّ
   oتَْشُکُرْوَن 

ترجمہ۔ اور اس وقت کو ياد کرو جب تم (تعداد ميں) کم تھے اور (مکہ کی) زمين ميں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہيں ہر 
پناه دی اور اپنی مدد کے وقت يہ ڈر رہتا تھا کہ (دشمن) لوگ تمہيں جلدی اچک ليں گے، پس هللا تعالٰی نے تمہيں (مدينہ ميں)

  ساتھ تمہاری تائيد کی اور تمہيں ہر قسم کی پاکيزه روزی عطا فرمائی، شايد کہ تم شکرگزار بن جاؤ۔ 
  

   پيام:
۔ ناتوانی اور کمزوری کے دنوں اور خدائی امداد کی يادآوری، خدا کے شکر، اس کے ساتھ عشق و محبت اور اس پر توکل١

  شکرون) کا سبب ہوتا ہے (لعلکم ت
  ۔ ناتوانی اور امداد اٰلہی کے ايام کی ياد، فتنوں سے دور رہنے کا موجب ہوتی ہے (واتقوا فتنة۔ واذکروا) ٢
۔ راه حق ميں افرادی قلت، کمزوری و ناتوانی اور جالوطنی سے نہيں گھبرانا چاہئے کيونکہ تمام باوقار انقالبی اسی راه ٣

  سے گزر چکے ہيں۔ 
  

   ٢٧آيت 

ُسْوَل َو تَُخونُْوآ اَٰمٰنتُِکْم َو اَْنتُْم تَْعلَُمْوَن ٰيٓاَ يُّ َ َو الرَّ    oھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اَل تَُخْونُوا ّهللاٰ

ترجمہ۔ اے وه لوگو جو ايمان الئے ہو! هللا اور اس کے رسول کے ساتھ خيانت نہ کرو اور (نہ ہی) اپنی امانتوں کے ساتھ 
  کہ هللا، رسول اور امانتوں کے ساتھ خيانت نہيں کی جاتی۔  خيانت کرو، جبکہ تم جانتے ہو

  
   ايک نکتہ:

اس آيت کے شان نزول ميں شيعہ اور سنی تفسيروں ميں مذکور ہے کہ جب حضرت رسول اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
کش کی اور ساتھ ہی کے حکم کے مطابق بنی قريظہ کے يہوديوں کا محاصره کيا گيا تو اس دوران انہوں نے صلح کی پيش

يہ بھی کہا کہ وه اس جگہ کو چھوڑ کر شام چلے جائيں گے۔ ليکن آنحضرت نے ان کی اس پيشکش کو قبول نہ فرمايا بلکہ 
  اس بارے ميں مذاکرات کے لئے سعد بن معاذ کو مامور فرمايا۔ 

وستی تھی، اس دوران اس نے اپنے اس وقت "ابو لبابہ" نامی ايک مسلمان موجود تھا، اس کی يہوديوں کے ساتھ پرانی د
گلے کی طرف اشاره کرتے ہوئے انہيں يہ سمجھانے کی کوشش کی کہ سعد بن معاذ کو قبول کرنے کی صورت ميں سب تہ 

تيغ کر ديئے جاؤ گے۔ جبرائيل عليہ اسالم نے ابو لبابہ کے اس اشارے کی حضرت رسول خدا کو خبر دی۔ ابو لبابہ بہت 
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تو بہت بڑی خيانت کی ہے۔ اس نے اس کے پاداش کے طور پر اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے  شرمنده ہوا کہ اس نے
تفسير مجمع البيان، …(ساتھ باندھ ديا اور سات رات دن تک کچھ نہ کھايا۔ آخرکار هللا تعالٰی نے اس کی توبہ کو قبول فرمايا

  تفسير صافی، تفسير نمونہ اور دوسری تفاسير) 
نزول بھی بتايا گيا ہے وه يہ کہ جنگ بدر ميں ايک مسلمان شخص نے ابو سفيان کو خط لکھا جس ميں اس کا ايک اور شان 

اس نے حضرت پيغمبر خدا صلے هللا وآلہ وسلم کے منصوبوں سے اسے آگاه کيا، جس کی وجہ سے ابوسفيان نے اہل مکہ 
  يا۔ (تفسير الميزان۔ تفسير مجمع البيان) سے مدد طلب کی اور ايک ہزار آدمی اس کی مدد کے لئے بدر کی جانب چل د

  
   پيام:
  ۔ بعض اوقات دشمن کے حق ميں ايک اشاره بھی خيانت ميں شمار ہوتا ہے (ابو لبابہ کا واقعہ اور آيت کا شان نزول) ١
  ۔ خيانت فطری طور پر بھی بری اور قابل مذمت عادت ہے (وانتم تعلمون) ٢
  ھی خطرناک بات ہے (وانتم تعلمون) ۔ جان بوجھ کر خيانت کرنا تو اور ب٣
  ۔ فوجی رازوں کا فاش کرنا بدترين خيانت ہے (آيت کے دوسرے شان نزول کے مطابق) ۴

البتہ يہ بات بھی پيش نظر رہے کہ انفال، زکٰوة ، خمس اور دوسرے لوگوں کے باقی اموال تمہارے ہاتھوں ميں امانت ہيں۔ 
  ن مجيد، اوالد، وطن کی آب و خاک سب خدائی امانتيں ہيں) اسی طرح مذہب و مکتب، رہبر و قائد، قرآ

   12۔ حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے اہلبيت اطہار عليہم السالم بھی هللا کی طرف سے امانت ہيں۔ ۵
ا اور انہيں ۔ اہل، الئق، افضل اور صالح افراد کے ہوتے ہوئے نااہل، ناالئق، "مفضول" اور غيرصالح افراد کو آگے الن۶

معاشرتی اجتماعی، حکومتی اور سرکاری ذمہ دارياں سونپنا خدا، رسول اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی خيانت اور 
  بدديانتی ہے۔ 

۔ ايک تو ہم خود بھی اپنے لئے امانت ہيں اور اس کے ساتھ يہ معاشره بھی ہمارے لئے امانت ہے۔ (ايک اور آيت ميں ہے ٧
   )١٧٨نے آپ کے ساتھ خيانت کرتے ہو (بقره/"تختانون انفسکم" اپ

   13۔ هللا اور رسول کے ساتھ خيانت دراصل تمہاری اپنے ساتھ خيانت ہے اور اس کا نقصان خود تمہيں پہنچے گا۔ ٨
(ساتھ ہی يہ بات بھی ياد رہے کہ جب تک ہميں اپنی توبہ کی قبوليت کا يقين نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو مطمئن نہ

   14مجھيں۔) س
  

   ٢٨آيت 

َ عنِْدٓه اَْجٌر َعِظْيٌم     oَو اْعلَُمْوآ اَنََّما اَْمَوالُُکْم َو اَْواَلُد ُکْم فِْتنَةٌ وَّ اَنَّ ّهللاٰ

  ترجمہ۔ جان لو کہ تمہارے مال اور اوالد تمہاری آزمائش کا ذريعہ ہيں اور خدا کے نزديک يقينا بہت بڑا اجر ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
اوالد کے ساتھ انسان کی محبت، انسان کے لئے بہت سی لغزشوں کا سبب بن سکتی ہے، حرام کا کاروبار، دروغ مال اور 

گوئی، ذخيره اندوزی، کم فروشی، راه خدا ميں خرچ نہ کرنا، خمس و زکٰوة کی عدم ادائيگی، حرص و اللچ، تخريب کاری، 
سری خرابيوں کی اصل جڑ مال کے ساتھ بے تحاشا محبت جھوٹی قسميں، حقوق الناس کا ضياع غرض اس قسم کی کئی دو

ہے، اسی طرح ميدان جنگ سے فرار، افراد خاندان سے جدا نہ ہونا، اسی طرح کی دوسری خاميوں کا اصل سبب اوالد کے 
  ساتھ محبت ہے۔ 

ار ہو گيا تھا، تو پس يہ سب امتحان کے اسباب و عوامل ہيں، جس طرح (سابقہ آيت کی رو سے) ابولبابہ ايک لغزش کا شک
  اس کی وجہ يہی تھی کہ وه اپنے مال اور اوالد کو بچانے کے لئے دشمن کے ساتھ ہمکاری پر آماده ہو گيا تھا۔ 

  
   پيام:
سابقہ آيت کے …) واعلموا…۔ مال اور اوالد کے ساتھ حد سے زياده محبت انسان کو خيانت پر آماده کر ديتی ہے (التخونوا١

   15 شان نزول کے پيش نظر
۔ مال اور اوالد دو ايسے جال ہيں جو انسان کو فريب دينے کے لئے اس کی راہوں ميں بچھے ہوئے ہيں جن کے بارے ميں٢
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   16قرآن پاک نے مختلف تعبيرات کے ساتھ ان سے خبردار رہنے کو کہا ہے (فتنة) 
ت اور خيانت جيسی لعنت سے ۔ خداوند عالم کے اجر عظيم کی طرف توجہ ہی سے انسان کے دل سے دنيا کی محب٣

  چھٹکارا حاصل کيا جا سکتا ہے (اجر عظيم) 
  

   ٢٩آيت 

َ يَْجَعْل لَُّکْم فُْرقَانًا وَّ يَُکفِّْر َعْنُکْم َسيِّٰا تُِکْم وَ  ُ ُذْواْلفَْضِل اْلَعِظْيِم  ٰيٓاَ يُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوآ اِْن تَتَّقُوا ّهللاٰ    oيَْغفِْر لَُکْمط َوّهللاٰ

ترجمہ۔ اے وه لوگو جو ايمان لے آئے ہو! اگر خدا سے ڈرتے رہو گے اور اس کاتقوٰی اختيار کئے رہو گے تو خداوند عالم 
تمہارے لئے فرقان (حق اور باطل کی شناخت کی قوت) قرار دے گا اور تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا اور تمہيں بخش دے

  بخشش واال ہے۔ گا۔ اور هللا تعالٰی تو بہت بڑے فضل اور 
  

   چند نکات:
  حق اور باطل کی شناخت کے معيار مختلف ہيں۔ مثالً: 

الف: "انبياء اور اولياء هللا۔" جب کہ حديث پيغمبر ہے" "من فارق عليا فقد فارق هللا" جس نے علی کو چھوڑ ديا (گويا) اس 
   )٢۶ص  ۴نے خدا کو چھوڑ ديا۔ (ملحقات احقائق الحق جلد

  اب"اس کی طرف رجوع کرکے حق کو باطل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ب: " آسمانی کت
ج: "تقوٰی" کيونکہ بے تقوائی کے ساتھ چونکہ خواہشات کے اور حب و بغض کے طوفانوں ميں حقائق کا ادراک نہيں ہو 

  سکتا۔ 
معلومات کی  فرقان يا حق و باطل کی تشخيص، ايک خداداد حکمت اور بينش ہوتی ہے جس کا تعلق پڑھنے لکھنے اور

  فراوانی کے ساتھ نہيں ہوتا۔ 
"تکفير سٔیات" يا گناہوں کی پرده پوشی اور "مغفرت" کے درميان کيا فرق ہے؟ اس بارے ميں حضرت فخر رازی فرماتے 
ہيں: "گناہوں کی پرده پوشی دنيا ميں ہوتی ہے اور مغفرت يعنی قہر خداوندی سے چھٹکارا آخرت ميں ہوتا ہے" ليکن "تفسير

مونہ" کے بقول: "تکفير، گناه کے اجتماعی، معاشرتی اور نفسياتی آثار کے مٹانے کو کہا جاتا ہے جبکہ "مغفرت" جہنم ن
  سے نجات اور بخشش کا نام ہے" 

  
   پيام:
۔ تقوٰی، صحيح معرفت کا عامل (فرقان) ہے اور اسی سے انسان کی معاشرتی حيثيت اور آبرو قائم رہتی ہے۔ اور آخرت ١

  فرت نصيب ہوتی ہے (يغفر لکم) ميں مغ
۔ جو لوگ نفسانی خواہشات سے بچے رہتے ہيں وه صحيح معنوں ميں حق کو پہچان سکتے ہيں اور تقوٰی صحيح پہچان کا ٢

   17سبب ہوتا ہے۔ 
  

   ٣٠آيت 

ُ َخْيُراْلَماِکِرْيَن َو اِْذيَْمُکُربَِک الَِّذْيَن َکفَُرْوا لِيُْثبِتُْوَک اَْو يَْقتُلُْوَک اَْو يُْخِرُجْوَکط َويَ  ہُطَو ّهللاٰ    oْمُکُرْوَن َو يَْمُکُراللّٰ

ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر!) اس وقت کو ياد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے ميں منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہيں قيد کر 
يں بنا رہا تھا اور هللا تعالٰی بہترين ديں يا قتل کر ديں يا بے گھر کر ديں، وه تدبيريں سوچ رہے تھے اور هللا تعالٰی اپنی تدبير

  تدبيريں بنانے واال ہے۔ 
  

  دو نکات: 
اس آيت ميں "شب ہجرت" اور کفار کے رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے قتل کے شيطانی منصوبوں کی طرف اشاره 

علم ہو گيا اور آپ نے حضرت ہے۔ آنحضرت صلے هللا عليہ وآلہ وسلم کو جبرائيل عليہ اسالم کے ذريعہ اس منصوبے کا 
علی عليہ السالم کو اپنے بستر پر لٹايا اور خود راتوں رات غار ثور کی طرف چل ديئے اور وہاں سے مدينہ کی جانب 
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  ہجرت فرما گئے۔ 
آيت کے مطابق آنحضرت کے متعلق تين طرح کے منصوبے کفار کے پيش نظر تھے اور يہ مشرکين کے "دارالندوه" ميں 

رکہ اجالس ميں پيش ہوئے۔ باآلخر دوسری تجويز پاس ہوئی اور طے پايا کہ ہر قبيلے ميں سے ايک ايک آدمی ان کے مشت
ليا جائے اور تمام افراد مل کر آپ پر حملہ کرکے آپ کو موت کے گھاٹ اتار ديں۔ تاکہ اس طرح سے پيغمبر اسالم کے 

  لواحقين کسی سے آپ کے خون کا بدلہ نہ لے سکيں۔ 
  

   پيام:
  ۔ جو خطرات هللا نے تم سے دور کئے ہيں انہيں خاطر ميں الؤ تاکہ دل کو قوت اور قلب کو سکون حاصل ہو (واذيمکر) ١
۔ انبياء کی مشکالت صرف مشرکين کی دشمنی يا ہٹ دھرمی ہی نہيں ہوتی تھيں، ان کی طرف سے دھمکياں اور شيطانی ٢

  …) منصوبے بھی ہوا کرتے تھے۔ (واذيمکربک
قتل اور جالوطنی تو جباران تاريخ کا قديم سے شيوه چال آ رہا ہے کہ وه حق کا مقابلہ کرنے کے لئے ايسے حربے ۔ قيد، ٣

  …) ہی اختيار کيا کرتے تھے (يثتبوک او يقتلوک
۴ (   ۔ انسان کے تمام افکار، خدا کے سامنے ہوتے ہيں (يمکرون ويمکرّهللاٰ
ا حامی ہوتا ہے اور مکڑی کے جالے سے اشرف المخلوقات کی حفاظت کرتا ہے،۔ هللا تعالٰی اپنی کتاب اور اپنے دوستوں ک۵

  تاريخ کی عظيم ترين سازش کو ناکام بناتا ہے اور تاريخ کے دھارے موڑ ديتا ہے۔ 
۔ جہاں ضروری ہوتا ہے هللا تعالٰی اپنے اولياء کو سازشوں سے آگاه کر ديتا ہے۔ جس سازش کے بارے ميں دشمن چاہتا ہے۶

  کو اس کا علم نہ ہونے پائے اسے ساری دنيا صديوں تک جانتی سمجھتی رہتی ہے۔  کسی
۔ جو حق کے طرفداروں کے خالف سازشيں کرتا ہے درحقيقت وه خدا کے مقابلے ميں آن کھڑا ہوتا ہے۔ (يمکرون و ٧

 (   يمکرّهللاٰ
  … ۔ ضروری نہيں ہے کہ سپر طاقتيں ہميشہ اپنے مقاصد ميں کامياب رہيں٨
بلقيس کو …شمن کا منصوبہ جس قدر مضبوط ہو گا۔ هللا تعالٰی اسی قدر کمزور مخلوق کے ذريعے اسے ناکام بنا دے گا۔ د٩

ايک ہديد کے ذريعہ دعوت پہنچتی ہے ۔ فرزند آدم ايک کوے سے سبق سيکھتا ہے ابرہہ کے اور اس کے ہاتھی سوار 
چھر کے ذريعہ ستياناس ہوتا ہے، اور کفار مکہ کی سازشيں، ايک لشکری ابابيل کے ذريعہ نابود ہوتے ہيں، نمرود کا ايک م

  مکڑی کے ذريعہ ناکام ہوتی ہيں۔ 
البتہ اس بارے ميں يہ بھی بتاتے ہيں کہ جب شب ہجرت علی بن ابی طالب عليہ السالم اپنی جان خوشی خوشی پيغمبر اکرم 

  ميں يہ آيت نازل فرمائی:  پر فدا کرنے کے لئے تيار ہو گئے تو هللا تعالٰی نے ان کے بارے
   )٢٠٧"ومن الناس من يشری نفسہ ابتغاء مرضات هللا وهللا رٔوف بالعباد" (بقره/

  
   ٣١آيت

لِْينَ َو اَِذا تُْتٰلی َعلَْيِھْم ٰاٰيتُنَا قَالُْوا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشآُء لَقُْلنَا ِمْثَل ٰھَذآ اِْن ٰھَذآ ااَلَّ ٓ اََساطِ     oْيُر ااْلَوَّ

ترجمہ۔ اور جب ان پر ہماری آيات کی تالوت کی جاتی ہے تو وه کہتے ہيں ہم نے سن ليا ہے، اگر ہم چاہيں تو ہم بھی اس 
  قرآن کی طرح کہہ سکتے ہيں، يہ تو پہلے لوگوں کے افسانوں کے عالوه اور کچھ بھی نہيں۔ 

  
   چند نکات:

ن کے قتل کے منصوبے کی بات ہو رہی تھی اور اس آيت ميں سابقہ آيت ميں پيغمبر اکرم کو قتل کرنے کے بارے ميں دشم
  دشمن کی طرف سے ان کے مکتب اور قرآن کو سبک کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ 

  "اساطير" جمع ہے "اسطوره" کی جس کے معنی ہيں خرافاتی اور خيالی قصے کہانياں، 
ستم اور اسفند يار کے قصے ياد کر لئے تھے، جب بعثت سے پہلے " نضر بن حارث" ايران آيا تھا اور يہاں سے اس نے ر

حجاز واپس گيا تو لوگوں سے کہنے لگا: "ميں بھی محمد (صلی هللا عليہ وآلہ وسلم) کی طرح قصے کہانياں بيان کر سکتا 
  ہوں" (تفسير آلوسی، مجمع البيان، فی ظالل القرآن) 
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   پيام:
  وں ميں شامل ہيں۔ (لو نشأ لقلنا مثل ھذا) ۔ عوام فريبی، حقارت اور سبک سمجھنا دشمن کے حرب١
۔ دشمن ڈھول کا پول ہوتے ہيں وه بلند بانگ دعوتے کرتے ہيں (لقلنا مثل ھذا) ليکن عملی ميدان ميں قرآن جيسی کتاب النے٢

  سے عاجز ہيں۔ 
  ولين) ۔ قديم االيام سے مومنين کو "قدامت پرستی" کی تہمتوں سے متہم کيا جاتا رہا ہے۔ (اساطير اال٣

  
   ٣٢آيت 

َمآِء اَِوائْ  َن السَّ    oتِنَا بَِعَذاٍب اَلِْيٍم َو اِْذ قَالُوا اللَّھُمَّ اِْن َکاَن ٰھَذا ھَُواْلَحقَّ ِمْن ِعْنِدَک فَاَْمِطْر َعلَْينَا ِحَجاَرةً مِّ

ندا! اگر يہ (اسالم اور قرآن) ترجمہ۔ اور (اس وقت کو ياد کرو) جب انہوں نے (مخالفين نے دعا کے ہاتھ اٹھا کر) کہا: خداو
  حق ہے اور تيری طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا يا دردناک عذاب ہم پر نازل کر، 

  
   چند نکات:

اس قسم کی نفرين يا تو ان کے شديد تعصب اور سخت ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوتی ہے جو کہ اپنی راہوں کو حق اور اسالم کو
ھتے تھے۔ يا پھر عوام کو دھوکہ دينے کے لئے کہ اپنے لئے بددعا کريں تاکہ ساده لوح عوام کو اس بات کا باطل سمج

) باطل ہے۔    احساس دالئيں کہ اسالم (نعوذبا
جب ميدان غديرخم ميں پيغمبر خدا نے هللا کے حکم سے علی بن ابی طالب کو امامت کے لئے منصوب کرکے "من کنت 

اس کا اعالن فرمايا تو نعمان بن حارث جو کہ ايک منافق شخص تھا، آنحصرت صلی هللا علييہ و آلہ  کے ذريعہ……مواله
وسلم کے پاس آ کر گستاخانہ لہجے ميں کہنے لگا: تونے ہميں توحيد، نبوت، جہاد، حج، روزے۔ نماز اور زکٰوة کا حکم ديا ہم

ديا؟ اس پر آنحضرت نے فرمايا: "يہ خدا کے حکم سے تھا"  نے قبول کيا، اب اس جوان کو بھی ہمارے لئے امام مقرر کر
تا ص  ٢٣٩اس نے غصے ميں پاگل ہو کر اپنے لئے بددعا کی اور اسی آيت کے الفاظ سے اقتباس کيا۔ (الغدير جلد اول ص 

  علمائے اہلسنت)  ٣٠۔ منقول از ٢۶۶
  

   پيام:
  پنے اوپر لعنتيں بھی بھيجنا شروع کر دے۔ ۔ دشمن اپنے آپ کو اہِل حق منوانے کے لئے ہو سکتا ہے کہ ا١

  
   ٣٣آيت 

بَھُْم َو ھُْم يَْستَْغفُِرْوَن  ُ ُمَعذِّ بَھُْم َو اَْنَت فِْيِھْمط َوَما َکاَن ّهللاٰ ُ لِيَُعذِّ    oَو َما َکاَن ّهللاٰ

اور جب تک وه استغفار ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر!) جب تک تم ان لوگوں کے درميان موجود ہو خدا انہيں عذاب نہيں دے گا 
  کرتے رہيں گے پھر بھی هللا انہيں عذاب کرنے واال نہيں ہے۔ 

  
   دو نکات:

عذاب کی نفی سے مراد پيغمبر گرامی اسالم کے وجود مبارک کی وجہ سے مسلمانوں سے اس طرح کے عمومی عذاب اٹھا 
طور پر بہت سے افراد خصوصی مواقع پر عذابلئے گئے جن سے سابقہ اقوام ان سے دوچار ہوا کرتی تھيں، ورنہ انفرادی 

  اٰلہی ميں گرفتار ہوئے ہيں۔ 
احاديث شريفہ ميں ہے کہ خداوند عالم بعض پاک دل افراد اور علمائے ربانی کی وجہ سے بھی لوگوں کے سروں سے عذاب

  کو ٹال ديتا ہے۔ 
  

   پيام:
   18مين کے لئے امان ہے (وانت فيھم)۔ پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی اہل ز١
   A-18۔ استغفار، بالؤں کو روک ديتی ہے۔ (وھم يستغفرون)٢
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   ٣۴آيت 

ْوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَما َکانُْوآ اَْولِيَآَء ہط اِنْ  ُ َو ھُْم يَُصدُّ بَھُُم ّهللاٰ لِکنَّ اَْکثََر ھُْم اَل يَْعلَُمْونَ  َو َما لَہُْم ااَلَّ يَُعذِّ ٓه ااِلَّ اْلُمُ◌تَّقُْوَن َوٰ    oاَْولِيَآٔوُ

االنکہ وه لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہيں جبکہ وه اس جگہ ترجمہ۔ اور کيوں نہ خدا انہيں عذاب ميں مبتال کرے ح
کے سرپرست بھی نہيں ہيں، متقی اور پرہيزگار لوگوں کے عالوه کسی اور کو وہاں کی توليت اور سرپرستی کا حق حاصل 

  نہيں ہے ليکن اکثر لوگ اس بات کو نہيں جانتے۔ 
  

   ايک نکتہ:
لوگوں کے درميان پيغمبر اکرم صلے هللا عليہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک اور ان کی سابقہ آيت ميں يہ بات ہو رہی تھی کہ 

استغفار کی وجہ سے قوم عاد و ثمود پر نازل ہونے والے عذابوں جيسے آسمانی عذاب اٹھا لئے گئے ہيں۔ اور اس آيت ميں 
س عذاب سے مراد دنيوی عذاب اور ان کو ملنے والے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی کيا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ا

زمين پر جنگ ہو۔ اور يہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ايسے لوگ عذاب کے مستحق تو ہيں ليکن يہ اور بات ہے کہ هللا تعالٰی 
اپنے محبوب پيغمبر کی وجہ سے انہيں عذاب نہيں کرتا۔ يا يہ کہ انہيں دنيا ميں عذاب نہيں ديا جاتا ليکن آخرت کاعذاب ان 

  بھی نہيں ٹل سکے گا۔ (از تفسير نمونہ) سے ک
  

   پيام:
   19…) ۔ جو لوگوں کو مسجدالحرام ميں جانے سے روکتے ہيں انہيں عذاب اٰلہی کا منتظر ہونا چاہئے۔ (وما لھم االيعذبھم١
اس کی توليت  ۔ جس گھر کی توليت ابراہيم عليہ السالم کے ہاتھوں ميں رہی ہو اور جس کی بنياديں تقوٰی پر رکھی گئی ہوں٢

  غيرمتقی افراد کے ہاتھوں ميں نہيں ہونی چاہئے۔ (ان اوليائہ االالمتقون) 
  

   ٣۵آيت 

   oَو َما َکاَن َصالَ تُھُْم ِعْنَد اْلبَْيِت ااِلَّ ُمَکآًء وَّ تَْصِديَةًط فَُذْوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُکْنتُْم تَْکفُُرْوَن 

ن کی (دعا اور) نماز سيٹيوں اور تاليوں کے عالوه کچھ اور نہيں تھی۔ پس تم اپنے کفرترجمہ۔ بيت هللا (خانہ کعبہ) کے پاس ا
  کی وجہ سے عذاب کو چکھو۔ 

  
   ايک نکتہ:

"مکاء" کے معنی ہيں سيٹی بجانا اور "تصديہ" کے معنی ہيں تالی بجانا۔ مشرکين اس لئے سيٹياں بجاتے تھے تاکہ خانہ کعبہ 
  اور کرا سکيں کہ ياترا کے لئے آئے ہوئے ہيں۔ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو ب

  
   پيام:
  مکاء) …۔ تاريخی طور پر مذہبی مراسم، تحريف سے دوچار چلی آ رہی ہيں (صلٰوتھم١
  ۔ بعض اوقات مقدس ترين مرکز، خرافات کا باالترين محور بن جاتا ہے۔ ٢
   20وقواالعذاب) ۔ اس آيت ميں عذاب کا مصداق، مشرکين کی جنگ بدر ميں شکست ہے۔ (فذ٣

(ياد رہے کہ آج کے ترقی يافتہ دور ميں اجالسوں اور ميٹنگوں ميں صلوات پڑھنے کی بجائے تالياں بجانا اسی دور جاہليت 
  کی ايک تبديل شده صورت ہے جبکہ لوگ دعا و نماز کی بجائے سيٹياں اور تالياں بجايا کرتے تھے۔) 

  
   ٣۶آيت 

ِہط فََسيُْنفِقُْونَھَا ثُمَّ تَُکْوُن َعلَْيِھْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَ اِنَّ الَِّذْيَن َکفَُرْوا يُنْ  ْوا َعْن َسبِْيِل اللّٰ ط َوالَِّذْيَن َکفَُرْوآ اِٰلی َجھَنََّم ۵بُْوْ◌ُن ِفقُْوَن اَْمَوالَھُْم لِيَُصدُّ
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   oيُْحَشُرْوَن 

چ کرتے ہيں تاکہ خدا کی راه سے (لوگوں کو) روکيں، ترجمہ۔ يقيناً جو لوگ کافر ہو گئے ہيں وه اپنے اموال کو اس لئے خر
پس وه آئنده بھی اس قسم کے خرچ کرتے رہيں گے (پھر ان کا يہ خرچ شده مال) ان کے لئے حسرت کا سبب بن جائے گا 

  اور وه شکست کھا جائيں گے۔ اور جو لوگ کافر ہو چکے ہيں وه جہنم کی طرف جمع کرکے الئے جائيں گے۔ 
  

   ايک نکتہ:
منقول ہے کہ يہ آيت کفار مکہ کی جنگ بدر کے لئے سرمايہ کاری کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جس کے تحت انہوں نے 

ايک عظيم بجٹ جنگ کے لئے مخصوص کر ديا تھا، ليکن آيت کی عموميت ان ہر قسم کی سرمايہ کاريوں کو اپنے دامن 
کے لئے مخصوص کی جاتی ہيں۔ (جيسا کہ آج سے کچھ  ميں لئے ہوئے ہے جو دين اسالم سے مقابلہ اور نبردآزمائی

عرصہ پہلے شيطان بزرگ امريکہ نے ايران کے اسالمی انقالب کو ختم کرنے کے لئے کئی ملين ڈالر کابجٹ مخصوص کر
  ليا ہے۔ از مترجم) 

  
   پيام:
کے مقاصد کے لئے خرچ نہ  ۔ کفار تو اپنے ناپاک مقاصد کے لئے اپنا سرمايہ خرچ کريں ليکن مسلمان اپنے مقدس دين١

  کريں اور بخل سے کام ليں، کيا تعجب کی بات نہيں ہے؟ 
۔ جو مال و دولت، باطل کی راه ميں خرچ ہو گا وه موجب حسرت بنے گا اور جو اس قدر خرچ کرکے مٔومنين کے مقابلے ٢

  ميں آئيں گے شکست سے دوچار ہوں گے۔ 
رہے ہيں کہ آئنده بھی ايسے لوگ اسالم کے خالف سرمايہ کاری کريں  ۔ وحی کے ذريعہ پيغمبر اکرم غيب کی خبر دے٣

  گے (فسينفقونھا) 
(از مترجم۔ جيسا کہ اوپر بيان ہو چکا ہے دور حاضر کی شيطانی سپر طاقت امريکہ "نيو ورلڈ آرڈر" کے تحت عالم اسالم 

صوبے کا تسلسل ہے جس کی پيشين کو زک پہنچانے کی غرض سے کئی ملين ڈالر خرچ کر رہی ہے، يہ اسی شيطانی من
  گوئی اس آيت ميں کی گئی ہے) 

  جہنم) …۔ کفار کی کوششوں کی سزا صرف دنيوی شکست ہی نہيں، انہيں آخرت ميں عذاب بھی ہو گا (يغلبون۴
  ۔ کفر، سقوط و پستی اور جہنم ميں جانے کا موجب ہوتا ہے۔ ۵
س کی خوشنودی کی خاطر سرمايہ خرچ کرتا ہے اگر اسے بظاہر ۔ مومن چونکہ خدا کی رضا کے لئے کام کرتا ہے اور ا۶

  کوئی نتيجہ نہ بھی ملے پھر بھی اس پر حسرت نہيں کرتا کيونکہ خداوند عالم اسے اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ 
جاتے  ۔ "الذين کفروا" کے جملے کا تکرار شايد اس لئے ہے کہ سرمايہ کاری کرنے والے بعض کفار بعد ميں مسلمان ہو٧

ہيں جو اپنے خرچ شده مال پر حسرت کا اظہار کرتے ہيں۔ جبکہ بعض دوسرے کافر اپنے کفر پر باقی رہتے ہيں اور جہنم 
  کا ايندھن بنتے ہيں اور جہنم ايسے کافروں کے لئے ہے جو کفر کی حالت ميں مرتے ہيں۔ 

  
   ٣٧آيت 

ُ اْلَخبِْيَث ِمَن الطَّيِِّب َو يَجْ     oَعَل اْلَخبِْيَث بَْعَضہ َعٰلی بَْعٍض فَيَْر ُکَمہ َجِمْيًعا فَيَْجَعلَہ فِْی َجھَنََّمط اُوٰلٓئَِک ھُُم اْلٰخِسُرْوَن لِيَِمْيَز ّهللاٰ

ترجمہ۔ (يہ حسرت اور شکست) اس لئے ہے تاکہ هللا تعالٰی (اس جہان اور اس جہان ميں) ناپاک لوگوں کو پاک و پاکيزه 
ک اور پليد لوگوں کو آپس ميں مال دے، اور باہم يکجا کرکے انہيں جہنم ميں بھيج دے، يہی لوگوں سے جدا کر دے اور ناپا
  لوگ خساره اٹھانے والے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ:

  "يرکمہ" کا کلمہ "رکم" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں کئی چيزوں کو ايک دوسرے کے اوپر تہ بہ تہ رکھنا۔ 
  

   پيام:
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ر حق و باطل کی جنگ کا نتيجہ ہوتا ہے کہ اس سے حوصلوں کا، مقاصد کا، اعمال کا ۔ باہمی تضادات، حدگيری او١
 (   پائيداری کا اور سازشوں کا پتہ چلتا ہے اور انسان کے جوہر کھلتے ہيں۔ (ليميز ّهللاٰ

  ) ۔ حق اور باطل کے طرفداروں کو ايک دوسرے سے جدا کرنا ابتدا ہی سے خدا کا کام چال آ رہا ہے (ليميز ّهللاٰ ٢
  ۔ قيامت کے دن هللا تعالٰی تمام ناپاک لوگوں کو جمع کرے گا اور سب کو اکٹھا واصل جہنم کرے گا (فيرکمہ جميعا) ٣
۔ جگہ کی تنگی، دباؤ اور ايک دوسرے پر گرے پڑنا، جہنميوں کی خصوصيات ميں شامل ہے، اگرچہ دوزخ بہت وسيع ۴

"ھل من مزيد" کی رٹ لگاتی رہے گی۔ اور زياده سے زياده خوراک کی ہے جو بھرنے ميں بھی نہيں آئے گی بلکہ مسلسل 
طالب ہو گی ليکن دوزخی ہميشہ دباؤ اور جگہ کی کمی کی شکايت کريں گے۔ بالکل ويسے جيسے ايک بہت بڑی ديوار ہو 

  جس ميں بہت سی ميخوں کی گنجائش ہو، ليکن ہر ايک ميخ تنگی ميں گھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ 
  

   ٣٨آيت 

  لِْيَن ۔ لِّلَِّذْيَن َکفَُرْوآ اِْن يَّْنتَھُْوا يُْغفَْر لَھُْم َما قَْد َسلَفَج َو اِْن يَُّعْوُدْوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت ااْلَوَّ  قُلْ 

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کفار سے کہہ ديجئے کہ اگر (گمراہی اور ناشائستہ افعال سے) باز آ جائيں تو ان کے گزشتہ گناه بخش 
ئيں گے اور اگر (اپنی سابق کارستانيوں کی طرف) پلٹ جائيں تو خدائی طريقہ کار جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ چال آ ديئے جا

  رہا ہے ان کے بارے ميں بھی جاری ہو گا۔ 
  

   پيام:
   21۔ مسلمان ہونا، سابقہ گناہوں او رخالف ورزيوں کو مٹا ديتا ہے (ان ينتھوايغفِرلھم ما قد سلف) ١
  ہميشہ توبہ اور اصالح کی راہيں کھلی ہيں اور اسالم کبھی بند گلی ميں محدود نہيں ہوتا ۔ (ان ينتھوا)  ۔ اسالم ميں٢
 ۔ فيصلہ کرتے وقت يہ ديکھا جائے کہ افراد کی موجود ه حالت کيا ہے ؟ سابقہ حالت کو نہيں ديکھا جائے گا (ان ينتھوا۔۔) ٣
  ينتھوا، ان يعودوا) ۔ تشويق کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی ہوتی ہے (ان ۴
۔ اميد کا دروازه کھال رکھنے سے کسی کو يہ احساس نہيں ہونا چاہئيے کہ کسی قسم کی کمزوری کی وجہ سے مجرمين ۵

  کے ليے ايسا کيا گياہے۔ (ان ينتہوا ان يعودوا) 
  ۔ لوگوں کو سوچنے کا موقع ، توبہ اور نظرثانی کی مہلت دينی چاہئيے (ان ينتھوا۔۔۔) ۶
  ے تشويق وترغيب او راتمام حجت پھر دھمکی ، سختی اور دباؤ (ان ينتھوا، ان يعودوا) ۔ پہل٧
  ۔ کافر اور زنديق کی توبہ بھی قابل قبول ہے ۔ (قل للذين کفروا ان ينتھوا) ٨
  ۔ اسالم جنگ کا خواہاں نہيں بلکہ اصالح طلب دين ہے (ان ينتھوا يغفرلھم) ٩
  وانين ہر دور ميں ہر ايک کے لئے يکساں اور ناقابل تبديلی ہيں (مضت سنت االولين) ۔ هللا کے عادالنہ اور حکيمانہ ق١٠
   22سابقہ امتوں ميں خدائی طريقہ کار يہ رہا ہے کہ خدانے انبياء کو ہی غلبہ عطا فرماياہے ۔  ١١
  

   ٣٩آيت 

ْيُن ُکلُّہ لِ  ی اَلتَُکْوَن فِْتنَةٌ وَّ يَُکْوَن الدِّ َ بَِما يَْعَملُْوَن بَِصْيرٌ َوقَاتِلُْو ھُْم َحتّٰ ِہج فَاِِن اْنتَھَْوا فَاِنَّ ّهللاٰ    oلّٰ

ترجمہ۔ اور ان (دشمنوں ) کے ساتھ اتنی جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ ره جائے ، اور دين سارے کا ساراهللا کا ہوجائے ، 
  ے کارناموں کو جانتا ہے۔ پس اگر ان لوگوں نے (اپنے کفرسے ) دست کشی اختيار کر لی تو خداوند بھی ان ک

  
   دونکات:

  ۔ اسالم ميں جنگ کشور کشائی کے ليے نہيں بلکہ دين اسالم کی وسعت وہمہ گيری اور فتنوں سے مقابلے کے ليے ہے ۔ 
۔ "فتنہ " کے وسيع معنی ہيں اور دباؤ پر مبنی ہر طرح کے اعمال کو بھی شامل ہے۔ اور قرآن مجيد ميں "شرک " کے معنی

معاشرے اورحق طلب افراد پر مختلف ‘ آيا ہے ۔ اور يہ شا يد اس ليے ہے کہ مشرکين کی طرف سے انسانی افکار  ميں بھی
قسم کی حد بندياں اور طرح طرح کے دباؤ ڈالے جاتے ہيں ۔ يا پھر اس لئے کہ شرک چونکہ ابدی عذاب کا موجب ہوتا ہے 

  نا بھی ايک فتنہ ہے۔ (از تفسير نمونہ) اسی لئے مومنين اور پاک فطرت لوگوں پر اس کا مسلط کر
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   پيام:
۔ اسالم ميں جنگ کا مقصد حق کی دعوت کے لئے فتنے او رکفار کے تسلط کا خاتمہ اور صاف ستھری فضا قائم کرے۔ ١
23   
ا۔ ۔ تاريخی طور پر جب تک کفار فتنہ پر دازی ميں مشغول رہيں گے ، فتنے کے قلع قمع کرنے کا حکم بھی موجود رہے گ٢

  (وقا تلوھم حتی ال تکون فتنہتہ) 
۔ يہ آيت دين ميں آزادی اور "ال اکره فی الدين " کے منافی نہيں ہے ۔ اس لئے کہ طاغوت اور فتنے کو جڑ سے اکھيڑ ٣

  پھينکا جائے تا کہ آزادی کے ساتھ اسالم کی اختيار کرنے کی فضا ساز گار ہو۔ 
  اسی وقت کو مطابق مناسب سلوک کيا جائے۔ ۔ جب بھی دشمن جنگ سے ہاتھ اٹھا لے اس کے ۴

  
   ۴٠آيت 

َ َمْولَُکْمط نِْعَم اْلَمْوٰلی َونِْعَم النَِّصْيُر     oَو اِْن تََولَّْوا فَاْعلُِمْوا اِنَّ ّهللاٰ

قدر ترجمہ۔ اور اگر (پھر بھی ) وه رو گردانی اور سرپيچی کريں تو معلوم کر لو کہ خدا تمہارا موال اور سر پرست ہے کس 
  بہترين موال اور بہترين مددگار ہے ۔ 

  
   پيام:
۔ اگر دشمن ، فتنہ پر دازی سے باز نہ آئے تو تم مومنوں کو ہر گز گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے ۔ اس لئے کہ تمہار ا ١

  دمدگار هللا ہے ۔ 
ی چاہئيے (فان تولوا) اور ۔ فوجی مسائل پر عملدر آور کراتے او ر سياسی منصوبہ کرتے وقت تمام اطراف پر نگاه ہون٢

  درفان انتہوا" 
۔ تم اپنے فرائض ادا کرتے جاؤ اگر دوسرے اس پر عمل نہيں کرتے يا روگردانی کرتے ہيں تو نہ گھبراؤ خدا تمہارا ٣

  ياروياو ر ہے ۔ 
  ۔ خدا کی ولديت ، سر پرستی اور مدد و نصرت سے کبھی غفلت نہ بر تو ۔ (فاعلموا) ۴
اس کے لطف و کرم کی ياد مومنين کے دلوں کو مشکل وقت اور ہرسازش کے موقع پر تفويت عطا کرتی ۔ هللا تعالی اور ۵

  اور سکون بخشتی ہے۔ 
۔ خداوند عالم بہترين موال ہے کيونکہ نہ تو ہميں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے اور نہ ہی فراموش کرتا ہے ۔ نہ ۶

  ے او رنہ ہی کسی کا حق ضائع کرتا ہے ۔ (نعم المولٰی) ہميں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے چاہتا ہ
  ۔ ہر ياروياور سے خدا کی مدد و نصرت باال تر ہے (نعم النصير) ٧

  
   ۴١آيت 

ُسْوِل َو لِِذی اْلقُْرٰبی َو اْليَٰتٰمی َو الْ  ِ ُخْمَسہ َو لِلرَّ ّٰ ِ ْن َشْیٍء فَاِنَّ  ِ َو َمآ اَْنَزْلنَاَمٰسِکيْ َواْعلَُمْوآ اَنَّماَ َغنِْمتُْم مِّ ّٰ بِْيَل اِْن ُکْنتُْم ٰاَمْنتُْم بِا ِن َو اْبِن السَّ
ُ َعٰلی ُکلِّ َشْیٍء قَِدْيٌر     oَعٰلی َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَی اْلَجْمٰعنِط َوّهللاٰ

حصہ ) خدا ، رسول خدا اس کے ترجمہ۔ اور جان لو کہ جو بھی غنيمت حاصل کرو تو يقينا اس کا خمس (پانچواں 
قرابتداروں (اہلبيت) يتيموں ، بے نواؤں اور مسافروں کے لئے ہے ، اگرتم خدا اور اس چيز پر ايمان رکھتے ہو جو ہم نے 

اپنے بندے پر حق اور باطل کی جدائی کے دن نازل کی ، جس (جنگ بدر کے) دن دو گروه ايماندار اور بے ايمان آپس ميں 
  گئے۔ اور هللا تو ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے۔  گھتم گتھا ہو

  
   چند نکات :

۔ شيعی نقطہ نظر اور روايات کی رو سے اس آيت ميں "غنيمت " جنگی غنائم کے ساتھ مخصوص نہيں ہے ۔ بلکہ ہر طرح 
بدر کے موقع  کی آمدنی کو شامل ہے خواه وه معدنيات ہوں ، غوطہ زنی ہو، تجارت ہو يا کوئی اور ذريعہ آمدنی۔ اور جنگ
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  پر آيت کا نزول اس بات کی دليل نہيں ہے کہ اس سے مراد صرف جنگی غنيمتيں ہيں۔ 
۔ اس سورت کی سب سے پہلی آيت ميں "انفال کو خدا اور رسول کا مال بتايا گياہے او راس آيت ميں مال غنيمت کے صرف 

  پانچويں حصے کو هللا اور رسول هللا کا مال بتايا گيا ہے۔ 
غنيمت سے مراد "جنگی غنيمت "ہی لی جائے تو اس کا مطلب يہ ہوگا کہ خمس کا ايک موقع اور محل اسی آيت ميں ۔ اگر 

  ہے اور ديگر موارد روايات ميں بيان ہوئے ہيں ۔ 
۔" ذوی القربٰی " سے مراد بہت سی شيعی روايات اور بعض اہلسنت روايات کے مطابق پيغمبر اسالم کے تمام رشتہ دار نہيں

يں بلکہ صرف ائمہ اہلبيت ہی ہيں جن کے پاس امت اسالميہ کی قيادت اور رہبر ی ہے ۔ اور خمس اسالمی حکومت اور ا ہ
  س کے رہبر سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ پيغمبر کے سارے رشتہ داروں سے۔ 

يب سادات پر غير ۔ خمس کا ايک اور مصرف سادات بنی ہاشم ميں سے غريب و مسکين او رمسافر افراد ہيں۔ کيونکہ غر
  سيدوں کی زکوة حرام ہے لہذا خمس کے ذريعہ ان کی ضروريات کو پورا کيا جائے۔ 

۔ روايات جو کہ ۔۔۔ذوی القربی" سے مراد معصوم امام سمجھتی ہيں ان کے عالوه ان کا هللا اور رسول کے ساتھ ہی ساتھ ذکر 
ل ہے کہ ذوی القربٰے سے مراد ائمہ اطہار ہيں جو خدا اور ا ہونا اور خاص طور پرحرف "الم" کے ساتھ آنا ا س بات کی دلي

  سکے رسول کے ساتھ ساتھ مذکورہيں۔ 
  

   پيام:
۔ اب جب کہ تم جنگ بدر ميں خدا کی مدد او رنصرت سے کامياب ہو گئے ہو لہذا غنيمت کے ما ل سے خمس کی ادائيگی ١

  کے لئے ٹال مٹول سے کام نہ لو۔ (ان کنتم آمنتم۔۔۔قدير) 
  ۔ مال غنيمت کا خمس رسالت اور مقام حکومت کے لئے ہے ۔ ٢
  ۔ حکومت او ر سر براه حکومت راہبر اور قائد کو تبليغ اور رسالت کے لئے اموال کی ضرورت ہوتی ہے ( وللرسول) ٣
  ۔ خمس واجب ہے خواه آمدنی او رغنيمت کم ہی کيوں نہ ہوں ، (من شئی) ۴
  ہے۔ ( خمسہ۔۔۔ ان کنتم آمنتم) ايثار کا موجب ہوتا‘ ۔ ايمان ۵
  ۔ مالی قربانی اس حد تک مشکل ہوتی ہے کہ بعض موقعوں پر مجاہدين کيلئے بھی دشوار ہو جاتی ہے (ان کنتم ۔۔) ۶
  فيصد اموال کے مالک ہيں ۔ ( خمسہ و ۔۔۔)  ٢٠۔ غريب طبقہ اور حکومت ، لوگوں کے ٧
ت ميں خدا کے سہم (حصے) کا ذکر خدا اور رسول کی حاکميت اور واليت ۔ خداوند عالم کو مال کی ضرورت نہيں ، آي٨

  کے لئے ہے۔ 
۔ خدا کا حصہ کلمہء حق کی بلندی ، خانہ کعبہ ، دينی تبليغات اور قانون الٰہی کی حاکميت اور سر بلندی کے لئے خرچ کيا ٩

  جاتا ہے۔ 
ں شامل ہے لہذا جہاد او رغنيمت کے ثمرات سے فقراء ۔ فقرو فاقہ اور محروميت کو دور کرنا اسالم کے پروگراموں مي٠

  اور مساکين کو بہره ور کياجانا چاہئيے ۔ 
۔ ايمان کامل کی نشانی يہ ہے کہ خدا کے تمام قوانين کے آگے سر تسليم خم کر ديا جائے ، صرف عبادات اور جنگ ہی ١١

  ميں سر کو نہ جھکايا جائے۔ (ان کنتم۔۔۔۔) 
  کا جھوٹوں سے جدا ہونے کا دن ہوتا ہے (يوم الفرقان)  ۔ جنگ کا دن ، سچوں١٢
  ۔ جنگ بدر ميں خدائی امدادوں نے حقانيت اسالم کوروشن کر ديا۔ ١٣
اسی طرح  24۔ جس طرح "غرامت " ہر قسم کے نقصان کو کہا جاتا ہے صرف جنگی نقصان ہی کو نہيں کہا جاتا ۔ ١۴

  ا جاتا ہے صرف جنگی مال کو نہيں ۔ "غنيمت " بھی ہر گونہ منافع اور فائدوں کو کہ
۔ خدا کا سہم (حصہ) رسول خدا کے پاس ہوتا ہے او ررسول خدا کا سہم (حصہ) امام عليہ اسالم کے اختيار ميں ہوتا ہے ۔١۵

  (روايات کی رو سے ۔ تفسير صافی ) 
  م کا تفسير صافی ) ۔ آيت ميں مذکورسہم ميں فيصلہ کرنا امام کا کام ہوتا ہے (حضرت امام رضاعليہ السال

۔ معاشره کے غريب اور محروم لوگوں کی شان بلند کرنے کے لئے ان کا نام هللا او ررسول هللا کے ناموں کے ساتھ ہی 
 مذکور ہوا ہے 
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 تفسيرنور

 

   ۶٠تا  ۴٢آيت نمبر 
  

   ۴٢آيت 

ْکُب اَْسفََل ِمْنُکْمط َولَْو تََواَعْدتُّْم  ْنيَا َو ھُْم بِاْلُعْدَوِة اْلقُْصٰوی َوالرَّ ُ اَْمًرا َکاَن َمْفُعْواًلاِْذ اَْنتُْم بِاْلُعْدَوة ِالدُّ اَلْختَلَْفتُْم فِی اْلِمْيٰعِد َولَِکْن لِّيَْقِضَی ّهللاٰ
َ لََسِمْيٌع َعلِْيٌم لِّيَْھلَِک َمْن ھَلََک َعْنم بَيِّنٍَة وَّ    ال oيَْحٰی َمْن َحیَّ َعْنم بَيِّنٍَةط َواِنَّ ّهللاٰ

ترجمہ ۔ (وه وقت ياد کرو)جب تم نچلی جانب تھے او روه (دشمن) اوپر کی طرف (اور تم پر برتری رکھتے ) تھے ا ور( ابو 
ليتے تو يقينا اس ميں اختال ف سفيان )کا لشکر تم سے بہت نيچے تھا۔ اگر تم جنگ کے لئے پہلے کوئی وعده کر 

کرتے(کيونکہ ايک دشمن تو تمہارے اوپر تھا اورايک نشيب ميں اور تم دو مخالف صفوں کے درميان ہوتے اور ہر گز ايسی
جنگ ميں شرکت نہ کرتے ) ليکن خدا ہونے والے امر کا فيصلہ کرنا چاہتا تھا تا کہ جو ہالک ہو تو وه بھی دليل اور آگاہی 

ہالک ہو اور جو حقيقی زندگی چاہتا ہے تو وه بھی دليل اور حجت کے ساتھ زنده رہے اور خدا يقينا سننے اور کے ساتھ 
  جاننے واال ہے۔ 

  
   دو نکات :

۔"عدوه" کا لفظ "عدو" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں حد سے بڑھ جانا ۔ ہر چيز کے حاشيہ اور اطراف کو جو درميانی 
ھی "عدوه" کہتے ہيں ۔ اور اس آيت ميں "عدوه" سے مراد اطراف و جوانب ہے۔ "دنيا" کا لفظ حد سے بڑھ چکی ہو اسے ب

  "دنو " سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں نيچے او رنزديک تر۔ جبکہ "قصوٰی" اور اقصٰی " کے معنی ہيں "دور تر"۔ 
برتری حاصل نہيں تھی ، بلکہ لشکر ۔ جنگ بدر ميں کفار کو صرف اسلحے ، افرادی قوت اور آمادگی کے لحاظ ہی سے 

کے پڑاؤ کے اعتبار سے بھی عالقائی فوقيت رکھتے تھے۔ اور اس طرح جگہ کا انتخاب کيا ہوا تھا کہ بوقت ضرورت بحيره
احمر کی طرف بھاگ کر جا سکتے تھے ۔ ليکن خداوند عالم نے کفار اور ان کے اموال ان کے قبضہ ميں دينے کے لئے ، 

فار کے مقابل ال کھڑا کيا۔ اور جنگ کے سوا چاره کار نہ رہا۔ اور خد اکے لطف و کرم نے انہيں سرفراز اورمسلمانوں کو ک
  کامياب و کامران کر ديا۔ 

  
  سورت کی ابتدا سے ايک مرتبہ پھر جنگ بدر پر ايک نگاه 

  امداداٰلہی کی بہتر پہچان 
   )٧ميں تھے " تودون ان غيرذات الشوکة تکون لکم " (آيت۔ اے مسلمانو! تم جنگ کے لئے نہيں مال ہتھيانے کی فکر ١
   )۵۔ جب جنگ شروع ہوئی تو تم پريشان ہو گئے۔ "فريقامن المومنين لکارھون" (آيت٢
   )۶۔ موت سے ڈر رہے تھے۔ "کانمايساقون الی الموت" (آيت٣
   )٩۔ پريشان ہو کر نصرت طلبی کر رہے تھے" تستغيثون ربکم" (آيت۴
   )١١ت شيطان نے تم پر اپنی پليدی (جنابت) مسلط کر دی "رجز الشيطان" (آيت۔ حملے کی را۵
   )٢١۔ فرمانروائے لشکر کی مکمل اطاعت نہيں کی "قالو ا سمعنا و ھم ال يسمعون" (آيت۶
   )٢۶۔ تعداد ميں کم تھے اور دشمن کا شکار ہونے سے پريشان تھے ۔ "انتم قليل تخافوان يتخطفکم" (آيت٧
   )٢٧ے بعض لوگوں نے تو ابتداء ہی سے خيانت کا ارتکاب کيا تھا "ابولبابہ کا ماجرا" (آيت۔ تم ميں س٨
   )٣٠۔ تمہارا قائد اور رہبر دشمن کی سازشوں او ردھمکيوں سے دو چار ہو چکا تھا" يمکر بک" (آيت٩
نرم تھی۔ ہم نے بارش ۔ تم پياسے تھے اور پھر ساتھ ہی جنب بھی ہو گئے ، تمہارے پاؤں کے نيچے کی ريت بھی ١٠

  برسائی۔ 
  

   )۴٢پيام: (آيت 
  ۔ اگر جنگ کا مسئلہ تمہارے اختيار ميں ہو تا تو ان مشکالت کی وجہ سے کسی بات پر اتفاق نہ کر پاتے (الختلفتم) ١
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  ۔ جب خدا چاہتا ہے تو کمزوری کے تمام اسباب بر طرف کر ديتا ہے ۔ (ليقضی هللا) ٢
انے کے باوجود بھی جو ايمان نہيں اليا وه بطور آگاه ہالک ہو گيا اور جو ايمان لے آيا وه سوچ ۔ ايسی ہر طرح کی امداد آج٣

  سمجھ کر اور آگاه ہو کر ايمان لے آيا (ليھلک۔۔۔۔ عن بينتہ) 
   ۔ جلدی ميں فيصلہ نہ کر ديا کرو، ابتدا ميں تو جنگ تمہيں پسند نہيں تھی ليکن بعد ميں اس کی بہتری سے باخبر ہوئے۔۴
  ۔ هللا تعالٰی تمام منصوبے نا کام بنا ديتا ہے او رکيفيت کو تبديل کر ديتا ہے ، اور يہيں سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ۵

يہی وجہ ہے کہ جنگ بدرکے دن کو۔۔ گزشتہ آيت ميں۔۔۔ "فرقان کا دن" کہا گيا ہے۔ کيونکہ اس دن اس قدر غيبی امداديں 
واضح ہو گيا ، ليکن اس کے باوجود جس نے بے توجہی سے کام ليا او راس پر ايمان نہيں نازل ہوئيں کہ سب لوگوں پر حق 

  اليا تو يہ اس کی ہٹ دھرمی ، عناد او ر ضد کا نتيجہ تھا۔ (ليھلک من ھلک عن بينتہ)۔ 
  
   ۴٣آيت

ُ فِْی َمنَاِمَک قَلِْياًلط َولَْو اَٰرَکھُْم َکثِْيًرا لَّفَشِ  ُدْوِر اِْذ يُِرْيَکھُُم ّهللاٰ َ َسلََّمط اِنَّہ َعلِْيٌمم بَِذاِت الصُّ لِکنَّ ّهللاٰ    oْلتُْم َو لَتَنَاَزْعتُْم فِی ااْلَْمِر َوٰ

ترجمہ۔ اے پيغمبر! اس وقت کو ياد کرو جب هللا تعالٰی نے تمہيں دشمن کی تعداد کم کرکے دکھالئی ، اور اگر هللا تعالٰی ان 
سست ہو جاتے اور جنگ کے معاملہ ميں لڑائی جھگڑ ا کرتے ليکن هللا تعالی نے (تمہيں  لوگوں کو تمہيں زياده دکھالتا تو تم

  اس سے) محفوظ رکھا۔ بے شک هللا تعالٰی سينے کے اندر کی چيزوں کو جانتا ہے 
  

   چند نکات:
کفار کی تعداد کم کر ۔ هللا تعالٰی مسلمانوں پر اپنے لطف و کرم اور امداد و نصرت کے سلسلے ميں مسلمانوں کی نگاہوں ميں

کے دکھانے کی بات کر رہا ہے۔ کہ ايک نہيں کئی مرحلوں پر ايسا ہوا ہے ۔ ايک تو خود پيغمبراکرم نے خواب ميں ان کی 
  تعداد کو بہت ہی کم ديکھا، او ريہ خواب مسلمانوں کو بتايا جس سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ 

  ر کی نگاہوں ميں مسلمانوں کی تعداد کو کم کرکے دکھايا۔ دوسری صورت يہ تھی کہ هللا تعالٰی نے کفا
  تاکہ اس طرح سے وه مکہ سے تازه دم لشکر نہ منگوائيں۔ (يہ بعد کی آيت ميں ہے ) 

  ۔ حضرت رسول خد ا کی عمہ محترمہ جناب عاتکہ نے جنگ بدرسے تين دن پہلے مکہ ميں خواب ديکھاکہ: 
اے مکہ والو! اپنی مقتل کی طرف جانے ميں جلدی کرو ، اتنے ميں ايک پتھر کوئی شخص بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ 

کے ٹکڑے کو ہاليا جس سے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے او ر ايک ايک ٹکڑاکر کے ايک گھر ميں جا گرا جس سے پورے 
  شہر سے خون جاری ہو گيا"۔ 

وحشت طاری ہو گئی، اور ا سطرح سے هللا  چنانچہ يہ خواب ہر ايک کی زبان پر جاری ہو گيا جس سے کفار کے دل پر
  تعالٰی نے جنگ بدر ميں مسلمانوں کو کاميابی سے ہمکنار کيا۔ (تفسير نمونہ) 

۔ اگرچہ انبياء عليہم السالم کا خواب وحی کا پرتو ہو ا کرتا ہے، ليکن پيغمبر اسالم نے خواب ميں کفار کی بھاری تعداد کو 
تو يہ ان کفار کی باطنی کيفيت تھی جو ان کی ناتوانی اور کمزوری پر داللت کر رہی تھی بہت کم تعداد ميں مالحظہ فرمايا 

   )١۴جو تعداد کی صور ت ميں مجسم ہو کر دکھا ئی دی ، ارشاد رب العزت ہے" تحسبھم جميعا و قلوبھم شی" (حشر 
  

   پيام:
کے ساتھ ربط پيدا کر نے کا ايک راستہ ہے (فی۔ خواب هللا تعالٰی سے امداد حاصل کرنے ، حوصلہ پانے او راس کی ذات ١

   25مناماک) 
۔ خواب کی محير العقول دنيا کی زبان اور نشانی ہی کچھ اور ہوتی ہے ۔ دشمن کی کمزوری اور شکست ، افرادی تعداد کی ٢

  کمی کی صورت ميں نظر آئی اگرچہ ان کی تعداد بہت ہی زياده تھی۔ 
يا جس سے مسلمانوں ميں اختالف پيدا ہو جائے يا ان کے حوصلے پست ہو جائيں ايسی  ۔ اطالعات ، اعداد و شمار وغيره٣

  چيزوں کو ظاہر کرنا ، خصوصاً محاذ جنگ ميں ايسی چيزوں کا فاش کرنا ممنوع ہے (ولوا راکھم کثيرالفشلتم) 
   26۔ خداوند عالم سخت ترين بحرانی لمحات ميں بھی مومنين کی حفاظت فرماتا ہے۔ ۴

  



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

 
 

   ۴۴آيت 

 ُ ِ تُْرَجُع ااْلُُمْوُر َو اِْذ يُِرْيُکُمْوھُْم اِِذاْلتَقَْيتُْم فِٓیْ اَْعيُنُِکْم قَلِْياًل وَّ يُقَلِّلُُکْم فِٓیْ اَْعيُنِِھْم لِيَْقِضَی ّهللاٰ    o اَْمًرا َکاَن َمْفُعْواًلط َو اِلَی ّهللاٰ

ئے، اس وقت خدا نے دشمن کو تمہاری نگاه ميں کم کرکے ترجمہ۔ اور اس وقت کو بھی ياد کرو جب تم دشمن سے دوبدو ہو
دکھايا (تاکہ تم پوری جرأت کے ساتھ ان پر حملہ کرو) اور تمہيں بھی ان کی نظروں ميں کم کرکے دکھايا (تاکہ کفار مکہ 

مام امور خدا کی سے کمک کی درخواست نہ کريں) يہ اس لئے تھا تاکہ جو کام ہونا تھا ا  تعالٰی اسے پورا کر دے۔ اور ت
  طرف ہی لوٹائے جائيں گے (اور اس کا اراده پورا ہو کر رہے گا) 

  
   ايک نکتہ:

جب کفار کی نگاه مسلمانوں پر پڑی تو انہيں اس قدر کم نظر آئے کہ کہنے لگے "ان کے ساتھ لڑنے کے لئے تو ہم اپنے 
رورت نہيں ہے۔ (تفسير صافی) ليکن جونہی جنگ نوکر غالم ہی بھيجيں گے جو ان کا مقابلہ کريں گے، ہميں لڑنے کی ض

شروع ہوئی تو دوران جنگ ہی انہيں مسلمانوں کی تعداد دوگنی نظر آئی اس پر وه سخت مرعوب ہو گئے (تفسير صافی، 
   )١٣نمونہ اور الميزان) "يرونھم مثثليھم رأی العين" (آل عمران/

  
   پيام:
  شامل حال ہوئی "فی منامک" اور جنگ کے دوران بھی (اذا لقيتم) ۔ هللا کی مددجنگ سے پہلے بھی مسلمانوں کے ١
  ۔ هللا تعالٰی مسلمانوں کی امداد کے لئے واليت تکوينی اور نگاہوں ميں تصرف سے کام ليتا ہے (فی اعينکم قليال) ٢
  ۔ ظاہری حواس سے بہره برداری بھی خدا کے ہاتھ ميں ہے۔ ٣
  …) فرما ہو تو تمام رکاوٹيں برطرف ہو جاتی ہيں، (ليقضی هللا۔ اگر کسی کام ميں اراده خداوندی کار۴

  ويں آيت اور ايک مرتبہ يہاں پر ذکر ہوا ہے۔  ۴٢يہ کلمہ ايک مرتبہ تو 
۔ کاميابی اور فتح کا دارومدار افرادی قوت اور عددی برتری پر نہيں ہے، مجاہدين کے ايمان و حوصلے اور اراده اٰلہی پر ۵

  منحصر ہے۔ 
  

   ۴۵آيت 

َ َکثِْيًرا لََّعلَُّکْم تُْفلُِحْونَ     o ٰيٓاَ يُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوآ اَِذا لَقِْيتُْم فِئَةً فَاْثبُتُْوا َواْذُکُروا ّهللاٰ

ترجمہ۔ اے ايماندارو! جب بھی ميدان جنگ ميں (دشمن سے) دوبدو ہونے لگو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت ياد کرو تاکہ 
  جاؤ۔  تم کامياب ہو

  
   ايک نکتہ:

ذکر خد اسے مراد صرف، زبان اور لبوں کے ساتھ ذکر نہيں ہے، بلکہ اس کے لطف و کرم، احسان و مہربانی اور غيبی 
  امدادوں اور وعدوں، عزت و عظمت اور اس کے احکام و فرامين کی ياد بھی مراد ہے۔ 

  
   پيام:
  د ہی جنگ ميں کاميابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ۔ ميدان جنگ ميں ثبات قدمی، پائيداری اور خدا کی يا١
(فاثبتوا)  27۔ ميدان جنگ ميں ہميں حکم ہے کہ ثابت قدم رہيں، ليکن اس بات کی درخواست بھی خدا ہی سے کرنی چاہئے۔ ٢
  ۔ ثابت قدمی، ايمان کا جزو الزم ہے )امنوا، فاثبتوا) ٣
ہونا چاہئے، اور مشکالت جس قدر زياده ہوں گی نياز اور ياد ۔ مسلمانوں کے محاذ جنگ کی فضا کو ياد اٰلہی سے معمور ۴

  خدا اسی قدر زياده ہو گی۔ 
۔ جنگ کے بحران اور محاذ جنگ کے حوادثات ميں اگر خدا کی ياد نہ ہو تو اہداف و مقاصد ميں انحراف اور اعمال و ۵

  افعال ميں گمراہی کے پيدا ہو جانے کا انديشہ ہوتا ہے۔ 
  (واذکروا هللا)  28زن و فرزند اور مال ودولت کی يادوں کی بجائے خدا کی ياد کو جاگزين ہونا چاہئے ۔ محاذ جنگ ميں ۶



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

 
 

  ۔ محاذ جنگ ان مقامات ميں سے ہے جہاں انسان کو فالح اور کاميابی کی سند ملتی ہے (تفلحون) ٧
  

   ۴۶آيت 

َ َو َرُسْولَہ َو اَل تَنَاَزُعْوا فَتَْفَشلُ  بِِرْيَن َو اَِطْيُعوا ّهللاٰ َ َمَع الّصٰ    oْوا َوتَْذھََب ِرْيُحُکْم َو اْصبُِرْواط اِنَّ ّهللاٰ

ترجمہ۔ اور هللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نزاع مت کرو کيونکہ اس سے سست ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہيبت 
  کے ساتھ ہے۔  اور قوت جاتی رہے گی اور صبر کرو کہ هللا تعالٰی يقينی طور پر صبر کرنے والوں

  
   دو نکات:

سابقہ آيت ميں فتح اور کاميابی کے دو اہم عوامل "پائيداری" اور "خدا کی ياد" کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور اس آيت ميں 
  دو عوامل "اطاعت" اور "وحدت" کی بات ہو رہی ہے۔ 

رکھتی ہے اور اس کے پرچم کو لہرائے "ريح" (ہوا) قدرت اور شان و شوکت سے کنايہ ہے۔ جيسا کہ ہوا، کشتی کو متحرک
رکھتی ہے جو کہ تمہاری کاميابی و کامرانی اور عزت و عظمت کی عالمت ہے، اگر تمہارے اختالف و انتشار اور لڑائی 

  جھگڑوں کی وجہ سے يہ ہوا خالی ہو جائے تو تم ذليل و خوار اور حقير ہو جاؤ۔ 
  

   پيام:
  کز ہيں۔ ۔ قانون اور رہبر وحدت کا محور و مر١
۔ مسلمانوں کا جہاد مسلمانوں کے رہبر کی قيادت ميں اور خدا و رسول (اور رسول کے برحق جانشينوں) کے حکم کے ٢

  مطابق ہونا چاہئے۔ 
۔ محاذ جنگ ميں اطاعت اور وحدت کے سلسلے ميں ثابت قدم اور پائيدار رہو، اگر کوئی چيز تمہاری مرضی کے خالف ٣

  الف کوئی کام ہو تو صبر سے کام لو۔ ہو يا تمہاری مرضی کے خ
  ۔ عقائد کا اختالف، تمہارے اعمال و کردار کو کمزور کر دے گا (فتفشلوا) ۴
  ۔ باہمی نزاع تمہيں اندر سے کھوکھال اور باہر سے بے عزت و بے آبرو کر دے گا۔ (تفشلوا و تذھب ريحکم) ۵

  
   ۴٧آيت 

ُ بَِما يَْعَملُْوَن ُمِحْيطٌ َواَل تَُکْونُْوا َکالَِّذْيَن َخَرُجْوا مِ  ِہط َوّهللاٰ ْوَن َعْن َسبِْيِل اللّٰ ِرئَآَء النَّاِس َو يَُصدُّ    oْن ِديَاِرِھْم بَطًَرا وَّ

ترجمہ۔ اور ان لوگوں کے مانند نہ بنو جو لوگ سرمستی، خودنمائی، غرور اور ريا کی بنا پر اپنے گھروں سے (محاذ جنگ 
ا راستہ لوگوں کے لئے بند کر ديتے ہيں حاالنکہ جو کچھ وه کرتے ہيں خداوند عالم اسے کی طرف) نکلے ہيں اور خدا ک

  جانتا ہے۔ 
  

   دو نکات:
جب ابو سفيان کا تجارتی قافلہ مسلمانوں سے بچ کر صحيح سالم مکہ پہنچ گيا تو ابو سفيان نے ابو جہل کو پيغام بھيجا کہ "ہم 

  تم لوگ جو کہ ہماری امداد کے لئے گئے ہوئے تھے واپس آ جاؤ! " خير و عافيت کے ساتھ مکہ پہنچ گئے ہيں، 
ابو جہل نے نہايت مغرورانہ انداز ميں کہا: "جب تک ہم مسلمانوں کو سرکوب نہيں کر ليں گے اور اس خوشی ميں جام 

ل و کرم سے شکست شراب نہيں پی ليں گے اور اپنی قدرت انہيں نہيں دکھا ديں گے واپس نہيں پلٹيں گے" ليکن هللا کے فض
  گھر کو آئے۔ … سے دوچار ہوئے اور خير سے

اس آيت ميں اور اس سے پہلے کی دو آيات ميں محاذ جنگ ميں کاميابی کے عوامل کو يوں بيان کيا گيا ہے۔ "ثبات قدم، ياد 
  او رئاء الناس) خدا، رہبر کی اطاعت، اختالفات سے دوری، صبر کی پابندی، غرور، ريا اور دنيا طلبی سے پرہيز" (بطر

پہلے بھی بتايا جا چکا ہے کہ يہ سورت زياده تر جنگ بدر کے بارے ميں ہے اور اس ميں فوجی اصول، عسکری تجربے، 
  جنگی غنائم اور فتح و شکست کے اسباب کو بيان کيا گيا ہے۔ 
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   پيام:
  ) ۔ غرور اور رياکاری، قدرت و طاقت، محاذ جنگ اور لشکرکشی کی آفتيں ہيں (بطرا١
   29۔ محاذ جنگ پر روانہ ہوتے وقت اپنی نيت کو خالص کر ليا کرو۔ (رئاء الناس) ٢
  ۔ اسالمی محاذ جنگ کو زيب و زينت اور دکھاوے اور آرائش کی آلودگی سے پاک ہونا چاہئے۔ (تفسيرالميزان) ٣
کيونکہ مسلمانوں کا ہدف عالم سے۔ اسالمی اور غيراسالمی جنگوں کا اصولی فرق ان کے اہداف اور مقاصد ميں ہوتا ہے، ۴

جبکہ دوسروں کا مقصد استعمار، سامراج اور تسلط و اظہار قدرت ہوتا ہے۔ (بطرا و رئاء ) ٣٨فتنہ کی بيخ کنی ہے (انفال/
  الناس) 

  
   ۴٨آيت 

ْيٰطُن اَْعَمالَھُْم َو قَاَل اَل َغالَِب لَُکُم اْليَْوَم ِمَن النَّا ا تََرآَء ِت اْلفِئَٰتِن نََکَص َعٰلی َعقِبَْيِہ َو قَاَل اِنِّی َو اِْذَزيََّن لَھُُم الشَّ ِس َو اِنِّْی َجاٌرلَُّکْمج فَلَمَّ
ُ َشِدْيُد اْلِعقَاِب  ہَط َوّهللاٰ ْنُکْم اِنِّْی اَٰری َما اَل تََرْوَن اِنِّٓی اََخاُف اللّٰ    oبَِرْیٌء مِّ

شرکين) کے کارناموں کو ان کی نظروں ميں مزين کرکے دکھايا، ترجمہ۔ اور اس زمانے کو ياد کرو جب شيطان نے ان (م
اور کہا: آج کے دن لوگوں ميں سے کوئی بھی شخص تم پر غالب آنے واال نہيں۔ اور ميں بھی تمہارے لئے پناه ہوں۔ ليکن 

طان پيچھے ہٹ کر جونہی دونوں لشکر آپس ميں گتھم گتھا ہوئے (اور سپاه اسالم کی امداد کے لئے فرشتے آ پہنچے) تو شي
کہنے لگا: ميں تم سے بيزار ہوں ميں ايسی چيز ديکھ رہا ہوں جو تم نہيں ديکھ رہے، ميں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا بہت 

  سخت عذاب دينے واال ہے۔ 
  

   دو نکات:
ن کے اس آيت ميں بيان ہونے والی شيطان کی اپنے دوستوں سے گفتگو، ہو سکتا ہے کہ وہی شيطانی وسوسے ہوں جو ا

دلوں ميں پيدا ہوئے يا چونکہ شيطان انسانی قالب ميں ڈھل کر اپنے ناپاک مقاصد کو پورا کرتا رہتا ہے لٰہذا اس موقع پر بھی 
  اس نے انسانی شکل ميں ان کے دلوں ميں وسوسے ڈالے ہوں۔ (اور روايات بھی اس بارے ميں موجود ہيں) 

ی کنانہ کے ايک شخص "سراقہ بن مالک" کی صورت ميں مشرکين کے روايات کے مطابق جنگ بدر ميں شيطان، قبيلہ بن
پاس آيا، اور اپنی شکست کے بعد جب کفار و مشرکين مکہ واپس آئے تو اسے کہنے لگے "تو ہماری شکست کا سبب بنا" 

ہ کی شکل ميں ان جبکہ اس نے قسميں کھائيں کہ " وه تو مکہ سے باہر گيا ہی نہيں تھا" بعد ميں معلوم ہوا کہ شيطان، سراق
  کے پاس آيا انہيں فتح و نصرت کے وعدے ديئے، پھر بھاگ گيا۔ 

  
   پيام:
  ۔ شيطانی فريب کاری کا ايک طريقہ يہ بھی ہے کہ وه برائيوں کو اچھائی کی صورت ميں پيش کرتا ہے۔ ١
  ۔ شيطان، انسانی شکل و صورت ميں ظاہر ہوتا ہے (روايات کی رو سے) ٢
صفت لوگ، دوسرے لوگوں کو فساد برپا کرنے کے لئے مختلف توجيہات کے ذريعے انہيں برائيوں  ۔ شيطان اور شيطان٣

  پر اکساتے ہيں۔ 
  ۔ شيطان بے وفا ہے (جارلکم۔ برٔی منکم) ۴
  ۔ شياطين فتنے کی آگ تو بھڑکاتے ہيں ليکن خود وارد معرکہ نہيں ہوتے (انی برٔی) ۵
  ط ہميشہ ناپائيدار اور ابن الوقتی ہوا کرتے ہيں (انی جار لکم انی برٔی) ۔ خدائی راہوں سے ہٹ کر مراسم اور رواب۶
  ۔ ايمان، فرشتوں کی حمايت کو اور کفر، شيطان کی حمايت کو اپنی طرف مبذول کراتا ہے۔ (جارلکم) ٧
  ۔ غيرهللا پر توکل، انسان کو مشکالت ميں پھنسا ديتا ہے۔ (انی برٔی، انی جارلکم) ٨
  کی قدرت سے آگاه ہے (انی ارٰی ماالترون)  ۔ شيطان، فرشتوں٩

  
   ۴٩آيت 

ٰھُٓؤ آَلِء ِدْينُھُْمط َو َمْن يَّتََوکَّْل َعلَی  َ َعِزْيٌز َحِکْيٌم اِْذ يَقُْوُل اْلُمٰنفِقُْوَن َوالَِّذْيَن فِْی قُلُْوبِِھْم مََّرٌض َغرَّ ِ فَاِنَّ ّهللاٰ    oّهللاٰ
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ور دلوں کے بيمار لوگ کہتے تھے: "ان (مسلمانوں) کو ان کے دين نے دھوکہ ديا ترجمہ۔ اس وقت کو ياد کرو جب منافق ا
  ہے" حاالنکہ جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدابھی يقيناً ناقابل شکست اور صاحب حکمت ہے۔ 

  
   دو نکات:

ھوڑے سے ہتھياروں سے فتح نصرت اٰلہی پر عقيده نہ رکھنے والے منافقين کو تو يہ تصور تک نہيں تھا کہ مسلمان اپنے ت
  حاصل کر ليں گے، اسی لئے وه کہتے تھے "دين نے ان لوگوں کو دھوکہ ديا ہے" 

ہو سکتا ہے "منافقين" سے مراد، مدينہ کے کچھ مسلمان نما افراد ہوں اور "فی قلوبھم مرض" سے مراد، مکہ کے ضعيف 
ے مراد مدينہ کے وه لوگ ہوں جو بظاہر ايمان کا دعوٰی کرتےااليمان افراد ہوں (تفسير فخر رازی) اور ممکن ہے منافقين س

تھے يا وه لوگ مراد ہوں جو مکہ ميں مسلمان تو ہوئے تھے ليکن پيغمبر کی حمايت اور مسلمانوں کے ساتھ ہجرت سے 
  دست کش ہو گئے تھے۔ 

  
   پيام:
مکن ہے کہ خالی "هللا اکبر" کے نعرے کے ۔ منافق لوگ مسلمانوں کو فريب خورده سمجھتے ہيں (اور کہتے ہيں کہ آيا م١

ساتھ ہر قسم کے جديد اسلحہ کا مقابلہ کيا جائے؟ آيا فقط نعره تکبير سے غيراسالمی طاقتوں کا مقابلہ کيا جا سکتا ہے؟ دين 
  نے انہيں دھوکہ ديا ہے) (غرھٔو آلء دينھم) 

  ۔ خدا پر توکل اور ہے اور غرور کی بات اور ہے۔ ٢
طاقت پر بھروسہ کيا جانا چاہئے جسے کوئی شکست نہيں دے سکتا اور اس کی حمايت بھی حکمت پر  ۔ اس قدرت اور٣

  مبنی ہے۔ (عزيز حکيم) 
  ۔ جن کے حوصلے پست ہوتے ہيں وه منافقين کے ہم نوا ہو جاتے ہيں (المنافقون والذين فے قلوبھم مرض) ۴
ہيں کوئی اسے "توکل" سمجھتا ہے اور کوئی "غرور" اور ۔ ايک ہی عمل کے متعلق مختلف نظريئے قائم کئے جا سکتے ۵

  کوئی فريب۔ 
  

   ۵١، ۵٠آيت 

ی اِْذيَتََو فَّی الَِّذْيَن َکفَُروا اْلَمٰلٓئَِکةُ يَْضِربُْوَن ُوُجْوھَھُْم َو اَْدبَاَرھُْمج َو ُذْوقُْوا َعذَ  َ ٰذلَِک بَِما قَدَّ َمْت اَْيِدْيُکْم  oاَب اْلَحِرْيِق َولَْوتَٰرٓ َو اَنَّ ّهللاٰ
ٍم لِّْلَعبِْیِ◌ِد     oلَْيَس بِظَالَّ

ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر!) اس وقت ديکھو جب فرشتے، کافروں کی جانوں کو لے رہے ہوتے ہيں کہ ان کے چہروں پر اور 
 پشت پر ضربيں لگا رہے ہوتے ہيں (اور کہتے ہيں) جالنے والے عذاب کو چکھو۔ يہ تمہارے اس کئے کی سزا ہے جو

  تمہارے ہاتھ انجام دے چکے ہيں، ورنہ خدا تو اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہيں کرتا۔ 
  

، اور سوره انعام  ٢٧قرآن مجيد ميں کئی بار کفار کی سخت جانکنی کا تذکره آيا ہے جن ميں سے سوره محمد/ ايک نکتہ:
  ميں بھی يہی چيز مذکور ہے۔  ٩٣
  

   پيام:
  …) ان کی جانکنی کے لمحہ ہی سے ہو جاتا ہے۔ (يضربون۔ کافروں پر قہر اٰلہی کا آغاز، ١
  ۔ برزخ ميں بھی عذاب ہے، (ذوقوا عذاب الحريق) ٢
  …) ۔ خدا کی سزائيں، عدل کی بنياد پر ہوتی ہيں (بما قدمت٣

  
   ۵٢آيت 

ِ فَاََخَذھُمُ  َ قَِویٌّ َشِدْيُد اْلِعقَاِب  َکَدْاِب ٰاِل فِْرَعْوَن َوالَِّذْيَن ِمْن قَْبلِِھْمط َکفَُرْوا بِٰاٰيِت ّهللاٰ ُ بُِذنُْوبِِھْمط اِنَّ ّهللاٰ    oّهللاٰ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) تمہارے زمانے کے کافرں کی عادت بھی) فرعون والوں اور ان سے پہلے کے کفار جيسی عادت ہے 
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ں ان کے گناہوں کی سزا ميں اپنی کہ جنہوں نے (عناد اور دشمنی کی بنا پر) آيات خداوندی کا کفر کيا، تو هللا نے بھی انہي
  گرفت ميں لے ليا، يقيناً هللا تعالٰی طاقتور اور سخت عذاب دينے واال ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ بعض اوقات کفر اور ہٹ دھرمی بعض لوگوں کی عادت اور خصلت ہو جاتی ہے۔ (کدْاب) ١
 يار کريں گی تو سزا پائيں گی (والذين من قبلھم) ۔ تمام اقوام خدا کے نزديک يکساں ہيں اگر گمراہی اور کفر کی راہيں اخت٢
۔ هللا تعالٰی کا تو قديم سے يہی طريقہ چال آ رہا ہے کہ کفار کو ضرور سزا دے (جنگ بدر ميں مشرکين کو سزا کوئی نئی ٣

  بات نہيں تھی) 
  ۔ گناه قہر خداوندی کا سبب ہے۔ (بذنوبھم) ۴
م (خواه فرعون ور فرعونيوں جيسی طاقتور ہوں يا مشرکين جيسی کمزور ہوں) ۔ خدا قطعاً عاجز نہيں ہے۔ بلکہ تمام اقوا۵

  قہر اٰلہی کے آگے عاجز ہيں۔ (قوی، شديد العقاب) 
  ۔ جب خدا کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو گناه اور کفر ان کی عادت اور خصلت بن جاتے ہيں (کداب) ۶

  
   ۵٣آيت 

َ لَْم يَُک  َ َسِمْيٌع َعلِْيمٌ ٰذلَِک ِباَنَّ ّهللاٰ ی يَُغيُِّرْوا َما بِاَْنفُِسِھْم َو اَنَّ ّهللاٰ   ال oُمَغيًِّرا نِّْعَمةً اَْنَعَمھَا َعٰلی قَْوٍم َحتّٰ

ترجمہ۔ يہ سزا اس وجہ سے ہے کہ جب خداوند عالم کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اسے تبديل نہيں کرتا مگر يہ
  يل کر ديں، يقيناً خدا سننے اور جاننے واال ہے۔ کہ وه خود اپنے آپ کو تبد

  
   ايک نکتہ:

احاديث ميں ہے کہ بعض عوامل مثالً ظلم اور گناه ايسے ہيں جو نعمتوں کے تبديل ہو جانے کا موجب بنتے ہيں، اسی طرح 
کی نعمتوں کے نزول کا موجب  اقوام و ملل کا گناہوں سے توبہ تائب ہو جانا اور گمراہی کو چھوڑ کر راه حق کو اپنا لينا هللا

  بن جاتا ہے۔ (تفسير فرقان) گناه اور ظلم انسان کو خدائی نعمتوں سے بہره مند ہونے سے دور کر ديتے ہيں۔ 
حديث شريف ميں ہے کہ ظلم سے بڑھ کر اور کوئی چيز خدائی نعمتوں کے تبديل ہونے کا موجب نہيں ہوتی۔ کيونکہ خداوند 

  د کو جلد شرف پذيرائی بخشتا ہے (تفسير فرقان) عالم مظلوم کی آه و فريا
  

   پيام:
  ۔ نعمتوں کا زوال خود ہماری اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ ١
  ۔ معاشرے کی تقدير خود افراد کے ہاتھ ميں ہوتی ہے۔ ٢

  رجم) (بقول عالمہ اقبال نئی سطر افراد کے ہاتھوں ميں ہے اقوام کی تقدير۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستاره۔ از مت
  ۔ خدا کی طرف سے نعمتوں کی عطا اور گرفت اس کے حکيمانہ قانون کے تحت ہوتی ہے۔ ٣
۔ اسالم ميں شخصی سزاؤں کے عالوه اجتماعی اور معاشرتی سزائيں بھی ہيں اور معاشروں کی تبديلی کے لئے بھی ۴

  قوانين موجود ہيں۔ 
  ر اور ماحول ! ۔ انسان ہی تاريخ کو بناتا ہے نہ کہ اقتصاد، تاريخی جب۵
۔ انسان بھی آزاد ہے اور اپنی راہيں تبديل کرنے ميں آزاد ہے اور معاشره بھی انقالبی بن کر اپنے اندر تبديلی پيدا کر سکتا ۶

  ہے۔ 
۔ اقوام و ملل کی سعادت و شقاوت ان کی اندرونی تبديليوں کی مرہون ہوتی ہيں۔ قدرت اور ثروت سعادت يا بدبختی پيدا نہيں٧

  کتيں۔ کر س
۔ سياسی، اقتصادی اور فوجی تبصروں ميں محور و مرکز افراد کی روحانی کيفيت ہوتی ہے نہ کہ اتفاق اور چانس، ٨

  خرافات، حکمفرمانظام (سسٹم) اور تاريخی جبر وغيره۔ 
عمتوں ميں تبديلی ۔ افراد کے اندر کی تبديلی معاشرے کے اندر تبديلی پيدا کرتی ہے۔ اور معاشرے کی يہی اندرونی تبديلی ن٩

  اور انقالب کی راہيں ہموار کرتی ہے۔ 
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  ۔ تم سب خدا کی نگرانی ميں ہو اور خدا تمہيں ديکھ رہا ہے (سميع عليم) ١٠
  

   ۵۴آيت 

بُْوا بِٰاٰيِت َربِِّھْم فَاَْھلَْکٰنھُْم بُِذنُْوبِِھْم َواَغْ     oَرْقنَآ ٰاَل فِْرَعْونَج َوُکلٌّ َکانُْواٰظِلِمْيَن َکَدْاِب ٰاِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذْيَن ِمْن قَْبلِِھْم طَکذَّ

ترجمہ۔ (تمہارے زمانے کے کافر لوگوں کی اندرونی کيفيت) فرعون والوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کی جيسی ہے۔ 
اور فرعون انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانيوں کو جھٹاليا۔ پس ہم نے بھی انہيں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہالک کر ديا 

  والوں کو غرق کر ديا اور يہ سب لوگ ظالم تھے۔ 
  

   ايک نکتہ:
اس سے دو آيات پہلے بھی "کدأب آل فرعونٔٔ کا جملہ گزر چکا ہے، چونکہ ہر ايک جملے کی نوعيت عليحده تھی لٰہذا اس 

يہاں لوگوں حاالت کی تبديلی  جگہ پر اسے دوباره ذکر کيا گيا ہے۔ اس جگہ پر ظالم کو سزا دينے کی بات ہو رہی تھی اور
کی بنا پر نعمتوں کی تبديلی کا ذکر ہے۔ اور يہ بھی ممکن ہے کہ پہلی آيت ميں آخرت کا عذاب مراد ہو اور اس آيت ميں 

  دنيوی عذاب مقصود ہو۔ 
  

   پيام:
  ۔ گزشتہ لوگوں کے حاالت سے درس حاصل کرو۔ ١
اه اپنے نفس پر ظلم ہو يا لوگوں پر يا انبياء اور دين پر (اھلکنا ھم ۔ ظلم اور گناه قہر خداوندی کا موجب ہوتے ہيں خو٢

  بذبوبھم) 
  کانوا ظالمين) …۔ آيات خداوندی کا جھٹالنا، ظلم ہے، (کذبوا٣

  
   ۵۵آيت 

ِ الَِّذْيَن َکفَُرْوا فَھُْم اَل يُْؤِمنُْوَن  الدََّوآبِّ ِعْنَدّهللاٰ    oاِنَّ َشرَّ

  چلنے والوں ميں سے بدترين وه لوگ ہيں جو کافر ہو گئے ہيں، پس وه ايمان نہيں الئيں گے۔ ترجمہ۔ يقينا هللا کے نزديک 
  

   چند نکات:
ويں آيت ميں "شرالدوآب" (چلنے والوں ميں سے بدترين) ان لوگوں کو قرار ديا گيا ہے جو سوچ و بچار  ٢٢اسی سورت کی 

وں کو قرار ديا گيا ہے جو ايمان نہيں التے اور کفر پر ڈٹے اور عقل و فکر سے کام نہيں ليتے۔ اور اس آيت ميں ان لوگ
  ہوئے ہيں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کا سرچشمہ، صحيح معنوں ميں عقل سے کام نہ لينا ہے۔ 

قرآن مجيد انسان کی تصويرکشی عقل اور ايمان ميں کرتا ہے يعنی اگر کوئی شخص عقل سے کام نہيں ليتا يا کفر کا ارتکاب 
  ا ہے وه مدار انسانيت سے خارج ہے۔ پس حقيقی انسان عاقل اور مومن ہی ہے۔ کرت

  ممکن ہے کہ کافر، لوگوں کے نزديک کسی عزت و احترام کا حامل ہو ليکن خدا کے نزديک وه بدترين جانور ہے۔ 
ی کوئی چيز مانع نہيں تفسيروں ميں اس آيت کا مصداق يہوديوں کو بتايا گيا ہے: ليکن اس کے مفہوم کے کلی ہونے سے بھ

  ہے۔ 
  

   پيام:
  ويں آيت کے پيش نظر)  ٢٢۔ عقل سے کام نہ لينا، کفر کی جڑ ہے۔ (اسی آيت اور اسی سورت کی ١
۔ جو لوگ انبياء کی آواز کو سنتے ہيں ليکن اس کی طرف توجہ نہيں ديتے وه روئے زمين پر چلنے والوں ميں سے بدترين٢

  مخلوق ہيں۔ 
  ض لوگوں کے لئے کفر ملکہ بن جاتا ہے اور ان کے مستقبل کو تاريک کر ديتا ہے (کفرو۔الئومنون ) ۔ بعض اوقات، بع٣
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   ۵۶آيت 

ٍة وَّ ھُْم اَل يَتَّقُْونَ     oاَلَِّذْيَن َعاھَْدتَّ ِمْنہُْم ثُمَّ يَْنقُُضْوَن َعْھَد ھُْم فِْی ُکلِّ َمرَّ

ترجمہ۔ يہ وہی لوگ تو ہيں کہ جن سے تم نے عہد و پيمان ليا ہے ليکن پھر وه ہر مرتبہ اسے توڑ ديتے ہيں اور (اپنے عہد و
  پيمان کے حفظ کرنے ميں) تقوٰی سے کام نہيں ليتے۔ 

  
   ايک نکتہ:

کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہيں پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ يہوديوں کا يہ معاہده تھا کہ وه مشرکين 
کريں گے اور مسلمانوں کو کوئی تکليف نہيں پہنچائيں گے۔ ليکن بدعہد يہوديوں نے اپنے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ 

 کرکے اپنی روايتی عہدشکنی کا ثبوت ديا اور جنگ خندق ميں مشرکين کی کمک کرتے ہوئے انہيں اسلحہ بھی فروخت کيا۔ 
  

   پيام:
  ينقضون عھدھم) …شکنی، انسانيت سے سازگار نہيں ہے۔ (شر الدوآب ۔ عہد١
  ۔ عہدشکنی کافروں کا وطيره ہے۔ "کفروا" گزشتہ آيت ميں (ينقضون) اسی آيت ميں۔ ٢
  ۔ وفاشعاری اور جوانمردی تقوٰی کے ساتھ الزم و ملزوم ہيں۔ (ينقضون، اليتقون) ٣
   30کار بدديانت بھی۔  ۔ عہدشکنی کرنے واال، جھوٹا بھی ہے اور خيانت۴
۔ زياده خطره ان لوگوں سے ہوتا ہے، پيمان شکنی اور بدعہدی جن کا شيوه اور خصلت بن چکی ہوتی ہے اور انہيں اس ۵

  بات کی کوئی پروا تک بھی نہيں ہوتی۔ (ينقضون۔ فی کل مرة، اليتقون) 
  

   ۵٧آيت 

ْد بِِھمْ  ا تَْثقَفَنَّھُْم فِی اْلَحْرِب فََشرِّ ُرْوَن  فَاِمَّ ْن َخْلفَھُْم لََعلَّھُْم يَذَّکَّ    oمَّ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) جب تم ان کے ساتھ جنگ کرو تو (دشمن کو سزا دے کر) ان کے بعد والوں کو وحشت ميں ڈال کر 
  انہيں منتشر کر دو شايد کہ وه نصيحت حاصل کريں (اور سازشوں سے باز آ جائيں)۔ 

  
   دو نکات:

"ثقف" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں خوب غور و خوض اور بڑی تيزی کے ساتھ کسی چيز کا درک "تثقفنھم" کا جملہ 
  کرنا، يعنی کفار کے ساتھ جنگ کے موقع پر مکمل ہوشياری کے ساتھ ان کا سامنا کرو تاکہ غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ 

عنی دشمن پر اس طرح حملہ کرو اور ايسے جنگی "تشريد" کے معنی ہيں بدامنی اور بے چينی پيدا کرکے منتشر کر دينا، ي
منصوبے کے ساتھ ان سے لڑو کہ ان کے پس پرده حامی اور مددگار نيز محاذ کے پيچھے چھپے ہوئے ان کے ساتھی اس 

  حد تک گھبرا جائيں اور وحشتناک ہو جائيں کہ تم پر حملے کا سوچ بھی نہ سکيں۔ 
  
   پيام
امن و امان کو درہم برہم کرتے ہيں ان کی سزا يہ ہے کہ وه خود وحشت ناک اور ۔ جو عہدشکن، قوم اور معاشرے کے ١

  غيرمطمئن ہو جائيں۔ 
۔ عہد شکنوں پر تمہارا حملہ اچانک، بڑی تيزی کے ساتھ، پورے حساب و کتاب کے تحت اور تباه کن ہونا چاہئے (تثقفنھم۔ ٢

  شردبھم) 
پيدا کرنا، ان کے لشکر ميں خوف اور وحشت ايجاد کرنا فوجی اصولوں ۔ دشمن کو غافل کرکے مار دينا، ان ميں انتشار ٣

  ميں شامل ہے۔ 
  ۔ عہدشکنوں سے بڑی سختی کے ساتھ پيش آؤ۔ (شردبھم) ۴
۔ اگرچہ اسالم رحمت و مہربانی کا دين ہے ليکن خيانت، عہدشکنی، گڑبڑ پھيالنے اور امن و امان کا مسئلہ پيدا کرنے کو ۵

  برداشت نہيں کرتا۔ 



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

 
 

  ۔ مسلمانوں ميں ہيبت اور شان و شوکت ہونی چاہئے۔ (فشرد بھم من خلفھم) ۶
  ۔ کفار کے حوصلے اس قدر پست کر دو کہ دوباره کبھی تم پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکيں، (فشردبھم) ٧
ر نہيں ہے۔ ۔ اسالم جہاں تبليغ اور موعظے کا دين ہے وہاں قدرت و طاقت اور پيش قدمی اور حملے سے بھی بے خب٨

  (فشردبھم) 
  

   ۵٩، ۵٨آيت 

َ اَل يُِحبُّ اْلَخآئِنِْيَن  ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاَ م ْنبِْذ اِلَْيِھْم َعٰلی َسَوآئٍط اِنَّ ّهللاٰ  oع َواَل َيْحَسبَنَّ الَِّذْيَن َکفَُرْوا َسبَقُْواط اِنَّھُْم اَل يُْعِجُزْوَن oَواِمَّ

ترجمہ۔ اور اگر (کچھ عالمتوں کی وجہ سے) ان لوگوں سے اس بات کا خوف محسوس کرو کہ وه عہد و پيمان ميں خيانت 
کريں گے تو تم پيمان کو يکدم ختم کرکے انہيں بتا دو کہ ان کے ساتھ انہی کے جيسا عمل کيا جائے گا، يقيناً خدا خيانت 

  کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا۔ 
  ہ خيال نہ کريں کہ وه (مسلمانوں سے) سبقت لے گئے ہيں، يقينا وه (تمہيں) عاجز نہيں کر سکيں گے۔ اور کفار ي

  
   چند نکات:

"فانبذ" کا لفظ "نبذ" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں پھينکنا، اور يہاں پر دشمن کی طرف پيمان کے پھينکنے سے مراد يہ 
ے تاکہ دشمن بھی غفلت ميں نہ رہے اور تمہيں بھی يہ نہ کہا جائے کہ "انہوںہے کہ اسے ختم کر دينے کا اعالن کر ديا جائ

  نے جوانمردی کا ثبوت نہيں ديا" 
"علی سواء" کے معنی يا تو "مقابلہ بہ مثل" کے ہيں يعنی جس طرح وه دشمن سازشوں اور معاہده کے توڑنے کی فکر ميں 

ھر معاہدے کے خاتمے کا واضح اعالن مراد ہے۔ (تفسير نمونہ) يا دشمن ہيں تم بھی انہی کی طرح معاہده کو ختم کر دو، يا پ
  کے ساتھ عادالنہ سلوک مراد ہے (تفسيرالميزان) 

يہ آيت اس موقع کے لئے ہے جہاں دشمن کی طرف سے اس بات کے قرائن پائے جائيں کہ وه حملہ کرنے کی تياری کر 
  لئے پہل کی جا سکتی ہے۔ رہے ہيں، تو ايسے موقع پر معاہده کو ختم کرنے کے 

  
   پيام:
۔ معاہدے کی پابندی اس وقت تک ہے جب تک کسی قسم کی سازش کا خطره نہ ہو، ورنہ اسے ختم کر دينے کا اعالن کر ١

  ديا جائے۔ 
۔ اگر تمہيں دشمن کی طرف سے خطره بھی درپيش ہو پھر بھی بدديانتی کا مظاہره نہ کرو، معاہدے کے خاتمے کا کھلم ٢

  اعالن کر دو۔ (فانبذاليھم) کھال 
 ۔ دشمن کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا سلوک کرو۔ (علی سواء) بنا بر تفسيرالميزان "علی سوآء" کے معنی ہيں "بالعدل" ٣
  ۔ معاہدے کا ختم کر دينا، "مقابلہ بہ مثل" کے طور پر ايک عادالنہ طريقہ کار ہے۔ (علی سوآء) ۴
ام اور قابل مذمت ہے، خواه کفار کی طرف سے ہو يا مسلمين کی طرف سے (اليحب ۔ خيانت خواه کسی طرف سے ہو حر۵

  الخائنين) 
  ۔ غيراعالنيہ جنگ خيانت ہے۔ (از تفسير الميزان) ۶
  ۔ اسالم، انسانی حقوق، اقرارناموں اور معاہدوں کا پابند ہے۔ ٧
  ۔ خدائی طريقہ کار سے سبقت حاصل نہيں کی جا سکتی (سبقوا) ٨
  خيانت کرکے کسی مقصد کو حاصل نہيں کر سکتے۔ (اليعجزون) ۔ کفار، ٩
  ۔ ايسا زيرکانہ طريقہ کار اپناؤ کہ کفار يہ نہ سمجھيں کہ تم سے آگے بڑھ گئے ہيں۔ ١٠
  

   ۶٠آيت 

 ِ بَاِط اْلَخْيِل تُْرِھبُْوَن بِہ َعُدوَّ ّهللاٰ ٍة وَّ ِمْن رِّ ْن قُوَّ ا اْستَطَْعتُْم مِّ ْوا لُہُْم مَّ ُ يَْعلََمھُْمطَوَما َواَِعدُّ  َوَعُدوَّ ُکْم َوٰاَخِرْيَن ِمْن ُدْونِِھْم اَل تَْعلَُمْونَھُْمج ّهللاٰ
ِ يَُوفَّ اِلَْيُکْم َو اَْنتُْم اَل تُْظلَُمْونَ     oتُْنفِقُْوا ِمْن َشْیٍء فِْی َسبِْيِل ّهللاٰ
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ت اور گھوڑے تيار رکھو، تاکہ خدا کے دشمن کو ترجمہ۔ اور ان (دشمنوں کے ساتھ مقابلے) کے لئے جتنا کر سکتے ہو طاق
اور اپنے دشمن کو اور ان کے عالوه ان دشمنوں کو ڈراؤ جنہيں تم نہيں جانتے ليکن خدا جانتا ہے۔ اور خدا کی راه ميں جس 

  قدر بھی خرچ کرو گے اس کاپورا پورا بدلہ تمہيں ملے گا اور تم پر ظلم نہيں کيا جائے گا۔ 
  

   ايک نکتہ:
يت مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے ميں ہر طرح سے خبردار کر رہی ہے اور ساتھ ہی انہيں ہر دور ميں ہر قسم کے يہ آ

اسلحہ، وسائل، امکانات، تبليغی طريقہ کار حتی کہ نعرے اور ترانے وغيره تيار رکھنے کے متعلق آماده رہنے کا حکم دے 
رہو کہ کفار تمہاری جنگی صالحيتوں سے گھبرا جائيں اور تم پر  رہی ہے۔ کہ "اے مسلمانو! تم ہر وقت اس حد تک تيار

  حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکيں" 
حضرت رسالت مآب صلے هللا عليہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ يمن ميں جديد اسلحہ تيار کيا جا رہا ہے تو آپ نے کسی 

وايت ہے کہ فرمايا: "ايک تير کے ذريعہ تين آدمی شخص کو بھيجا کہ وہاں سے وه خريد کر لے آئے۔ اور آپ ہی سے ر
بہشت ميں جائيں گے، بنانے واال، تيار کرنے واال اور چالنے واال" (تفسير فرقان، منقول از تفسير در منثور) اسالم ميں 

ز قرار ديا گياتيراندازی اور گھڑسواری کے مقابلوں کی تاکيد کی گئی ہے اور ان مقابلوں ميں لگائی جانے والی بازی کو جائ
  ہے تاکہ مسلمانوں ميں جنگی آمادگی ہميشہ برقرار رہے۔ 

"لھم" کی ضمير کفار اور ان لوگوں کی طرف لوٹ رہی ہے جو سابقہ آيت ميں مذکور ہوئے ہيں کہ جن سے خيانت کا خطره
  ہوتا ہے۔ 

  
   پيام:
دی قوت کے لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے ۔ مسلمانوں کو جنگ کے لئے ہميشہ مکمل طور پر آماده رہنا چاہئے، افرا١

اور وسائل حمل و نقل کے لحاظ سے غرض کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہيں ہونی چاہئے اور اس انتظار ميں نہ رہيں کہ
  دشمن حملہ کرے گا تو پھر تياری کريں گے۔ (اعدوا) 

ھی قدرت اور طاقت کا مظاہره بھی ضروری ہو ۔ ہر مقام پر منطق اور مذاکرات بھی کارساز اور کافی نہيں ہوا کرتے کب٢
  جاتا ہے (قوة) 

۔ ہر دور ميں جديدترين اور ترقی يافتہ ترين اسلحہ کو اور ديگر وسائل جنگ کو اپنے دفاع کے لئے آماده رکھو اور کسی ٣
ضروری ہوں تو بھی چيز سے فروگزار نہ کرو۔ اور سياسی اور عسکری قوت سے کبھی غفلت نہ برتو، خواه تبليغی وسائل 

  من قوة)۔ …(بھی اور عسکری ذرائع کی ضرورت ہو تو بھی، غافل ہرگز نہ ہونا
  …) ۔ اسالم ميں سب مسلمان سپاہی ہيں اور عمومی الم بندی ضروری ہے۔ (اعدوا، ترھبون، تنفقوا۴
ڈالنے کا يہ انداز  ۔ اگر صورت تبديل کر لينے سے دشمن کے دل ميں وحشت پيدا ہوتی ہے تو بھی ايسا کرو۔ اور رعب۵

   31ايک فريضہ بن جاتا ہے (من قوة) 
۔ جنگی گھوڑے وه ہوتے ہيں جو اصطبل ميں ہر وقت جنگ کے لئے تيار رکھے جاتے ہيں اور انہيں اصطبل ہی ميں دانہ ۶

  پانی ديا جاتا ہے نا کہ وه جو کھلے ہوئے ہوتے ہيں۔ 
  ل کی بھی، (من قوة۔ من رباط الخيل) ۔ افرادی قوت کی آمادگی بھی الزم ہے اور جنگی وسائ٧
  من قوة) …(۔ موجوده فوجی وسائل پر ہی اکتفا نہ کرو، ان وسائل ميں اضافہ بھی کرو٨
۔ وحدت اور قومی اتحاد بھی ايک طرح کی قوت ہے، جو فراہم رکھنا چاہئے، کيونکہ قومی انتشار کی صورت ميں دشمن ٩

  کو نہيں ڈرايا جا سکتا۔ (من قوة) 
گی آمادگی کا مقصد اسالم اور مسلمانوں کی حفاظت ہوتا ہے نہ کہ لوٹ مار، غارت گری اور استعمار و استثمار (يا ۔ جن١٠

  باالفاظ ديگر مارشل الء) 
  ۔ اقدا راسالمی کی بھی حفاظت ہونی چاہئے اور حقوق انسانی کی بھی (عدوهللا وعدو کم) ١١
  جاتا ہے ذاتی، نسلی اور قومی اغراض کو نہيں (عدوهللا وعدوکم) ۔ اسالم ميں دين و مذہب ہی کو پيش نظر رکھا ١٢
   32۔ سارے دشمن بھی پہچانے ہوئے نہيں ہوتے (التعلمونھم) ١٣
۔ آماده رہنے کے بارے ميں صرف جانے پہچانے دشمن کو مدنظر نہ رکھو، بلکہ ہر موقع محل پر ان جانے دشمن کو ١۴

   بھی ضرور مدنظر رکھا کرو۔ (التعلمونھم)
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  ۔ صرف اسلحہ اور افرادی قوت ہی کافی نہيں مالی تعاون بھی ضروری ہوتا ہے (وما تنفقوا) ١۵
۔ مالی امداد، امت مسلمہ کی تقويت کا موجب ہوتی ہے جس کا فائده خود لوگوں ہی کو پہنچتا ہے اور اسالمی معاشرے ١۶

  ہوتی ہے (يوف اليکم)  کی اقتصادی حالت سدھر جاتی ہے جو مسلمانوں کی عزت و عظمت کا موجب
 ۔ اسالم ايک نظام اور منظم حکومت کا دين ہے۔ کيونکہ اس کے بغير دشمن کو کوئی خوف و ہراس نہيں ہوتا (ترھبون) ١٧
۔ دشمن کے مقابلے ميں آماده رہنے کے لئے تمام دفاعی بنيادوں کو خواه وه علمی ہوں يا ثقافتی، اقتصادی ہوں يا عقيدتی ١٨

در مضبوط ہونا چاہئيں کہ دشمن ہر لحاظ سے مسلمانوں سے خوف کھائے، اور ہر محاذ پر اس کے ناپاک اور سياسی اس ق
  منصوبے ناکام ہو جائيں (ترھبون بہ) بطور مطلق بيان ہوا ہے۔ 

۔ محاذ جنگ کی امداد صرف مالی لحا ظ ہی سے نہيں کی جاتی بلکہ ہر طرح سے کی جاتی ہے خواه مالی ہو يا جانی، ١٩
  کی ہو يا آبرو کی، اثر و رسوخ کی ہو يا قلم کی غرض ہر طرح سے محاذ کی امداد ضروری ہے (من شٔی) عزت 
  ۔ کمک کی بہم رسانی کے لئے مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے خالی تقريروں اور نعروں سے کچھ نہيں بنتا۔ ٢٠
و گا جب يہ انفاق خدا کی راه ميں اور خدا کی ۔ تمہارے خرچ کرنے اور خير و برکت کے آثار کا تمہيں اس وقت فائده ہ٢١

خوشنودی کے لئے ہو گا، اگر مقصود رياکاری شہرت، خودنمائی اور شرما شرمی ہوں گے تو کوئی فائده نہيں ہو گا۔ (فی 
  سبيل هللا) 

ی مخصوص ۔ جنگ کا بجٹ اور محاذ جنگ کا سنبھالنا لوگوں کے ذمہ ہے اور پھر يہ کہ يہ جنگ کے دنوں کے ساتھ بھ٢٢
نہيں (وما تنفقوا) کا حکم ہے جو مطلق طور پر ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہيے کہ ہر وقت آماده رہنے 

 کے لئے رقم خرچ کريں۔ 

 

 تفسيرنور

 

   ٧۵تا  ۶١آيت نمبر 
  

   ۶١آيت 

ِمْيُع اْلَعلِْيُم  ِ ط اِنَّہ ھَُوالسَّ ْلِم فَاْجنَْح لَھَا َو تََوکَّْل َعلَی ّهللاٰ    oَو اِْن َجنَُحْوا لِلسَّ

ترجمہ۔ اور اگر دشمن صلح کے لئے مائل ہوجائيں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور خدا پر توکل کرو کيونکہ وه يقيناً سننے اور 
  جاننے واال ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ اسالم، جنگ کا خواہاں نہيں ہے۔ ١
  ۔ مسلمانوں کو اس قدر طاقتور ہونا چاہئے کہ صلح کی پيشکش دشمن کی طرف سے (جنجوا) ٢
کا حکم ہو يا صلح کی پيشکش کی منظوری اس کا اختيار پيغمبر خدا کے ہاتھ ميں ہے اور يہ رہبر کے اختيارات  ۔ جنگ٣

  ميں شامل ہے۔ (فاجنح) کا لفظ ہے "فاجنحوا" نہيں ہے۔ 
  ۔ جب قدرت مند بن جاؤ تو اپنی اس قدرتمندی سے ناجائز مفاد نہ اٹھاؤ بلکہ ميالن دکھاؤ (فاجنح) ۴
  کش منظور کرتے ہوئے خدا پر بھروسہ کرو (فاجنح لھا و توکل) ۔ صلح کی پيش۵
۔ صلح کی پيشکش کے وقت دشمن کی سازش کا بھی انديشہ ہوتا ہے اور بعض "يار دوستوں" کی زبان کے زخم کا خطره ۶

   33بھی ہوتا ہے، ليکن ہر حالت ميں خدا پر بھروسہ کيا جائے (توکل علی هللا) 
  

   ۶٢آيت 
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ہُط ھَُوالَِّذْیٓ اَيََّدَک بِنَْصِره َو بِاْلُمْؤِمنِْيَنَو اِْن يُِّريْ    ال oُدْوآ اَْن يَّْخَدُعْوَک فَاِنَّ َحْسبََک اللّٰ

ترجمہ۔ اور اگر دشمن آپ کو دھوکہ دينا چاہيں گے بھی تو يقيناً خدا آپ کے لئے کافی ہے، خدا وہی تو ہے، جس نے اپنی 
  ئيد کی ہے۔ اور مومنين کی نصرت کے ساتھ آپ کی تا

  
   دو نکات:

اگر رہبر مسلمين کو اس بات کا يقين ہو جائے کہ دشمن صلح کے پردے ميں دھوکہ دينا چاہتا ہے تو يہ اور بات ہے، ورنہ 
اگر احتمال ہو کہ دھوکہ ہے يا نيک نيتی تو ايسی صورت ميں مکمل ہوشياری کے ساتھ صلح کی پيشکش کو قبول کر لينا 

  چاہئے۔ 
ميں "مومنين کے ذريعے پيغمبر اکرم کی تائيد و حمايت" سے مراد حضرت علی عليہ اسالم کی تائيد اور بعض روايات 

حمايت ہے، چنانچہ ابن عساکر اپنی کتاب ميں حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ سے روايت کرتے ہيں کہ عرش اٰلہی پر لکھا 
  ہوا ہے: 

تہ بعلی" ميرے سوا کوئی معبود نہيں، ميرا کوئی شريک نہيں، حضرت "ال الہ اال انا الشريک لی محمد عبدی و رسولی: ايد
  محمد ميرے بندے اور رسول ہيں اور ميں نے علی کے ذريعہ ان کی تائيد و نصرت کی ہے، 
  يہ وہی ہے جو هللا نے قرآن کی اسی آيت ميں فرمايا ہے (ھوالذی ايدک بنصره و بالمٔومنين)۔ 

   )١٩۴ص،  ٣، و ملحقات احقاق الحق جلد  ١٩٩ص  ٣ز در منثور جلد (مالحظہ ہو تفسير فرقان منقول ا
  

   پيام:
۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ صلح کی پيشکش کو نہ ٹھکرائيں تاکہ دشمن کو ان کے خالف اس پروپيگنڈے کا موقع نہ مل ١

  سکے کہ "مسلمان جنگ طلب ہوتے ہيں"، البتہ ہوشياری ضروری ہے تاکہ دھوکہ نہ کھا جائيں۔ 
 اگر ہم اپنے فريضہ پر عمل پيرا رہيں تو مشکالت سے نہيں گھبرانا چاہئے، کيونکہ مشکل کشا خدا کی ذات ہے۔ (ايدک)  ۔٢
  ۔ خدائی امداد بھی، عوامی حمايت کے ساتھ ساتھ ہے (بنصره و بالمٔومنين) ٣
  ۔ لوگ، رہبر کے دست و بازو اور حامی و مددگار ہوتے ہيں (و بالمٔومنين) ۴
  دا سے غفلت برتے بغير اس کے بندوں سے مدد مانگی جائے تو شرک نہيں ہے۔ ۔ اگر خ۵
  ۔ اگر عوام بيدار ہوں اور لطف اٰلہی شامل حال ہو تو دشمن کی تمام چاليں ناکام ہو جاتی ہيں۔ ۶
  ۔ عوامی حمايت بھی هللا کے ارادے اور منشا کے تحت حاصل ہوتی ہے۔ (حسبک هللا) ٧

  
   ۶٣آيت 

َ اَلََّف بَ َواَلََّف بَ  آ اَلَّفََت بَْيَن قُلُْوبِِھْم َوٰلِکنَّ ّهللاٰ    oْينَھُْمطاِنَّہ َعِزْيٌز َحِکْيٌم ْيَن قُلُْوبِِھْمط لَْو اَْنفَْقَت َما ِفی ااْلَْرِض َجِمْيًعا مَّ

ہ زمين ميں ہے ترجمہ۔ اور هللا نے ان (مومنين) کے دلوں ميں الفت پيدا کر دی ہے، اگر آپ وه سب کچھ خرچ کرتے جو ک
پھر بھی ان کے دلوں ميں الفت اور محبت پيدا نہ کر سکتے، ليکن هللا تعالٰی نے ان کے درميان الفت پيدا کی ہے اور وه يقينی

  طور پر غالب اور حکمت واال ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ دل اور دلوں کے درميان الفت خدا کے ہاتھ ميں ہے (الف) ١
  ما الفت) …جگہ پر کارآمد نہيں ہوا کرتے۔ (لوانفقت ۔ مال و دولت اور جاه و مقام ہر٢
۔ لوگوں کے ديرينہ اختالفات کا حل کرنا، پيغمبر اسالم کی نبوت کا ايک معجزه تھا کہ هللا تعالٰی نے لوگوں کے دلوں کو ٣

  آپس ميں جوڑ ديا۔ اور ان کے درميان الفت برقرار ہو گئی۔ 
يں قرآن ميں ذکر کيا گيا ہے اور ان کو لوگوں اور پيغمبر کے لئے احسان کے طور۔ وحدت اور الفت هللا کی نعمتيں ہيں جنہ۴

   34پر ذکر کيا گيا ہے۔ 
۔ ظاہری اتحاد سے زياده اہم، قلبی اور باطنی پيوند ہے ورنہ ظاہر ميں تو کافر بھی متحد ہيں ليکن ان کے دل منتشر ہيں۔ ۵
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35   
دا پر ايمان اور "حبل هللا" (خدائی رسی) کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور وه ۔ وحدت اور اتحاد قائم کرنے کی واحد راه، خ۶

  بھی خدا کی طرف سے ہے۔ 
۔ لوگ اپنے رہبر کے لئے اس وقت زور بازو ثابت ہو سکتے ہيں جب وه باہم متحد ہوں، ورنہ رہبر کی کمر کو توڑ کر ٧

  رکھ ديتے ہيں۔ (گزشتہ اور موجوده آيت کے پيش نظر) 
يت ميں تو يہ بتايا جا رہا ہے کہ اگر تمام روئے زمين کا سرمايہ بھی خرچ کر ڈالو تب بھی ان لوگوں کے دلوں سوال: اس آ

ميں الفت اور محبت ايجاد نہيں کر سکو گے، تو پھر زکٰوة کی مدد سے تاليف قلب کے لئے کيوں خرچ کرنے کا حکم ہے کہ 
  "والمٔولفة قلوبھم"؟ 

ود کينہ اور اس کی تاريخ مختلف ہيں۔ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے کہ ايک ہی مسکراہٹ اور جواب: لوگوں کے دلوں ميں موج
مختصر سے تحفے کے ساتھ تمام رنجشيں دور ہو جاتی ہيں اور بعض دفعہ اس قدر گہرا اور پرانا ہوتا ہے کہ کسی بھی 

  طرح سے اسے دور نہيں کيا جا سکتا۔ 
  

   ۶۴آيت 

ُ َوَمِن اتَّبََعَک ِمَن اْلُمْؤِمنِْيَن ٰيٓاَ يُّھَا النَّبِیُّ َحسْ     oبَُک ّهللاٰ

  ترجمہ۔ اے پيغمبر! آپ کے لئے هللا اور مومنين ميں سے وه لوگ کافی ہيں جو آپ کی پيروی کر چکے ہيں۔ 
  

   دو نکات:
تو اس پر يہ آيت بنی قريظہ اوربنی نضير ميں سے کچھ يہوديوں نے پيغمبر اسالم کو اپنی مدد کی جھوٹی يقين دہانی کرائی 

نازل ہوئی کہ ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہيں ہے، مومنين ہی آپ کے لئے کافی ہيں۔ اور اسی آيت کے ضمن ميں اگلی 
  آيت ميں بيان ہونے واال جہاد کا حکم بھی مقدمہ کے طور پر ذکر ہو گيا ہے۔ 
يں مذکور "مٔومنين" سے مراد ذات علی بن ابی کتاب "فضائل الصحابہ" ميں حافظ ابو نعيم روايت کرتے ہيں کہ اس آيت م

   36طالب عليہ اسالم ہے۔ 
  

   پيام:
۔ اسالمی نظام کا دارومدار خدا، رسول اور مٔومنين پر ہے۔ اسالمی معاشرے ميں رہبر کا تعين خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ١

  بردار ہوتے ہيں۔ جس کا قانون وحی کے ذريعہ مرتب ہوتا ہے اور لوگ اس قانون اور رہبر کے فرمان
۔ اگر غيرهللا سے استمداد اور حمايت سے دلی سکون خداوند عالم کی منشا اور اس کی مرضی کے ساتھ ہو تو يہ توحيد کے٢

منافی نہيں ہے۔ شرک تو وہاں ہوتا ہے جہاں خدا کی قدرت اور مرضی کے خالف غيرهللا پر ہی سارا تکيہ کيا جائے۔ ليکن 
يات اور حمايتيں خدائی اراده کے تحت اور ا س کے نور کی روشنی ميں باقی رہيں گے توحيد جب تک قلوب، افکار، نظر

  کے مدار سے باہر نہيں نکل پائيں گے۔ 
۔ ايمان کے ساتھ ہی اطاعت سودمند ہوتی ہے نہ کہ ايمان کے بغير اطاعت يا اطاعت کے بغير ايمان، (من اتبعک من ٣

  المٔومنين) 
  طاعت گزار نہيں تھے۔ (من المٔومنين) ۔ کچھ لوگ پيغمبر کے ا۴

  
   ۶۵آيت 

ْنُکْم ِعْشُرْوَن َصاِبُرْوَن يَْغلِبُْوا مِ  ِض اْلُمْؤِمنِْيَن َعلَی اْلقِتَالِط اِْن يَُّکْن مِّ َن الَِّذْيَن ٰيٓاَ يُّھَا النَّبِیُّ َحرِّ ائَةٌ يَّْغلِبُْوآ اَْلفًا مِّ ْنُکْم مِّ ائَتَْينِج َو اِْن يَُّکْن مِّ
   oَکفَُرْوا بِاَنَّھُْم قَْوٌم الَّ يَْفقَھُْونَ 

ترجمہ۔ اے پيغمبر! مومنين کو جنگ کے لئے آماده کرو، اگر تم ميں سے بيس آدمی صابر ہوں تو وه دو سو پر غالب آ جائيں 
سے لوگ ہيں جواور اگر تم ميں سے سو (صابر) لوگ ہوں تو وه کفار کے ہزار افراد پر کاميابی حاصل کر ليں، کيونکہ يہ اي

  سمجھتے نہيں ہيں۔ 
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   دو نکات:

يہ آيت تعداد کے لحاظ سے افرادی طاقت کی نفی کر رہی ہے اور ايمان، صبر اور حوصلے ہی کو معيار قرار دے رہی ہے،
آيت اس تاثر کو ختم کرنے کے لئے کہ بيس آدمی دو سو پر فتح پا سکتے ہيں، اس بات کو ايک بار پھر دہراتی ہے کہ سو 

  آدمی ہزار انسانوں پر غالب آ سکتے ہيں بشرطيکہ وه مومن اور صابر ہوں۔ 
زمانہ صدر اسالم کی جنگوں ميں کبھی بھی اعداد و شمار کے ذريعے موازنہ نہيں کيا جاتا تھا، اور نہ کہيں پر عددی قوت 

احد ميں تين ہزار کفار کے مقابلے  مجاہد ہزار کفار کے مقابلے ميں تھے، ٣١٣کو معيار قرار ديا جاتا تھا، جنگ بدر ميں 
ميں صرف سات سو جنگجو تھے، جنگ خندق ميں تين ہزار مسلمانوں کا دس ہزار کفار سے مقابلہ تھا جبکہ جنگ موتہ ميں 

  دس ہزار مسلمان ايک الکھ کے ساتھ نبردآزما تھے۔ 
  

   پيام:
آماده کرے۔ لشکر کے فرمانروا کا فرض بنتا ہے ۔ رہبر کے وظائف اور فرائض ميں شامل ہے کہ لوگوں کو جہاد کے لئے ١

  کہ جنگی کارروائی سے پہلے اپنی دلنشين باتوں سے لشکر کا دل گرما دے (حرض) 
  ۔ دشوار اور مشکل کام تشويق و ترغيب اور تلقين کے ذريعہ آسان ہو جاتے ہيں اور اسی ميں کاميابی کا راز ہے۔ ٢
  ہت ضروری ہے۔ ۔ جنگ اور جہاد ميں تبليغات کا ہونا ب٣
  ۔ محاذ جنگ ميں اصل اہميت ايمان اور صبر کو حاصل ہے عددی قلت اور کثرت کی کوئی اہميت نہيں۔ ۴
  ۔ ابتدائے اسالم ميں دشمن کے دسويں حصے کے برابر مجاہدين کی موجودگی سے حکم جہاد صادر ہو جاتا تھا۔ ۵
ن، صبر اور معرفت و آگاہی (مومنين، صابرين) اور کفار ۔ مجاہد کے لئے ان تين صفات کا حامل ہونا ضروری ہے ايما۶

  کے بارے ميں ہے "اليفقھون"۔ 
۔ اسالمی لشکر کو کم از کم بيس افراد پر مشتمل ہونا چاہئے اس سے کم پر نہيں، بلکہ بعض صورتوں ميں تو ايک سو سے٧

  کم افراد پر مشتمل نہيں ہونا چاہئے۔ (از تفسير فرقان) 
فت کاميابی کے عوامل ميں سے ہے چنانچہ اگر گہری شناخت، آگاہی پر مبنی عقائد اور مقصد و ہدف کی ۔ آگاہی اور معر٨

  معرفت نہ ہو تو شکست يقينی ہو جاتی ہے (اليفقھون) 
  

   ۶۶آيت 

ائَةٌ َصابِ  ْنُکْم مِّ ُ َعْنُکْم َوَعلَِم اَنَّ فِْيُکْم َضْعفًاط فَاِْن يَُّکْن مِّ ِہط اَْلٰئَن َخفَفَّ ّهللاٰ ْنکُم ْاَْلٌف يَّْغلِبُْوآ اَْلفَْيِن بِاِْذِن اللّٰ َرةٌ يَّْغلِبُْوا ِمائَتَْينِج َو اِْن يَُّکْن مِّ
بِِرْيَن  ُ َمَع الّصٰ    oَوّهللاٰ

ترجمہ۔ اب هللا تعالٰی نے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر ديا اور جان ليا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، پس اگر تم ميں سے سو 
ی ہوں تو وه (کفار کے) دو سو لوگوں پر غالب آ جائيں گے اور اگر تم ميں سے ايک ہزار آدمی ہوں تو (ان کے) صابر آدم

  دو ہزار افراد پر خدا کے حکم سے کامياب ہو جائيں گے۔ اور هللا تعالٰی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 
  

   دو نکات:
حانی کمزوری ہے کيونکہ سپاه اسالم ميں جسمانی اور عددی آيت ميں مذکور "ضعف" (کمزوری) سے مراد عقيدتی اور رو

  کے اعتبار سے کمی نہيں ہوئی تھی۔ 
اس آيت ميں اور اس سے پہلی آيت ميں تين ايسے روحانی مسائل کی طرف اشاره ہوا ہے جو کاميابی کے اصل عوامل ہيں۔ 

  اور جن کے بغير شکست يقينی ہے اور وه ہيں صبر، ايمان اور معرفت۔ 
  
   يام:پ
۔ امور کو چالنے کے لئے بعض خصوصی احوال کی بنا پر آئين اور قوانين ميں تبديلی کرنا پڑتی ہے اور اس سے استقالل١

  مزاجی متاثر نہيں ہوتا۔ (االن خفف) 
۔ فرائض کی ادائيگی کا حکم بھی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے اور قانون سازی کے موقع پر کمزور لوگوں کو بھی پيش ٢
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  ر رکھنا چاہئے۔ (فيکم ضعفا) نظ
  ۔ شکست کا اصل موجب اندر سے ہی ظاہر ہوتا ہے باہر سے نہيں (فيکم ضعفا) ٣
۔ بعض اوقات ارادے کی کمزوری، جنگی توانائيوں کو دس گناه سے دوگناه کی حد تک يعنی اسی فيصد تنزلی پر لے آتی ۴

  ہے۔ 
  ست کر ديتی ہے۔ (فيکم ضعفا) ۔ ايک گروه کی کمزوری دوسرے لوگوں کے حوصلے بھی پ۵
۔ فتح و کامرانی ميں اصل شے خدا کا اراده اور حکم ہے (ورنہ جنگ حنين ميں اس قدر زياده افرادی قوت کے باوجود ۶

  ثم وليتم مدبرين" …مسلمان شکست کھا کر بھاگ نہ جاتے۔ "اعجبتکم کثرتکم
   مع الصابرين) ۔ صابر، خدا کا محبوب اور اسی کی پناه ميں ہوتا ہے۔ (وهللا٧
  ۔ ساالر لشکر کو سپاه اسالم کے حوصلوں، ارادوں اور قوت ايمانی پر توجہ رکھنی چاہئے (علم ان فيکم ضعفا) ٨
  ۔ "وهللا مع الصابرين" (هللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) کا نعره اسالم کے جنگی محاذوں پر لگنا چاہئے۔ ٩
  يونکہ يہ اس ذات کی عطا کرده ہے۔ (باذن هللا) ۔ اپنی فتح و کامرانی پر اتراؤ نہيں ک١٠
  

   ۶٧آيت 

ُ يُِريْ  ْنيَا َوّهللاٰ ی يُْثِخَن فِی ااْلَْرِضط تُِرْيُدْوَن َعَرَض الدُّ ُ َعِزْيٌز َحِکْيٌم َما َکاَن لِنَبِیٍّ اَْن يَُّکْوَن لَٓہ اَْسٰری َحتّٰ ِخَرةَط َوّهللاٰ    oُد ااْلٰ

نہيں ہے کہ وه کسی کو اسير بنائے مگر اس کے بعد جب (فوجی عالقہ اور) زمين پر  ترجمہ۔ کسی پيغمبر کو حق حاصل
پوری طرح قابو پا لے۔ تم تو جلد گزر جانے والی دنيا کو چاہتے ہو ليکن هللا (تمہارے لئے) آخرت کو چاہتا ہے۔ اور هللا تعالٰی

  ناقابل شکست اور صاحب حکمت ہے۔ 
  

   دو نکات:
  امت، سنگينی اور ٹھوس ہونا اور يہ کنايہ ہے کاميابی، واضح غلبہ اور اقتدار سے۔ "ثخن" کے معنی ہيں ضخ

آيت خبردار کر رہی ہے کہ قيدی بنانا، پھر فديہ لے کر اسے آزاد کر دينا اور جنگی غنيمتوں کا سميٹنا مسلمانوں کو اپنے 
  اصل مقصد سے نہ ہٹا دے کہ جس سے وه اچانک کوئی نقصان اٹھائيں۔ 

  
   پيام:
  ۔ دنيا ناپائيدار اور جلد گزر جانے والی ہے۔ (عرض) ١
۔ فوجی کارروائيوں ميں مرحلہ وار حکمت عملی کا اجرا کيا جاتا ہے اور حاالت پر مکمل قابو پانے سے پہلے جنگی قيدی ٢

  حتی يثخن) …بنانے کی پاليسی صحيح نہيں ہے۔ (ما کان
صول، حق کی تقويت اور مستضعفين کی نجات ہے، غنيمتيں سميٹنا، ۔ اسالمی جنگوں کا اصل مقصد، رضائے اٰلہی کا ح٣

  قيدی بنانا اور فديہ لے کر انہيں چھوڑ دينا اصل مقصد نہيں ہے۔ 
  ۔ جنگ کے بحرانی ترين لمحات ميں مومنين کو بھی دنيا کی طرف رغبت و رحجان سے پرہيز کرنا چاہئے۔ ۴
ری ايک ضرورت ہے (جب تک ميدان جنگ ميں اپنی پوزيشنيں مضبوط ۔ مقصد ميں مرکزيت اور انتشار و افتراق سے دو۵

  نہ کر لو، ہرگز قيدی نہ بناؤ) 
  

   ۶٩۔ ۶٨آيت 

ُکْم فِْيَمآ اََخْذتُْم َعَذاٌب َعِظْيمٌ  ِ َسبََق لََمسَّ َن ّهللاٰ ہَط اِنَّ  oلَْو اَل ِکٰتٌب مِّ اتَّقُوا اللّٰ ا َغنِْمتُْم َحٰلالً طَيِّباً وَّ ِحْيٌم  فَُکلُْوا ِممَّ َ َغفُْوٌر رَّ    oّهللاٰ

ترجمہ۔ اگر خداوند عالم کا پہلے سے قانون نہ ہوتا (کہ اطالع ديئے بغير کسی امت کو ہالک نہيں کرتا) تو تم نے جو بے جا 
  اسير پکڑے تھے اس کی وجہ سے تمہيں بہت بڑا عذاب آ ليتا۔ 

پاکيزه ہے اور خدا سے ڈرتے رہو بالشبہ خدا بخشنے پس جو غنيمت تم نے حاصل کی ہے اس سے کھاؤ کہ يہ حالل اور 
  واال مہربان ہے۔ 
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   چند نکات:
"کتاب من هللا" سے مراد يا تو خداوند عالم کا وه طريقہ کار ہے کہ کسی حکم کے بيان کرنے سے پہلے کسی کو سزا نہيں 

سول نہ بھيج ديں اس وقت تک ہم عذاب ديتا، جيسا کہ ارشاد خداوندی ہے: "وما کنا معذبين حتی نبعث رسوال"۔ جب تک ر
يا جنگ بدر ميں مسلمانوں کی فتح کی طرف اشاره ہے کہ اگر تقدير اٰلہی نہ ہوتی تو، ) ١۵دينے والے نہيں (بنی اسرائيل

  پوزيشن مضبوط ہونے سے پہلے جو قيدی بنا لئے ہيں اس کی سزا ميں تمہيں زبردست زک پہنچاتا۔ (تفسير اطيب البيان) 
کے مطابق اس آيت ميں "غنيمت " سے مراد وه رقم ہے جو مسلمانوں نے فديہ کے طور پر قيدی آزادکرنے کے روايات 

  بدلے ميں لی تھی۔ اور وه فديہ ہر ايک قيدی کی طرف سے ايک ہزار سے چار ہزار درہم تک تھا ۔ 
، بلکہ يہ رہبر مسلمين کی صوابد يد  فديہ زبردستی نہيں ليا جاتا اور نہ ہی اسے انسان فروشی کے زمرے ميں لے آئيں گے

  پر منحصر ہے اور مسلمانوں کے نقصان کی تالفی کے طور پر ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ کسی چيز کے استعمال ميں النے کی شرط اس کا حالل اور پاکيزه ہونا ہے ۔ ١
واال ترين مقصد سے نہ ہٹا  ۔ ہوشيار اور خبردار ہناکہيں جنگی غنيمتيں اور قيديوں کے فدئيے تمہيں جہاد سے اعلی اور٢

  ديں ۔ لہذا ہميشہ خدا کو پيش نظر رکھے رہو۔ (اتقو اهللا) 
  
   ٧٠آيت

ُ فِْی قُلُْوبُِکْم َخْيًرا يُّ ی اِْن يَّْعلَِم ّهللاٰ َن ااْلَْسٰرٓ آ اُِخَذ ِمْنُکمْ ٰيٓاَ يُّھَا النَّبِیُّ قُْل لَِّمْن فِٓیْ اَْيِدْيُکْم مِّ مَّ ِحْيٌم ْؤتُِکْم َخْيًرا مِّ ُ َغفُْوٌر رَّ َو يَْغفِْر لَُکْ◌ْمط َوّهللاٰ
o  

ترجمہ ۔ اے پيغمبر! ان اسيروں سے کہہ ديجئے جو آپ کے ہاتھ ميں ہيں کہ: اگر خدا کو علم ہو جائے کہ تمہارے دلوں ميں 
اؤ گے ) اور خير اور بھالئی ہے تو جو کچھ تم سے ليا گيا ہے اس سے بہتر تمہيں عطا کرے گا (اور تم مسلمان ہو ج

  تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ هللا تعالٰی تو بخشنے واال مہربان ہے۔ 
  

   چند نکات:
عقيل اور نوفل جنگ بدر ميں گرفتار ہو کر آئے تو حضرت رسول ‘ ۔آيت کے شان نزول کے بارے ميں منقول ہے کہ: عباس

ے ۔ ان کے فديہ کی رقم انہيں واپس کر دی گئی۔ (تفسير خدا نے ان سے فديہ لے کر آزاد کر ديا، اس پر وه بھی مسلمان ہو گئ
   37نور الثقلين، منقول از کافی) 

  ۔ اسالمی نظام ميں جنگی قيديوں کے بارے ميں تين صورتيں ہيں ۔ 
  ۔ فديہ لئے بغير انہيں آزاد کر ديا جائے جيسے فتح مکہ کے موقع پر کہ کسی کو قيدی ہی نہيں بنايا گيا۔ ١
  قيدی کو آزاد کر ديا جائے ، قيدی کا قيدی سے تبادلہ کيا جائے۔ ۔ فديہ لے کر ٢
۔ قيديوں کو مسلمانوں کے سپرد کر ديا جائے تا کہ ايک تو دشمن کے طاقت حاصل کرنے سے رکاوٹ ہو گی اور ساتھ ہی ٣

  وه بتدريج دينی تعليم حاصل کر کے اسالم کے بارے ميں بہت کچھ سيکھ ليں گے ۔ 
  وں ميں سے کسی کا بھی اختيار سربراه کو حاصل ہے۔ البتہ ان تين صورت

  
   پيام:
۔ قيديوں سے ايسا سلوک کرو جس سے انہيں ہدايت اور ارشاد ملے (خير ، مغفرت وغيره جيسے کلمات ان لوگوں کے لئے ١

  استعمال کئے جائيں جو شکست کھانے کے بعد پشيمان ہو چکے ہيں) 
  ور فديہ لينا نہيں ہے بلکہ اصل مقصد لوگوں کی ہدايت او رطاغوت شکنی ہے۔ ۔ جنگ کا مقصد قتل و غارت او رقيدی ا٢
  ۔ اسراء کو تبليغ اور ان کی رہنمائی الزم ہے ۔ ( قل لمن فی ايديکم) ٣
  ۔ حقيقی خير تو ايمان ہی ہے (ان يعلم هللا فی قلوبکم خيرا) ۴
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   ٧١آيت 

 َ ُ َعلِْيٌم َحِکْيٌم َو اِْن يُِّرْيُد ْواِخيَانَتََک فَقَْد َخانُوا ّهللاٰ   o ِمْن قَْبُل فَاَْمَکَن ِمْنھُْمط َوّهللاٰ

ترجمہ۔ اور اگر وه (قيدی ) آپ کے ساتھ خيانت کرنا چاہيں گے تو (کيا ہوا)وه پہلے بھی خدا سے خيانت کر چکے ہيں ۔ پس 
  ہے ۔ خدا نے (آپ کو ) ان پر غلبہ اور تسلط ديا ہے او رهللا تعالٰی علم اور حکمت واال 

  
   پيام:
۔ دشمن طاقتوں پر نہ تو سو فيصد يقين کامل رکھو اور نہ ہی ان کے بارے ميں سو فيصد بد گمانی ۔ نہ صرف سختی ا ور ١

  نہ ہی بالکل نرمی ۔ بلکہ زير ک، خبردار ، ہوشيار اور مہربان بنے رہو، (سابقہ اور موجود آيات کا مجموعہ) 
  ا (خانواهللا من قبل) ۔ دشمن کا کام تو ہے ہی خيانت کرن٢
  ۔ خدا وند عالم حق اور حق کے طرفداروں کو غلبہ عطا کرتا ہے (امکن منھم) ٣
  ۔ هللا تعالٰی دشمن کی نيتوں سے آگاه اور حکم فرمائی ميں حکيم اور مصلحت انديش ہے۔ (عليم حکيم) ۴

  
   ٧٢آيت 

نََصُرْوآ اُوٰلٓئَِک بَْعُضھُْم اَْولِيَآُء بَْعٍضط َوااِنَّ الَِّذيَن ٰاَمنُْوا َو ھَاَجُرْ◌وا َوَجاھَُدْوا بِاَمْ  ِ َوالَِّذْيَن ٰاَوْوا وَّ لَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوالِِھْم َواَْنفُِسِہْم فِی َسبِْيِل ّهللاٰ
ی يُھَاِجُرْواج َو اِِن اْستَْنَصُرْوُکمْ  ْن َشْیٍء َحتّٰ اَل يَتِِھْم مِّ ْن وَّ ْيِن فََعلَْيُکُم النَّْصُر ااِلَّ َعٰلی قَْوٍمم بَْينَُکْم َو بَْينَھُْم  َولَْم يُھَاِجُرْوا َما لَُکْم مِّ فِی الدِّ

ُ بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْيٌر  ْيثَاقٌط َوّهللاٰ   oمِّ

ترجمہ۔ يقينا لوگ ايمان لے آئے ، ہجرت کی ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ خدا کی راه ميں جہاد کيا ۔ اور جنہوں نے 
اور مہاجر ين کو ) پناه دی او ران کی مدد کی وہی تو ايک دوسرے کے دوست ، حامی اور ہم پيمان ہيں ۔ اور جو (مجاہدين 

لوگ ايمان لے آئے ليکن انہوں نے ہجرت نہيں کی تو تمہيں ان کے ساتھ دوستی او ران کی حمايت کا حق نہيں ہے ۔ جب تک
ے مومنين اپنے دين کی حفاظت کے لئے ) تم سے مدد طلب کريں تو تم کہ وه ہجرت نہ کريں ۔ او ر اگر( کفار ميں دبے ہوئ

پر الزم ہے کہ ان کی ا مدادکرو۔ مگر ان لوگوں کے خالف جن کا تمہارے ساتھ (جنگ نہ کرنے کا ) معاہده ہے۔ اور خدا وند
  عالم جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ 

  
   دو نکات:

ال مہاجرين او رانصار کا باہمی تعلق ، ہجرت کی ضرورت ، ہجرت سے جان ۔ اس آيت ميں چند اہم باتيں بتائی گئی ہيں مث
بچانے والے اشرافيہ سے بے اعتنائی ، مہاجرين او رکفار کے درميان موجود معاہدے اور مسلمانوں کی نجات بشرطيکہ 

  پہلے سے کئے ہوئے معاہدے متاثر نہ ہوں ۔ 
 ۔ لوگوں کا اپنے رہبر کی بيعت کرنا ۔ ١ن منصوبے پيش کئے ہيں ۔ ۔ وحدت واتحاد کو مستحکم کرنے کے لئے اسالم نے تي

  ۔ مسلمانوں کی باہمی اخوت ٣۔ مہاجرين اور انصارکی باہمی دوستی ۔ ٢
  

   پيام:
۔ سعی و کوشش کے بغير اسالم اور ايمان پروان نہيں چڑھتے ۔ اوائل اسالم کے مسلمان يا مہاجر تھے يا مہاجرين کو پناه ١

  ے يا مجاہد يا پھر مجاہدين کے حامی۔ دينے والے تھ
۔ مہاجرين او رانصار کے درميان گہرا رابطہ ہے ، ہر شخص کے اپنے حاالت کے مطابق ہی اس پر حکم لگايا جا تا ہے ٢

  او راس پر فريضہ کی ادائيگی الزم ہوتی ہے ۔ کسی پر ہجرت واجب ہوتی تو کسی پر مہاجرين کی پناه ضروری ۔ 
  کی طرف ہجرت ، واليت کی ايک شرط ہے ( لم يھاجروا مالکم من وال يتھم۔۔)  ۔ اسالمی معاشرے٣
  ۔ صرف عقيده ہی کافی نہيں ہجرت ، جہاد ، مہاجرين اور مجاہدين کی حمايت بھی ضروری ہے۔ ۴
امنوا۔ ترقی کی طرف پرواز اس وقت ممکن ہوتی ہے جب اذہان و افکار ، قوت بازو ، سرمايہ، طاقت اور ہجرت يکجاہوں (۵

  ، ھا جروا، جاھدوا، اموالھم) 
۔ اسالمی معاشره ميں ہجرت کرنے والوں اور مرفہ حال يا ہجرت سے گريز کرنے والے اشرافيہ کے درميان فرق ضرور ۶
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  ہونا چاہيے (امنو ولم يہاجروا) 
کی طاقت محفوظ  ۔ ہجرت کرنے سے ايک تو کافر انہ نظام کوزک پہنچتی ہے او ردوسرے دين کی حفاظت اور مسلمانوں٧

   38رہتی ہے۔ 
۔ کفار کے ساتھ بين االقوامی معاہدوں اوربين االقوامی حقوق کا احترام ، مسلمانوں کی حمايت سے زياده اہم ہے، (االعلی ٨

  قوم۔۔۔۔) 
  ۔ ان لوگوں کو کھلے دل سے خوش آمديد کہنا چاہيے جو بعد ميں مسلمانوں سے آملتے ہيں (حتی يھاجروا) ٩
مہاجرين کا فی امتيازات کے مستحق ہيں ليکن اگر رفاه طلب اور بے حال مسلمان کفر کے دباؤ ميں ہوں او ران ۔ اگرچہ ١٠

کے مظالم کی چکی ميں پِس رہے ہوں تو ان کی امداد کرنے سے بھی قطعا گريز نہيں کرنا چاہيے (ان استنصروکم فعليکم 
  النصر) 

  
   ٧٣آيت 

  طoاَْولِيَآُء بَْعٍضط ااِلَّ تَْفَعلُْوهُ تَُکْن فِْتنَةٌ فِی ااْلَْرِض َو فََساٌد َکبِْيرٌ  َوالَِّذْيَن َکفَُرْوا بَْعُضھُمْ 

ترجمہ۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہيں وه ايک دوسرے کے يارو مددگار ہيں (تم ان سے معاہدے نہ کرو) اگر تم بھی يہ ہم 
  جائے۔  بستگی نہ رکھو تو زمين ميں فتنہ او ربہت بڑا فساد کھڑا ہو

  
   ايک نکتہ:

  "اال تفعلوه" کے تين معنی بيان ہوئے ہيں۔ 
۔ اگر ہمارے حکم کے مطابق تم مومنين کے ساتھ باہمی مواالت پر عمل نہيں کرو گے او رکفار کے ساتھ تعلق رکھو گے ١

  تو اس سے بہت بڑا فساد پيدا ہو جائے گا ، کيونکہ وه متحد ہيں او رتم متفرق ہو۔ 
لمانوں سے بے پرواہی برتو گے جنہيں تمہاری امداد کی ضرورت ہے او روه کفار کے سخت دباؤ ميں ہيں تو ۔ اگر ان مس٢

  يا تو ان کا قتل عام ہو جائے گا يا پھر وه اسالم سے منحرف ہو جائيں گے۔ 
و گے تو کفار ۔ اگر کفار کے ساتھ بين االقوامی معاہدوں کا پاس نہيں کرو گے اور صرف چند مسلمانوں کی حمايت کر٣

  اکٹھے ہو کر تمہارے خالف ہو جائيں گے جس سے بہت بڑے فساد کا انديشہ ہے ، 
  

   پيام:
۔ دشمنوں سے محبت ۔ انہيں اپنے امور ميں داخل کرنا ، ان کی واليت و حکومت او راثر و نفوذ کو قبول کر لينا زمين ميں ١

  بہت بڑا فتنہ و فساد ہے ۔ 
رو مددگار ہيں تو اگر مسلمان آپس ميں دوستی اور محبت کا ثبوت نہيں ديں گے تو فتنہ و ۔ جب کفار ايک دوسرے کے يا٢

  فساد ميں گرفتار ہو جائيں گے ۔ (واالتفعلوه) (ازتفسير اطيب البيان) 
ٹا۔ اگر تم مسلمانوں کے درميان دوستی او رواليت کا مستحکم رشتہ نہيں ہو گا تو کفار متحد ہوکر تمہيں صفحہ ہستی سے م٣

  ديں گے۔ (اال تفعلوه تکن فتنتہ) 
  

   ٧۴آيت 

نََصُرْوآ اُوٰلٓئَِک ھُُم ا ِ َوالَِّذْيَن ٰاَوْوا وَّ ْغفَِرةٌ وَّ ِرْزٌق َکِرْيٌم َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َو ھَاَجُرْوا َوجاَھَُدْوا ِفْی َسبِْیِ◌ِ◌ِل ّهللاٰ   oْلَمْؤِمنُْوَن َحقًّاط لَھُْم مَّ

ن لے آئے اور ہجرت کی اور راه خدا ميں جہاد کيا ، اور جنہوں نے پناه دی او رامداد کی تو يہی ترجمہ: اور جو لوگ ايما
  لوگ حقيقی مومن ہيں انہی کے لئے بخشش او رشائستہ رزق ور ورزی ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ ايمان ہميشہ نيک اعمال پر مقدم ہوتا ہے۔ (امنو و ھاجروا۔۔۔۔) ١
  ہد مسلمانوں کو پناه دينے او ران کی امداد کرنے ميں مضمر ہے۔ (ھم المومنون حقا) ۔ حقيقی ايمان ہجرت ، جہاد ، مجا٢
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  ۔ کسی عمل کی قدرو قيمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس پر خدائی رنگ او ررضائے الٰہی غالب ہو۔ (فی سبيل هللا) ٣
رہتی ہی ہے کبھی جہاد کی  ۔ انسان ہر مرحلے پر اور ہميشہ جواب ده ہے او را س پرکوئی نہ کوئی ذمہ داری عائد۴

  صورت ميں کبھی ہجرت کی صورت ميں او رکبھی مجاہدين کی نصرت کی صورت ميں۔ 
  ۔ ہجرت اور جہاد بخشش اور رزق الٰہی کے حصول کا ذريعہ ہيں۔ ۵
۔ اگر ہجرت او رجہاد کی خاطر معمول کے رزق ورزی سے آنکھيں بند کر لو تو خد ا کے کريم اور شائستہ رزق کو ۶
  رور حاصل کر لو گے۔ ض
  

   ٧۵آيت 

َ بُِکلِّ َشْیٍءَوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنم بَْعُد َو ھَاَجُرْوا َوَجاھَُدْوا َمَعُکْم فَاُوٰلِٓئَک ِمْنُکْمط َواُولُوا ااْلَْرَحاِم بَْعُضہُ  ِہط اِنَّ ّهللاٰ ْم اَْوٰلی بِبَْعٍض فِْی ِکٰتِب اللّٰ
  oَعلِْيمٌ 

ترجمہ۔ اور لوگ بعد ميں ايمان الئے او رتمہارے ہمراه ہجرت بھی کی او رجہاد بھی کيا ، تو وه لوگ بھی تم ميں سے ہيں ، 
اور قرابت دار (خدائی قانون اور) کتاب خدا ميں ايک دوسرے کی نسبت اولويت رکھتے ہيں ۔ يقينا هللا تعالی ہر چيز کو جانتا 

  ہے۔ 
  

   دو نکات:
ے وراثت کی تقسيم خاندانی اعّزه منہ بولی اوال د او ر باہمی عہدو پيمان کی بنيادوں پر ہوا کرتی تھی۔ ليکن ۔اسالم سے پہل

  اسالم نے اسے صرف قرابت داری کی بنياد پر ہی مقرر فرمايا ہے۔ 
ت کے مسئلے ميں۔ہمارے آئمہ اطہار اور علماء اسالم نے علی بن ابی طالب او ران کے مقدس جانشينوں کی امامت ا ورخالف

بار ہا اسی آيت سے استناد کيا ہے۔ البتہ علم ، سبقت ايمانی جہاد او رتقوی جيسی صفات اس کے عالوه ہيں کہ جن سے 
امامت کے لئے استناد کيا جاتا ہے اس آيت سے علی بن ابيطالب کی پيغمبر خدا سے قرابت داری کے ذريعہ ان کی امامت او 

  ل کيا جاتا ہے۔ رخال فت بال فصل پر استد ال
  

   پيام:
۔ اگر اسالمی معاشرے کا دروازه ہر ايک کے لئے کھال ہوا ہے ۔ اس نے کسی اور پر کبھی اپنا دروازه بند نہيں کيا۔ اگرچہ ١

  اس ميں بہت سے سابق االيمان او ر صاحبان فضيلت لوگ رہتے ہيں۔ 
سايہ ميں انہيں ملی ہے اپنی قرابتداری کی واليت کے  ۔ قرابت دار مومنين ميں ايمانی واليت جو کہ ہجرت اور جہاد کے٢

  حامل بھی ہيں۔ 
  ۔ باہمی رشتہ داروں ميں سلسلہ مراتب موجود ہے ( اولٰی ببعض) (صدق هللا العلے العظيم)۔ ٣

  
   حواال جات ۔ فٹ نوٹس

در ميں جو کہ مسلمانوں کی چونکہ اسالم سے پہلے مال غنيمت کو امتيازی سلوک کے تحت تقسيم کيا جاتا تھا، اور جنگ ب 1
  پہلی جنگ تھی اور اس جنگ ميں مال غنيمت بھی ہاتھ لگا تھا، لٰہذا مسلمانوں نے اس بارے ميں پيغمبر خدا سے سوال کيا 

  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: "سہم خداوند بھی حضرت رسول خدا کی نگرانی ميں خرچ ہو گا۔  2
وں کا اجر و ثواب عام مستحبی نماز روزے سے بھی زياده بيان کيا گيا ہے جو لوگوں کے درميان صلحروايات ميں ان لوگ 3

و صفائی اور اصالح قائم کرتے ہيں، حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم نے مفضل سے فرمايا: "اگر ہمارے دو 
 کرکے بھی ان کے درميان صلح کرا دو" پيروکاروں کے درميان کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے تو ميرے ذاتی مال سے خرچ 

بعض اوقات ايک چھوٹا سا گروه خدا کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق بہت بڑے گروه پر غالب آ جاتا اور فتح پا  4
   )٢۴٩ليتا ہے، جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے "کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن هللا" (بقره/ 

  تفسير فرقان  5
5-a ويں فضليت يہ ذکر کی ہے کہ آپ نے اپنی تمام ۶٣ثقلين ميں حضرت امير عليہ السالم کے فضائل ميں سے تفسير نورال

  عمر ميں ايک مرتبہ بھی ميدان جنگ ميں دشمن کو پيٹھ نہيں دکھائی۔ 
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استزلھم الشيطان ان الذين تولوا منکم يوم التقی الجمعان اغا " ١۵۵البتہ يہ گناه قابل توبہ ہے مالحظہ ہو سوره آل عمران/  6
  ببعض ماکسبوا ولقد عفا هللا عنھم" 

  يعنی عملی جواب، صداقت کی عالمت ہے، ) ١۴ايک اور جگہ پر فرماتا ہے: "ولوسمعوا ال ستجابوا" (فاطر / 7
م اس بے عقلی کا وه خود بھی اعتراف کريں گے اور کہيں گے: "لوکنا نسمع اور نقل نعقل ما کنا فی اصحاب السعيد" اگر ہ 8

   )١٠سننے والے کان رکھتے ہوئے يا عقل سے کام ليتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ (ملک / 
ارشاد قدرت ہے: "من عمل صالحا من ذکر اور انثی وھو مومن فلنحينہ طيبة" جو انسان نيک عمل کرتا ہے خواه مرد ہے يا 9

   )٩٧/ عورت اور وه ہے بھی مومن تو ہم اسے پاک و پاکيزه زندگی عطا کرتے ہيں (نخل
جب يہ آيت نازل ہوئی تو حضور پيغمبر خدا نے فرمايا: من ظلم عليا مقعدی ھذا بعد و فاتی فکا نما حجد نبوتی و نبوة  10

االنبياء قبلی" جس نے ميرے بعد علی پر ميری جانشينی کے بارے ميں ظلم کيا گويا اس نے ميری اور مجھ سے پہلے تمام 
   ٢٠۶(تفسير فرقان، منقول االشواہد التنزيل حسکانی جلد اول ص  انبياء کی نبوت کا انکار کر ديا۔

حضرت علی عليہ السالم نہج البالغہ حکمت اول ميں فرماتے ہيں: "کن فی الفتنة کابن اطلبون، ال ظھر فيرکب وال ضرع  11
الدا جا سکتا ہے اور نہ فيحلب" فتنہ اور فساد کے دورانيے ميں اونٹ کے اس بچے کی مانند بن جاؤ کہ جس پر نہ تو بوجھ 

  ہی اس سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ 
(تفسير ‘ ‘ حضرت زبير فرماتے ہيں: "جنگ جمل ميں شريک ہونے سے پہلے ميں اس آيت کے معنی کو نہيں سمجھتا تھا۔

ھ رہنا فخر رازی) حضرت پيغمبر اکرم فرماتے ہيں: "جب ميری امت ميں فتنے ظاہر ہونے لگ جائيں تو تمہيں علی کے سات
  چاہئے خواه وه اکيلے ہی کيوں نہ ہوں!" (تفسير مجمع البيان) 

   ۵۶۴ص  ١۴منقول از ملحقات احقاق الحق جلد  ٢٠۵شواہد التنزيل حاکم حسکانی جلد اول ص  12
اس معنی کے مطابق جو کہ آيت کے متن سے بھی مطابقت رکھتا ہے "تخونوا اماناتکم" ميں "ال" نافيہ کے مقدر کرنے  13
  ی بھی ضرورت نہيں رہتی۔ ک

ابو لبابہ کی داستان کی طرف اشاره ہے جس نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ کر اس قدر گريہ کيا کہ  14
  خدا نے اس کی توبہ کو قبول فرما ليا، 

رہے ہيں وه جن لوگوں نے مدينہ سے ابوسفيان کو اطالع دی تھی کہ مسلمان، مشرکين کے خالف فوجيں اکٹھی کر  15
ايسے مہاجر تھے مکہ ميں جن کے مال و اوالد ره گئے تھے (تفسيرالميزان) مثال: الف: شيطان انسان کے مال اور اوالد ميں

ب: مال و اوالد کی کثرت طلبی ليکن اس کے منفی اثرات ) ۶۴شريک ہوتا ہے "شارکھم فی االموال و االوالد" (بنی اسرائيل/ 
ج: مال و اوالد کا ياد خدا سے روک دينا "ال تلھکم اموالکم وال اوالد کم عن ذکر هللا" ) ٢٠الد" (حديد /"تکاثرفی االموال و االو

   )١٠د: قيامت کے دن مال اور اوالد نجات نہيں دالئيں گے: "لن تغنی عنھم اموالھم وال اوالدھم" (آل عمران /) ٩(منافقون /
  ، غبار ره بنشان تا نظرتوانی کرد۔ بقول حافظ، جمال يار ندارد حاجب و پرده ولی 17

يعنی جمال يار تو پردوں ميں چھپا ہوا نہيں ہے، يہ غبار راه ہے جس نے اسے چھپايا ہوا ہے، اسے بيٹھ جانے دو پھر اس کا 
  ديدار کرو۔ 

  
  حقيقت سرائی است آراستہ ہوا و ہوس گرد برخاستہ 

  مرد  بنينی کہ ہر جا کہ برخاست گرد بنيند نظر، گرچہ بنياست
  

گويا روح کی مثال ) ٢٨٢ايک اور آيت ميں ہے "اتقوا هللا ويعلملکم هللا" خدا سے ڈرتے رہو خدا تمہيں تعليم دے گا (بقره /
آئينے جيسی ہے۔ تقوی جس پر پڑے ہوئے غبار کو صاف کرتا ہے اور خورشيد حق کا نور اس ميں جلوه فگن ہوتا ہے جبکہ

اللچ، عقل و خرد کی لغزش کا موجب بنتے ہيں، جيسا کہ حضرت امام االولياء  اس کے برعکس ہوا و ہوس اور حرص و
  عليہ السالم فرماتے ہيں: "اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع" (نہج البالغہ) 

نہج البالغہ ميں ہے کہ حضرت امير عليہ السالم نے جناب رسالت مآب کی رحلت کے بعد فرمايا: "ہمارے درميان دو  18
يں تھيں جن ميں سے ايک تو اٹھ چکی ہے دوسری (استغفار) کی حفاظت کرو" (حکمت صحبی صالح) دعائے کميل ميں امانت

ميں ہے "ما کان ربک  ١١٧کچھ ايسے گناہوں کا تذکره ہے جو عذاب نازل کرتے ہيں "الذنوب التی تنزل البالء" سوره ہود /
کے لوگ اصالح کرتے رہيں گے اور صالح رہيں گے اس وقت  ليھلک القرٰی بظلم و اھلھا مصلحون" جب تک کسی آبادی

  تک تمہارا رب کسی کو ہالک نہيں کرے گا۔ 
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نہج البالغہ ميں ہے: "هللا فی بيت ربکم فانھا ان ترکت تم تناظروا" اپنے رب کے گھر کے بارے ميں خدا سے ڈرو، کہ  19
  اٰلہی مہلت ديئے بغير اپنی لپيٹ ميں لے ليگا، اگر اس کا حج اور عبادت ترک کر ديئے گئے تو پھر تمہيں عذاب 

  تفسير مجمع البيان، الميزان اور فی ضالل القرآن  20
  حديث شريف ميں ہے: "االسالم يحب ما قبلہ" اسالم سابقہ گناہوں کو مٹا ديتا ہے،  21
   )٢١يں۔ (مجادلہ /"کتب هللا الغبن انا و رسلی" هللا نے لکھ ديا ہے کہ ميں اور ميرے رسول ضرور غالب ہ 22
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ يہ آيت حضرت مہدی عليہ السالم کے زمانے ميں عملی جامہ پہنے 23

  گی۔ 
لسان العرب، تاج العروس، قاموس، تفسير قرطبی، تفسير فخر رازی اور تفسير آلوسی کو بھی لغت کی عموميت ميں شک 24

ميں بھی "غنيمت" کا لفظ جنگی غنيمت کے عالوه کے لئے بھی استعمال ہوا ہے مالحظہ ہو سوره  نہيں ہے اور قرآن مجيد
، ارشاد ہوتا ہے "وعندهللا مغانم کثيرة" نيز غنيمت کا لفظ قرآن مجيد ميں چھ مرتبہ استعمال ہوا ہے اسی طرح ٩۴نسأ/ 

  "غراست" کا لفظ بھی چھ مرتبہ ذکر ہوا ہے 
حضرت ابراہيم عليہ السالم اور حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے رويائے صادقہ  قرآن مجيد ميں بارہا 25

  (سچے خوابوں) کا تذکره آيا ہے۔ 
  گر نگہدار من آنست کہ من می دانم # شيشہ را در بغل سنگ نگہ می دارد  26

  بھی بچائے رکھتا ہے ميرا بچانے واال تو وه ہے جسے ميں جانتا ہوں جو شيشے کو پتھرں کے درميان 
   ٢۵٠سوره بقره/  27
خداوندا! مال و اوالد کی ياد "…حضرت امام سجاد عليہ السالم سرحدی محافظين کے بارے ميں دعا فرماتے ہيں کہ:  28

   )٢٧مجاہدين کے دلوں سے نکال دے اور بہشت کو ان کی نگاہوں کے سامنے جلوه گر کر دے۔ (صحيفہ سجاديہ دعا 
کا سياق جنگ بدر سے تعلق رکھتا ہے، ليکن آيت کا کلی معنی ان منافقين کو بھی اپنے دامان ميں لئے ہوئے اگرچہ آيت  29

ہے جو رياکاری کے طور پر اور خودنمائی، پراپيگنڈے، افواہيں اڑانے اور حوصلے پست کرنے کے لئے محاذ جنگ پر 
  جاتے ہيں۔ (يصدون، رئاء الناس) 

  ہدشکنی کرتا ہے وه منافق ہے خواه نمازيں پڑھتا اور روزے رکھتا ہو۔ روايات ميں ہے: "جو شخص ع 30
حديث ميں ہے کہ "خضاب کرکے بھی دشمن کو ڈراؤ، تاکہ وه يہ نہ کہيں کہ اسالم کے سپاہی بوڑھے ہيں" (تفسير  31

  فرقان، منقول از "من ال يحضره الفقيہ") 
کے الفاظ انہی کے واسطے آئے ہيں مثالً "ال تعلھم نحن نعلھم"  شايد اس سے مراد منافق لوگ ہوں ا س لئے کہ اس طرح 32

   )١٠١يعنی آپ انہيں نہيں جانتے ہم جانتے ہيں (توبہ /
مالک اشتر کے نام اميرالمومنين عليہ السالم کے مکتوب گرامی ميں ہے: "ال تدفعن صلحا دعاک اليہ عدوک ولکن الحذر  33

قارب ليتغفل" دشمن کی صلح کی پيشکش کو نہ ٹھکراؤ، ليکن صلح کے بعد دشمن الحذر من عدوک بعد صلحہ فان العدو ربما
کے نيرنگ سے بہت زياده ہوشيار رہو کيونکہ بعض اوقات دشمن، غاقفل کرنے کے لئے بھی قرب حاصل کرنے کی کوشش

  کرتا ہے۔ 
ی کے بعد زن و شوہر ميں باہمی شاد) ٣٩حضرت موسٰی عليہ السالم کے بارے ميں ہے: "القيت عليک محبة منی" (طہ/  34

   )٢١محبت کے بارے ميں ہے: "وجعل بينکم مودة و رحمة" (روم/
   )١۴ارشاد ہوتا ہے: "تحسبھم جميعا و قلوبھم شٔی" (حشر / 35
   ۵١ص  ٢الغدير جلد  36
ت عباس تفسيروں ميں ہے: جنگ بدر ميں کچھ لوگوں نے کہا: رسول خدا کے احترام کے پيش نظر ان کے چچا حضر 37

سے فديہ نہ ليا جائے۔ آنحضرت نے فرمايا: "وهللا التذرن فيہ درھما" خدا کی قسم ان کو ايک درہم بھی معاف نہ کرو۔ پھر آپ
نے خود ہی ارشاد فرمايا: "چچا! آپ مالدار شخص ہيں اپنا بھی اور اپنے بھتيجے عقيل کا بھی فديہ ادا کرو" عباس نے کہا: 

ں غريب ہو جاؤں گا" آنجناب نے فرمايا: "اس رقم سے دو جو آپ کی بيوی ام الفضل مکہ ميں چھوڑ"اگر ميں فديہ دوں تو مي
آئے ہو!" اس پر عباس نے کہا: "اس رقم کا کسی کو بھی علم نہيں ہے لٰہذا ميں نے سمجھ ليا کہ آپ واقعی هللا کے رسول 

  ہيں، اس پر ميں مسلمان ہو گيا" 
اور ہر علم و فن کے متخصص (سپيشلسٹ) مسلمان مغربی ممالک سے ہجرت کرکے اگر تمام صاحبان عقل و خرد  38
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اسالمی ملکوں ميں آ جائيں تو اس سے ايک تو دشمن کو زبردست دھچکا لگے گا اور دوسرے اسالمی ملکوں کو بہت زياده 
ں غرق ہو چکے ہيں تقويت مل جائے گی، ہماری بہت سی مصيبتوں کا سبب يہ ہے کہ ہمارے لوگ دوسروں کے نظاموں مي

 اور ہجرت کو ترک کر چکے ہيں کہ جس سے اسالمی ملکوں کو فائده پہنچتا۔ 

 

 تفسيرنور

 

  سوره اعراف

   ٢۵تا  ١آيت نمبر 
  

   ٢، ١آيت 
ِحْيِم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ

   Oِکتٌَب اُْنِزَل اِلَْيَک فاََل يَُکْن فِْی َصْدِرَک َحَرٌج ِمْنہُ لِتُْنِذَر بِہ َوِذْکَرٰی لِْلُمْؤِمنِْينَ 

  الف۔ الم۔ ميم۔ صاد 
(يہ) وه کتاب ہے جو ( اے پيغمبر) تمہاری طرف نازل کی گئی، پس اس سے تمہارے سينے ميں تنگی (اور شک و شبہ) 

  نہيں ہونا چاہيے۔ (يہ کتاب اس لئے نازل ہوئی ہے۔) تاکہ اس کے ذريعہ تم ڈراؤ اور مومنين کے لئے نصيحت ہو۔ 
  

   ايک نکتہ
ت جو سورة "الم" اور سورة "ص" ميں ذکر ہوئے ہيں۔ وه سب اسی سورة صاحب تفسير الميزان کے بقول، وه تمام موضوعا

  ميں بيان ہوئے ہيں۔ (کيونکہ اس کی پہلی آيت ان دونوں کا مجموعہ (يعنی "المص" ہے۔) 
  

   پيام:
  ۔ قرآن مجيد کی تالوت اور اس کے مفہوم کی طرف توجہ سينے کی وسعت کا سبب ہوتی ہے۔ (اُنزل۔ فاليکن) 1
  ی شرط وسعت قلبی ہے۔ (فاليکن فی صدرک حرج منہ لتنذر) ۔ رسالت ک2
۔ اے پيغمبر! آپکو کفار کی ہٹ دھرمی اور اکھڑ پن سے پريشان نہيں ہونا چاہيے۔ آپ کا کام تو صرف (انہيں ڈرانا) ہے۔ 3

  اجبار و زربردستی نہيں ہے۔ (لتنذر) 
نی اور سبق سکھالنا صرف مومنين کے ساتھ مخصوص ہے۔ ۔ انبياء عليہم السالم کی تنبيہ، عمومی ہوتی ہے ليکن ياد دہا4

  (وذٰکری للمومنين) 
  

   ٣آيت 

ا تََذکَُّرْونَ  بُِّکْم َواَلتَتَّبُِعْوا ِمْن ُدْونِِہ اَْولِيَاَء قَلِْياًلمَّ    Oاُتَّبُِعْوا َمااُْنِزَل اِلَْيُکْم ِمْن رِّ

ہے۔ اس کی پيروی کرو۔ اور اس کے عالوه کسی اور  ترجمہ: جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا
  معبود کی پيروی نہ کرو۔ تم کيا ہی کم نصيحت حاصل کر تے ہو۔ 

سابقہ آيت پيغمبر اکرم کے فرائض کو بيان کر رہی ہے۔ اور يہ آيت امت کے فريضہ کو۔ اس آيت ميں پيغمبر کو وسعت قلبی 
امت سے اطاعت کا مطالبہ کيا جا رہا ہے۔ اس آيت ميں "انزل اليک"ہے۔ اورکا ثبوت دينے کے ليے کہا گيا اور اس آيت ميں 

  اس ميں "انزل اليکم" 
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   پيام:
  ۔ آيات اٰلہی کی پيروی تمہارے اپنے اارتقاء اور رشدو تربيت کا سبب ہے (ربکم) 1
ک کر دينے کا نتيجہ غير هللا کی ۔ آياِت اٰلہی کی پيروی کا نتيجہ "واليت اٰلہی" کو تسليم کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے تر 2

  واليت کا جو گلے ميں ڈالنا ہوتا ہے۔ (وال تتبعوامن دونة اولياء ) 
۔ جو خداوند يکتا وحده الشکريک کی واليت اور اس کے قانون کو قبول نہيں کرتا۔ (ربکم) اسے کئی "وليّوں" کو راضی 3

  کرنا پڑتا ہے۔ (اولياء) 
  اور ہر دور ميں قليل تعداد ميں ہوتے ہيں۔ (قليال ماتذکرون) ۔ نصيحت حاصل کرنے واال ہميشہ 4

  
   ۵۔۴آيت 

   Oفََما َکاَن َدْعَوھُْم اِْذ َجآَء ھُْم بَاُسنَآ ااِلَّ اَْن قَالُْو اِنَّا ُکنَّا ظَلِِمْين  Oَو َکْم ِمْن قَْريٍَة اَْھلَْکنَھَا فََجآَء ھَا بَاُسنَا بَيَتًا اَْوھُْم قَائِلُْوَن 

کتنی ايسی آبادياں ہيں کہ ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو (ان کے اپنے کرتوتوں اور کفر کی وجہ سے) نيست و نابود اور 
  کرديا۔ پس ہمارا عذاب رات کو يا ِدن کو جب وه سو رہے ہوتے تھے ان کے پاس پہنچ جاتا۔ 

  ہم خود ظالم تھے" پس جب ہمارا عذاب ان کے پاس آجاتا تو وه اس کے سوا اور کچھ نہ کہتے کہ "
  

   چند نکات:
دو " قريہ" کے معنی گاؤں يا بستی کے نہيں بلکہ اس کے معنی ہيں آبادی، لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز، خواه شہر ہو يا 

  گاؤں۔ 
باب دو "قائلون "کے لفظ کو" قيلولہ" سے ليا گيا ہے۔ جس کے معنی ہيں دوپہر کا آرام و استراحت اور اقالہ کا تعلق بھی اسی

سے ہے جس کا معنی ہے فروخت شده چيز کو واپس لينا۔ کيونکہ اس طرح سے خريدار معاملے کی پريشانی سے راحت 
  محسوس کرتا ہے۔ 

  "بيات "کے معنی "شبانہ" يا رات کا وقت ہے۔ (ازتفسير نمونہ) 
  

   پيام:
  م) ۔ جو عالقے خدائی قہر و غضب سے نيست و نابود ہوئے ہيں وه بہت کم ہيں۔ (وک1
  ۔ دوسروں کے تلخ تجربوں سے عبرت حاصل کرو (وکم) 2
  ۔ خدائی سزاؤں کا تعلق صرف قيامت ہی سے نہيں بلکہ دنيا ميں اس کے نمونے ديکھے جاسکتے ہيں۔ (اھلکنا) 3
  ۔ خدائی قہر و غضب ناگہانی اپنی گرفت ميں لے ليتا ہے۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہيں ہے۔ (بياتا او ہم قائلون) 4
  آرام کے وقت عذاب کا اپنی گرفت ميں زياده تکليف ده ہوتا ہے۔ (بياتااوہم قائلون)  ۔5
۔ خدائی عذاب اس وقت اپنی لپيٹ ميں ليتا ہے جب سوچنے سمجھنے اور چاره جوئی کی فرصت بھی نہيں ملتی۔ (بياتا اوہم 6

  قائلون) 
ہے۔) کے آجانے کے بعد لوگوں پر حجت تمام ہوچکی ہے۔۔ باحوصلہ رہبر اور کامل قانون (سابقہ دو آيات کی طرف اِشاره 7

  لٰہذا اس کی نافرمانی سخت سزا کا موجب بن جائے گی۔ (وکم اھلکنا) 
۔ خطرات اور جوادثات، غرور کا سر نيچا کرديتے ہيں۔ غفلت کے پردے چاک کر ديتے ہيں۔ اور مرده ضميروں کو زنده 8

  ں۔ (الان قالوا) اور سوئے ہوئے ضميروں کو بيدار کر ديتے ہي
۔ ہر ظالم و جابر انسان جب عذاب اٰلہی کو ديکھتا ہے تو اس ميں ٹھراؤ آجاتا ہے۔ اور اپنی غلطيوں کا اعتراف کر ليتا ہے۔ 9

  (انا کنا ظالمين) 
۔ نعرے اس وقت لگائے جاتے ہيں جب آسائش کا زمانہ ہوتا ہے۔ ليکن جب خطره سر پر منڈالنے لگتا ہے تو ايک حرف 10
  ی منہ سے نہيں نکل پاتا۔ (فما کان دعٰوھم) بھ
۔ اگر آج اپنے ارادے اور اختيار سے سر تسليم خم نہيں کروگے۔ تو کل خواه مخواه مجبوراً کورنش بجانا پڑے گی۔ (قانو 11

  اناکنا۔) 
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کے پيِش نظر) ظلم ۔ غير هللا کے پيچھے جانا ان کی اطاعت کرنا اور انبياء کی اطاعت سے منہ موڑنا۔ (سابقہ دو آيات 12
  ہے۔ (کنا ظالمين) 

  
   ٧۔۶آيت 

نَّ َعلَْيِہْم بِِعْلٍم َو َما ُکنَّا َغآئِبِْينَ  oفَلَنَْسئَلَنَّ الَِّذْيَن اُْرِسَل اِلَْيِھْم َو لَنَْسئَلَنَّ اْلُمْرَسلِْيَن     oفَلَنَقُصَّ

ھيجے گئے۔ اور خود پيغمبروں سے بھی جواب ترجمہ: پس ہم يقينا ان لوگوں سے باز پرس کريں گے جن کی طرف پيغمبر ب
  طلبی کريں گے۔ 

پس ہم يقينا علم ( اور پوری تحقيق) کی بناء پر ان لوگوں کو (وه) سب کچھ بتا ديں گے (جو انہوں نے کيا ہوگا) اور ہم غائب 
  اور بے خبر نہيں تھے۔ 

  
   ايک نکتہ

سزا اور احتساب کو بيان کر رہی ہے۔ اور اس طرح تاکيد کے  سابقہ آيت ميں دنيوی سزا کا تذکره تھا۔ اور يہ آيت اخروی
ساتھ اس کا تذکره کر رہی ہے کہ قيامت کے ِدن سوال و جواب ختمی ہوں گے۔ اور يہ صرف گناہگاروں ہی کے ساتھ خاص 

  نہيں ہے۔ 
  

   پيام:
وں سے بھی۔ نيک لوگوں سے بھی ۔ قيامت کے ِدن، رہبروں اور راہنماؤں سے بھی سوال ہوں گے۔ اور اُمتوں اور پيروکار1

  پوچھا جائے گا۔ اور بدکاروں سے بھی۔ علماء سے بھی بازپرس ہوگی اور مقلدين سے بھی۔ 
۔ قيامت کے دن سوال کرنے کا مقصد يہ نہيں ہوگا کہ خدا سے کوئی چيز پوشيده ہے۔ اور وه پوچھ پوچھ کر شکوک و 2

  نے اعمال کے بارے ميں شہادت، ان کا اقرار اور خدا کی شبہات دور کر ے گا، نہيں بلکہ مقصد بندوں کی اپ
  ميں ہے۔  ٣ہے۔ جب کہ سوره سبا / 

  "ومايغرب عن ربک مثقال ذرة فی الٰسٰموات واالرض" 
  

   تفسير:
  اس آيت ميں چند نکتے موجود ہيں۔ 

  الف: کن چيزوں کے بارے ميں پوچھا جائے گا؟ اِن چيزوں کے بارے ميں: 
تم سے اس ِدن نعمتوں کے بارے ميں ) ٧ميں جيسا کہ ارشاد ہے ۔ "ثم لتسئلن يومئٍذ عن النعيم۔" (تکاثر/۔ نعمتوں کے بارے 1

  ضرور سوال کيا جائے گا۔ اور روايات ميں ہے کہ يہاں ہر نعمت سے مراد "رہبری اور واليت " ہے۔ 
ہم ان سے ) ٩٢ين عما کانوا يعملون" (حجر/۔ کردار کے بارے ميں سوال کيا جائے گا۔ جيسا کہ فرماتا ہے۔ "لنسئکنھم اجمع2

  ضرور سوال کريں گے ان چيزوں کے بارے ميں جو وه انجام ديتے رہے۔ 
۔ اعضاء کے بارے ميں پوچھا جائے گا جيسا کہ فرماتا ہے۔ "ان السمع والصبرو الفواد کل اولئک کان عنہ مسئوال" (بنی 3

  يں سوال ہوگا۔ کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے م) ٨٣اسرائيل / 
۔ عمر و جوانی اور مال و دولت کا حصول اور ان کے مصرف کے بارے ميں سوال ہوگا۔ جيساکہ روايات و احاديث اس 4

  امر کی نشاندہی کرتی ہيں۔ 
  ب: سوال کس انداز ميں کيا جائے گا؟ اس انداز ميں مثالً 

اے گروه جن و انس! آيا دنيا ميں تمہارے پاس پيغمبر نہيں ) ١٣٠) "يمعشرالجن واال نس اکم ياتکم رسل منکم۔۔۔" (انعام / 1
  آتے تھے کہ تمہيں حقائق بتاتے؟ 

جس دن هللا تعالٰی نے تمام رسولوں کو اکٹھا کرے گا اور ان سے ) ١٠٩) "يوِم يجمع هللا الرسل فيقول ماذا اجبتم۔۔۔" (مائده / 2
  پوچھے گا کہ لوگوں نے آپ کو کس طرح جواب ديا تھا؟ 

ميں فرماتا  ٣٩اس آيت ميں فرماتا ہے کہ يقينا انبياء سے بھی سوال کريں گے اور لوگوں سے بھی! جبکہ سوة الرحمن /ج: 
ہے کہ " اس ِدن کسی جن و انس سے ان کے گناہوں کے بارے ميں سوال نہيں کيا جائے گا۔ "فيومئٍذاليسئل عن ذنبہ انس و 
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  تالف ہے؟ االجان" تو کيا ان دونوں آيات کا آپس ميں اخ
جواب: قيامت ميں صرف ايک جگہ ہی سوال نہيں کيا جائے گا، کئی مقامات پر ٹھہرايا جائے گا اور ہر مقام پر مختلف 

نوعيت کا سوال کيا جائے گا۔ اور ايک جگہ پر ہونٹوں پر مہر لگا دی جائے گی اور کسی کو بولنے کا يارا نہيں ہوگا۔ کہيں 
ر طرف سے چيخ و پکار، نصرت طلبی اور اقرار کی آوازيں گونج رہی ہوں گی۔ کسی پر مہر سکوت توڑ دی جائے گی۔ ہ

  جگہ پر سب سے پوچھا جائے گا۔ اور کہيں پر سب خاموش! 
  

   ٨آيت 

   oَواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزْينُہُ فَاُْوٰلئَِک ھُُم اْلُمْفلُِحْوَن 

ميزان (لوگوں کے جاننے کا ذريعہ) حق ہے، پس جس شخص (کے اعمال) کے پلڑے بھاری  ترجمہ: اور (قيامت کے ِدن)
  ہوں گے تو وه لوگ ہی کامياب ہيں۔" 

"ميزان" کسی چيز کے وزن کرنے ا ور جانچنے کے ذريعہ کو کہتے ہيں اور ہر چيز کا ميزان جداگانہ ہے۔ْ ديوار کو ساہول
، پھل و ميوے کو کلو کے ساتھ اور کپڑے کو ميٹر يا گز کے ساتھ جانچتے ہيں۔ کے ساتھ، آب و ہوا کو تھرماميٹر کے ساتھ

عام انسانوں کی جانچ اور وزن کا ذريعہ انسان کامل ہيں جو مجسم حق ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم "ونضع 
متعلق حضرت امام جعفر صادق  کی تفسير کے) ۴٧الموازين القسط" ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کريں گے۔ (انبياء / 

عليہ السالم فرماتے ہيں اور انبياء اور اوصياء عليہم السالم ميزان ہيں۔ اور حضرت امير الٔمومنين علی عليہ السالم کی زيارت
مطلقہ ميں ہم پڑھتے ہيں۔ "السالم علی ميزان االعمال" اعمال کے ترازو پر ہمارا سالم۔ اس لئے کہ يہی ذوات قدسيہ بذات 

  خود دوسروں کے اعمال و افعال کے جانچنے، پرکھنے اور تولنے کا حقيقی معيار ہيں۔ 
  

   پيام:
ّٰ الحق " (کہف/1 اور وه دن بذاِت خود حق ہوگا۔ "ذالک اليوم ) ۴۴۔ قيامت کے ِدن حق کی حکومت ہوگی۔ "ھنالک الوالية 

  وگا۔ (آيت الذکر) اس ِدن وزن بھی حق ہوگا اور فيصلہ بھی برحق ہ) ٣٩الحق" (بنا/ 
۔ قيامت کے ِدن تمام بندوبست باقاعده منظم طريقے سے کئے جائيں گے، حساب و کتاب احکام اور فيصلوں کا صدور، سزا 2

  و جزا کا فيصلہ سب کچھ حق کی بنيادوں پر ہوگا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ "والوزن يومئَذالحق" 
  معيار ہوں گے۔ "وموازينہ"  ۔ ہر شخص کے لئے کسی قسم کے جانچنے اور وزن کرنے کے3
  ۔ عمل کے بغير کسی جزا کی توقع غلط ہے۔ "فمن ثقلت۔۔۔۔ ھم المفلحون" 4

  
   ٩آيت 

   Oَوَمْن َخفَّْت َمَواِزْينُہُ فَاُ ْوٰلئَِک الَِّذْيَن َخِسُرْو ا اَْنفَُسھُْم بَِما َکانُْو ا بِئَايَتِنَا يَْظلُِمْوَن 

) پلڑے ہلکے ہوں گے (اور ان کے اعمال و افکار ناشائستہ ہوں گے) تو يہی وه ترجمہ: اور جس شخص کے (اعمال کے
  لوگ ہوں گے جو ہماری آيات پر ظلم کرنے کی وجہ سے خود کو تباه و برباد کرکے نقصان پہنچائيں گے۔ 

  
   پيام:
  ۔ ايک انسان کے جانچنے اور پرکھنے کے لئے کئی وسائل ضروری ہوتے ہيں۔ (موازين) 1
  صالح اگر کم مقدار ميں ہوں تو خسارے کا موجب ہوتے ہيں، چہ جائيکہ سرے ہی سے نہ ہو۔ (خفت خسروا)  ۔ اعمال2
  ۔ آيات اٰلہی کا انکار اور ان سے بے پرواہی۔ ان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ (باياتنايظلمون) 3
فع" ہے اور کفارو انکار کا خساره ہے۔ اور ۔ اس دنيا کو بازار کے ساتھ تشبيہ دی گئی ہے جس ميں ره کر ايمان النا "منا4

فطرات سليم اور استدالل کو نظر انداز کردينا جو ہر انسانيت کو نابود کرنے اور اپنے اوپر ظلم کا موجب ہے۔ (خسرو 
  اانفسہم) 
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   ١٠آيت 

ا تَْشُکُروَن    فِی ااْلَْرِض َو َجَعْلنَا لَُکْم فِْيہَا َمَعيَِش قَلِْياًل مَّ

ہم نے يقينا تمہيں روئے زمين پر تسلط اور حکومت عطا کی (اور فطرت کو مسخر کرکے) تمہارے لئے اس  ترجمہ: اور
  زمين ميں وسائل زندگی فراہم کئے۔ (ليکن) تم بہت ہی کم شکر بجا التے ہو۔ 

  
   پيام:
   ١۔ دنيا ميں تمام چيزيں انسان کے اختيار ميں اور اس کے لئے مسخر ہيں۔ (مکناکم) 1
کی تخليق اور اس کے متعلقہ امور مثالً گردش، حرارت، جاذنيت، وافعيت، پانی، نباتات، فضالت کو قبول کرکے  ۔ زمين2

سبزيجات و پھل ميوے واپس کرنا وغيره ايسے امور کہ جنہيں ديکھ انسان اپنے لئے زمين کو محل سکونت کے عنوان سے 
  منتخب کرسکتا ہے۔ "مکناکم فی االرض" 

پر حکمران قوانين کچھ اس طرح سے ہيں کہ انسان ان پر تسلط قائم کرسکتا ہے اور انہيں اپنے اختيار  ۔ طبيعت و فطرات3
ميں السکتا ہے۔ اگر خداوندتعالٰی زمين کو رام نہ کرتا۔ تو انسان کے بس کی بات نہيں تھی کہ اسے اپنے قابو ميں رکھتا اور 

  اس سے بہره گيری کرتا۔ "مکنا" 
  جا النے کا سبب سمجھو نہ کہ غفلت اور عياشی کا موجب۔ (تشکرون) ۔ نعمتوں کو شکر ب4
  ۔ قرآن مجيد بار بار لوگوں کی ناشکری، غفلت اور بے ايمانی کی بات کرتا ہے۔ (قليال مايشکرون) 5

  
   ١١آيت 

ْرنَاُکْم ثُمَّ قُْلنَا لِْلَماَلئَِکِة اْسُجُدوا آِلَدَم فَ    َسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس لَْم يَُکْن ِمْن السَّاِجِديَن اَولَقَْد َخلَْقنَاُکْم ثُمَّ َصوَّ

ترجمہ: اور ہم نے يقينا تمہيں پيدا کيا، پھر تمہاری صورت بندی اور چہره نگاری کی، پھر فرشتوں کو حکم ديا کہ "آدم کو 
  سجده کرو" پس سب نے سجده کيا سوائے ! ابليس کے۔ کہ وه سجده کرنے والوں ميں سے نہيں تھا۔ 

  
   دو نکات:

سابقہ آيت ميں انسان کو زمين پر تسلط کی بات ہو رہی تھی جو کہ اس کی مادی قدرت کی بات تھی، اور اس آيت ميں اس 
  کے "مسجود مالئکہ" ہونے کا تذکره جو اس کی تصوير عظمت کی دليل ہے۔ 

گذشتہ آيت يعنی انسان کی زمين آيت تک حضرت آدم کی داستان سے تعلق رکھتی ہے۔ جو  ١٠اس آيت سے لے کر بعد کی 
  پر تمکين و قدرت کی تفصيل ہيں۔ 

  
   پيام:
  ۔ انسانی تخليق چند مراحل ميں عمل مينآ ئی۔ (ثُم ثُم) 1
  ۔ انسان ميں اس مقام پر و منزلت تک پہنچنے کی استعداد و صالحيت ہو کہ مسجود مالئکہ بن سکتا ہو ۔ (اسجدو االدم) ٢
  غير خدا کو سجده کيا جائے تو شرک نہيں ہے۔ (قلنا ۔السجدوا)  ۔ اگر فرمان خدا کے مطابق٣
۔ باپ پر احسان، اوالد پر احسان ہوتا ہے( حکم خداوندی کے مالئکہ نے ابوابستہ آدم کو سجده کيا ہے اپنی قدرو منزلت کو ۴

  خوب اچھی طرح پہچانو) 
  

   ١٢آيت 

  اَل أَنَا َخْيٌر ِمْنہُ َخلَْقتَنِی ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَہُ ِمْن ِطيٍن قَاَل َما َمنََعَک أاَلَّ تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُک قَ 

ترجمہ: هللا نے (ابليس سے) فرمايا جب ميں نے تجھے سجدے کا حکم ديا تھا تو تجھے کس چيز نے سجده کرنے سے باز 
  خلق کيا ہے ۔  رکھا؟ اس نے کہا: ميں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پيدا کيا ہے اور اسے مٹی کے
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   ايک نکتہ:

سجده کرنے کی وجہ لياقت اور شايستگی تھی تاکہ "ذات پات" اور شرعی روايات کيمطابق سب سے پہلے جس کسی نے 
   2قياس کيا وه شيطان تھا 

  
   پيام:
لکڑ ۔ غرور اور تکبر کے خطره اس حد تک ہے کہ متکبرين خدا کے فرمان کی خالف ورزی کے ساتھ ساتھ امر کے آگے١

  جاتے ہيں۔ (اناخيرمنہ) 
  ۔ شيطان نے قياس سے کام ليا جو گمان اور تخمين پر مبنی ہے۔ (خلقنی نارو خلقتہ من طين) ٢
  ۔ تعصب اور بے جا حميت نے شيطان کو تباه و برباد کر ڈاال۔ (خلقتنی من نار) ٣
موجب اس کا غرور و تکبر اور دريں کہنا ہے۔ ۔ کائنات کا سب سے پہال گناہگار شيطان ہے اور اس کی تباہی و بربادی کا ۴
۔ ميرے خدا کی خالقيت ہی کو قبول کر لينا۔ (تسليم کر لينا) کافی نہيں بلکہ امر کا حکم ماننا اور امر کے آگے سر تسليم حکم۵

  کرنا بھی ضروری ہے۔ (خراضتنی) 
   3۔ شيطان، آدم کے نہيں خدا ايک ہے ڈٹ گيا۔ (اذام تک) ۶
نص کے مقابلے ميں اجتہاد کيا۔ اور آگ کی مٹی ہے بدتر کا سہارا لے کر خدا ئی حکمت کا انکار کر ديا۔ ۔ شيطان نے ٧

  (خلقتنی من نار) 
  

   ١٣آيت 
اِغِرين ترجمہ: هللا نے شيطان س مرتبے اور درجے ے کہا: اس قَاَل فَاْہبِْط ِمْنہَا فََما يَُکوُن لََک أَْن تَتََکبََّر فِيہَا فَاْخُرْج إِنََّک ِمْن الصَّ

  سے نيچے آ جا! تجھے نہيں چاہيے تھا کہ تکبر کرتا۔ پس باہر نکل جا کيونکہ تو يقينا ذليل اور رسواؤں سے ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ غروروتکبر کا نتيجہ حقارت ذلت اور رسوائی ہے۔ (فاھبط۔ فاخرج) ١
ک ہے جو مالء اعلٰی ميں فرشتوں کا ہم ۔ تکبر صرف عام لوگوں کے لئے خطرناک نہيں ہے بلکہ ان کيلئے بھی خطرنا٢

  نشين ره کر ہزاروں سال کی ريکارڈ عبادت کے حاصل ہوتے ہيں۔ (فاھبط فاخرج) 
۔ نہ تو شيطان کر اس کا خدا کے بارے ميں علم بچا سکا اور نہ ہی لمبی چوڑی عبادت، راه نجات صرف اور صرف اس ٣

   4۔ فاخرج) کے آگے سر تسليم خم کر دينے ميں ہے۔ (تتکبر فيھا
  ۔ تکبر اعمال کی نابودی اور بربادی کا موجب ہوتا ہے ۔ (فاخرج) ۴
  ۔ "ميں بہتر ہوں" (اناخير) کے نعرے کا جواب "نکل جا" (فاخرج) ہے۔ ۵
  ۔ بعض اوقات ايک لمحے کا تکبر، اور تباہی کا موجب بن سکتا ہے۔ (تتکبر۔ فاخرج) ۶

  
   ١۵۔ ١۴آيت 

  ِم يُْبَعثُوَن ۔ قَاَل إِنََّک ِمْن اْلُمنظَِريَن قَاَل أَنِظْرنِی إِلَی يَوْ 

ترجمہ: (شيطان نے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے ) کہا : مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبور سے 
  اٹھائے جائيں گے۔ (هللا نے) فرمايا : يقينا تو ان افراد ميں سے ہے جنہيں مہلت دی جا چکی ہے۔ 

  
   دو نکات:

ويں آيت سے معلوم ہوتا  ٨١ويں اور سوره ص کی  ٣٨ليس تو قيامت تک کی مہلت چاہتا تھا۔ ليکن اس آيت سے اور سوره اب
ہے کہ اسے قيامت تک تو نہيں البتہ ايک لمبے عرصے کے لئے مہلت ملی ہے۔ کہ "درانک من المنظرين امر يوم الوقت 

  المعلوم" 
  پھونکے جانے تک زنده رہے گا پھر وه بھی مر جائے گا۔  تفسير صافی ميں ہے کہ ابليس پہلے صور کے
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  سوال: ابليس کو خدا نے کس ليے مہلت دی ہے؟ 
جواب: اس لئے کہ مہلت دينا خدا کا ايک طريقہ کار چال آ رہا ہے۔ تاکہ خير اور شر کے اسباب مہيا رہيں اور انسان اپنے 

   )٢۶کو گمره کرنے پر مجبور نہيں کرتا۔ ( سوره ابراہيم  اراده اور اختيارات۔ راه کا انتخاب کرے، ابليس، انسان
  

   پيام:
  ۔ پر لمبی عمر بھی قابل قدر نہيں ہوا کرتی۔ (انظرنی) ١
  ۔ بعض اوقات کافر کی دلی تمنا بھی پوری ہو جاتی ہے۔ (انک من المنظرين) ٢
  دا اے خدا مانگا ہے۔ (انظرنی) ۔ شيطان بھی جانتا ہے کہ عمر خدا کے ہاتھ اور ارادے ميں ہے۔ اسی لئے اے خ٣
  ۔ مہلت دينا خدا کا طريقہ کار ہے۔ (انک من المنظرين) ۴
۔ ابليس، اپنے خالق کو بھی پہچانتا تھا کہ کہا (خلقتنی) اور معاد کو بھی جانتا تھا اسی لئے قيامت کے دن تک کی مہلت ۵

  ن پر عمل نہ کرے۔ مانگی (يوم يبعثون) ليکن ايسی معرفت کا کيا فايده جب اس کے فرما
  

   ١٧۔١۶آيت 

ْن َخْلفِِہْم َوَعْن أَْيَمانِِہْم َوَعْن َشَمائِلِِہْم َوالَتَِجُد أَْکثََرہُْم قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِی أَلَْقُعَدنَّ لَہُْم ِصَراَطَک اْلُمْستَقِيَم ۔ ثُمَّ آَلتِيَنَّہُْم ِمْن بَْيِن أَْيِديِہْم َومِ 
  َشاِکِريَن 

(شيطان نے )کہا: تو چونکہ تو نے مجھے گمراه کيا ہے لٰہذا ميں بھی يقينا (فريب دينے کے لئے) تيرے سيدھے ترجمہ: 
  راستے پر بيٹھا رہوں گا۔ 

پھر (تيرے) ان (بندوں) کے آگے سے يا پيچھے سے، دائيں سے اور بائيں سے ان تک آ پہنچوں گا (ميرے مسلسل وسوسوں 
  ترين کو شکر گزار نہيں پائے گا۔ کے نتيجے ميں تو ان ميں سے بہ

  
   دو نکات:

شيطان نے خدا سے اس لئے مہلت نہيں مانگی تھی کہ غلطی کی تالفی کرے، بلکہ آدم کا انتقام اوالد آدم سے لينے کے لئے 
  مہلت مانگی تاکہ انہيں گمراه کرے۔ 

رکھے گا تاکہ انہيں گمراه کر دے يا  حديث ميں ہے کہ شيطان نے قسم کھائی کہ اوالد آدم کے چاروں طرف گھات لگائے
نيکی سے روکے رکھے۔ فرشتوں نے انسانوں کی ہمدردی ميں خدا کی بارگاه ميں عرض کی۔ "پروردگا! يہ انسان کے 

پنجے سے کيسے چھٹکارا پا سکے گا؟ "هللا نے فرمايا" اگر وه چاروں اطراف سے انہيں گمراه کرے گا تو دو راستے اورپر
ان کے لئے کھلے ہوں گے جب بھی انسان دعا کے لئے ہاتھ کھڑے دے گا يا اپنی صورت خاک پر رکھ دےاور نيچے والے 

  گا تو اس کے ستر سال کے گناه معاف کر دوں گا" (از تفسير فخر الدين رازی) 
انے کی ضرورت جب آدم کو شيطان کے تسلط کا علم ہوا تو خدا کی بارگاه ميں فرياد کرنے لگ گئے۔ هللا نے فرمايا: "گھبر

  نہيں ميں گناه کو اور نيکی کو اسی گناه کروں گا۔ اور توبہ کا دروازه بھی کھال رکھوں گا" 
  (ازتفسر نورا الثقلين) 

  
   پيام:
۔ اپنی خالف ورزيوں کی توجيہہ نہيں کرنی چاہئے جب کہ عذر گناه بال تراز گناه کے ميدان شيطان نے اپنے تکبر کو تو ١

  اور گمراہی کی نسبت خدا کی طرف ديدی۔ (اغوتنی) نظر انداز کر ديا 
   5۔ شيطان، انسان کا تو قسم خورده دشمن ہے۔ (الغوينھم) ٢
۔ راه مستقيم پر چلنا اور اس راه کا تالتر کرنا بہت مشکل ہے جس کے الھی امداد کی ضروت ہے چونکہ شيطان بروقت ٣

ف نبر آزمانا رہنے کے لئے بروقت مسلح رہنا چاہتے (القعدن گھات ميں ہے لٰہذا اس کے بروقت ہوشيار اور اس کے خال
  لھم۔۔) 

۔ شيطان سب کچھ سے واقف ہے۔ صراط مستقيم کو بھی جانتا ہے۔ شکر گزاروں سے بھی واقف ہے وسوسے ڈالنا بھی ۴
  خوب جانتا ہے اور جارحانہ انداز سے حملے کرنے سے بھی باخبر ہے۔ (تفسير) 
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ہ ڈالنے کے کئی راستے ہيں۔ اگر آپ ايک راسے کوبند کر ديں گے تو وه دوسری راه لے آ ياد رہے کہ شيطان کے وسوس
جائے گا۔ لٰہذا اچھی طرح ہوشيار اور خبردار رہنا چاہئے ہو سکتا ہے کہ اس کا آگے کی طرف سے آنے کا مقصد جاه و مقام

االتوں کی فکر ہو، دائيں طرف کا مقصد اور سال کے حصول کی خواہش ہو، پيچھے کی طرف يہ آنے کا مقصد اوالد اور 
علم و عبادت کے اور سماجی خدمات کے ذريعہ وسوسے ڈالنا ہو اور بائيں جانب کے رسوخ سے مراد برائيوں اور بے 

  حيائيوں کی طرف رغبت دالنا ہو۔ (ازتفسر الميزان) 
ے يا پيچھے ہٹا دينے سے يا روک ۔ شيطان کے گھات کی تاثير چند چيزوں کے ذريعہ سے ہوتی ہے يا گمراه کرنے س۵

  دينے سے يا دل ميں مختلف شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالنے سے۔ 
۔ شيطان آگے کی طرف سے يوں آتا ہے کہ دنيا کو انسان کے لئے مزين کر کے پيش کر کے پيش کرتا ہے پيچھے سے ۶

و بوجھل اور سنگين ظاہر کرتا ہے۔ اور يوں کہ آخرت کو فرا موش کرا ديتا ہے۔ دائيں طرف سے اس طرح کہ عبادتوں ک
  بائيں جانب سے اس طرح کہ گناہوں کو شيريں لذيذ اور خوشگوار انداز ميں پيش کرتا ہے۔ (ازتفسير مجمع البيان) 

  
   ١٨آيت 

  ِعين قَاَل اْخُرْج ِمْنہَا َمْذئُوًما َمْدُحوًرا لََمْن تَبَِعَک ِمْنہُْم أَلَْمأَلَنَّ َجہَنََّم ِمْنُکْم أَْجمَ 

ترجمہ: (هللا تعالٰی نے) فرمايا: تو ذليل و خوار ہو کر (اپنے مقام و منزلت سے) نکل جا، (ميں قسم کھا کر کہتاہوں) ان ميں 
  سے جو شخص تيری پيروی کرے گا تو ميں يقينا تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ 

  
   دو نکات:

ايک لمحہ کے لئے اظہار تکبر اور "اناخيرة" کہنا کہ قدتباہی کا موجب بن گيا! "اھبط، اخرج" انک من الصاغرين" جيسے 
الفاظ انجام دے دو چار ہونا پڑا اور يہ سب حقدارتيں پستی اور ذلت ، متکبر نام پرور قربان" اس لئے کہ معذرت طبی کی 

  سل انسانی کی گمراہی پر کمر باندھ لی۔ اور معافی مانگنے کی بجائے ڈٹ گيا اور ن
"مذعوم" کو اصل "ذعم" ہے جس کا معنی ہے شديد عيب اور "مدحور" کی اصل "دم" ہے جبر کا معنی ہے ذلت و رسائی 

  کے ساتھ دھکے ديکر باہر نکال دينا۔ 
  

   پيام:
  ۔ انسان خود شيطان کی پيروی کرتا اور جہنم کا حقدار بنتا ہے۔ ١
اس قدر زياده ہيں کہ دوزخ جب "داھل من مزيد" (اور کچھ) کا نعره لگائے گی تو (الملئن) کے تحت اسے بھر ۔ گمراه اور ٢

  ديا جائے گا، جبکہ نيک اور پاک سيرت لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جب کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "وقليال ماتشکرون" 
  

   ١٩آيت 

  نَّةَ فَُکالَِمْن َحْيُث ِشْئتَُما َوالَتَْقَربَا ہَِذِه الشََّجَرةَ فَتَُکونَا ِمْن الظَّالِِميَن َويَاآَدُم اْسُکْن أَْنَت َوَزْوُجَک اْلجَ 

ترجمہ: اور اے آدم! تم اور تمہاری زوجہ بہشت ميں جا ٹھہرو! اور جو چيز جہاں ہے اور جب چاہو کھاؤ ليکن اس درخت 
  ں سے ہو جاؤ گے۔ کے نزديک نہ جانا کہ (اپنے اوپر) ظلم کرنے والوں مي

  
   دونکات:

  ويں آيت  ٣۵اس جيسی آيت سوره بقره ميں گزر چکی ہے مالحظہ 
آيت ميں مذکور نہيں تحريمی نہيں بلکہ کرايت پر مبنی تھی۔ ليکن آدم کا بلند مقام و مرتبہ اس قدر زہر و توبيخ کا موجب بن 

ی نتيجہ وہی نکال جو آگے بيان ہو رہا ہے۔ جيسے کوئیگيا يا پھر نہی ارشادی تھی کہ جس کا خبر کی خالف ورزی کا ضبط
  ڈاکٹر بيمار کو ايک غذا سے روکتا ہے کہ اگر اسے کھائے گا تو سخت پريشان ہو گا۔ ورنہ وه حرام نہيں ہے۔ 

  
   پيام:
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  ۔ مقام رہائش ميں عورت مردکے تابع ہوتی ہے۔ (انت و زوجک) ١
  م کے پيچھے جانا ظلم ہے۔ (فتکو نامن الظلمين) ۔ حالل راستہ ہو جانے کے باوجود (فکال) حرا٢
  ۔ پہلے حالل مصرف کی راہيں کھو لو پھرا نہيں اور ممنوعيت کے مقامات کی نشاندہی کرو (کالالتقربا) ٣
  ۔ گناه کے نزديک جانا بھی آلودگی کا موجب بن جاتاہے (التقربا۔ فتکونا) ۴

  
   ٢٠آيت 

ْيطَاُن لِيُ  تَُکونَا َملََکْيِن أَْو تَُکونَا ْبِدَی لَہَُما َما ُووِرَی َعْنہَُما ِمْن َسْوآتِِہَما َوقَاَل َما نَہَاُکَما َربُُّکَما َعْن ہَِذِه الشََّجَرِة إاِلَّ أَْن فََوْسَوَس لَہَُما الشَّ
  ِمْن اْلَخالِِديَن 

کے چھپائے جانے کے مقامات کو  ترجمہ: پس شيطان نے ان دونوں (آدم اور ان کی بيوی) کو وسوسہ ميں ڈال ديا تاکہ ان
ظاہر کرے اور کہا: تمہارے پروردگار نے اس درخت سے کھانے سے نہيں روکا مگر اس لئے کہ کہيں فرشتے بن جاؤ يا 

  حيات ابدی حاصل نہ کر لو۔ 
  

   چند نکات:
اور زندگی کے شيطان ان کے دل ميں يہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اس درخت سے کھانے سے وه فرشتے بن جائيں گے يا 

 حاصل ہو جائيں گے، اور چونکہ خدا يہ نہيں چاہتا کہ تم اس مقام و منزلت تک جا پہنچو لٰہذا تمہيں اس سے روک ديتا ہے۔ 
وه درخت کونسا تھا جس کے قريب جانے سے انہيں روک ديا گيا تھا؟ اس بارے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے بعض 

دا تھا، اور نباتات پر بھی " شجره " کا لفظ بوال جاتا ہے، جيسے هللا تعالٰی فرماتا ہے "شجرة حضرات کہتے ہيں کہ گندم کا پو
من لقطين" (کدو کا درخت) حاالنکہ وه تو پودا بھی نہيں ہوتا بلکہ اس کی بيل ہوتی ہے ليکن چونکہ نباتات ہے اس لئے اسے 

  "شجره" کہا گيا۔ 
  مراد لی ہے۔ بعض حضرات نے اس درخت سے "حسد" کی خصلت 

تو ريت نے شجره سے "علم و معرفت کا درخت" مراد ليا ہے (جو ندات اس کی تحريف کی دليل ہے، اس لئے کہ خداوند 
متعال انسان کو علم و معرفت سے نہی نہيں کرتا ہے اگرچہ پورے کالم پاک ميں يہ ماجرا چھ مرتبہ بيان ہوا ہے ليکن کہيں 

  گئی۔  پر بھی اس درخت کی تعين نہيں کی
  

   پيام:
  ۔ شيطان تو انبياء تک کو بھی نہيں چھوڑتا۔ (لھما) ١
۔ شيطان کا آخری حربہ وسوسے پيدا کرنا ہوتا ہے کسی کو مجبور کرنا نہيں ہو گا۔ رہنمائی کرنا ہے مداخلت نہيں۔ ٢

  (فوسوس) 
  ۔ گناه کے ارتکاب اور خالف ورزی کا نتيجہ رسوائی ہوتا ہے۔ (ليبدی) ٣
ارنا اور جنسی مسائل کو نماياں کرنا انسان کی راه پر شيطان کے بچھائے جانے والے جال اور اس کی دلی ۔ پر دے ات۴

  آرزو ہے۔ (ليبدی) 
  ۔ احکام اٰلہی کی خالف ورزی کے لئے غلط توجيہات اور فلسفہ آرائی ممنوع ہے۔ (مانھا کماربکما۔) ۵
  فکر اور سکون کی فضا ميں زندگی گزارے۔ (ملکين) ۔ انسانی آرزؤوں ميں سے ايک يہ بھی ہے کہ بے غم، بے ۶
  ۔ ہميشہ کے لئے اور زندگی جاودانہ سے محبت پر انسان کو ہے۔ (خالدين) ٧
  ۔ انسانی آرزؤوں کے راستہ ہی سے شيطان کو داخل ہونے کام وقعہ ملتا ہے۔ (تکونامن الخالدين) ٨
ی اس کے اندر ثقافتی اور تعليمی راہوں سے فائده اٹھاتا ہے۔ ۔ شيطان انسان کو گناه پر آماده کرنے کے لئے اس کی فکر٩

  (تکونا من الخالدين) 
  

   ٢١آيت 

  َوقَاَسَمہَُما إِنِّی لَُکَما لَِمْن النَّاِصِحيَن 
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ترجمہ: اور شيطان نے (اپنے وسوسے کو موثر بنانے کے لئے) ان دونوں کے قسم کھائی کہ يقين جانو ميں تمہارے خير 
  ے ہوں۔ خواہوں ميں س

  
   چند نکات:

  سب سے پہلی جھوٹی قسم شيطان نے کھائی۔ 
   )١٠٧۔٧۴: ۶٢۔  ۴۵۶قرآن مجيد کے بقول منافقين ہی جھوٹی قسميں کھاتے ہيں۔ (مالحظہ ہو سوره توبہ آيات 

اور التطع  ١٠جو ہميشہ يا اکثر و بيشتر قسميں کھاتا رہتا ہے وه قيادت اور رہبری کے الئق نہيں ہے مالحظہ اہو سوره قلم 
  کل حالف مھين" 

  
   پيام:
  ۔ جھوٹی قسميں کھانا، شيطانی کام ہے (قاسمھا) ١
  ۔ ہر قسم پر اعتماد نہيں کر لينا چاہئے (قاسمھا) ٢
  ۔ دشمن ہمارے عقائد سے اپنے مفادات اٹھانے کی کوشش کرتا ہيے (قاسمھما) ٣
  6۔ خير خواہلی کے بلند بانگ دعوے اور نعرے ہی دشمن کے ہمارے اندر درآنے کے موجب ہوتے ہيں۔ (المن لناصحين) ۴

  
   ٢٢آيت 

ا َذاقَا الشََّجَرةَ بََدْت لَہَُما َسْوآتُہَُما َوطَِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِہَما ِمْن َوَرقِ  اَداہَُما َربُّہَُما أَلَْم أَْنہَُکَما َعْن تِْلُکَما اْلَجنَِّة َونَ  فََدالَّہَُما بُِغُروٍر فَلَمَّ
  الشََّجَرِة َوأَقُْل لَُکَما إِنَّ الشَّْيطَاَن لَُکَما َعُدوٌّ ُمبِيٌن 

ترجمہ: پس شيطان نے ان دونوں (آدم اور ان کی زوجہ) کو دھوکہ ديا (اور انہيں مقام و مرتبہ سے نيچے گرا ديا) پس 
) درخت سے چکھا (انکا الباس گر پڑا اور) شرمگاہيں ان کے لئے نماياں ہو گئيں۔ اور اپنے آپ کوجونہی انہوں نے (ممنوعہ

جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ اور ان کے رب نے انہيں آواز دی: آيا ميں نے تمہيں اس درخت سے نہيں روکا تھا۔ اور 
  نہيں کہا تھا کہ شيطان تمہارے لئے کھلم کھال دشمن ہے؟ 

  
"دلی" کا لفظ "تدلية" سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے" نزديک کرنا" اور يہ ڈول اور رسی کی طرف اشاره ہے  :چند نکات

کہ جب پانی کے حصول کے لئے اسے کنويں ميں چھوڑا جاتا ہے۔ اور پھر کھينچا جاتا ہے۔ گويا شيطان نے دھوکے کی 
  رسی سے آدم کو فريب کے کنويں کے قريب کر ديا۔ 

  لفظ "خصف" سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے سينا، ٹانکنا، جوڑ لگانا۔ "يخيصفان" 
آدم و حوا کے بارے ميں هللا نے "ناداھما" فرمايا ہے جس کا معنی ہے انيس دورے پکارا، گويا ممنوعہ درخت سے کھانے 

  کے بعد وه قريب خداوندی سے دور ہو گئی۔ 
  

   پيام:
  سوں کے تيروں کی زد ميں ہيں۔ (دالھما) ۔ زن و مرد دونوں ميں ہميشہ شيطانی وسو١
  ۔ شيطان کا حربہ دھوکا اور فريب ہی ہے (بغرور) ٢
  ۔ شيطانی چاليں ايسی ہوتی ہيں جيسے گناه کے کنويں ميں سقوط کے لئے رسی ہوتی ہے (دالھما) ٣
  اتا ہے۔ (ذاقا) ۔ گناه کے ارتکاب ميں کم يا زياده کو نہيں ديکھا جاتابلکہ جسارت اور گستاخی کو ديکھا ج۴
  ۔ عريانی برائی اور چھپا رہنا شرافت ہے اور دونوں انسانی فطرت ميں شامل ہيں۔ (طفقا يخصفان) ۵
  ۔ عريانی ايک اٰلہی سزا ہے (نہ کہ فيشن وار تمدن و ترقی کی عالمت) ۶
۔ ممنوعہ درخت ۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ اور حسب حال بات کرنی چاہئے۔ (آدم جو کہ خد کے مخاطب تھے٧

سے کھا لينے کے بعد اپنا مقام گنوا بيٹھے۔ اور "خطاب" کی بجائے داندا "اے نورزے گے۔ اور "ھذه الشجره" کے بجائے 
  "تکلما الشجرة" کہا گيا۔ 

  ۔ اور ابليس نے انسان پر سب سے پہال جو وار کيا وه يہی کہ اس کا پرده اتروا ديا۔ ٨
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آشکار اور الم نشرح ہے، ليکن انسان کے اس خطرات غافل ہے۔ (الم اقل۔۔‘ کھال، واضح ۔ باوجوديکہ شيطانکی دشمنی حکم٩
  عدومبين) 

۔ ممنوع لقمہ اور بے مقصد اخراجات عريانی کا موجب ہيں اس لئے کہ عريانی اور اقتصاد کا آپس ميں گہرا تعلق ہے۔ ١٠
  (ذاقا الشجرة بدتلھما، سورھتھما) 

  پنے محرم اور زن و شوہر کے سامنے بھی ہو، (سوئاتھما) ۔ عريانی بری شے ہے خواه ا١١
  ۔ چھپانا الزمی ہے جيسے بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ (ورق الجنة) ١٢
  

   ٢٣آيات 

  قَاالََربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُکونَنَّ ِمْن اْلَخاِسِرين 

کہا خداوندا! ہم نے اپنے اوپر ظلم کيا ہے اگر تو ہميں بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو يقينا خساره ترجمہ: (آدم و حوا نے) 
  اٹھانے والوں ميں سے ہوں گے۔ 

  
   ايک نکتہ:

شيطان اور آدم ميں يہی فرق ہے کہ شيطان نے اپنے سجده نہ کرنيکی نافرمانی کے بارے ميں خدا کے عدل اور کرم کی 
، تکبر کا مظاہره کيا، غرور کااظہار کيا، اپنی غلطی پر ڈٹ گيا، قوم پرستی کو فروغ ديا، پشيمانی کا حکمت پر اعتراض کيا

اظہار نہ کيا۔ ليکن آدم نے اپنی اور اپنی بيوی کی خالف ورزی کا اعتراف کيا، اپنی بخشش کا خدانے تقاضا کيا۔ اور يہ نہيں 
  ے گا تو ہم خساره اٹھانے والوں ميں سے ہونگے۔ کہا کہ "تو ہميں بخش دے "بلکہ کہا: اگر نہيں بخش

  
   پيام:
۔ ہر قسم کی خالف ورزی اپنے اور ہر ظلم ہوتا ہے ۔ (کيونکہ خدا کے فرمان کی مخالفت، حقيقی سعادت اور ارتقاء بشريت١

  کی مخالفت ہوتی ہے) 
  ۔ ۔ بخش ديا جاتا، قہر خداوندی سے نجات مل جاتا ہے۔ (وان لمتغفرلنا و ترحمنا)٢
۔ آدم و حوا جس طرح خالف ورزی ميں شريک تھے اسی طرح گزشتہ کی تالفی اور عزر خواہی ميں بھی شريک تھے۔ ٣

  (ذاقا۔ قاالربنا) 
  ۔ تاريخ شريت ميں سب سے پہلی خواہش غفور ورحمت اٰلہی کا تقاضا ہے۔ (وان نم تغفرلنا) ۴
  بعد باقی درخواستيں۔ (تغفرلنا و ترحمنا) ۔ گناہگاروں کا سب سے اہم مسئلہ خدا کی مغفرت ہے اس کے ۵
  ۔ خداوند عالم کے ايک لمحہ کی رحمت اور عنايت ابدی اور دائمی خساروں کے آگے بند باندھ ديتی ہے۔ (خاسرين) ۶

  
   ٢۵۔٢۴آيت 

  ۔ قَاَل فِيہَا تَْحيَْوَن َوفِيہَا تَُموتُوَن َوِمْنہَا تُْخَرُجوَن قَاَل اْہبِطُوا بَْعُضُکْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُکْم فِی اأْلَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَی ِحيٍن 

ترجمہ: هللا نے فرمايا: نيچے اتراو! تم ايک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ايک (مقرره) مدت تک تمہارے لئے زمين ميں 
  ٹھکانہ اور فائده اٹھانے کے ذريعہ ہو گا۔ 

اسيميں مرو گے اور (قيامت کے دن حساب و کتاب کے لئے) اسی سے  فرمايا: اسی زمين ہی ميں سے زندگی گزرو گے
  نکالے جاؤ گے۔ 

  
   دو نکات:

  ويں آيت۔  ٣٧بالکل يہی آيت سوره بقره ميں گزر چکی ہے، مالحظہ ہو 
ور ليکن خالف ورزی کا ايک طبعی اثر ہوتا ہی ہے ا ٣٧اگرچہ خداوند نے آدم و حوا کی توبہ قبول کر لی "فتاب عليہ" بقره 

  اس نافرمانی کا طبعی اثر بہشت سے خروج اور زمين پرنزول ہو گا۔ 
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   پيام:
  ۔ خالف ورزی کے طبعی اثر سے فرار ناممکن ہے۔ (اھبطوا) ١
  ۔ بسا اوقات والدين کی خالف ورزی کا اثر اوالد بلکہ نسلوں کے ہوط و سقوط ميں بھی ہوتا ہے۔ ٢
گھر ہے اور اور انسان اپنے مفادات کے حصول اور غرائز کی تسکين کے لئے  ۔ دنيا، تنازع، چپقلش، گيردار اور تضاد کا٣

  آپس ميں دست و گريبان رہتے ہيں۔ (بدضيکم بعض عدو) 
 ۔ دنياوی زندگی اور اس کے فوائد و منافع ابال نہيں ہيں۔ (الی حين ۴

 

 تفسيرنور

 

   ۵٠تا  ٢۶آيت نمبر 
  

   ٢۶آيت 

  ْن آيَاِت هللاِ لََعلَّہُْم يَذَّکَُّروَن يَابَنِی آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُکْم لِبَاًسا يَُواِری َسْوآتُِکْم َوِريًشا َولِبَاُس التَّْقَوی َذلَِک َخْيٌر َذلَِک مِ 

ترجمہ: اے اوالد آدم! يقينا ہم نے تمہارے لئے بکا سر اتارا ہے تاکہ تمہاری عريانی کی برائی کو بھی چھپائے اور تمہاری 
  زينت بھی ہو۔ ليکن تقوٰی کا لباس بہتر ہے۔ يہ خدا کی نگاہوں ميں سے ہے تاکہ تم نصيحت حاصل کرو۔ 

  
   دو نکات:

پر بنی آدم کو خطاب کرتے ) ٣۴، ٣١، ٢٧مقامات (اس آيت ميں اور آيت  حضرت آدم کی داستان بيان کرنے کے بعد چار
ہوئے کلی سفارشوں سے نوازا ہے جن کا تعلق عالم انسانيت سے ہے، مثالً تدبير تقوی کی حفاظت، شيطان کے فريب ميں نہ 

ياء کی دعوت کو تسليم کرناآنا۔ اسراف نہ کرنا، کھانے، پينے، اور پہننے کی چيزوں ميں سے فضول خرچہ سے بچنا اور انب
  وغيره۔ 

"درويش" کا ابتدائی معنی تو پرندوں کے ہر ميں جو ان کے لباس کا کام بھی ديتے ہيں۔اور ان کی زينت کا ذريعہ بھی۔ اور 
  جو لباس انسان کی زينت و آرائش کا سبب بنے اسے "ريش" کہا جاتا ہے۔ 

  
   پيام:
  اور اس کی بندگی کا موجب ہوتی ہے۔ (تمام آيت کو غور سے پڑھيں)  ۔ نعمتوں کی طرف توجہ خدا کے ساتھ محبت١
۔ مادی نعمتوں سے تمام لوگ فائده اٹھاتے ہيں (بنی آدم) ليکن معنوی نعمتوں سے صرف شائستہ پرہيز کار ہی بہره مند ٢

  ہوتے ہيں۔ (لباسا۔ لباس التقوی) 
جود ہوتی ہيں ۔ (انزلنا عليکم) اور ان کا خزانہ خدا کے پاس ۔ تمام نعمتيں خدا کے غيبی خزانوں سے انسان کے لئے آ مو٣

 اور وه اندازے اور اپنی حکمت کيمطابق نازل کرتا ہے۔ پس تمام نعمتيں مقام ربوبيت سے ہی نازل ہوتی ہيں۔ (انزلنا)  8ہے۔ 
  ۔ لباس کا اسی وقت نعمت ہے جب بدن کو بھی چھپائے۔ (يواری) ۴
ے (انزلنا عليکم لباسا) اور برہنہ کرنا شيطان کا کام ہوتا ہے۔ (فوسوس۔۔ ليبدی لھما ماوری عنھما من۔ لباس پہنانا خدا کا کام ہ۵

  سوا تھما) 
  ۔ لباس پہننا نعمت ہو اور اس کا اتار لينا سزا ہے (فلماذا اقالشجرة بدت لھما سوء اتھما)۔ ۶
زينت وار آرائش کرنے ميں کوئی حرج  ۔ جب تک اسراف کے زمرے ميں نہ آ جائے اس وقت تک خوبصورت لباس سے٧

  نہيں۔ (ريشا) 
۔ تقوٰی کا بھی زينت و زيبائش کے ساتھ ذکر کيا گيا ہے۔ (ريشاولباس و تقوی) گويا لباس تقوٰی کے ساتھ اچھا لگتا ہو اگر ٨

ر، کفار کی جيبيں تقوٰی سے ہٹ کر لباس اختيار کيا جائے تو وه اسراف تکبر، فساد، خود نمائی، فيشن، رشوت دانی، استعما
  بھرنے اور بے جا مصرف کا ذريعہ بن جاتا ہے۔ 
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   9۔ ماديت کے ساتھ معنويت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ (لباسا۔ لباس التقوٰی)٩
۔ جس طرح مادی لباس عيبوں کا چھپاتا ہے۔ سردی گرمی سے بچاتاہے، زيبائی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح تقوٰی بھی ١٠

  ہوں سے بچانے اور معنوی حسن عطاکرنے کا سبب ہوتا ہے۔ عيبوره کے چھپانے، گنا
۔ زمين سے گھاس اگتی ہے زمين سے ہی اگنے والی گھاس کو جانور چرتاہے اور اس سے پشم حاصل کی جاتی ہے اور١١

 (   کيڑے کی لعاب سے ريشم بنتی ہے يہ سب خدا کی آيات ہيں۔ (ذلک من آياِت ّهللاٰ
  

   ٢٧آيت 

ِہَما إِنَّہُ يََراُکْم ہَُو َوقَبِيلُہُ ِمْن َحْيُث الَتََرْونَہُْم يَْفتِنَنَُّکْم الشَّْيطَاُن َکَما أَْخَرَج أَبََوْيُکْم ِمْن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنہَُما لِبَاَسہَُما لِيُِريَہَُما َسْوآتِ يَابَنِی آَدَم الَ 
يَاِطيَن أَْولِيَاَء لِلَِّذيَن الَيُْؤمِ    نُوَن ۔ إِنَّا َجَعْلنَا الشَّ

ترجمہ: اے فرزنداِن آدم: کہيں ايسا نہ ہو کہ شيطان تمہيں دھوکہ دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے 
نکال ديا تھا۔ (جبکہ درخت کے وسوسہ ميں) ان سے لباس اتروا ديا تاکہ ان کی شرمگاه انہيں دکھائے ۔ يقينا شيطان اور اس 

رہے ہيں جہاں سے تم انہيں ديکھ رہے۔ يقين جانو کہ ہم نے شيطانوں کو ان لوگوں کا سرپرستکا قبيلہ تمہيں وہاں سے ديکھ 
  بنا ديا ہے جو ايمان نہيں الئے۔ 

  
   دونکات:

اس سے پہلی آيت ميں لباس کو نعمت کے عنوان سے ذکر کيا ہے اور يہاں خبردار کرتا ہے کہ ہوشيار رہنا کہ شيطان کہيں 
  نہ طلب کر لے۔  تم سے يہ لباس اور نعمت

شيطان اگرچہ اہل ايما ن کے دلوں ميں سے وسوسے ڈالتا ہے اور انہيں بھی گمراه کرنے کوشش کرتا ہے، ليکن ان پر اس 
کا پورا تسلط اور واليت نہيں ھے۔ اس لئے کہ مومن خدا نے توبہ کر کے اسی کے حضور پناه ليتا ہے اور کافر کا چونکہ 

  لئے جائے پناه نہيں ةے لٰہذا اس پر پوری طرح مسلط ہے۔  کوئی ايسا ٹھکانہ اور اس کے
  

   پيام:
  ۔ ہر قسم کا پروپيگنڈا جو عريانی کا سبب بنے شيطانی کام ہے۔ (الفيتنکم) ١
۔ ان کے جسم سے ضروری چھپائے جانے والے مقامات کا کھال رکھنا بے ايمانی اور شيطانی تسلط کی عالمت ہے (ينزع ٢

  ٔومنون) عنھما لباسھما۔۔ الي
  ۔ عريانی، قرب خداوندی سے دور کر دينے کا موجب ہے (اخرج ابويکم۔۔ ينزع عنھما) ٣
۔ حضرت آدم جو کہ مسجود المالئکہ تھے، شيطان کے پھندے مينآ گئے نہيں تو زياده ہوشيار رہنا چاہئے۔ (اخرج ابويکم۔۔۔) ۴
ٹ ہيں جو ہر وقت آپ لوگوں کی تاک ميں رہتے ہيں۔ (قبيلہ ۔ شيطان اکيال نہيں ہے، اس کے ٹولے ہيں، آلہ کار ہيں، ايجن۵

   10۔۔يراکم)۔ 
  ۔ چونکہ تم شيطان کو نہی ديکھ سکتے اس لئيے تيار نہيں ره سکتے ہو اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہو۔ (اثرونھم) ۶
  (اليفتنکم الترنھم) ۔ شيطان اس لئے فريب ميں جکڑليتا ہے کہ نظر نہيں آتا۔ لٰہذا زياده سے زياده خبردار رہو ٧
۔ شيطان نظر نہيں آتا ليکن اس کا دائره کا رہر ايک کو نظر آتا ہے۔ (مثال غصے کا موقعہ، فيصلہ کرنے کا وقت، نامحرم ٨

   11عورت کے ساتھ خلوت کا موقع) 
   12۔ شيطان کا تسلط، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (اولياء للذين الئومنون) ٩

  
   ٢٨آيت 

  ْحَشاِء أَتَقُولُوَن َعلَی هللاِ َما الَتَْعلَُموَن َوإَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيہَا آبَائَنَا َوهللاُ أََمَرنَا بِہَا قُْل إِنَّ هللاَ الَيَأُْمُر بِاْلفَ 

اپنے آباؤ اجداد کو اسی حالت ميں پايا ترجمہ: اور جب وه کوئی برا کام کرتے ہيں تو (اس کی توجيہ ميں) کہتے ہيں: ہم نے 
ہے۔ اور خدا نے ہميں اس کا حکم ديا ہے۔ تو (اے پيغمبر ! آپ) کہہ ديجئے خدا قطعا برائی کا حکم نہيں ديتا۔ تو جس چيز کو 

  نہی جانتے ہو اس کی نسبت خدا کی طرف ديتے ہو؟ 
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   دونکات:

  ا زمانہ حاہليت ميں رواج تھا۔ يہ آيت عريانی سے متعلق ہے خصوصاً طواف کی حالت جس ک
   13بدکار لوگ پيروی تو اپنے باپ دادوں کی کرتے ہيں ليکن اپنے شرک کی نسبت خدا کی طرف ديتے ہيں

اور سمجھتے ہيں چونکہ خدا نے انہيں مہلت دی ہوئی ہے لٰہذا ان کی برائيوں اور بدکاريوں پر بھی راضی ہے، يا نہيں اس 
  کا حکم ديا ہے۔ 

  
   پيام:
۔ عذر گناه بدستر ازگناه خواه مذہبی عذر تراشا جائے (کہ خدا نے اس کا حکم ديا ہے) يا معاشرتی اور سماجی (کہ ہمارے ١

  دادے پڑدادے ايسے تھے۔) 
۔ بعض اعمال اس قدر فاسد وار برے ہوتے ہيں اور ان کی برائی اس قدر فطری اور روشن ہے کہ انہيں "فحشاء" کہا جاتا ٢

  ہے۔ 
  تو آنے والی نسلوں ميں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ (آبائنا)  ۔ گمراہی٣
  ۔ گمراه لوگ آئنده نسلوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پرليتے ہيں۔ ۴
  ۔ گزشتہ لوگوں کا طريقہ کار ہميشہ قابل فخر نہيں ہوتا۔ اور سابقہ لوگوں کی تقليد ناجائز ہے۔ ۵

  
   ٢٩آيت 

يَن َکَما بََدأَُکْم تَُعوُدوَن قُْل أََمَر َربِّی بِاْلقِسْ    ِط َوأَقِيُموا ُوُجوہَُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَہُ الدِّ

ترجمہ: کہہ ديجئے کہ ميرے رب نے عدل و انصاف کا حکم ديا ہے اور (نماز کے وقت) ہرمسجد ميں اپنے چہرے اسی کی 
نتے ہوئے اسے پکارو اجر حرام اس نے تمہيں آغاز ميں پيدا کيا ہے اسی طرف سيدھے کر لو اور اپنے دين کو خالص ب

   14طرح تم پلٹ جاؤ گے۔ 
  

   دو نکات:
  "قسط" "امتيازی سلوک" کے مقابلے ميں ہے يعنی ہر شخص کو جو اس کا حق بنتا ہے ديا جائے نہ کہ کسی دوسرے کو۔ 

(ربی) "عدل و انصاف" (قسط) "عبادت" (اقيموا) "جماعت" اس آيت ميں متعدد موضوعات بيان ہوئے ہيں۔ مثال "ترصبيت" 
  معاد" (تعودون) ’(وجوھکم) "وحدت" (مسجد) "دعوت" (وادعوه) "نقطہ نظر" (مخلصين لہ) 

  
   پيام:
  ۔ انبياء، قسط و عدل کے لئے مامور ہيں (امرربی) ١
  مسجد، مخلصين) ۔ مسجد ، صدق و صفا اور اخالص کا مرکز ہے ترک و رياکار نہيں۔ (اقيموا۔۔ ٢
۔ هللا تعالی نيک کاموں کا حکمديتا ہے، (امر ربی بالقسط) اور برائيوں سے روکتا ہے، "اليامر بالفحشاء کی جس سے يہ ٣

بات ثابت ہوتی ہے کہ حسن اور قبائح عقلی ہيں يعنی عقلی طور پر چيزيں اچھی يا بری ہيں۔ اور ايسا نہيں ہے کہ خدا جو کام
  کہ اگر چاہے تو انبياء کو دوزخ ميں بھيج دے (يايزيد اور يزيد جيسوں کو بہشت ميں۔ از مترجم)  چاہے انجام دے حتی

۔ نماز کے ساتھ ہی ساتھ امتيازی سلوک سے روکنے کا تذکره ہوا ہے، گويا نماز وہی قبل قدر ہوتی ہے جو عدل و قسط کی ۴
  فضا ميں ہو۔ (قسط اقيموا) 

  يں ممکن ہے۔ (ربے بالقسط) ۔ صحيح تربيت عادالنہ نظام ہی م۵
۔ عدل و انصاف اور قسط، خدائی راستہ ہے۔ اپنے باپ دادوں کے مشرکانہ افکار کے بجائے دل کے ساتھ اس کی باره ميں ۶

  آ جاؤ۔ 
  ۔ قيامت کے دن خالص عبادت جو شرک دور کرکے انجام دی گئی ہو کام آئے گی۔ (مخلصين ۔ تعودون) ٧
  مل ميں اخالص کا باعث ہوتا ہے (کمابدأ کم تعودون) ۔ معاد پر ايمان قسط اور ع٨
۔ معاد جسمانی ہے جس طرح تماہرے اندر غذا کے راستے خاکہ کے والے جمع ہو چکے ہيں۔ اسی طرح تمہاری گلی ٩
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ت سڑی ہڈياں بھی جمع ہو جائيں گی۔ (کما بدا کم تعودون) جب هللا نے تمہيں ايک خلئے اور ايک سپرم سے پيدا کيا ہے قيام
  کے دن وہی تمہارے بقايا جات کو بھی زنده کرے گا، وہی قدرت باقی ہے۔ 

  
   ٣٠آيت 

اَللَةُ إِنَّہُْم اتََّخُذوا الشَّيَاِطيَن أَْولِيَاَء ِمْن ُدوِن هللاِ َويَحْ    َسبُوَن أَنَّہُْم ُمْہتَُدوَن ۔ فَِريقًا ہََدی َوفَِريقًا َحقَّ َعلَْيِہْم الضَّ

نے) ايک فريق کو ہدايت فرمائی اور ايک فريق کيلئے گمراہی حق بن گئی۔ کيونکہ انہوں نے خدا کے ترجمہ: (هللا تعالی 
  بجائے شيطانوں کو اپنا سر پرست بنا ليا۔ اور يہ سمجھتے ہيں کہ ہدايت يافتہ ہيں۔ 

  
   پيام:
اور ره راست پر گامزن رہے اگر ۔ انسان کو آزاد ہے چاہے تو خدا کی واليت کو تسليم کر کے اس کا تابع فرمان بن جائے ١

  چاہے تو شيطان کی سرپرستی کو قبول کرے۔ 
  ۔ ہدايت کرنا خدا کا کام ہے ليکن گمراہی ہمارے اپنے غلط انتخاب سے ہوتی ہے۔ (اتخذووالشيطين) ٢
  ۔ گمراه لوگوں کا نظريہ حقيقت پر مبنی نہيں ہوتا۔ (يحسبون انھم) ٣
   15فی ہوتے ہيں ۔۔ شيطانی وسوسے تو قابل عالج و تال۴

  ليکن خدا سے کٹ کر شيطان کی واليت ميں چلے جانا ناقابل تالفی ہے۔ (حق عليھم الضاللة) 
۔ غلط سوچ اور بے جا نظريہ قائم کرنا يہ گمراہی سے بدتر ہے۔ (گمراه ہونے کے باوجودخود کو راه ہدايت پر سمجھنا ۵

   16(ويسبونانھم مھتدون) 
  

   ٣١آيت 

  ُخُذوا ِزينَتَُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َوُکلُوا َواْشَربُوا َوالَتُْسِرفُوا إِنَّہُ الَيُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن ۔  يَابَنِی آَدمَ 

ترجمہ: اے اوالد آدم! يہ مسجد کا وقت (نماز کے لئے اپنے لباس اور زينت اختيار کيا کرو۔ اور کھاؤ پيو اور اسراف نہ کرو۔
  ں کو دوست نہيں رکھتا۔ بے شک خدا اسراف کرنے والو

  
   دو نکات:

يہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن آيات ميں (پانی آدم) کے ساتھ خطاب کيا جا رہا ہے ان کے مطالب کا تعلق تمام اديان کے 
  اور سب کے مشترکات سے ہو۔ 

تے وقت انہيں بھی ساتھ لےقرآن نے مال اور اوالد کو بھی "زينت" کہا ہے اور اس آيت کی مراد شايد يہ بھی ہو کہ مسجد جا
ليا کرو۔ تاکہ مال کے ذريعہ مسلمانوں کے اقتصادی مشکالت ميں ہاتھ بٹا سکو اور اوالد کو مسجد ميں لے جا کر آنے والی 

  نسلوں کی تربيتی مشکالت کو حل کر سکو۔ اور يہ اشاره بھی ليا جا سکتا ہے "اول نماز بعد طعام" 
  

   پيام:
کا دينی مرکز ہے لٰہذا اسے آراستہ ، مرتب، منظم اور پرکشش ہونا چاہئے عبادت اور خوبصورتی ۔ مسجد چونکہ مسلمانوں١

  وزيبائی آپس مخالف نہيں ہيں۔ (خذواز ينتکم) 
۔ اسالم نے باطن کو بھی پيش نظر رکھا ہوا ہے "فی صٰلوتھم خاشعون" اور ظاہر بھی اس کے نظر ہے۔ (زينتکم عندکل ٢

  مسجد ) 
س، بہترين حکام کے لئے ہوتا ہے، يہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی ايسا ہی کيا کرتے تھے اور اسی ۔ بہترين لبا٣

  آيت کی تالوت فرمايا کرتے تھے۔ 
۔ زينت کو اپنے ہمراه مسجد ميں لے جانا خدا، عبادت، وقت اور واقف کے احترام کے مترادف ہے۔ اور دوسرے لوگوں ۴

  آنے کے لئے باعث کشش اور عملی طور پر رغبت دالنے کا موجب ہے۔ کے مسجد و عبادت گاه کی طرف 
۔ زينت کی اگرچہ فراد کی نماز ميں بھی بڑی اہميت ہے ليکن اجتماعی عبادت ميں تو اس کا اپناخاص مقام ہے۔ (عندکل ۵
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  مسجد) 
  ۔ اسالم آئين فطرت ہے اور انسان زينت سے لذت اٹھاتا ہے۔ ۶
  اتے ہيں: "مسجد کی زينت امام عادل ہے" (ازتفسير نوراثقلين) ۔ حضرت امام جعفر صادق فرم٧
   )١١۔ زينت کو مسجد ميں لے جاؤ ليکن جوتے باہر اتارو ايک اور آيت ميں ہے "فاخلع نعليک" (طہ ٨
ک ۔ اخراجات محدود انداز ميں ہونے چاہيئں، کفايت شعاری خدا کو پسند ہے، مال جو کہ انسان کے ہاتھوں ميں هللا کی اي٩

امانت ہے اس سے ضرور فائده اٹھايا جائے ليکن اسراف کے پرہيز کيا جائے۔ (تفسير صافی ميں مذکور امام صادق کی 
  حديث کا ايک مضمون)۔ 

۔ زينت اور غذا سے بہره اندوزی قسط و عدل کے تقاضوں کے مطابق اور اسراف سے ہٹ کر ہولی( پہلی آيت ميں ره ہو ١٠
  چکا ہے) 

ف اور پرخوری بہت بيماريوں کا سبب ہے جن ميں جسمانی بيماريوں کے عالوه سنگدلی اور عرفان کے ۔ غذا ميں اسرا١١
   17مزے سے لطف اندوز ہونے کی محرومی بھی ہے۔ 

۔ زينت اور طعام سے استفاده ايک طبعی اور فطری قانون ہے ليکن خاص معاشرتی حاالت اور معاشرت کے ضرورت ١٢
جودگی ميں ان کی ضروريات کا بھی خاص خيال رکھا جائے اور ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک مند اور محروم طبقات کی مو

کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق کا لباس ايرا لمٔومنين کے الس سے مختلف تھا۔ اس لئے ہر ايک معصوم کے دور کے 
   18معاشرتی حاالت مختلف تھے۔ 

  
   ٣٢آيت 

َم ِزينَةَ هللاِ الَّ  ْنيَا َخالَِصةً يَوْ قُْل َمْن َحرَّ ْزِق قُْل ِہَی لِلَِّذيَن آَمنُوا فِی اْلَحيَاِة الدُّ ُل تِی أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمْن الرِّ َم اْلقِيَاَمِة َکَذلَِک نُفَصِّ
  اآْليَاِت لِقَْوٍم يَْعلَُموَن ۔ 

کے لئے پيدا کی ہے اور دلپسند اور پاکيز ه رزق کو ترجمہ: کہہ دو کہ کس نے هللا کی اس زينت کو جو اس نے اپنے بندوں 
اپنے اوپر بغير کی دليل کے حرام قرار ديا ہے۔ کہہ دو کہ يہ نعمتيں دنيوی زندگی ميں مونين کے لئے ہيں (اگرچہ کفار بھی 

  ان سے فائده اٹھاتے ہيں۔) 
آيات کو ان لوگوں کے لئے تفصيل کے اور قيامت کے دن (آخرت ميں) مٔومنين کيلئے مخصوص ہيں۔ اسی طرح ہم رہنما 

  ساتھ بيان کرتے ہيں جو علم رکھتے ہيں۔ 
  

   چند نکات:
يہ آيت انسان کے زينت کو حالل قرار دے رہی ہے۔ قرآن مجيد نوِر آسمان کی ستاروں کے ساتھ زينت کو بھی انسانوں کے 

انسان کی زينت کے محبت اسے ہالکت اور تباہيوں  ہاں البتہ) ١۶لئے بيان کر رہا ہے۔ فرماتا ہے "زيناھا للناظرين" (حجر 
کے گڑھوں ميں نہ پھينک دے اگر زينت لے استفاده کرنا چاہتا ہے توآئے، صحيح اور مناسب طريقوں سے فائده اٹھائے۔ 
(لفد قرآن مجيد عورت کی زينت کو سوائے اپنے شوہر کے حرام سمجھتا ہے ارشاد ہو رہا ہے: "اليبدين زينتھن اال لبعولتھن"

٣١(   
عتان بن مظعون حضرت رسول کی خدمت ميں حاضرہوئے اپنے عزائم پيغمبر کی خدمت ميں بيان کئے کہ مردانہ لزتوں کو 

  خيرباد کہہ کہ راہب بننا چاہتا ہے اور بيوی عطريات اور معاشره وسماج کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل کا رخ کرنا چاہتا ہے! 
وکا اور ارشاد فرمايا: "اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے کے لئے روزے رکھو، آنحضرت نے اسے اس کام سے سختی سے ر

رہبانيت اختيار کرنے کی بجائے مسجد چلے جاؤ اور جنگلوں بيابانوں کی خاک چھاننے کی بجائے محاذ جہاد ميں شرکت 
ور ميری شريعت اور کرو اپنی عورت اور خوشبو کے فائده اٹھاؤ، اپنے مال ميں سے غريبوں کو دو، يہ ہے ميرا دين ا

  جواس سے منہ موڑے گا اور تبہ نہيں کرے گا فرشتے اے حوض کو تدبير آنے سے روک ديں گے۔ (ازتفسير فخررازی) 
عاصم بن زياد نے بھی يہی تہہ کر ليا تھا، اس طرح سے اس نے اپنی زندگی ميں تبديل کر لينے کی ٹھان لی اورجالل اور 

رت علی نے اس کے اس طرز فکر کی سخت مذمت کی، اس نے کہا تو پھر آپ يوں اس لذت سے کناره کشی پر تل گيا۔ حض
  قدر ساده ترين زندگی گزار رہے ہيں؟ 

حضرت نے فرمايا: "ميں امام اور رہبر ہوں اور هللا تعالی نے ائمہ اور رہبروں کے لئے الزم قرار دے ديا ہے کہ اپنی سطح 
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زندگی پر رکھيں اور دوسروں کے رنج و غم ميں شريک رہيں۔" (نہج زندگی ملک کے غريب بے غريب افراد کی سطح 
   )٢٨۴البالء حکمت 

  
   پيام:
  ۔ اسالم رياکارانہ زہد، رہبانيت اور تقدس نمائی کے مخالف ہے۔ (من حرم) ١
گناہوں  ۔ خدا تک پہنچنے کا رستہ يہ نہيں ہے کہ انسان حالل اور پاکيزه چيزيں بھی ترک کر دے، بلکہ ان کے ذريعہ سے٢

  کا ارتکاب نہ کرے۔ 
۔ اسالم ، فطری تقاضوں کے ہم آہنگ اور معتدل آئين کا ہم خوا ہے اسی کے پاس فطری تقاضوں کا مثبت جواب اور جواز ٣

  موجود ہے۔ مفيد کو حالل اومضر کو ناجائز اور حرام قرار ديتا ہے۔ (من حرم۔ اخرج لعباده) 
مگر جب اس کی حرمت پر کوئی خاص دليل موجود ہو۔ (من حرم) يقينا مسلمان  ۔ ہر چيز کے لئے اصل يہ ہے کہ مباح ہے۴

کی ہر حالت ميں جيت ہی جيت ہے کيونکہ وه دنيا ميں لذتوں اور پاکيزه چيزوں سے اسی طرح بہره ور ہيں جس طرح کوئی 
  ائيں گے۔ غير مسلم، جبکہ آخرت ميں صرف مسلمان ہی بہره مند ہوں گے کافر محروم رہيں گے۔ اورہار ج

۔ اپنے آپ کو لذتوں سے محروم نہ کرو، بلکہ انہيں خدائی طريقوں اور شرعی حدود ميں ال کر ان سے فائده اٹھاؤ۔ (من ۵
  حرم) 

قرآن مجيد ميں ہے "اناجعلنا ماعلی االرض زينة لھا لنبلوھم ايھم احسن عمال" جو کچھ کہ روئے زمين پر ہے ہم نے اس کی 
   )٧ه ہم اس بات کی آزمائش کريں کہ ان ميں سے کس کے عمل سب سے بہترين۔ (کہف زينت قرار ديا ہے ۔ تکا

  
   ٣٣آيت 

ْثَم َواْلبَْغَی بَِغْيِر اْلَحقِّ َوأَْن تُ  َم َربِّی اْلفََواِحَش َما ظَہََر ِمْنہَا َوَما بَطََن َواإْلِ ْل بِِہ ُسْلطَاقُْل إِنََّما َحرَّ ِ َما لَْم يُنَزِّ نًا َوأَْن تَقُولُوا َعلَی ْشِرُکوا ِبا
  هللاِ َما الَتَْعلَُموَن 

ترجمہ: (اے پيغمبر !) کہہ دو کہ صرف ميرے رب ہی نے ظاہری اور باطنی برائيوں کو گناه کو لوگوں کے حق پر ناجائز 
کوئی دليلتجاوز کرنے کو حرام قرار ديا ہے اور خدا کے ساتھ کسی ايسی چيز کو شريک قرار دينے کو جس کی حقانيت پر 

  نازل نہيں کی۔ اور جو کچھ نہيں جانتے اے خدا کيطرف نسبت دے يہ سب کچھ حرام قرار ديا ہے ۔ 
  

   چند نکات:
"فواحش" جمع ہے "فاحشہ" کی اور وه ايسا گناه ہے کہ جس کی برائی ہر ايک پر آشکار ہوتی ہے جيسے آتا ہے، چونکہ 

جھتے تھے لٰہذا اس آيت نے اس کی حرمت کی دونوں صورتوں ميں تاکيد زمانہ جاہليت ميں چھپ کر زنا کرنے کو جائز سم
  کر دی ہے۔ (مابطن) 

  "اتُم" وه گناه ہوتا ہے جس کے ارتکاب سے انسان پستی ميں جا گرتاہے۔ 
"يعنی دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام ہے۔ اور اس آيت ميں اعتقاد سے اور زبان سے تعلق رکھنے والے گناہوں 

  ايک مختصر فہرست موجود ہے۔ کی 
  
   پيام:◌ُ 
۔ خداوند عالم کی طرف سے حرام کرده چيزيں انسان کو تربيت اور اسے ترقی و کما ل کی منزلوں تک پہنچانے کے لئے ١

  ہوتی ہيں۔ 
  ۔ حالل زياده ہيں اور حرام کم ہيں۔ ٢
  ن) ۔ گناه کا قبح (برائی) ذات اور عقلی بھی ہے صرف اجتماعی ہی نہيں(ومابط٣
  ۔ مشرکين کے افکار کے لئے ان کے پاس کوئی دليل نہيں ہے ۴
۔ تبليغی روسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طريقہ کار يہ ہے کہ پہلے مثبت نقاط بيان کئے جائيں پھر ۵

  حرام اشياء کا)  منکر اور ان کے منفی نقطے پيش کئے جائيں۔ اس سے پہلی آيت ميں حالل چيزوں کا تذکره تھا يہاں پر
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   ٣۴آيت 

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاَء أََجلُہُْم الَيَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَيَْستَْقِدُمون    َولُِکلِّ أُمَّ

ترجمہ: اور راحت کے لئے ايک مقرره مدت ہے ، پس جب بھی ان کا مقرره وقت آن پہنچتا ہے تو پھرنہ تو ايک لحظہ 
  گے بڑھ سکتے ہيں۔ پيچھے ہٹ سکتے ہيں اور نہ ہی آ

  
   ايک نکتہ:

اجل" صرف افرادی کے لئے نہيں ہے، حکومتوں، قوموں اور امتوں کے لئے بھی ہے، جو خود بھی ختم ہو گئيں اور ان 
کے تمدن، ثقافت، عادات و اطوار اور آثار بھی مليا ميٹ ہو گئے۔ اجل کا تعلق صرف صرف زندگی اور موت ہی سے نہيں 

حکومت اور دولت سے بھی ہوتا ہے۔ جب ان ميں سے کسی کی اجل آجاتی ہے تو الٹ ہو گئيں اب ہوتا،عزت ، اقتدار، 
  تدبيريں کچھ نہ دوانے کام ديا کے مصداق سب کچھ رخصت ہو جاتاہے۔ 

  
   پيام:

ہم، اقوام اور ۔ اس کائنات ميں کوئی بھی چيز، کوئی بھی تبديلی،کوئی بھی حادثہ (اتفاقی) اور تدبير اٰلہی سے باہر نہيں ہے۔ ا
  ملل پر حکم فرما قوانين بھی ويسے ہی ہوتے ہيں جيسا کہ افراد پر ہوتے ہيں۔ (لکل امةاجل) 

  ۔ جو سہوليات تمہيں حاصل ہيں ختم ہو سکتی ہيں جس قدر ہو سکتے ان سے صحيح صحيح فائده اٹھاؤ۔ ٢
  امة اجل)  ۔ دنيا اور امر کے دئيے ہوئے مقام و مرتبے ہر مغرور نہ ہو جانا۔ (لکل٣
   19۔ ظالم لوگ خدا کی مہلت کو امر کی مہربانی نہ سمجھيں، ان کا وقت بھی آيا ہی چاہتا ہے ۴
۔ ازل سے يہ سلسلہ چال آ رہا ہے کہ کچھ افراد برسراقتدار آتے ہيں۔ حکومت کرتے ہيں۔ آزمائش ميں ڈالے جاتے ہيں وقت ۵

  آنے پر صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہيں۔ (جاه اجلھم) 
راه خدا ميں برسرپيکار لوگوں کو طاغوت کے تسلط سے مايوس نہ ہوں، کوشش جاری رکھيں، طاغوت نے آخر ايک دن  ۔۶

  مٹنا ہی ہے۔ (الکل امة اجل) 
  

   ٣۶۔٣۵آيت 

وَن َعلَْيُکْم آيَاتِی فََمْن اتَّقَی َوأَْصلََح فاَلَ  ا يَأْتِيَنَُّکْم ُرُسٌل ِمْنُکْم يَقُصُّ بُوا بِآيَاتِنَا يَابَنِی آَدَم إِمَّ َخْوٌف َعلَْيِہْم َوالَہُْم يَْحَزنُوَن ۔ َ َوالَِّذيَن َکذَّ
  َواْستَْکبَُروا َعْنہَا أُْولَئَِک أَْصَحاُب النَّاِر ہُْم فِيہَا َخالُِدوَن 

ی پيروی ترجمہ: اے اوالد آدم ! جب بھی تمہارے پاس تم ميں سے پيغمبر آئيں جو ميری آيات تم پر پڑھتے ہوں ( تو ان ک
کرنا) پس جو تقوٰی اختيار کرے اور نيک کام انجام دے تو ان پر نہ تو کوئی خود اپنے اور نہ ہی وه غمگين ہوں گے۔ اور 
جن لوگوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا اور تکبر برتتے ہوئے ان سے روگردانی کی تو وه جہنم کے ساتھی ہيں۔ اسی ميں 

  ہميشہ رہيں گے۔ 
  

   پيام:
  قہ کار کے مطابق انبياء مسلسل آتے رہے ہيں۔ اور يہ پہلے ايک طے شده منصوبہ تھا۔ (ياتينکم) خدائی طري

انبياء عليہم السالم کے کالم کی لوگوں ميں تاثير کی ايک وجہ يہ بھی ہے کہ ان کا تعلق وہاں کے لوگوں ہی سے ہوتا ہے۔  ٢
  (منکم) 

سرگرمياں انجام دينی چاہئيں گوشہ نشينی اختيار نہيں کرنی چاہيے۔ متقی کو دوسروں کی اصالح کرنی چاہيے۔ اور مثبت  ٣
  (اتقی واصلح) 

انبياء پر حقيقی طور پر ايمان النے والے وه لوگ ہی ہيں جو تقوٰی اور صالح کے حامل ہوتے ہيں۔ کيونکہ "آمن بھم" کی 
  بجائے "اتقی واصلح" فرمايا ہے۔ 

  يہ ہے۔ (االخوف) سکون و اطمينان ايمان اور تقوٰی کے زير سا
  انبياء کی پيروی سے منہ موڑ کر تکبر اختيار کرنے کی سزا ايذی عذاب اور جہنم ہے۔ 



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

 
 

  انبياء کی تکذيب کے ساتھ ہی ساتھ تکبر ہوتا ہے۔ (کذبوا۔ استکبروا)  ٧
  

   ٣٧آيت 

ِ َکِذبًا اَْو َکذََّب بِٰاٰيتِہ ط اُوْ  ِن اْفتَٰری َعلَی ّهللاٰ ٓی اَِذ اَجآ َء ْتہُْم ُرُسلُنَا يَتََو فَّْونَہُْم قَالُْو ا اَْيَن فََمْن اَْظلَُم ِممَّ ٰلٓئَِک يَنَالُہُْم نَِصْيبُہُْم ِمَن اْلِکٰتِب ط َحتّٰ
ِ ط قَالُْو َضلُّْوا َعنَّا َو َشِہُد ْو ا َعٰلٓی اَْنفُِسِہْم َکا ُنْو ٰکفِِرْينَ     ٠َما ُکْنتُْم تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن ّهللاٰ

: پس اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے يا اس کی آيات کو جھٹالتا ہے؟ وه (اسی دنياترجمہ
ہی ميں) خدا کی طرف سے اپنا مقرر کرده حصہ پا ليں گے۔ يہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھيجے ہوئے ان کی روح 

يں وه جنہيں تم معبوِد حقيقی کی بجائے پکارا کرتے تھے؟ تو وه قبض کرنے کے لئے آئيں تو ان سے پوچھيں گے کہ کہاں ہ
  کہيں گے وه سب ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوکر گم ہوگئے ہيں۔ اور اپنے خالف گواہی ديں گے کہ کافر تھے۔ 

  
   ايک نکتہ:

  ) قرآنی آيات ميں عام طور پر "خدا پر بہتان باندھنے " سے مرادسرکشی ہی ہوتا ہے۔ (تفسير الميزان
  

   پيام:
  خدا کو جھٹالنا اور خدا پر بہتان باندھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ (اظلم) 

خداوندتعالٰی دنيا ميں مادی ذرائع، امداد، مہلت جس طرح مومنوں کو ديتا ہے اسی طرح کافروں کو بھی ديتا ہے۔ (ينا لھم  ٢
   20نصيبھم) 

  يا فائده؟ (يتوفونھم) انسان جب موت کی نشانياں ديکھے گا تو بيدار ہوگا ليکن اب ک
  انسان سے جواب طلبی کے مراحل کا آغاز ہنگام مرکزی سے شروع ہوجائے گا۔ (اين ماکنتم) 

  کچھ فرشتے روح قبض کرنے پر مامور ہيں۔ (رسلنا) 
  غير هللا تو سراب ہيں اور بس (ضلوا عنا) 

  
   ٣٨آيت 

ٓی اَِذا ادََّراُکْو ا فِْيہَا  قَاَل اْدُخلُْو ا فِٓیْ اَُمٍم قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُِکمْ  ْنِس فِی النَّا ِر ُکلََّما َدَخلَْت اُمَّةٌ الََّعنَْت اُْختَہَاط َحتّٰ َن اْلِجنِّ َوااْلِ َجِمْيًعا قَالَْت مِّ
َن النَّاِرط قَاَل لِ  لُّْو نَا فَٰاتِِہْم َعَذاباً ِضْعفًا مِّ ُؤآٰلِء اَضَّ    ٠ُکلِّ ِضْعٌف وَّ ٰلِکْن الَّ تَْعلَُمْوَن اُْخٰر ہُْم اِلُْوٰلہُْم َربَّنَا ٓہٰ

ترجمہ: (مرنے کے وقت ان کے اعتراف کے بعد) خداوندعالم فرمائے گا۔ تم بھی (جن و انس کے ان گروہوں ميں داخل ہو 
اور  جاؤ جو تم سے پہلے (يہاں) پہنچ چکے ہيں۔ جب بھی کوئی گروه جہنم ميں داخل ہوگا تو اپنے ہم مذہب گروه پر نفرتيں

لعنت کرے گا۔ تو جب سب گروه جہنم ميں اکٹھے ہو جائيں گے تو بعد ميں آنے واال، پہلے آنے والے گروه کے بارے ميں 
کہے گا۔ "پروردگار! يہی لوگ تھے جنہوں نے ہميں گمراه کيا، پس تو انہيں جہنم کے دوہرا عذاب دے۔ (ايک تو ان کی اپنی 

  کا) خدا فرمائے گا تم سب کے لئے دوہرا عذاب ہے ليکن تم نہيں جانتے۔ گمراہی کا اور ايک ہمارے گمراه کرنے 
  

   ايک نکتہ :
قيامت کے لرزا دينے والے مناظر ميں سے ايک يہ بھی ہوگا کہ جب جہنمی ايک دوسرے کے ساتھ خصوصاً ان سرداروں 

ا پر وہاں پر يہاں کے جگری اور پيشواؤں کے ساتھ گفتگو کريں گے جو ان کے جہنمی ہونے کا سبب بنے تھے۔ اسی بن
دوست، دشمن بن جائيں گے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ "االخٔلا يوَمئٍذ بعضھم بعض عدواالالمتقين" اس دن دوست ايکدوسرے کے دشمن 

ميں فرماتا ہے کہ "ان ٰذلک لحق  ۶۴اور سوره ص /) ۶٧ہوں گے مگر پرہيز گاروں ( کہ وه دوست ہی رہيں گے) (زخرف/
  يشک يہ بات حق اور ايک واقفيت ہے کہ دوزخی مخاصمانہ باتيں کريں گے۔ تخاصم اھل النار" ب

  
   پيام:
۔ بہشت ميں نہ کينہ ہوگا اور نہ ہی دشمنی صرف صلح و صفا ہوگی جبکہ جہنم ميں افراد ايکدوسرے پر لعنت کريں گے۔ ١
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  (لعنت اختھا) 
دار) ہيں۔ اور ايک جيسے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ۔ انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف (احکام اٰلہی کی پابندی کے ذمہ ٢

  (الجن و انس) 
  ۔ کفار ايک ہی دفعہ جہنم ميں نہيں ڈالے جائيں گے بلکہ بالترتيب اور باری باری وارد جہنم ہوں گے۔ (کلما دخلت) ٣
 بدل جائيں گی۔ (لعنت اختھا) ۔ غير اٰلہی محبتيں، دوستياں، حمايتيں بروز قيامت کينوں اور نفرتوں ميں عناد اور دشمنی ميں ۴
۔ قيامت کے ِدن ہر ايک کی يہی کوشش ہوگی کہ اپنا گناه دوسروں کے سر تھونپنے يا اپنے لئے کسی ايک مجرم کو تالش ۵

  کرے (ھوالء الضلونا) 
نہيں چھڑا  ۔ اعمال کی بجا آوری کے لئے انسان آزاد بنے ليکن "اضلونا" (انہوں نے ہميں گمراه کيا) کہہ کر اپنا پيچھا۶

  سکتا۔ کہ اپنے گناه دوسروں کے کھاتے ميں ڈال دے۔ 
  ۔ بعض اوقات انسان کی ايسی سزائيں بھی مليں گی جو اس کے وہم و گمان ميں بھی نہيں ہونگی۔ (وهللا تعلمون) ٧

ھی گمراه تھے قرآن کہتا ہے "پيشواؤں کو بھی دوہری سزا ملے گی اور پيروکاروں کو بھی " پيشواؤں کو اس لئے کہ خود ب
اور دوسروں کو بھی گمراه کيا۔ پيروکاروں کو اس لئے کہ خود بھی گمراه تھے ا ور باطل کے اماموں اور پيشواؤں کی 

  دوکانوں کو خوب چمکايا۔ اگر يہ ان کی پيروی نہ کرتے تو باطل کے امام بھی اس قدر ترقی نہ کرتے۔ (لعل ضعف) 
  

   ٣٩آيت 

   ٠ْخٰرہُْم فَماَ َکا َن لَُکْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل فَُذْوقُْو اْلَعَذاَب بَِما ُکْنتُْم تَْکِسبُْوَن َو قَالَْت اُْوٰلہُْم اِلُ 

ترجمہ: اور (عذاب ميں) پيشگام گو (اپنے) پيروکاروں سے کہيں گے۔ "تم ہم سے برتر (اور زياده بے گناه) نہيں تھے۔ پس تم
  اپنی کارستانيوں کا عذاب چکھو۔ 

  
   :ايک نکتہ

گمراه کرنے والوں کے لئے دوہرے عذاب کے تقاضے کے خالف وه لوگ اپيل دائر کريں گے کہ "يہ پيروکار ہی تھے 
جنہوں نے ہماری ترقی کے اسباب فراہم کئے تھے۔ اگر يہ ہماری اتباع نہ کرتے تو ہماری گمراه کرنے کی رفتار آگے نہ 

  بڑھتی، لٰہذا يہ خود ہی قصور وار ہيں۔" 
ايک لقمہ نان يا چند روزه جاه و مقام کی خاطر اے نامراد اور ناالئق پيشواؤں کی اتباع کا دم بھريں جو شفاعت تو تو کيوں 

  بجائے خود ہماری فرياد کو ہی نہ پہنچيں؟! 
  

   پيام:
  ۔ بروز قيامت ہر قسم کی مدد خواہی اور امداطلبی بھی بيسودا ثابت ہوگی۔ (فذوقو العذاب) ١
جرمين کو بھی علم ہے کہ جہنم ان کے اعمال کی سزا ہوگی پھر بھی گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہيں۔ (فماکان ۔ حتٰی کہ خود م٢

  لکم علينا من فضل) 
  

   ۴٠آيت 

َمآِء َواَل يََدْخلُوْ  بُْو ا بِٰاٰيتِنَا َو اْستَْکبَُرْو ا َعْنہَا اَلتُفُتَُّح لَہُْم اَْبَواُب السَّ ی يَلَِج اْلَجَمُل فِْی َسمِّ اْلِخيَاِط ط َو ٰکَذِلَک اِنَّ الَِّذْيَن َکذَّ َن اْلَجنَّةَ َحتّٰ
   ٠نَْجِزی اْلُمْجِرِمْيَن 

آيات کو جھٹاليا اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ پھيرا تو آسمان (رحمت) کے دروازے ان  ترجمہ: يقينا جن لوگوں نے ہماری
کے لئے نہيں کھولے جائيں گے۔ اور جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گذر جائے اس وقت تک وه بہشت ميں نہيں 

  جائيں گے۔ (يہ ان کے لئے انہونی بات ہے۔) اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا ديتے ہيں۔ 
  

   دو نکات:
اس آيت سے يہ سمجھاجاسکتا ہے کہ آسمان سے مراد ايک عالم ہے کہ جس پر بہشت واقع ہے۔ اور بہشت کے اندر جانے 
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  کے لئے ان کے لئے دروازوں سے ہو کر جانا پڑے گا۔ 
احل پر اس آيت ميں "جمل" سے مراد يا تو اونٹ ہے يا پھر وه ضخيم رسہ ہے جس کے ساتھ کشتيوں اور جہازوں کو س

باندھتے ہيں۔ اور يہ معنی سوئی کے ساتھ زياده مناسب يا نسبت اس معنی کے کہ کيا جائے "اونٹ سوئی کے ناکے سے گذر 
  جائے" 

هللا تعالٰی نے چونکہ مقصود يہ بيان کرنا ہے کہ کفار کا بہشت ميں جانا محال ہے لٰہذا "جمل" کا معنی اونٹ اور اس سورخ 
ميں ہے کہ : اونٹ ) ۴٢س سے زياده نزديک ہے۔ اس کے عالوه انجيل موقا (کے باب اٹھائيس آيت سے اونٹ کا عبور کرنا ا

  کا سوئی کے ناکے سے گذرنا آسان ہے۔ ليکن دولتمند اور سرمايہ داروں کا ملکوت اعلٰی تک پہنچنا مشکل ہے۔" 
  

   پيام:
   22رستے کھلے ہوتے ہيں ۔ جہاں ہر مومنين باتقوٰی کے لئے خدائی رحمت کے آسمانی اور زمينی١

  اس کے برخالف کفار اور جھٹالنے والوں کے لئے آسمان کے دروازے بند رہتے ہيں۔ (التفتح لھم) 
  ۔ اس آيت سے يہ استفاده بھی ہوسکتا ہے کہ "بہشت آسمانوں ميں ہے" (تفسيرفخررازی والميزان) ٢
  دروازے پانچ موقع پر کھولے جاتے ہيں۔" ۔ حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم فرماتے ہيں "آسمان کے ٣
  ۔ جب مجاہدين اسالم راه خدا ميں جنگ کررہے ہوتے ہيں۔ ١
  ۔ جب بارش ہورہی ہوتی ہے۔ ٢
  ۔ جب قرآن مجيد يعنی هللا کے کالم کی تالوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ ٣
  ن) ۔ جب طلوع فجر ہو رہی ہوتی ہے اور اذان دی جا رہی ہوتی ہے۔ (تفسير نور الثقلي۴

  
   ۴١آيت 

لِِمْينَ  ِمْن فَْوقِِہْم َغَواٍش ط َکٰذلَِک نَْجِزی الظّٰ ْن َجہَنََّم ِمہَاٌد وَّ    ٠لَہُْم مِّ

ترجمہ: ان (مجرمين) کے لئے جہنم کے بستر ہوں گے اور ان کے اوپر (آگ کی) اوڑھياں ہوگی اور اسی طرح ہم ظالموں 
  کو سزا ديتے ہيں۔ 

  
   چند نکات:

" سے ہے۔ جس کا معنی بستر اور "غوائيں" جمع ہيں۔ "غاشيہ" کی اور اس کا معنی ہے ڈھانپ دينے والی اصل "مھاد" "مھد
  چيز۔ اور "خيمہ" کو بھی غاشيہ کہتے ہيں۔ 

ويں آيت ميں "کافر" اور اسی آيت ميں "ظالم" گروه کے  ٣٧ہر دشمن اور روگردانی کرنے والے گروه کو اسی سورت کی 
اس لئے کہ يہ لوگ آياِت اٰلہی کی تکذيب کرتے ہيں۔ لٰہذا ان کے شاياِن شان ہی يہی ہے کہ انہيں  عنوان سے کيا گيا ہے۔

ميں ہم پڑھ چکے ہيں "والکافرون ھم الظالمون" اور کافر  ٣٠۴ايسے القاب کے ساتھ ياد کيا جائے۔ اور سوره بقره کی آيت 
  ہی تو ظالم ہيں۔ 

ے ايک قسم کے استہزاء کے طور پر يعنی "اُن کی آرام گاه" هللا نے جہنم بنائی اس آيت ميں "مھاد" کا لفظ جہنميوں کے لئ
  ہے۔ (ازتفسير فی ظالل القرآن) 

  
   پيام:
   23۔ جہنم کفار کے سارے وجود کو اپنی لپيٹ ميں لے لے گی۔ اوپر سے بھی اور نيچے سے بھی۔ (مھاد و غواش) ١

  
   ۴٢آيت 

لِٰحِت اَلنَُکلُِّف نَْفًسا ااِلَّ ُوْسَعہَا اُْوٰلٓئَِک اَْصٰحُب اْلَجنَِّة ہُْم فِْيہَا ٰخلُِدْوَن َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْو ا َو َعِملُو     ٠الّصٰ

ترجمہ: اور جو لوگ ايمان لے آتے اور نيک کام انجام ديتے (جس قدر بھی انجام چيتے ہم قبول کر ليں گے کيونکہ) ہم کسی 
  توانائی ہوتی ہے۔ يہی لوگ ہی بہشتی ہيں اور اس ميں ہميشہ رہيں گے۔ کو اتنا ہی تکليف ديتے ہيں جتنا اس کی 
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   دو نکات:

قرآن مجيد عام طور پر خوشخبری اور خوف ِدالنے کو ايک دوسرے کے ساتھ بيان کرتا ہے۔ اس سے پہلی آيت ميں بدکار 
  متکبر بن کے انجام کو ذکر کيا ہے۔ يہاں پر شائستہ مومنين کے نيک انجام کا تذکره کر رہا ہے۔ 

عمتيں مہيا ہوں۔ مثالً دودھ اور شہد کی نہريں، ہوسکتا ہے کہ اس دنيا ميں شاذ و نادر افراد کے لئے بہشت کی جيسی ن
خوبصورت بيوياں، باغات و محالت وغيره، ليکن ايک تو ان ميں اور بہشت کی نعمتوں ميں بڑا فرق ہوگا دوسرے يہ کہ ان 

  ميں ہميشگی اور پائيداری ناممکن ہے۔ 
  

   پيام:
  ں سے نہيں ملتی۔ (امنواوعملوا) ۔ بہشت امان و عمل کی جزا ہے۔ يہ قيمت کے بدلے ملتی ہے۔ بہانو١
۔ اگرچہ تمام نيک اعمال مطلوب ہوتے ہيں، ليکن ہرشخص اپنی توانائی کے مطابق اپنے اعمال کے بارے ميں جوابده ہوگا۔ ٢

  (الصالحات۔ وسعھا) 
   24۔ اسالم ميں تکليف مااليطاق نہيں ہے۔ (وسعھا) ٣
ے تو يقينا ہم اس کی توانائی بھی رکھتے ہيں يہ اور بات ہے کہ ہم اس ۔ اگر خداوند عالم نے ہم پر کوئی تکليف عائد کی ہ۴

  توانائی سے کماحقہ استفاده نہ کريں۔ 
  

   ۴٣آيت 

ِ الَِّذْی ہَٰدنَ  ّٰ ِ ُ لَقَْد َجآئَْت الِٰہَذا َو َما ُکنَّ َونََزْعنَا َمافِْی ُصُدْوِر ِہْم ِمْن ِغلٍّ تَْجِرْی ِمْن تَْحتِِہُم ااْلَْنٰہُر َوقَالُو ااْلَحْمُد  ا لِنَْہتَِدَی لَْو آَل اَْن ہَٰدنَاّهللاٰ
ااَْن تِْلُکُم اْلَجنَّةُ اُْو ِرْثتُُمْوہَا بَِما ُکْنتُْم تَْعَملُْوْ◌َن     ٠ُرُسِل َربِّنَا بِاْلَحقِّ ط َونُْوُدْوٓ

ر غنيمت باہم زندگی گذاريں) ترجمہ: اور ہم ان کے سينوں سے بھی کينے ہوں گے نکال ديں گے۔ (تاکہ وه صدق و صفا او
ان کے محالت کے نيچے نہريں جاری ہيں۔ اور وه کہيں گے اس نے ہميں اس (بہشت) کی ہدايت کی ہے۔ اور اگروه ہميں 
ہدايت نہ کرتا ہم (خودبخود) يہاں نہ پہنچ پاتے۔ خدا کی طرف سے بھيجے ہوئے پيغمبر ہمارے پاس آئے (جنہوں نے ہميں 

ايت يافتہ افراد سے خطاب ہوگا۔ يہ وہی بہشت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث ہوئے ہو۔ہدايت کی) اور ان ہد
  

   دو نکات:
"غل" کے معنی ہيں کسی چيز ميں چپکے سے داخل ہوجانا۔ اسی لئے خفيانہ طور پر دل ميں موجود حسد اور کينے کو 

  "غل" کہتے ہيں۔ 
لوگ ايکدوسرے کو نصب اور نفرتيں کريں گے۔ جبکہ يہاں فرماتا ہے کہ اہِل  گذشتہ آيات ميں ہم پڑھ چکے ہيں کہ جہنمی

بہشت کے دلوں ميں ايکدوسرے کے بارے ميں کوئی کينہ اور حسد نہيں ہوگا۔ سب صلح و صفائی اور محبت بھرے ماحول 
  ميں مل جل کر رہيں گے۔ کوئی کسی کے مقام و مرتبے سے بھی حسد نہيں کرے گا۔ 

  
   پيام:
شت ميں صفائے باطن اور صفائے ظاہر ايک جا جمع ہوں گے۔ (نزعنا ) باطنی صفائی کا مظہرہے۔ اور (تجری) ظاہر ۔ بہ١

  صفا کا۔ 
  ۔ بہشت ميں اگرچہ درجات کا فرق ہوگا ليکن کسی بارے ميں کسی کے دل ميں حسدو کدورت نہيں ہوگی۔ (نزعنا) ٢
   25و ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ (نزعنا)  ۔ مومن اپنی دينوی زندگی کو بہشتی زندگی جيسا صاف٣
  ۔ ہدايت ايک ايسی نعمت ہے جو تا ابد شکريے کی مستحق ہے۔ (ہدانا لھذا) ۴
۔ انبياء عليہم السالم ہدايت کا وسيلہ ہيں اور ان کی ہدايت حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ يعنی وه خود آپ، ان کی گفتگو، ان کے ۵

  وعدے سب حق ہوتے ہيں۔  اعمال، ان کے طريقہ پائے کار اور ان کے
۶ ( ّٰ   ۔ بہشتی لوگ ذکر اٰلہی ميں مصروف ہيں۔ (قالو الحمد
  ۔ فقط عقل اور علم ہی کافی نہيں، ہدايت کے لئے خدا کی عنايت اور مدد بھی ضروری ہے۔ (موال ان ہدانا) ٧
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) ۔ اہل بہشت خدا کے لطف و کرم پر شکر ادا کريں گے۔ اور اپنے ہدايت يافتہ ہونے پر ٨ ّ   مغرور نہيں ہوں گے۔ (الحمد
۔ اور آيات کے مطابق ہر مومن اور کافر کا جنت اور دوزخ ميں ايک ايک مقام ہے۔ لٰہذا بہشت ميں کافر کا مکان وراثت ٩

  ميں اور کافر جہنم ميں مومن کا مکان وراثت ميں لے جائے گا۔ (اورثتموھا) (ازتفسير نورالثقلين) 
وم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کے دروازے ہر شخص کے لئے کھلے ہوتے ہيں اور کوئی بھی اس قسم کی احاديث سے معل

شخص ابتدا ميں جنت يا دوزخ کے لئے خلق نہيں ہوا بلکہ اس کا رستے کا انتخاب اور اس انتخاب کی روشنی ميں اس عمل 
جہنم بھی۔ يہ خاکی اپنی فطرت ميں نہ ہی سے "نوری يا ناری" بناتا ہے۔ (ازمترجم ۔۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی 

  نوری ہے نہ ناری ہے۔ ۔۔ اقبال) 
  ۔ خيالی پالؤ پکانے اور پکا کر کھانے سے نہيں عمل سے جنت ملتی ہے۔ (تعلمون) ١٠
  

   ۴۴آيت 

ا َو َعَد َربُُّکْم َحقًّا َونَا ٰدٓی اَْصٰحُب اْلَجنَِّة اَْصٰحَب النَّا ِر اَْن قَْد َوْجَدنَاَما َوْعَدنَاَربُّنَا بِااْلَحقِّ فَ  نٌبَْينَہُْم اَْن  ٠ہَْل َوَجْدتُّْم مَّ قَالُْو اَ ْنَعْم فَاَذََّن ُمَؤذِّ
لِِمْيَن  ِ َعلَی الظّٰ    ٠لََّعنَةُ ّهللاٰ

ترجمہ: اور بہشتی، دوزخيوں کو پکار کر کہيں گے "ہمارے رب نے ہم سے جو وعده کيا تھا اسے ہم نے حق اور سچ پايا 
تک پہنچ بھی گئے) تو کيا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پايا؟ (ہم تو بہشت بريں کی نعمت کے مزے  (اور اس

لوٹ رہے ہيں کی تم بھی جہنم کے عذاب ميں مبتال ہو۔؟) تو وه کہيں گے "ہاں! تو اسی دوران ميں ايک موذن ان کے درميان 
   ميں بلند آواز سے کہے گا: "خدا کی لعنت ہے ظالموں پر"

  
   ايک نکتہ:

  شيعہ اور کچھ اہلسنت مثالً حاکم حکانی وغيره کی روايات ميں ہم پڑھتے ہيں کہ: 
  "جو مٔوذن بيانگ دہل اعالن کرے گا کہ "ظالموں پر هللا کی لعنت !" وه علی ابن ابی طالب عليہ السالم ہوگا" 

کين سے اعالن برائت کيا تھا اسی طرح علی نے جس طرح دنيا ميں سوره برائت کے ذريعے اسے مکہ ميں پڑھ کر مشر
آخرت ميں بھی ظالموں پر لعنت کا اعالن بھی وہی کريں گے۔ گويا خدا کی طرف سے مشرکين اور ظالمين کے خالف نازل 

  ہونے والی قراردادوں کا پڑھنا علی کا کام ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ آخرت ميں بہشتی اور دوزخی آپس ميں گفتگو کريں گے۔ (نادی۔۔۔) ١
  جنتويوں اور جہنميوں کے درميان فاصلہ ہوگا۔ جس کے لئے ندا کی ضرورت ہوگی۔ (نادٰی)  ۔٢
۔ جغرافيائی لحاظ سے جنت اور جہنم کا وقوع اس طرح سے ہوگا کہ بہشتی بہشت ميں پہنچ کر اہل جہنم سے حال احوال ٣

  پوچھ سکيں گے۔ (نادی۔۔۔) 
 ہوئے وعدے کو حق اور عملی صورت ميں ديکھيں گے۔ (وجدنا۔۔ حق)  ۔ مومن بھی اور کافر بھی اپنے ساتھ خدا کے کئے۴
۔ هللا تعالٰی بہشتی لوگوں کے ذريعہ جہنميوں سے اعتراف لے گا ان کی شرمندگی اور عذاب ميں مزيد اضافہ ہو۔ (ازتفسير ۵

  الميزان) 
ب ہوگا جو انہيں ابد الدباد تک ُدکھ ۔ کفار کی ہر قسم کی تکذيب، تہمت، زبان کے زخم کا ايک دن ايک اور صرف ايک جوا۶

  اور درد ميں مبتال کئے رکھے گاوه ہے (لعنة ّهللاٰ علی الظالمين) 
  ۔ قيامت کی عدالت اس نعرے کے ساتھ برخواست ہوگی۔ "ظالموں پر خدا کی لعنت" (لعنة ّهللاٰ علی الظالمين) ٧

  
   ۴۵آيت 

ِ َو  ْوَن َعْن َسبِْيِل ّهللاٰ    ٠يَْبُغْونَھَا ِعَوًجاَوہُْم بِااْلٰ ِخَرِة ٰکفُِرْوَن الَِّذْيَن يَُصدُّ

ترجمہ: (ظالم وہيں) جو لوگوں کو خدا کی راه سے ہٹاتے ہيں اور اس راه کو ٹيڑھا بنانا چاہتے ہيں اور يہی لوگ آخرت کے 
  منکر بھی ہيں۔ 
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   ايک نکتہ:

۔ مگر ظالموں کا کام يہ ہوتا ہے کہ اس بارے ميں شبہے خدا کا راستہ، توحيد و تسليم، ايمان، ہجرت اور جہاد کا راستہ ہے
اور وسوسے پيدا کرکے لوگوں کو اس سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہيں۔ يا پروپيگنڈا کرکے، مومنين کے دلوں ميں 

کمزوری پيدا کرکے يا بدعتيں اور خرافات کو اس راه پر ڈال کر گمراه کرنے کی کوشش ميں لگے رہتے ہيں يا پھر اٰلہی 
اہبروں کے مقابلے ميں يا مايوسياں پھيال کر يا رخنہ اندازی کرکے يا روڑے اٹکا کر خدا کے رستے سے لوگوں کوہٹانے ر

  کی کوشش کرتے ہيں يا اس ميں تبديلی اور ايجاد کرديتے ہيں۔ 
  

   پيام:
رنا بھی ستم ہے۔ اور ۔ خدا کی راه سے جس طرح بھی ہٹايا جائے ظلم ہے۔ بلکہ اگر اس ميں کجی اور انحراف پيدا ک١

  "ثقافتی يلغار" تو ايک ايسا ظلم ہے جس کا مقابلہ کسی طرح کا ظلم بھی نہيں کرسکتا۔ 
۔ اگر دشمن کے بس ميں ہو تو کھلم اور اعالنيہ طور پر جنگ کرکے راه حق کو مکمل طور پر بند کرديتا ہے۔ ليکن اگر وه٢

عياريوں کے ساتھ راه کوکج کرکے اس ميں تبديلياں پيدا کرکے گمراه  ايسا نہيں کرسکتا تو پھر مختلف حيلوں بہانوں اور
  کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ (يصدون ۔۔۔۔۔۔ يغبونھا عوجا) 

  
   ۴۶آيت 

   ٠لَْيُکْم لَْم يَْدُخلُْوہَا َو ہُْم يَْطَمُعْوَن ٰلٌم عَ َو بَْينَہَُما ِحَجاٌب َو َعلَی ااْلَْعَراِف ِرَجاٌل يَّْعِرفُْوَن ُکاّلً بِِسْيٰمہُْم َوناَ َدْو اَْصٰحَب اْلَجنَِّة اَْن سَ 

ترجمہ: اور ان دو (جنتی اور جہنمی گروہوں) کے درميان حجاب ہے۔ اور اعراف ہر (اولياء هللا ميں سے) کچھ لوگ ہوں 
نہيں پہنچے گے جو تمام (بہشتوں اور دوزخيوں) کو ان کی نشانيوں سے پہچان ليں گيا ور بہشتوں کو جو کہ ابھی بہشت ميں

  ہوں گے بلکہ اس کے اميدوار ہوں گے صدا دے کر کہيں گے "السالم عليکم" تم پر سالم ہو۔ 
  

   چند نکات:
ويں آيت ميں ہم پڑھتے ہيں کہ "فضرب بينھم من سورلہ ١٣حجاب سے مراد شايد وه ديولد ہو جس کا تذکره سوره حديد کی 

ان کے درميان ايک ديوار کھڑی کردی جائے گی۔ جس کا بيرون حصہ عذاب باب باطنہ فيہ الرحمة و ظاھره من قبلہ العذاب"
  اور اندرونی حصہ رحمت ہے۔ (از تفسير الميزان) 

"اعراف" جمع ہے۔ "عرف" جس کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورة کو "اعراف" کہتے ہيں۔ اور پورے قرآن مجيد ميں صرف
  اسی جگہ پر اعراف اور اہل اعراف کا تذکره ہے۔ 

  
   اہل اعراف کون ہيں؟

اس بارے ميں روايات اور تفاسير ميں مختلف آراء اور نظريات ملتے ہيں۔ کچھ تو وه جو "اولياء هللا" کو اہل اعراف سمجھتے
ہيں۔ جو کہ جنت اور جہنم کے درميان بلند جگہ پر موجود ہوں گے۔ اور تمام لوگوں ميں وہيں پرسے پہچان ليں گے۔ اہِل 

  ور مبارک باد سے نوازيں گے۔ جبکہ جہنميوں کے بارے ميں پريشان ِدکھائی ديں گے۔ بہشت کو سالم ا
بعض مفسرين کہتے ہيں کہ اس سے مراد ضعيف اور کمزور لوگ ہيں جن کے گناه بھی ہوں گے ليکن عبادت بھی ساتھ ہی 

  ) بتالتی ہے۔ ١٠۵ہوگی۔ خدا کے لطف و کرم کے منتظر ہوں گے۔ (جب کہ سوره توبہ کی آيت 
ان دونوں نظريات کو اس طرح جمع کيا جاسکتا ہے کہ اصل مراد تو اولياء هللا ہوں ليکن ان کی اطراف ميں مذکوره متوسط 

اور ضعيف افراد بھی ہوں جو اعراف ميں گرفتار اور اپنے انجام کے منتظر ہوں۔ کيونکہ بہشتی، بہشت ہيں اور جنہمی جہنم 
يف لوگ اپنے انجام کے منتظر ہوں گے۔ اور اولياء هللا جو اعراف پر ہوں ان کی ميں چلے جائيں گے۔ اور متوسط اور ضع

مدد کرتے ہوئے ان کے حق ميں شفاعت کريں گے۔ اور مفسرين اور روايات حديث نے بھی اسی طرح ان نظريات کو جمع 
  ں۔) کيا ہے۔ (از مترجم: روايات اہل بيت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولياء هللا آئمہ اطہار ہی ہي

  
   ۴٧آيت 
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   ٠َو اَِذاُصِرفَْت اَْبَصاُرہُْم تِْلقَآَء اَْصٰحِب النَّاِر قَالُْو َربَّنَا اَل تََجَعْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظّلِِمْيَن

ترجمہ: اور جب ان کی نگاہيں جہنميوں کی طرف پلٹائی جائيں گی تو وه کہيں گے پروردگار! تو ہميں ظالموں کے ساتھ قرار
  نہ دے۔ 

  
   دونکات:

اہل اعراف، بہشتوں کی طرف ديکھيں گے بھی اور انہيں سالم بھی کريں گے۔ ليکن جہنميوں کو ديکھنا گوارا نہيں کريں گے
  بلکہ ان کی ان پر صرف اچکتی ہوئی نگاه پڑے گی۔ (صرفت ابصارھم) 

ظالموں کا ہم نشيں نہ بنا" جس سے معلوم  وه اپنی دعا ميں يہ نہيں کہيں گے کہ "ہميں اہل جہنم نہ بنا" بلکہ کہيں گے "ہميں
  ہوتا ہے کہ ظالم کی ہم نشينی، جہنم سے بھی بدتر ہے۔ (تفسير الوسی) 

  (ہماری دعا بھی ہے کہ خداوند! اگر تو ہميں بہشت ميں نہيں لے جائے گا تو ظالموں کا ہم نشين بھی نہ بنانا۔ آمين) 
  

   ۴٨آيت 

   ٠ْجااًل يَّْعِرفُْونَہُْم بِِسْيٰمہُْم قَالُْو َمآ اَْغٰنی َعْنُکْم َجْمُعُکْم َو َما ُکْنتُْم تَْستَْکبُِرْوَن َو نَا ٰدی اَْصٰحُب ااْلَْعَراِف رِ 

ترجمہ: اور اہل اعراف (وه اولياء هللا جو بلند جگہ پر موجود ہوں گے، جہنم والے) لوگوں کو ان کی نشانيوں سے پہچان کر 
  ں نہ تو تمہارے جمع شده سرمائے اور مال نے فائده پہنچايا اور نہ ہی اشکبار نے۔ آواز ديں گے اور کہيں گے۔ تمہي

  
   پيام:
  ۔ قيامت کے دن جہنميوں کو خدائی عذاب کے عالوه انسانوں کی جھڑکياں اور سرزنش بھی سننا پڑيں گی۔ (قالوا۔۔۔۔) ١
  ۔ زراندوزی اور تکبر قہر خداوندی کا موجب ہے۔ ٢
   26نجات کا موجب نہيں ہيں۔ (مااغنٰی عنکم۔۔۔۔) ۔ مال اور اقتدار، ٣

  
   ۴٩آيت 

ُ بَِرْحَمٍة ط اُْدُخلُوااْلَجنَّةَ اَلَخْوٌف َعلَْيُکْم َو اَل اَ  ُؤآَلِء الِّذْيَن اَْقَسْمتُْم اَل يَنَا لُہُُم ّهللاٰ    ٠ْنتُْم تَْحَزنُْوَن آَہٰ

سم کھايا کرتے تھے (خدا کی) رحتم ان کے شامل حال نہيں ہوگی؟ ترجمہ: آيا يہ بہشتی دينی لوگ ہيں کہ جن کے متعلق تم ق
  (پھر مومنين سے خطاب ہوگا) بہشت ميں داخل ہو جاؤ۔ نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی غم سے دوچار ہوگے۔ 

  
   ايک نکتہ:

دا کی رحمت ان کے کفار ميں سے کچھ مغرور فراد ايسے بھی تھے جو مومنين کی تحقير کرتے تھيا ور کہتے تھے کہ خ
شامل حال نہيں ہوگی۔ حاالنکہ وه اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کا ايمان اور نيک اعمال ہی انہيں ُخدائی رحمت کے 

شامل حال قرار دے چکے ہوں گے۔ اور "ادخلواالجنة" خطاب انہيں سے ہوگا۔ رحمت خداوندی کے لئے اندرونی لياقت و 
کا ہونا ضروری ہے۔ جاه و مال اور مقام و منصب کی کوئی اہميت نہيں ہے۔ کيا رحمت شائستگی اور بيرونی اعمال صالحہ 

خداوندی کی ايسے شخص کے ہاتھ ميں ہے کہ جسے چاہے ديدے يا اس ذات کے قبضہ قدرت ميں جو ہر شئے پر قادر ہے؟ 
  کو تقسيم کرتے ہيں؟ اس لئے تو خداوند فرماتا ہے۔ "اھم لقيسمون رحمة ربک" آيا يہی لوگ تيرے رب کی رحمت 

  
   پيام:
  ۔ کون لوگ خدائی رحمت کے مستحق ہيں؟ اس بارے ميں جلد فيصلہ نہ کرليا کرو۔ 1
  ۔ دنيا ميں فقر و فاقہ، تنہائی اور گمنامی، قيامت کے دن رحمت خداوندی سے محروميت کی عالمت نہيں ہے۔ 2
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   ۵٠آيت 

َمہَُما َعلَی اْلٰکفِرِ  َونَاٰدٓی اَْصٰحُب النَّا ِر اَْصٰحَب اْلَجنَّةِ  َ َحرَّ ُ ط قَالُْوااِنَّ ّهللاٰ ا َرَزقَُکُم ّهللاٰ اِء اَْو ِممَّ    ٠ْيَن اَْن اَفِْيُضْو ا َعلَْينَا ِمَن اْلَمٓ

ترجمہ۔ اور اہل جہنم بہشتوں کو پکاريں گے کہ کچھ پانی يا جو کچھ تمہيں هللا نے عطا کيا ہے اس ميں سے کچھ ہمارے اوپر
  ۔ تو (بہشتی) کہيں گے کہ هللا نے يہ پانی اور نعمتيں کافروں پر حرام کر دی ہيں۔  بھی ڈالو

  
   ايک نکتہ:

قيامت کے منجملہ ناموں ميں سے ايک نام "يوم التناد" بھی ہے۔ يعنی جس ِدن آوازيں بلند ہوں گے۔ اور ايکدوسرے کو مدد 
  کے لئے پکارا جائے گا۔ 

  
   پيام:
ت کے لئے توشہ تيار نہيں کرتے، قيامت کے دن ان کی ضرورت اور احتياج کا ہاتھ ہر ايک کے ۔ جو دنيا ميں ره کر آخر١

  آگے پھيال ہوگا۔ (ونادٰی۔۔۔۔) 
  ۔ قيامت کے دن مجرمين کی آه و زاری کا کوئی فائده نہيں ہوگا۔ (ان هللا حرمھما) 

  ۔ آخرت کی نعمتيں، مومنين کے ساتھ مخصوص ہيں۔ (حرمھما علی الٰکفرين) 
۔ نہ خدابخيل ہے۔ اور نہ ہی اہِل بہشت! ليکن کفر، آزادانہ مصرف اور دنيا ميں عياشی کی سزا قيامت کے دن نعمتوں سے 

 محرومی کی صورت ميں ملے گی۔ (حرمھما علی الٰکفرين) 

 

 تفسيرنور

 

   ٧۴تا  ۵١آيت نمبر 
  

   ۵١آيت 

ْنيَا فَاْليَْوَم نَْنٰسہُْم َکَمانَسُ  ْتہُُم اْلَحٰيوةُ الدُّ    ٠ْوا لِقَآَء يَْوِمِہْم ٰہَذا َو َما َکا نُْو ا بِٰاٰيتِنَا يَْجَحُدْوَن اَلَِّذْيَن اتََّخُذْو اِدْينَہُْم لَْہًو ا وَّ لَِعبًا وَّ َغرَّ

ترجمہ: وہی لوگ تو (کافر) ہيں جو اپنے دين کو کھيل تماشہ سمجھتے ہيں اور دينوی زندگی نے انہيں مغرور بنا ديا ہے۔ پس
جس طرح وه اپنے اس دن مالقات کو فراموش کر چکے ہيں۔ اور ہماری آيات کا انکار کرتے رہے ہيں۔ اسی طرح ہم بھی 

  انہيں فراموشی کے سپرد کر ديں گے۔ 
  

   نکتہ:ايک 
"لھو" يہ ہوتا ہے کہ انسان بنيادی کاموں سے غافل ہو جائے۔ اور "لعب" يہ ہے کہ انسان خيالی پالؤ پکاتا ہے۔ (ازتفسير 

  الميزان) 
  

   پيام:
۔ کفار دين کو مذاق سمجھتے ہيں حاالنکہ وه ايک يقينی چيز ہے۔ اور دنيا کو حقيقت سمجھتے ہيں حاالنکہ کھيل تمام ہے۔ 1

   27وا) (دينھم لھ
  ۔ جب دين کی طنابيں کٹ جاتی ہيں تو دينوی گرداب انسان کو اپنی لپيٹ ميں لے ليتے ہيں۔ (اتخذوا۔۔۔۔ عرتھم) 2
   28۔ خدا اور قيامت سے غفلت، انسان کے قيامت کے دن فراموش ہوجانے کا سبب بن بن جاتا ہے۔ 3

  اور (افيضواعلينا) گذشتہ آيت ہيں۔ 
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نياوی لذتوں ميں غرق ہوجانا، آخرت کو فراموش کردينا، خدا کی آيات کا للکار غرض اس قسم کی ۔ دين کا مذاق اُڑانا، د4
  تمام باتيں کفر کی عالمتيں ہيں۔ (الذين۔۔۔۔) 

  
   ۵٢آيت 

ْلنَہُ َعٰلی ِعْلٍم ہًُد ی وَّ َرْحَمةً لِّقَْوٍم يُّْؤِمنُْونَ     ٠َولَقَْد ِجْئٰنہُْم بِِکٰتٍب فَصَّ

ہم ان کے لئے کتاب لے آئے کہ جس ميں ہر چيز کو علم کی بنيادوں پر تفصيل اور وضاحت کے ساتھ بيان  ترجمہ: اور يقينا
  کيا تاکہ ايمانداروں کے لئے ہدايت اور رحمت ہو۔ 

  
   پيام:
۔ هللا تعالٰی نے اتمام حجت کردی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دنيا کے گرداب ميں غرق ہے يا آخرت کو فراموش  1
  ر چکا ہے يا آيات خداوندی کو للکارتا ہے تو يہ اس کی اپنی کوتاہی ہی کا نتيجہ ہوتا ہے۔ (لقدجلناھم) ک

  صد ہا چراغ دار دوبيراہہ ہی رود۔ بگزار تا بيفتد و بيندسزا سی خويش 
  پا لے۔ سينکڑوں چراغوں کے باوجود بھی غلط رستے پر چل رہا ہے تو چلنے دو تاکہ گر کر مرے اور اپنی سزا کو 

  ۔ خدا کی وحی کی اساس علم اور حقيقت ہے۔ 2
  ۔ انسان کی ہدايت، خد اکی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے۔ 3
۔ دين اسے ہدايت کرتا ہے جو اسے قبول کرنے کے لئے تيار ہوتے ہيں۔ ضدی مزاج اور ہٹ دھرم افراد کو ہدايت اور دين 4

  نصيب نہيں ہوتا۔ (لقوم يومنون) 
  

   ۵٣آيت 

َربِّنَا بِاْلَحقِّ فَہَْل لَّنَاِمْن ُشفََعآَء فَيَْشفَُعْوا لَنَا اَْو نَُردُّ ْل يَْنظُُرْوَن ااِلَّ تَاِوْيلَہ ط يَْوَم يَاْتِْی تَاِْوْيلَہ يَقُْوُل الَِّذْيَن نَُسْوهُ ِمْن قَْبِل قَْد َجآئَْت ُرُسُل ہَ 
ا َکا نُْو يَْفتَُرْوَن ۔ فَنَْعَمَل َغْيَر الَِّذْی ُکنَّا نَْعَمُل قَْد خَ    ِسُرْو ٓا اَْنفَُسہُْم َو َضلَّ َعْنہُْم مَّ

ترجمہ: کيا کفار کتاب کی تاويل (اور قرآنی وعدوں کے پورا ہونے) کے عالوه کسی اور چيز کے منتظر ہيں؟ جس دن کہ 
ی تو جو لوگ اس سے پہلے کتاب کی تاويليں (خدا کا قہر و غضب اور اس کے حساب و کتاب کی نشانياں) پہنچ جائيں گ

(دنياميں) اس دن کو بھال چکے تھے کہيں گے: اس ميں شک نہيں کہ هللا کے رسول ہمارے پاس ہی حق لے کرآئے (ليکن ہم 
نے ان سے منہ پھيرے رکھا) آيا ہمارے کوئی شفاعت کرنے والے ہيں جو شفاعت کريں گے؟ يا ممکن ہے کہ ہم دنيا ميں 

يسے کام کريں جو نہيں کئے تھے؟ (يہ سب بے فائده حسرت ہے) يقيناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو واپس ہٹائے جائيں تاکہ ا
 خساره پہنچايااور وه سب کچھ ختم ہو جائے گا جو وه افتراپردازی کيا کرتے تھے (اور بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے)۔ 

  
   دو نکات

کی طرف پلٹانا۔ اور قرآن ميں اس کا معنی ہے حقيقت امر اور کسی کام"تاويل" کا معنی ہے گزشتہ يا آئنده (ماضی يا مستقبل 
  کا آغاز يا انجام۔ 
ويں آيت می اہل بہشت کی زبانی کہا گيا ہے "لقد جأت رسل ربنا بالحق" اور اس جگہ ہر اہِل جہنم يہی  ۴٣اس سورت کی 

  اقرار کر رہے ہيں۔ 
  
   پيام
عتراف اور آرزوئيں کسی کام نہيں آئيں گی۔ لٰہذا انہيں چاہئے کہ جو کچھ کرنا ہے۔ قيامت کے دن کفار کی داد و فرياد اور ا١

  اسی دنيا ميں ہی کر ليں۔ (يوم باقی تاويل) 
   29۔ دين، مذہب اور قرآن کو فراموش کر دينا بہت بڑا احسان ہے (نسوه)٢
خطاؤں اور غلط کاريوں کی طرف متوجہ ۔ کفار، يہ خيال کرتے ہيں کہ ان کے اعمال صحيح ہيں، قيامت کے دن جب اپنی ٣
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   30ہوں گے تو دنيا کی طرف واپسی کی خواہش کريں گے ليکن يہ آرزو غلط ہو گی (اونرد فضل)
  ۔ قيامت آگاہی اور بيداری کا دن ہے۔ (جائت رسل ربنا بالحق) ۴
  ۔ شفاعت ہر ايک کے لئے نہيں ہو گی (ھل لنا من شفعاء) ۵
  ں، مال و دولت اور اقتدار کا نام و نشان اور جلوه گری نہيں ہو گی (ضل عنھم) ۔ قيامت کے دن طاغوتوں، بتو۶

  
   ۵۴آيت 

ُ الَِّذْی َخلََق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض فِْی ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ اْستَٰوی َعلَی اْلَعْرِش يُْغَشی  ْمَس َو ْاْلقَْمَر َو الَّْيَل النَّہَاَر يَْطلُبُہ َحثِْيثَا َوالشَّ اِنَّ َربَُّکُم ّهللاٰ
ُ َربُّ اْلَعٰلِمْيَن  ٰرٍت م بِاَْمِره ط ااََل لَہُ اْلَخْلُق َو ااْلَْمُر ط تَٰبَرَک ّهللاٰ    ٠النُُّجْوَم ُمَسخَّ

ترجمہ: درحقيقت تمہارا پروردگار وه هللا ہے کہ جس نے چھ دنوں (اور دورانيوں) ميں آسمان اور زمين کو پيدا پھر اقتدار 
اور کائنات کی تدبير پر مسلط ہوا۔ وہی تو ہے جو دن کو رات کے ذريعہ چھپا ديتا ہے اور رات بڑی تيزی سے کی کرسی 

دن کا پيچھا کرتی ہے اور سورج، چاند اور ستارے اس کے احکام کے فرمانبردار ہيں۔ آگاه رہو کہ تخليق بھی اسی کا کام 
  مام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہے اور تدبير بھی۔ نہايت ہی بابرکت ہے وه هللا جو ت

گزشتہ آيت ميں بتايا گيا تھا کہ قيامت کے دن ہر چيز اور ہر شخص فنا ہو جائے گا بقا صرف ذات پروردگار عالم ہی کو 
  اور اس آيت ميں حقيقی پروردگار کا تعارف کرايا جا رہا ہے۔ …) حاصل ہے۔ (ضل عنھم

ے عالوه ہے جو "ليل" (رات) کے مقابل ميں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ "يوم" کا "يوم" کے کئی معنی ہيں۔ اور يہ "نہار" (دن) ک
  ايک معنی تو "دن" کا ہے ايک "دن رات" کا اور ايک "دورانئے" کا۔ 

"تبارک" کو "برکت" سے ليا گيا ہے جو "برک" سے ماخوذ ہے۔ جبر کا معنی ہے "اونٹ کا سينہ جب وه زمين پر رکھتا 
رنے کی عالمت ہوتی ہے۔ اور "برکت" کا معنی بھی "بقاء" اور "ٹھہرا رہنا ہے" اور "برکہ" ہے" يہ اس کے وہاں پر ٹھہ

  (کنواں) اسی جگہ کو کہتے ہيں جہاں پانی ٹھہرا اور ذخيره بنا رہتا ہے۔ 
  
   پيام
ر سکون کے ۔ اگرچہ خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ تمام کائنات کو ايک ہی لمحہ ميں خلق فرما دے، ليکن آرام او١

   31ساتھ کام کی بجاآوری ہی اس کا انداز کار ہے اور اسی ميں لوگوں اور کائنات کی مصلحت ہے۔ (فرشتہ ايام)
۔ "عرش پر متمکن ہونا" يا "تخت پر بيٹھنا" "تسلط، اقتدار، تدبير امور، ہدايت اور مکمل ارادے سے کنايہ ہے۔ دوسری ٢

ال ہوتا ہے۔ مثالً کہتے ہيں کہ "فالں کو عرش سے فرش پر پھينک ديا گيا" يعنی زبانوں ميں بھی اسی قسم کا کنايہ استعم
  اسے اقتدار اور تسلط سے عليحده کر ديا گيا۔ (استوی علی العرش) 

۔ زمين گول اور متحرک ہے (يطلب حثيثا) شب و روز کا مسلسل ايک دوسرے کے پيچھے لگ رہنا يہ زمين کے گول اور ٣
  ہوتا ہے۔  متحرک ہونے کی وجہ سے

  ۔ کائنات کا ايک باقاعده نظام ہے اور وه بھی اراده اٰلہی کے آگے سر تسليم خم کئے ہوئے ہے (بامره مسخرات) ۴
  ۔ کائنات کی پيدائش بھی خدا کے ہاتھ ميں ہے اور اس کا اراده اور تدبير بھی۔ (لہ الخلق واالمر) ۵

  
   ۵۵آيت 

عاً وَّ ُخفْ  ُ◌ اْلُمْعتَِدْيَن اُْدُعْوا َربَُّکْم تََضرُّ    ٠يَةً ط اِنَّہ اَليُِحبُّ

  ترجمہ: اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور مخفی انداز ميں پکارو، يقيناً وه تجاوز کرنے والوں کو دوست نہيں رکھتا ہے۔ 
  

   دو نکات
ارشاد ايک سفر ميں حضرت رسول خدا نے اپنے بعض صحابيوں کو ديکھا جو زور زور سے دعا کر رہے تھے۔ آپ نے 

  فرمايا: 
  "دعا آہستہ مانگا کرو۔" (از تفسير فخر رازی، فی ظالل القرآن اور مجمع البيان) 

  سابقہ آيت ميں خدا کی معرفت کی بات ہوئی تھی اور اس ميں خدا کی عبادت کی بات ہو گی۔ 
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   پيام
  ۔ خدا کی معرفت کے بعد اس کی عبادت ضروری ہے (ادعوا ربکم) ١
  دعا تضرع و زاری کے ساتھ اور آہستہ سے ہونی چاہئے۔ (تضرعا و خفية) ۔ بہتر يہی ہے کہ ٢
۔ دعا ميں تضرع، نالہ اور زاری کا اسی لئے حکم ہے تاکہ انسان اپنی ضروريات اور اپنے اندر ہر قسم کی کمی کو ٣

و بے نياز اور محسوس کرے اور غرور، تکبر اور خودخواہی جو اس کے اندر موجود ہے اسے باہر نکال دے (جو خود ک
  طاقتور سمجھتا ہے وه آه و زاری نہيں کرتا) 

۔ گريہ و زاری اس وقت موثر ہے جب خلوص قلب اور تہہ دل سے ہو (تضرعا و خفية) حضرت زکريا عليہ السالم بھی ۴
  " اپنے رب کو مخفی انداز ميں اور خلوص دل سے پکارا کرتے تھے جب کہ ارشاد اٰلہی ہے "اذنادی هللا نداء خفيا

  ۔ عبادت اور دعا و نيائش ميں بلند آواز رياکاری اور دکھاوے کا موجب بن سکتی ہے (خفية) ۵
۔ پورے وجود کے ساتھ خدا کی عبادت کرو اور اس سے دعا مانگو، تمہاری زبان تمہارے وجود کی نمائنده ہونی چاہئے۔ ۶

  (لضرعا) 
تھوں کو بلند کرنا ہی گڑگڑانا اور تضرع و زاری کرنا ہے" ۔ امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: "دعا ميں ہا٧

حضرت پيغمبر اکرم بھی ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کيا کرتے تھے، چنانچہ حضرت سلمان فارسی روايت کرتے ہيں کہ جناب 
  رسول خدا نے فرمايا: 

" (اس روايت کو تفسير قرطبی اور "خداوند عالم کو ايسا ہاتھ خالی لوٹانے سے شرم آتی ہے جو دعا کے لئے اٹھايا جائے
  سنن ترمذی نے بھی نقل کيا ہے) 

۔ سرے سے دعا ہی نہ مانگی جائے، اگر مانگی جائے تو اس ميں تضرع و زاری نہ ہو، يا رياکارانہ انداز ميں مانگی ٨
وز" کے زمرے ميںجائے يا مخفی طو رپر نہ مانگی جائے بلکہ زور زور سے اور بلند آواز کے ساتھ مانگی جائے تو "تجا

  آئے گی (اليحب المعتدين) 
  

   ۵۶آيت 

ِ قَِرْيٌب ِمَن اْلمُ     ٠ْحِسنِْيَن َواَلتُْفِسُدْوا فِی ااْلَْرِض بَْعَد اِْصاَلِحہَاَو اْدُعْوهُ َخْوفًا وَّ طَْمًعاط اِنَّ َرْحَمَت ّهللاٰ

ميد کے ساتھ پکارو! يقيناً هللا کی رحمت نيکی ترجمہ: زمين ميں اصالح کے بعد فساد نہ پھيالؤ، اور خدا کو خوف اور ا
  کرنے والوں کے نزديک ہے۔ 

  
   چند نکات

  گزشتہ آيت ميں بندے کا خدا سے تعلق بيان کيا گيا تھا اس آيت ميں بندے کا بندوں کے ساتھ رابطہ کيا گيا ہے۔ 
مانوں کے درميان "التفسدو فی االرض" اس ميں اور اس سے پہلی آيت ميں دو مرتبہ "ادعوا" کا حکم ہے۔ اور ان دونوں فر

کا حکم ہے جو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ زبان کے ساتھ مانگی جانے والی دعا کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر 
اصالح طلبی کی سعی پيہم کو بھی ہر وقت پيش نظر رکھنا چاہئے۔ ايسا نہ ہو کہ زبان سے تو دعا مانگی جائے ليکن عمل 

  اشرے کی تباہی کے سامان مہيا کئے جائيں۔ سے فساد اور مع
  اس ميں اور اس سے پہلی آيت ميں دعا کے شرائط، آداب اور قبوليت کے اسباب کو بيان کيا گيا ہے جو درج ذيل ہيں: 

۔ ٣۔ رياکاری سے ہٹ کر اور مخفی انداز ميں دعا کی جائے ٢۔ دعا گڑگڑا کر اور تضرع و زاری کے ساتھ مانگی جائے ١
۔ فساد اور تباہی ۵۔ حق کی حدود سے تجاوز کئے بغير ہونی چاہئے ۴ور خوف کے درميان ره کر دعا مانگی جائے اميد ا

  کے ساتھ اس کا تعلق نہيں ہونا چاہئے۔ 
  
   پيام
  ۔ اصالح شده اور صاف ستھرے معاشرے کو بھی خطرات الحق ہوتے ہيں (بعد اصالحھا) ١
  …) سے بے نياز نہيں ہوتے (وادعوه خوف و  ۔ انقالبی مصلح دعا، عرفان اور مناجات٢
  ۔ اگر دعا، خوف اور طمع حد اعتدال پر نہ ہوں تو فساد کی حد تک جا پہنچتے ہيں۔ ٣
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۔ انسان کو ہر وقت خوف اور اميد کی حالت ميں رہنا چاہئے، اسی اعتدال کو خداوند عالم نے "احسان" کا نام ديا ۴
  قريب من المحسنين) …(ہے
اوند عالم کی رحمت کے حصول کا ذريعہ ہے اور اس کے بغير رحمت کا انتظار بے جا ہے (قريب من ۔ احسان، خد۵

  المحسنين) 
  ۔ حق کی جانب دست نياز دراز کرنا اور فساد سے دور رہنا ہی "احسان" ہے (قريب من المحسنين) ۶

  
   ۵٧آيت 

ٰيَح بُْشراًً◌م بَْيَن يََد ْی  يٍِّت فَاَْنَزْلنَا بِہ اْلَمآَء فَاَْخْ◌َرْجنَا بِہ مِ َو ہَُو الَِّذْی يُْرِسُل الرِّ ی اَِذآ اَقَلَّْت َسَحابًا ثَقَااًل ُسْقٰنہُ لِبَلٍَد مَّ ْن ُکلِّ َرْحَمتِہ َحتّٰ
   ٠الثََّمٰرِت َکٰذلَِک نُْخِرُج اْلَمْوٰتی لََعلَُّکْم تََذکَُّرْوَن 

آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھيجتا ہے، حتٰی کہ جب ہواترجمہ: اور وه وہی (خدا) ہے جو اپنی (باران) رحمت کے 
سنگين (اور پانی سے بھرے) بادلوں کو اٹھا کر روانہ ہوتی ہے تو ہم اسے بے جان سرزمين کی طرف روانہ کرتے ہيں پس 

ر نکالتے اس ذريعے سے ہم بارش نازل کرتے ہيں، پس اس کی وجہ سے ہم ہر قسم کے ميوے (زمين سے) اگاتے اور باہ
ہيں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمين سے نکاليں گے تاکہ تم (زمين کے بے جان او رافسرده ہونے کے بعد اس کی زندگی کو 

  مالحظہ کرکے) نصيحت حاصل کرو۔ 
  

   ايک نکتہ
وں ميں فطری گزشتہ آيات ميں خدا شناسی يا معرفت اٰلہی کا ذکر تھا اور يہاں ہر معاد کا تذکره ہے۔ اور مبداء و معاد دون

  مسائل اور نظام تخليق کائنات سے استدالل کيا گيا ہے۔ 
  
   پيام
۔ طبعی اور فطری قوانين اپنی تمام پيچيدگی اور نظم و انتظام کے باوجود پروردگار عالم کے اراده و اختيار کے ماتحت ہيں١

  ے۔ (ھوالذی) لٰہذا کہيں ايسا نہ ہو کہ انسان کو مبرا ہستی يا خالق کائنات سے غافل کر د
(سائنسی او رمادی فارمولوں کے چکر ميں پڑ کر ماديات کے سمندر ميں غرق نہ ہو جانا ہوا کی حرکت اور اس کی ہدايت، 

  بارش کا برسنا اور نباتات کا اگنا سب خداوند عالم کی تدبير کے تابع ہيں (ھوالذی) 
"استبعاد" (بعيد سمجھنے) سے کام ليتے ہيں يعنی کہتے ۔ معاد (قيامت کے منکرين کے پاس کوئی دليل نہيں ہے صرف وه ٢

ہيں کہ قيامت کے دن منتشر اجزاء اور پراگنده ذرات کو يکجا کرنا بعيد ہے۔ حاالنکہ اس کائنات ميں اس کے نمونے موجود 
کرکے سيب، ہيں۔ سيب، ناشپاتی اور انار کے ذرات جو کہ اس زمين ميں منتشر اور اجزا جو کہ پراگنده ہيں انہيں جمع 

ناشپاتی اورانار کی صورت ميں پيدا کرنے والی ذات مردوں کے ذرات اور اجزا کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور يہی بات 
  اس استبعاد کے دور کرنے کے لئے کافی ہے۔ (کذالک مخرج الموتٍی) 

  ز کا نام نہيں ہے۔ ۔ موت، عدم (نيستی) نہيں بلکہ حالت کی تبديلی کا نام ہے جبکہ مرده زمين، معدوم چي٣
  

   ۵٨آيت 

ُف ا ٰيِت لِقَْوٍم يَّْشُکُرْوَن َواْلبَلَُد الطَّيُِّب يُْخِرُج نَبَاتُہ بِاِْذِن َربِّہ َوالَِّذْی َخبَُث اَل يَْخُرُج ااِلَّ نَِکًدا ط َکٰذلَِک نَُصرِّ    ٠اْلٰ

(مفيد اور بابرکت) باہر نکلتی ہے۔ ليکن جو ترجمہ: پاکيزه (اور آماده) سرزمين کی نباتات اپنے پروردگار کے حکم سے 
زمين خبيث (شوره زار اور معيوب) ہوتی ہے وه تھوڑی سی بے فائده چيز کے عالوه اور کچھ باہر نہيں نکالتی۔ اس طرح ہم 

  اپنی آيات کو شکرگزار لوگوں کے لئے الٹ پھير کر بيان کرتے ہيں۔ 
  

   ايک نکتہ
ں اگر آماده دلوں پر پڑھی جائيں تو معرفت، عشق ايمان اور سعی مسلسل ميں اضافہ ہوتا قرآنی آيات باران رحمت کی مانند ہي

ہے، جبکہ نااہل افراد کے لئے ہٹ دھرمی اور ضد کے عالوه کسی چيز ميں اضافہ نہيں ہوتا۔ ارشاد پروردگار ہے: "وننزل 
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   )٨٢اسرائيل/ من القرآن ماھوشفاء و رحمة للمٔومنين وال يزيد الظالمين االخسارا" (بنی
  باران کہ در لطافت طبعش خالف نيست در باغ اللہ رويد و در شوره زار خس 

  
   پيام
  ۔ خاندانی، شرافت، وراثت اور شخصيت کے عوامل ميں سے ايک ہے۔ (البلد الطيب) ١
ے (باذن ربہ)۔ صرف نزول رحمت ہی کافی نہيں، مکان و محل کی قابليت اور فراخيت کے عالوه اذن اٰلہی بھی ضروری ہ٢
۔ اگرچہ نظام فطرت اپنے خاص قوانين کی بنيادوں پر استوار ہے ليکن سب کچھ پروردگار عالم کی زيرنگرانی اور اس ٣

  کے اراده و اختيار کے تحت چل رہا ہے (باذن ربہ) 
فائده اٹھا سکتے ہيں۔ اگرچہ قرآن مجيد تمام لوگوں کے لئے ہدايت اور بيان ہے ليکن اس سے صرف متقين اور شاکرين ہی ۴

   32(لقوم يشکرون)
  

   ۶٠، ۵٩آيت 

ْن اِٰلٍہ َغْيُره ط اِنِّْیٓ اََخاُف  َ َمالَُکْم مِّ قَاَل اْلَماَلُء ِمْن قَْوِمٓہ اِنَّا  ٠َعلَْيُکْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظْيمٍ لَقَْد اَْرَسْلنَا نُْوًحااِلَی قَْوِمہ فَقَاَل يَقَْوِم ْعبُُدو ا ّهللاٰ
بِْيٍن ۔ لَنَرٰ    َک فِْی َضٰلِل مُّ

ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھيجا، تو اس نے کہا: اے ميری قوم! خدا کی عبادت کرو کہ اس کے 
  سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ہے۔ يقين جانو کہ ميں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ 

  ں کہ ہم تجھے واضح اور آشکارا گمراہی ميں ديکھ رہے ہيں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا: اس ميں شک نہي
  

"بالخبيث" (جو گزشتہ آيت ميں بيان ہوا ہے) کا نمونہ حضرت نوح کی قوم تھی کہ حضرت نوح عليہ السالم نے  چند نکات
  انہيں جس قدر بھی تبليغ کی انہوں نے اس سے کوئی اثر نہ ليا۔ 

احقاف، سوره صافات، اسرأ (بنی اسرائيل) احزاب، مومنون او رقمر ميں مذکور  حضرت نوح عليہ السالم کی داستان سورت
  ہے۔ 

  "خوف" ميں مثبت پہلو پايا جاتا ہے جبکہ "جبن" (بزدلی) منفی بھی ہے اور ناپسند ميں بھی (اخاف عليکم) 
  
   پيام
ام ادويات کے مشترکات ميں شامل ہے ۔ توحيد اور خداپرستی کی دعوت تمام انبيا کی دعوت و تبليغ کا سرنامہ ہے اور تم١

  (اعبدواهللا) 
  ۔ انبياء، عالم انسانيت کے حقيقی اور دلسوز وست ميں (يا قوم، اخاف عليکم) ٢

(البتہ يہ بات بھی پيش نظر رہے کہ حضرت نوح عليہ السالم کی دعوت عالمی تھی۔ کيونکہ ان کی قوم اس دور کے تمام 
ددعا ميں روئے زمين کے تمام کفار کو شامل کيا تھا اور وه غرق ہو گئے تھے۔ انہوں لوگ تھے۔ او رحضرت نوح نے اپنی ب

   )٨نے بددعا کی کہ "رب التعزی علی االرض من الکافرين ديارا" (نواح/
۔ انبياء کے مخالف ہميشہ بڑے لوگ، اشرافيہ، سردار، ثروتمند اور مالدار لوگ ہی ہوا کرتے تھے کہ جن کی دولت کی ٣

  گوں کی آنکھوں کو "پُر" کر ديتی تھی۔ (اعأل من قومہ) "چمک" لو
) گمراه سمجھا جائے۔ جب ۴ ۔ اگرچہ ايمان نہ النا بری بات ہے ليکن اس سے بڑھ کر برائی يہ ہے کہ انبياء کو (نعوذ با

يا کے الحاد کو فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو حقيقی راہنماؤں کو بھی گمراه سمجھاجانے لگتا ہے آج بيسويں صدی ميں بھی دن
  روشن فکر اور انبياء اور مبلغين دين کو رجعت پسند، وقيانوسی اور ساده لوح سمجھتے ہيں۔ 

۔ جو نظام توحيد کے اجرا اور نظام شرک کی بيخ کنی کا داعی ہوتا ہے اسے ہر قسم کی تہمت، توہين، استہزاء اور ۵
  ی ضٰلل مبين) مشکالت کا سامنا کرنے کے لئے تيار رہنا چاہئے۔ (لنراک ف

  
   ۶٢۔۶١آيت 
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ْن َربِّ اْلٰعلَِمْيَن    ٠اُبَلُِّغُکْم ِرَسلَِت َربِّْی َواَْنَصُح لَُکْم َو اَْعلَُم ِمَن ّهللاِ َما اَلتَْعلَُمْوَن  ٠قَاَل يَقَْوِم لَْيَس بِْی َضٰللَةٌ وَّ لَِکنِّْی َرُسْوٌل مِّ

کسی قسم کا انحراف اور گمراہی نہيں ہے، بلکہ ميں عالمين کے  ترجمہ: (حضرت نوح نے کہا! اے ميری قوم! مجھ ميں
  پروردگار کی طرف سے بھيجا ہوا ہوں۔ 

ميں اپنے پروردگار کے پيغامات تم تک پہنچاتا ہوں، تمہارا خيرخواه ہوں اور خدا کی طرف وه کچھ جانتا ہوں جو تم نہيں 
  جانتے۔ 

  
  ايک نکتہ 

  کی مالوٹ کے بغير ہونا۔ اسی لئے خالص شہد و "ناصح العسل" کہتے ہيں۔ "نصح" کا معنی ہے خالص اور کسی قسم 
  
   پيام
۔ تمام کائنات کا صرف اور صرف ايک ہی رب ہے جو سب کا پروردگار ہے، لٰہذا ہر ايک چيز کے لئے عليحده عليحده ١

  رب نہ بناؤ۔ (رب العالمين) 
  لو۔ (يس بی ضاللة) ۔ جاہلوں کی توہين و استہزاء کے مقابل ميں صبر سے کام ٢
۔ سب سے پہال اولوالعزم نبی، بدترين باتوں کے جواب ميں نرم ترين روش اختيار کرتا ہے۔ اس سے ہميں سبق سيکھنا ٣

  چاہئے۔ 
۔ مبلغ کو ايک تو خيرخواه اور دلسوز ہونا چاہئے اور اس کے ساتھ ہی کافی حد تک عوام سے بہره ور بھی ہونا چاہئے۔ ۴

  (الضح۔ اعلم) 
 انبياء کرام، علم و معرفت کی ان حدود تک پہنچے ہوتے ہيں کہ جہاں پر عام انسان کی رسائی نہيں ہو سکتی۔ (التعلمون)  ۔۵

  
   ۶٣آيت 

ْنُکْم لِيُْنِذَرُکْم َو لِتَتَّقُْو ا َو لََعلَُّکْم  بُِّکْم َعٰلی َرُجٌل مِّ ْن رَّ    ٠َن تُْرَحُموْ اََو َعِجْبتُْم اَْن َجآئَُکْم ِذْکٌر مِّ

ترجمہ: کيا تم نے اس بات پر تعجب کيا ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ميں سے ايک شخص کے پاس نصيحت 
  آ چکی ہے تاکہ وه تمہيں ڈرائے اور تاکہ تم تقوٰی اختيار کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کيا جائے۔ 

  
   پيام
  ۔ وحی کا اصل مقصد انسان کی تربيت ہے۔ (ربکم) ١
۔ "حجاب معاصرت" (کسی کا ہم عصر ہونا اس کی) برحق اور منطقی باتوں کی قبوليت سے مانع ہوتا ہے۔ حضرت نوح ٢

کی قوم بھی کہتی تھی کہ "وه کيونکر نبی ہوئے اور ان پر کسی لئے وحی نازل ہوئی ہے جبکہ ہم اس چيز سے محروم ہيں؟ 
آخر کس لئے نوح جيسے غريب آدمی پر وحی نازل ہو اور فالں  وه وحی کی باتوں کو سمجھيں اور ہم کيوں محروم رہيں؟

  امير کبير اور سرمايہ دار پر نازل نہ ہو؟" (اوعجبتم) 
۔ بعثت اور نبوت کا فلسفہ، لوگوں کو خبردار کرنا، توجہ دالنا، گناہوں سے بچانا، تقوٰی کا درس دينا اور خداوند عالم کے ٣

  م، تتقوا، ترحمون) لطف و کرم کو حاصل کرنا ہے (لينذر ک
  ۔ تقوٰی، رحمت خداوندی کے نزول کا موجب ہوتا ہے (لتتقوا، لعلکم ترحمون) ۴

  
   ۶۴آيت 

بُْو ا بِٰاٰيتِنَا ط اِنَّہُْم  بُْوهُ فَاَْنَجْيٰنہُ َوالَِّذْيَن َمَعہ فِی اْلفُْلِک َو اَْغَرقَْناَ الَِّذْيَن َکذَّ    ٠َکانُْوا قَْوًما َعِمْيَن فََکذَّ

جمہ: پس انہوں نے (اس بے جا تعجب کی وجہ سے ) نوح کو جھٹاليا، تو ہم نے اسے اور جو کشتی ميں اس کے ہمراه تر
  تھے نجات بخشی اور جن لوگوں نے ہماری آيات کی تکذيب کی انہيں غرق کرديا کيونکہ وه (دل کے ) اندھے لوگ تھے۔ 
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   ايک نکتہ
می اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی چشم بصيرت يا باطنی ديد ختم ہو "عمين" جمع ہے "عمی (بروزن دلو) کی۔ اور ع

چکی ہو، جبکہ "اعٰمی" اس شخص کو کہتے ہيں کہ جسکے باطن کی آنکھيں بھی جواب دے چکی ہوں۔ (تفسير نمونہ، 
  الميزان قدر کے فرق کے ساتھ) 

  
   پيام
  ا) ۔ ايمان، نجات کا سبب اور تکذيب موجب ہالکت ہے۔ (انجينا۔ اغرقن١
  ۔ دل کا اندھاپن، انبياء کی دعوت کی تکذيب کا اصل عامل ہے (عمين) ٢

  
   ۶۵آيت 

َ َمالَُکْم ِمْن اِٰلٍہ َغْيُرہط اَفاََلتَتَّقُْوَن     ٠َو اِٰلی َعاٍد اََخاہُْم ہُْوًدا ط قَاَل يَقَْوِم اْعبُُدواّهللاٰ

نے (ان سے) کہا، اے ميری قوم! صرف ايک ہی خدا کی ترجمہ: ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھيجا، اس 
  عبادت کرو جس کے عالوه کوئی اور عبادت کے الئق نہيں۔ کيا تم تقوٰی اختيار نہيں کرتے؟ 

  
  چند نکات 

يہ اس سورت کی دوسری داستان ہے۔ جبکہ حضرت ہود کی داستان کی تفصيل سوره شعرأ اور سوره ہود ميں بيان ہوئی ہے۔
يمن کی سرزمين اور حجاز کے جنوبی عالقہ "احقاف" ميں رہتی تھی۔ جسمانی لحاظ سے ہٹے کٹے لوگوں کی قوم قوم عاد، 

تھی۔ افزائش حيوانات اور کاشتکاری کے لحاظ سے بھی مالدار قوم تھی۔ ليکن اخالقی جرائم اور بت پرستی کی مصيبت ميں 
ھا۔ آپ اسے ڈرانے کے لئے مبعوث بہ نبوت ہوئے۔ اور نوح گرفتار تھی، حضرت ہود عليہ السالم کا اس قوم سے رشتہ ت

  عليہ السالم کی طرح سب سے پہلے انہيں توحيد کی دعوت دی۔ 
  

   پيام:
  ۔ تمام انبياء کی دعوت کا سرنامہ "توحيد" ہے (اعبدواهللا) ١
  (اخاھم) ۔ انبياء عليہم اسالم عوامی اور عوام کے بہت بڑے ہمدرد، خيرخواه اور دلسوز افراد تھے ٢
۔ مبلغين کو چاہئے کہ وه عوام الناس کے ساتھ بھائيوں کے جيسا سلوک کريں اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کريں ٣

  (اخاھم) 
۔ اگر گزشتہ کفار پر هللا تعالٰی کا قہر و غضب نازل ہوا ہے تو اس سے آئنده اور آنے والی نسلوں کو دراصل عبرت حاصل ۴

  کذيب سے گرنا چاہئے۔ (افالتتقون) کرنا چاہئے اور دين کی ت
  

   ۶٧، ۶۶آيت 

بِّ  ٠قَاَل اْلَماَلُ الَِّذْيَن َکفَُرْو ا ِمْن قَْوِمہ اِنَّا لَنَٰرَک فِْی َسفَاہٍَة وَّ اِنَّا الَنَظُنَُّک ِمَن اْلَکِذبِْيَن  ْن رَّ قَاَل يَقَْوِم لَْيَس بِْی َسفَاہَةٌ وَّ لَِکنِّْی َرُسْوٌل مِّ
   ٠اْلٰعلَِمْيَن 

ميں) اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے يقينی طور پر  ترجمہ: (ہود عليہ السالم کی دعوت کے جواب
بيوقوفی اور بے عقلی کی صورت ميں ديکھ رہے ہيں اور اس ميں تو شک ہی نہيں ہم تجھے جھوٹے لوگوں ميں سے 

  سمجھتے ہيں۔ 
قوف نہيں ہوں بلکہ ميں تو (ہود عليہ السالم نے ان کی جسارت اور گستاخی کے جواب ميں) کہا: اے ميری قوم! ميں بے و

  عالمين کے پروردگار کی طرف سے رسول بھيجا گيا) ہوں۔ 
  

   ايک نکتہ
  ہود کے مخالفين کی جسارت اور گستاخی، نوح عليہ السالم کے مخالفين کی گستاخی سے زياده تھی۔ 
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ے دشمن انہيں کم عقل حضرت نوح کے دشمن انہيں "فی ضاللت" گمراه کيا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت ہود عليہ السالم ک
  اور جھوٹا کہتے تھے (سفاھة، کاذبين) 

  
   پيام
۔ هللا کے پيغمبروں کو بہت ہی سخت اور نہايت ہی واضح پروپيگنڈوں، مخالفتوں اور تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ (سفاھة، ١

  کاذبين) 
اور عالم ترين لوگوں کودنيا جہان کے پست  ۔ لوگوں کو راه خدا ميں تبليغ و ارشاد کے سلسلہ ميں کائنات کے شريف ترين٢

  ترين اور رذيل ترين لوگوں سے بدترين الفاظ سننے اور برداشت کرنے پڑتے ہيں۔ 
۔ انبياء کی فراخدلی، وسعت ظرفی اور اخالقی بزرگواری کا کمال بھی ديکھئے کہ اس قدر گستاخانہ اور جسارت آميز ٣

  ں "اے ميری قوم!" (لقوم) لہجے ميں گفتگو سننے کے بعد بھی کہتے ہي
  ۔ اپنی ذات پر لگنے والی تہمت کا ازالہ ضرور کريں، ليکن دوسروں کومتہم ہرگز نہ کريں۔ (ليس بی سفاھة) ۴
  ۔ مبلغ کو اپنا مقصد کبھی پس پشت نہيں ڈالنا چاہئے (لکنی رسول) ۵
تا ہے وه صبر و سکون کے ساتھ گفتگو کرتا ۔ جسے اپنے ہدف پر يقين ہوتا ہے اور خدائی پشت پناہی سے بھی بہره ور ہو۶

  ہے (ليس بی سفاھة) 
  

   ۶٨آيت 

   ٠اُبَلُِّغُکْم ِرٰسٰلِت َربِّْی َواَ َنا لَُکْم نَاِصٌح اَِمْيٌن 

  ترجمہ: ميں تو اپنے پروردگار کے پيغامات تم تک پہنچاتا رہوں گا اور ميں ہی تمہارا خيرخواه اميں ہوں۔ 
  
   پيام
  اتيں خدائی رسالت و احکام ہوتی ہيں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہيں کہتے۔ (رساالت ربی) ۔ پيغمبروں کی ب١
  ۔ صداقت۔ (ناصح امين) ٢۔ عوام الناس کے ساتھ دلسوزی ١۔ مبلغين کے لئے دو چيزوں کا ہونا ضروری ہے ٢
   33ناصح امين) ۔ جہاں ہر کسی کی اصالح مقصود ہو تو وہاں پر اپنی تعريف کرنے ميں جرم نہيں (انا لکم٣
۔ اگر دلسوزی کے ساتھ ديانتداری نہ ہو تو وه خطرناک ہو جاتی ہے کيونکہ ہو سکتا ہے کہ ايسی دلسوزی سے کسی کے ۴

  حقوق پامال ہو جائيں يا قوانين اٰلہيہ کی خالف ورزی ہو جائے (ناصح امين) 
  

   ۶٩آيت 

بُِّکمْ  ْن رِّ ْنُکْم لِيُْنِذَرُکْمْ◌ ط َواْذُکُرْوا اِْذَجَعلَُکْم ُخلَفَآَء ِمْن م بَْعِد قَْوِم نُْوٍح وَّ َزاَد ُکْم فِی اََو اَْعِجْبتُْم اَْن َجآئَُکْم ِذْکٌر مِّ اْلَخْلِق  َعٰلی َرُجٌل مِّ
ِ لََعلَُّکْم تُْفلُِحْوَن     ٠بَْصطَةً فَاْذ ُکُرْوٓ ا ااَلََٓء ّهللاٰ

پاس تمہارے رب کی طرف سے ايک شخص کے ذريعہ ہدايت  ترجمہ: آيا تم نے اس بات سے تعجب کيا ہے کہ تمہارے
پہنچی ہے؟ تاکہ وه تمٰہں (گناہوں اور گمراہی کے انجام سے) ڈرائے۔ اور اس وقت کو ياد کرو جب خدا نے تمہيں قوم نوح 

  فالح پا جاؤ۔  کے بعد اس کا جانشين قرار ديا اور تمہاری خلقت ميں اضافہ فرمايا۔ پس تم هللا کی نعمتوں کو ياد کرو تاکہ
  

   ايک نکتہ:
۔ قوم عاد کی جسمانی طاقت اس حد تک تھی کہ وه خود کہا کرتے تھے: "من اشد منا فوة" ہم سے بڑھ کر اور کون طاقتور ١

ہو سکتا ہے؟۔ اور اس حد تک تنومند تھے کہ جب ہالک ہو کر زمين پر گرے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجور کے درخت کے 
   )٧کا نھم اعجاز نخل خاوية" (الحاقہ /تنے گرے پڑے ہيں: 

  
   پيام:
۔ آيا تم اس شخص کو تعجب کرتے ہو کہ جو خدا کا پيغمبر ہے امين بھی ہے، اس کا ماضی بھی تابناک ہے اور تم ميں سے١
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  بھی ہے، ليکن اپنی بت پرستی سے تعجب نہيں کرتے ہو؟ (اوعجتم) 
  يح راه ميں صرف کرنا دچاہئے۔ (زاد کم فی الخلق البطعة فاذ کروا)۔ ۔ جسمانی توانائی خدا کی ايسی نعمت ہے جسے صح٢
۔ خدا کی نعمتوں کی ياد آوری، کاميابی کی دليل ہے۔ (فاز کروا۔ تفلحون) اس لئے نعمتوں کی ياد آوری سے حق و محبت ٣

  ہوتی ہے۔  پيدا ہوتی ہے، محبت کيس اتھ ساتھ اطاعت کا جذبہ پديا ہوتا ہے اور اطاعت سے کاميابی حاصل
  

   ٧٠آيت 

َ َو ْحَده َو نََذَر َما َکاَن يَْعبُُدٰابَآُؤنَا فَاْتِنَا بَِما تَِعِدنَآاِْن ُکْنتَ  ا اَِجْئتَنَا لِنَْعبَُد ّهللاٰ ِدقِْيَن  قَالُْوٓ    ٠ِمَن الّصٰ

يگانہ کی پرستش کريں  ترجمہ: (قوم عاد کے افراد نے حضرت ہود سے) کيا: آيا تم ہمارے پاس آ لتے آئے ہو کہ ہم خدائے
اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے انہيں چھوڑ ديں؟ اگر تم سچوں ميں سے ہو تو تم نے جو وعده ہم سے کيا تھا وه

  لے آؤ! 
  

   پيام:
  ۔ منطق کی بجائے تعصب کا اظہار قابل مذمت ہے۔ اسی طرح جاہل کا کسی جاہل کی تقليد کرنا بھی!۔ (يعبد آباؤنا) ١
  ۔ رسومات اور گزشتگان کی مقرر کی ہوئی سنتيں ہر جگہ پر قابل قدر نہيں ہوا کرتيں۔ (يعبد آباؤ نا) ٢
۔ تعصب اور اندھی تقليد ، حقيقت کی معرفت کے مانع ہوتی ہے اور انسان کو عناد دشمنی کی طرف لے جاتا ہے۔ (فائنبما ٣

  تعدنا) 
 سے گزشتہ لوگوں کی عادت حق طلبی کی فطرت پر غالب آ گئی تھی۔ ۔ بعض اوقات، عادت فطرت پر غالب آ جاتی ہے جي۴
  ۔ انبياء نے ناجائزرسومات اور بيہوده سنتوں کی بيخ کنی کی ہے۔ (نذرمان کان يعبد اباؤنا) ۵
۔ انسان چاہے کل (ماضی) کا ہو يا آج (حال) کا اس پر دور ميں حق مکی منطق کا رستہ اختيار کرنے کی بجائے زوروجبر۶
ر قدرت اور طاقت کی منطق کی بات کی ہے۔ اور انبياء سے بھی يہی راستہ اختيار کرنے کی خواہش کی ہے۔ (فاتنا او

  بماتعدنا) 
  

   ٧١آيت 

ْيتُُمْوہَآ اَنْ  بُِّکْم ِرْجٌس وَّ َغَضٌب ط اَتَُجاِدلُْونَنِْی فِْی ٓ اَْسَمآِء َسمَّ ْن رَّ ُ بِہَا ِمْن ُسْلٰطٍن ط فَاْنتَِظُرْؤٓ تُْم َو اٰ قَاَل قَْد َو قََع َعلَْيُکْم مِّ َل ّهللاٰ ا نَزَّ بَآُؤُکْم مَّ
   ٠ا اِنِّْی َمَعُکْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرْيَن 

ترجمہ: (ہود نے قوم عاد کی ضد کو ديکھ کر کہا: تمہارے پروردگار کی طرف سے پليدی اور غليظ و غضب اوعر سزا 
تھ اپنے کاموں کے بارے ميں جھگڑا کرتے ہو کہ جنہيں تم نے اور تمہارے تمہارے لئے حتمی ہو چکی ہے۔ آيا تم ميرے سا

آباؤ اجداد نے موسوم کيا ہے؟ خدا نے تمہارے معبودوں کے بارے ميں کوئی دليل و برہان نازل نہيں کی ہے۔ پس تم (خدائی 
  قہر کے) منتظر رہو ميں بھی تمہارے ساتھ اسی انتظار ميں ہوں۔ 

  
   پيام:
می اور حق کے ساتھ آويز شرکا نتيجہ خدا کی منزل ننگ و عار اور ہالکت و تباہی ہوتا ہے۔ (قدروقع عليکم)۔ ضد، ہٹ دھر١
۔ پتھر اور لکڑی کو "خدا" کا نام دينے سے خدا نہيں بن جاتے۔ ہمارے دور ميں بھی بڑے بڑے بھاری بھر کم الفاظ کے ٢

  اء سميتموھا) بے مقصد نام ايک وبائی سورت اختيار کر چکے ہيَں (اسم
۔ مشرکين کے معبود بے مسمٰی نام ہيں کہ جن کی نہ تو کوئی حقيقت ہے اوعر نہ ہی جواز، نہ ہی خدا نے اس بارے کوئی ٣

  حکم صادر فرمايا ہے۔ (اسماء۔۔۔۔۔ مانزل هللا بھما من سلٰطن) 
آيا‘ کا ذريعہ سب "ان سے پوچھو کہ ۔ بت پرستوں سے بھی دليل طلب کيا کرو۔ وه جو يہ کہتے ہيں کہ "بت، خدا کے تقرب۴

تمہارے پاس کوئی دليل ہے کہ خدا نے اپنے قرب کے لئے بتوں کی پرستش کو وسيلہ قرار ديا ہے؟" (مانزل هللا بھما من 
  سلطان) 

نی معکم ۔ انبياء کو اپنے ہدگ اور کاميابی پر پورا پورا يقين ہوتا ہے اور دشمنوں کی شکست پر مکمل اطمينان۔ (انتظر وا ا۵



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

 
 

  من المتنظرين) 
  

   ٧٢آيت 

بُْوا بِٰاٰيتِنَا َوَماَکانُْوا ُمؤْ  نَّا َو قََطْعنَا َدابَِرالَِّذْيَن َکذَّ    ٠ِمِنِ◌ْينَ فَاَْنَجْيٰنہُ َوالَِّذْيَن َمَعہ بَِرْحَمٍة مِّ

   ترجمہ:
اور جن لوگوں نے ہماری آيات پس ہم نے ہود اور ان کے (عملی اوعر فکری) ساتھيوں کو اپنے لطف و کرم سے نجات دی۔ 

  کو جھٹاليا اور جو لوگ بے ايمان تھے ہم نے ان کی بيخ کنی کر ڈالی۔ 
  

   چند نکات:
"دابر" کا معنی ہے کسی چيز کا آخر يا پچھال حصہ يا اختتام۔ اور "قاطع دابر" کا معنی ہے کسی چيز کی بيخ کنی کر اور 

  آخری شخص کو ہالک کر ڈاال۔ 
ت ايسے ہوئی طوفان سے ہوائی جو بانجھ، شور شرابے سے بھرپور ، سرد اور زہريال تھا۔ اور مسلسل آٹھ قوم عاد کی ہالک

دن تک ان پر مسلط رہا۔ جيسا کہ سوره "الحاقہ" ميں ہے کہ: "بريح موصوعاتيةً اور مفسرين نے "ايح صرصر" کی تين 
۔ زہر ہوتی ہے اور زہريلے سرد اور گونجتے ٣ر ۔ شور ہوتا ہے او٢خصوصيات بيان کی ہيں اس حال پر دی ہوتی ہے۔ 

طوفان نے ان کا ايک قلع قمع کيا کہ وه سارے کے سارے درخت فرما کے منہ کی مانند زمين پر پرے ہوئے تھے۔ ارشاد 
  ہوتا ہے: فتری القوم فيھا صرعٰی کانھم اعجاز نخل خاوية" 

  
   پيام:
  ھرا) ۔ تاريخ سے عبرت حاصل کرو (قطعنا دارالذين کو ب١
  ۔ رحمت خداوندی انبياء کے ماننے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ (انجنياه۔ برحمة منا) ٢

  
   ٧٣آيت 

ْن اِٰلٍہ َغْيُرہط قَْد َجآَْتُکْم بَيِّنَةٌ  َ َمالَُکْم مِّ ِ َواِٰلی ثَُمْوَد اََخاہُْم َصلًِحا قَاَل يَقَْوِم اْعبُُدو ّهللاٰ بُِّکْم ٰہِذه نَاقَةُ ّهللاٰ ْن رَّ  لَُکْم ٰايَةً فََذُرْو ہَا تَاُکْل فِْیٓ اَْرِض مِّ
ٍء فَيَاُْخَذُکْم َعَذاٌب اَلِْيٌم  ْوہَا بُِسْوٓ ِ َو اَل تََمسُّ    ٠ّهللاٰ

ترجمہ: اور قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو (ہم نے بھيجا اور اس نے بھی نو اور ہود کی مانند لوگوں کو توحيد 
کہا: اے ميری قوم (صرف ايک) خدا کی عبادت کرو کہ خبر کے بغير کوئی تمہارا معبود نہيں۔  کی دعوت دی اور) اس نے

تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس معجزه اور واضح دليل آ چکی ہے۔ يہ خدا کی اونتنی سرزمين ميں کھاتی 
  پنی گرفت ميں لے لے گا۔ (پيتی) رہے۔ اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہيں دردناک عذاب ا

  
   چند نکات:

قرآن مجيد ميں سات مرتبہ ناقہء صالح" اور چھبيس بار قوم ثمود" کا نام ليا گيا ہے۔ قوم ثمود کی داستان سوره شعرأ، قمر، 
  کسمس، اور ہود ميں بيان ہوتی ہے۔ بقول صاحب۔ تفسير "الميزان" يہ لوگ يمن ميں رہتے تھے۔ 

  رے خارق العادت انسان ی کاموں کے ساتھ چند چيزوں ميں فرق ہوتا ہے، بينہ اور معجزه کا دوس
الف: معجزه کے لئے ، مشق، کسی سے سيکھنے ، حاصل کرنے اور ماضی کے ساتھ تعلق جيسی صورت نہيں ہوتی۔ جبکہ 

  دوسرے کے خارق العادت انسانی کاموں کے لئے ان چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
  کردار افراد سے رونما ہوتا ہے جبکہ دوسرے کام نااہل افراد سے بھی صادر ہو سکتے ہيں۔ ب: معجزے و معصوم اور با

ج: معجزے کا مقصد لوگوں کی ہدايت اور راہنمائی ہوتا ہے جبکہ دوسرے افراد کا ہدف خودنمائی شہرت، حصول زر اور 
  کسی قسم کی دوسری سرگرمی ہوتا ہے۔ 

حيثيت رکھتا ہے يعنی وه ايسا دعوٰی کرتے ہيں جس کو دوسرے انجام نہيں دے د: معجزے ميں انبياء کا کام چيلنج کی 
  سکتے۔ جبکہ نابغہ روزگار افراد، اختراع کنندگان اور ريافت کرنے والوں ميں يہ چيز نہيں پائی جاتی۔ 
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   پيام:
  ۔ انبياء کا عوام کے ساتھ رابطہ بھائيوں جيسا ہوتا ہے۔ (اخاھم) ١
  درميان ميں سے ہوتے ہيں۔ (ياقوم) ۔ انبياء عوام ہی کے ٢
  ۔ توحيد پرستی، تمام انبياء کی دعوت کا سرنامہ ہوتا ہے۔ (اعبدوهللا) ٣
  ۔ انبياء کو خدائی معجزه کی ضرورت ہوتی ہے۔ (مالکم من الہ غيره) تمام انبياء کی دعوت تھی۔ ۴
ض اوقات عوام کی درخواست کے مطابق بھی ۔ انبياء کو خدائی معجزه کی ضرورت ہوتی ہے۔ (بنية من ربکم) البتہ بع۵

  معجزات رونما ہوتے ہيں جسے "شق القمر" اور "ناقہ صالح"۔ 
  ۔ مقدسات اٰلہی کی توہين کی سزا۔ عذاب الٰہی ہے۔ (ال تمسوھا لبؤ فياخذکم) ۶
مقدس ہوجاتی ۔ خداوند عالم کی خصوصی عنايت اور اس کا لطف و کرم جس چيز کے ساتھ بھی متعلق ہو جائے وه چيز ٧

  ہو۔ (ناقة هللا) 
  ۔ معجزه ايسا ہونا چاہئے جو جسے پرسطح کے لوگ درک کر سکيں۔ (ناقہ۔ اور۔ اس کا پہاڑے باہر آنا) ٨
۔ معجزه کی نوعيت بعض اوقات اس کا تقاضا کرنے والوں کی فکری حيثيت اور عوامی و معاشرتی نيز اقتصادی حاالت ٩

گر آج کے دور ميں ايسی کنيت ہوتی تو وه پہاڑے ہوائی جہاز کے باہر آنے کا تقاضا کے پيش نظر بھی ہوتی ہے۔ (شايد ا
  کرتے۔) 

  
   ٧۴آيت 

اَُکْم فِی ااْلَْرِض تَتَِّخُذْوَن ِمْن ُسْہْولِہَا قُُصوْ  ا اِذَجَعلَُکْم ُخلَفَآَء ِمْن م بَْعِد َعاٍد وَّ بَوَّ ِ َو ًرا وَّ تَْنِحتُْوَن اْلِجبَاَل بُيَوْ َواْذُکُرٓوْ ا ااَلََٓء ّهللاٰ تًا فَاْذُکُرٓوْ
   ٠اَلتَْعثَْوا فِی ااْلَْرِض ُمْفِسِدْیْ◌َن 

ترجمہ: اور اس وقت کو ياد کرو جب خدا نے عاد (کی ہالکت) کے بعد تمہيں (ان کا) جانشين بنايا اور زمين ميں تمہيں 
ے ہو اور پہاڑوں سے مکان تراش سکتے ہو۔ ٹھکانہ عطا کيا کہ جس کے نرم اور ہموار حصوں کے تم محالت تيار کر سکت

  پس تم خدا کی نعمتوں کو ياد کرو اور زمين ميں فساد برپا نہ کرو۔ 
  

   ايک نکتہ:
کے معنی ٰہں "التفسدوا" (فساد نہ پھيالؤ) اور "مفسدين" کا کلمہ يا تو تاکيد کے لئے ہے يا پھر اس لئے کہ "فساد ‘ ‘ "التعثوا

  تمہارا شيوه نہ بن جائے۔" 
  

   پيام:
  ۔ گزشتہ افراد کی تاريخ سے عبرت حاصل کرو۔ (بعدعاد) ١
  ۔ تمہيں ملنے والی ہر نعمت خدا کی طرف سے ہے۔ (جعلکم) ٢
  ۔ ہر طبعی کيفيت سے بہره مند ہو سکتے ہو۔ (سھدلھا۔ الجبال) ٣
  ) ۔ مسکن اور مقام رہائش، خداوند عالم کی مخصوص نعمتوں ميں سے ہے۔ (قصور، ہوت، اآلء هللا۴
  ۔ آسائش، مقام رہائش اور محالت اگر ياد خدا سے ہت کر ہوں تو فساد کا سبب بن جاتے ہيں۔ (قصوراً۔ ہوتا۔ مفسدين) ۵
۔ اگر نعمتوں کو خدا کی امانت سمجھو اور خود کو فانی، تو ہر قسم کے تجاوز اور فساد ہے، دوری اختيار کرو۔ ۶

  (واذکروا۔۔۔ والتعثبوا) 
ل نشينان کے لئے ياد خداوندی کی زياده ضروررت ہے تکاه فساد و تباہی کا شکار نہ ہو جائيں۔ ("قصر" ۔ اشرافيہ اور مح٧

 کا کلمہ دو "واذکروا" کے درميان واقع ہوا ہے) 
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 تفسيرنور

 

   ١٠١تا  ٧۵آيت نمبر 
  

   ٧۶۔٧۵آيت 

ااِنَّابَِما اُْرِسَل بِہ ُمْؤِمنُْوَن قَاَل اْلَماَلُالَِّذْيَن اْستَْکبَُرْو ا ِمْن قَْوِمہ لِلَِّذْيَن اْستُْضِعفُْو ا لَِمْن ٰاَمَن ِمْنہُْم اَتَْعلَُمْوَن اَنَّ  بِّہ ط قَالُْوٓ ْن رِّ ْرَسٌل مِّ  َصلًِحامُّ
ا اِنَّا بِالَّذِ  ٠    ٠ْیٓ ٰاَمْنتُْم بِہ ٰکفُِرْونَ قَاَل الَِّذْيَن اْستَْکبََرْوٓ

ترجمہ: حضرت صالح کی قوم کے متکبر سرداروں نے اس قوم کے مستصعف مومنين سے کہا: آيا تمہيں "سالم ہے کہ 
صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھيجا گيا ہے؟ (مومنين نے ان کے شکوک و شبہات پيدا کرنے والے انداز گفتگو کے 

ہم ان تمام چيزوں پر ايمان ال چکے ہيں جن کے ساتھ انہيں بھيجا گيا ہے۔ تو متکبرين نے کہا: ہم ان جواب ميں) کہا: يقيناً 
  چيزوں کے کافر ہيں جن پر تم ايمان ال چکے ہو۔ 

  
   پيام:
  ۔ اشرافيہ اورپوش عالقوں کے مکين انبياء کی راه کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہيں۔ (المال الذين استکبروا) ١
  کے بيشتر پيروکارمستضعفين ہی ہوا کرتے تھے۔ (لمن آمن منھم) ۔ انبياء ٢
۔ انبياء کی دعوت پر مستضعفين کے ايمان النے کا عامل صرف مادی فقر نہيں ہوتا تھا کيونکہ بہت سے مستضعفين ٣

  صاحب ايمان نہيں تھے۔ (منھم) 
  صالحامرسل) ۔ رہبر کو کمزور کر دينا دشمن کے اصل ہداف ميں شامل ہے۔ (اتعلمون ان ۴
  ۔ دلوں ميں شک و شبہ ايجاد کرنا ايمان کے کمزور آنے کا ايک شيوه ہے۔ (القلمون) ۵
۔ اگرچہ يہ ماحول اور معاشرے کا بھی اثر ہوتا ہے ليکن کسی کو مجبور نہيں کرتا۔ (غريب مستضعفين نے مالدار اور ۶

  مان رکھتے ہيں۔ ) تونگ متکبرين کی آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کر کہا؛ "ہم صالح پر اي
۔ نہ تو فقری فاقہ اور استضعاف کی اہميت ہے اور نہ ہی تونگری، قصر شکنی اور مالداری کی۔ اصل قدروقيمت منطبق، ٧

علم، ايمان، تقوٰی، ہجرت اور جہاد کو حاصل ہے۔ جيسا کہ گزشتہ آيت ميں قصر سازی کو خدا کی نعمت ميں شمار کيا گيا 
بنے اور اس جگہ پر متضعفين کے مومن گروه کی ستائش کی گئی ہے نہ کہ سب کی۔ (امن ہے بشرطيکہ موجب فساد نہ 

  منھم) 
  

   ٧٧آيت 

   ٠ْيَن◌َ فََعقَُرالنَّاقَةَ َو َعتَْوا َعْن اَْمِر َربِِّھْم َو قَالُْو ٰيٰصلُِح اْئتِنَا بَِما تَِعُدنَا اِْن ُکْنَت ِمَن اْلُمْرَسلِ 

(صالح) کو پے کر کے قتل کر ديا اور اپنے پروردگار کے فرمان (عذاب) ہمارے لئے  ترجمہ: پس ان (متکبرين) نے ناقہ
  لے آؤ جس کا تم وعده کرتے ہو۔ 

  
   دونکات:

"ُعقر" کا معنی ہے "پے کرنا" يعنی ايسی مخصوص حکم و مضبوط رگ کو کاٹ دينا ہے جو اونٹ يا گھوڑے کے پاؤں کے
اہم عامل ہوتی ہے۔ اگر اسے کاٹ ديا جائے تو جانور زمين پر گر پڑتا ہے پچھلے حصے ميں ہوتی ہے اور ان کی حرکت کا

  اور چلنے پھرنے کے قابل نہيں رہتا۔ 
سوره قمر ميں "عقر" مفرد کی صورت ميں استعمال ہوا ہے کيونکہ قاتل ايک ہی شخص تھا۔ ليکن اس آيت ميں سوره 

اس کے پے کرنے کی نسبت ان سب لوگوں کو نگا طرف دی والشمس ميں "عقروا" جمع کی صورت ميں آيا ہوا ہے۔ کيونکہ
گئی ہے يہ اس لئے ہے کيونکہ ان کا اس تجاوز پرسکوت اور رضامندی انہيں امر کے جرم ميں برابر کا شريک ٹھہرا رہی 

  ہے۔ 
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   پيام:
۔ (غور کيجئے کہ قاتل ۔ کسی گناه پر خاموشی اختيار کر لينا اور اس پر راضی رہنا، خود گناه ميں شرکت حساب ہوتا ہے١

  ناقہ ايک شخص تھا ليکن فعل ميں جمع کا صيغہ استعمال کيا گيا ہے۔) 
  ۔ اونٹ يا اونٹنی کا قتل کر دينا اتنا اہم نہيں جتنا فرمان ھق سے سر نيچی اور نافرمان اہم ہے۔ (عتوا عن امر ربھم) ٢
  ا تعدنا) ۔ تکبر، جسارت اور گستاخی کا پيش خيمہ بن جاتا ہے۔ (امتنا بم٣
۔ جانور بذات خود مقدتر نہيں ہوتا اس کا تقدير اس کی نسبت کی وجہ سے اورنمونہ ہونے کی بنا پر ہوتا ہے۔ (فعقروآالناقة ۴

  و عتوا) 
  

   ٧٨آيت 

ْجفَةُ فَاَْصبَُحْوا فِْی َداِرِھْم ٰجثِِمْيَن     ٠فَاََخَذْتھُُم الرَّ

يا، انہيں نے صبح کی تو ان کی کيفيت يہ تھی کہ اپنے گھروں ميں منہ کےترجمہ: پس زلزلے نے انہيں اپنی گرفت ميں لے ل
  بل گرے مرے پڑے تھے۔ 

  
   دونکات:

 ۴۴ء اور سوره زاريات ١۴اس آيت ميں بتايا گيا ہے کہ قوم ثمود کی ہالکت زلزلے کی وجہ سے ہوئی۔ جبکہ سوره فصلت 
شاد رب العزت ہے کہ "فاخذتھم الصاعقة وھم ينظرون" يعنی ميں ان کی ہالکت کا موجب بجلی کو بتايا گيا ہے جب کہ ار

  گرنے والی بجلی نے انہيں اس وقت تباه کر ديا جب وه ديکھ رہے تھے۔ 
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ قوم بيک وقت دو قسم کے عذابوں ميں گرفتار ہوئی اوپر سے گرنے والی بجلی اور نيچے سے

  زلزلہ۔ 
  زانو ميں سر ڈالے ہوئے ہو اور اٹھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ "جائم" اس کو کہتے ہيں جو 

  
   پيام:
  ۔ خبردار! خدائی عذاب ناگہانی آتا ہے۔ (فاخذھم۔ فاصبحوا۔) ١
۔ انبياء کا وعده پايہ تکميل کو پہنچتا ہے لٰہذا ان کی تنہيات کو مذاق نہ سمجھو۔ (گذشتہ آيات ميں تنبيہ کی گئی تھی۔ ٢

کم عذاب اليم" اس ناقہ کو کوئی تکليف نہ دو ورنہ تمہيں عذاب اليم اپنی گرفت ميں لے لے گا۔ چنانچہ "التمبوھابسوء فيا خذ
  اسی زلزلہ ميں "عذاب اليم" ہے۔ 

  ۔ بعض اوقات قدرتی آفات اور زلزلے عذاب الٰہی بن کر آتے ہيں۔ (فاخذتھم الرجفة) ٣
  

   ٧٩آيت 

ی َعْنھُْم َو قَاَل ٰيقَْوِم لَقَدْ  ِصِحْيَن  فَتََولّٰ    ٠اَْبلَْغتُُکْم ِرٰسالَةَ َربِّْی َو نََصْحُت لَُکْم َولَِکْن الَّ تُِحبُّْوَن النّٰ

ترجمہ: پس (هللا کے) اس (پيغمبر صالح) نے ان سے منہ پھير ليا اور کہا اے ميری قوم! يقينا ميں نے قوم ثم تک اپنے خدا کا
  ليکن تم خيرخواہوں کو دوست نہيں رکھتے۔ پيغام پہنچا ديا اور تمہارے لئے خير خواہی کی 

  
   ايک نکتہ:

حضرت صالح کی اس گفتگو کے بارے ميں دو احتمال ميں ايک تو يہ کہ ممکن ہے عذاب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے 
ہ حضرت ساتھ يہ باتيں کی ہوں۔ جبکہ يہ احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ہالکت کے بعد اس نے ايسا کہا ہو! جيسا ک

رسول خدا نے چاه بدر کے کنارے پر کھڑے ہو کر مرده کفار کے ساتھ باتيں کی تھيں۔ صحابہ نے پوچھا کہ: "آيا لوگ سن 
  ہاں سن رہے ہيں۔ ’رہے ہيں؟" فرمايا: 
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   پيام:
م نامہ ۔ انبياء کا تبليغی پروگرام دل سوزی اور خير خواہی پر مبنی ہوتا ہے تاکہ صرف خشک اور سرکاری دفتری حک١

  جاری کرنے کے انداز ميں۔ (لصحت لکم) 
  ۔ خدائی سزائيں اتمام حجت کے بعد ہی ملتی ہيں۔ (لقد ابلغتکم) ٢
۔ جو لوگ ہمارے ساتھ دل سوزی اور خير خواہی کا اظہار کرتے ہيں ہميں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہئے۔ کيونکہ جو ٣

  کی راہيں ہمسوار کرتا ہے۔ (فاخذتھم الرجفة)۔  شخص ايسے لوگوں کو دوست نہيں رکھتا وه قہر خداوندی
  ۔ کسی کو دولت رکھنا، اس کی اتباع کرنے کی کنجی ہوتا ہے۔ ۴

  
   ٨١۔٨٠آيت 

َن اْلٰعلَِمْيَن  ْن ُدْوِن النَِّسآِء ط بَْل اَْنتُْم قَْوٌم اِنَُّکْم لَتَاْتُْوَن الرِّ  ٠َولُْو طًا اِْذ قَاَل لِقَْوِمہ اَتَاْتُْوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُکْم بِھَا ِمْن اََحٍد مِّ َجاَل َشْھَوةً مِّ
ْسِرفُْوَن     ٠مُّ

ترجمہ: اور (ہم نے) لوط کو (لوگوں کی ہدايت کے لئے بھيجا) جب اس نے اپنی قوم سے کہا: آيا تم ايسا برا کام کرتے ہو کہ 
  کيا؟ اس سے پ ہلے اس جيسا دوسرا کام عالمين ميں سے کسی ايک نے بھی نہيں 

  تم شہوت کے لئے عورتوں کے بجائے مردوں کے باس جاتے ہو! بلکہ تم تو اسراف کرنے والے لوگ ہو۔ 
  

   چند نکات:
حضرت لوط جناب ابراہيم کے رشتہ دار تھے اور وه اکيلے شخص تھے جو اُن پر ايمان الئے اور ان کے ساتھ ہجرت کی 

  انہں ايسے عالقہ ميں تبليغ کے لئے بھيجا جہاں يہ برائی عام تھی۔ اور حضرت ابراہيم نے ) ٢٢"فآمن لہ لوط" (عنکبوت/
حديثوں ميں آيا ہے کہ: حضرت لوط کی قوم کے افراد مہمانوں کے ساتھ لوط جيسا قبيح فعل سرانجاقم ديتے تھے تاکہ لوگ 

رنے کی بھی پيشکش ان کا مہمان بننے سے اجتناب کريں۔ قرآن کے بقول حضرت لوط نے انہيں لڑکيوں کے ساتھ شادی ک
  کی ليکن انہوں نے اسے مسترد کر ديا۔ 

  ازدواج اور نکاح ميں چند خوبيان ہيں جو لواط ميں نہيں ہيں۔ 
  ۔ انس و محبت اور پيار و رحمت ١
  ۔ افزائش نسل ٢
  ۔ خانوادگی نظام کی تشکيل ٣
  ۔ انسانی اور فطری طريقہ کار۔ ۴

نے ہم جنس بازی کے آس قبيح فعل کو برائی ميں شمار نہيں کيا بلکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے معاشرے 
  بعض ملکوں ميں تو اس کو باقاعده قانونی شکل دے دی گئی ۔ 

حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت شعيب کے بارے ميں لفظ "اخاھم" استعمال ہوا ہے ليکن حضرت لوط کے بارے 
و سکتی ہے کہ حضرت لوط ايک اور عالقے سے ان لوگوں کی تبليغ کے ميں استعمال نہيں ہوا تو اس کی وجہ شايد يہی ہ

  لئے ہجرت کر آئے تھے۔ 
  

   پيام:
۔ حضرت لوط کی تبليغ کا عمده پہلو فحاشی خصوصاً جنسی برائيوں کے خالف جہاد تھا۔ کيونکہ ان کے معاشرے بہت ١

  بڑی مشکل يہی برائی تھی۔ 
ان کے اباؤ اجداد ايسا کام کرتے تھے تو فحاشی اور بدکاری پيروکاروں کے پاس ۔ اگر بت پرستوں کے پاس يہ بہانہ تھا کہ٢

  يہ بہانہ بھی نہيں تھا۔ اس بدکاری اور گناه کے موجد وه خود آپ تھے۔ (ماسبقکم بھا) 
  ۔ جو فطری راہوں کے استعمال کو چھوڑ کر دوسرے استعمال کرتا ہے سرف ہوتا ہے۔ (مسرفون) ٣

  
   ٨٢آيت 
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ْن قَْريَتُِکْم اِنَّہُْم اُنَاٌس يَّتَطَھَُّرْوَنَوماَ َکا    ٠َن َجَواَب قَْوِمہ ااِلَّ اَْن قَالُْوا اَْخِرُجْوھُْم مِّ

ترجمہ: اور حضرت لوط کی قوم کا جواب اس کے عالوه اور کچھ نہيں تھا کہ انہيں اپنی آبادی سے نکال دو (کيونکہ) يہ 
  ) پاکباز بنتے ہيں۔ ايسے لوگ ہيں جو (تمہارے اس کام سے بڑے

  
   پيام:
  ۔ گناہگاروں کے ہر کوئی منطقی جواب نہيں ہوتا۔ (ماکان جواب قومہ) ١
۔ جب کسی معاشرے ميں بے حيائی عام ہو جاتی ہے تو اس ميں نيک پاک لوگوں کو گوش گمنامی اختيار کر دينے پر ٢

  مجبور کر ديا جاتا ہے اور پاکيزگی جرم سمجھی جاتی ہے۔ (اخرجوھم) 
  ۔ نہی عن المفتکر کی راه ميں جالوطنی اور مشکالت کے گھيراؤ کے لئے بھی تيار رہنا چاہئيت۔ (اجرحوھم) ٣
  ۔ مجرمين، پاکدامن لوگوں کے لئے معاشره ميں زنده رہنے کے بھی روادار نہيں ہيں۔ (قريتکم) ۴
لوط اور ان کے ساتھيوں کو پاک ۔ يہ ٹھيک ہے کہ حضرت لوط کی قوم گناه کی عادت کر چکی تھی ليکن وه حضرت ۵

  افراد سمجھتے تھے۔ (يطھرون) 
  

   ٨٣آيت 

   ٠فَاَْنَجْيٰنہُ َو اَْھلَٓہ ااِلَّ اْمَراَتَہ َکانَْت ِمَن اْلٰغبِِرْيَن 

ترجمہ: پس ہم نے لوط اور اس کے خاندان کو نجات دی سوائے اس کی بيوی کے کہ وه (خاکستر عذاب ميں) باقی رہنے 
  والی تھی۔ 

  
   پيام:
۔ انسان کو آزادی حاصل ہے اور خاندانی ماحول انسانی ارادے کے آگے کوئی حيثيت نہيں رکھتا (ہو سکتا ہے کہ ايک نبی ١

کے گھرميں ره کر اس کی بيوی جو وحی کے ماحول ميں ره رہی ہو کفر کا راستہ اختيار کرلے اور نبی کا اس پر بس نہ 
  چل سکے) 

  ی رابطوں کو اہميت حاصل ہوتی ہے رشتہ داری کو نہيں۔ (االامرأتہ) ۔ اسالم ميں مذہبی اور دين٢
  ۔ مقدر اور نورانی چہره افراد کا حساب الگ ہوتا ہے اور ان سے وابستہ لوگوں کا حساب الگ (االمراتہ) ٣
جابر  ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے گروی ہے۔ ايک نبی کی بيوی تباه و برباد ہو سکتی ہے اور فرعون جيسے ظالم اور۴

  شخص کی بيوی راہی ُخلد برين ہوتی ہے۔ (لالامراتہ) 
  

   ٨۴آيت 

   ٠َو اَْمطَْرناَ َعلَْيِھْم مَّطًَرا ط فَاْنظُْر َکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمْجِرِمْيَن 

  ترجمہ: اور ہم نے ان کے اوپر (عذاب کی) بااثر برسائی، پس ديکھو کہ گنہگار مجرموں کا انجام کيسا ہوتا ہے؟ 
  

   چند نکات:
قوم لوط کی ہالکت ان کے سروں آسمانی پتھروں کی بارش سے ہوئی ايسے پتھر جو ڈھيلوں کی مانند نشان لگائے ہوئے 

تھے۔ يا پھر پتھر کسی خاص فرد کی ہالکت کے لئے مخصوص تھا۔ (لفظ "مسومة" سے استفاده کرتے ہوئے جو سوره ہود 
منضود مسومة عندربک" يعنی ہم نے اس بستی پر ڈھيلے نما پتھر تابڑ  ميں ہے "واصطرنا عليھا حجارة من سجيل ٨٣/

  برسائے جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنائے ہوئے تھے۔ 
قوم لوط ميں صرف لواط جيسے قبيح فعل کی برائی نہيں پائی جاتی تھی وه گور جواری بھی تھے ہرزه گوئی بھی ان کا شيوه

توہين کرتا اور ان کی طرف کنکريان پھينکنا ان کا دلچسپ مشغلہ بھی تھا۔ اور پھر يہ کہ عام تھا۔ راه چلتے لوگوں کی 
   )۵١٧صفحہ نمبر  ٢گزرگاہوں ، پر ننگے ہو کر بيٹھ جاتے تھے۔ (از سفينة البحار جلد نمبر 
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ہر کے درميان حضرت امام جعفر صادق لواط کی حرمت کے فلسفہ بيان کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ: "لواط، زن و شو
ازدواجی تعلقات پر اثر انداز ہوتا ہے، نسل انسانی کو منقطع کر ديتا ہے۔ طبعی طور پر جنسی آميز شر کی لذت کو ضائع کر 

   )٢۵۴ص ١۴ديتا ہے، اس کے عالوه بھی اس کے دوسرے بہت سارے نقصانات ہيں۔ (وسائل الشيعہ جلد 
لواطت کے ’ول دونوں کے لئے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں کہ اسالم ميں لواط کی سزا، موت ہے فاعل ہو يا مفع

موقعہ پر عرش الٰہی لٰہذا براندام ہو جاتا ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے واال قيامت کے دن جنب محشور ہو گا۔ اس پر خدا کا 
   )٢۴٩ص  ١۴غضب نازل ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے (وسائل الشيعہ جلد 

  ے ہيں۔ حضرت رسول فرمات
"خدا لعنت کرے ايسے لوگوں پر جو خود کو عورتوں کی مانند بنا کر ہوس کے پجاريوں کے اختيار ميں دے ديتے ہيں" 

   )٢٠٠ص  ١۴(وسائل الشيعہ جلد 
  يہ حصہ تفسير نمونہ سے خالصہ کيا گيا ہے۔ 

  
   پيام:
ا) خدا کے مقرر کرده راستوں ميں تبديلی مردون کے ذريعہ جنسی خواہش کی تکميل کرن٠۔ فطری راہوں کو تبديل کرنا ١

  کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اسی لئے اس کی سزا بھی بارش کے پانی کی بجائے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ 
۔ خدا کا قہر و غضب کسی خاص گناہگار طبقے سے مخصوص نہيں ہے عذاب پر گنہگار کے تعاقب ميں ہے اس لئے سب٢

  چاہئے۔ (فانظر)  کو مجرمين کو ہر ترمين رہنا
  

   ٨۵آيت 

ْن اِٰلٍہ َغْيُره قَْد َجآَء ْتُکْم بَيِّ  َ َما لَُکْم مِّ بُِّکْم فَاَْوفُو اْلَکْيَل َوالَِمْيَزَن َواَل تَْبَخُسوا َو اِٰلی َمَديََن اََخاھُْم ُشَعْيبًا ط قَاَل ٰيقَْوِم اْعبُُدوّهللاٰ ْن رِّ نَةٌ مِّ
ْؤِمنِْيَن  النَّاَس اَْشيآَئَھُْم َو اَل     ٠تُْفِسُدْوا فِی ااْلَْرِض بَْعَد اِْصاَلِحھَا ط ٰذلُِکْم َخْيُر لَُّکْم اِْن ُکْنتُْمْ◌ مُّ

ترجمہ: اور مدين (کے لوگوں) کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی شعيب کو (بھيجا) اس نے کہا: اے ميری قوم (صرف) ايک 
عبود نہيں۔ يقينا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح خدا کی پرستش کرو جس کے سوا تمہارے لئے کوئی اور م

دليل اور روشن معجزه آ چکا ہے۔ پس تم (لين دين ميں) پيمانہ اور ترازو کو پورا رکھو، اور لوگوں کی اشياء کو کم نہ کرو 
  مان رکھتے ہو۔ اور زمين ميں اصالح کے بعد فساد نہ برپا کرو۔ تمہارے لئے يہ (راہنما اصول) بہتر ہيں اگر تم اي

  
   چند نکات:

اس سورت ميں يہ انبياء کی يہ پانچيوں داستان ہے۔ حضرت شعيب جناب موسٰی کے ُخسر تھے جو مدين کے لوگوں کے لئے
مبعوث ہوئے۔ (مدين ، شام کا ايک شہر تھا جس کے رہنے والے تجارت پيشہ، خوشحال، بت پرست اور کم فروش تھے۔) 

الت کی ہدايت ليکن انہوں نے مند اور ہٹ دھرمی بے کام ليا جس کے نتيجے ميں وه ہالک ہو حضرت شعيب نے انہيں راه ا
ايکہ" کے لوگوں کے لئے بھيجے گئے انہوں نے بھی آپ کی نافرمانی کی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ "کذب ’گئے۔ اس کے بعد 

  ‘ اصحاب االيکة المرسلين اذقال لھم شعيب۔
ے جغرافيہ ميں اردن کے نزديک ايک جگہ ہے جسے آج کل "معان" کہتے ہيح۔ اور "ايکہ" احتمال يہی ہے کہ "مدين" آج ک

وہی مدين ہی ہو۔ کيونکہ "ايکہ" امير جگہ کو کہتے ہيں جہاں گھنے درخت ہوں، نيزار اور نخلستان ہوں۔ گويا حضرت 
  شعيب کے شہر کے دو نام تھے، ايک "مدين" اور ايک "ايکہ"۔ 

  
   پيام:
لين دين ميں جعل سازی اور اقتصاد يں خلل اندازی "فساد پھيالنے" کے مصداقوں ميں شمال ہے۔ (والتفسدوا)  ۔ کم فروشی،١
  ۔ شرک اور عقيدے کے انحراف کے بعد قوم شعيب کا اقتصاد اور انحراف بہت ہی اہممسئلہ تھا۔ (اعبدواهللا۔ اوفواالکيل) ٢
  کنتم مٔومنين)  ۔ ايمان، عدالت اجتماعی کيااجرا کا ضامن ہے (ان٣
  ۔ انبياء کرام ، معاشرے کے اقتصادی مسائل کے نگران ہيں۔ ۴
۔ ہر دور ميں لوگوں کی روحانی امراض مختلف ہوا کرتی ہيں حضرت لوط کے دور ميں بواطت اور اخالقی بگاڑ عروج ۵
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  پر تھا جبکہ حضرت شعيب کے زمانے ميں اقتصادی بيمار اور فساد زورون پر تھا۔ 
ی بھی کم فروشی کی طرح جرم ہے۔ اسی لئے "اموالھم" کی بجائے (اشياء ھم) فرمايا ہے تاکہ ہر چيز کو شامل ہو ۔ کم کار۶

  اجائے۔ 
  ۔ ايمان کامل ہو اور اقتصاد متعادل ہو تو اس سے دينا اور دنيا کی سالمتی يقينی ہو جاتی ہے۔ (ذلکم خير) ٧

  
   ٨۶آيت 

ا اِْذ ُکْنتُْم قَلِْياًل َواَلتَْقُعُد ْو ابُِکلِّ ِصَراٍط تُ  ِ َمْن ٰاَمَن بِہ َو َتْ◌بُغْونَھَا ِعَوًجا َو اْذُکُرْوٓ ْوَن َعْن َسبِْيِل ّهللاٰ  فََکثََّرُکْم َو اْنظُُر ْو ْوِعُدْوَن َو تَُصدُّ
   ٠اَکْيَف َکاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدْيَن 

سے روکنے کے لئے مت بيٹھو اور (شکوک و شابہات پيدا ترجمہ: اور ہر راه پر ڈرانے کے لئے اور انہيں خدا کے راستے 
کر کے) اس راه کو ٹيڑھی صورت ميں تالشی نہ کرو۔ اور اس زمانے کو ياد کرو جيسا تم تعداد ميں تھوڑے تھے پس خدا 

  نے تمہيں زياده کر ديا، اور ديکھو کہ فساد برپا کرنے والوں کا انجام کيا ہوا؟ 
  

   دونکات:
سے مراد ممکن ہے کہ رستوں، لڑکوں اور گلی کوچوں ميں فتنہ برپا کرنے کی غرض سے بيٹھنے سے  ہر راه پر بيٹھنے

روکا گيا ہو، اور يہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتنہ و فساد برپا کرنے کے لئے ہر راستہ اور ہر قسم کا طريقہ کار اختيار کرنا مراد 
  ہو جيسا کہ شيطان نے هللا تعالٰی سے کہا تھا کہ: 

عدن لبھم صراط المستقيم" ميں ان کے لئے تيرے سيدھے رستے پر بيٹھ جاوئں گا۔ اس سے مراد انسان کو سيدھی راه "ال ق
  سے گمراه کرنے کے لئے ہر وقت کمين ميں لگا ہوا ہے، تاکہ ظاہراً کسی راستے پر بيٹھا ہوا ہے۔ 

  بدين والوں کو کہا تھا۔ يہ آيت بھی حضرت شعيب کے وعظ و نصيحت سے تعلق رکھتی ہے جو انہوں نے 
  

  پيام: 
۔ حق کے دشمن ، خدا کے راستے سے ہٹانے کے لئے ہر قسم کی راہوں اور ہر طرح کے طريقہ کار سے کام ليتے ہيں۔ ١

  (کل صراط) 
۔ لوگوں کو وحشت زده کرنا، ان سے بھتہ وصول کرنا اور ان کے لئے کسی قسم کی پريشانی کے اسباب جيسا کرنا حرام ٢

  وعدون) ہے۔ (ت
۔ اگر دشمنان دين، مومنين کو بے دين نہيں بنا سکتے تو ان کی کوشش ہو تی ہے کہ دين کو کج مج انداز ميں پيش کريں۔ ٣

  (عوجام) 
  ۔ آبادی کی کثرت بھی ايک اہميت کی حامل ہے۔ (فکترکم) ۴
  ۔ تاريخ کا مطالعہ اور اس سے واس عبرت لينا، خدائی حکم ہے۔ (وانظرواکيف۔۔) ۵
لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے وقت ان کے انجام کو پيش نظر رکھا کرو کہا ن کا اناجام کيا ہوا؟ يہ نہ ديکھو کہ اس ۔ ۶

  نے وقتی طور پرکيا کارنامے سرانجام دئيے؟ (عاقبة) 
  

   ٨٧آيت 

َ◌ِذٓیْ اُْرِسْلُت بِہ َو َطآئِفَةٌ لَّ  ْنُکْم اََمنُْوا بِالَّ ُ بَْينَنَا َوھَُو َخْيُر اْلٰحِکِمْيَن َو اِْن ََکاَن طَائِفَةٌ مِّ ی يَْحُکَم ّهللاٰ    ٠ْم يُْؤِمنُْوا فَاْصبُِرْوا َحتّٰ

ترجمہ: اور اگر تم ميں سے ايک گروه اس چيز پرايمان لے آيا ہے جس کے ساتھ مجھے بھيجا گيا ہے اور ايک گروه ايمان 
ا لطف و کرم يا اس کی وسزا و عذاب کا کيا بنا؟) صبر کرو تاکہ هللا نہيں اليا تھا۔ تو پھر بھی (جلدبازی سيکام نہ لو کہ خدا ک

  تاعلٰی ہمارے درميانفيصلہ کرے اور وه بہترين فيصلہ کرنے واال ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
حضرت شعيب کے مخالفين بڑی جسارت کے ساتھ کيا کرتے تھے، "اور کہاں ہے خدا کا قہر و غضب؟" جبکہ ان کے 
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اد کے منتظر تھے۔ اسی لئے آيت دونوں تمناؤں کا جواب دے نہيں ہے تاکہ نہ تو کفار مغرور ہو جائيںماننے والے خدائی امد
  اور نہ ہی مومن مايوس ہوں۔ 

  
   پيام:
  ۔ حق اور باطل کے طرفداروں انجام کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے۔ (فاصبروا) ١
وتا ہے شخصيت نہيں۔ (ارسلتبہ) ہے نہ يہ کہ مجھ پر بلکہ مجھ پر ۔ مکتب انبياء يا دين الٰہی ميں انبياء کا ہدف اور مشن اہمہ٢

  نازل کيا چيزوں پر ايمان الؤ۔ 
۔ مومنين اور کفار کی بظاہر اور چند روزه زندگی تمہارے پاؤں ميں لغزگير پيدا نہ کرے دے۔ پائيداری سے کام لو اپنے من٣

  پر ڈٹے رہو اس لئے آخری فيصلہ خدا ہی نے کرنا ہے۔ 
  
   ٨٨ آيت

   ٠تِنَا اَْو لَتَُعْوُدنَّ فِْی ِملَّتِنَا قَاَل اََو لَْو ُکنَّا ٰکِرِھْيَن قَاَل اْلَماَلُء الَِّذْيَن اْستَْکبَُر ْوا ِمْن قَْوِمہ لَنُْخِرَجنََّک ٰيُشَعْيُب َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َمَعَک ِمْن قَْريَ 

شعيب! ہم تمہں اور تمہارے رب بھالئی کرم نے والوں کو انی آبادیترجمہ: شعيب کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا: اے 
  سے حتماً باہر نکال ديں گے يا پھر تم ہماری ملت کی طرف واپس آ جاؤ۔ 

  (شعيب نے) فرمايا: خواه ہم (تمہاری) اس (ملت) کو نہ بھی چاہيں؟۔ 
  

   ايک نکتہ:
ر اس طرح کی دھمکياں زور آور گھر ديا کرتے ہيں جنکے ديس نکالے اور جال وطنی کی دھمکی پر نبی کو ملتی رہی۔ او

ميں ہم پڑھتے ہيں کہ: "قال الذين کفر وا لر سلھما لتخزجنکم  ١۴پاس کوئی منطقی دليل نہيں ہوا رکتی۔ چنانچہ سوره ابراہيم/ 
و جکاؤ ورنہ ہم تمہيں باہر من ارضنا اولتعودن فی ملتنا" کفار اپنے انبياء کو کہا کرتے تھے کہ يا تو ہماری ملت ميں شامل ہ

  نکال ديں گے۔ 
  

   پيام:
  ۔ متکبرين اور شرافيہ۔ انبياء کے نمبر ايک دشمن ہيں۔ (استکبروا) ١
ليکن کفار کا کام زور آوری اور دھمکی ہوتا ہے۔ ) ٧۵۔ انبياء کا شيوہتو منطق اور استدالل تھا جاء تکم نبيہ ۔ اعراف / ٢

  (لنخرجنک) 
نے والے دين و مذہب کا کوئی فائده نہيں ہوتا اور عقائد کا مسلط کرنا کفار کا کام ہے۔ (کارھين۔ ۔ زبردستی ٹھولنے جا٣

  لتعودن فی ملتنا) 
۔ مبلغين کو، دشمنوں کی دھمکيوں سے مرعوب نہيں ہونا چاہيے۔ اس لئے جالوطنی کو دشمنان دين کا بہت بڑا حربہ ہوتا ۴

  ہے۔ (لنجرجنٌک) 
کے مقابلے ميں ادب، نرم گفتاری اور حکمت بھرے کالم سے استفاده کرنا چاہئے (اولوکناکار  ۔ کفار کے جاہالنہ سلوک۵

  ھين) 
  

   ٨٩آيت 

ُ ِمْنھَا ط َوماَ يَُکْوُن لَ  نَا ّهللاٰ ِ َکِذبًا اِْن ُعْدنَا فِْی ِملَّتُِکْم بَْعَد اِْذ نَّجٰ ُ َربُّنَا ط َوِسَع َربُّنَا ُکلَّ نَٓا اَْن نَُّعْوَد فِْيھَا اِ قَِد اْفتََرْينَا َعٰلی ّهللاٰ الَّ اَْن يََّشآَء ّهللاٰ
ْلنَا َربَّنَا اْفتَْح بَْينَنَا َو بَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحقِّ َو اَْنَت َخْيُر اْلفَ  ِ تََوکَّ    ٠اتِِحْيَن َشْی ٍء ِعْلًما ط َعلَی ّهللاٰ

ری ملت سے نجات دی ہے ہم دوباره اس ميں لوٹ ترجمہ: (حضرت شعيب نے مخالفين سے کہا): جب هللا نے ہميں تمہا
جائيں تو يقينا ہم خدا پر جھوٹ باندھيں گے، يہ تو ہرگز نہيں ہو سکتا کہ تمہارے دين کی طرف پلٹ جائيں۔ مگر يہ کہ خدا 

ہے۔ ہم چاہے تو ہمارا پروردگار ہے۔ (اور خدا بھی ہرگز نہيں چاہے گا۔ ہماراپروردگار ہرچيز کا علمی احاطہ کئے ہوئے 
خدا پر توکل کر چکے ہيں۔ پروردگارا! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درميان برحق فيصلہ کر اور راستہ کھول دے، کيونکہ 



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

 
 

  تو بہترين، فيصلہ کرنے واال اور راستہ کھولنے واال ہے۔ 
  

   چند نکات:
  "ملت" کا منی "دين" آئين مذہب اور دھرم ہے۔ 

و برہان کی بنياد پر دين کو قبول کر چکے تھے۔ (ہوس اور کسی نفسانی خواہش کی چونکہ حضرت شعيب کے پيروکار دليل 
بنياد پر نہيں) لٰہذا وه اسے کسی صورت ميں نہيں چھوڑيں گے۔ اور خداوندا عالم بھی انہيں کسی صورت ميں کفر و ترک 

نے ہی بنائے ہوئے قانون سے پسپائی کی طرف بازگشت کا حکم نہيں دے گا۔ اس لئے کہ اگر وه ايسا حکم ديتا ہے تو پھر اپ
( اختيار کرتا ہے، حد کا نتيجہ يہ نکلے گا کہ وه اپنی کم علمی کی بناء پر اپنے کئے پر پشيمان ہوا اور ايسا حکم ديا (نعوذبا

فيصلہ اور لٰہذا ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم کی ذات واال صفات اس قسم کے مواع پر "درفتح" اور "فاتح" معنی بالترتيب 
  حاکم کے ہيں۔ چونکہ آخری فيصلہ خدا ہی کا ہوتا ہے کہ خبر ہے لوگ بند گلی سے نکل کر کھلے راستے پر آ جاتے ہيں۔ 

  
   پيام:
۔ عقائد حقہ سے پلٹ کر عقائدباطلہ کو اپنانا، گويا خدا پر افتراپردازی اور اس کے ساتھ کئے ہوئے پيمان کو توڑنا ہوتا ہے۔ ١

  ون لنا ان نعود) (افترينا۔ مايک
۔ دشمن کی ہر قسم کی ناپاک پيشکش کو قبول کرنے کے بجائے خدا پر توکل کر کے اسے پائے استحقارسے ٹھکرا دينا ٢

  چاہئے۔ (مايکون لنا۔ توکلکنا) 
۔ مومن کسی بھی صورت ميں عقائد کے بارے ميں سودے بازی نہيں کرتا ۔ راه حق سے کبھی روگردان نہيں ہوتا اور اس ٣
  ے نزديک پچھلے پاؤں پلٹ جانا رجعت پسندی اور ناقابل قبول ہے۔ (مايکون لنا۔۔۔) ک
۔ خدا کے آگے ميں سرتسليم خم اور اس کے امر کی اطاعت کرنا چاہئے۔ اگر وه چاہے گا کہ تمہارے دين کی طرف لوٹ ۴

  سا نہيں چاہے گا۔ جائيں تو ايسا ہی کريں گے۔ (االان يشاء هللا) اور واضح سی بات ہے کہ وه ہرگز اي
۔ ہم خداوند عالم کے آگے کيوں سر تسليم خم کئے ہوئے ہيں؟ اس لئے کہ اس کا علم بے ہايات ہے۔ (االان يشأ هللا۔۔۔ وسع۔۔ ۵

  علما) 
۔ گفتگو ميں ادب کو فراموش نہيں کرنا چاہئے۔ لعن و نفرين کی بجائے خدا سے عادالنہ فيصلے کی درخواست کی جا رہی ۶

  افتح) ہے۔ (ربنا 
۔ دعا ميں اپنے مطالب اور اسمائے الٰہی کے درميان تناسب کو ضرور پيش نظر رکھا جائے۔ چونکہ ايسے موقع پر "فتح" ٧

  کی ضرورت ہوتی ہے لٰہذا خدا کو "خيرا لفاتحين" کہہ کر پکارتے ہيں۔ (افتح۔ خير الفاتحين) 
  

   ٩١۔٩٠آيت 

ْجفَةُ فَاْصبَُحْو ا فِْی ٰداِرِھْم َجاِثِ◌ِمْينَ  ٠َو قَاَل اْلَماَلُ الَِّذْيَن َکفَُرْوا ِمْن قَْوِمہ لَِئِن اتَّبَْعتُْم ُشَعْيبًا اِنَُّکْم اَِذا لَّٰخِسُرْونَ     ٠فَاَْخَذْتھُُم الرَّ

کے ارشادات کی پيروی کی تو يقينا تم  ترجمہ: قوم شعيب کے کافر اشراف اور سرداروں نے کہا: اگر تم نے شعيب اور ان
  خساره اٹھانے والوں ميں سے ہو گے۔ 

پس انہيں (ان کو دشمنی کی سزا ميں) زبردست زلزلے نے اپنی لپيٹ ميں لے ليا تو جب انہوں نے صبح کی تو اپنے گھروں 
  ميں خاک ہالکت ميں منہ کا بھل پڑے ہوئے تھے۔ 

  
   دو نکات:

ميں "عذاب يوم الظلة"  ٨٩ميں "صيحہ" اور سوره شعرا / ٩۴استعمال ہوا ہے جبکہ سوره ہود /اس آيت ميں"رجفہ" کا لفظ 
(ابرہالکت بار کا سايہ) مذکور ہيں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ايسا زلزلہ تھا جس ميں خطرناک آواز بھی تھی اور تباه کن 

  تاريک بادل بھی۔ (ازتفسير نمونہ) 
م) سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں زانوں کے بل ايک جگہ جم کر بيٹھے رہنا۔ گويا عذابکا لفظ "جثم" (بروزن خش‘ "جاثم

رات کے وقت آيا جب وه محو آرام تھے۔ اٹھے تو بھاگنے کی مہلت نہ مل سکی۔ اسی نيم خيز حالت ميں تباه و برباد ہو گئے۔ 
  ويں آيت کے ذيل ميں)۔  ٧٨(ازتفسير نمونہ اسی سورت کی 
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   پيام:
  بياء کے اکثر مخالف ۔ طبقہ اشرافيہ سے تھے۔ (المأل) ۔ ان١
  ۔ محاصره اقتصادی کی دھمکی دينا کفار کا قديمی شيوه چال آ رہا ہے۔ (انکم اذالخاسرون) ٢

  (توضيح: جالوطنی، اموال کی ضبطی، کہ فروشی کی آمدنی سے محرومی، کفار کے نکتہ نظر سے خساره ہے) 
  ل ہوتے ہيں۔ (فاصحوا)۔ از تفسير اميزان۔ ۔ اکثع خدائی عذاب رات کو ناز٣

  
   ٩٢آيت 

بُْوا ُشَعْيبًا َکانُْوا ھُُم اْلٰخِسِرْينَ  بُْوا ُشَعْيبًا َکاَْن لَّْم يَْغنَْوا فِْيھَا اَلَِّذِ◌ْيَن َکذَّ    ٠اَلَِّذْيَن َکذَّ

بھی رہے ہی نہ کيوں جن لوگوں ترجمہ: جن لوگوں نے شعيب کو جھٹاليا (وه يوں ہالک ہو گئے کہ) گويا ان گھروں ميں ک
  نے شعيب کی تکذيب کی وہی تو نقصان اور خساره والے تھے۔ 

  
   دونکات:

"يغنو" کا لفظ "غنی" سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے "مکان ميں رہنا" اور "غنا" معنی "بے نيازی" کے بھی آيا ہے۔ يعنی 
  ہے وه بے نياز ہے۔  جو شخص ايک پرآسائش اور مکمل طور پر آماده مکان ميں رہتا

بہت بڑا خساره مشرکين ہی کے لئے ہے جو خداوند وحده االشريک پر ايمان کی بجائے شريک کاال تکاب کرتے ہيں۔ اور 
معصوم رہبر کی اطاعت کی بجائے غيروں کے پيچھے بھاگتے پھرتے ہيں، مطمئن زندگی کی بجائے خانہ خراب ہو چکے 

  يں گے اور رضولن کی بجائے ۔ غضب الٰہی کا شکار ہوں گے۔ ہوئے ہيَن بہشت کی بجائے جہنم جائ
  

   پيام:
۔ باطل پرستوں کی تمام نير نگيان نقش برآب ہو جاتی ہيں۔ (کفار تو حضرت شعيب کو اپنی آبادی سے جالوطن کرنے کے ١

  در پے تھے ليکن خود ہی اپنے گھروں ميں ہالک ہو گئے۔) 
پر تکيہ ہوتا ہے وہی ہوا دينے لگتے ہيں۔ اور کبھی تکيہ گاه قتل گاه بن جاتے ہيں۔ ۔ کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ جن پتوں ٢

(قوم شعيب کی آبادی جو ان لوگوں کے لئے خوشگوار اور شعيب کو دھمکانے کا ذريعہ تھيں خود انہی لوگوں کے اوپر آ 
  گری اور ان کا قتل کا ذريعہ بن گئی) 

زشتہ آيت ميں بتايا گيا ہے کہ کفار، حضرت شعيب کی حمايت اور طرفداری کو ۔ اينٹ کا جواب پتھر سے دينا چاہئے۔ گ٣
خارت اور نقصان سمجھتے تھے۔ جبکہ اس آيت ميں هللا تعالٰی فرماتا ہے کہ يہ لوگ تو خود ہی زيان کار ہيں۔ وه نعرے 

  لگاتے تھے، خدا نے عملی کر کے دکھا ديا ہے۔ 
  چلتا ہے کہ خسارے ميں کون رہا؟ (ھم الخاسرون)  ۔ جب خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے تب پتہ۴

  
   ٩٣آيت 

ی َعْنھُْم َو قَاَل ٰيقَْوِم لَقَْد اَْبلَْغتُُکْم ِرٰسٰلِت َربِّْی َو نََصْحُت لَُکْم فََکْيَف ٰاٰسی َعٰلی قَْوٍم کٰ     ٠فِِرْيَن فَتََولّٰ

ليا۔ اور کہا: اے ميری قوم! ميں نے اپنے پروردگار  ترجمہ: پس (جب خدائی قہر نازل ہو گيا تو) شعيب نے ان سے منہ پھير
کا پيغام تم لوگوں تک پہنچا ديا تھا اور تمہارے لئے خير خواہی بھی کی تھی تو پھر کيوں اور کس لئے کافر لوگوں (کی 

  سرنوشت) ہے افسوس کروں؟ 
  

   پيام:
جاتا ہے کہ ان سے منہ پھير لينا پڑ جاتا ہے۔  ۔ لوگوں کی طرف توجہ کی بھی ايک حد ہوتی ہے۔ آخر ايک وقت ايسا بھی آ١

  (فتولی عنھم) 
  ۔ تبليغ، مہربانی اور دل سوزی کے ساتھ ہونی چاہئے۔ (ابلغتکم۔ نصحت) ٢
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  ۔ جب آپ نے اپنے فريضہ پر عمل کر ليا تو پھر اس بات سے نہيں گھبرانا چاہيے کہ انجام کيا ہو گا؟ (کيف آسٰی) ٣
، ممنوع ہے (فکيف آسٰی) ايک اور مقام پر حضرت رسول خدا سے خطاب ہے "التخرن ۔ بے جا افسوس اور مہربانی۴

  عليھم" ان لوگوں کے لئے غم کھانے کی ضرورت نہيں ہے۔ 
  ۔ اگر ضد اور ہٹ دھرمی کو خير باد نہيں کہيں گے انبياء کی نصيحتيں بھی غير موثر ثابت ہوں گی۔ ۵

  
   ٩۴آيت 

ُعوْ  رَّ آِء لََعلَّھُْم يَضَّ رَّ ْن نَبِیٍّ ااِلَّ اََخْذنَا اَْھلَھَا بِاْلبَاَْسآِء َوالضَّ    ٠نَ َوَما اَْرَسْلنَا فِْی قَْريٍَة مِّ

ترجمہ: اور ہم نے کسی آبادی ميں کوئی پيغمبر نہيں مگر وہاں کے لوگوں کو مصيبتوں اور بالؤں ميں گرفتار کيا تاکہ وه 
  ے کام ليں۔ تضرع اور زاری س

  
   ايک نکتہ:

"باسأ" ايسے حواثات ہوتے ہيں جو جان پر والد ہوتے ہيں جيسے موت اور بيماری وغيره اور "جزأ" ايسے مصائب ہوتے 
  ہيں جو مال کے لئے نقصان ده ہوتے ہيں۔ (ازتفسير فرقان) 

  
   پيام:
چلی آ رہی ہيں يہ ايک خدائی طريقہ کار ہے۔  ۔ مصائب اور تلخياں اور ناخوشگوارياں تمام اقوام عالم کے لئے ازل سے١

  (ماارسلنا فی قرية من نبی اال۔۔۔۔) 
 ۔ سختياں اور مشکالت، انسان کی تربيت ، غفلت دور کرنے اور اسے صحيح معنوں ميں انسان بنانے کا موجب ہوتی ہيں۔ ٢
ت بال کی صورت ميں خدا کا لطف و ۔ ضروری نہيں ہے کہ مصائب و مشکالت ہميشہ خدائی عذاب ہی ہوں بلکہ بعض اوقا٣

کرم بھی ہوتا ہے۔ (جيسے لوہے کو بھٹی ميں گرم کر کے اسے نرم کيا جاتا ہے اور پھر اسے ہر شکل دينے کے لئے موڑا 
جاتا ہے، اسی طرح حوادثات بھی انسان کو نرم کر ديتے ہيں۔) اور فکرائد اور پريشانياں مشکالت اور مصائب انسان کو 

  اور خدائے نياز مندی کے لئے آماده کرتے ہيں۔ تفرع و زاری 
  

   ٩۵آيت 

آءُ  َرآُء َو السَّرَّ ی َعفَْوا وَّ قَالُْوا قَْد َمسَّ ٰاٰبآئَنَا الضَّ يِّئَِة اْلَحَسنَةَ َحتّٰ ْلنَا َمَکاَن السَّ ھُْم اَليَْشُعُرْوَن  ثُمَّ بَدَّ    ٠فَاََخْذٰنھُْم بَْغتَةً وَّ

ی اور غم) کی بجائے نيکی کو مقرر کر ديا، حتٰی کہ ان کے مال و اوالد ميں اضافہ ہو گيا اور ترجمہ: پھر ہم نے بدی (سخت
کہتے لگے: ہمارے آباؤ اجداد کو تو (طبعی طور پر) رنج و غم اور خوشی نصيب ہوئی تھی (اور يہ تلخ و شيريں حوارث 

ر پر (اپنے قہر و غضب ميں) گرفتار کر ليا اور خدا کے غضب يا رحمت کے آئينہ دار نہيں تھے) تو ہم انہيں ناگہانی طو
  انہيں اس بات کا شعور تک نہيں تھا۔ 

  
   ايک نکتہ:

"عفوا" کا معنی ہے کامل اور اوالد کی کثرت ۔ هللا کا فضل و کرم انہيں وافر مقدار ميں مال ليکن انہوں نے اس کا کوئی 
س سے عبرت حاصل کی۔ اس سے ملتی جلتی ايک آيت سوره احساس نہ کيا اور قدر کی نگاہوں سے نہ ديکھا۔ اورنہ ہی ا

انعام ميں ہے کہ "فلما نسوا ماذکروابہ فتحنا عليھم ابورب کل شیٍء حتی اذافرحوابما اوتوا اخذنا ھم بغتة" يعنی چونکہ انہوں 
دروازے کھول دئيے  نے ہماری باربار کی ياد دہانيوں کو فراموش کر ديا تو ہم نے ان کے لئے اپنی ہر قسم کی نعمتوں کے
ايسے بيمار کی ) ۴۵اور کئی کاميابيوں کے بعد ہم نے انہيں ناگہانی طور پر اپنے قہر و غضب ميں گرفتار کر ليا۔ (انعام 

 مانند ڈاکٹر جس کی زندگی سے نااميد ہو کر کہتا ہے جو چاہتا ہے اسے کھانے پينے کو دو کيونکہ اب اس کا کام ختم ہے" 
ہے کہ آيت کا ايک اور معنی بھی سوجے مرجوم قمشرری ترجمہ کی صورت ميں بيان کيا اور وه يہ کہ  البتہ يہ بھی ممکن

"مصيبتيں دور ہو جانے کے بعد آنے والی نسل کہنے لگی تلخ جوائياں تو ہمارے آباؤاجداد کے ساتھ مخصوص تھے ہم تو 
سے يہی طريقہ کار چال آ رہا ہے کہ وه تمام نسلوں کو بالکل امن ميں ہی ہيں۔ ليک وه اس بات سے غافل تھے کہ خدا کا ازل 
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  گرفتار کرنے پر قادر ہے اور اس قسم کی غفلت بھی قہر خداوندی کی عالمت ہے" 
  

   پيام:
۔ تلخ اور شيريِن حوادثات کے پاس سے گزرنا اور ان سے عبرت حاصل نہ کرنا بے شعوری کی عالمت اور قہر خداوندی ١

  ۔ (اليشعرون) کے نزول کا سبب ہوتا ہے
۔ ضروری نہيں ہے کہ ہر قسم کی آسائش اور خوشی خدا کے لطف و کرم کی عالمت ہو۔ کبھی قہر خداوندی کا پيش خيمہ ٢

  بھی ہو جاتی ہے۔ (حتی عفوا) 
  ۔ بعض اوقات آسائش نسيان اور سرکشی کا موجب بھی بن جاتی ہے (قدمس آيائنا الفٓرء) ٣
نے والے افراد ميں زياده تر مسرفہ حال لوگوں کی تعداد ہوتی ہے۔ محروم طبقہ کی تعداد بہت ۔ هللا کی آزمائش ميں ناکام ہو۴

  کم ہوتی ہے۔ 
  ۔ خدائی قہر کسی کو بتا کر نہيں آيا کرتا۔ اچانک سر پر آ پہنچتا ہے۔ (بغتة) ۵

   ٩۶آيت 

بُْوا فَاََخْذٰنہُْم بَِما َکانُْوا يَْکِسبُْو َن  َولَْوا اَنَّ اَْھَل اْلقُٰری ٰاَمنُْوا َو اتَّقَْوا لَفَْتَحنَا َعلَْيِھمْ  َمآِء َوااْلَْرِض َولَِکْن َکذَّ َن السَّ    ٠بََرٰکٍت مِّ

ترجمہ: اگر آباديوں اور قبروں ميں ر ہنے والے لوگ ايمان لے آتے اور تقوٰی اختيار کرتے تو ہم بھی يقينا ان کے لئے 
کھول ديتے ليکن انہوں نے (ايمان النے کے بجائے) جھٹاليا (اور کفر  آسمان اور زمين کی برکتوں (کے دروازوں) کو

  اختيار کرنا) شروع کر ديا تو ہم نے بھی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے انہيں (اپنے قہر و غضب ميں) گرفتار کر ليا۔ 
  

   چند نکات:
متيں جو کہ وقتی اور جلد ختم ہو جانے "برکات" جمع ہے "برکت" کی جس کے معنی ميں هللا تعالٰی کی مستقل اور پائيدار نع

والی چيز کے مقابلے ميں ہے۔ اسی برکت کے معنی ميں کچرت خيز اور افزائش کا معنی پايا ہے۔ اور يہ مادی اور معنوی 
  برکات کو شامل ہے، جيسے عمر، علم اور کتاب ميں برکت وغيره۔ 

رکت کا سبب ہے تو پھر کافر ملکوں کی يہ ترقی يافتہ کيفيت اور يہاں پر ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ: اگر ايمان اور تقوٰی ب
  اسالمی ملکوں کی يہ اسفبار نوعيت کيوں ہے؟ 

  اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہيں۔ 
  ۔ وه ملک اگر چہ سائنس اور ٹيکنالوجی کے اعتبار سے ترقی يافتہ ہيں ليکن بہت بڑی مشکالت سے دچار بھی ہيں۔ ١
ں ميں اسالم کا صرف نام ہے اسالم احکام اور قوانين حکمفرما نہيں ہيں۔ عالوه ازيں مادی آسائشيں ۔ بہت سے اسالمی ملکو٢

" جب انہوں  ايک طرح کا خدائی قہر بھی ہيں جيسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے "فلما نسواماذکروابہ فتحنا عليھم ابواب کل شیٍٔ
تاکہ وه اپنی مستی ميں ) ۴۴چيز کے دروازے کھول دئيے۔ (انعام /  نے تمام يادداشتيں فراموش کر ديں۔ تو ہم نے ان پر ہر

متقی مومنين کے لئے برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ’مست رہيں۔ اگر فوب غور سے کام ليا جائے تو معلوم ہوگا کہ 
ہے کہ رفاه و ہيں اور بدمست غافلوں کے واسطے نعمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہيں برکتوں کے نہيں۔ کيونکہ ہو سکتا

  آسائش کفار کے لئے غفلت اور بے پرواہی کا سبب بن جائے تاکہ برکت اور مستقبل کے لئے ذخيرے کا موجب۔ 
ان تمام باتوں سے قطع نظريہ چيز بھی پيش نظر ہونی چاہئے کہ بسا اوقات نعمتيں مہلت اور آسائش کا موجب بھی بن جايا 

  کرتی ہيں۔ 
  

   پيام:
ادی ايمان اور تقوٰی کا اثر کم ہو، اس لئے معاشرے کی اکثريت کو ايمان و تقوٰی کا حامل ہونا چاہئے۔ ۔ ممکن ہے کہ انفر١

   34تاکہ اس طرح سے وه خداوند عالم کے اسواف و برکات کے شامل حال ہو سکيں۔ (اھل القری) از تفسيرفرقان 
کاری اقتصادی اور مادی منافع کا موجب بھی ہوتی ۔ معاشرے کی معنوی تعليم و تربيت اور اگر و ہدايت کے لئے سرمايہ ٢

  ہے۔ (اتقوا۔ برکت) 
۔ ايمان اور تقوٰی نزول برکات کا سبب ہوتا ہے۔ ليکن يہ ضروری نہيں ہے کہ ہر نعمت اور آسائش ايمان اور تقوٰی کی وجہ ٣

  سے حاصل ہوتی ہے۔ (امنوا، واتقوا، برکات) 
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  ن ہی ہوتا ہے۔ (يکسبون) ۔ محروميوں اور مشکالت کا عامل خود انسا۴
  

   ٩٨۔  ٩٧آيت 

ھُْم يَْلَعبُْوَن  ٠اَفَٰاِمَن اَْھُل اْلقَٰری اَْن يَّاْتِيَہُْم بَاُْسنَا بَيَاتًا َو ھُْم نَآئُِمْونَ  ی اَْن يَّاْتِيَھُْم بَاُْسنَا ُضًحی وَّ    ٠اََو اَِمَن اَْھُل اْلقُٰرٓ

ئن ہو چکے ہيں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آ جائے جب وه ترجمہ: آيا آبادی کے رہنے والے اس بات سے مطم
  سوئے ہوئے ہوں؟ 

آيا آبادی کے رہنے والے اس بات مطمئن ہو چکے ہيں کہ ان کے پاس ہمارا عٓذب بن کے وقت اس حالت ميں پہنچے کہ وه 
  کھيل کود ميں لگے ہوئے ہوں؟ 

  
   پيام:
ساتھ ہی مخصوص تھا۔ الٰہی قانون سب قوموں کے لئے يکساں ہے۔  ۔ يہ مت سمجھو کہ عذاب صرف گذشتہ اقوام کے١

  (افامن) 
۔ پورا عالم انسانيت اپنی تمام تدابير، ايجادات، اختراعات، ترقی اورپيشرفت کے باوجود عذاب الٰہی سے آسوده خاطر اور ٢

  مطمئن نہيں ہو سکتا اور نہ ہی مطمئن اور آسوده خاطر ہونا چاہئے۔ 
تو اپنا قہر و غضب اس وقت نال کر دے جبکہ کوئی راه چاره موجود نہ ہو اور راتوں رات سب کو ہالک  ۔ اگرخدا چاہے٣

  کر کے رکھ دے۔ (بياتاوھم نائمون) 
۔ غضب کے دور کرنے کے لئے ايک راه يہ بھی ہے کہ انسان کو جھنجوڑا جائے اور احتمال خطررات سے متنبہ کيا ۴

  جائے۔ (اوامن) 
  بے جا سرگرمياں خدائی قہر و غضب کا پيش خيمہ ہوتی ہيں۔ (يلعبون) ۔ خواب غضب اور ۵

  
   ٩٩آيت 

ِ اِالَّ اْلقَْوُم اْلٰخِسُروَن  ِ ج فاََل يَآَمُن َمْکَرّهللاٰ    ٠اَفَآِمنُْوا َمْکَرّهللاٰ

اب سے خساره ترجمہ: تو کيا يہ لوگ خدا کے مکر (ناگہانی عذاب) سے مطمئن ہو چکے ہيں؟ پس خدا کے مکر (ناگہانی عذ
  اٹھانے والوں کے عالوه کوئی اور مطمئن نہيں ہوتا۔ 

  
   ايک نکتہ:

ٍ◌ اگرچہ "مکر" کا لفظ اردو اور فارسی ميں "نيرنگی" "مکاری" "عياری" اور غلط قسم کے حيلے بہانے کے معنی ميں 
اور چاره سازی ہے خواه وه  استعمال ہوتا ہے۔ ليکن اس کا حقيقی اور لغوری معنی "اصل مقصد سے لگانے کے لئے تدبير

حق ہو يا باطل اور "مکر خدا" کا مطلب ہے "اس کی ايسی تدبيريں کہ جن سے کفار کے سارے منصوبے نقش برآب ثابت 
  ہو جائيں۔ 

  
   پيام:
 ۔ کسی بھی وقت خدائی عذاب سے مطمئن نہيں ہونا چاہئے بلکہ خوف اور اميد کے درميان درميان زندگی گزارنی چاہئے۔ ١
  بے خيال اور الربانی قسم کے لوگ خسارے ميں ہيں۔ (اليامن۔ خاسرون)  ۔٢

  
   ١٠٠آيت 

   ٠ْطبَْع َعٰلی قُلُْوبِِھْم فَھُْم اَل يَْسَمُعْوَن اََولَْم يَْھِد الِلَِّذْيَن يَِرثُْوَن ااْلَْرَض ِمْن م بَْعِد اَْھلِھَا اَْن لَّْو نََشآُء اََصْبٰنہُْم بُِذنُْوبِِھْم َو نَ 

رجمہ: آيا خدا وند عالم نے ان لوگوں کو اس ذريعہ سے ہدايت نہيں کی، جو زمين پر رہنے والوں کے ہالک ہو جانے کے ت
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بعد اس کے وارث ہوئے ہيں۔ کہ اگر ہم چاہيں تو انہيں بھی ان کے گناہوں کی بدولت ہالک کر ڈاليں اور ان کے دلوں پر يوں 
  ۔ (اور منطق واستدالل کو قبول نہ کريں) مہر لگا ديں کہ حق کی آوازکو نہ سن سکيں

  
   پيام:
۔ جو لوگ مسند اقتدار تک جا پہنچتے ہيں انہيں چاہئے کہ سابقہ حکومتوں اور ان کے اقتدار کے حصول سے بھی آگاہی ١

  حاصل کريں اور ان کے تلخ و شرين تجربوں سے فائده اٹھائيں (اولم يھد للذين يرثون۔۔۔) 
  نوں کو ملنے والی سزائيں خود ان کے لئے گناہوں کی بدولت ہوتی ہيں۔ (بذنوبھم) ۔ خدا کی طرف سے انسا٢
۔ تاريخ پر حکم فرما الٰہی قوانين ثابت، مستقل اور پائيدار ہيں۔ اور اس کا تسلسل بحال ہے۔ (آيت کے لب و لہجہ کے پيش ٣

  نظر) 
  فيق کے سبب ہو جانے کا سبب بھی (ذنوبھم۔ نطبع) ۔ گناه، دلوں پر مہر لگنے کا پيش خيمہ ہوتا ہے۔ اور انسان سے تو۴

  
   ١٠١آيت 

ُ َعٰلی قُلُْوِب تِْلَک اْلقُٰری نَقُصُّ َعلَْيَک ِمْن اَْنبَآئِھَا َولَقَْد َجآئَْتھُْم ُرُسلُھُْم بِاْلبَيِّٰنِت فََما َکانُْوا لِيُْؤِمنُوْ  بُْوا ِمْن قَْبُل ط َکَذلَِک يَْطبَُع ّهللاٰ ا بَِما َکذَّ
   ٠اْلٰکفِِرْيَن 

ترجمہ: يہ وہی بستياں ہيں کہ ہم جن کی کچھ خبريں تمہيں بيان کرتے ہيں۔ اور ليکن وه لوگ جس بات کی پہلے سے تکذيب 
  کر چکے تھے اس پر ايمان النے والے کہاں تھے اسی طرح هللا تعالٰی کفار کے دلوں پر مہر لگا ديتا ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

اد وه بستياں ہيں جن کے لوگوں کی ہدايت کے لئے حضرت صالح، شعيب، لوط اور ہود عليھم اس آيت ميں "قرٰی" سے مر
  السالم مبعوث ہوئے تھے۔ 

  
   پيام:

  ۔ تاريخ کا جو حصہ ہندو نصائح پر مشتمل ہے اسے بيان کرنا چاہئے۔ (من انبائھا) 
  

  ۔ مفيد داستانيں، تعميری اہميت رکھتی ہيں۔ (نقص) 
  کے حامل تھے۔ (رسئلھم بالبينات)  ۔ تمام انبياء معجزے

  ۔ ضد، ہٹ دھرمی، خودروبی، مناسب اور جائز نہيں ہے۔ (فما کانوا يسومنوا ابماکذبوا) 
۔ لوگوں کے انکار کر دينے سے انبياء کے ارادوں ميں گزلزل پيدا نہيں ہونا چاہئے اس لئے کہ تاريخ ميں يہ سلسلہ قديم چال آ

  ۔۔) رہا ہے۔ (وقد جاء تھم رسلھم۔
۔ لوگوں کی طرف انطار، کفر، ضد، ہٹ دھرمی کا زوال بھی طرف سے ايسے دلوں پر مہر لگا دينے کا سبب بن جاتا ہے۔ 

 (يطبع هللا علی قلوب الکافرين) 

 

 تفسيرنور

 
   ١٣٣تا  ١٠٢آيت نمبر 

  
   ١٠٢آيت 
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َجْدناَ اَْکثََر ھُْم لَٰفِسقِْيَن    oَوَما َوَجْد نَا اِلَ ْکثَِرِھْم ِمْن َعْھٍد ج َو اِْن وَّ

ترجمہ: اور ہم نے ان ميں سے اکثر لوگوں کے لئے وعدے کی پابندی نہيں ديکھی۔ اور ان ميں سے بيشتر لوگوں کو ہم نے 
  فاسق پايا۔ 

  
   دو نکات:

اس آيت ميں "عہد" سے مراد يا تو خدا اور لوگوں کی صحيح و سالم فطرت کے درميان باہمی رابطہ ہے يا انبياء عليہم 
وانين ميں اور يا پھر وه مخصوص عہد و پيمان ہے جو کہ لوگ انبياء کے ساتھ برقرار کيا کرتے تھےالسالم کی دعوت اور ق

کہ اگر فالں معجزه دکھائيں گے تو يا فالں مستقل حل کريں گے تو ايمان لے آئيں گے۔ جيسا کہ قرآن مجيد کہتا ہے: "لئن 
فنا عنھم الرجزالی احل ھم بالفوه اذاھم ينکثون" (ان لوگوں نے کشفت عناالرجز لنٔومنن بک ولنرسلن معک بنی اسرائيل فلما کش

حضرت موسٰی سے کہا) اگر تو ہم سے اس بدبختی کو ہٹ ادے اور عذاب کو برطرف کردے تو ہم تم پر ايمان لے آئيں گے 
نے اپنا کہا ہو ا  اور نبی اسرائيل کو تمہارے ساتھ روانہ کر ديں گے، ليکن جونہی ہم نے ان کی مشکل حل کر دی تو انہوں

   )٣۵وعده توڑ ڈاال۔ (اعراف /
خداوند عالم نے فطرت اور انبياء کے ذريعے تمام حقائق انسان کے لئے بيان فرما دئيے ہيں تاکہ وه ان کے ساتھ عہد و پيمان 

نکل جانے کا برقرار کر کے انہيں تسليم کر ليں، ليکن لوگوں نے فطرت اور انبياء کی آواز کو بھال کر حق کے مدار سے 
  ارتکاب کی اور فاسق ہو گئے۔ 

  
   پيام:
  ۔ گزشتہ اقوام کی ہالکتوں کی وجہ ان کی عہد شکنی اور سر پيش اور ہٹ دھرمی تھی (عھد، فاسقين) ١
  ۔ فيصلہ کرتے وقت انصاف کا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑنا چاہئے ("اثر" کال لفظ ہے "سب" کا نہيں) ٢
   35کی تعريف کی ہے اور بے وفاؤں اور عہد شکنوں کی مذمت، ۔ هللا تعالٰی نے وفاداری ٣

  
   ١٠٣آيت 

ْوٰسی بِٰاٰيتِنَا اِٰلی فِْرَعْوَن َوَمآلئِہ فَظَلَُمْوْ◌ْ◌ا بِھَا فَاْنظُْر َکْيَف کاَنَ     o َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدْيَن ثُمَّ بََعْثْ◌نَا ِمْنم بَْعِد ِھْم مُّ

بعد موسٰی کو اپنی آيات اور معجزا سارے (بھيجا، پس انہوں نے ہماری آيت کے ساتھ  ترجمہ: پھر ہم نے ان سابق انبياء کے
  ظلم کيا (اور کفر اختيار کيا) پس ديکھو کہ مفسدين کا کيا انجام ہوا ہے؟ 

  
   چند نکات:

کوئی اور نام  قرآن مجيد ميں حضرت موسٰی کا اسم گرامی بھی اکتيس مرتبہ سے زياده استعمال ہوا ہے، اور اتنی تعداد ميں
مذکور نہيں ہوا۔ اور بقول تفسير الميزان: "قرآن مجيد ميں جتنے حضرت موٰسی کے معجزات بيان ہوتے ہيں اتنا کسی اور 

  نبی کے نہيں۔" 
  قرآن مجيد ميں حضرت موٰسی کی بيان ہونے والی داستان پانچ مراحل ميں تقسيم ہوتی ہے۔ 

۔ ٣ر کو خيرباد کہہ کر حضرت شعيب کے پاس مدين ميں جا کر رہنے کا عرصہ ۔اپنے شہ٢۔ والدت اور بچپن کا دورانيہ ١
۔ اپنی اور قوم کی فرعون سے نجات کے بعد سے فلسطين ميں واپسی کا ۴بعثت اور فرعون کے ساتھ ہنجر آزمائی کا زمانہ۔ 

  ۔ بنی اسرائيل کے ساتھ نبردآزمانی کا زمانہ۔ ۵دورانيہ۔ 
  يں حضرت موسٰی کی داستان کو بيان کيا گيا ہے۔ يہ وه پہلی مکی سورت ہے جس م

  
   پيام:
  ۔ حضرت انبياء عظام کی بعثت کا ايک فلسفہ، طاغوتوں کے ساتھ بزدآمائی بھی ہے (الی فرعون ومالئہ) ١
۔ معاشرے کی کلی اور مکمل اصالح کے لئے موٹے موٹوں کی گردنوں کو پکڑنا چاہئے۔ اور باقی کو چشمے ہی سے ٢

  کرنا چاہئے۔ (الی فرعون ومالئہ) صاف ستھرا 
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  ۔ ايمان، معاشرے کی اصالح کرتا ہے اور کفر الحاد اسے فساد اور خرابی کی طرف لے جاتے ہيں۔ (مفسدين) ٣
۔ جو زمين عبادت کے لئے بچھائی گئی ہے اگر اس ميں حق کی پھر جانہ کی جائے تو "فساد فی االرض" کے زمرے ميں ۴

  آ جاتی ہے۔ (مفسرين) 
  جو خدا پرستی سے ہٹ جاتا ہے وه فساد کا مرتکب ہوتا ہے۔ (مفسدين) ۔ ۵
  ۔ جو بھی خدا کی شريعت کو ٹھکراتا ہے، مفسد ہے۔ ۶
۔ جب کسی معاشرے پر خدا کی بجائے طاغوت حاکم ہو جاتا ہے وه اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لئے سی قسم کے فساد کا ٧

  ارتکاب کرتے سے باک نہيں کرتا۔ (مفسدين) 
  
   ١٠۴يت آ

بِّ اٰلعلَِمْيَن  ْن رَّ    oَو قَاَل ُمْوٰسی ٰيفِْرَعْوَن اَنِّی َرُسْوٌل مِّ

  ترجمہ: اور موسٰی نے کہا: اے فرعون! ميں يقينی طور پر عالمين کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ 
  

   پيام:
  ول) ۔ انبياء نے رسالت اور دعوت حق کے عالوه کسی اور قسم کا دعوٰی نہيں کيا۔ (الی رس١
۔ انبياء کرام اپنی دعوت کے وقت کسی قسم کے خوف و ہراس اور کمزور کو خاطر ميں الئے بغير اپنے زمانے کے ٢

  طاغوتوں کو للکارتے رہے۔ (يا فرعون) 
۔ ايسا معاشره کہ جس ميں طبقاتی نظام حکمرانا ہو اس کی اصالح کيلئے سب سے پہلے سرغنہ افراد کی اصالح ضروری ٣

  ا فرعون) ہوتی ہے۔ (ي
۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا پروردگار سمجھتا تھا اور "اناربکم االعلٰی" کہتا تھا۔ جبکہ حضرت موٰسی اپنے "رب ۴

العالمين کے رسول" کی حيثيت سے متعارف کراتے تھے جس سے يہ بتانا مقصود تھا کہ "فرعون! تو بھی اس پر وردگار 
  کے زير تسلط ہے جس کا ميں رسول ہوں!" 

  
   ١٠۵آيت 

 َ ّبّ◌ِ◌ُکْمْ◌ فَا   ط oْرِسْل َمِعَی بَنِْی اِْسٰرائِْيلَ َحقِْيٌق َعلٰی اَْن الَّ اَقُْوَل َعلَی الّلّ◌ٰ◌ِه ااِلَّ اْلَحّقّ◌َ◌ط قَْدْ◌ ِجْئتُُکْمْ◌ بِبَيِّنٍَةٍ◌ٍ◌ٍ◌ ّمّ◌ِ◌ْنْ◌ رَّ

سبت نہ دوں، يقين جانو کہ ترجمہ: سزا وار بات يہ ہے کہ ميں خداوند عالم کی طرف حق بات کے عالوه کسی اور چيزکی ن
ميں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دليل (اور روشن معجزه) لے کر آيا ہوں۔ پس بنی اسرائيل کو 

  ميرے ساتھ روانہ کر دے۔ 
  

   پيام:
  ۔ تمام انبياء معصوم ہيں اور حق بات کے عالوه کچھ نہيں کہتے۔ (الاقو اعلی هللا االالحق) ١
  و معجز نما ہونا چاہئے۔(بينتہ) ۔ انبياء ک٢
۔ تمام لوگوں کے ليے اييک رب ہونا چاہئے حتی کہ فرعون کے لئے بھی، پس فرعون کا دعوائے ربوبيت ، غلط تھا۔ ٣

  (ربکم) 
۔ انسانوں کی آزادی انبياء کے اہداف و مقاصد ميں لے سب سے پہال مقصد ہے۔ او ر ان کے عالوه جو بھی برسر اقتدار ۴

  ر آرائے حکومت ہوتا ہے لوگوں کو اپنا غالم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ (ارسل معی بنی اسرائيل) آکر سر پ
۔ جب تک لوگوں کو طاغوتوں سے پوری طرح چھٹکارا نہيں مل جاتا اس وقت تک ان کے لئے صحيح معنوں ميں مگر و ۵

  اسرائيل) ہدايت اور تعليم و تريبت کا بندوبست کرنا مشکل ہوتا ہے۔ (ارسل معی بنی 
  

   ١٠٧، ١٠۶آيت 
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ِدقِْيَن بِْيَن  oقَاَل اِْن ُکْنَت ِجْئَت بِٰايٍَة فَاِْت بِھَا اِْن ُکْنَت ِمَن الّصٰ    oفَاَْلٰقی َعَصاهُ فَاَِذا ِھَی ثُْعبَاٌن مُّ

  ترجمہ: (فرعون نے) کہا: اگر تو سچوں ميں سے ہے تو کوئی معجزه لے آ۔ 
  وه آنا فانا واضح طور پر اژدہا بن گيا۔  پس (موسٰی ) اپنا عصا پھينکا تو

  
   ايک نکتہ:

ميں ہے کہ: يہ اژدھا جادوگروں کے جادو کے تمام مال و اسباب کو چٹ کر گيا۔ "تلقف مايافکون"  ۴۵سوره شعرأ کی آيت 
"فاضرب اور اس عصا کے کئی اور معجزات بھی ظاہر ہوئے ۔ مثالً اسے دريا پر مارا گيا تو اس کا پانی خشک ہو گيا 

   )۶٠اور پتھر پر مارا گيا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ "فاضرب بعصاک الحجر" (البقره/) ۶٣بعصاک البحر" (شعرأ/
  

   پيام:
۔ مخاطب افراد کی حيرت و شگفتگی کے مطابق معجزات مختلف ہوا کرتے تھے۔ (ثعبان) امر کی وضاحت يوں سمجھے ١

ژدہا" تھا جبکہ خودحضرت موٰسی کے سامنے يہی "اژدہا" ايک چھوٹا سا کہ فرعون اور فرعون والوں کے لئے تو عصا "ا
   )٢٠اور عوام الناس کے سامنے ايک عام سا سانپ تھا "حية تسعٰی" (طہ /) ١٠سانپ تھا: "الق عصاک کا نھا جان" (نحل/

  ۔ (مبين) ۔ معجزه ايسا صاف اور واضح ہونا چاہئے جس ميں کسی شخص کے لئے شک و ترديد کی گنجائش نہ ہو٢
  

   ١٠٩۔  ١٠٨آيت 

ِظِرْيَن     oقَاَل اِنَّ اْلَماَلَ ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن اِّنّ◌َ◌ ٰھَذا الَٰسِحٌر َعلِْيٌم  oَونََزَع يََده فَاَِذا ِھَی بَْيَضآَء لِلنّٰ

  ر چمکدار) تھا۔ ترجمہ: اور موسٰی نے اپنا ہاتھ (اپنے گريبان سے) باہر نکاال تو اچانک وه ديکھنے والوں کے سفيد (او
  قوم فرعون کے سرداروں نے کہا: يہ تو يقينا ايک سمجھدار جادو گر ہے۔ 

  
   پيام:
۔ انبياء جہان پر ڈراتے ہيں (اور عصا سے اژہا بناتے ہيں) وہاں پر خوشخبری بھی سناتے ہيں (اور نورانی ہاتھ دکھاتے ١

  ہيں) (بيضاء) 
  بر کے شريک رہے ہيں (المألمن قوم فرعون) ۔ طاغوث کے حامی ہميشہ ان کے جرائم ميں برا٢
  ۔ مخالفين، انبياء کی تبليغ اور ان کے ثمن کو تہمتيں لگ اکر مخدوثر کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ ٣

  
   ١١٠آيت 

   oيُِرْیْ◌ُدَ◌ اَْن يُّْخِرَجُکْم ِمْن اَْرِضُکْم فَماََذا تَاُْمُرْوَن 

سے نکال دے (اور تمہارے عالقہ پر قبضہ کر لے) تو اس بارے ميں  ترجمہ: موسٰی چاہتا ہے کہ تمہيں تمہاری سرزمين
  تمہارا کيا نظريہ ہے؟ 

  
   ايک نکتہ:

فرعون نے عوام الناس کو فريب دينے کے اور ان کے افطار کو گمراه کرنے کے لئے حضرت موٰسی پر ناروا تمہيں لگائی۔ 
فتنہ ’ماعی، معاشرتی اور سياسی نکتہ نظر سے انہيں ايک تو اعتقادی لحاظ سے انہيں "جادوگر" کہا، اور دوسرے اجت

  پرور" اور "آشوب گر" کيا۔ 
  

   پيام:
  ۔ مردان حق پر اتہام اور بہتان طرازی، مخالفين کا ايک عملہ ہتھيار ہے (يريد ان يخرجکم) ١
ا ہو جاتے ہيں کہ انہيں ۔ اپنے مکمل استہداد کے باوجود طاغوت کبھی کبھار اس قد رسياسی گرفتاری ميں مبتال ہو کر ايس٢
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  اپنے اطرافيوں سے مشورے کرنے پڑ جاتے ہيں۔ (فماذاتامرون) 
۔ چوکہ ہر شخس کو اپنے گھر اور وطن سے محبت ہوتی ہے اسی لئے لوگوں کو مردان خدا کے خالف اکسانے کيلئے يہی٣

  حربہ اختيار کيا جاتا ہے۔ (يخرجکم من ارضکم) 
  

   ١١٢، ١١١آيت 

   oيَاْتُْوَک بُِکلِّ ٰسِحٍر َعِلْيمٍ  oْہ َواََخاهُ َواَْرِسْل فِی اْلَمَدآئِِنِ◌ ٰحِشِرْيَن قَالُْوآ اَْرجِ 

ترجمہ: (فرعون کے اطرافيوں نے) کہا: اسے اور اس کے بھائی کو روکے رکھو اور نظر بند کر دو (اور اس کے قتل ميں 
ہ نہ کرو تاکہ وه ہر دانا اور آزموده کار جادوگر کو جلدی نہ کرو) جادو گروں کو جمع کرنے والوں کو شہروں ميں روان

  تمہارے پاس لے آئيں۔ 
  

   ايک نکتہ:
ميں "سحارعليم" کے الفاظ استعمال ہوئے  ٣٧اس آيت ميں "سحر عليم" کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ سوره شعراأ کی آيت 
ماہر فنکار تھے۔ اسی طرح "ارجہ" کا لفظ ہيں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادو گر بڑے تجربہ کار ، آزموده کار اور 

  "رجاء" سے مشتق کيا گيا ہے جس کا معنی ہے "نطڑ بند کرنا" "قيد کرنا" اور تاخير ميں ڈالنا"۔ 
ليکن اگر غور سے ديکھا جائے تو چونکہ حضرت موٰسی کی دعوت و تبليغ کا دائره کار وسيع ہو چکا تھا اور ان کے 

ا لٰہذا فرعون کے لئے ان کا قيد کرنا مشکل ہو گيا تھا۔ لٰہذا "تاخير ميں ڈالنا" کا معنی زياده معجزات کا ردعمل بہت اچھا تھ
  مناسب معلوم ہوتا ہے۔ 

  
   پيام:
۔ دعوت انبياء کو شکست سے دوچار کرنے کے لئے طاعوتی طاقتيں ماہرين کی عالمی کانفرنسيں منعقد کرتی ہيں۔ (ياتوک ١

  بکل ساحر) 
  

   ١١۴، ١١٣آيت 

ِبْيَن  oجاََء السََّحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُْوا اِنَّ لَنَا اَلَْجراً اِْن ُکنَّا نَْحُن اْلٰغلِبِْيَن وَ     oقَاَل نََعْم َواِنَُّکْم لَِمَن اْلُمقَرَّ

ترجمہ: اور جادوگر فرعون کے پا س پہنچ گئے۔ کہنے لگے اگر ہم غالب آ جائيں تو ہمارے لئے يا اثر اور انعام ہے؟ اس 
  نے کہا: ہاں، يقينا تم ميری بارگاه ميں) مقرب ہو جاؤ گے۔ 

  
   پيام:
۔ انبياء اور جادوگروں کے اہداف و مقاصد ميں زمين و آسمان کا فرق ہوتا ہے وه يوں کہ انبياء لوگوں کی ہدايت اور انہيں ١

لکہ کہتے ہيں "ما اسئلکم عليہ راه راست پر النے کے لئے کام کرتے ہيں اور کسی قسم کی اجرت کے طلبگار نہيں ہوتے ب
  من اجر" جبکہ جادوگروں کا مطمع نظر ہی دنيا کا کمانا ہوتا ہے۔ (الجرا) 

  ۔ طاغوتی درباروں کا رخ کرنے والے دنيور مقاصد کے حامل ہوتے ہيں۔ (ان لنا الجرا) ٢
  ۔ (قال نعم) ۔ لوگوں کو وعدوں اور سرمايہ کے ذريعہ ہی طاغوتی طاقتيں اپنے گرد اکٹھا کرتی ہيں٣
۔ طاغوت کبھی اس قدر عاجز اور درمانده ہو جاتے ہيں کہ ہر قسم کے مطالبے کو تسليم کرنے پر تيار ہو جاتے ہيں۔ (قال ۴

  نعم) 
۔ دنيا پرست افراد کے نزديک مال سے زياده سياسی مقا مو منصب اور اجتماعی و معاشرتی قيدو منزلت زياده وقيع ہوتی ۵

  ہے۔ (لمن المقربين) 
  

   ١١۶۔١١۵آيت 
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ا اَْن نَُّکْوَن نَْحُن اْلُمْلقِْيَن ا اَْن تُْلقَِی َو اِمَّ ا اَْلقَْوا ٰسَحُرْوا اَْعيَُن النَّاِس َواْستَْرھَبُْوھُْمْ◌ َوَجاُء ْو بِِسْحٍرِ◌  oقَالُْوْ◌ا ٰيُمْوٰسی اِمَّ قَاَل اَْلقُْوا فَلَمَّ
   oَعِظْيٍم 

! آيا تو (اپنے جادو کے ذرائع کو) پھينکتا ہے يا ہم پھينکيں (موسٰی نے خدا کی ترجمہ: (جادوگروں نے) کہا: اے موٰسی
نصرت پر يقين رکھتے ہوئے) کہا: تم ہی پھينکو۔ تو جونہی انہوں نے (اپنے جادو کے وسائل کو) پھينکا تو لوگوں کی 

يال دی اور ايک بڑے جادو کو آنکھوں کو موند ديا اور (اس چشم بندی کی وجہ سے) لوگوں کے اندر خوف اور وحشت پھ
  لے آئے۔ 

  
   پيام:
۔ معرفت کی راہوں ميں صرف ظاہری جو اس پر ہی بھروسہ نہيں کرنا چاہئے۔ کيونکہ بعض اوقات آنکھيں دھوکہ کھا ١

  جاتی ہيں اور ان پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے (سحر واعين الناس) 
تا ہے۔ حقيقت ميں تبديلی پيدا نہيں کر ديتا۔ جيسے سراب دورے پانی ۔ جادوگروں کے جادو کا اثر لوگوں کی آنکھوں ميں ہو٢

نظر آتا ہے۔ ليکن معجزات ميں ايسا نہيں ہوتا۔ موسٰی کا اژدہا حقيقة اژدہا بنا صرف نظر نہيں آيا۔ انبياء کا لوگوں کی بصيرت 
  ہوتا ہے۔ (اعين الناس) کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جبکہ جادوگر اور ساحروں کا کام لوگوں کی آنکھوں موندنا 

۔ ہرموقع پر حق کو ناکام بنانے کے لئے اسی جيسے وسائل سے کام ليا جاتا ہے۔ مذہب کے خالف، مذہب، عالم کے خالف ٣
  اور يہاں پر معجزه کے خالف جادو۔ 

  ھم) ۔ طاغوت اور باطل کے دعويدار ہميشہ اپنے دعوے دھونس اور دھاندلی کے ساتھ پيش کرتے ہيں۔ (واسترھبو۴
  

   ١١٧آيت 

   oَو اَْوَحْينَا اِٰلی ُمْوٰسی اَْن اَْلِق َعَصاَک فَاَِذا ِھَی تَْلقَُف َما يَاْفُِکْوَن 

ترجمہ: اور ہم نے موسٰی کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو (زمين پر) پھينکو، (جونہی انہوں نے عصا کو پھينکا تو ہو 
  گھڑے ہوئے جھوٹوں کو نگلنے لگ گيا۔  اژدھا بن گيا اور ناگہانی طور پر جادوگروں کے

  
   چند نکات:

"تلقف" کا لفظ "لقف" سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے کسی چيز کو طاقت اور جلدی کے ساتھ پکڑنا چاہے دانتوں سے پکڑا 
  جائے يا ہاتھوں اور انگليوں سے۔ ليکن اس آيت ميں اس کا معنی "نگلنا" ہے۔ 

ايسا جھوٹ جو سچ کے قالب ميں ڈھاال گيا ہو" يا "ايسا ’گيا ہے اور "افک" کے معنی ہيں "يافکون" کا کلمہ "افک" سے ليا 
  باطل جو حق کی صورت ميں ہو۔" 

اگر حضرت موٰسی کی الٹھی جادوگروں کے گھڑے ہوئے جھوٹوں کو نگل سکتی ہے تو قرآن مجيد کی تالوت اور قرآن 
ٹھی سے زياده مٔوثر ہے اور باطل کے پيرکاروں کی سازشوں اور مقدس کے ذريعہ سے شيطان سے پناه حاصل کرنا امر ال

  گٹھ جوڑ ان کے ہر طرح کے نقش برآب بنا کر رکھ ديتا ہے۔ 
  

   پيام:
  ۔ بحرانی دور ميں انبياء کو براِه راست غيبی مدد مل جاتی ہے۔ (اوحينا) ١
ن کے مجمع ميں جس ميں حق کی تباہی کے ۔ اگر خدا چاہے تو اپنے مخلص بندوں کی بين االقوامی اجتماعات اور دشم٢

  لئے اکٹھے ہو جائيں امداد کر کے ان پر غالب کر دے۔ 
۔ جو باطل لوگوں کی آنکھوں کو خطا اور دلوں کولرزه براندام کر دے (سحر وااعين الناس واستر ھبوھم) وه خدائی قدرت ٣

  ون) کے ذريعہ اور انبياء کے توسط سے سرکوب ہو جاتا ہے۔ (تلقف مايافک
  

   ١٢٠تا  ١١٨آيت 
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   oَواَْلٰقی السََّحَرةُ ٰسِجِ◌ِدْيَن  oفََغلَبُْوْ◌ا ھُنَا لَِک َوْانقَلَبُْوا ٰصِغِرْيَن oفََوقََع اْلَحقُّ َو بَطََل َما َکانُْوا يَْعَملُْوَن

ارنامے باطل اور ترجمہ: پس حق آشکار اور ثابت ہو گيا (اور موسٰی کی نبوت واضح ہو گئی) وار جادوگروں کے تمام ک
  محو ہو گئے۔ 

پس فرعون والے اسی جگہ پر ہی مغلوب ہو کر ذليل اور خوار ہو گئے۔ اور جادو گر نے اختيار ہو کر) سجدے ميں گرپڑے۔
  

   ايک نکتہ:
حضرت موٰسی کے معجزه کی کاميابی کے ساتھ فرعونی نظام کو سخت دھچکا لگا اور اس کے بڑھ کر يہ کہ تمام جادوگر 

  وقت موسی پر ايمان لے آئے اور فرعون کی عزت اندرونی طور پر خاک ميں مل گئی۔ بيک 
  

   پيام:
  ۔ حق غالب اور باطل مغلوب اور نابود ہونے واال ہے۔ (فوقوع الحق) ١
  ۔ حق کے صرف ايک ہی جلوه سے باطل کی ساری چکا چوند ختم ہو جاتی ہے (الحق ماکانوا) ٢
  ے باطل الٰہی حق کے مقابلہ کی تاب نہيں رکھتے۔ (الحق۔يعملون) ۔ انسانی ہاتھوں سے تراشے ہوئ٣
  ۔ تبليغ کے موقع پر حق کو بيان کر کے باطل کو ميدان سے دور بھگايا جا سکتا ہے۔ (وقع الحق بطل) ۴
  ۔ اگر معرفت حاصل ہو جائے تو پھر سجده اور سرتسليم خم کر دينا الزمی ہو جاتا ہے۔ (القی) ۵
  اور تحقيق خود شکست سے بدتر ہوتی ہے۔ (ٰصغرين) ۔ شکسوت کی ذلت ۶
۔ معرفت کے سايہ ايک ہی لمحہ ميں عقيدے کو تبديل کر کے خوش بختی حاصل کی جا سکتی ہے۔ (فالقی السحرة ٰسجدين) ٧
و کے دعويدار آج "صاغرين" کی صورت ميں مغلوب ہو چکے ہيں (وانقلب) ١١٣۔ "نحن الغالبون" (ہم ہی غالب ہيں ۔ آيت ٨

  اصاغرين) 
  

   ١٢٢۔١٢١آيت 

   oَربِّ ُمْوٰسی َو ٰھُرْوَن  oقَالُْوا ٰاَمنَّا بَِربِّ الٰعلَِمْيَن 

  ترجمہ: ان (جادوگر) لوگں نے کيا ہم تمام حياتوں کے پروردگار پر ايمان لے آئے۔ 
  (وہی جو) موسٰی اور ہارون کا پروردگار ہے۔ 

  
   دونکات:

نے، مال و دولت اور فرعون کا تقرب حاصل کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ موٰسیجو جادوگر حضرت موٰسی کو رسوا کر
  کامعجزه ديکھ کر ايمان لے آئے اور علی االعالن اس کا اظہار کر ديا۔ 

اپنے اس اعالن ميں انہوں نے تينوں اصول دين کا اقرا ر کيا۔ يعنی توحيد نبوت اور مدد کا۔ (رب العالمين، رب موسٰی 
بعد کی چند آيات ميں ہے کہ انہوں نے کہا : "الی ربنا منقلبون" ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائيں گے۔ (آيت وہارون) اور 

١١۵(   
  

   پيام:
  ۔ انسان کا آزادی حاصل ہے اور وه حق کو سمجھ لينے کے بعد اپنے ايمان اور عقيدے کو تبديل کر سکتا ہے۔ (قالو آفنا) ١
  نام ايمان ہے (آمان) ۔ شرک اور ذہنی گمراہی سے توبہ کا ٢
  ۔ معجزه کی کيفيت کو دوسرے لوگوں سے زياده جادوگر ہی بہتر جانتے ہيں اسی لئے جلد ايمان لے آتے ہيں۔ (آمنا) ٣
۔ بعض اوقات ايسا بھی ہوتا ہے کہ حق بيان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ايمان نہيں ال سکتے، جونہی حق روشن ہوتا ہے، ۴

  ۔ (آمنا) کئی لوگ ايمان لے آتے ہيں
۔ خداوند عالم کے خالق ہونے ميں تو کسی کو اختالف نہيں ، سارا جھگڑا اس کی ربوبيت اور تدبير عالم کے بارے ميں ہے۵

  اور ہديہ برہستی کی اطاعت کے متعلق ہے۔ (رب موسٰی و ہارون) 
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کے جادوگروں کو ايک جگہ پر ۔ "عدو شود سبب خير گر خدا وہد "والی کہاوت سو فيصد درست ہے، فرعون نے دنيا بھر ۶
  اکٹھا کيا جو اس بات کا سبب بن گيا کہ وه سارے يگجا موسٰی پر ايمان لے آئے۔ 

۔ لفظی طور پر بھی کسی کو ناجائز فائده نہيں اٹھانے دينا چاہئے۔ جادوگروں نے کہا: آمنا برب العالمين" ہم رب العالمين پر ٧
نہ کہہ دے کہ وه رب العالمين، ميں ہوں، اس لئے آيت کہتی ہے: "رب موسٰی ايمان لے آئے۔ کہيں شکست خورده فرعون يہ 

  و ھارون" (ہارون و موسٰی کا رب) 
  

   ١٢٣آيت 

َکْر تُُمْوهُ فِی اْلَمِدْينَِة لِتُْخِرجُ     oْوا ِمْنہَآ اَْھلَھَا فََسْوَف َتْعلَُمْوَن َ◌قَاَل فِْرَعْوُن ٰاَمْنْ◌تُْم بِہ قَْبَل اَْن ٰاَذَن لَُکْم اِنَّ ٰھَذا لََمْکُرمَّ

   ترجمہ:
؟ يقينا يہ تمہاری ايک چال ہے فرعون نے (جادوگروں سے) کہا: تم ميرے اجازت دينے سے پہلے اس پر ايمان لے آئے ہو

جو تم نے شہر ميں چلی ہے تاکہ (عالقہ کو اپنے قبضہ ميں لے کر) لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کرو۔ پس تم بہت جلد 
  سمجھ لو (کہ تمہارا مقابلہ کسی کے ساتھ ہے اور تمہيں کيا سزا ملے گی؟) 

  
   پيام:
کی کوشش يہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے عقيده اور افکار پر پہرے بٹھا  ۔ فکری، ذہنی اور عقيدتی استعمار ميں حکومتوں١

دئيے جاتے ہيں اور ان کی فکر سلب کر لی جاتی ہے (قبل ان اذن) بالفاظ ديگر طاغوتی نظاموں ميں عقائد پر سينسر کی 
  پابندياں لگا دی جاتی ہيں۔ 

   36لگاتا ہے۔ (مکر مکرتموه)  ۔ طاغوت کا ايک طريقہ کار يہ بھی ہے کہ وه مردان حق پر تہمتيں٢
۔ طاغوت کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو انبياء کے خالف بھڑکانے کے لئے انہيں ہر بات سے ڈراتے ہيں کہ وه تمہيں ٣

  تمہاری سرزمين سے باہر نکال ديں گے اور خود اس پر قابض ہو جائيں گے۔ (لتخر جوامنہا اھلہا) 
  انا ہوتا ہے۔ (فسوف تعلمون) ۔ طاغوتی طاقتوں کا کام ڈرانا دھمک۴

  
   ١٢۵۔  ١٢۴آيت 

   oقَالُْو اِنَّا اِٰلی َرّبّ◌ِ◌نَا َمْنقَلِبُْوَن  oاَلُقَطَِّعنَّ اَْيِديَُکْم َو اَْرُجلَُکْ◌ْم ِمْن ِخاَلٍف ثُمَّ اَلَُصلِّبَنَُّکْم اَْجَمِعْيَن 

ے اور دوسرا بائيں جانب سے) ضرور کاٹوں ترجمہ: ميں تمہارے ہاتھ پاؤں ايک دوسرے کے برخالف (ايک دائيں طرف س
  گا۔ پھر تم سب کو سولی پر بھی ضرور لٹکاؤں گا۔ 

انہوں نے کہا: ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائيں گے۔ (اور ہمارے لئے عقيدے کی راه ميں شہادت، ايک سعادت 
  ہے۔) 

  
   چند نکات:

  ہيں۔  کے بعد کی آيات ٧٠ان آيات سے ملتی جلتی سوره ٰطہ کی 
آيت ميں اگرچہ ان دھمکيوں پر عمل درآمد کرنے کی طرف اشاره نہيں ہے ليکن روايات اور تاريخيں بتاتی ہيں فرعون نے 
حضرت موٰسی پر ايمان النے والون کو ٹکڑے ٹکڑ کر کے درخت ضرما کی شاخوں پر لٹکا ديا تھا۔ اور مورخ طبری کے 

شھداء بررة" وه دن کے پہلے حصے ميں جادو گر تھے اور آخری حصے ميں  بقول: "کانوا اول النھار سحرة وآخر النھار
  نيک پاک شہيد تھے۔ اپنے ايمان کی بدولت انہيں فرعون سے کسی قسم کا خوف و ہراس دامن گير نہيں ہوا۔ 

وجہ سے فرعون اس قدر شور و ترابے کے باوجود حقير اور رسوا ہو گای "القلبواصاغرين" اور جادوگر اپنے ايمان کی 
  سعادت اور شہادت کے عظيم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ (الی ربنا منقلبون) 

  
   پيام:
  ۔ دھمکی اور دھونس، صاحبان اقتدار کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ (القطعن) ١



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

 
 

  
۔ جو شخص دل کی بصيرت کے ساتھ ايمان التا ہے وه مختلف اور مشکل کيفيات سے گزرتنے باوجود بھی ايمان سے ٢

  نہيں ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کی دھمکی کو خاطر ميں نہيں التا (قالو انالی ربنا) دستبردار 
۔ اصالحی اور انقالبی افکار کے اثر ور سوخ کو روکنے اور اس کے آگے بند باندھنے کے لئے طاغوت اور طاغوتی ٣

  طاقتيں انقالبی و رہنماؤں کو قتل کرنے سے بھی باز نہيں آئيں۔ (الصلبنکم) 
ان کی طاغوت۔ نظام اور ماحول کا محکوم نہيں ہے۔ اور اپنے ايک ارادے کے ساتھ اپنی تقدير بدل سکتا ہے۔ (القطعن۔۔ انس۴

  قالوا) 
  ۔ ذلت کی زندگی غيرت کی موت بہتر (الی ربنا منقلبون) ۵
وقات چند جادوگر اور ۔ اس بات پر مغرور نہيں ہونا چاہئے کہ ہم قديمی مومن اور پرانے عبادت گزار ہيں کيونکہ بعض ا۶

  کافر بھی يکسر تبديلی کے ساتھ سب پر سبقت لے جاتے ہيں۔ 
  ۔ تبليغی دورانئے ميں زمانہ ماضی کے جوانمردوں کی تاريخ کو بھی دہرانا چاہئے۔ (قالوا) ٧
   37۔ معاد اور قيامت پر ايمان انسان کو ہر قسم کے خوف و خطر سے محفوظ رکھتا ہے۔ (الی ربنا منقلبون) ٨
۔ گمراه اور منحرفين کی ہدايت سے مايوس نہيں ہونا چاہئے۔ کيونکہ جادوگروں جيسے کافروں ميں بھی ايک ہی مرتبہ ٩

  تبديلی پيدا ہو سکتی ہے۔ (قالوا۔۔) 
۔ ايمان، انسان کے اندر تبديلی پيدا کر کے اس کی شخصيت کو بلند و باال کر ديتا ہے۔ (جو جادوگر کل فرعون کی طرف ١٠

ام و اکرام کی منتظر تھے آج ان کے مومن ہو جانے کے بعد ان کے لئے اس قسم کی ساری باتيں بے وقعت ہو چکی سے انع
  تھيں۔ (الی ربنا) 

  
   ١٢۶آيت 

ا َجاَء ْتنَاط َربَّنَا اَْفِرْغنَا َعلَْينَا َصْبراً َو تَ     oفَّنَا ُمْسلِِمْيَن وَ َو َما تَْنقُِم ِمنَّا ااِلَّ اَْن ٰاَمنَّا بِٰاٰيِت َربِّناَ لَمَّ

ترجمہ: اور (اے فرعون!) تو ہم سے اس کے عالوه اور کسی بات کا انتقام لے گا کہ ہم اپنے رب کی آيات پر ايمان الئے 
جب وه ہمارے پاس آ گئيں۔ اے ہمار پروردگار! تو ہم کو صبر و شکيبائی فراوانی کے ساتھ عطا فرما اور ہميں اپنا فرمابردار

  بنا کر موت دے۔ اور مسلمان 
  

   ايک نکتہ:
يہ آيت اس مذموم و مسموم پراپگنڈے کا جواب ہے جو فرعون کی طرف سے موسٰی پر ايمان النے والوں کے خالف کيا جا 

  رہا تھا اور سابقہ آيات ميں جس کی طرف اشاره بھی ہو چکا ہے۔ 
  

   پيام:
  پڑتی ہے جو کافی بھاری ہوتی ہے۔ (وما تنقم)  ۔ خدا پر ايمان اور طاغوت کی نافرمانی کی قيمت تو چکانی ہی١
  ۔ طاغوتی طاقتيں لوگوں کے عقيده توحيد کے مخالف ہيں، کود ان کی ذات کے مخالف نہيں ہيں (االانآمنا) ٢
۔ سچے اور پکے مومن کی نشانی، آرام و سکون ، صبر وپائيداری ، صراحت و وضاحت ، شجاعت و شبہامت اور تضرع ٣

  ) و دعا ہے۔ (ربنا
۔ طاغوت کی دھمکی کے مقابل ميں خدا سے بہترين طلب اور دعا ، ايمان کی بقا اور حفاظت کے لئے ہوتی ہے۔ (افرغ ۴

  علينا توفنا) 
۔ فريق مخالف کی دھونس اور دھمکی جس قدر شديد ہو گی اس قدر، صبر و جرأت کی بھی ضرور ت ہو گی۔ (افرغ علينا ۵

وں کو صبر سے لبريز کر دے، يہ دعا نہيں کی گئی کہ "انزل علينا صبرا" يعنی ہم صبرا) کی درخواست کی گئی ہے کہ دل
  پر صبر نازل فرما۔ 

  
   ١٢٧آيت 
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نَْستَْحِیِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ْی  ُسنِقَتَِّل اَْبنَآئَھُْم وَ َوقَاَل اْلَمآل ُء ِمْن قَْوِم فِْرَعْوَن اَتََزُر ُمْوٰسی َوقَْوَمہ لِيُْفِسُدْوفِْی ااْلَْرِض َويََزَرَک ٰالِٰہتََک قَاَل 
   oنَِسآئَھُْم َو اَنَا فَْوقَھُْم قَاِْھُرْونَ 

ترجمہ: اور قوم فرعون کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا: آيا تو موٰسی اور اس کے پيروکاروں کو چھوڑ دے گا۔ تاکہ وه 
  زمين ميں فساد پھيالئيں اور تجھے اور تيرے خداؤں کو چھوڑ ديں؟ 

ہا: ہم بہت جلد ان کے لڑکوں کو مار ڈاليں گے اور لڑکيوں کو (کنيزی اور خدمتگاری کے لئے) تو اس (فرعون) نے ک
  بچائے رکھيں گے۔ اور ہم ان پر پورا پورا تسلط رکھتے ہيں۔ 

  
   چند نکات:

فرعون نے حضرت موٰسی کی دعوت کو ايک عرصے تک نظر انداز کئے رکھا۔ جس کا نتيجہ يہ نکال کہ حضرت موسٰی 
کے پيروکاروں کی تبليغات کا دائره وسيع ہونے لگا جس سے قوم فرعون کے سرداروں کو خطره محوار ہوا اور فرعون 

  سے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کای۔ 
ميں تمہارا بہت ہی بڑا رب ہوں ‘ ‘ لق نہيں بلکہ "رب" سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا۔ "انا ربکم االعلیٰ فرعون اپنے آپ کو خا

اور يہ بھی کہ خوا وه اور اس کے ماننے والے مختلف معبودوں کے قائل تھے۔ فرعونم کی قوم اسے ) ٣٧(نازعات /
  ے۔ اوردوسرے معبودوں کو "خالق کائنات کے مظاہر" سمجھ کر پوجتے تھ

  
   پيام:
  ۔ طاغوتوں کی کچھ خرابياں ان کے چيلے چانٹوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہيں (قال المأل) ١
۔ انبياء کے انقالبی اور اصالحی اقدامات طاغوتی طاقتوں کی نظر ميں فتنہ و فساد گڑبڑ اور امن عامہ ميں خلل اندازی ہوا ٢

  رکتے ہيں۔ (ليفسدوافی االرض) 
نا اور عالقوں کو بچائے رکھنا ايک فرعون سياست ہے۔ تاکہ جوانمردی اور مردانہ غيرت کا جنازه ۔ مردوں کو ختم کر دي٣

نکال ديا جائے اور عورتيں فرعونی سياست کا آلہ گارنبی اس بعينہ آج کل کی استہماری سياست کے مانند۔ (سنتقل ابنا ئھم و 
  نستحی نسائھم) 

  کے لئے خصوصی پروگرام مرتب کرتی ہيں۔  ۔ انبياء دشمن قوتيں نوجوانوں اور عورتوں۴
۔ متضاد اور مخالف قسم کے اقدامات فرعونی سياست کی سرگدانی کی عالمت ہوتے ہيں۔ کبھی تو موسٰی کو قتل کر دينے ۵

ليکن پھر انہيں آزاد چھوڑا جاتا ہے اور اس حد تک ) ٢۶کے منصوبے تيار کئے جاتے ہيں "ذرونی اقتل موٰسی" (غافر/ 
  ی جاتی ہے کہ خود فرعون کے طرفداروں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ آزادی د

  ۔ خالی خولی وار کھوکھلے نعروں کی بدولت اپنی جھوٹی انا کو بچائے رکھنا "فرعونی سياست" ہے۔ (انافوقھم قاھرون) ۶
  

   ١٢٨آيت 

َ◌ ااْلَرْ  ِ َواْصبُِرْو اَنَّ ِ يُْوِرثُھَا َمْن يََّشآ ُء ِمْن ِعبَاِده َواْلَعاقِبَةُ اْلُمتَّقِْينَ َوقَاَل ُمْوٰسی لِقَْوٍم اِْستَِعيُْوَن بِاّهللاٰ ّٰ ِ    oَض 

ترجمہ: حضرت موٰسی نے اپنی قوم سے کہا: هللا تعالٰی سے مدد طلب کرو اور صبر و پائيداری کا مظاہره کرو کيوں کہ اس 
پنے بندوں ميں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا ديتا بات ميں قطعاً کوئی شک نہيں کہ زمين هللا تعالٰی کی ملکيت ہے کہ ا

  ہے اور اس کے اختيار ميں دے ديتا ہے۔ اور انجام کا (آخری فتح) تو مومنين ہی کے لئے ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
اس آيات ميں دو فرمان اور دو طرح کی خوشخبری بيان کی گئی ہے۔ فرمان يہ کہ خدا اسے مدد ضبط اور صبر اختيار کيا 

  ور خوشخبری يہ کہ زمين کی والئت اور نيک انجام مومنين کے لئے ہے۔ جائے۔ ا
  

   پيام:
۔ آخری کاميابی کے حصول اور دھمکيوں سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ خدا اسيت مدد طلب کی جائے، اس ١
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دد حاصل کی جائے اور خود پر توکل کيا جائے اور تقوٰی اور پائيداری اختيار کی جائے۔ (استعينوا۔ اصبروا) اس سے بھی م
  بھی صبر کريں۔ 

  ۔ حساس مواقع پر رہبر کو چاہئے کہ اپنی امت کی دلجوئی کرے۔ (قال موسٰی) ٢
  ۔ روشن مستقبل کی اميد اسالم سميت تمام اديان کے وعدوں ميں شامل ہے۔ (العاقبة للمتقين) ٣
رثھا من يشاء) اور دوسرے آخرت ميں بھی انہی کا نيک ۔ متقی افراد ايک تو دنياميں نيک انجام کے حامل ہوتے ہيں۔ (يو۴

  انجام ہو گا۔ (والعاقبة للمتقين) 
  

   ١٢٩آيت 

کُ  فَيَْنظُْر َکْيَف تَْعلَُمْوَن  ْم َو يَْستَْخلِفُُکْم فِْی ااْلَْرضِ قَاُلْ◌ْ◌ْو اُْوِذْينَا ِمْن قَْبُل اَْن تَاْتِْينَا َو ِمْن بَْعِد َما ِجْئتَناَ قَاَل َعٰسی َربُُّکْم اَْن يُّْھلَِک َعُدوُّ
o   

ترجمہ: (موٰسی کے پيروکاروں نے) کہا: ہميں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی دکھ پہنچائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد 
بھی۔ (موٰسی نے) کہا: اميد ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہالک کر دے گا۔ اور تمہيں زمين ميں ان کا جانشين 

  پھر ديکھے گا کہ تم کب عمل کرتے ہو؟  بنائے گا
  

   ايک نکتہ:
بنی اسرائيل کو يہ توقع تھی کہ حضرت موٰسی کے قيام اور انقالب کے بعد سارے کام ايک ہی رات ميں ٹھيک ہو جائيں گے۔

لئے اور سارے وسائل سميت مملکت مسر ان کے قبضہ قدرت ميں آ جائے گی اور فرعون والے تب چٹ ہو جائيں گے۔ اسی 
وه اس بات مدعی تھے کہ موسٰی کے انقالب نے ان کے لئے آسائش فراہم نہيں کی۔ خدا کا جواب يہ ہے کاميابی کے بھی 

کچھ شرائط ہوتے ہيں۔ مثالً صبر، استقالل، سعی و کوشش اور توکل برخدا وغيره ۔ اگر يہ فراہم ہو جائيں پھر خدائی امداد کی
  اميد ہوتی ہے۔ 

  
   پيام:
  رہبر بعض اوقات اپنے ہی کم ظرف دوستوں کی تنقيد کا نشانہ بن جاتے ہيں۔ (قالوا اوذينا) ۔ الٰہی ١
۔ اکثر لوگوں کا يہ خيال ہوتا ہے کہ راحت اور آسائش و آرام ہی سعادت اور خوش بختی ہے اگر يہ چيزيں نہ ہوں تو انہيں ٢

کہ آسمانی اديان لوگوں کی زندگی وک صحيح سمت کی کاميابی حاصل نہيں ہو گی۔ حاالنکہ وه اس بات سے غافل ہوتے ہيں 
  طرف رہنمائی کرنے کے لئے ہوتے ہيں ان کی مشکالت ختم کرنے کے لئے نہيں ہوتے (من قبل ان تاتينا ومن بعد) 

  ۔ رہبر کو چاہئے کہ ہر قسم کی تنقيد کو سنے اور اميد افزا پيغام سے نوازے (عسبی ربکم) ٣
  ش امتحان کا ايک ذريعہ ہوتاہے، لذت حاصل کرنے کا راستہ نہيں۔ (فينظر کيف) ۔ لوگوں پر حکمرانی آزمائ۴
۔ قدرتی، معاشرتی اور فوجی مشکالت کو اپنی راه اور تدبيروں سے حل کرنا چاہئے معجزات کے ذريعہ نہيں۔ (سابقہ آيت ۵

  اور "بعد ماجئتنا" کے جملے کے بہتر نظر۔ ‘ ميں "اصبروا
  ہ کے سامنے جوابده ہيں (کيف تعملون) فرماتا ہے "کيف اعمل" نہيں کيا۔ ۔ عوام الناس حکومت الي۶

  
   ١٣٠آيت 

َن الثََّمَراِت لََعلَّھُْم يََذکَُّرْوَن  نِْيَن َونَْقٍص مِّ    ٠َواَلقَْداََخَذ ٰاُل فِْرَعْوَن بِالسِّ

ذريعہ اپنی گرفت ميں لے ليا۔ ترجمہ: اور ہم نے فرعون کو طرفداروں کو قحط خشک سالی اور پھل ميووں کی کمی کے 
  تاکہ وه نصيحت حاصل کريں (اور اپنے گمراہی کے رستوں سے باز آ جائيں۔) 

  
   ايک نکتہ:

"سنين" جمع ہے "سنة" کی جس کے معنی ميں "سال" ليکن جب لفظ "اخذ" کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا غالب طور پر 
  معنی "قحط اور خشک سالی ميں گرفتار کرنا ہو گا۔ 
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   پيام:
  ۔ لوگوں کی تربيت کے لئے بعض دباؤ سے بھی کام لينا پڑھ جاتا ہے۔ (اخذنا) ١
۔ قحط اور خشک سالی يا تو عذاب الٰہی ہوتا ہے يا پھر بيداری کی گھنٹی اور غفلت دور کرنے کے لئے (بالسنين و نقص ٢

  من الثمرات) 
ی بھی ذريعہ موثرکاتب نہ ہو کيونکہ انسان کو ہدايت کے ۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی تبليغ واليت کے واسطے کوئ٣

  لئے مجبور تو نہيں کيا جا سکتا۔ (لعلھم) 
  

   ١٣١آيت 

َعہ ااِلَّ  ِ َوٰلِکْن اَْکثَُرھُْم اَلْيَْعلَُمْوَن  اِ نََّما طَْيُرھُْم ِعْندَ فَاَِذ َجآئَْتھُُم اْلَحَسنَةُ قَالُْو الَنَا ٰھِذه َو اِْن تُِصْبھُْم َسيِّئٍَة يَِّطْيُرْو ا بُِمْوٰسی َو َمْن مَّ    ٠ّهللاٰ

ترجمہ: پس جب کوئی خوبی اور بھالئی انہيں خاص حاصل ہوتی تو وه کہتے يہ ہمارا حق اور ہماری لياقت اور شائستگی 
 کی وجہ سے ہے ليکن اگر کوئی برائی ان کے دامنگير ہوتی تو اس سے وه موسٰی اور ان کے ساتھيوں کی نحوست اور

بدفالی سمجھتے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ ان کی تمام نحوستوں کا سرچشمہ خدا کے پاس ہے (اور وہی انہيں ان کی بداعماليوں 
  کی سزاد ے گا) ليکن ان ميں سے اکثر لوگ نہيں جانتے۔ 

  
   چند نکات:

ہ عرب لوفگ اکثر کسی "يطيروا" کا صيغہ "تطير" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں بدفالی اور نحولت سمجھنا۔ چونک
پرندے کی پرواز اور اس کی آواز سے بدفالی ليا کرتے تھے۔ پھر ہر قسم کی بدفالی کو "طيره" کہا جانے لگا۔ (ازتفيسر 

  نمونہ) 
ويں آيات ميں انبياء حتی سرکار رسالتماب کی ذات سے لوگوں کی ٧٨سوره يس کی انيسويں نحل کی سنتاليسويں اور نسأ کی 

  کا تذکره ہے۔  بدفالی لينے
حوادث اور واقعات کے معرض وجود ميں النے کے لئے بدفالی کا کوئی عمل دخل نہيں ہوتا۔ البتہ اس سے ايک نفسياتی 

کيفيت پيدا ہو جاتی ہے جو بدگمانی اور کام کے ٹھپ ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے اس بناء پر بدفالی لينے سے منع کيا گيا 
: "جب کسی موقع پر بری فال لو تو فوراً اس کام کو کر گزرو اور بدفالی کی پروا نہ کرو" ليکنہے۔ ا ور روايت ميں ہے کہ 

نيک فال چوکہ اميد و عشق اور تحرک کا موجب ہوتی ہے لٰہذا اس کے لينے ميں کوئی حرج نہيں بدفال کا رواج قديم اقوام 
تا ہے۔ حاالنکہ روايات ميں ہے کہ "بدفالی" خدا کے ساتھ ميں بھی پايا جاتا تھا اور آج کی متمدن قوموں ميں بھی پايا جا

  شريک کرنا ہوتی ہے۔" (از تفيسر نمونہ) 
  

   پيام:
۔ اچھائيوں کی نسبت اپنی طرف اور برائيوں کی نسبت دين اور انبياء کيطرف يہ انسان مغرور خود متکبر سونے کی ١

  عالمت ہے۔ 
  علمون) ۔ خرافات اور بدفالی کا منبع جہالت ہے۔ (الي٢

  
   ١٣٢آيت 

   ٠َوقَالُْوا َمْھَما تَاْتِنَا بِہ ِمْن ٰايٍَة لِتَْسَحَ◌رنَا بِھَا فََمانَْحُن لََک بُِمْؤِمنِْيَن 

ترجمہ: اور (فرعون والوں نے حضرت موٰسی سے) کہا: تم ہمارے پاس جو بھی آيت اور معجزه لے آؤ جس سے ہم پر جادو
  ہيں۔  کرو ہم تم پر ايمان النے والے نہيں

  
   ايک نکتہ:

دشمن کوبھی علم تھا کہ موسٰی کا کام جادو نہيں بلکہ آيت اور معجزه ہے ليکن اپنے تکبر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر 
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ايمان نہيں التے تھے۔ ليکن فن جادو کے مارہين نے چونکہ اچھی طرح سمجھ ليا تھا۔ موٰسی کا کام جادو نہيں ہے لٰہذا يمان 
  لے آئے۔ 

  ممکن ہے کہ فرعون والوں نے حضرت موسٰی کے کام کو آيت کا نام مذاق کے طور پر ديا ہو۔ يہ بھی 
  

   پيام:
  ۔ انسان آزاد ہے معجزات کے مقابلے ميں بھی ڈٹ جاتا ہے اور ايمان نہيں التا۔ (فمانحن لک بمومنين) ١
  حرنا) ۔ دشمنان دين کی طرف انبياء عليہم پر جادو کی تہمت آسان اور عام تھی۔ (تس٢

  
   ١٣٣آيت 

ٰلٍت فَاْستَْکبَُروْ  َم ٰاٰيٍتِ◌ ُمفَصَّ فَاِدَع َو الدَّ َل َو الضَّ    ٠ اَْو َکا نُْو قَْوٍم ُمْجِرِمْيَن فَاَْرَسْلنَا َعلَْيِھُم الطُّْوفَاَن َو اْلَجَراَدَواْلقُمَّ

وغيره) مينڈک اور خوں کو بھيجا جو  ترجمہ: پس ہم نے ان پر طوفان ، ٹڈی، چھوٹے چھوٹے جانور (متکبر جوئيں، چونٹياں
  عليحده اور آشکار نشانشياں تھيں، ليکن انہوں نے متکبر سے کام ليا اور بدکاری لوگ تھے۔ 

  
   چند نکات:

فارسی اور اردو ميں "طوفان" کامنی ہے تيز اور تندہو اور آندھی جھکڑا وغيره ليکن عربوں ميں اسے " تباه کن سيالب" 
  تا ہے۔ اور مفردات راغب ميں ہے کہ "ہر عمومی اور وحشت ناک حادثہ کو طوفان کہا جاتا ہے" کے معنی ميں ليا جا

  چھوٹے چھوٹے جانوروں مثالً جوئيں، سنڈياں، زرعی آفات اور حشرات کے لئے بوال جاتا ہے۔ ‘ قمل’
شخص کے ناک اور منہ سے خون "خون" بھی فرعون والوں کے لئے عذاب بن کر آيا، يا تو پانی خون ہو جاتا تھا يا پھر ہر 

  بہنے لگ جاتا تھا۔ 
  ہر قسم کا مذوکره عذاب صرف فرعون والوں کے لئے تھا بنی اسرائيل اس سے محفوظ تھے۔ 

۔ پانی کا خون ميں تبديل ہو جانا ٢٠آيت  ١٧اس عذاب کی داستان توريت ميں بھی موجود ہے۔ (مالحظہ ہو سفر خروج باب 
  ٹڈی دل کی يلغار  ۴آيت  ١٠ادبوں کا ہڑنا باب  ٢۵آيت  ٩ار باب مچھروں کی يلغ ٧آيت  ٨باب 

  
   پيام:
۔ هللا تعالٰی کی طرف جسے بار بار کی تنبيہ اور بندوں کی طرف مسلسل بے غوری اس بات کا موجب بن جاتی ہے کہ ١

  بندوں ہر سخت سے سخت عذاب نازل ہو۔ (فارسلنا) 
تو رحمت کے حکم کی پابندی کرتے ہيں جيسے پيغمبر کی حفاظت کے لئے  ۔ جانور بھی حکم الٰہی کے پابند ہيں کبھی٢

  مکڑی کا غار کے منہ پر جاال بنانا، اور کبھی عذاب کے اجرا کے پابند ہوتے ہيں جيسے ابابيل، مينڈک ٹڈی دل وغيره۔ 
نسان سوچ و بچار کرے اور ۔ مصيبتيں عام طور پر تربيتی اہميت کی حامل ہوتی ہيں۔ ہرسزا کے بعد مہلت ملتی ہے تاکہ ا٣

  خدا کی طرف پلٹ آئے ليکن ضد اور ہٹ دھرمی کے مظاہرے پر پھر سزا پھر مہلت پھر سزا۔ (مفصالت) 
۔ اتمام حجت کے بعد ہی خدا کی طرف سے سزائيں ملتی ہيں۔ پہلے انہيں آيات و معجزات دکھائے گئے جب انہوں نے ان ۴

  و پھر عذاب کی لپيٹ ميں آگئے۔ (فا رسلنا) کا انکار کيا اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ت
  
۔ مايہ رحمت ، ارراه الٰہی ہی ہوتا ہے۔ اگر وه چاہے تو پانی وسيلہ رحمت بن جاتا ہے اور اگر چاہے تو عذاب کا موجب ۵

 بھی بن جاتا ہے۔ (طوفان) 

 

 تفسيرنور
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   ١۵۵تا  ١٣۴آيت نمبر 
  

   ١٣۵۔  ١٣۴آيت 

ْجُز قَالُْو ا ٰيُمْوٰسی اْدُع لَنَا َربََّک بَِما َعِہَد ِعْنَد َک لَئِْن َکَشْفَت َعنَّا ال ا َوقََع َعلَْيِہُم الرِّ ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََک َو لَنُْرَسلَنَّ َمَعَک بَنِٓیْ اِْسَرآ ئِْيَلَولَمَّ رِّ
ْجَز اِٰلی ٓ اََجٍل ہُ  ٠ ا َکَشْفنَا َعْنہُُم الرِّ    ٠ْم بَالُِغْوهُ اَِذا ہُْم يَْنُکثُْوَن فَلَمَّ

ترجمہ: اور جب ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو (موٰسی کے پاس آ کر) کہتے: اے موٰسی! اپنے اس عہد کی وجہ سے جو 
خدا نے تمہارے ساتھ کيا ہو اہے (اور تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے) ہمارے لئے دعا مانگو کہ اگر اس مصيبت کو ہم سے 

ر کر ديا تو ہم يقينا تم پر ايمان لے آئيں گے اور بنی اسرائيل کو بھی يقينی طور پر (رہا کر کے) تمہارے ساتھ روانہ کر دو
  ديں گے۔ 

پس جب ہم نے ان سے ايک مقررره مدت تک کے لئے کہ جن تک انہيں پہنچنا چاہئے تھا عذاب کو دور کر ديا تو پھر وه 
   عہد شکنی کے مرتکب ہونے لگ گئے۔

  
   دو نکات:

  "نکث" کے معنی ميں بتی ہوئی اس کو کھولنا ليکن اس کے بعد عہد شکنی پر اس کا اطالق ہونے لگ گيا۔ 
اس آيت ميں "اجل" سے ممکن ہے وه مدت مراد ہو جو ضرت موٰسی انہيں مہلت کے طور پر ديا کرتے تھے کہ مثالً فالں 

ہيں اچھی طرح يہ باور ہو جائے کہ يہ خدائی سزا ہے کوئی اتفاقی سانحہدن يا فالں وقت عذاب ہر طرف ہو جائے گا، تاکہ ان
نہيں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ يہ مراد بھی ہو کہ يہ ضدی اور ہٹ دھرمی قوم آخر کار خداوند عالم کے حتمی قہر و غضب کا 

نے سے پہلے وقتی طور شکار ہو کر رہے گی ليکن اس حتمی اور يقينی مقرر کرده مدت کے پہنچنے اور دريا ميں غرق ہو
  پر اگر برسے عذاب کو عذا ب اٹھا ليا گيا ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ ضرورت اور مجبوری انسان کے غرور کو توڑ کر رکھ ديتی ہے۔ بول شاعر ١

  آنچہ شيران را کندو رويہ مزاج احتياج الت، احتياج الت، احتياج 
  رورت ہے اور ضرورت ہے۔ (لماوقع عليہم الرجز) يعنی چيز شيروں کو روباه مزاج بنا ديتی ہے، وه ضرورت ہے، ض

  ۔ کفار بھی اولياء هللا کے توبل سے نتيجہ حاصل کيا کرتے تھے (ياموسی ادع لنا) ٢
  ۔ انسانوں اور مردوں کو غالمی ہائے آزادی دالنا، انبياء کے منصب ميں شامل ہے۔ (لنرسلن معک بنی اسرائيل) ٣
  ين نہ کرنا جو مجبوری کے وقت ديتے ہيں (فلما کشفنا ۔۔ ينکثون) ۔ لوگوں کے ايسے وعدوں پر کبھی يق۴
   38۔ عام طور پر انسان اس وقت سرکشی پر اتر آتا ہے جب رفاه اور آسائش کی حالت ميں ہوتا ہے۔ (کشفنا ۔ ينکثون) ۵
  ۔ خوشگوار واقعات اور ناخوش گوار حوارث کی اس نٓظم کائنات ميں ايک مدت مقرر ہے۔ (الی اجل) ۶

  
   ١٣۶آيت 

بُْو ا بِٰاٰيتِنَا َو َکانُْوَعْنہَا َغفِلِْيَن     ٠فَاْنتَقَْمنَاِمْنہُْم فَاْغَرْقٰنہُْم ِفْی اْليَمِّ بِاَ نَّہُْم َکذَّ

ترجمہ: پس ہم نے ان سے انتقام لے ليا اور انہيں دريا ميں غرق کر ديا، کوينکہ وه ہماری آيات کو جھٹاليا کرتے تھے اور ان
   39برتے تھے۔  سے غفلت

  
   دونکات:

  "انتقام" کے معنی سزا ہيے ناکہ کينہ پروری۔ 
مصر کی قديم "سمندر اور دريا کو کہتے تھے چونکہ اس داستان کا تعلق مصر سے ہے لٰہذا اس پر ان نعت کو قرآن ميں 

  بھی استعمال کيا گيا ہے۔ (از تفسير نمونہ۔ منقول نہ معجم الکبير) 
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   پيام:
  اريوں اور بالؤں کا اصل خود ہمارے اندر ہے ۔ اور غفلت کی سزا بہت سنگين ہے (غافلون) ۔ ناخوش گو١
  منقتم" (انتقام لينے واال) بھی ہے ’۔ جہاں پر خدا وند عالم "رؤف" (مہربان) ہے وہاں پر وه ٢

  
   ١٣٧آيت 

ْرِض َوَمَغاِربَہَا الَّتِْی بََرْکنَا فِْيہَا ط َو تَمَّْت َکلَِمُت َربَِّک اْلُحْسٰنی َعلَی بَنِْی اِْسَرآئِْيَل بَِماَواَْوَرْثنَا اْلقَْوَم الَِّذْيَن َکانُْو يُْستَْضِعفُْوَن َمَشاِرَق ااْلَ 
ْرنَا َما َکاَن يَْصنَُع فِْرَعْوَن َوقَْوُمہ َوَماَکانُْوايَْعِرُشْونَ     ٠َصبَُرْوا َوَدمَّ

ستعفف لوگ تھے (فرعون والوں کے غرق ہو جانے کے بعد) ايسی سرزمينترجمہ: اور ہم نے ان (بنی اسرائيل) کو جو کہ م
کے مشارق اور منارب کا وارث بنايا کہ جس ميں ہم نے برکت قرار دی۔ اور بنی اسرائيل کاميابی کے بارے ميں تيرے 

اس کی قوم (والوں) نے پروردگار کا اچھا وعده پورا ہو گيا اس لئے کہ انہوں نے صبر سے کام ليا۔ اور جو کچھ فرعون اور 
  بنايا اور پھياليا ہوا تھا اسے ہم تباه و برباد کر ليا۔ 

  
   دونکات:

جس عالقہ کے بنی اسرائيل وارث ہوئے وه موجوده شام، اردن، مصر، لبنان، اور فلسطين کا عالقہ تھا، کہ جس کہ سرزمين 
  ظيم انبياء کی بعثت اور دفن کی جگہ ہے۔ مادی برکات کی حامل بھی تھی اور معنوی برکات کی بھی کہ هللا کے ع

جو سرزمين فرعون والوں کے اختيار ميں تھی وه اس قدر وسيع تھی کہ اس کے ہر عالقہ ميں متعدد افق اور مختلف طلوع و
  غروب کے مقامات تھے۔ 

  
   پيام:
  روا) ۔ صابر اور صاحبان عزم و حوصلہ متصفف ہی زمين کے وارث ہو سکتے ہيں۔ (اورثنا۔ بماصب١
  ۔ انبياء کی حکومت ہی، حکومِت مستفعفن ہے۔ (يستضعفون) ٢
۔ هللا اپنے وعدے پر عمل کرتا ہے۔ (جيسا کہ موٰسی کی قوم کے صبر کے نتيجہ ميں اسے زمين کا وارث بنايا اسی سورت ٣

  کی روشنی ميں)۔  ١٢٩۔١٢٨کی آيات 
  ۔ زمين گول ہے اور اس کے کئی مشارق اور کئی مغارب ہيں۔ ۴
  ۔ زمين کا سرسبز ہونا وار انبياء کا مقام پيدائش ہونا برکت کے دو عامل ہيں۔ (بارکنا) ۵
  ۔ جو قوم راه خدا ميں اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور صبرو حوصلے سے آگے بڑھتی ہے وه فاتح اور کامياب ہے (بماصبروا) ۶
  ھيار ڈالنا نہيں ہوتا۔ ۔ طاغوتی طاقتوں کے دباؤ کے مقالبے ميں ڈٹ جانا ہوتا ہے ذلت کے ساتھ ہت٧
  ۔ جو معاشره الٰہی رنگ اختيار کر چکا ہو وہان طاغوت کے تمام مفہرا ختم کر دينے چاہئيں۔ (دمرنا) ٨
  ۔ صنعت و حرفت، کاشتکماری اور فن تعمير کے لحاظ سے قوم فرعون بہت ترقی کر چکی تھی۔ (يعرشون) ٩

  
   ١٣٨آيت 

ٰالِھَةٌ قَاَل اِنَُّکْم قَْوٌم  ْلبَْحَر فَاَتَْوْ◌ا علَٰی قَْوٍم َيْعِکفُْوَن َعٰلی اَْصٰناٍم لَّھُْم قَالُْوا ٰيُمْوْ◌ٰسی اْجَعْل لَّنَا اِٰلھًا َکَما لَھُمْ َوَجَوْزنَا بِبَنِٓیْ اِْسَرآئِْيَل ا
   oتَْجھَلُْوَن 

اپنے بتوں کے گرد محبت اور ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائيل دريا کے پار کر ديا، پس وه ايک ايسی قوم کے پاس آئے جو 
احترام کے ساتھگ عبادت ميں لگے ہئوے اور قيام پذير تھے۔ (يہ کيفيت ديکھتے ہی) انہو ں نے کہا: اے موسٰی! ہامرے لئے

بھی اس طرح خدا بنا دے جس طرح ان کے لئے خدا (االبت) ہيں۔ موٰسی نے کہا: يقينا تم ايسے لوگ ہو جو نادانی سے کام 
  ليتے ہو۔ 

  
   يک نکتہ:ا

جو لوگ ساری زندگی جادو اور جادوگری سے گزار چکے تھے وه تو ايک معجزه ديکھتے ہی امر حد تک مومن ہو گئے 
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کہ فرعون کی ہر قسم کی دھمياں ان کے ہائے ثبات ميں لغزثر پيدا نہ کر سکيں، ليکن موٰسع کے يہ موالی ان سے اس قدر 
منظر ديکھ کر ان سے بتوں کا تقاضا کرنے لگے، بت پرستی کا گمراه کن  معجزات مالحظہ کرنے کے باوجوديت پرستی کا

   40منظر ديکھنے کے ساتھ ہی وه گمراہی کی طرف مائل ہو گئے۔ 
  

   پيام:
  ۔ انسان بعض اوقات اہم ترين نعمت کو بھی بھال ديتا ہے (جاوزنا۔ اجعل لنا) ١
  تاريخ کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ ۔ عبادت اور پرستش (خواه حق کی ہو يا باطل کی) انسانی ٢
۔ جب تک انسان کا ايمان و عقيده پختہ نہ ہو جائيں اسے اس وقت تک گمراه کن اور خطرناک عالقوں ميں ہجرت نہيں کرنا ٣

  چاہئے۔ (فاتوا علی قوم) 
  ۔ ماحول مجبور نہيں کرتا ليکن اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ (اتواعلی قوم۔۔۔) ۴
  وام ہر لمحہ انحراف و گمراہی کے خطرات سے دوچار ہيں۔ (قالواياموسٰی) ۔ افراد ہوں ، اق۵
  ۔ تقليئد اور فيشن پرستی انسانی خصائل ميں شامل ہے (کمالھم الھة) ۶
  ۔ خراب قسم کے لوگ اپنے رہبروں سے بھی خرابی ہی کی درخواستے کرتے ہيں۔ (اجعل لنا) ٧
يک تقاضا صحيح بھی ہو۔ اور ہر جگہ پر اکثريت اور اس مطالبے اہم نہيں ۔ ضرور نہيں ہے کہ ہر مقام پر لوگوں کا ہر ا٨

  ہوا کرتے۔ (اجعل لنا) 
۔ بعوض اوقات ايک منفرا کے ديکھ لينے سے (خواه وه منظر فلم کيصورت ميں ہو يا تصوير کی، ڈش انٹينا کی صورت ٩

  اہے۔ (قالو۔ قالوا)  ميں ہو مجلس اور محفل کی دہبر کی تمام تربيتی رحمتوں ہريانی پھر جات
  ۔ بيرونی اور اجنبی دشمن سے بدتر اندرونی احمق حمايتی ہوتے ہيں۔ (يموسی اجعل۔۔) ١٠
  ۔ جہالت ، بت پرستی کی جڑ ہوتی ہے۔ (مجھلون) ١١
  

   ١٣٩آيت 

ِ◌ٌر ّمّ◌َ◌ا ھُْم فِْيِہ َو ٰبِطٌل ّمّ◌َ◌ا َکانُْوا يَْعَملُْوَن     oاِنَّ ٰھُوآٰلِء ُمتَّبِّ

ی نے) کہا: يقينا يہ بت پرست قوم کہکو خبر گمراہی ميں يہ ره رہی ہے ۔ ہالک ہونے والی ہے اور جو کچھ يہ ترجمہ: (موسٰ 
  لوگ سرانجام دے رہے ہيں سب باطل اور ناکاره ہے۔ 

  
   دونکات:

  "متبر" کے لفظ کو "تبار" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ميں "ہالکت" 
بيان کرائی ہے جو انہوں نے لوگوں کو دی تھی کہ ہمارے اس عالقے ميں  يہ آيت شايد حضرت موٰسی کی اس بشارت کو

  آنے سے شرک اور گمراہی محو ہو جائے گی۔ (تفسير مراغی) 
  

   پيام:
  ۔ فکری گمراہی بھی ختم ہو جانے والی ہے اور عملی گمراہی بھی۔ انجام کا کب کا خاتمہ ہو کر رہے گا (متبر) ١

  
   ١۴١۔  ١۴٠آيت 

لَُکْمْ◌ َعٰلی اٰلعلَِمْيَن قَاَل اََغيْ  ِ اَْبِغْيُکْم اِٰلھاً َو ھَُو فَضَّ و اِْذ اَْنَجْيٰنُکْم ِمْن ٰاِل فِْرَعْوَن يَُسْوْ◌ ُمْونَُکْم ُسْوَء اْلَعَذاِب يَقَتِّلُْوْ◌ُن اَْبْ◌نَآَء  oََر ّهللاٰ
ّبّ◌◌ِ  ْنْ◌ رِّ    oُکْمْ◌ َعِظْيٌم ُکْم َو يَْستَْحيُْوَن نَِسآَء ُکْمط َو فِی ٰذلُِکْم بآَلٌء مِّ

ترجمہ: (موٰسی نے) کہا: آيا تمہارے لئے اس خدا کے عالوه کوئی اور معبود تالش کروں کہ جس نے تمہيں تمام جہانوں پر 
  فضيلت دی ہے؟ 

اور (اس وقت کو مت بھالؤ) جب ہم نے تمہيں آل فرعون سے نجات دی، وه تمہيں مسلسل سخت عذاب بے دو چار کئے 
ے لڑکوں کو قتل کرايا کرتے تھے اور لڑکيوں کو (خدمت گزاری اور کنيزی کے لئے) زنده چھوڑ ديتے ہوئے تھے۔ تمہار
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  تھے۔ اور اس مشکل حالت ميں تمہارے لئے تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ 
  

   ايک نکتہ:
  ا۔ "يسونکم" کا کلمہ "سوم" سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے کسی چيز کے پيچھے جان

  
   پيام:
  ۔ عبادت ہميشہ سوچ سمجھ کر اور عقل و شکر کے تحت ہونی چاہئے (اغير هللا الغی وھوفضلکم) ١
۔ دوسرے لوگوں پر انہيں فضيلت عطا کرنا، خداوندعالم کے خصوصی لطف و کرم کی وجہ سے تھا لٰہذا شکر بھی ٢

  خصوصی طور پر بجا النا چاہئے۔ (فضلکم) 
ميں اگرچہ دل غوت کا دباؤ اور موٰسی کی قيادت اس نجات کا اہم موجب تھی ليکن حقيقی نجات  ۔ بنی اسرائيل کی بجات٣

  دہنده تو خداوند عالم ہی تھا۔ (انجيناکم) 
  ۔ طاغوتوں کے ماہر ان کے يارومددگار لوگوں کے بغير کوئی طاقت نہيں ہوتی (آل فرعون) ۴
ا کی نعمتيں ياد دال تے رہيں تاکہ لوگ غفلت کا شکار نہ ہو جائيں۔ ۔ رہبروں کا کام ہوتا ہے کہ وه لوگوں کو ہميشہ خد۵

  (واذانجيناکم) 
  ۔ ہر قسم کے ناگوار اور تلخ حوادث خدا کيط رف سے آزمائش وائلڈ کا ذريعہ ہوتے ہيں۔ (بال من ربکم) ۶
  يقتلون ابناء کم) ۔ طاغوت اپنی حکومت کو بچانے کے لئے بے گناہوں کا خون بہانے سے بھی دريغ نہيں کرتے۔ (٧
  ۔ عورتيں اور نئی نسل طاغوتی طاقتوں کا زياده نشانہ ہوتے ہيں۔ ٨

  
   ١۴٢آيت 

ی قَْوِمْی َو اَْصلََح َو ْوٰسی اِلَِخْيِہ ٰھُرْوَن اْخلُْفنِْی فِ َو ٰوَعْدنَا ُمْوٰسی ثَٰلثِْيَن لَْيلَةً َو اَْتَمْمٰنھَا بَِعْشٍر فَتَّمّ◌َ◌ ِمْيقَاٌت َربِّہ اَْربَِعْيَن لَْيلَةً َو قَاَل مُ 
   oاَلََ◌ تَتَّبِْع َسبِْيَل اْلْ◌ُمْفِسِدْيَن 

ترجمہ: اور ہم نے (توريت اور آيات الٰہی کے حصول کے لئے کوه طور پر) موتے اے تيس راتوں کا وعده کيا۔ اور اس 
ہلے) موٰسی نے اپنے وعدے کو اس راتوں کے اضافے کے ساتھ مکمل ہو گيا۔ اور (اس وعده گاه کی طرف جانے سے پ

بھائی ہارون سے کہا: ميری امت ميں مريے جانشين بن کر رہو اور لوگوں کے کاموں کی اصالح اور فساد برپا کرنے والوں
  کے راستے کی پيروری نہ کرو۔ 

  
   چندنکات:

واعدنا موسٰیآيت ميں حضرت موٰسی سے چاليس راتوں کے وعدے کی بات ہے جب کہ ارشاد ہوتا ہے "و ۵٠سوره بقره کی 
اربعين ليلة" ليکن اس آيت ميں تيس کے ساتھ دس راتوں کے اضافے کی بات ہے۔ اور امام محمد باقر کے فرماں کے مطابق 

   )۶١صد ٢اس طرح سے بنی اسرائيل کی آزمائش مقصود تھی (تفسير نورالثقلين صد
ليلة" استعمال کيا گيا ہے اور يہ شايد اس لئے ہے اگرچہ يہ مدت چالی سشبانہ روز پر مشتمل تھی ليکن اس کے باوجود لفظ "

کہ غالب طور پر مناجات رات کو کی جاتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ يہ بھی ہو کہ اس دور ميں کيلنڈر کی بنياد 
  (ليلة) چاند پر رکھی جاتی تھی۔ اور چاند رات کو ہی آشکار ہوتا ہے اسی لئے دن کا شمار بھی رات ہی ميں ہوتا تھا۔ 

 "اربعين" يا "چاليس" کے عدد ميں بھی کئی راز پوشيده ہيں۔ اور اديان کی نعت ميں اس عدد کو ايک خاص مقام حاصل مثالً 
  ۔ حضرت رسول خدا چاليس سال کی عمر ميں مبعوث پر سالت ہوئے۔ ١
حضرت فاطمہ الزہرا عليہا  ۔ آنحضرت چاليس روز تک حضرت خديجہ ابکری سے جدار ہے تاکہ آسمانی غذا نازل ہو اور٢

  السالم کی والدت کا پيش خيمہ قرار پائے۔ 
  ۔ چاليس دن تک حضرت رسول خدا سے وحی منقطع رہی۔ ٣
  ۔ حضرت موٰسی کی قوم چاليس برس تک سرگرداں رہی۔ ۴
  ۔ حضرت نوح کے زمانے ميں چاليس دن تک بارش برستی رہی۔ ۵
باب پيدا ہو جاتے ہيں کہ جن سے انسان بروز قيامت فقہاء کے زمرے ميں ۔ چاليس حديثيں ياد کرلينے سے اس بت کے اس۶
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  محشور ہو گا۔ 
۔ چاليس سال تک روحانی اور معنوی بالديگی کے اسباب مہيا ہوتے رہتے ہيں اس کے بعد کام مشکل تر اور حساب سخت ٧

  تر ہو جاتا ہے۔ 
  ھڑکنے سے مريض کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ ۔ سوره حمد کو چاليس مرتبہ پانی پر دم کر کے اسے مريض پر چ٨
  ۔ شرابی کی نامز چاليس دن تک قبول نہيں ہوتی۔ ٩
   41۔ اگر کسی مومن کے جنازه پر چاليس مومن اس کی نيکی کی گواہی ديديں تو خداوند عالم اسے بخش ديتا ہے۔۔۔ ١٠

  ر خروج ميں بھی بيان ہوا ہے۔ يہ بات بھی ذہن نشين رہے کہ حضرت موٰسی کی چاليس راتوں کا ماجرا توريت سف
اسالمی روايات کی رو سے ان چاليس راتوں ميں سے پہلی تيس راتيں ماه ذيقعده کی تھيں اور دوسری دس اضافی راتيں 

  ذلحجہ کی پہلی دس راتيں تھيں۔ (تفسير نورالثقلين) 
  

   پيام:
يں ہوتی۔ (شبانہ اور عارفانہ عبادات و مناجات ۔ کسی مقدمہ، خودسازی اور عبادت کے بغير کسی پر آسمانی کتاب نازل نہ١

  الزم ہيں) 
۔ ذمہ دارياں خواه کتنی ہی کيوں نہ ہوں اور خواه رہبر کی ذات سے ہی کيوں نہ متعلق ہوں انہيں عبادت، اعتکاف اور ٢

  خدائے رازونياز سے مانع نہيں ہونا چاہئے۔ (وواعدنا موسٰی) 
  وقت نہايت ہی موزون ہوتا ہے۔ (ليلة)  ۔ رازونياز اور مناجات کے لئے رات کا٣
  ۔ الٰہی قانون اس قدر مقدس ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے پرٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے۔ (وواعدنا) ۴
۔ حکعمت کی بنياد پر قانون ، فرمان اور پروگرام ميں تبديلی ميں کوئی حرج نہيں ہے يہ ايسے ہے جسے کوئی ڈاکٹر کی ۵

  صوصی کينيت کے پيش نظر اس کے نسخون ميں تبديلی کرتا رہتا ہے۔ (فاتمہنا ھا بعثد) کسی مريض کی خ
  ۔ نئے رہبر کو تجربہ کار پرانے رہبر کے روشادوش تحريک کے ہر ايک نشيب و فراز ميں ساتھ رہنا چاہئے۔ (الخيہ) ۶
  ۔ کسی معاشرے کو رہبر کے بغير نہيں ہونا چاہئے۔ (اخلفنی) ٧
  کا حق انبياء کو حاصل ہے (اخلفی) ۔ رہبر کے تقرر ٨
۔ ايک ہی دور ميں بيک وقت دو رہبر نہيں ہو سکتے، جب تک موٰسی موجود رہے، ہارون نے نبی ہونے کے باوجود ٩

رہبری کی باگ دوڑ کو ہاتھ ميں نہيں ليا۔ اور قيادت موٰسی موجود رہی اور جب موٰسی نے پرده غيبت اختيار کيا تو ہارون 
  کے جانشين قرار پائے۔ قيامت ميں ان 

  ۔ رہبری اور قيامت کے دائر ه اختيار اور اقتدار ميں فرق ہوتا ہے۔ (فی قومی) ١٠
  ۔ قائد اور رہبر کا کلی اور عمومی فريضہ امت کی اصالح ہے۔ (اصلح) ١١
و اپنے فريضہ ۔ اگر عوام الناس خود بخود فساد و خرابی کی طرف جھک جائيں يا اس کے خواہان ہو جائيں تو رہبر ک١٢

  سے ہاتھ نہيں اٹھا لينا چاہئے۔ اور اسے کسی سے نہيں گھبرانا چاہئے۔ (التتبع سبيل المفسدين) 
۔ باوجوديکہ حضرت ہارون معصوم اور هللا کے نبی تھے ليکن پھر بھی حضرت موٰسی نے انہيں دو اہم فرائض کی ١٣

  وی نہ کرنا۔ طرف متوجہ کيا ايک تو اصالح امت اور دوسرے مفسدين کی پير
۔ انبياء امت کيلئے اس قدر ہمدرد، خير خواه اور دل سوز ہوتے ہيں کہ چند مختصر دنوں تک کے لئے بھی اسے ١۴

  سرپرست کے بغير نہيں چھوڑتے۔ (اخلفنی) 
۔ حضرت موٰسی تو اپنی چند روزه اور عارضی غيبت کے لئے اپنا جانشين مقرر کر کے جائيں ليکن (عقيده اہلسنت کے ١۵

   42مطابق) سرور دو عالم، خاتم االنبياء ابدی اور دائمی عيبت کے لئے اپنا جانشين مقرر نہ فرمائيں؟ 
۔ رہبر اور قائد ميں دونوں طرح کے کاموں کی صالحيت ہونی چاہئے ايجابی کاموں کی بھی (اصلح) اور سلبی کاموں کی١۶

  بھی (التتبع) 
  ی ہے۔ (اريسن) ۔ ہر کام ميں دمت کا تقرر اور تعين ضرور١٧
۔ خداوند عالم کی اپنے انبياء کے لئے وعده گاه ياتھ تو کوه طور ہے يا پھر غار حرا ہے، جبکہ اپنے نيک بندوں کے لئے ١٨

  اس کی ضيافت، دعا و مناجات ہے (واعدنا) 
  

   ١۴٣آيت 
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ا َجاَء ُمْوْ◌ٰسی لِِمْيٰقاتِنَا َو َکلََّمہ َربَّہ قَاَل َربِّ اَِرِنْی اَْنظُْر اِلَْيَکط قَاَل لَْن تَٰرنِْی َوٰلِکِن اْنظُْرْ◌ اِٰلی اْلَجبَِل فَاِنَّ اْستَقَرَّ َمَکانَہ فََسْوَف  َو لَمَّ
ا اَفَاَق قَاَل ُسْبٰحنََک تُبْ  َ◌ا تََجلَّی َربَّہ لِْلَجبَِل َجَعلَہ َدکاًّ َوَخرَّ ُمْوٰسی َصِعقَاً فَلَمَّ ُل اْلُمْوِمنِْيَن  ُت اِلَْيَک َو اَنَاتَٰرنِْیْ◌ فَلَمَّ    oاَوَّ

ترجمہ: اور جب موٰسی ہمارے وعده کے مقام پر پہنچ گئے اور اس کے پروردگار نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو موٰسی نے 
عرض کيا: پروردگارا! تو مجھے اپنے آپ کو دکھال تاکہ ميں تجھے ديکھو! هللا تعالٰی نے فرمايا: تو مجھے ہرگز نہيں ديکھ 

ں البتہ پہاڑ کی طرف ديکھ اگر وه اپنی جگہ برقرار رہا تو مجھے بھی بہت جلد ديکھ لے گا۔ پس جب اس کے ربپائے گا۔ ہا
نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی اور جلوه دکھايا (اور اپنی عظمت کا پر تو پہاڑ پر ڈاال) تو پہاڑ کو (صاف زمين کی مانند) ريزه 

گر پڑے پس جب ہوش ميں آئے تو کہنے لگے: تو پاک و منزه ہے (کہ ديکھا  ريزه کر ديا اور موٰسی مدہوش ہو کر زمين پر
  جائے يا کسی مکان کا محتاج ہو يا تيری ذات محل حوادث ہو) ميں تيری طرف واپس آتا ہوں اور سب سے پہال مومن ہوں۔ 

  
   چند نکات:

  يدان بن گيا۔ "دک" کے معنی ہيں صاف اور چٹيل ميدان پہاڑ ريزه ريزه ہو گيا حتی کہ چٹيل م
وه خدائی طاقت آيا عظيم طاقت تھی يا قوت امورج تھی يا کوئی اور تھی طاقت؟ غرض جو کچھ بھی تھا اس نے پہاڑ کو نرم 

  اور جاہے بے جا کر ديا۔ 
موٰسی کی طرف سے خدا کے ديکھنے کا تقاضا دو مرتبہ ہوا۔ ايک بار تو ذات خداوند عالم کی حقيقت کے ديدار کا مطالبہ 

ا جو خود حضرت موٰسی کی طرف سے کيا گيا اور اس کے جواب ميں يہ آيت نازل ہوئی کہ موٰسی ميں اس کے ديکھنے تھ
کی اہليت نہيں ہے۔ اور ايک بار بنی اسرائيل کی جاہالنہ خواہش تھی جبکہ وه بہانے کی تالش ميں تھے اور چاہتے تھے کہ 

  ا باره آيات بعد ميں پڑھتيں۔ خدا کو اپنے سر کی آنکھوں سے ديکھيں اور يہ ماجر
  

   پيام:
   43۔ خداوند تعالٰی ان ظاہری آنکھوں سے نہيں ديکھا جا سکتا نہ تو دنيا ميں اور نہ آخرت ميں (لن ترانی) ١
۔ هللا تعالٰی کو اس کے آثار کے ذريعہ پہچانا جا سکتا ہے اور اس کے جلوں کو ديکھا جا سکتا ہے۔ (بلکہ يہ بات بھی ياد ٢

  ہ جلووں کی حقيقت بھی اچھی طرح واضح ہے۔ ان کے آثار کو ديکھا جا سکتا ہے۔ (تجلی۔ جعلہ دکا) رہے ک
  ۔ انبياء اپنے مکتب و مذہب کے سرخيل ہوتے ہيں۔ (اول المٔومنين) ٣

  
   ١۴۴آيت 

ِکِرْيَن قَاَل ٰيُمْوٰسی اَنِّی اْصطَفَْيتَُک َعلَی النَّاسِّ بِِرٰسٰلتِْی َو بَِکالَِمْی فَُخْذ َما اٰ  َن الّشٰ    oتَْيتَُک َوُکْن مِّ

ترجمہ: خداوند عالم نے فرمايا: اے موٰسی! ميں نے تجھے اپنا پيغام پہنچانے اور اپنے ساتھ کالم کمرنے کے لئے تمام 
لوگوں سے برگزيده کيا ہے پس جو کچھ ميں نے تجھے (کتاب اور انواح) عطا کی ہيں انہيں پکڑ لے اور شکر گزاروں ميں 

  ہو جا۔  سے
  

   پيام:
۔ حضرت موٰسی هللا کے برگزيده بندے ہيں اور ان کے هللا سے تقاضے ، بے ہوش ہو جانا اور توبہ وغيره ان کی ١

   44برگزيدگی سے مانع نہيں ہيں۔ (اصطفتيک) 
  ۔ خدائی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے ، دينی اور تبليغی مسٔوليت بھی خدائی نعمتوں ميں سے ايک ہے۔ ٢
۔ طاغوتی حکومت کے خاتمے اور الٰہی معاشره کے تشکيل پا جانے کے بعد خدائی احکام و قوانين کے اجرا کی نوبت آتی ٣

  ہے۔ (فخذمااتيتک) 
  ۔ شکر صرف ايک اخالقی تقاضا ہی نہيں خدا کا حکم اور واجب فريضہ بھی ہے۔ (کن) ۴

  
   ١۴۵آيت 

ٍة َو اََمَر قَْوَمَک يَاُْخُذْوا بِاِْحَسنِھَاط  َوَکتَْبْ◌نَا لَہ فِی ااْلَْلَواِح ِمْن ُکلِّ َشْیٍء َمْوِعظٍَة ّوّ◌َ◌ تَْفِصْيالً ِلِ◌ُکّلّ◌ِ◌ َشْیٍء فَُخْذ ھَا بِقُوَّ
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   oَساُْوِرْيُکْم َداَراْلٰفِسِقْيَن 

وری طاقت ترجمہ: اور ہم نے الواح (تورات) ميں موسٰی کيلئے ہر چيز کا موعظہ اور تفصيل لکھ دی (اے موسٰی ) انہيں پ
بہت جلد ميں تمہيں فاسق لوگوں کا ٹھکانہ (جہنم)  45سے لے لے اور قوم کو حکم دے کہ ان ميں سے بہتر کو اختيار کريں۔

  دکھاؤں گا۔ 
ايک نکتہ: ممکن ہے کہ قوت سے مراد يہ ہو کہ اگر پوری طاقت کے ساتھ تورات پر عمل کرو گے تو اپنے دشمنوں پر 

  ں انکے گھر دکھالئيں گے جو تم حاصل کرو گے۔ غالب آجاؤ گے اور ہم تمہي
  

   پيام:
۔ انسان کو تکبر، ہدايت اور آيات خداوندی پر ايمان النے سے محروم کر ديتا ہے۔ (ساصرف) يعنی خدا وند عالم کسی کو ١

ہ انسان کے بھی کسی وجہ کے بغير گمراہی کے رستوں ميں نہيں چھوڑتا اور اپنا لطف و کرم اس سے نہيں اٹھاتا۔ بلکہ ي
  اپنے کرتوت ہوتے ہيں جو اسے گمراه کرتے اور ايمان سے محروم کر ديتے ہيں۔ (ساصرف۔ يتکبرون) 

۔ تکبر ايسی خصلت ہے جو دل کو سياه اور خداوندعالم کی طرف سے مقرر کرده ہدايت کے نشانات کو غير موثر کر ديتا ٢
  ی اسے کوئی فائده نہيں پہنچا سکتيں۔ (وان يرواکل آية) ہے۔ اور خدا کی طرف سے بار بارنازل ہونے والی آيات تھ

  ۔ کمزور اور محتاج شخص کو تکبرزيب ہی نہيں ديتا بلکہ کبر زيبا ہے جناب کبريا کے واسطے (بطيرالحق) ٣
  ) ۔ انسان کو ہدات اور گمراہی کے راستوں ميں کسی ايک کو اکتيار کرنے ميں آزاد ہے۔ (التخذ وه سبيال۔ يتخذوه سبيال۴

  
   ١۴۶آيت 

ْشِد الَيَتَِّخُذوهُ َسبِياًل َوإِْن َسأَْصِرُف َعْن آيَاِتی الَِّذيَن يَتََکبَُّروَن فِی اأْلَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ َوإِْن يََرْوا ُکلَّ آيٍَة الَيُْؤِمنُوا بِہَ  ا َوإِْن يََرْوا َسبِيَل الرُّ
بُوا بِآيَاتِنَا َوَکانُوا َعْنہَا َغافِلِيَن يََرْوا َسبِيَل الَغیِّ يَتَِّخُذوهُ َسبِياًل َذلِ    َک بِأَنَّہُْم َکذَّ

ترجمہ: جوزمين ميں ناحق تکبر کرتے ہيں ميں انہيں بہت جلد اپنی آيات پر ايمان سے پھير دوں گا (وه يوں کہ) اگر (ہماری 
و ديکھ ليں تو اسے اختيار نہيں کريں قدرت کی) کوئی ھبی نشانی ديکھيں تو ايمان نہيں الئيں گے اور اگر ہدايت کی راه ک

گے اور اگر گمراہی کی راه کو ديکھ ليں تو اسے اختيار نہيں کريں گے اور اگر گمراہی کی راه کو ديکھ ليں تو اسے اختيار 
  کر ليں گے، يہ اس لئے ہے کہ انہوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا ہے اور ان سے غفلت اختيار کئے ہوئے تھے۔ 

  
   پيام:
انسان کو تکبر، ہدايت اور آيات خداوندی پر ايمان النے سے محروم کر ديتا ہے (سا صرف) يعنی خدا وند عالم کسی کو ۔ ١

بھی کسی وجہ کے بغير گمراہی کے راستوں ميں نہيں چھوڑتا اور اپنا لطف و کرم اس سے نہيں اٹھاتا۔ بلکہ يہ انسان کے 
  ايمان سے محروم کر ديتے ہيں۔ (ساصرف۔ يتکبرون) اپنے کرتوت ہوتے ہيں جو اسے گمراه کرتے اور 

۔ تکبر ايسی خصلت ہے جو دل کو سياه اور خداوند عالم کی طرف سے مقرر کرده ہدايت کے نشانات کو غير موثر کر ديتا ٢
  ہے اور خدا کی طرف سے بار بار نازل ہونے والی آيات بھی اسے کوئی فائده نہيں پہچا سکتيں۔ (و ان يرواکل آية) 

  ۔ کمزور اور محتاج شخصکو تکبر زيب ہی نہيں ديتا بلکہ کبرزيبا ہے جناب کبريا کے واسطے (بغيرلحق) ٣
  ۔ انسان ہدايت اور گمراہی کے راستوں ميں کسی ايک کو اختيار کرنے ميں آزاد ہے (ال يتخذوه سبيال۔ يتخذوه سبيلہ) ۴

  
   ١۴٧آيت 

ِخَرِة َحبِطَْت اَْعَمالَہُْمط ھَْل يُْجَزْوَن ااِلَّ َما َکانُْوا يَْعَملُْوَن َوالَِّذْيَن َکَذبُْوا بِٰاٰيتِنَا َولِقَآ    oَء ااْلٰ

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری آيات اور قيامت کے دن کی مالقات کو جھٹاليا ہے، ان کے اعمال نيت نابود ہو گئے۔ تو کيا
  ان کے کئے کے عالوه کوئی اور جزا ملے گی؟ 

  
   دونکات:
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بط" کا لفظ "حبطت الناقة" سے ليا گيا ہے جس کا معنی ہے: وه اونٹنی جس نے زہر کھا ليا ہو اور اس کا پيٹ پھو ل کر "ح
  اس ميں سوراخ ہو جائے اور اس کی آنتيں باہر آ چکی ہوں۔ 

يتے ہيں (تفسير اس طرح بعض کام ايسے ہوتے ہيں جو انسان کی ساری زندگی کے اعمال کو زہر کی مانند تباه و برباد کر د
  فی ظالل القرآن) 

 "حبط" "عدل" کے خالف نہيں ہے بلکہ قانون کے مطابق اور انسان کے اعمال کا نتيجہ ہے۔ (ھُل يجزون االماکانوا يعملون) 
  

   پيام:
  ۔ کفر اور آيات الٰہی کی تکذيب گزشتہ اعمال کے حبط ہونے کا موجب ہيں (کذبوا۔ حبطت) ١
  ورعذاب ، تجسم اعمال ہی تو ہے (ھل يجزون االماکا نوا يعملون) ۔ قيامت کے دن کی جزا ا٢

  
   ١۴٨آيت 

ٰظلِِمْيَن ْم َواَل يَْھِديَھُْم َسبِْيالً م اِتَِّخُذْوهُ َو َکانُْوا َواتََّخَذ قَْوُم ُمْوٰسی ِمْنم بَْعِده ِمْن ُحلِّیّ◌ِ◌ِھْم َعَجالً َجَسد ًالَّہ ُخَواٌرط اَلَْم يََرْوا اَنَّہ اَل يَُکلَِّمھُ 
o   

ترجمہ: اور موٰسی کی قوم نے موسٰی (کے کوه طور پر جانے) کے بعد اپنے زيورات سے بچھڑے کا مجسمہ بنايا جس سے 
گائے کی آواز آتی تھی۔ آيا انہوں نے يہ نہ ديکھا کہ وه بچھڑا نہ تو ان کے ساتھ باتيں کرتا ہے اور نہ ہی انہيں سيدھے راه 

  نے بچھڑے کو معبود بنا ليا اور ظالم ہو گئے۔  کی ہدايت کرتا ہے؟ انہوں
  

   چند نکات:
  بنی اسرائيل کی گوسالہ پرستی کا تذکره قرآن مجيد کی چوده سورتوں ميں موجود ہے۔ 

ان کی گوسالہ پرستی اچانک اور کسی مقدمہ کے بغير وجود ميں نہيں آ گئی تھی، بلکہ اس کے بھی کئی اسباب تھے ايک تو 
مصر ميں کئی سال تک گائے کی شکل کے بتوں کو ديکھا تھا، جب دريائے نيل سے عبور کر کے اس پار  يہ کہ انہوں نے

 پہنچے تو ان کی نگاہيں پہلی مرتبہ ايسی قوم پر جا پڑيں جو گائے کی پوجا کر رہی تھی اس کا بھی انہوں نے فوری اثر ليا۔ 
ہو جانا بھی اس کا باعث ہو گيا کہ مخالفين کو موقعہ مل جائے اس کے عالوه تيس راتوں کی مدت کا چاليس راتوں ميں تبديل

اور وه پھر حضرت موسٰی کے مرنے کے افواہيں پھيالنا شروع کر ديں يہ پھر عوام الناس کی جہالت اور سامری کا ہنرمند 
دا پرستی کی بجائے ہاتھ اس کيلئے مرنے سوہاگے کا کام دے گيا ان اسباب کا نتيجہ يہ نکال کہ موسٰی کی قوم کے دو خ

  "گوسالہ پرستی" اختيار کر لی۔ 
ويں آيت ميں گوسالہ سازی کی نسبت سامری کی طرف دی گئی ہے ليکن سب سے زياده تعجب آور بات يہ ٧٨سوره طہ کی 

  سفر خروج) ميں اس کی حضرت ہارون کی طرف دی گئی ہے۔  ٣٢ہے کہ تورات (باب 
رستی کی طرف جھکاؤ کی نسبت کچھ لوگوں کی طرف دی گئی ہے سب کی ويں آيت ميں گوسالہ پ ١٠٩اسی سورت کی 

  طرف نہيں ارشاد ہوتا ہے۔ "ومن قوم موسٰی امة۔۔۔" 
  

   پيام:
۔ دشمن اپنے کاروبار کو فروغ دينے کے لئے اپنے ہنر اور عوام کے رجحانات سے استفاده کرتا ہے۔ (بچھڑے کا مجسمہ ١

  ے) بنايا۔ لوگوں کی سونے سے محبت ہوتی ہ
  ۔ سامری کا بنايا ہوا بچھڑا، مجسمہ تھا۔ ٢
  ۔ لوگوں کے گمراہی کرنے کے لئے رزق و برق اور شرابے کو بڑی حد تک عمل دخل حاصل ہے۔ (عليھم خوار) ٣
  ۔ ہر آواز کے پيچھے نہيں جانا چاہئے۔ (لہ خوار) ۴
  ۔ انسان کے معبود کو اس کا ہاوی بھی ہونا چاہئے۔ (اليھديھم) ۵
فات، کجرويوں اور گمراہيوں کے خاتمہ کے لئے قابل لمس دالئل سے کام لينا چاہئے۔ بچھڑے کی خدائی کی نفی ۔ انحرا۶

يوں ثابت ہو گی کہ وه مصنوع (بنايا ہوا) ہے صانع (بنانے واال) نہيں ہے۔ زمان و مکان اور حجم و شکل کا محتاج ہے۔ اور 
  نہ ہی راہنمائی کرتا ہے۔ (از تفسير الميزان) سب سے آساب بات يہ کہ يہ تو بات کر سکتا ہے اور 
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۔ جو شخص اپنے ہی ہاتھوں سے بنی ہوئی چيز کا اسير ہو جائے اور حق کو چھوڑ دے وه ظالم نہيں تو اور کيا ہے؟ (کانوا٧
  ظالمين) 

  
   ١۴٩آيت 

ا َسقَطَ فِْی اَْيِدْيِھْم َو َراَْوا اَنِّھُْم قَْد َضلُّوا ال قَالُْولَئِْن لَّْم يَْرَحْمنَا َربَّنَا َويَْغفِْر لَ     oنَا لَنَُکْوَ◌نَنَّ ِمَن اْلٰخِسِرْيَن َولَمَّ

و چکے ہيں تو کہنے لگےترجمہ: اور جب انہوں نے اپنا سقوط اپنے ہاتھوں ديکھا اور يہ بھی ديکھا کہ يقينی طورپر گمراه ہ
  کہ اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ فرمايا اور ہميں معاف نہ کيا تو ہم حتما خساره اٹھانے والوں ميں سے ہوں گے۔ 

  
   پيام:
  ۔ انسان جب تک اپنے اعمال کا نتيجہ نہ ديکھ لے اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ نہيں ہوتا۔ (لماسقوط۔۔) ١
  ت اور مغفرت کے بغير، زبان اور خسارے ميں ہے۔ (خاسرين) ۔ انسان هللا کی رحم٢

  
   ١۵٠آيت 

ا َرَجَع ُمْوْ◌ٰسی اِٰلی قَْوِمہ َغَضبَاَن اَِسفاً ال قاََل بِْئَسَما َخلَْفتُُمْو ِنْی ِمْنم بَْعِدْيج اََعِجْلتُْم اَ  ْمَر َربَُّکم َواَْلٰقی ااْلَْلَواَح َواََخَذ بَِرْاِس اَِخْيِہ َولَمَّ
ٓهُ اِلَْيِہ قَاَل اْبَن اُمَّ اِنَّ اْلقَْوَم اْستَْضْ◌َعفُْو نِْی َوَکاُدْوا يَْقتُلُْو نَنِْی فاََل تُْشِمْت بَِی ااْلَ يَ  لِِمْيَن ُجرُّ    oْعَدآَء َواَلَ تَْجَعْلنِْی َمَع اْلقَْوِم الظّٰ

کی طرف واپس آ گئے اور بچھڑے کی ترجمہ: اور جب موٰسی (کوه طور سے) غضبناک اور افسوس کی حالت ميں اپنی قوم
پرستش کو ديکھا تو کہا: تم نے ميرے اور ميرے بڑے جانشين ثابت ہوئے۔ کيا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے (کہ جس
ميں اس نے دس راتوں کا اضافہ کر ديا) سبقت لے گئے؟ (اور تم نے اتنا بھی صبر نہ کيا کہ ميں کوه طور سے واپس آ جاتا)

ات کيک الواح کو زمين پر پھينک ديا اور اپنے بھائی کے سر (کے بالوں ) کو پکڑ کر اپنی طرف کھينچا۔ (ہارون اور تور
نے) کہا: اے ميرے ماں جائے اس قوم نے مجھے کمزور سمجھ ليا تھا۔ (ميری بات تک کو نہيں سنا بلکہ) قريب تھا مجھے 

نہ کريں جس سے ميرے دشمنوں کو خوشی حاصل ہو، اور نہ ہی  قتل کر ديتے۔ پس (ميں بے گناه ہوں اور آپ) ايسا کام
  مجھے ظالموں کے ساتھ بھی قرار نہ ديں۔ 

  
   پيام:
  ۔ افکار و عقائد کی گمراہی کے مقابلے ميں دينی غيرت کا مظاہره کرنا چاہئے۔ (غضبان آسفا) ١

  تحريک کی آفات ميں سے ارتدار اور رجحت پسندی ہے۔ 
ندی پر انقالب اور اصالحی تحريک کی آفت ہوتی ہے لٰہذا قائد تحريک کو پہلے سے ہی اس بارے ۔ ارتداو اور رجحت پس٢

  ميں سوچ سمجھ لينا چاہئے۔ (افسوس بچھڑے کی پرستش پر کيا گيا تھا) 
  فا) ۔ اولياء هللا کا غم و غصہ لوگوں کے حال پر افسوس کی بنا پر ہوتا، ان کا کوئی ذاتی نظريہ نہيں ہوتا۔ (غضبان آس٣
۔ اگر کسی وقت خدا کی طرف سے کسی چيز کے بيان کرنے يا امرونہيں ميں تاخير ہو جائے تو جلد بازی سے کام نہيں ۴

  لينا چاہئے۔ (اوعجلتم امر ربکم) 
۔ حضرت موسٰی کی واپسی ميں تاخی راور کوه طور ميں ٹھہرنے کی مدت ميں تجديد، حکم الٰہی سے عمل ميں آئيں اس ۵

  اپنی مرضی کا کوئی دخل نہيں تھا بلکہ اس ميں تربيت کا پہلو نماياں تھا۔ (امرر بکم) ميں حضرت کی 
۔ جس معاشرے کا خمير مرده ہو چکا ہو، افکار منحرف ہو چکے ہوں اور سوچ جامد ہو چکی ہو تو ايسی حکمت عملی ۶

جائيں اور جمود ٹوٹ جائے۔ (القی اختيار کرنی چاہئے جس سے مرده خمير زنده ہو جائيں منحرف افکار راه راست پر آ 
  االانواح واخذ براس اخيہ يجره) 

  ۔ مرد کے لئے النبے بال رکھنے ميں کوئی حرج نہيں۔ (اخذ براس اخيہ يجره) ٧
۔ غصہ ور شخص کے سامنے مہر و محبت سے لبريز گفتگو کرنی چاہئيے۔ (قل ابن ام) باجوديکہ حضرت موسٰی اور ٨

  تھے ليکن ہارون نے موٰسی کو "ماں جائے" کہہ کر خطاب کيا۔ حضرت ہارون کے والدين ايک 
۔ کل کے متصنف جو فرعون کے عذاب اور شکنجوں سے بچ کر يہاں آ گئے آج اپنے قائدين کو کمزور بنانے کے درپے ٩
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  ہو گئے تھے۔ (استضعفونی) 
ت کو قتل کی دھمکياں دينے لگ ۔ انسانی اخالق کی پستی مالحظہ ہو، کہ بچھڑے کی پرستش کی خاطر اپنے ولی نعم١٠

  گئے تھے۔ (وکا دوايقتلوننی) 
۔ ڈانٹ ڈپٹ کے موقع پر يہ بات بھی پيش نظر رکھنی چاہئے کہ دشمن کو اس سے ناجائز فائده اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ١١

  (اليسئمت) 
ے ہيں۔ (بچھڑے کی پرستش۔ ضروری نہيں کہ انبياء کے تمام اصحاب عادل ہوں بعض اوقات کچھ لوگ مرتد بھی ہو سکت١٢

  تک کر سکتے ہيں۔) 
  ۔ جب معاشره اور طرح بگڑ چکا ہو تو بعض اوقات انبياء کی کوششيں بھی مکمل طور پر بار آور ثابت نہيں ہوتيں۔ ١٣
  

   ١۵١آيت 

ِحِمْينَ     oقَاَل َربِّ اْغفِْر لِْی َواِلَ ِخْی َو اَْدِخْلنَا فِْی َرْحَمتَِک َو اَْنَت اَْرَحُم الّرٰ

ترجمہ: (اور جب موٰسی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو) کيا: پروردگارا! مجھے اور ميرے بھائی کو بخش دے اور ہميں اپنی رحمت 
  ميں داخل کر دے اور تو سب رحم کرنے والوں ميں سے زياده رحم کرنے واال ہے۔ 

  
   پيام:
ا حضرت ہارون پر غصہ کرنے کی وجہ ۔ حضرت موٰسی کی مغفرت طلبی يا تو دوسروں کو سبق دينے کے لئے تھی ي١

  سے تھی۔ يا پھر الواح تورايت کو زين پر پھينکنے کی بنا پر ۔ 
۔ معاشرے کے طوفانی اور بحرانی امام ميں قائدين کو دوسروں سے زياده دعا اور خداوند کے لطف و کرم کی ضرورت ٢

  ہوتی ہے۔ (وادخلتافی رحمتک) 
  حق ميں بھی دعا کرنی چاہئے۔ (لی والخی)  ۔ اپنے ہم کاروں اور معاونين کو کے٣
  ۔ بخشش ، خداوند عالم کی رحمت ميں داخل ہونے کا مقدمہ ہويت ہے۔ (اغفر، ادحلنا) ۴
  ۔ دعا کے وقت خداوند عالم کے بہترين لطف و کرم اور اعلٰی صفات کو ذکر کرنا چاہئے۔ (ارحم الراحمين) ۵

  
   ١۵٢آيت 

ْنْ◌يَاط َو َکَذلَِک نَْجِزْی اْلُمْفتَِرْیْ◌َن اِنَّ الَِّذْيَن اتََّخُذْوْ◌ا  بِِّھْم َوِذلَّةٌ فِی اْلَحٰيوِة الدُّ    oاْلِعْجَل َسيَنَا لُھُْم َغَضَب ِمْن رَّ

ترجمہ: بے شک لوگوں نے بچھڑے کو (خدا) بنايا اور ان کے پروردگار کی طر سے غضب انہيں بہت جلد آلے گا اور 
  م افرا پردازوں کو اسطرح کی سزا ديتے ہيں۔ دنيوی زندگی ميں ذلت بھی اور ہ

  
   ايک نکتہ:

سے پہلے کی آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ وه لوگ اپنے کئے پر پشيمان ہوئے اور الزاہات سے  ١۴٩اسی سورت کی آيت 
ه کی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہيں ہوئی۔ توبہ کی قبوليت صرف اس صورت ميں ہوتی ہے جيسا کہ سوره بقر

بنائی ہے کہ يہ اپنے آپ پر ظلم ہے اور ان سے مطالبہ کيا گيا ہے کہ هللا کے حضور توبہ کريں اور ايک  ۵۴تحريت 
  انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبواالی بارئکم فاقتلو انفسکم" ’دوسرے کو قتل کريں۔ 

صرف زبان کے ساتھ "استغفر هللا" کہنا ہی کافیجی ہاں! خدا کو چھوڑے دينے اور بچھڑے کے پيچھے لگ جانے کی توبہ 
نہيں بلکہ جس طرح سوره بقره ميں بتايا گيا ہے اس کی سزا ور توبہ يہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ايک دوسرے کو انقالبی

  قتل کريں تاکہ مشرک کے ساتھ نبردآزمائی کا يہ نظريہ رہتی دنيا تک اور آئنده اور نسلوں ميں باقی رہے۔ 
  
   م:پيا
  ۔ مرتد لوگوں پر هللا تعالٰی کا غضب نازل ہوتا ہے۔ (غضب من ربھم) ١
  ۔ خدا کا غضب صرف بنی اسرائيل کے ساتھ خاص نہيں دوسرے اقوام پر بھی نازل ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ (کذلک) ٢
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  ۔ اوليأ خدا کا غضب، خدا ہی کا غضب ہوتا ہے (غضبان آسفا۔ غضب من ربھم) ٣
۔ جو لوگ ايمان النے کی بجائے رزق و برق اور شور شرابے کے حامل بچھڑے کی پرستش ميں لگ جاتے ہيں وه اس ۴

  دنيا ميں بھی رسوا ہوا کرتے ہيں۔ (ذلة فی الحٰيوة الدنيا) 
  

   ١۵٣آيت 

يِّٰاِت ثُمَّ تَابُْوا ِمْن بَْعِد ھَا َو ٰاَمنُْوا اِنَّ َربَّ  ِحْيٌم َوالَِّذْيَن َعِملُْوا السَّ    oَک ِمْنم بَْعِد ھَا لََغفُْوُر رَّ

ترجمہ: جن لوگوں نے برائيوں کا ارتکاب اور اس کے بعد (پشيمان ہوئے اور) توبہ کر لی اور ايمان الئے تو يقينا اس کے 
  بعد تمہارا پروردگار بھی بخشنے واال مہربان ہے۔ 

  
   پيام:
  وقت کی جا سکتی ہے۔  ۔ راستہ ہميشہ کے لئے کھال ہوا ہے اور توبہ ہر١
۔ برخالف ورزی کی توبہ، اسکی کام کی تالفی ہے، بچھڑے کی پوجا کی توبہ يہ ہے کہ حقيقی معنوں ميں لوٹ آنے کے ٢

بعد خدا پر ايمان اليا جائے اور اسکی عبادت کی جائے۔ (امنوا) اور وه بھی اسی طرح جس طرح اس سے پہلی آيت ميں اور 
  ميں بتايا گيا ہے۔  ويں آيت ۵۴سوره بقره کی 

۔ حقيقی معنوں ميں توبہ کرنے والوں کے لئے خدا کی طرف سے بخشش کے عالوه اس کی رحمت بھی ان کے شامل حال ٣
  ہوتی ہے۔ (غفور رحيم) 

  
   ١۵۴آيت 

ْوٰسی اْلَغَضُب اََخَذااْلَْلَواَح َو فِْیْ◌ نُْسَختِھَا ھُدًی وَّ َرْحَمةٌ لِلَّ  ا َسَکَت َعْن مُّ    oِذْيَن ھُْم لَِربِِّھْم يَْرْ◌ھَبُْوَن َو لَمَّ

ترجمہ: اور جب حضرت موٰسی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے (زمين سے) الواج (تختيوں) کو اٹھايا اور اس ميں لکھا ہو 
  اتھا ان لوگوں کے لئے ہدايت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہيں۔ 

  
   چند نکات:

  تا ہے جس ميں اجتناب اور بچاؤ کا پہاڑياں ہوتا ہے۔ "رھب" اور "ترھيب" ايسا خوف ہو
يہ نہيں کيا کہ: موٰسی نے غصے سے دستبرداری اختيار کی" بلکہ فرمايا ہے کہ "غصے نے موسٰی سے ہاتھ اٹھا ليا" يہ 

  حضرت موٰسی کے غصے پر مکمل کنٹرول کی طرف اشاره ہے۔ 
 کے زمين پر گرنے سے نہ تو وه ٹوٹيں اور نہ ہی کم و بيش ہوئيں۔ "اخذا اللواح" کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ تختيوں 

  
   پيام:
  ۔ آسمانی قوانين رحمت خداوندی ہوتے ہيں اور ہدايت کو اسی رحمت و مہربانی کے ساتھ ہونا چاہئے۔ ( ہدی و رحمة ) ١
لئے مايہ ہدايت ہے۔ (ھدی ۔۔۔  ۔ صرف قرآن ہی متقين کے لئے ہدايت نہيں "ھًدی للمتقين " توريت بھی صاحبان تقوٰی کے٢

  يرھبون) 
  ۔ خدا کا خوف، انسان کے لئے رحمت خداوند کے دروازے کھول ديتا ہے۔ (رحمة للذين ۔۔ ) ٣

  
   ١۵۵آيت 

ْجفَةُ قَاَل َربِّ لَْو ِشْئَت اَھْ  ا اََخَذْتھُُم الرَّ فَھَآُء ِمنَّاَو اْختَاَر ُمْوٰسی قَْوَمہ َسْبِعْيَن َرُجاَل لِِّمْيقَاتِنَا فَلَمَّ لَْکتَھُْم ِمْن قَْبِل َو اِيَّايَط اَتُْھلُِکنَا بَِما فََعَل السُّ
ُل بِھَا َمْن تََشآُء َو تَْھِدْی َمْن تََشآئُط اَْنَت َو لِّيُّنَا فَاْغفِْر لَنَا َو اْرحَ     oْمنَا َو اَْنَت َخْيُر اْلَغافِِرْيَن اِْن ِھَی ااِلَّ فِْتنَتَُکط تُضِّ

اور موٰسی نے ہماری وعده گاه (کی طرف جانے) کے لئے اپنی قوم سے ستر مردوں کا چنا پس جونہنم زلزلے نے  ترجمہ:
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انہيں اپنی لپيٹ ميں ليا تو موسٰی نے کہا: پروردگارا! اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کو بھی اور مجھے بھی اس (کوه طور تک 
ے بدلے ہالک کرتا ہے جو ہم نے بے وقوف اور ناسمجھ لوگوں نے پہنچنے) سے پہلے ہالک کر ديتا، کيا تو ہميں اس ک

سرانجام ديا ہے؟ يہ توتری آزمائش کے عالوه اور کچھ نہيں کہ اس آزمائش کے ذريعہ جسے تو (مناسب سمجھے اور) 
ں بخش چاہے گمراه کر دے اور جسے تو چاہے (اور الئق سمجھے) ہدايت کرے تو ہمارا ولی اور سرپست ہے۔ کہيں تو ہمي

  دے اور ہم پر رحمت فرما کيونکہ تو بہترين بخشنے واال ہيے۔ 
  

   چند نکات:
آيا حضرت موٰسی کا ايک متصات (مقام وعده) تھا يا کئی؟ اور کيا ان لوگوں کی ميقات ميں ہالکت ان کے خدا کے ديدار کے 

تفصيلی گفتگو ہے ليکن اس کا آيت  تقاضے کی وجہ سے عمل ميں آئی يا گوسالہ پرستی کی وجہ سے؟ اس بارے ميں کافی
  کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہيں لٰہذا ہم اس سے چشم پوشی کرتے ہيں۔ 

حضرت موٰسی کے اصحاب نے اس قدر معجزات ديکھنے کے باوجود بھی خدا کے ديدار يا اس کی آواز سننے کا شديد 
ی نے سات سو افراد کے درميان ميں سے منتخب اصرار کيا اور ان کی تعداد کستر تھی اور ان ستر لوگوں کو حضرت موسٰ 

کيا تھا۔ اور يہ لوگ کوه طور پر گئے اور خدائی قہر و غضب ميں مبتال ہو گئے۔ لٰہذا جو معجزات ديکھ چکا ہو اسے مزيد 
  بہانے بہل بنانے چاہيں۔ 

  "چاليس کے عدد" کی مانند "ستر کے عدد" ميں بھی راز در پوشيده ہے۔ 
  

   پيام:
اور اہم مسائل کے لئے جانے کے واسطے برجستہ افراد کا انتخاب ہونا چاہئے۔ تاکہ يہ کس و ناکس او ر ہر سطح کا ۔ مقام ١

  انسان (واختصار موٰسی) 
۔ انبياء کرام عليہ السالم اپنے تحريک کے لئے ظاہر پر عمل کہتے ہيں تاکہ علم غيب پر۔ يہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انبياء 

  اد ناالئق بھی ثابت ہوتے ہيں۔ کے منتخب کرده افر
  ۔ تمام حوادث اور بالؤں ميں خدائی آزمائش ہوتی ہے۔ اور ہر آزمائش ميں لوگ درجنوں ميں تقسيم ہو جاتے ہيں۔ ٣

۔ جب حضرت موٰسی جيسے پيغمبر کے منتخب افراد ناالئق ثابت ہو سکتے ہيں تو عام لوگ اپنے لئے امام کيونکر منتخب کر
  سکتے ہيں؟ 

  ض اوقات قہر خداوند کی ااغ اس قدر شعلہ ور ہو جاتی ہے کہ خشک و تر لباس ميں مل جاتے ہيں۔ ۔ بع
  ۔ خدا کی آزمائش اور امتحان ميں صفيں ايک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہيں۔ (تضل ۔۔ تھدی) 

  ۔ بہانے بنانا احمق اور بے وقوف لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ (السفھاء) 
  کی تعريف کرنی چاہئے۔ (انت ولينا فاغفرلنا)  ۔ دعا مانگنے سے پہلے خدا

۔ جب تک روح کا صفحہ گناه کی آلودگيوں سے پاک نہيں ہو گا تب تک خدا کی رحمت کو اپنے اند رجذب نہيں کر پائے ٩
  گا۔ (اغفرلنا۔ ارحمنا) 

وتی ہے يا منت و احسان۔ خدا کی بخشش اور بندوں کی بخشش ميں فرق ہوتا ہے کيونکہ بندوں کی بخشش يا تو دير سے ہ١٠
  جتانے کے ساتھ يا پھر حقارت کا پہلو اپنے ساتھ لئے ہوتی ہے۔ جب کہ بخشش خداوندی ايسی نہيں ۔ (ٰخير الغفرين) 

 ۔ لوگوں کے طعنے سہنے اور ان کا دباؤ برداشت کرنے سے زياده آسان ہے۔ (من قبل وايای) ١١

 

 تفسيرنور

 
   ١٧٠تا  ١۵۶آيت نمبر 

  
   ١۵۶آيت 
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ِخَرِة اِنَّا ھَٰدنَا اِلَْيَکط قَاَل َعَذابِْی اُِصْيُب ِبِ◌ه َمنْ  ْنيَا َحَسنَةً وَّ فِی ااْلٰ اََشآُء َو َرْحَمتِْی َو ِسَعْت ُکلَّ َشْيئٍط فََساَ ْکتُبُھَا  َواْکتُْب لَنَا فِی ٰھِذه الدُّ
ٰکوةَ َوالَِّذْيَن ھُْم     oبِٰاٰيتِنَا يُْوِمنُْوَن لِلَِّذْيَن يَتَّقُْوَن َو يُْوتُْوَن الزَّ

ترجمہ: اور (خدا وندا!) تو ہمارے لئے اس دنيا ميں اور آخرت ميں خير اور نيکی مقرر فرما اس لئے کرم تيری طرف لوٹ 
آئے ہيں اور توبہ کر لی ہے۔ (هللا تعالٰی نے) فرمايا: ميں اپنا عذاب جسے چاہوں (اور وه مستحق بھی ہو) پہنچاؤں گا، اور ہر 

ت ہر چيز پر چھائی ہے۔ اور ميں بہت جلد اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے مقرر کر دوں گا جو تقوٰی اختيار رحم
  کرتے ، زٰکوة ادا کرتے اور ہماری آيات پر ايمان رکھتے ہيں۔ 

  
   چند نکات:

  حضرت موٰسی کی سابقہ دعاؤں کے ساتھ اس درخواست کا بھی تعلق ہے۔ 
ن لوگوں کی توبہ کی طرف اشاره ہے جو منحرف ہو گئے تھے اور خدا کے ديدار کا ناجائز "حدنا" کے لفظ کے ساتھ ا

  مطالبہ کيا تھا۔ 
  

   پيام:
  ۔ بہترين قدم اور بہترين کام، پائيدار اور دائمی ہو (واکتب) ١
  ۔ بہترين دعا وه ہے جو سب سے زياده جامع ہو (دنيا و آخرت) ٢
  شت خدائی الطاف و کرم کے حصول کی راه ہے۔ (ھدنا) ۔ خالص دل کے ساتھ خدا کی طرف بازگ٣
  ۔ خدا کی رحمت بے حدو حساب ہے، اگر کوئی اس تک نہيں پہنچ پاتا تو اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ (رحمتی وسعت) ۴
  ۔ رحمت خداوندی لب خيز پر حاوی ہے ليکن عذاب الٰہی ايسا نہيں ہے (عذ؟اب بے اصب بہ۔۔) ۵
تہا اور المحدود ہے ليکن اس سے ناگده اٹھانے کی شرط يہ ہے کہ تقوٰی اختيار کہا جائے، زکٰوة۔ خدا کای رحمت کی بے ان۶

  اداؤں جائے اور ايمان رکھا جائے (يتقون ۔ الزٰکوه۔ يومنون) 
۔ خداوند عالم کی رحمت اس دنيا ميں سب کے شامل حال ہے (وسعت) ليکن آخرات ميں اس سے صرف ايک خاص گروه ٧

  ائے گا (ساکتبھا للذين۔۔) ہی فائده اٹھ
  

   ١۵٧آيت 

یِّ الِِّذْی يَِجُدْونَہ َمْکتُْوباً ِعْنَد ھُْم فِْی التَّْوٰرِة وَ  ُسْوَل النَّبِیِّ ااْلُ مِّ ْنِجْيَل يَاْ ُمُرھُْمْ◌ بِاْلَمْعُرْوِف َو يَْنٰھھُْم َعِن اْلُمْنَکِر َو اَلَِّذْيَن يَتَّبُِعْوَن الرَّ  ااْلِ
ُم َعلَْیْ◌ْ◌ِھُم اْلَخٰبئَِث َو يََضُع َعْنھُْم اِْصَر ھُْم َوااْلَ ْغٰلَل الَّتِْی َکانَْت َعلَْيِہْمط يَِحلُّ لَھُمُ  ُرْوه َو  الطَّيِّٰبِت َو يَُحرِّ فَالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا بِہ َو َعزَّ

   oلُِحْوَن ْنُصُرْوهُ َو اتَّبَُعْوا النُّْوَر الَِّذْی اَْنَزَل َمَعہ اُْوٰلٓئَِک ھُُم اْلُمفْ 

ترجمہ: جو لوگ اس رسول اور پيغمبر کی اتباع کرتے ہيں جس نے دنيا ميں کسی سے کوئی سبق نہيں پڑھا ۔ کہ جس (کے 
نام و نشان) کو وه لوگ اپنے پاس موجود تو رات دا نبھل ميں لکھا ہوا ہيں (ايسا پيغمبر ہے) جو انہيں نيک کاموں کا حکم ديتا

ہے، اور جو پاک و پاکيزه چيزيں ہيں ان کے لئے حالل کرتا ہے اور جو بلند اور خبيث چيزيں  ہے اور برائيوں سے روکتا
ہيں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان سے بوجھ ہلکا کرتا ہے اور ان پر پڑے ہوئے پھندے ان سے ہٹا ديتا ہے۔ پس جو لوگ 

ی اتباع کريں گے جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے تو ايمان لے آئيں گے اور اس کا احترام کريں گے اور اس (قرآن اور) نور ک
  وہی لوگ فالح پانے والے ہيں۔ 

  
   چند نکات:

"اُّمی" ايسا کلمہ ہے جو "اُم" کی طرف منسوب ہے، اور اُمّی اس شخص کو کہتے ہيں جس نے کسی سے کوئی سبق نہ پڑھا
  ہو، اور بالکل ايسے ہو جيسے شکم مادر سے متولد ہوا ہو۔ 

کہتے ہيں "امی" اس شخص کو کہتے ہيں جو "امت" يعنی عوام الناس سے تعلق رکھتا ہو طبقہ اشرافيہ سے بعض حضرات 
  اس کا تعلق نہ ہو۔ 

  جبکہ کچھ اور لوگ اسے "ام القری" يعنی مکہ کی طرف منسوب سمجھتے ہيں يعنی "مکہ واال" 
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جھتے ہيں ليکن پھر بھی انہيں تحريف شده کتابوں "ہم اگرچہ بعض وجوہات کی بناء پر توريت اور انجيل کو تحريف شده سم
ميں حضرت پيغمبر کی ذات سے متعقل کئی ارشادات اور بشارتيں موجود ہيں۔ اور يہ اس بات کا سبب تھے کہ اہل کتاب 

  آنحضرت کی معرفت حاسل کريں اور آپ کو ايسے پہچانيں جيسے باپ اور اپنی اوالد کو پہچناتا ہے۔ چنانچہ مالحظہ ہو: 
  ، ١٠نمبر  ۴٩، سفر پيدائش (تکفدين) باب ١٨نمبر  ١٧توريت بمفر تکوين (پيدائش) فصل 

  ۔ ٢۶آيت  ١۵آيت  ١۴انجيل: يوحنا باب 
مرد اور ايک عورت تعليم يافتہ تھے۔ اور اگر آنحضرت نے کسی شخص سے ايک  ١٧بوقت بعثت مکہ مکرمہ ميں کل 

  می" (کسی سے سبق نہ پڑھا ہوا) کے عنوان سے متعارف نہ کراتے۔ حرف بھی پڑھا ہوتا تو کبھی بھی اپنے ااپ کو "ا
   )۴٠٩(مالحظہ ہو تفسير نمونہ منقول از فتوح البالن بالذری نمبر 

  "اغالل" باطل عقائد، خرافات، بت پرستی، باپ دادا کی اندھی تقليد کے بندھنوں اور زنجيروں کو کہتے ہيں۔ 
  

   پيام:
   47ظيم رسول "اّمی" يعنی کسی سے سبق پڑھا ہوا نہيں تھا (االمی) ۔ اسالم کا جليل القدر اور ع١
  ۔ بات کو پکا کرنے اورحق کو ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اسمی اور تحرير سند ہو (مکتوبا) ٢
ض ميں ۔ اپنے بعد آنے والے رہبر اور قائد کے بارے ميں خبر دينا اور اس کی تفصيل بيان کرنا قيادت اور رہبری کے فرائ٣

  شامل ہے۔ (مکتوباعندھم فی التوراة) 
  ۔ بہتر يہی ہے کہ ہر آنے واال مبلغ اپنے بعد آنے والے مبلغ کے لئے راه ہموار کرے ۴

  ( فی التوراة واالنجيل) 
ں ۔ اگر تورات اور انجيل ميں پيغمبر اسالم کا نام و نشان نہ ہوتا تو مخالفين کے لئے بڑ ا آسان سی بات تھی کہ وه دونو۵

کتابيں لے آتے اور کہتے کہاں ہے وه سب کچھ جس کا تم دعوٰی کرتے ہو؟ اور مخالف کو شکست دينے کا يہ بہترين ذريعہ 
تھا، نہ لشک رکشی کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس قدر سرمايہ خرچ کرنے کی، جس سے معلوم ہوتا ہے ان کتابوں ميں وه 

  سب کچھ تھا جس کا قرآن کہتا ہے۔ (يجدونہ) 
امربالمعروف اور نہی عن المنکر انبياء عظام عليہم السالم کے تبليغی پروگراموں ميں سرفہرست ہے۔ (يامرھم بالمعروف) ۔۶
  ۔ غذا کے بارے ميں اسالم کی خاص توجہ رہی ہے۔ (يحرم۔ يحل) ٧
  ۔ خدا کی حالل اور حرام کرده چيزيں فطرت کی بنياد پر ہيں۔ (طيبات ۔ خبائث) ٨
و يوم عوام الناس کے گلے کا زنجير ہوتی ہيں اور انبياء و اولياء هللا کے عالوه باقی سب دنيا ان زنجيروں ميں۔ غلط عادات ٩

  جکڑی ہوئی ہے۔ (اصرھم) 
۔ تبليغ اور تربيت کا اصل انداز يہی ہے کہ پہلے سہوليات فراہم کی جائين پھر قدغن کا سوچا جائے۔ (يحرم سے پہلے ١٠

  "يجل" ہے) 
  غمبر کی ذات پر ايمان ہی کافی نہيں ان کی حمايت اور عزتے و توقير بھی الزم ہے۔ (عزروه۔ نصروه) ۔ صرف پي١١
  ۔ عزت و احترام اور توقير ، نصرت، تعاون اور امداد کے ساتھ ہونا چاہئے، ورنہ نفاق ہو گا۔ (عزروه، نصروه) ١٢
  لنور) ۔ قرآن ايک ايسا نور ہے جو دل و دماغ کا منور کر ديتا ہے۔ (ا١٣
۔ پيغمبر السالم کا احترام اور ان کی نصرت، ان پر ايمان کی مانند کسی خاص زبان يا مکان کے ساتھ متعلق نہيں ہے ہر ١۴

زمانے اور ہر مکان ميں ان کا احترام اور ان کی نصرت فرض ہے، لٰہذا آنحضرت کی قبر مطہر اور آچار باقيہ کا احترام 
  ميں آتا ہے۔ (عزروه)  بھی آپ کی نصرت و تکريم کے زمرے

  
   ١۵٨آيت 

ِ اِلَْيُکْم َجِمْيعاً ِن الَِّذْی لَہ ُمْلُک السَّٰمٰوِت َو ااْلَْرِض اَل اِ  ِ َو َرُسْولَِہ قُْل ٰياَ يُّھَا النَّاُس اِنِّی َرُسْوَل ّهللاٰ ّٰ ٰلہَ ااِلَّ ھَُو يُْحِی َو يُِمْيُت فَٰاِمنُْوا بِا
یِّ الَّ  ِ َو َکلِٰمتِہ َو اتَّبُِعْوْ◌هُ لََعلَُّکْمْ◌ تَْھتَُدْوَن النَّبِیِّ ْاْ◌الُمِّ ّٰ    oِذْی يُْؤِمُن بِا

ترجمہ: (اے پيغمبر!) کہہ ديجئے اے لوگو! ميں تم سب لوگوں کی طرف خدا کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمين پر جس 
ہے۔ پس تم بھی خدا اور اس کے رسول پر کی حکومت ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہيں، وہی زنده کرتا اور موت ديتا 

ايمان لے آؤ جو کسی سے سبق نہ پڑھا ہوا پيغمبر ہے جو (خود بھی) خدا اور اس کے کلمات پر ايمان رکھتا ہے۔ اور اسی 
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  کی اتباع کرو شايد کہ تم ہدايت پا جاؤ۔ 
  

   چند نکات:
م اپنے "عالقہ" کے لوگوں کی ہدايت کی فکر ميں بعض متشرقين (يا اسالم شناس) حضرات يہ کہتے ہيں کہ: پيغمبر اسال

  تھے، ليکن جب انہيں کاميابی حاصل ہو گئی تو پھر "عالمين" کی ہاديت کی فکر لے کر آگے بڑھے" 
جميعا" "کافٰة" ’حاالنکہ بات وه نہيں ہے جو يہ لوگ کہتے ہيں، بلکہ حقيقت يہ ہے کہ قرآن مجيد کی بعض آيات ميں 

غ" وغيره جيسے کلمات حضرت رسول خدا کی آفاقی اور عالمی رسالت کو بيان کر رہے ہيں، اور مکہ "للعالمين" "ومن بَل
  ميں بھی اور کاميابی حاصل کرنے سے پہلے بھی آپ تمام کائنات کے رسول تھے نہ يہ کہ بعد ميں اس بارے ميں سوچا۔ 

ا کی خدمت ميں حاضر ہوا اور کہا: "آپ سمجھتے حضرت امام حسن مجتبٰی فرماتے ہيں کہ يہوديوں کا ايک گروه پيغمبر خد
ہيں کہ حضرت موٰسی کی طرح هللا کے رسول ہيں؟ "يہ سن کر آنحضرت نے قدرے سکوت اختيار فرمايا اور کہا: "جی ہاں!

ا اور ميں اوالد آدم کا سردار ہوں اور اس پر ميرے لئے فخر کی کوئی بات نہيں! ميں ہوں خاتم االنبياء پرہيزگاروں کا پيشو
  رب العالمين کا رسول!" 

انہوں نے پھر سوال کيا: "آپ کن لوگوں کی طرف مبعوث کئے گئے ہيں، عرب کی طرف ، عجم کی طرف يا ہماری طرف؟ 
  "جس پر يہ آيت نازل ہوئی يعنی ميں سب کی طرف بھيجا گيا ہو خواه عرب ہوں يا عجم يا تم لوگ! (تفيسر صافی) 

  ی اہميت پر داللت کر رہا ہے۔ لفظ "امی" کا تکرار مسئلہ ک
  

   پيام:
اس لئے عالمی مذہب کے لئے عالمی قائد اور  47۔ حضرت محمد مصطفی کی رسالت آفاقی اور عالمی ہے۔ (اليکم جميعا) ١

رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ آپ جناب کی عالمی رسالت بھی دوسرے تمام منصوبوں کی مانند مرحلہ وار آگے بڑھتی 
  ميں ذوالعشيره کی دعوت ، پھر ام القرٰی (مکہ) کے لوگ اس کے بعد دوسری دنيا۔ رہی ابتدا 

۔ نبوت ، توحيد اور معاد کا الزمی حصہ ہے، کيونکہ خداوند وحده الشريک تمام کائنات کا مالک ہے، موت اور زندگی بھی ٢
طرف سے ہونی چاہئے۔ (فامنوا با و رسولہ اسی کے ہاتھوں ميں ہے لٰہذا عالم انسانيت کی رہنمائی اور ہدايت بھی اسی کی 

  النبی االمن الذی) 
  ۔ رہبر اور قائد کو اپنی راه پر ايمان کامل رکھنا ہوتا ہے۔ (ئومن با وکلماتہ) ٣
۔ خدا اور رسول پر ايمان اور رسول خدا کی اتباع ايک دوسرے کے ساتھ ساتھ اور پہلو پہلو ہونا بھی ہدايت اور رہنمائی ۴

  ليل ہے۔ (آمنوا با ورسولہ ۔۔ واتبعوه لعلکم) کی د
۔ قرآن مجيد اور حضرت رسول خدا کی سنت و سيرت کی اتباع ضرور ہے۔ (سابقہ آيت ميں نور کی اتباع کا تذکره تھا اور ۵

  اس آيت ميں پيغمبر خدا کی پيروری کا ذکر ہے) 
  

   ١۵٩سوره اعراف آيت 

   oْوَن بِاْلْ◌َحقِّ َو بِہ يَْعِدلُْوَن وِمْن قَْوِم ُمْوٰسی اُمَّة ٌيَّْھدُ 

  ترجمہ: اور موسٰی کی قوم سے ايک گروه کے لوگ حق کی طرف ہدايت کرتے اور حق و عدالت کا فيصلہ کرتے ہيں۔ 
  

   چند نکات:
حق کی ہدايت ، عدم تعصب کی دليل اور حق شناسی اور حق کی اتباع کی دليل ہے اور اس حق پرست گروه کا ضدی مزاج 

  ور ہت دھرم يہوديوں سے کوئی تعلق نہيں ہے۔ ا
  اس گروه سے مراد شايد وه يہودی مراد ہوں جنہوں نے پيغمبر اسالم کی دعوت پر لبيک کہا:۔ 

  
   پيام:
۔ اقليتوں کے ساتھ تعلق کے سلسلے ميں انصاف سے کام نہيں چاہئے۔ اور خدمات اور کماالت کو نظر انداز نہيں کر دينا ١

  چاہئے۔ 
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   ١۶٠آيت 

َعَصاَک اْلَحَجَر فَاْنبََجَسْت ِمْنہُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َو قَطَّْعٰنہُُم اْثنَتَْی َعْشَرةَ اَْسبَاطاً اَُمماًط َو اَْوَحْينَا اِٰلی ُمْوٰسی اِِذاْستَْسٰقہُ قَْوُمٓہ اَِن اْضِرْب بِّ 
ْشَربَھُْ◌ْمط َوظَلَّْلنَا َعلَ  ْلٰويط ُکلُْوا ِمْن طَيِّٰبِت َما َرَزْقٰنُکْمط َو َما ظَلَُمْونَ َعْيناًط قَْد َعلَِم ُکلُّ اُنَاٍس مَّ ا ْيِھُم اْلَغَماَم َواَْنَزْلناَ َعلَْيِھُم اْلَمنَّ َو السَّ

   oَوٰلِکْنْ◌ َکانُْوا اَْنفَُسھُْم يَْظلُِمْونَ 

   ترجمہ:
ک (بنی اسرائيل کے خاندان سے اور) ايک اور ہم نے موسٰی کی قوم کو باره حصوں ميں تقسيم کر ديا تاکہ ان ميں سے ہر اي

امت جب موسٰی سے اس کی قوم نے پانی طلب کيا (تو ہم نے موسٰی کی طرف وحی کی) اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ پس 
اس پتھر سے پاره چشمے پھوٹ اٹھے (اور ہر طرف بہنے لگے اور وه بھی اسطرح کہ) ہر گروه نے اپنے حصے کے پانی 

زاؤں من اور سلوٰی کو نازل کيا۔ (اور انہيں کہا) پاک و پاکيزه روزی جو ہم نے تمہيں عطا کی ہے اس کو اچھی طرح کی غ
  سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے (اپنی نافرمانی کی وجہ سے) ہم پر ظلم نہيں کيا بلکہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ 

  
   چند نکات:

خاندان کے افراد کو کہا جاتا ہے اور بنی اسرائيل کی اس پر"اسباط" جمع ہے "سبط" کی اور سبط اوالد ، نورسوں اور ايک 
ايک خاندان ی شاخ کو "سبط" کہا جاتا ہے جو اوالد يعقوب ميں سے ايک فرزند کی طرف سے پروان چڑھی۔ اور آگے 

  بڑھی۔ 
  ے۔ "من" شہد کی مانند ايک شيره دار غذا کو اور "سلوٰی" بٹيرے کی مانند ايک حالل پرندے کو کہا جاتا ہ

"بارٰه" کا عدد سال کے مہيوں کا، بنی اسرائيل کے نقيبوں کا، پانی کے چشموں کا اور پيغمبر اسالم کے مقدس اور معصوم 
جانشينوں کا عدد ہے۔ چنانچہ پيغمبر اسالم نے اپنے جانشينوں کی تعداد بنی اسرائيل کے نشينوں کی تعداد کے مطابق باره 

يش سے ہوں گے۔ ليکن دشمنان اہلبيت اصبار نے بڑی کوشش کی ہے کہ يہ تعداد بنی اميہ بتائی ہے اور يہ بھی کہ وه اب قر
يا بنی عباس کے خليفوں سے پوری کجی جائے مگر وه کامياب نہ ہو سکے۔ حضرت پيغمبر کی مذکور حيثيت کو بيٹيوں 

  اسناد کے شيعہ اور سنی مورثين نے نقل کيا ہے۔ 
وئے۔ پتھر پہ عصاکا مارنا ، پانی کا بری مقدار ميں پھوٹ کر بہہ نکلنا اور بنی ايک ہی وقت ميں کئی معجزے رونما ہ

  اسرائيل کے باره قبيلوں کی تعداد باره چشموں کا پھوٹنا وغيره۔ 
  

   پيام:
۔ کسی اہم معاملے کو چالنے اور امور ميں سہولت پيدا کرنے کے لئے منصوبہ بندی اور منصفانہ تقسيم بہت ضروری ١

  (قطعنا ھم) ہوتی ہے۔ 
  ۔ لوگ اپنی مادی اور اقتصادی ضروريات بھی انبياء کی خدمت ميں پيش کيا کرتے تھے (استقاه) ٢
۔ وسيلہ کی زياده اہميت ،اہميت اراده الٰہی کو حاصل ہے، کہ بعض اوقات لکڑی کا ايک ڈنڈا پر جگہ الٰہی ارادے کے تحت ٣

  مشکل کشائی کا کام کرتا ہے (بعصاک) 
روه کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کہاں مراحہ کرنا ہے تو بہت سی اجتماعی اور معاشرتی مشکالت حل ہو ۔ اگر ہر گ۴

   48جائيں (قدعلم کل اناس مشربھم) 
کے  ۵۶۔ اگر مقصد تربيت کجرنا ہو تو ايک موضوع کے تکرار ميں کوئی حرج نہيں ہے (يہی تذکره سوره بقره کی آيت ۵

  بعد ميں بھی موجود ہے۔) 
حضرت موٰسی کے عصا کی ايک خيريت سے باره چشمے پھوٹ نکلے ، ليکن ان تمام معجزات کے باوجود نااہل لوگوں ۔ ۶

  کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 
۔ لوگوں کے اندر آگاہی اور علم و معرفت پيدا کرو کہ وه خود ہی عمل کريں۔ (قدعلم کل اناس مشربھم) فرمايا ہے۔ "قد ٧

  شرب" نہيں فرمايا۔ 
  استيقاه، اضرب بعصاک) ٠طلب کے بعد اس کی قدوقيمت زياده ہوتی ہے۔ ۔ ٨
  ۔ تمام باره گروہوں کا تعلق ايک خاندا سے تھا۔ (قطعنا) فرامايا ہے "جعلنا" انہيں فرمايا۔ ٩
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  ۔ اگر مقصد ميں وحدت اور اتفاق و اعاد موجود رہے تو گروه گروه ہونے ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ (قطعنا) ١٠
انی جسم کو تين چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی، ايسی غذا جس سے جسم پروان چڑھے اور ايسی غزا جس ۔ انس١١

سے انرجی اور طاقت پيدا ہو، چنانچہ بنی اسرائيل کے لئے چشمہ اب سيراب ہونے کے لئے تھا "من" طاقت اور انرجی کے
وه بھی خصوصی طور پر پرندوں کے سفيد گوشت لئے اور "سلوٰی" جسمانی نشوونما کے واسطے اس لئے کہ گوشت اور 

  ميں پروٹين ہوتے ہيں۔) 
  ۔ بادلوں کی حرکت و پيدائش، ان کا اپنا کام انجام دينا سب اراده الٰہی کا مظہر تھے۔ ١٢
  ۔ ناشکری يا کفران نعمت ، نعمتوں کے منقطع ہو جانے کا سبب ہوتاہے جس کا نقصان ناشکروں کو پہنچتا ہے۔ ١٣
گ يہی ہدايت اور معنويت کے راہوں کے لئے مادی نعمتوں سے بہره مند ہيں وه اپنے اوپر ظلم کرتے ہيں اور ۔ جو لو١۴

  اقوام و ملل کی پستی اور ان کا سقوط ايسے لوگوں کے ذريعہ سے ہوتا ہے (کانو انفسھم يظلمون) 
  

   ١۶١آيت 

داً نَّْغْ◌فِْر لَُکْم َخٰطٰيُکْمطَ◌و اِْذ قِْيَل لَھُْم اْسْ◌ُکنُْوْ◌ْ◌ا ٰھِذه اْلقَْريَةَ َوُکلُ  ْوا ِمْنھَا َحْیْ◌ُث ِشْئْ◌تُْم َوقُْولُْوْ◌ا ِحطَّةٌ وَّ اْدُخلُْوْ◌ا اْلبَاَب ُسَ◌جَّ
   oَسنَِزْيُد اْلُمْحِسنِْيَن 

ترجمہ: اور (ياد کرو ابھی وقت کو) جب ان (بنی اسرائيل) سے کہا گيا کہ اس آبادی (بيت المقدس) ميں سکونت اختيار کرو 
اور اس (کی نعمتوں) سے جہاں اور جيسے چاہے کھاؤ۔ (ان تمام حيلوں بہانوں اور موسٰی کو ستانے کے بدلے استغفار کے 
طور پر) کہو "حٰصہ (ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے) اور (بيت المقدس کے) دروازے سے سجده کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، 

  لوگوں کو بہت جلد بيشتر جئزا ديں گے۔ اس سے ہم تمہاری خطائيں معاف کر ديں گے۔ اور نيک 
  

   چند نکات:
"ِحطہ" کا لفظ اورپر سے نيچے کی طرف نازل ہونے کے معنی ميں آتا ہے۔ (منحط اور انحطاط کا بھی اسی سے تعلق ہے) 

ی اور اس کا معنی ہے خداوند عالم کی عفو اور رحمت کی درخواست کرنا۔ اور اس بارے حکم خداوندی يہ تھا کہ جب بن
اسرائيل سرزمين بيت المقدس داخل ہوں تو اس لفظ (حٰصہ) کے ساتھ خدائے مغفرت مانگيں۔ (ليکن ان لوگوں نے اس لفظ 

  کامذاق اڑايا اور اسے بگاڑ کر رکھ ديا۔ 
  ويں آيات ہيں۔  ٨٩ويں اور  ۵٨اس آيت سے ملتی جلتی البتہ قدرے تغاوت کے ساتھ سوره بقره کی 

ئمہ اظہار عليہم السالم نے فرمايا ہے کہ "نحن باب حطتکم" يعنی ہم ہی تمہاری خطاؤں کی روايات ميں ہے کہ حضرت ا
معافی کا دروازه ہيں۔ يعنی اگر تم ہماری حکومت اور واليت کے مدار ميں داخل ہو جاؤ گے تو خداوند عالم کی رحمت اور 

  بخشش تمہارے شامل حال ہو گی۔ 
  

   پيام:
امدی و معنوی اور دنيوی اور اخروی ضروريات کو پيدا کرتا ہے اور روٹی کپڑا اور مکان  ۔ خداوند عالم انسان کی تمام١

  جيسی نعمتوں سے استفاده کے لئے حکم ديتا ہے کہ دعا، استغفار اور سبھی کريں۔ 
خطيئاتکم) ۔ هللا تعالٰی ايک ہی معذرت خواہی اور خالص دل کے ساتھ توبہ کے ذريعہ بہت سے گناه بخش ديتا ہے۔ (نغفرلکم٢
49   
  ۔ مقامات مقدسہ ميں داخل ہونے کے خصوصی آداب و شرائط ہوتے ہيں (وادخلو الباب سجدا) ٣
  ۔ خدا وند عالم کی عفوومغفرت کے لئے دعا بھی ضروری ہے اع عمل بھی الزمی ہے (قولوا حطة وا دخلوا الباب) ۴
گناہگاروں کے گناه معاف ہو جاتے ہيں تو نيک لوگوں  ۔ نيکوکاروں اور بدکاروں کے درميان کوئی فرق ہونا چاہئے۔ جب۵

  کو درجات ميں بھی اضافہ ہونا چاہئے۔ (سنزيد المحسنين) 
  

   ١۶٢آيت 

َمآ َن السَّ    oيَْظلُِمْوَن ْء بَِما َکانُْوا فَبَدََّل الَِّذْيَن ظَلَُمْوا ِمْنہُْم قَْواًل َغْيَراّلّ◌َ◌ِذْی قِْيَل لَھُْم فَاَْرَسْلنَا َعلَْيِھْم ِرْجزاً مِّ
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ترجمہ: پس ان (بنی اسرائيل) ميں سے ظالم لوگوں نے اس بات کو جو انہيں کہنا چاہئے تھی اس کے عالوه ميں تبديل کر 
  ديا، پس ہم نے بھی ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کيا۔ 

  
   چند نکات:

ے جيسے کسی لفظ کو تبديل کر دينا، اور کبھی لفظ کی ظاہری صورت تحريف اور تبديلی کبھی تو واضح اور آشکارا ہوتی ہ
کو تو برقرار رکھا جاتا ہے ليکن اس کو روح موضوع اور مفہوم کو تبديل کر ديا جاتاہے۔ جيسے بنی اسرائيل کو سينچر کے

  دن مچھلی کے شکار کا حيلہ، (کہ اس کا تذکره اگلی آيت ميں ہو گا) 
  يں تين طرح کی تبديليوں کو بيان فرماتا ہے۔ قرآن مجيد قانون الٰہی م

۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کسی بات ميں تحريف و تبديلی ۔ جيسے لفظ "حطة" (عفوومغفرت کی درخواست) کی ١
  بجائے "حنطة" (گندم) کہنا۔ 

احل پر کچھ حوض بنا ۔ بدنيتی پر مشتمل فريبکاری سے کام لے کر کوء تبديلی کونا، جيسے بنی اسرائيل نے دريا کے س٢
لئے تھے کہ سنيچر کے دن ان ميں مچھلياں جمع ہو جايا کرتی تھيں اور اس کے دوسرے دن (اتوار) کو شکار کيا کرتے 

تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم سے سينچر کے دن شکار نہيں کيا۔ قرآن مقدس ميں ارشاد ہوتا ہے "ولقد علمتم الذين 
قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو سينچر کے دن اپنی حد سے گزر اعتدوامنکم فی السبت" اور اپنی 

   )۶۵گئے۔ (بقره /
۔ روشن فکری پر مشتمل تبديلی، جيسے زمانہ جاہليت ميں جنگ کو جاری رکھنے کے لئے حرمت والے چار مہينوں ميں ٣

تھے جس پر يہ آيت نازل ہوا: "انما النئی زيارة فی  موقوف کر ديں، لٰہذا ان مہينوں ميں ردوبدل کر کے آگے کر ديا کرتے
   )٣٧الکفر" يعنی مہينوں کا آگے پيچھے کرنا کفر ہی کی زيادتی ہے۔ (عموبر /

  
   پيام:
  ۔ احکام خداوندی ميں ردوبدل اور تحريف و تبديلی کی سزا خدائی قہر و غضب ہے۔ (رجزا من السمآء) ١
  بازی پر مبنی ايک ايسا جرم ہے جو کبھی معاف نہيں ہو سکتا (رجزامن سما) ۔ ہٹ دھرمی اور ضد اور وه بھی مسخره ٢
  ۔ انسان کا انجام اس کے اپنے ہاتھ ميں ہے اور عذاب، ظلم کا نتيجہ ہوتا ہے۔ ٣

  
   ١۶٣آيت 

تَاْتِْيِہْم ِحْيتَا نُھُْم يَْوَم َسْبتِِہْم ُشْرعاً وَّ يَْوَم اَليَْسْ◌بِتُْوَن اَل تَاْتِْيِھْم  َوْسئَْلھُْم َعِن اْلقَْريَِة الَّتِْی َکانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِرم اِْذ يَْعُدْوَن فِْی السَّْبِت اِذْ 
   oَکٰذلَِک نَْبلُْو ھُْمْ◌ بَِما َکانُْوا يَْفُسقُْوْ◌َن 

نبہ ترجمہ: اور (اے پيغمبر!) ان سے اس آبادی کے بارے ميں پوچھئے جو دريا کے کنارے تھے؟ جب وه (قانون اور) ش
کے دن کے بارے ميں تجاوز کيا کرتے تھے، جب انکے چھٹی (سينچر) کے دن مچھلياں بڑی تعداد ميں دريا کے کنارے 

پانی کے اوپر آ جا يا کرتی تھيں۔ اور (دوسرے ايام ميں) جب وه چھٹی نہيں کرتے تھے وه مچھلياں بھی ظاہر نہيں ہوا کرتی 
  جہ سے آزمايا کرتے تھے۔ تھيں اسی طرح ہم ان کے تجاوز اورفسق کی و

  
   ايک نکتہ:

بنی اسرائيل کا يہ گروه ساحل سمندر (زياده امکان يہی ہے کہ بحيره احمر کے کنارے فلسطين کی اس سرزمين ميں جسے 
آج بند ر ايالت کہا جاتاہے) رہا کرتا تھا۔ حکم خداوندی کے مطابق ان کے لئے شنبہ (سينچر) کے دن شکار ممنوع تھا، ليکن 

دن مچھليان دوسرے ايام کی نسبت زياده جلوه گری کيا کرتی تھيں جس سے ان لوگوں کے منہ ميں پانی بھر آتا، اور يہ  اسی
ايک خدائی آزمائش تھی۔ اور اس قوم نے مختلف چاليں چل کر قوانين الٰہی کی خالف ورزی کی اور وه يوں کہ سمندر 

وں کے نکلنے کے راستے بند کر دئيے سينچر کے دن جب ان ميں کنارے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لئے اور ان ميں مچھلي
سے وافر مقدار ميں مچھلياں آ جايا کرتی تھيں۔ تو باہر نہيں نکل جاتی تھيں اسی لئے وه اتوار کے دن بڑے آرام سے انہيں 

  پکڑتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے حکم الٰہی کے تحت ان کا سينچر کا دن شکار نہيں کيا۔ 
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   يام:پ
  ۔ اسالف کی قانون شکنی آنے والی نسلوں کو بھی شرمنده کرتی ہے۔ (واسئلھم) ١
۔ اسالف کی بری عادات کا تذکره کہ جن کی وجہ سے انہيں تنبيہ کی گئی ہو اگر دوسروں کی عبرت کے لئے نقل کيا ٢

  جائے تو اس ميں کوئی حرج نہيں ہے۔ (عن القرية التی) 
   50پرده ڈال کر اسے شرعی حيثيت دينا سخت قابل مذمت ہے ۔۔ گناه کے چہرے پر شرعی ٣

(جس طرح کہ بنی اسرائيل نے اتوار کے دن شکار کے لئے سمندر کے کنارے حوض بنائے اور سينچر کے دن ان ميں 
  مچھليوں کو اکٹھا کر ليا کرتے تھے) 

  االيام سے چلی آ رہی ہے۔  ۔ ماہی گيری کے ذريعہ گزر اوقات کا سلسلہ اور ساحل نشينی کی زندگی قديم۴
  ۔ چھٹی اور عبادت کے دن کاروبار کرنا ايک طرح کا تجاوز ہے۔ (يعدون فی السبت) ۵
۔ سمندر کی مچھلياں بھی حکم الٰہی کے تحت سينچر کے دن کی اور انسانی افراد کی قدرت تشخيص پيدا کر چکی تھيں۔ ۶

  (تاتيھم۔ التا تيھم) 
يوں کو لوگوں کے استفادے کے لئے خلق فرمايا ہے ليکن ہفتے ميں ايک دن ان کے شکار ۔ اگرچہ خداوند عالم نے مچھل٧

  سے منع کر کے ان لوگوں کی آزمائش کی ہے۔ (حتيانھم) 
۔ حرمت کا ہر حکم ضروری نہيں کہ طبی خصوصيت کا حاصل بھی ہو، سينچر کے دن کی مچھليوں ميں اور دوسری ٨

  ی فرق نہيں تھا، البتہ کسی اور دليل کے ساتھ ان کا شکار حرام کيا گيا تھا۔ مچھليوں ميں پروٹين کے لحاظ سے کوئ
  ۔ دنيوی اورمادی جلوے بھی خدا کی آزمائش ہوا کرتے ہيں۔ (نبلوھم) ٩
۔ بعض اوقات هللا تعالٰی بھی ايسے مقامات پر انسان کا امتحان ليتا ہے جہاں کے انسانی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہيں۔١٠
   51يھم حيتا نھم) (تات
  

   ١۶۴آيت 

بُھُْمْ◌ َعَذاباً َشِدْیْ◌داًط قَ  ُ ُمْھلُِکھُْم اَْوُمَعذَّ ْنھُْمْ◌ لَِما تَِعظُْوَن قَْوماَ ِن ّهللاٰ    oالُْوا َمْعِذَرةًاِٰلی َربُِّکْم َولََعلَّھُْم يَتَّقُْوْ◌َن َواِْذ قَالَْت اُمَّةٌ مِّ

ی اسرائيل) ميں سے ايک گروه نے (دوسرے گروه سے جونہی عن المنکر کر ترجمہ: اور اس وقت کو ياد کرو، جب ان (بن
رہا تھا، ہے) کہا: تم ايسے لوگوں کو کس لئے نصيحت کرتے ہو جنہيں هللا تعالٰی يا تو ہالک کرنے واال ہے يا پھر سخت 

موجود ہو اور تاکہ شايد وه  عذاب دينے واال ہے؟ تو انہوں نے جوا بديا: اس لئے کہ تمہارے پروردگار کے پاس ہمارا عذر
  بھی تقوٰی اختيار کر ليں۔ 

  
   ايک نکتہ:

۔ دلسوز اور ناصح گروه٢۔ قانونی شکن اکثريت ميں مشتمل گروه۔ ١معلوم ايسے ہوتا ہے کہ بنی اسرائيل کے تين گروه تھے۔ 
پنے آپ کو بے فائده پريشان نہ ۔ الغرض اور بے پرمالہ گوه ، يہ تيرا گروه دوسرے گروه کے افراد سے کہتا تھا، ا٣اور 

رکو، کيونکہ تمہاری باتوں کا ان فاسق لوگوں پر اثر نہيں ہوتا وه تو ميں ہی ہر حال ميں جہنمی ۔ ليکن مبلغين کہتے تھے کہ 
ہماری باتيں اگر نہيں ہيں کم از کم ہم تو خدا کے حوجر اپنا عذر پيش کر سکيں گے۔ جی ہاں! عام طور پر ہر معاشرے کے 

  اسی قسم کے تين گروہوں سے تعلق رکھتے ہيں۔  لوگ
سوره مرسالت کی چھٹی آيت ميں ہے۔ "فالملقيات ذکرا۔ عذرا اور نذرا" يعنی ان لوگوں کی قسم جو ذکر خداوندی دوسرے 

  لوگوں کو القاء کرتے ہيں خواه اتمام حجت کے طور پر انہيں خبردار کرنے کے واسطے ۔ 
  

   پيام:
  مام حجت کے لئے اور خدا کے نزديک عذر پيش کرنے کے لئے الزم ہے۔ (معذرة) ۔ نہی عن المنکر، ات١

  (ہم اپنے فريضہ پر عمل کرنے کے پابند ہيں نتيجہ کا ضامن نہيں ) 
۔ کچھ لوگ ايسے بھی ہيں جو نہ تو خود کسی کو موعظہ کرتے ہيں اور نہ ہی دوسروں کے موغطہ کو برداشت کرتے ٢

  ہيں۔ (لم تعظون) 
  الپرواہی کے گناه کی "خدا کی مرضی" سے توجيہ نہيں کرنی چاہئے۔ (لم تعظون قومان هللا مہلکھم)  ۔ اپنی٣
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۔ الپرواه قسم کے لوگ، مجرمين اور گناہگاروں کو تنبيہ کرنے کی بجائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں ۴
  پر اعتراض کرتے ہی۔ (لم تعظون) 

کی کوششوں کو بے فائده اور غير موثر سمجھتے ہيں ان کے مقابل ميں ڈٹ جانا چاہئے۔  ۔ جو لوگ موعظہ اور تربيت۵
  (معذرة) 

۔ جلد بازی ميں فيصلہ نہيں کر دينا چاہئے۔ کسی کے بارے ميں فوراً نہيں کہہ دينا چاہئے۔ کہ خداوند عالم اسے عذاب دے ۶
  گا يا ہالک کرے گا۔ (مھلکھم اومذبھم) 

س قدر کوشش کرنی چاہئے کہ اپنے رب کے پاس گھر جائيں تو آپ کے پاس معقول عذر ہونا چاہئے۔ ۔ آپ لوگوں کو بھی ا٧
  (ربکم) ہے "ربنا" نہيں ہے۔ 

۔ اگر نہی عن المنکر کے اثر کے احتمال نہ بھی ہو، تاہم حجت اور خدا کے نزديک معقول عذر تو ہو گا۔ لٰہذا اس فريضہ ٨
  کو ترک نہيں کرنا چاہئے۔ 

  الے، معاشرتی اصالح سے کبھی ناميد نہيں ہوتے۔ (لعلھم يتقون) ۔ هللا و٩
  

   ١۶۶۔١۶۵آيت 

ْ◌ِء َو اََخْذنَا الَِّذْيَن ظَلَُمْوا بِعَ  ْوٓ ُرْوا ِبہ اَْنَجْينَا الَِّذْيَن يَْنھَْوَن َعِن السُّ ا نَُسْوا َما ُذکِّ ا عَ  oَذاٍب بَئِْيٍسم بَِما َکانُْوا يَْفُسقُْوَن فَلَمَّ انَھُْوا فَلَمَّ تَْوا َعْن مَّ
   oَعْنہُ قُْلنَا لَھُْم ُکْونُْوا قَِرَدةً ٰخاِسئِْيَن 

ترجمہ: پس جب انہوں نے اس ياد دہانی کو فراموش کر ديا تو ہم نے نہی عن المنکر کرنے والوں کو نجات ديدی اور ظالموں
  کو ان کے فسق وفجوربجاالنے کے سبب سخت عذاب ميں گرفتار کر ديا۔ 

انہو ں ے اس بات سے سرکشی کی جس سے انہيں روکا گيا تھا تو ہم نے انہيں کہا: تم دھتکارے ہوئے بندر بن  پس جب
  جاؤ! 

  
   چند نکات:

  "بئس" کا لفظ "باس" سے نکال ہے جس کا معنی ہے "سخت" 
حضرت ابن عباس  ميں ہے کہ کچھے لوگ بندر اور سور بن گئے۔ جبکہ يہاں صرف بندر بننے کا تذکره ہے ۶٠سوره مائده/

فرماتے ہيں کہ دونوں آيات ايک ہی گروه کے بارے ميں ہيں اور آيت کا ظاہر يہی بتاتا ہے کہ وه لوگ بندروں کی شکل ميں 
  تبديل ہو گئے تھے بندروں کی خصلت نہيں بنائی تھی۔ 

م ميں بے اثر ہے تو وه روايات کے مطابق جب بنی اسرائيل کے موغطہ کرنے والوں نے ديکھا کہ ان کی نصيحت اپنی قو
ان لوگوں سے جدا ہو گئے اور اسی رات عذاب الٰہی نازل ہوا جس نے گناہگاروں اور خاموشی اختيار کرنے والوں کو اپنی 

  لپيٹ ميں لے ليا۔ (ازتفسير نمونہ) 
  

   پيام:
ہوتا ہے۔ ( انجينا ينہون  ۔ نہی عن المنکر اگر دوسروں کی ہدايت کا سبب نہ بن سکے، ہماری اپنی نجات کا ذريعہ ضرور١

  الذين ) 
  ۔ اگر عدم توجہ اور غفلت کی وجہ سے فراموشی کو اختيار کيا جائے تو اس سے سزا مل سکتی ہے۔ (فلما نسوا۔۔۔۔۔) ٢
۔ جوا پنے لئے موغطہ اور پندو نصيحت کے راستے بند کر ديتا ہے وه اپنے لئے خدائی قہر و غضب کے دروازے کھول ٣

  ۔ اخذنا) ديتا ہے (نسوا۔
  ۔ نہی عن المنکر ايک دائمی فريضہ ہے۔ (ينہون) فعل مضارع دوام و استمرار داللت کرتا ہے، ۴
۔ بے پروا قسم کے لوگ ظالم ہيں۔ (الذين ظلموا) اس سے پہلی آيت بتايا گيا ہے کہ بنی اسرائيل تين گروہوں ميں بٹ چکے ۵

ه قسم کے لوگ جو ہر بات پر خاموشی اختيار کر ليتے تھے۔ اس آيت۔ الپروا٣۔ ہندونصحت کرنے والے اور ٢۔ ظالم۔ ١تھے۔ 
  ميں خاموشی اختيار کرنے والوں کو بھی ظلم کرنے والوں ميں شمار کيا گيا ہے۔ (انجينا الذين ينہون عنہ) 

  ۔ بہت بڑا اور بہت سخت عذاب ، مرحلہ ان نيت سے گر جاتا ہے (عذاب بئيس ۔۔۔۔۔ قردة) ۶
نے والوں کی سزا يہ ہے کہ ان کی صورتيں مسخ ہو جائيں اور متکبرين کی سزا يہ ہے کہ انہيں ۔ حد سے تجاوز کر٧
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  معاشرے کی دھتکار ديا جائے اوران کی توہين و تحقير کی جائے۔ (عتوا، قردة خاسئين) 
بھی تو مشرق والوں کی ۔ جو قوميں قوانين الٰہی کے مقابلے ميں غرور اور تکبر کا مظاہره کرتی ہيں وه بندروں کی مانند ک٨

  ور کبھی اہل مغرب کی نقالی کرتی رہتی ہيں۔ (قردة) 
۔ جو لوگ حکم خداوندی کو مختلف حيلو ں بہانوں سے مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہيں، ان کے اپنے چہرے مسخ ہو ٩

  ں۔ جاتے ہيں۔ دين کے ساتھ بازيگری کرنے والے، خود ہی بازيگر جانوروں کی صورت اختيار کر ليتے ہي
۔ جو خدا صر ف ايک ہی حکم کے ساتھ ابراہيم کے لئے آگ کو گلستان بنا سکتا ہے، وه انسان کو بندر ميں بھی تبديل کر ١٠

  سکتا ہے۔ 
  

   ١۶٧آيت 

َن َربَُّک لَيَْبَعثَنَّ َعلَْيِہْم اِٰلی يَْوِم اْلقِٰيَمِة َمْن يَُّسْوُمھُْم ُسٓوَء اْلَعَذابِط اِنَّ رَ  ِحْيِم َو اِْذتَاَذِّ   oَبَ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ّ◌َک لََسِرْيُع اْلْ◌ِعقَاِب َواِنَّہ لََغفُْوُرُ◌رَّ

ترجمہ: اور اس وقت کو ياد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعالن کر ديا کہ قيامت کے دن تک ان (بنی اسرائيل) پر کسی 
بہت جلد سزا دينے واال ہے  ايسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہيں سخت اور برا عذاب ديتا رہے گا يقينا تمہارا مددگار ،

  اور (توبہ کرنے والوں کے لئے) بخشنے واال اور مہربان ہے۔ 
  

   ايک نکتہ:
  "تاّذن" اور "اّذن" (دونوں) کا معنی اعالن کرنا ہے۔ اور قسم کے معنی کے لئے بھی آتے ہيں۔ 

  
   پيام:
جو لوگ اس کے آگے اکڑ جاتے ہيں تو انہيں سزا  ۔ خدا وند عالم کا طريقہ کار تو يہ ہے کہ مجرمين کومہلت ديتاہے، ليکن١

  بھی بہت جلد ديتا ہے۔ 
۔ فاسد اور جابر لوگوں کا تباہکار عوام پر تسلط کبھی خدائی سزا اور ان کے اپنے اعمال کا نتيجہ بھی ہوا کرتا ہے۔ ٢

  (ليبعثن) 
ور کسی ايک گناه کی سزا بعض اوقات ۔ اقوام و ملل کی تاريخ زنجير کڑيوں کی مانند ايک دوسرے سے ملی ہوئی ہے ا٣

  تاريخی طور پر اس قدر طوانی ہوتی ہے کہ قيامت تک چلی جاتی ہے۔ (الی يوم القيامة) 
   52۔ جو لوگ اولياء هللا کا منہ چيٓڑتے ہيں وه ذليل اور اشرار لوگ ہوتے ہيں۔ (يسومھم۔۔) ۴
  ہ ذليل اور خوار ہی رہے۔ (الی يوم القيامة) ۔ خداوند عالم کی پيشن گوئی يہی ہے کہ ظالم يہودی قوم ہميش۵
  ۔ توبہ کا دروازه ہميشہ اور ہر ايک کے واسطے کھال ہوا ہے۔ (غفور رحيم) ۶

  
   ١۶٨آيت 

لُِحْوَن َوِمْنہُْم ُدْوَن ٰذلَِک َوبَلَْوْ◌ٰنھُْم بِاْلَحَسٰنِت َوالسَّ  ْنھُُم الّصٰ    oلََعلَّھُْم يَْرِجُعْوَن  ّیّ◌ِ◌ٰاتِ َو قَطَّْعٰنھُْم فِی ااْلَْرِض اَُمماً مِّ

ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائيل کو روئے زمين پر کئی گروہوں کی صورت ميں منتشر کر ديا، ان ميں سے کچھ لوگ تو 
نيک اور صالح ہيں اور کچھ لوگ ان کے عالوه (ضدی اور ہٹ دھرم) ہيں۔ اور ہم نے انہيں نيکيوں اور برائيوں کے ساتھ 

  ه لوٹ آئيں۔ آزمايا ہے تاکہ و
  

   ايک نکتہ:
بنی اسرائيل کو بعض اوقات عزت اور اقتدار مل جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وه خدا کا شکر بجا الئيں اور بعض اوقات انہی
سختيوں اور مصيبتوں ميں جکڑ ديا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان ميں توبہ اور بازگشت کی حس بيدار ہو جائے۔ انجام کار 

وتا ہے کہ بعض لوگ صالح بھی ہوتے ہيں اور اسالم کی حقانيت کو صدقہ دل سے قبول کر ليتے ہيں اور بعض کم ايسا ہ
  بخت قسم کے لوگ دنيا پرستی اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہتے ہيں۔ 

   پيام:
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ہمبستگی لطف  ۔ بعض اوقات انتشار ، آوارگی اور پراکندگی، خدا کے قہر و غضب کی عالمتيں ہوتی ہيں اور مرکزيت اور١
  خداوندی کی نشانياں ہوتی ہيں۔ (قطعناھم) 

  ۔ انسان، آزاد ہے (منھم الصالحون ومنھم دون ذالک) ٢
  ۔ کسی پر تنقيد کرتے وقت اچھے لوگوں کے حق کو ضائع نہيں کرنا چاہئے۔ (منھم الصالحون) ٣
  ۔ تلخ اور شيريں واقعات خدا کی آزمائش کا ذريعہ ہوتے ہيں۔ (بلوناھم) ۴
  ۔ تشويق و ترغيب اور تنبيہ نيز مہر اور قہر دونوں ہی انسان ساز اور تربيت کننده ہوتے ہيں۔ (لعلھم يرجعون) ۵
۔ انسان کی روحانی تبديلی اور حق کی طرف اس کی بازگشت امتحان الٰہی کی حکومتوں ميں سے ايک حکمت ہے۔ (لعلھم ۶

  رجعون) 
  

   ١۶٩آيت 

ثْ فََخلََف ِمْنم بَْعِد ِھْم َخلْ  ِرثُْوا اْلِکٰتَب يَاُْخُذْوَن َعَرَض ٰھَذا ااْلَْدٰنی َو يَقُْولُْوَن َسيُْغفَُرلَنَا َو اِْن يَّاْتِِھْم َعَرٌض مِّ لُہ يَاُْخُذْوہُط اَلَْم يُْوَخْذ ٌف وَّ
ِ ااِلَّ اْلَحقَّ َو َدَرُسْوا ْيثَاُق اْلِکٰتِب اَْن الَّ يَقُْولُْوا َعلَی ّهللاٰ ِخَرِة َخْيُر لِلَِّذْيَن يَتَّقُْونَط اَفاََلتَْعقِلُْوَن  َعلَْيِھْم مِّ اُر ااْلٰ    oَما فِْيِہط َوالدَّ

ترجمہ: پس ان کے بعد ان کی ناخلف اوالد ان کی جانشين ہوئی جو کہ آسمانی کتاب (تورات) کی وارث ہوئی (ليکن اس کی 
رہی اور (قوانين خداوندی کو ترک کر دينے کے ساتھ ساتھ) کہتی  قدر کو نہ جانا) اور اس ناپائيدار دنيا کا مال و متاع سميٹتی

رہی کہ ہم بہت جلد بخش دئيے جائيں گے۔ اور اگر دوسری مرتبہ بھی ان قسم کے مادی منافع ملنے لگ جائيں پھر بھی وه 
اکی طرف حق بات کے  اسے لے ليں (اور قوانين الٰہی کو ترک کر ديں) آيا ان سے کتاب کا ميثاق نہيں ليا گيا تھا کہ خد

عالوه کسی بھی چيز کی نسبت نہ ديں؟ اور ان لوگوں نے اس کتاب اور ميثاق کو بارہا (درس کی صورت ميں) پڑھا بھی ہے
(ليکن عملی طور پر دنيا کی پرستش کی) حاالنکہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو تقوی اختيار کرتے ہيں، آيا 

  تے؟ وه عقل سے کام نہيں لي
  

   دو نکات:
خلف" (بروزن حرف) عام طور پر ناخلف اوالد کو کہا جاتا ہے اور "خلف" (بروزن شرف) صالح شائستہ اور الئق اوالد ’

  کو کہتے ہيں۔ (ازتفسير نمونہ، منقول از تفسری مجمع البيان وابوالفتوح) 
ن قرض) صرف نقد رقم کے لئے بوال "عرض" (بروزن صمد) ہر قسم کے سرمائے کو کہا جاتا ہے جبکہ "عرض" (بروز

جاتا ہے۔ چونکہ دنيا ناپائيدار ہے اسی لئے اسے عرض کہا گيا ہے۔ عالمہ محسن فيض کاشانی فرماتے ہيں اس آيت ميں 
  "عرض" سے مراد "رشوت" ہے۔ 

  
   پيام:
  نہ ہو جائيں! (خلف)  ۔ اپنی آنے والی نسلوں کے بارے ميں غفلت سے کام نہ لو کہ کہيں وه رفاه طلب اور دنيا پرست١
  ۔ دنيا پرستی اور دنيا داری پر انقالب کے لئے آفت ہوا کرتی ہے۔ (من بعدھم خلف) ٢
  ۔ دنيا ناپائيدار ہے۔ (عرض) ٣
   54۔ يہودی ايک ايسی قوم تھے جو اپنے آپ پر راضی اور خوش تھے نيز بڑی ڈينگيں مارا کرتے تھے۔ (سيغفر لنا) ۴
  وف کی مانند خرابی پيدا کر ديتی ہے۔ (سيغفرلنا) ۔ بے جا اميد بھی بے جا خ۵
۔ حقيقی توبہ کی عالمت يہ ہے کہ اگر دوسری مرتبہ خالف ورزی کا موقع ملے تو اس کا ارتکاب نہ کيا جائے (ياتيھم ۶

  عرض مثلہ ياخذوه) 
روری ہے (ورؤا الکتاب ، ۔ آسمانی کتاب کا صرف جان لينا اور اس کا مطالعہ کرنا ہی کافی نہيں ساتھ ہی تقوٰی بھی ض٧

  درسوا، ياخذوه) 
  

   ١٧٠آيت 

ٰلوةَط اِنَّا اَل نُِضْيُع اَْجَر اْلُمْصلِِحْيَن  ُکْوَن بِاْلِکٰتِب َواَقَاُمْوا الصَّ    oَوالَِّذْيَن يَُمسِّ
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ترجمہ: اور جو لوگ آسمانی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہيں اور نماز کو قائم رکھتے ہيں تو ہم بھی يقينا اصالح کرنے 
  والوں کے اجر کو ضائع نہيں کريں گے۔ 

  
   دو نکات:

  قرآن کريم کا عموم قرينہ ہے کہ فاسد اور مفسد اکثريت کے ساتھ نيک اور صالح اقليت کا تذکره بھی کرتا ہے۔ 
کتاب" کا لفظ تمام آسمانی کتابوں کو شامل ہے اور آيت کا مفہوم کسی خاص گوه کے ساتھ مخصوص نہيں ہے۔ ہان البتہ يہ "

  ہو سکتا ہے کہ گھر گزشتہ آيات کو پيش نظر اليا جائے تو پھر ممکن ہے کہ اس سے مراد "تورات" ہو۔ 
  

   پيام:
۔ نماز کے ذريعہ خداوند عالم کے ساتھ ٢نين کے ساتھ مکمل تمسک ۔ قوا١۔ حقيقی معنوں ميں اصالح کی دو شرائط ہيں۔ ١

  مستحکم ربط۔ (مکمل آيت کا مفہوم) 
۔ آسمانی کتا ب کو پڑھنا ، اسے حفظ کرنا، اسے چھاپنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا ہی اصالح کا موجب نہيں ہوتا بلکہ اس ٢

  تاکہ اس طرح سے نجات حاصل ہو، (يمسکون)  کو مضبوطی سے تھامنا يعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے
  ۔ دين يہوديت ميں بھی نماز فرض چلی آئی ہے۔ (اقاموالصٰلوة) ٣
۔ اگرچہ نماز آسمانی کتاب کے مضامين کا ايک حصہ ہے ليکن اس کی اہميت کے پيش نظر يہاں پر اس کا خصوصيت کے۴

  ساتھ نام ليا گيا ہے۔ (اقامواالصٰلوة) 
  اب سے بے خبر لوگ مصلح نہيں بن سکتے۔ ۔ بے نماز اور کت۵
  ۔ دين کے جہاں اُخروی فوائد ميں وہاں پر اس دنيا ميں بھی اس کی زبردست اہميت ہے (مصلحين) ۶
 ۔ نماز، معاشرے کی اصالح کا ايک اہم ذريعہ ہے (اقامواالصٰلوة ، مصلحين ٧

 

 تفسيرنور

 

   ١٩٣تا  ١٧١آيت نمبر 
  

   ١٧١آيت 

ٍة  ا اَنَّہ َواقٌِعم بِِھْم ُخُذْوا َما ٰاتَْيٰنُکْم بِقُوَّ ظَنُّٓوْ    oَو اْذُکُرْوا َما فِْيِہ لََعلَُّکْم تَتَّقُْوَن َواِْذنَتَْقنَا اْلَجبََل فَْوقَھُْم َکاَنَّہ ظُلَّةٌ وَّ

ترجمہ: اور (اس وقت کو ياد کرو) جب ہم نے کوه (طور) کو اس کی اپنی جگہ سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر سائبان کی 
مانند قرار ديديا اور وه گمان کرنے لگے کہ يہ ان کے سروں پر گراہی چاہتا ہے اور ہم نے عطا کئے ہيں انہيں مضبوطی 

يں ہے انہيں ياد کر لو (اور ان پر عمل کرو) ہو سکتا ہے کہ تم متقی بن کے ساتھ اور سنجيدگی سے لے لو اور جو کچھ ان م
  جاؤ۔ 

  
   چند نکات:

سے يہاں تک (يہ مسلسل ستر  ١٠١يہ اس سورت کی آخری آيت ہے جو بنی اسرائيل کے بارے ميں گفتگو کر رہی ہے آيت 
  آيتيں ايسی ہيں جو) ان کے بارے ميں مسائل کو ذکر کر رہی ہيں) 

  ويں آيت ہے۔  ۶١يت سے ملتی جلتی سوره بقره کی زير نظر آ
  "نتق" کے معنی ہيں اکٹھا کر پھينک دينا۔ 

جب حضرت موسٰی تورات لے کر کوه طور سے واپس آ گئے تو بنی اسرائيل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، خداوند عالم
جس سے وه وحشت زده ہو گئے اور وعده کيا کہ نے پہاڑ کو زمين سے اکھاڑا اور ان کے سروں پر سائبان کی مانند لٹکا ديا

  اُن کی اطاعت کريں گے اور سجده ميں بھی گر گئے۔ 
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يہاں ہر ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ آيا کسی کو مجبور کر کے وعده لينا اور اس سے اطاعت کرانا صحيح ہے اور اس سے 
  اطاعت کرانا صحيح ہے اور اس کی قدر وقيمت بھی ہے؟ 

ہ ہے کہ ہر مقام پر مجبور کرنا برا نہيں ہوتا۔ بعض اوقات نشے کے عادی کو مجبور کر کے اس سے نشہ تو اس جواب ي
چھڑايا جاتا ہے جو بجائے خود ايک اہم بات ہے البتہ مجبور کر کے اس پر قلبی عقيده مسلط نہيں کيا جا سکتا۔ ليکن صحيح 

سکتا ہے عالوه ازيں بعض اوقات ايسا بھی ہوتا ہے کسی کام اعمال کو معاشرے ميں زربدستی طريقے سے بھی رائج کيا جا 
کو زبردستی کرايا جاتا ہے اور پھر وه آہستہ آہستہ معرفت اور آگاہی اور شعور پيدا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اراده اور 

  اختيار سے انجام پانے لگتا ہے۔ 
  

   پيام:
ختی سے بھی کام لينا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو کارخير پر ۔ معاشرے کی عمومی تربيت کے لئے بعض اوقات دباؤ اور س١

  آماده کيا جا سکے۔ (اذنتقنا ۔۔۔۔ خذوامااتيناکم۔۔۔۔۔ ) 
  ۔ احکام الٰہی کو عشق و شوق پھر سنجيدگی اور قوت کے ساتھ لينا چاہئے اور ان پر عمل کرنا چاہئے۔ ٢
  دلوں ميں تقوٰی پيدا کرنا ہے۔ (لعلکم تتقون) ۔ آسمانی کتابوں اور دينی رستوارات کا اصل مقصد لوگوں کے ٣

  
   ١٧٢آيت 

نَّا ُکْمط قَالُْوا بَٰلی َشِھْدنَا اَْن تَقُْولُْوا يَْوَم اْلقِٰيَمِة اِنَّا کُ َو اِْذاََخَذ َربَُّک ِمْن بَنِْی ٰاَدَم ِمْن ظُہُْوِر ِھْم ُذِريَّتَہُْم َو اَْشھََد ھُْم َعٰلی اَْنفُِسِھْم اَلَْسُت بَِربِّ 
   oَعْن ٰھَذا ٰغفِلِْينَ 

ترجمہ: اور اس روز کو ياد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذريت کو ليا اور انہيں اپنے آپ پر 
گواه بنايا (اور کہا) آيا ميں تمہارا پروردگار نہيں ہوں؟ تو سب نے کہا: کيوں نہيں؟ ہم گواہی ديتے ہيں (کہ تو ہمارے 

  ر ہے اوالد آدم سے اس طرح کا اقرار اس لئے ليا گيا) تاکہ بروز قيامت يہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل رہے تھے۔ پروردگا
  

   چند نکات:
  "ذريت" کے معنی ويسے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہيں ليکن عام طور پر اس کا استعمال تمام اولد ميں بھی ہوتا ہے۔ 

نداز ذکرنہيں ہوا۔ البتہ بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی تخليق کے آيت ميں اوالد آدم سے پيمان لينے کا ا
بعد ان کی تمام اوالد باريک ليکن باشعور ذرات کی صورت ميں ان کی پشت سے نکاال گيا اور هللا تعالٰی نے انہيں مخاطب 

يا: اس کے بعد ساری ذريت ان کی سلب کر کے ان سے سوال کيا، جس پر انہوں نے خداوندمتعال کی ربوبيت کا اعتراف ک
اور مٹی ميں واپس چلی گئی اور پھر تدريجی اور طبعی طور پر ان سے باہر آتی رہی، اس عالم کو "عالم ذر" اور اس پيمان 

  کو "پيمان الست" اور اس کائنات کو "عالم ِ اَلَست" کہا جاتا ہے۔ 
د اور صالحيتوں کا عالم ہو اور پيمان سے مراد فطرت کا تکوينی يہ بھی ہو سکتا ہے کہ "عالم ذر" سے مراد وہی استعدا

پيمان ہو۔ يعنی جب اوالد آدم نطفہ کی صورت ميں اپنے بالوں کی صلبوں سے نکل کر ماؤں کے رحموں ميں منتقل ہوتی ہے
د اور فطرت اسی طرح تو اس وقت ايک ذره سے زياده ان کی حيثيت نہيں ہوتی۔ اور هللا تعالٰی توحيد کی معرفت کی استعدا

حق جوئی کی فطرت ان ميں وديعت کر ديتا ہے۔ اور يہ خدائی راز ايک اندرونی حّس کی صورت ميں ہر ايک کی نہاد 
وفطرت ميں امانت کے طور پر رکھ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کی عقل و خرد ميں بھی يہی بات بٹھا دی جاتی ہے۔ جب 

اس کا اقرار ايک خود آگاه حقيقت کی صورت ميں منقش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ هللا سے خدا کی تالش اس کی شناخت اور 
  تعالٰی نے تخليقی زبان ميں ان سے سوال کيا ہے اور انہوں نے بھی اسی زبان ميں جواب ديا ہے۔ 

  
   پيام:
  سھم) ۔ خداوند عالم نے توحيد کو ہر انسان کی فطرت اورسرشت ميں داخل کر ديا ہے۔ (اشھد ھم علی انف١
  ۔ فطرت اور حق جوئی کا ميثاق بندوں پر اتمام حجت کی طور پر ہے۔ (ان تقولوايوم القيامة) ٢
۔ انسان اپنے وجود کی گہرائيوں ميں خداوند عالم کے اقرار کی حس کو ضرور تالش کرتا ہے اس لئے کہ اس نے عالم ذر ٣

  ميں اس کا اقرار کيا ہوا ہوتا ہے۔ 
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   ١٧۴،  ١٧٣آيت 

ْن م بَْعِد ِھْم اَفَتُْھلُِکنَا بَِما فََعَ◌َل الْ اَْو تَ  ٰيِت َو لََعلَّھُْم يَْرِجُعْوَن  oُمْبِطلُْوَن قُْولُْوا اِنََّما اَْشَرَک ٰاٰبٓائُنَا ِمْن قَْبُل َو ُکنَّا ُذِريَّةً مِّ ُل ااْلٰ َو َکٰذلَِک نُفَصِّ
o   

) تاکہ يہ نہ کہيں کہ ہمارے باپ دادا تو پہلے ہی سے مشرک ترجمہ: (ُذريت آدم سے ہم سے يہ سوال و جواب اس لئے کئے
تھے اور ہم ان کے بعد ان کی اوالد تھے (اور مجبور ان کی راہوں پر چلتے رہے) تو کيا ہم ٰن اہل باطل کی کارستانيوں کی 

  وجہ سے سزا دے گا اور ہالک کرے گا؟ 
اکہ انہيں معلوم ہو جائے کہ توحيد کا نور ابتدا ہی سے ان کی اور ہم اس طرح اپنی آيات کو روشن کر کے بيان کرتے ہيں (ت

  فطرت ميں شامل ہے) اور شايد کہ خداوند (اور توحيد کی پاک فطرت) کی جانب لوٹ آئيں۔ 
  

   پيام:
۔ هللا تعالٰی کی معرفت کی فطرت، خدا کی طرف سے اتمام حجت کے طور پر ہوتی ہے اور فطرت کا چراغ اپنے اندر اس ١

  اقت رکھتا ہے کہ اس ميں چاروں طرف پھيالئی ظلمت پر اپنا نور ڈالنے کی پوری پوری طاقت ہوتی ہے۔ قدر ط
  ۔ ماحول اور معاشره انسان کو مجبور نہيں کرتا۔ (اوتقولوا) ٢
  ۔ اصول دين ميں تقليد جائزنہيں ہے (اشرک آباؤنا) ٣
  و (اشرک آباؤنا) ۔ اپنے گناه اور گمراہی کا بوجھ دوسروں کی گردن ميں مت ڈال۴
  ۔ اپنے اسالف کا احترام اس حد تک ہے کہ انسان کومشرک نہ بنا دے۔ (ذی ية من بدھم) ۵
  ۔ شرک انسان کو ہالکت اور يا وه کوئی اور غلط کايوں تک جا پہنچاتا ہے (تھلکنا ۔۔ مبطلون) ۶
  ۔ (لعلھم يرجعون) ۔ آيات الٰہی انسان کو ميثاق فطرت اور توحيدی سرشت کی طرف متوجہ کرتی ہيں٧

  
   ١٧۵آيت 

ْيٰطُن فََکاَن ِمَن اْلٰغِوْينَ     oَواْتُل َعلَْيِھْم نَبَاَ الَِّذْی ٰاتَْيٰنہ ٰاٰيتِنَافَْنَسلََخ ِمْنھَا فَاَْتبََعہ الشَّ

ترجمہ: اور ان لوگوں کے لئے اس شخص کی داستان کو پڑھو کہ جسے ہم نے اپنی آيات عطا کی تھيں، پس اس نے 
ی کرتے ہوئے) اپنے آپ کو ان آيات اور علوم سے باہر نکال ليا اور شيطان نے اسے اپنے پيچھے لگا ليا پس وه (ناشکر

  گمراہوں ميں سے ہو گيا۔ 
  

   ايک نکتہ:
يہ آيت بنی اسرائيل کے ايک ايسے شخص کے بارے ميں ہے جو پہلے پہل تو مومنين اور الٰہی آيات و علوم کے حاد ملن 

ليکن بعد ميں گمراه ہو گيا اور شيطان نے اس کے دل ميں کئی وسوسے ڈال ديئے تمام تاريخی اور کی صف ميں تھا، 
  تفسيری کتابوں ميں اس کا نام "بلعم باعورا" مذکور ہے۔ 

حضرت امام رضا سے روايت ہے کہ بلعم باعورا "اسم اعظم" جانتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی 
رعون کے دربار ميں جا پہنچا۔ اگرچہ وه آغاز کار ميں حضرت موٰسی کا مبلغ تھا، ليکن اس کا انجام بہت خراليکن بعد ميں ف

  ب ہوا۔ 
قرآن مجيد ميں اس کا نام تو نہيں ليا گيا ليکن اس کی کارستانياں ضرور بيان کی گئی ہيں اور حضرت امام محمد باقر کے 

ہے جو خواہشات نفسانی کو حق پر غالب کرتا ہے (ازتفسير نورالثقلين) اور بقول يہ آيت ہر اس شخص سے مطا بقت رکھتی 
  اس قسم کے لوگ ہر دور اور ہر زمانے ميں پائے جاتے ہيں آيت صرف بلعم سے ہی مخصوص نہيں ہے۔ 

  بلعم باعورا کا قصہ توريت ميں بھی ذکر ہوا ہے۔ (تفسير قرطبی) 
  

   پيام:
  ہ لوگوں کو درپيش آنے والے خطرات سے آگاه کرے اور ڈرائے۔ (واتل عليھم) ۔ رہبر اور قائد کا فرض بنتا ہے ک١
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۔ انسان کو جس قدر ترقی ملتی جائے اسے کبھی مغرور نہيں ہونا چاہئے۔ کيونکہ اسے تباہی کا خطره ہر وقت درپيش رہتا ٢
ں، جو جتنا بلند ہو گا اس کا خطره ہے صحيح معنوں ميں انجام کار ہی اہميت رکھتا ہے، آغاز کار کو اپنی اہميت حاصل نہي

  بھی اسی قدر زياده ہوگا۔ (فانسلخ منھا) 
۔ ميرے انجام کے بارے ميں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے اور اس خطرے کو ہر وقت پيش نظر رکھنا چاہئے کہ کہيں نعمت ،٣

  عذاب اور سزا ميں نہ بدل جائے! 
  کيا جائے، واپس لے ليا جاتی ہيں (آئيناه آياتنا فانسلخ)  ۔ اگر نعمتوں کو ان کے صحيح مصرف ميں استعمال نہ۴
  ۔ جو خدا سے کٹ جاتا ہے ، شيطان کی گرفت ميں آ جاتا ہے اور اس کا لقمہ بن جاتا ہے (فانسلخ مظ فاتبعہ الشيطان) ۵
ں ، عوام الناس کا تو ۔ دنياوی چکا چوند اور شاہی دربار ايسی چيزيں جہاں پر علماء اور دانشوروں کے قدم ڈگمگا جاتے ہي۶

  خدا ہی حافظ ہے! 
  ۔ انسان آزاد ہے، جب چاہے اپنی سمت بدل لے (آتينا آيتنا فانسلنج) ٧
  ۔ جب شيطان کسی ميں اپنی متابعت کی صالحيت ديکھتا ه تو اس کے پيچھے لگ جاتاہے۔ (فانسلخ فاتبعہ) ٨
  ان کا اسير ہو سکتا ہے (فاتبعہ الشيطان) ۔ صرف اکيال علم ہی نجات دہنده نہيں ہے۔ دنيا پرست عالم، شيط٩
۔ طاغوتی طاقتيں علماء کو بھی فريب دے سکتی ہيں علماء سوکا انجام بلعم باعوراجيسا ہوتا ہے لٰہذا اے تاريخ کے لئے ١٠

  ايک يادگار سبق کے طور پر باقی رہنا چاہئے۔ 
" اس گمراہی کو کہتے ہيں جو حماقت کی وجہ سے ۔ راه خدا کو چھوڑ دينا حماقت ہے (فکان من الغاوين) اور "غوايت١١

  اختيار کی جاتی ہے۔ 
  

   ١٧۶آيت 

َمثَُل اْلقَْوِم  تْحِمْل َعلَْيِہ يَْلھَْث اَْو تَْتُرْکہ يَْلھَْثطٰذٰ◌لِکَ َو لَْو ِشْئنَا لََرفَْعٰنہُ بِھَا َو ٰلِکنَّہُ اَْخلََد اِلَی ااْلَْرِض َواتَّبََع ھَٰوهُ فََمثَلُہ َکَمثَِل اْلَکْلِب اِْن َ
بُْوا بِٰاٰيتِنَا فَاْقُصِص اْلقََصَص لََعلَّھُْم يَتَفَکَُّرْونَ     oالَِّذْيَن َکذَّ

ترجمہ: اور اگر ہم چاہتے تو اس کی قدرومنزلت کو (ان آيات و علوم کی وجہ سے) اورپر لے جاتے (جو ہم نے اسے عطا 
ی اور اپنی خواہش کی اتباع کر لی، تو اس کی مثال اس کے جيسی کئے تھے) ليکن وه خود زمين (اور ماديات) سے چمٹ گئ

ہے کہ لگ تو اس پر حملہ کرے تگو وه منہ کھول کر بھونکنے لگے اور زبان کو باہر نکال لے، اور اگر (حملہ نہ کرے 
کی يہ مثال ان  بلکہ) اسے ويسے ہی چھوڑ دے تو بھی وه ايسا ہی کرے (دنيا پرستوں کا منہ ہميشہ کھال رہاتا ہے) کہتے

لوگوں جيسی ہے جنہوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا۔ پس (اے پيغمبر) تم ايسی داستانوں کو بيان کرتے رہو شايد کہ يہ لوگ 
  غور فکر کے نام ليں۔ 

  
   پيام:
  ۔ آيات خداوندی انسان کی بلندی (مراتب) کاسبب ہيں (لرفعناه بھا) ١
  ا موجب ہوتا ہے اور اس کی معنوی پرواز رکاوٹ پيد اکر ديتا ہے۔ (اخلد) ۔ دنيا کے ساتھ دل لگا انسان کی پستی ک٢
۔ لطف خداوندی مختلف طور طريقوں سے حاصل ہوتا رہتا ہے، ليکن انسان اسے اپنے تک پہنچنے سے روکنے کا سبب ٣

  بن جاتا ہے (لوشئنا لرفعٰنہ بھا ولکن۔۔۔) 
  ہے (اخال ۔ اتبع ھواه) ۔ دنيا پرستی ہو ا وہوس پرستی کے ساتھ ملی ہوتی ۴
۔ غافل لوگوں کو چاپايوں سے تشبيہ دی گئی ہے ليکن علماء سو يا دنيا پرست عالموں کو حريص کتے کی مانند بتايا گيا ۵

  ہے۔ (کمثل الکلب) 
  ۔ بے عمل عالم۔ لوگوں کے نزديک قابل نفرت ہوتا ہے (کمثل الکلب) ۶
  پاتا (ان لتحمل عليہ يلھث وترکہ يلعث) ۔ دنيا کا بنده کبھی سکون قلب حاصل نہيں کر ٧
  ۔ دنيا کے ساتھ محبت اور خواہشات نفسانی کی اتالج، انسان کو الپرواه کر ديتی ہے (ان تحمل ۔۔۔۔ اوتترکہ۔۔) ٨
۔ فريب خورده علماء کا انجام لوگوں کے سرمايہ عبرت اور موجب غور وفکر ہوتا ہے۔ (سابقہ آيت ميں "واتل" ہے اور اس٩

  ناقصص) ہے۔ ميں (
۔ حرص اور دنيا پرستی کی کوئی حد انتہا نہيں ہے، دنيا پرستوں کے پاس جس قدر بھی دنيا موجود ہو بھی ان کے لئے ١٠
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  کم ہے اور وه طمع واللچ کی زبان کھولے کتے کی طرح ہانپ کانپ رہے ہوتے ہيں۔ 
اکہ دماغی نشہ يا سرگرمی کا سبب تبليغی قسم کی ۔ قصوں اور داستانوں کو انسان کی فکری ترقی کا موجب بننا چاہئے ت١١

  داستانيں بيان کرنا انبياء کا کام ہوت اہے (فاقصص القصص لعلھم يتفکرون) 
   ١٧٨۔  ١٧٧آيت 

بُْوا بِٰاٰيتِنَا َو اَْنفَُسھُْم َکانُْوا يَْظلُِمْوَن  ُ فَھُ  oَساَء َمثاََل ِن اْلقَْوِم الَِّذْيَن َکذَّ    oَو اْلُمْھتَِدی َو َمْن يُّْضلِْل فَاُْوٰلئَِک ھُُم اْلٰخِسُرْوَن َمْن يَّْھِد ّهللاٰ

ترجمہ: جن لوگوں نے يہی آيات کو جھٹاليا ہے ا ن کی مثال کس قدر بری ہے، اور يہ لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے 
  تھے۔ 

پس وہی لوگ ہی خساره اٹھانے والے جسے خدا ہدايت کرے وہی ہدايت يافتہ ہوتا ہے، اور جسے خدا گمراہی ميں چھوڑ دے 
  ہيں۔ 

  
   چند نکات:

يہ جو انسان اپنے علمی اور معنوی سرمائے کو طاغوت کی تقويت پہنچانے کے لئے خرچ کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا 
  ہے۔ 

لفظ اليا گيا ہے  ہدايت يافتہ افراد کے لئے مفرد (مھتد) کا لفظ استعمال کيا گيا ہے اور گمراہوں کے لئے جمع (خاسرون) کا
اس کی وجہ شايد يہ ہے کہ ہدايت يافتہ افراد کا راستہ ايک ہی ہے اور وه متحد ہيں ليکن گمراه ايک دوسرے سے عليحده ہيں

  اور ان کی راہيں بھی مختلف ہيں۔ 
يار ميں ہے اور ہر چند کہ ہدايت اور گمراہی خدا کے ہاتھ ميں ہے ليکن اس کے لئے راہيں ہموار کرنا انسان کے اپنے اخت

خداوند عالم حکيم اور رحيم ہے جب تک انسان راہيں ہموار نہيں کرے گا اس کے لطف و رکم يا قہر و غضب کے شامل حال
  نہيں ہو گا۔ 

  
   پيام:
۔ آيات خداوندی کی تکذيب کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے دوسروں پر نہيں۔ (انفسھم کا نوا يظلمون) "انفسھم" کو ١

  ون" ہر مقدم کرنا انحصار کی دليل ہے۔ "يظلم
  ۔ برا انجام آيات الٰہی کو جھٹالنے والوں کے انتظار ميں ہے۔ ٢
 ۔ اگر خداوند تعالٰی کی مہربانی شامل حال نہ ہو تو صرف علم رکھنا نجات اور ہدايت کا موجب نہيں بن سکتا۔ (من يھد هللا) ٣

  
   ١٧٩آيت 

ْنِس لَھُْم قُلُْوُب الَّ يَْفقَھُْوَن بِھَا َو لَھُْم اَْعيٌُن الَّ يُْبِصُرْوَن بِھَاَو لَھُ َو لَقَْد َذَرْانَالَِجھَنََّم کَ  َن اْلِجنِّ َو ااْلِ ْم ٰاَذاٌن الَّ يَْسَمُعْوَن بِھَاط اُوٰلئَِک ثِْيًرا مِّ
   oَکااْلَْنَعاِم َبْل ھُْم اََضلُّ اُْوٰلٓئَِک ھُُم اْلٰغفِلُْوَن 

يقينی ہے کہ ہم نے بہت سے جن وانس کو جہنم کے لئے پيد اکيا ہے (کيونکہ) ان کے ايسے دل ہيں جن  ترجمہ: اور يہ بات
کے ذريعہ وه حق کو درک نہيں کرتے آنکھيں ہيں کہ جن کے ذريعہ وه نہيں ديکھ پاتے ايسے کان ہيں جن کے ذريعے وه 

  راه يہی لوگ ہی غافل ہيں۔ اسے نہيں سنتے وه چوپايوں کی مانند ہيں بلکہ ان سے بھی زياده گم
  

   چند نکات:
ميں جن وانس کی  ۵۶اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے جن وانس دوزخ کے لئے پيدا کيا گيا ہے جبکہ سوره ذاريات/

تخليق کا سبب عبادت بيان کيا گيا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے "وما خلقت الجن واالنس االليعبدون" تو اان ميں سے کس کو 
  ح مانا جائے؟ صحي

جواب: تخليق کا اصل مقصد تو عبادت اور خدا پرستی ہی ہے، ليکن انسانوں "لجھنم" پر موجود "الم" عاقبت اور انجام کے 
لئے ہے مقعيد اور ہدف کے لئے نہيں۔ جيسا کہ برھئی کا اصل مقصد تو دڑور دروازے کھڑکياں وغيره تيار کرناہوتا ہے 

يوں کے تختے اور لکڑياں انگيٹھی ميں بھی جلتی ہيں تو يہ اس کا تبعی ہدف ہوتا اصل اور ليکن انہيں دروازوں اور کھڑک
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   55بنيادی مقصد نہيں ہوتا 
يہاں پر ايک اور سوال پيدا ہوتا ہے کہ آيا فرشتہ زياده اہم يا انسان؟ تو اس کا جواب حضرت علی نے يوں ديا ہے کہ فرشتے 

قط غريزه حکم فرما ہوتا ہے۔ ليکن انسان ان دونوں صفات کا حامل ہوتا ہے۔ جس ميں صرف عقل ہوتی ہے اور حيوان ميں ف
کی عقل اس کے عزيز پر غالب آ گئی وه فرشتے سے برتر جس کا غريزه اس کی عقل پر غالب آ گيا وه حيوان سے بدتر ہو 

   56گيا۔ (اولئک کاالنعام بل ھم اضل) 
  

   پيام:
د پر ہوتی ہے ليکن انسان اپنے غلط اختيار کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے۔ (لھم ۔ آفرنيش اور تخليق تو رحمت کی بنيا١

  قلوب۔۔۔) 
۔ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہيں، وه بھی صاحب اختيار واراده ہيں، انہيں بھی سزا اور جزا ملے گی۔ ( من الجن ٢

  والنس) 
ا وه اس سے بدتر ہے جس کے ہر اس قسم کی نعمتيں ۔ جو شخص خدائی نعمتوں سے صحيح معنوں ميں فائده نہيں اٹھات٣

  نہيں ہيں۔ (بل ھم اضل) 
۔ آنکھ، کان، دل اور زبان رکھنے ميں انسان بھی حيوان کے مشابہ ہے ليکن انسان کو چاہئے کہ وه ان سے بہتر طور پر ۴

ے بھی زياده پست ہو ا۔ آنکھ کو استفاده کرے اور زياده سے زياده بہره برداری کرے، ورنہ وه حيوان کی مانند بلکہ اس س
چاہئے کہ ظاہری چيزوں کے عالوه ملکوت کو بھی ديکھے۔ کان کو چاہئے کہ ظاہری شور شرابے کو سننے کے عالوه 

  باطنی زمزموں کو بھی سنے۔ 
فقہون ۔ (انسان معرفت کے ذرائع کی وجہ سے حيوان سے برتر اور بہتر ہے اور اگر يہ نہ ہوں تو حيوان کے برابر ہے (الي

  کاالنعام) 
۔ بے سمجھ اور بے بصيرت انسان مندرجہ ذيل امور ميں چوپايوں کی مانند ہيں، بے پرواہی ، شکم پرستی ، استشمار ۵

  ہونے، بار اٹھانے ، معرفت کی لذت سے محروم ہونے۔۔۔ وغيرہل ہيں۔ 
  ۔ بے بصيرت انسان مندرجہ ذيل مسائل سے غافل ہوتے ہيں۔ ۶

دا، خود اپنے آپ سے وسائل سے ، آخرت سے اوالد سے، آيات الٰہی سے ، قانون خداوندی سے، خدا ہدف اور مقصد بے خ
  کی سابقہ مہربانيوں اور اپنے گناہوں سے۔ 

  ۔ غافل لوگ تو حيوانات سے بھی گئے گزرے ہوتے ہيں (بل ھم اضل) ٧
سے عطا کرده نعمتوں کو ہدايت اور کمال  ۔ بہت سے انسان اس لئے جہنم خريد کر ليتے ہيں کہ وه خداوند عالم کی طرف٨

  کی راہوں ميں استعمال نہيں کرتے۔ ايسے لوگ آنکھ، کان، دل اور زبان رکھنے کے باوجود غفلت اختيار کئے ہوتے ہيں۔ 
  

   ١٨٠آيت 

ِ ااْلَْسَمآُء اْلُحْسٰنی فَاْدُعْوهُ بِھَا َو َذُروا الَِّذْيَن يُْلِحُدْوَن فِْی اَْسَمآئِ  ّٰ ِ    oہط َسيُْجَزْوَن َما َکانُْوا يَْعَملُْوَن َو

ترجمہ: اور هللا ہی کے لئے ہيں اچھے اچھے نام، پس تم بھی خدا کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو 
چ جائيں هللا کے ناموں ميں کجروہی سے کام ليتے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہيں۔ بہت جلد يہی لوگ اپنے کيفر کردار کو پہن

  گے۔ 
  

   چند نکات:
ويں آيت ميں اور طٰہ  ١١٠۔ بنی اسرائيل کی ٢۔ اسی آيت ميں ١"السماء حسنٰی" کا کلمہ قرآن مجيد ميں تين جگہ پر آيا ہے۔ 

  ويں آيت ميں۔ ٨کی 
ليکن روايات ميں اگرچہ هللا تعالٰی کے تمام نام ہی حسنٰی (اچھے) ہيں اور خداوند متعال تمام کماالت اور اسماء کا مالک ہے 

زياده تر ننانوے ناموں پر زور ديا گيا ہے کہ جو شخص خدا کو ان ناموں کے ساتھ پکارے گا اسکی دعا قبول ہو گی۔ اور جو
شخص انہيں شمار کرے گا وه بہشتی ہے (توحيد شيخ صدوق تفسير الميزان، مجمع البيان اور نور الثقلين۔ منقول از تفسير 

نے سے مراد لفظ يا لبوں کی حرکت کے ساتھ نہيں بلکہ ان اسماء کی طرف توجہ ، ان سے الہام لينا، اننمونہ) البتہ شمار کر
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  کی صفات سے متصف ہونا اور ان کے ساتھ ہونا مراد ہے۔ 
هللا تعالٰی کے ننانوے ناموں کا مسئلہ صحيح بخاری ، مسلم اور ترمذی شريف ميں بھی موجود ہے کہ جو شخص خدا کو ان 

  کے ساتھ پکارے گا اس کی دعا مستجاب ہو گی، (تفسير الميزان تفسير نمونہ)  ناموں
  خداوند تعالٰی کے ننانوے نام يہ ہيں۔ 

طن، هللا، اٰلہ، الواحد، االحد، الصمد، االول، اآلخر، السميع، البصير، القدير، العلی، االعلٰی، الباقی، البديع، البارٔی، االکرم، البا
م، الحليم ، الحفيظ، الحق، الحسيب، الحميد، الحفی، الرب، الرحمن، الرحيم، الذارء، الرازق، الرقيب، الرٔوف،الحی، الحکيم، العلي

الرائی، السالم المٔومن، المھمين، العزيز، الجبار، المتکبر، انسيد، السبوح، الشھيد، الصادق، الصانع، الٓظہر، العدل، العفو، 
رد، الفتاح، الفالق، القديم، الملک الدوس، القوی ، القريب، القيوم، القابض، الباسط، متقی، الغفور، الغنی، الغياث، الفاطر، الف

الحاجات، المجيد، المولی، المنان، المحيط، المبين، المغيث، المصور، الکريم، الکبير، الکافی، کاشف الّضر، القدير، النور، 
، الوارث، البر، الباعث، التتواب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، الوہاب، الناصر، الواسع، الودود، الھادی، الوفی، الوکيل

  خيرالناصرين، العيان، الشکور، العظيم، اللطيف، الشافی، (ازتفسير) 
نام ہيں اور يہ جو ننانوے کی تعداد کا تذکره بعض روايات ميں آيا ہے يا تو اس ) ١۴۵قرآن مجيد ميں اس سے زياده (تقريباً 

نام ايسے ہيں جو کہ ايک دوسرے ميں لدغم ہونے کے قابل ہيں اور بعض ايسے کہ جنہيں ايک دوسرے  لئے ہے کہ بعض
سے مطابق دی جا سکتی ہے، يا پھر اس سے يہ مراد ہے کہ يہ نام بھی قرآن مجيد ميں ہيں نہ يہ کہ فقط يہی تعداد ہے۔ جبکہ

کا لفظ استعمال نہيں ہوا ‘ يں هللا تعالٰی کے نام کے لئے "صادقبعض آيات ميں ان ناموں کا مضمون ملتا ہے مثالً قرآن مجيد م
يعنی خدا سے بڑھ کر بعض دعاؤں اور ) ٧٧يا "ومن اصدق من هللا حديثا" (نسأ /) ١٢٢ليکن "من اصدق من هللا قيال" (النسأ/

مکمل) البتہ بعض اسماء ايسے روايات ميں خداوند تعالٰی کے لئے کئی اور نام بھی ذکر ہوئے ہيں۔ (مثال دعائے جو شن کبير 
  ہيں جن کے خصوصی آثار وبرکات اور اختيارات ہيں۔ 

بعض روايات ميں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہيں: "خدا کی قسم! هللا کے اسماء حسنٰی ہم ہی ہيں" (اصول 
ت کا حقيقی ذريعہ ہيں" تو ان احاديثکافی) يعنی خداوند عالم کی صفات ہمارے اندر جلوه گر ہيں اور ہم ہی خدا خدا کی معرف

ہميں کہہ رہا ہے کہ فضائل اہلبيت عليہم السالم کے بارے ميں ‘ کی روشنی ميں آيت ميں موجود يہ جملہ "وذروالذين يلحدون
  الحاد کرنے والوں کی پرواه نہ کريں" (از تفسير نورالثقلين ، منقول از اصول کافی) 

اتھ نہيں لگايا جا سکتا، اور نہ ہی هللا کے نام کو جنب شخص کے بدن کا کوئی حصہ وضو کے بغير خدا کے کسی نام کو ہ
  ميں کر سکتا ہے اور اس کی ہر طرح کی توہين بھی حرام ہے۔ 

"اسم اعظم" کيا ہے اور کونسا؟ تو اس بارے ميں يہ عرض ہے کہ بعض روايات کے مطابق جو شخص خدا کا رسم اعظم 
ل ہوتی ہيں اور عالم طبعيت اور جہان فطرت ميں تصرف کر سکتا ہے بلعم باعورا (کہ جس کا جانتا ہے اس کی دعائيں قبو

  ويں آيت ميں گزر چکا ہے) بھی اسم اعظم جانتا تھا۔  ١٧۵ذکر اسی سورت کی 
" بعض علماء کے بقول يہ خدا کا ايک ايسا نام ہے جو ہم سے پوشيده ہے۔ جبکہ بعض دوسرے علماء فرماتے ہيں "اسم اعظم
درحقيقت کوئی لفظ اور نام نہيں ہے بلکہ خدا کی صفت اور کمال ہے اور صفت اور کمال کا پر تو جو شخص اپنے وجود 

ميں پا ليتا ہے اس کی روحانی قدرت اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ وه عالم فطرت اور جہاں طبعيت ميں تصرف کر سکتا ہے
خص ايک لفظ يا کلمے کو ياد کر لے اور مستجاب الدعوت بن جائے، يا ورنہ ايسی کوئی بات نہيں کہ ايک فاسق و فاسد ش

  عالم فطرت ميں تصرف کرنا شروع کر دے۔ (تفسير نمونہ) 
  فخر الدين رازی فرماتے ہيں: "هللا تعالٰی کی تمام صفات دو چيزوں کی طرف پلٹتی ہيں۔ 

  سير نمونہ) ۔ مالوی هللا کی خدا کی طرف نياز مندی، (تف٢۔ خدا کی بے نيازی۔ ١
  

   پيام:
  ۔ "هللا" تمام اسمائے الٰہی محورو مرکز ہے۔ (و االسماء الحسنٰی) ١
  ۔ تمام نيک اور مقدس نام جو خدا کے شايان ہيں اسی کے لئے ہيں (االسماء) ٢
نا ۔ "اسمائے حسنٰی" صرف خدا ہی کے ساتھ خاص ہيں، دوسرے لوگوں کو "حسنٰی" کی رسائی کے لئے اسی کے پاس جا٣

  چاہئے ( االسماء) 
۔ خدا کے کچھ نام ايسے ہيں جو دوسروں کے لئے نہيں رکھے جا سکتے مثالً "رازق" کسی کا نام نہيں رکھا جا سکتا۔ (و۴

  االسماء) 
۔ اپنی طرف سے خدا کا کوئی نام نہيں رکھا جا سکتا۔ مثالً ازخود خدا کو "عفيف" يا "شجاع" يا کسی اور نام سے موسوم ۵
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ہيں کيا جا سکتا۔ حضرت امام علی رضا فرماتے ہيں: "ان الخالق اليوصف االبما وصف بہ نفسہ" خالق کائنات کو صرف ن
  انہی تصيف کی ہے (تفيسر فرقان) 

۔ اسم، اپنے مسمی پر داللت کرتا ہے چونکہ اس کی ذلت مقدس ہے لٰہذا اس کے نام بھی مقدس ہونے چاہئيں۔ اور خدا کو ۶
  و اسماء سے پاک و منزه جاننا چاہئے "سج محمد ربک ۔۔" اور "سج اسم ربک"۔ ہرنا رواصفات 

  ۔ دعا بھی اچھائی اور زيبائی کے ساتھ مانگی جانی چاہئے۔ (الحسنٰی۔ فادعوه بھا) ٧
  ۔ اسالم، نام پر بھی توجہ رکھتا ہے (االسماء يلحدون فی اسمائہ۔۔۔) ٨
ے ہيں اور اس کے نشانات کے ذريعہ سے اس کی ذات تک رسائی حاصل ۔ اسمائے الٰہی، اس کی نشانی کی حيثيت رکھت٩

  کرنا چاہئے۔ (فادعوه بہا) 
۔ اولياء هللا بھی هللا کی آيات اور نشانياں ہيں (روايات ميں ہے حضرات ائمہ اطہار عليہم السالم فرماتے ہيں "ہم خدا کے ١٠

  اسمائے حسنٰی ہيں") 
  چہائے (ذرواالذين يئلحدون)  ۔ ملحدين کے متعلق ردعمل ظاہر کرنا١١
۔ حق کا راستہ ، فطری ہے اور تمام کماالت کی جامع ذات خدا وند ذوالجالل پر ايمان فطرت اور ضمير کی آواز ہے۔ اور ١٢

  اس راه سے انحراف، فطرت کے راستوں سے ہٹ کر راستہ ہو گا۔ (يلحدون) الحاد کا معنی انحراف اور بے راه روی ہے۔ 
  م کسی کو دنيا بھی الحاد ہے اور دوسروں کا نام خدا کو دينا بھی الحاد اور گمراہی ہے (يلحدون فی اسمائہ) ۔ خدا کا نا١٣
  ۔ اسمائے الٰہی۔ (از تفسير فرقان) ٣۔ اولياء الٰہی اور ٢۔ صفات الٰہی ١۔ اسمائے حسنی کے تين مصداق ہيں۔ ١۴
  ں۔ (ماکانوايعملون) يہ نہيں فرماتا: "ما کانوايعلمون"۔ ۔ دعا اور نام رکھنا ايمان اور عمل کی عالمت ہوتے ہي١۵
۔ غفلت کا عالج خدا کی ياد ہے، جيسا کہ اس سے گزشتہ آيت ميں بتايا گيا ہے کہ "ھم الغافلون" اور اس آيت ميں فرمايا ١۶

  ہے ( االسماء الحسنٰی) 
  

   ١٨١آيت 

ْن َخلَْقنَا اُمَّةٌ يَّْھُدْوَن بِاْلَحقِّ وَ     oبِہ يَْعِدلُْوَن  َوِممَّ

   ترجمہ:
اور جن لوگوں کو ہم نے پيدا کيا ہے ان ميں سے کچھ ايسے گروه بھی ہيں جو (دوسروں کو) حق کی ہدايت کرتے ہيں اور 

  حق کے ساتھ فيصلے کرتے ہيں۔ 
  

   دو نکات:
کيا گيا ہے۔ اور فرمايا  ويں آيت ميں حضرت موسٰی کی قوم کے کچھ افراد کے لئے يہی انداز اختيار ١٠٩اسی سورت کی 

  ہے کہ "ومن قوم موسٰی امة ۔۔" 
روايات کے مطابق اس آيت ميں "امت" سے مراد "امت محمد ہے جو تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ اور بعض اہل سنت 
ين روايات ميں ہے کہ مسلمانوں کے بہتر فرقے ہوں گے جن ميں سے صرف ايک فرقہ ہی نجات پائے گا۔ (تفسير نور الثعل

  منقول از تفسير نمونہ) 
  

   پيام:
  ۔ حق وہدايت کے پيروکار کم ہی ہوا کرتے ہيں (وممن خلقنا امة) ١
  ۔ ہدايت اور حکومت کا محور مرکز صرف اور صرف "حق" کو ہی ہونا چاہئے۔ ٢
وشاں رہتے ہيں، ۔ وہی لوگ قابل قدر ہوتے ہيں جو ہدای قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نظام حق کو وجود ميں النے کے لئے ک٣

صرف شناخت اور معرفت ہی کافی نہيں اس کی نثر و اشاعت اور اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ (بہ يعدلون) يعنی "بہ 
  يحکمون" 

  
   ١٨٣۔  ١٨٢آيت 



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

 
 

ْن َحْيُث اَلْ يَْعلَُمْوَن بُْوا بِٰاٰيتِنَا َسنَْستَْد ِرُجھُْم مِّ    oَکْيِدْی َمتِْيٌن َو اُْملِْی لَھُْمط اِنَّ oَوالَِّذْيَن َکذَّ

ترجمہ: اور جن لوگوں نے ہماری آيات کو جھٹاليا ہم بہت جلد انہيں مرحلہ وار ہاں سے اپنی گرفت ميں الئيں گے جہاں کے 
  بارے ميں وه جانتے بھی نہيں ہوں گے۔ 

تدبير تو محکم اور مستحکم  اور ميں انہيں مہلت ديتا ہوں (تاکہ ان کے ظلم کا پيمانہ پوری طرح لبريز ہو جائے) يقينا مير ی
  ہوتی ہی ہے۔ 

  
   چند نکات:

"استدراج" جو کہ خدائی طريقہ کاروں ميں سے ايک ہے اور جس کا تعلق آيات خداوندی کی تکذيب کرنے والوں اور مفہ 
ات حال آسائش پرستوں سے ہے لفظ "درجہ" سے ليا گی اہے جس کا معنی ہے "تدريجی طور پر لپيٹنا" ( مالحظہ ہو مفرد

ميں بھی بيان ہوئی ہے۔ امير المٔومنين حضرت علی فرماتے ہيں: "جو لوگ مرفہ  ۴۴راغب) اور يہی صورت حال سوره قلم /
حالی اور آسودگی کی زندگی گزارتے ہيں انہيں اس طرف بھی متوجہ رہنا چاہئے کہ کہيں تدريجی لپيٹ کا شکار نہ ہو جائيں

  ب نہ بن جائيں" (تفيسر نور اثقلين) اور ان کی يہ نعشيں ان کی غفلت کا موج
استدراج کے طور پر خدا کا کسی کو مہلت دينا، کسی کو لمبی عمر دينا اور اس طرح کی دوسری چيزيں قرآن مجيد ميں 

اليحسبن الذين کفرواانما علی) "۵۴بارہا بيان ہو چکی ہيں۔ مثالً زير نظر آيات ہيں يا "نذر ھم فی غمر تھم حتی حين (مومنون /
۔ آل عمران ۵۵توبہ / ۵۵۔ مومنون /۴۴نيز يہی موضوع انعام /) ١٧٨لھم خير النفسھم انما علی لھم يزداوا انما" (آل عمران /

  ميں بھی متعظہ کيا جا سکتا ہے۔  ١٠٣اور کہف /١٩٨/
  

   پيام:
ے ڈونگرے ۔ خدا کی طرف سے نعمتوں کا حصول امير کی طرف سے گناہوں سے پرده پوشی، لوگوں کا دادتحسن ک١

برسانا ان سب باتوں کا تعلق ايسی چيز سے ہے جو انسان کے مغرور ہو جانے کا موجب اس کے سرگرم رہنے اور خدا کی 
   57طرف سے استدراج کا سبب بن سکتی ہے۔ 

الٹھی ۔ انسان کی پستی بعض اوقات قدم بقدم اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے جسے وه محسوس نہيں کر پاتا باالفاظ ديگر خدائی ٢
  بے اوند ہوتی ہے، (سنستدر جھم من حيث اليعلمون) 

 ۔ هللا تعالٰی کی اظہرمن اشمس آيات کی تکذيب تدريجی سقوط اور مخفی ہالکت کا موجب ہوتی ہے۔ (کفربوا ۔ سنستدر جھم) ٣
نتخاب کر لے اور۔ لوگوں کو مہلت دينا خدائی طريقہ کار ہے جو ازل سے چال آ رہا ہے تاکہ جو شخص جس راه کا چاہے ا۴

اس راه پر چل کر پروان چڑھے ، اور سب لوگوں کے واسطے دروازے کھلے ہوں، تاہم اس ميں سرکشی کی فرصت بھی 
  باقی رہے اور توبہ اور بازگشت کی مجال بھی موجود ہو۔ 

د کو ان کی سرمستيوں افرا ۴۔ هللا تعالٰی اپنے دوستوں کو تلخ ترش مشکالت سے دوچار کر کے انہيں متنبہ کرتا ہے اور ۵
   58ميں مگن رہنے ديتا ہے۔ 

۔ جو لوگ تحريف کر کے توجيہ کرتے اور ہر روز نئے طاغوت کی اطاعت ميں لگے رہتے ہيں وه بھی اس استدراج کے ۶
   59قانون ميں شامل ہيں۔ 

  ۔ زندگی هللا کے ہاتھوں ميں ہے۔ (اُملی) ٧
رم کی عالمات ہوں، بعض اوقات اس کے ناگہانی قہر و غضب کا ۔ ضروری نہيں ہے نعمتيں ہميشہ خدا کے لطف و ک٨

  موجب بھی بن سکتی ہيں۔ (املی۔ کيدی) 
۔ گناہگار لوگ خدا کے شکنجے سے بچ کر نہيں جا سکتے (املی لھم) اور خواب غفلت ميں بڑے ہوئے اشرافيہ کے افراد ٩

  خدا کے مقابلے ميں کمر بستہ ہوتے ہيں (کيدی) 
توبہ اور گناہوں کی تالفی کی مہلت تو کافروں کو بھی ديتا ہے، ليکن وه اس کے ايل ثابت نہيں ہوتے۔ (لھم) ۔ خداوند عالم ١٠
۔ غرور وار غفلت کا خطره اس حد تک زياده ہے کہ هللا تعالٰی نے مسلسل تين بار مختلف تعبيروں کے ساتھ اس سے آگاه ١١

  کيا ہے۔ (استدراج ۔ کيدی۔ املی لھم) 
  الٰی کا منصوبے اور اس کی تدبيريں ايسی ہيں کہ جنہيں کوء شکست نہيں دے سکتا۔ (متين) ۔ هللا تع١٢
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   ١٨۴آيت 

بِْيٌن  ْن ِجنٍَّةط اِْن ھَُو ااِلَّ نَِذْيٌر مُّ    oاََو لَْم يَتَفَکَُّرْوا َما بَِصاِحبِِھْم مِّ

کو کوئی ديوانگی اور جنون نہيں ہے۔ وه تو بس  ترجمہ: آيا ان لوگوں نے يہ بھی نہ سوچا کہ ان کے ساتھی (پيغمر اسالم)
  آشکارا طور پر ڈرانے واال ہے۔ 

  
   ايک نکتہ:

"جنہ" کے معنی ہيں "جنون" اور اس کا اصل معنی ہے "ڈھنپنا" گويا جب کجسی پر جنون طاری ہوتاق ہے تو اس کی عقل 
  پر پردے پڑ جاتے ہيں۔ 

  
   پيام:
  صاحبان فکر و انديشہ کا کام نہيں ہوتا (اولم يتفکروا)  ۔ تہمت لگانا، جسارت اور گستاخی کرنا١
٢ ( ۔ پيغمبر اسالم لوگوں کا ساتھی يا باالفاظ ديگر ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے والی ہستی ہے۔ (اگر (نعوذ با

  ديوانے ہوتے تو يہ لوگ سالہا سال تک ان کے ہم نشين کيوں رہے؟ (صاجھم) 
  نشين اور دولت تھے، ان سے ہٹ کر اور کٹ کر کبھی نہيں رہے (صاحبھم)  ۔ پيغمبر تو لوگوں کے ہم٣
  ۔ فاسد نظام ميں ہميشہ حق گو افراد کو مجنون کہاہی جاتا ہے۔ ۴
   60۔ تمام انبياء کو ان کے مخالفين کی طرف سے جادو اور جنون کی تہمتوں کا سامنا ہميشہ سے رہا ہے۔ ۵
يہ بات شامل ہے کہ غفلت کے شکار لوگوں کو ہميشہ ڈرايا جاتا ہے، انہيں  ۔ خطابت اور مخاطب شناسی کے فن ميں۶

  خوشخبری نہيں دی جاتی (ان ھوالنذير) 
  ۔ مغرور اور خواب غفلت ميں پڑے ہوئے لوگوں کے لئے صاف صاف اور دو ٹوک بات کہنی چاہئے۔ (مبين) ٧

  
   ١٨۵آيت 

ُ ِمْن َشْی ٍء وَّ اَْن َعٰسی اَْن يَُّکْوَن قَْد اْقتََرَب اََجلُھُْم فَبِاَیِّ َحِدْيٍث م  اََو لَْم يَْنظُُرْوا فِْی َملَُکْوِت السَّٰمٰوتِ  بَْعَده َو ااْلَْرِض َو َما َخلََق ّهللاٰ
   oيُْؤِمنُْوَن 

 ترجمہ: آيا وه آسمانوں اور زمين کے ملکوت (اور باطن) ميں اور ہر اس چيز کے بارے ميں خوب غور و فکر سے کام نہيں
ليتے جسے خدا نے پيدا کيا ہے۔ (تاکہ انہيں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ان تمام چيزوں کے پيدا کرنے ميں يقينا کوئی 

مقصد کار فرما ہے اور ان کی تخليق بے سود نہيں اور يہ کہ شايد ان کی موت نزديک ہو چکی ہے؟ پس اس قدر روشن آيات
   کے بعد پھر کسی بات پر ايمان لے آئيں گے؟

  
   ايک نکتہ:

"ملکوت" کا کلمہ "ُملک" سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں حکومت اور مالکيت اور اس آيت ميں يہ کلمہ عالم ہستی پر 
  خداوند عالم کی حکومت مطلقہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ 

  
   پيام:
نچے ، اس کائنات کے باطنی نظام ميں ۔ نگاه کو عميق اور تفکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے تاکہ وه کسی نتيجہ پر جا پہ١

توجہ اور غور و فکر اور اس کا خالق کائنات کے رابطہ کے بارے ميں عميق سوچ سے کام لينا انسان کو خدا سے جا مالتا 
ہے، توحيد اور نبوت کو عقل و فکر کے ساتھ سمجھنا چاہئے، کسی کی تقليد نہيں کرنی چاہئے "اولم يتفکروا" سابقہ آيت ميں 

  ر (اولم ينظروا) اسی آيت ميں۔ او
  ۔ تشريعی نظام کے بغير، تکوينی ظام نامکمل ہے (اولم ينظروا ۔۔۔ فبای حديث) ٢
۔ توحيد، نبوت کا سرچشمہ اور پشت پناه ہے۔ اور کائنات کے نظام ميں غور و فکر کرے يہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نظام٣

  (اولم ينظروا۔۔۔ فبای حديث)  کو رہبر اور قائد کے بغير نہيں چھوڑا جا سکتا
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  ۔ اس جہان کا ظاہر جسم کی مانند اور باطن روح کی مثل ہے (ملکوت) ۴
  ۔ نظام تخليق کائنات ميں کوئی بھی ذره بے مقصد اور بغير فلسفہ کے نہيں ہے (من شیٍء) ۵
ہوتے ہيں (عسی ان يکون قد  ۔ انسانوں کی بہت سی بدبختياں اس وجہ سے ہوتی ہيں کہ وه موت کی ياد سے غافل ہو چکے۶

  اقترب اجلھم) 
۔ موت کی ياد، بہت سی ہٹ درميوں کے خاتمہ کا سبب ہوتی ہے۔ اور لوگوں کو فرصت سے استفاده اور مرنے سے پہلے ٧

  ايمان النے کی دعوت ديتی ہے (قداقترب اجلھم) 
کوئی عذر باقی نہيں رہا۔ (فبای حديث بعده ۔ قرآن بہترين کتاب اور بہترين گفتگو ہے۔ اور اسے قبول نہ کرنے کے لئے ٨

  ئومنون) 
  

   ١٨۶آيت 

ُ فاََل ھَاِدَی لَہط َو يََذُرھُْم فِْی طُْغيَانِِھْم يَْعَمھُْوَن     oَمْن يُّْضلِِل ّهللاٰ

اترجمہ: جسے خداوند عالم (اس کے فق واعمال کی وجہ سے) گمراہی ميں چھوڑ دے۔ اسے کوئی تقويت کرنے واال نہيں ہوت
  اور انہيں ان کی سرکشی اور طغيان ميں چھوڑ ديتا ہے تاکہ وه سرگردان رہيں۔ 

  
   پيام:
۔ جو لوگ انبياء کرام کی تنبيہات پر کان نہيں دھرتے اور ان کے فرمودات کے بارے ميں غور و فکر نہيں کرتے ان کی ١

گن رہيں "فبای حديث بعده ئومنون۔۔۔" سابقہ سزا يہ ہے کہ ہميشہ خدائی قہر و غضب ميں جکڑے رہيں اور اپنے حال ميں م
  آيت ميں اور (يذرھم) اسی آيت ميں۔ 

۔ اضالل و ہدايت خدا کا کام ہے ليکن ان کے لئے اسباب کی فراہمی انسان کی نيت اور اس کے عمل ميں مضمر ہے۔ جو ٢
س کے شامل حال نہيں ہوتی (يضلل هللا) اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود وه جاتا ہے اور ہدايت الٰہی ا

61   
  ۔ طاغوت ہميشہ ، سرگردان اور پريشان حال رہتا ہے (يعمھون) ٣
  ۔ لوگوں کی سرکشی زبردستی نہيں ہوتی۔ (طغيانھم) ۴

  
   ١٨٧آيت 

اِعِة اَيَّاَن ُمْرٰسھَاط قُْل اِنََّما ِعْلُمھَا ِعْنَد َربِّْی اَلْ يَُجلِّْيھَا لَِو ْقتِھَاااِلَّ  ھَُوط ثَقُلَْت فِْی السَّٰمٰوِت َوااْلَْرِضط اَلْ تَاْتِْيُکْم ااِلَّ  يَْسئَلُْونََک َعن السَّ
 َّ ِ َوٰلِکنَّ اَْکثََر النَّاِس اَلْ يَْعلَُمْونَ بَْغتَةًط يَْسئَلُْونََک َکاَنََّک َحفِیٌّ َعْنہَاط قُْل اِن    oَما ِعْلُمَ◌ھَا ِعْنَد ّهللاٰ

ترجمہ: (اے پيغمبر!) آپ سے قيامت کے بارے ميں سوال کرتے ہيں کہ ہر وقت برپا ہو گی؟ تو ااپ کہہ ديجئے کہ اس کا 
ار نہيں کر سکتا۔ قيامت کا آسمانوں علم صرف ميرے پروردگار کے پاس اور اس کے عالوه کوئی اور اس کے وقت کو آشک

اور زمين ميں آنا بہت ہی سنگين ہو گا، اور يہ تمہاری پاس اچانک آن پہنچے گی۔ يہ لوگ آپ سے يوں سوال کرتے ہيں گويا 
آپ اس کی مکمل آگاہی رکھتے ہيں، کہہ ديجئے کہ اس کا علم اور صرف خدا کے پاس ہے ليکن بہت سارے لوگ اس چيز 

  تے۔ کو نہيں جان
  

   چند نکات:
کفار قريش نے کچھ لوگوں کو يہودی علماء کے پاس بھيجا تاکہ اسن سے چند مشکل اور پچيده سواالت سيکھ کر آئيں اور 

 ( پيغمبر اسالم سے جا کر پوچھيں اور وه ان مشکل سوالوں کا جواب نہيں دے پائيں گے جس کی وجہ سے وه (نعوذبا
، ان مشکل سواالت ميں سے ايک قيامت کے واقع ہونے کے وقت کی تعين کے بارے مغلوب ہو کر شکست کھا جائيں گے

  ميں بھی تھا۔ 
"ايان" زمانے کے بارے ميں سوال ہے (ياد رہے لفظ "الساعة" قيامت کے شروع کے لئے بوال جاتا ہے اور "القياة" سزا 

  وجزا کے لئے حساب و کتا ب کے زمانے کو کہتے ہيں۔ لزيز "مراغی") 
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  سٰی" ثابت اور واقع ہونے کے معنی ميں ہے، "جبال راسيات" محکم اور استوار پہاڑوں کو کہا جاتا ہے۔ "ُمر
"حفی" کے معنی ہيں ہميشہ جستجو ميں لگا رہنے واال شخص، اور پيغمبر کا "حفی" ہونا اس معنی ميں ہے کہ گويا آپ نے 

  پر تحقيق کر لی ہے اورپوری طرح آگاه ہو چکے ہيں۔  قيامت کے بارے ميں خدا سے بار بار پوچھ کر اس کی مکمل طور
آسمانوں اور زمين کے قيامت کی سنگينی شايد آسمانوں کے ايک دوسرے پر گرنے مختلف کرات کے ايک دوسرے کے 

  ساتھ ٹکرانے سورج کے بے نور ہو جانے اور زمين کے اورپر تلے ہو جانے وغيره کی صورت ميں ہو گی۔ 
  

   پيام:
  الم کے عالوه کوئی بھی شخص قيامت کے واقع ہونے کے وقت کو نہيں جانتا ۔ (انما علمھا عندربی) ۔ خداوند ع١
  ۔ وقت کا نہ جاننا انسان کی تربيت اور ہمہ وقت آماده رہنے کے لئے بہتر ہے۔ ٢
   62۔ قيامت، اچانک واقع ہو گی (بغتة) ٣
ين تک کے لئے بھی ، هللا جانے انسان کا کيا حال ہو گا؟ ۔ قيامت کی گھڑی بہت ہی سخت ہو گی حتی کہ آسمانوں اور زم۴

  (ثقلت) 
۔ "ميں نہيں جانتا" کہنے سے نہ گھبراؤ، اس لئے کہ اس آيت ميں پيغمبر خدا کے بارے ميں بھی حکم کوئی خداوندی ہے ۵

  کہ وه کہيں "ميں نہيں جانتا" (قل انما علمھا عندربی) 
جاننے سے قيامت کے اصل عقيده پر کوئی فرق نہيں پڑتا۔ کوئی بھی شخص  ۔ قيامت کے خصوصيات اور جزئيات کو نہ۶

اپنی موت کے زمانے اور مکان کو نہيں جانتا ليکن اس کا مقصد يہ نہيں ہے کہ وه اصل موت کا ہی منکر ہے۔ (انما علمہا 
  عندربی) 

  
   ١٨٨آيت 

ْوُء اِْن اَنَا ااِلَّ  قُْل اَلْ اَْملُِک ِلنَْفِسْی نَْفعاً وَّ اَل َضّرً ااِلَّ َما ِنَی السُّ ہُط َو لَْو ُکْنُت اَْعلَُم اْلَغْيَب اَل ْستَْکثَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َو َما َمسَّ نَِذْيٌر َو َشآَء اللّٰ
   oبَِشْيٌر لِّقَْوٍم يُْوِمنُْوَن 

ی کا جو خداچاہے اور اگر ترجمہ: (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ ميں اپنے لئے کسی نفع نقصان کا مالک نہيں ہو مگر صرف اس
ميں غيب جانتا ہوتا اپنے لئے بہت سے فوائد اکٹھے کر ليتا اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا ۔ ميں تو صرف 

  النے والوں کے لئے ڈرانے واال اور خوشخبری دينے واال ہوں، 
  

   پيام:
کے آگے اسی قدر اس کا سر زياده جھکا ہو گا، اور اپنے  ۔ کسی کا خبر کا خدا پر ايمان س قدر زياده ہو گا، خدا کی قدرت١

  بارے ميں اسی قدر زياده عجز و نياز کا اظہار کرے گا (الاملک لنفسی۔۔۔) 
  ۔ ہر قسم کا نفع و نقصان خداوند عالم کے منشاء اور ارادے کے تحت ہی ہوتا ہے۔ (االمشاء هللا) ٢
ی کے بارے ميں غيب نہيں جانتے اگر غيب نہيں جانتے، اگر غيب کی ۔ پيغمبر خدا اپنی طر ف سے اور اپنی نجی زندگ٣

خبريں انہيں عطا کی گئی ہيں تو وه بھی پيغمبر خدا ہونے کے ناطے، اور وه بھی خداوند متعال بھی ہی کی طرف سے۔ 
  (لوکنت۔۔) 

ده صرف مومنين ہی حاصل کرتے ۔ پيغمبر عاليقدر ويسے تو تمام عالم انسانيت کے لئے بشير و نذير ميں ليکن اس سے فائ۴
  ہيں (بشير و نذير لقوم ئومنون) 

  
   ١٨٩آيت 

ھَا ُحِملَْت حَ  ا تََغّشٰ َ ھَُوالَِّذْی َخلَقَُکْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنہَا َزْوَجھَا لِيَْسُکَن اِلَْيھَا فَلَمَّ ا اَْثقَلَْت َدَعُوا ّهللاٰ ْت بِہ فَلَمَّ  َربَّھَُما ْمالً َخِفْيفاً فََمرَّ
ِکِرْيَن     oلَئِْن ٰاتَْيتَنَا َصالِحاً لَنَُکْونَنَّ ِمَن الّشٰ

ترجمہ: وه وہی (خدا) ہے جس نے تمہيں ايک قفس جان سے پيدا کيا ہے اور اس کی زوجہ کو بھی اسی کی جنس سے قرار 
تا ہے (اور اس سے جنسی آميزش ديا تاکہ اس سے اسے سکون حاصل ہو۔ پس جب مرد اپنی بيوی کو آغوش ميں ڈھانپ لي
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کرتا ہے) تو عورت ہلکا بوجھ اٹھا ليتی ہے (اور حاملہ ہو جاتی ہے) اور ايک عرصے تک اسے اپنے ساتھ لئے پھرتی ہے، 
پس جب اس سے بوجھل ہو جاتی ہے تو زن و مرد دنوں خدا سے جو ان کا پروردگار ہے دعا کرتے ہيں (اور اس سے عہد 

  ہميں نيک فرزند عطا فرمائے گا تو ہم شکر کرنے والوں ميں سے ہوں گے۔  کرتے ہيں) کہ اگر تو
  

   پيام:
  ۔ زن و مرد کا جوہر وجودی ايک ہی ہے۔ (جعل منھازوجھا) ١
۔ ازدواج يا شادی روح اور زندگی کے آرام و سکون کا موجب ہوتی ہے اور ازدواجی روحانی بے چينی کا سبب ہوتی ہے ٢

  (يسکن اليھا) 
  انس و الفت کی بنيادوں پرت استوار ہے اختالف اور انتشار ہر نہيں (يسکن اليھا )  ۔ زندگی٣
  ۔ جنسی مسائل کے بارے ميں کنايہ کے ساتھ بات کرنی چاہيے۔ (تغٰشھا) ۴
۔ جنسی مالپ صرف لذات اور شہوت کی تسکين کے لئے نہيں بلکہ نيک بلکہ نيک اور صالح نسل کی بقا اور دوم کے ۶

  ۔ (صالحا) لئے ہوتا ہے
  ۔ انسان فطری طور پر اوالدچ اور بقا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ (آتيتنا) ٧
  ۔ جب تک انسان کابوجھ سنگين نہ ہو جائے اس وقت تک متوجہ نہيں ہوتا۔ (فلما القلت دعوا۔۔) ٨
حاملہ عورتيں  ۔ مشکالت خدا کی طرف توجہ کا ذرعيہ اور روحانی اور معنوں کيفيت کے پيدا ہونے کا سبب ہوتی ہيں۔٩

چونکہ تقدير الہی سے بے خبر اور اضطرابی کيفيت سے دو چارہوتی ہيں لہذا ان کی اس کيفيت سے فائده اٹھا کر انہيں 
  موعظہ اور نصيحت کی جا سکتی ہے۔ (از کتاب روانشناسی تبليغی) 

کے لئے تيار ہوتا ہے ليکن عام ۔ انسان کی نفسياتی کيفيت يہ ہے کہ وه مجبوری کے وقت ہر طرح کا قول قرار دينے ١٠
  …) معمول کی حالت اور رفاه وآسائش ميں بے وفائی پر اُتر آتا ہے(لنکونن

۔ فطری طور پر انسان صالح و بہتری کا خواہاں ہوتا ہے فساد اور بے پرواہی کا نہيں۔ اسی لئے تو کہا ہے(صالحا) اور ١١
  "ولدا"نہيں کيا۔ 

  يں خود کو شريک سمجھتے ہيں(دعوا) ۔ والدين اپنی اوالد کے انجام م١٢
۔ شکم ميں پروان چڑھنے والے بچے کسی نشوونما تدريجی ہوتی ہے تا کہ عورت ميں اس کے اٹھانے کی آمادگی پائی ١٣

  جائے۔ (خفيا،) 
  ۔ اوالد کوخدا کا عطيہ سمجھو، اس ميں اپنا کمال يا کسی اور کا عمل دخل نہ سمجھو۔ (آتيتنا) ١۴
  
   ١٩١، ١٩٠آيت

ا يُْشِرُکْوَن  ُ َعمَّ ا اَٰتی ہَُما َصالِحاً َجَعالً لَّہ ُشَرَکآَء فِْيَما اَٰتی ہَُما فَتَٰعٰلی ّهللاٰ    oاَيُْشِرُکْوَن َما اَليَْخلُقُْو َشْيئاً َو ھُْم يَْخلُقُْوَن  oفَلَمَّ

يک ٹھہرانے لگے جو لطيف اور ترجمہ۔ پس جونہی خد ا نے انہيں صالح فرزند عطا فرمايا تو وه اس چيز ميں خدا کا شر
اوالد جيسی نعمت خدا نے انہيں عطا فرمائی تھی۔ يقينا هللا تعالٰی اس چيز سے بلند اور باال تر ہے جس کو وه خدا کا شريک 

  جانتے ہيں۔ 
  آيا وه ان چيزوں کو خدا کا شريک جانتے ہيں جو کسی چيز کو پيدا نہيں کر سکتيں اور خود مخلوق ہيں؟!! 

  
   پيام
  ۔ اوالد کا تعلق ماں اور باپ دونوں سے ہوتا ہے (آتاھما) ١
گمراہی اور بے ال ‘صالح اور شائستہ اوالد ہميں عطا فرماتا ہے يہ ہم ہوتے ہيں جو ان کی کجروی‘۔ هللا تعالٰی تو نيک ٢

  پرواہی کا موجب بنتے ہيں (آتا ھما صالحا) 
  (جعاللہ شرکاء) ۔ خدائی امانت کو دوسروں کے سپرد کرنا خيانت ہے۔ ٣
  ۔ انسان بہت جلد اپنے وعدے بھول جاتا ہے(جعاللہ شرکاء) ۴
۔ نا شکری ہو گی کہ انسان ايک چيز کسی سے لے اور کسی دوسرے کو ديدے ، يا اس کی مرضی کے خالف اسے ۵

  مصرف ميں لے آئے۔ (شرکاء فيما آتاھما) 



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

 
 

ا نتيجہ قرار نہيں ديا جا سکتا، اور يہ نہيں کہا جا سکتا کہ يہ ۔ اوالد ُخدا کا عطيہ ہے اسے کسی اور شخص ،چيزيا عمل ک۶
  مشکل وقيافے، ماں باپ کی غذا، معالج يا عالج اور اسپتال وغيره کا نتيجہ ہے۔ کيونکہ ايسا سمجھنا شرک ہے (شرکاء) 

  …) ۔ بعض اوقات اوالد جيسی نعمت ، والدين کے لئے غفلت کا سبب بن جاتی ہے (فلما آتا ھما٧
معبود ہونے کے سب سے اولين شرط اس کاتخليق پر قدرت کا ملہ رکھنا ہے، تعجب کی بات ہے کہ آج کے ترقی يافتہ  ۔٨

   63اور علم وصنعت کے دور ميں بھی الکھوں کروڑوں افراد بت پرستی کرتے ہيں (ايشرکون ماال يخلق) 
  قرآن مجيد کا يہ خطاب ہر دور کے لوگوں کے لئے ہے۔ 

  
   ١٩٣۔ ١٩٢آيت

oَو اِْن تَْدُعْوھُْم اِٰلی اْلھُٰدی اَل يَْتبَُعْوُکْمط َسَوآٌء َعلَْيُکْم اَْدَعْوتُُمْو ھُْم اَْم اَْنتُْم َصاِمتُْوَن  oَواَلْ يَْستَِطْيُعْوَن لَھُْم نَْصراً َواَل اَْنفَُسھُْم يَْنُصُرْوَن 

يں رکھتے ، حتی کہ وه تو اپنی نصرت و حمايت بھی ترجمہ۔ اور (ان کے يہ معبود)ان لوگوں کی مدد کرنے کی طاقت نہ
  نہيں کر سکتے۔ 

اور اگر تم ان(معبودوں)کو ہدايت کے لئے بالؤ تو وه تمہاری التجا نہيں کريں گے تمہارے لئے برابر ہے کہ تم انہيں بالؤ يا 
   64خاموش رہو۔ 

  
   ايک نکتہ

ہو کہ اگرتم ان سے يہ درخواست کرو کہ ہو تمہاری رہنمائی  ہو سکتا ہے کہ"وان تدعو ھم الی الھدی"کا ايک معنی يہ بھی
  کريں تو وه اس کا جواب تک نہيں ديں گے۔ 

  
   پيام
۔ جومعبود نہ تو دوسروں کی امداد کر سکتے ہيں اور نہ ہی اپنا دفاع کر سکتے ہيں پھر ان کی پرستش کيسی؟ (وال ١

 … يستطيعون

 

 تفسيرنور

 

   ٢٠۶تا  ١٩۴آيت نمبر 
  

   ١٩۴آيت 

ِ ِعبَاٌد اَْمثَالُُکْم فَاْدُعْوھُْم فَْليَْستَِجْيبُْوا لَُکْم اِْن ُکْنتُْم     oٰصِدقِْيَن اِنَّ الَِّذْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْوَن ّهللاٰ

ترجمہ۔ يقينا جن لوگوں کو تم پکارتے (اور جن کی تم عبادت کرتے )ہو وه تمہارے ہی جيسے بندے ہيں۔ (جو زبان و مکان 
  وغيره ميں محدود ہيں)پس تم انہيں پکارو، اگر تم سچے ہو تو وه تمہيں جواب ديں۔ 

  
   ايک نکتہ

ہيں جيسے حضرت عيسٰی عليہ السالم ، يا فرشتے  "عباد" سے مراد ممکن ہے ، وه انسان ہوں جنہيں يہ لوگ خدا سمجھتے
  مراد ہوں، يا پھر يہ بھی ہو سکتا ہے کہ وه بت مراد ہوں جنہيں بت پرست"الٰہ"سمجھتے ہيں۔ 

  
   پيام
۔ پرستش اور پوجا پاٹ کيلئے دليل اور کسی خاص امتياز کی ضرورت ہوتی اور مخلوق يا اپنے جيسے انسانوں کی بندگی ١

 
   



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

 
 

   65وئی دليل ہے اور نہ ہی انہيں کسی قسم کا امتياز حاصل ہے (عباد ) کے لئے نہ تو ک
  ۔ "معبودوں"کی خاموشی ان کے عاجزا اور بے وقعت ہونے کی دليل ہے (فليستجيبوا) ٢
۔ "معبود"کاکام ہوتا ہے کہ اپنے"عبد" کی ذہنی نشوونما کرے اور اسے پروان چڑھائے تا کہ اسے ساکت وجامذ اور ٣

  ۔ (فليستجيبوا) موقوف کر دے
  
   ١٩۵آيت

 اََذاٌن يَْسَمُعْوَن بِہَاط قُْل اَْدُعْوا ُشَرَکآَء ُکْم ثُمَّ ِکْيُدْوَن فاََل اَلَھُْم اَْرُجٌل يَْمُشْوَن بِھَا اَْم لَھُْم اَْيٍد يَّْبِطُشْوَن بِھَا اَْم لَھُْم اَْعيٍُن يُّْبِصُرْوَن بِھَا اَْم لَھُمْ 
   oتَْنظُُرْوَن 

آيا ان (معبوُدوں) کے لئے پاؤں ہيں جن کے ساتھ وه چل سکيں، يا ہاتھ ہيں جن کے ذريعہ وه اپنا زور دکھا سکيں، يا  ترجمہ۔
آنکھيں ہيں جن کے ذريعہ وه ديکھ سکيں، يا کان ہيں جن کے ذريعہ وه سن سکيں؟(تو اے پيغمبر!) کہہ دو کہ تم اپنے 

  مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو! شريکوں کو بالؤ پھر ميرے خالف نقشے بناؤ اور 
  

   دو نکات
  ٍ◌ "يبطشون"کا لفظ "بطش"سے ليا گيا ہے جس کے معنی ہيں کسی چيز کو پوری قوت اور زور سے پکڑنا۔ 

اس آيت ميں ان مشرکين کو جھنجھوڑا گيا ہے جو خدا کيلئے ايسے شريک ٹھہراتے ہيں جو ان سے بھی زياده عاجز اور ال 
ين تو اپنے پاؤں سے چل بھی سکتے ہيں، ہاتھوں سے پکڑا سکتے ہيں آنکھوں سے ديکھ سکتے چار ہيں، کيونکہ يہ مشرک

ہيں، کانوں سے سن سکتے ہيں جب کہ وه بے روح مجسمے ايسی تمام باتوں سے محروم ہيں۔ اگر ان سے درخواست کی 
  اور عبادت کيسی؟  جائے کہ فالں کام کر ديں تو وه ايسا کرنے سے عاجز ہيں، تو پھر ان کی يہ بت پرستش

  
   پيام
۔ خدائی رہبر ميں اس قدر جرات اور قدرت ہونی چاہئے کہ پورے اطمينان کے ساتھ مخالف طاقتوں کے للکار سکے اور ١

اس ميں چيلنج کی وه طاقت ہونی چاہئے کہ باطل اور طاغوتی طاقتوں کی آنکھوں ميں آنکھ ڈال کر کہہ سکے "تمہارے جو 
گھناوے منصوبے ہيں انہيں بے شک عملی پا جامہ پہناؤ، ميرا کچھ نہيں بگاڑ سکو گے، تا کہ اس بھی خطرناک"ناپاک اور 

  …) طرح سے ان کا عجز اور ناتوانی ثابت ہو جائے(قل ادعوا
۔ جن کے ہاتھ اور پاؤں ہيں وه تو مشرکين کی امداد نہيں کر سکتے اب بے چاری بے دست و پا چيزوں کی کيا مجال کہ ان ٢

  مدد کر سکيں!  کی کوئی
۔ مشرکين کی عقليں بھی عجيب ہيں، کسی پيغمبر کی بات کو اس لئے ماننے کے لئے تيار نہيں کہ کہتے ہيں"يہ تو ہمارے ٣

  جيسے بشر ہيں!"ليکن بتوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہيں اُن جيسے تو کيا ان سے بھی کم ترين ہيں۔ 
وال بھی ہو، تنفيد بھی ہو، دباؤ بھی ہو پھر ساتھ ہی للکار اور چيلنج بھی! (اس۔ تبليغ و مناظرے کا يہ شيوه بہترين ہے کہ س۴

  آيت کے اور اس سے پہلی آيات کے پيش نظر) 
  
   ١٩۶آيت

لِِحْيَن  َل اْلِکٰتبَصلے َو ھَُو يَتََولَّی الّصٰ ِ الَِّذْی نَزَّ    oاِنَّ َولِیَّ ّهللاٰ

ہے جس نے(اس آسمانی) کتاب کو نازل کيا ہے اور وه تمام صالح لوگوں کی ترجمہ۔ٍ ميرا ولی اور سر پرست يقينا وه هللا 
  واليت ، سر پرستی (اور مخصوص ہدايت) کرتا ہے۔ 

  
   ايک نکتہ

اس سے پہلی آيات ميں باطل معبودوں کی ناتوانی اور عاجزی کا تذکره تھا اور اس آيت معبود برحق کا تعارف کرايا جا رہا 
  ہے۔ 
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   پيام
  مومن انسان کا باہمی رابطہ بہت ہی قريبی ہے(ولّی)  ۔ هللا اور١
  ۔ آسمانی کتاب کا نزول ، واليت الٰہی کا ايک پر تو ہے(ولی۔ نزل) ٢
۔ معبود حقيقی تو وه ہوتا ہے جو منصوبے اور پروگرام بھی بھيجتا ہے (نزل الکتاب)اور ان کے اجراء اور نفاذ ہيں اس راه ٣

کرتا ہے(يتولی الصالحين)۔ يعنی جہاں سے قانون بن کر آتا ہے ا سے نفاذ کے لئے قانون  پر چلنے والوں کی سر پرستی بھی
  کا اجرا کرانے والوں کی حمايت اور سر پرستی بھی ہونی چاہئے(نزل۔ يتولی) 

ہے  ۔ تنہائی سے نہيں گھبرانا چاہئے، اس لئے کہ خداوندعالم صالحين کا ولی وسرپرست ہے۔ اور امداد کا وعده کيا ہوا۴
  (يتولی الصالحين۔ وليی) 

   66۔ متقی اور صالح افراد کو کبھی اور کسی مقام پررکاوٹ پيش نہيں آتی(يتولی الصالحين) ۵
  ۔ خدا کی واليت اپنے اولياء کے ساتھ دائمی ہوتی ہے (يتولی) ۶
تھ انہيں دلچسپی نہيں ہوتی ، ۔ انسانوں کی مشکل يہ ہے کہ تو ان کے پاس کوئی ٹھوس پروگرام نہيں ہوتا يا پھر اس کے سا٧

  جبکہ مومن کے لئے مذکوره دونوں مشکالت ميں سے کوئی بھی مشکل نہيں ہوتی (نزل الکتاب۔ يتولی الصالحين) 
  ۔ فاسق لوگ هللا تعالٰی کی حمايت اور امداد کے مدار سے باہر ہيں(صالحين) ٨

  
   ١٩٨۔ ١٩٧آيت 

َو اِْن تَْدُعْوھُْم اِٰلی اْلھُٰدی اَل يَْسَمُعْواط َو تَٰرھُْم يَْنظُُرْوَن اِلَْيَک  oيَْستَِطْيُعْوَن نََصَر ُکْم َواَل اَْنفَُسھُْم يَْنُصُرْوَن َوالَِّذْيَن تَْدُعْوَن ِمْن ُدْونِہ اَلْ 
   oَوھُْم اَل يُْبِصُرْونَ 

نہ وه تمہاری امداد کر سکتےترجمہ۔ اور تم لوگ خد اکے عالوه دوسرے جن لوگوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہو 
  ہيں اور نہ ہی اپنی کوئی مدد کر سکتے ہيں۔ 

اور اگر تم ان(بت پرستوں يا بتوں) کو ہدايت کی طرف بالؤ تو وه نہيں سن پاتے اور اگر تم انہيں ديکھو تو(معلوم ہو گا کہ)وه
  ميں بصيرت نہيں ہوتی)۔ تمہاری طرف نگاه کر رہے ہيں حاالنکہ وه نہيں ديکھ رہے ہوتے(اس لئے کہ ان 

(بتوں اور بت پرستوں کی نگاہيں،مصنوعی آنکھوں سے ہوتی ہيں گويا وه تمہاری طرف ديکھ رہے ہوتے ہيں۔ حاالنکہ ان 
  کی نگاہيں ہر طرح کے غور اور شعور سے خالی ہوتی ہيں)۔ 

  
   پيام
۔ (ال يستطيعون۔ اليسمعوا،ال يبصرون)گذشتہ ۔ شعور، ارادے اور قدرت سے عاری معبود، کبھی الئق عبادت نہيں ہوا کرتے١

  تمام آيات سے مجموعی نتيجہ يہ نکلتا ہے کہ معبود ،مدبراور رب کو: 
  الف: خالق اور مالک ہونا چاہئے:"ايشرکون ماال يخلق وھم يخلقون" 

  ب: تاجر اورمددگار ہونا چاہئے:(ال يستطيعون نصرکم) 
  چاہئے:"سواء عليکم ادعوتموھم"  ج: حاجات اور دعاؤں کو سننااور قبول کرنا

  ، …د: قادر اور توانا ہونا چاہئے:ام لھم ايديبطشون بھا
  ھ: سميع اور بصير(سننے اور ديکھنے وال) ہونا چاہئے: ام لھم اذان يسمعون بھا ام لھم المين يبصرون بھا،، 

  ،، و: دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنانے واال ہونا چاہئے:ادعوا شرکائکم ثم کيدون
  ز: کتاب اور قانون دينے واال ہونا چاہئے:"نزل الکٰتب،، 

  ح: نيک اور صالح افراد کو اپنی مخصوص واليت عطا کرنے واال ہونا چاہئے:"يتولی صالحين" 
  

   ١٩٩آيت 

   oُخِذ اْلَعْفَو َو ْاُمْر بِاْلُعْرِف َو اَْعِرْض َعِن اْلٰجِھلِْيَن 

ر سے کام لو (ان کے ساتھ آسانی برتو اور ميانہ روی کا سلوک کرو) نيک کاموں کا ترجمہ۔ (لوگوں کے ساتھ) عفو و درگز
  حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھير لو۔ 
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   چند نکات

"عفو" کے معنی ہيں متوسط اور درميانی حد، خطاکار کے عذر کو قبول کرکے اسے معاف کر دينا، کاموں ميں سختی سے 
  ره۔ ليکن اس آيت ميں بظاہر پہال معنی مراد ہے۔ کام نہ لينا، اور اضافی مقدار وغي

يہ آيت اختصار اور سادگی کے باوجود تمام اخالقی کی جامع ہے۔ مثالً ا : انفرادی جيسے "عفو" ب: اجتماعی جيسے "امر" 
ج: دوستوں کے ساتھ جيسے "عفو" د: دشمنوں کے ساتھ جيسے : "جاھلين" ھ: زبانی جيسے: "امر" و: عملی جيسے: 

رض" ز: مثبت جيسے: "خذ" ح: منفی جيسے: "اعرض" ط: رہبر کے لئے بھی ی: امت کے واسطے بھی۔ ک: گزشتہ "اع
   67زمانے کے لئے بھی۔ ل: موجوده اور آئنده دور کے لئے بھی۔

جب يہ آيت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائيل سے اس کی وضاحت طلب کی تو جبرائيل 
ديگر يہ پيغام لے کر آئے: "تعفوا عمن ظلمک، تعطلی من حرمک و تصل من قطعک" جس نے تم پر ظلم کيا ہے اسے  بار

معاف کر دو، جس نے تمہيں محروم کر ديا ہے اسے عطا کرو اور جو تم سے تعلقات توڑ چکا ہے اس سے اپنے ناتے بحال 
  کرو۔ 

  
   پيام
کے ساتھ کام لينا اور خاطر و مدارات سے کام لينا چاہئے (خذ) اس کا معنی ۔ ہميشہ اور ہر ايک کے ساتھ عفو و درگزر ١

  ہے ہميشہ اور ہر وقت عمل کرنا۔ 
  ۔ طاقت کے مطابق ہی فريضہ کی ادائيگی کا حکم ہونا چاہئے (خذا العفو) ٢
  ۔ دين کی بنياد ٰآسانی اور نرمی پر ہے تنگی اور سختی پر نہيں (خذ العفو) ٣
  معامالت ميں بھی عفو و درگز سے کام لينا چاہئے (خذالعفو) ۔ ذاتی اور نجی ۴
۔ صرف خود کو اچھا بنانا يا خود اچھا بننا کافی نہيں معاشرے ميں بھی نيکيوں کو فروغ دينا اور ان کا حکم دينا بھی ۵

  ضروری ہے (وامر بالمعروف) 
ر مبلغ اور ہر مصلح کو معاشرے ميں ضدی ۔ آيت کے مخاطب صرف سرکار سرور دو عالم ہی نہيں بلکہ ہر مسلمان، ہ۶

مزاج اور ہٹ دھرم، جاہل اور ياوه گو لوگوں کے ساتھ روگردانی والی حکمت عملی اپنانی چاہئے، اگر وه توہين کريں يا 
  …) تہمتيں لگائيں تو چشم پوشی اور صبر سے کام لينا چاہئے، ان سے الجھنا اور لڑنا جھگڑنا نہيں چاہئے (اعرض

  يکيوں کا حکم دينا چاہئے وہاں پر يہ حکم بھی اچھے اور معروف انداز ميں دينا چاہئے (وامر بالعرف) ۔ جہاں ن٧
   68۔ جاہلوں سے مراد بے عقل لوگ ہيں نا کہ ان پڑھ افراد (جہل، عقل کے مقابلے ميں ہے نا کہ علم کے مقابلے ميں)٨
مرضی يا خواہشات کے مطابق عمل نہيں کرنا چاہئے اور نہ ۔ جاہلوں سے ميل مالقات يا عفو و درگزر کے موقع پر ان کی٩

ہی ان کی طرف توجہ کرنی چاہئے کيونکہ يہ قرين مصلحت نہيں ہے، بلکہ ان سے روگردانی کر لينی چاہئے (اعرض عن 
  الجاھلين) 

ميں اعتدال کی: ۔ يہ ساری کی ساری سورت مختلف تعبيرات کے ساتھ اعتدال پسندی کی دعوت دے رہی ہے، مثالً حقوق ١٠
۔ عبارت ميں اعتدال ٣٢۔ زينت ميں اعتدال کی جيسے: آيت  ٣١۔ خرچ اخراجات ميں اعتدال کی جيسے: آيت  ٢٩جيسے آيت 

۔ حضرت موسٰی کی ٨۵۔ اقتاصد ميں اعتدال کی جيسے: آيت ٧٣۔ مکان بنانے ميں اعتدال کی جيسے آيت ۵۶کی جيسے: آيت 
رح حضرت ختمی مرتبت صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی امت کو حق و عدل اپنانے کا امت کو حق و عدل کا حکم مال اسی ط

امت پيغمبر اسالم کے بارے ميں ("يھدون بالحق و بہ  ١٨١۔ امت موسٰی کے بارے ميں اور آيت ١۵٧حکم ہوا۔ جيسے آيت 
  يعدلون") 

  
   ٢٠٠آيت 

ْيٰطِن نَْزٌغ فَاْستَِعذْ  ا يَْنَزَغنََّک ِمَن الشَّ ِہط اِنَّہ َسِمْيٌع َعلِْيٌم  َو اِمَّ    oبِاللّٰ

ترجمہ۔ اور اگر تمہيں شيطان (اور شيطان صفت لوگوں) سے کوئی وسوسہ دامن گير ہو تو تم خدا کی پناه طلب کرو، کيونکہ 
  وه يقينی طور پر سننے اور جاننے واال ہے۔ 
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   دو نکات
يالنے کی غرض سے شامل ہونا۔ (تفسير الميزان۔ تفسير نمونہ) "نزع" کا معنی ہے کسی کام ميں فساد پيدا کرنے اور گڑبڑ پھ

تک شيطانی کے آدم کو وسوسے ڈالنے کا تذکره ہے۔ اور سورت کے آخر ميں بھی  ٢٧سے  ١۶اسی سورت کی آيت 
شيطانی وسوسوں سے خبردار رہنے کے لئے کہا گيا ہے۔ اس سے پہلی آيت ميں جاہل لوگوں سے روگردانی اختيار کر لينے

کی دعوت دی گئی تھی، جس پر رسول خدا نے جبرائيل سے دريافت کيا: "غصے کے عالم ميں اس پر کيسے قابو پايا جا 
  سکتا ہے؟ تو اس کے جواب ميں يہی آيت نازل ہوئی۔ (تفسير نمونہ۔ و۔ تفسير المنار) 

  
   پيام
(اور انبياء  69وسوسے ڈالنے سے نہيں چوکتے۔۔ اگرچہ انبياء کرام عليہم اسالم معصوم ہيں، ليکن شيطان ان کے لئے بھی ١

عليہم اسالم کی عظمت بھی اسی ميں ہے کہ بشری ضروريات، شيطانی اور وسوسوں کے باوجود پاک و پاکيزه، معصوم، 
  متقی اور ہر طرح کے گناه سے دور ہيں۔ (ينزعنک) 

اد طلب کرنا، اس کی طرف متوجہ رہنا اور ۔ تمام انبياء معصوم ہيں، اور ان کی عصمت کا ايک راستہ يہی خدا سے امد٢
  اسی سے پناه مانگنا ہے (فاستعذ) 

۔ گناه يا وسوسے کا فرض کر لينا اس کے واقع ہونے پر داللت نہيں کرتا، صرف متوجہ اور خبردار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ٣
   70"اما" کا لفظ شرط کے سانچے ميں ہے ثبوت اور وقوع کی صورت ميں نہيں۔

   71عالم سے مددخواہی اور پناه طلبی شيطانی وسوسوں کا بہترين عالج ہے، (فاستعذ) ۔ خداوند۴
  ۔ انبياء کو بھی خدا کی امداد اور پناه کی ضرورت ہوتی ہے (فاستعذ) ۵
  ۔ اولياء هللا کے لئے شيطانی وسوسہ جزوی صورت ميں ہوتا ہے (نزغ) ۶
  ثقيلہ کے ساتھ۔ ۔ شيطانی وسوسہ حتمی ہوتا ہے (ينز غنک) نون تاکيد ٧
  ۔ شيطانی وسوسے دائمی اور ہميشہ کے لئے ہوتے ہيں (ينز غنک) فعل مضارع کی صورت ميں، ٨
  ۔ خطرے کے وقت خصوصی ہوشياری اور زير کی درکار ہوتی ہے (فاستعذ) ٩
لب کرنا چاہئے ۔ چونکہ شيطانی وسوسے مختلف انداز اور مختلف صورتوں ميں ہوتے ہيں لٰہذا پناه بھی "هللا" ہی سے ط١٠

) فرمايا ہے "بالغنی" يا "بالعليم" يا کسی اور صفت کو بيان نہيں فرمايا۔    جو کمال کی تمام صفات کا جامع ہے (با
۔ اس خدا سے پناه طلب کرنا چاہئے جو سننا بھی ہے اور جاننا بھی اور ہر ظاہری اور باطنی مسئلے سے آگاه ہے لٰہذا ١١

  ی پناه بے سود ہے (سميع عليم) بتوں يا کسی اور خرافات ک
  

   ٢٠٢۔ ٢٠١آيت 

ُرْوا فَاَِذا ھُْم ُمْبِصُرْوَن  ْيٰطِن تََذکَّ َن الشَّ ْونَھُْم فِْی اْلَغیِّ ثُمَّ اَليَْقُصُرْوَن  oاِنَّ الَِّذْيَن اتَّقُْوا اَِذا َمسَّھُْم ٰطٓئٌِف مِّ    oَو اِْخَوانُھُْم يََمدُّ

وٰی اختيار کيا ہے، جب شيطان کی طرف سے کوئی چکر لگانے واال انہيں مل جاتا ہے تو وه ترجمہ۔ يقيناً جن لوگوں نے تق
  فوراً (خدا اور اس کی سزا و جزا کی طرف)متوجہ ہو جاتے ہيں اور بينا ہو جاتے ہيں (اور انہيں بصيرت مل جاتی ہے) 

جانے ميں مصروف رہتے ہيں اور پھر وه  اور ان کے (شيطان صفت گمراه کن) بھائی انہيں گمراہی کی طرف کھينچ کر لے
  اس بارے کوئی کوتاہی نہيں کرتے۔ 

  
   پيام
  ۔ شيطان، مومن اور متقی افراد کو بھی گمراه کرنے کی کوشش کرتے ہيں (اتقوا) ١
۔ شياطين ہميشہ اپنی مشقوں ميں لگے رہتے ہيں اور مسلسل چکر لگاتے رہتے ہيں اور ان کے لئے تختہ مشق اور چکروں ٢
  ا محور ہميشہ انسان ہی ہوا کرتے ہيں۔ (طائف) ک
۔ شيطانی اور نفسانی وسوسے جراثيموں کی مانند ہر جگہ گھومتے رہتے ہيں۔ اور کمزور جسم و جان اور ضعيف االعتقاد ٣

  و االيمان لوگوں کے تو پيچھے ہوتے ہيں (طائف من الشيطان) 
کبھی جان و دل ) ١٢٠سے ہوتے ہيں جيسے "وسوس اليہ" (ٰطہ ۔ شيطانی وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہيں۔ کبھی تو دور ۴

کبھی ہم نشينی کی صورت ميں جيسے "فھو لہ قرين" ) ۵ميں نفوذ پيدا کرکے جيسے "فی صدور الناس" (والناس/
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  اور کبھی چکر لگنے اور گھومنے کی صور تميں جيسے "مسھم" (يہی آيت) ) ٣۶(زخرف/
ن کو خاص طور پر ہوشيار اور خبردار رہنا چاہئے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ مشکوک اور ۔ علماء، مصلحين اور تربيت کنندگا۵

مجہول الحال لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرکے دشمن کی چالوں اور ان کے جالوں ميں نہ پھنس جائيں۔ لٰہذا ايسے لوگوں 
  تذکروا) …کو خاص طور پر خدا کی پناه طلب کرنا چاہئے (اذا منھم

  مبصرون) …ياد انسان کو بصيرت عطا کرتی ہے اور وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ (تذکروا۔ خدا کی ۶
۔ شيطان کے شکنجوں ميں جکڑا ہوا انسان دل کا اندھا ہوتا ہے اور ابليس کے دام سے محفوظ لوگ بابصيرت ہوتے ہيں ٧

  (مبصرون) 
ر متقی ہو تو شيطان صفت لوگوں کی اس ۔ اگر معاشره اخالقی، سياسی، اقتصادی اور عسکری اعتبار سے پاک او٨

  معاشرے ميں آمد و رفت اور ميل جول معاشره کے افراد پر کوئی اثر نہيں کر سکتی (تذکروا۔ مبصرون) 
  ۔ متقی لوگ، شيطان شناس اور آگاه و باخبر ہوتے ہيں۔ (اتقوا۔ تذکروا) ٩
بن جائيں اور انسانوں پر ان کی گرفت آسان اور موثر ہو  ۔ اگر تقوٰی اور ياد خدا نہ ہو تو شيطان انسانوں کے بھائی بند١٠

  جائے (اخوانھم) 
  ۔ انحراف اور گمراہی کی راہيں بے انتہا اور المحدد ہيں (يمدونھم فی الغی) ١١
۔ هللا تعالٰی صالح اور متقی افراد کو اپنی واليت کے سايہ ميں لے ليتا ہے ليکن غير متقی اور بے ايمان لوگ شيطانی ١٢
  وت کے جال ميں پھنس جاتے ہيں (اخوانھم) اخ
  ۔ گمراه کرنے ميں شيطان، کسی پر رحم نہيں کرتا۔ (اليقصرون) ١٣
  

   ٢٠٣آيت 

   oبُِّکْم َو ھُدًی وَّ َرْحَمةً لِّقَْوٍم يُّْوِمنُْوَن َذا بََصآئُِر ِمْن رَّ َو اَِذا لَْم تَاْتِِھْم بِٰاٰيٍة قَالُْوا لَْو اَل اْجتَبَْيتَھَاط قُْل اِنََّما اَتَّبُِع َما يُْوٰحی اِٰلی ِمْن َربِّْی ھٰ 

ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر!) جب تم ان کے پاس کوئی آيت نہيں التے (اور وحی کی تاخير کی وجہ سے، چند روز کے لئے 
  تالوت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے) تو وه کہتے ہيں: کسی آيت کو کيوں منتخب نہيں کيا؟ 

کی کوئی بات نہيں ہوئی) تو تم کہہ دو کہ ميں تو صرف اس چيز کی پيروی کرتا ہوں جو ميرے رب کی  (تالوت يا آيت
طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ يہ (قرآن) بصيرتوں کا مجموعہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اور ايمان 

  النے والوں کے لئے ہدايت اور رحمت ہے۔ 
  

   ايک نکتہ
جبايت" سے ليا گيا ہے جس کا اصل معنی ہے "حوض ميں پانی کا جمع کرنا" اور حوض کو "جابيہ" کہا "اجتباء" کا لفظ "

جاتا ہے۔ خراج اور ماليات کی جمع آوری کو بھی جبايت کہتے ہيں۔ پھر اس کا استعمال ہر طرح کی برگزيده چيزوں پر 
يہ بھی ہو سکتا ہے کہ آيت کا معنی يوں ہو کہ: "جس ہونے لگا، اور اس کے "اجتباء" کا انتخاب نہيں کہ اسے پڑھے؟ "اور 

معجزے کا ہم نے تم سے مطالبہ کيا تھا اس کا انتخاب نہيں کيا اور دوسرا معجزه لے آؤ ہو اور ہمارے سليقے کے مطابق 
  عمل کيوں نہيں کيا؟" 

  
   پيام
  ۔ کفار، بہانے جو لوگ ہوتے ہيں۔ ١
گزيده مطالب سمجھتے تھے وحی اٰلہی کے طور پر نہيں مانتے تھے (لوال اجبيتہا) ۔ کفار، قرآنی آيات کو پيغمبر خدا کے بر٢
۔ اٰلہی رہبر کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے حيلوں بہانوں اور ان کے ناجائز مطالبات کے آگے سر تسليم خم نہ کر دے بلکہ٣

  …) اپنے موقف کو ڈٹ کر اور صاف صاف واضح کر دے (قل انما اتبع
يں ہے کہ مبلغ ہر روز ہی تبليغی کام سرانجام دے، شايد بعض اوقات سکوت بھی تبليغی کام کی ايک صورت ۔ ضروری نہ۴

  شمار ہوتی ہو۔ (لم تاتھم بايہ) 
۔ پيغمبر گرامی صرف اور صرف وحی کے سرچشمہ سے ہی اپنی راہيں متعين کرتے اور احکام ليتے ہيں۔ (انما اتبع ما ۵

  يوحٰی الی) 
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  اور امت دونوں کے لئے تربيت کا ذريعہ ہوتی ہے (ربے۔ ربکم) ۔ وحی، پيغمبر ۶
  ۔ ارشاد اور ہدايت و رہنمائی بصيرت کی بنيادوں پر ہونی چاہئے۔ (بصأر۔ ھدی) ٧
۔ قرآن مجيد ايک طرف تو فکری بصيرت اور معرفت کی کتاب ہے دوسری طرف ہدايت اور عملی حرکت کے لئے رہنما ٨

  پيروی کا نتيجہ بھی دونوں جہانوں ميں رحمت اور برکت ہی ہوتا ہے۔ بھی ہے۔ اور اس کی اتباع و 
۔ قرآن اگرچہ عمومی طور پر اور ہر ايک کے لئے کتاب ہدايت ہے، ليکن اس سے فائده صرف صاحباِن ايمان ہی اٹھاتے ٩

رنتيجہ اس کی رحمتہيں۔ اور دل کے اندھے بصيرت سے بھی محروم ہوتے ہيں اور ہدايت اٰلہی سے بھی دور ہوتے ہيں۔ او
  سے بھی محروم ہوتے ہيں، (ھدی، رحمة ، قوم ئومنون) 

  
   ٢٠۴سوره اعراف آيت 

   oَو اَِذا قُِرَی اْلقُْرآَن فَاْستََمُعْوا لَہ َوا ْنُصتُْوا لََعلَُّکْم تُْرَحُمْوَن 

ے سن سکو، شايد کہ خدا کی ترجمہ۔ اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ اس
  رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ 

  
  چند نکات 

فقہاء کرام سکوت کو مطلقاً واجب نہيں سمجھتے صرف نماز ميں واجب جانتے ہيں، يہ آيت اس بات کی تاکيد کر رہی ہے کہ
  جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو ادب کے طور پر خاموش ہو جاؤ اور اسے سنو۔ 

السالم نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ ہی ايک منافق بارہا قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ حضرت حضرت علی عليہ 
  خاموش ہو گئے، جب وه پڑھ چکا تو آپ نے باقی سورت کو مکمل کيا۔ (از تفسير نمونہ) 

  "الضات" کا معنی ہے " کان لگا کر سننے کے لئے خاموش ہونا" 
  
   پيام
  مت کا وسيلہ ہے اسے مودبانہ طور پر اور کان لگا کر سننا چاہئے (وانصتو) ۔ قرآن جو کہ بصيرت اور رح١
۔ قرآن کو کانوں کے راستے سے گزر کر دل تک جا پہنچنا چاہئے اور دلنشين ہو جانا چاہئے تاکہ اس طرح سے تم پر رحم٢

  کيا جائے۔ (لعلکم ترحمون) 
عقل اور ادب اس بات کے متقاضی تھے کہ کالم اٰلہی کو  (اگر سکوت اور خاموش رہنے کا حکم نہ بھی ہوتا، پھر بھی

  خاموش ہو کر سنا جائے) 
  

   ٢٠۵آيت 

ٰصاِل َو اَل  عاً وَّ ُخْفيَةً وَّ ُدْوَن اْلَجْھِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلُغُدوِّ َوااْلٰ    oتَُکْن ِمَن اْلٰغفِلِْيَن  َو اْذُکْر َربََّک فِْی نَْفِسَک تََضرُّ

پروردگار کو اپنے دل ميں گڑگڑاتے ہوئے، ڈر کر آہستہ اور آرام کے ساتھ صبح و شام ياد کرو اور غفلت ترجمہ۔ اور اپنے 
  کرنے والوں ميں سے نہ ہو جاؤ۔ 

  
   چند نکات

  سابقہ آيت ميں تالوت قرآن کے آداب کو بيان کيا گی تھا اس آيت ميں ذکر اور دعا کے آداب کے بيان کو کيا جا رہا ہے۔ 
  ہے "اصيل" کی جس کے معنی ہيں غروب کے نزديک شام کا وقت۔  " آصال" جمع

  بعض مفسرين کے نزديک اس آيت ميں مذکور "ذکر" تمام شبانہ روزی نمازوں کے لئے ہے۔ 
  
   پيام
  ۔ هللا تعالٰی کی ربوبيت ہميشہ کے لئے اور دائمی ہے لٰہذا اس کی ياد بھی ہميشہ کے لئے ہونی چاہئے (ربک) ١
زبان کے ساتھ ذکر اٰلہی کو سراہنے کے ساتھ ساتھ قلبی اور اندرونی ياد کو بھی ستائش کرتا ہے۔ (فی نفسک)  ۔ قرآن مجيد،٢
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  ۔ وه ذکر ياد اٰلہی انسان کو محفوظ رکھتی ہے جو عاشقانہ اور سوزناک ہو اور ہر صبح و شام کی جائے۔ (تضرعا) ٣
  گن رہنا چاہئے۔ دوسروں کا حال تو واضح ہے۔ ۔ انبياء عليہم اسالم کو بھی ہميشہ خدا کی ياد ميں م۴
۔ صبح و شام خدا کو ياد کرنا چاہئے، يعنی جب کام کا آغاز کيا جائے اور دن کے پروگرام مرتب کئے جائيں تو پہلے خدا ۵

 کو ياد کرنا چاہئے، اور جب سارے دن کے کاموں کے نتيجے کو سميٹا جائے اور کام کی جمع بندی کی جائے تو بھی اسے
  ياد کيا جائے۔ (بالعذو و االصال) 

۔ ياد خدا اس وقت غفلت کو دور کرتی ہے جب کسی قسم کے ريأ ، دکھاوے اور شور شرابے سے پاک صاف ہو، ورنہ ۶
  بذات خود ايک طرح سرگرمی اور غفلت ہو جائے گی۔ (تضرعا و خيفة و دون الجھر) 

  لوں ميں شمار ہوتا ہے۔ ۔ جو لوگ صبح و شام خدا کو ياد نہيں کرتے ان کا غاف٧
  

   ٢٠۶سوره اعراف آيت 

َ◌ الَِّذْيَن ِعْنَد َربَِّک اَلْ يَْستَْکبُِرْوَن َعْن ِعبَاَدتِہ َو يَْسبَُحْونَہ َولَہ يَْسُجُدْونَ    ع oاِنِّ

ہيں ترجمہ۔ يقيناً جو لوگ تيرے پروردگار کی بارگاه کے مقرب ہيں وه اس کی عبادت اور پرستش سے سرکشی اور تکبر ن
  کرتے، اس کی تسبيح بيان کرتے اور اس کے لئے سجده کرتے ہيں۔ 

  
   ايک نکتہ

"الذين عند ربک" کا جملہ احتماالً فرشتوں کو بھی شامل ہے اور مقربان بارگاه رب العزت بندوں کو بھی کہ جن کا رابطہ 
  ذات الٰہی کے ساتھ ہے اور خود کو خدا کے حضور ميں سمجھتے ہيں، 

  
  پيام 
  نی عبادت پر کبھی ناز نہ کرنا اس لئے کہ خدا کے ايسے فرشتے ہی جو ہميشہ عبادت ميں مصروف رہتے ہيں۔ ۔ اپ١
  ۔ عبادت کے ساتھ خود کو فرشوتں کے ہم رنگ اور ہم آہنگ کر دو۔ ٢
کر دينا  ۔ استکبار اور اظہار تکبر کی بدترين قسم، خدا کے آگے تکبر کا اظہار اور سرپيچی اورا س کی عبادت کو ترک٣

  ہے۔ 
 ۔ سب سے پہلے استکباری کيفيت کو خيرباد کہا جائے، پھر اس کی تسبيح بيان کی جائے اور اس کے بعد سجده کيا جائے۔ ۴
  ۔ مستکبرين کبھی بھی خداوند عالم کے مقام قرب تک نہيں پہنچ سکتے، (عند ربک اليستکبرون) ۵
يار کی جائے۔ اس کی پاکيزگی کی طرف توجہ کی جائے اور ۔ خدا کے سامنے تضرع اور زاری کی جائے۔ تواضع اخت۶

  سجده صرف اسی کی ذات کے لئے خاص سمجھا جائے۔ (اليستکبرون۔ يسجونہ، لہ يسجدون) 
  

   حواال جات ۔ فٹ نوٹس
رط ۔ ابروبادومہ وخورشيد و فلک درکارند۔ تاتونانی بہ کف آری و بہ غفلت نخواری ہم از بہر تو سرگستہ وفرمانبردار۔ ش1

انصاف بنا شد کرتوفرمانبری بادل، ہوا، چاند، سورج اور فلک سب اس کام ميں لگے ہوئے ہيں کہ تو روٹی حاصل کرے 
مگر غافل ہو کر نہ کھائے۔ چيزيں ہی لئے سرگرداں ار تيرے ہی فرمانبردار ہيں۔ ليکن يہ انصاف سے بعيد ہوگا کہ جس کی 

  ہ کرے۔ اطاعت کے لئے تو پيدا ہوا ہے اس کی اطاعت ن
مکتب تشيع اس قدر غنی اور بے نياز ہے کہ اسے "قياس" سے کام لينے کی ضرورت نہيں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق 2

عليہ السالم نے حضرت ابوحنفيہ کے قياس سے کام لينے کی سخت مذمت کی ہے۔ عامة المسلمين کی کتب تفسير مثالً المنار 
  اور طبرسی ميں بھی قياس سے روکا گيا ہے۔ 

  ميں ہے "ففسق عن امرربہ" (اس نے اپنے رب کے امر کی خالف ورزی کی ) ۵٠سوره کہف / 3
حضرت علی عليہ السالم خطبہ "قاصعہ" ميں فرماتے ہيں، ابليس سے عبرت حاصل کرو اس نے اپنی طوالنی عمر کو 4

۔حسد ٢۔حرص ١تين چيزوں پر ہے۔ ايک لمحے ميں تکبر کے ساتھ کيونکر برباد کر ديا۔ روايات ميں ہے کہ کفر کی بنياد 
ف خوافی ۔ شيعہ سنی روايات ميں ہے کہ قيامت کے دن متکبرين گواہی کی حالت ميں گواه ہوں  ۶باب  ٢۔تکبر (کام) جلد ٣

  گے۔ اور اہل محشر کے پاؤں تلے روندے جائيں گے۔ 
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يری عزت کی قسم! ميں ان (تيرے ميں ہے کہ ہم پڑھتے ہيں کہ شيطان نے کہا: "فبعزتک الغوينھم" (ت ٨٣سوره ص / 5
  بندوں) کو ضرور گمراه کروں گا۔ 

برادراِن يوسف نے بھی يوسف کو باپ سے جدا کرنے کے لئے کيا تھا "بابا انالہ لناصحون" ہم تويوسف کے خيرخواه ہيں۔ 6
  (سوره يوسف) 

۔ ١١٠ميں سے ايک سوره طٰہ کی شيطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کی طرف اور حق بات پر بھی اشاره کيا گيا ہے جن 7
ويں آيات ميں ہيں کہ جب آدم عليہ السالم شيطانی وسوسوں کا مقابلہ نہ کرسکے "فنسی ولم بخدلہ غرما" اور بہشت سے ١١۶

نکال دئيے جانے کی سزا پائی اور "فقلنا ٰيادم ۔۔۔ فتشعٰی" آنے کيا اے آدم ! يہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا دشمن ہے کہيں 
  ں بہشت سے نہ نکلوا دے کہ بدبخت ہو جاؤ گے۔" تمہي
"ان من شیء ٍ االعندنا خزائنہ ومان ننزلہ االقدر معلوم" کوئی بھی چيز نہيں ہے مگر اس کے خزانے تمہارے پاس ہيں اور 8

ام" ۔۔۔۔ "انزل اور بھيجتے کيا ہيں؟ "انزلنا الحديد" "انزل لکم من االنع) ٢١ہم معلوم اندازے کے عالوه نہيں بھيجتے (حجر/ 
  عليکم لباسا" 

ہو سکتا ہے کہ جنگی لباس مثالً زره ڈھال، خود وغيره بھی "لباس تقوی" کے مصداق ميں شامل ہوں، کيونکہ حضرت علی9
  ۔ ٢٧عليہ السالم نے جہاد کو بھی لباس تقوی قرار ديا ہے۔ فرماتے ہيں "الجہاد لباس التقوٰی" نہج البالغہ خطبہ 

   )٩۵ر ہے۔ "وخبودابليس" (شعراء / ۔ ابليس کا لشک10
   ٣١٨ص ١١بحاراالنوار جلد  11
  ہے۔  ١٠٠اس سے ملتی جلتی سوره نحل /  12
يعنی اگر خدا چاہتا تو ہم مشرک نہ بنتے۔ "ولوشاء هللا ما عبدنا من) ١۴٨اور آيات ميں بھی ہے۔ "لوشأهللا مااشرکنا" (انعام/ 13

  خدا چاہتا تو ہم اس کے عالوه کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ يعنی اگر ) ٣۵دونہ من شی ء ٍ " (نحل/ 
حديث ميں ہے کہ قيامت کے دن لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں محشور ہوں گے جيسا کہ پہلے دن اس دنيا ميں قدم رکھا 14

  تھا۔ (تفسير نورالثقلين) 
اذامسھم طائف من الشيطان تذکروا" توبہ اور ياِد اٰلہی شيطانی وسوسوں کو ختم کرتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے "15

   )٢٠١(اعراف/
ميں ايسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے ارشاد ہوتا ہے "قل انبئکم باالخيرمن اعماال الذين ضل  ١٠۴سوره کہف کی آيت 16

ں جو اعمال سيعھم فی الحٰيوة الدنيا وھم يحسبون انھم يحسنون صنعا" کہہ دو کہ آيا ميں تمہيں ان لوگوں کے بارے ميں بتاؤ
کے لحاظ سے خسارے ميں رہے، وہی تو ہيں جن کی تگ و دو اس دنياوی زندگی ميں اکارت گئی اور وه يہ سمجھتے ہيں 

  کہ اچھا کام کر رہے ہيں۔ 
حديث شريف ميں ہے کہ "المعدة بيت الداء" معده بيماريوں کا گھر ہے، چنانچہ ايک مسيحی ڈاکٹر کہتا ہے کہ : "سارا علم 17

صرف اسی آيت ميں پوشيده ہے۔" حدث ميں ہے کہ جو لوگ دنيا ميں اکثر اوقات پيٹ بھرے رہتے ہيں قيامت کے  طب اسی
  دن بھوکے پياسے ہوں گے۔ (تفسير فرقان) 

امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ :"جس کے پاس ايک دن کی غذا موجود ہو اور پھر بھی لوگوں سے مانگنے 18
  و اس کا شمار بھی مشرقين ميں ہوتا ہے۔ (تفسير فرقان) يا گداگری کرے ت

  ميں فرماتا ہے "جعلنا لمھلکھم موعدا" ہم نے ان کی ہالکت کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے۔  ۵٩سوره کہف / 19
  ايک اور آيت ميں ہے "کالنمرٰھٔوالء وھوالء" 20
  کم بعضا" تم ايک دوسرے کو کافر بتاؤ گے۔ ميں ارشاد ہوتا ہے"يکفر بعضکم بيعض ويلعن بعض ٢٠سوره عنکبوت/21
ارشاد باری ہے: "ولوان اھل القرٰی امنو اواتقوالفتحنا عليھم برکات من السماء و االرض" اگر ان بستيوں والے ايمان لے 22

  آئيں اور تقوٰی اختيار کريں تو ہم ان پر آسمان اور زمين کی برکتوں کے دروازے کھول ديں 
   )۵۵اسی طرح ہے: "لميحطة بالکافرين" يعنی کافروں کو گھرے ہوئے ہيں (عنکبوت / دوسری آيت ميں بھی23

) ١۶"لھم من فوقہ ظلل من النار و من تحتھم ظلل" يعنی انکے اوپر بھی آگ کے سائبان ہيں اور نيچے بھی ايسے ہی (زمر/
ان کے پاؤں کے نيچے سے بھی ڈھانپ اور "يغشنھم العذاب من فوقھم و من تحت ارجلھم" يعنی عذاب انہيں اوپر سے بھی 

   )۵۵لے گا۔ (عنکبوت/
يريد هللا بکم اليسر ) "۴٧"ماجعل عليکم فی الدين من حرج" خدانے دين ميں تمہارے لئے کوئی تنگی قرار نہيں دی (حج /24
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  و ال يريد بکم العسر" خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہيں چاہتا 
جو کہ ) ١٠تا ہے کہ مومن کہتے ہيں "ال تجعل فی قلوبنا غال" ہمارے دلوں ميں کينہ نہ رکھ (حشر/ايک اور آيت ميں فرما25

  اہل ايمان کی دعا ہے۔ 
  انسان بھی اس حقيقت کا اعتراف کرے گا اور کہے گا"اغنی عنی ما ليہ" ميرے مال نے مجھے کوئی فائده نہ پہنچايا 26
  عب ولھو" دنيا تو بس کھيل تماشا ہے جبکہ وه دين کو تماشا سمجھتے ہيں۔ قرآن کہتا ہے: "انما الٰحيوة االدنيا ل27
خدا فرماتا ہے: "فاذ کرونی اذکرکم" تم مجھے ياد کرو ميں تمہيں ياد کروں گا تو انسان کی ياد، خدا کی ياد کا سبب ہوتی 28

  ہے اور اسکی خدا سے غفلت، انسان کی فراموشی کا موجب ہوتی ہے۔ 
پہلے آيت "کتاب" سے تعلق رکھتی ہے لٰہذا "نسوه" کا جملہ کتاب کے فراموش کرنے کے بارے ميں چونکہ اس سے 29

ہے۔ تو کيا آج مسلمان کتاب اور قرآن کو فراموش نہيں کر چکے؟ قرآن کا فراموش کرنا خدا کو بھال دينا اور خدا کو بھال 
   ١٩٣ اوئيک حزب الشيطان" (مجادلہ /دينے والے شيطان کے جماعتی ہيں۔ ارشاد ہوتا ہے "انساھم ذکر هللا

 ١قرآن کہتا ہے کہ اگر کفار دنيا ميں واپس آ بھی جائيں تو بھی وہی کام کريں گے " ولوی دو انعاد والمانہوا عنہ" (انعام /30
٢(   
31   
  

  مکر شيطان است تعجيل و شتاب 
  خوی رحمان است صبر واحتساب 

  
  ياتانی گشت موجود از خدا 

  ين زمين و چرخ ہا تابہ شش روز ا
  

  وره قادر بود کز کن فيکون 
  صد زمين و چرخ آوردی برون 

  
  آدمی را اندک اندک آن ہمام 
  تاچہل سائش کند مردی تمام 

  
  اين تانی ازيی تعليم توست 

  صبر کن در کار در آئی درست 
  

کے ساتھ کام کرنا ہے۔ خداوند  ترجمہ: شيطان کا کام اور مکاری جلد بازی ميں ہے۔ جبکہ رحمان کا کام صبر و حوصلے
عالم آرام اور حوصلے کے ساتھ تخليق کا عمل انجام ديتا ہے اور يہ زمين و آسمان چھ دن ميں پيدا کئے وه اس بات پر بھی 

قادر تھا کہ "کن" کہہ کر اس طرح کے سينکڑوں آسمان و زمين پيدا کرتا وه خالق و مالک انسان کو بھی چاليس سال کی 
تہ کرتا ہے۔ يہ سب کچھ تمہارے سمجھانے کيلئے ہے لٰہذا صبر سے کام لو تاکہ دير آيد درست آيد کے مصداق عمر ميں پخ

  تمہارے کام صحيح طريقے سے انجام پائيں۔ 
  زمين شوه سنبل نيارد دراو تخم و عمل ضايع مگر دان 32

  و ضائع کرو اور نہ ہی اپنی کاوشوں کو۔ شوره زار: زمين ميں سنبل کا درخت نہيں اگ سکتا لٰہذا اس ميں نہ تو بيج ک
  

  گوہر پاک بيايد کہ شود قابل فيض ورنہ ہر سنگ و گلی ٹو ٹو و مرجان نشود 
  ذره راتا نبود ہمت عالی حافظ طالب چشمہ خورشيد درخشاں نشود 

  
  سکتے۔  ايک پاک جوہر ہونا چاہئے جو فيض کے قابل بھی ہو ۔ ورنہ ہر پتھر اور مٹی لولو و مرجان نہيں ہو

  اے حافظ) جب تک ذره ميں عالمی ہمتی نہ ہو تو اس وقت تک وه نيردرخشاں کے چشمہ فيض کا طالب نہيں ہو سکتا۔ 
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  افتادگی آموز اگر طالب فيضی ہرگز نخورد آب زمينی کہ بلند است 

  سکتی۔ اگر فيض کی ضرورت ہے تو پھر انکساری سيکھو۔ کيونکہ بلند زمين کبھی پانی سے سيراب نہيں ہو 
  از حضرت امام جعفر صادق عليہم السالم (تفسير نور الثقلين) 33
اس آيت کے واضح ترين مصداقوں ميں سے ايک حضرت امام زمان عجل هللا فرجہ کا زمانہ ظہور ہے جس ميں بقول 34

   )٠٢روايات آسمان اور زمين سے برکتيں نازل ہوں گی (تفسير نور الثقلين جلد نمبر 
   )٧۶متقين (آل عمران/) ٢۔١تعريف ان الفاظ ميں کی ہے "مومنون" (سوره منون/وفاداروں کی 35

جبکہ بے وفاؤں اورعہد شکنوں کی ان الفاظ ميں مذمت کی ہے " فاسقين " (زير ) ٧ابرار" (الدھر/) "٢٠"الوااللباب" (رعد/
  ر) و (بدترين جانو‘اور "مشرکين" " ظالمين" "شراالواب) ١٠٠نظرآيت ) "کافرين" (نسا/

  ميں ہم پڑھتے ہيں"انہ لکبيرکم الذی علمکم السحر" تم سب جادو موسٰی کے شاگرد ہو۔  ٧١سوره طہ/36
ميں ہم پڑھتے ہيں کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا "فاقض ما انت قاض انما تقضی ھذه الحٰيوة الدنيا" جو  ٧٠سوره طہ/37

  اتھ محدود ہے۔ چاہو کرو تمہارا تسلط صرف اور صرف اسی دنيوی زندگی کے س
جسے قرآن کہتا ہے "ان االنسان ليطفی ان راه استغفی" جب انسان خود کو تونگر سمجھنے لگتا ہے توسرکشی پر اتر آتا 38

  ہے۔ 
  آن گزشت لذنيل باياران چو برق موسٰی اپنے ساتھيوں سميت دريائے نيل سے ايسے گزر گئے جيسے بجلی 39

  گزرتی ہے۔ 
  ہ غرق ليکن فرعون بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ دريائے نيل کے پانی وين بہ خواری گشت درود اب

  ميں غرق ہو گيا۔ 
  ناظران بينند با چشم سئود ديکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ موسٰی کہاں پر جا پہنچے اور 

  کان کجا رقت، اين کجا مانند از حجود فرعون، نافرمانی کا ارتکاب کر کے کہاں پر ره گيا۔ 
ايک دن کسی يہودی نے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: "تم مسلمانوں نے ابھی اپنے پيغمبر کا جنازه دفن نہيں 40

کيا تھا کہ اختالف شروع کر ديا اس پر حضرت علی نے فرمايا: ہمارا اختالف تو حضرت پيغمبر خدا کی باتوں کے سلسلے 
ہ ہی خدا کے بارے ميں تھا۔ جبکہ تمہارے پاؤں ابھی دريا کے پانی سے ميں تھا نہ تو خود پيغمبر کے بارے ميں اور ن

قرآن جيد کی بعض ٢) ٣١٧خشک نہيں ہوئے تھے کہ تم نے موسٰی سے بتوں کا تقاضا شروع کر ديا (نہج البالغہ حکمت 
  آيات ميں جہالت عمقل کے مقابلے ميں ہے تاکہ علم کے مقابلے ميں يعنی جہالت بے عقلی کا نام ہے۔ 

نيز سيد رضا نقوی کی کتاب "اربعين در فرہنگ اسالمی" کا بھی مطالعہ کيا  ۴٫٠و ص  ٠٫٠سفينة البحار جلد اول ص 41
  جائے 

حديث منزلت يعنی پيغمبر اسالم کا حضرت علی سے فرمانا "انت منی بمنزلة ہارون من موسٰی" يعنی اے علی تم ميرے 42
ص  ۶اہل سنت کی کتابوں ميں بھی موجود ہے مالحظہ ہو صحيح بخاری جلد لئے ايسے ہو جيسے موسٰی کيلئے ہارون تھے 

١٨٢۔١٧٩۔ ١٧٧، ١٧٠ص  ١٧٣ص  ١مسند احمد بن حنبل جلد  ۴٢ص  ١سنن ابن ماجہ جلد  ١٨٧ص  ۴صحيح مسلم جلد  ٣
کتا ہے۔"رائة "ال تدرکة االبصار" اسے ظاہری آنکھيں نہيں ديکھ سکتيں البتہ خدا کو دل کی آنکھوں سے ديکھا جا س43

  القلوب بحقائق االيمان" (از تفسير صافی) بقول شاعر چشم دل باز کن کہ جان بينی آنچہ ناديدنی است، آن بينی 
امام جعفر صادق فرمتے ہيں "هللا تعالٰی نے حضرت موسٰی سے فرمايا،جانتے ہو کہ ميں نے تمہيں کس لئے برگزيده کيا 44

ميری بارگاه ميں بے نظير تھا، جب بھی نماز کيلئے کھڑے ہوتے ہو تو الٹے اپنے  ہے؟" اس لئے کہ تمہارا خضوع و خشوع
  رخسار زمين پر رکھے (اصول کافی) 

  کا مسئلہ پيدا ہو جائے تو "معافی کو اپنائيں ‘ مثالً جہاں ہر "قصاص" اور "معافی45
  قبلہ من کتاب" ميں بھی بيان ہو چکا ہے "وما کنت تتلوا من  ۴٨يعنی يہ نکتہ سوره عنکبوت 46
کافة " ٢٨جو آيات آنحضرت کی عالمی اور آفاقی رسالت پر داللت کرتی ہيں ان ميں سے چند ايک يہ ہيں۔ سوره عبس/47

  للعالمين نذيرا" " ١ال نذرکم و من بلغ" فرقان/"  ١٩للناس" انعام/
ان سے مالقات کيلئے انتظارکرنے  حضرت شعيب عليہ السالم نے اپنے داماد (حضرت موسٰی عليہ السالم) کو ديکھا کہ48

کيلئے بہت بڑی قطار کھڑی ہوئی ہے تو شعيب نے موسٰی کو اس بات کی پيشکش کی کہ ان لوگوں کو چند گروہوں ميں 
تقسيم کر ديں اور ہر ايک گروه کا ايک مسئول مقرر فرمائيں تاکہ مسئول قسم کی مشکالت کو وه حل کريں اور اہم ترين سائل
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  ميں پيش کئے جائيں (از تفسير کاشف)  موسٰی کيخدمت
ہم دعائيں پڑھتے ہيں "يا من يقبل اليسيرو و يعفوا عن الکثير" يعنی اے وه هللا جو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر ليا 49

  ہے اور زياده سے زياده گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 
ے نام سے رشوت کو تحفے کے نام سے اور سود کو حضرت علی عليہ السالم نے گناہوں کی توجہ اور شراب کو نيند ک50

   )١٠۶منافع کے نام سے موسوم کرنے کی بڑی سخت مذمت کی ہے۔ (نہج البالغہ خطبہ 
ميں ہے کہ "يبلوکم هللا بشيئی من الصيد تنالہ ايديکم ورماحکم"  ٩۴اسی طرح کے ايک اور امتحان کا تذکره سوره مائده/51

مت کا تذکره ہے کہ جب شکارياتو انسان کی دسترس ميں ہوتا ہے يا تير کی زد ميں اور اس آيت ميں حالت احترام کی حر
  ايسی ہيجانی کيفت ميں شکار سے روکنا خدا کی طرف سے ايک امتحان ہے۔ 

حضرت علی عليہ السالم نے بارہا اپنے زمانہ کے بيوفا لوگوں کی شکايت کی ہے اور فرمايا ہے کہ هللا مجھے تمہارے 52
  سے اٹھا لے اور دوسروں کو تم پر مسلط فرمائے"  درميان

بنی اسرائيل اس قدر حيلہ سازی، دنيا طلبی، حرص و بہر اور قانون شکنی کے باوجود ہميشہ ذليل و خوار ہی رہے ہيں 53
  ہٹلر نے الکھوں يہوديوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ 

هللا و احبائہ" ہم هللا کے بيٹے اور اسکے دوست ہيں دوسری آيات ميں ہے کہ کہيں پر تو کہتے تھے "نحن ابناء 54
  )٢۴آل عمران/ ٨٠يا کہتے تھے "لن تمسناالنار" ہميں تو آگ چھوئے گی بھی نہيں مگر چند گنتی کے دن (بقره/) ١٨(مائده/

م موت ہے اور اسی سے ملتا جلتا حضرت علی عليہ السالم کا يہ جملہ ہے کہ "لدواللموت وابنو اللخراب" پيدائش کا انجا55
  تعمير کا انجام خانہ خرابی ہے۔ 

  شاعر کا قول ہے 56
  آدمی زاده طرفہ معجونی است وز فرشتہ سرشتہ و زگل 

  گررود سوے اين شود بہ ازاين ور رود سوی آن شوديس ازان 
  

  اسکا مفہوم وہی ہے جو اوپر بيان ہو چکا ہے۔ 
  
  وم (تفسير مونہ منقول از تفسير نور الثقلين) حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم کی حديث کا مفہ57
  ايضاً (تفسير نمونہ منقول از تفسير برہان) 58
  حضرت امير المومنين عليہ السالم کی حديث کا مفہوم (تفسير نمونہ منقول از نور الثقلين) 59
  مجنون" ۔ "کذالک ما اتی الذين من قبلھم من رسول االقالوا ساحر او ۵٢مسفطہ ہو سوره ذاريات /60
دوسری آيات جو اس حقيقت کو بيان کر رہی ہيں بہت زياده ہيں منجملہ انکے يہ ہيں کہ "ومايضل بہ االالفاسقين" 61

   )١۴يا "بل ران علی قلوبھم ماکانو ايکسنون" (مطففين/) ٢۶(بقره/
ال کيا گيا تو آپ نے حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے حضرت قائم آل محمد کے ظہور کے بارے ميں سو62

فرمايا"مثلہ مثل الساعة" يعنی انکا ظہور بھی قيام قيامت کی مانند اچانک ہو گا پھر آپ نے آيت تالوت فرمائی "ال بحليھا 
  االنقبة" (از حضرت امام رضا عليہ السالم تفسير نور الثقلين) ……توقنا
کہہ ) ١۶اليملکون ال نفسھم نفعا" (رعد/) "١٩٢نصرا" (اعراف/ قرآن مجيد بار ہا مختلف انداز ميں مثالً "ال يستطيعون لھم63

  کر ہميں شرک سے منع کر ديا ہے۔ 
يقين جانيے طاغوتی طاقتوں کا يہی کام ہے کہ اپنی حکومت کو مستحکم بنائيں اور تمہارا استعمال کريں اگر يقين نہ آئے 64

ی اور تعميری باتوں کی پيشکش کريں تو وه يقينا قبول نہيں آزما کر ديکھ ليں اس کا طريقہ يہ ہے کہ آپ انہيں چند اصالح
کريں گے انکے نزديک آپ لوگوں کی کوئی حيثيت نہيں ہے خواه آپ نالہ و فرياد کريں يا خاموشی اختيار کئے رکھيں آپ 

تو قرآن کہتا ہے کيلئے ايک جيسی بات ہے۔ حتٰی کہ اگر آپ انہيں کرنا چاہيں تو بھی آپکی بات کو نہيں سنيں گی۔ اس لئے 
  ………" "وان تدعوھم 

  
  عالمہ اقبال فرماتے ہيں۔ 65

  آدم از بے بصری بندگی آدم کرد 
  يعنی انسان نے اپنی بے بصيرتی کی وجہ سے دوسرے انسان کی بندگی اختيار کی 
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  گوہری داشت ولی نذر قبادو جم کرد 

  اور جميد جيسے بادشاہوں کے قدموں ميں ڈال ديا اس نے انسانيت جيسے عظيم گوہر کی بے قدری کرتے ہوئے اسے قباد 
  

  يعنی از خوے غالمی زسگان پست تراست 
  من نديدم کہ سگی پيش سگی سر خم کرد 

  
ايسے انسان خصلت کے لحاظ سے تو کتوں سے بھی بدتر ہيں کيونکہ ميں نے کبھی کسی کتے کو دوسرے کتے کے آگے 

  سر جھکائے ہوئے نہيں ديکھا 
   )٢۵٧پر فرماتا ہے "هللا ولی الذين امنو يخرجھم من الظلمات الی النور" (بقره/ ايک اور مقام66
حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے قرآن مجيد ميں مکارم اخالق کے سلسلے ميں اس سے بڑھ کر کوئی اور 67

  آيت جامع نہيں ہے (تفسير فرقان از درمنشور) 
  "جہل" "عقل" کے مقابلے ميں بھی آتا ہے اور روايات ميں "کتاب العقل والجہل" ۔ قرآن اور حديث کی لغات ميں کبھی 68
جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ) ١١٢جيسا کہ يہ آيت ہے "وکذالک جعلنا لکل بنی عدو الشياطين االنس والجن" (انعام/ 69۔

  ہے کہ انبياء کے دشمن جنوں ميں سے بھی ہيں اور انسانوں ميں سے بھی۔ 
ے يہ آيت ہے "لئن اشرکت ليحبطن عملک" اگر شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال تباه ہو جائيں گے۔ ۔ جيس70

  يہاں پر شرط ، واقع ہونے پر دليل نہيں بن رہی۔ ) ۶٠(زمر/
" کہہ دينے سے پناه نہيں مل جاتی۔بلکہ خدا کے ساتھ ايک خصوصی روحانی تعلق، اسکے ساتھ ربط، 71 صرف "اعوذبا

 کل اور خود کو مکمل طور پر اسکے سپرد کر دينے سے ہی پناه طلب کی جا سکتی ہے۔ اس پر تو

 

 تفسيرنور

 

  سوره مائده

   ٢٧تا  ١آيت نمبر 
ِحْيِم  ِ الَرِ◌ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ

  
   مقدمہ:

سوره مائده پيغمبر اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی رحلت سے ايک دو ماه پہلے نازل ہوئی اور اس کی کوئی ايک آيت بھی 
  منسوخ نہيں ہوئی ہے۔ 

اس کو سوره "مائده" کہنے کی وجہ يہ ہے اس کی ايک سو چودھويں آيت ميں حضرت عيسٰی عليہ السالم کی دعا کی وجہ 
سے آسمانی مائده کے نازل ہونے کا تذکره ہے اس لئے اسے سوره مائده کہتے ہيں۔ اس کی ايک سو بيس آيات ہيں اور 

ے زياده آيا ہے مثالً سوره بقره ميں يہ خطاب گياره مرتبہ آيا ہے "ياايھا الذين امنوا" کے ساتھ خطاب اس صورت ميں سب س
  جبکہ اس سورت ميں سولہ مرتبہ بيان ہوا ہے۔ 

اس سورت ميں واليت اور رہبری، عقيده تثليث کی ترديد، ايفائے عہد کی اہميت، عدل و انصاف پر مبنی گواہی، کسی کو قتل 
  ، اور تميم اور عدالت اجتماعی وغيره کا تذکره ہے۔ کرنے کی حرمت، کھانے کی چيزوں کے احکام، وضو

چونکہ يہ نازل ہونے والی آخری سورت ہے لٰہذا سورت کے آغاز ہی ميں "اوفوا بالعقود" کے جملہ کے ساتھ ہر قسم کے 
  عہد و پيمان کو پورا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ 

ِحْيِم  ِ الَرِ◌ْحٰمِن الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ
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   ١آيت 
َ يَْحُکُم َما ھاَ الَِّذْيَن ٰاَمنُٓوْ ا اَْوفُْوا بِاْلُعقُْوِدط اُِحلَّْت لَُکْم بَِھْيَمةُ ااْلَْنَعاِم ااِلَّ َما يُْتٰلی َعلَْيُکْم غَ ٰيٓاَيُّ ْيِد َو اَْنتُْم ُحُرٌم ط ِانَّ ّهللاٰ ْيَر ُمُ◌ِحلِّی الصَّ

   oيُِرْيدُ 
عہد اور پيمانوں کو پورا کرو (جو تم نے خدا يا لوگوں کے ساتھ باندھا ترجمہ۔ اے وه لوگ جو ايمان لے آئے ہو اپنے (ان) 

ہے) حالل چوپايوں (کے گوشت کھانے) کو تمہارے لئے حالل کيا گيا ہے، مگر جن کی (حرمت) کو تمہارے لئے پڑھا (اور
الٰی جو کچھ کہنا چاہتا ہے حکم کرتا بيان کيا) جائے گا، جب تم احرام کی حالت ميں ہو تو شکار کو حالل نہ جانو، يقيناً هللا تع

  ہے۔ 
  

   پيام و نکات:
۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وه جس شخص يا گروه کے ساتھ جس قسم کا معاہده کريں اس کی پابندی اختيار کريں۔ چاہے وه ١

قتور کے ساتھ ہو يا معاہده زبانی ہو يا تحريری اور عملی، چاہے سياسی معاہده ہو يا اقتصادی، اجتماعی اور عائلی، خواه طا
چاہے خدا کے ساتھ ہو (جيسے نذر اور عہد وغيره) خواه لوگوں  1کمزور کے ساتھ، دوست کے ساتھ ہو يا دشمن کے ساتھ۔ 

کے ساتھ، فرد کے ساتھ ہو يا معاشره کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ ہو يا بڑے کے ساتھ، عالقائی حکومتوں کے ساتھ ہو يا بين
  کہ "اوفوا بالعقود" ميں موجود "الف الم" ہر قسم کے معاہدوں کو شامل ہے۔ االقوامی سطح پر، کيون

اسی طرح عہد و پيمان کی  2۔ جس طرح عہدشکنی اور ظلم بہت سی چيزوں سے محروم ہو جانے کا موجب ہوتے ہيں ٢
گوں کے ساتھ پيش پابندی بہت سی چيزوں سے استفاده کا موجب ہوتی ہے "اوفوا بالعقود احلت لکم" اچھے طريقے سے لو

آنا، اچھی روزی کی عالمت ہے مثل مشہور ہے "اچھے طريقہ سے لين دين کرنے واال، لوگوں کے مال ميں شريک ہوتا 
  ہے" 

۔ آسمانی کتابيں بھی خدا کا "عہد" ہيں۔ ان کی پابندی بھی ضروری ہے، عہد قديم (تورات) عہد جديد (انجيل) اور عہد اخير ٣
  يعنی قرآن هللا کا عہد ہے۔  3ميں ہے کہ "القرآن عھد هللا"  (قرآن مجيد) ہيں۔ حديث

۔ ايمان، عہد و پيمان کے وفا کی بنياد ہے، ارشاد نبوی ہے "ال دين لمن ال عھدلہ" يعنی جو عہد و پيمان کی پابندی نہيں کرتا۴
  ہے وه بے دين ہے۔ 

جائيں، عمومی اعتماد ايک دوسرے سے ختم ہو جائے  اگر عہد و پيمان پر عمل درآمد نہ ہو تو معاشرتی بنياديں ہل کر ره
  اور معاشره تباه و برباد وه جائے۔ 

۔ مکہ کے امن و امان کو محفوظ رکھنے کے لئے بعض چيزوں سے محروم ہونے کو برداشت کيا جائے اور شکار سے ۵
  چشم پوشی کی جائے۔ (غير، محلی الصيد) 

   ٢آيت 
ْيَن اْلبَْيَت اْلحَ ٰيٓاَيُّھُاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا  ْہَر اْلَحَراَم َواَل اْلھَْدَی َواَل اْلقآََلئَِد َوآَل ٰآمِّ ِ َواَلالشَّ بِِّھْم َو ِرْضَوانًا اَل تُِحلُّْو اَشَعآئَِر ّهللاٰ ْن رَّ َراَم يَْبتَُغْوَن فَْضاًل مِّ

ْوُکْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اَْن تَْعتَُدْوا َو تََعاَونُْوا َعلَی اْلبِرِّ َوالتَّْقٰوی َواَل ط َو اَِذا َحلَْلتُْم فَاْصطَاُدْوا ط َواَل يَْجِرَمنَُّکْم َشنَٰاُن قَوْ  ٍم اَْن َصدُّ
َ َشِدْيُد اْلِعقَاِب  َ ط اِنَّ ّهللاٰ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُْوا ّهللاٰ    oتََعاَونُْوا َعلَی ااْلِ

شعائر خداوندی، حرمت والے مہينے، بغير نشانی والی قربانی اور گلے ميں پڑی ترجمہ۔ اے وه لوگ جو ايمان لے آئے ہو! 
ہوئی نشانيوں والی قربانی اور بيت هللا کے قصد سے آنے والوں جو کہ اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے

کل جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہيں (کی حرمت) کو حالل نہ سمجھو۔ اور جب تم (اعمال عمره بجا ال کر حالت احرام سے ن
ہو۔ اور ايسے لوگوں کے ساتھ دشمنی، جنہوں نے (اپنے اقتدار کے دوران) تمہيں مسجد الحرام (مکہ) ميں داخل ہونے سے 
روکا تھا، تمہيں بے عدالتی اور بے اعتدالی پر آماده نہ کرے۔ نيکی اور تقوٰی کے کاموں ميں ايک دوسرے کے ساتھ تعاون 

اور ستم کے کاموں ميں ايک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اس لئے کہ يقيناً (مجرمين کے  کرو اور گناه
  لئے) خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ 

  
   نکتہ:

"ھدی" بغير نشانی کے وه جانور ہوتے ہيں حج کے موقع پر ہديہ (قربان) کئے جاتے ہيں۔ اور "قالئد" نشانيوں والے جانور 
  ہوتے ہيں۔ 
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   پيام:
  ۔ شعائر هللا کے تقدس اور ان کی عظمت کو پامال نہ کرو (التحلوا شعائرهللا) ١
۔ تمام زمانے ايک جيسے نہيں ہوتے، بعض دن اور "ايام هللا" کا خصوصی احترام ہوتا ہے۔ يعنی وه خاص طور پر محترم ٢

  ہوتے ہيں۔ (والالشھر الحرام) 
  کام ميں الئے جاتے ہيں وه بھی قابل احترام ہوتے ہيں۔ (والھدی والالقالئد)  ۔ جو جانور اٰلہی مقاصد کی تکميل کے لئے٣
  ۔ بيت هللا کے مسافروں کا احترام کيا جانا چاہئے (وال آمين البيت الحرام) ۴
  ۔ حج، دنيوی اور اخروی مقاصد کے حصول کا ذريعہ ہے (يبتغون فضال من ربھم و رضوانا) ۵
  انہ خدا ہی ہے باقی سرگرمياں ضمنی ہيں۔ (آمين البيت الحرام) ۔ حج ميں سفر کا اصل ہدف تو خ۶
۔ مکہ ميں انجام دی جانے والی ہر قسم کی اقتصادی سرگرمياں اور اسالمی ممالک کے لئے تجارت اور درآمدات و ٧

  برآمدات آزاد ہيں (يبتغون فضال) 
تو اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ دوسرے دور ميں ۔ اگر کسی زمانے ميں لوگوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کا مظاہره کيا ہے ٨

   4ہم ان پر ظلم و تجاوز کو جائز سمجھنے لگ جائيں۔ (وال يجرمنکم۔۔۔ ) 
۔۔۔وتعاونوا) ٩   ۔ خدا کے حرم کے تقدس و احترام کے لئے ہمارے باہمی تعاون کی ضرورت ہے (التحلوا شعائر ّهللاٰ
طرف مائل کرنے اور نيکی کے کاموں ميں تعاون کا ايک راستہ ہے  ۔ دوسروں کی غلطيوں سے چشم پوشی، انہيں اپنی١٠

  (اليجر منکم۔۔۔تعاونوا) 
۔ اسالمی حکومت اور اسالمی معاشره بين االقوامی تلخ و شيريں حوادثات اور ظالم و مظلوم کے مدمقابل آنے ميں اپنا ١١

  يں مذمت کريں۔ (تعاونوا علی البر۔۔) فعال کردار ادا کريں جہاں ضرورت ہو حمايت کريں اور جہاں ضروری سمجھ
۔ تمام پہلوؤں کے لحاظ سے فضليتوں کو پروان چڑھانے کی راہيں ہموار کرنی چاہئيں اور اس مقصد کے لئے ايک ١٢

   5دوسرے سے تعاون کرنا چاہئے (تعاون علی البر۔۔۔ ) 
مايت کی بجائے "حق" کی حمايت کرنی ۔ کسی خاص قبيلے، عالقے، قوم، زبان اور اتحادی ملکوں وغيره کی بے جا ح١٣

  چاہئے اور "نيکی" ميں مدد بہم پہنچانی چاہئے۔ (تعاونوا علی البر) 
۔ اسالمی معاشره ميں نيک شخص اپنے آپ کو اکيال نہ سمجھے، جبکہ ظالم کا کوئی يارومدگار نہيں ہوتا۔ (تعاونوا علی ١۴

  البر۔۔۔ والتعاونوا۔۔۔ ) 
تکاب کرنے والوں پر ہر قسم کے دروازے بند کر دينے چاہئيں، تاکہ فساد اور بدکاری کا قلع قمع ۔ ظالموں اور گناه کا ار١۵

   6کيا جا سکے۔ (والتعاونوا) 
۔ جو لوگ شعائرهللا کے تقدس کو پامال کرتے ہيں اور گناه کے کاموں ميں ايک دوسرے کی مدد کرتے ہيں انہيں خدا کے ١۶

   7چاہئے۔ (واتقواهللا ان هللا شديد العقاب) عذاب کے لئے خود کو تيار کر لينا 

   ٣آيت
ِ بِہ َواْلُمْنَخنِقَةُ وَ  مُّ َو لَْحُم اْلِخْنِزْيِر َو َمآ اُِھلَّ ِلَغْيِر ّهللاٰ َمْت َعلَْيُکُم اْلَمْيتَةُ َو الدَّ بُُع ااِلَّ ُحرِّ يَةُ َوالنَِّطْيَحةُ َو َمآ اََکَل السَّ  َما اْلَمْوقُْوَذةُ َواْلَمتََردِّ

ْيتُْم َو َما ُذبَِح َعلَی النُُّصِب َو اَْن تَْستَْقِسُمْوا بِااْلَْزاَلِم ط ٰذلُِکْم فِْسٌق ط اَْليَْوَم يَئَِس الَّذِ  ْيَن َکفَُرْو ا ِمْن ِدْينُِکْم فاََل تَْخَشْوھُْم َواْخَشْوِن ط َذکَّ
َ اَْليَْوَم اَْکَمْلُت لَُکْم ِدْينَُکْم َواَْتَمْمُت َعلَْيکُ  ِ ْثٍم فَاِنَّ ّهللاٰ ْساَلَم ِدْينًاط فََمنِّ اْضطُرَّ ِفی َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف الِّ  ْم نِْعَمتِْی َوَرِضْيُت لَُکُم ااْلِ

ِحْيٌم     oَغفُْوٌر رَّ
ے نام سےترجمہ۔ تمہارے اوپر حرام کيا گيا ہے مردار کا گوشت خون، سور کا گوشت (کا کھانا) اور وه جانور جو غيرخدا ک

ذبح کيا جائے، اور حالل گوشت جانور جو گال گھٹنے يا مار کھانے يا بلندی سے گرنے يا کسی دوسرے جانور کے سينگ 
لگنے کی وجہ سے مر جائيں يا کسی درنده کا باقی مانده جانور (بھی حرام ہيں) مگر جس جانور کو (درنده کے شکار کی 

جاؤ اور اسے شرعی طريقہ سے) ذبح کرو اور (اسی طرح وه جانور بھی  وجہ سے مرنے سے پہلے تم اس کے پاس پہنچ
يہ سب خدا کی نافرمانی کی  8حرام ہيں) جو بتوں کے آگے ذبح کئے جائيں۔ يا جنہيں تم "ازالم" کے ذريعہ تقسيم کرتے ہو 

  چيزيں ہيں۔ 
سے ڈرو۔ آج کے دن ميں نے تمہارے  آج کے دن کفار تمہارے دين سے مايوس ہو گئے ہيں۔ لٰہذا ان سے نہ ڈرو اور مجھ

  دين کو مکمل کر ديا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے اسالم کو "دين" کے طور پر پسند کرليا۔ 
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ليکن جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جائے اور گناه کی طرف مائل بھی نہ ہو (تو وه مذکوره حرام شده غذا سے 
  ہ خدا بخشنے واال مہربان ہے۔ کھا سکتا ہے) کيونک

  
   نکتہ:

اسی سورت کے اول ميں چوپايوں کے گوشت سے بہره مندی کا تذکره تھا کہ يہ گوشت تمہارے لئے حالل ہے مگر جس 
قسم کے گوشت کی حرمت بعد ميں بيان ہو گی وه حالل نہيں ہے۔ چنانچہ اس آيت ميں دوسری قسم کے گوشت کو حرام قرار 

  ديا گيا ہے۔ 
  خنقہ" وه جانور ہوتا ہے جس کا گال گھٹ جائے خواه کسی انسان کے ہاتھوں سے گھٹے يا کسی جوان سے يا خودبخود۔ "م

"موقوذه" وه جانور ہوتا ہے جو مارنے، يا تشدد کرنے يا بيماری کی وجہ سے مر جائے۔ چنانچہ عربوں کی رسم يہ تھی۔ 
دد کا نشانہ بنائے کہ وه اس کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ اور وه اسے بتوں کے احترام کی خاطر بعض جانوروں کو اس قدر تش

  اپنے لئے ايک قسم کی عبادت سمجھتے تھے۔ (مالحظہ ہو تفسير قرطبی) 
  "مترديہ" وه جانور ہوتا ہے جو کسی بلندی سے گرنے کی وجہ سے مر جائے۔ 
  ے مر جائے۔ "نطيحہ" وه جانو رہوتا ہے جو کسی دورسے جانور کے سينگ لگنے کی وجہ س

اس آيت ميں جس قسم کی غذا کی حرمت بيان کی گئی ہے قرآن مجيد ميں کئی بار ذکر کی گئی ہے۔ سوره انعام اور سوره 
نحل مکی سورتيں ہيں ان ميں بھی اور سوره بقره جو مدنی سورت ہے اس ميں بھی۔ ليکن اس آيت ميں مردار کی مختلف 

  ف حرام ہے۔ نوعيتيں بيان کی گئی ہيں کہ جن کا مصر
حقيقت يہ ہے کہ اس مقام پر دو آيتيں ايک ہی آيت ميں بيان کی گئی ہيں، ايک ميں تو اضطراری اور مجبوری کے عالوه 
حرام گوشت کے استعمال کو بيان کيا گيا ہے اور دوسری "اليوم" سے لے کر "دنيا" تک ايک مستقل آيت ہے۔ اوراس کی 

  چند دليليں ہيں۔ 
سے "اليوم" سے "دنيا" تک کو حذف کر ديا جائے تو آيت کے معنی ميں کسی قسم کی کمی اور نقص  ۔ اگر مذکوره آيت١

  واقع نہيں ہوتا۔ 
 ۔ کفار کو دين سے اس لئے مايوسی نہيں ہوتی کہ وه کسی قسم کے گوشت کو کھائيں يا کسی قسم کے گوشت کو نہ کھائيں۔ ٢
شان نزول کے بارے ميں بيان ہوئی ہيں۔ "اليوم يئس الذين کفروا" کا ۔ شيعہ اور سنی روايات کی رو سے جو اس آيت کے ٣

  تعلق "اليوم الکملت لکم دينکم۔۔۔ " سے تاکہ اس سے پہلے يا اس کے بعد کے جملوں سے۔ 
چونکہ آيت کا يہ حصہ نہايت ہی حساس تھا اور حاسدوں اور مخالفوں کے دل ميں بہت کھٹکتا تھا۔ لٰہذا حضرت رسول خدا 

ہی سے اسے گوشت کی حرمت کے حکم کے درميان قرار ديا گيا ہے تاکہ مخالفين کی دستبرد سے محفوظ ره  کے حکم
جائے۔ ويسے ہی جيسے طال اور جواہرات کو دوسری عام قسم کی چيزوں کے درميان ميں چھپايا جاتا ہے تاکہ چوروں اور 

  لٹيروں کی لوٹ مار سے محفوظ ره سکيں۔ 
اتی ہيں کہ آيت کا يہ حصہ "اليوم يئس الذين۔۔۔ تا۔۔۔ لکم االسالم دينا" حضرت علی عليہ السالم کے شيعہ اور سنی روايات بت

مقام عذيرخم ميں منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد نازل ہوا۔ نقلی دالئل سے قطع نظر عقلی دالئل بھی اسی بات کی 
۔ ٢۔ تمام کفار کی مايوسی کا دن ١صيات بيان ہوئی ہيں۔ راہنمائی کرتے ہيں۔ کيونکہ اس دن "اليوم" کے لئے چار اہم خصو

۔ ايک دن کہ جس ميں اسالم لوگوں کے لئے ۴۔ لوگوں پر نعمت خداوندی کے تمام ہونے کا دن ٣دين کے کامل ہونے کا دن 
  ايک کامل دين اور مکمل مذہب کے طور پر خدا کا پسنديده قرار ديا گيا۔ 

پر اچھی طرح غور و حوض سے کام ليں تو تاريخی نوعيت کا کوئی بھی دن خواه وه روز  اگر ہم تاريخ اسالم کے تمام ايام
بعثت پيغمبر ہو يا روز ہجرت، يا يوم والدت حضرت فاطمہ زہرا ہو يا کسی بھی جنگ ميں لشکر اسالم کی کاميابی کا دن، 

دی، اعزاز اور افتخار کا مقابلہ نہيں کر حجة الوداع ہو يا کوئی اور تاريخی اہميت کا حامل دن، اس دن کی عظمت، سربلن
سکتا۔ حتٰی کہ حجة الوداع کا دن بھی اس کی برابری نہيں کر سکتا۔ اس لئے کہ حج خواه کتنا ہی اہم کيوں نہ ہو پھر بھی ہے 
وتو دين کا ايک جزو۔ پس مذکوره چار صفات کا حامل صرف روز عزيزخم ہی ہے جس ميں علی بن ابی طالب عليہ السالم ک
پيغمبر کے جانشين کے طور پر منصوب کيا گيا اور حضرت رسالت پناه صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کی رہبری 

  کے لئے منتخب کيا گيا۔ 
  

   پيام:
   قرآن ميں رہبر کا مقام
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کفار کو اسی  ۔ دين و مذہب اور مکتب فکر صحيح معنوں ميں اس کے قائد کے دم قدم ہی سے قائم ره سکتا ہے اور تمام١
  قائد کی موجودگی سے ہی مايوسی ہوئی ہے کسی اور چيز سے نہيں، 

۔ اگر اسالمی معاشره ميں عذير و واليت جيسا رہبر موجود ہو تو مسلمانوں کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہيں۔ ٢
  (فالتخشوھم) 

اميرالمٔومنين علی کے رہبر و قائد کی حيثيت سے ۔ کفار کی اميدوں کا اہم ترين مرکز اسالمی رہبر و قائد کی موت ہے اور ٣
  انتخاب نے ان کی تمام اميدوں پر پانی پھير ديا ہے۔ (اليوم يئس۔۔۔ ) 

۔ اگر خارجی دشمن سے محفوظ ره بھی جاؤ پھر بھی داخلی دشمن اور گناه کا اندرونی امکان موجود ہے جس کا مقابلہ ۴
  (التخشوھم و اخشون) صرف خوف خدا ہی کے ذريعہ کيا جا سکتا ہے۔ 

  ۔ رہبر و قائد کے بغير دين نامکمل ہے (اکملت لکم دينکم) ۵
۔ اگر رہبر و قائد کی طرف سے خدائی نعمتوں کی طرف راہنمائی نہ ہو تو تمام نعمتيں نامکمل اور ناقص ہوتی ہيں (اتممت ۶

  عليکم نعمتی) 
  يں کر سکتا۔ (۔۔۔ رضيت لکم االسالم دينا) ۔ بغير رہبر اور قائد کے دين رضائے اٰلہی کی سند حاصل نہ٧
۔ اگر اکمال دين، اتمام نعمت، رضائے اٰلہی اور کفار کی مايوسی ميں سے کوئی ايک صورت بھی کسی دن انجام پا جائے ٨

تو اس دن کے لئے کافی ہے کہ اس کا شمار "ايام هللا" ميں ہونے لگے چہ جائيکہ غدير جيسا دن کہ جس ميں تمام 
يکجا انجام پا گئيں۔ اسی لئے تو اہِل کتاب کہتے ہيں کہ اگر "ہماری کتاب ميں اس قسم کا دن ہوتا تو ہم اسے "عيد خصوصيات

  کا دن" قرار ديتے۔ چنانچہ روايات اہلبيت ميں "عيد غدير" کو اسالم کی عظيم ترين عيد قرار ديا گيا ہے۔ 
انوں سے مايوس ہو چکے ہيں تاکہ ايسے دين سے کہ جس کا ۔ کفار، ايک کامل اور اکمل دين سے ڈرتے ہيں اور مسلم٩

رہبر ان کے سامنے ہتھيار ڈال دے، جس ميں جہاد کا حکم معطل ہو جائے، جس کے مصادر اور منابع تہس نہس ہو چکے 
  ہوں اور جس کے ماننے والے پراگنده ہو چکے ہوں (اليوم يئس۔۔ اليوم اکملت لکم دينکم) 

ھی کفار تم سے اميديں لگائے ہوئے ہيں اور مايوس نہيں ہوئے تو تم جان لو کہ تمہاری دينداری ۔ اگر اس کے باوجود ب١٠
  ميں کچھ کمی ہے۔ (اليوم يئس۔۔۔ اليوم اکملت لکم۔۔۔ ) 

۔ کفار کی اس وقت تک اميديں وابستہ تھيں جب تک "غدير کے دن کا رہبر" منصوب اور متعين نہيں ہوا تھا۔ اور جب ١١
و گيا تو ان کی تمام اميديں خاک ميں مل گئيں، تو معلوم ہوا کہ تمام کفار ايک طرف اور اکيلے علی بن ابی طالبرہبر متعين ہ
  ايک طرف۔ 

  ۔ خدائی رہبر کے بغير تمام نعمتيں نامکمل ہيں (اليوم۔۔۔ اتممت عليکم نعمتی) ١٢
و فوراً اسالمی معاشره کی رہبری کی اصالح کی۔ جب ديکھو کہ کفار اسالم اور مسلمانوں کی گھات ميں لگے ہوئے ہيں ت١٣

  فکر کرو۔ (اليوم يئس الذين کفروا) 
  ۔ دين کامل ہے ليکن لوگ نہ! لٰہذا اپنا خاص خيال رکھو اور خدا سے ہميشہ ڈرتے رہو۔ (اکملت لکم دينکم۔۔ واخشون) ١۴
  ظار کی تکميل کا دن ہے۔ ۔ مسلمانوں کو کفار کی مايوسی کے دن کا انتظار تھا اور يوم غدير اس انت١۵
۔ خدا کا علی بن ابی طالب کو امامت کے عہدے پر فائز کرنا، نعمتوں کے تمام ہونے کا موجب ہے اورعلی کی واليت کا ١۶

انکار، کفران نعمت ہے اور کفران نعمت کا انجام بہت خطرناک ہے۔ "يعرفون نعمت هللا ثم ينکرونھا" يعنی لوگ هللا کی نعمت 
  ہوئے اس کا انکار کر ديتے ہيں۔ کو پہچانتے 

۔ اگر مسلمان، غدير کے دن کے رہبر کا انکار نہ کرتے تو انہيں کفار کی طرف سے تاريخ ميں کبھی بھی کوئی خطره ١٧
  الحق نہ ہوتا۔ (التخشوھم) 

کا خطره۔  ۔ قرآن ميں مسلمانوں کو جس خطرے سے زياده خبردار کيا گيا ہے وه ہے رہبر سے انحراف اور منہ موڑنے١٨
  ميں ارشاد ہوتا ہے "ويحذرکم هللا نفسہ" يعنی خدا تمہيں اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے۔  ٢٨(واخشون) او رسوره آل عمران/

۔ اشياء کے آثار بعض اوقات ان کے مجموعی اجزا پر مترتب ہوتے ہيں۔ مثالً روزه ہے کہ اگر اذان مغرب سے ذرا بھی ١٩
اطل ہو جاتا ہے اسی لئے روزه کے بارے ميں لفظ "تمام" کا استعمال ہوا ہے کہ "ثم اتموا پہلے اسے افطار کيا جائے تو ب

  الصيام الی الليل" 
اور کبھی ايسا ہوتا ہے کہ کسی چيز کی ہر جزو کا اپنا عليحده اثر ہوتا ہے۔ مثالً قرآنی آيات کی تالوت ہے کہ تالوت کا کمال 

ا جائے، ليکن اگر صرف چند ايک آيت کو پڑھا جائے تو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ يہ ہے کہ پورے قرآن کی آيات کو تالوت کي
بعض اوقات کسی چيز کے بعض اجزاء ايسے ہوتے ہيں کہ اگر وه اس ميں نہ ہوں تو وه چيز کلی طور پر ناقص ہوتی ہے۔ 

ر اگر نہ ہوں تو جہاز يا گاڑی بے ہر چند کہ دوسرے تمام اجزا موجود ہی ہوں جيسے ہوائی جہاز کا پائلٹ يا گاڑی کا ڈرائيو
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  ثمر اور بے مقصد ہوتی ہے۔ 
برحق رہبر کی قيادت اور واليت بھی بعينہ اسی طرح ہے کيونکہ يہی چيز تو انسان کو خدا سے جا مالتی ہے۔ اور اگر يہ نہ 

انسان کو خدا تک نہيں  ہوتی تو تمام کائنات اور اس کی نعمتيں، عذاب ميں بدل جاتی ہيں اس لئے کہ يہ چيزيں بذات خود
  پہنچاتيں۔ 

يہ تو تھی واليت اور قيادت و رہبری کے بارے ميں تھوڑی سی بحث، اب ہم آيت کے پہلے حصہ کے بارے ميں گفتگو کرنا 
  ضروری سمجھتے ہيں اور غذاؤں اور گوشت کے بارے چند ايک مطالب کا ذکر کرتے ہيں۔ 

  
   پيام:

   غذا کا زندگی کے ساتھ تعلق
  اور جسم کی سالمتی کے لئے غذا اس حد تک ضروری ہے کہ قرآن مجيد ميں بارہا اس کی تاکيد کی گئی ہے۔ ۔ روح ١
۔ اسالم ايک ايسا جامع دين ہے کہ جو انسان کی تمام طبعی اور روحانی ضروريات کو مدنظر رکھ کر ان کے بارے ميں ٢

  اپنا واضح اور صريح نظريہ پيش کرتا ہے (حرمت) 
ن صحيح معنوں ميں مکمل اور کامل کہال سکتا ہے جو تمام انسانوں کے حاالت اور ضروريات پر توجہ قائم ۔ ايسا قانو٣

  کئے رکھے کہ عام حاالت ميں انہيں کيا کرنا چاہئے؟ مجبوری اور بھوک وغيره کی صورت ميں کيا کريں؟ 
  ضطر) ۔ اسالمی احکام کہيں پر بھی مشکل يا ناتوانی سے دوچار نہيں ہوتے (فمن ا۴
۔ مجبوری کے خاص حاالت، گناه اور مطلق آزادی کے موجب نہيں بننے چاہئيں، بلکہ صرف اس حد تک اکتفا کرنا چاہئے ۵

  جس سے صرف مجبوری دور ہو سکے۔ (غيرمتوانف الثم) 
ئيں گے (وما اھل ۔ نظام توحيد ميں جانوروں کا ذبح کرنا بھی رنگ اٰلہی ميں رنگا ہوا ہونا چاہئے، ورنہ جانور حرام ہو جا۶

  لغيرهللا) 
   11۔ شرک کے تمام مظاہر سے نبردآزمائی کرنی چاہئے خواه وه کسی بھی شکل ميں ہو (وما ذبح علی النصب) ٧
۔ اسالم، دين عدل ہے، نہ تو يورپی ملکوں کی مانند گوشت کے کثرت استعمال کا حکم ديتا ہے اور نہ بدھ بھکشوؤں کی ٨

اور نہ ہی چينيوں کی طرح ہر قسم کے جانور کا ہر صورت ميں استعمال کی اجازت ديتا ہے۔ مانند اسے حرام جانتا ہے۔ 
اسالم ميں گوشت کے استعمال کے لئے کچھ شرائط اور حدود مقرر کئے گئے ہيں۔ منجملہ ان کے چند ايک شرائط يہ بھی 

  ہيں۔ 
شايد يہ ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے جانور الف۔ گوشت خور جانوروں کے گوشت کو نہيں کھانا چاہئے، اور اس کی وجہ 

  عام طور پر مردار کا گوشت کھاتے ہيں۔ 
  ب۔ درندوں کا گوشت نہيں کھانا چاہئے، کيونکہ اس سے انسان ميں شقاوت اور درندگی کی روح پيدا ہوتی ہے۔ 

  ج۔ ان جانوروں کا گوشت نہيں کھانا چاہئے جو عام طور پر نفرت کا موجب ہوتے ہيں۔ 
   12جانور پر ذبح کے وقت خدا کا مبارک نام نہ ليا جائے اس کا گوشت نہيں کھانا چاہئے۔ د۔ جس 

  ۔ تمام حرام گوشت جانوروں ميں سے صرف "سور" کا نام ذکر کيا گيا ہے کيونکہ اس کے استعمال کا عام رواج ہے۔ ٩
اريوں کے منتقل کرنے کا موجب ہوتا ۔ خون کا خوراک کی صورت ميں استعمال چونکہ (سنگدلی) دل کی قساوت اور بيم١٠

  ہے لٰہذا حرام ہے۔ البتہ دوا کے طور پر اور انجکشن کی صورت ميں استعمال ميں کوئی حرج نہيں۔ 
  

   آيت ميں مذکور گوشت خوری اور غذا کے حصول پر ايک نظر
اس (مردار کے حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم مردار کے گوشت کے بارے ميں فرماتے ہيں "جو شخص بھی 

  ‘ گوشت) کے قريب گيا، کمزوری، الغری، سستی، قطع نسل، سکتہ اور ناگہانی موت نے اسے اپنا شکار بنا ليا۔
خون کا پينا زمانہ جاہليت کی رسم تھی اور يہ کام سنگدلی اور رحمدلی کے فقدان کا اس حد تک موجب ہوتی ہے کہ انسان 

سے نہيں چوکتا، خونخوار انسان اپنے رفيق اور دوست تک کو نہيں پہچانتا۔ اسی  اپنی اوالد اور ماں باپ تک کو قتل کرنے
  طرح سور کے گوشت کے بارے ميں بھی بہت سی روايات موجود ہيں۔ (تفسير الميزان) 

  
   کچھ گوشت خوری کے بارے ميں

ا ہر قسم کا گوشت کھاتےبدھ مت کے پيروکار گوشت کھانے کے مخالف ہيں، جبکہ بعض دوسرے افراد ہر قسم کے جانور ک
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  ہيں، خواه وه کتا ہو يا خنزير، مينڈک ہو يا کيکڑا وغيره۔ 
البتہ يہاں پر ايک سوال پيدا ہوتا ہے اور وه يہ کہ " آيا گوشت کے حصول کے لئے کسی جانور کی جان لينا اور اسے ذبح 

  کرنا رحمدلی کے ساتھ سازگار ہے؟ 
  

   جواب:
ر تبدل پر مبنی ہے۔ مٹی، نباتات بنتی ہے، نباتات حيوانات ميں تبديل ہو جاتی ہے اور حيوانات ۔ نظام تخليق کائنات تغير او١

  کا گوشت انسان ميں بدل جاتا ہے۔ يہی ايک ارتقاء ہے اور ان تبديليوں کا نتيجہ انسانی ارتقا اورنشو و نما ہے۔ 
  کہ انسان کی غذا کيا کيا چيزيں ہيں؟  ۔ نظام ہضم کی کيفيت اور دانتوں کی نوعيت اس بات کو ظاہر کرتی ہے٢
  ۔ عدل ہر جگہ بہتر ہے ليکن رحمدلی ہر مقام پر بہتر نہيں ہے ورنہ جنگ اور قصاص کا حکم نہ ہوتا۔ ٣
۔ جانورں کے ذبح کے بارے ميں جن جن باتوں کا خيال رکھا جاتا ہے وه سنگدلی اور بے رحمی کے برعکس ہے۔ مثالً ۴

ذبح کيا جائے، اسے تکليف نہ دی جائے، ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پال يا جائے اور مکمل جانور کو تيزدھار آلے سے
  طور پر جان نکل جانے سے پہلے اس کے اعضا نہيں کاٹنے چاہئيں۔ وغيره۔ 

   ۴آيت
َن الْ  آ اَْم َسْکنَاَعلَْيُکْم يَْسئَلُْونََک َماَذآ اُِحلَّ لَھُْم ط قُْل اُِحلَّ لَُکْم الطَّيِّٰبُت َوَماَعلَّْمتُْم مِّ ُ فَُکلُْوا ِممَّ ُکُم ّهللاٰ ا َعلَمَّ َجَواِرِح ُمَکلَّبِْيَن تَُعلُِّمْونَھَنَّ ِممَّ

َ َسِرْيُع اْلِحَساِب  َ ط اِنَّ ّهللاٰ ِ َعلَْيِہ َواتَّقُْواّهللاٰ    oَواْذُکُرْو ا اْسَم ّهللاٰ
کيا چيزيں حالل کی گئی ہيں؟ تو آپ کہہ ديں کہ تمہارے لئے ترجمہ: (اے رسول) لوگ آپ سے پوچھتے ہيں کہ ان کے لئے 

تمام پاکيزه چيزيں حالل ہيں اور ان جانوروں کا شکار (بھی حالل ہے) جنہيں تم نے وه کچھ سکھايا جس کی خدا نے تمہيں 
رے لئے شکار تعليم دی تھی۔ جبکہ تم شکاری کتوں کو سکھاتے ہو، پس جو کچھ کہ شکار کے لئے سدھائے ہوئے کتے تمہا

کرتے ہيں اور روک رکھتے ہيں وه کھا لو او ر(جب جانور کو شکار کے لئے چھوڑو تو) اس پر خدا کا نام ليا کرو، اور هللا 
  سے ڈرو کيونکہ هللا حساب لينے واال ہے۔ 

  
   نکتہ

نا کہ کسی اور لفظ "مکلبين" کے پيش نظر شيعہ عقيده کے مطابق صرف سدھائے ہوئے شکاری کتے کا شکار حالل ہے (
جانور کا شکار کہ جو شکار کو جائے اور کوئی چيز شکار کرکے لے آئے) اور پھر سدھائے ہوئے کتے کا بھی وه شکار 
کہ کتا جس کے پيچھے چھوڑا جائے اور وه اسے پکڑ کر لے آئے يا اسے بچائے رکھے۔ نا کہ کتا خود شکار کے پيچھے 

  ور جو بچ جائے وه تمہارے لئے لے آئے۔ کيونکہ ايسا شکار حرام ہے۔ جائے اسے پکڑے چيرپھاڑ کرے خود کھائے ا
"جوارح" جمع ہے "جارحہ" کی اور لفظ "جرح" سے ماخود ہے جس کا معنی ہے "کمانا" اور "کسی چيز کا حاصل کرنا" 

ی کرتے ہيں۔ اور "زخم" کے معنی ميں بھی آتا ہے۔ اور شکاری جانوروں کو "جارحہ" کہتے ہيں اس لئے کہ وه اسے زخم
يا اس لئے کہ اپنے مالک کے لئے شکار حاصل کرتے ہيں۔ اعضائے بدن کو بھی "جوارح" کہتے ہيں کيونکہ يہ تالش و 

  کوشش اور حصول اشياء کا ذريعہ ہوتے ہيں۔ 
  
   پيام
ں ۔ انبيائے عظام معاشره کے ہر قسم کے طبعی سوالوں اور ضروريات کو پورا کرنے کے لئے جواب گو ہوتے ہي١

  (يسئلونک) 
  ۔ ہم جو کچھ نہيں جانتے وه انبياء يا ان کے وارثوں سے پوچھنا چاہئے (يسئلونک) ٢
۔ اصول اور قاعده کليہ يہ ہے کہ تمام پاکيزه اور من پسند چيزيں حالل ہوں کہ جن سے انسان کو نفرت نہ ہو۔ (احل لکم ٣

  الطٰيبت) 
س کا فاسد اور خراب ہونا ہے يا پھر اس کا "خبيث" ہونا ہے (احل لکم ۔ جو غذا يا عمل حرام ہوا ہے اس کی وجہ يا تو ا۴

  الطٰيبت) 
۔ اسالم چونکہ دين فطرت ہے لٰہذا جو چيزيں قابل نفرت نہيں اور نہ ہی ان ميں کسی قسم کے فاسد ہونے کا پہلو ہے وه ۵

  حالل ہيں (احل لکم الطٰيبت) 
نہيں ہے حيوان بھی سدھائے اور سکھائے جا سکتے ہيں اور انسان کے ۔ تعليم دينا اور سدھانا صرف انسان ہی کے لئے ۶
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  لئے مسخر ہيں (تعلمونھن) 
۔ دانش کی اہميت اس قدر ہے کہ اگر کتا بھی اسے حاصل کر لے تو وه قدر و قيمت کا حامل ہوجاتا ہے اور اس کی اہميت ٧

  ميں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 
سے اپنی ساری زندگی کا شکار اپنے معلم کو ہديہ کرتا رہتا ہے۔ (امسکن عليکم) ۔ کتا اپنی تھوڑی سی سکھالئی اور تعليم ٨

  ليکن کچھ لوگ ايسے ہيں جو خدا سے سب کچھ، تعليم پاتے ہيں (عليکم هللا) مگر خدا کو کيا ہديہ ديتے ہيں؟ معلوم نہيں! 
ئے) اور اسے معمولی نہيں سمجھنا ۔ حصول غذا کا مسئلہ اہم ہے (شکار بھی حصول غذا يا حصول رزق کے لئے کيا جا٩

  چاہئے لٰہذا حرام شکار، اسراف کے شکار اور نفسانی خواہشات کے تحت شکار سے پرہيز کرنا چاہئے (اتقوا هللا) 

   ۵آيت 
لٌّ لَّھُْم َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن اْلُمْؤِمٰنِت َواْلُمْحَصٰنُت ِمَن الَِّذْيَن اَْليَْوَم اُِحلَّ لَُکَمُ◌ الطَّيِّٰبِت ط َو طََعاُم الَِّذْيَن اُْوتُْو ا اْلِکٰتَب ِحلٌّ لَُّکْم َوطََعاُمُکْم حِ 

يْمَ◌اِن فَقَ اُْوتُْوا اْلِ◌کٰتَب ِمْن قَْبلُِکْم اَِذآ ٰاتَْيتُُمْو ھُنَّ اُْ◌ُجْوَرھُنَّ ُمْحِصنِْيَن َغْيَر ُمَساِفِحيْنَ◌ َواَل ُمتَِّخذِ  ْد َحبِطَ ٓیْ اَْخَداٍن ط َوَمْن يَّْکفُْر بِااْلِ
ِخَرِة ِمَن اْلٰخِسِرْيَن     0َعَملُہ َوہَُو فِی ااْلٰ

ترجمہ۔ آج تمام پاکيزه اور دلپسند چيزيں تمہارے لئے حالل کر دی گئی ہيں اور (نيز) اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حالل 
تاب کی پاکدامن عورتيں تمہارے لئے ہے اور تمہارا کھانا ان کے لئے حالل ہے۔ اور (نيز) پاکدامن مومنہ عورتيں اور اہل ک

حالل ہيں، بشرطيکہ ان کا حق مہر ادا کرو اور پاکدامن رہو (ناکہ زنا کرو) اور (نامشروع) پوشيده طريقہ سے دوستی نہ 
لگاؤ۔ اور جو شخص ايمان النے سے انکار کرے گا يقينا اس کا عمل تباه ہو جائے گا اور وه آخرت ميں خساره اٹھانے والوں 

  سے ہو گا۔  ميں
  

   نکتہ:
تنہا لفظ "طعام" اگرچہ ہر قسم کی کی غذا پر بوال جاتا ہے ليکن سابقہ آيت کی وجہ سے بھی کہ حيوانوں کے گوشت کے 

لئے ان کے ذبح کے وقت خدا کا نام لينا شرط قرار ديا گيا تھا، نيز روايات اہل بيت کی رو سے بھی اس سے مراد گندم، جو 
ر ابن کثير اور خليل جيسے ماہرين لغات کہتے ہيں کہ "حجاز کی لغت ميں "گندم" کو بھی "طعام" کہا اور ديگر غلہ ہے۔ او

  جاتا ہے" (تفسيرالميزان) 
چونکہ اس آيت کی رو سے دينی اقليتوں (يہود و نصارٰی) کے ساتھ آمد و رفت، غذا کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح 

ہ مسلمان يہود و نصارٰی کی لڑکيوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی روزانہ کی آمد کی راہيں کھل جاتی ہيں اور ممکن ہے ک
و رفت ميں اضافہ کر ديں اور آہستہ آہستہ ان کے افکار و آداب کو اپنانے لگ جائيں اور اسالم کا راستہ چھوڑ کر کافر ہو 

  کر رہا ہے۔  جائيں لٰہذا آيت کا آخری حصہ اس قسم کے خطرات کے پيش نظر مسلمانوں کو متنبہ
"اخدان"، "خدن" کی جمع ہے جس کا معنی ہے "دو دوست" ليکن عام طور پر مخفی اور غيرشرعی دوستوں کے لئے بوال 

  جاتاہے۔ 
اس آيت ميں مسلمانوں کے لئے سابقہ محدوديت کو الزم قرار نہيں ديا گيا، بلکہ اہل کتاب کے ساتھ ارتباط اور معاشرے کی 

  ے کہ مسلمان طاقتور ہو چکے ہيں اور کفار مسلمانوں سے مايوس ہو چکے ہيں۔ اجازت دی گئی ہے۔ اس لئ
آيت مذکوره ميں فريقين (مسلمانوں اور اہِل کتاب) کو اجازت دی گئی ہے کہ وه ايک دوسرے کے طعام سے استفاده کريں، 

ہے ليکن رشتہ دينے کی  ليکن ازدواج کے بارے ميں اسالم نے مسلمانوں کو اہِل کتاب سے رشتہ لينے کی اجازت دی
اجازت نہيں دی، اس لئے کہ عورتيں عموماً اپنے لطيف اور ہمدردانہ جذبات کے تحت مرد کے زيراثر آ جاتی ہيں۔ چنانچہ 

اگر کتابيہ عورتيں اسالم کو اپنا ليں گی تو يہ اسالم کی ترقی کی ايک صورت ہو گی جبکہ مسلمان عورتيں اگر اہِل کتاب کے
ليں گی تو يہ اسالم کی تنزلی کی ايک صورت ہو گی۔ اسی لئے مسلمانوں کا اہِل کتاب کو رشتہ دينا جائز نہيں مذہب کو اپنا 

  ہے۔ 
  زناِن اہل کتاب سے ازدواج سے مراد نکاح موقت (متعہ ہے) اور اس کی چند دليليں ہيں۔ 

و زياده تر متعہ کے مہر کے لئے استعمال ۔ لفظ "اجورھن" کا استعمال، کہ ج٢۔ اس بارے ميں متعدد روايات موجود ہيں۔ ١
۔ چونکہ عدم زنا اور دوستانہ مراسم کی شرط ازدواج موقت (متعہ) سے زياده مناسبت رکھتی ہے جبکہ دائمی عقد ٣ہوا ہے۔ 

  (نکاح) کے سلسلہ ميں زنا يا دوستانہ مراسم کی بات نہيں ہوتی۔ 
قائل ہيں کہ کتابيہ عورت سے ہر قسم کا عقد (دائمی يا موقت)  البتہ شيعہ اور سنی علماء ميں سے کچھ لوگ اس بات کے

  جائز ہے اور اس ميں کوئی جرم نہيں ہے۔ 
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   پيام
  ۔ احکام اور قوانين ميں "زمانہ" کے عنصر سے غافل نہيں ہونا چاہئے (اليوم) ١
ت تدريجی طور پر ہوئی۔ ۔ کسی نعمت کی حرمت يا حليت ممکن ہے کہ تدريجی طور پر ہو، جبکہ شراب يا سور کی حرم٢

  اور يہ تدريج بھی حکمت اور مصلحت کے تحت تھی۔ 
يا ) ١٠٩اسی طرح بنی اسرائيل پر بعض حالل چيزيں ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر حرام قرار دے دی گئيں۔ (سوره بقره/

ث آيت نے کلی طور پر حضرت عيسٰی عليہ السالم نے بعض ممنوع چيزوں کے استعمال کو حالل قرار دے ديا۔ ليکن زيربح
  تمام پاک و پاکيزه چيزوں کو حالل قرار دے رہی ہے۔ 

۔ ازدواجی روابط ميں اقتصادی اور لين دين کے روابط سے افکار ميں رسوخ و نفوذ کا خطره زياده ہوتا ہے لٰہذا خبردار ٣
  رہنا اور اہل کتاب کو اپنا رشتہ نہ دينا۔ 

 ميں قابِل ستائش ہے (والمحصنات من المٔومنات والمحصنات من الذين اوتواالکتاب) ۔ پاکدامنی خواه کسی بھی مذہب و ملت ۴
  ۔ پاکدامنی، مردوں اور عورتوں دونوں قسم کے افراد کے لئے الزمی شرط ہے (محصنين، محصنات) ۵
  ۔ عورت کو حق مالکيت حاصل ہے خواه وه مسلمان ہے يا غيرمسلم (اجورھن) ۶
  زی خواه غيرمسلم ہی سے کيوں نہ ہو ہر حالت ميں ممنوع ہے (آتيتموھن اجورھن) ۔ دھوکہ، فريب اور جعل سا٧
اہل کتاب سے مراسم، ان کے محلوں ميں رہائش، ان کے ملکوں ميں سفر، لغزش کے مواقع فراہم کرتے ہيں، اس لئے اس  ٨

خبردار کيا گيا ہے کہ اپنے  آيت ميں جہاں پر ان سے مراسم قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر اس بات سے بھی
  ايمان کو بچائے رکھنا۔ 

  ۔ مخفی اور غيرشرعی دوستی خواه غيرمسلمان سے ہی کيوں نہ ہو ناجائز اور ممنوع ہے (وال متخذی اخذان) ٩
۔ خبردار! اقتصادی اور خاندانی رابطے تمہارے عقيدوں کو تبديل نہ کر ديں اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے ١٠
  اپنے ايمان سے ہاتھ نہ دھو بيٹھو۔ (ومن يکفر بااليمان)  لئے

   ۶آيت 
ٰلوِة فَاَْغِسلُْوا ُوُجْوھَُکْم َو اَْيِديَُکْم اِلَی ْالَمَرافِ  ط َو اِْن ِق َو اْمَسُحْوا بُِرُء ْوِسُکْم َواَْرُجلَُکْم اِلَی اْلَکْعبَْينِ ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوآ اَِذا قُْمُتُ◌ْم اِلَی الصَّ

ْنُکْم ِمَن اْلَغآئِِط اَوْ  ی اَْو َعلَی َسفٍَر اَْو َجآَء اََحٌد مِّ ْرٰضٓ ُمْوا َصِعْيًدا ُکْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّھَُّرْواط َو اِْن ُکْنتُْم مَّ  ٰلَمْستُُم النَِّسآَء فَلَْم تَِجُدْوا َمآًء فَتَيَمَّ
ٰلِکْن يُِّرْيُد لِيُطَھَِّرُکْم َو لِيُتِمَّ نِْعَمتَ طَيِّبًا فَاْمَسُحْوا بُِوُجْوِھُکْم َو اَْيِدْيکُ  ْن َحَرٍج وَّ ُ لِيَْجَعَل َعلَْيُکْم مِّ ْنہُط َما يُِرْيُد ّهللاٰ ہ َعلَْيُکْم لََعلَُّکْم ْم مِّ

   oتَْشُکُرْونَ 
دھو ليا کرو، اور  ترجمہ: اے ايمان والو! جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنيوں تک

اپنے سروں اور پاؤں کے کچھ حصے کا ٹخنوں (پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ) تک کا مسح کر ليا کرو۔ اور اگر تم حالت جنب 
ميں ہو تو خود کو پاک (غسل) کر ليا کرو۔ اور اگر تم بيمار يا مسافر ہو يا تم ميں سے کوئی شخص نشيبی جگہ (قضائے 

ں کو (جنسی آميزش کے لئے) ہاتھ لگايا ہے تو اگر (غسل يا وضو کے لئے) پانی تک تمہاری حاجت سے) لوٹا ہے يا عورتو
رسائی نہيں ہے تو پاک مٹی سے تيمم کر ليا کرو۔ پس چہرے اور ہاتھوں (کے کچھ حصے) پر اس مٹی سے (جو تمہارے 

ر تنگی پيدا کرے، بلکہ وه چاہتا ہے کہ تمہيںہاتھوں پر ره گئی ہے) مسح کر ليا کرو۔ هللا نہيں چاہتا کہ تمہارے لئے مشکل او
  پاک کرے اور اپنی نعمت تم پرتمام کرے شايد کہ تم اس کے شکرگزار (بندے) بن جاؤ۔ 

وينآ يت ميں غسل اور تيمم کے مسئلہ کی طرف اشاره کيا گيا ہے اور يہاں پر مذکوره دو مسائل کے  ۴٣سوره نساء کی 
  گيا ہے۔ عالوه وضو کی طرف بھی اشاره کيا 

"قيام" کا لفظ جب "الٰی" کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی "اراده کرنا" ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے "قمتم الی الصٰلوة" کا معنی
  ہو گا اور جب تم نے نماز پڑھنے کا اراده کر ليا"۔ 

ميں شايد جنب سے مراد  "جنب" کے لفظ کا مرد، عورت، مفرد اور جمع سب کے لئے يکساں اطالق ہوتا ہے۔ اور اس آيت
  "احتالم" ہو، اور "عورتوں کو ہاتھ لگانے" سے مراد جنسی آميزش ہے۔ 

ويں آيت ميں "فاطھروا" کی بجائے "تغتبلوا"  ۴٣"فاطھروا" کا لفظ "غسل کرنے" کا معنی دے رہا ہے۔ اور سوره نساء کی 
  ہے۔ 

رہا ہے نا کہ دھونے کی کيفيت کو۔ (يعنی دھونے کی مقدار  "الی المرافق" کا جملہ ہاتھوں کی دھونے کی مقدار کو بيان کر
  کہنيوں سے انگليوں کے سرے تک ہے نا کہ انگليوں کے سرے سے لے کر کہنيوں تک) 
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تيمم ميں بھی عبادت کی روح موجود ہے۔ کيونکہ ہاتھوں کا خاک پر مارنا اور پھر اس کا عضائے بدن ميں سے باالترين 
  قسم کی تواضح اور خاکساری ہے جس کا اظہار جليل القدر خدا کے سامنے کيا جاتا ہے۔ عضو (چہرے) پر ملنا ايک 

جس طرح پانی آلودگيوں کو دور کرتا ہے اسی طرح پاک مٹی بھی جراثيم کشی کی صالحيت رکھتی ہے کيونکہ اس پر 
  سورج کی شعاعيں پڑ چکی ہوتی ہيں۔ 

بلند، اور يہ بلند زمين کی طرف اشاره ہے۔ اس لئے کہ برجستہ  "صعيد" کا لفظ "صعود" سے نکال ہے۔ جس کا معنی ہے
اور بلند زمين کی مٹی آلودگی اور نجاست سے بچی رہتی ہے۔ يا پھر اس سے مراد وه مٹی ہے جو زمين کی بلند جگہوں پر 

  ہوتی ہے۔ 
  
   پيام
  ۔ طہارت، نماز کے لے شرط ہے (فاغلوا) ١
 کتے ہيں اسی طرح خدا سے بھی رابطہ کرنے کے لئے طہارت ضروری ہے۔ ۔ جس طرح قرآن کو پاکيزه لوگ مس کر س٢
   14۔ نجاست سے آلودگی اور کثافت، قرب خداوندی سے مانع ہے۔ ٣
  ۔ نماز کے لئے غسل جنابت واجب ہے (اذاقمتم الی الصٰلوة۔۔ وان کنتم جنبا فاطھروا) ۴
  انہيں بطور کلی ختم نہيں کيا جا سکتا۔  ۔ نماز کے شرائط اور مقدمات ميں تخفيف تو ہو سکتی ہے ليکن۵
  ۔ ناپاک مقدمات کے ذريعہ خداوند پاک و منزه کی بارگاه ميں حاضری نہيں دينی چاہئے۔ (صعيد اطيبا) ۶
۔ جس طرح خوراک پاک اور طيب ہونی چاہئے اسی طرح پاک اور طيب مٹی سے تيمم کے ساتھ خدا کی طرف توجہ کرنی٧

  چاہئے۔ 
اصول يہ ہے کہ اس کے دوران آداب کو پيش نظر رکھا جائے (المستم النساء) صرف ان مسائل ميں بے ۔ کالم کا کلی ٨

حجاب گفتگو کی جاتی ہے جن کا تعلق حقوق سے ہوتا ہے، تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ جيسے عورتوں کے حق مہر کے 
دور کرنے کے لئے فرمايا کہ "احصنت فرجھا"۔  بارے ميں ہے کہ "دخلتم بھن" يا حضرت مريم سالم هللا عليہا سے تہمت کو

۔ بعض اوقات صرف ايک کلمہ ہی سے نہيں بلکہ ايک حرف سے بھی کالم کا مطلب الٹ ہو جاتا ہے۔ جيسے (وامسحوابرٔو ٩
  سکم) ہے کہ اگر اس ميں "رٔوو سکم" ہوتا تو اس سے سارے سر کا مسح مراد ہوتا نہ کہ کچھ حصے کا۔ 

  اور مشکل نہيں ہے (من خرج)  ۔ دين ميں دشواری١٠
۔ غسل، وضو اورتيمم کا مقصد معنوی اور اندرونی طہارت کا حصول اور خداوند متعال سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے ١١

   15(ليطھرکم) 
  ۔ خدا کی طرف سے عائد فرائض انسان کے لئے نعمت ہيں ( لتم نعمة عليکم) ١٢
  لکم تشکرون) ۔ فرائض کی ادائيگی، خدا کا شکر ہے (لع١٣

   ٧آيت 
ِ َعلَْيُکْم َوِمْيثَاقَہُ الَِّذْی َو اثَقَُکْم بِٓہ اِْذ قُْلتُْم َسِمْعنَا َو اَطَْعنَا َواتَّ  ُدْوِر َواْذُکُرْو ا نِْعَمةَ ّهللاٰ َ َعلِْيٌم م بَِذاِت الصُّ َ ط اِنَّ ّهللاٰ    oقُْوا ّهللاٰ

اس عہد و پيمان کو بھی، جو اس نے تم سے ليا ہے جبکہ تم نے کہا تھا کہ ترجمہ: اپنے اوپر خدا کی نعمت کو ياد کرو نيز 
  ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور هللا سے ڈرو کيونکہ هللا سينوں کے اندر چھپے ہوئے حاالت سے آگاه ہے۔ 

  
   نکتہ:

المی امہ کی قيادت اور رہبری آيت ميں اگرچہ ايک کلی اور عمومی تنبيہ ہے ليکن ممکن ہے کہ چند دالئل کے پيش نظر اس
  کا مسئلہ اور قيادت کی اطاعت مراد ہو۔ اور وه دالئل يہ ہيں۔ 

۔ خدا کی طرف سے عطا کرده قيادت اور رہبری خدا کا ميثاق ہوتا ہے، جيسا کہ حضرت ابراہيم عليہ اسالم کی داستان ميں ١
اب دينا کہ "ظالم افراد ميرے عہد (امامت) کو نہيں ان کا اپنی ذريت ميں امامت کے لئے درخواست کرنا اور خدا کا جو

  پہنچيں گے۔" 
۔ جب حضرت علی عليہ السالم کو مقام غديرخم ميں منصب امامت پر فائز کر ديا گيا تو آيت نازل ہوئی کہ "ميں نے اپنی ٢

  نعمتيں تم پر تمام کر ديں" 
ر "سمعاً و طاعةً " (يعنی ہم نے سن ليا اور اطاعت کريں ۔ غديرخم کے مقام پر لوگوں نے علی عليہ السالم کی بيعت کی او٣

گے) کہا۔ شايد اس آيت ميں لوگوں کوايک بار پھر قائد اور رہبر کے ساتھ کئے ہوئے اس عہد و پيمان کو پورا کرنے کے 
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  لئے باليا گيا ہو جو انہوں نے غديرخم کے مقام پر کيا تھا۔ 
يا، تيسری آيت ميں رہبر اور قائد کی تعين کرکے دين کو کامل کر دينے کا مژده پہلی آيت ميں ايفائے عہد کو الزمی قرار د

سنايا اور اس آيت کے آخر ميں اس خدا کا تقوٰی اختيار کرنے کو کہا جو جان کی گہرائيوں اور دلوں کے راز سے بخوبی 
  واقف ہے۔ 

قسم کے عہد و پيمان کو شامل ہے جو انسان "سمعنا و اطعنا" کہہ کر سننے اور اطاعت کرنے کا پيمان ہوتا ہے جو ہر 
  فطری، طبعی، قولی يا عملی طور پر انبياء سے باندھتا ہے۔ جيسے ان کی بيعت ہے اور توحيد و نبوت کی گواہی ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ نعمت کو ياد کرنا بھی، نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ١
ت ہے۔ (جو کہ اس سے پہلے والی آيت ميں ذکر ہو چکی ہے) ۔ عظيم ترين اور کامل ترين نعمت قيادت اور رہبری کی نعم٢

  اور اس نعمت کی يادآوری مسلمين کے ولی امر کی اطاعت ہے۔ 
۔ اس آيت کی نعمت، ميثاق، سمع و طاعت اور ذات الصدور جيسے مفاہيم پر تاکيد اور وه بھی غديرخم کے واقعہ کے بعد ٣

وشی اور اس کی خالف ورزی پر تنبيہ اور اشاره ہو سکتا ہے کہ خبردار! ميں بيان ہونے والے مضمون کی فرام ٣اور آيت 
غديرخم ميں پيش کئے گئے خطوط سے منحرف نہ ہو جانا۔ (جيسا کہ حضرت امام محمد باقر عليہ السالم نے ايک حديث ميں

  ارشاد فرمايا ہے، مالحظہ ہو تفسير نورالثقلين) 

   ٨آيت
ِ ُشھََدآَء بِاْلِقْسِط َواَل يَْجِر َمنَّکُمْ◌ َشنَٰاُن قَْوٍم َعٰلٓی ااَلَّ تَْعِدُلْ◌وا ط اِْعدِ يَاَيُّھَاالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا  ّٰ ِ اِمْيَن  َ ُکْونُْوا قَوَّ لُْوا ھَُو اَْقَرُب لِلتَّْقٰوی َواتَّقُْوا ّهللاٰ

َ َخبِْيٌر بَِّما تَْعَملُْونَ     Oط اِّن َّهللاٰ
ے ہو! ہميشہ هللا کے لئے قيام کرو۔ اور عدالت کی گواہی دو اور کسی قوم کی دشمنی ترجمہ۔ اے وه لوگ جو ايمان لے آئ

تمہيں عدالت کے ترک کرنے کی طرف نہ لے جائے، عدل کرو کہ وه پرہيزگاری سے زياده قريب ہے۔ اور خدا سے ڈرو 
  کيونکہ جو کچھ تم کرتے ہو يقيناً هللا تعالٰی اس سے آگاه ہے۔ 

  
   نکتہ:

ويں آيت ہے کہ "يايھاالذين امنواکونوا قوامين  ١٣۵ملتی جلتی مگر قدرے تفاوت کے ساتھ سوره نساء کی اسی آيت سے 
بالقسط شھدآ ء  ولو علی انفسکم اوالوالدين واالقربين۔۔۔ " يعنی اے ايماندارو! مکمل طور پر عدالت کے ساتھ قيام کرو، خدا 

  ے والدين اور عزيز و اقارب کے لئے ہی نقصان ده کيوں نہ ہو۔ کے لئے گواہی دو خواه يہ تمہارے اپنے يا تمہار
  يعنی کسی قسم کا کينہ تمہيں عدالت کی راه سے نہ ہٹا دے۔۔۔ 

  چونکہ لوگوں سے کينے کا جدا ہونا مشکل ہوتا ہے لٰہذا اس آيت ميں چند فرمان اور چند ترغيبيں پيش کی گئی ہيں۔ 
  

   پيام:
خدا اور معاد (قيامت) پر ايمان ہی کے سايہ ميں برقرار ہو سکتی ہے (ٰيا يھا الذين  ۔ عدالت اجتماعی صرف اور صرف١

امنوا۔۔۔ ۔۔۔ اعدلوا۔۔۔ ) ورنہ جس نظام ميں نہ مبدا کا تصور ہو اور نہ معاد کا، نہ تو جبر کا کوئی ولی و وارث ہو اور نہ ہی 
لت کااجرا کريں اور غصے پر قابو پائيں يہ کيسے ہو سکتا کسی قسم کا حساب کتاب تو اس کا کيا فائده؟ انسان ہوں اور عدا

  ہے؟ 
۔ اگر انسان کا مقصد کينہ پروری قرار پا جائے تو خلوص و اخالص رخصت ہو جاتا ہے ليکن اگر اس کا مقصد رضائے ٢

  اٰلہی ہو تو ہر قسم کے کينے کافور ہو جاتے ہيں۔ 
رت ميں ہو تو قابل قدر ہوتی ہے وقتی اور عارضی عدالت کا کوئی ۔ ہميشہ کی عدالت اور وه بھی عادت اور ملکہ کی صو٣

  فائده نہيں۔ (قوامين) 
  ۔ عدالت صرف ايک اخالقی صفت ہی نہيں خدا کا حتمی فرمان بھی ہے۔ (کونوا) ۴
  ۔ انتقام اور کينہ توزی، عدالت سے انحراف کے اسباب ميں سے ايک عامل ہے۔ (شنان قوم) ۵
  ست حتٰی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدالت کے ساتھ رفتار کرنی چاہئے۔ (شنان قوم) ۔ داخلی اور خارجی سيا۶
۔ مومنين کا خدا کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے (ہميشہ خدا ہی کے لئے قيام کرتے ہيں) اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ٧
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  ہوتا ہے کہ عدل کے ساتھ گواہی ديتے ہيں (شھدآء بالقسط) 
سنگين اور مشکل ہو گا اس کے بارے ميں تاکيد اور تشويق بھی اسی قدر زياده ہو گی کيونکہ لوگوں کی  ۔ فريضہ جس قدر٨

دشمنی کو نظرانداز کرنا سخت مشکل بات ہوتی ہے لٰہذا اس آيت ميں "کونوا" "اعدلوا" اور "اتقوا" کے الفاظ استعمال ہوئے 
  ہيں۔ 
آيت ميں "قسط" کی تفسير "عدل" سے کی گئی ہے۔ (شھداء بالقسط۔۔۔ ۔ "قسط" اور "عدل" کا ايک ہی مفہوم ہے کيونکہ ٩

  اعدلوا) 
  ۔ کينہ ور اور منتقم مزاج لوگ عادل نہيں ہو سکتے۔ ١٠
  ۔ عادل اور منصف لوگ تقوٰی سے زياده نزديک ہيں اور قرآن ان کے لئے موجب ہدايت ہے۔ ١١

   ١٠,  ٩آيت 
ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َو عَ  بُْوا بِٰاٰيِتنَا اُْوٰلئَِٓک اَْصحٰ َوَعَد ّهللاٰ ْغفَِرةٌ وَّ اَْجٌر َعِظْيٌم۔ َوالَِّذْيَن َکفَُرْوا َو َکذَّ ِلٰحِت لَھُْم مَّ   ُب اْلَجِحْيِم ه ِملُوا الصَّ

ترجمہ۔ جو لوگ ايمان لے آئے اور شائستہ اعمال بجا التے رہے هللا نے ان سے وعده کيا ہے کہ ان کے لئے بخشش اور 
  ا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری آيات کو جھٹاليا، وه سب دوزخی ہيں۔ بہت بڑ

  
   نکتہ:

  قرآن مجيد ميں چند مختلف اقسام کے اجر کا ذکر ہے۔ "اجر کريم"، "اجر کبير" اور "اجر عظيم"۔ 
 )٩عده کے خالف نہيں کرتا ۔ (آل عمران۔۔۔ خدا کا وعده کبھی خالف نہيں ہوتا "ان هللا ال يخلف الميعاد" يعنی هللا تعالٰی اپنے و

"حجيم" کا لفظ "حجم" سے ہے جس کا معنی ہے " آگ کا شدت سے بھڑکنا" چنانچہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کی داستان 
ميں ہے کہ انہيں نمرود نے "حجيم" يعنی شعلہ ور آگ ميں ڈاال تھا۔ اور "اصحاب الحجيم" کا معنی ہے جو لوگ ہميشہ دوزخ 

  ميں رہيں گے۔ 
  

   پيام:
۔ ايمان اور عمل صالح دو ايسے عناصر ہيں جو گزشتہ گناہوں کی تالفی کرتے ہيں اور آئنده کے لئے گناہوں سے بچنے کا١

  موجب ہوتے ہيں۔ (مغفرة۔ اجر) 
  ں۔ ۔ گزشتہ اعمال کی يادآوری اور عاقبت، کی طرف توجہ، انسان کے ارادوں کے لئے زبردست اہميت کے حامل ہي٢
  ۔ مغفرت، اجر کے عطا کرنے کا مقدمہ ہوتی ہے (مغفرة و اجر) ٣
  ۔ کافروں اور آيات اٰلہی کی تکذيب کرنے والوں کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ۴

   ١١آيت
ِ َعلَْيُکْم اِْذھَمَّ قَْوٌم اَْن يَّْبُسطُْوا اِلَْيُکْم اَ  ِ فَْليَتََوّکِل يَاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اْذُکُرْوا نِْعَمَت ّهللاٰ َ ط َو َعٰلی ّهللاٰ ْيِدْيِھْم فََکفَّ اَْيِدْيِھْم َعْنُکْم َو اتَّقُْواّهللاٰ

  اْلُمْؤِمنُْوَن ه 
ترجمہ۔ اے ايمان والو! خدا کی وه نعمت ياد کرو جو اس نے تمہيں عطا کی ہے جب (دشمنوں کی) ايک جماعت نے اراده کر

کرے (اور تمہيں ختم کر دے) ليکن خدا نے ان کے دست تجاوز کو تم سے کوتاه کر  ليا تھا کہ تمہاری طرف دست ستم دراز
  ديا اور خدا سے ڈرتے رہو اور مٔومنين کو چاہئے کہ صرف خدا پر ہی توکل کريں۔ 

  
   نکتہ:

اگرچہ اس بارے ميں اختالف ہے کہ يہ آيت کس سلسلہ ميں نازل ہوئی ہے، ليکن اسے تمام ان واقعات کے بارے ميں 
سمجھنا چاہئے جہاں پر مسلمانوں نے دشمنوں کے غلط ارادوں اور جارحيت کے ارتکاب کے موقع پر خدا پر توکل کرکے 

  کاميابی حاصل کی اور نجات پائی۔ 
  

   پيام:
۔ خدائی نعمتوں کی يادآوری ايک طرح کا شکر ہوتا ہے اور انسان کو غرور و غفلت سے دور کرکے اس کے خدا کے ١

  وباال کرتی ہے۔ ساتھ عشق کو د
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  ۔ دشمن کے خطرات کو دور کرنا خدا کی اہم ترين نعمت ہے۔ ٢
۔ خدا سے تقوٰی، اس پر توکل اور ايمان رکھ کر لطف پروردگار کو حاصل کرو، اور دشمن کے خطرات کو خود سے دور ٣

تا ہے، اسی طرح خدا کی ہٹاؤ۔ (جس طرح کہ گناه کرنے کی وجہ سے هللا تعالٰی انسان پر اس کے دشمن کو مسلط کر دي
  طرف توجہ دشمنوں کو دور بھگانے کا موجب ہوتی ہے) 

   ١٢آيت 
ُ اِ  ُ ِمْيثَاَق بَنِْی اِْ◌سَرآ ِء ْيَل َو َبَعْثنَا ِمْنھُْم اِْثنَی َعَشَر نَقِْيبًا ط َو قَاَل ّهللاٰ ٰلوةَ َو اٰ َولَقَْد اََخَذ ّهللاٰ وةَ َو ٰاَمْنتُْم نِّْی َمْعُکْم ط لَئِْن اَقَْمتُْم الصَّ َکٰ تَْيتُُم الزَّ

ُ َکفَِّرنَّ َعْنُکْم َسيِّٰا تُِکْم َواَل ُِدِخلَ  ُ قََرًضا َحَسنًاالَّ ْر تُُمْوھُْم َو اَْقَرْضتُُم ّهللاٰ نَُّکْم َجٰنٍّت تَّْجِرْی ِمْن تَْحتِھَا ااّلَْنھَُر فََمْن َکفََر بُِرُسلِْی َو َعزَّ
بِْيِل ه  بَْعَدٰذلَِک ِمْنُکْم فَْقدْ    َضلَّ َسَوآَء السَّ

ترجمہ: يقينا هللا نے بنی اسرائيل سے پختہ عہد ليا اور ہم نے ان ميں سے باره سرپرست اور رہبر (باره گروہوں کے لئے) 
معبوث کئے۔ اور هللا نے (ان سے) فرمايا: ميں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰة ادا کرو اور ميرے رسولوں پر 

ور هللا کو قرض حسنہ دو تو ميں (بھی) يقيناً تمہارے گناہوں کو چھپاؤں گا اور تمہيں بہشت ايمان لے آؤ اور ان کی مدد کرو ا
کے ايسے باغات بھيجوں گا جن کے (درختوں کے) نيچے نہريں بہتی ہيں۔ تو اس کے بعد تم ميں سے جو شخص بھی کافر 

  ہو جائے تو وه راِه راست سے بھٹک جائے گا۔ 
  

   نکتہ:
باره افراد تھے، جو حضرت موسٰی عليہ السالم کے وزير اور بنی اسرائيل کے باره ٹولوں (گروہوں)  بنی اسرائيل کے نقيب

  کے سرپرست اور رہبر تھے۔ 
حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فرماتے ہيں : "ميرے بعد ميرے باره خليفے ہوں گے بنی اسرائيل کے نقيبوں کی

   16تعداد کے برابر: 
عليہم اسالم کے مخالفين اس تعداد کو خلفائے راشدين، خلفائے بنی اميہ اور خلفائے بنی عباس سے پورا کرنے مسلک اہلبيت 

کی فضول کوشش کرتے چلے آئے ہيں ليکن کبھی بھی يہ تعداد ان سے پوری نہيں ہو سکی۔ جبکہ ا س کے برعکس پيغمبر 
ره نائبين کا نام بنام تذکره ہے اور حضرت علی سے لے کر اکرم کی زبانی بيسيوں ايسی احاديث منقول ہيں جن ميں ان با

  حضرت امام مہدی عليہم السالم تک باره اماموں کا کہيں تفصيلی اور کہيں اجمالی تذکره ہے۔ 
"عذرتموھم" کا کلمہ لفظ "عذر" سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے کسی کی اس انداز ميں امداد کرنا کہ احترام بھی اس کے 

طرح "تعزير" کالفظ ہے جس سے مجرم کو ترک جرم ميں مدد ملتی ہے۔ اور اس سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے  ساتھ ہو۔ اسی
  کہ اسالمی سزائيں تربيتی پہلو کی حامل ہوتی ہيں نا کہ انتقامی پہلو کی۔ 

  ۔ "سواء السبيل" کا معنی ہے راستے کا درميانی حصہ کہ جس سے انحراف، سقوط اور گمراہی کا موجب ہوتا ہے
  

   پيام:
۔ خدا ہمارے ساتھ چند شرائط کی وجہ سے ہوتا ہے اور وه ہيں نماز، زکٰوة، ايمان، انبياء کی نصرت، راه خدا ميں خرچ ١

  کرنا وغيره اور ان کے بغير لطف پروردگار ختم ہوجاتا ہے۔ 
  ۔ نماز، زکٰوة اور انفاق ازراه خدا ميں خرچ کرنا، تمام آسمانی اديان ميں شامل ہے۔ ٢
  ۔ انبياء عظام پر صرف ايمان ہی کافی نہيں، ان کی نصرت بھی ضروری ہے (وعذرتموھم) ٣
۔ صرف واجبات کی بجاآوری ہی کافی نہيں ہوتی، واجبات اور مستحبات مل کر ہی کارساز اور کارآمد ثابت ہوتے ہيں۔ ۴

  (نماز، زکٰوة اور انفاق) 
  اقرضتم هللا) ۔ مخلوق خدا کی امداد ہی خدا کی امداد ہوتی ہے (۵
۔ دين کے راہنما کو خدا ہی کی طرف سے معبوث ہونا چاہئے (بعثنا) اور انبياء کے برگزيده افراد بھی خدا کے فرمان کے ۶

  مطابق ہونے چاہئيں۔ 
۔ نماز، زکٰوة اور انفاق بھی صحيح معنوں ميں اس وقت حقيقت کا روپ حاصل کرتے ہيں جب خدائی رہبر اور قائد کی ٧

  ميں انجام ديئے جائيں۔ اور وه بھی تمام انبياء کی واليت کو تسليم کرنے کے ساتھ نا کہ بعض کی۔ رہنمائی 
  ۔ رہبر اور قائد اگر خود انہی لوگوں ميں سے ہو تو اپنے مقاصد ميں کامياب رہتا ہے۔ (بعثنا منھم) ٨
ٰوة، انبياء پر ايمان، ان کی امداد، راه خدا ۔ بہشت "قيمت" دے کر حاصل کی جاتی ہے حيلوں بہانوں سے نہيں۔ اگر نماز، زک٩
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  ميں انفاق ہو گا تو بہشت بھی ملے گی ورنہ نہيں! 
  ۔ بہشت پليد لوگوں کی جگہ نہيں ہے، پہلے پاک ہونا چاہئے پھر بہشت ميں داخلہ ممکن ہوگا۔ (الکفرون۔۔۔ الرخلنکم) ١٠
  تی ہے (الکفرن) ۔ خدا کی بخشش تک دسترسی، ايمان اور عمل صالح ہی سے ہو سک١١
۔ ميثاق، اتمام حجت اور لطف پروردگار کے حصول کی شرائط کے بيان کے بعد اب کسی کے لئے کوئی عذر اور بہانہ ١٢

  باقی نہيں ره گيا۔ 

   ١٣آيت 
فُْوَن اْلَکلَِم َعنْ  ھُْم َو َجَعْلنَا قُلُْوبِِھْم ٰقِسيَةً يَُحرِّ ُرْوا بِہ َواَل تََزاُل تَطَّلُِع َعٰلی َخآئِنٍَة  ٌ◌فَبَِما نَْقِضِھْم ِمْيثَاقَھُْم لََعنّٰ ا ُذکِّ َمَواِضِعہ َو نَُسْوا َحظًّا ِممَّ
َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِْيَن ه  ْنھُْم فَاْعُف َعْنھُْم َواْصفَْح ط اِنَّ ّهللاٰ ْنھُْم ااِلَّ قَلِْياًل مِّ   مِّ

اور ان کے دلوں کو سخت کر ديا وه کلمات (اٰلہی) کی  ترجمہ: پس ان کی پيمان شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی
اپنی جگہ سے تحريف کرتے ہيں۔ اور جو چيز کے ان کے گوشزد کی گئی تھی اس کے کچھ حصے کو فراموش کر ديا۔ اور 

سے تم ہميشہ ان کی (نئی) خيانت سے آگاه ہوتے رہتے ہو (روزانہ ان کی نئی سازش اور نئی خيانت ہوتی ہے) مگر ان ميں 
بہت کم لوگ (جو سنگدل، تحريف کرنے والے اور خائن نہيں ہيں) پس تم ان سے درگزر سے کام لو اور ان کی لغزشوں کو 

  معاف کر دو۔ يقيناً هللا تعالٰی نيکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 
  

   نکتہ:
ں بنی اسرائيل کے خدا کے ساتھ عہد ۔ اس سورت کی سب سے پہلی آيت ميں ايفائے عہد کی بات ہوئی ہے، بارہويں آيت مي١

و پيمان باندھنے اور پھر اس سے روگردانی کا تذکره ہے اور زيرنظر آيت عہدشکنی کے نتائج کا پتہ دے رہی ہے۔ اسی 
لئے اس سورت (مائده) کو "سوره عہد" بھی کہتے ہيں، اگر تمام آيات کو مجموعی طور پر ديکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ 

  کے بارے ميں زبردست تنبيہ کی گئی ہے۔  پيمان شکنی
  

   پيام:
   17۔ عہدشکنی لطف اٰلہی سے محرومی اور سنگدلی کی پيدائش کا موجب ہوتی ہے (لعنا ھم جعلنا قلوبھم قاسية) ١
  ۔ عہدشکنی، سنگدلی کا اور سنگدلی دين ميں تحريف اور تصرف کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ (وقلوبھم قاسية يحفون) ٢
  سرائيل ہميشہ سے خيانت کرتے چلے آ رہے ہيں۔ (التزال) ۔ بنی ا٣
  ۔ بنی اسرائيل کی عہدشکنی اور اس عہدشکنی کے نتائج سے تم بھی عبرت حاصل کرو (فبمانقضھم۔۔۔ ) ۴
  ۔ جو لوگ دين ميں تحريف کرتے ہيں وه اپنے ايک بہت بڑے حصے کو فراموش کر ديتے ہيں۔ (يحرفون، نسواخط) ۵
  کی کی ايک بہترين قسم ہے (فاعف۔۔۔ محسنين) ۔ عفو درگزر ني۶

   ١۴آيت 
ُرْوا ِبہ فَاَْغَرْينَا بَْينَ  ا ُذکِّ ْوا َحظًّا ِممَّ ھُُم اْلَعَدَواةَ َو اْلَبَ◌ْغَضآُء اِٰلی يَْوِم اْلقِٰيَمِة َو َسْوَف َوِمَن الَِّذْيَن قَالُْوا اِنَّا نَٰصٰری اََخْذنَا ِمْيثَاقَھُْم فَنُسُّ

ُ بَِما َکانُْوا يَْصنَُعْوَن ه يُنَبِّئُ    ھُُم ّهللاٰ
ترجمہ: اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم "نصارٰی" ہيں ہم نے ان سے (بھی) عہد ليا، تو انہوں نے (بھی بنی اسرائيل کی طرح) 

کے دن اس کے ايک حصے کو فراموش کر ديا جو انہيں بتايا گيا تھا۔ پس ہم نے ان کے درميان دشمنی اور کينے کو قيامت 
  تک ڈال ديا۔ اور هللا تعالٰی بہت جلد انہيں ان کے کئے سے آگاه کردے گا۔ 

  
   نکتہ:

۔ سابقہ آيت ميں بنی اسرائيل کی عہد شکنی کی بات ہو رہی تھی اور اس آيت ميں نصارٰی کی پيمان شکنی کا تذکره ہے، ١
کے "االقليال منھم") اور اس آيت ميں پہلے سے ہی  اس آيت ميں تمام بنی اسرائيل کو عہدشکن بتايا گيا (سوائے چند لوگوں

نصارٰی کے صرف ايک گروه کو پيمان شکن کے طور پر متعارف کرايا گيا ہے (من الذين) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 
  يہوديوں کے گمراه لوگوں کی تعداد نصرانيوں کے گمراہوں سے زياده ہے (از تفسير نمونہ) 

کی، چونکہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کے دوستوں کا يہ نعره تھا کہ "نخن انصار هللا"  ۔ "نصارٰی" جمع ہے "نصرانی"٢
  يعنی ہم خدا کے يارو مددگار ہيں۔ اس لئے عيسائيوں کو "نصارٰی" کہتے ہيں۔ 
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  ۔ "بغضاء" باطنی دشمنی اور بغض و کينہ کو کہتے ہيں جبکہ "عداوت" ظاہری دشمنی کو کہا جاتا ہے۔ ٣
بتائی ہوئی باتوں ميں سے بعض کو فراموش کر دينا يہ ہے کہ وه "توحيد" کی حدود سے بڑھ کر "تثليث"  ۔ نصرانيوں کو۴

کی حدوں تک جا پہنچے اور حضرت محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی دعوت تبليغ کو قبول کرنے کی بجائے ان 
  کے بارے ميں بتائی ہوئی خدا کی نشانيوں کو چھپا ديا۔ 

  
   پيام
  ۔ دعوے تو زياده ہوتے ہيں ليکن عمل اور حقيقت بہت کم ہوتی ہے۔ (قالوا انا نصارٰی) ١
۔ تفرقہ بازی اور فرقہ بندی کی جڑ، خدا کو فراموش کر دينا ہے، جبکہ توحيد پرستی وحدت و اتحاد کا موجب ہوتی ہے۔ ٢

  (فتسوا۔۔۔ فاغرينا)۔ 
کر دينے حقائق اور عہدين (قديم و جديد عہدوں) کو چھپانے کا نتيجہ ۔ خدا کی طرف سے کرائی گئی ياددہانی کو فراموش ٣

  تفرقہ اور دشمنی ہوتا ہے۔ 
۔ دوسروں کی عہدشکنی کے تلخ نتائج سے عبرت حاصل کرو (ہم نے نصارٰی سے عہد و پيمان ليا اور انہوں نے اسے ۴

  سا نہ کرنا) فراموش کر ديا لٰہذا بدبختی او رشقاوت سے دوچار ہو گئے، خبردار تم اي
  ۔ يہود اور نصارٰی تا قيامت باقی ہيں اور منقرض نہيں ہوں گے (الی يوم القيمة) ۵
  ۔ تفرقہ اور دشمنی، خدائی عذاب کا ايک حصہ ہيں (نسوا۔۔۔ فاغرينا) ۶
 بما ۔ تمہارے سارے کام خدا کی نظروں ميں ہيں لٰہذا خدا تمہيں تمہارے اعمال کی سزا اور جزا دے گا۔ (ينبئھم هللا٧

  کانوايصنعون) 

   ١۵آيت 
ا ُکْنتُْم تُْخفُْوَن ِمَن اْلِکٰتِب َو يَْعفُوْ  ِ نُْوٌر َو ِکٰتٌب ُمبِْيٌن ه يَاَ ْھَل اْلِکٰتِب قَْدَجآئَُکْم ُرُسولِنَا يُبَيَِّن لَُکْم َکثِْيًرا ِممَّ  ا َعْن َکثِْيٍر ط قَْد َجآَء ُکْم ِمَن ّهللاٰ

اً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو (آسمانی) کتاب کے ان بہت سے حقائق کو تمہارے لئے ترجمہ: اے اہل کتاب! يقين
بيان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور بہت سے حقائق سے (کہ جنہيں تم چھپاتے ہو اور سر دست ان کی ضرورت نہيں) چشم 

  اضح کتاب پہنچ چکی ہے۔ پوشی کرتا ہے۔ اس ميں شک نہيں کی خدا کی طرف سے تمہارے پاس نور اور و
  

   پيام:
  ۔ اسالم ايک عالمی دين ہے اور سب اديان کو حق اور اپنی طرف دعوت ديتا ہے (ٰياھل الکتاب) ١
۔ لوگوں کو راه راست کی دعوت دينے سے مايوس نہ ہو جاؤ حتٰی کہ عہدشکن اہل کتاب کو بھی دعوت دينے سے گريز نہ ٢

  کرو (يااھل الکتاب) 
  ہ السالم کے فرائض ميں سے ايک بات يہ بھی ہے کہ ايسی چيزوں کو بيان کريں جو چھپائی گئی ہيں (يبين۔۔) ۔ انبياء علي٣
  ۔ چھپائے گئے مطالب کو بيان کرنا پيغمبر کی غيب دانی کی دليل اور ان کی معرفت کا ايک راستہ ہے۔ (تفسير الميزان) ۴
  کثير ابما تخفون) ۔ توريت ہو يا انجيل دونوں ميں تحريف کی گئی ہے (۵
  ۔ اسالم سب سے آسان اور نہايت ہی ساده دين ہے ( يعفوا عن کثير) ۶
۔ تبليغ و ارشاد کا ايک شيوه يہ بھی ہے کہ مطالب کو بقدر ضرورت بيان کيا جائے ناکہ کسی کو رسوا کيا جائے يا اسے ٧

  نقصان پہنچايا جائے (ويعفوا عن کثير) 
  قرآن کے بغير تاريک (قدجاء کم من هللا نور)  ۔ يہ کائنات اور عالم انسانيت٨

   ١۶آيت 
ٰلِم َو يُْخِرُجھُم ِْمَن الظُّلُمِت اِلَی النُّْوِر بِاِْذنِہ َو  ُ ِمُن اتَّْبِع ِرْضَوانَہ ُسبَُل السَّ ْستَقِْيٍم ه يَْھِدْی بِٓہ ّهللاٰ   يَْھِدْيِھْم اِٰلی ِصَراٍط مُّ

ريعہ ان لوگوں کو سالمتی کے رستوں کی ہدايت کرتا ہے جو رضائے اٰلہی کی پيروی ترجمہ: هللا تعالٰی اسی (نور) کے ذ
کرتے ہيں۔ اور انہيں اپنے (لطف وکرم اور) حکم سے تاريکيوں سے نکال کر روشنی ميں لے آتا ہے اور سيدھے رستے کی

  ہدايت کرتا ہے۔ 
  

   نکتہ
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المٔومن المھيمن۔۔۔ " اور بہشت کو "دارلسالم" کہا جاتا ہے، گويا "سالم" هللا تعالٰی کے ناموں ميں سے ايک نام ہے "السالم 
"سالم" کی راہوں کی ہدايت کا مقصد هللا اور بہشت کی راہوں کی ہدايت ہے۔ اور اگر ان دونوں "سالم" تک پہنچنا مقصود ہو

  تو "سبل اسالم" کو اختيار کرنا چاہئے جو پيروان حق سے مخصوص ہے۔ 
  ، خاندان و نسل اور فکر و روح و ناموس غرض ہر قسم کی سالمتی کو شامل ہے۔ "سالم" فرد و معاشره

  
   پيام
۔ صرف وہی لوگ قابل ہدايت ہيں جو رضائے حق کے حصول کی کوشش کرتے ہيں، نا کہ جاه و مقام، مال و منال، ہوائے ١

  نفسانی اور انتقام کے طلبگار ہوتے ہيں۔ 
مصداق "غديرخم" کے بتائے ہوئے رستوں پر گامزن افراد ہيں۔ کيونکہ "  ۔ رضائے اٰلہی کے پيروکاروں کے واضح٢

  رضيت لکم االسالم دينا" کی سورت اسی دن نازل ہوئی تھی۔ (مالحظہ ہو تفسير اطيب البيان) 
۔ سالمتی اور سعادت کی تمام راہيں رضائے اٰلہی کے حصول سے ہی ملتی ہيں۔ اور جو شخص "غيرهللا" کو راضی کرے ٣

  ه گمراہی کی راہوں پر گامزن ہو گا۔ گا و
  ۔ "نور" صرف ايک ہی ہے اور "ظلمات" (تاريکياں) بہت زياده ہيں (ظلمات، نور) ۴
۔ حصول حق کے لئے متعدد فروعی رستے، انجام کار حق کے اصل راستے تک لے جاتے ہيں۔ "سبل اسالم" (سالمتی کی ۵

ب راستے جو مختلف حاالت ميں گوناگوں فرائض کی بجاآوری اور راہيں) صراط مستقيم تک جا پہنچاتی ہيں۔ اور يہ س
  رضائے اٰلہی کے حصول کے ساتھ ايک ہی راستے تک پہنچ جاتے ہيں۔ 

  ۔ صرف نور اور کتاب ہی کافی نہيں خدا کا لطف و کرم اور اراده بھی ضروری ہے (باذنہ) ۶
يں (يعنی "سبل السالم"، رضوان هللا تک پہنچا ديتے ۔ منزل مقصود ايک ہی ہے ليکن اس تک پہنچنے کی راہيں متعدد ہ٧

  ہيں) 
۔ قرآن مجيد اور مکتب وحی فرد اور معاشرے، روح اور جسم، افطار اور نظام کی ہر گونہ سالمتی کی ضمانت ديتے ہيں۔ ٨

  (سبل السالم) 
تک رسائی حاصل کر سکتا ۔ عالم انسانيت قرآن مجيد کے زيرسايہ بقائے باہمی اور صدق و صفا کے زريں اصولوں کے ٩

  ہے۔ (سبل السالم) 
۔ قرآن مجيد تمام ظلمانی بيماريوں کی شافی عالج ہے چاہے وه شکوک و شبہات کی ظلمانی بيماری ہو يا خواہشات، ١٠

  خرافات، جرائم اور کوئی دوسری ظلمانی بيماری۔۔۔ 

   ١٧آيت 
َ ھَُو الْ  ِ َشْيئًا اِْن اََراَدا اَْن يُّْھلَِک اْلَمِسْيُح اْبُن َمْريََم لَقَْد َکفََر الَِّذْيَن قَالُْوا اِنَّ ّهللاٰ َو اُمَّہ َو َمْن فِی َمِسْيُح اْبُن َمْريََم ط قُْل فََمْن يَّْملُِک ِمَن ّهللاٰ

 ُ ِ ُمْلَک السَّٰمٰواِت َوااْلَْرِض َو َما بَْينَھَُماط يَْخلُُق َما يََشاُء ط َوّهللاٰ ّٰ ِ    َعلَی ُکلِّ َشْی ٍء قَِدْيٌر ه ااْلَْرِض َجِمْيًعا َو
ترجمہ: جن لوگوں نے يہ کہا کہ (حضرت عيسٰی) مسيح بن مريم ہی هللا ہے تو يقيناً وه کافر ہو گئے (اے پيغمبر! ان سے) 
ے کہہ دو کہ اگر خدا اراده کرے کہ مسيح بن مريم اور اس کی ماں کو اور روئے زمين پر موجود تمام لوگوں کو ہالک کر د

تو کون شخص ان سب کو خدا کے اس ارادے سے بچا سکتا ہے؟ اور زمين اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درميان ہے ان 
  سب کی حکومت هللا ہی کے لئے ہے۔ وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور هللا تعالٰی ہر چيز پر قدرت رکھتا ہے۔ 

  
   نکتہ:

  عوے ہيں قرآن مجيد جن کی طرف اشاره کرتا ہے کہ: خدا کے بارے ميں عيسائيوں کے چند بے بنياد د
   )١٧١۔ ان کا دعوٰی ہے کہ خدا تين ہيں: اور قرآن يکتا ہے "التقو لوائلئة" يعنی يہ نہ کہو کہ خدا تين ہيں۔ (نسأ/١
ی ترديد ۔ وه کہتے ہيں خداوند خالق کائنات ان تين خداؤں ميں سے ايک ہے جو کہ "باپ خدا" ہے قرآن مجيد اس عقيده ک٢

   )٧٣کرتے ہوئے کہتا ہے "قالوا ان هللا ثالث ئٰلئة" يعنی وه کہتے ہيں کہ هللا تين ميں سے تيسرا خدا ہے (مائده/
۔ وه کہتے ہيں کہ خدا، حضرت عيسٰی اور روح القدس سب ايک ہيں، اور يہ آيت اسی عقيده کی رو ميں ہے۔ قرآن کہتا ہے ٣

دا کرے، اور يہ حضرت عيسٰی کی بغير باپ کے اور حضرت آدم کی بغير ماں اور "مخلق ما يشاء" يعنی خدا جو چاہے پي
  باپ کے پيدائش کی طرف اشاره ہے۔ 
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   پيام
  ۔ اسالم، کفر، شرک اور خرافات کے مخالفت ہے خواه وه کسی مذہب و ملت ميں ہو (غلو بھی ايک قسم کا کفر ہے) ١
اپنے عقيدے کے مطابق) کيونکر قتل ہو گئے؟ اور "صليب" کس لئے  ۔ اگر حضرت عيسٰی مسيح خدا ہيں تو پھر (تمہارے٢

  ان کی مظلوميت کی عالمت قرار پائی؟ خدا کو تو قتل نہيں کيا جا سکتا۔ 
  ۔ خدا تو ماں کے شکم ميں نہيں ٹھہرتا اور تم کہتے ہو "مسيح بن مريم"۔ ٣
  طعاً ہی سازگار نہيں ۔ "واجب الوجود" (خدا) ہونے کے ساتھ فنا اور نيستی کا احتمال ق۴
۔ انسان ہونے کے ناتے حضرت عيسٰی، ان کی والده اور روئے زمين کے لوگ سب يکساں ہيں۔ (المسيح بن مريم و امہ و ۵

  منفی االرض جميعا) 
۔ قدرت خداوندی کسی خاص نظام ميں محدود نہيں ہے، وه چاہے تو بغير باپ کے بيٹا پيدا کر سکتی ہے۔ (علٰی کل شٔی ۶

   قدير)

   ١٨آيت
بُُکْم بُِذنُْوبُِکْم ط بَ  َ َو اَِحبَّائُوه ط قُْل فَلَِم يَُعذِّ ُؤا ّهللاٰ ْنَو قَالَِت اْليَھُْوُد َو النَّٰصٰری نَْحُن اَْبٓنٰ ْن َخلََق ط يَْغفُِر لَِمْن يََّشآُء َو يََعذُِّب مَّ ْل اَْنتُْم بََشٌر ِممَّ

ُ ُمْلُک السَّٰمٰوتِ    َو ااْلَْرِض َوَما بَْينَھَُما َو اِلَْيہ ِاْلَمِصْيُر ه  يََّشآُء ط َوّهللاٰ
ترجمہ۔ يہود اور نصارٰی کہتے آ رہے ہيں کہ ہم خدا کے بيٹے اور اس کے (خاص) دوست ہيں۔ تو (اے پيغمبر! ان سے) کہہ

ی مخلوقات ميں سے (باقیدو کہ پھر تمہيں وه تمہارے گناہوں کی سزا کيوں ديتا ہے؟ (ايسی بات نہيں ہے) بلکہ تم بھی اس ک
انسانوں کی طرح) انسان ہو (اور تمہيں کوئی خاص امتياز حاصل نہيں ہے) خدا جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا

اور عذاب دے، اور آسمانوں اور زمين اور جو کچھ ان کے درميان ہے سب خدا ہی کے لئے ہے اور (سب کی) بازگشت 
  اسی کی طرف ہے۔ 

  
   نکتہ

رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے کچھ يہوديوں کو اسالم کی دعوت دی تو انہوں نے کہا "ہم تو خدا کے  جب حضرت
  (مالحظہ ہو تفسير نمونہ منقول از تفسير فخر رازی)  19بيٹے اور اس کے دوست ہيں" 

ے طور پر خدا کا منہ بوال بيٹا يہود اور نصارٰی خود کو خدا کا حقيقی فرزند نہيں سمجھتے تھے بلکہ ايک قسم کے تکلف ک
  سمجھتے تھے۔ "ابناء هللا" ان کی کسی دليل کے بغير بلند پروازی کی توقع سے ايک کنايہ ہے۔ 

  
   پيام
۔ نسل پرستی، امتيازطلبی، خود کو يا اپنے گروه اور اپنی جماعت کو برحق جاننا اور دوسروں کو ناحق سمجھنا، ضوابط ١

  ا، قطعاً ممنوع اور ناجائز ہے (بل انتم بشرممن خلق) کو چھوڑ کر روابط کو اپنان
۔ کوئی بھی فرد، قوم، نسل اور امت خدا کی بخشش سے سو فيصد مطمئن نہ ہو جائے اور نہ ہی اس کی رحمت سے قطعاً ٢

  مايوس ہو جائے (يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) 
د اس قدر جرائم کے مرتکب ہوتے ہوئے بھی خود کو خدا کا ۔ گستاخ يہودی، خدا کی اس قدر آيات کو ديکھ لينے کے باوجو٣

   20خاص دوست سمجھتے تھے، اس سے بڑھ کر اور کيا ڈھٹائی اور بے شرمی ہو سکتی ہے؟ 

   ١٩آيت
ُسِل اَْن تَقُْولُْوا َما َجآءَ  نَا ِمْن بَِشْيٍر َوالَ نَِذْير فقد جائکم بشير و نذير ط وهللا  يَاَْھَل اْلِکٰتِب قَْد َجآئُُکْم ُرَسولِنَا يُبَيُِّن لَُکْم َعلَی فِْتَرِة َمَن الرُّ

  علی کل شئی قدير ه 
ترجمہ: اے اہل کتاب! ہمارا رسول اس دوران ميں تمہارے پاس آيا ہے جس ميں رسول نہيں آئے۔ تاکہ (کہنے کی باتوں کو) 

کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دينے واال اور  تمہارے لئے بيان کرے اور کہيں ايسا نہ ہو کہ تم (قيامت کے دن) يہ کہو
ڈرانے واال نہيں آيا۔ اب يقيناً بشارت دينے واال اور ڈرانے واال (پيغمبر) تمہارے پاس آ گيا ہے اور هللا تعالٰی ہر چيز پر قدرت 

  رکھتا ہے۔ 
  

   نکتہ
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کا درميانی فاصلہ اور "فترت" کا حضرت عيسٰی عليہ السالم اور حضرت محمد مصطفی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی بعثت 
  عرصہ تقريباً چھ سو سال ہے۔ 

جس دوران ميں کوئی پيغمبر مبعوث نہيں ہوتا، زمين پھر بھی محبت خدا سے خالی نہيں ہوئی اس لئے کہ اس دوران ميں 
رگز حجت خدا سے انبياء عليہم السالم کے اوصياء موجود ہوتے ہيں۔ بقول حضرت اميرالمومنين علی عليہ السالم "زمين ہ

تو معلوم  21خالی نہيں ہوتی چاہے وه طاقتور ہوں يا کمزور تاکہ خدا کا راستہ، طے کرنے والوں کے لئے مخفی نہ رہے" 
  ہوا کہ فترت کا عرصہ ايسا نہيں ہے کہ بندوں کو کسی ہادی اور راہنما کے چھوڑ ديا جائے۔ 

  
   پيام
يان کرنا ہے جو چھپائے جا چکے ہوتے ہيں يا جن ميں تحريف کی جا چکی ہوتی ۔ انبياء عليہم اسالم کا کام ان حقائق کو ب١

  ہے يا جنہيں فراموش کر ديا گيا ہوتا ہے (يبين لکم) 
   22۔ فترت کا عرصہ يا لمبی يا طويل مدت کا فاصلہ خدا کے تربيتی نظام ميں مفيد پروگراموں کا ايک حصہ ہے۔ ٢
وں کے لئے اتمام حجت ہوتی ہے اور ان کے واسطے عذر اور بہانے کی راہيں بند کر ۔ انبياء عليہم السالم کی بعثت، لوگ٣

  ديتی ہے۔ (ما جاء نا من بشير۔۔۔ ) 
  ۔ انبياء کی تبليغ کا انداز بشارت اور انذار (ڈرانا) ہوتا ہے۔ ۴
ں کسی سے سبق نہ ۔ حضرت محمد مصطفی صلے هللا عليہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے ميں شک نہ کرنا (کہ دنيا مي۵

پڑھنے واال انسان کيونکہ چھپائے جانے والے حقائق اور دينی تحريفات کو بيان کر سکتا ہے؟) کيونکہ خداوند عالم ہر کام پر
  قدرت رکھتا ہے۔ 

کرتا  ۔ انبياء کا کام صرف بشارت (خوشخبری دينا) اور انذار (ڈرانا) ہے، اب يہ انسان کا اپنا کام ہے کہ کس راه کا انتخاب۶
  ہے، کيونکہ اس بارے ميں انسان آزاد ہے۔ 

   ٢٠آيت 
ِ َعلَْيُکْم اِْذ َجَعَل فِْيُکْم اَْنبِيَآَء َو َجَعلَُکمْ     َملُْوًکا َو ٰاتَُکْم َما لَْم يُْؤِت اََحَد ِمَن اْلٰعلِِمْيَن ه َو اِْذ قَاَل ُمْوٰسی لِقَْوِمہ ٰيقَْوِم اْذُکُرْوا ِنْعْمةَ ّهللاٰ

اور (اس وقت کو ياد کرو کہ) جب موسٰی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ميری قوم! خدا کی اس نعمت کو ياد کرو جو ترجمہ: 
اس نے تمہيں دی ہے کہ اس نے تمہارے درميان انبياء مقرر کئے اور تمہيں بادشاه بنايا (اور تم، لوگوں کے جان و مال، 

قرار پائے) اور تمہيں وه چيزيں عطا کيں جو تمام جہانوں ميں عزت و ناموس اور ملک و حکومت کے لئے صاحب اختيار 
  سے کسی ايک کو نہيں ديں۔ 

  
   پيام
  ۔ خدائی نعمتوں کی يادآوری خدا کے ساتھ عشق، اس کے شکر اور اس کی عبادت کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ ١
  ۔ نبوت، حکومت، اقتدار اور آزادی جيسی نعمتيں ہوتی ہيں۔ ٢
  ينے کے لئے ان کے جذبات اور احساسات کے عناصر کو پيش نظر رکھنا چاہئے (ٰيقوم) ۔ لوگوں کو دعوت د٣
۔ کسی کے کام کے لئے اور اپنے ساتھ چلنے کے لئے لوگوں کو دعوت دينے کے واسطے پہلے انہيں خدا کے لئے لطف ۴

توں کا ذکر ہے اور بعد کی آيت ميں و کرم کی ياد دالئی جائے پھر انہيں اپنے ساتھ مال يا جائے۔ (اس آيت ميں خدا کی نعم
  ايک اہم فرمان صادر ہو رہا ہے) 

   23۔ نعمتوں ميں سے خصوصی نعمات کو ياد کيا جانا چاہئے (آ تا کم مالم ئوت احدا۔۔۔ ) ۵
  ۔ لوگوں کے لئے خدا کی نعمتوں کی ياددہانی انبياء کے فرائض ميں شامل ہے (اذکرو نعمة هللا)۔ ۶
اصل کرو، کيونکہ موسٰی کی قوم خدا کی خصوصی نعمتوں سے بہره مند ہونے اور حکومت حاصل ۔ تاريخ سے عبرت ح٧

  کرنے کے بعد، ذلت اور خواری کا شکار ہو گئی۔ (لم ئوت احدا من العالمين) 

   ٢١آيت 
ُ لَُکم َواَل تَْرتَُدْو ا    َعلَی اَْدباَِرُکْم فَتَْنقَلِبُْوا ٰخِسِرْيَن ه يَقَْوِم اْدُخلُْوا ااْلَْرَض اْلُمقَدََّسةَ الَّتِْی َکتََب ّهللاٰ

ترجمہ: (موسٰی عليہ السالم نے فرمايا) اے ميری قوم! مقدس سرزمين ميں داخل ہو جاؤ جسے خدا نے تمہارے لئے مقرر کر
  ديا ہے اور اپنے پچھلے پاؤں واپس نہ لوٹو (پيچھے نہ ہٹو) ورنہ خساره اٹھا کر واپس لوٹو گے۔ 
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   نکتہ:

ارض مقدس" يا تو شامات کے تمام عالقے (شام، اردن اور فلسطين وغيره) مراد ہيں يا پھر صرف "بيت المقدس" مراد ہے۔ "
"الترتدوا" کے تحت پيچھے کی طرف نہ لوٹنے سے مراد يا تو اس راستے سے واپس نہ پلٹنا ہے جو اختيار کئے ہوئے ہيں 

  مراد ہے۔  يا پھر احکام و فرامين اٰلہی کو پشت نہ کرنا
  
   پيام
  ۔ عوام اور رہبر کا ايک دوسرے سے رابطہ اور تعلق گہرا اور پيار و محبت پر مبنی ہونا چاہئے (ٰيقوم) ١
  ۔ تمام زمينيں ايک جيسی نہيں ہوتيں بعض مقامات کو زياده تقدس حاصل ہوتا ہے (االرض المقدسة) ٢
  بنا پر انہيں پيچھے لوٹنے سے روکا گيا ہے (الترتدوا)  ۔ بنی اسرائيل ميں سرکشی کاعنصر پايا جاتا تھا جس کی٣
۔ خدا کا بندوں پر لطف وکرم مشروط ہوتا ہے (اس آيت ميں مقدس سرزمين کا مقدر ہونا ان لوگوں کے لئے بيان کيا گيا ہے ۴

شاد ہوتا ہے کہ: کہ (کتب هللا لکم) جبکہ ايک اور آيت ميں وہی سرزمين ان پر چاليس سال تک حرام قرار دی گئی ہے۔ ار
  "فانھا محرمتہ عليھم بعين سنتہ" 

  ۔ دين سے فرار اور مرتد ہونے کا انجام "خسارت" ہے۔ ۵
  ۔ مقدس سرزمينوں کو نااہل افراد کے چنگل سے نکالنا چاہئے (ادخلوا االرض المقدسة) ۶

   ٢٢سوره مائده آيت 
ی يَْخُرُجْوا ِمْنھاَ فَاِْن يَّْخُرُجْوا ِمْنھَا فَاِنَّا ْداُخلُْوَن ه  قَالُْوا ٰيُمْوٰسی اِنَّ فِْيھَا قَْوًما َجبَّاِرْيَن وَ    اِنَّا لَْن نَّْد ُخْلھَا َحتّٰ

ترجمہ: (بنی اسرائيل نے جواب ميں) کہا اے موسٰی! اس (زمين) ميں ظالم اور جابر لوگ (رہتے) ہيں اور ہم ہرگز اس ميں 
ہر نہيں چلے جائيں گے۔ پس اگر وه وہاں سے نکل جائيں تو ہم يقيناً اس داخل نہيں ہوں گے جب تک کہ وه لوگ اس سے با

  ميں داخل ہو جائيں گے۔ 
  

   نکتہ
" جبار " کا حکمہ "جبر" سے ليا گيا ہے، جس کا معنی ہے زور اور غلبہ کے ساتھ کسی چيز کی اصالح کرنا، پھر ان 

   دونوں ميں سے ہر ايک معنی جداگانہ طور پر استعمال ہونے لگا۔
۔ قہر اور غلبہ اور خداوند عالم کے بارے ميں اس کلمہ کے دونوں معنی استعمال ہوتے ہيں۔ (مالحظہ ہو ٢۔ تالفی کرنا ١

  تفسير نمونہ) 
"قوم جبار" سے مراد "شام" کی نسل سے "عمالقہ" تھے جو جزيره نمائے عرب کے شمال اور صحرائے سينا ميں رہتے 

پر پانچ سو سال تک حکومت کرتے رہے۔ (مالحظہ ہو کتاب "دائرة المعارف" از فريد تھے۔ اور مصر پر حملہ کرکے وہاں 
  وجدی) 

  
   پيام
۔ کسی مقام پر نااہل افراد کا ہونا اس بات کی دليل نہيں ہے کہ اہل اور شائستہ افراد موجود ہی نہيں ہيں۔ لٰہذا چاہئے کہ ١

  کرنا چاہئے کہ وه خودبخود باہر نکل جائے گا۔  دشمن کو نکال باہر کيا جائے اور اس بات کا انتظار نہيں
  ۔ آرام طلبی صحيح نہيں ہے لٰہذا آگے بڑھنا چاہئے اور امدا دکی اپيل کرنی چاہئے تاکہ دشمن کو نکال باہر کيا جا سکے۔ ٢
   24۔ جنگ ميں سستی اور شکست کا موجب احساس کمتری اور خوف ہے (لن ند خلھا) ٣

   ٢٣سوره مائده آيت 
ِ  قَالَ  ُ َعلَْيِھَما اْدُخلُْوا َعلَْيِھُم اْلبَاَب فَاَِذا َدَخَلْ◌تُُمْوهُ فَا لُْوا ِاّن ُکْنتُْم ُمْؤِمنِْيَن ه ُرُجٰلِن ِمَن الَِّذْ◌يَن يَُخافُْوَن اَْنَعَم ّهللاٰ ِ فَتََوکَّ نَُّکْم ٰغلِبُْوَن َو َعلَی ّهللاٰ

راد نے کہ هللا نے جنہيں (عقل، ايمان اور جرأت کی) نعمت سے (ڈرپوک لوگوں کے مقابلے ميں) دو خدا ترس اف ترجمہ:
نوازا تھا، کہنے لگے (شہر کے) دروازه سے ہی ان (دشمنوں) کے پاس داخل ہو جاؤ (اور کسی قسم کا خوف نہ کرو) پس، 

  مان رکھتے ہو۔ جونہی تم ان کے پاس پہنچ جاؤ گے تو تم يقينی طور پر کامياب ہو گے اور خدا پر بھروسہ کرو اگر تم اي
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   نکتہ
۔ ١تفسيروں ميں مذکور ہے کہ جن دو افراد کا آيت ميں ذکر ہے وه بنی اسرائيل کے باره نقيبوں ميں سے تھے جن کا نام 

  ۔ کالب بن يوفنا تھا، توريت سفر تشنيہ ميں يہی نام مذکور ہيں۔ (مالحظہ ہو تفسير نمونہ) ٢يوشع بن نون اور 
اگرچہ "نعمت" کا حکم قرآن مجيد ميں کلی طور پر بيان ہوا ہے ليکن يہاں پر اس سے مراد واليت تفسير الميزان ميں ہے کہ 

  اور نبوت کی نعمت مراد ہے۔ 
  
   پيام
۔ خدا ترسی (خوف خدا) هللا تعالٰی کی نعمتوں اور لطف و کرم کے فراہم کرنے کا موجب ہوتی ہے۔ (يخافون انعم هللا عليہما)١
  ے وه دنيا کی کسی اور طاقت سے نہيں ڈرتا۔ (يخافون۔۔۔ ادخلوا) ۔ جو خدا سے ڈرتا ہ٢

  ۔ حرکت ميں برکت ہے۔ اٹھ باندھ کمر کيا ڈرتا ہے۔ پھر ديکھ خدا کيا کرتا ہے (ادخلوا عليھم۔ غالبون) 
  ۔ حملہ کرنے کے موقع پر مجاہدين کے حوصلے بڑھانے چاہئيں (ادخلوا۔۔۔ فانکم غالبون) 

  ت پر اور وه بھی خلوص کی بنيادوں پر ہونا چاہئے (علی هللا فتو کلوا) ۔ توکل صرف خدا کی ذا
  ۔ جرأت اور جسارت بھی ضروری ہے اور تقوٰی اور عہد کی پاسداری بھی الزم ہے (يخافون۔۔۔ ادخلوا) 

  ۔ دليرانہ انداز ميں دشمن پر تمہارا حملہ اس کی شکست اور کمزوری سبب ہوتا ہے (ادخلوا۔۔۔ غالبين) 
۔ عزم صميم اور جرأت۔ صرف مادی ذرائع اور ہتھيار ٢۔ خدا پر ايمان اور توکل اور ١اميابی کے دو بنيادی اصول ہيں ۔ ک٨

  کافی نہيں ہيں۔ 
  ۔ خدا پر توکل، سعی اور کوشش کے ساتھ ہونا چاہئے (ادخلوا۔۔۔ توکلوا) ٩
  کل بھی ہو تو يہ تمہاری کميابی کا ضامن ہو گا۔ ۔ اگر دشمن پر خالصانہ انداز ميں يلغار کر دو اور ساتھ ہی خدا پر تو٠
۔ خدا کا خوف اور تقوٰی و پرہيزگاری کے ذريعہ انسان ميں بصيرت پيدا ہوتی ہے۔ جس سے انسان مسائل کا صحيح ١١

  طريقے سے تجزيہ و تکميل کرسکتا ہے۔ (يخافون۔۔۔ انکم غالبون) 
  يفيت کا نام ہے۔ (فتوکلوا ان کنتم مٔومنين) ۔ توکل لفظوں کا نہيں بلکہ ايمان کی ايک روحانی ک١٢

   ٢۴سوره مائده آيت 
َّ ھُھُنَا   قَاِعُدْوَن ه  قَالُْوا ٰيَمْوٰسی اِنَّا لَْن نَّْدُخلَھاَ اَبًَدا َما َداُمْوا فِْيھَا فاَْذھَْب اَْنَت َو َربُُّک فَقَاتاََلاِنا

! جب تک کہ وه (ظالم اور جابر لوگ) اس (شہر) ميں ہيں ہم ہرگز ترجمہ۔ ان لوگوں (اور بنی اسرائيل) نے کہا: اے موسٰی 
اس ميں داخل نہيں ہوں گے۔ لٰہذا تم خود اور تمہارے پروردگار جاؤ اور جا کر (ان سے) لڑو۔ ہم تو يہيں پر بيٹھے ہوئے ہيں۔

  
   نکتہ:

ب اپنی قوم سے کہا کہ : "اس مکہ معظمہ اور بيت المقدس دونوں ہی مقدس سرزمينيں ہيں۔ ليکن حضرت موسٰی نے ج
سرزمين ميں داخل ہو جاؤ اور دشمن سے جنگ کرو!" تو وه بہانے بنانے لگے اور موسٰی کے حکم کی خالف ورزی کی۔ 

ئھجری ميں جب مسلمان آنحضرت صلی هللا علی آلہ وسلم کی ہمرای ميں عمره کی بجا آوری کی غرض سے مکہ  ۶ليکن 
نچنے سے پہلے ہی روک دئيے گئے۔ اگر حضرت رسول خدا صلی هللا عليہ و آلہ وسلم معظمہ روانہ ہوئے ليکن مکہ پہ

  مسلمانوں کو نہ روکتے تو وه يقينا شہر پر حملہ آور ہوجاتے۔ اور اسی سفر کے دوران ہی "صلح حديبيہ" عمل ميں آئی۔ 
روں کے دروازے تک پہنچ گئيں ليکن گويا دونوں قوميں (موسٰی کی قوم بھی اور پيغمبِر اسالم کی قوم بھی) دو مقدس شہ

  ايک (موسٰی کی) قوم اس قدر بزدل اور دوسری (محمِد مصطفٰے کی) قوم اس حد تک نڈر! 
  

   پيام:
۔ بنی اسرائيل بے ادبی، بہانہ جوئی، کمزوری اور رفاه طلبی کا مجسم نمونہ تھے۔ انہوں نے "انا" کا لفظ کہہ کر اپنی 1

  کوشش کی۔ اور يہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ (ھم)  برتری اور فوقيت ظاہر کرنے کی
انہوں نے خدا کے فرمان "ادخلوا" (داخل ہو جاؤ) کے مقابلہ ميں "لن ندخلھا" (ہرگز نہيں جائيں گے) کہہ کر جسارت اور 

  گستاخی کی انتہا کر دی۔ 
  "ابدا" (ہميشہ کے لئے) کا کلمہ ان کی گستاخی اور جسارت پر اصرار کی دليل ہے۔ 

  " (تو خود جا) کے کلمہ سے حضرت موسٰی کی توہين واضح ہوتی ہے۔ "اذھب
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  "ربک" (تيرا رب) کے کلمہ سے ذاِت پروردگار کی توہين ظاہر ہوتی ہے۔ 
  "قاعدون" (ہم بيٹھے ہيں) کے جملہ سے ان کی رفاه طلبی واضح ہوتی ہے نا کہ عزت خواہی۔ 

لئے قدم بڑھاتے خدا اور دينی رہبر سے اس کی توقع قائم کرلی۔  ۔ بجائے اس کے کہ وه بذاِت خود معاشره کی اصالح کے2
  (قاتال انا ٰھبہنا قاعدون) 

  ۔ وه لوگ تو کاميابی کے حصول کے لئے اپنی جگہ سے ہلنے کے بھی روادار نہيں تھے۔ (ٰھبہُنا) 3
ئھ ميں) جنگ  ٢( ۔ دشمن سے جنگ کے لئے بنی اسرائيل کی سستی اس حد تک شہرت حاصل کرگئی کہ مسلمانوں نے 4

ئھ ميں) مکہ ميں داخل ہونے کے وقت کہ جب کفار نے انہيں مکہ جانے سے روک ديا  ۶بدر شروع ہونے سے پہلے اور ( 
تھا۔ ا ور "صلح حديبيہ" کا واقعہ پيش آگيا۔ حضرت رسول خدا کی خدمت ميں عرض کيا کہ "ہم بنی اسرائيل کی مانند نہيں 

  ا قاعدون" (ہم يہيں پر بيٹھے ہيں) ہم ہر حالت ميں آپ کے ہم رکاب لڑنے کيلئے تيار ہيں۔" ہيں کہ آپ سے کہيں "انا ٰھبہن

   ٢۵سوره مائده آيت 
  قَاَل َربِّ اِنِّْی اَل اَْملُِک ااِلَّ نَْفِسْ◌ی َو اَِخْی فَاْفُرْق بَْينَنَا َو بَْيَن اْلقَْوِم اْلٰفِسقِْيَن ه 

ترجمہ۔ (موسٰی عليہ السالم نے) کہا پروردگار! ميرا بس تو صرف اپنے اور اپنے بھائی پر چلتا ہے پس تو ہمارے اور فاسق 
  و بدکار قوم کے درميان جدائی ڈال دے۔ 

  
   نکتہ:

س لئے حضرت موسٰی عليہ السالم کی يہ ُدعا، بنی اسرائيل سے مايوس ہوجانے کے بعد ہوئی۔ جدائی ڈالنے کی درخواست ا
کی تھی کہ خدا کے قہر و غضب کی آگ موسٰی عليہ السالم کے ياران و مددگاران کو نہ جال ڈالے۔ اور دشمن اپنے کئے کی 

  سزا پائيں۔ يا پھر وه يہ ُدعا مانگ رہے تھے کہ موت دے کر ان کے اور دشمنوں کے درميان جدائی ڈال دے۔ 
ا اور اپنے بھائی کا ذکر کيا ہے۔ اور ان دو حضرات کا ذکر نہيں کيا حضرت موسٰی عليہ السالم نے اس جملہ ميں صرف اپن

جو خدا کا خوف رکھنے والے اور حضرت موسٰی عليہ السالم کے ہم نوا تھے۔ اور لوگوں کو شہر ميں داخل ہونے کی 
  رغبت ِدالئی تھی۔ اس کی کيا وجہ ہے؟ اس بارے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے چنانچہ 

  غی ميں ہے کہ حضرت موسٰی عليہ السالم کو ان دونوں کی ثابت قدمی کا بھی يقين نہيں تھا۔ تفسير مرا
تفسير الميزان ميں ہے کہ چونکہ حضرت موسٰی نے خدا سے ان لوگوں کی شکايت کی تھی اور اپنی ذات کے لئے مدد کے 

  طلبگار ہوئے لٰہذا اپنے کم سے کم ساتھيوں کا ذکر کيا۔ 
ن ميں ہے کہ چونکہ مذکوره دونوں حضرات کو اس ضدی اور ہٹ دھرم قوم کی طرف سے سنگسار کرنے تفسير اطيب البيا

کی دھمکی مل چکی تھی لٰہذا حضرت موسٰی عليہ السالم نے زبان حال سے بارگاِه رب العزت ميں عرض کيا۔ "پروردگار! 
  ميں ہے۔" اب ميرا کوئی بس نہيں چل سکتا، حتٰی کہ وه دو حضرات کی جان بھی خطرے 

  
   پيام:
  ۔ تبليغ ميں انبياء عليہم السالم کا طريقہ کار "زور اور زبردستی" سے ماورا ہوتا ہے۔ (الاملک االنفسی) 1
  ۔ بدُدعا يا ُخدا کی بارگاه ميں شکايت اس وقت کی جانی چاہيے جب لوگوں کی اطاعت سے مايوسی حاصل ہوجائے۔ 2
  گردانی "فسق" ہے۔ ۔ انبياء عليہم السالم کی اطاعت سے رو3

   ٢۶سوره مائده آيت 
فِسقِيْ  َمةٌ َعلَْيِھْم اَْربَِعْيَن َسنَةً يَْنھَْوَن فِی ااْلَْرِض ط فاََل تاََس َعلَی اْلقَْوِم اْلٰ   َن ه قَاَل فَاِنَّھَا ُمَحرَّ

گئی ہے۔ (پس وه اس  ترجمہ۔ (هللا نے موسٰی سے) فرمايا! يقينا وه (مقدس سرزمين) چاليس برس تک ان پر حرام کردی
سستی اور خالف ورزی کی وجہ سے) چاليس سال تک زمين ميں سرگرداں رہيں گے۔ (اور اس مقدس سرزمين کی مادی 

  اور معنوی نعمتوں سے محروم رہيں گے۔) پس فاسق اور بدکار لوگوں پر افسوس نہ کرو۔ 
  

   نکتہ:
نی ہے "سرگردانی" ليکن وقت گذارنے کے ساتھ ساتھ "تيہ" "يتيہون" کا کلمہ "تيہ " کے لفظ سے اليا گيا ہے جس کا مع

"صحرائے سينا" کو کہا جانے لگا جس ميں بنی اسرائيل سرگرداں مارے مارے پھرتے رہے۔ اور وہاں پر چاليس برس تک 
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  مادی اور معنوی نعمتوں سے محروم رہے۔ اور مقدس سرزمين کی برکات سے کوئی فائده نہ اُٹھاسکے۔ 
کی خالف ورزی، ان پر خدا کے قہر و غضب اور وادی تيہ ميں ان کی سرگردانی کی داستان توريت سفر اعداد بنی اسرائيل 

  فصل چہارم ميں بھی موجود ہے۔ 
حضرت امام محمد باقر عليہ السالم فرماتے ہيں! وه لوگ چاليس سال کی سرگردانی، آواره وطنی اور موسٰی و ہارون سے 

وجی حملہ کئے بغير شہر ميں داخل نہ ہو سکے۔ اور ان کی رفاه طلبی نے انہيں تاخير اور محروم ہو جانے کے بعد بھی ف
  سرگردانی کے سوا کوئی فائده نہيں ديا۔" 

حضرت امام محمد باقر عليہ السالم ہی فرماتے ہيں کہ: بنی اسرائيل سے ملتی جلتی داستان مسلمانوں کو بھی درپيش آئے گی۔
  

   پيام:
ستی ِدکھانے، رہبر کے فرمان سے منہ موڑنے اور جنگ سے فرار کی سزا، خدا کی نعمتوں سے ۔ کمزوری اور س1

  محرومی اور آواره وطنی ہوتی ہے۔ (فانھا محرمة عليہم) 
۔ سرگردانی، فاسقوں کے لئے عذاب کی ايک قسم ہے۔ اور "نور" و "فرقان" کا حامل ہونا "متقين" کے لئے ايک قسم کا 2

  ہديہ ہے۔ 
ن جنگ سے فرار کرنے والوں اور تن آسان لوگوں کی سزا يہ ہونی چاہيئے کہ انہيں وسائل اور امکانات اور بعض ۔ ميدا3

  خصوصيات سے محروم کرديا جائے۔ (فانھا محرمة عليھم ) 
 ۔ "اربعين" (چاليس) کے عدد ميں ايک خاص رمز ہے جو خدا کے لطف و کرم يا قہر و غضب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ 4
   25۔ بعض اوقات ايسا ہوتا ہے نسل قديم کے منقرض ہوجانے کے بعد ہی نسل جديد کی اصالح ہوتی ہے۔ (اربعين سنة) 5
  ۔ انبياء کرام عليھم السالم اور ان لوگوں کے ليے دردمند دل رکھتے ہيں (ال تائس) 6
زا، کڑوی دوا کے مانند ہے جو فرد ۔ فاسقوں کے لئے کسی قسم کی ہمدردی اور دلسوزی نہيں کرنی چاہئيے۔ مجرم کو س٧

  اور معاشره کے مفادميں ہے۔ (فالتائس) 

   ٢٧سوره مائده آيت 
بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّلَ◌ ِمْن اََحِدِھَما َولَْم يَتَقَبَّلُ  َخِر ط قَاَل اَلَ ْقتُلَنَّکَ َو اْتُل َعلَْيِھْم نَبَاَ اْبنَْی ٰاَدَم بِاْلَحقِّ اِْذ قَرَّ ُ ِمَن   ِمَن ااْلٰ ط قاََل اِنََّما يَتَقَبَُّل ّهللاٰ

  اْلُمتَّقِْيَن ه 
ترجمہ۔ (اے پيغمبر ! ) ان کے سامنے آدم کے دو بيٹوں کی بر حق داستان پڑھو! جبکہ ا ن ميں سے ہر ايک نے (اپنی اپنی) 

کی قربانی قبو ل ہوئی قربانی پيش کی تو ان ميں سے ايک کی تو قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہيں ہوئی ۔ (ہابيل 
اورقابيل کی قبول نہيں ہوئی قابيل نے کہا) ميں تجھے يقيناقتل کر دو ں گا۔ (ہابيل نے) کہا: خداتو صرف ہر پيز گاروں سے 

  قبول کرتاہے۔ 
  

   نکتہ
ساتھ "برحق " داستان کی تالوت سے مراد شايد يہ ہو کہ يہ داستان تو ريت ميں ياتو تحريف کی گئی ہے يا پھر اس کے 

  خرافات کا اضافہ کر ديا گيا ہے۔ ليکن جو کچھ قرآن ميں ہے وه حق ہے۔ 
اسالمی روايات اور توريت (سفر تکوين باب چہارم ) ميں مذکورہے کہ ہابيل گلہ بانی کرتے تھے اور انہوں نے اپنی بہترين 

ا ، اور اپنی زراعت ميں سے بد ترين چيز گوسفند قربانی کے لئے پيش کی اورقابيل کسان تھا اور کھيتی باڑی کا کام کرتاتھ
قربانی کے لئے پيش کی ۔ اور قرآن بھی کہتاہے کہ: " لن تنالو اابرحتی تنفقو امماتحبون" يعنی تم نيکی تک ہر گزنہيں پہنچ 

  سکو گے جب تک تم اپنی اس چيز سے خرچ نہيں کر و گے جسے تم دوست رکھتے ہو ، 
  
   پيام

  ل کرنے کے ليے ہونا چاہئيے (واتل عليھم) ۔ تاريخ کا مطالعہ عزت حاص
  ۔ تاريخ کے اہم ترين واقعات بيان کئے جانے چاہئيں(نبا ) 

  ۔ تاريخ حقائق کو عام قصے کہانيوں سے جدا رکھنا چاہيئے (بالحق) 
  ۔ اصل حقيقت ،،قرب خداوندی ،، ہے ناکہ قربانی تو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے (قربان) 
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  يا عدم قبوليت کے لئے دلی جذبات، روحانی کيفيات اور خصائل کو بڑی حد تک عمل دخل ہوتاہے۔  ۔ اعمال کی قبوليت
  ۔ حسد اور کينہ اس حد تک بڑھ سکتاہے کہ بھائی کو بھائی قتل کر ڈالے(القتلنک) 

  ۔ اعمال کو قبوليت کا دارو مدار تقوٰی پر ہے ناکہ ميں اور آپ !(انمايتقبل هللا من المتقين) 
  اور خونريزی کی تاريخ !تاريخ انسانيت ہی سے شروع ہو جاتی ہے (نباء النبی آدم)  ۔ قتل

  ۔ قبوليت يا عدم قبوليت حکمت کی بنياد پر ہوتی ہے ۔ کسی کو کسی پر ترجيح دينے کی وجہ سے نہيں ۔ (من المتقين) 
  ۔ قاتل کو بھی منطقی جواب دينا چاہيئے(انماتيقبل هللا ) 

 ی کا حصول ہر قسم کے دوسرے کام پر مقدم ہے۔ (انماتيقبل هللا من المتقين) ۔ خود سازی اور تقو

 

 تفسيرنور

 

  سوره مائده

   ۶۴تا  ٢٨آيت نمبر 

   ٢٨آيت 
ُ ُغَرابًا يَّْبَحُث فِی ااْلَْرِض لِيُِرْيِہ َکْيَف يَُواِرْی َسْوئَةَ اَِخْيِہ ط قَاَل ٰيَوْيلَٰتٓی اََعَجزْ  ُت اِْن اَُکْوَن ِمْثَل ٰھَذا ْالُغَراِب فَاَُواَرَی َسْوئَةَ فَبََعَث ّهللاٰ

ُ َربَّ اْلٰعلَ  ِدِمْيَن ه ْ اََخاَف ّهللاٰ   ِمْيَن ه اَِخْی فَاَْصبََح ِمَن النّٰ
ترجمہ۔ (ہابيل نے اپنے بھائی قابيل سے )کہا! اگر تو نے ميرے قتل کے لئے اپنا ہاتھ ميری طرف بڑھاياتو ميں تيرے قتل 

  کے لئے اپنا ہاتھ نہيں بڑھاؤں گا۔ کيونکہ ميں تو تمام جہانو ں کے پروردگار سے ڈرتاہوں ، 
  
   پيام
، اور حسد کی آگ کو آرام و سکون کی گفتگوسے بجھايا جائے (لئِن ۔ حاسدين کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہيئے ١

  بسطت) 
۔ نہی عن المنکر کا نيک راستہ يہ بھی ہے کہ آپ گناہگار کو اس بات کا اطمينان دالئيں کہ اس سے تجاوزاور زيادتی نہيں ٢

  کی جائے گی (ماانابباسط يدی۔۔۔۔) 
  يں تھا ، ناکہ وه اپنا دفاع کر رہے تھے۔ ۔ ہابيل کا قابيل کو قتل کرنے کا اراده ہی نہ٣

  (کيونکہ قاتل کے آگے سر جھکا دينا ، تقوی سے ميل نہيں کھاتا) 
۔ جو چيز قابل قدر ہے وه يہ کہ کسی کو خوف خدا کی بنيا دپر قتل نہ کياجائے ناکہ عجز و ناتوانی کی وجہ سے کسی کو ۴

  قتل نہ کيا جائے۔ (انی اخاف هللا) 
ر تقوی ، حساس ترين حاالت ميں گناه اور سر کسی سے بازو رکھنے کا بہت بڑا عامل ہوتاہے ۔ (انی اخاف ۔ خوف خدا او۵

  هللا) 

   ٣٠، ٢٩آيت 
لِِمْينَ  ُؤا الظّٰ َعْت لَہ نَ  oاِنِّٓیْ اُِرْيُد اَْن تَبُْوآَ بِاِْثِمْی َو اِْثِمَک فَتَُکْوَن ِمْن اَْصٰحِب النَّاِر َو ٰذلَِک َجٰزٓ ْفُسہ قَْتَل اَِخْيِہ فَقَتَلَہ فَاَْصبََح ِمَن فَطَوَّ

  اْلٰخِسِرْيَن ه 
ترجمہ۔ ميں تو يقينا يہی چاہتا ہوں کہ تو ميرے گناه اور اپنے گناه کے (بوجھ کے ) ساتھ (خدا کی طرف) پلٹ جائے ۔ اور 

  توجہنميوں ميں سے ہوجائے گا ، اور ظالموں کی يہی سزاہے ، 
ونے والے وسوسوں کی وجہ سے ) اس (قابيل) کے نفس نے بھائی کے قتل کو اس کے لئے پس (حسد کی وجہ سے پيدا ہ

  آسان اور رام کرديا اور اس نے اسے قتل کر ڈاال ۔ جس کی وجہ سے وه خساره اٹھانے والوں ميں سے ہو گيا۔ 
  

   نکتہ
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ئے انہوں نے بر ادرکشی اور خونريزی ہابيل نہيں چاہتے تھے کہ دوسرے کے گناه کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائيں ۔ اسی ل
کی طرف ہاتھ نہيں بڑھايا ۔ بلکہ اپنے گناہو ں کابوجھ بھی دوسرے کے کندھوں پر ڈال ديا۔ ايک حديث ميں حضرت امام 

"انی محمد باقر عليہ السالم نے فرمايا: من قتل مو منا متعمدا اثبت هللا علی قاتلہ جميع الذنوب وبرء المقتول منھا، ذالک قولہ :
اريدان تبوا۔۔۔يعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو هللا تعالی مقتول کے تمام گناه پھر (قاتل ) کے کھاتے 

  ميں لکھ ديتا ہے او رمقتول کو گناہوں سے پاک کر ديتاہے (ازتفسيرنورالتقين) 
جائے اس اميد کے ساتھ کہ وه ہمارے گناه اپنے البتہ آيت کا يہ معنی ہر گز نہيں کہ ظالم کے آگے سکوت اختيار کر ليا 

  کندھوں پر اٹھا رہا ہے ۔ 
  

   پيام :
  ۔ مقتول کے گناه قاتل کو منتقل ہو جاتے ہيں (تبوء باثمی) ١
  ۔ معاد (قيامت) پر ايمان ، روئے زمين کے سب سے پہلے انسانوں کے عقائد کا حصہ ره ہے ۔ (اصٰحب النار) ٢
ا کے عالوه مظلوم کے گنا ہوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہو گا کہ جس کی سزا اورعذاب بہت زياده ۔ نہی المنکر کرنے کی سز٣

  ہے۔ 
۔ انسان کا نفس اگر يکبارگی اس پر تسلط حاصل نہ کر سکے تو پھر آہستہ آہستہ اور مختلف ذرائع مثالً وسوسوں ، مختلف ۴

يعہ انسان کو رام اور خام کر کے يہی گناه کا ارتکاب کر ا انداز ميں آرائش اور دل ميں مختلف باتوں کورائج کر نے کے ذر
  ديتاہے (فطوعت لہ نفسہ) 

۔ انسان کی پاک "انسانی فطرت " آدم ُکشی سے بيزار ہوتی ہے ليکن اس کا نفس اس کام کو اس کے سامنے مزين کر کے ۵
  پيش کر تا ہے اور اسے انسان کے قتل پر آماده کر ديتاہے (فطوعت) 

  ين پر سب سے پہلی موت کا آغاز " شہادت " سے ہوا (فقتلہ) ۔ روئے زم۶
خود کو بھی خسارے ميں ڈالتا ہے اور مقتول کو بھی خساره پہنچاتا ہے ، مقتول کے خاندان کو بھی نقصان پہنچاتا ‘ ۔ قاتل ٧

  ہے اور معاشرے کو بھی زياں سے دو چار کرتا ہے۔ 
" ميں مبتال رہتا ہے اور بيرونی طور پر معاشرے کی خدمت ميں گرفتار ۔ قاتل اندرونی طور پر بھی "ضمير کے عذاب  ٧

ہوتا ہے ۔ اور قصاص اور عدل کے آ ہنی ہاتھوں ميں جکڑا جاتاہے ۔ غرض جس مقصد کے لئے اس نے قتل کيا ہوتا ہے 
  اسے وه مقصد حاصل نہيں ہوپاتا۔ (فاصبح من اٰلخسرين) 

  ا ہی پرانی ہے جتنا انسانی تاريخ۔ ۔ حق اور باطل کے درميان محاذ آرائی اتن٧

   ٣١آيت 
ُ ُغَرابًا يَّْبَحُث فِی ااْلَْرِض لِيُِرْيِہ َکْيَف يَُواِرْی َسْوئَةَ اَِخْيِہ ط قَاَل ٰيَوْيلَٰتٓی اََعَجزْ  ُت اِْن اَُکْوَن ِمْثَل ٰھَذا ْالُغَراِب فَاَُواَرَی َسْوئَةَ فَبََعَث ّهللاٰ

ُ َربَّ اْلٰعلَِمْيَن ه اَِخْی فَاَْصبََح ِمَن ال ِدِمْيَن ه ْ اََخاَف ّهللاٰ   نّٰ
ترجمہ۔ پس هللا تعالٰی نے ايک کوے کو بھيجا جو زمين کھودتا تھا، تاکہ امر (قاتل) کو دکھا سکے کہ وه اپنے بھائی کی الش 

ے بھی عاجز ہوں کہ کو کس طرح چھپائے (اور دفن کرے) ۔ اس (قاتل) نے کہا کہ وائے ہو مجھ پر کہ آيا ميں اس بات س
  اس کوے کی طرح ہو سکوں؟ اور اپنے بھائی کے الشے کو دفن کر سکوں! آخر کار وه پشيمانوں ميں سے ہو گيا۔ 

  
   نکتہ

قابيل جب اپنے بھائی کے قتل کے گناه کا مرتکب ہو چکا تو ديکھا کہ درندے اس کی الش کو کھانے کے لئے اس کی طرف 
سے اٹھا ليا اور اٹھائے پھرتا رہا، ليکن جب اسے اس ميں بھی کوئی فائده نظر نہ آيا اور آ رہے ہيں تو اس نے اسے وہاں 

اسی حالت پر سرگردوں رہا، تو خدا کی طرف سے بھيجے ہوئے کوے سے سبق حاصل کيا کہ وه دوسرے مرده کوے کے 
  ديا۔ جسم کو زمين ميں دفن کر رہا ہے تو اس نے اپنے بھائی کی الش کو زمين ميں دفن کر 

  
   پيام
۔ بعض اوقات جانوروں کو بھی خدا کی طرف سے ڈيوٹی سونپی جاتی ہے اور پرندوں کی حرکت بھی اس کے فرمان کے 1

  مطابق ہوتی ہے جس راستے پر وه انہيں چالنا چاہتاہے (فبعث هللا غرابا) 
ات کی حرکات و سکنات کی مرہون ۔ ہر قسم کی حرکت سے سبق حاصل کياجا سکتا ہے بہت سی انسانی معلومات ، حيوان 2
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  منت ہيں۔ 
۔ بعض اوقات هللا تعالٰی، مغرور اور سرکش لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ذريعہ ذليل کروا ديتا ہے تاکہ انہيں  3

  يہ باور کروائے کہ ہد ہد اور کوا بھی انسان کو سکھانے کا ذريعہ ہو سکتے ہيں۔ بس غرور کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ 
۔ انسان کو ہميشہ سيکھتے رہنا چاہئے خواه اسے جانوروں ہی سے سيکھنا پڑے! پس اصل چيز "سيکھنا اور نہ ياد کرنا"  4

  ہے خواه کسی سے ہو اور کہيں پر ہو۔ 
  ۔ مردوں کو زمين ہی ميں دفنانا چاہئے (ا نہيں شيشے ميں رکھنا يا موميائی کرنا يا جالدينا وغيره صحيح نہيں ہے)  5
تاريخی طور پر انسان کی زياده تر تعليم، تجربوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ تاريخ انسانيت ميں تجرباتی تعليم کی ايک لمبی ۔  6

  تاريخ ہے۔ 
  ۔ پشيمانی، انسانی فطرت کی حق طلبی کی دليل ہے۔ (اصبح من النادمين) 7

   ٣٢آيت 
 َّ َکاَنَّماَہ َمْن قَتََل نَْفًسا بََغْيِر نَْفٍس اَْو فََساٍد فِی ااْلَْرِض فََکاَنََّما قَتََل النَّاَس َجِمْيًعا ط َوَمْن اَْحيَاھَا فَ ِمْن اَْجِل ٰذلَِک َکتَْبنَا َعلَی بَنِْی اِْسٰراِئْيَل اَن

  فِی ااْلَْرِض لَُمْسِرفُْوَن ه  اَْحيَا النَّاَس َجِمْيًعا ط َولَقَْد َجائَْتھُْم ُرُسلُنَا بِاْلبَيِّٰنِت ثُمَّ اِنَّ َکثِْيًرا ِمْنھُْم بَْعَد ٰذلِکَ 
ترجمہ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائيل پر لکھ ديا (واجب قرار دے ديا) کہ جو شخص کسی انسان کو قتل کرے بغير اس 
کے کہ اس نے کسی کو قتل کيا ہو يا زمين پر تباہی پھيالئی ہو تو ايسے ہے جيسے اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ديا۔ اور 

يک انسان کو زنده کرے (اسے مرنے سے بچالے) گويا اس نے تمام لوگوں کو زنده کر ديا۔ البتہ ہمارے رسول جو کسی ا
روشن دليلوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، پھر ان ميں سے بہت سے لوگ (انبياء کے) اس (پيغام) کے بعد زمين پر اسراف 

  کرنے والے ہوگئے۔ 
  

   پيام:
  ن اٰلہی کے صدور کا موجب بن جاتے ہيں۔ (من اجل ذالک) ۔ تاريخ حوادث بعض اوقات فرامي1
 ۔ تاريخی طور پر انسانوں اور ان کی سر نوشت کا چولی دامن کا ساتھ چال آرہا ہے۔ (من اجل ذالک کتبناعلی بنی اسرائيل) 2
  ۔ چاہے انسان کسی قوم ، نسل اور عالقہ سے تعلق رکھتے ہوں سب کی جان محترم ہے (نفسا)  3
انسان کو دو صورتوں ميں قتل کرنا جائزہے ۔ الف! قاتل سے قصا ص کے طور پر ب۔ مفسد کاخاتمہ کرنے کے  ۔ کسی 4

  عنوان سے ۔ 
۔ تمام انسان ، ايک مشرکہ حقيقت اور ايک ہی قسم کی رو ح کے حاصل ہوتے ہيں ۔ اور ايک جسم کے مختلف اعضاء کی  5

  نسانيت کا ايک طرح قتل کرنا ہے (فکا نماقتل الناس جميعا) مانند لہذا ايک انسان کو قتل کرنا گويا تمام ا
اور لوگوں  26۔ روايات کے مطابق لوگوں کو راه حق کی ہدايات بھی انسانيت کے احياء (زنده کرنے ) کی ايک قسم ہے ۔6

  کو گمراه کرنا انسانيت کا ايک طرح کا قتل ہے۔ 
مقاصد پر ہوتا ہے ۔ ظلم وجود کی بناء پر ايک انسان کا قتل ، پورے ۔ اعمال کی قدرو قيمت کا دارومدا ر ان اعمال کے  7

  انسانی معاشرے کی موت ہے۔ جبکہ کسی کو قصاص کے عنوان کے قتل کرنا پورے معاشرے کی زندگی ہے۔ 
 ۔ کسی ايک انسان کی زندگی يا موت بعض اوقات پورے انسانی معاشر ے کی زندگی يا موت کے لئے موثرہوتی ہے ۔ اور 8

  بعض اوقات انفرادی قتل ، اجتماع قتل و غارت کا موجب بن جاتے ہيں ۔ 
  ۔ جس قدر روئے زمين کے لوگوں کا قتل مشکل بات ہے اسی طرح ايک انسان کا قتل بھی خطرناک ہے۔  9

۔ ہر انسان ميں ايک عظيم معاشرے اور جديد نسل کی پيدائش کی صالحيت ہوتی ہے اسی لئے کسی ايک شخص کی  10
  بودبعض اوقات ايک پوری نسل کی تباہی ہوتی ہے۔ نا

۔ حديث ميں ہے کہ جو شخص کسی کو بے گناه قتل کرتا ہے اس کا عذاب اس شخص کی مانند ہے جو تمام لوگوں کو  11
  شہيد کر ڈالے، اور ايک نفس کی جان بچانے کا اجر پوری انسانيت کو بچانے کے برابر ہے۔(از تفسير نور الثقلين) 

يک زنده معاشرے کی شناخت يہ ہے کہ وه مصيبت ميں گھرے لوگوں کو امداد بہم پہنچاتا اور انسانی جانوں کو مرنے ۔ ا 12
  سے بچاتا ہے۔ (من احياھا فکانما احی الناس جميعا) 

  ۔ خودکشی اور اسقاط حمل بھی "قتل النفس" ميں شمار ہوتے ہيں، اور حرام ہيں۔  13
ڈالنا پورے انسانی معاشره کے امن و امان کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ (وکانما قتل  ۔ ايک فرد کے حقوق پر ڈاکہ 14
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  الناس جميعا) 
۔ جو شخص کسی دوسرے انسان کی جان کی قدر و قيمت کو کچھ نہيں سمجھتا يا ذہن ميں فساد پھيالتا ہے تو اس کا اپنا  15

  (بغير نفس او فساد) خون بھی بے ارزش ہے ۔ اس کی بھی کوئی قدروقيمت نہيں ہے ۔ 
۔ جن لوگوں کاکام انسانی جان کوبچانا ہے ، انہيں اپنی قدروقيمت کو جاننا نہيں چاہيئے۔ مثالً، ڈاکٹر ،اطباء، نرسيں ، آگ  16

  بجھانے والے افراد ، ان کے معاون ، دو کزانے والے افراد وغيره (فکانمااحی الناس جميعا) 
  تشريف لے آنے کے بعد بھی ان کے بر خالف رستوں پر چل سکتاہے (بعد ذالک)  ۔ انسان خود مختار ہے انبياء کے 17
  ۔ لوگوں کے ايمان نہ النے سے پريشان نہ ہونا ، کيونکہ قديم االيام سے يہی سلسلہ چالآرہا ہے۔  18

  (کثير امنھم بعد ذالک فی االرض لمترفون) 

   ٣٣آيت 
 َ ْن ِخاَلٍف اَْو يُْنفَْوا َو َرُسْولَہ َو يَْسَعْوَن فِی ااْلَْرِض فََساًدا اِْن يُّقتَّلُْوا َو يَُصلَّبُْوا اَْو تُقَطََّع اَْيِدْيِھْم َو اَرْ اِنَّماَ َجَزئُو الَِّذْيَن يَُحاِربُْوَن ّهللاٰ ُجلَھُْم مِّ

ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيْ    ٌم ه ِمَن ااْلَْرِض ط ٰذلَِک لَھُْم ِخْزٌی فِی الَُّدْنيَا َولَھُْم فِی ااْلٰ
ترجمہ۔ جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہيں اور (اسلحہ ،دہشت اور لوٹ مار کا ذريعہ) زمين ميں فساد 

پھيالنے کی کوشش ميں لگے رہتے ہيں ، ان کی سزا بس يہی ہے کہ يا تو انہيں قتل کرديا جائے يا سولی پہ لٹکايا جائے يا 
کاٹے جائيں ۔ ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی مقدار وہی ہے جو چور کے کاٹنے کی ہے ان کے مخالف طريقہ سے ہاتھ اور پاؤں 

(يعنی ہاتھ کی انگلياں) اور "مخالف طريقہ" سے مراد جو کہ آيت ميں مذکور ہے يہ ہے کہ بالترتيب دائيں ہاتھ کی انگلياں 
مين سے نکال دئيے جائيں۔ يہ ان کے لئے دنيا ميں اور باياں پاؤں يا بائيں ہاتھ کی انگلياں اور داياں پاؤں۔ يا پھر (اپنی) سرز

  رسوا کن سزا ہے اور آخرت ميں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ 
  

   نکتہ:
آيت کے شان ِ نزول کے بارے ميں ہے کہ کچھ مشرکين مدينہ آئے اور مسلمان ہو گئے چونکہ وه مريض تھے لٰہذا حضور 

و ہوا کے بيرونی عالقہ ميں چلے گئے اور انہيں اس بات کی اجازت  پيغمبِر خدا کے حکم کے مطابق شہر کے اچھی آب
تھی کہ وہاں پر زکواة کی اونٹنيوں کے دودھ کو استعمال کر يں، جب وه وہاں پر ٹھيک ہو گئے تو اور جانوروں کو اپنے 

  ساتھ بھگا لے گئے۔ اور اسالم سے بھی دستبردار ہو گئے۔ 
ر کرنے کا حکم دياجب گرفتار ہو گئے تو آنجناب نے ان کے ساتھ وہی سلوک اس پر حضرت رسالتمآب نے انہيں گرفتا

  کرنے کا حکم ديا جو انہوں نے چرواہے سے کيا تھا۔ مذکوره آيت اسی بارے ميں نازل ہوئی۔ 
ہيں۔  آيت ميں مذکور سزائيں "حقوق هللا" ميں شمار ہوتی ہيں لٰہذا نہ تو معاف ہو سکتی ہيں اور نہ ہی تبديل کی جا سکتی

   28(تفسير اطيب البيان) 
  
   پيام
۔ معاشرے کی اصالح کے لئے موعظہ اور تبليغ بھی الزم ہے اور تلوار اور دو ٹوک اور انقالبی رفتار بھی ضروری ہے۔ 1

ا گيا (سابقہ آيت ميں قاتل کو علمی اور منطقی طور پر خبردار کيا گيا تھا اور يہاں پر ہر ڈاکو اور مفسد کی سزا کو بيان کي
  ہے) 

۔ خلق خدا کے ساتھ جنگ، خود خدا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور جو لوگ مخلوق خدا کے مقابل آتے ہيں گويا خود خدا  2
  کے مقابلہ ميں آتے ہيں۔ 

۔ جو لوگ معاشرے کے امن و سکون کو تہ و باال کرتے ہيں ان کے لئے کئی قسم کی سزائيں مقرر کی گئی ہيں، موت ،  3
  تھ اور پاؤں کا کاٹنا اور سولی پر لٹکانا۔ جال وطنی، ہا

۔ سزائيں، عدالت کے مطابق ہيں، چونکہ فسادات اور مفسدين کی خصوصيات مختلف ہوتی ہيں لٰہذا سزائيں بھی ايک جيسی 4
اور يہ  نہيں ہيں۔ اگر فساد ميں دردناک پہلو ہوتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر عام قسم کا ہوتا ہے تو سزا جال وطنی ہے۔

بات روايت سے معلوم ہوتی ہے اور وه يہ کہ قتل کی سزا موت ہے۔ ڈرانے دھمکانے اور دہشت پھيالنے کی سزا جالوطنی 
  ہے چوری کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے 

  قتل اور مسلحانہ ڈکيتی کی سزا ہاتھ اور پاؤں کاٹنا اور پھانسی ہے۔ (تفسير صافی) 
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ہ لوگوں کے لئے ہيں تاکہ ان لوگوں کے لئے جو اچانک اس معاملہ ميں آ پھنسے ہيں۔ ۔ سخت قسم کی سزائيں، ستم پيش 5
  (يحاربون۔ يسعون) 

۔ حدود و احکام اٰلہی کا اجرا اسالم نظام ِ حکومت کے سائے ميں ہی ہو سکتا ہے يہيں سے پتہ چلتا ہے کہ دين سياست سے 6
  جدا نہيں ہے۔ 

  کہ شہروں ، ديہاتوں اور رستوں کے امن و امان کو يقينی بنائے۔ ۔ حکومت اور نظاِم حکومت کا فرض ہے  7
۔ رسول ِ خدا کی واليت کے مخالفين کہ جو نبوی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہيں يا نظام کے ساتھ برسر پيکار ہيں ان کا  8

  قلع قمع کر دينا چاہئے۔ 
ں وه "يحاربون هللا" (خدا سے لڑنے والوں ) کے ۔ جو لوگ امام المسلمين يا صحيح اسالمی حکومت پر خروج کرتے ہي 9

  زمرے ميں آتے ہيں۔ (مالحظہ ہو تفسير فی ظالل القرآن) 
۔ حضرت امام علی رضا عليہ السالم فرماتے ہيں اور فسادی کی جال وطنی کا عرصہ ايک سال ہے اور لوگوں ميں اس  10

ں کا کسی قسم کا رابطہ نہ ہو سکے۔ (تفسير نور الثقلين) کی جال وطنی کا اعالن کرنا چاہئے تاکہ جال وطن شخص سے لوگو
۔ قرآنی آيت کی رو سے "سود خور" بھی "خدا کے ساتھ جنگ کرنے واال" ہوتا ہے کيونکہ وه بھی معاشره کے اقتصادی 11

ہے۔ حديث  امن و امان کو تباه کرتا ہے۔ روايت کے مطابق کسی مسلمان کی توہين بھی خدا کے ساتھ جنگ ميں شمار ہوتی
کی رو سے هللا تعالٰی فرماتا ہے "من اھانی لی وليا فقد بار زنی ابالمحاربة" يعنی جس نے ميرے کسی دوست کی توہين کی 

  اس نے مجھے جنگ کے لئے للکارا۔ 

   ٣۴آيت 
َ غَ    فُْوٌر َرِحْيٌمہ ااِلَّ الَِّذْيَن تَابُْوا ِمْن قَْبُل اَْن تَْقِدُرْوا َعلَْيِھْم فَاْعلَُمْوا اِنَّ ّهللاٰ

ترجمہ۔ مگر جو لوگ ان پر تمہارے قابو پانے سے پہلے تو بہ کرليں، تو جانے رہو کہ خدا وند عالم بخشنے واالمہربان ہے۔ 
  

   نکتہ
خدا اور رسول کے ساتھ لڑنے والے ڈاکو اور مفسد کی توبہ سے صرف اسے ڈرانے دھمکانے کی سزا اٹھ سکتی ہے ليکن 

سزا اسے ضرور ملے گی۔ يعنی توبہ صرف "حقو ق هللا " ميں موثر ہوتی ہے "حقوق الناس" ميں نہيں۔ قتل اور چوری کی 
کيونکہ حقوق الناس کا تعلق حقداروں کی رضا مندی سے ہوتا ہے۔ "محارب" کا اپنا عليحده عنوان ہوتا ہے اور چور اور قاتل

  کا اپنا عليحده حساب۔ (مالحظہ ہو تفسير نمونہ) 
  
   پيام
  ۔ توبہ کا دروازه ہر ايک کے لئے کھال ہوا ہے۔  1
۔ ايسی توبہ قابِل قدر ہوتی ہے جو مجرم کی گرفتاری اور عدالت ميں پيش ہونے سے پہلے ہو۔ اور پھر يہ کہ پوری سوجھ  2

ہلے بوجھ ، سوچ سمجھ بغير کسی جبر و اکراه اور مکمل آزادی کے ساتھ کی جائے۔ (دوسرے گناہوں ميں توبہ مرنے سے پ
   )١٨تک مفيد ہے۔ مالحظہ ہو سوره نساء / 

ضمنی طور پر يہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ سزا ختم کرنے کے لئے حقيقی توبہ کا معلوم ہونا ضروری ہے ( کہ 
  مجرم کے اخالق ، رفتار اور کردار سے عياں ہو يا پھر دو عادل آدمی گواہی ديں) 

عاشرے کی اصالح اور تربيت کی حامل ہوتی ہيں، ان ميں جذبہ انتقام کار فرما ۔ خدا کی مقرر کرده سزائيں، فرد اور م 3
  نہيں ہوتا ۔ لٰہذا گنہگار کی توبہ مٔوثر ہوتی ہے۔ 

   ٣۵آيت 
َ َو اْبتَُغْوا اِلَْيِہ اْلَوِسْيلَةَ َو َجاِھُدْوا فِْی َسبِْيلِہ لََعلَّکُ    تُْفلُِحْوَن ه  مْ يَاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اتَّقُْوا ّهللاٰ

ترجمہ۔ اے ايماندارو! خدا سے ڈرتے رہو اور (اس کے تقرب کے لئے) وسيلہ تالش کرو اور اس کی راه ميں جہاد کروہو 
  سکتا ہے تم فالح پا جاؤ۔ 

  
   نکتہ
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ب ميں فرماتے ہيں ۔ "بہترين وسيلہ کہ جس کے ذريعہ خدا کا تقر ١١٠حضرت علی عليہ السالم نہج البالغہ کے خطبہ 
حاصل ہو سکتا ہے ، خدا کی ذات اور اس کے پيغمبر پر ايمان ، اس کی راه ميں جہاد، کلمہ اخالص ، نماز کا قائم کرنا، 

زکٰوة کا ادا کرنا ماه رمضان کو روزوں کا رکھنا، حج اور عمره کا بجا النا، صلہ رحمی کرنا، خدا کی راه ميں چھپا کر اور 
  کام کرنا۔" ظاہر کرکے خرچ کرنا اور نيکی کا 

  
   پيام
  ۔ سعادت اور فالح و کاميابی کا راستہ، ايمان ، تقوٰی ، شفاعت اور جہاد ہے۔ (لعلکم تفلحون)  1
۔ فالح اور رستگاری تک پہنچنے کے لئے گناہوں کو بھی ترک کرنا چاہئے اور خدا اور رسول کی اطاعت بھی کرنی  2

  چاہئے۔ (اتقوهللا۔ وابتغوا۔۔) 
م کام ، سعادت و نيک بختی کے وسيلہ اور ذريعہ ميں بشرطيکہ ہم خود گناہوں کا ارتکاب کرکے ان وسيلوں۔ نيکی کے تما 3

  کو ختم نہ کرديں۔ (لعلکم) 
  ۔ اہِل بيت اطہار عليہم السالم خدا تک پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسيلہ اور اس کی مضبوط رسی ہيں۔  4

   ٣٧، ٣۶آيت 
  تُقُبَِّل ِمْنھُم َولَھُْم َعَذاٌب اَلِْيٌم ه  َکفَُرْوا لَْو اَنَّ لَھُْم َما فِی ااْلَْرِض َجِمْيًعا َو ِمْثلُہ َمْعہ لِْيفَتَُدْوابِہ ِمْن َعَذاِب يَْوِم اْلقِٰيَمِة َما اِنَّ الَِّذْينَ 

  ھُْم َعَذاٌب ُمقِْيٌم ه يُِرْيُدْوَن اَْن يَّْخُرُجْوا ِمَن النَّاِر َوَما ھُْم بَِخاِرِجْيَن ِمْنھَا َولَ 
ترجمہ: يقيناً جو لوگ کافر ہوگئے ہيں، اگر روئے زمين پر جو کچھ ان کے پاس ہے اور اس کے برابر کے بھی (زمين پر 
موجود دوگنا کے) مالک بن جائيں اور وه قيامت کے دن سزا سے بچنے کے لئے سب کچھ فديہ کے طور پر يکجا دے ديں 

  کيا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ تو بھی ان سے قبول نہيں 
   30اور وه جب بھی جہنم سے باہر آنا چاہيں گے تو اس سے نہيں نکل سکيں گے اور ان کے لئے پائيدار عذاب ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ مال ، صرف دنيا ميں ہی کارآمد ہوتا ہے اور آخرت ميں يہ دولت بيکار ہے (ماتقبل۔۔۔ ) ١
  ميں دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لئے فديہ قبول نہيں (ماتقبل)  ۔ عدل اٰلہی کے نظام٢
  ۔ کافر، ہر حالت ميں جہنمی ہے اور کسی بھی قيمت اس کی بخشش نہيں ہے۔ ٣
۔ سعادت اور نيک بختی کا عامل انسان کے اندر موجود ہے (يعنی ايمان، تقوٰی اور جہاد) نا کہ اس کے باہر ميں (مال اور ۴

  ثروت وغيره) 
کافروں کو ملنے واال دائمی عذاب نہ تو فديہ سے ٹل سکتا ہے اور نہ ہی زمانے کے گزرنے سے ختم ہو سکتا ہے۔(وماھم۔ ۵

  بخارجين) 
۔ نجات کی تمام راہيں کافروں پر بند ہو چکی ہيں۔ نہ تو وه خدا کی رحمت سے بہره مند ہو سکيں گے کيونکہ وه تو ۶

عت کل شٔی فساکتبھا للذين يتقون" يعنی ميری رحمت نے ہر چيز کو اپنی وسعت پرہيزگاروں کے ساتھ خاص ہے "رحمتی وس
اور نہ ہی شفاعت سے ) ١۵۶ميں ليا ہوا ہے جس کو ميں ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقوٰی اختيار کرتے ہيں۔۔۔ (اعراف/

ا ارشاد ہوتا ہے "يومئٍذ بہره ور ہو سکيں گے کيونکہ شفاعت ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن سے خدا راضی ہو گ
التنفع الشفاعة االمن اذن لہ الرحمن رضی لہ قوال" يعنی قيامت کے دن کسی شخص کی شفاعت فائده نہيں دے گی سوائے اس 

اور نہ ہی ) ١٠٩شخص کے کہ جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو گی اور وه اس کی گفتگو سے راضی ہو گا۔ (طہ/
ہ جہنم ميں زنده رہيں گے اور ان کی موت کی درخواست قبول نہيں کی جائے گی۔ چنانچہ وہاں پر موت آئے گی۔ وه ہميش

ارشاد باری ہے "ونا دوا، ٰيٰملک ليقض علينا ربک۔ قال انکم مکئون" يعنی وه پکاريں گے کہ اے مالک (داروغہ جہنم!) 
   )٧٧ی حال ميں رہنا ہو گا (زخرف/ہماری آرزو ہے کہ تيرا پروردگار ہميں موت ديدے، وه جواب دے گا کہ تمہيں اس

۔ جو شخص دنيا ميں اس قدر واضح اور روشن براہين و ارشادات کے باوجود شرک و جہالت کی تاريکيوں سے باہر نہيں ٧
  نکلتا وه آخرت ميں بھی جہنم سے باہر نہيں نکلے گا۔ (لھم عذاب مقيم) 

   ٣٨آيت 
اِرقَةُ فَاْقطَُعْوا اَيْ  ُ َعِزْيٌز َحِکْيٌم ه َوالسَّاِرُق َوالسَّ ِ ط َوّهللاٰ َن ّهللاٰ   ِدْيھَُما َجٰزآء ً بَِما َکَسبَا نََکااًل مِّ
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ترجمہ: چور مرد اور عورت کا ہاتھ ان کے انجام ديئے گئے عمل کی سزا ميں کاٹ دو۔ يہ سزا خدا کی طرف سے ہے اور 
  هللا غالب اور حکمت واال ہے۔ 

  
   نکتہ:

ا نام ليا گيا ہے پھر چور عورت کا (السارق۔ والسارقة) ليکن سوره نور کی دوسری آيت ميں کہ اس مقام پر پہلے چور مرد ک
جہاں پر زناکاری کی سزاکے بارے ميں بتايا گيا ہے پہلے زناکار عورت کا نام ليا گيا ہے پھر زانی مرد کا۔ "الزانية۔ 

  قش زياده ہے اور زناکاری ميں عورت کا۔ والزانی" تو شايد اس کی وجہ يہ ہو سکتی ہے کہ چوری ميں مرد کا ن
مرحوم سيد مرتضی علم الہدٰی سے (تقريباً آج سے ايک ہزار سال پہلے) سوال کيا گيا تھا کہ: جس ہاتھ کی ديت پانچ سو دينار

س ہے وه ايک چوتھائی دينار چوری کرنے کے بدلے ميں کيوں کاٹا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب ديا: امانت کی عزت نے ا
  ہاتھ کو گراں قيمت بنا ديا تھا، ليکن خيانت کی ذلت نے اس کی قيمت گرا دی۔ 

 روايات کے مطابق ہاتھ کے کاٹنے کی مقدار صرف اس کی چار انگلياں ہيں۔ لٰہذا انگوٹھا اور ہتھيلی کو نہيں کاٹا جائے گا۔ 
کاٹا جائے گا۔ اور وه مال بھی کسی مکان کے  چوری کے مال کی مقدار کم از کم ايک چوتھائی دينار ہو کہ جس چور کا ہاتھ

  اندر محفوظ ہو۔ لٰہذا مسافرخانوں، حماموں، مسجدوں اور اس قسم کے عوامی مقامات ميں نہ ہو۔ 
جب چور پر حد جاری ہو جائے تو مسروقہ مال اس کے مالک کی طرف لوٹا ديا جائے گا۔ اور چور کو اس سزا کا علم بھی 

وم ہو کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ورنہ اس کا ہاتھ نہيں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر چور اپنے ہو يعنی اسے يہ بھی معل
شريک کے مالک و چرائے يا قحط سالی کے دوران مجبور ہو کر اشيائے خوردنی کی چوری کرے تو بھی اس کا ہاتھ نہيں 

  کاٹا جائے گا۔ 
کا اپنے آقا کے مال کو چوری کرنا، نابالغ يا ديوانے يا ايسے شخص  اسی طرح باپ کا اپنے بيٹے کے مال کو چرانا، غالم

کا چوری کرنا جو يہ سمجھتا ہے وه مال لينے کا حق رکھتا ہے۔ ان کے چوری کرنے سے، ان کا ہاتھ نہيں کاٹا جائے گا۔ 
  البتہ مذکوره موارد ميں صرف ہاتھ نہيں کاٹا جائے گا، دوسری سزا دی جا سکتی ہے۔ 

ہے کہ حضرت رسول خدا نے چوری کی بدترين قسم نماز ميں چوری کو قرار ديا ہے جس ميں رکوع اور سجود حديث ميں 
  کو ناقص طريقہ سے بجا اليا جائے۔ (تفسير قرطبی) 

بعض بزرگان دين کی تصريحات ميں آيا ہے کہ: مسلمانوں کا ايک گروه سوره حمد کی تالوت ميں "بسم هللا الرحٰمن الرحيم" 
  کيوں کرتے ہيں؟"  کی چوری

چوری ميں ہاتھ کاٹنے کا پہال مرحلہ ہے۔ جب دوسری دفعہ چوری کرے گا تو باياں پاؤں ابھری ہوئی جگہ کے نيچے سے 
  کاٹا جائے گا۔ تيسری مرتبہ عمر قيد کی سزا کاٹے گا اور چوتھی مرتبہ ميں اسے سزائے موت دی جائے گی 

  (تفسير صافی اور تفسير مجمع البيان) 
  
   ام و نکات:پي
  ۔ صرف سنگين جرمانہ اور سخت سزا سے ہی چوری کا سدباب کيا جا سکتا ہے (فاقطعوا ايديھما) ١
۔ اسالم کے قانون سزا ميں جسمانی نقصان کے عالوه حيثيت عرفی اور عزت و آبرو کا نقصان بھی ہے۔ تاکہ جرائم کا ٢

  زا يا ہاتھ کا کاٹنا وغيره) زياده سے زياده سدباب ہو سکے۔ (مجمع عام ميں کوڑوں کی س
۔ اسالم کے قانون سزا ميں جہاں مجرم کو تنبيہ کا پہلو مدنظر رکھا گيا ہے وہاں دوسروں کی عبرت کا سامان بھی فراہم کيا٣

گيا ہے۔ (حدود کے اجرا ميں لوگوں کا موجود ہونا) اس کے عالوه جب بھی لوگ ہتھ کٹے شخص کو ديکھيں گے فوراً 
  ں گے کہ چوری کی سزا سخت ہے۔ متوجہ ہو جائي

  ۔ حدود اٰلہی کے اجراء (سز ادينے) کے لئے رحمدلی کا شکار نہيں ہونا چاہئے۔ ۴
۔ چونکہ چوری کی سزا کے لئے دنيا کا قانون سزا صرف قيد اور جرمانے پر مبنی ہے لٰہذا چوری کا سدباب کرنے سے ۵

  يں کمی نہيں آئی ہے۔ عاجز ہے اور قيد يا جرمانے سے اس کے اعداد و شمار م
۔ ہاتھ کاٹنے کی سزا خود مجرم کے لئے بھی ہميشہ کے لئے خبردار کرنے اور دائمی طور پر متنبہ رہنے کا موجب ہے ۶

  کہ دوباره اس قسم کی غلطی نہ کرے۔ 
وسرے مرحلہ ميں ۔ چونکہ سرقہ (چوری) ہاتھ اور پاؤں سے انجام پاتی ہے لٰہذا پہلے مرحلہ ميں ہاتھ کاٹا جائے گا اور د٧

  پاؤں تاکہ پھر ايسا جرم سرزد نہ ہونے پائے۔ 
۔ جہاں پر چوری کے لئے ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط موجود نہ ہوں تو پھر تعذير اور تنبيہ کے طور پر دوسری سزا دی ٨
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  جائے گی۔ 
صورت ميں گزرنے کی توقع ہوتی  ۔ سرقہ کا موجب يا تو مال اکٹھا کرنا اور دولت جمع کرنا ہوتا ہے يا پھر مستقبل بہتر٩

ہے، جبکہ ہاتھ کا کاٹنا ان تمام عوامل کو کمزور کر ديتا ہے۔ اور يہ ايک ايسی سزا ہے جس کا مقابلہ قيد يا کوڑے نہيں کر 
  سکتے۔ 

  ۔ سارق (چوری) کا صرف ہاتھ ہی نہيں کاٹا جاتا مال مسروقہ کا ضامن بھی ہوتا ہے۔ ١٠
  مومی امن وامان اس قدر اہم ہے کہ اس کے لئے مسلمان کا ہاتھ تک کاٹنا پڑتا ہے۔ ۔ کسی کی ذاتی ملکيت اور ع١١
۔ ان احکام کے اجراء کے لئے حکومت، اقتدار، نظام خاص اور سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ١٢

  "اسالم، حکومت اور سياست کا دين ہے۔" 
سبب نہيں بن سکتی۔ (کيونکہ اسالم نے ہاتھ کاٹنے سے پہلے عوام کے ۔ غربت، سرقت کا موجب اور اس کے جواز کا ١٣

لئے روزگار کی اہميت پر زور ديا ہے اور غريبوں کو بيت المال سے وظيفہ يا ان کے عزيزوں رشتہ داروں کو ان کا حق 
رنے کے سامان دينے پر زور ديا ہے اور قرض حسنہ اور امداد اور تعاون کے دوسرے راستوں سے ان کی زندگی بسر ک

  فراہم کرنے کی تاکيد کی ہے۔ مالحظہ ہو تفسير (فی ظالل القرآن)۔ 
۔ خداوند عالم کی مقررکرده سزائيں انتقام کے طور پر نہيں ہيں بلکہ جرائم کے سدباب کے لئے ہيں (کيونکہ "نکال" کا ١۴

  معنی ہے "مہار" جو جانور کو روکنے کا ايک ذريعہ ہوتی ہے)۔ 
رو سے چور کا داياں ہاتھ کاٹا جائے گا تاکہ باياں ہاتھ بيت الخالء کی طہارت کے لئے محفوظ رہے اور ۔ روايات کی ١۵

  ايسا حفظان صورت کی اہميت کے پيش نظر کيا جاتا ہے (مالحظہ ہو تفسير صافی اور تفسير مجمع البيان) 
  حکيم)  ۔ قدرت اور طاقت کا استعمال بھی جچے تلے انداز ميں ہونا چاہئے۔ (عزيز١۶

   ٣٩آيت 
َ َغفُْوٌر َرِحْيٌم ه  ِ يَتُْوَب َعلَْيِہ ط اِنَّ ّهللاٰ   فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمہ َو اَْصلََح فَاِنَّ ّهللاٰ

ترجمہ۔ پس جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور (اپنے برے کاموں کی) اصالح کرے تو يقيناً هللا تعالٰی اس کی توبہ 
  ہے اور اس ميں شک نہيں کہ هللا تعالٰی بخشنے واال مہربان ہے۔ کو قبول کرتا 

  
   نکتہ:

اسالم ميں سزائيں، تبليغ، ارشاد اور ہدايت کے ساتھ ساتھ ہيں، اس سے پہلی آيت ميں چور کی سزا بيان ہوئی ہے اور يہاں پر 
اصالح کی طرف رہنمائی کی گئی ہے  خداوند غفور کی بارگاه ميں توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اپنی برائيوں کی

  کہ جو اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ خداوند کريم بھی اپنا لطف و کرم بندے کی طرف پھير دے۔ 
  

   پيام:
  ۔ خطارکار انسان کے لئے بازگشت اور اصالح کا راستہ ہميشہ کھال ہے (فمن تاب) ١
  برائيوں کی تالفی بھی ضروری ہوتی ہے (واصلح)  ۔ توبہ صرف باطنی طور پر ندامت ہی کا نام نہيں بلکہ گزشتہ٢
۔ اگر انسان توبہ کرے اور اپنی حقيقت کی طرف لوٹ آئے تو خداوند عالم بھی اپنے قطع شده لطف و کرم کو اسکی طرف ٣

  پلٹا ديتا ہے۔ (يتوب عليہ) 
مسروقہ اس کے اصل مالک کو ۔ اگر چور (گرفتار ہو جانے اور عدالت ميں پيش ہونے سے پہلے) توبہ کر لے اور مال ۴

واپس کر دے تو دنيا ميں بھی اسے معاف کر ديا جائے گا اور آخرت ميں بھی، ليکن اگر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو 
  اس پر سرقہ کی حد جاری کی جائے گی رہا توبہ کا معاملہ، تو يہ قيامت سے متعلق ہوجائے گا۔ 

د پر اور معاشره پر ظلم کے عالوه اپنی روح اور معاشره کے امن وامان پر زيادتی۔ سرقہ کوئی معمولی جرم نہيں بلکہ خو۵
  ہوتی ہے۔ 

   31۔ مجرمين کو ہر طرح سے راه خدا کی دعوت دينی چاہئے اور انہيں اميد دالنی چاہئے۔ (يتوب، غفور، رحيم) ۶

   ۴٠آيت 
َ لَہ ُمْلُک السَّٰمٰوِت َوااْلَ  ُ َعلَی ُکلِّ َشْی ٍء قَِدْيٌر ه اَلَْم تَْعلَْم اِنَّ ّهللاٰ   ْرِض ط يَُعذَِّب َمْن يََّشآُء َو يَْغفُِر لَِمْن يََّشآُء َوّهللاٰ

ترجمہ۔ آيا تم نہيں جانتے کہ آسمانوں اور زمين کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے (اپنی حکمت اور عدالت کے مطابق) جسے 
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چاہتا ہے عذاب ميں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش ديتا ہے۔ اور هللا ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ چاہے تو مفسد اور چور 
  نے والے، توبہ کرنے والے اور اپنی اصالح کرنے والوں کو بخش ديتا ہے) کو ذلت اور عذاب ديتا ہے اور پشيمان ہو

  
   پيام:
۔ هللا تعالٰی کو بندوں کی توبہ کی احتياج نہيں ہے کيونکہ تمام عالم ہستی پر اسی کی حکومت ہے (لہ ملک السماوات ١

  واالرض) 
ے لئے کوئی بھی راه فرار نہيں ہے لٰہذا انہيں خدا ۔ چوروں، لٹيروں، غنڈوں اور بدمعاشوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان ک٢

  کی ہی کی طرف لوٹ آنا چاہئے۔ (لہ ملک السموت واالرض) 
  ۔ انسان کو ہميشہ خوف اور اميد کی حالتوں ميں رہنا چاہئے (يعذب من يشأ ويغفر من يشا) ٣

   ۴١آيت 
ُسْوُل اَل يَْحُزْنَک الَِّذْیَ◌َن يَُساِرُعْونَ  ُعْوَن فِی اْلُکْفِر ِمَن الَِّذْيَن قَالُْوا ٰاَمنَّا بِاَْفَواِھِھْم َولَْم تَْؤِمْن قُلُْوبُھُْم َوِمَن الَِّذْيَن ھَاُدْوا َسمّٰ  يَاَيُّھَاالرَّ

فُْوَن اْلَکلَِم ِمْن بَْعِد َمَواِضِعہ يَقُْولُْوَن اِ  ُعْوَن لِقَْوٍم اَِخِرْيَن لَْم يَاُتْ◌ْوَک ط يَُحرِّ ْن اُْوتِْيتُْم ٰھَذا فَُخُذْوهُ َو اِْن لَْم تُْؤُتْ◌ْوهُ فَاْحَذُرْوا لِْلَکِذِب َسّمٰ
ُ اَنْ  ِ َشْيئًا ط اُْوٰلٓئَِک الَِّذْيَن لَْم يُِّرِد ّهللاٰ ُ فَْتنَتَہ فَلَْن تَْملَِک لَہ ِمَن ّهللاٰ ْنيَا ِخْزٌی َولَ ط َوَمْن يَِّرِد ّهللاٰ ِخَرِة  يَُّطھَِّر قُلُْوبَھُْم ط لَھُْم فِی الدُّ ھُْم فِی ااْلٰ

  َعَذاٌب َعِظْيٌمہ 
ترجمہ۔ اے رسول! جو لوگ کفر ميں جلدی کرتے ہيں وه آپ کو غمگين نہ کر ديں، ان ميں سے کچھ لوگ (منافقانہ طور پر) 
ٹزبان سے کہتے ہيں کہ ہم لے آئے، ليکن ان کے دل ايمان نہيں الئے، اور (نيز) يہوديوں سے بھی غم نہ کھاؤ! جو کہ جھو

گھڑنے اور تحريف کرنے کے لئے بڑے غور سے آپ کی باتوں کو سنتے ہيں، وه ان لوگوں کی جاسوسی کے لئے آپ کی 
باتوں کو غور سے سنتے ہيں جو آپ کے پاس نہيں آئے ہيں، وه آسمانی قوانين کی تحريف کرتے ہيں اور (ايک دوسرے 

تمہيں دے ديا جائے تو تم لے لو اور قبول کر لو، اور اگر  سے) کہتے ہيں: اگر يہ مطلب (جو ہماری منشا کے مطابق ہے)
(جو ہماری منشا کے مطابق ہے) تمہيں نہ ديا جائے تو اس سے دوری اختيار کر لو۔ اور جس شخص کو خدا عذاب دينا 
کی  چاہے اور رسوا کرنا چاہے تو تم قہر خداوندی کے سامنے اس کے لئے کچھ بھی نہيں کر سکتے۔ يہ وه لوگ ہيں جن

قلبی طہارت کو خدا نہيں چاہتا۔ (يہ دل کے مريض، متعصب اور ہٹ دھرم لوگ ہيں جنہوں نے اپنے لئے ہدايت کی راہيں بند 
  کر لی ہيں) ان کے لئے دنيا ميں ذلت و خواری ہے اور آخرت ميں ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ 

  
   پيام:
  کام ليتے ہيں (اليحزنک) ۔ گمراه لوگوں کے بارے ميں بھی انبياء دل سوزی سے ١
۔ دوسرے لوگوں کا کفر کی طرف ميالن، پيغمبر کی حالت اور ان کے فيصلہ کے بارے ميں کسی قسم کا ردوبدل کا سبب ٢

  نہيں بننا چاہئے۔ (واليحزنک) 
  ۔ ايمان، دل سے قبوليت کا نام ہے، زبانی اظہار کا نہيں۔ (باخواھم۔۔۔ قلوبھم) ٣
  ک دوسرے کے شانہ بشانہ ايک مقصد کو پيش نظر رکھ کر آگے بڑھتے ہيں۔ (ومن الذين ھاروا) ۔ منافقين اور يہودی اي۴
  ۔ کان لگا کر سننا اتنا زياده اہم نہيں ہے جتنا اس کے مقاصد کی تکميل اہم ہے (سماعون للکذب) ۵
وشيار رہنا چاہئے اور اپنے ۔ کفار نے اپنے ايجنٹ اور جاسوس مسلمانوں کے درميان چھوڑے ہوئے ہيں۔ مبلغين دين کو ہ۶

  تمام سامعين کو نيک نيت نہيں سمجھنا چاہئے (سماعون لقوم آخرين) 
  ۔ تحريف، يہود کی ايک علمی خيانت ہے (يحرفون الکلم) ٧
۔ ہميں خدا کے اوامر اور حقائق کو تسليم کرنا چاہئے، صرف اپنی مرضی کے دينی احکام ہی کو قبول نہيں کرنا چاہئے۔ ٨

   32فاحذوه)  (خذوه۔۔۔
  ۔ انسان کا گناه، اس کی ہدايت کے الئق ہونے کو ختم کر ديتا ہے۔ (مردهللا فتنة) ٩
  ۔ ہٹ دھرم متعصبين اور ہوس کے پجاريوں کے لئے تو هللا کا رسول بھی کچھ نہيں کر سکتا۔ (فلن تملک) ١٠
  وم ہوتا ہے۔ ۔ سخت اور ہٹ دھرم قسم کا دل خداوند عالم کے لطف و کرم کے حصول سے محر١١
۔ دشمن تو کفر اور نفاق ميں جلدبازی سے کام ليتے ہيں، ليکن مسلمان راه حق ميں سستی سے کام ليں، يہ عجيب نہيں ١٢

  ہے؟ (يسارعون فی الکفر) 
  ۔ جاسوسانہ انداز ميں بيان ہونے واال جھوٹ سننا، کفر ميں جلدی کرنے کی عالمت ہے۔ ١٣
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  والی رپورٹيں، بہت ہی خطرناک کھيل ہوتی ہيں۔ (سماعون للکذب۔۔۔ يحرفون۔۔۔ )  ۔ تقوٰی سے ہٹ کر مرتب کی جانے١۴
۔ منافقين، دنياوی بدبختی کے بھی حامل ہوتے ہيں (جھوٹ سنتے ہيں، جاسوسی کرتے ہيں، تحريف کرتے ہيں اور اپنے ١۵

 ظر ہے (لھم فی االخرة عذاب عظيم) مقصد و منشا کا دين چاہتے ہيں) اور قيامت کے دن آخرت کا عظيم عذاب بھی ان کا منت

   ۴٢آيت 
ْحِت ط فَاِْن َجآُء ْوَک فَاْحُکْم بَْينَھُْم اَْو اَْعِرْض َعْنھُْم َو اِْن تُْعِرضْ  لُْوَن لِلسُّ ُعْوَن لِْلَکِذِب اَکَّ ْوَک َشْيئًا ط َو اِْن َحَکْمَت َسّمٰ  َعْنھُْم فَلَْن يَُّضرُّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِ◌ِطْيَن ه فَاْحُکْم بَْينَھُْم بِاْلقِسْ    ِط ط اِنَّ ّهللاٰ
ترجمہ: (وه لوگ) جھوٹ کو بڑے غور سے سنتے ہيں اور حرام کا مال بڑی فراوانی سے کھاتے ہيں۔ پس اگر وه (فيصلہ 
نہ کے لئے) آپ کے پاس آئيں تو آپ يہ تو ان کے درميان فيصلہ کر ديں يا پھر ان سے منہ پھير ليں۔ اور اگر آپ ان سے م

پھير ليں تو وه ہرگز آپ کو کسی قسم کی گزند نہيں پہنچا سکتے۔ اور اگر ان کے درميان فيصلہ کريں تو قسط و عدل کے 
  مطابق فيصلہ ديں۔ يقيناً هللا تعالٰی عدل و انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 

  
   نکتہ:

ہو چکے تھے، سنگساری کی سزا سے بچنے  کچھ يہودی جو کہ "زنائے محصنہ" (شوہردار عورت سے زنا) کے مرتکب
کے لئے۔۔۔ جو يہوديوں کے دين ميں ہے۔۔۔ پيغمبر اسالم کی خدمت ميں فيصلہ کرانے کے لئے حاضر ہوئے۔ ليکن وه اس 

بات سے بے خبر تھے کہ ايسے لوگوں کے بارے ميں اسالم کا حکم بھی يہی (سنگساری) ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ديکھا 
  يں اسالم کا بھی يہی حکم ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر ديا۔ کہ اس بارے م

"سحت" کا معنی روايات کے مطابق رشوت يا ايسا تحفہ ہے جو کسی کام کی بجاآوری کے لئے ديا جاتا ہے۔ جبکہ اس کا 
  لغوی معنی "ہالکت" يا ايسی چيز ہے جو ہالکت کا موجب ہوتی ہے۔ 

  
   پيام:
شی تھے (اکالون للسحت) اور يہودی جھوٹ سننے کو پسند کرتے تھے۔ (سماعون للکذب) اور لفظ ۔ علمائے يہود را١

  "سماعون" کا تکرار شايد اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہ خصلت آہستہ آہستہ ان کی عادت ثانوی بن چکی تھی۔ 
فيصلے پيغمبر اسالم کے پاس لے آتے  ۔ کفار اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا باہمی ميل جول اس حد تک تھا کہ وه اپنے٢

  تھے۔ 
۔ انبياء کو بعض مسائل ميں يہ اختيار حاصل ہوتا ہے کہ وه اپنی صوابديد کے مطابق عمل کريں اور وحی کا انتظار نہ ٣

  کريں، (فاحکم۔۔۔ اواعرض) 
  القسط) ۔ عدل و انصاف کے ساتھ فيصلہ ہميشہ اور ہر قوم کے لئے قابل قدر چيز ہے (فاحکم بينھم ب۴
۔ اگر کوئی اسالمی حاکم يا اسالمی حکومت، غيرمسلم حکومتوں کے لئے "جج" مقرر ہو جائے تو اسے چاہئے کہ عدالت، ۵

  جرأت اور صراحت کے ساتھ مگر دو ٹوک فيصلہ کرے۔ (فاحکم بينھم) 
ی طرف سے کسی قسم کی ۔ فيصلہ کرنے کے لئے نسلی اور عالقائی مسائل اور جماعتی تعصب اور ذاتی ميالن يا کسی ک۶

  دھمکی کو اثرانداز نہيں ہونا چاہئے۔ (بالقسط) 
  ۔ اگر مناسب سمجھو کہ کسی مقدمہ ميں فيصلہ دينا خالف مصلحت ہے تو اس سے دستکشی کر لو اور نہ ڈرو۔ ٧

   ۴٣آيت 
ِ ثُمَّ يَ  ُمْونََک َو ِعْنَد ھُْم التَّْوٰرٰ◌ٰ◌ٰ◌ةُ فِْيھَا ُحْکُم ّهللاٰ ئَِک بِاْلُمْؤِمنِْيَن َوَکْيَف يَُحکِّ   تََولَّْوَن ِمْن م بَْعِد ٰذلَِک ط َوَمآ اُْوٓلٰ

ترجمہ۔ اور وه (يہودی) آپ کو کس طرح اپنا فيصلہ کرنے والے کی حيثيت سے قبول کر سکتے ہيں؟ جبکہ توريت ان کے 
وڑ ليتے ہيں اور وه مومن نہيں ہيں۔ پاس ہے۔ اور اس ميں خدا کا حکم (بيان کيا گيا) ہے۔ پھر آپ کے فيصلہ کے بعد وه منہ م

  
   پيام:
  ۔ تمام توريت، تحريف شده نہيں ہے (فيہا حکم هللا) ١
۔ يہوديوں کے لئے جو چيز اہميت کی حامل ہے وه ان کی آسائش طبی اور سزا ميں تخفيف ہے نا کہ قانون اور ادائيگی ٢

  باوجود اپنی سہولت کی خاطر آپ کے پاس آئے ہيں)  فرائض پر ايمان! (اسی لئے تو توريت ميں قانون موجود ہونے کے
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  ۔ کاش کہ اہل کتاب: اپنی کتاب ميں موجود احکام ہی کے پابند ہوتے!! (وعذرھم التوراة) ٣
  ۔ ايمان کی عالمت يہ ہے کہ قوانين اٰلہی کے سامنے سرتسليم خم کر ديا جائے (وما اولئک المٔومنين) ۴

   ۴۴آيت 
بَّانِيُّاِنَّآ اَْنَزْلنَا ال ِ َو تَّْوٰرةَ فِْيھَا ھُٰدی َو نُْوٌر يَْحُکُم بِھَا النَّبِيُّْوَن الَِّذْيَن اَْسلَُمْوا لِلَِّذْيَن ھَاُدْوا َو الرَّ ْوَن َوااْلَ ْحبَاُر بَِما اْستُْحفِظُْوا ِمْن ِکٰتِب ّهللاٰ

ُ فَاُْوٰلٓئَِک ھُُم اْلٰکفُِرْونَ َکانُْوا َعلَْيِہ ُشھََدآَء فاََل تَْخَشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن    ه  َوالَتَْشتَُرْوا بِٰاٰيتِْی ثََمنًا قَلِْياًل ط َوَمْن لَّْم يَْحُکْم بَِمآ اَْنَزَل ّهللاٰ
ترجمہ۔ ہم نے تورات کو نازل کيا جس ميں ہدايت اور نور ہے۔ انبياء هللا جو حکم خدا کے سامنے تسليم تھے (اور توريت کے

د اپنے فرائض انجام دينے لگے، سارے کے سارے) اسی کے مطابق يہوديوں کے لئے فيصلے کيا کرتے نازل ہونے کے بع
تھے اور (اسی طرح) يہوديوں کے بڑے علماء اور پاک دل اور نيک دانشور بھی اسی آسمانی کتاب کے مطابق (فيصلے 

علماء!) تم لوگوں سے نہ ڈرو (اور خدائی کرتے تھے) جو ان کے سپرد کر دی گئی تھی اور وه اسی پر گواه تھے۔ پس (اے 
احکام کو بيان کرو) اور مجھ سے (يعنی ميری مخالفت سے) ڈرو اور ميری آيات کو معمولی قيمت نہ بيچو اور جو لوگ هللا 

  کے نازل کرده احکام کے مطابق فيصلہ نہيں کرتے پس وه کافر ہيں۔ 
  

   نکتہ:
نکال ہے جس کا معنی ہے "تربيت کرنے واال" اور بعض علماء کے بقول "ربانی" کا لفظ "رباّن" (بروزن عطشان) سے 

"ربانی" وه شخص ہوتا ہے جس کا تعلق رب العالمين سے ہو اور اس کے عالوه کسی اور کے ساتھ اسے کسی کروٹ چين 
  نہ آئے۔ اور اپنے علم وعمل کے لحاظ سے خدائی رنگ ميں رنگ چکا ہو اور لوگوں کی تربيت کرے۔ 

ا معنی ہے "نيک اثر" چونکہ معاشره ميں علماء کرام نيک اثر کا موجب ہوتے ہيں لٰہذا انہيں "جر" اور "احبار" "جر" ک
   33کہتے ہيں۔ 

  
   پيام:
  ۔ تحريف کا اعتراف کرنے کے باوجود اصل آسمانی کتاب کا احترام کرنا چاہئے۔ ١
کے بعد آنے والے تمام انبياء اور علماء مامور تھے کہ  ۔ اگرچہ توريت حضرت موسٰی عليہ السالم پر نازل ہوئی، ليکن ان٢

  اسی کے مطابق فيصلے کريں۔ 
۔ اگر حکم اٰلہی کے سامنے انبياء تسليم ہو چکے ہيں تو پھر ہم کيوں نہ ہوں؟ (اسلموا) انبياء اپنی طرف سے کوئی فيصلہ ٣

  نہيں کرتے بلکہ حکم خداوندی کے آگے سرتسليم خم کئے ہوئے ہيں۔ 
م، تمام لوگوں کا دين ہے، انبياء بنی اسرائيل کی بھی "اسلموا" کے جملہ سے توصيف و تعريف کی گئی ہے، ۔ اسال۴

  نصرانيت اور يہوديت سے نہيں! 
۔ ہر امت کے علماء لوگوں کے درميان احکام اٰلہی کے اجرا کے ذمہ دار ہيں اور "واليت فقيہ" تمام اديان کے رگ و ريشہ ۵

  بھا النبيون) ميں موجود ہے (يحکم 
 ۔ سلسلہ مراتب کی رعايت ضروری ہے، پہلے انبياء پھر ربانيوں (ائمہ) پھر احبار اور علماء و صاحبان دانش و بصيرت۔ ۶
  ۔ انبياء تمام توريت کے عالم ہيں۔ ليکن اخبار و علماء صرف اس حصہ کے کہ جو انہيں سونپا گيا ہے (بما استخفظوا) ٧
دين سے آگاه ہونا چاہئے، اور جس قدر کسی کا مبلغ علمی ہے اسی قدر اس بارے ميں مداخلت  ۔ مبلغ اور قاضی کو مسائل٨

  کرے (کانواعليہ شھداء۔ بما استحفظوامن کتاب هللا) 
  ۔ علماء کو چاہئے کہ فيصلوں کے اجرا پر مکمل نگرانی رکھيں اور مذہب کے محافظ بنے رہيں (کانواعليہ شھداء) ٩
ما اور قاضيوں سے دو طرح کا عہد و پيمان ليا ہے: الف: لوگوں کے خوف سے حکم خدا کو تبديل نہ ۔ هللا تعالٰی نے عل١٠

  کريں۔ ب۔ معمولی مال کے اللچ ميں حق بات کو چھپانے کے مرتکب نہ ہوں اور کسی مقام پر لغزش سے دوچار نہ ہوں۔ 
   34۔ فيصلہ کرتے وقت انحراف کا شکار ہو جانا کفر ہے۔ ١١
کرتے وقت، صراحت، جرأت، ہمت اور شہامت ضروری ہے اور دھمکيوں اور غلط پروپيگنڈوں کی پرواه نہيں ۔ فيصلہ ١٢

  کرنی چاہئے (التخشواالناس) 
  ۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا کے ساتھ صاف رکھتا ہے وه مخلوق خدا سے نہيں ڈرتا (التخشواالناس واخشون) ١٣
سے ہٹ کر فيصلے کرنا اگرچہ پوری دنيا کی قيمت حاصل کر لينے کے  ۔ تحريف، سکوت، حق پوشی اور فرماِن اٰلہی١۴

  بدلے ہی ميں کيوں نہ ہوں پھر بھی خساه ہی خساره ہے، اس لئے کہ ساری دنيا "متاع قليل" ہے (ثمنا قليال) 
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انا کفر ہے ۔ آسمانی قوانين کے ہوتے ہوئے مشرق و مغرب کے (انگريزی اور دوسرے کافرانہ) نظام اور قوانين کو اپن١۵
  (ومن لم يحکم بما انزل هللا۔۔۔ ) 

  ۔ احکام اٰلہی کا قلبی انکار، عملی تکبر کا اظہار اور جان بوجھ کر ان ميں تبديلی پيدا کرنا کفر ہے۔ ١۶
۔ طاغوتوں کے سامنے خاموشی اختيار کرنا اور حق کو چھپانا، سرمايہ داروں کے آگے دين فروشی اور عوام کو دھوکہ ١٧

  ب ايسے خطرات ہيں جو علماء کو ہر وقت درپيش رہتے ہيں (التشتروا والتخشواالناس۔۔۔ ) اور فري

   ۴۵آيت 
ِن بِالسِّن َِواْلُجُرْوحَ َو َکتَْبنَا َعلَْيِھْم فِْيھَا اَنَّ النَّْفَس بِالنَّْفِس َواْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َوااْلَْنَف بِااْلَْنِف َو ااْلُُذَن بِالْ  قَِصاٌص ط فََمْن تََصدََّق  ُ◌اُذِن َوالسِّ

لُِمُ◌ْونَہ  ُ فَاُْوٰلٓئَِک ھُُم الظّٰ   بِہ فَھَُو َکفَّاَرةٌ لَّہ ط َوَمْن لَّْم يَْحُکْم بَِمآ اَْنَزَل ّهللاٰ
ترجمہ: اور ہم نے اس (توريت) ميں ان (يہوديوں) کے لئے لکھ ديا کہ (قصاص ميں) جان کے بدلے ميں جان، آنکھ کے 

ناک کے بدلے ميں ناک، کان کے بدلے ميں کان اور دانت کے بدلے ميں دانت ہے اور ہر زخم کے لئے  بدلے ميں آنکھ،
قصاص ہے۔ پس جو شخص معاف کرتے ہوئے (قصاص سے) درگزر کرے تو يہ اس کے گناہوں کا کفاره شمار ہو گا۔ اور 

  لم ہيں۔ جو شخص خدا کے نازل کرده احکام کے مطابق فيصلہ نہ کرے تو ايسے ہی لوگ ظا
  

   نکتہ:
جسم کو اور اس کے دوسرے حصوں مثالً آنکھ، کان، دانت اور ناک وغيره کو نقصان پہنچانے کا قصاص ہے اور "اس 

جيسے عضو" کو ہی قصاص کی صورت ميں کاٹا جائے گا۔ آيت ميں مذکور اعضاء کا نام صرف نمونہ کے طور پر ہے 
  يان) ورنہ ہر ايک عضو کا قصاص ہے (تفسير اطيب الب

  
   پيام:
۔ تمام انسان خواه وه کسی قوم اور قبيلے سے تعلق رکھتے ہوں، امير ہوں يا غريب قانون کے سامنے برابر ہيں اور کسی ١

   35ايک کا خون دوسرے کے خون سے زياده قيمتی نہيں ہے۔ 
  نہ قوانين کے حامل ہيں۔ اور اسالم اور دوسرے اديان ايک جيسے عادال 36۔ قصاص کا حکم سابقہ اديان ميں بھی تھا ٢
  ۔ صدقہ صرف، مال کو خرچ کرنے ہی کا نام نہيں، مجرم سے عفو و درگزر بھی ايک قسم کا صدقہ ہے۔ (فمن تصدق) ٣
۔ تمہارا دوسروں کو معاف کر دينا، خدا کا تمہيں معاف کر دينے کا موجب بن جاتا ہے۔ (فھو کفارة لہ) اور شايد اس سے يہ ۴

ہارا مجرم کو معاف کر دينا، اس کے جرم کا بھی کفاره ہو گا اور وه قيامت ميں تمہارے معاف کر دينے بھی مراد ہو کہ تم
  کی وجہ سے عذاب ميں مبتال نہيں ہو گا۔ (تفسيرالميزان) 

  ۔ سزا کے مسائل کے ساتھ ساتھ اخالقی مسائل کو بھی بيان کيا گيا ہے (قصاص۔ اور۔ عفو) ۵
يا "قصاص" اور يا "عفو" ليکن اسال م ميں "ديت" کا ايک تيسرا راستہ بھی موجود ہے۔ ۔ توريت ميں "ديت" نہيں ہے ۶

  (تفسير قرطبی) 
  ۔ فقط مالی جرمانہ يا قيد، جرائم کی روک تھام کے لئے کافی نہيں ہيں۔ ٧
  لئک ھم الظالمون) ۔ اگر حکم خداوندی کا اجراء نہ ہو تو انسانيت مظلوميت کا شکار ہے۔ (ومن لم يحکم بما انزل هللا فاو٨
  ۔ آنکھ اور کان وغيره کا نام بطور نمونہ ہے ورنہ ہر عضو کو نقصان پہنچانے کا قصاص ہے (تفسير الطيف البيان) ٩

   ۴۶آيت 
قًا لَِّما بَْيَن يََدْيِہ ِمَن التَّْوٰرِة َو ٰاتَْينَہُ ا قًا لَِّما بَْيَن يََدْيِہ ِمَن َو قَفَّْينَا َعلَی اَثَاِرِھْم بِِعْيَسی اْبَن َمْريََم ُمَصدِّ ْنِجْيَل فِْيِہ ھًُدی وَّ نُْوٌر وَّ ُمَصدِّ اْلِ

  التَّْوٰرِة َو ھًُدی وَّ َمْوِعظَةً لِّْلُمتَّقِْيَن ه 
ترجمہ: اور ہم ان (گزشتہ انبياء) کے بعد عيسٰی بن مريم کو لے آئے جبکہ وه تورات کی تصديق کرتے تھے جو عيسٰی سے 

ی۔ اور خود عيسٰی کو انجيل عطا کی کہ جس ميں ہدايت اور نور ہے۔ اور (خود عيسٰی کی مانند) توريت کی پہلے موجود تھ
  تصديق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ اور پرہيزگاروں کے لئے ہدايت اور موعظہ ہے۔ 

  
   نکتہ:

  اور انجيل بھی تيقن کے لئے ہدايت اور موعظہ ہے۔ ) ١قرآن بھی پرہيزگاروں کے لئے ہدايت ہے (سوره بقره/
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ممکن ہے کہ اس آيت کا معنی اس طرح ہو کہ: ہم نے انبياء بنی اسرائيل کے بعد عيسٰی کو بھيجا کہ جن کی ذاتی 
بارے ميں بتائی گئی ہيں۔ پس خود حضرت عيسٰی خصوصيات ان نشانيوں سے مطابقت رکھتی ہيں جو توريت ميں ان کے 

  اور نشانياں ايک دوسرے کی تصديق کرتی ہيں۔ 
  

   پيام:
۔ انبياء عظام اور ان کی کتابيں، تمام کا سرچشمہ ايک ہے اور ہدف بھی ايک ہے اور ايک دوسرے کی تصديق کرتے ہيں۔ ١

   37(مصدقا) 
   38۔ توريت، انجيل اور قرآن تينوں "نور" ہيں۔ ٢
   39۔ لوگوں کے عقائد حقہ کا احترام کيا کرو (مصد قالمابين يديہ) ٣
۔ اگرچہ انبياء عظام اور آسمانی کتابيں تمام لوگوں کے لئے ہدايت ہيں، ليکن اس نور سے صرف صاحبان تقوٰی ہی ہدايت ۴

  حاصل کرتے ہيں۔ 

   ۴٧آيت 
 ُ ْنِجْيِل بَِمآ اَْنَزَل ّهللاٰ ُ فَاُْوٰلٓئَِک ھُُم اْلٰفِسقُْوَن ه  َوْليَْحُکْم اَْھُل ااْلِ   فِْيِہ ط َوَمْن لَّْم يَْحُکْم بَِمآ اَْنَزَل ّهللاٰ

ترجمہ: انجيل والوں کو چاہئے کہ وه اس حکم کے مطابق حکم (فيصلہ) کريں جو هللا نے انجيل ميں نازل کيا ہے، اور جو 
  ہيں۔  لوگ خدا کے نازل کرده حکم کے مطابق فيصلہ نہيں کرتے وه فاسق

  
   نکتہ:

اس آيت ميں پيغمبر اسالم کی تشريف آوری سے پہلے حضرت عيسٰی کے دين کی طرف توجہ دالئی گئی ہے، ورنہ دين 
  اسالم کے آجانے کے بعد تمام لوگوں کا شرعی فريضہ دين اسالم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ 

رپے چند آيات ميں مذمت کی گئی ہے اور انہيں جو لوگ قوانين اٰلہی کے مطابق حکم اور فيصلہ نہيں کرتے ان کی پے د
"ظالموں"، "فاسقوں" اور "کافروں" کے نام سے ياد کيا گيا ہے اور اسی سے مسئلہ کی اہميت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لئے کہ 

ہيں لٰہذا  ايسے لوگ قوانين اٰلہی کو زيرپا قرار ديتے ہيں لٰہذا "کافر" ہيں۔ چونکہ وه اپنی ذمہ داری کی حدود سے نکل جاتے
  "فاسق" ہيں اور چونکہ فيصلہ کرنے ميں ايک فريق کے حق کو پامال کرتے ہيں لٰہذا "ظالم" ہيں۔ 

ويں آيت ميں يہوديوں سے خطاب ہے اور انہيں "ظالم" اور "کافر" قرا ديا گيا ہے، اس لئے ۴۵ويں اور  ۴۴اسی سورت کی 
معمولی قيمت کے بدلے بيچ ڈالتے ہيں اور خدا سے ڈرنے کی  کہ وه قانون ميں تحريف اور ردوبدل کرتے ہيں، دين کو

بجائے خلق خدا سے ڈرتے ہيں اسی لئے "اولئک ھم الکافرون" اور افراد معاشره کے حقوق پر ظلم کرتے ہيں اسی لئے 
  "اولئک ھم الٰظلمون" ہيں۔ 

کم اور فيصلہ نہيں کرتے (نہ تو ويں آيت ميں نصارٰی کے بارے ميں صرف يہ ہے کہ وه انجيل کے مطابق ح ۴٧اور اس 
قصاص ميں سکوت اختيار کرتے ہيں اور نہ ہی دين کومعمولی قيمت کے بدلے بيچتے ہيں) اور صرف حق کی حدود سے 

  نکل جاتے ہيں لٰہذا (اولئک ھم الٰفسقون) ہيں۔ 

   ۴٨آيت 
قًا لَِّما بَْيَن يَ  ُ َواَل تَتَّبَِع اَْھَوآَء ھُُ◌ْم َعمَّ َو اَْنَزْلنَا اِلَْيَک اْلِکٰتَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ ا َجآئََک َدْيِہ ِمَن اْلِکٰتِب َو ُمھَْيِمنًا َعلَْيِہ فَاْحُکْم بَْينَھُْم بَِما اَْنَزَل ّهللاٰ

اِحدَ  ُ لََجَعلَُکْم اُمَّةً وَّ لَِکْن لِّيَْبلَُوُکْم فِی َمآ ٰاٰتُکْم فَاْستَبِقُوا اْلَخْيٰرِت ط اِلَی ِمَن اْلَحقِّ ط لُِکلٍّ َجَعْلنَا ِمْنُکْم ِشْرَعةً وَّ ِمْنھَا جاً ط َولَْو َشآَء ّهللاٰ ةً وَّ
ِ َمْرِجُعُکْم َجِمْيًعا فَيُنَبِّئُُکْم بَِما ُکْنتُْم فِْيِہ تَْختَلِفُْونَہ    ّهللاٰ

نی کتابوں کی تصديق ترجمہ: اور (اے پيغمبر!) ہم نے کتاب (قرآن) کو آپ پر برحق نازل کيا، جبکہ يہ کتاب گزشتہ آسما
کرتی اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ لٰہذا ان لوگوں کے درميان خدا کے نازل کرده احکام کے مطابق حکم کريں اور اس 
(حق سے دور ہو کر) جو آپ کے لئے آيا ہے، ان لوگوں کی خواہشات کی پيروی نہ کريں۔ ہم نے تم ميں سے ہر ايک کے 

قرر کر ديا ہے۔ اور اگر خدا چاہتا تم سب کو ايک امت قرار ديتا (اور سب کے لئے ايک ہی قسم لئے آئين اور واضح طريقہ م
کا آئين اور قانون ہوتا) ليکن (خدا چاہتا ہے کہ) تمہيں ان چيزوں کے بارے ميں آزمائے جو اس نے تمہيں عطا کی ہيں۔ لٰہذا 

گشت خدا کی طرف ہے پس وه تمہيں اس چيز سے آگاه تم نيکی کے کاموں ميں ايک دوسرے سے آگے بڑھو، تم سب کی باز
  کرے گا جس ميں تم اختالف کرتے ہو۔ 
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   نکتہ:

"شرعة" اس رستے کو کہتے ہيں جو پانی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور "منہاج" روشن اور واضح راستے کو کہتے ہيں۔ 
وئے ہيں اور "منہاج" وه ہيں جو سنت نبوی حضرت ابن عباس فرماتے ہيں کہ: "شرعہ" وه احکام ہيں جو قرآن ميں بيان ہ

  ميں بيان ہوئے ہيں (مفردات راغب) 
  

   پيام:
۔ قرآن مجيد، آسمانی کتابوں کے اصول کا شاہد اور محافظ ہے اور ان کا تکميل کننده ہے۔ (مھيمن) يعنی قرآن مجيد تمام ١

ئمری سے ہائی سٹينڈرڈ کی کتابوں پر نظر آسمانی کتابوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس طرح يونيورسٹی کی کتابيں پرا
  رکھے ہوئے ہوتی ہيں) 

  ۔ اہل کتاب کے درميان، قرآن مجيد کے مطابق فيصلہ ديا جا سکتا ہے (فاحکم بينھم بما انزل هللا) ٢
از۔ دينی رہنماؤں کے لئے جس بات کا زياده خطره الحق رہتا ہے وه ہے لوگوں کی خواہشات کی پيروی اور حق کو نظراند٣

  کر دينا، (والتتبع اھوائھم) 
۔ توريت اور انجيل جيسی کتابوں کی يہ تصديق کہ آسمانی ہيں، اس کا يہ مطلب نہيں کہ انہيں ہميشہ کے لئے برقرار رکھا ۴

  جائے گا۔ 
۔ دين صرف ايک ہے ليکن "شريعتيں" متعدد ہيں، جيسے ايک دريا ہوتا ہے کہ جس تک پہنچنے کے لئے متعدد راستے ۵
  ے ہيں۔ ہوت
۔ لوگوں کی آزمائش کا ايک ذريعہ، اديان کا مختلف ہونا ہے۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون شخص ايمان لے آتا ہے اور کون ۶

  کفر اور تعصب کا شکار ہو جاتا ہے۔ 
۔ منفی لڑائی جھگڑوں ميں الجھنے کی بجائے خير اور نيکی کے کاموں ميں ايک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ٧

  فاستبقوا) کرو۔ (
  ۔ آگے بڑھنے کا ميدان اور راستہ امور خيريہ اور معنويہ ہونا چاہئے (فاستبقوا الخيرات) ٨
  ۔ قيامت کے دن رسوا ہونے سے پہلے ہی اپنے اختالفات حل کر لو (فينبئکم، بما کنتم فيہ تختلفون) ٩
  ؤ۔ ۔ قبل اس کے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، نيکی کے کاموں ميں سبقت لے جا١٠
  ۔ معاد (قيامت) پر ايمان تمام اختالفات کے رفع کرنے کا موجب ہے (فينبئکم بما کنتم فيہ تختلفون) ١١

   ۴٩آيت 
ُ َو اَل تَتَّبَِع اَْھَوآَء ھُْم َو اْحَذْرھُْم اَْن يَّْفتِنُْوَک َعْنمبَعْ  ُ َو اَِن اْحُکْم بَْينَھُْم بَِمآ اَْنَز َل ّهللاٰ ٍَض َمآ اَْنَزَل ّهللاٰ  اِلَْيَک ط فَاِْن تََولَّْوا فَاْعلَْم اِنَّماَ يُِرْيُد ّهللاٰ

َن النَّاِس لَفَِسقُْوَن ه    اَْن يُِّصْيبَھُْم بِبَْعِض ُذنُْوبِِھْم ط َو اِنَّ َکثِْيًرا مِّ
خواہشات کی  ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر!) ان (اہِل کتاب) کے درميان وہی فيصلہ کرو جو خدا نے نازل کيا ہے۔ اور ان کی

پيروی نہ کرو، اور ان سے ان باتوں سے بچو کہ وه تمہيں ان بعض چيزوں سے منحرف کر ديں جو خدا نے تم پر نازل کی 
ہيں۔ پس اگر وه تمہارے حکم اور فيصلہ سے روگردانی کريں تو پھر تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ هللا تعالٰی چاہتا ہے کہ انہيں 

  ے سزا دے۔ اور يقيناً بہت سے لوگ فاسق (نافرمان) ہيں۔ ان کے کچھ گناہوں کے بدل
  

   نکتہ:
مفسرين نے اس آيت کے شان نزول کے بارے ميں کہا ہے کہ: کچھ يہودی علماء حضرت رسالت مآب صلی هللا عليہ وآلہ 

ے وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ "اگر آپ فالں مسئلہ کے بارے ميں جو ہمارے اور دوسروں ک
درميان اختالفی مسئلہ ہے (ہم آپ پر ايمان لے آئيں گے اور ہمارے ساتھ تمام يہودی بھی ايمان لے آئيں گے، اس پر يہ آيت 

  نازل ہوئی۔ 
  قرطبی کہتے ہيں کہ اس آيت ميں "يقتنوک" کا کلمہ آيا ہے جس ميں فتنہ سے مراد "خدا کی راه کو بند کرنا ہے" 

  
   پيام:
حيات بخش مسائل ميں پيغامات کا تکرار کہ "صرف حکم خداوندی کے مطابق فيصلہ کرو اور لوگوں ۔ نہايت ہی اہم اور ١
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  کی خواہشات کی پيروی نہ کرو" اس آيت ميں اور اس سے پہلی آيت ميں) 
   ۔ "مقصد ذرائع کو جائز قرار نہيں ديتا" (يعنی کچھ لوگوں کے مسلمان ہونے کے لئے ناجائز فيصلے نہيں کرنے چاہئيں۔٢
  ۔ انبياء عظام کو خدا کی تنبيہ ان کی عصمت کا عامل ہوتی ہے (فاحذرھم) ٣
  ۔ جب حضرت رسول خدا کو کفار کی ثقافتی يلغار کا خطره درپيش ہے تو عام لوگوں کا حال تو واضح ہے۔ ۴
  ۔ دشمن کی ثقافتی يلغار کے نفوذ سے ہوشيار رہو! (واحذرھم ان يفتنوک) ۵
بيہات (التتبع، احذرھم، يفتنوک۔۔۔ ) پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی صداقت اور صراحت۔ اس قدر سخت قسم کی تن۶

کی دليل ہيں کہ يہ آيات خدا کی طرف سے نازل کرده ہيں، کيونکہ کوئی شخص خود کو ايسے سخت لہجے ميں خطاب نہيں 
  کرتا۔ 

  تے ہيں۔ (ليعصيبہم ببعض ذنوبھم) ۔ گناه انسان کی پستی کا عامل اور عذاب اٰلہی کا موجب ہو٧
۔ مخالفين بھی بعض اٰلہی احکام کو پسند کرتے ہيں، تحريف کا خطره بعض قسم کے احکام ميں ہوتا ہے۔ (عن بعض ما انزل٨

  هللا) 
۔ دشمن کی روگردانی کا سبب اس کا اپنا فسق ہے ورنہ اے پيغمبر! نہ آپ ميں کسی قسم کا نقص ہے اور نہ ہی آپ کے دين٩

  ميں کسی قسم کی کوئی کمی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہيں۔ (فان تولوافاعلم) 
  ۔ تمام لوگوں کے ہدايت پا جانے کی توقع نہيں رکھنی چاہئے (کثيرا منھم لفاسقون) ١٠

   ۵٠آيت 
ِ ُحْکًما لِّقُْوٍم يُّْوقِنُوْ  اِھلِْيِة يَْبُغْوَن ط َوَمْن اَْحَسُن ِمَن ّهللاٰ   نَہ اَفَُحْکَم الجَّ

ترجمہ۔ آيا وه جاہليت کا حکم چاہتے ہيں؟ صاحبان ايمان و يقين کے لئے خدا سے بڑھ کر اور کون بہتر فيصلہ کر سکتا ہے؟ 
  

  نکتہ: 
  بہترين قانون وه ہوتا ہے جس کا مقنن (قانون ساز) مندرجہ ذيل شرائط کا حامل ہو، 

  طرح واقف ہو۔  ۔ جو تمام کائنات اور انسانوں کے حال اور مستقبل سے اچھی
  ۔ اس کا اپنا کوئی ذاتی فائده پيش نظر نہ ہو۔ 

  ۔ کسی قسم کی عمداً اور سہواً غلطی کا ارتکاب نہ کرے۔ 
  ۔ کسی بھی طاقت سے نہ ڈرے۔ 

  ۔ سب کا خيرخواه ہو۔ 
ے بڑھ کر اور کون اور يہ تمام شرائط ذات پروردگار ميں بدرجہ اتم موجود ہيں لٰہذا (ومن احسن من هللا حکما) يعنی خدا س

  بہتر فيصلہ کر سکتا ہے؟ 
  

   پيام:
 40۔ روابط و مراسم اور خارجہ سياست ميں کفار کا مسلمانوں پر تسلط اور ان کی سرپرستی قطعاً ناجائز ہے۔ (التخذوا) 

  تسلط خواه کسی بھی قسم کا ہو خواه ماہر کے عنوان سے ہو يا سپيشلسٹ اور سياح کے عنوان سے۔ 
  تبرا (اظہار برائت) ايمان کی شرط ہے (ٰيا يھاالذين امنوا التخذوا۔۔۔ ) ۔ دشمن سے ٢
۔ جو مسلمان حکومتيں کفار کے تسلط اور ان کی آقائيت کو قبول کريں گی، کافر سمجھی جائيں گی (فانہ منھم) ہر انسان ٣

  اور گروه کے ساتھ دوستی انسان کو اس کا جز بنا ديتی ہے۔ 
  ف متحد ہو جاتے ہيں (بعضھم اولياء بعض) ۔ کفار، مسلمانوں کے خال۴
۔ کفار کی واليت اور آقائيت کو ہرگز قبول نہ کرنا کيونکہ صرف اپنی ذات کے فائده کے لئے سوچتے ہيں۔ (بعضھم اولياء ۵

   41بعض) 
ے دوستانہ مراسم ۔ نہ تو کفار کو اپنا "ولی" اور مقتدر اعلٰی سمجھو اور نہ ہی ان افراد اور حکومتوں سے اپنے کسی قسم ک

  کو جو کفار کی "واليت" کو قبول کئے ہوئے ہيں۔ (فانہ منہم) 
  ۔ کفار سے واليت کے رابطے کا مطلب ہے خدا سے رابطہ واليت کا انقطاع۔ اليھدی القوم الٰظلمين) ٧
  ۔ کفار پر بھروسہ اسالمی امہ اور نظام اسالم پر ظلم ہے (القوم الٰظلمين) ٨
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   ۵٣،  ۵٢آيت 
ُ فَتَرَ  ْن ِعْنِده ی الَِّذْیَ◌َن فِی قُلُْوبِِھْم َمَرٌض يَُساِرُعْوَن فِْيِھْم يَقُْولُْوَن نَْخٰشٓی اَْن تُِصْيبَنَا َدائَِرةٌ ط فََعَسی ّهللاٰ  اَْن يَّاْتَِی بِاْلفَْتِح اَْو اَْمٍر مِّ

ْوا فِْی اَْنفُِسِھْم ٰنِدِمْيَن ه َو يَقُوْ  ِ َجْھَد اَْيَماِنِھِم اَنَّھُْم لََمَعُکْمط َحبِطَْت اَْعمَ فَيُْصبُِحْوا َعٰلی َمآ اََسرُّ ّٰ الُھُْم ُل الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ٰھُؤآَلِء الَِّذْيَن اَْقَسُمْوا بِا
  فَاَْصبَُحْوا ٰخِسِرْيَن ه 

ی ديکھو گے کہ ترجمہ: (اے پيغمبر! کفار کی سرپرستی قبول نہ کرنے کی اس قدر تاکيد کے باوجود) تم ايسے لوگوں کو بھ
جن کے دل ميں بيماری ہے وه کفار کے ساتھ دوستی ميں ايک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہيں (اور اپنے 
اس اقدام کی توجيہ ميں) کہتے ہيں کہ ہميں ڈر اس بات کا ہے کہ ہميں کوئی حادثہ درپيش آ جائے (اور ہميں ان کی مدد کی 

هللا تعالٰی اپنی طرف سے (مسلمانوں کے فائده کے لئے) کوئی فتح يا کوئی اور واقعہ ان ضرورت پڑ جائے) پس اميد ہے کہ 
  کے درپيش کر دے اور اس وقت (منافقين) جو کچھ کہ اپنے دل ميں چھپاتے ہيں اس پر پشيمان ہو جائيں۔ 

سے) کہتے ہيں، آيا يہ وہی اور (مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور منافقين کی رسوائی کے موقع پر) مومنين (بڑے تعجب 
لوگ ہيں جو بڑی تاکيد کے ساتھ خدا کی قسميں کھايا کرتے تھے کہ (اور کہتے تھے کہ) ہم تو تمہارے ساتھ ہيں؟ (اب ان 

  کی يہ کيفيت کيوں ہو چکی ہے؟) ان کے اعمال اکارت گئے اور وه خساره اٹھانے والوں ميں سے ہو گئے۔ 
  

   پيام:
ر دل لوگوں کو کافر دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے ميں ايک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ۔ کمزور ايمان کے بيما١

  جلدی ہوتی ہے۔ (فی قلوبھم مرض يسارعون) 
۔ بيمار دل، ضعيف االيمان افراد اور منافقين انہی کفار کا ايک حصہ ہيں (يسارعون فيھم) ہے "يسارعون اليھم" نہيں ہے۔ ٢

  (غور کيجئے گا) 
وں کے ساتھ رسواکن تعلقات قائم کرنے کا موجب ايمان کی کمزوری اور غيرخدا سے خوف اور وحشت ہے ۔ سپر طاقت٣

  (يقولون نحشی) 
۔ مسلمانوں کو اپنی فتح و کامرانی، اسالم کی وسعت اور منافقين کے راز فاش ہونے کی اميد رکھنی چاہئے (عسی هللا ان ۴

  ياتی بالفتح) 
ور فوجی کاميابی سب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھ ميں ہے (بالفتح اور امرض ۔ سياسی عزت، اقتصادی قدرت ا۵

  عنده) 
  ۔ اقتدار اور حکومت آنے جانے والی چيزيں ہوتی ہيں (دائرة) ۶
  ۔ مستقبل کا خوف، دل کی بيماری اور خدا پر ايمان و توکل کی کمزوری ہے۔ ٧
  نہيں ہے (يقولون نخشی) ۔ خوف اور ڈر کا بہانہ بنانا ايک توجيہ ہے حقيقت ٨
  ۔ کفار کے ساتھ "واليت" پر مبنی تعلقات قائم نہ کرو تاکہ تمہاری طرف غيبی امداديں امڈ آئيں (امر من عنده) ٩
  ۔ نفاق کا انجام، اعمال اکارت جانا، رسوائی اور شرمندگی ہے (نادمين) ١٠
١١ (   ۔ منافقين کی قسموں کے فريب ميں نہ آؤ۔ (اقسموابا

   ۵۴ آيت
ُ بِقَْوٍم يُِحبُّھُْم َو يُِحبَّ  ٍة َعلَی اْلٰکفِِرْيَن يَُجاِھُدْوَن فِی ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َمْن يَّْرتَدَّ ِمْنُکْم َعْن ِدْينِہ فََسْوَف يَاْتِی ّهللاٰ ْونَہ اَِذلٍَّة َعلَی اْلُمْؤِمنِْيَن اَِعزَّ

ِ َواَل يََخافُْوَن لَوْ  ُ َواِسٌع َعلِْيٌم ه َسبِْيِل ّهللاٰ ِ يُْؤتِْيِہ َمْن يََّشآُء ط َوّهللاٰ   َمةَ آَلئٍِم ط ٰذلَِک فَْضُل ّهللاٰ
ترجمہ۔ اے ايماندارو! تم ميں سے جو شخص بھی اپنے دين سے پھر جائے گا (وه خدا کو کوئی نقصان نہيں پہنچائے گا) 

خدا دوست رکھتا ہو گا اور وه خدا کو دوست رکھتی ہوگی۔ وه کيونکہ عنقريب هللا تعالٰی ايک ايسی قوم کو لے آئے گا جسے 
ايسے لوگ ہوں گے جو مومنين کے سامنے متواضع اور کفار کے مقابلہ ميں طاقتور ہوں گے۔ خدا کی راه ميں جہاد کريں 

طا گے اور کسی مالمت کرنے والے کی مالمت سے نہيں ڈريں گے۔ يہ سب خدا کا فضل و کرم ہے وه جسے چاہتا ہے ع
  کرتا ہے اور هللا تعالٰی بڑی وسعت واال اور جاننے واال ہے۔ 

  
   نکتہ:

روايات ميں ہے کہ جب يہ نازل ہوئی تو حضرت رسول اکرم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر مار
  ذ (تفسير نورالثقلين) ‘کر فرمايا: "تمہارے ہم وطن ميں اس آيت کے مصداق ہيں
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کفار اور منافقين کے تسلط کے خطره کی بات ہو رہی تھی اور اس آيت ميں ارتداد کے بارے ميں گفتگو ہو  سابقہ آيت ميں
رہی ہے۔ جو شايد اس بات کی طرف اشاره ہے کہ کفار نفاق اور کفار کے ساتھ دوستانہ مراسم کا انجام ارتداد (دين سے پھر 

  جانا ہوتا ہے۔ 
  

   پيام:
ر اور قائد وه ہوتا ہے جو اپنے پيروکاروں کے بارے ميں ارتداد اور اصل اہداف سے پھر ۔ خردمند اور روشن ضمير رہب١

  جانے کا احتمال بھی دے۔ (من يرتد منکم) 
  ۔ ہر مومن کو اپنے انجام بخير کی فکر ميں رہنا چاہئے (امنوا۔۔۔ يرتکد منکم۔۔۔ ) ٢
دے کہ: "اگر کوئی پيروکار پھر بھی جائے تو ہمارے مقصد۔ مضبوط قيادت کا يہ تقاضا ہے کہ وه کسی لگی لپٹی بغير کہہ ٣

  کو نقصان نہيں پہنچائے گا"۔ 
  ۔ ارتداد، نتيجہ ہے معرفت، دين اور خدا سے محبت کے فقدان کا۔ (ياتی هللا بقوم يحبھم ويحبونہ) ۴
سان نہ جتاؤ۔ (فسوف ياتی ۔ خدا اپنے دوستوں اور حاميوں کو لے آئے گا، اس تمہاری کوئی ضرورت نہيں لٰہذا اس پر اح۵

  هللا) 
۔ ايمان کی راه ميں اور جاہالنہ عادات و رسوم کے توڑنے ميں دشمن کے سرزنش شوروشرابے اور مسموم پروپيگنڈے ۶

  سے گھبرانا نہيں چاہئے ۔ اور نہ ہی ماحول، عوام اور اکثريت کے آگے ہتھيار ڈالنے چاہئيں۔ (اليخافون لومة الئم) 
حہ عمل يہ ہونا چاہئے کہ اپنے دينی بھائی کے سامنے تواضع اور انکساری کا مظاہره کرے اور دشمن کے ۔ مسلمان کا الئ٧

 آگے خم ٹھونک کر آ جائے۔ اور تواضع ہو يا طاقت کا مظاہره ان ميں سے کوئی ايک بھی اصل مطلق نہيں ہے (اذلة۔ اعزة) 
ہيں، خدا کی محبت، اس کی راه ميں جہاد اور دين ميں پختگی ۔ فضل خداوندی صرف مال اور جاه و مقام کے ملنے کا نام ن٨

  کا مظاہره بھی پروردگار عالم کے فضل و کرم کا مظہر ہوتے ہيں۔ 
   42۔ خدا اور بنده کے درميان برابر کی دوستی انسانی کماالت ميں سے ايک ہے (يحبھم و يحبونہ) ٩

   ۵۵آيت 
ُ َو َرُسْولُہ ٰکوةَ َوھُْم َراِکُعْوَن ه  اِنََّما َولِيُُّکُم ّهللاٰ ٰلوةَ َو يُْؤتُْوَن الزَّ   َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا الَِّذْيَن يُقِْيُمْوَن الصَّ

ترجمہ: تمہارا ولی اور سرپرست تو بس هللا ہے اور اس کا رسول اور وه لوگ جو ايمان لے آئے، نمازکو قائم کرتے ہيں اور 
  رکوع کی حالت زکوٰة ديتے ہيں۔ 

  
   نکتہ:

اس آيت کا شان نزول يہ ہے کہ: ايک سائل مسجد نبوی ميں داخل ہوا اور لوگوں سے راه خدا ميں اپنی امداد کی درخواست 
کی، کسی نے بھی اسے کچھ نہ ديا، حضرت علی عليہ السالم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور حالت ميں اسے انگلی سے 

طا فرمائی، اس بخشش اور عطيہ کی عزت و تکريم کے لئے يہ آيت نازل اشاره کيا اور اسی حالت ميں اسے اپنی انگوٹھی ع
  ہوئی۔ 

اس ماجرا کو دس اصحاب پيغمبر نے نقل کيا ہے جن ميں سے بعض کے نام يہ ہيں۔ حضرت عبدهللا ابن عباس، عمار بن 
شيعہ اور سنی کا اتفاق ہے  ياسر، جابر بن عبدهللا، ابوذر غفاری، انس بن مالک اور بالل وغيره۔ اور اس کے شان نزول ہر

اور حضرت عمار ياسر کہتے ہيں کہ جب موال نے حالت رکوع ميں انگشتری دے دی اور اس پر آيت واليت بھی نازل 
ہوگئی تو حضرت رسول خدا نے فرمايا "من کنت مواله فعلی مواله" يعنی جس کا ميں موال ہوں علی بھی اس کے موال ہيں۔ 

  ) (مالحظہ ہو تفسير الميزان
پيغمبر اکرم نے غديرخم کے مقام پر علی بن ابی طالب کی اوصاف اور ان کا مقام و منزلت بيان کرتے ہوئے اس آيت کو 

تالوت فرمايا، (تفسير صافی) خود حضرت علی عليہ السالم بھی اپنی حقانيت کو ثابت کرنے کے لئے بارہا اس آيت کو پڑھا 
ری جو خود اس واقعہ کے شاہد تھے مسجدالحرام ميں اس واقعہ کو لوگوں کے کئے۔ (تفسيرالميزان) اور حضرت ابوذر غفا

  سامنے بيان کرتے رہے (تفسير مجمع البيان) 
اس آيت ميں "ولی" کا لفظ "دوست" اور "مددگار" کے معنی ميں نہيں ہے کيونکہ دوستی اور امداد رسانی کا تعلق تمام 

ع ميں راه خدا ميں خرچ کرتے ہيں۔ اور روايات کی رو سے اس سے مسلمانوں سے ہے۔ صرف ان سے نہيں جو حالت رکو
مراد ذات علی بن ابی طالب ہے اور ايک شخص کے لئے جمع کے الفاظ کا اطالق (امنوا۔۔۔ ) اس کی اہميت کو بيان کرنے 
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  کے لئے ہے جس طرح آيہ مباہلہ ميں "انفسنا و انفسکم" آيا ہے۔ 
  

   پيام:
دين ہے۔ اس ميں جذب کرنے کی کشش بھی پائی جاتی ہے اور دور کرنے کی طاقت بھی، گزشتہ  ۔ اسالم توال اور تبرا کا١

  آيت ميں يہود و نصاری کو ولی و سرپرست بنانے کے لئے روکا ہے۔ 
  ۔ خدا، رسول اور علی کی "روح واليت" ايک ہے اسی لئے (وليکم) فرمايا ہے ورنہ "اوليائکم کہا جاتا۔ ٢
طور پر نماز اور زکٰوة ساتھ ساتھ بيان ہوئی ہيں، ليکن اس آيت ميں دونوں ايک دوسرے ميں ملکی  ۔ قرآن مجيد ميں عام٣

  ہوئی ہيں۔ (رکوع کی حالت ميں زکٰوة کی ادائيگی) 
۔ جن لوگوں کا نماز و زکوة سے کوئی سروکار نہيں ہوتا انہيں لوگوں کی واليت اور رہبری کا کوئی حق حاصل نہيں ہے۔ ۴

روم طبقہ کی فريادرسی کے لئے نماز جيسی عبادت کو بھی مانع نہ سمجھو اور مسلمانوں کے مجمع سے معاشره کے مح
  سائل کو خالی ہاتھ نہيں پلٹنا چاہئے۔ 

۔ رضائے اٰلہی کے حصول کے لئے مخلوق خدا کی طرف توجہ، اخالص کے لئے مضر نہيں ہوتی (حالت رکوع ميں ۶
دا کے لئے کام کرنا "مارکسزم" ہے، خلق خدا سے بے پرواه ہو کر خدا کے لئے زکٰوة) اسی طرح خدا کو چھوڑ کر خلق خ

  کام کرنا "رہبانيت" (سادھو ازم) اور رضائے اٰلہی کی خاطر خلق خدا کے لئے کام کرنا "اسالم" کی روش ہے)۔ 
  ۔ جسے غريبوں کی آه کا کوئی خيال نہيں ہوتا وه تمہارا رہبر اور ولی نہيں ہو سکتا۔ ٧
  اه خدا ميں رضائے خدا کے لئے خرچ کرنے جيسے) جزوی کام نماز کو باطل نہيں کرتے۔ ۔ (ر٨
  ۔ قرآن نے مستحبی صدقہ اور انگوٹھی کو بھی زکٰوة کہا ہے (ئوتون الزکٰوة) ٩
۔ مسلمانوں پر واليت کا حق پہلے مرحلہ ميں خدا کو حاصل ہے اس کے بعد اس رسول خدا کو پھر امام کو اور اس کے ١٠
  عد "ولی فقيہ" کو۔ ب

  ۔ رسول اسالم کے بعد علی بن ابی طالب عليہ السالم ہی مسلماناِن عالم کے اکلوتے رہنما ہيں۔ ١١
۔ تعارف کی بہترين نوعيت يہ ہے کہ کسی کا نام لئے بغير اس کے اوصاف اور خصوصيات کو بيان کيا جائے، مخاطب ١٢

ں علی عليہ السالم کا نام لئے بغير ان کے اوصاف و افعال کو بيان کيا گيا خود ہی اس کا مصداق پيدا کرے۔ (جيسا کہ آيت مي
  ہے) 

   ۵۶آيت 
ِ ھُُم اْلٰغلِبُْوَن ه  َ َوَ◌ َرُسْولَہ َوالَِّذْيَن ٰاَمنُْوا فَاِنَّ ِحْزَب ّهللاٰ   َوَمْن يَّتََوَل ّهللاٰ

(اسے معلوم ہونا چاہئے کہ وه کامياب ہے، ترجمہ۔ جو شخص خدا، رسول اور مومنين سے واليت کا تعلق رکھتا ہے تو 
  کيونکہ) خدا کا گروه يقينی طور پر کامياب ہے۔ 

  
   نکتہ:

  "امنوا" کا مصداق سابقہ آيت ميں بيان ہو چکا ہے۔ 
  ميں مذکوره ہيں۔  ٢٢"حزب هللا" (خدا کا گروه) کے اوصاف سوره مجادلہ/

قبول کرنے کا ذکر ہے، يہ بات سمجھا رہی ہے کہ سابق آيت ميں يہ آيت کہ جس ميں خدا، رسول اور مومنين کی واليت کے 
"وليکم" سے مراد سرپرست اور حاکم ہے نا کہ دوست اور مددگار۔ کيونکہ "حزب هللا" اور ا س کے غالب آنے کی تعبير 

   43ايک مقتدر نظام اور حکومت کی طرف اشاره ہے۔ 
  م الوسيط) "حزب" کا معنی ہے طاقتور اور مضبوط گروه (کتاب معج

  
   پيام:
  ۔ "حزب هللا" صرف وہی لوگ ہيں جنہوں نے خدا، پيغمبر اور اہلبيت کی واليت اور حکومت کو تسليم کيا ہے۔ ١
۔ ايک وقت ايسا آئے گا کہ جب "اسالم" تمام دنيا پر حکم فرما ہو گا "ليظہره علی الدين کلہ" اور اسی دور ميں تشيع ہی کا ٢

  ول۔۔۔ ھم الغالبون) مکمل غلبہ ہو گا (ومن يت
  ۔ ہر طرح کی کاميابی حق پر مبنی قيادت اور رہبری ميں ہے (ومن يتول۔۔۔ ھم الغالبون) ٣
۔ چونکہ نظم و ضبط، مديريت، قدرت، طاقت، وحدت اور جرأت کے بغير کاميابی کا حصول ناممکن ہے لٰہذا حکومت اور ۴
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  مل ہونا ضروری ہے۔ غلبہ و کامرانی کے لئے "حزب هللا" کو ان اوصاف کا حا
۔ اسالمی غلبہ کی خصوصيت يہ ہے کہ اس ميں فالح، عزت، وقار اور منطق کارفرما ہوتی ہے صرف اور صرف طاقت ۶

  يا حکومت کا تختہ الٹنا نہيں ہوتا۔ (حزب هللا ھم الغالبون) اور ايک دوسرے مقام پر فرماتا ہے "حزب هللا ہم المفلحون" 
ہے جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے "وهللا غالب علی امره" لٰہذا اس سے تعلق رکھنے والے افراد بھی  ۔ چونکہ خداوند عالم غالب٧

  غالب ہيں (حزب هللا ھم الغالبون) 

   ۵٧آيت 
َ اِْن ُکْنتَْم  وْ يَاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اَل تَتَِّخُذْوا الَِّذْيَن اتََّخُذْوا ِدْينَُکْم ھُُزًوا وَّ لَِعبًا ِمَن الَِّذْيَن اُْوتُ  اْلِکٰتَب ِمْن قَْبلُِکْم َو اْلُکفَّاَر اَْولِيَآَء َواتَّقُْوا ّهللاٰ

  ُمْؤِمنِْيَن ه 
ترجمہ۔ اے ايماندارو! ان (يہودی اور نصرانی) لوگوں کہ جنہيں تم سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی ہے اپنا سرپرست نہ بناؤ 

تماشہ سمجھتے ہيں۔ اور نہ ميں (دوسرے) کفار کو اور اگر تم مومن ہوتو خداجو تمہارے دين کا مذاق اڑائے اور اسے کھيل 
  سے ڈرتے رہو۔ 

  
   پيام:
۔ دين خدا اور مذہبی مقدسات کی توہين اور مسخره بازی کی دنيا ميں سزا يہ ہے کہ ايسا کرنے والوں سے تعلقات ختم کر ١

  ديئے جائيں (التتخذوا۔۔۔ ) 
  ں کا کام ہے۔ ۔ دين کا مذاق اڑانا، کافرو٢
  ۔ دينی حميت رکھنا اور نااہل افراد سے تبرا کرنا، ايمان کی شرط ہے۔ ٣
۔ اگر تم ايماندار ہو اور خدا سے بھی ڈرتے ہو تو پھر دين کا مذاق اڑانے والے کفار سے تعلقات منقطع کرنے سے ہرگز نہ۴

  گھبراؤ۔ 

   ۵٨آيت 
ٰلوِة اتَّخَ    ُذْوھَا ھُُزًوا وَّ لَِعبًا ط ٰذِلَک بِاَنَّھُْم قَْوٌم اَل يَْعقِلُْوَن ه َو اَِذا نَاَدْيتُْم اِلَی الصَّ

ترجمہ۔ اور جب تم (اذان کے ذريعہ لوگوں کو) نماز کيلئے بالتے ہو تو وه تمہارے بالوے کامذاق اڑاتے ہيں اور اسے کھيل 
  تماشہ سمجھتے ہيں يہ اس لئے کہ وه لوگ عقل نہيں رکھتے۔ 

  
   پيام:
  وگوں سے دوستانہ مراسم نہ رکھو جو اذان کا مذاق اڑاتے ہيں۔ ۔ ان ل١
۔ نماز، دين کا چہره اور نمونہ ہے، (گزشتہ آيت ميں دين کے مذاق اڑانے کی بات ہو رہی تھی اور اس آيت ميں نماز کو ٢

  مذاق سمجھنے کی بات ہو رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز دين کی ايک نماياں تصوير ہے۔ 
  نماز کيلئے بلند آواز سے بالنا چاہئے تاکہ سب لوگ اکٹھے ہوں اور نماز اعالنيہ طور پر ہونی چاہئے (ناديتم) ۔ ٣
۔ اسالمی معاشره ميں نماز کيلئے بلند آواز سے بالنا چاہئے اور اس کی زياده سے زياده تبليغ کرنی چاہئے اور انداز ايسا ہو۴

  کہ کسی کے مزاحم بھی نہ ہو۔ 
  دوں کا طريقہ کار تو منطقی گفتگو ہے ليکن بے عقل لوگوں کا کام مذاق اڑانا ہوتا ہے (ذالک بانھم قوم اليعقلون) ۔ عقلمن۵

   ۵٩آيت 
ِ َوَمآ اَْنَزَل اِلَْينَا َو َمآ اُْنِزَل ِمنْ  ّٰ   اَْکثََر ُکْم ٰفِسقُْوَن ه  قَْبُل َو اَنَّ  قُْل يَاَْھَل اْلِکٰتِب ھَْل تَْنقُِمْوَن ِمنَّا ااِلَّ اَْن ٰاَمنَّا بِا

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) آپ کہہ ديں کہ اے اہِل کتاب (يہود و نصارٰی) يہ جو تم ہم پر اعتراض کرتے ہو آيا ہم نے اس کے 
عالوه کوئی کام کيا ہے کہ خدا پر ايمان الئے، جو چيز ہم پر نازل ہوئی ہے اس پر اور جو کچھ (قرآن سے) پہلے نازل ہوا 

  انبياء پر) ايمان الئے، يقيناً تم ميں سے بہت سے لوگ حق کی حدود سے نکل گئے ہيں (اور فاسق ہو چکے ہيں)  (گزشتہ
  

   پيام:
۔ مخالفين کے ساتھ بھی اچھے انداز سے جھگڑنا چاہئے، يعنی ايسے استدالل پيش کرنے چاہئيں جن ميں دل کو نرم کر ١
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  دينے والے سواالت موجود ہوں (ھل تنقمون؟) 
٢ (   ۔ ہمارے ساتھ مخالفين کی دشمنی صرف ہمارے ايمان کی وجہ سے ہے (اال ان امنا با
  ۔ تاريخی اعتبار سے اہِل کتاب نے ہم پر ظلم کرنے کی کيا کسر باقی چھوڑی ہے؟ (ھل تنقمون منا) ٣
اور فاسق نہ سمجھو  ۔ دشمن کی سختی کے باوجود تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اور سب کو ايک جيسا۴

  (اکثرکم) 
  ۔ حق کا انکار اور حق کے پيروکاروں کی ايذارسانی، فسق ہے (فاسقون) ۵

   ۶٠آيت 
ُ َو َغِضَب َعلَْيِہ َو َجَعَل  ِ ط َمْن لََّعنَہُ ّهللاٰ ْن ٰذلَِک َمثُْوبَةً ِعْنِد ّهللاٰ َخنَاِز ْيَرَوَعْبَد الطَّاُغْوِت ط اُْوٰلٰٓئَک ِمْنھُُم اْلقَِرَدةَ َوالْ قُْل ھَْل اُنَبِّئُُکْم بَِشرِّ مِّ

بِْيِل ه  َکانًا وَّ اََضلُّ َعْن َسَوآِء السَّ مَّ   بَِشرٍّ
ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ آيا ميں تمہيں يہ خبر نہ دوں کہ خدا کے نزديک کن لوگوں کی بدترين جزا ہے؟ وہی لوگ 

ڈھايا ہے، اور ان ميں سے کچھ لوگوں کو بندروں اور سوروں کی شکل  ہيں جن پر هللا نے لعنت کی ہے اور ان پر غضب
ميں تبديل کر ديا ہے اور جنہوں نے طاغوت کی پرستش کی ہے۔ هللا کے نزديک ايسے لوگوں کا بدترين ٹھکانہ ہے اور راه 

  راست سے بھٹکے ہوئے گمراه ترين لوگ ہيں۔ 
  

  نکتہ: 
ق اڑاتے ہيں، اور انہيں ايمان رکھنے کی وجہ سے اذيتيں ديتے ہيں وه اپنے جو لوگ مسلمانوں کے دين اور نماز کا مذا

تاريک اور بے شرمانہ ماضی پر نگاه کيوں نہيں کرتے؟ کہ خدا کے قہر و غضب ميں گرفتار ہو کر مسخ اور رسوا ہوئے۔ 
يکن چونکہ بنی اسرائيل خود اگرچہ زمانہ پيغمبر اسالم کے يہودی بندروں اور خنزيروں کی صورت ميں تبديل نہيں ہوئے ل

کو ايک قوم اور اجتماعی اوصاف کا حامل سمجھتے تھے اور اپنے اسالف کے کارناموں پر فخر کرتے تھے اور انہيں اپنی 
  طرف نسبت ديتے تھے لٰہذا ان کے اسالف کی رسوائياں، ان کے غرور کو توڑ رہی ہيں۔ 

  
   پيام:
  ش زنی سے خوف مت کھاؤ کہ ان کی اپنی ايک رسوا کن تاريخ ہے۔ ۔ دشمن کے مسموم پروپيگنڈے اور ان کی ني١
  ۔ جو دوسروں کا احترام نہيں کرتا، اس کا بھی احترام نہيں کيا جاتا۔ ٢
۔ اگر اہل کتاب نے تہيہ کر ليا ہے کہ تمہارا مذاق اڑائيں اور تمہيں دکھ پہنچائيں تو ہم بھی ان کا تاريخی ريکارڈ پيش کئے ٣

  ا بندر اور خنزير بن جانا اور طاغوت کی پرستش کرنا) ديتے ہيں (ان ک
۔ دشمن کے مسخره بازی کے سوتوں (غرور اور تفوق طلبی) کو ان کے رسواکن ريکارڈ کے ذريعہ خشک کر دينا چاہئے۔۴
  ۔ طاغوت کی اطاعت کرنے والے، مسخ ہو جانے والوں کے زمره ميں شامل ہيں۔ ۵
ے پاس منطقی استدالل ہو اور دل پاک ہو۔ (گزشتہ آيت ميں بتايا گيا ہے کہ ان کے پاس ۔ تنقيد يا مذمت تو وه کرے جس ک۶

  کوئی منطقی دليل نہيں ہے اور اس آيت ميں بيان کيا گيا ہے کہ ان کے دل پاک نہيں تھے) 

   ۶١سوره مائده آيت 
ُ اَْعلَُم بَِما َکانُْوا يَْکتُُمْوَن ه  َو اَِذا َجآُء ْو ُکْم قَالُْوا ٰاَمنَّا َو قَْد دََّخلُْوا بِاْلُکْفِر وَ    ھُْم قَْد َخَرُجْوا بِہ ط َوّهللاٰ

ترجمہ۔ اور جب بھی وه (منافقين) تمہارے پاس آتے ہيں تو کہتے ہيں کہ "ہم ايمان لے آئے" حاالنکہ وه يقينی طور پر کفر 
ہيں۔ اور هللا تعالٰی بہتر طور پر آگاه ہے کہ جو ميں داخل ہو چکے ہوتے ہيں اور يقين کے ساتھ کفر کی حالت ميں باہر جاتے 

  کچھ وه چھپاتے ہيں۔ 
  

   پيام:
  ۔ لوگوں کا اظہار ايمان تمہيں دھوکہ ميں نہ ڈال دے۔ ١
  ۔ کفر کی حالت ميں آنا اور کافر ہو کر واپس جانا دل کی قساوت کی دليل ہے۔ ٢
  ور نہيں کر سکتا۔ ۔ ماحول اور معاشره انسان کو کسی چيز کے قبول کرنے پر مجب٣
  ۔ هللا تعالٰی دشمن کی باطنی کيفيت سے آگاه ہے۔ ۴
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  ۔ هللا تعالٰی، انسان کے ضمير اور باطن سے اس کی اپنی نسبت زياده آگاه ہے (اعلم) ۵
۔ بعض اوقات اسالمی معاشره کے مذہبی اجالسوں ميں بعض افراد کی شرکت ضروری نہيں ہے کہ ان کے خلوص کی ۶

  ايت پانے کے لئے ہو۔ وجہ سے اور ہد

   ۶٢سوره مائده آيت 
ْحَت ط لَبِْئَس َما َکانُْوا يَْعلَ  ْثِم َواْلُعْدَواِن َو اَْکلِھُُم السُّ ْنھُْم يَُساِرُعْوَن فِی ااْلِ   ُمْوَن ه َو تَٰری َکثِْيًرا مِّ

و گے کہ گناه اور ظلم اور حرام ترجمہ۔ اور (اے پيغمبر! تم) ان (ايمان کے دعويداروں) ميں سے بہت سے لوگوں کو ديکھ
  کا کھانے ميں جلدی کرتے ہيں۔ اور کيا ہی برا کام ہے جو وه کرتے ہيں۔ 

  
  نکتہ: 

گزشتہ آيت ميں ان لوگوں کی کافرانہ کيفيت کی بات ہو رہی تھی اور اس آيت ميں ان کی اخالقی، اجتماعی اور اقتصادی 
  خرابيوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ 

  
   پيام:
ف اور گمراه لوگوں پر تنقيد اور ان کی مذمت کرنے ميں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑنا چاہئے۔ ۔ منحر١

  (کثيرامنھم) 
۔ اسالمی معاشرے کی تصوير يہ ہے کہ اس ميں صدقات و خيرات اور نيکی کی طرف سبقت ہوتی ہے اور کافرانہ اور ٢

وتی ہے۔ پہلے معاشره کے لئے ہے "يسارعون فی الخيرات" اور منافقانہ معاشروں ميں فساد و خرابی کی طرف دوڑ ہ
  دوسرے کے لئے ہے (يسارعون فی االثم والعدوان) 

  ۔ منافقين کا اصل مقصد "شہوت" اور "ثروت" اور "قدرت" ہوتا ہے۔ ("اثم"، "سحت"، "عدوان") ٣
  ۔ گناه سے برتر، اس کا عالنيہ انجام دينا ہے (تری) ۴
اثم) اجتماعی برائيوں (عدوان) اور اداری و دفتری برائيوں (سخت و رشوت) سے برتر برائيوں کی ۔ اخالقی برائيوں (۵

  عادت بنا ليا ہے۔ (يسارعون استمرار پر داللت کر رہا ہے) 
  ۔ گناه کی آلودگی سے بدتر گناه ميں غرق ہونا ہے (فی االثم) ۶

   ۶٣آيت 
بَّانِيُْوَن َوااْلَحْ  ْحَت ط لَبِْئَس َما َکانُْوا يَْصنَُعْوَن ه لَْواَليَْنٰھھُُم الرَّ ْثَم َو اَْکلِِھُم السُّ   بَاِر َعْن قَْولِِھُم ااْلِ

ترجمہ۔ هللا والے اور تربيت کرنے والے علماء (جن کا معاشرے ميں مقام ہے اور کردار موثر ہے) ان لوگوں کو گناه آلود 
  ے کيوں نہيں روکتے؟ کس قدر برا کام کرتے ہيں! گفتار اور کردار سے اور ناجائز طريقے سے مال کھانے س

  
  نکتہ: 

ويں خطبہ) ميں ارشاد فرماتے ہيں: "هللا تعالٰی نے گزشتہ اقوام  ١٩٢حضرت علی عليہ اسالم خطبہ قاصعہ (نہج البالغہ کے 
يا تھا، خدا لعنت پر اس لئے قہر و غضب نازل کيا ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فريضہ ترک کر د

  کرے گناه کا ارتکاب کرنے والے عوام اورچپ رہنے والے علماء پر"۔ 
  

   پيام:
۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فريضہ کی ادائيگی سب سے پہلے علماء پر عائد ہوتی ہے اور ان کا کام صرف ١

  دين سکھانا اور تقرير کرنا نہيں ہے۔ 
  ے سے ان کی التعلقی برائيوں کی ترويج کا سبب ہوتی ہے۔ ۔ علماء کی خاموشی اور معاشر٢
  ۔ علماء کے پاس اقتدار ہونا چاہئے تاکہ وه وعظ و تبليغ کے عالوه اس کے ذريعہ برائيوں کا سدباب کر سکيں (ينھاھم) ٣
يسارعون۔۔۔ اگر نہی عن المنکر، گناه کو نہيں روک سکتی، کم از کم اس کی سرعت اور تيزی کو تو روک سکتی ہے۔ ( ۴

  لوالينھا ھم) 
۔ علماء اہل کتاب نے تو اپنے کم از کم فريضہ کو بھی ادا نہيں کيا (ا س سے پہلی آيت اثم، عدوان اور حرام خواری کو ان ۵
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کے گناه شمار کيا گيا ہے ليکن اس آيت ميں "عدوان" کا لفظ نہيں آيا۔ جو شايد يہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ اگر علماء 
  اب عدوان کو نہيں روک سکتے تھے، "سحت" کو تو روک سکتے تھے اور کيوں نہيں روکا؟) اہل کت

۔ علم زينت يہ ہے کہ اس کا اظہار کيا جائے اور اس کی برائی اس بات ميں ہے کہ خاموشی اختيار کرکے حق بات کو ۶
  چھپايا جائے۔ 

ر جرائم پيشہ لوگوں سے زياده بدتر ہے کيونکہ يہ سمجھ ۔ برائيوں کے سامنے خاموشی اختيار کر لينے واال عالم، مجرم او٧
   44رکھتا ہے اور بيان کی قدرت بھی، ليکن کوئی کام نہيں کرتا۔ 

   ۶۴آيت 
ِ َمْغلُْولَةٌ ط ُغلَّْت اَْيِدْيِھْم َولُِعنُْوا بَِما قَالُْوا بَْل يَٰدهُ َمْبُسْوطَٰتنِ  آ اُْنِزَل اِلَْيَک يُْنفُِق  َو قَالَِت اليَّھُْوَد يَُد ّهللاٰ ْنھُْم مَّ َکْيَف يََشآئُط َو لَيَِز ْيَدنَّ َکثِْيًرا مِّ

ُکْفًرا ط َو اَْلقَْينَا بَْينَھُُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضآَء اِلَی يَْوِم اْلقِٰيَمِة ط ُکلَّمَ  بَِّک طُْغيَانًا وَّ ُ ِمْن رَّ َو يَْسَعْوَن فِی  آ اَْو قَُدْو ا نَاًرا لِّْلَحْرِب اَْطفَاَھَا ّهللاٰ
ُ اَل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدْيَن ه    ااْلَْرِض فََساًداط َوّهللاٰ

ترجمہ۔ اور يہوديوں نے کہا کہ "خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے" ان کے اپنے ہاتھ بندھتے رہيں، وه اس طرح کی بات کرنے سے 
ميشہ کھلے ہيں، وه جس طرح چاہتا ہے خدا کے لطف و کرم سے دور ہو گئے۔ بلکہ خدا کے تو دونوں دست (قدرت) ہ

بخشش کرتا ہے۔ (دشمن اس قدر ہٹ دھرم اور ضدی ہيں کہ) جب بھی کوئی چيز (اے رسول!) آپ پر نازل ہوتی ہے (اسے 
قبول کرنے اور اس پر ايمان النے کے لئے بجائے) ان ميں سے بہت لوگوں کے کفر اور سرکشی ميں اضافہ کر ديتی ہے۔ 

بغض و عناد کی وجہ سے) قيامت کے دن تک ان کے درميان دشمنی اور کينہ ڈال ديا ہے۔ وه جب بھی  اور ہم نے (ان کے
جنگ کے لئے آگ بھڑکاتے ہيں خداوند عالم (اسالم کے فائده اور ان کے نقصان ميں) اسے بجھا ديتا ہے۔ وه ہميشہ زمين ميں

  ۔ اور هللا تعالٰی فساد کرنيوالوں کو دوست نہيں رکھتا۔ فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی کی کوششوں ميں لگے رہتے ہيں
  

   نکتہ:
گزشتہ آيت ميں يہوديوں کی مخالفانہ اور غيرمربوط باتوں کا ذکر اور علماء کا ايسی باتوں سے نہ روکنے کا تذکره تھا۔ اور 

تھ بندھا ہوا اب وه ہميں اقتدار و قدرت اس آيت ميں ايسی باتوں کا ايک نمونہ بيان کيا گيا ہے کہ يہودی کہتے ہيں۔ "خدا کا ہا
  اور شان وشوکت نہيں دے سکتا جيسا کہ ہم سابق ميں قدرت مند تھے۔" 

شيعی روايات کے مطابق يہ آيت بتا رہی ہے کہ يہوديوں کا قضا و قدر کے بارے ميں کيا عقيده ہے؟ کيونکہ يہوديوں کے 
کھلے تھے جو چاہتا تھا پيدا کر ديتا تھا۔ اور جب سب کچھ خلق کر ليا  عقيده کے مطابق ابتدائے آفرينش ميں تو خدا کے ہاتھ

  اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں۔ 
(اور اردو ميں "ہاتھ") کنايہ کے ‘ آيت ميں "يد" (ہاتھ) کا لفظ "قدرت" کے معنی ميں ہے۔ عربی ميں "يد" فارسی ميں "دست

وتے ہيں۔ مثالً ہم روزمره کی باتوں ميں کہتے ہيں کہ فالں شخص طور پر قدرت اور اثر و رسوخ کے معنی ميں استعمال ہ
کا فالں عالقہ يا فالں ادارے ميں ہاتھ ہے۔ يا فالں شخص کے بڑے لمبے ہاتھ ہيں۔ يا فالں کے ہاتھ کٹ گئے۔ يا فالں شخص 

  تک ہمارا ہاتھ نہيں پہنچ سکتا۔ يعنی ہمارے بس سے باہر ہے وغيره۔ 
"اولياء هللا خدا کے ہاتھ ہيں" يعنی لوگوں کے لئے خدا کی رحمت اور لطف و کرم کا واسطہ اور  روايات ميں يہ آيا ہے کہ

  وسيلہ ہيں۔ 
  

   پيام:
۔ اپنی عدم لياقت اور نااہلی کا الزام دوسروں پر نہ لگاؤ۔ (شيطان نے اپنے تکبر کا الزام خدا پر لگايا اور اس کی طرف گمراه 

ما اغوتينی") اور يہوديوں نے بھی اپنی بے لياقتی اور نااہلی کا الزام خدا پر لگايا اور کرنے کی نسبت دی اور کہا: "رب ب
  اس کی توجيہ يوں کی کہ خدا بخيل ہے (يدهللا مغلولہ) 

۔ دين ميں کج فہمی کی اجازت نہيں ہے۔ (عالمہ طبا طبائی مرحوم فرماتے ہيں کہ جب فقر و فاقوں کی نوبت آ جاتی يا خدا ٢
ے کی آيت نازل ہوئی تو يہودی کہتے کہ: يہ قحط کی صورت اور قرض الحسنہ کی يہ آيت اس بات کی دليل کو قرض دين

  ہے کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں) 
  ۔ جيسا کردار ويسی ہی کيفر۔ انہوں نے کہا: (يدهللا مغلولہ) هللا نے فرمايا، (غلت ايديھم) ٣
يں شريک ہونا ہوتا ہے (خدا کی طرف ہاتھ بندھنے کی نسبت بعض يہودی ۔ دوسروں کے گناه پر راضی ہونا خود گناه م۴

ديتے تھے۔ ليکن چونکہ دوسرے تمام يہودی اس پر راضی تھے لٰہذا اس غلط اور گمراه کن نظريہ کی نسبت سب کی طرف 
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  دی گئی۔ (قالت اليہود) 
اتھ بندھا ہوا ہے، آيت کہہ رہی ہے خدا کے دونوں۔ جواب، اعتراض سے زياده طاقتور ہونا چاہئے۔ (انہوں نے کہا: خدا کا ہ۵

 ہاتھ کھلے ہيں۔ يعنی خدا صرف قدرت ہی نہيں رکھتا قدرت کاملہ بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا "يدهللا" آيت نے کہا: "يداه") 
ی صحيح تفسير ۔ قرآن مجيد ميں جس جگہ کوئی ايسا نقطہ نظر آئے جس کا بظاہر عقل کے ساتھ سازگار نہيں ہوتا تو اس ک۶

تالش کرنی چاہئے۔ (خدا کی طرف "ہاتھ" کی نسبت کہ "يداه مبسوطتان) جبکہ خدا کا جسم ہی نہيں کہ اس کے دو ہاتھ ہوں۔ 
  تو يہاں سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ "ہاتھ" خدا کی قدرت اور طاقت سے کنايہ کے طور پر استعمال ہوئے ہيں) 

کے لئے نور اور ہدايت ہے، اسی طرح ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے لئے کفر اور  ۔ جس طرح قرآن مجيد، پرہيزگاروں٧
  سرکشی کا موجب بن جاتا ہے (ويزيدن۔۔۔ ) 

  ۔ يہودی ہميشہ سے فتنہ کی آگ بھڑکاتے آ رہے ہيں ليکن خود ہی اس ميں جل جاتے ہيں۔ (کلما اوقدوا۔۔ ) ٩
  ) ۔ يہودی بظاہر قيامت تک رہيں گے (الی يوم القيٰمة١٠
۔ جب تک مسلمان، حضرت رسول پاک کی اتباع کرتے رہے اس وقت تک خدا بھی يہوديوں کے فتنہ و فساد اور جنگ ١١

کی آگ کو بجھاتا رہا اور جب سے وه اس رستے سے ہٹ گئے اور نصرت اٰلہی کا سہارا چھوڑ ديا اس وقت سے يہوديوں 
  کے فتنوں کی آگ ميں جل رہے ہيں۔ 

يہوديوں ميں کينہ اور دشمنی کا ڈالنا بھی خدا کی طرف سے ہے اور آتش جنگ کا بجھانا بھی اسی  ۔ سزا کے طور پر ان١٢
 کی طرف سے ہے۔ (القينا۔۔۔ اطفا) 

 

 تفسيرنور

 

  سوره مائده

   ٨٠تا  ۶۵آيت نمبر 

   ۶۵آيت 
ِت النَّعِ    ْيِم ه َولَْو اَنَّ اَْھَل اْلِکٰتِب ٰاَمُنْ◌وا َو اتَّقَْوا لََکفَّْرنَا َعْنھُْم َسيِّاَتِِھْم َو اَلَ ْدَخْلٰنھُْم َجنّٰ

ترجمہ۔ اور لوگ اہل کتاب (يہود و نصارٰی) ايمان لے آئے اور تقوٰی اختيار کرتے تو يقيناً ہم بھی ان کے گناه معاف کر 
  ديتے، اور پورے يقين کے ساتھ ہم انہيں نعمتوں بھری بہشت ميں لے جاتے۔ 

  
   پيام:
  (ولو ان اھل الکتاب)  ۔ شديد طريقہ پر مذمت کرنے کے ساتھ، واپسی کی راه بھی کھلی رکھنی چاہئے١
۔ ايمان اور اسالم لے آنے سے سابقہ گناه معاف ہو جاتے ہيں (حديث پاک ميں ہے کہ "االسالم يجب ما قبلہ" يعنی اسالم ٢

  سابقہ خطاؤں کو معاف کر ديتا ہے اور قرآن مجيد کہتا ہے (لفکرنا) 
  ۔ تقوٰی گناہوں کا کفاره ہوتا ہے (اتقوا لکفرنا) ٣
  بغير ايمان کارساز نہيں ہوتا (امنوا و اتقوا) ۔ تقوٰی کے ۴
  ۔ خدا کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کے حصول کے لئے پہلے پاک صاف ہونا چاہئے (کفرنا، ادخلنا) ۵
  ۔ خدا کے پاس عفو و درگزر کے عالوه لطف و کرم بھی ہے (والدخلنا) ۶

   ۶۶آيت 
ةٌ َولَْو اَنَّھُْم اَقَاُمْوا التَّْوٰريةَ َواْلِ  بِِّھْم اَلَ َکلُْوا ِمْن فَْوقِِھْم َوِمْن تَْحِت اَْرُجلِِھْم ط ِمْنھُْم اُمَّ ْنھُْم  ْنِجْيَل َوَمآ اُْنِزَل اِلَْيِھْم ِمْن رِّ ْقتَِصَدةٌ ط َو َکثِْيٌر مِّ مُّ

  َسآَء َما يَْعَملُْوَن ه 
م رکھتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پرترجمہ۔ اور اگر وه (يہودی و نصارٰی) توريت، انجيل اور اس چيز کو قائ

نازل ہوئی ہے تو ان کے اوپر سے (آسمانی برکتيں) اور نيچے سے (زمينی برکتيں) ان تک پہنچ جائيں اور وه) مزے سے 
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  کھاتے۔ ان ميں سے کچھ تو ميانہ رو (اعتدال پسند) ہيں اور بہت سے لوگ برے کام کرتے ہيں۔ 
  

   نکتہ:
کتابوں کے پيروکار قرآن کے آگے جھک جاتے، اور قرآن کے آگے جھکنے کا مقصد بنی اسرائيل کا  اگر دوسری آسمانی

عربوں کے آگے گھٹنے ٹيکنا نہ سمجھتے، اور يہ سمجھتے کہ انبياء کی اصول تعليمات ايک ہی ہيں اور توريت و انجيل 
ہے نا کہ سابقہ آئين و دستور کا بطالن ہے تو وه  کے بعد نازل ہونے والی کتاب (قرآن) پر ايمان، اوپر کی کالس تک رسائی

  قيامت کے دن آخرت ميں بہره مندی کے عالوه اسی دنيا ميں بھی انواع و اقسام کی نعمتوں سے ماال مال ہوتے۔ 
سابقہ آيت ميں معنوی اور اخروی سعادت کے حصول ميں ايمان کے عمل دخل کو بيان کيا گيا ہے اور اس آيت ميں دنيوی 

  ت اور اقتصادی آسائشوں کو ذکر کيا گيا ہے۔ سعاد
پہلی آيت ميں يہوديوں کے عقيده کو بيان کيا گيا ہے کہ وه خدا کے بارے ميں کہتے ہيں کہ خدا کا ہاتھ بند ہے، اور اس آيت 

ہيں يا  ميں اس بات کی طرف اشاره ہے کہ يہوديو تم آسمانی کتابوں کی طرف رجوع کرو پھر ديکھو کو خدا کے ہاتھ بندھے
کھلے؟ اگر تمہاری عظمت، ذلت ميں تبديل ہوگئی ہے تو يہ تمہارے کفر اور احکام الٰہی سے منہ موڑ لينے کی وجہ سے ہے

  نا کہ خدا کے بخل کی وجہ سے! 
  

   پيام:
  ۔ تمام آسمانی کتابيں قابل احترام ہيں (اقامو اا لتوٰرة واال نجيل۔۔۔۔۔) ١
 کے لئے ان کے صحيح عقائد اور مقدسات پر حملہ نہ کرو۔ (اقاموا التوٰرة واالنجيل۔۔)  ۔ دوسروں کو اسالم کی دعوت دينے٢
۔ آسمانی کتابيں، تمام تحريکوں کے لئے راہنما، محور اور آئين کی حيثيت رکھتی ہيں۔ جس طرح محاذ جنگ پر جھنڈے کی٣

  حيثيت ہوتی ہے کہ اسے ہميشہ کھال اور سربلند رہنا چاہئے (اقاموا) 
   44مذہب کی طرف توجہ اور دينی دستوروں پر عمل مادی زندگی کو بھی سنوارتا ہے (الکلوا۔۔۔ ) ۔ ۴
  ۔ اسالم، عوام کے رفاه اور سہولت کو بھی مدنظر رکھے ہوئے ہے۔ (الکلوا۔۔۔ ) ۵
ھی موجود ہوتے ۔ بگڑا ہوا معاشره انسان کو بگڑنے پرمجبور نہيں کرتا، بدکاروں کے انبوه کثير ميں معتدل مزاج لوگ ب۶

  ہيں (منھم امة معتقدة) 
  ۔ لوگوں کا ايمان، نظام کائنات، زمين، ابروباراں، زراعت اور باغات وغيره ميں بڑا عمل دخل رکھتا ہے (تفسيرالميزان) ٧
  ۔ کبھی بھی ايک اکائی، ايک قوم، ايک عالقہ اور ايک مذہب کے تمام لوگوں کو برا نہ سمجھو، (منھم امة مقتصدة) ٨
  کتاب آسمانی کی صرف تالوت ہی کافی نہيں اس کا قائم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے (اقاموا التوٰرة)  ۔٩
  ۔ قرآن کی مخاطب تمام امتيں ہيں صرف مسلمان نہيں ہيں (ما انزل اليھم من ربھم) ١٠

   ۶٧آيت 
بَِّک ط َو اِنْ  ُسْوُل بَلِّْغ َمآ اُْنِزَل اِلَْيَک ِمْن رِّ َ اَل يَْھِدی اْلقَْوَم  يَاَ يُّھَا الرَّ ُ يَْعِصُمَک ِمَن النَّاِس ط اِنَّ ّهللاٰ لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسلَتَہ ط َوّهللاٰ

  اْلٰکفِِرْيَن ه 
ترجمہ۔ اے رسول! جو کچھ کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کيا گيا ہے وه پہنچا دو۔ اور اگر تم نے ايسا نہ 

رسالت کو نہيں پہنچايا۔ (ڈرو نہيں) خدا تمہيں لوگوں (اور ان افراد کے شر) سے بچائے گا (جو اس اہم پيغام کو کيا تو اٰلہی 
  سننا گوارا نہيں کرتے) يقيناً خداوند عالم کافر لوگوں کو ہدايت نہيں کرتا۔ 

  
   نکتہ:

نار" جيسے بعض اہلسنت مفسرين کہتے تمام شيعہ مفسرين روايات اہل بيت کی رو سے اور فخر رازی اور صاحب تفسير "ال
  ہيں کہ اس آيت کا تعلق علی بن ابی طالب کی واليت اور واقعہ غديرخم سے ہے۔ 

آيت کا انداز تخاطب اور لب و لہجہ اسے پہلے اور بعد کی آيات سے جدا کر رہا ہے پورے قرآن ميں صرف اسی مقام پر 
سال کے عرصہ  ٢٣گئی ہے کہ اگر تم نے ايسا نہ کيا تو جو کچھ تم نے پيغمبر کو پيغام نہ پہنچانے پر زبردست تہديد کی 

  ميں کاررسالت انجام ديا ہے وه سب اکارت جائے گی۔ 
  اب يہاں پر ديکھنا يہ چاہئے کہ يہ کيسا اہم پيغام ہے جس کے بارے ميں اس قدر تاکيد و تہديد سے کام ليا گيا ہے؟ 

  مضامين پر تفصيل سے روشنی ڈالتے ہيں۔ اس آيت ميں چند نکات ايسے ہيں جو اس کے 
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  ۔ سوره مائده رسالت مآب صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ايام ميں نازل ہوئی۔ ١
۔ آيت ميں آنجناب کو "يا ايھا النبی" کے ساتھ خطاب کرنے کی بجائے "يا ايھا الرسول" کے ساتھ خطاب کيا گيا ہے۔ جس ٢

  ت کا کوئی اہم پيغام ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسال
۔ "ابلغ" کی بجائے "بلغ" کے ساتھ تبليغ رسالت کا حکم ديا گيا ہے جو ايک اہم سرکاری اور حتمی پيغام ہونے کی عالمت ٣

  ہے۔ 
۔ آيت شريفہ ميں پيغمبر اکرم کو اس اہم پيغام نہ پہنچانے پر اس قدر دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے ايسا نہ کيا اور ۴
  گوں تک اسے نہ پہنچايا تو ان کی تمام تئيس سالہ دينی خدمات اور رسالت کا کام رائيگاں ہو جائے گا۔ لو
۔ رسول گرامی اسالم کو اس پيغام کے پہنچانے پر کوئی خاص انديشہ درپيش تھا، جس کی بنا پر خداوند عالم ان کی ۵

  فوظ رکھيں گے"۔ دلجوئی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ "ہم تمہيں لوگوں کے شر سے مح
۔ سرکار رسالت کو اپنی جان کا خطره نہيں تھا، کيونکہ آپ تو اس وقت بھی نہيں ڈرے تھے تنہائيوں کے خالف برسرپيکار۶

رہے اور مشرکين کے ساتھ کئی لڑائياں لڑيں حاالنکہ اس وقت آپ اکيلے تھے اور خطرات اس سے کہيں زياده تھے۔ اس 
جاتے اور اصحاب کو اذيتيں پہنچائيں جاتيں۔ اب جبکہ آپ عمر کے آخری حصے ميں ہيں  زمانے ميں تو آپ کو پتھر مارے

  اور اصحاب و احباب کی کثرت ہے کيسے ڈر سکتے ہيں؟ 
۔ آيت ميں ايک ايسا پيغام ہے جو اپنی اہميت کے لحاظ سے نبوت و رسالت کے تمام عرصے کے کار رسالت کے برابر ٧

  ہے۔ 
  ت کے تسلسل کا پيغام پنہاں ہے۔ (من ربک) ۔ اس آيت ميں اٰلہی تربي٨
۔ اس پيغام کا مضمون کوئی خاص بنيادی اور اساسی مسئلہ ہونا چاہئے، ورنہ عام جزوی اور انفرادی مسائل ميں اس قدر ٩

  دھمکی يا دلجوئی کی ضرورت نہيں ہوتی۔ 
نکہ يہ اصول تو بعثت کے پہلے ہی ايام ميں ۔ آيت کا پيغام توحيد، نبوت اور معاد (قيامت) سے متعلق بھی نہيں ہے، کيو١٠

مکہ مکرمہ ميں بيان کئے جا چکے تھے اور آنحضرت کی عمر کے آخری دنوں ميں اس بارے ميں اس قدر تاکيد کی 
  ضرورت نہيں ہے۔ 

ت کی۔ آيت کا پيغام، نماز، روزه، حج، زکٰوة، خمس، جہاد وغيره کے بارے ميں بھی نہيں ہے کيونکہ يہ سب کچھ آنحضر١١
سالہ زندگی ميں بيان ہو چکے ہيں اور لوگ بھی ان پر عملدرآمد کر چکے ہيں اور ان کے بارے ميں کسی قسم کا خدشہ  ٢٣

  يا انديشہ بھی پيش نظر نہيں ہے۔ 
تو پھر اس اہم پيغام کا مضمون اور مقصد کيا ہے جو اس آخری سورت ميں آيا ہے؟ بہت سی شيعہ اور سنی روايات ہميں اس

ہجری سے  ١٠ذی الحجہ  ٨سے نجات دالتی ہيں اور ہماری راہنمائی کرتی ہيں۔ روايات بتاتی ہيں کہ اس آيت کا تعلق  حيرت
ہے جو حجة الوداع کے سفر ميں آنحضرت پر نازل ہوئی ہے۔ اور وه يوں کہ جب سرکار رسالت آخری حج سے فارغ ہو کر 

ام پر آپ نے حکِم الٰہی کے تحت تمام لوگوں کو رکنے کا حکم ديا مدينہ واپس تشريف لے جا رہے تھے تو "غديرخم" کے مق
  اور سب حاجی صاحبان وہيں پر جمع ہوئے۔ 

يہ وه جگہ ہے جس ميں پانی بھی تھا اور درخت بھی جو حجاز کی گرمی ميں بڑے کارآمد تھے اور يہيں سے ہی اہِل يمن، 
  رے سے جدا ہوتے۔ عراق، شام، مدينہ اور حبشہ کے حاجيوں کے قافلے ايک دوس

مقام غديرخم ميں حضرت رسالت مآب نے مسلمانوں کے جم غفير ميں اونٹوں کے پاالنوں کا منبر تيار کرايا اور اس پر 
تشريف لے جا کر ايک طويل خطبہ ارشاد فرمايا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص اور اہم ترين مسئلہ پيش نظر ہے 

يا جا رہا ہے۔ اور وه بھی ايسی جگہ پر جہاں جھلسا دينے والی گرمی ہو اور زمين آگ جس کے لئے طوالنی خطبہ ارشاد ک
اگل رہی ہو۔ لوگ اپنے سروں پر کپڑے ڈالے ہوئے تھے اور عبائيں نيچے بچھائے ہوئے تھے۔ اس خطبہ کا ابتدائی حصہ 

ھی۔ نئی بات وہاں سے شروع ہوئی جب توحيد، نبوت اور معاد پر مشتمل تھا۔ جو نوعيت کے لحاظ سے کوئی نئی بات نہيں ت
آنحضرت نے اپنے وصال کی خبر دی اور اپنے بارے ميں لوگوں کا نظريہ معلوم کرنا چاہا۔ سب نے آپ کی عظمت، 

  شرافت، خدمت اور رسالت کی اعلٰی درجہ کی گواہی دی۔ 
ستقبل کے لئے ايک اہم پيغام ان جب آپ مطمئن ہو گئے کہ آپ کی آواز چار اطراف تک بخوبی پہنچ رہی ہے، تو اس پر م

لوگوں تک پہنچايا۔ اور اطمينان کا يہ حصول مستقبل کی پيش بندی کے لئے تھا تاکہ کل کوئی يہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے آپ 
کا پيغام نہيں سنا تھا۔ کيونکہ جب آنحضرت کی وفات کے بعد بنت پيغمبر حضرت فاطمہ زہرا نے ہر ايک کے دروازے پر 

ا: "کيا تم غديرخم ميں موجود نہيں تھے؟ اور تم نے نہيں سنا تھا رسول خدا نے علی کے بارے ميں کيا کہا؟ اور جا کر يہ کہ
کيا علی کا امام اور رہبر کی حيثيت سے تعارف نہيں کرايا؟ ۔۔۔ " تو وه لوگ جواب ميں کہتے: "ہم غديرخم ميں پيغمبر سے 
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  نا!" دور بيٹھے ہوئے تھے اور ان کی آواز کو نہيں س
  خدا کی پناه اس حق پوشی، ڈر، بے وفائی اور بنت پيغمبر سے جھوٹ بولنے سے!!! 

بہرحال، تاريخ کے ان حساس ترين لمحوں ميں اور اس کيفيت کے ساتھ ارشاد فرمايا: "من کنت مواله فعلی مواله" يعنی جس 
  کا ميں موال و رہبر ہوں، علی بھی اسی کے موال و رہبر ہيں۔ 

  ا کہ اس اہم پيغام کا موضوع "علی بن ابی طالب کی رہبری، امامت اور خالفت" تھا۔ پس معلوم ہو
  

   پيام:
۔ خطاب کی نوعيت، ہدف کی نوعيت سے ہم آہنگ ہونی چاہئے۔ چونکہ ہدف، پيغام کی رسالت ہے لٰہذا خطاب بھی ١

  (يايھاالرسول) کے ساتھ ہوا ہے۔ 
ں ہوتے، بعض اوقات ايک جملہ کو ظاہر نہ کرنا، تمام حقائق کے چھپانے ۔ خدائی احکام اور پيام، سب ايک سطح کے نہي٢

  کے برابر ہوتا ہے۔ 
  ۔ دشمن کے نيزوں، تلواروں اور ايذارسانيوں سے زياده خطره نہيں ہوتا جتنا خطره داخلی فتنوں سے ہوتا ہے۔ ٣
  ۔ اگر قيادت اور رہبری صحيح نہ ہو مذہب اور امت برباد ہو جاتے ہيں۔ ۴
  ہود و مشرکين سے جنگ کرنا اتنا خطرناک نہيں جتنا حسد کی آفتيں خطرناک ہوتی ہيں۔ ۔ ي۵
  ۔ اسالم کا اصل رکن اسالمی قيادت اور اسالمی حکومت ہے۔ (رسالتہ) ۶
  ۔ اسالمی رہبر کا انتخاب خدا کی طرف سے ہونا چاہئے (ماانزل اليک من ربک) ٧

  (مالحظہ ہو تفسيرالميزان) 
  ر ايک طرح کا کفر ہے (ان هللا اليھٰدی القوم الکافرين) ۔ واليت کا انکا٨
  ۔ زمان اور مکان دو ايسے عناصر ہيں جو تبليغ کے لئے اہم ارکان کی حيثيت رکھتے ہيں۔ "غديرخم" ٩
۔ لوگ تو دو گواہوں کے ساتھ اپنا حق حاصل کر ليتے ہيں، ليکن علی بن ابی طالب ہزارہا گواہوں کی موجودگی ميں اپنا ١٠
  ق حاصل نہ کر سکے۔ خدا برا کرے دنيا کی محبت اور حسد کا! ح

   ۶٨آيت 
ْنِجْيَل َوَمآ اُْنِزَل اِلَْيُکْم ِمْن  ی تُقِْيُموا لتَّْوٰريةَ َوااْلِ بُِّکْم ط َو لَيَِزْيَدنَّ َکثِْيًرا ِمْنھُْم َمآ اُْنِزَل اِلَ قُْل يَاَ ْھَل اْلِکٰتِب لَْستُْم َعلَی َشْ◌ی ٍء َحتّٰ ْيَک رِّ

بَِّک طُْغيَانًا وَّ ُکْفًرا َفاَل تَاَس َعلَی اْلقَْوِم اْلٰکفِِرْيَن ه    ِمْن رِّ
ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ اے اہِل کتاب! جب تک تم تورات، انجيل اور اس چيز کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم 

ہو گے۔ اور جو قرآن (اے پيغمبر!) تم پر تمہارے  پر نازل ہوئی ہے قائم نہيں کرو گے (دين برحق کی) کسی چيز پر نہيں
پروردگار کی طرف سے نازل کيا گيا ہے باليقين ان ميں سے بہتيروں کی سرکشی اور کفر ميں اضافہ کر دے گا، لٰہذا کافر 

   45لوگوں پر افسوس نہ کيا کرو۔ 
  

   پيام:
  واالنجيل و ما۔۔۔ ) ۔ تمام آسمانی کتابوں پر ايمان رکھنا ضروری ہے (يقيموا التوٰرة ١
۔ ايمان کا دعوٰی ہی کافی نہيں اسے قائم رکھنا اور اس کے مطابق عملی اقدام بھی ضروری ہوتا ہے (حتی يقيموا) جو عمل ٢

  نہيں کرتا بے دين ہے (لمنکم علی شٔی) 
 ونا چاہئے۔ (تقيموا، اقاموا) ۔ دينی احکام اور آسمانی کتاب کے قوانين کو محور عمل ہونا چاہئے اور انہی کی مقتدر اعلٰی ہ٣
۔ انسان کی شخصيت اور ان کی قدرو قيمت ان کے مذہبی امور کی پاسداری کے مطابق ہوتی ہے۔ (لستم علی شٔی حتی ۴

  تقيمون) 
۔ تبليغ کا خوبصورت انداز يہ ہے کہ سب سے پہلے دوسروں عقائد حقہ کا احترام کرو پھر انہيں اپنے مذہب کی راہيں ۵

  يت، انجيل اور قرآن) دکھاؤ (تور
۔ افراد کا کفر اور ان کی سرکشی نہ تو نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی دين و مذہب کو، بلکہ خود ان کے اپنے ۶

  لئے نقصان ده اور مضر ہوتی ہے اور دين و مہذب کا حامی خود خدا ہے، (فالتاس) 
  ز نہيں ہے (فالتاس) ضدی مزاج اور ہٹ دھرم افراد کے لئے افسوس کرنا جائ ٧
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   ۶٩آيت 
ِخِر وَ  ِ َواْليَْوِم ااْلٰ ّٰ ابِئُْوَن َو النَّٰصٰری َمْن ٰاَمَن بِا   َعِمَل َصالِحاً فاََل َخْوٌف َعلَْيِھْم َواَل ھُْم يَْحَزنُْوَن ه اِنَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوالَِّذْيَن ھَاُدْ◌وا َوالصَّ

ودی، صابی اور نصرانی ہيں، جو بھی (اپنے زمانے ميں) خدا اور قيامت کے دن پر ايمانترجمہ۔ يقينا جو لوگ مومن ہيں، يہ
   46لے آيا اور نيک کام انجام ديئے ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وه غمگين ہوں گے۔ 

  
   نکتہ:

  ان) حضرت امام رضا عليہ اسالم کے فرمان کے مطابق "صائبين" ستاره پرست ہيں۔ (تفسير اطيب البي
آيت کا تعلق ان لوگوں کے ايمان اور عمل صالح سے ہے جو اپنے دور کے دين کے پيروکار تھے اور نئے دين کے آجانے 
کے بعد، انہيں چاہئے کہ خدا کی نئی شريعت پر ايمان لے آئيں ورنہ تو ان کے بعد ميں آنے والے انبياء کی بعثت کا مقصد 

دوسرے لوگ مسلمانوں کی طرح اسالم پر ايمان لے آئيں اور اعمال صالح بجا  ہی فوت ہو جائے گا۔ يہودی، نصرانی اور
  الئيں تو ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہيں ہوگا۔ 

١ (   ۔ قوم پرستی، نسل پرستی اور ہر قسم کا مذہبی تعصب قطعاً ممنوع ہے (من امن با
اور عمل صالح ہے" نہ تو خالی خولی دعوے ہيں اور نہ ۔ تمام آسمانی اديان ميں سعادت کا معيار صرف اور صرف "ايمان٢

  ہی کسی خاص اسم سے موسوم ہونا۔ 
  ۔ ايمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ (امن۔۔۔ وعمل) ٣
  ۔ سکون و اطمينان صرف ايمان اور عمل صالح کے زيرسايہ حاصل ہوتا ہے (فالخوف۔۔۔ ) ۴

   ٧٠آيت 
ی اَْنفُُسھُْم فَِرْيقًالَقَْد اََخْذنَا ِمْيثَاَق بَ  بُْوا َو فَِرْيقًا يَْقتُلُْوَن ه  نِْی اِْسَرآئِْيَل َو اَْرَسْلنَا اِلَْيِھْم ُرُساًل ط ُکلََّما َجاَء ھُْم َرُسْوٌل بَِما اَل تَْھٓوٰ   َکذَّ

غمبر ان کے پاس ترجمہ۔ يقينا ہم نے بنی اسرائيل سے عہد و پيمان ليا اور ان کی طرف رسول بھيجے، جب بھی کوئی پي
 کوئی (پيغام اور) بات لے آيا جو ان کی منشا کے خالف تھی تو کچھ کو تو انہوں نے جھٹال ديتے اور کچھ کو قتل کر ديتے۔ 

  
   نکتہ:

  ميں گزر چکا ہے۔  ٨١اور سوره آل عمران / ٩٣اس آيت ميں "ميثاق" سے مراد شايد وہی عہد و پيمان ہے جو سوره بقره/
ور منشاء کے خالف انبياء کی دعوت، اولياء خدا کی تکذيب، لوگوں کی پيمان شکنی اور اولياء هللا کی لوگوں کی مرضی ا

شہادت کا تذکره اور وه بھی ايسی آيات ميں جو مقام غديرخم ميں علی عليہ السالم کے منصب امامت و خالفت پر فائز ہونے 
ت نہيں ہے۔ اسی طرح يہ آيت جو پيمان غديرخم کے بعد کی آيت کے بارے ميں نازل ہونے والی آيت کے بعد، کوئی اتفاقی با

ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی عقود و پيمان کو پورا کرنے " سے ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کئی 
  پيام مضمر ہيں۔ 

  
   پيام:
  ہيں۔ ۔ عہد شکنی، پيغمبرکشی ، تکذيب اور ہٹ دھرمی بنی اسرائيل کی خصوصيات رہی ١
  ۔ انبياء کرام عليہم اسالم کی تکذيب کا سرچشمہ نفسانی خواہشات ہيں (بما التھوی۔۔۔ ) ٢
  ۔ بنی اسرائيل ميں صرف حضرت موسٰی ہی نہيں کئی دوسرے انبياء بھی گزر چکے ہيں (رسال) ٣
ے واقعات سے عبرت ۔ بنی اسرائيل کی تاريخ سے واقفيت سے ايک تو ان کے حقائق سے واقفيت ہوتی ہے دوسرے ان ک۴

حاصل ہوتی ہے تيسرے اس سے مسلمانوں کو خبردار کيا جاتا ہے اور چوتھے سب لوگوں کے لئے خطرے کی گھنٹی بھی 
  ہے۔ 
  ۔ تمام انبياء عليہم اسالم يا تو جھٹالئے گئے ہيں يا پھر انہوں نے جام شہادت نوش کيا ہے (فريق کذبوا وفريقايقتلون) ۵
  شرے ميں يا تو هللا والوں کی ذات کو قتل کيا جاتا ہے يا پھر ان کی شخصيت کو۔ (قتل۔ تکذيب) ۔ بگڑے ہوئے خراب معا۶

   ٧١آيت 
ْوا َکثِْيرٌ  ُ َعلَْيِھْم ثُم ََّعُمْوا َو َصمُّ ْوا ثُمَّ تَاَب ّهللاٰ ُ بَِصْيٌر َو َحَسبُْوا ااَلََّ◌ تَُکْوَن فِْتنَةٌ فََعُمْوا َو َصمُّ ْنھُْم ط َوّهللاٰ   بَِما يَْعَملُْوَن ه  مِّ

ترجمہ۔ اور (يہودی چونکہ خود کو برتر اور اولياء هللا سمجھتے تھے لٰہذا) انہوں نے يہ گمان کر ليا کہ ان کے لئے کوئی 
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فتنہ اور آزمائش نہيں ہو گی۔ لٰہذا وه (حقائق کو ديکھنے سے) اندھے اور (حقائق کو سننے سے) بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے 
کرم ان کی طرف پلٹا ديا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ ليکن پھر بھی ان ميں سے بہت لوگ (آيات اٰلہی کو ديکھنےاپنا لطف و 

  اور سننے سے) اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اور جو کچھ وه کرتے ہيں هللا تعالٰی ديکھ رہا ہے۔ 
  

   نکتہ:
لق صرف حضرت موسٰی عليہ السالم کے زمانے تک بنی اسرائيل سمجھتے تھے کہ خدائی آزمائشات اور قہر و غضب کا تع

تھا۔ اب وه بات نہيں رہی۔ اس لئے وه مادی زندگی، آسائش طلبی ميں سرگرم ہو گئے اور آيات خداوندی سے اپنا تعلق منقطع 
  کر ليا۔ 

  
   پيام:
نا چاہئے (وحسبوا ۔ کبھی بھی فتنوں (خدا کی آزمائش، اس کے قہر و غضب اور شرک کی آلودگيوں) سے غافل نہيں ہو١

  االتکون فتنة) 
  ۔ غرور، تکبر، خيال گمان، انسان کو اندھا اور بہره اور صحيح شناخت سے محروم کر ديتے ہيں۔ (عموا۔۔۔ ) ٢
۔ کسی کو يہ توقع نہيں رکھنی چاہئے کہ وه امتحان کے بغير کسی مقام و منصب پر فائز ہو جائے گا۔ (حسبوا االتکون فتنة) ٣
  الم کا لطف و کرم اس حد تک ہے کہ انسان کی عذرخواہی کے بغير بھی اس کے پاس آ پہنچتا ہے (تاب هللا) ۔ خداوند ع۴
  ۔ خداوند کريم تو مہربان ہے ليکن انسان ضدی اور ہٹ دھرم ہے (تاب هللا عليھم ثم عموا) ۵
  ۔ توبہ شکنی بنی اسرائيل کے کرتوتوں ميں سے ايک ہے (تاب هللا عليھم ثم عموا) ۶
  ۔ اگرچہ انسان بعض اوقات اندھا اور بہره ہو جاتا ہے ليکن خداوند عالم ہميں اچھی طرح ديکھ رہا ہوتا ہے، (وهللا بصير) ٧

   ٧٢سوره مائده آيت 
َ ھَُو اْلَمِسْيُح اْبُن َمْريََم ط َو قَاَل اْلَمِسْيُح ٰيبَنِْیٓ اِْسَرآءِ  ِ  لَقَْد َکفََر الَِّذْيَن قَالُْوا اِنَّ ّهللاٰ ّٰ َ َربِّْی َو َربُُّکْم ط اِنَّہ َمْن يُّْشِرْک بِا ْيَل اْعبُُدْوا ّهللاٰ

ِلِمْيَن ِمْن اَْنَصاٍر ه  ُ َعلَْيِہ اْلَجنَّةَ َوَماٰوهُ النَّاُر ط َوماَ لِلظّٰ َم ّهللاٰ   فَقَْد َحرَّ
گئے ہيں (وه ايسا کيوں کہتے ہيں جبکہ  ترجمہ۔ جن لوگوں نے کہا: "حضرت مسيح بن مريم ہی خدا ہيں" يقيناً وه کافر ہو

خود) حضرت عيسٰی نے کہا: اے بنی اسرائيل! اس خدا کی عبادت کرو جو ميرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ يقينی بات يہ ہے 
کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا، خدا اس پر بہشت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کے 

  مددگار نہيں ہے۔ لئے کوئی 
  

   نکتہ:
ميں حضرت عيسٰی نے لوگوں کو توحيِد اٰلہی کی دعوت ديتے ہوئے فرمايا ہے: "ہمارا خدا  ٢٩آيت  ١٢انجيل مرقس باب 
  ايک ہی خدا ہے" 

ميں بھی يوں آيا ہے کہ "مجال ہے کہ انسان کے دو آقا اور دو محبوب ہوں۔ اور وه خدا کی بھی  ٢۴آيت  ۶انجيل ميں باب 
  دمت کرے اور کسی دوسرے کی بھی!" خ

  
   پيام:
  ۔ انحراف، کج فکری اور گمراہی کا جواب دو ٹوک انداز ميں دينا چاہئے۔ (لقد) ١
  ۔ غلو، اور خدا کے حصول کا عقيده خواه خدا کے بہترين بندے کے قالب کے بارے ميں کيوں نہ ہو، کفر ہے (کفر) ٢
  وه کافر، مشرک، ظالم اور بہشت سے محروم ہيں۔ ۔ جو لوگ حضرت عيسٰی کو خدا سمجھتے ہيں ٣
  ۔ جو شخص شکم مادر سے باہر آئے وه کيونکر خدا ہو سکتا ہے؟ (مسيح بن مريم) ۴
۔ مدعی سست گواه چست کا مصداق نہ بنو، خود حضرت عيسٰی تو خدا کی توحيدپرستی کی دعوت ديں اور تم عيسٰی کو ۵

  خدا ماننے لگو (قال المسيح۔۔۔ ) 
  رک ہرگز بہشت نہيں جائے گا۔ (فقد حرم هللا۔۔۔ ) ۔ مش۶
  ۔ غيرخدا کی عبادت کا سوچنا بھی مقام انسانيت پر ظلم ہوتا ہے (للظالمين) ٧
۔ يہ خيال دل سے نکال دو کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم نے جان کا نذرانہ دے کر تمہاری نجات کی ضمانت دے دی ہے۔ ٨
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  (وما للظالمين من انصار) ايں خيال است و محال است و جنون، 

   ٧٣آيت 
َ ثَالُِث ثَٰلثَةَ َوَماِمْن اِٰلٍہ ااِلَّ اِٰلہٌ ّواِحٌد ط َواِْن لَّْم يَْنتَ  ا يَقُْولُْوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذْيَن َکفَُرْوا ِمْنھُْم َعَذاٌب اَلِْيٌمہ لَقَْد َکفََرا لَِّذْيَن قَاُلْ◌وا اِنَّ ّهللاٰ   ھَْوا َعمَّ

ن لوگوں نے يہ کہا کہ" خدا تين (خداؤں ميں) سے تيسرا خدا ہے" وه يقيناً کافر ہو گئے جبکہ خداوند يکتا کے ترجمہ۔ ج
عالوه اور کوئی خدا ہے ہی نہيں۔ اور اگر وه اس بات سے باز نہيں آتے جو کہتے ہيں تو يقيناً دردناک عذاب کافروں کو آ لے

  گا۔ 
  

   نکتہ:
قالب ميں خداوند يگانہ کے حلول کے گمراه کن عقيده کی نفی کی گئی ہے اور اس آيت گزشتہ آيت ميں حضرت عيسٰی کے 

  ميں "تثليث" کے گمراه کن عقيده کو باطل کيا جا رہا ہے۔ چونکہ دونوں شرک ہيں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کيا جانا چاہئے۔ 
لحاظ سے قابِل اعتبار نہيں ہے۔ (مالحظہ ہو اور عيسائيوں دانشوروں کی جديد تحقيق کے مطابق "تثليث" کا عقيده علمی 

  تفسيرالميزان) 
  

   پيام:
  ۔ اسالم، تمام آسمانی اديان اعتقادات کی اصالح کا ذمہ دار ہے۔ ١
  ۔ شرک اور کئی خداؤں (تثليث) کا ماننا کفر ہے، (لقد کفر۔۔۔ ) ٢
  کوتاہی کی وجہ سے کی جائے۔ (کفروامنھم) ۔ ايسی ياوه گوئی کی سزا ملتی ہے جو جان بوجھ کر، دشمنی کی بنا پر اور ٣
  ۔ عذاب سے پہلے تنبيہ ضروری ہے (وان لم نيتھوا) ۴
  ۔ کفر و شرک کا انجام، عذاب ہے (عذاب اليم) ۵

   ٧۴آيت 
ِحْيٌم ه  ُ َغفُْوٌر رَّ ِ َو يَْستَْغفُِرْونَہ ط َوّهللاٰ   اَفاََل يَتُْوبُْوَن اِلَی ّهللاٰ

واپس نہيں لوٹتے اور (اپنی غلطيوں کی)خدا سے معافی نہيں مانگتے؟ جبکہ خداوند عالم بخشنےترجمہ۔ آيا وه خدا کی طرف 
  واال مہربان ہے۔ 

  
   پيام:
  ۔ غلط اور گمراه عقيدوں سے توبہ کرنی چاہئے (افالتيوبوں) ١
  غفور رحيم) ۔ گمراه اور منحرف لوگوں کو خدا کی بخشش اور رحمت کا ذکر کرکے سيدھے راستے کی دعوت دو (وهللا٢
  ۔ کفر اور شرک جيسے گناه بھی توبہ اور خدا کی توحيد پر عقيده رکھنے سے بخشے جاتے ہيں۔ ٣
  ۔ خدا بخشتا بھی ہے اور اپنی رحمت بھی نازل کرتا ہے (غفور رحيم) ۴
  ۔ عذا ب کے ساتھ ساتھ (جيسا کہ گزشتہ آيت ميں ہے) توبہ کرنے والوں کے لئے رحمت کا ذکر بھی ہے۔ ۵

   ٧۵آيت 
ہ َصِدْيقَةٌ ط َکاَنَّا يَاُْکلٰ  ُسُل ط َو اُمُّ ٰيِت ثُمَّ اْنظُْر َما اْلَمِسْيُح اْبُن َمِرْيَم ااِلَّ َرُسْوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِہ الرُّ ِن الطَُّعاَم ط اُْنظُْر َکْيَف نُبَيُِّن لَھُُم ااْلٰ

ْی يُْؤفَُکْوَن ه    اَنّٰ
ترجمہ۔ مسيح بن مريم کو رسول کے عالوه اور کچھ نہيں ہيں۔ ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہيں اور ان کی ماں بہت 
سچی تھيں اور وه دونوں کھانا کھاتے تھے۔ (اے پيغمبر!) آپ ديکھئے کہ ہم اپنی نشانياں کس طرح بيان کرتے ہيں۔ پھر يہ 

  ے پھرتے ہيں۔ بھی ديکھئے کہ يہ لوگ (حق سے) کس طرح بھٹکت
  

   نکتہ:
  اس آيت ميں هللا تعالٰی نے تين دالئل کے ذريعہ ثابت کيا ہے کہ حضرت عيسٰی خدا نہيں ہيں۔ 

  الف: شکم مادر سے باہر آئے ہيں اور مريم کے بيٹے ہيں۔ 
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  ب: ا ن کی طرح کے اور پيغمبر بھی گزر چکے ہيں وه کوئی اکيلے پيغمبر نہيں ہيں۔ 
لوگوں کی طرح کھانے اور زندگی کی ضروريات کی دوسری چيزوں کی ضرورت رہتی ہے اور ج: انہيں بھی دوسرے 

اپنے زور بازو سے لقمہ نان حاصل کرتے ہيں اور کسی طرح کی قدرت کاملہ کے مالک نہيں ہيں کہ خدا ہوتے، جسے 
  ان ہے۔ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے وه غذا کا خالق نہيں بن سکتا۔ يہ قرآن کا واضح اور عمومی بي

  
   پيام:
۔ (معجزه جيسی) بعض خصوصيات يا مستثنيات کا حامل ہونا کسی کے خدا ہونے کی دليل نہيں ہوتا۔ دوسرے انبياء بھی ١

  معجزے پيش کيا کرتے تھے يا آدم عليہ السالم بھی بغير ماں اور باپ کے پيدا ہوئے تھے (قد خلت ميں قبلہ الرسل) 
قرآن، عورت کی تعظيم کرتا ہے اور حضرت مريم کو "صديقہ" کہتا ہے۔ ايک اور آيت ميں ۔ حضرت مريم "وليتہ هللا" ہيں۔٢

ہے کہ حضرت مريم، کلمات هللا کی تصديق کرتی تھيں اور عبادت گزاروں ميں سے تھيں۔ (صدقت بکلمات ربھا و کتبہ و 
  ۔ ١٢کانت من القانئين،) سوره تحريم/

  د خلت) ۔ موت، تمام انبياء کے لئے حتمی ہے۔ (ق٣
۔ خدا کا نہ جسم ہے نہ کسی سے پيدا ہوا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے نہ کسی مکان ميں ہے، جبکہ حضرت عيٰسی ان سب ۴

  چيزوں کے حامل ہيں، کہاں ضرورت مند ہونا اور احتياج رکھنا اور کہاں خدا ہونا؟ 
شن دالئل بھی بيکار ہوتے ہيں (کيف نبين۔۔۔۔ اگر عناد اور دشمنی ہی اصل بنياد ہو تو واضح سے واضح اور روشن سے رو۵

  انی ئوفکون) 

   ٧۶آيت 
ِمْيُع اْلَعلِْيُم  ُ ھَُو السَّ اَل نَْفًعا َوّهللاٰ ا وَّ ِ َما اَل يَْملُِک لَُکْم َضّرً   قُْل اَتَْعبُُدْوَن ِمن ُدْوِن ّهللاٰ
کی پرستش کرتے ہو جو نہ تو کسی نفع کی  ترجمہ۔ (اے پيغمبر! لوگوں سے) کہہ دو کہ آيا خدا کے عالوه ايسی چيزوں

  مالک ہيں اور نہ ہی نقصان کی؟ اور خداوند عالم ہی سننے واال اور جاننے واال ہے۔ 
  

   پيام:
۔ کسی کی عبادت اور پرستش کا محور، ضروريات کا پورا کرنا، منفعت کا حصول اور مضرات کا دور کرنا ہے۔ اور ١

  ت پوری نہيں کرتے۔ (اتعبدون۔۔۔ ) غيرهللا تو تمہاری کوئی بھی ضرور
  ۔ مضرات کا دور کرنا، منفعت کے حصول پر مقدم ہوتا ہے (ضرا و االنفعا) ٢
  ۔ مشرک کی راہوں کے باطل ہونے کے لئے اپنے ضمير اور اپنی عقل کی طرف رجوع کرو! (اتعبدون) ٣
ريات کو سمجھنے سے بھی عاجز ہيں تو ۔ خدا کے عالوه تمہارے دوسرے معبود تو تمہاری باتوں کے سننے اور ضرو۴

  انہيں پورا کيسے کر سکتے ہيں؟ جبکہ خداوند عالم سننے واال اور جاننے واال ہے۔ (السميع العليم) 

   ٧٧آيت 
بِْيِل ه قُْل ٰيٓاَ ْھَل اْلِکٰتِب اَل تَْغلُْوا فِْی ِدْينُِکْم َغْيَر اْلَحقِّ َو اَل تَتَّبُِعْوا اَْھَوآ َء قَْوٍم قَْد َضلُّ    ْوا ِمْن قَْبُل َو اََضلُّْوا َکثِْيًرا َو َضلُّْوا َعْن َسَوآِء السَّ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) کہہ دو کہ اے اہِل کتاب! اپنے دين ميں (ناحق) غلو (حد سے تجاوز) نہ کرو اور ايسے لوگوں کی 
تيروں کو گمراه بھی کر چکے ہيں اور خواہشات کی پيروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراه ہو چکے ہيں اور بہ

  (اب بھی) حق کی راه سے منحرف ہو چکے ہيں۔ 
  

   نکتہ:
اس آيت سے يہ بات سمجھتی جا سکتی ہے کہ حضرت عيسٰی کو خدا جاننے کا عقيده ايک طرح کا غلو ہے جو سابقہ امتوں 

ت کی طرف اشاره ہے کہ يہود و نصارٰی کا ويں آيت ميں اس با٣٠کے مشرکانہ افکار سے اخذ کيا گيا ہے۔ سوره برائت کی 
  غلو، کفار کے ان عقائد سے ملتا جلتا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہيں۔ 

  
   پيام:
۔ تمام اديان کی نظرياتی سرحدوں کو محفوظ رہنا چاہئے اور شخصيتوں کے بارے ميں غلو ممنوع اور ناجائز ہے (التغلوا)١
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وير ہوتا ہے لٰہذا اس کے بارے ميں غلو کرنا دين ميں غلو کے مترادف ہوتا ہے ۔ رہبر، دين و مذہب اور ملت کی تص٢
  (گزشتہ آيات کے پيش نظر جن ميں بتايا گيا ہے کہ عيسائی حضرت مسيح کو خدا جانتے ہيں) 

  ۔ افراط اور تفريط دونوں ممنوع ہيں (التغلوا) ٣
ہے تو دوسرے لوگوں کے بارے ميں مبالغہ آرائی بھی جائز ۔ اگر خدا کے دين اور اولياء هللا کے بارے ميں غلو ممنوع ۴

  نہيں ہے۔ 
  ۔ اندھی تقليد ممنوع ہے (والتتبعوا) ۵
  ۔ غلو کا سرچشمہ، نفسانی خواہشات ہيں (التغلوا۔۔۔ التتبعوا اھواء۔۔۔ ) ۶
غلو کيا اور ۔ غلو صرف حضرت عيسٰی ہی بارے ميں نہيں تھا، بعض يہوديوں نے بھی حضرت "عزير" کے بارے ميں ٧

  انہيں خدا کا بيٹا جانا (ٰياھل الکٰتب) 
۔ قديمی اور پرانے علم و ہنر کی قدروقيمت ہے، ليکن نفسانی خواہشات پر مبنی پرانے لوگوں کے نظريات اور عقائد کی ٨

  کوئی قدروقيمت نہيں ہے (ضلوامن قبل) 

   ٧٨آيت 
  ِئْ◌يَل َعلَی لَِساِن َداوَد َو ِعْيَسی اْبَن َمْريََم ط ٰذلَِک بَِما َعَصْوا وَّ َکانُْوا يَْعتَُدْوَن ه  لُِعَن الَِّذْيَن َکفَُرْوا ِمْن م بَنِْی ٓ اِْسَرآ

ترجمہ۔ جو لوگ بنی اسرائيل سے کافر ہو گئے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عيسٰی بن مريم کی زبان سے لعنت کی گئی 
  ناہوں اور حد سے تجاوزکرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہے (انبياء کی يہ نفرين اور لعنت) ان لوگوں کے گ

  
   نکتہ:

حضرت داؤد عليہ السالم نے بنی اسرائيل کو اس لئے لعنت کی کہ ان لوگوں نے ہفتہ کے دن تعطيل کے دوران احکام 
خداوندی کی خالف ورزی کی۔ اور حضرت عيسٰی نے اس لئے ان پر لعنت کی کہ ان لوگوں نے اپنے اطمينان قلب کی 

اطر آسمانی مائده کی درخواست کی اور حضرت عيسٰی کی دعا کی وجہ سے وه زمين پر اترا انہوں نے اس سے کھايا بھیخ
  ليکن پھر کفر اختيار کر ليا جس پر حضرت عيسٰی عليہ السالم نے ان پر لعنت بھيجی۔ (تفسير نمونہ) 

  
   پيام:
  ۔ بنی اسرائيل اونچی اور برتر نسل سے نہيں ہيں (لعن) ١
  ۔ انبياء کی دعا قبول ہوتی ہے (علی لسان) ٢
  ۔ انبياء ہميشہ شفيع ہی نہيں ہوتے، کبھی لعنت بھی بھيجا کرتے ہيں۔ ٣
  ۔ گناه اور حد سے تجاوز هللا کی لعنت کا سبب ہوتے ہيں (بماعصوا) ۴
  ۔ حد سے تجاوز اور قانون شکنی بنی اسرائيل کا شيوه تھا (کانوايعتدون) ۵
  وب پيغمبر! آپ نہ گھبرائيں، بنی اسرائيل نے بھی گزشتہ انبياء کے دل خون سے بھر ديئے تھے۔ ۔ اے ميرے محب۶

   ٧٩سوره مائده آيت 
ْنِکٍر فََعلُْوهُ ط لَبِْئَس َما َکانُْوا يَْفَعلُْوَن ه    َکانُْوا اَل يَتَنَاھَْوَن َعْن مُّ

اس لئے تھی ان لوگوں نے گناه اور حد سے تجاوز کيا تھا  ترجمہ۔ (حضرت داؤد اور جناب عيسٰی کی بنی اسرائيل پر لعنت
اور) وه جو بھی برا کام کرتے تھے اس سے ايک دوسرے کو نہيں روکتے تھے، اور کس قدر برا کام تھا جو وه انجام ديتے 

  تھے۔ 
  

   نکتہ:
ميں شريک نہيں ہوا کرتے  حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں۔ "بنی اسرائيل کے نيک لوگ گناه کی محفلوں

تھے ليکن مجرموں اور گناہگاروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے اور ان سے انس و محبت کرتے تھے" (اس لئے عذاب ميں 
  مبتال ہوئے) 

  (مالحظہ ہو تفسير نورالثقلين) 
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   پيام:
  اليتناھون)  ۔ جو معاشرتی برائيوں کے بارے ميں التعلق رہے وه انبياء کی زبانی ملعون ہے، (لعن۔۔۔١
  ۔ نہی عن المنکر صرف دين اسالم سے مخصوص نہيں (کانواالتينا ھون) ٢
  ۔ نہی عن المنکر ہر ايک کے لئے برابر کا فريضہ ہے (اليتناھون) ٣
  ۔ بنی اسرائيل اور يہوديوں ميں برائياں پھيل چکی تھيں (منکر فعلوه) ۴

   ٨٠سوره مائده آيت 
ْنھُْم يَتَ  ُ َعلَْيِھْم َو ِفی اْلَعَذابِ تَٰری َکثِْيًرا مِّ   ھُْم ٰخلُِدْوَن ه  َولَّْوَن الَِّذْيَن َکفَُرْوا ط لَبِْئَس َما قَدََّمْت لَھُْم اَْنفُُسھُْم اَنَّ َسِخطَ ّهللاٰ

ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) ان (بنی اسرائيل) ميں سے بہت سے لوگوں کو ديکھو گے جو (مومنين کی بجائے) کفار سے محبت 
ں، انہيں دوست بناتے ہيں اور اپنا سرپرست سمجھتے ہيں۔ کس قدر بری چيز کو ان کا نفس (قيامت کے لئے) آگے کرتے ہي

  بھيجتا ہے کہ خدا کی ناراضگی ان پر حاکم ہے اور وه عذاب ميں ہميشہ رہيں گے۔ 
  

   نکتہ:
گ کفار کے ساتھ دوستی اور واليت اس آيت ميں بنی اسرائيل کے ملعون ہونے کی ايک اور دليل پيش کی گئی ہے کہ يہ لو

  کی پينگيں بڑھائے ہوئے ہيں۔ 
  

   پيام:
  ۔ کفار کی واليت کو اپنانا، خدا کے غيض و غضب اور ناراضگی کا موجوب ہے۔ ١
۔ اہِل کتاب، کفار کے تسلط اور دوستی کو تو قبول کر ليتے ہيں ليکن اسالم کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ رکھنا گواره نہيں ٢

(انہوں نے ايک مرتبہ تو يہ تک بھی کہہ ديا کہ "ٰھٔوالء اھدٰی من الذين امنوا" يعنی مشرکين کا راستہ تو مسلمانوں  کرتے۔
 سے بہتر ہے) مالحظہ ہو تفسير مجمع البيان 

 

 تفسيرنور

 

  سوره مائده

   ١٠۵تا  ٨١آيت نمبر 

   ٨١آيت 
ِ َو النّبِیِّ َوَمآ اُْنِزَل اِلَْيِہ َما اتََّخُذْوھُْم اَْولِيَآَء َو لَِکنَّ َکثِْيرً  ّٰ ْنھُْم ٰفِسقُْوَن ه َولَْو َکانُْوا يُْؤِمنُْوَن بِا   ا مِّ

ترجمہ۔ اور اگر وه خدا، پيغمبر اور جو کچھ پيغمبر کی طرف نازل کيا گيا ہے اس پر ايمان لے آئے تو پھر ہرگز کافروں کو 
  اپنا سرپرست اور دوست نہ بناتے۔ ليکن ان ميں سے بہت سے لوگ فاسق ہيں۔ 

  
  نکتہ:

  اس آيت کے کئی مصداق ہو سکتے ہيں۔ 
الم اور ان کی کتاب تورات پر حقيقی معنوں ميں ايمان لے آتے تو مشرکين کو ہرگزالف۔ اگر يہودی، حضرت موسٰی عليہ الس

  اپنا ولی قرار نہ ديتے۔ (تفسير آلوسی) 
  ب۔ اگر کفار اور مشرکين مسلمان ہو جاتے تو يہودی ان کے ساتھ تعاون اور ہم کاری نہ کرتے۔ (تفسير الميزان) 

  صحيح معنوں ميں خدا اور سول پر ايمان رکھتے تو کفار کو اپنا ولی نہ بتاتے۔ ج۔ اگر اہل کتاب يا منافقين يا خود مسلمان 
  

   پيام:
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  ۔ اہِل کتاب کا ايمان النا اس قدر بعيد ہے کہ اس بارے ميں صرف آرزو ہی کی جا سکتی ہے۔ (ولو) ١
بھی اس بات کے لئے حاضر۔ ہر وه مشرک، منافق يا اہل کتاب جو دل کی گہرائيوں سے خدا اور رسول پر ايمان لے آئے ک٢

  نہيں ہوتا کہ غيرهللا کی واليت کا چوال اپنے گلے ميں ڈالے۔ 
۔ ايمان اور کفار کی واليت کا آپس ميں کوئی جوڑ نہيں، سازشی عناصر جو کفار کے تسلط اور غلبہ کو قبول کئے ہوتے ٣

  ہيں بے دين اور فاسق ہيں۔ 
  منون۔۔۔ ولکن۔۔۔ فاسقون) ۔ فسق، ايمان سے مانع ہوتا ہے (لوکانوا يؤ ۴
  فسق اور بے ايمانی کفار کا تسلط قبول کرنے کا موجب ہيں۔  ۵
۔ مختلف قسم کے گمراه لوگوں کے درميان تعلقات کا اہم سبب ان کا کفر ہے، ان ميں سے جو بھی اس حدود سے نکلے گا، ۶

  دوسرے اسے فوراً چھوڑ ديں گے۔ 
اور کافروں کی گرفت ميں چال جائے گا۔ (فسق کے معنی کو پيش نظر رکھتے ۔ جو مدار حق سے نکل جائے گا، طاغوتوں٧

  ہوئے) 

   ٨٢آيت 
َودَّةً لِّلَِّذْيَن ٰاَمنُْوا الَِّذْينَ لَتَِجَدنَّ اََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً لِّلَِّذْيَن ٰاَمُنُ◌ْو ا اْليَھُْوَد َوالَِّذْيَن اَْشَرُکْوا َو لَتَِجَدنَّ اَْقَربَھُ  قَالُْوا اِنَّا نَٰصٰری ط ٰذلَِک  ْم مَّ

ْيِسْيَن َو ُرْھبَانًا وَّ اَنَّھُْم اَل يَْستَْکبُِرْوَن ه    بِاَّن َِمْنھُْم قِسِّ
ترجمہ۔ (اے پيغمبر!) تم يقيناً مومنين کا سر سخت ترين دشمن يہوديوں اور مشرکين کو پاؤ گے، اور (اس کے برعکس) 

ن سب ميں سے زياده قريب ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہيں کہ ہم نصارٰی ہيں۔ مومنين کے ساتھ دوستی کے لحاظ سے ا
  يہ (دوستی) اس وجہ سے ہے کہ ان ميں سے بہت سے لوگ عالم اور راہب (عابد) ہيں اور وه تکبر نہيں کرتے۔ 

  
   نکتہ:

اس ملک کے دوسرے عيسائيوں اس آيت کے شان نزول کے باے ميں مفسرين کہتے ہيں کہ: يہ آيت نجاشی بادشاه حبشہ اور 
کا وه حسن سلوک ہے جو انہوں نے "ہجرت حبشہ" کے مہاجرين کے ساتھ روا رکھا۔ اور يہ ہجرت بعثت کے پانچويں سال 

حضرت جفعر طيار (ابن ابی طالب) کی سرکردگی ميں عمل آئی۔ چنانچہ بعثت ميں کچھ مسلمان حضرت جعفر طيار کی 
مکہ سے ہجرت کرکے حبشہ پہنچے اور وہاں کے بادشاه نجاشی نے پناه دی اور وه قيادت ميں رسول پاک کے حکم سے 

  مشرکين اور ان کے دوسرے ہم پيمان لوگوں کی ايذارسانيوں سے محفوظ رہے۔ 
يہوديوں کی کيفيت تو يہ تھی کہ انہوں نے پيغمبر اسالم کے اس قدر عظيم معجزے بھی اپنی آنکھوں سے ديکھے اور اخالق 

حظہ کيا ليکن پھر بھی ايمان نہ الئے، بلکہ مسلمانوں کے خالف سازشوں ميں مصروف رہے کئی طرح کی کو بھی مال
عہدشکنی کی اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے رہے۔ جبکہ اس کے برعکس حبشہ کے نصرانی علماء نے سوره مريم کی 

  ر مجمع البيان) چند آيات کو سن کر گريہ بھی کيا اور مسلمانوں کی حمايت بھی کی (تفسي
  "قسيس" عربی ميں نصرانی علماء کو کہتے ہيں۔ 

  
   پيام:
۔ دشمناِن اسالم اور غيرمسلمين کی درجہ بندی ہونی چاہئے۔ اور ہر ايک کے ساتھ اس کے درجہ کے مطابق سلوک ہونا ١

  چاہئے۔ 
  ۔ تمہاری تبليغ کا زياده تر رخ عيسائی حکومتوں کی طرف ہونا چاہئے۔ ٢
  اگرچہ تثليث جيسے گمراه عقيده کے حامل ہيں ليکن ان کی قبوليت حق کے لئے آمادگی زياده ہوتی ہے۔ ۔ عيسائی ٣
۔ علما اور دانشمند افراد (قسيس) عبادت اور پرہيزگاری (رہبان) اور ١۔ کسی معاشرے کی ترقی کے تين بنيادی ستون ہيں۔ ۴

  غيرمتکبرانہ مزاج۔ 
  نی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ۔ مسلمانوں کے ساتھ يہوديوں کی پرا۵
  ۔ يہودی، اسالم کے سخت ترين دشمن ہيں۔ ۶

   ٨٣آيت 
ا َعَرفُْوا ِمَن اْلَحقِّ ْمِع ِممَّ ی اَْعيُنَھُْم تَفِْيُض ِمَن الدَّ ُسْوِل تَٰرٓ   ْيَن ه يَقُْولُْوَن َربَّناَ ٰاَمنَّا فَاْکتُْبنَا َمَع الٰشَِھدِ  َوَواَِذا َسِمُعْوا َمآ اُْنِزَل اِلَی الرَّ
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ترجمہ۔ اور جب وه (عيسائی) ان آيات کو سنتے ہيں جو پيغمبر پر نازل ہوئی ہيں تو تم ان کی آنکھوں کو ديکھو گے کہ امر 
حق کے پہچاننے کی وجہ سے آنسو اس زور سے بہتے ہيں جيسے گويا جام چھلک رہا ہو۔ اور کہتے ہيں کہ: اے ہمارے 

  يں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ پروردگار! ہم ايمان ال چکے۔ پس تو ہم
  

   نکتہ:
مسيحيوں کے اشک شوق کا ايک نمونہ تو اس وقت ديکھنے ميں آيا جب جناب جعفر طيار نے حبشہ ميں نجاشی کے سامنے 
سوره مريم کی کچھ آيات کی تالوت کی۔ اور دوسرا اس وقت جب کچھ عيسائی حضرت جعفر طيار کے ہمراه مدينہ آئے اور 

  آيات کو سنا۔ (تفسير نمونہ)  سوره ٰيس کی کچھ
  

   پيام:
۔ جن لوگوں کے دل حق بات قبول کرنے کے لئے آماده ہوتے ہيں تو وه صرف حق بات سن کر ہی منقلب ہو جاتے ہيں۔ ١

  ليکن جو نااہل ہوتے ہيں وه آنکھوں سے ديکھنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہيں ہوتے)(اذاسمعوا) 
  ہوں تو يہ کمال کی عالمت ہوتے ہيں (مماعرفوا) ۔ اشک شوق اگر معرفت کے ساتھ ٢
۔ انسان کی روح اور فطرت، حق و حقيقت کی شيدائی ہوتی ہيں جب بھی انہيں اپنے معشوق کا وصال ہوتا ہے فوراً اشک ٣

  شوق جام چشم سے چھلک اٹھتے ہيں۔ 
  ۔ ايمان اور اقرار، معرفت کی بنياد پر ہونا چاہئے۔ (مماعرفوا) ۴
راه کو ايک ہی مرتبہ طے کرنا قابل قدر ہے۔ "سننا" (سموا)۔ "پہچان لينا" (عرفوا) "اقرار کر لينا" (آمنا) اور ۔ سو سالہ ۵

  "آملنا" (مع الٰشھدين) 
  ۔ ايمان اور اقرار کے ساتھ ہی دعا موثر ہوتی ہے (آمنا فاکثينا) ۶
  اکتبنا) ۔ عارضی اور وقتی ايمان بے سود ہے، پائيدار اور دائمی ہونا چاہئے (ف٧
۔ اہل ايمان آخری دم تک اپنی عاقبت بخير ہونے اور ايمان کے محفوظ رہنے کے بارے ميں ہر وقت متفکر رہيں اور دعا ٨

  کرتے رہيں۔ (فاکتبنا) 

   ٨۶تا  ٨۴آيات 
ِ َوماَ َجآَء نَا ِمَن اْلَحقِّ َو نَْطَمُع اَْن يُّْدِخْلنَا َربَّنَ  ّٰ ٍت تَْجِرْی ِمْن تَْحتِھَا َوَما لَناَ اَل نُْؤِمُن بِا ُ بَِما قَالُْوا َجنّٰ لِِحْيَن ه فَاَثَابَھُُم ّهللاٰ ا َمَع اْلقَْوِم الّصٰ

بُْوا بِٰاٰيتِنَا اُْوٰلٓ    ٰئَک اَْصَحُب اْلَجِحْيِم ه ااْلَْنٰھُر ٰخلِِدْيَن فِْيھَا ط َو ٰذلَِک َجَزآُء اْلُمْحِسنِْيَن ه َوالَِّذْيَن َکفَُرْوا َو َکذَّ
ترجمہ۔ اور (کہتے ہيں کہ) ہميں کيا ہو گيا ہے کہ ہم خدا پر اور (ہر) اس حق پر ايمان نہ الئيں جو (اس کی طرف سے) 

 ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس بات کی اميد رکھيں کہ ہمارا پروردگار ہميں نيک بندوں کے ساتھ (بہشت ميں) پہنچا دے گا۔ 
گواہی) کے صلہ ميں ايسے باغات عطا فرمائے کہ جن (کے درختوں) کے نيچے  پسند خداوند عالم نے انہيں اس بات (اور

  نہريں بہہ رہی ہيں اور وه ان ميں ہميشہ کے لئے رہيں گے۔ اور نيکی کرنے والوں کی يہی جزا ہے۔ 
  اور جو لوگ کافر ہو گئے ہيں اور ہماری نشانيوں کو جھٹاليا ہے، وه جہنمی ہيں۔ 

  
   نکتہ:

جھ لينے کے بعد مردانہ وار اور صدق دل سے فراخدلی کے ساتھ اس کا اعتراف کر ليتے ہيں اور اپنےجو لوگ حق بات سم
دين و ہم مسلک لوگوں کی پروا نہيں کرتے، وه بہترين اور نيک لوگ ہيں۔ اس لئے کہ ايک تو وه خود اپنے ساتھ نيکی کرتے

دوسرے يہ کہ اپنے اقرار کے ساتھ دوسروں کے لئے  ہيں اور اس طرح کہ اپنے آپ کو جہنم سے نجات دالتے ہيں۔ اور
  نيکی کی راه ہموار کرتے ہيں۔ 

  
   پيام:
۔ ارتقائی مراحل ميں سے ايک مرحلہ يہ بھی ہے کہ انسان اپنے ضمير کی طرف لوٹ آئے اور اپنے ضمير سے سوال ١

   47کرے۔ (ومالنا۔۔۔ ) 
  کھی جا سکتی ہے (دامن القسومن) ۔ خارجی اثرات اور اعمال کے ذريعہ ہی بہشت کی توقع ر٢
  ۔ صرف مسلمان قوم ہی، صالح اور شائستہ قوم ہے (مع القوم الٰصلحين) ٣
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  ۔ خدا پر ايمان، وحی پر ايمان سے ہٹ کر نہيں ہے (با وما جائنا) ۴
  ۔ ايمان کی جزا بہشت اور کفر و تکذيب کی سزا جہنم ہے۔ ۵

   ٨٧آيت 
َ اَل يُِحبُّ اْلَمْعتَِدْيَن ه ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُ  ُ لَُکْم َواَل تَْعتَُدْوا اِنَّ ّهللاٰ ُمْوا طَيِّٰبِت َمآ اََحلَّ ّهللاٰ   ْوا اَل تَُحرِّ

ترجمہ۔ اے ايماندارو! پاک و پاکيزه چيزوں کو جو خدا نے تمہارے لئے حالل کی ہيں اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور حد سے 
  سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہيں کرتا۔  آگے نہ بڑھو، يقيناً خدا حد

  
   نکتہ:

ايک دن سرکار ختمی مرتبت نے روز قيامت اور عرصہ محشر کے بارے ميں خطبہ ارشاد فرمايا جس کا لوگوں پر 
د زبردست اثر ہوا اور بہت گريہ کاری ہوا اوران ميں انقالب برپا ہو گيا ان ميں سے کچھ لوگوں نے تہيہ کر ليا کہ اب کے بع
نہ تو وه اچھا کھانا کھائيں گے، نہ ہی آرام و راحت کريں گے روزے رکھيں گے، اپنی بيويوں سے جدا رہيں گے، رات کو 

  کم سے کم سوئيں گے۔ اور پھر اس پر انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ 
حکم ديا۔ جب سب جمعاس بات کی اطالع سرکار رسالت کی بارگاه تک پہنچی تو آپ نے لوگوں کو مسجد ميں اکٹھا ہونے کا 

ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمايا: "ميں کھانا کھاتا ہوں رات کو سويا کرتا ہوں، اپنی بيويوں سے الگ تھلگ نہيں رہتا، ہمارا 
دين گوشہ نشينی اور رہبانيت کا دين نہيں ہے، ميری امت کی رہبانيت جہاد ہے، لٰہذا جو شخص ميری سنت کے خالف کرے 

  ں ہے" گا، وه مجھ سے نہي
  کچھ لوگوں نے عرض کيا: ہم نے جو قسميں کھا رکھی ہيں ان کا کيا بنے گا؟" اس پر بعد کی آيات نازل ہوئيں۔ 

  
   پيام:

  ۔ اسالم دين و آئين فطرت ہے اور فطرت کشی حرام ہے (التحرموا طيبتا) 
  ۔ گوشہ نشينی، رہبانيت (سادھوازم) افراط اور تفريط ممنوع ہے۔ (التحزوا) 

  ن تو امر اٰلہی کا فرمانبردار ہے از خود حالل کو حرام اور حرام کو حالل نہيں کرتا۔ مسلما
  ۔ حالل خوراک، حالل پوشاک اور حالل لذات انسان کے لئے ہی پيدا کی گئی ہيں (حکم) 

  ۔ حالل چيزوں سے استفاده کرنے ميں اسراف سے کام نہ لو (التعتداوا) 
  ريح نہی کے خالف ہو اس کا کوئی اعتبار اور قدر و قيمت نہيں ہے۔ ۔ جو نذر، عہد اور قسم قرآن کی ص۶

   ٨٨آيت 
َ الَِّذْيَن اَْنتُْم بِہ ُمْؤِمنُْوَن ه  ُ َحٰلالً طَيِّبًا َواتَّقُوا ّهللاٰ ا َرَزقَُکُم ّهللاٰ   َو ُکلُْوا ِممَّ

ؤ اور اس خدا سے ڈرو جس پر تم ايمان ترجمہ۔ اور جو پاک و پاکيزه روزی هللا نے تمہارے لئے حالل کی ہے اس سے کھا
  رکھتے ہو۔ 

  
   نکتہ:

  قرآن مجيد ميں عام طور پر جہاں بھی "کلوا" کا لفظ آيا ہے اس کے ساتھ دوسری شرائط اور احکام بھی موجود ہيں۔ مثالً 
  کلوا۔۔۔ واشکروا (کھاؤ۔۔۔ اور (خدا کا) شکرو کرو) 

  ) کلوا۔۔۔ والتطفعوا (کھاؤ۔۔۔ اور سرکشی نہ کرو
  کلوا۔۔۔ واعملوا (کھاؤ۔۔۔ اور نيک کام کرو) 

  کلوا۔۔۔ واطعموا (کھاؤ۔۔۔ اور دوسروں کو کھال ؤ) 
  کلوا۔۔۔ والتتبعوا خطوات الشيطان۔ (کھاؤ۔۔۔ اور شيطان کے نقش قدم پر نہ چلو) 

کی طرف رخ کرتے ہيں تو حديث پاک ميں ہے کہ: "هللا تعالٰی ٰنے لوگوں کا پاک و پاکيزه رزق معين کيا ہے، جب وه حرام 
  ان کے حالل رزق کا حصہ کم ہو جاتا ہے (از تفسيراطيب البيان) 

  
   پيام:
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  ۔ حالل چيزوں سے استفاده، تمہارے ايمان کے منافی نہيں ہے (يايھا الذين امنوا۔۔۔ کلوا۔ ) 
  ۔ غذائی مسائل ميں خوب غور و فکر سے کام لو (حالال، طيبا، واتوا) 

  کے ہاتھ ميں ہے لٰہذا جلدبازی، حرص اور حرام خواری سے دور رہو۔ (رزقکم هللا) ۔ تمہارا رزق خدا 
  ۔ تقوا ايمان کی عالمت ہے (واتقوا هللا الذی انتم بہ مٔومنون) 

   ٨٩آيت 
ُ بِاللَّْغِو فِْی اَْيَمانُِکْم َولَِکْن يَُّؤاِخُذُکْم بَِما َعقَّْدتُّْم ااْلَْيَما َن فََکفَّاَرتُٓہ اِْطَعاُم َعْشَرِة ٰمَسِکْيَن ِمْن اَْوَسِط َما تُْطِعُمْوَن اَْھِلْيُکْم اَْو اَل يَُؤاِخُذُکُم ّهللاٰ

ُ لَُکْم ا َحلَْفتُْم ط َو اْحفِْظ َو اَيْ ِکْسَوتُھُْم اَْو تَْحِرْيُر َرقَبَةً ط فََمْن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثَٰلثَةَ اَيَّاٍم ط ٰذلَِک َکفَّاَرةُ اَْيَمانُِکْم اِذَ  َمانُِکْم ط َکٰذلَِک يُبَيُِّن ّهللاٰ
  ٰاٰيتِہ لََعلَُّکْم تَْشُکُرْوْ◌َن ه 

ترجمہ۔ هللا تعالٰی تم سے تمہاری بے ہوده (اور بغير اراده کے کھائی جانے والی) قسموں کا مواخذه نہيں کرے گا، ليکن جو 
رور) کرے گا۔ پس اس (قسم توڑنے) کا کفاره دس قسميں تم نے (تہہ دل سے) پختہ کرکے کھائی ہيں ان کا مٔواخذه (ض

مسکينوں کو کھانا کھالنا ہے جو تم اپنے اہل و عيال کو کھالتے ہو اس کا اوسط قسم کا کھانا ہے يا دس مسکينوں کو کپڑے 
سموں کا پہنانا ہے يا ايک غالم کا آزاد کرنا ہے۔ پس جو شخص ايسا نہيں کر سکتا تو تين دن کے روزے رکھے۔ يہ تمہاری ق

کفاره ہے جب بھی تم قسم کھاؤ۔ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو (اور ان کا کفاره ادا کرو) اس طرح هللا تعالٰی تمہارے لئے 
  اپنی آيات کو بيان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ 

  
   نکتہ:

  بے ہوده قسميں وه ہوتی ہيں جو: 
  قصد اور توجہ کے بغير 

  بے مقصد 
  يں غصے اور طيش کی حالت م

  غلط مقاصد کے لئے 
خالف شرع کاموں کے لئے۔۔۔ کھائی جائيں۔ اس قسم کی قسموں کا کفاره نہيں ہوتا۔ ليکن قصد اور ارادے کے تحت اور مفيد 

  کاموں کے لئے کھائی جانے والی قسموں کی پابندی ضروری ہوتی ہے ورنہ کفاره کی ادائيگی ضروری ہو جاتی ہے۔ 
بيان ہونے والی ايک قسم مسکينوں کو کپڑے پہنانا بھی ہے، جو ہر قسم کی پوشاک خواه وه قسم کے کفاره کے بارے ميں 

  سردی کے لئے ہو يا گرمی کے لئے مردوں کے لئے ہو يا عورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ 
تھ تفسير کی "اوسط" (متوسط اور درميانہ قسم) کے لفظ کی بعض لوگوں نے بہترين اور عمده قسم کی غذا کے معنی کے سا

  ہے۔ جيسا کہ سوره ٓن و القلم کی ايک آيت ہے کہ "قال۔ اوسطھم" يعنی ان کے بہترين اور باالترين شخص نے کہا۔ 
  
   پيام
  ۔ اسالم ايک آسان دين ہے اور غيرحتمی قسم کی قسموں کے لئے کفاره مقرر نہيں کيا۔ (الئواخذکم۔۔۔ ) ١
  ۔۔۔ اوکسوتھم۔۔۔ ) ۔ اسالم ميں مالی جرمانہ بھی ہے (اطعام٢
  ۔ اعتدال پسندی اور عدالت کی ہر جگہ حتٰی کہ جرمانے کی نوعيت ميں بھی اپنی قدر و قيمت ہے (من اوسط۔ ) ٣
  ۔ جرمانہ، افراد کی مالی حالت کے مطابق ہونا چاہئے۔ (تطعمون اھليکم) ۴
يش نظر رکھنا چاہئے نا کہ استثنائی ايام کی ۔ جرمانے اور کفاره ميں افرا دکی روزمره اور معمول کی متوسط زندگی کو پ۵

  زندگی کو (من اوسط) 
 ۔ کفاره کی ادائيگی ميں فقراء کی شخصيت اور ان کے دلوں کو نہ توڑو اور انہيں اپنے خاندان کے افراد سمجھو۔ (اھليکم) ۶
ئے۔ مثالً غالم کا آزاد کرنا يا ۔ ايک عالمی اور پائيدار دين کے قوانين اور سزاؤں کے جرمانوں ميں بھی وسعت ہونی چاہ٧

غريبوں کو کھانا کھالنا يا انہيں کپڑے پہنانا۔ ان ميں سے جو بھی اور جس کے لئے بھی اور جہاں پر بھی قابل عمل ہو اس 
  پر عملدرآمد کيا جائے گا۔ 

 ادی) ميں اختيار دو۔ ۔ مجرم پر جرمانے کی راہيں تنگ نہ کرو اور اسے جرمانہ کی نوعيت (خوراک، لباس يا غالم کی آز٨
۔ اپنی قسم توڑنے کی جرأت کی تالفی روزے کی سختی يا جرمانہ کی ادائيگی سے کرو۔ اسالم ميں جرمانہ کی ادائيگی ٩

  اور کفاره انسان سازی کا ايک اہم ذريعہ ہے۔ 
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  ۔ اسالم نے غالموں کی آزادی کے لئے ہر فرصت سے استفاده کيا ہے (تحرير رقبة) ١٠
خدا کے مقدس نام کی حرمت کا خاص خيال رکھو يا تو قسم نہ کھاؤ، اگر قسم کھاؤ تو پھر اس پر عمل کرو يا  ۔ قسم اور١١

  پھر کفاره ادا کرکے اس کی تالفی کرو (واحفظوا ايمانکم) 
مانہ ادا۔ ہم اپنی قسموں کے جوابده ہيں، سرمايہ دار يہ نہ سمجھيں کہ انہيں حق حاصل ہے جب چاہيں قسم کھا ليں اور جر١٢

  کر ديں۔ (واحفظوا ايمانکم) 
  ۔ جس شخص ميں مالی توانائی نہيں ہے وه جسمانی توانائی کو خرچ کرے (فصيام ثلثة ايام) ١٣

   ٩٠آيت 
ْن َعَمِل الشَّيْ    ٰطِن فَاْجتَنِبُْوهُ لََعلَُّکْم تُْفلُِحْوَن ه ٰيٓاَ يُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اِنََّما اْلَخْمُرَو اْلَمْيِسُر َو ااْلَْنَصاُب َوااْلَْزاَلُمُ◌ ِرْجٌس مِّ

ترجمہ۔ اے ايماندارو! شراب، جوا، بت اور قرعہ کے تير تو پليدی اور شيطانی کاموں ميں سے ہيں لٰہذا تم ان سے اجتناب 
  کرو ہو سکتا ہے کہ تم فالح پا جاؤ۔ 

  
   نکتہ

  کی حرمت کا حکم بتدريج نازل ہوا۔  عربوں کو شعر، شراب اور جنگ سے خاصی وابستگی تھی اور شراب
پہلے تو يہ آيت نازل ہوئی کہ خرما اور انگور سے رزق و روزی بھی حاصل ہوتی ہے اور مست کرنے والی چيزيں بھی 

يہ اشاره مست کرنے کی طرف جو اس کی برائی کو بيان کر رہا ہے۔ پھر جوا اور شراب کے فوائد اور فوائد ) ۶٧ہيں (نحل/
) ۴٣پھر آيت نازل ہوئی کہ مستی کی حالت ميں نماز نہ پڑھو (نسأ/) ٢١٩ه کی طرف اشاره کيا گيا ہے (بقره/سے زياده گنا

  اور آخر ميں زيرنظر آيت نازل ہوئی جس نے شراب کو نجاست، شيطانی کام اور حرام قرار دے ديا۔ 
ت کے مقنعہ کو "ِخمار" کہتے ہيں کيونکہ "َخمر" اور "ُخمر" کا ايک ہی رشتہ ہے۔ جن کا معنی ہے "چھپانا" اسی لئے عور

  وه سر کے بالوں کو چھپاتا ہے۔ اور شراب عقل پر پردے ڈال ديتی ہے۔ 
"َميسر" کو "يُسر" (آسانی) کے لفظ سے ليا گيا ہے۔ چونکہ جوابازی ميں لوگ کسی قسم کی تکليف اور زحمت اٹھائے بغير 

  جوا کے ذريعہ رقوم اور پيسے کو حاصل کرتے ہيں۔ 
) ٣"ازالم" زمانہ جاہليت ميں لکڑيوں کے ذريعہ قرعہ اندازی کی ايک قسم ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے (مائده/

  مزيد تفصيل کے لئے مفصل تفاسير کا مطالعہ کيا جائے) 
  
   پيام
  ۔ ايمان اور شر انجواری باہم سازگار نہيں ہيں (امنوا۔۔۔ رجس فاجتنوبہ) ١
   48ستی کے مترادف ہيں (الخمر و الميسر و االنصاب) ۔ شراب اور جوا، بت پر٢
  ۔ اسالم کے اوامر و نواہی دليل اور حکمت کے بغير نہيں ہيں (رجس فاجتنوبہ) ٣
   49۔ نہ صرف شراب نہ پيو بلکہ اس کے نزديک بھی نہ پھٹکو۔ (اسی لئے "التشربوا" کی بجائے "اجنبوا" کہا ہے) ۴
  ذا انسان کی سعادت کے لئے موثر ہے (فاجتنبوه لعلکم تفلحون) ۔ صاف ستھری اور پاک و پاکيزه غ۵

   ٩١آيت 
ْيٰطُن اَْن يُّْوقَِع بَْينَُکُم اْلَعَدَوةَ َواْلبَْغَضآَء فِی اْلَخْمِر َو اْلَمْيِسِر َو يُُصدَّ کُ  ٰلوِة فَھَْل اَْنتُْم ُمْنتَ اِنََّما يُِرْيُد الشَّ ِ َو َعْن الصَّ   ھُْوَن ه ْم َعْن ِذْکِر ّهللاٰ

ترجمہ۔ شيطان تو بس چاہتا ہی يہی ہے کہ شراب اور جوا کے ذريعہ تمہارے درميان دشمنی اور کينہ ڈال دے اور تمہيں خدا 
  کی ياد اور نماز سے روک دے۔ تو کيا تم (ان تمام برائيوں کی وجہ سے) باز آ جاؤ گے؟ 

  
   نکتہ

وانين کی خالف ورزی کی صورت ميں گاڑيوں کا ٹکرا جانا، اعداد و شمار کی رو سے بہت سے قتل، جرائم، ٹريفک ق
طالقيں، ذہنی اور اندرونی بيمارياں وغيره شراب کی وجہ سے رونما ہوتی ہيں ليکن قرآن مجيد نے اس کی حرمت کے 

اوت اور فلسفہ کی دو بنيادی وجوہات پيش کی ہيں۔ ايک تو اجتماعی اور معاشرتی نقصان اور دوسرا معنوی نقصان (مثالً عد
  نماز، ياد خدا سے غفلت) 
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   پيام و نکات
  ۔ فلسفہ احکام کا بيان کالم کے موثر ہونے والے اسباب ميں سے ايک سبب ہے۔ (انما يريد۔۔۔ ) ١
  ۔ کينہ کو وجود ميں النے والے تمام ذرائع سے نبردآزما رہنا چاہئے۔ ٢
  ينہ کا سبب بنتا ہے شيطانی ہے۔ ۔ جو بھی تحرک يا جو بھی شخص لوگوں کے درميان عداوت اور ک٣
  ۔ جو بھی کام ياد خدا اور نماز سے غفلت کا سبب بنتا ہے شراب اور جوئے کی مانند ناپسنديده ہے۔ ۴
۔ جہاں پر کينہ اور عداوت پيدا ہوں وہاں پر بہتر ہے کہ مالی اور مادی منفعت سے دستبرداری اختيار کر لينا ضروری ہے۔۵

  زياده کيوں نہ ہو!  خواه يہ منفعت کتنا ہی
۔ روحانی اور معنوی نقصانات، جسمانی اور مادی نقصانات سے زياده اہم ہيں۔ (اگرچہ شراب سے جسمانی نقصانات بھی ۶

  ہوتے ہيں ليکن قرآن نے زياده زور عداوت اور ياد خدا اور نماز سے غفلت پر ديا ہے) 

   ٩٢آيت 
ُسوْ  َ َو اَِطْيُعو الرَّ ا اِنََّما َعلَی َرُسْولِنَا اْلبَٰلُغ اْلُمبِْيُن ه َو اَِطْيُعو ّهللاٰ   َل َو اْحَذُرْو ا فَاِْن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُمٓوْ

ترجمہ۔ اور خدا کی اطاعت کرو اور پيغمبر کی فرمانبرداری کرو اور (نافرمانی سے) بچتے رہو۔ پس اگر تم نے روگردانی 
پيغمبر پر واضح اور روشن پيغام پہنچانے کے عالوه اور کوئی (ذمہ داری) کر لی (اور اطاعت نہ کی) تو جان لو کہ ہمارے

  نہيں ہے۔ 
  

   پيام و نکات
۔ حضرت رسول خدا کے سرکاری اور سياسی احکام، فرامين اٰلہی کی مانند ہيں جن کی اطاعت واجب ہے (اطيعوا هللا کے ١

  ساتھ ساتھ اطيعوا الرسول ہے) 
ت، جزو نبوت ليکن التماس اور چاپلوسی ہرگز نہيں۔ (فان توليتم۔۔۔ علی رسولنا البالغ ۔ واضح اور روشن طريقہ سے دعو٢

  المبين) 
  ۔ انسان، راستے کے انتخاب ميں آزاد ہے (فان توليتم) ٣
۔ نافرمانی اور روگردانی کرکے اپنی ذات کے عالوه کسی اور کو نقصان نہيں پہنچا سکتے۔ (انما علی رسولنا البالغ ۴

  المبين) 

   ٩٣آيت 
ا اَِذا َما اتَّقَْوا َوٰاِمنُْوا َو َعِملُو لِٰحِت ُجنَاٌح فِْيَما طَِعُمْوٓ ا اَْحَسنُْوا ط لَْيَس َعلَی الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َو َعِملُوالّصٰ لِٰحِت ثُمَّ اتَّقَْوا وَّ ٰاَمنُْوا ثُمَّ اتَّقَْوا وَّ ا الّصٰ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِْيَن ه    َوّهللاٰ
ترجمہ۔ جو لوگ ايمان لے آئے اور نيک کام انجام ديئے ہيں ان پر کوئی جرح نہيں ہے کہ جو وه (حرام ہونے سے پہلے) کھا

چکے ہيں۔ اگر وه تقوٰی اختيار کريں۔ اور ايمان دار ہوں، (اور اس ايمان پر پائيدار ہوں) نيک اعمال بجا الئيں پھر (حرام 
ن کی حرمت پر) ايمان رکھيں پھر (حرام سے) پرہيز کريں اور نيکی کے کام کريں، کرده چيزوں سے) پرہيز کريں اور (ا

  اور خداوند عالم تو نيکی کا کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ 
  

   دو نکات:
۔ شراب کو حرام کرنے والی آيت کے نزول کے بعد بعض مسلمان ان لوگوں کے بارے ميں دريافت کرنے لگے جو شراب ١

  ور ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے، يہ آيت اسی کے جواب ميں نازل ہوئی۔ پيتے تھے ا
۔ آيت ميں دو مرتبہ ايمان اور عمل کو بيان کيا گيا ہے دو بار تقوٰی اور ايمان کو اور ايک مرتبہ تقوٰی اور ايمان کو۔ چنانچہ ٢

احل اور درجات مختلف ہيں اس لئے ان کابعض مفسرين کے بقول يہ اس لئے کہ ہے کيونکہ ايمان اور تقوٰی کے مقامات، مر
تکرار کيا گيا ہے (مالحظہ ہو تفسير نمونہ) بعض مفسرين کہتے ہيں کہ: ان کا تکرار دراصل ايمان اور تقوٰی کے تسلسل کو 

  بحال رکھنے کے لئے ہے۔ 
  
   پيام
اس بارے ميں غلطی قابل ۔ جو مومنين اور صاحبان تقوٰی اس حکم سے پہلے اس دنيا سے رخصت ہو چکے ہيں ان کی ١
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  عفو ہے۔ 
۔ انسان اس دنيا ميں جو چيزيں استعمال کرتا ہے اگر ان کے ساتھ "ايمان"، "عمل"، "تقوٰی" اور "احسان" وه تو حالل ہيں ٢

  وگرنہ کفران نعمت ہے۔ 
  ۔ ماديات اور دنيا سے استفاده کرتے وقت آخرت اور معنويات پر توجہ رکھنی چاہئے۔ ٣
  ن کے لئے ايسے ہے جيسے انسانی جسم ميں موجود رگوں ميں خون ہوتا ہے۔ ۔ تقوٰی انسا۴

  يعنی: استفاده کرتے وقت تقوٰی (طمعوا اذاما اتقوا) 
  مذہب و مکتب ميں تقوٰی( ثم اتوا و امنوا) 

  خدمت ميں تقوٰی (ثم اتقوا و احسنوا) 
  ۔ آيت کہتی ہے کہ: کہاں سے الئے ہو؟ (تقوٰی) ۵

  چ کر رہے ہو؟ (عمل صالح) کہاں اور کس لئے خر
  معاشره کے کچلے اور پسے ہوئے طبقہ يعنی محرومين کے ساتھ تمہارا کس حد تک تعلق ہے؟ (احسان) 

   ٩۴آيت 
ْيِد تَنَالُہ اَْيِدْيُکْم َو ِرَما ُحُکْم لِ  َن الصَّ ُ بَِشْی ٍء مِّ ُ َمْن يََّخافُہ بِاْلَغْيِب فََمِن اْعتَٰدی بَْعَد ٰذلَِک فَلَہُ َعَذاٌب  يَْعلَمَ ٰيٓاَيُّھُا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا لَيَْبلَُونَُّکُم ّهللاٰ ّهللاٰ

  اَلِْيٌم ه 
ترجمہ۔ اے ايماندارو! يقينا خداوند عالم تمہيں کسی ايسے شکار کے ذريعہ آزماتا ہے جس تک تمہارے ہاتھ اور نيزے جا 

جائے کہ کون شخص باطنی طور پر اس سے ڈرتا ہے (اور پہنچتے ہيں اور يہ (آزمائش) اس لئے ہے تاکہ اسے معلوم ہو 
اس کا فرمانبردار ہے اور شکار نہيں کرتا) لٰہذا اس کے بعد جو شخص حد سے تجاوز کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب 

  ہے۔ 
  

   نکات:
قات شکار کا جانور۔ ايام حج اور احرام کی حالت ميں حاجی کو شکار کرنے کا حق حاصل نہيں ہے، انہی ايام ميں بعض او١

انسان کے اس حد تک نزديک آ جاتا ہے کہ انسان جھپٹ کر اسے اپنے قابو ميں ال سکتا ہے ليکن خدا کی آزمائش اس بات 
  ميں ہے کہ حاجی اس کا شکار نہ کرے۔ 

نے بيان ہوئے ۔ قرآن مجيد ميں "پيٹ کا مسئلہ" خدا کی آزمائشوں ميں سے ايک آزمائش بيان ہوا ہے۔ اور ا س کے کئی نمو٢
  ہيں۔ 

الف: حضرت آدم اور جناب حوا غذا کے مسئلہ ميں شکست کھا گئے۔ (جيسا کہ ارشاد ہوتا ہے "ال تقربا ھذه الشجرة " يعنی 
  اس درخت کے نزديک مت جانا۔ 

  ب: بنی اسرائيل ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کے شکست کھا گئے۔ 
ينی رہبر نے دريا سے گزرتے وقت اپنے لشکر والوں کو حکم ديا کہ درياج: بنی اسرائيل کے لئے خدا کے مقررکرده ايک د

  سے پانی نہيں پينا، ليکن سوائے معدودے چند لوگوں کے سب نے اس سے پيا۔ "فشربوا منہ االقليالً" 
  د: روزه رکھنا بھی بذات خود ايک آزمائش ہے۔ 

جس کے شکار کا اسے حق حاصل نہيں ہے۔ آزمائش ہے۔ ھ: حالت احرام ميں شکار کے جانور کا حاجی کے قريب آ جانا کہ
و: حضرت عيسٰی عليہ السالم کے حواری باوجوديکہ آپ سے اس قدر معجزات مالحظہ کر چکے تھے پھر بھی وه خدا کا 

لبتہ ساتھ امتحان کرنا چاہتے تھے۔ لٰہذا انہوں نے آسمانی مائده کی درخواست کی۔ اور خدا نے بھی وه مائده کا نازل فرمايا: ا
ہی يہ دھمکی بھی دے دی کہ اس کے نازل ہو جانے کے بعد جو کفر اختيار کرے گا اسے عذاب ديا جائے گا۔ (اسی سوره 

  کی ايک سو پندرھويں آيت) 
  
   پيام
  ۔ امتحان و آزمائش خداوند عالم کا ايک قطعی اور قديمی طريقہ کار ہے (ليبلونکم) ١
  ن کا ہے ورنہ کفار کا تو کوئی دعوٰی ہی نہيں ہوتا۔ (ٰيا يھاالذين امنوا ليبلونکم) ۔ آزمائش و امتحان ہوتا ہی مومني٢
  ۔ خوف خدا کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب گناه کے ذرائع موجو ہوں اور انسان گناه نہ کرے۔ (تنالہ ايديکم) ٣
تمہاری روزی بھی۔ (تنالہ  ۔ ضروری نہيں ہے کہ جو چيز تمہارے ہاتھوں تک پہنچ جائے وه حالل بھی ہو اور اس پر۴
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  ايديکم) 
  ۔ تقوٰی کا دارومدار باطنی خوف پر ہے نا کہ ظاہری حيا و شرم پر (يخافہ بالغيب) ۵
۔ جو حاجی کئی کئی دن تک اور کئی کئی ميل تک جنگلوں اور بيابانوں ميں حق تعالٰی کے عشق ميں جلتا رہتا ہے بعض ۶

  ہے اور حق تعالٰی کی نافرمانی تک جا پہنچتا ہے۔  اوقات اسے ايک چھوٹا سا شکار پچھاڑ ديتا
  ۔ ذمہ داری پيغام پہنچ جانے کے بعد عائد ہوتی ہے۔ (بعد ذالک) ٧
  ۔ بعض اوقات شکار کا شمار بھی حد سے تجاوز کے زمره ميں آتا ہے۔ ٨
کام ليا وہاں پر تم ۔ جس سرزمين ميں حضرت ابراہيم نے اپنے فرزند حضرت اسماعيل کی ذات کے بارے ميں درگزر سے٩

  بھی ايک شکار سے درگزر سے کام لو۔ 
  ۔ خود شکار کا دردناک عذاب نہيں ہے بلکہ عذاب کا موجب قانون شکنی ہوتی ہے۔ ١٠

   ٩۵آيت 
ْيَد َو اَْنتُْم ُحُرٌم ط َوَمْن قَتَلَہ ِمْنُکْم ُمْعتَِمًدا فَ  ْنُکْم ھَْديًا ٰبلَِغ ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا اَل تَْقتُلُْوا الصَّ َجَزآُء ِمْثَل َما قَتََل ِمَن النََّعِم يَْحُکُم بِہ َذَوا َعْدٍل مِّ

ُ َعمَّ  ُ اْلَکْعبَِة اَْو َکفَّاَرةٌ طََّعاُم َمٰسِکْيَن اَْو َعْدُل ٰذلَِک َصيَاًما لِّيَُذْوَق َو بَاَل اَْمِره ط َعفَا ّهللاٰ ُ َعِزْيٌز ا َسلََف ط َوَمْن َعاَدفَيَْنتَقُِم ّهللاٰ  ِمْنہُ ط َو ّهللاٰ
  ُذْوا اْنتِقَاٍم ه 

ترجمہ۔ اے ايماندارو! احرام کی حالت ميں شکار نہ کرو۔ اور تم ميں سے جو شخص جان بوجھ کر شکار کو قتل کرے گا تو 
عادل گواه  اس کی سزا اور کفاره چوپالوں ميں سے اسی جيسا جانو رذبح کرنا ہے ۔ اور ( اس جيسا ہونے کے لئے) دو

فيصلہ کريں گے ۔ (يہ جانور ) ايک ہديہ اورقربانی ہے جو کعبہ تک جا پہنچے ۔ (وہيں پر ذبح کيا جائے اور اس کا گوشت 
وہاں کے غريبوں کو ملے) يا ذبح شده شکار کے برابر کفاره ہے جو مسکينوں کے ديا جائے يا اس کے برابر روزے 

  رکھے۔ 
ے ) تا کہ شکاری اپنے کئے ہوئے شکار کا مزه چکھے ۔ اور هللا تعالٰی نے تمہاری اس سے (يہ تين طرح کا کفاره اس لئے ہ

قبل کی خالف ورزيوں کو معاف کر ديا ہے (جب تک کفاره کا قانون نہيں آيا تھا ) اور جو شخص ( شکار کے قتل کا ) اعاده 
  ر انتقام لينے واال ہے ۔ کرے گا خدا ہی اس سے انتقام لے گا ۔ اور هللا تعالٰی ناقابل شکست او

  
   پيام
  ۔ حرم کعبہ کا امن وا مان اور اس کی حفاظت کرنی چاہئيے خواه جانوروں کے لئے ہی ہو ۔ (ال تقتلوا الصيد) ١
  ۔ عمل سے زياده خطرناک جان بوجھ کر برائی کا قصد کرنا ، اس کا سوچنا اور اسے ہدف قرار دينا ہے۔ (متعمدا) ٢
  چاہئيے ۔ (مثل ما) ۔ سزا منصفانہ ہونی ٣
  ۔ سزا اور جرمانہ کا اجر ا سوچ سمجھ کر اور خوب غور و خوض کے ساتھ ہونا چاہئيے۔ (يحکم بہ ذواعدل) ۴
۔ جرمانی کی ادائيگی کے لئے مجرم کا ہاتھ کھال چھوڑنا چاہئيے۔ (قربانی دے يا کھانا کھالئے يا روزے رکھے) اور اس ۵

  پيش نظر رکھنا چاہئيے۔ کی جسمانی اور مالی توانائيوں کو 
  ۔ کعبہ کے باہر گناه کے ارتکاب کا کفاره بھی کعبہ کے باہر ہی ادا کرنا چاہئيے۔ (بالغ الکعبة) ۶
  ۔ خدا کی طرف سے مقر ر کرده جرمانے تربيت کا پہلو رکھتے ہيں اور انسانی غرور کو توڑتے ہيں (وبال امره) ٧
  اعالن کے بعد ہوتا ہے (عضی هللا عماسلف)  ۔ قوانين کا اجراء رسمی طور پر قوانين کے٨
  زبردست اور سخت سزا کا موجب بن جاتا ہے (ومن عماد ۔۔۔ ) ‘ ۔ گناه کا تکرار ٩

   ٩۶آيت 
َم َعلَْيُکْم َصْيَد اْلبَرِّ َما ُدمْ  يَّاَرِة َو ُحرِّ َ الَِّذْی اِلَْيِہ تُْحَشُرْوَن ه تُْم حُ اَِحلَّ لَُکْم َصْيَد اْلبَْحِر َو طََعاُمہ َمتَاًعا لَُّکْم َو لِلسِّ   ُرًما ط َواتَّقُْوا ّهللاٰ

ترجمہ۔ درياکی شکار اور اس کی غذا تمہارے لئے حالل کر دی گئی ہے ۔ (يہ شکار اور خوراک ) تمہارے لئے اور قافلہ 
ہے ۔ او راس خدا سےوالوں کے لئے زادراه ہے۔ اور جب تک تم احرام کی حالت ميں ہو خشکی کا شکار تمہارے لئے حرام 

  ڈرتے رہو جس کی طرف تمہيں محشور ہونا ہے۔ 
  

   ايک نقطہ :
اس آيات کی رو سے احرام کی حالت ميں دريا کی شکار اور اسکی غذا کا استعمال جائز ہے ۔ ليکن صحرائی جانوروں کا 
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  فقہی کتابيں) شکار اور ان کی غذا کا استعمال حرام ہے ۔ (مالحظہ ہو تفسير مجمع البيان اور ديگر 
  
   پيام
  ۔ احرام والے شخص کے لئے تمام راہيں بند نہيں کی گئيں (احل ۔۔۔۔حرم ) ١
  ۔ دريائی شکار يا غذا صرف ساحل نشينوں کے ساتھ خاص نہيں ہے (ولسيارة) ٢
  ۔ ساحل نشينوں کو درياسے استفاده کرنے ميں اولويت ضروری حاصل ہے (لکم و للسيارة) ٣
ل يا حرام کرنا ہميشہ کے لئے ذاتی نہيں ہوتا ، بلکہ بعض اوقات زمان اور مکان کی کيفيت اس بات کا ۔ کسی چيز کا حال۴

  تقاضا کرتی ہے کہ تاريخ اور جغفرايہ کے پيش نظر احکام الہٰی مئوثر ہوں (وانتم حرم) 
  ۔ قيامت اور معاد پر ايمان ہی تقوی کا موجب ہوتا ہے (واتقو هللا الذی اليہ تحشرون) ۵
۔ انسانی آبادی کا کثرت سے اژدھام اور عبادی وسياسی مراسم کی ادائيگی کو جانوروں کی نسل يا درختوں کی تباہی کا ۶

  موجب نہيں ہونا چاہئيے۔ 

   ٩٧آيت 
ْہَر اْلَحَراَم واْلھَْدَی اْلقاََلئَِد ذٰ  ُ اْلَکْعبَةَ اْلبَْيَت اْلَحَراَم قِٰيًمالِلنَّاِس َو الشَّ َ يَْعلَُم َمافِی السَّٰمٰوِت َوَما فِی ااْلَْرِض َو َجَعَل ّهللاٰ لَِک لِتَْعلَُمْ◌ْوا اَنَّ ّهللاٰ

َ بُِکلِّ َشْیٍء ُعلَيٌّم ۔  ّٰ   اَنَّ 
ترجمہ۔ خداوند عالم نے کعبہ حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لئے امر کے قيام کا ذريعہ قرار ديا ہے اور( اسی 

نشان قربانيوں اور نشاندار قربانيوں کو بھی (لوگوں کے امر کے قيام کا ذريعہ بنايا ہے) يہ  طرح)حرمت واال مہينہ اور بے
سب اس لئے ہے تاکہ تمہيں معلوم ہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے ان سب کو هللا تعالٰی جانتا ہے اور خداوند عالم 

  ہر چيز کا علم رکھتا ہے۔ 
  

   نکات:
  ہ ہے جس طرح خيمہ کے لئے ستوں اس کی پائيداری کا ذريعہ ہوتا ہے (سفطہ ہو مفردات راغب) "قيام" پائيداری کا ذريع

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ کعبہ کو اس لئے "بيت الحرام " کہا گيا ہے کہ وہاں پر کفارکا داخلہ 
  حرام ہے۔ (تفسير نور التقلين) 

۔ غذا اور ٣۔ امن و امان ٢۔مرکزيت ۔ ١کے ليے چند چيزوں کی ضرورت ہوتی ہے ۔  کسی امر کے قائم اور پائيدار ہونے
خوراک ۔ اور هللا تعالٰی نے يہ تينوں چيزيں کعبہ بيت الحرام ميں مقر ر فرما دی ہيں ۔ کہ يہ جگہ مرکز مسلمين بھی ہے ۔ 

  گوشت مسلمان کی غذابھی ہے۔  وہاں ہر کسی کو کسی قسم کے جھگڑے فساد کی اجازت بھی نہيں ۔ او رقربانی کا
۔ ٢۔ رجب ١"ھُدی" بغير نشانی والی قربانی کو کہتے ہيں او ر"قالئد " نشانی والی قربانيوں کو حرمت والے مہينے چار ہيں 

  محرم کو ان مہينوں ميں جنگ ممنوع اور حرام ہے۔  ۴۔ ذی الحجہ اور ٣ذيقعد 
نہ تو کسی قسم کا سرکاری پرٹوکول ہوتاہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اس مقام پر مسلمانوں کاال کھوں کا اجتماع جس ميں

امتياز روا رکھاجاتاہے ايک مقدس مقام پر لفظی اور عملی جدال اور نزاع سے پاک موحول اسالم کے امتياز ميں سے ايک 
کی واپسی پران سے  ہے۔ اور اگر ہم حج کی دوسری برکتوں کو بھی مد نظر لے آئيں يعنی حج پر جاتے وقت يا حجاج

مالقات کے موقع پر مسلمانوں کا ايک دوسرے سے معافی طلب کرنا ، اپنے گناه بخشوانا ، ايام حج ميں تجارت کی رونق ، 
خمس و زکات کی ادائيگی، معار ف الہٰی اوررنگ و نسل کا امتياز کئے بغير مختلف قوموں کی ايک دوسرے آشنا کی ، سب 

رين مرکز ميں اجتماع ، گريہ وزری صحرائے عرفات و شعر ميں توبہ کرنا اور وہاں پر قيامت لوگوں کا توحيد کے قديم ت
سياسی مشقيں اور کفارے اظہار برائت اور اس قسم کی دوسری برکتوں کو نظر ميں لے آئيں تو ہميں‘ کی ياد دلوں ميں رونا 

منصوبے ۔ خدا کے ايسے بے پاياں علم سے عمل  اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ حج کے يہ تمام جچے تلے پروگرام اور
  ميں آئے ہيں جو کائنات کی ہر چيز سے آگاه ہے او رمحدود علم ہر گز اس قسم کے ہر کشش قوانين جاری نہيں کر سکتا۔ 

  
   پيام
  ۔ "کعبہ " سب کے لئے ہے (للناس) ١
  ۔ مسلمانوں کا ثبات اور ان کی زندگی حج سے وابستہ ہے (قياماللناس) ٢
وحدت اور عبادت (کعبہ) قدس اور حرمت(بيت الحرام) امن اور سکون (الشھرالحرام) ‘ ۔ امور کے قيام کے لئے اجتماعيت ٣
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  نشاندار اور بے نشان کام (ھدی و قالئد) اور بقدر ضرورت غذا اور خوراک ضروری ہے 
  نوی قدرو قيمت کی دليل ہے ۔ ۔ کعبہ جو کہ حرمت واالگھر ہے ساده پتھروں سے بنايا گياہے اور يہ اس کی مع۴
۔ قانون سازی اورقوانين کے نفاذ کا حق اسے حاصل ہوتاہے جو تمام کائنات سے آگاه ہوتاہے (يعلم مافی السموت و مافی ۵

  االرض) 
ب يہ ۔ احکام الٰہی کا سرچشمہ اس کا بے پاياں اور بيکراں علم ہے ۔ اگر تمہيں ان احکام کا فلسفہ نظر نہ آئے تو ا س کا مطل

  نہيں ہے کہ يہ احکام ہی نا مناسب ہيں ۔ اس لئے کہ وه خود انہی سے آگاه ہے ۔ (ذالک لتعلموا) 
  ۔ خدائی قوانين کے بعض اسرار ور موز مستقبل ميں واضح ہوں گے اور سمجھ ميں آئيں گے (تعلموا) ٧
  ۔ مسجد ہو يا قربانگاه دونوں قيام و پائيداری کاموجب ہيں (کعبہ ، ھدی ) ٨

   ٩٩،  ٩٨آيت 
 ُ ُسْوِل ااِلَّ اْلبَٰلُغ َوّهللاٰ ِحْيٌم ۔ َماَعلَی الرَّ َ َغفُْوٌر رَّ َ َشِدْيُد اْلِعقَاِب َو اَنَّ ّهللاٰ    يَْعلَُم َماتُْبُدْ◌وَن َو َماتَْکتُُمْوَن ۔ اِْعلَُمْوآ اَن ّهللاٰ
  اور هللا تعالی يقينا بخشنے واالاور مہربان ہے۔  ترجمہ۔ تمہيں معلوم ہونا چاہئے کہ خدا وند عالم سخت عذاب دينے واال ہے

پيغمبر پر سوائے (احکام اٰلہی کے )پہنچانے کے اور کچھ نہيں اور هللا تعالی جانتاہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو 
  کچھ تم چھپاتے ہو۔ 

  
   پيام
 ۔ تشويق و ترغيب اور تہديدو دھمکی ساتھ ساتھ ہونی چاہئيے (شديد العقاب ، غفورر حيم) ١

 

 تفسيرنور

 

  سوره مائده

   ١٢٠تا  ١٠۶آيت نمبر 

   ١٠۶آيت 
ٍل ِمْنُکْم اَْو ٰاَخٰرِن ِمْن َغْيِرُکْ◌ْم اِْن اَْنتُْم َضَرْبتُْم فِی ٰيٓاَيُّھَا الَِّذْيَن ٰاَمنُْو َشھَاَدةُ بَْينَُکْم اَِذ ا َحَضَر اَْحُدُکم َاْلَمْوُت ِحْيَن اْلَوِصيَّةَ اِْثٰنِن َذَواَعدْ 

ِصْيبَةُ اْلَمْوِت تَْحبُِسوْ  ِ اِِن ْرتَبَُتْ◌م الَنَْشتََری بِہ ثََمنًا َولَْو َکا َن َذاْلقُْرٰبی ااْلَْرِض فَاََصابَْتُکْم مُّ ّٰ ٰلوِة فَيُْقِسٰمِن بِا ْن بَْعِد الصَّ َو اَل ا بِِھَما مِّ
ثِِمْيَن ۔  ِ اِنَّا اًِذا لَِّمَن ااْلٰ   نَْکتُْم َشھَاَدةَ ّهللاٰ

انی) آپہنچے تو اپنے ميں سے دو عادل آدميوں کو ترجمہ۔ اے ايماندارو! جب تم ميں سے کسی شخص کے پاس موت (کی نش
وصيت کے وقت شہادت اور گواہی کے لئے بالؤ۔ اور اگر سفر کی حالت ميں ہو اور موت کی مصيبت تمہارے پاس آجائے 
ک (اور کوئی مسلمان گواه بھی نہ ہو) تو اپنے غير(دينی) افراد کو گواہی کے ليے بالؤاور اگر تمہيں ان (کی صداقت)ميں ش

ہو تو نماز کے بعد انہيں اپنے پاس روکے رکھو تا کہ وه خدا کی قسم کھائيں کہ ہم حق کو کسی قسمت پر بيچنے کے لئے 
تيار نہيں ہيں خواه تمہارے قريبی لوگ ہی کيوں نہ ہوں۔ اور اپنی خد الگتی گواہی نہيں چھپائے گے۔ (اگر ايسا نہيں کريں گے

  ہوں گے۔ ) تو اس وقت ہم گناہگاروں ميں سے 
  

   ايک نقطہ
"ابن ابی ماريہ" نامی ايک مسلمان " تميم" اور " عدی نامی دو عيسائی بھائيوں کے ساتھ تجارت کی غرض سے سفر پر گيا۔ 
اور دوران سفر بيمار ہو گيا۔ اس نے وصيت نامہ لکھ کر اپنے سفر کے سامان ميں چھپا کر رکھ ديا ۔ اور تمام مال و اسباب 

ائيوں کے حوالے کر ديا۔ تا کہ وه اسے اس کے ورثا تک پہنچا ديں۔ جب وه فوت ہو گياتو ان دونوں بھائيوں ان دو عيسائی بھ
نے اس کے سامان ميں سے مرحوم کے خط مالخطہ کيا تو اس ميں تمام اشياء کی تفصيل درجہ تھی ۔ چناچہ انہوں نے ان 

ديا۔ ورثاء نے اس بات کی شکايت پيغمبراکرم سے کی، تو  سے تمام چيزوں کا مطالبہ کياتو انہوں نے دينے سے انکار کر
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  اس وقت يہ آيت نازل ہوئی۔ 
کافی کی حديث کے مطابق آنحضرت نے ان دونوں عيسائيوں سے قسم لے کر انہيں بری کر ديا۔ ليکن جب خط کے ذريعے 

کھائی کہ او رمال بھی تھا ، لہذا ان سےان کا پول کھل گيا توآنحضرت نے انہيں دوباره باليا ، اور متوفی کے ورثاء نے قسم 
  وه قيمتی واپس لے ليں۔ 

  
   پيام
۔ وصيت کے وقت مومن کو چاہئيے کہ اچھی طرح اورسوچ سمجھ کر تمام الزمی امور کو پيش نظر رکھے (يا ايھاالذين ١

  امنوا) 
  ۔ موت سب لوگوں کے ايک جيسی ہے او رہرايک نے موت کا پيالہ پينا ہے (احدکم) ٢
  قرب قوت وصيت کے لئے آخری فرصت ہے (حضراحدکم الموت ۔۔۔۔الوصيتہ) ۔ ٣
  ۔ حقوق الناس کی ادائيگی کے لئے گواه ٹھہراياکرو۔ (شھادة بينکم) ۴
  ۔ حقوق الناس کی ادائيگی کے لئے ايک گواه پر اکتفانہ کرو (اثنان) ۵
  دل) ۔ حقوق الناس کے لئے ادا کرنے کے لئے ہر شخص پر اعتماد کرو (ذو اع۶
۔ حقوق الناس کے اداکرنے کے ليے مسلمان گواه موجود نہ ہوں تو غيرمسلم کے ذريعہ بھی کام کو مستحکم کر سکتے ہو ٧

  (غيرکم) 
  ۔ حقوق الناس کی رعايت ہر جگہ ضروری ہے اس کے لئے زمان اور مکان کی کوئی قيد نہيں۔ (ضربتم فی االرض) ٨
  کو دور کرو (ان ارتبتم) ۔ حق کی ادائيگی کے لئے ہر قسم کے شک ٩
  ۔ قسم ۔ شک کے دور کرنے کا ايک ذريعہ ہے۔ ( يقسمان) ١٠
  ۔ صرف "هللا " کے نام سے کھائی جانے والی قسم قابل اعتماد اور فائده مند ہے (باهللا) ١١
  ۔ ملزم کو ايک مناسب وقت تک روکے رکھنا ضروری ہے (تحسبونھما) ١٢
  بہترلمحات سے فائده اٹھانا چاہئيے (بعد الصواة)  ۔ حق کی ادائيگی کے لئے فرصت کے١٣
  ۔ حصول زراور روپيہ پيسہ کا حصول گمراه کرنے والے اسباب ميں سے ايک ہے۔ (تمنا) ١۴
  ۔ رشتہ داری اور قوم پروری بھی گمراہی کے اسباب ميں سے ايک ہے (ذاقربٰی) ١۵
ہے وه صرف "حقوق الناس " کے بارے ميں ہے۔ (ال نشتری ۔ وحی کے ذريعہ جس "قسم نامہ " کا متن قرآن ميں بيان ہوا١۶
  ۔) 
  عادل کو فاسق کر ديتی ہے ("ذوا عدل " تبديل ہو جاتے ہيں "آثمين ! ميں) ‘ ۔ حق پوشی١٧

   ١٠٧آيت 
ِ لََشھَاَدتُنَآ اََحقُّ ِمْن َشھَاَدتِِھَما َو َما فَاِْن ُعثَِر َعلَی اِنَّھَُما اْستََحقًّا اِْثًما فَٰاَخٰرِن يَقُْوٰمِن َمقَاَمھَُما ِمَن الَِّذْيَن اْستَحَ  ّٰ قَّ َعلَْيِہُم ااْلَْولَٰيِن فَيُْقِسٰمِن بِا

لِِمْيَن     oاْعتََدْينَا اِنَّا اًِذا لَِّمَن الظّٰ
احق تھی) ترجمہ۔ پس اگر معلوم ہو جائے کہ (سفر ميں غير مسلوں نے ) گناه او رخيانت کا ارتکاب کياہے (اور ان کی قسم ن

تو دوسرے دو (مسلمان ) شخص جو ميت کے زياده قريبی ہيں اور ان پرظلم ہوا ہے قسم کھائيں گے کہ ہماری (مسلمان 
وارثوں کی) گواہی ان دو (غير مسلموں) کہ گواہی سے حق کے زياده قريب ہے (جن کی خيانت ظاہر ہو چکی ہے اورکہيں 

  کيا ۔ اور اگر تجاوز کريں گے تو يقينا ظالموں ميں سے ہوں گے ۔  گے کہ ) ہم نے (حق اور حد سے ) تجاوز نہيں
  

   ايک نقطہ
واضح ياد کہ ميت کے ورثاء کی گواہی اور قسم ان معلومات کی بناء پر ہو گی جو پہلے سے ميت کے اموال کے بارے ميں 

  سفر کے دوران يا اس کے عالوه رکھتے ہيں۔ 
  

  پيام 
حاصل نہيں ہے ليکن اگر معلومات حاصل ہوجائيں تو پھر طريقہ کار بدل جائے گا (بقول ۔ تمہيں تجسس اور جستحو کا حق ١

  مفردات راغب جستجوکئے بغير حاصل ہونے والی معلومات کو "عشر" کہتے ہيں) 
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   ١٠٨آيت 
ہَاَدِة َعلَی َوْجِہہَا أَْو يََخافُوا أَْن تَُردَّ أَْيَماٌن    بَْعَد أَْيَمانِِہْم َواتَّقُوا هللاَ َواْسَمُعوا َوهللاُ الَيَْہِدی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن ۔ َذلَِک أَْدنَی أَْن يَأْتُوا بِالشَّ

ترجمہ۔ يہ (طريقہ کا ر بہتری کے ) زياده قريب ہے کہ گواہی کو اچھے انداز ميں پيش کريں يا انہيں خوف ہو کہ ان کے قسم
ئی جائيں گی او رخدا سے ڈرتے رہو او ر(اور اس کے فرامين کو) قسميں (ميت کے ورثاء کی طرف) پلٹا ‘ کھانے کے بعد 

  اور خد ا وندعالم فاسق لوگوں کوہدايت نہيں کرتا۔ ‘ سفو 
  

   ايک نقطہ
يہ آيت گواہی دينے اور گواه بنانے کے بارے ميں اچھی طرح بوجھ سے کام لينے کے فلسفہ کو بيان کررہی ہے جو اس سے

ا ہے ، نماز کے بعد لوگوں کے سامنے قسم کھانا اس بات کا موجب بن جاتا ہے کہ گواہی سچیپہلے کی دو آيا ت ميں ذکر ہو
حقيقی اور واقعی ہو جھوٹی نہيں ہو گی ۔ کيونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی گواہی قابل قبول نہ ٹھہرے تو قسم او رگواہی نا قابل 

  اعتبار ہو گی اور معاشره ميں ان لوگوں کی رسوائی ہو گی ۔ 
  
   يامپ
  ۔ ايسے مراسم اور تکلفات جو حقوق النا س کے ضائع ہونے سے روکتے ہيں قابل قدر ہوتے ہيں ۔ (ذلک ادنی) ١
  ۔ گناه سے بچانے کے اسباب ميں سے ايک سبب معاشره ميں رسوائی کاانديشہ بھی ہے (او يخافو ا ن ترد ايمان) ٢
خياالت اور مال ودولت سے اس قدر باخبر ہوں کہ نا اہل اور نام ۔ رہن سہن ايسااختيار کرو کہ کچھ لوگ تمہارے افطار و ٣

عادل اپنی جھوٹی قسموں سے تمہاری کاوشوں کو ضائع مت کر سکيں۔ اور انہيں اس بات کا يقين ہو کہ اگر وه غلط معلومات
  فراہم کريں گے تو ان سے بہتر لوگ صيح معلومات فراہم کر ديں گے ۔ (ترد ايمان بعد ايمانھم) 

  ۔ (اس قدر سختی کے باوجود بھی) تقوٰی اختيار کئے رہو۔ ۴
  ۔ غلط گواہی ، فسق کی عالمت ہے (وهللا ال يھدی القوم الفسقين) ۵

   ١٠٩آيت 
ُسَل فَيَقُوُل َماَذا أُِجْبتُْم قَالُوا الَِعْلَم لَنَا إِنََّک أَْنَت َعالَُّم اْلُغيُوِب    يَْوَم يَْجَمُع هللاُ الرُّ

دکرو) اس دن (کو) جب خداوند عالم رسولوں کو جمع کرکے پوچھے گا کہ لوگوں نے تمہيں کيسا جواب ديا؟ تو وهترجمہ۔ (يا
  کہيں گے ہميں علم نہيں ہے تو ہی تمام غيبوں کو اچھی طرح جانتا ہے ۔ 

  
   ايک نقطہ

ھتا ہے جس طرح کہ حقيقی علم صرف خدا ہی کے پاس ہے او رجو شخص بھی کوئی علم رکھتا ہے اسی کی طرف سے رک
  غيب کو صرف وہی جانتاہے او راس کا علم جسے چاہتا وہی خود عطا کرتا ہے۔ 

  
  پيام 
  ۔ قيامت کے دن انبياء سے بھی سوال ہو گا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ کيسا رويہ رہا؟ (ماذااجتبنم) ١
  (ال علم لنا)  ۔ انبياء عليھم السالم کا علم ، خدا کے علم کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے٢

   ١١٠آيت 
َکلُِّم النَّاَس فِی اْلَمْہِد َوَکْہاًل َوإِْذ َعلَّْمتَُک إِْذ قَاَل هللاُ يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم اْذُکْر نِْعَمتِی َعلَْيَک َوَعلی َوالَِدتَِک إِْذ أَيَّدتَُّک بُِروِح اْلقُُدِس تُ 

اأْلَْکَمہَ َواأْلَْبَرَص  نِجيَل َوإِْذ تَْخلُُق ِمْن الطِّيِن َکہَْيئَِة الطَّْيِر بِإِْذنِی فَتَنفُُخ فِيہَا فَتَُکوُن طَْيًرا بِإِْذنِی َوتُْبِرءُ اْلِکتَاَب َواْلِحْکَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإْلِ 
  بِاْلبَيِّنَاِت فَقَاَل الَِّذيَن َکفَُروا ِمْنہُْم إِْن ہََذا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبِين  بِإِْذنِی َوإِْذ تُْخِرُج اْلَمْوتَی بِإِْذنِی َوإِْذ َکفَْفُت بَنِی إِْسَرائِيَل َعْنَک إِْذ ِجْئتَہُمْ 

ترجمہ۔ اس وقت (کو ياد کرو) جب هللا تعالی نے حضرت سے فرمايا : ميری اس نعمت کو ياد کرو جو ميں نے تمہيں اور 
ائيد کی کہ تم نے گہواره ميں (معجزه کے ساتھ ) تمہاری والده کو دی ۔ جب کہ ميں نے "رو ح القدوس "کے ذريعہ تمہاری ت

او راس ‘ اور بزرگی ميں (وحی کے ساتھ) لوگوں سے باتيں کيں۔ جب کہ ميں نے تمہيں کتاب و حکمت انجيل کی تعليم دی 
زمانے (کو فراموش نہ کرو) جب تم ميرے حکم کے ساتھ مٹی سے پرندے جيسے چيز بناتے اور اس ميں پھونک مارتے تو 

ميرے حکم سے پرنده ہو جاتا ۔ اور ميرے ہی اذن سے مادر زاد اند ھے اور کوڑھی کو شفا ديتے او رجبکہ ميرے ہی وه 
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اذن سے مردوں کو زنده کرتے (اور قبر سے باہر نکالتے ) اوراس وقت کو ياد کرو جب ميں نے بنی اسرائيل (کے ظلم 
کے ليے واضح اور روشن دالئل لے آئے ۔ اور ان ميں سے کافر ۔۔۔کے ہاتھ )کو ميں نے تم سے روکے رکھا۔ جب کہ تم ان 

  لوگوں نے (معجزه کے بارے ميں ) کہا يہ تو کھلم کھال جادو کے عالوه اور کچھ نہيں ہے ۔ 
  

  نکات 
  اس آيت سے لے کر سورت کے آخر تک کی تما م آيات حضرت عيسی کے بارے ميں ہيں۔ 

د کے لطف و کر م کی مختلف اقسام بيان کی گئی ہيں جن ميں سر فہرست اس آيت ميں حضرت عيسی کے بارے ميں خداون
  روح القدس کے ساتھ انکی تائيد کو بيان کيا گيا ہے ۔ 

حضرت عيسی کی والده کو ملنے والی نعمت سے مراد شايد انہيں حضرت عيسی کے بارے ميں ملنے والی خوشخبری اور 
کہ جن کاآغاز و اذقالت المالئکہ  ۵٠تا ۴۵الخطہ ہو سوره آل عمران آيات ان کی فرشتو ں کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہو(م

  يمريم سے ہوتا ہے) 
  
   پيام
۔ خداوند عالم کی اپنے اولياء کو نعمتيں اور لطف و کرم کی ياد دہانی حق کی راه پر چلنے والے افراد کے لئے تسلی اور ١

  دل گرمی کا موجب ہوتی ہے۔ 
  عمتوں کی ياد سے غافل نہيں رہنا چاہئيے۔ ۔ انبياء کو بھی خدا کی ن٢
۔ عورت ايسے مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ اس کا تذکره انبياء کے ساتھ ساتھ ہو(عليک و علی والدتک) بلکہ عورت او راس٣

ی ہم نے کا پيغمبر بيٹادونوں خدا کی " ايک آيت شمار ہوتے ہيں جيسا کہ ايک اور آيت ميں ہے "و جعلنا ھا وا نبھاآيتہ ۔۔۔يعن
  اس (مريم ) اور اس کے بيٹے (عيسی ) کو ايک آيت قرار ديا ہے۔۔ 

۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم نے صرف ايک ہی گفتگو کے ساتھ اپنی نبوت کو بھی ثابت کر ديااو راپنی والده کی عفت و ۴
  عصمت کو بھی۔ 

ا ہے او رحضرت عيسٰی عليہ السالم نے ۔ اراده اٰلہی، تجربہ ،قدرت اور زمانے کے گزرنے کی ضرورت کو حل کر ديت۵
بغير کسی تجربے ، مشق او رزمانہ کے گزرنے کے طفلی ميں بھی ٹھيک ٹھيک وہی باتيں کيں جو بڑھاپے ميں کرتے رہے

  بچپن ميں بچوں والی باتيں نہيں کيں۔ (فی المھد و کھال) 
لحکمتہ) سابق انبياء کے فرمودات کے جانتے ہوں (التو ۔ انبياء کو عالم ہونا چاہئيے (الکتاب ) صاحب بينش ہونا چاہئيے (ا۶

  را ة)اور جديد پيام کا حامل ہونا چاہئيے (االنجيل) 
  ۔ تخليق و پيدائش کی نسبت غير هللا کی طرف بھی دی جا سکتی ہے البتہ خدا کے اذن و حکم کے تحت۔ (اذنحلق) ٧
  ی) ۔ اذن اٰلہی ، مجسمہ سازی کے جوا ز کا موجب بنا ہے (باذن٨
۔ خدا کے خاص بندے بھی واليت تکوينی رکھتے ہيں ("تخلق "تنفخ،" برء اور تخرج کے ساتھ حضرت کو خطاب کيا گيا ٩

  ہے ) 
۔ حضرت کے اعجاز ميں جہاں ان کی مسيحائی کو عمل دخل حاصل ہے وہاں مجسمہ سازی کا ہنر بھی اپنی خاص اہميت١٠

  رکھتا ہے (کھيئتہ الطير۔۔۔ فتنفخ) 
ت عيسی کی مسيحائی نے جماد کو تو قوت پر ورز عطا کر دی ليکن بنی اسرائيل کے دلوں کو طاقت پرورزنہ ۔ حضر١١

  دے سکی۔ 
  ۔ جہاں شرک کا انديشہ ہوتا ہے وہاں توحيد کا تکرار ضروری ہو جاتا ہے ( "باذنی"کے کلمہ کا تکرار) ١٢
ينے کی قدرت عطا کر تا ہے تو لوگوں کا ان سے مدد مانگنا ۔ جب خداوند عالم کو مرده زنده کرنے او ربيماروں کو شفا د١٣

انبياء اور ان کو رہنا و سيلہ قرار دينا بھی جائز ہونا چاہئے۔ (توسل اور وسيلہ بنانے کے مخالفين سے ہمارا سوال ہے کہ آيا 
  روک دے؟  يہ ممکن ہے کہ خداوند عالم کسی کو قدرت تو عطا کرے ليکن لوگوں کو ان کی طرف توجہ کرنے سے

  ۔ "رجعت" اور مردوں کا زنده کرنا اسی دنيا ميں بھی رونما ہو چکا ہے۔ (تحرج الموتٰی) ١۴
  ۔ بنی اسرائيل کا حضرت عيسٰی کو زک پہنچانے اور قتل کرنے کا اراده خدا کی طرف سے ناکام ہو چکا ہے (کففت) ١۵

   ١١١آيت 
  ِمنُوا بِی َوبَِرُسولِی قَالُوا آَمنَّا َواْشہَْد ِبأَنَّنَا ُمْسلُِموَنَوإِْذ أَْوَحْيُت إِلَی اْلَحَواِريِّيَن أَْن آ
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ترجمہ۔ اور (اس وقت کو ياد کرو) جب ميں نے (عيسٰی کے) حواريوں کی طرف وحی کی مجھ پر اور ميرے رسول پر 
  کا چکے ہيں۔ ايمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا: ہم ايمان لے آئے اور گواه ره کہ ہم مسلمان ہيں اور سر جھ

  
  نکتہ 

  حواريوں کی طرف وحی سے مراد يا تو خود انہی کے دلوں ميں الہام ہے يا حضرت عيسٰی کے ذريعہ وحی کا پيغام ہے۔ 
  
   پيام
  ۔ بعض اوقات هللا تعالٰی آماده دلوں کو الہام کرتا ہے۔ ١
  ۔ خدا پر ايمان، رسول پر ايمان سے عليحده نہيں ہے (لی وبرسولی) ٢
 دايت باطنی اور خدا کی طرف سے ہو تو گہری بھی ہوتی ہے اور وسيع تر اثر بھی کرتی ہے۔ (اوحيت۔۔۔ قالوا آمنا) ۔ جب ہ٣
  ۔ اندرونی طرف سے خدائی نور کے بغير ہدايت يا تو بے اثر ہوتی ہے يا بہت ہی کم اثر اور ناپائيدار ہوتی ہے۔ ۴
انبياء کی تصديق و تائيد کرتے ہيں ان کی اپنی ذات کی وجہ سے  ۔ لوگوں کے خدا کے الہامات اس لئے ہوتے ہيں کہ وه۵

  نہيں ہوتے (اوحيت۔۔۔ آمنوا بی و برسولی) 
۔ باطنی ايمان کی نشانی، زبانی اقرار و اظہار ہوتا ہے وه اس طرح کہ قلبی ايمان زبانی نعروں کا پشت پناه ہوتا ہے (واشھد ۶

  باننا مسلمون) 

   ١١٣، ١١٢آيت 
َماِء قَاَل ا إِْذ قَالَ  َل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمْن السَّ تَّقُوا هللاَ إِْن ُکنتُْم ُمْؤِمنِيَن ۔۔ قَالُوا نُِريُد أَْن اْلَحَواِريُّوَن يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم ہَْل يَْستَِطيُع َربَُّک أَْن يُنَزِّ

اِہِديَن نَأُْکَل ِمْنہَا َوتَْطَمئِنَّ قُلُوبُنَا َونَْعلََم أَْن قَْد َصدَ    ْقتَنَا َونَُکوَن َعلَْيہَا ِمْن الشَّ
ترجمہ۔ (اس وقت کو ياد کرو) جب حواريوں نے کہا: اے مريم کے بيٹے عيسٰی! آيا تمہارا پروردگار (تمہاری دعا کے ساتھ) 

  آسمان سے (غذا کا) دسترخوان ہمارے لئے اتار سکتا ہے؟ عيسٰی نے کہا: اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ 
ہوں نے کہا: (ہمارا کوئی غلط نظريہ نہيں ہے اور ہم بہانہ گيری سے کام لے رہے ہيں بلکہ) ہم چاہتے ہيں کہ اس سے ان

کھائيں تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائيں اور جان ليں (اور ديکھ ليں) کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم آسمانی دسترخوان 
  پر گواه رہيں۔ 

  
   چند نکات

  ی آسمانی دسترخوان کی درخواست کی وجہ سے "مائده" کہتے ہيں۔ اس سورت کو اس
  "مائده" کا معنی غذا بھی ہے اور "دسترخوان" بھی کہ جس پر غذا ہوتی ہے۔ 

چونکہ ان کے سوال کا انداز کسی حد تک غيرمودبانہ اور مہذبانہ تھا، اسی لئے انہيں "اتقواهللا" کے ساتھ جواب مال۔ 
"يا رسول هللا" کہنے کی بجائے انہوں نے "يا عيسٰی بن مريم" کہا۔ " آيا خدا مہربانی کرے گا؟ " کی ("ياروح هللا" يا پھر 

بجائے انہوں نے کہا " آيا خدا اتار سکتا ہے" اور "ہمارا پروردگار" کہنے کی بجائے "تمہارا پروردگار" کہا۔ جو غيرمہذبانہ
  انداز گفتگو ہے) 

  
   پيام
ھتے ہو ليکن کسی سے گفتگو کرتے وقت مخاطب کے احترام کو پيش نظر رکھنا ضروری ہوتا ۔ اگر بری نيت نہ بھی رک١

  ہے ("اتقواهللا" کے ساتھ جوا) 
  ۔ مومن شخص کو زيب نہيں ديتا کہ وه خدا کا امتحان کرے (ھل يستطيع؟) ٢
اور توکل برخدا کرکے طبعی  ۔ کسب و کار اور معاشی امور کو معجزه سے وابستہ نہيں کرنا چاہئے بلکہ تالش و کوششيں٣

راستہ کو اختيار کرنا چاہئے۔ اور يہاں پر تو درخواست ہی صرف ايک وقت کے کھانے کی گئی ہے نا کہ ہميشہ کے لئے 
  غذا بھيجنے کی (مائدة) 

  ۔ تقوٰی ايمان کی عالمت ہے (اتقوا هللا ان کنتم مومنين) ۴
وابستہ نہيں کرنی چاہئے، باوجوديکہ حواريوں عيسٰی کی طرف الہام  ۔ اے رسول اسالم ! آپ کو ان لوگوں سے زياده توقع۵

بھی ہوتا تھا، ايمان اور اسالم کا اقرار بھی کرتے تھے پھر بھی ہم سے مفت کھانے اور اپنی حسب منشاء معجزه کے بھی 
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  طلبگار ہوئے۔ 

   ١١۴آيت 
ازِ قَاَل ِعيَسی اْبُن َمْريََم هللاُ مَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَيْ  لِنَا َوآِخِرنَا َوآيَةً ِمْنَک َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخيُر الرَّ َماِء تَُکوُن لَنَا ِعيًدا أِلَوَّ   قِين نَا َمائَِدةً ِمْن السَّ

ترجمہ۔ مريم کے بيٹے عيسٰی نے کہا: خداوندا! پروردگارا! ہم پر آسمان سے غذا کا دسترخوان بھيج تاکہ ہماری موجوده اور 
  لئے جشن و عيد اور تيری نشانی قرار پائے، اور روزی عطا فرما کيونکہ تو بہترين روزی دينے واال ہے۔  آئنده نسل کے

  
   ايک نکتہ

قرآنی دعائيں ہر مقام پر "ربنا" کے ساتھ شروع ہوتی ہيں ليکن اس آيت ميں دو کلمات "اللھم ربنا" کے ساتھ شروع ہورہی 
  ت ہی اہم واقعہ ہے اور اس کا انجام بہت سخت ہے۔ ہے۔ اس کی وجہ شايد يہ ہو کہ يہ ايک نہاي

  
   پيام
  ۔ اولياء هللا کی طرف سے دعا، توسل اور تقاضائے حاجت جائز ہے۔ ١
  ۔ انبياء عليہم السالم کے تمام لوگ اور ہر دور کی نسليں پيش نظر ہوتی ہيں (الولنا و اخرنا) ٢
  ئے (اولنا و اخرنا) ۔ خدائی نشانيوں سے ہميشہ کے لئے سبق حاصل کرنا چاہ٣
۔ قرآن کی رو سے عيد اور جشن منانا جائز ہے (اولياء هللا کی والدت اور رسول اکرم کی بعثت آسمانی مائده کے نزول ۴

  سے کم اہميت کی حامل نہيں) 
کی طرف ۔ هللا کے پيغمبر جناب عيسٰی عليہ السالم دعا ميں "کھانے کے مسئلے" کی بجائے مائده کے خدا کی نشانی ہونے۵

  توجہ دی ہے (آية منک) 
۔ مٔومنين کے عذر اور ان کی توجيہ کو قبول کرو۔ (اس سے پہلی آيت ميں مائده کے نزول کا سبب بتايا گيا ہے۔ اس آيت ۶

ميں حضرت عيسٰی عليہ السالم) آسمانی مائده (دسترخوان) کی طلب اور دعا کے ساتھ ان کی درخواست اور عذر کو قبول 
  فرمايا) 

لوگوں کی پيش کش اور تقاضوں کو پورا کرنا چاہئے (سابق آيت ميں لوگوں کی طرف سے مائده کی درخواست کھانے ۔ ٧
اور اطمينان حاصل کرنے کے لئے تھی۔ اور کھانے کو مقدم رکھا تھا۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم نے خدا سے مائده کی 

بھی حاصل ہوجائے اور آيت و نشانی بھی قرار پائے اور لوگ  درخواست کی تاکہ عيد و جشن بھی ہو اور لوگوں کو اطمينان
  اسے کھائيں بھی۔ عيسٰی عليہ السالم نے عيد کے لفظ کا بھی اضافہ کيا اور نشانی ہونے کو کھانے کے مسئلہ پر مقدم کيا) 

س طرح تھا کہ "ھل ۔ دوسروں کی سبک اور توہين آميز تعبيرات کو اصالح کرکے بيان کرنا چاہئے۔ (حواريوں کا سوال ا٨
يستطع ربک" کيا تيرا رب قدرت رکھتا ہے؟ ليکن حضرت عيسٰی عليہ السالم نے جب دعا کی تو انہوں نے اس سے بلند تر 

  مقصد کے لئے مائده کی درخواست کی اور جو باتيں يا توہين کا پہلو رکھتی تھيں انہيں حذف کر ديا) 
صفات کے ساتھ پکارا جائے (چونکہ "مائده" کی درخواست کی گئی تھی لٰہذا ۔ دعاؤں ميں خداوند تعالٰی کو دعا سے مناسب٩

  "خيرالرازقين" کا جملہ استعمال کيا گيا) 

   ١١۵آيت 
بُہُ أََحدً  بُہُ َعَذابًا الَأَُعذِّ لُہَا َعلَْيُکْم فََمْن يَْکفُْر بَْعُد ِمْنُکْم فَإِنِّی أَُعذِّ   الَِمين ا ِمْن اْلعَ قَاَل هللاُ إِنِّی ُمنَزِّ

ترجمہ۔ هللا تعالٰی نے فرمايا: ميں يقينا اس (مائده) کو تم پر نازل کروں گا، پس تم ميں سے جو شخص اس کے بعد اس سے 
  کفر اختيار کرے گا اسے ايسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں ميں سے کسی ايک کو اس جيسا عذاب نہيں کروں گا۔ 

  
   چند نکات

  س طرح قرآن مجيد ميں بيان ہوئی ہے انجيل ميں اسی طرح نہيں ہے (تفسير نمونہ) مائده کے نزول کی داستان ج
بعض لوگوں کے بقول جب حوراريوں نے آيت کی تہديد (دھمکی) کو سنا تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور 

  اطيب البيان) مائده نازل نہيں ہوا۔ ليکن ان کا يہ قول آيت اور روايات کے خالف ہے (مالحظہ ہو تفسير
روايات ميں ہے کہ مائده کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگ کافر ہو گئے تھے اور سور (خنزير) کی صورتوں ميں مسخ 

  ہوگئے۔ 
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   پيام
  ۔ انبياء کی دعا قبول ہوتی ہے (انی منزلھا) ١
ھاری عائد ہو جاتی ہے اور ان ۔ جو لوگ علم و يقين اور شہود کی اعلٰی منازل تک جا پہنچتے ہيں ان پر ذمہ داری بھی ب٢

کی خالف ورزی کی سزا بھی سخت ہوتی ہے (فمن يکفر بعد ذالک۔۔۔ ) يہ آيت لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے سب سے 
  زياده دھمکی آميز آيت ہے۔ 

  ۔ معمول کی زندگی بسر کرنے والے خداوند عالم کے قہر و غضب سے بہت دور ہوتے ہيں۔ ٣
  اور لطف و کرم کے مختلف درجات ہيں۔  ۔ خداوند عالم کا عذاب۴
۔ جن کی توقعات زياده ہوتی ہيں (آسمانی مائده) انہيں اصولوں کی پاسداری بھی زياده کرنا پڑتی ہے پہاڑ کی بلند چوٹيوں ۵

  کے درے بھی خطرناک ہوتے ہيں۔ 
سمان سے غذا نازل ہوئی ہے توضمنی طور پر معلوم ہونا چاہئے کہ اگر حضرت عيسٰی عليہ السالم کے حواريوں کے لئے آ

روايات کے مطابق رسول خدا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے لئے بھی بہشتی ميوے اترے ہيں جن سے حضرت فاطمہ زہر 
  اسالم هللا عليہا کی پيدائش عمل ميں آئی۔ 

   ١١۶آيت 
ُذونِی َوأُمِّی إِلَہَْيِن ِمْن ُدوِن هللاِ قَاَل ُسْبَحانََک َما يَُکوُن لِی أَْن أَقُوَل َما لَْيَس لِی بَِحقٍَّوإِْذ قَاَل هللاُ يَاِعيَسی اْبَن َمْريََم أَأَنَت قُْلَت لِلنَّاِس اتَّخِ 

  وِب إِْن ُکنُت قُْلتُہُ فَقَْد َعلِْمتَہُ تَْعلَُم َما فِی نَْفِسی َوالَأَْعلَُم َما فِی نَْفِسَک إِنََّک أَْنَت َعالَُّم اْلُغيُ 
س وقت هللا نے فرمايا: اے مريم کے فرزند عيسٰی ! آيا تونے لوگوں سے کہا تھا کہ"خدا کی بجائے مجھے اور ترجمہ۔ اور ج

ميری والده دونوں کو معبود بناؤ؟ " (حضرت عيسٰی نے) کہا: (خداوندا! تو پاک اور منزه ہے ميرے لئے مناسب نہيں ہے کہ 
گر ميں ايسی کوئی (غلط) بات کی ہے تو تُو اسے جانتا ہے۔ جو کچھ ميں کوئی ايسی بات کہوں ميرے شايان شان نہيں ہے۔ ا

ميرے دل و جان ميں ہے تو اسے جانتا ہے، يہ ميں ہوں کہ تيرے اسرار سے بے خبر ہوں يقيناً تو ہی ہر قسم کے غيب کو 
  اچھی طرح جانتا ہے۔ 

  
   چند نکات

ياء (عليہم السالم) کو قيامت ميں اکٹھا کرکے فرمائے گا، ويں آيت ميں ہے کہ "خداوند عالم انب١٠٩اسی سوره (مائده) کی 
 لوگوں سے تم نے کيا جواب سنا؟" اور يہ آيت اسی دن کے لئے خدا اور عيسٰی عليہ السالم کی گفتگو کو بيان کر رہی ہے۔ 

کا عبادت کرنا، اگرچہ عيسائی حضرت مريم سالم هللا عليہا کو خدا نہيں جانتے ليکن ان کے مجسمہ کے سامنے ان لوگوں 
  حضرت مريم کو معبود قرار دينا ہے۔ 

  
   پيام
۔ بعض اوقات "درے کہا جاتا ہے تاکہ ديوار سن لے" کے مصداق سوال اور سرزنش تو بے گناه کو کی جاتی ہے تاکہ ١

  دوسرے لوگ خبردار ہو جائيں۔ (ء انت قلت) 
نی خدا کے عالوه عيسٰی اور مريم کو معبود سمجھنا بھی ۔ "دون هللا" شرک کی نشانی ہے نا کہ خدا کی نفی کی دليل، يع٢

  شرک اور تثليث ہے۔ (البتہ عيسائيوں کی موجود تثليث باپ، بيٹا اور روح القدس ہے 
  ۔ انسانوں کا دعوی الوہيت ايک غلط اور ناروا دعوی ہے (ليس لی بحق) ٣
  ۔ انبياء معصوم ہوتے ہيں (مايکون لی ان اقول ما ليس لی بحق) ۴
   50انبياء اپنے ماننے والوں کے غلو سے بيزار ہيں (ان کنت قلة فقد علمتہ)  ۔۵
۔ گزشتہ انسانوں کی تمام گفتگو اور ان کے باطن کے تمام اسرار خدا کے لئے روشن، آشکار اور واضح ہے۔ (فقد علمتہ، ۶

  تعلم ما فی نفسی) 
انہ نسبت سے پاک و منزه سمجھنا الزم اور ضروری ہے ۔ خداوند عالم کی مقدس ذات کو ہر طرح کی ناروا اور غيرمٔودب٧

   51(سبحانک)

   ١١٧آيت 
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قِيَب َعلَيْ َما قُْلُت لَہُْم إاِلَّ َما أََمْرتَنِی بِِہ أَْن اْعبُُدوا هللاَ َربِّی َوَربَُّکْم َوُکنت َعلَْيِہْم َشِہيًدا َما ُدْمُت ِف  ا تََوفَّْيتَنِی ُکنَت أَْنَت الرَّ ِہْم َوأَْنَت يِہْم فَلَمَّ
  َعلَی ُکلِّ َشْیٍء َشِہيٌد 

ترجمہ۔ (عيسٰی نے خدا سے عرض کيا) ميں نے ان سے صرف وہی بات کی ہے جس کا تونے مجھے حکم ديا ہے۔ (ميں 
نے ان سے کہا) کہ "خدا کی عبادت کرو جو ميرا اور تمہارا رب ہے" اور جب تک ميں ان کے درميان رہا، ان (کے 

(ان کے درميان سے) اٹھا ليا تو تو خود ہی ان پر نگہبان  توحيدی افکار و عقائد) کا شاہد اور ناظر رہا۔ پس جب تونے مجھے
  تھا اور تو ہر چيز پر گواه ہے۔ 

  
   پيام
۔ انبياء عليہم السالم معصوم ہوتے ہيں، خدا کے حکم کے عالوه کوئی اور کام نہيں کرتے، خدا کی وحی ميں کسی قسم کی ١

  تبديلی اور تصرف نہيں کرتے۔ 
   52پنے آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح خدا کا دست پرورده سمجھتے ہيں (ربی و ربکم)۔ حضرت عيسٰی عليہ السالم ا٢
  ۔ انبياء عليہم السالم لوگوں کے اعمال کے ناظر ہيں (کنت عليھم شھيدا) ٣

   ١١٨آيت 
ْبہُْم فَإِنَّہُْم ِعبَاُدَک َوإِْن تَْغفِْر لَہُْم فَإِنََّک أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِکيمُ     إِْن تَُعذِّ

ترجمہ۔ (عيسٰی نے کہا خدوندا!) اگر تو انہيں عذاب دے تو يہ تيرے بندے ہيں اور اگر انہيں معاف کر دے تو تو خود ہی 
  غالب اور حکمت واال ہے۔ 

  
   ايک نکتہ

حضرت ابوذر غفاری روايت کرتے ہيں: پيغمبر خدا ايک رات صبح تک اس آيت کی بار بار تالوت کرتے رہے اور رکوع و
ں اسے پڑھتے رہے اور خدا سے اس قدر شفاعت کی درخواست کی کہ خدا نے انہيں عطا فرما دی (تفسير مراغی) سجود مي

  آنحضرت اس آيت کو تالوت کرتے وقت اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کرکے درود کر امت کے حق ميں دعا فرماتے تھے۔ 
  
   پيام
   53سر تسليم خم کئے ہوئے ہيں۔  ۔ حضرت انبياء کرام عليہ السالم بارگاه رب العزت ميں١
  ۔ خدا کا کسی پر قہر و غضب يا لطف و کرم اس کی حکمت کی بنياد پر ہے (الحکيم) ٢
  ۔ دعا کی روش ميں رحمت طلبی کو فراموش نہيں کرنا چاہئے (فانھم عبادک) ٣
  ۔ تم اپنے فريضہ کو ادا کرتے رہو، انجام خدا کے ہاتھ ميں ہے۔ ۴
الم مقام شفاعت کے حامل ہيں ليکن کبھی گناه اور جرم اس حد تک پہنچ جاتے ہيں کہ انبياء کو بھی کناره ۔ انبياء عليہم الس۵

  کشی اختيار کرنی پڑ جاتی ہے۔ (ان تعذبھم فانھم عبادک) 

   ١٢٠، ١١٩آيت 
اِدقِيَن ِصْدقُہُْم لَہُْم َجنَّاٌت تَْجِری ِمْن تَحْ  تِہَا اأْلَنہَاُر َخالِِديَن فِيہَا أَبًَدا َرِضَی هللاُ َعْنہُْم َوَرُضوا َعْنہُ َذلَِک اْلفَْوُز قَاَل هللاُ ہََذا يَْوُم يَنفَُع الصَّ

ِ ُمْلُک السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما فِيِہنَّ َوہَُو َعلَی ُکلِّ َشْیٍء قَِديٌر  َّ ِ   اْلَعِظيُم ۔۔ 
ے والوں کو ان کا سچ فائده پہنچاتا ہے۔ ان کے لئے ايسے باغات ہيںترجمہ۔ هللا نے فرمايا: يہ وه دن ہے کہ جس ميں سچ بولن

جن کے (درختوں کے) نيچے نہريں بہہ رہی ہيں۔ جن ميں وه ہميشہ رہيں گے خدا ان سے راضی ہے اور وه خدا سے 
اور حکومت  راضی ہيں۔ يہ ايک بہت بڑی کاميابی ہے۔ آسمانوں اور زمين اور جو کچھ کہ ان کے اندر ہے (سب) کی ملکيت

  خدا کے لئے ہے اور وه ہر چيز پر قادر ہے۔ 
  
   پيام
۔ اگر اپنی صداقت کی وجہ سے مومنين کو دنيا ميں مشکالت اور سختيوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آخرت ميں ان کی يہی ١

  صداقت ان کے لئے کارساز اور کارآمد ضرور ہو گی۔ 
  نا کہ سچ کا غلط دعوٰی کرنے والوں، نعره بازوں اور رياکاروں کو۔ ۔ صرف سچے لوگوں کو ہی فائده حاصل ہو گا، ٢
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۔ جس چيز کو اہميت حاصل ہے وه ہے خود بندوں سے خدا کی رضا نا کہ بندوں کے کاموں سے، (کيونکہ بعض اوقات ٣
خود افراد خدا ايسا ہوتا ہے فاسد اور غلط قسم کے لوگ اچھے اچھے کام کرتے ہيں، ان کے کام تو اچھے ہوتے ہيں ليکن 

  کے لئے قہر و غضب کا شکار ہو جاتے ہيں) (منھم) 
  ۔ خدا کی رضا کے ساتھ ساتھ بہشت، باغات اور نہريں بہت بڑی کاميابی اور "فوز عظيم" ہے۔ ۴
۔ عبادت اسی ذات کے شايان شان ہوتی ہے جس کے قبضہ ميں کائنات کی سلطنت اور قدرت مطلقہ ہے نا کہ عيسٰی و مريم ۵

  لوگوں کے۔ جيسے 
  

  تمام شد سوره مائده 
  

   حواال جات ۔ فٹ نوٹس
قرآن مجيد تو مشرکين کے ساتھ کئے ہوئے معاہدے کی بھی پابندی کو الزم سمجھتا ہے ارشاد ہوتا ہے "واتموا اليھم العھد"  1

  ان سے کيا ہوا وعده پورا کرو۔ 
ا پڑتا ہے، جيسا کہ حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم حتٰی کہ فاجر قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی کيا ہوا وعده پورا کرن

  پر موجود ہے،  ١۶٢ص  ٢کی ايک حديث کتاب کافی جلد 
اسی طرح اس عہد و پيمان کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے جو کسی مسلمان کے اشارے کے ساتھ کسی دشمن سے کيا جاتا ہے۔ 

  وں کے عالقہ ميں داخل ہو جائے تو وه امان ميں ہوتا ہے۔ مثالً جہاں پر کوئی کافر کسی مسلمان کے اشارے سے مسلمان
   ٢۵٠ص  ٢مالحظہ ہو کتاب مستدرک الوسائل جلد 

  کی طرف اشاره ہے  ١۴۵اور سوره انعام کی آيت  ١۵٩اور  ١۵۴سوره نسأ کی آيات  2
   ١۴۶ص  ١۶بحاراالنوار جلد  3
مہ پہنچے تاکہ حج کا فريضہ ادا کر سکيں ليکن کفار مسلمان اسی فرسخ کا فاصلہ طے کرکے مدينہ منوره سے مکہ معظ 4

نے انہيں ايسا نہ کرنے ديا جس کے نتيجہ ميں "صلح حديبيہ" کا واقعہ پيش آ گيا، اب جبکہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو ہميں ان 
  سے انتقام نہيں لينا چاہئے۔ 

ون علی البر" ہے، مثالً مدارس دينيہ کی تشکيل، مثالً اگر حصول علم ايک "بر" (نيکی) ہے تو اس کی راه ہموار کرنا "تعا 5
  کتب خانوں کا قيام، ليبارٹريوں کی تاسيس، کتاب، ذرائع حمل و نقل، استاد کی تربيت، استاد اور شاگرد کی تشويق وغيره۔ 

کی سازشوں مثالً شراب بنانے والوں کو انگور فروخت نہيں کرنے چاہئيں، ظالموں کو اسلحہ نہيں دينا چاہئے، سازشيوں  6
کو ناکام بنانا چاہئے، طاغوتی افراد اور حکمرانوں کو وسائل حمل و نقل حتٰی کہ مکہ جانے کے لئے بھی سواری نہيں دينی 
چاہئے، کم ظرف لوگوں کو اہم رازوں سے مطلع نہيں کرنا چاہئے۔ اور گناہگار کے منہ پر ہنسنا نہيں چاہئے جس سے اسے 

  گناه ميں تقويت ملے۔ 
ميں اسی "بر" (نيکی) کے مقامات بيان کئے گئے ہيں۔ ارشاد  ١٧٧ں اہم نکتہ يہ مضمر ہے کہ سوره بقره کی آيت اس مي 7

واولئک …ہوتا ہے "ولکن البرمن امن با واليوم االخرو المٰلئکة والکٰتب والنبين و اتی المال علی حبہ ذوی القربٰی واليٰتمی و 
مت، انبياء، آسمانی کتابوں اور فرشتوں پر ايمان اور معاشره کے محروم طبقوں کی ديکھھم المتقون" يعنی بر (نيکی) خدا، قيا

بھال اور قول و قرار اور معاہدوں کی پابندی اور تمام امور ميں صبر و استقامت اور نيکی کے کاموں ميں ايک دوسرے کے 
  ساتھ تعاون کا نام ہے۔ 

ے کے ساتھ تعاون اور مظلوم و محروم لوگوں کی امداد کی تاکيد کی بہت سی روايات ميں نيکی کے کاموں ميں ايک دوسر
گئی ہے اور ظالموں کی مدد سے مدد و امداد سے روکا گيا ہے، يہاں پر ہم تبرک کے طور پر چند ايک احاديث کو ذکر 

  کرتے ہيں۔ 
   )٣۴۵ص  ١جلد  ايک مسلمان کی اوالد، ايک ماه کے مستحبی روزوں اور اعتکاف سے افضل ہے (وسائل الشيعہ

حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں کہ جو شخص کسی کی اوالد کے لئے ايک قدم اٹھاتا ہے اس کا ثواب ايک 
   )۶٠٢ص  ٨بہادر مجاہد کے ثواب کے برابر ہے (وسائل الشيعہ جلد 

اس وقت تک هللا تعالٰی اس کی امداد ايک اور حديث ميں ہے کہ : جب تک انسان لوگوں کی امداد کرنے کی فکر ميں رہتا ہے
   )۵٨۶ص  ٨کرتا رہتا ہے، (وسائل الشيعہ جلد 

زمانہ جاہليت کی رسم کے مطابق کسی جانور کو مشروط طريقہ پر خريدتے اور اسے ذبح کيا کرتے تھے، وه يوں کہ دس 8
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ن پر "ہار" کے لفظ لکھا کرتے تيروں کو ايک ترکش ميں رکھتے تھے جن ميں سے سات تيروں پر "جيت" کے لفظ اور تي
تھے، اس کے بعد قرعہ ڈال کر ہر ايک تير کو ترکش سے باہر نکالتے تھے چنانچہ مذبوح جانور کا تمام گوشت ان سات 

آدميوں کو مل جاتا تھا جن کے نام "جيت" کے تير نکلتے تھے اور جانور کی قيمت ان تين آدميوں کو ادا کرنا پڑتی جن کے 
ير نکلتے تھے۔ اور انہيں گوشت کا حصہ بھی نہيں ملتا تھا۔ اس قسم کے جانور کو قرآن نے "حرام" قرار ديا نام "ہار" کے ت

  ہے، پس "ازالم" کا معنی ہو گا "قرعہ کی خاص قسم کی لکڑياں"۔ 
ے ميں ہے کہ کفار اس بات کی طرف مائل تھے کہ مسلمانوں کو سيدھے راستے سے منحرف کيا جائ ١٠٩سوره بقره /  9

ليکن خداوند عالم نے حکم ديا ہے کہ: مسلمانو! چشم پوشی اور درگزر سے کام لو تاکہ خدا اپنا فرمان بھيجے، جس کی بنا پر
  مسلمان هللا تعالٰی کے ايک ايسے قطعی فرمان کے منتظر رہے کہ جس سے کفار مايوس ہو جائيں۔ 

نے کفران نعمت کيا اور هللا نے ان کے اعمال کے باعث انہيں  يعنی ان لوگوں… " قرآن مجيد ميں ہے "فکفرت بانعم هللا  10
   )١١٢بھوک اور خوف کا لباس پہنا ديا (نحل /

بت تو مجسموں کی شکل ميں ہوتے تھے ليکن "نصب" بغير کسی شکل و صورت کے پتھر ہوتے تھے جو خانہ کعبہ  11
 اور ان کا خون ان پتھروں پر مل ديا جاتا تھا۔ کے اطراف ميں گڑھے ہوئے تھے جن کے پاس جانور ذبح کئے جاتے تھے 

چونکہ جانور کی موت کے وقت اس کا خون ہی سب سے پہلے فاسد اور خراب ہو جاتا ہے اور ايک قسم کی زہر کو  12
ايجاد کرتا ہے، اسی لئے جو جانور دم گھٹنے سے يا سينگ لگنے سے يا اوپر سے گرنے سے يا تشدد کی وجہ سے يا کسی 

ے پھاڑ دينے کی وجہ سے مر جاتے ہيں ان کا خون مکمل طور پر باہر نہيں نکلتا لٰہذا اسالم نے ايسے جانوروں جانور ک
  کے گوشت کے استعمال کو حرام قرار ديا ہے (از تفسير نمونہ) 

  حديث پاک ميں "الصلٰوة االبطہور" يعنی طہارت (اور وضو) کے بغير نماز صحيح نہيں ہے۔  13
  لمطہرون" ال يمسہ االا 14
حضرت امام رضا عليہ السالم فلسفہ وضو کے بارے ميں فرماتے ہيں: يکون العبد طاہرا اذ اقام بين يدی الجبار" يعنی خدا 15

کے حضور جانے کے لئے ايک قسم کا ادب اور پاکيزگی ہے، "مطيعالہ فيما امره" يعنی ايک قسم کی اطاعت اور بندگی ہے۔
ی سے دوری ہے۔ "ذھاب الکسل و النعاس" يعنی سستی اور نيند کو دور کرنا ہے۔ "وتزکية الغوأ و "نقيامن االدناس" يعنی پليد

، منقول از ٢۵٧للقيام" يعنی نماز کے لئے روحانی نشو و نما اور آمادگی ہے۔ (مالحظہ ہو کتاب وسائل الشيعہ جلد اول ص 
  تفسير نمونہ) 

  ئی دوسری کتابيں اور ک ٣٩٨مسند امام احمد بن حنبل جلد اول ص  16
  ويں آيت ميں ہے کہ "عہدشکنی نفاق کے پيدا ہونے کا سبب ہوتی ہے"  ٧٧سوره توبہ کی  17
   ١۴سوره صف / 18
  ميں بھی آيا ہے۔  ۴١جملہ  ٨ان کا خدا کا بيٹا اور خاص دوست ہونے کا دعوٰی انجيل يوحنا باب  19
خبری کو چھپانا، کئے ہوئے عہد کی خالف ورزی کرنا، آسمانی انبياء کا قتل، پيغمبر اسالم کے تشريف النے کی خوش 20

کتابوں ميں تحريف کرنا، شہر ميں جانے سے ڈرنا، گوسالہ پرستی، مختلف قسم کے حيلے بہانے بنانا، شکم پرستی، ايک 
پر پہاڑ کا جيسی غذا پر قانع نہ رہنا، يہ سب ان کے جرائم کی فہرست ہے، اور ان پر خدا کا قہر و غضب، ان کے سروں 

مسلط رہنا، چاليس سال تک دربدری، بندروں کی صورت ميں ان کا مسخ ہو جانا، ذلت اور خواری وغيره کی صورت ميں 
  خدا کا ان کو سزا دينا۔ 

   ١۴٧نہج البالغہ حکمت  21
اعتکاف ميں جانا، تاريخ ميں اس کی کئی تمثاليں ملتی ہيں ، مثالً حضرت موسٰی کا اپنی قوم سے جدا ہونا، انبياء کا  22

  پيغمبر اکرم سے وحی کا رک جانا اور غيبِت صغرٰی اور غيبت کبرٰی وغيره 
دريائے نيل سے گزر جانے کی نعمت، کوه طور کے سايہ فگن رہنے کی نعمت، من و سلٰوی کے نزول کی نعمت، باره  23

سرائيل کو خصوصيت کے ساتھ عطا چشموں کے پھوٹنے کی نعمت اور اس کے عالوه دوسری کئی نعمتيں ہيں جو بنی ا
  ہوئيں۔ 

يعنی آج ہم ميں جالوت اور …" ايک اور مقام پر اس قوم کی زبانی ہم پڑھ چکے ہيں کہ انہوں نے کہا "الطقة لنا اليوم  24
   )٢۴٩اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہيں ہے۔ (لقره / 

ں کو جو موسٰی کی نہيں جانتے اس دنيا سے چلے جانا چاہئے اور فرعون کے طاغوتی نظام پر جان قربان کرنے والو 25
نئی نسل کو وجود ميں آنا چائہے جو آزاد فضا اور صحرائی مشکالت ميں پروان چڑھے تاکہ اسے شہروں ميں اور آسمانی 
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  رہبروں کے زيرسايہ زندگی بسر کرنے کی قدر معلوم ہو۔ 
  ی ميں انتقال کر گئے اور ان کی اوالد سرزمين مقدس ميں داخل ہوئی" حديث شريف ميں ہے کہ "وه لوگ سرزمين "تيہ" ہ

ميں حضرت پيغمبر خدا کی دعوت کو معاشرے کی زندگی قرار ديا گيا ہے، ارشاد ہوتا ہے "دعاکم لما  ٣۴سوره انفال/ 26
  يحييکم" 

ی انگلياں) اور "مخالف طريقہ" ہاتھ اور پاؤں کے کاٹنے کی مقدار وہی ہے جو چور کے کاٹنے کی ہے، (يعنی ہاتھ ک 27
سے مراد جو کہ آيت ميں مذکور ہے يہ ہے کہ بالترتيب دائيں ہاتھ کی انگلياں اور باياں پاؤں يا بائيں ہاتھ کی انگلياں اور 

  داياں پاؤں۔ 
ر مقتول تفسيرالميزان ميں ہے کہ مذکوره چار سزاؤں ميں سے کسی کا انتخاب امام مسلمين کی صوابديد پر ہے اور اگ 28

  کے وارث معاف بھی کر ديں تب بھی ان ميں سے کوئی ايک سزا ضرور ملے گی۔ 
حضرات معصومين عليہم السالم کی روايات ميں "وسيلہ" کا معنی "امام" کيا گيا ہے، اور کہا گيا ہے کہ "تقربوا باالمام"  29

روايات ميں ہے کہ "ھم العروة الوئقی والوسيلة  يعنی امام کے ذريعہ خدا کا قرب حاصل کرو، (مالحظہ ہو تفسير صافی) اور
الی هللا" يعنی ائمہ اطہار خدا کی طرف سے مضبوط سہارا اور اس تک پہنچنے کا وسيلہ ہيں، (تفسير صافی) "توسل" ايک 

ايسا موضوع ہے جس کے متعلق اہلنست کی بہت سی کتب مثالً ضواعق محرقہ، سنن بيہقی اور صحيح دارمی وغيره ميں 
 ٩٧۔ سوره يوسف کی آيت ۶۴ميں بھی نيز سوره نسأ کی آيت  ١٣٧١ص  ٣يات کو نقل کيا گيا ہے، نيز وفاء الوفاء جلد روا

  ميں بھی توسل کا ذکر موجود ہے۔  ١١۴سوره توبہ کی آيت 
دوزخ کے  يعنی جب بھی وه…" ميں بھی ہم پڑھتے ہيں: "کلما ارادوا ان غيرجوا منہا من غم اعددوا منہا  ٢٢سوره حج / 30

  غم سے نجات پانے کی خواہش کريں گے دوباره اسی ميں پلٹا ديئے جائيں گے۔ 
حديث ميں ہے کہ ايک چور نے جس کا ہاتھ چوری کے جرم ميں کاٹ ديا گيا تھا پيغمبر خدا سے سوال کيا کہ آيا ميرے  31

تو آج اس دن کی مانند ہے جس دن اپنی ماں کے لئے توبہ کا دروازه بند تو نہيں ہو گيا؟ تو آنحضرت نے فرمايا: نہيں! بلکہ 
  پيٹ سے باہر آيا تھا۔ (تفسيرالميزان) 

بعض لوگ ايسے مرجع کی تقليد کرتے ہيں جو ان کی مرضی کے مطابق فتوی دے يا ايسے عالم کے پاس جاتے ہيں يا  32
  ی روک رہی ہے، عدالتوں کا رخ کرتے ہيں جو ان کی مرضی کی بات کريں يا فيصلہ ديں، آيت اس سے بھ

حضرت علی عليہ السالم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: "انا ربانی ھذا االمة" يعنی ميں اس امت کا ربانی ہوں  33
(مالحظہ ہو تفسير مراغی) حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: "ربانيون، ائمہ اہل بيت ہيں" (تفسير صافی) 

  " جراالمة" کا لقب ديا گيا ہے۔ اور حضرت عبدهللا بن عباس کو 
حضرت رسول خدا فرماتے ہيں، "جو شخص دو درہم کی مقدار تک ميں بھی ناحق فيصلہ کرے گا وه اسی آيت کے  34

  آخری جملہ "ھم الکافرون" کے مصداق ميں شامل ہو گا" (تفسير صافی) 
ميان قصاص کے حکم ميں فرق ہے جو فقہی البتہ مرد اور عورت کے، غالم اور آزاد کے، مسلمان اور کافر کے در 35

  کتابوں ميں بيان ہوا ہے۔ 
   ٢۶, ٢٣, ٢١تورات سفر خروج فصل  36
ميں ہے: "يہ گمان نہ کرو کہ ميں اس لئے آيا ہوں کہ توريت يا انبيأ کے صحيفوں کو باطل  ١٧انجيل متی فصل پنجم آيت  37

  کروں بلکہ اس لئے آيا ہوں تاکہ ان کی تکميل کروں" 
ويں آيت ميں فرمايا ہے کہ "توريت نور ہے" ۴۴ويں آيت ميں خدا فرماتا ہے کہ "قرآن نور ہے" اور  ١۵اسی سورت  38

  اور زيرنظر آيت ميں انجيل کو نور کہا ہے، 
  قرآن مجيد ميں ستره مرتبہ آسمانی کتابوں کی تصديق کا ذکر ہوا ہے،  39
ر پر ہے اور يہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بھی قسم کے کافر کا تسلط يہود اور نصار ہی کا ذکر تو صرف نمونہ کے طو 40

  قبول نہ کرو۔ 
البتہ دوسری آيات سے يہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار کی غذا جو گوشت کے عالوه ہے، يا کتابيہ عورت سے ازدواج  41

يہ مسائل کفار کے تسلط قبول کرنے موقت (متعہ) يا لين دين اور ان کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہن سہن جائز ہے، اور
  کے معنی ميں نہيں ہيں۔ 

شيعہ اور سنی روايات ميں ہے کہ: جنگ خيبر ميں جب بھی کوئی مسلمان کمانڈر پرچم اسالم لے جاتا تھا وه ناکام واپس آ 42
و دوست رکھتا ہو گا خدا اور رسول ک…جاتا تھا۔ آخرکار پيغمبر اسالم نے فرمايا: "ميں کل اس شخص کو علم دوں گا جو 
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ص  ٣اور خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، اور وه فتح و کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے گا" (احقاق الحق جلد 
  اور علم علی بن ابی طالب کو عطا کيا۔ )  ٢٠٠

سری بہت سی اور دو ٣٩١ص  ۶اور کنزالعمال جلد  ۴٠٠ص  ٢مالحظہ ہو کتاب "الغدير" جلد دوم اور احقاق الحق جلد 
  کتابيں، 

ہزار شاہد تھے، ليکن ١٢حضرت امام جعفر صادق عليہ السالم فرماتے ہيں: "غديرخم ميں حضرت علی عليہ السالم کے  43
وه اپنا حق نہ لے سکے جبکہ اگر کسی مسلمان کے صرف دو گواه ہوں تو وه بھی اپنا حق لے سکتا ہے" (تفسير نورالثقلين) 

فرماتے ہيں:  �کانوا يعملون" تھا اور اس آيت ميں "ماکانواليصنعون" ہے، عالمہ محسن فيض کاشانیسابقہ آيت ميں "ما 44
"صانع" اور ہوتا ہے اور "عامل" اور ہوتا ہے، "صانع" اسے کہتے ہيں جس نے تجربہ اور قدرت کے ساتھ کام سيکھا ہو 

   اور کام اس کے لئے ايک خصلت اور ملکہ کی صورت اختيار کر چکا ہو۔"
44-B  ميں اسی بات کی طرف اشاره ہے  ٩۶سوره اعراف آيت  
  ميں گزر چکا ہے  ۶۶اس آيت کا مفہوم آيت  45
  ۔ ۶٢اسی سے ملتی جلتی آيت سوره بقره ميں گزر چکی ہے يعنی آيت  46
ادت نہ کروںيعنی مجھے کيا ہو گيا ہے کہ ميں اس ذات کی عب… " سوره ٰيسين کی آيت ہے "وما لی ال اعبدالذی فطرنی  47

  جس نے مجھے پيدا کيا ہے 
  حديث شريف ميں ہے "شارب الخمر کعابدالوئن" يعنی شراب خور انسان بت پرست کی مانند ہے۔  48
شراب کے سلسلہ ميں ہر طرح کا تعاون خواه وه پيداوار کی صورت ميں وه يا اس کے تقسيم کرنے اور استعمال کی  49

مد باقر عليہ السالم پيغمبر اسالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے روايت فرماتے ہيں کہصورت ميں، حرام ہے، حضرت امام مح
آنحضرت نے دس قسم کے لوگوں پر لعنت کی ہے جو کسی بھی طرح شراب خوری ميں موثر واقع ہوتے ہيں، آپ فرماتے 

ومشتريھا و آکل ثمرھا" يعنی جو پودا لگاتا ہيں: نماز سھا، حارسھا، عاصرھا، شاربھا، ساقيھا، حاملھا، المحمول اليہ، با يعھا 
ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جو اسے تيار کرتا ہے، جو اسے پيتا ہے، جو اسے پالتا ہے، جو اسے اٹھاتا ہے، جو 
اسے وصول کرتا ہے، جو اسے خريدتا ہے جو کسی بھی طريقے سے اس کی آمدنی سے بہره مند ہوتا ہے ملعون ہے۔ 

  ين اس آيت کے ذيل ميں) (تفسير نورالثقل
حضرت امام رضا عليہ السالم فرماتے ہيں: ميرے بارے ميں دو قسم کے لوگ ہالک ہو جائيں گے ليکن اس ميں ميرا  50

کوئی قصور نہيں، ايک تو حد سے زياده محبت کرنے والے اور دوسرے بے مقصد دشمنی رکھنے والے۔ (تفسير نورالثقلين 
  اسی آيت کے ذيل ميں) 

ان آيات ميں ) ۵٧ويجعلون  البنات سبحانہ" (نحل /) "٢۶سری آيات ميں ہے "قاال اتخذالرحمن ولدا سبحانہ" (انبياء /دو 51
  مشرکين کے عقيده کے مطابق خدا کو بيٹے اور بيٹيوں سے پاک و منزه قرار ديا گيا ہے۔ 

دا کی بندگی سے کسی قسم کا انکار ہرگز ميں پڑھ چکے ہيں کہ حضرت عيسٰی عليہ السالم کو خ ٧٢سوره نسأکی آيت  52
  نہيں ہے۔ 

  )٢٣خدا کے کاموں کے بارے ميں اس سے سوال نہيں کيا جا سکتا، "ال يسئل عما يفعل" (انبياء / 53

 

 


