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پاره 01

سورة الفاتحة
)سورة الفاتحة ۔ سورة نمبر  ١۔ تعداد آيات (٧
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو نہايت مہربان بﮍا رحم واال ہے
سوره الفاتحہ قرآن مجيد کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احاديث ميں بﮍی فضيلت آئی ہے
فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتداء کے ہيں ۔ اس لئے اسے الفاتحہ يعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے ۔
اس کے اور بھی متعدد نام احاديث سے ثابت ہيں مثال ام القرآن ،السبع المثانی  ،القرآن العظيم
،الشفاء  ،الرقيہ )دم ( وغيرھامن االسماء
تعالی نے فرمايا قسمت
اس کا ايک اہم نام الصلوة بھی ہےجيساکہ ايک حديث قدسی ميں ہے ﷲ
ٰ
الصلوة بينی وبين عبدی ۔ الحديث صحيح مسلم کتاب الصلوة
ميں نے صالة)نماز ( کو اپنے اور اپنے بندے کے درميان تقسيم کرديا ہے مراد سورة فاتحہ ہے
تعالی کی حمد وثناء اور اس کی رحمت وربوبيت اور عدل وبادشاہت
جس کا نصف حصہ ﷲ
ٰ
کے بيان ميں ہے اور نصف حصے ميں دعا ومناجات ہے جوبنده ﷲ کی بارگاه ميں کرتا ہے ۔
اس حديث ميں سورة فاتحہ کو نماز سے تعبير کيا گيا ہے جس سے يہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ
نماز ميں اس کا پﮍھنا بہت ضروری ہے ۔ چنانچہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے ارشادات
ميں اس کی خوب وضاحت کردی گئی ہے فرمايا۔ الصلوة لمن لم يقرابفاتحہ الکتاب )صحيح
بخاری ومسلم ( اس شخص کی نماز نہيں جس نے سورة فاتحہ نہيں پﮍھی ۔ اس حديث ميں )من (
کا لفظ عام ہے جو ہرنمازی کو شامل ہے منفرد ہو ياامام کے پيچھے مقتدی ۔ سری نماز ہويا
جہری فرض نماز ہو يانفل ہرنمازی کے لئے سورة فاتحہ پﮍھنا ضروری ہے ۔
اس عموم کی مزيد تائيد اس حديث سے ہوتی ہے جس ميں آتا ہے کہ ايک مرتبہ نماز فجر ميں
بعض صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين بھی نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ قرآن
کريم پﮍھتے رہے جس کی وجہ سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر قرات بوجھل ہوگئی ،نماز ختم
ہونے کے بعد جب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پﮍھتے رہے ہو؟ انہوں نے
اثبات ميں جواب ديا توآپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا التفعلوااالبام القرآن فانہ الصلوة لمن لم
يقرابھا تم ايسا مت کرو)يعنی ساتھ ساتھ مت پﮍھا کرو( البتہ سورة فاتحہ ضرورپﮍھا کرو کيونکہ
اس کے پﮍھے بغير نماز نہيں ہوتی )ابوداؤد ،ترمذی ،نسائی( اسی طرح حضرت ابوہريره رضی
ﷲ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ نے فرمايا من صلی صلوة لم يقرافيھا بام القرآن فھی
خداج ۔ثالثا غير تمام جس نےبغير فاتحہ کے نماز پﮍھی تو اس کی نماز ناقص ہے تين مرتبہ آپ
تعالی عنہ سے عرض کيا گيا )انانکون وراء
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا۔ ابوہريره رضی ﷲ
ٰ
االمام )امام کے پيچھے بھی ہم نمازپﮍھتے ہيں اس وقت کيا کريں؟( حضرت ابوہريره رضی ﷲ
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تعالی عنہ نے فرمايا )اقرابھا فی نفسک )امام کے پيچھے تم سورة فاتحہ اپنے جی ميں پﮍھو(
ٰ
صحيح مسلم ۔
ٰ
ْ
ُ
ُ
مذکوره دونوں حديثوں سے واضح ہواکہ قرآن مجيد ميں جوآتا ہے ) َواِ َذا ق ِر َٔ
ي القرْ انُ فَا ْستَ ِمعُوْ ا لَهٗ
صتُوْ ا لَ َعلﱠ ُك ْم تُرْ َح ُموْ نَ (7۔ االعراف(204:۔ جب قرآن پﮍھا جائے تو سنو اور خاموش
َواَ ْن ِ
رہو،ياحديث )واذاقرافانصتوا)بشرط صحت( جب امام قرات کرے توخاموش رہو۔ کا مطلب يہ ہے
کہ جہری نمازوں ميں مقتدی سورة فاتحہ کے عالوه باقی قرات خاموشی سے سنيں ۔ امام کے
ساتھ قرآن نہ پﮍھيں ۔ ياامام سورة فاتحہ کی فاتحۃ کی آيات وقفوں کے ساتھ پﮍھے تاکہ مقتدی
بھی احاديث صحيحہ کے مطابق سورة فاتحہ پﮍھ سکيں ياامام سورة فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ
کرے کہ مقتدی سورة فاتحہ پﮍھ ليں۔
اس طرح آيت قرآنی اور احاديث صحيحہ ميں الحمد کوئی تعارض نہيں رہتا۔دونوں پر عمل
ہوجاتا ہے ۔ جب کہ سورة فاتحہ کی ممانعت سے يہ بات ثابت ہوتی کہ خاکم بدہن قرآن کريم اور
احاديث ٹکراؤ ہے اور دونوں ميں سے کسی ايک پرہی عمل ہوسکتا ہے ۔ بيک وقت دونوں پر
عمل ممکن نہيں ۔ فتعوذبا من ھذا۔ديکھئے سورة اعراف آيت ٢٠۴کا حاشيہ )اس مسئلے کی
تحقيق کے لئے مالحظہ ہو کتاب تحقيق الکالم ازموالناعبدالرحمن مبارک پوری وتوضيح الکالم
موالنا ارشادالحق اثری حفظہ ﷲ وغيره (۔ يہاں يہ بات بھی واضح رہے کہ امام ابن تيميہ رحمۃ
ﷲ کے نزديک سلف کی اکثريت کا قول يہ ہے کہ اگرمقتدی امام کی قرات سن رہاہوتو نہ پﮍھے
اور اگر نہ سن رہاہو تو پﮍھے )مجموع فتاوی ابن تيميہ ( ٢۶۵/٢٣
 ١يہ سورة مکی ہے۔ مکی يا مدنی کا مطلب يہ ہے کہ جو سورتيں ہجرت )١ ٣نبوت( سے قبل
نازل ہوئيں وه مکی ہيں خواه ان کا نزول مکہ مکرمہ ميں ہوا ہو يا اس کے آس پاس اور مدنی وه
سورتيں ہيں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئيں خواه وه مدينہ يا اس کے آس پاس ميں نازل ہوئيں يا
حتی کہ مکہ اور اس کے اطراف ہی ميں کيوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ کی بابت
اس سے دور ٰ
اختالف کہ آيا يہ ہر سورت کی مستقل آيت ہے يا ہر سورت کی آيت کا حصہ ہے يا يہ صرف
سورة فاتحہ کی ايک آيت ہے يا کسی بھی سورت کی مستقل آيت نہيں ہے اسے صرف دوسری
سورت سے ممتاز کرنے کيلئے ہر سورت کے آغاز ميں لکھا جاتا ہے علماء مکہ و کوفہ نے
اسے سورة فاتحہ سميت ہر سورت کی آيت قرار ديا ہے جبکہ علماء مدينہ بصره اور شام نے
اسے کسی بھی سورت کی آيت تسليم نہيں کيا۔ سوائے سورة نمل کی آيت نمبر ٣٠کے کہ اس
ميں باالتفاق بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ اس کا جزو ہے۔ اس طرح )جہری( نمازوں ميں اس کے اونچی آواز سے
پﮍھنے پر بھی اختالف ہے۔ بعض اونچی آواز سے پﮍھنے کے قائل ہيں اور بعض سری
)دھيمی( آواز سے اکثر علماء نے سری آواز سے پﮍھنے کو بہتر قرار ديا ہے۔ بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ کو آغاز
ميں ہی الگ کيا گيا ہے يعنی ﷲ کے نام سے پﮍھتا يا شروع کرتا يا تالوت کرتا ہوں ہر اہم کام
کے شروع کرنے سے پہلے بسم ﷲ پﮍھنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ چنانچہ حکم ديا گيا ہے کہ
کھانے ،ذبح ،وضو اور جماع سے پہلے بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ پﮍھو۔ تاہم قرآن کريم کی تالوت کے وقت ،بِس ِْم
ٰ
ّٰ
ﱠجي ِْم( پﮍھنا بھی ضروری ہے جب تم
ﷲِ الرﱠحْ مٰ ِن الر ِ
ﱠحي ِْم ،سے پہلے ) اَ ُعوْ ُذ با ّ ِ ِمنَ ال ﱠشي ْٰط ِن الر ِ
قرآن کريم پﮍھنے لگو تو ﷲ کی جناب ميں شيطان رجيم سے پناه مانگو۔
َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۙ Ǻ

سب تعريفيں ﷲ ٰ
تعالی کے ليے ہيں ) (١جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے )(٢
ف ١اَ ْل َح ْم ُد ميں ' ال ' مخصوص کے لئے ہے يعنی تمام تعريفيں ﷲ کے لئے ہيں يا اس کے لئے
خاص ہيں کيونکہ تعريف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف ﷲ ٰ
تعالی ہے۔ کسی کے اندر کوئی
خوبی ،حسن يا کمال ہے تو وه بھی ﷲ ٰ
تعالی کا پيدا کرده ہے اس لئے حمد )تعريف( کا مستحق
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بھی وہی ہے۔ ﷲ يہ ﷲ کا ذاتی نام ہے اس کا استعمال کسی اور کے لئے جائز نہيں َال اِ ٰلہَ افضل
الذکر اور اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ کو افضل دعا کہا گيا ہے۔ )ترمذی ،نسائی وغيره( صحيح مسلم اور نسائی کی
روايت ميں ہے اَ ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ ميزان کو بھر ديتا ہے اسی لئے ايک اور حديث ميں آتا ہے کہ ﷲ اس
بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پينے پر بنده ﷲ کی حمد کرے۔ )صحيح مسلم(
فَ ) ٢ربْ ( ﷲ ٰ
تعالی کے اسمائے ٰ
حسنے ميں سے ہے ،جس کا معنی ہرچيز کو پيدا کر کے
ضروريات کو مہيا کرنے اور اس کو تکميل تک پہنچانے واال۔ اس کے استعمال بغير اضافت
کے کسی اور کے لئے جائز نہيں ْ
)ال َعالَ ِم ْينَ ( عَالَ ْم )جہان( جہان کی جمع ہے۔ ويسے تو تمام
خالئق کے مجموعہ کو عالم کہا جاتا ہے ،اس لئے اس کی جمع نہيں الئی جاتی۔ ليکن يہاں اس
کی ربوبيت کاملہ کے اظہار کے لئے عالم کی بھی جمع الئی گئی ہے ،جس سے مراد مخلوق
کی الگ الگ جنسيں ہيں۔ مثال عالم جن ،عالم انس ،عالم مالئکہ اور عالم وحوش و طيور وغيره۔
ان تمام مخلوکات کی ضرورتيں ايک دوسرے سے قطعا مختلف ہيں ليکن َربﱢ ْال َعالَ ِم ْينَ سب کی
ضروريات ،ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہيا فرماتا ہے۔
َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ ۙ Ą

بﮍا مہربان نہايت رحم کرنے واال )(١۔
ف ١رحمن بروز فعالن اور رحيم بروزن فعيل ہے ۔ دونوں مبالغے کے صيغے ہيں ۔ جن ميں
کثرت اور دوام کا مفہوم پايا جاتا ہے ۔ يعنی ﷲ ٰ
تعالی بہت رحم کرنے واال ہے اور اس کی يہ
صفت ديگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ بعض علماء کہتے ہيں رحمٰ ن ميں رحيم کی نسبت زياده
مبالغہ ہے اسی ليے رحمٰ ن الدنيا واآلخره کہا جاتا ہے۔ دنيا ميں اس کی رحمت جس ميں بال
تخصيص کافر و مومن سب فيض ياب ہو رہے ہيں اور آخرت ميں وه صرف رحيم ہو گا۔ يعنی
اس کی رحمت صرف مومنين کے لئے خاص ہوگی۔ اللھم اجعلنا منھم ۔آمين
ٰﻣ ِ ِ
كل ﻳ َ ْﻮ ِم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۭ Ǽ

بدلے کے دن )يعنی قيامت کا( مالک ہے )(١
ف١دنيا ميں بھی اگرچہ کيئے کی سزا کا سلسلہ ايک حد تک جاری رہتا ہے تاہم اس کا مکمل
ظہور آخرت ميں ہوگا اور ﷲ ٰ
تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے يا برے اعمال کے مطابق
مکمل جزا يا سزا دے گا۔ اور صرف ﷲ تع ٰالی ہی ہوگا ﷲ ٰ
تعالی اس روز فرمائے گا آج کس کی
بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا صرف ايک ﷲ غالب کے ليے اس دن کوئی ہستی کسی کے
لئے اختيار نہيں رکھے گی سارا معاملہ ﷲ کے ہاتھ ميں ہوگا ،يہ ہوگا جزا کا دن۔
ِا َّايكَ ﻧ َ ْﻌ ُﺒﺪُ َوا َِّايكَ ﻧ َ ْﺴـ َﺘ ِﻌ ْ ُﲔ ۭ Ć

ہم صرف تيری ہی عبادت کرتے ہيں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہيں )(١۔
ف ١عبادت کے معنی ہيں کسی کی رضا کے ليے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار اور
بقول ابن کثير شريعت ميں کمال محبت خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام ہے ،يعنی جس
ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اس کی ما فوق االسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔
سيدھی عبارت ہم تيری عبادت کرتے ہيں اور تجھ سے مدد چاہتے ہيں۔ نہ عبادت ﷲ کے سوا
کسی اور کی جائز ہے اور نہ مدد مانگنا کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب
کر ديا گيا ليکن جن کے دلوں ميں شرک کا روگ راه پا گيا ہے وه ما فوق االسباب اور ما تحت
االسباب استعانت ميں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے ميں ڈال ديتے ہيں اور کہتے
ہيں کہ ديکھو ہم بيمار ہو جاتے ہيں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہيں بيوی سے مدد چاہتے
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ہيں ڈرائيور اور ديگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہيں اس طرح وه يہ باور کراتے ہيں کہ
ﷲ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ حاالنکہ اسباب کے ما تحت ايک دوسرے سے
مدد چاہنا اور مدد کرنا يہ شرک نہيں ہے يہ تو ﷲ ٰ
تعالی کا بنايا ہوا نظام ہے۔ جس ميں سارے
کام ظاہر اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہيں حتی کہ انبياء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہيں۔
عيسی عليہ السالم نے فرمايا )من انصاری الی ﷲ( ﷲ کے دين کيلئے کون ميرا مددگار
حضرت
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ۘ
ﱠ
َ
ُ
ہے؟ ﷲ تعالی نے اہل ايمان کو فرمايا (◌ َوتَ َعا َونوْ ا َعلي البِرﱢ َوالتق ٰوى( 5۔المائده (2:نيکی اور تقوی
کے کاموں پر ايک دوسرے کی مدد کرو ظاہر بات ہے کہ يہ تعاون ممنوع ہے نہ شرک بلکہ
مطلوب و محمود ہے۔ اسکا اصطالحی شرک سے کيا تعلق؟ شرک تو يہ ہے کہ ايسے شخص
سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو جيسے کسی فوت
شده شحص کو مدد کے ليے پکارنا اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا اسکو نافع وضار
باور کرنا اور دور نزديک سے ہر ايک کی فرياد سننے کی صالحيت سے بہره ور تسليم کرنا۔
اسکا نام ہے ما فوق االسباب طريقے سے مدد طلب کرنا اور اسے خدائی صفات سے متصف
ماننا اسی کا نام شرک ہے جو بدقسمتی سے محبت اولياء کے نام پر مسلمان ملکوں ميں عام ہے۔
اعاذنا ﷲ منہ۔ توحيد کی تين قسميں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحيد کی تين اہم
قسميں بھی مختصرا بيان کر دی جائيں۔ يہ قسميں ہيں۔ توحيد ربوبيت۔ توحيد الوہيت۔ اور توحيد
صفات ۔١۔ توحيد ربوبيت کا مطلب کہ اس کائنات کا مالک رازق اور مدبر صرف ﷲ ٰ
تعالی ہے
حتی کہ مشرکين بھی اس کے قائل رہے ہيں اور ہيں،
اور اس توحيد کو تمام لوگ مانتے ہيںٰ ،
جيسا کہ قرآن کريم نے مشرکين مکہ کا اعتراف نقل کيا۔ مثال فرمايا۔ اے پيغمبر صلی ﷲ عليہ
وسلم ان سے پوچھيں کہ آسمان و زمين ميں رزق کون ديتا ہے ،يا )تمہارے( کانوں اور آنکھوں
کا مالک کون ہے اور بےجان سے جاندار اور جاندار سے بےجان کو کون پيدا کرتا ہے اور دنيا
کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ ديں گے کہ )ﷲ( )يعنی سب کام کرنے واال ﷲ
ض اَ ﱠم ْن يﱠ ْملِ ُ
ت
ص َ
ك ال ﱠس ْم َع َو ْاالَ ْب َ
ار َو َم ْن ي ْﱡخ ِر ُج ْالـ َح ﱠي ِمنَ ْال َميﱢ ِ
ہے( )قُلْ َم ْن يﱠرْ ُزقُ ُك ْم ﱢمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء َو ْاالَرْ ِ
ٰ
ّ
َوي ُْخ ِر ُج ْال َميﱢتَ ِمنَ ْال َح ﱢي َو َم ْن يﱡ َدبﱢ ُر ْاالَ ْم َر ۭ◌ فَ َسيَقُوْ لُوْ نَ ﷲُ ۚ◌ فَقُلْ اَفَ َال تَتﱠقُوْ نَ 10 ( 31۔يونس(31:
دوسرے مقام پر فرمايا اگر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان سے پوچھيں کہ زمين اور زمين ميں جو
کچھ ہے يہ سب کس کا مال ہے؟ ساتواں آسمان اور عرش عظيم کا مالک کون ہے؟ ہرچيز کی
بادشاہی کس کے ہاتھ ميں ہے؟ اور وه سب کو پناه ديتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناه دينے
واال نہيں ان سب کے جواب ميں يہ يہی کہيں گے کہ ﷲ يعنی يہ سارے کام ﷲ ہی کے ہيں۔ )قلُْ
لﱢ َم ِن ْاالَرْ ضُ َو َم ْن فِ ْيھَآ اِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُموْ نَ 84 َسيَقُوْ لُوْ نَ ِ ٰ ّ ِ ۭ◌ قُلْ اَفَ َال تَ َذ ﱠكرُوْ نَ 85 قُلْ َم ْن رﱠبﱡ
ش ْال َع ِظي ِْم 86 َسيَقُوْ لُوْ نَ ِ ٰ ّ ِ ۭ◌ قُلْ اَفَ َال تَتﱠقُوْ نَ 87 قُلْ َم ْن ۢ◌ بِيَ ِد ٖه َملَ ُكوْ ُ
ت
السﱠمٰ ٰو ِ
ت ال ﱠسب ِْع َو َربﱡ ْال َعرْ ِ
ٰ
ٰ
ّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُكلﱢ َش ْي ٍء ﱠوھ َو ي ُِج ْي ُر َوال يُ َجا ُر َعل ْي ِه اِن كنت ْم ت ْعل ُموْ نَ 88 َسيَقوْ لوْ نَ ِ ِ ۭ◌ قلْ فانى ت ْس َحرُوْ نَ 89 (
23۔المؤمنون (84-89:وغيرھا من اآليات۔ ٢۔ توحيد الوہيت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام
کا مستحق ﷲ ٰ
تعالی ہے اور عبادت ہر وه کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کيلئے يا
اس کی ناراضی کے خوف سے کيا جائے اس لئے نماز ،روزه ،حج اور زکوة صرف يہی
عبادات نہيں ہيں بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا والتجاء کرنا ،اسکے نام کی نذر نياز دينا
اس کے سامنے دست بستہ کھﮍا ہونا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغيره
بھی عبادات ہيں۔ توحيد الوہيت يہ کہ شرک کا ارتکاب کرتے ہيں اور مذکوره عبادات کی بہت
سی قسميں وه قبروں ميں مدفون افراد اور فوت شده بزرگوں کے لئے بھی کرتے ہيں جو سراسر
شرک ہے۔٣۔ توحيد صفات کا مطلب ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی جو صفات قرآن و حديث ميں بيان ہوئی
ہيں انکو بغير کسی تاويل اور تحريف کے تسليم کريں اور وه صفات اس انداز ميں کسی اور کے
اندر نہ مانيں۔ مثال جس طرح اس کی صفت علم غيب ہے ،يا دور اور نزديک سے ہر ايک کی
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فرياد سننے پر وه قادر ہے ،کائنات ميں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختيار حاصل ہے ،يا
اس قسم کی اور صفات الہيہ ان ميں سے کوئی صفت بھی ﷲ کے سوا کسی نبی ولی يا کسی بھی
شخص کے اندر تسليم نہ کی جائيں۔ اگر تسليم کی جائيں گی تو يہ شرک ہو گا۔ افسوس ہے کہ
قبر پرستوں ميں شرک کی يہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے ﷲ کی مذکوره صفات ميں بہت
سے بندوں کو بھی شريک کر رکھا ہے۔ اعاذنا ﷲ منہ۔
توحيد کی تين قسميں۔
اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحيد کی تين اہم قسميں مختصرا بيان کردی جائيں ۔ يہ
قسميں ہيں ۔ توحيد ربوبيت ،توحيد الوہيت  ،اور توحيد صفات
تعالی
١۔ توحيد ربوبيت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق  ،مالک ،رازق ،اور مدبر صرف ﷲ
ٰ
ہے ۔ اس توحيد کو مالحده و زنادقہ کے عالوه تمام لوگ مانتے ہيں حتی کہ مشرکين بھی اس
کے قائل رہے ہيں اور ہيں جيساکہ قرآن کريم نے مشرکيں مکہ اعتراف نقل کا ہے۔ مثال فرمايا
اے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم ان سے پوچھيں کہ تم ٓاسمان و زميں ميں رزق کون ديتا ہے يا
)تمہارے ( کانوں اور ٓانکھوں کامالک کون ہے اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے
جان کو کون پيدا کرتا ہے اور دنيا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے ؟ جھٹ کہہ ديں گے کے
ض اَ ﱠم ْن يﱠ ْملِ ُ
ك ال ﱠس ْم َع
ﷲ )يعنی يہ سب کام کرنے واال ﷲ ہے( )قُلْ َم ْن يﱠرْ ُزقُ ُك ْم ﱢمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء َو ْاالَرْ ِ
ٰ
ت َوي ُْخ ِر ُج ْال َميﱢتَ ِمنَ ْال َح ﱢي َو َم ْن يﱡ َدبﱢ ُر ْاالَ ْم َر ۭ◌ فَ َسيَقُوْ لُوْ نَ ّ
ﷲُ ۚ◌
ْصا َر َو َم ْن ي ْﱡخ ِر ُج ْال َ
َو ْاالَب َ
ـح ﱠي ِمنَ ْال َميﱢ ِ
ت
فَقُلْ اَفَ َال تَتﱠقُوْ نَ 10 ( 31۔يونس (31:۔دوسرے مقام پر فرمايا ) َولَ ِٕٮ ْن َساَ ْلــتَھُ ْم ﱠم ْن خَ لَ َ
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ض لَيَقُوْ لُ ﱠن ٰ ّ
ﷲُ( 39۔الزمر (38:اگر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان سے پوچھيں گے کہ ٓاسمان و
َو ْاالَرْ َ
زمين کا خالق کون ہے ؟ تو يقينا يہی کہں گے کہ ﷲ ۔ ايک اور مقام پر فرمايا اگر ٓاپ صلی ﷲ
عليہ وسلم ان سے پوچھيں کہ زمين اور زمين ميں جو کچھ ہے يہ سب کس کا مال ہے ؟ ساتوں
ٓاسمان اور عرش عظيم کا مالک کون ہے ؟ ہر چيز کی بادشاہی کس کے ہاتھ ميں ہے ؟ اور وه
سب کو پناه ديتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناه دينے واال نہيں ۔ ان سب کے جواب ميں يہ يہی
تعالی يعنی يہ سارے کام ﷲ ہی کے ہيں۔)23۔المومنون  (84-89:وغيرھا من
کہيں گے کہ ﷲ
ٰ
االيات۔
تعالی ہے اور
٢۔ توحيد الوہيت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کی مستحق صرف ﷲ
ٰ
عبادت ہر وه کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لئے  ،يا اس کی ناراضی کے
خوف سے کيا جائے  ،اس لئے نماز  ،روزه  ،حج اور زکوة صرف يہی عبادات نہيں بلکہ کسی
مخصوص ہستی سے دعا و التجاء کرنا ۔ اس کے نام کی نذر ونياز دينا اس کے سامنے دست
بستہ کھﮍا ہونا اس کا طواف کرنا اس سے طمع اور خوف رکھنا وغيره بھی عبادات ہيں ۔ توحيد
الوہيت ميں شرک کا ارتکاب کرتے ہيں اور مذکوره عبادات کی بہت سی قسميں وه قبروں ميں
مدفون افراد اور فوت شده بزرگوں کے لئے بھی کرتے ہيں جو سراسر شرک ہے ۔
تعالی کی جو صفات قرآن وحديث ميں بيان ہوئی ہيں ان کو
٣۔ توحيد صفات کا مطلب ہے کہ ﷲ
ٰ
بغير کسی تاويل اور تحريف کے تسليم کريں اور وه صفات اس انداز ميں کسی اور کے اندر نہ
مانيں  ،مثال جس طرح اس کی صفت علم غيب ہے يادور اور نزديک سے ہر ايک کی فرياد
سننے پر وه قادر ہے کائنات ميں ہرطرح کا تصرف کرنے کا اسے اختيار حاصل ہے يہ يا اس
قسم کی اور صفات ٰالہيہ ان ميں سے کوئی صفت بھی ﷲ تعالیٰ کے سوا کسی نبی  ،ولی يا کسی
بھی شخص کے اندر تسليم نہ کی جائيں ۔ اگر تسليم کی جائيں گی تو يہ شرک ہوگا۔ افسوس ہے
کہ قبر پرستوں ميں شرک کی يہ قسم بھی عام ہے اور انہوں نے ﷲ کی مذکوره صفات ميں بہت
سے بندوں کو بھی شريک کررکھا ہے ۔ اعاذناﷲ منہ۔
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اﻟﴫ َاط اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ َﲓ Ĉۙ
ِا ْﮬ ِﺪانَ ِ ّ َ
ہميں سچی اور سيدھی راه دکھا )(١۔
منزل
ف ١ہدايت کے کئی مفہوم ہيں ،راستے کی طرف رہنمائی کرنا ،راستے پر چال دينا،
ِ
مقصود تک پہنچا دينا۔ اسے عربی ميں ارشاد توفيق ،الہام اور داللت سے تعبير کيا جاتا ہے،
يعنی ہماری صراط مستقيم کی طرف رہنمائی فرما ،اس پر چلنے کی توفيق اور اس پر استقامت
)منزل مقصود( حاصل ہو جائے۔ يہ صراط مستقيم محض عقل
نصيب فرما ،تاکہ ہميں تيری رضا
ِ
اور ذہانت سے حاصل نہيں ہو سکتی۔ يہ صراط مستقيم وہی  ،االسالم ،ہے ،جسے نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے دنيا کے سامنے پيش فرمايا اور جو اب قرآن و احاديث صحيحہ ميں محفوظ ہے۔
ﴏ َاط َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َاﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ  ۹ﻏَ ْ ِﲑ اﻟْ َﻤﻐْﻀُ ْﻮ ِب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ اﻟﻀَّ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ ۧ Ċ

ِ َ
اُن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کيا )(١۔ ان کا نہيں جن پر غضب کيا گيا اور نہ گمراہوں
کا۔ )(٢
صراط مستقيم يہ وه اسالم ہے جسے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ُدنيا کے سامنے پيش
ف ١يہ
ِ
فرمايا اور جو اب قرآن و احاديث صحيحہ ميں محفوظ ہے۔
ف ٢صراط ُمستقيم کی وضاحت ہے کہ يہ سيدھا راستہ وه ہے جس پر لوگ چلے ،جن پر تيرا
انعام ہوا ۔) َو َم ْن ي ِﱡط ِع ٰ ّ
ك َم َع الﱠ ِذ ْينَ اَ ْن َع َم ٰ ّ
ﷲَ َوال ﱠرسُوْ َل فَا ُ ٰ
ﷲُ َعلَ ْي ِھ ْم ﱢمنَ النﱠبِ ٖيّنَ َوالصﱢ ﱢد ْيقِ ْينَ
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ول ۗ◌ ٕٮكَ َرفِ ْيقًا 69 ۭ◌( 4۔النساء (69:اور جو بھی ﷲ ٰ
َوال ﱡشھَدَا ۗ◌ ِء َوال ٰ ّ
تعالی کی
صلِ ِح ْينَ ۚ◌ َو َحسُنَ اُ ٰ ِ
اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وه ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر ﷲ
ٰ
تعالی نے انعام کيا جيسے نبی اور صديق اور شہيد اور نيک لوگ يہ بہترين رفيق ہيں۔ اس آيت
ميں يہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام يافتہ لوگوں کا يہ راستہ اطاعت رسول صلی ﷲ
عليہ وسلم ہی کا راستہ ہے نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روايات سے ثابت ہے کہ َم ْغضُوْ بُ
)والَ الضﱠآلِيْن( گمراہوں سے مراد
َعلَ ْي ِھ ْم )جن پر ﷲ کا غضب نازل ہوا ( سے مراد يہودی اور َ
ٰ
نصاری )عيسائی( ہيں ابن ابی حاتم کہتے ہيں کہ مفسرين کے درميان اسميں کوئی اختالف نہيں
ٰ
نصاری
مستقيم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے ليے ضروری ہے کہ وه يہود و
دونوں کے گمراہيوں سے بچ کر رہيں۔ يہود کی بﮍی گمراہی تھی وه جانتے بوجھتے صحيح
راستے پر نہيں چلتے تھے آيات ٰالہی ميں تحريف اور حيلہ کرنے ميں گريز نہيں کرتے تھے
حضرت عزير عليہ السالم کو ابن ﷲ کہتے اپنے احبار و رھبان کو حرام و حالل کا مجاز
ٰ
عيسی عليہ السالم کو ابن
نصاری کی بﮍی غلطی يہ تھی کہ انہوں نے حضرت
سمجھتے تھے۔
ٰ
ٰ
نصاری کی بﮍی غلطی يہ تھی کہ انہوں نے
ﷲ کہا حرام و حالل کا مجاز سمجھتے تھے۔
عيسی عليہ السالم کی شان ميں غلو کيا اور انہيں )ﷲ کا بيٹا( اور تين خدا ميں سے ايک
حضرت
ٰ
قرار ديا۔ افسوس ہے کہ امت محمديہ ميں بھی يہ گمراہياں عام ہيں اور اسی وجہ سے وه دنيا ميں
ذليل و رسوا ہيں ﷲ ٰ
تعالی اسے ضاللت کے گﮍھے سے نکالے۔ تاکہ ادبار و نکبت کے برھتے
ہوئے سائے سے وه محفوظ ره سکے۔ سورة کے آخر ميں آ ِميْن کہنے کی نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم نے تاکيد فرمائی اسليے امام اور مقتدی ہر ايک کو آمين کہنی چاہئے۔ اے ﷲ ہماری دعا
قبول فرما۔
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سورة البقرة
)سورة البقرة ۔ سورة نمبر  ٢۔ تعداد آيات (٢٨٦

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ف ١اس سورت ميں آگے چل کر گائے کا واقعہ بيان ہوا ہے اس ليے اس کو بقره )گائے کے
واقعہ والی سورت کہا جاتا ہے( حديث ميں اس کی ايک خاص فضيلت بھی بيان کی گئی ہے کہ
جس گھر ميں يہ پﮍھی جائے اس گھر سے شيطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے يہ مدنی
دور کی ابتدائی سورتوں ميں سے ہے البتہ اس کی بعض آيات جمعۃ الوداع کے موقع پر نازل
ہوئيں۔ بعض علماء کے نزديک اس ميں ايک ہزار خبر ايک ہزار احکام اور ايک ہزار
منہيات۔)ابن کثير(

اﻟ ۗ ّۗﻢ Ǻ
الم )(١
ف ١الف الم ميم انہيں حروف مقطعات کہا جاتا ہے ،يعنی عليحده عليحده پﮍھے جانے والے
)و ّ
ﷲ العالِ ُم بمراده( البتہ نبی
حروف ان کے معنی کے بارے ميں کوئی مستند روايت نہيں ہے َ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ ضرور فرمايا ہے ميں نہيں کہتا کہ الم ايک حرف ہے بلکہ الف ايک
حرف ،ميم ايک حرف اور الم ايک حرف ہر حرف پر ايک نيکی اور ايک نيکی کا اجر دس گنا
ہے۔

ٰذ ِ َكل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ َﻻ َرﻳْ َﺐ ٻ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ڔ ُﮬﺪً ى ِﻟّﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ Ą
اس کتاب )کے ﷲ کی کتاب ہونے( ميں کوئی شک نہيں ) (١پرہيزگاروں کو راه دکھانے والی
ہے )(٢
ب
ف ١اس کے منزل من ﷲ ہونے ميں کوئی شبہ نہيں جيسے کہ دوسرے مقام پر ہے )تَ ْن ِز ْي ُل ْال ِك ٰت ِ
ْب فِ ْي ِه ِم ْن رﱠبﱢ ْال ٰعلَ ِم ْينَ Ąۭ( 32۔السجده (2:عالوه ازيں اس ميں جو واقعات بيان کئے گئے
َال َري َ
ہيں ان کی صداقت ميں جو احکام و مسائل بيان کئے گئے ہيں ان کے برحق ہونے ميں کوئی
شک نہيں۔
ٰ
ف ٢ويسے تو يہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدايت و رہنمائی کے لئے نازل ہوئی ہے ليکن اس
چشمہ فيض سے سراب صرف وہی لوگ ہونگے جو آب حيات کے متالشی اور خوف ٰالہی سے
سرشار ہوں گے۔ جن کے دل ميں مرنے کے بعد ﷲ کی بارگاه ميں کھﮍے ہو کر جواب دہی کا
احساس اور اس کی فکر ہی نہيں اس کے اندر ہدايت کی طلب يا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی
نہيں ہوگا تو اسے ہدايت کہاں سے اور کيوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔

اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗ ٰﻨﮭُ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ۙ Ǽ
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َو ﻳُـ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن َّ
جو لوگ غيب پر ايمان التے ہيں ) (١اور نماز کو قائم رکھتے ہيں ) (٢اور ہمارے ديئے ہوئے
مال سے خرچ کرتے ہيں )(٣
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ف ١اَ ُموْ ر َغ ْيبُۃ سے مراد وه چيزيں ہيں جنکا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہيں۔ جيسے ذات
تعالی ،وحی ،جنت دوزخ ،مالئکہ ،عذاب قبر اور حشر وغيره۔ اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ
باری
ٰ
اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی بتالئی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر يقين رکھنا،
جزو ايمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضاللت ہے۔
ف ٢اقامت ٰ
صلوة سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ،ورنہ نماز
تو منافقين بھی پﮍھتے تھے۔
ف ٣اَ ْنفَا ْق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ايمان حسب
اطاعت دونوں ميں کوتاہی نہيں کرتے بلکہ ماں باپ اور اہل و عيال پر صحيح طريقے سے
خرچ کرنا بھی اس ميں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ۚ َو ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُﮬ ْﻢ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن ۭ Ć

اور جو لوگ ايمان التے ہيں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گيا اور جو آپ سے پہلے اتارا گيا
) (١اور وه آخرت پر بھی يقين رکھتے ہيں
ف ١پچھلی کتابوں پر ايمان النے کا مطلب يہ ہے کہ کتابيں انبياء عليہم السالم پر نازل ہوئيں وه
سب سچی ہيں وه اب اپنی اصل شکل ميں دنيا ميں نہيں پائی جاتيں نيز ان پر عمل بھی نہيں کيا
جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشريح نبوی۔ حديث۔ پر ہی کيا جائے گا۔ اس سے بھی
معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ آنحضرت صلی ﷲ عليہ وسلم پر ختم کر ديا گيا ہے ،ورنہ
اس پر بھی ايمان کا ذکر ﷲ ٰ
تعالی ضرور فرماتا۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻋَ ٰﲇ ُﮬﺪً ى ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۤ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن Ĉ
ِٕ
ِٕ
يہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدايت پر ہيں اور يہی لوگ فالح اور نجات پانے والے ہيں
)(١
ٰ
تقوی و عمل اور عقيده
ف ١يہ ان اہل ايمان کا انجام بيان کيا گيا ہے جو ايمان النے کے بعد
صحيحہ کا اہتمام کرتے ہيں۔ محض زبان سے اظہار ايمان کو کافی نہيں سمجھتے۔ کاميابی سے
مراد آخرت ميں رضائے ٰالہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنيا
ميں بھی خوش حالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان ﷲ۔ ورنہ اصل کاميابی آخرت
ہی کی کاميابی ہے۔ اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی دوسرے گروه کا تذکره فرما رہا ہے جو صرف کافر
ہی نہيں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خير اور قبول
اسالم کی توقع ہی نہيں۔
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َء َاﻧ َْﺬ ْرﺗَﮭ ُْﻢ َا ْم ﻟ َ ْﻢ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ْر ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن Č
کافروں کو آپ کا ڈرانا ،يا نہ ڈرانا برابر ہے ،يہ لوگ ايمان نہ الئيں گے۔ )(١
ف ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی يہ شديد خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائيں اور اسی حساب
سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کوشش فرماتے ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ ايمان ان کے نصيب
ميں ہی نہيں ہے۔ يہ وه چند مخصوص لوگ ہيں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی )جيسے ابو
جہل اور ابو لہب وغيره( ورنہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی دعوت و تبليغ سے بيشمار لوگ
مسلمان ہوئے ح ٰتی کہ پھر پورا جزيره عرب اسالم کے سايہ عاطفت ميں آ گيا۔

اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َوﻋَ ٰﲇ َ ْﲰ ِﻌﻬ ِْﻢ ۭ َوﻋَ ٰ ٓﲇ َاﺑْ َﺼ ِﺎر ِ ْﱒ ِﻏﺸَ َﺎو ٌة َّوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ۧ Ċ
ﺧ َ ََﱲ ٰ ّ ُ
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ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پرده
ہے اور ان کے ليے بﮍا عذاب ہے )(١
ف ١يہ ان کے عدم ايمان کی وجہ بيان کی گئی ہے کہ کفر و معصيت کے مسلسل ارتکاب کی
وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے اور ان کے کان حق کی بات
سننے کے لئے آماده نہيں اور ان کی نگاہيں کائنات ميں پھيلی ہوئی رب کی نشانياں ديکھنے
سے محروم ہيں تو اب وه ايمان کس طرح سے ال سکتے ہيں؟ ايمان تو ان ہی لوگوں کے حصے
آيا ہے اور آتا ہے ،جو ﷲ ٰ
تعالی کی دی ہوئی صالحيتوں کا صحيح استعمال کرتے اور ان سے
مغفرت حاصل کرتے ہيں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حديث کا مصداق ہيں جس ميں بيان کيا
گيا ہے کہ مومن جب گناه کر بيٹھتا ہے تو اس کے دل ميں سياه نقطہ پﮍ جاتا ہے اگر وه توبہ کر
کے گناه سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اگر وه
توبہ کی بجائے گناه پر گناه کرتا جاتا ہے تو وه نقطہ سياه پھيل کر اس کے پورے دل پر چھا
جاتا ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا يہ وه زنگ ہے جسے ﷲ ٰ
تعالی نے بيان فرمايا ہے
) َك ﱠال بَلْ ۫◌ َرانَ ع َٰلي قُلُوْ بِ ِھ ْم ﱠما َكانُوْ ا يَ ْك ِسبُوْ نَ 14( 83۔المطففين (14:يعنی ان کے کرتوتوں کی
وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چﮍھ گيا ہے جو ان کی مسلسل بداعماليوں کا منطقی نتيجہ ہے۔
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِابﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َﻣﺎ ُﮬ ْﻢ ِﺑ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۘ Ď

بعض کہتے ہيں کہ ہم ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھتے ہيں ،ليکن در حقيقت وه ايمان
والے نہيں ہيں۔ )(١
ف ١يہاں سے تيسرے گروه يعنی منافقين کا تذکره شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ايمان سے
محروم تھے مگر وه اہل ايمان کو فريب دينے کے لئے زبان سے ايمان کا اظہار کرتے تھے ﷲ
ٰ
تعالی نے فرمايا کہ وه نہ ﷲ کو دھوکا دينے ميں کامياب ہو سکتے ہيں کيونکہ وه تو سب کچھ
جانتا ہے اور اہل ايمان کو مستقل فريب ميں رکھ سکتے ہيں کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی وحی کے ذريعے
سے مسلمانوں کو ان کی فريب کاريوں سے آگاه فرما ديتا تھا يوں اس فريب کا سارا نقصان خود
انہی کو پہنچتا ہے کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنيا ميں بھی رسوا ہوئے۔
اهلل َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ۚ َو َﻣﺎ َ ْﳜﺪَ ﻋ ُْﻮ َن ِا َّﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ۭ Ḍ

ُ ٰﳜ ِﺪﻋ ُْﻮ َن ٰ ّ َ
وه ﷲ ٰ
تعالی اور ايمان والوں کو دھوکا ديتے ہيں ،ليکن دراصل وه خود اپنے آپ کو دھوکا دے
رہے ہيں مگر سمجھتے نہيں۔
اهلل َﻣ َﺮﺿً ﺎ ۚ َوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ڏ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 10
ِ ْﰱ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض ۙ ﻓَ َﺰا َد ُﮬ ُﻢ ٰ ّ ُ
ان کے دلوں ميں بيماری تھی اور ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں بيماری ميں مزيد بﮍھا ديا ) (١اور ان کے
جھوٹ کی وجہ سے ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔
ف ١بيماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بيماری ہے جس کی اصالح کی فکر نہ کی جائے تو
بﮍھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقين کی عالمات ميں سے ہے ،جس سے
اجتناب ضروری ہے۔
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ َﻻ ﺗُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْوا ِﰱ ْ َاﻻ ْر ِض ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْﳓ ُﻦ ُﻣ ْﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 11
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمين ميں فساد نہ کرو تو جواب ديتے ہيں کہ ہم تو صرف
اصالح کرنے والے ہيں۔
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َا َﻻ ٓ ِاﻧَّﮭ ُْﻢ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﻳَﺸْ ُﻌ ُﺮ ْو َن 12
خبردار ہو يقينا ً يہی لوگ فساد کرنے والے ہيں ) (١ليکن شعور )سمجھ( نہيں رکھتے۔
ف ١فساد ،اصالح کی ضد ہے۔ کفر و معصيت سے زمين ميں فساد پھيالتا ہے اور اطاعت ٰالہی
سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقين کا کردار يہی رہا ہے کہ پھيالتے وه فساد ہيں
اشاعت وه منکرات کی کرتے ہيں اور پامال حدود ٰالہی کو کرتے ہيں اور سمجھتے اور دعویٰ
يہ کرتے ہيں کہ اصالح اور ترقی کے لئے کوشاں ہيں۔
اﻟﺴ َﻔﻬَﺎۗ ُء َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 13
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا َ َامك ٓ ٰا َﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ َ َامك ٓ ٰا َﻣ َﻦ ُّ
اﻟﺴ َﻔﻬَﺎۗ ُء ۭ َا َﻻ ٓ ِاﻧَّﮭُ ْﻢ ُﮬ ُﻢ ُّ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں )يعنی صحابہ( کی طرح تم بھی ايمان الؤ تو جواب
ديتے ہيں کہ ہم ايسا ايمان الئيں جيسا بيوقوف الئے ہيں (١) ،خبردار ہو جاؤ يقينا ً يہی بيوقوف
ہيں ،ليکن جانتے نہيں )(٢۔
ف ١ان منافقين نے ان صحابہ کو بيوقوف کہا جنہوں نے ﷲ کی راه ميں جان و مال کی کسی
بھی قربانی سے دريغ نہيں کيا اور آج کے منافقين يہ باور کراتے ہيں کہ نعوذ با صحابہ کرام
دولت ايمان سے محروم تھے ﷲ ٰ
تعالی نے جديد و قديم دونوں منافقين کی ترديد فرمائی۔ فرمايا
اعلے تر مقصد کے لئے دينوی مفادات کو قربان کر دينا بےوقوفی نہيں ،عين عقلمندی اور
کسی
ٰ
سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہيا کيا۔ اس لئے وه پکے مومن ہی نہيں
بلکہ ايمان کے لئے ايک معيار اور کسوٹی ہيں ،اب ايمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام
کی طرح ايمان الئيں گے )فَا ِ ْن ٰا َمنُوْ ا بِ ِم ْث ِل َمآ ٰا َم ْنتُ ْم بِ ٖه فَقَ ِد ا ْھتَدَوْ ا( 2۔ البقرة(137:
ف ٢ظاہر بات ہے کہ )فوری فائدے( کے لئے )دير سے ملنے والے فائدے( کو نظر انداز کر
دينا اور آخرت کی پائيدار اور دائمی زندگی کے مقابلے ميں دنيا کی فانی زندگی کو ترجيح دينا
اور ﷲ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے جس کا ارتکاب ان منافقين نے
کيا۔ يوں ايک مسلمہ حقيقت سے بےعلم رہے۔
َوِا َذا ﻟ َ ُﻘﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻗَﺎﻟُ ْ ٓﻮا ٰا َﻣﻨَّﺎ ښ َوِا َذا َﺧﻠَ ْﻮا ِا ٰﱃ َﺷـ ٰﻴ ِﻄ ْﻴﳯِ ِ ْﻢ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۙ ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْﳓ ُﻦ ُﻣ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 14
اور جب ايمان والوں سے ملتے ہيں تو کہتے ہيں ہم بھی ايمان والے ہيں جب اپنے بﮍوں کے
پاس جاتے ہيں ) (١تو کہتے ہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہيں۔
ف ١ش ٰيطين سے مراد سرداران قريش و يہود ہيں۔ جن کی ايماء پر وه اسالم اور مسلمانوں کے
خالف سازشيں کرتے تھے يا منافقين کے اپنے سردار۔
َا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُٔي ﲠِ ِْﻢ َوﻳ َ ُﻤﺪُّ ُﮬ ْﻢ ِ ْﰱ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎﳖِ ِْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﮭ ُْﻮ َن 15
ﷲ ٰ
تعالی بھی ان سے مذاق کرتا ہے ) (١اور انہيں ان کی سرکشی اور بہکاوے ميں اور بﮍھا
ديتا ہے۔
ٰ
ف ١ﷲ تعالی بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ جس طرح مسمانوں کے
ساتھ استہزاء استخفاف کا معاملہ کرتے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی بھی ان سے ايسا ہی معاملہ کرتے ہوئے
انہيں ذلت ميں مبتال کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبير کرنا ،زبان کا اسلوب ہے ،ورنہ حقيقتا
يہ مذاق نہيں ہے ،ان کے فعل کی سزا ہے جيسے برائی کا بدلہ ،اسی کی مثل برائی ،ميں برائی
کے بدلے کو برائی کہا گيا حاالنکہ وه برائی نہيں ہے ايک جائز فعل ہے۔ دوسرا مطلب يہ ہے
کہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی بھی ان سے فرمائے گا۔ جيسا کہ سورة حديد کی آيت )يَوْ َم يَقُوْ ُل
ْال ُم ٰنفِقُوْ نَ ( 57۔ الحديد (13:ميں وضاحت ہے۔
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ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ْاﺷ َ َﱰ ُوا اﻟﻀَّ ٰﻠ َ َةل ِابﻟْﻬُﺪٰ ى ۠ ﻓَ َﻤﺎ َرِﲝ َْﺖ ِ ّﲡ ََﺎرﺗُﮭ ُْﻢ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ 16
ِٕ
يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے گمراہی کو ہدايت کے بدلے ميں خريد ليا ،پس نہ تو ان کی تجارت
) (١نے ان کو فائده پہنچايا اور نہ يہ ہدايت والے ہوئے۔
ف ١تجارت سے مراد ہدايت چھوڑ کر گمراہی اختيار کرنا ہے۔ جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔
منافقين نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی گھاٹے والی تجارت کی۔ ليکن يہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے
ضروری نہيں کہ دنيا ہی ميں اس گھاٹے کا انہيں علم ہو جائے۔ بلکہ دنيا ميں تو اس نفاق کے
ذريعے سے انہيں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے ،اس پر وه بﮍے خوش ہوتے اور اس کی
بنياد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل فہم سے عاری سمجھتے تھے۔
ﴫ ْو َن 17
َﻣﺜَﻠُﮭ ُْﻢ َﳈَﺜَﻞِ َّ ِاذلى ْاﺳـ َﺘ ْﻮﻗَﺪَ انَ ًرا ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﺿَ ﺎۗ َء ْت َﻣﺎ َﺣ ْﻮ َ ٗهل َذ َﮬ َﺐ ٰ ّ ُ
اهلل ِﺑ ُﻨ ْﻮ ِر ِ ْﱒ َوﺗَ َﺮ َﻛﮭ ُْﻢ ِ ْﰱ ُﻇﻠُ ٰﻤ ٍﺖ َّﻻ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جالئی ،پس آس پاس کی چيزيں روشنی ميں آئی
ہی تھيں کہ ﷲ ان کے نور کو لے گيا اور انہيں اندھيروں ميں چھوڑ ديا ،جو نہيں ديکھتے۔ )(١
ف ١حضرت عبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنہ اور ديگر صحابہ نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم جب مدينہ تشريف الئے تو کچھ لوگ مسلمان ہوگئے ليکن پھر جلدی
منافق ہوگئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھيرے ميں تھا اس نے روشنی جالئی
جس سے اس کا ماحول روشن ہو گيا اور مفيد اور نقصان ده چيزيں اس پر واضح ہوگئيں دفعتا
وه روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاريکيوں ميں ِگھر گئے۔ يہ حال منافقين کا تھا پہلے وه
شرک کی تاريکی ميں تھے مسلمان ہوئے تو روشنی ميں آ گئے۔ حالل و حرام کو پہچان گئے
پھر وه دوباره کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی )فتح القدير(

ۻ ﺑُ ْﲂٌ ُ ْﲻ ٌﻰ ﻓَﮭ ُْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ۙ 18
بہرے ،گونگے ،اندھے ہيں۔ پس وه نہيں جانتے
اهلل ُﻣ ِﺤ ْﻴﻂٌ ِاب ْﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 19
اﻟﺼ َﻮا ِﻋ ِﻖ َﺣ َﺬ َر اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۭ َو ٰ ّ ُ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُﻇﻠُ ٰﻤ ٌﺖ َّو َر ْﻋ ٌﺪ َّوﺑَ ْﺮ ٌق ۚ َ ْﳚ َﻌﻠُ ْﻮ َن َا َﺻﺎ ِﺑ َﻌﮭ ُْﻢ ِ ْ ٓﰱ ٰا َذاﳖِ ِ ْﻢ ِّﻣ َﻦ َّ
َا ْو َﻛ َﺼ ِﻴ ّ ٍﺐ ِ ّﻣ َﻦ َّ
يا آسمانی برسات کی طرح جس ميں اندھيرياں اور گرج اور بجلی ہو ،موت سے ڈر کر کﮍاکے
کی وجہ سے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں ڈال ليتے ہيں۔ اور ﷲ ٰ
تعالی کافروں کو گھيرنے واال
ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ
ﻳَ َﲀ ُد اﻟْ َﱪ ُْق َ ْﳜ َﻄ ُﻒ َاﺑْ َﺼ َﺎر ُﮬ ْﻢ ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ ٓ َاﺿَ ﺎ ۗ َء ﻟَﮭ ُْﻢ َّﻣﺸَ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ڎ َوِا َذا ٓ َا ْﻇ َ َﲅ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻗَﺎ ُﻣ ْﻮا ۭ َوﻟَ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل َ َذل َﮬ َﺐ ﺑ َِﺴ ْﻤ ِﻌﻬ ِْﻢ َو َاﺑْ َﺼ ِﺎر ِ ْﱒ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ُ ِّ
ﳽ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 20ۧ
ﰻ َْ
قريب ہے کہ بجلی ان کی آنکھيں اچک لے جائے ،جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس
ميں چلتے پھرتے ہيں ) (١اور جب ان پر اندھيرا کرتی ہے تو کھﮍے ہو جاتے ہيں اور اگر ﷲ
تعالی چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بيکار کر دے ) (٢يقينا ً ﷲ ٰ
ٰ
تعالی ہرچيز پر قدرت
رکھنے واال ہے۔
ف ١يہ منافقين کے ايک دوسرے گروه کا ذکر ہے۔ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی
اس کی بابت وه شبہ و شک ميں مبتال ہو جاتے ہيں۔ پس ان کے دل ميں شک و شبہ اس بارش
کی طرح ہے جو اندھيروں شکوک کفر اور نفاق ميں اترتی ہے گرج چمک سے ان کے دل ڈر
ڈر جاتے ہيں ح ٰتی کے خوف کے مارے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں ٹھونس ليتے ہيں۔ ليکن يہ
تدبيريں اور يہ خوف و دہشت انہيں ﷲ کی گرفت سے نہيں بچا سکے گا کيونکہ وه ﷲ کے
گھيرے سے نہيں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنيں ان پر پﮍتی ہيں تو حق کی طرف جھک
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پﮍتے ہيں ليکن پھر جب اسالم يا مسلمان پر مشکالت کا دور آتا ہے تو پھر حيران و سرگردان
کھﮍے ہو جاتے ہيں۔ )ابن کثير( منافقين کا يہ گروه آخر وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور
قبول حق )اسالم( سے محروم رہتا ہے۔
ٰ
ف ٢اس ميں اس امر کی تنبيہ ہے کہ اگر ﷲ تعالی چاہے تو وه اپنی دی ہوئی صالحيتوں کو
سلب کرلے۔ اس ليے انسانوں کو ﷲ ٰ
تعالی کی اطاعت سے گريزاں اور اس کے عذاب اور
مواخذے سے کبھی بےخوف نہيں ہونا چاہيے۔

ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ا ْﻋ ُﺒﺪُ ْوا َرﺑ َّ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْى َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۙ 21
اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہيں اور تم سے پہلے لوگوں کو پيدا کيا ،يہی
تمہارا بچاؤ ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ َج ِﺑ ٖﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ِر ْزﻗًﺎ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ َﻼ َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل َاﻧْﺪَ ادًا َّو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ِﺑﻨَﺎۗ ًء ۠ َّو َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
َّ ِاذل ْى َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض ِﻓ َﺮاﺷً ﺎ َّو َّ
22
جس نے تمہارے لئے زمين کو فرش اور آسمان کو چھت بنايا اور آسمان سے پانی اتار کر اس
سے پھل پيدا کر کے تمہيں روزی دی ،خبردار باوجود جاننے کے ﷲ کے شريک مقرر نہ کرو
)(١۔
ٰ
ف ١ہدايت اور ضاللت کے اعتبار سے انسانوں کے تين گروہوں کے تذکرے کے بعد ﷲ تعالی
کی وحدانيت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمايا جب تمہارا
اور کائنات کا خالق ﷲ ہے تمہاری تمام ضروريات کا مہيا کرنے واال وہی ہے پھر تم اسے
چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شريک کيوں ٹھہراتے ہو اگر تم
عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ايک طريقہ ہے کہ ﷲ کو ايک مانو اور
صرف اسی کی عبادت کرو جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو ۔
َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِ ْﰱ َرﻳْ ٍﺐ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻧَ َّﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﺒ ِﺪانَ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ﺑ ُِﺴ ْﻮ َر ٍة ِ ّﻣ ْﻦ ِ ّﻣﺜ ِ ْٖهل ۠ َوا ْدﻋ ُْﻮا ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 23
ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس ميں اگر تمہيں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جيسی
ايک سورت تو بنا الؤ ،تمہيں اختيار ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بال لو۔
)(١
٢٣۔  ١توحيد کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمايا جا رہا ہے ہم نے بندے پر کتاب نازل فرمائی
ہے اس کے منزل من ﷲ ہونے ميں اگر تمہيں شک ہے تو اپنے تمام حمايتيوں کو ساتھ مال کر
اس جيسی ايک ہی سورت بنا کر دکھا دو اور اگر ايسا نہيں کر سکتے تو سمجھ لينا چاہيے کہ
واقع يہ کالم کسی انسان کی کاوش نہيں ہے کالم الہی ہی ہے اور ہم پر اور رسالت مآب پر ايمان
ال کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہيے جو کافروں کے لئے ہی تيار کی گئی ہے۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا َوﻟَ ْﻦ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا اﻟﻨَّ َﺎر اﻟ َّ ِ ْﱴ َو ُﻗ ْﻮ ُد َﮬﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس َواﻟْ ِﺤ َﺠ َﺎر ُة ښ ُا ِﻋ َّﺪ ْت ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 24
پس اگر تم نے نہ کيا۔ اور تم ہرگز نہيں کر سکتے ) (٢تو )اسے سچا مان کر( اس آگ سے بچو
جس کا ايندھن انسان اور پتھر ہيں ) (٢جو کافروں کے لئے تيار کی گئی ہے۔ )(٣
ف ١يہ قراَن کريم کی صداقت کی ايک اور واضح دليل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو
چيلنج ديا گيا ليکن وه آج تک اس کا جواب دينے سے قاصر ہيں اور يقينا قيامت تک قاصر رہيں
گے۔
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ف ٢پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندگی کے پتھروں اور بعض حضرات کے نزديک پتھر
کے وه اصنام )بت( بھی جہنم کا ايندھن ہوں گے جن کی لوگ دنيا ميں پرستش کرتے رہے ہوں
گے جيسا کہ قرآن مجيد ميں بھی ہے۔ )اِنﱠ ُك ْم َو َما تَ ْعبُ ُدوْ نَ ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
صبُ َجھَنﱠ َم ۭ◌ اَ ْنتُ ْم لَھَا
ﷲِ َح َ
ٰو ِر ُدوْ نَ ( 21۔ االنبياء (98:تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ايندھن ہونگے۔
ف ٣اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل ميں کافروں اور مشرکوں کے ليے تيار کی گئ
ہے اور دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے
يہی سلف امت کا عقيده ہے۔ يہ تمثيلی چيزيں نہيں ہيں جيسا کہ بعض متجدد دين اور منکرين
حديث باور کراتے ہيں۔
ـــﺮ ٍة ّ ِر ْزﻗًﺎ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا َّ ِاذل ْى ُر ِز ْﻗﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۙ
َوﺑ ِ ّ ِ
َﴩ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َا َّن ﻟَﮭ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْى ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ ُر ِزﻗُ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ َ
َو ُاﺗ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ُﻣﺘَﺸَ ﺎﲠِ ًﺎ ۭ َوﻟَﮭ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َا َزْو ٌاج ُّﻣ َﻄﻬ ََّﺮ ٌة ڎ َّو ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 25
اور ايمان والوں اور نيک عمل کرنے والوں کو ) (١جنت کی خوشخبرياں دو جن کے نيچے
نہريں بہہ رہی ہيں۔ جب کبھی وه پھلوں کا رزق دئيے جائيں گے اور ہم شکل الئے جائيں گے تو
کہيں گے يہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دئيے گئے تھے ) (٢اور ان کے لئے بيوياں ہيں
صاف ) (٣ستھری اور وه ان جنتوں ميں ہميشہ رہنے والے ہيں۔ )(٤
٢٥۔ ١قرآن کريم نے ہر جگہ ايمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکره فرما کر اس بات کو واضح کر
ديا کہ ايمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغير ايمان کا
ثمر اور نہيں مل سکتا اور ايمان کے بغير اعمال خير کی عند ﷲ کی کوئی اہميت نہيں۔ اور عمل
صالح کيا ،جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضائے ٰالہی کی نيت سے کيا جائے۔ خالف سنت
عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور رياکاری کے لئے کئے گئے عمل بھی مردود و مطرود
ہيں۔
٢٥۔ُ ٢مت َشابِھَا کا مطلب يا تو جنت کے تمام ميووں کا آپس ميں ہم شکل ہونا ہے يا دنيا کے ميووں
کے ہم شکل ہونا ہے۔ تاہم يہ مشابہت صرف شکل يا نام کی حد تک ہی ہوگی ورنہ جنت کے
ميووں کے مزے اور ذائقے سے دنيا کے ميووں کی کوئی نسبت ہی نہيں ہے۔ جنت کی نعمتوں
کی بابت حديث ميں ہے نہ کسی آنکھ نے ديکھا نہ کسی کان نے سنا )ديکھنا اور سننا تو کجا(
کسی انسان کے دل ميں ان کا گمان بھی نہيں گزرا۔
٢٥۔ ٣يعنی حيض و نفاس اور ديگر آالئشوں سے پاک ہوں گی۔
٢٥۔ُ ٤خلُو ُد کے معنی ہميشگی کے ہيں۔ اہل جنت ہميشہ ہميشہ کے لئے جنت ميں رہيں گے اور
خوش رہيں گے اور اہل دوزخ ہميشہ ہميشہ کے ليے جہنم ميں رہيں گے اور مبتالئے عذاب
رہيں گے۔ حديث ميں ہے جنت اور جہنم ميں جانے کے بعد ايک فرشتہ اعالن کرے گا اے
جہنميو! اب موت نہيں ہے اے جنتيو اب موت نہيں ہے۔ جو فريق جس حالت ميں ہے اسی حالت
ميں ہميشہ رہے گا )صحيح مسلم(
ﴬ َب َﻣﺜ ًَﻼ َّﻣﺎ ﺑ َ ُﻌ ْﻮﺿَ ًﺔ ﻓَ َﻤﺎ ﻓَ ْﻮﻗَﻬَﺎ ۭ ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻓَﻴَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َاﻧ َّ ُﻪ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣﺎ َذا ٓ َا َرا َد
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ٖ ٓﻰ َا ْن ﻳ َّ ْ ِ

اهلل ﲠِ ٰ َﺬا َﻣﺜ ًَﻼ ۘ ﻳُ ِﻀ ُّﻞ ِﺑ ٖﻪ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۙ َّوﳞَ ْ ِﺪ ْى ِﺑ ٖﻪ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۭ َو َﻣﺎ ﻳُ ِﻀ ُّﻞ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 26
ّٰ ُ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی کسی مثال کے بيان کرنے سے نہيں شرماتا خواه مچھر کی ہو ،يا اس سے بھی
ہلکی چيز۔ ) (١ايمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحيح سمجھتے ہيں اور کفار کہتے ہيں
کہ اس مثال سے ﷲ کی کيا مراد ہے؟ اس کے ذريعے بيشتر کو گمراه کرتا ہے اور اکثر لوگوں
کو راه راست پر التا ہے۔ ) (٢اور گمراه تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔
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٢٦۔ ١جب ﷲ ٰ
تعالی نے دالئل سے قرآن کا معجزه ہونا ثابت کر ديا تو کفار نے ايک دوسرے
طريقے سے معارضہ کر ديا اور وه يہ کہ اگر يہ کالم ال ٰہی ہوتا تو اتنی عظيم ذات کے نازل
کرده کالم ميں چھوٹی چھوٹی چيزوں کی مثاليں نہ ہوتيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس کے جواب ميں فرمايا
کہ بات کی توضيح اور جسے حکمت بالغہ کے پيش نظر تمثيالت کے بيان کرنے ميں کوئی
حرج نہيں اس لئے اس ميں حيا و حجاب بھی نہيں۔ فَوْ قَھَا کے معنی اس سے بﮍھ کر بھی ہو
سکتے ہيں۔ اس صورت ميں معنی مچھر يا اس سے بﮍھ کر کسی چيز کے ہونگے۔ لفظ فَوْ قَھَا
ميں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔
٢٦۔ ٢ﷲ کی بيان کرده مثالوں سے اہل ايمان کے ايمان ميں اضافہ اور اہل کفر کے کفر ميں
اضافہ ہوتا ہے اور يہ سب ﷲ کے قانون قدرت و مشيت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ جسے قرآن نے )
نُ َولﱢ ٖه َما ت ََو ٰلّى( 4۔ النساء (115:جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اس طرف اس کو پھير ديتے ہيں
فسق ،اطاعت ٰالہی سے خروج کو کہتے ہيں جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ايک
مومن سے بھی ہو سکتا ہے۔ ليکن اس آيت سے فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج يعنی
کفر ہے۔ جيسا کہ اگلی آيت سے واضح ہے کہ اس ميں مومن بننے کے مقابلے ميں کافروں والی
صفات کا تذکره ہے۔
ۗ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﻘﻀُ ْﻮ َن َﻋﻬْﺪَ ٰ ّ ِ
ﴪ ْو َن 27
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِﻣ ْﻴﺜَﺎ ِﻗﻪ ٖ ۠ َو ﻳ َ ْﻘ َﻄ ُﻌ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ َا َﻣ َﺮ ٰ ّ ُ
اهلل ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْن ﻳ ُّ ْﻮ َﺻ َﻞ َوﻳُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن ِﰱ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ِٕ
تعالی کے مضبوط عہد کو ) (١توڑ ديتے ہيں اور ﷲ ٰ
وه لوگ ﷲ ٰ
تعالی نے جن چيزوں کے
جوڑنے کا حکم ديا ہے ،انہيں کاٹتے ہيں اور زمين ميں فساد پھيالتے ہيں ،يہی لوگ نقصان
اٹھانے والے ہيں )(٢۔
٢٧۔ ١مفسرين نے َع ْھ َد کے مختلف مفہوم بيان کئے ہيں۔ مثال ﷲ ٰ
تعالی کی وه وصيت جو اس نے
اپنے اوامر بجا النے اور نواہی باز رکھنے کے لئے انبياء عليہم السالم کے ذريعے سے مخلوق
کو کی۔٢۔ وه عہد جو اہل کتاب سے تورات ميں ليا گيا کہ نبی آخر الزمان صلی ﷲ عليہ وسلم
کے آجانے کے بعد تمہارے لئے ان کی تصديق کرنا اور ان کی نبوت پر ايمان النا ضروری
)واِذْ
ہوگا جو اوالد آدم کے بعد تمام ذريت آدم سے ليا گيا۔ جس کا ذکر قرآن مجيد ميں کيا گيا ہے۔ َ
ك ِم ْن ۢ◌ بَنِ ْٓي ٰا َد َم ِم ْن ظُھُوْ ِر ِھ ْم ( 7۔ االعراف (172:نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواه نہ
اَخَ َذ َربﱡ َ
کرنا )ابن کثير(
٢٧۔ ٢ظاہر بات ہے کہ نقصان ﷲ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا ﷲ کا يا اس کے
پيغمبروں اور دعوت دينے والوں کا کچھ نہيں بگﮍے گا۔
َﻛ ْﻴ َﻒ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َا ْﻣ َﻮااتً ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَ ُ ْﺎﰼ ۚ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺘ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ُ ْﳛ ِﻴ ْﻴ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 28
تم ﷲ کے ساتھ کيسے کفر کرتے ہو؟ حاالنکہ تم مرده تھے اس نے تمہيں زنده کيا۔ پھر تمہيں
مار ڈالے گا پھر زنده کرے گا ) (١پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
٢٨۔ ١آيت ميں دو موتوں اور دو زندگيوں کا تذکره۔ پہلی موت سے مراد عدم )نيست يعنی نہ
ہونا( ہے اور پہلی زندگی ماں کے پيٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت
آجائے گی پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کفار اور منکرين قيامت
کرتے ہيں بعض علماء کی رائے ہے کہ قبر کی زندگی ) َک َما ِھ َی( دنيوی زندگی ميں ہی شامل
ہوگی )فتح القدير( صحيح يہ ہے کہ برزخ کی زندگی حيات آخرت کا پيش خيمہ اور اس کا
سرنامہ ہے اس لئے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَ َﺴ ٰ ّﻮﯨﮭ َُّﻦ َﺳـ ْﺒ َﻊ َ ٰﲰ ٰﻮ ٍت ۭ َو ُﮬ َﻮ ﺑ ُ ِّ
ﳽ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
ِﲁ َ ْ
ُﮬ َﻮ َّ ِاذل ْى َﺧﻠَ َﻖ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ِﰱ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۤ ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘ ٰ ٓﻮى ِا َﱃ َّ
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وه ﷲ جس نے تمہارے لئے زمين کی تمام چيزوں کو پيدا کيا ) (١پھر آسمان کی طرف قصد کيا
) (٢اور ان کو ٹھيک ٹھاک سات آسمان ) (٣بنايا اور وه ہرچيز کو جانتا ہے۔
٢٩۔ ١اس سے استدالل کيا ہے کہ زمين کی اشياء مخلوقہ کے لئے اصل حلت ہے اال يہ کہ کسی
چيز کی حرمت قرآن پاک کے واضح احکام سے ثابت ہو )فتح القدير( ) (٢بعض سلف امت نے
اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چﮍھ گيا کيا ہے )صحيح بخاری( ﷲ ٰ
تعالی کا آسمانوں کے
اوپر عرش پر چﮍھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنيا پر نزول ﷲ کی صفات ميں سے ہے
جن پر اسی طرح بغير دليل کے ايمان رکھنا ضروری ہے جس طرح قرآن يا احاديث ميں بيان
کی گئی ہيں۔
٢٩۔ ٣اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ آسمان ايک حسی وجود اور حقيقت ہے۔ محض بلندی کو
آسمان سے تعبير نہيں کيا گيا ہے۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ ان کی تعداد سات ہے۔ اور
حديث کے مطابق دو آسمانوں کے درميان  ٥٠٠سال کی مسافت ہے۔ اور زمين کی بابت قرآن
ض ِم ْثلَھ ﱠُن( 65۔ الطالق (12:اور زمين بھی آسمان کی مثل ہيں اس سے
کريم ميں ہے ) ﱠو ِمنَ ْاالَرْ ِ
زمين کی تعداد بھی سات ہی معلوم ہوتی ہے جس کی مزيد تائيد حديث نبوی سے ہو جاتی ہے۔
جس نے ظلماً کسی کی ايک بالشت زمين لے لی تو ﷲ ٰ
تعالی اسے قيامت کے دن ساتوں زمينوں
کا طوق پہنائے گا اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمين کی تخليق ہوئی
ك د َٰحٮھَا( 79۔
ض بَ ْع َد ٰذلِ َ
ہے ليکن سورة نازعات ميں آسمان کے ذکر کے بعد فرمايا گيا۔ ) َو ْاالَرْ َ
النازعات) (30:زمين کو اس کے بعد بچھايا( اس کی تجزی کی گئی ہے کہ تخليق پہلے زمين
کی ہی ہوئی ہے اور َدحْ َو )صاف اور ہموار کر کے بچھانا( تخليق سے مختلف چيز ہے جو
آسمان کی تخليق کے بعد عمل ميں آيا۔ )فتح القدير(
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ َﻚ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ِا ِ ّ ْﱏ َﺟﺎ ِﻋ ٌﻞ ِﰱ ْ َاﻻ ْر ِض َﺧ ِﻠ ْﻴ َﻔ ًﺔ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا َ ْﲡ َﻌ ُﻞ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻔ ِﺴﺪُ ِﻓﳱْ َﺎ َوﻳ َْﺴ ِﻔ ُﻚ ّ ِادل َﻣﺎۗ َء ۚ َو َ ْﳓ ُﻦ ﻧ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪكَ َوﻧ ُ َﻘ ِّﺪ ُس َ َكل ۭ ﻗَﺎ َل
ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﻋ َ ُﲅ َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُ ِٕﻤ ْﻮ َن 30
اور جب تيرے رب نے فرشتوں ) (١سے کہا کہ ميں زمين ميں خليفہ بنانے واال ہوں تو انہوں
) (٢نے کہا کہ ايسے شخص کو کيوں پيدا کرتا ہے جو زمين ميں فساد کرے اور خون بہائے ہم
تيری تسبيح اور پاکيزگی بيان کرنے والے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،جو ميں جانتا ہوں تم نہيں
جانتے۔ )(٣
٣٠۔َ ١مالَئِ َکۃُ )فرشتے( فرشتے ﷲ کی نوری مخلوق ہيں جن کا مسکن آسمان ہے جو احکامات
کے بجا النے اور اس کی تحميد و تقديس ميں مصروف رہتے ہيں اور اس کے کسی حکم سے
سرتابی نہيں کرتے۔
٣٠۔َ ٢خلِ ْيفَۃُ سے مراد ايسی قوم ہے جو ايک دوسرے کے بعد آئے گی اور يہ کہنا کہ انسان اس
دنيا ميں ﷲ ٰ
تعالی کا خليفہ اور نائب ہے غلط ہے۔
٣٠۔ ٣فرشتوں کا يہ کہنا حسد يا اعتراض کے طور پر نہ تھا بلکہ اس کی حقيقت اور حکمت
معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کے پيدا کرنے ميں کيا حکمت ہے جب
کہ ان ميں کچھ ايسے لوگ بھی ہونگے جو فساد پھيالئيں گے اور خون ريزی کريں گے؟ اگر
مقصود يہ ہے کہ تيری عبادت ہو تو اس کام کے لئے ہم تو موجود ہيں ہم سے وه خطرات بھی
نہيں جو نئی مخلوق سے متوقع ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ميں وه مصلحت بہتر جانتا ہوں جس کی
بنا پر ان ذکر کرده برائيوں کے باوجود ميں اسے پيدا کر رہا ہوں جو تم نہيں جانتے کيونکہ ان
ميں انبيا ،شہدا و صالحين بھی ہونگے۔ )ابن کثير(
َوﻋَ َّ َﲅ ٰا َد َم ْ َاﻻ ْ َﲰﺎۗ َء ُﳇَّﻬَﺎ ُ َّﰒ ﻋ ََﺮﺿَ ﮭ ُْﻢ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ۙ ﻓَ َﻘﺎ َل َاﻧْۢﺒِــُٔ ْـﻮ ِ ْﱏ ِ َاب ْ َﲰﺎۗ ِء ٰﮬٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 31
ِٕ
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اور ﷲ ٰ
تعالی نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چيزوں کو فرشتوں کے سامنے پيش کيا اور فرمايا،
اگر تم سچے ہو تو ان چيزوں کے نام بتاؤ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤـﻨَ َﻚ َﻻ ِﻋ ْ َﲅ ﻟَﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻋَﻠ َّ ْﻤ َﺘﻨَﺎ ۭ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ 32
ان سب نے کہا اے ﷲ! تيری ذات پاک ہے ہميں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہميں سکھا
رکھا ہے ،پورے علم و حکمت واال تو تو ہی ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َا ْﻋ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗُ ْﺒﺪُ ْو َن َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن 33
ﻗَﺎ َل ٰ ٓ ٰاي َد ُم َاﻧْۢ ِﺒﺌْـﮭ ُْﻢ ِ َاب ْ َﲰﺎۗ ِ ْﻢ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻧْۢ َﺒ َﺎ ُﮬ ْﻢ ِ َاب ْ َﲰﺎۗ ِ ْﻢ ۙ ﻗَﺎ َل َاﻟ َ ْﻢ َاﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﻋ َ ُﲅ ﻏَ ْﻴ َﺐ َّ
ِٕ
ِٕ
ﷲ ٰ
تعالی نے )حضرت( آدم عليہ السالم سے فرمايا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دئيے
تو فرمايا کہ ميں نے تمہيں )پہلے ہی( نہ کہا تھا زمين اور آسمان کا غيب ميں ہی جانتا ہوں اور
ميرے علم ميں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو )(١۔
٣٣۔ ١اسماء سے مراد مسميات )اشخاص و اشياء( کے نام اور ان کے خواص و فوائد کا علم ہے
جو ﷲ ٰ
تعالی نے الہام کے ذريعے حضرت آدم عليہ کو سکھال ديا۔ پھر جب ان سے کہا گيا کہ
آدم عليہ السالم ان کے نام بتالؤ تو انہوں نے فورا سب کچھ بيان کر ديا جو فرشتے بيان نہ کر
سکے۔ اسطرح ﷲ ٰ
تعالی نے ايک تو فرشتوں پر حکمت تخليق آدم واضح کر دی۔ دوسرے دنيا
کا نظام چالنے کے لئے علم کی اہميت و فضيلت بيان فرما دی جب يہ حکمت و اہميت فرشتوں
پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم و فہم کا اعتراف کر ليا۔ فرشتوں کے اس اعتراف
سے يہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغيب صرف ﷲ کی ذات ہے ﷲ کے برگزيده بندوں کو بھی اتنا
ہی علم ہوتا ہے جتنا ﷲ ٰ
تعالی انہيں عطا فرماتا ہے۔
َوِا ْذ ﻗُﻠْﻨَﺎ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ْاﲭُﺪُ ْوا ِ ٰﻻ َد َم ﻓَ َﺴ َﺠﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ َا ٰﰉ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ َﱪ ڭ َو َﰷ َن ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 34
ِٕ
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجده کرو ) (١تو ابليس کے سوا سب نے سجده کيا۔
اس نے انکار کيا ) (٢اور تکبر کيا اور وه کافروں ميں ہو گيا۔ )(٣
٣٤۔ ١علمی فضيلت کے بعد حضرت آدم عليہ السالم کی يہ دوسری عزت ہوئی۔ سجده کے معنی
ہيں عاجزی اور گﮍگﮍانے کے اس کی انتہا ہے زمين پر پيشانی کا ٹکا دينا )قرطبی( يہ سجده
شريعت اسالميہ ميں ﷲ ٰ
تعالی کے سوا کسی کے لئے جائز نہيں ہے نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجده کسی اور کے لئے جائز ہوتا تو ميں عورت کو حکم ديتا
کہ وه اپنے خاوند کو سجده کرے۔ )سنن ترندی( تاہم فرشتوں نے ﷲ کے حکم پر حضرت آدم
عليہ السالم کو سجده کيا جس سے ان کی تکريم و فضيلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی۔ کيونکہ
يہ سجده و اکرام و تعظيم کے طور پر يہ تھا نہ کہ عبادت کے طور پر۔ اب تعظيما ً بھی کسی کو
سجده نہيں کيا جا سکتا
٣٤۔ ٢ابليس نے سجدے سے انکار کيا اور رانده درگاه ہو گيا۔ ابليس حسب وضاحت قرآن جنات
ميں سے تھا ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے اسے اعزازا فرشتوں ميں شامل کر رکھا تھا اس لئے بحکم ٰالہی
اس کے لئے بھی سجده کرنا ضروری تھا۔ ليکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجده کرنے
سے انکار کر ديا۔ گويا حسد اور تکبر وه گناه ہيں جن کا ارتکاب دنيائے انسانيت ميں سب سے
پہلے کيا گيا اور اس کا مرتکب ابليس ہے۔
٣٤۔ ٣يعنی ﷲ ٰ
تعالی کے علم و تقدير ميں۔
َوﻗُﻠْﻨَﺎ ٰ ٓ ٰاي َد ُم ْاﺳ ُﻜ ْﻦ َاﻧ َْﺖ َو َز ْو ُﺟ َﻚ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َو ُ َالك ِﻣﳯْ َﺎ َرﻏَﺪً ا َﺣ ْﻴ ُﺚ ِﺷـ ْﺌ ُﺘ َﻤـﺎ
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اور ہم نے کہہ ديا کہ اے آدم تم اور تمہاری بيوی جنت ميں رہو ) (١اور جہاں کہيں سے چاہو
با فراغت کھاؤ پيو ،ليکن اس درخت کے قريب بھی نہ جانا ) (٢ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔
٣٥۔ ١يہ حضرت آدم عليہ السالم کی تيسری فضيلت ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر عطا کی
گئی۔
٣٥۔ ٢يہ درخت کس چيز کا تھا؟ اس کی بابت قرآن و حديث ميں کوئی وضاحت نہيں ہے۔ اس کو
گندم کا درخت مشہور کر ديا گيا ہے جو بے اصل بات ہے ہميں اس کا نام معلوم کرنے کی
ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائده ہی ہے۔
ﻓَ َﺎ َزﻟَّﻬُ َﻤﺎ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َﻋﳯْ َﺎ ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ َ ُهج َﻤﺎ ِﻣ َّﻤﺎ َﰷانَ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۠ َوﻗُﻠْﻨَﺎ ا ْﮬﺒ ُِﻄ ْﻮا ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻋَﺪُ ٌّو ۚ َوﻟَ ُ ْﲂ ِﰱ ْ َاﻻ ْر ِض ﻣ ُْﺴـ َﺘ َﻘ ٌّﺮ َّو َﻣﺘَﺎ ٌع ِا ٰﱃ ِﺣ ْ ٍﲔ 36
ليکن شيطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ديا ) (١اور ہم نے کہہ ديا کہ اتر جاؤ تم ايک
دوسرے کے دشمن ہو ) (٢اور ايک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمين ميں ٹھہرنا اور فائده
اٹھانا ہے۔
٣٦۔ ١شيطان نے جنت ميں داخل ہو کر روبرو انہيں بہکايا يا وسوسہ اندازی کے ذريعے سے
اس کی بابت کوئی وضاحت نہيں۔ تاہم يہ واضح ہے جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس
نے حکم ٰالہی کے مقابلے ميں قياس سے کام لے کر سجدے سے انکار کيا اسی طرح اس موقع
پر ﷲ ٰ
تعالی کے حکم ) َو َال تَ ْق َربَا( کی تاويل کر کے حضرت آدم عليہ السالم کو پھسالنے ميں
کامياب ہو گيا جس کی تفصيل سورة اعراف ميں آئے گی۔ گويا حکم ٰالہی کے مقابلے ميں قياس
اور نص کا ارتکاب بھی سب سے پہلے شيطان نے کيا۔
٣٦۔ ٢مراد آدم عليہ السالم اور شيطان ہيں جو ايک دوسرے کے دشمن ہيں۔
ﺎب ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ُﮬ َﻮ اﻟﺘَّ َّﻮ ُاب َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ 37
ﻓَﺘَﻠَـﻘّ ٰ ٓﻲ ٰا َد ُم ِﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ َ ِﳇ ٰﻤ ٍﺖ ﻓَﺘَ َ
)حضرت( آدم عليہ السالم نے اپنے رب سے چند باتيں سيکھ ليں ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی
توبہ قبول فرمائی ،بيشک وه ہی توبہ قبول کرنے واال ہے۔
٣٧۔ ١حضرت آدم عليہ السالم جب پشيمانی ميں ڈوبے دنيا ميں تشريف الئے تو توبہ و استغفار
ميں مصروف ہوگئے۔ اس موقع پر بھی ﷲ ٰ
تعالی نے رہنمائی و دست گيری فرمائی اور وه
کلمات معافی سکھا ديئے جو االعراف ميں بيان کئے گئے ہيں ) َربﱠنَا ظَلَ ْمنَآ اَ ْنفُ َسنَا ۫◌ َواِ ْن لﱠ ْم تَ ْغفِرْ
لَنَا َوتَرْ َح ْمنَا لَنَ ُكوْ ن ﱠَن ِمنَ ْال ٰخ ِس ِر ْينَ ( 7۔ االعراف (23:بعض حضرات يہاں ايک موضوع روايت کا
ﷲ َم َح َمد ﱠرسُوْ ُل ٰ ّ
سہارا ليئے ہوئے کہتے ہيں کہ حضرت آدم نے عرش الہی پر َال اِ ٰلہ اِ َال ٰ ّ
ﷲ لکھا
ہوا ديکھا اور محمد رسول ﷲ کے وسيلے سے دعا مانگی تو ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں معاف کر ديا۔ يہ
تعالی کے بتالئے ہوئے
روايت بے سند ہے اور قرآن کے بھی معارض ہے ۔ عالوه ازيں ﷲ
ٰ
طريقے کے بھی خالف ہے ۔ تمام انبياء عليھم السالم نے ہميشہ براه راست ﷲ سے دعائيں کی
ہيں کسی نبی ،ولی  ،بزرگ کا واسطہ اور وسيلہ نہيں پکﮍا اس لئے نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم سميت تمام انبياء کا طريقہ دعايہی رہا ہے کہ بغير کسی واسطے اور وسيلے کے ﷲ کی
بارگاه ميں دعا کی جائے۔
ـﲎ ُﮬﺪً ى ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَ ِﺒ َﻊ ُﮬﺪَ َاى ﻓَ َﻼ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 38
ﻗُﻠْﻨَﺎ ا ْﮬﺒ ُِﻄ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۚ ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ َ ْاي ِﺗﻴَﻨ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ِ ّ ْ
ہم نے کہا تم سب يہاں سے چلے جاؤ ،جب کبھی تمہارے پاس ميری ہدايت پہنچے تو اس کی
تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ

ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ۧ 39
ِٕ
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اور جو انکار کر کے ہماری آيتوں کو جھٹالئيں ،وه جہنمی ہيں اور ہميشہ اسی ميں رہيں گے۔
)(١
ٰ
٣٩۔١قبوليت دعا کے باوجود ﷲ تعالی نے انہيں دوباره جنت ميں آباد کرنے کے بجائے دُنيا ہی
ميں ره کر جنت کے حصول کی تلقين فرمائی اور حضرت آدم عليہ السالم کے واسطے تمام بنو
آدم کو جنت کا يہ راستہ بتاليا جا رہا ہے۔ کہ انبياء عليہم کے ذريعے سے ميری ہدايت ) زندگی
گزارنے کے احکام وضابطے( تم تک پہنچے گی جو اس کو قبول کرے گا وه جنت کا مستحق
اور بصورت ديگر عذاب ٰالہی کا سزاوار ہوگا۔ ان پر خوف نہيں ہوگا۔ کا تعلق آخرت سے ہے ۔
ای فيما يستقبلونہ من امر االخرة اور حزن نہيں ہوگاکا تعلق دنيا سے ۔ علی ما فاتھم من
امورالدنيا)جو فوت ہوگيا امور دنيا سے يا اپنے پيچھے دنيا ميں چھوڑ ٓائے( جس طرح دوسرے
ضلﱡ َو َال يَ ْش ٰقي (20۔طہ (259۔ جس نے ميری ہدايت کی
مقام پر ہے ٓايت)فَ َم ِن اتﱠبَ َع ھُد َ
َاي فَ َال يَ ِ
پيروی کی پس وه )دنيا ميں( گمراه ہوگا اور نہ) ٓاخرت ميں ( بدبخت۔ ابن کثير ۔ گويا آيت ) َال
َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِھ ْم َو َال ھُ ْم يَحْ َزنُوْ نَ (10۔يونس (62:کا مقام ہر مومن صادق کو حاصل ہے يہ کوئی ايسا
مقام نہيں جو صرف بعض اولياء ﷲ ہی کو حاصل ہے اور پھر مقام کا مفہوم بھی کچھ بيان کيا
جاتا ہے ۔ حاالنکہ تمام مومنين و متقين بھی اولياء ﷲ ہيں ۔ اولياء ﷲ کوئی الگ مخلوق نہيں ۔ ہاں
البتہ اولياء کے درجات ميں فرق ٓاسکتا ہے ۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ َﱴ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱴ َاﻧْ َﻌ ْﻤ ُﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َا ْوﻓُ ْﻮا ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ْ ٓى ُا ْو ِف ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ُ ْﰼ ۚ َوا َِّاي َى ﻓَ ْﺎر َﮬ ُﺒ ْﻮ ِن 40
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
بنی اسرائيل ) (١ميری اس نعمت کو ياد کرو جو ميں نے تم پر انعام کی اور ميرے عہد کو پورا
کرو ميں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔
٤٠۔ ١اِسرا ئِ ْيلُ)بمنعی عبدﷲ( حضرت يعقوب عليہ السالم کا لقب تھا۔ يہود کو بنو اسرائِيْل کہا
جاتا تھا يعنی يعقوب عليہ السالم کی اوالد۔ کيونکہ حضرت يعقوب عليہ السالم کے باره بيٹے
تھے جس ميں يہود کے باره قبيلے بنے اور ان ميں بکثرت انبياء اور رسل تھے۔ يہود کو عرب
ميں اس کی گزشتہ تاريخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ايک خاص مقام حاصل
تھا اس لئے انہيں گزشتہ انعامات ٰالہی ياد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ تم ميرا وه عہد پورا کرو جو
تم سے نبی آخر زمان کی نبوت اور ان پر ايمان النے کی بابت ليا گيا تھا۔ اگر تم اس عہد کو
پورا کرو گے تو ميں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تم سے وه بوجھ اتار دئيے جائيں گے اور جو
تمہاری غلطياں اور کوتاہيوں کی وجہ سے بطور سزا پر الدھ ديئے گئے تھے اور تمہيں دوباره
عروج عطا کيا جائے گا۔ اور مجھ سے ڈرو کہ ميں تمہيں مسلسل اس ذلت و ادبار ميں مبتال رکھ
سکتا ہوں جس ميں تم بھی مبتال ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی مبتال رہے۔
َو ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْ ُﺖ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮٓا َا َّو َل َﰷ ِﻓ ٍﺮ ِﺑ ٖﻪ ۠ َو َﻻ ﺗ َ ْﺸ َ ُﱰ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِ ْﱴ ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َوا َِّاي َى ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ِن 41
اور اس کتاب پر ايمان الؤ جو ميں نے تمہاری کتابوں کی تصديق ميں نازل فرمائی ہے اور اس
) (١کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور ميری آيتوں کو تھوڑی تھوڑی قيمتوں پر ) (٢نہ
فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔
٤١۔ ١بِ ِہ کی ضمير قرآن کی طرف يا حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف
ہے۔ دونوں ہی قول صيح ہيں کيونکہ دونوں آپس ميں الزم اور ملزوم ہيں ،جس نے قرآن کے
ساتھ کفر کيا اس نے محمد رسول ﷲ کے ساتھ کفر کيا ،جس نے قرآن کے ساتھ کفر کيا ،اس نے
محمد رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ساتھ کفر کيا )ابن کثير( پہلے کافر نہ بنو کا مطلب ہے ايک تو
تمہيں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہيں ،اس لئے تمہاری ذمہ داری سب سے زياده ہے۔
دوسرے مدينہ ميں يہود کو سب سے پہلے دعوت ايمان دی گئی ،ورنہ ہجرت سے پہلے بہت
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سے لوگ قبول اسالم کر چکے ہوتے ،اس لئے انہيں تنبيہ کی جا رہی ہے کہ يہوديوں ميں تم
اولين کافر مت بنو۔ اگر ايسا کرو گے تو تمام يہوديوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا۔
٤١۔ ٢تھوڑی قيمت پر فروخت نہ کرو :کا يہ مطلب نہيں کہ زياده معاوضہ مل جائے تو احکام
ٰالہی کا سودا کر لو۔ بلکہ مطلب يہ ہے کہ احکام ٰالہی کے مقابلے ميں دنياوی مفادات کو اہميت نہ
دو۔ احکام ٰالہی تو اتنے قيمتی ہيں کہ ساری دنيا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے ميں ہيچ اور
قليل ہے۔ آيت ميں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائيل ہيں ،ليکن يہ حکم قيامت تک آنے والوں کے
لئے ہے ،جو بھی محض طلب دنيا کے لئے گريز کرے گا وه اس وعيد ميں شامل ہوگا۔ )فتح
القدير(
َو َﻻ ﺗَﻠْﺒ ُِﺴﻮا اﻟْ َﺤ َّﻖ ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ َوﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤﻮا اﻟْ َﺤــﻖَّ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 42
اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ ،تمہيں تو خود اس کا علم ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ْار َﻛ ُﻌ ْﻮا َﻣ َﻊ ٰ ّاﻟﺮ ِﻛ ِﻌ ْ َﲔ 43
َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
َااتَ ْ ُﻣ ُﺮ ْو َن اﻟﻨَّ َﺎس ِابﻟْ ِ ِّﱪ َوﺗَﻨ ْ َﺴ ْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﺘﻠُ ْﻮ َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ۭ َاﻓَ َﻼﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 44
کيا لوگوں کو بھالئيوں کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجوديکہ تم
کتاب پﮍھتے ہو ،کيا اتنی بھی تم ميں سمجھ نہيں؟۔

اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ۭ َواِﳖَّ َﺎ ﻟَ َﻜﺒ ْ َِﲑ ٌة ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ اﻟْﺨٰ ِﺸ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 45
َوا ْﺳـﺘَ ِﻌ ْﻴ ُﻨ ْﻮا ِاب َّﻟﺼ ْ ِﱪ َو َّ
صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو ) (١يہ چيز شاق ہے ،مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ )(٢
٤٥۔ ١صبر اور نماز ہر ﷲ والے کے لئے دو بﮍے ہتھيار ہيں۔ نماز کے ذريعے سے ايک مومن
تعالی سے استوار ہوتا ہے۔ جس سے اسے ﷲ ٰ
کا رابطہ و تعلق ﷲ ٰ
تعالی کی تائيد اور نصرت
حاصل ہوتی ہے۔ صبر کے ذريعے سے کردار کی پختگی اور دين ميں استقامت حاصل ہوتی
ہے۔ حديث ميں آتا ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پيش آتا آپ فورا نماز
کا اہتمام فرماتے )فتح القدير(۔
٤٥۔ ٢نماز کی پابندی عام لوگوں کے لئے گراں ہے  ،ليکن خشوع و خضوع کرنے والوں کے
لئے يہ آسان بلکہ اطمينان اور راحت کا باعث ہے۔ يہ کون لوگ ہيں؟ وه جو قيامت پر پورا يقين
رکھتے ہيں ۔ گويا قيامت پر يقين اعمال خير کو کر ديتا اور آخرت سے بےفکری انسان کو
بےعمل بلکہ بد عمل بنا ديتی ہے۔

َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َ ُﻈﻨُّ ْﻮ َن َاﻧَّﮭ ُْﻢ ُّﻣ ٰﻠ ُﻘ ْﻮا َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو َاﻧَّﮭ ُْﻢ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ٰرﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 46
جو جانتے ہيں کہ بيشک وه اپنے رب سے مالقات کرنے والے اور يقينا ً اسی کی طرف لوٹ کر
جانے والے ہيں۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ َﱴ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱴ َاﻧْ َﻌ ْﻤ ُﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َا ِ ّ ْﱏ ﻓَﻀَّ ﻠْ ُﺘ ُ ْﲂ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 47
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
اے اوالد يعقوب ميری اس نعمت کو ياد کرو جو ميں نے تم پر انعام کی اور ميں نے تمہيں تمام
جہانوں پر فضيلت دی )(١
٤٧۔ ١يہاں سے دوباره اسرائيل کو وه انعامات ياد کرائے جا رہے ہيں جو ان پر کئے گئے اور
ان کو قيامت کے دن سے ڈرايا جا رہا ہے جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا نہ سفارش قبول
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ہوگی نہ معاوضہ دے کر چھٹکاره ہو سکے گا ،اور نہ کوئی مددگار آگے آئے گا۔ ايک انعام يہ
بيان فرمايا کہ ان کو تمام جہانوں پر فضيلت دی گئی يعنی امت محمديہ سے پہلے افضل العالمين
ہونے کی يہ فضيلت بنواسرائيل کو حاصل تھی جو انہوں نے معصيت ٰالہی کا ارتکاب کرکے
گنوالی اور امت محمديہ کو خيرامۃ کے لقب سے نوازا گيا ۔ اس ميں اس امر پر تنبيہ ہے کہ
انعامات ٰالہی کسی خاص نسل کے ساتھ وابستہ نہيں ہيں بلکہ يہ ايمان اور عمل کی بنياد پر ملتے
ہيں اور ايمان وعمل سے محرومی پر سلب کرلئے جاتے ہيں  ،جس طرح امت محمديہ کی
اکثريت بھی اس وقت اپنی بدعمليوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے خيرامۃ کے
بجائے شرامۃ بنی ہوئی ہے ۔ ھداھا ﷲ تعالی
يہود کو يہ دھوکا بھی تھا کہ ہم ﷲ کے محبوب اور چہيتے ہيں۔ اس لئے مواخذه ٓاخرت سے
تعالی کے نافرمانوں کو کوئی سہارا نہيں دے
تعالی نے فرما ديا کہ وہاں ﷲ
محفوظ رہيں گے ﷲ
ٰ
ٰ
سکے گا۔ اسی فريب ميں امت محمديہ بھی مبتال ہے اور مسئلہ شفاعت کو )جواہل سنت کے يہاں
مسلمہ ہے ( اپنی بدعملی کا جواز بنا رکھا ہے۔
ﴫ ْو َن 48
َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻻ َ ْﲡ ِﺰ ْى ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ﻋ َْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ٍﺲ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ـــــﺎ َّو َﻻ ﻳُ ْﻘ َﺒ ُﻞ ِﻣﳯْ َﺎ ﺷَ َﻔﺎﻋَ ٌﺔ َّو َﻻ ﻳُﺆْ ﺧ َُﺬ ِﻣﳯْ َﺎ ﻋَﺪْ ٌل َّو َﻻ ُﮬ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َ ُ
اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور نہ سفارش
قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض ليا جائے گا اور نہ مدد کئے جائيں گے۔
َوِا ْذ َ َّﳒ ْﻴ ٰﻨ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻳ َُﺴ ْﻮ ُﻣ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻳُ َﺬ ِ ّ ُﲝ ْﻮ َن َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﰼ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ُﻴ ْﻮ َن ِﻧ َﺴﺎۗ َء ُ ْﰼ ۭ َو ِ ْﰱ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺑ َ َﻼۗ ٌء ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 49
اور جب ہم نے تمہيں فرعونيوں ) (١سے نجات دی جو تمہيں بدترين عذاب ديتے تھے جو
تمہارے لﮍکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لﮍکيوں کو چھوڑ ديتے تھے ،اس نجات دينے
ميں تمہارے رب کی بﮍی مہربانی تھی۔
آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہيں بلکہ فرعون کے تمام پيروکار
ہيں۔ جيسا کہ آگے ) َواَ ْغ َر ْقنَآ ٰا َل فِرْ عَوْ نَ ( 8۔ االنفال (54:ہے )ہم نے ال فرعون کو غرق کر ديا(
يہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر کے ہی نہيں تھے اس کے فوجی اور ديگر پيروکار بھی
تھے۔ اس کی مزيد تفصيل االحزاب ميں انشاء ﷲ آئے گی۔
َوِا ْذ ﻓَ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ِﺑ ُ ُﲂ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُ ْﲂ َو َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ٓ ٰا َل ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن 50
اور جب ہم نے تمہارے لئے ) (١دريا چير )پھاڑ( ديا اور تمہيں اس سے پار کر ديا اور
فرعونيوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس ميں ڈبو ديا۔
٥٠۔ ١سمندر کا يہ پھاڑنا اور اس ميں سے راستہ بنا دينا ايک معجزه تھا جس کی تفصيل سورة
شعراء ميں بيان کی گئی ہے۔ يہ سمندر کا مدوجزر نہيں تھا جيسا کہ سر سيد احمد خان اور ديگر
منکرين معجزات کا خيال ہے۔
َوِا ْذ ٰوﻋَﺪْ انَ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ َا ْرﺑ َ ِﻌ ْ َﲔ ﻟ َ ْﻴ َ ًةل ُ َّﰒ َّاﲣ َْﺬ ُ ُﰎ اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 51
اور ہم نے )حضرت(
موسی عليہ السالم سے چاليس راتوں کا وعده کيا ،پھر تم نے اس کے بعد
ٰ
بچھﮍا پوجنا شروع کر ديا اور ظالم بن گئے۔ )(١
٥١۔١يہ گؤ سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونيوں سے نجات پانے کے بعد بنو
اسرائيل جزيره نماء سينا پہنچے۔ وہاں ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم کو تورات دينے
تعالی نے حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم کے جانے کے
کے لئے چاليس راتوں کے لئے کوه طور پر باليا ،حضرت
ٰ
بعد بنی اسرائيل نے سامری کے پيچھے لگ کر بچھﮍے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا
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ظاہر پرست ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی قدرت کی بﮍی بﮍی نشانياں ديکھنے کے باوجود اور نبيوں
موسی عليہ السالم( کی موجودگی کے باوجود بچھﮍے کو اپنا معبود سمجھ
)حضرت ہارون و
ٰ
ليا۔ ٓاج کا مسلمان بھی شرکيہ عقائد واعمال ميں بری طرح مبتال ہے ليکن وه سمجھتا ہے کہ
مسلمان مشرک کس طرح ہوسکتا ہے ؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتيوں
کے بچاريوں کے لئے خاص کرديا ہے کہ صرف وہی مشرک ہيں ۔ جب کہ يہ نام نہاد مسلمان
بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے جو پتھر کے پچاری اپنی مورتيوں کے ساتھ
کرتے ہيں۔ اعاذناﷲ منہ
ُ َّﰒ َﻋﻔ َْﻮانَ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن 52
ليکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہيں معاف کرديا ،تاکہ تم شکر کرو۔
َوِا ْذ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ َﺎن ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْو َن 53
موسی )عليہ السالم( کو تمہاری ہدايت کے لئے کتاب اور معجزے عطا
اور ہم نے )حضرت(
ٰ
فرمائے )(١
٥٣۔ ١يہ بھی بحره قلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے )ابن کثير( ممکن ہے کتاب يعنی تورات
کو فرقان سے بھی تعبير کيا گيا ہو کيونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی
ہوتی ہے يا معجزات کو فرقان کہا گيا ہے کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان ميں اہم کردار
ادا کرتے ہيں۔
ﺎب ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧَّﮫٗ
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِاﻧَّ ُ ْﲂ َﻇﻠَ ْﻤ ُ ْﱲ َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ِاب ِ ّﲣَﺎ ِذ ُﰼُ اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ ﻓَ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮٓا ِا ٰﱃ َاب ِﯨر ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨﺪَ َاب ِرﯨ ُ ْﲂ ۭ ﻓَﺘَ َ
ِٕ
ِٕ
ُﮬ َﻮ اﻟﺘَّ َّﻮ ُاب َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ 54
موسی عليہ السالم نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ميری قوم بچھﮍے کو معبود بنا کر
جب حضرت
ٰ
تم نے اپنی جانوں پر ظلم کيا ہے۔ اب تم اپنے پيدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو ،اپنے آپ
کو آپس ميں قتل کرو ،تمہاری بہتری ﷲ ٰ
تعالی کے نزديک اسی ميں ہے ،تو اس نے تمہاری توبہ
قبول کی ،وه توبہ قبول کرنے واال اور رحم و کرم کرنے واال ہے۔ )(١
موسی عليہ السالم نے شرک پر متنبہ فرمايا تو پھر انہيں توبہ کا احساس ہوا
٥٤۔ ١جب حضرت
ٰ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
ٓ
َ
توبہ کا طريقہ قتل تجويز کيا گيا )فاقتل ْوا انف َسك ْم( 2۔ البقرة) (54:اپنے آپ کو آپس ميں قتل کرو(
کی تفسيريں کی گئی ہيں ايک يہ کہ سب کو دو صفوں ميں کر ديا گيا اور انہوں نے ايک
دوسرے کو قتل کيا دوسری يہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھﮍا کر ديا گيا جو اس سے
محفوظ رہے تھے انہيں قتل کرنے کا حکم ديا گيا۔ چنانچہ انہوں نے قتل کيا۔ مقتولين کی تعداد
ستر ہزار بيان کی گئی ہے )ابن کثير و فتح القدير(
اﻟﺼ ِﻌ َﻘ ُﺔ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن 55
َوِا ْذ ﻗُﻠْ ُ ْﱲ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ ﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﻣ َﻦ َ َكل َﺣ ٰ ّﱴ ﻧَ َﺮى ٰ ّ َ
اهلل َ ْهج َﺮ ًة ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ْﺗ ُ ُﲂ ٰ ّ
موسی عليہ السالم سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے
اور )تم اسے بھی ياد کرو( تم نے )حضرت(
ٰ
رب کو سامنے ديکھ نہ ليں گے ہرگز ايمان نہ الئيں گے )جس گستاخی پر سزا ميں( تم پر
تمہارے ) (١ديکھتے ہوئے بجلی گری۔
موسی عليہ السالم ستر ) (٧٠آدميوں کو کوه طور پر تورات لينے کے لئے ساتھ
٥٥۔ ١حضرت
ٰ
ٰ
موسی عليہ السالم واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم ﷲ تعالی
لے گئے۔ جب حضرت
ٰ
کو اپنے سامنے نہ ديکھ ليں ہم تيری بات پر يقين کرنے کے لئے تيار نہيں ہيں۔ جس پر بطور
عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے۔ حضرت
موسی عليہ السالم سخت پريشان ہوئے اور ان کی
ٰ
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زندگی کی دعا کی جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں دوباره زنده کر ديا۔ ديکھتے ہوئے بجلی گرنے کا
مطلب يہ ہے کہ ابتداء ميں جن پر بجلی گری آخر والے اسے ديکھ رہے تھے ح ٰتی کہ سب موت
کی آغوش ميں چلے گئے۔
ُ َّﰒ ﺑ َ َﻌﺜْ ٰﻨ ُ ْﲂ ِّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣ ْﻮ ِﺗ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 56
ليکن پھر اس لئے کہ تم شکر گزاری کرو ،اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہيں زنده کر ديا
اﻟﺴﻠْ ٰﻮى ۭ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ ۭ َو َﻣﺎ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮانَ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 57
َو َﻇﻠَّﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻐ َﻤﺎ َم َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ َّﻦ َو َّ
اور ہم نے تم پر بادل کا سايہ کيا اور تم پر من و سلوا اتارا )) (١اور کہہ ديا( کہ ہماری دی ہوئی
پاکيزه چيزيں کھاؤ ' اور انہوں نے ہم پر ظلم نہيں کيا ،البتہ وه خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے
تھے۔
٥٧۔ ١اکثر مفسرين کے نزديک يہ مصر اور شام کے درميان ميدان تيہ کا واقعہ ہے۔ جب انہوں
نے حکم ٰالہی عمالقہ کی بستی ميں داخل ہونے سے انکار کر ديا اور بطور سزا بنو اسرائيل
چاليس سال تک تيہ کے ميدان ميں پﮍے رہے۔ بعض کے نزديک يہ تخصيص صحيح نہيں۔ يہ
صحرائے سينا ميں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپيش آيا تو
اسی وقت يہ انتظام کيا گيا۔
٥٨۔١بعض کے نزديک اوس جو درخت اور پتھر پر گرتی شہد کی طرح ميٹھی ہوتی اور
خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزديک شہد يا ميٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم
موسی عليہ السالم پر نازل
وغيره ميں حديث ہے کھمبی َمن کی اس قسم سے ہے جو حضرت
ٰ
ہوئی ،اس کا مطلب يہ ہے جس طرح بنی اسرائيل کو وه کھانا بالدقت پہنچ جاتا تھا اسی طرح
کھمبی بغير کسی کے بوئے کے پيدا ہو جاتی ہے۔ سلوا بٹير يا چﮍيا کی طرح کا ايک پرنده تھا
جسے ذبح کر کے کھا ليتے تھے۔ )فتح القدير(
ﺎب ُﲭَّﺪً ا َّوﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﺣ َّﻄ ٌﺔ ﻧ َّ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ﺧ َٰﻄ ٰﻴ ُ ْﲂ ۭ َو َﺳ َ ِﲋﻳْﺪُ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 58
َوِا ْذ ﻗُﻠْﻨَﺎ ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ٰﮬ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ َﺔ ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َﺣ ْﻴ ُﺚ ِﺷﺌْ ُ ْﱲ َرﻏَﺪً ا َّوا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺒ َ
اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی ميں ) (١جاؤ اور جو کچھ جہاں کہيں سے چاہو با فراغت
کھاؤ پيو اور دروازے ميں سجدے کرتے ہوئے گزرو ) (٢اور زبان سے کہو ) (٣ہم تمہاری
خطائيں معاف کرديں گے اور نيکی کرنے والوں کو اور زياده ديں گے۔
ف ١اس بستی سے مراد جمہور مفسرين کے نزديک بيت المقدس ہے۔
ف ٢سجده سے بعض حضرات نے يہ مطلب ليا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو اور بعض نے
سجده شکر ہی مراد ليا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ بارگاه ٰالہی ميں عجز اور انکسار کا اظہار اور
اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔
فِ ٣حطﱠةٌ اس کے معنی ہيں ہمارے گناه معاف فرما دے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ ُﺴ ُﻘ ْﻮ َن ۧ 59
ﻓَ َﺒﺪَّ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻏَ ْ َﲑ َّ ِاذل ْى ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ ﻓَ َﺎ ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ِر ْﺟ ًﺰا ِ ّﻣ َﻦ َّ
پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی ) (١بدل ڈالی ،ہم نے بھی ان ظالموں
پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب ) (٢نازل کيا۔
٥٩۔ ١اس کی وضاحت ايک حديث ميں آتی ہے جو صحيح بخاری اور صحيح مسلم وغيره ميں
ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ان کو حکم ديا گيا کہ سجده کئے ہوئے داخل ہوں ،ليکن
وه سروں کو زمين ميں گھسيٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حکم بجا النے کی بجائے ان سے ان کی
سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پيدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر اور مذاق جس
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کا ارتکاب انہوں نے کيا اندازه کيا جا سکتا ہے۔ واقع يہ ہے جب کوئی قوم کردار کے لحاظ سے
زوال پذير ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام ٰالہی کے ساتھ اسے طرح کا ہو جاتا ہے
٥٩۔ ٢يہ آسمانی عذاب کيا تھا؟ بعض نے کہا غضب ٰالہی ،سخت پاال ،طاعون۔ اس کی آخری
معنی کی تائيد حديث سے ہوتی ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا يہ طاعون اسی رجز اور
عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی ميں کسی جگہ
يہ طاعون پھيل جائے تو وہاں سے مت نکلو اور اگر کسی اور عالقے کی بابت تمہيں معلوم ہو
کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔
َﴩ َة َﻋ ْﻴﻨًﺎ ۭ ﻗَﺪْ ﻋَ ِ َﲅ ُ ُّ
اﴍﺑُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ّ ِر ْز ِق
َوِا ِذ ْاﺳﺘ َ ْﺴ ٰﻘﻰ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻓَ ُﻘﻠْﻨَﺎ ْ ِ
ﴩﺑَﮭ ُْﻢ ۭ ُ ُﳇ ْﻮا َو ْ َ
اﴐ ْب ِﺑ ّ َﻌ َﺼﺎكَ اﻟْ َﺤ َﺠ َﺮ ۭ ﻓَﺎﻧْ َﻔ َﺠ َﺮ ْت ِﻣﻨْ ُﻪ اﺛْﻨَﺘَﺎ ﻋ ْ َ
ﰻ ُاانَ ٍس َّﻣ ْ َ
ّٰ ِ
اهلل َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺜ َْﻮا ِﰱ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ْﻔ ِﺴ ِﺪﻳْ َﻦ 60
جب
موسی عليہ السالم نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی الٹھی پتھر پر مارو،
ٰ
جس سے باره چشمے پھوٹ نکلے اور ) (١ہر گروه نے اپنا چشمہ پہچان ليا) ،اور ہم نے کہہ
ديا کہ( ﷲ ٰ
تعالی کا رزق کھاؤ پيو اور زمين ميں فساد نہ کرتے پھرو۔
) (١يہ واقعہ بعض کے نزديک تيہ کا اور بعض کے نزديک صحرائے سينا کا ہے وہاں پانی کی
طلب ہوئی تو ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم سے کہا اپنی الٹھی پتھر پر مار۔ چنانچہ
تعالی نے حضرت
ٰ
پتھر سے باره چشمے جاری ہوگئے قبيلے بھی باره تھے۔ ہر قبيلہ اپنے اپنے چشمے سے
موسی عليہ السالم کے ذريعے ﷲ ٰ
سيراب ہوتا۔ يہ بھی ايک معجزه تھا جو حضرت
تعالی نے
ٰ
ظاہر فرمايا۔
َوِا ْذ ﻗُﻠْ ُ ْﱲ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ ﻟ َ ْﻦ ﻧ َّْﺼ ِ َﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻃ َﻌﺎ ٍم َّوا ِﺣ ٍﺪ ﻓَﺎ ْد ُع ﻟَﻨَﺎ َرﺑ َّ َﻚ ُ ْﳜ ِﺮ ْج ﻟَﻨَﺎ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗُ ْۢﻨﺒ ُِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻘ ِﻠﻬَﺎ َو ِﻗﺜ َّﺎۗ َﺎ َوﻓُ ْﻮ ِﻣﻬَﺎ َوﻋَﺪَ ِﺳﻬَﺎ َوﺑ َ َﺼ ِﻠﻬَﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َاﺗ َ ْﺴﺘ َ ْﺒ ِﺪﻟُ ْﻮ َن
ﴐﺑ َ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ِّاذل َّ ُةل َواﻟْ َﻤ ْ ِٕﺴ َﻜﻨَ ُﺔ ۤ َو َابۗ ُء ْو ِﺑﻐَﻀَ ٍﺐ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ
ﴫا ﻓَ ِﺎ َّن ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ َﺳ َﺎﻟْ ُ ْﱲ ۭ َو ُ ِ
َّ ِاذل ْى ُﮬ َﻮ َاد ْٰﱏ ِاب َّ ِذل ْى ُﮬ َﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ۭ ِا ْﮬﺒ ُِﻄ ْﻮا ِﻣ ْ ً
َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ

اهلل َوﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن اﻟﻨَّـﺒ ٖ ّ َِﲔ ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ٰذ ِ َكل ِﺑ َﻤﺎ ﻋ ََﺼ ْﻮا َّو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﺘﺪُ ْو َن ۧ 61
اور جب تم نے کہا اے ٰ
موسی! ہم سے ايک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا،
اس لئے اپنے رب سے دعا کيجئے کہ ہميں زمين کی پيداوار ساگ ،ککﮍی ،گہيوں مسور اور
ادنی چيز کيوں طلب کرتے ہو! اچھا شہر ميں جاؤ
پياز دے آپ نے فرمايا بہتر چيز کے بدلے ٰ
وہاں تمہاری چاہت کی يہ سب چيزيں مليں گی )(١۔ ان پر ذلت اور مسکينی ڈال دی گئی اور ﷲ
کا غضب لے کر وه لوٹے ) (٢يہ اسلئے کہ وه ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کے ساتھ کفر کرتے نبيوں کو
ناحق تنگ کرتے ) (٣تھے ،ان کی نافرمانياں اور زيادتيوں کا نتيجہ ہے )(٤۔
٦١۔ ١يہ قصہ اسی ميدان تيہ کا ہے۔ مصر سے مراد يہاں مصر نہيں بلکہ کوئی ايک شہر ہے۔
مطلب يہ ہے کہ يہاں سے کسی بھی شہر ميں چلے جاؤ اور وہاں کھيتی باڑی کرو اپنی پسند کی
سبزياں ،داليں اگاؤ اور کھاؤ انکا يہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت تھا۔ ان سے کہا گيا تمہارے لئے
وہاں پر مطلوبہ چيزيں ہيں۔
٦١۔ ٢کہاں وه انعامات و احسانات ،جس کی تفصيل گزری؟ اور کہاں وه ذلت و مسکنت جو بعد
ميں ان پر مسلط کر دی گئی اور وه غضب ٰالہی کے مصداق بن گئے ،غضب بھی رحمت کی
نفس عقوبيت سے کرنا صحيح نہيں۔ ﷲ
طرح ﷲ کی صفت ہے جس کی تاويل اراده عقوبيت يا
ِ
ٰ
تعالی ان پر غضب ناک ہوا۔
٦١۔٣يہ ذلت اور غضب ٰالہی کی وجہ بيان کی جا رہی ہے۔ گويا ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کا انکار
اور ﷲ کی طرف بالنے والے انبياء عليہ السالم اور ان کی تذليل واہانت ،يہ غضب ٰالہی کا باعث
ہے۔ کل يہودی اس کا ارتکاب کرکے مغضوب اور ذليل و رسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب
کرنے والے کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہيں۔ وه کوئی بھی ہوں کہيں بھی ہوں؟
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َصوْ )نافرمانی کی( کا مطلب جن کاموں سے
٦١۔ ٤يہ ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ ہے۔ ع َ
انہيں روکا گيا تھا ان کا ارتکاب کيا۔ اطاعت اور فرمانبرداری يہ ہے جسطرح حکم ديا گيا ہو۔
اپنی طرف سے کمی بيشی يہ زيادتی )اعتداء( ہے جو ﷲ کو سخت ناپسند ہے۔
اﻟﺼﺒِـ ْ َﲔ َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَﻠَﮭ ُْﻢ َا ْﺟ ُﺮ ُﮬ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ګ َو َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ
ﴫى َو ٰ ّ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﮬﺎد ُْوا َواﻟﻨَّ ٰ ٰ
ِٕ
َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 62
ہم مسلمان ہوں ،يہودی ہوں ) (١نصاری ) (٢ہوں يا صابی ) (٣ہوں جو کوئی بھی ﷲ ٰ
تعالی پر
اور قيامت کے دن پر ايمان الئے اور نيک عمل کرے ان کے اجر ان کے پاس ہيں اور ان پر نہ
تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ )(٤
٦٢۔ ١يھود ھوادة )بمعنی محبت ( سے يا تھود )بمعنی توبہ ( سے بنا ہے گويا ان کا يہ نام اصل
ميں توبہ کرنے يا ايک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے پﮍا۔ تاہم موسی عليہ
السالم کے ماننے والوں کو يہود کہاجاتا ہے
٦٢۔ ٢نصاری ۔ نصران کی جمع ہے جيسے سکاری سکران کی جمع ہے اس کاماده نصرت ہے
ٓاپس ميں ايک دوسرے کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کا يہ نام پﮍا  ،ان کو انصار بھی کہا جاتا
صا ُر ٰ ّ
ﷲِ(61۔
ہے جيساکہ انہوں نے حضرت عيسی عليہ السالم کو کہا تھا آيت ) نَحْ ُن اَ ْن َ
الصف (14:حضرت عيسی عليہ السالم کے پيروکاروں کا نصاری کہا جاتا ہے جن کو عيسائی
بھی کہتے ہيں۔
٦٢۔ ٣صابئين ۔ صابی کی جمع ہے۔ يہ لوگ وه ہيں جو يقينا ابتداء کسی دين حق کے پيرو رہے
ہوں گے ) اسی لئے قرآن ميں يہوديت وعيسائيت کے ساتھ ان کا ذکر کيا گيا ہے( ليکن بعد ميں
ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستاره پرستی ٓاگئی يا يہ کسی بھی دين کے پيرو نہ رہے ۔ اسی
لئے المذہب لوگوں کو صابی کہاجانے لگا۔
٦٢۔ ٤بعض مفسرين کو اس آيت کے مفہوم سمجھنے ميں غلطی لگی يعنی رسالت محمديہ پر
النا ضروری نہيں ہے ،بلکہ جو بھی جس دن کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ايمان رکھتا ہے
اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ يہ فلسفہ سخت گناه ہے آيت کی صحيح
تفسير يہ ہے۔ جب ﷲ ٰ
تعالی نے سابقہ آيات ميں يہود کی بدعمليوں اور سرکشيوں اور اس کی بنا
پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکره فرمايا تو ذہن ميں اشکال پيدا ہو سکتا تھا کہ ان يہود ميں
جو لوگ صحيح کتاب ٰالہی کے پيروکار اور اپنے پيغمبر کی ہدايت کے مطابق زندگی گزارنے
تعالی نے کيا معاملہ فرمايا يا کيا معاملہ فرمائے گا؟ ﷲ ٰ
والے تھے ان کے ساتھ ﷲ ٰ
تعالی نے اس
کی وضاحت فرما دی صرف يہودی نہيں نصاری اور صابی بھی اپنے اپنے وقت ميں جنہوں
نے ﷲ پر اور يوم آخرت پر ايمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے وه سب نجات آخروی سے
ہمکنار ہونگے اور اسی طرح رسالت محمديہ پر ايمان النے والے مسلمان بھی اگر صحيح
طريقے سے ايمان با واليوم اآلخر اور عمل صالح کا اہتمام کريں تو يہ بھی يقينا آخرت کی
ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائيں گے۔ نجات اخروی ميں کسی کے ساتھ امتياز نہيں کيا جائے
گا وہاں بےالگ فيصلہ ہوگا۔ چاہے مسلمان ہوں يا رسول آخر الزمان صلی ﷲ عليہ وسلم سے
پہلے گزر جانے والے يہودی ،عيسائی اور صابی وغيره۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے کہا قسم
ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے ميری اس امت ميں جو شخص بھی ميری بات
سن لے ،وه يہودی ہو يا عيسائی ،پھر وه مجھ پر ايمان نہ الئے تو وه جہنم ميں جائے گا ،جہاں
ديگر آيات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتيجہ ہے ،وہاں احاديث کے بغير قرآن کو سمجھنے کی
مذموم سعی کا بھی اس ميں بہت عمل دخل ہے۔ اس لئے يہ کہنا بلکل صحيح ہے کہ احاديث
صحيحہ کے بغير قرآن کو نہيں سمجھا جا سکتا ۔
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َوِا ْذ َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَ ُ ْﲂ َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ْﻮﻗَ ُ ُﲂ ُّ
اﻟﻄ ْﻮ َر ۭ ﺧ ُُﺬ ْوا َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﻨ ُ ْٰﲂ ِﺑ ُﻘ َّﻮ ٍة َّو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا َﻣﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 63
جب ہم نے تم سے وعده ليا اور تم پر طور پہاڑ ال کھﮍا کر ديا )) (١اور کہا( جو ہم نے تمہيں
ديا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس ميں ہے اسے ياد کرو تاکہ تم بچ سکو۔
٦٣۔١جب تورات کے احکام کے متعلق يہود نے ازراه شرارت کہا ہم سے تو احکام پر عمل نہيں
ہو سکے گا تو ﷲ ٰ
تعالی نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر ديا جس سے ڈر کر
انہوں نے عمل کرنے کا وعده کيا۔
ُ َّﰒ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ۚ ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
ﴪﻳْ َﻦ 64
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ ﻟَ ُﻜﻨْ ُ ْﱲ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
ليکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے ،پھر اگر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی
تو تم نقصان والے ہو جاتے۔
اﻟﺴﺒْ ِﺖ ﻓَ ُﻘﻠْﻨَﺎ ﻟَﮭ ُْﻢ ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻗ َﺮ َد ًة ٰﺧ ِﺴـ ْ َﲔ ۚ 65

َوﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُ ُﱲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﻋ َﺘﺪَ ْوا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِﰱ َّ
ِٕ
اور يقينا ً تمہيں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم ) (١ميں سے ہفتہ کے بارے ميں حد سے بﮍھ
گئے اور ہم نے بھی کہہ ديا کہ تم ذليل بندر بن جاؤ۔
٦٥۔١سبت )ہفتہ( کے دن يہوديوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنياوی کام کرنے سے منع
کيا گيا تھا ليکن انہوں نے ايک حيلہ اختيار کر کے حکم ٰالہی سے تجاوز کيا۔ ہفتے کے دن
)بطور امتحان( مچھلياں زياده آتيں انہوں نے گﮍھے کھود لئے ،تاکہ مچھلياں اس ميں پھنسی
رہيں اور پھر اتوار کے دن ان کو پکﮍ ليتے۔
ﻓَ َﺠـ َﻌﻠْ ٰﻨﮭَﺎ ﻧَ َﲀ ًﻻ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﳞْ َﺎ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻬَﺎ َو َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ًﺔ ِﻟ ّﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 66
اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنا ديا اور پرہيزگاروں کے لئے وعظ و
نصيحت کا۔
اهلل َ ْاي ُﻣ ُﺮُ ْﰼ َا ْن ﺗ َْﺬ َﲝ ُْﻮا ﺑ َ َﻘ َﺮ ًة ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬانَ ُﮬ ُﺰ ًوا ۭ ﻗَﺎ َل َاﻋ ُْﻮ ُذ ِاب ٰ ّ ِهلل َا ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﺠ ِﻬ ِﻠ ْ َﲔ 67
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِا َّن ٰ ّ َ
اور )حضرت( موسیٰ عليہ السالم نے جب اپنی قوم سے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی تمہيں ايک گائے ذبح
کرنے کا حکم ديتا ہے ) (١تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کيوں کرتے ہيں؟ آپ نے جواب ديا ميں
ايسا جاہل ہونے سے ﷲ ٰ
تعالی کی پناه پکﮍتا ہوں۔
٦٧۔ ١بنی اسرائيل ميں ايک ال ولد مالدار آدمی تھا جسکا وارث صرف ايک بھتيجا تھا ايک رات
اس بھتيجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے الش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی ،صبح قاتل
موسی عليہ تک پہنچی تو انہيں
کی تالش ميں ايک دوسرے کو قاتل ٹھہرانے لگے باآلخر بات
ٰ
ايک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا گائے کا ٹکﮍا مقتول کو مارا گيا جس سے وه زنده ہو گيا اور
قاتل کی نشان دہی کر کے مر گيا )فتح القدير(
ﱓ ۭ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِاﳖَّ َﺎ ﺑ َ َﻘ َﺮ ٌة َّﻻ ﻓَ ِﺎر ٌض َّو َﻻ ِﺑ ْﻜ ٌﺮ ۭ ﻋ ََﻮ ٌان ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل ۭ ﻓَﺎ ْﻓ َﻌﻠُ ْﻮا َﻣﺎ ﺗُـﺆْ َﻣ ُﺮ ْو َن 68
ﻗَﺎﻟُﻮا ا ْد ُع ﻟَﻨَﺎ َرﺑ َّ َﻚ ﻳُ َﺒ ِ ّ ْﲔ ﻟَّﻨَﺎ َﻣﺎ ِ َ
موسی دعا کيجئے کہ ﷲ ٰ
تعالی ہمارے لئے اس کا حليہ بيان کر دے ،آپ نے
انہوں نے کہا اے
ٰ
فرمايا سنو وه گائے نہ تو بالکل بﮍھيا ہو ،نہ بچہ ،بلکہ درميانی عمر کی نوجوان ہو ،اب جو
تمہيں حکم ديا گيا ہے بجا الؤ۔
ﴪ اﻟ ٰﻨّ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ 69
ﻗَﺎﻟُﻮا ا ْد ُع ﻟَﻨَﺎ َرﺑ َّ َﻚ ﻳُ َﺒ ِ ّ ْﲔ ﻟَّﻨَﺎ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻮﳖُ َﺎ ۭ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِاﳖَّ َﺎ ﺑ َ َﻘ َﺮ ٌة َﺻ ْﻔ َﺮا ۗ ُء ﻓَﺎ ِﻗ ٌﻊ ﻟ َّ ْﻮﳖُ َﺎ ﺗ َ ُ ُّ
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وه پھر کہنے لگے کہ دعا کيجئے کہ ﷲ ٰ
تعالی بيان کرے کہ اس کا رنگ کيا ہے؟ فرمايا وه کہتا
ہے وه گائے زرد رنگ کی ہو ،چمکيال اور ديکھنے والوں کو بھال لگنے واال اس کا رنگ ہو۔
اهلل ﻟ َ ُﻤﻬْ َﺘﺪُ ْو َن 70
ﱓ ۙ ِا َّن اﻟْ َﺒ َﻘ َﺮ ﺗ َ ٰﺸـ َﺒ َﻪ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۭ َواِانَّ ٓ ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﻗَﺎﻟُﻮا ا ْد ُع ﻟَﻨَﺎ َرﺑ َّ َﻚ ﻳُ َﺒ ِ ّ ْﲔ ﻟَّﻨَﺎ َﻣﺎ ِ َ
وه کہنے لگے اپنے رب سے دعا کيجئے کہ ہميں اس کی مزيد حليہ بتالئے ،اس قسم کی گائے
تو بہت ہيں پتہ نہيں چلتا ،اگر ﷲ نے چاہا تو ہم ہدايت والے ہو جائيں گے۔
ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِاﳖَّ َﺎ ﺑ َ َﻘ َﺮ ٌة َّﻻ َذﻟُ ْﻮ ٌل ﺗُ ِﺜ ْ ُﲑ ْ َاﻻ ْر َض َو َﻻ ﺗ َ ْﺴ ِﻘﻰ اﻟْ َﺤ ْﺮ َث ۚ ُﻣ َﺴﻠ َّ َﻤ ٌﺔ َّﻻ ِﺷـ َﻴ َﺔ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟْـــــٔ َٰﻦ ﺟِ ﺌ َْﺖ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ﻓَ َﺬ َ ُﲝ ْﻮ َﮬﺎ َو َﻣﺎ َﰷد ُْوا ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن

ۧ 71
آپ نے فرمايا کہ ﷲ کا فرمان ہے کہ وه گائے کام کرنے والی زمين ميں ہل جوتنے والی اور
کھيتوں کو پانی پالنے والی نہيں ،وه تندرست اور بےداغ ہو۔ انہوں نے کہا ،اب آپ نے حق
واضح کر ديا گو وه حکم برادری کے قريب نہ تھے ،ليکن اسے مانا اور وه گائے ذبح کر دی
)(١۔
٧١۔ ١انہيں حکم تو يہ ديا گيا تھا ايک گائے ذبح کرو۔ وه کوئی سی بھی ايک گائے ذبح کر ديتے
تو حکم ٰالہی پر عمل ہو جاتا ليکن انہوں نے حکم ٰالہی پر سيدھے طريقے سے عمل کرنے کی
بجائے ميخ نکالنا شروع کر دی اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر ديئے ،جس پر ﷲ
ٰ
تعالی بھی ان پر سختی کرتا چال گيا۔ اس لئے دين ميں سختی کرنے سے منع کيا گيا ہے ۔

اهلل ُﻣﺨْ ِﺮ ٌج َّﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن ۚ 72
َوِا ْذ ﻗَﺘَﻠْ ُ ْﱲ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ﻓَﺎ ٰ ّد َر ْء ُ ْﰎ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َو ٰ ّ ُ
جب تم نے ايک شخص کو قتل کر ڈاال ،پھر اس ميں اختالف کرنے لگے اور تمہاری پوشيدگی
کو ﷲ ٰ
تعالی ظاہر کرنے واال تھا )(١۔
٧٢۔ ١يہ قتل کا وہی واقعہ ہے جن کی بنا پر بنی اسرائيل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ديا گيا تھا
اور اس طرح ﷲ ٰ
تعالی نے اس قتل کا راز فاش کر ديا حاالنکہ وه قتل رات کی تاريکی ميں
لوگوں سے چھپ کر کيا گيا تھا مطلب يہ نيکی يا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو ﷲ کے علم
ميں ہے اور ﷲ ٰ
تعالی اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لئے خلوت يا جلوت
ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کرو تاکہ وه کسی وقت ظاہر ہو جائيں اور لوگوں کے علم
ميں بھی آجائيں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام و وقار ميں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی
بھی چھپ کر کيوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنامی
اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔
اهلل اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۙ َوﻳُ ِﺮ ْﻳ ُ ْﲂ ٰاﻳٰﺘِ ٖﻪ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 73
اﴐﺑُ ْﻮ ُﻩ ِﺑ َﺒ ْﻌ ِﻀﻬَﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُـ ْﺤ ِﻰ ٰ ّ ُ
ﻓَ ُﻘﻠْﻨَﺎ ْ ِ
ہم نے کہا اس گائے کا ايک ٹکﮍا مقتول کے جسم پر لگا دو ) وه جی اٹھے گا( اس طرح ﷲ
مردوں کو زنده کر کے تمہيں تمہاری عقلمندی کے لئے اپنی نشانياں دکھاتا ہے(١) ،
٧٣۔ ١مقتول کے دوباره جی اٹھنے سے ثابت کرتے ہوئے ﷲ ٰ
تعالی روز قيامت تمام انسانوں کو
دوباره زنده کرنے کی قدرت کا اعالن فرما رہا ہے۔ قيامت والے دن دوباره مردوں کو زنده ہونا
منکرين قيامت کے لئے ہميشہ حيرت کا باعث رہا ہے اس لئے ﷲ ٰ
تعالی نے اس مسئلے کو بھی
الی نے
قرآن کريم ميں جگہ جگہ مختلف پيرائے ميں بيان فرمايا ہے۔ سورة بقره ميں ہی ﷲ تع ٰ
اس کی پانچ مثاليں بيان فرمائی ہيں ۔ ايک مثال)ثُ ﱠم بَ َع ْث ٰن ُك ْم ﱢم ْن ۢ◌ بَ ْع ِد َموْ تِ ُك ْم لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْش ُكرُوْ نَ
(2۔بقره (64:البقره  ۵٦ميں گزر چکی ہے ۔ دوسری مثال يہی قصہ ہے ۔ تيسری مثال دوسرے
پارے کی آيت نمبر ٢٤٣آيت ) ُموْ تُوْ ا ۣ◌ ثُ ﱠم اَحْ يَاھُ ْم (2۔بقره (243:چوتھی آيت نمبر ٢۵٩آيت
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)فَا َ َماتَهُ ٰ ّ
َام ثُ ﱠم بَ َعثَهٗ (2۔بقره (259:اور پانچويں مثال اس کے بعد والی آيت ميں حضرت
ﷲُ ِمائَـةَ ع ٍ
ابراہيم عليہ السالم کے طيور اربعہ ) چار چﮍيوں ( کی ہے۔
ُ َّﰒ ﻗَ َﺴ ْﺖ ﻗُﻠُ ْﻮﺑُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ﻓَﻬ َِـﻰ َﰷﻟْ ِﺤ َﺠ َﺎر ِة َا ْو َاﺷَ ﺪُّ ﻗَ ْﺴ َﻮ ًة ۭ َوا َِّن ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﺤ َﺠ َﺎر ِة ﻟ َ َﻤﺎ ﻳ َ َﺘ َﻔ َّﺠ ُﺮ ِﻣﻨْ ُﻪ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۭ َوا َِّن ِﻣﳯْ َﺎ ﻟ َ َﻤﺎ ﻳَﺸَّ ﻘَّ ُﻖ ﻓَﻴَﺨ ُْﺮ ُج ِﻣﻨْ ُﻪ
اﻟْ َﻤﺎۗ ُء ۭ َوا َِّن ِﻣﳯْ َﺎ ﻟ َ َﻤﺎ ﳞَ ْ ِﺒﻂُ ِﻣ ْﻦ ﺧ َْﺸـ َﻴ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 74
اهلل ۭ َو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جيسے بلکہ اس بھی زياده سخت ہوگئے ) (١بعض پتھروں
سے نہريں بہہ نکلتی ہيں ،اور بعض پھٹ جاتے ہيں اور ان سے پانی نکل آتا ہے ،اور بعض ﷲ
کے ڈر سے گر گر پﮍتے ہيں ) (٢اور تم ﷲ ٰ
تعالی کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔
٧٤۔ ١يعنی گزشتہ معجزات اور يہ تازه واقعہ کہ مقتول دوباره زنده ہو گيا ديکھ کر بھی تمہارے
دلوں کے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ۔ بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت
بلکہ اس سے بھی زياده سخت ہوگئے اس کے بعد اس کی اصالح کی توقع کم اور مکمل تباہی کا
انديشہ زياده ہو جاتا ہے اس لئے اہل ايمان کو خاص طور پر تاکيد کی گئی ہے کہ اہل ايمان ان
لوگوں کی طرح نہ ہو جائيں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی ليکن مدت گزرنے پر ان کے دل
سخت ہوگئے۔
٧٤۔ ٢پتھروں کی سنگينی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہيں اور جو کيفيت ان پر
گزرتی ہے اس کا بيان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ايک قسم کا ادراک
اور احساس موجود ہے جس طرح کہ ﷲ ٰ
تعالی کا فرمان ہے۔ آيت ) تُـ َسبﱢ ُح لَهُ السﱠمٰ ٰو ُ
ت السﱠـ ْب ُع
َو ْاالَرْ ضُ َو َم ْن فِ ْي ِھ ﱠن َواِ ْن ﱢم ْن َش ْي ٍء اِ ﱠاليُ َسبﱢ ُح بِ َح ْم ِد ٖه َو ٰل ِك ْن ﱠال تَ ْفقَھُوْ نَ تَ ْسبِ ْي َحھُ ْم اِنﱠهٗ َكانَ َحلِــ ْي ًما َغفُوْ رًا
(17۔ االسراء (44:بنی اسرائيل ۔٤٤
َاﻓَﺘَ ْﻄ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ َوﻗَﺪْ َﰷ َن ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣ ْﻨﮭ ُْﻢ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن َ ٰﳇ َﻢ ٰ ّ ِ
اهلل ُ َّﰒ ُﳛ ّ َِﺮﻓُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﻋ َﻘﻠُ ْﻮ ُﻩ َو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 75
)مسلمانوں( کيا تمہاری خواہش ہے کہ يہ لوگ ايماندار بن جائيں ،حاالنکہ ان ميں سے ايسے
لوگ بھی ہيں جو کالم ﷲ کو سن کر ،عقل و علم والے ہوتے ہوئے ،پھر بھی بدل ڈاال کرتے ہيں۔
)(١
٧٥۔ ١اہل ايمان کو خطاب کر کے يہوديوں کے بارے کہا جا رہا ہے کيا تمہيں ان کے ايمان
النے کی اميد ہے حاالنکہ ان کے پچھلے لوگوں ميں ايک فرق ايسا بھی تھا جو کالم ٰالہی جانتے
بوجھتے تحريف کرتا تھا۔ يہ استفہام انکاری ہے يعنی ايسے لوگوں کے ايمان النے کی قطعا اميد
نہيں۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ جو لوگ دنيوی مفادات يا حزبی تعصبات کی وجہ سے کالم ٰالہی
ميں تحريف تک کرنے سے گريز نہيں کرتے وه گمراہی کی ايسی دلدل ميں پھنس جاتے ہيں کہ
اس سے نکل نہيں پاتے۔ امت محمديہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بد قسمتی سے قرآن اور
حديث ميں تحريف کے مرتکب ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی اس جرم سے محفوظ رکھے۔
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻟ ُﻴ َﺤﺎۗ ُّﺟ ْﻮ ُ ْﰼ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْﻨﺪَ َ ﺑرّ ُ ِْﲂ ۭ َاﻓَ َﻼﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن
ښ َوِا َذا ﺧ ََﻼ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﮭ ُْﻢ ِا ٰﱃ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ُﲢ َِّﺪﺛُ ْﻮﻧَﮭ ُْﻢ ِﺑ َﻤﺎ ﻓَﺘَ َﺢ ٰ ّ ُ

َوِا َذا ﻟ َ ُﻘﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻗَﺎﻟُ ْ ٓﻮا ٰا َﻣﻨَّﺎ
76
جب ايمان والوں سے ملتے ہيں تو اپنی ايمانداری ظاہر کرتے ہيں ) (١اور جب آپس ميں ملتے
ہيں تو کہتے ہيں کہ مسلمانوں کو کيوں وه باتيں پہنچاتے ہو جو ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں سکھائی ہيں،
کيا جانتے نہيں يہ تو ﷲ ٰ
تعالی کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔
٧٦۔ ١يہ بعض يہوديوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وه مسلمانوں ميں تو
اپنے ايمان کا اظہار کرتے ليکن جب آپس ميں ملتے تو ايک دوسرے کو اس بات پر مالمت
کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ايسی باتيں کيوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی
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صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ايک ايسی حجت ان کے ہاتھ ميں دے رہے ہو جو
وه تمہارے خالف بارگاه ٰالہی ميں پيش کرينگے۔
ُﴪ ْو َن َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن 77
َا َو َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳ ِ ُّ
کيا يہ نہيں جانتے کہ ﷲ ٰ
تعالی ان کی پوشيدگی اور ظاہر داری کو جانتا ہے )(١۔
٧٧۔ ١ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے کہ تم بتالؤ کہ ﷲ کو تو ہر بات کا علم ہے اور سب باتوں کو تمہارے
بتالئے بغير بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔
ﺎﱏ َوا ِْن ُﮬ ْﻢ ِا َّﻻ ﻳ َ ُﻈﻨُّ ْﻮ َن 78
َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ُا ِ ّﻣﻴُّ ْﻮ َن َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِا َّﻻ ٓ َا َﻣ ِ َّ
ان ميں سے بعض ان پﮍھ ايسے بھی ہيں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہيں
صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہيں )(١۔
٧٨۔ ١يہ ان کے اہل علم کی باتيں تھيں رہے ان کے ان پﮍھ لوگ ،وه کتاب )تورات( سے
بےخبر ہيں ليکن وه آرزوئيں ضرور رکھتے ہيں اور گمانوں پر ان کا گزاره ہے جس ميں انہيں
ان کے علماء نے مبتال کيا ہوا ہے مثال ہم تو ﷲ کے چہتے ہيں۔ ہم جہنم ميں اگر گئے بھی تو
صرف چند دن کے لئے اور ہميں ہمارے بزرگ بخشوا ليں گے وغيره وغيره۔ جيسے آج کے
جاہل مسلمانوں کو بھی علماء سوء و مشائخ سوء نے ايسے ہی حسين جالوں اور پرفريب وعدوں
پر پھنسا رکھا ہے۔
ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ْﻮ َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِ َابﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ ۤ ُ َّﰒ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ٰﮬ َﺬا ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻟﻴ َْﺸ َﱰ ُْوا ِﺑ ٖﻪ ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ
79
ٰ
ان لوگوں کے لئے ـ "ويل" ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو ﷲ تعالی کی طرف کی
کہتے ہيں اور اس طرح دنيا کماتے ہيں ،ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو
ہالکت اور افسوس ہے )(١۔
٧٩۔ ٢يہ يہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بےنيازی کی وضاحت ہے کہ اپنے
ہاتھوں سے مسئلے گھﮍتے ہيں اور بہ بانگ دہل يہ باور کراتے ہيں کہ يہ ﷲ کی کی طرف سے
ہيں۔ حديث کی رو سے ويل جہنم کی ايک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ايک کافر
کو اس کی تہ تک گرنے ميں چاليس سال لگيں گے۔)احمد ،ترمذی ،ابن حبان والحاکم بحوالہ فتح
القدير( بعض علماء نے اس آيت سے قرآن مجيد کی فروخت کو ناجائز قرار ديا ہے ليکن يہ
استدالل صحيح نہيں ۔ آيت کا مصداق صرف وہی لوگ ہيں جو دنيا کمانے کے لئے کالم ٰالہی
ميں تحريف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ ديتے ہيں۔
ۭ ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ﻟَّﮭ ُْﻢ ِّﻣ َّﻤﺎ َﻛ َﺘﺒَ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ َو َوﻳْ ٌﻞ ﻟَّﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن

َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﺗَ َﻤ َّﺴـﻨَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎر ِا َّﻻ ٓ َا َّاي ًﻣﺎ َّﻣ ْﻌﺪُ ْو َد ًة ۭ ﻗُ ْﻞ َا َّﲣ َْﺬ ُ ْﰎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋﻬْﺪَ ٗﻩٓ َا ْم ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 80
اهلل َﻋﻬْﺪً ا ﻓَﻠَ ْﻦ ُّ ْﳜ ِﻠ َﻒ ٰ ّ ُ
يہ لوگ کہتے ہيں ہم تو چند روز جہنم ميں رہيں گے ،ان سے کہو کہ تمہارے پاس ﷲ کا کوئی
پروانہ ہے ) (١اگر ہے تو يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی اپنے وعدے کے خالف نہيں کرے گا بلکہ تم ﷲ کے
ذمے وه باتيں لگاتے ہو ) (٢جنہيں تم نہيں جانتے۔
٨٠۔١يہود کہتے تھے کہ دنيا کی کل عمر سات ہزار سال ہے اور ہزار سال کے بدلے ايک دن
جہنم ميں رہيں گے اس حساب سے صرف سات دن جہنم ميں رہيں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم
نے چاليس دن بچھﮍے کی عبادت کی تھی ،چاليس دن جہنم ميں رہيں گے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا
کہ تم نے ﷲ سے عہد ليا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی کيساتھ اس طرح کا کوئی عہد نہيں ہے۔
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ٰ
دعوی ہے ہم اگر جہنم گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائيں
٨٠۔ ٢يعنی تمہارا يہ
گے ،تمہاری اپنی طرف سے ہے اور اس طرح تم ﷲ کے ذمے ايسی باتيں لگاتے ہو ،جن کا
تمہيں خود بھی علم نہيں ہے۔ آگے ﷲ ٰ
تعالی اپنا وه اصول بيان فرما رہا ہے۔ جس کی رو سے
قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی نيک و بد کو ان کی نيکی اور بدی کی جزا دے گا۔
ــــــ ُﺘ ٗﻪ ﻓَ ُﺎوﻟٰۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 81
ﺑ َ ٰﲆ َﻣ ْﻦ َﻛ َﺴ َﺐ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ًﺔ َّو َا َﺣ َﺎﻃ ْﺖ ِﺑ ٖﻪ ﺧ َِﻄ ْﻴ ۗ َٔ
ِٕ
يقينا ً جس نے برے کام کئے اور اس کی نافرمانيوں نے اسے گھير ليا اور وه ہميشہ کے لئے
جہنمی ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ

ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ۧ 82
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
اور جو لوگ ايمان الئيں اور نيک کام کريں وه جنتی ہيں جو جنت ميں ہميشہ رہيں گے )(١۔
٨٢۔ ١يہ يہود کے دعوے کی ترديد کرتے ہوئے جنت يا جہنم کا اصول بيان کيا جا رہا ہے ،جس
کے نامہء اعمال ميں برائياں ہی برائياں ہونگی ،يعنی کفر اور شرک ،اور جو مومن گنہگار
ہونگے ان کا معاملہ ﷲ کے سپرد ہوگا وه چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناه معاف
فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم ميں رکھنے کے بعد يا نبی کی شفاعت سے ان کو جنت
ميں داخل فرما دے گا جيسا کہ يہ باتيں صحيح احاديث سے ثابت ہيں اور اہل سنت کا عقيده ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِا َّﻻ ٰ ّ َ
اهلل َۣو ِابﻟْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ ِا ْﺣ َﺴﺎانً َّو ِذي اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َواﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻰ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ِﲔ َوﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ُﺣ ْﺴـﻨًﺎ َّو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
َوِا ْذ َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ ْﻴﺜ ََﺎق ﺑ َ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة ُ َّۭﰒ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 83
اور جب ہم نے بنی اسرائيل سے و عده ليا کہ تم ﷲ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں
باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ،اسی طرح قرابتداروں ،يتيموں اور مسکينوں کے ساتھ اور
لوگوں کو اچھی باتيں کہنا ،نمازيں قائم رکھنا اور زکوة ديتے رہا کرنا ،ليکن تھوڑے سے لوگوں
کے عالوه تم سب پھر گئے اور منہ موڑ ليا۔
َوِا ْذ َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗ َ ْﺴ ِﻔ ُﻜ ْﻮ َن ِد َﻣﺎۗ َء ُ ْﰼ َو َﻻ ُ ْﲣ ِﺮ ُﺟ ْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِد َاي ِرُ ْﰼ ُ َّﰒ َا ْﻗ َــﺮ ْر ُ ْﰎ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗ َ ْﺸﻬَﺪُ ْو َن 84
اور جب ہم نے تم سے وعده ليا کہ آپس ميں خون نہ بہانا )قتل نہ کرنا( اور آپس والوں کو
جالوطن مت کرنا ،تم نے اقرار کيا اور تم اس کے شاہد بنے )(٢۔
٢۔ ان ٓايات ميں پھر وه عہد بيان کيا جارہا ہے جو بنی اسرائيل سےليا گيا  ،ليکن اس سے بھی
انہوں نے اعراض ہی کيا۔ اس عہد ميں اوال صرف ايک ﷲ کی عبادت کی تاکيد ہے جو ہر نبی
ك ِم ْن ﱠرسُوْ ٍل
کی بنيادی اور اولين دعوت رہی ہے ) جيساکہ سورة االنبياء آيت َو َمآ اَرْ َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ
ال اِ ٰلهَ اِ ﱠ ٓ
اِ ﱠال نُوْ ِح ْٓي اِلَ ْي ِه اَنﱠهٗ َ ٓ
ال اَنَا فَا ْعبُ ُدوْ ِن(21۔ االنبياء (25:اور ديگر ٓايات سے واضح ہے ( اس کے
بعد والدين کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے ﷲ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدين کی
اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکيد سے واضح کرديا گيا کہ جس
طرح ﷲ کی عبادت بہت ضروری ہے اسی طرح اس کے بعد والدين کی اطاعت بھی بہت
ضروری ہے اور اس ميں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہيں ہے ۔ قرآن ميں متعدد مقامات پر ﷲ
وتعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدين کی اطاعت کا ذکر کرکے اس کی
تبارک
ٰ
اہميت کو واضح کرديا ہے اس کے بعد رشتے دارون  ،يتيموں اور مساکين کے ساتھ حسن
سلوک کی تاکيد اور حسن گفتار کا حکم ہے ۔ اسالم ميں بھی ان باتوں کی بﮍی تاکيد ہے ،
جيساکہ احاديث رسول صلی ﷲ عليہ وسلم سے واضح ہے ۔ اس عہد ميں اقامت صلوة اور ايتائے
زکوة کا بھی حکم ہے ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ دونوں عبادتيں پچھلی شريعتوں ميں بھی
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موجود رہی ہيں۔ جن سے ان کی اہميت واضح ہے۔ اسالم ميں بھی يہ دونوں عبادتيں نہايت اہم
ہيں حتی کہ ان ميں سے کسی ايک کے انکار يا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا
گيا ہے ۔ جيساکہ ابو بکر صديق رضی ﷲ عنہ کے عہد خالفت ميں مانعين زکوة کے خالف جہاد
کرنے سے واضح ہے۔
ﴎى ﺗُ ٰﻔﺪُ ْو ُﮬ ْﻢ َو ُﮬ َﻮ ُﻣ َﺤ َّﺮ ٌم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ
ُ َّﰒ َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﮬٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َو ُ ْﲣ ِﺮ ُﺟ ْﻮ َن ﻓَ ِﺮﻳْـﻘًﺎ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِﮬ ْﻢ ۡ ﺗ َٰﻈﮭ َُﺮ ْو َن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِاب ْ ِﻻ ْ ِﰒ َواﻟْ ُﻌﺪْ َو ِان َۭوا ِْن َّ ْايﺗُ ْﻮ ُ ْﰼ ُا ٰ ٰ
ِاﺧ َْﺮ ُ ُ
اهج ْﻢ ۭ َاﻓَ ُﺘ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ َﺒ ْﻌ ِﺾ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َوﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َﺟ َﺰا ۗ ُء َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ُﻞ ٰذ ِ َكل ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِا َّﻻ ِﺧ ْﺰ ٌي ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻳُ َﺮد ُّْو َن ِا ٰ ٓﱃ َاﺷَ ِّﺪ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۭ
اهلل ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 85
َو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
ليکن پھر بھی تم نے آپس ميں قتل کيا اور آپس کے ايک فرقے کو جالوطن بھی کيا اور گناه اور
زيادتی کے کاموں ميں ان کے خالف دوسرے کی طرف داری کی ،ہاں جب وه قيدی ہو کر
تمہارے پاس آئے تم نے ان کے فديے ديئے ،ليکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ
خيال نہ کيا ،کيا بعض احکام پر ايمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو ) (١تم ميں
سے جو بھی ايسا کرے ،اس کی سزا اس کے سوا کيا ہو کہ دنيا ميں رسوائی اور قيامت کے
عذاب کی مار ،اور ﷲ ٰ
تعالی تمہارے اعمال سے بےخبر نہيں۔
٨٥۔ ١نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے زمانے ميں انصار )جو اسالم سے قبل مشرک تھے(
کے دو قبيلے تھے اوس اور خزرج ،ان کی آپس ميں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح يہود
مدينہ کے تين قبيلہ تھے ،بنو قينقاع ،بنو نفير اور بنو قريظ۔ يہ بھی آپس ميں لﮍتے رہتے تھے۔
بنو قريظہ اوس کے حليف )ساتھی( اور بنو قينقاع اور بنو نفير ،بنو خزرج کے حليف تھے۔
جنگ ميں يہ اپنے اپنے حليفوں )ساتھيوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی مذہب يہوديوں کو قتل
کرتے ،ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہيں جال وطن کر ديتے حاالنکہ تورات کے مطابق ايسا
کرنا ان کے لئے حرام تھا۔ ليکن پھر انہی يہوديوں کو جب وه مغلوب ہونے کی وجہ سے قيدی
بن جاتے تو فديہ دے کر چھﮍاتے کہتے کہ ہميں تورات ميں يہی حکم ديا گيا ہے۔ ان آيات ميں
يہوديوں کے اسی کردار کو بيان کيا گيا ہے کہ انہوں نے شريعت کو موم کی ناک بنا ليا تھا۔
بعض چيزوں پر ايمان التے اور بعض کو ترک کر ديتے ،کسی حکم پر عمل کر ليتے اور کسی
وقت شريعت کے حکم کو کوئی اہميت ہی نہ ديتے۔ قتل  ،اخراج اور ايک دوسرے کے خالف
مدد کرنا ان کی شريعت ميں بھی حرام تھا  ،ان امور کا توا نہوں نے بے محابا ارتکاب کيا اور
فديہ دے کر چھﮍالينے کا جو حکم تھا ،اس پر عمل کرليا  ،حاالنکہ اگر پہلے تين امور کا وه
لحاظ رکھتے تو فديہ دے کر چھﮍانے کی نوبت ہی نہ ٓاتی۔
ۗ

ﴫ ْو َن ۧ 86
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ْاﺷ َ َﱰ ُوا اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۡ ﻓَ َﻼ ُ َﳜﻔَّ ُﻒ َﻋﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب َو َﻻ ُﮬ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َ ُ
ِٕ
يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے دنيا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خريد ليا ہے ،ان کے نہ تو عذاب
ہلکے ہونگے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی )(١۔
٨٦۔ ١يہ شريعت کے کسی حکم کے مان لينے اور کسی کو نظر انداز کر دينے کی سزا بيان کی
جا رہی ہے۔ اس کی سزا دنيا ميں عزت اور سرفرازی کی جگہ )جو مکمل شريعت پر عمل
کرنے کا نتيجہ ہے( ذلت اور رسوائی اور آخرت ميں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ کے ہاں وه اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو بعض باتوں کا مان لينا ،يا ان
پر عمل کر لينا ﷲ ٰ
تعالی کے ہاں اس کی کوئی اہميت نہيں۔ يہ آيت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت و
فکر دے رہی ہے کہ کہيں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو
نہيں جو مزکوره آيات ميں يہوديوں کا بيان کيا گيا ہے۔
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َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َوﻗَﻔَّ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ِاب ُّﻟﺮ ُﺳﻞِ ۡ َو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو َاﻳَّﺪْ ﻧٰ ُﻪ ﺑ ُِﺮ ْوحِ اﻟْ ُﻘﺪُ ِس ۭ َاﻓَ ُﳫَّ َﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِﺑ َﻤﺎ َﻻ ﲥَ ْ ٰ ٓﻮى َاﻧْ ُﻔ ُﺴ ُ ُﲂ
ا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ْﱪ ُ ْﰎ ۚﻓَ َﻔ ِﺮﻳْﻘًﺎ َﻛ َّﺬﺑْ ُ ْﱲ َۡوﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن 87
موسی کو کتاب دی اور ان کے پيچھے اور رسول بھيجے اور ہم نے حضرت
ہم نے حضرت
ٰ
عيسی ابن مريم کو روشن دليليں ديں اور روح القدس سے ان کی تائيد کروائی ) (١ليکن جب
ٰ
کبھی تمہارے پاس رسول وه چيز الئے جو تمہاری طبيعتوں کے خالف تھی ،تم نے جھٹ سے
تکبر کيا ،پس بعض کو تو جھٹال ديا اور بعض کو قتل بھی کر ڈاال )(٢۔
موسی عليہ السالم کے بعد
٨٧۔  ١آيت ) َوقَفﱠ ْينَا ِم ْن بَ ْع ِد ٖه بِالرﱡ س ُِل (2۔بقره (87:کے معنی ہيں
ٰ
عيسی عليہ السالم پر
مسلسل پپيغمبر آتے رہے ح ٰتی کہ بنی اسرائيل ميں انبياء کا سلسلہ حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم کو دئيے گئے تھے
ت( سے معجزات مراد ہيں جو حضرت
ٰ
ختم ہو گيا )بَيﱢنَا ِ
جيسے مردوں کو زنده کرنا ،کوڑھی اور اندھے کو صحت ياب کرنا وغيره جن کا ذکر )
ﱠ
ق لَ ُك ْم ﱢمنَ ال ﱢ
َو َرسُوْ ًال اِ ٰلى بَنِ ْٓى اِس َْرا ۗ◌ ِء ْي َل ڏ اَنﱢ ْى قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِ ٰايَ ٍة ﱢم ْن ﱠربﱢ ُك ْم ۙ◌ اَنﱢ ْٓى اَ ْخلُ ُ
طي ِْن َكھَيْــــَٔــ ِة الطي ِْر
ص َواُحْ ِى ْال َموْ ٰتى بِا ِ ْذ ِن ٰ ّ
فَا َ ْنفُ ُخ فِ ْي ِه فَيَ ُكوْ ُن طَيْرً ۢ◌ ا بِا ِ ْذ ِن ٰ ّ
ﷲِ ۚ◌ َواُب ِْر ُٔ
ﷲِ ۚ◌ َواُنَبﱢئُ ُك ْم بِ َما
ي ْاالَ ْك َمهَ َو ْاالَب َْر َ
ك َ ٰاليَةً لﱠ ُك ْم اِ ْن ُك ْنتُ ْم ﱡم ْؤ ِمنِ ْينَ 49 ۚ◌( 3۔آل عمران(49:
تَاْ ُكلُوْ نَ َو َما تَ ﱠد ِخرُوْ نَ ۙ◌فِ ْي بُيُوْ تِ ُك ْم ۭ◌ اِ ﱠن فِ ْي ٰذلِ َ
ميں ہے۔ ايک اور آيت ميں حضرت جبرائيل عليہ السالم کو )رُو ُح ْآلمين( فرمايا گيا ہے
آنحضرت صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمايا )اے ﷲ روح القدس سے اس
کی تائيد فرما( ايک دوسری حديث ميں ہے )جبرائيل عليہ السالم تمہارے ساتھ ہيں( معلوم ہوا کہ
روح القدوس سے مراد حضرت جبرائيل ہی ہيں )فتح البيان ابن کثير بحوالہ الحواشی(۔
عيسی عليہ السالم کو جھٹاليا اور
٨٧۔ ٢جيسے حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم اور حضرت
ٰ
حضرت زکريا و ٰ
يحيی عليہما السالم کو قتل کيا۔
اهلل ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِﮬ ْﻢ ﻓَ َﻘ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 88
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻗُﻠُ ْﻮﺑُﻨَﺎ ﻏُﻠْ ٌﻒ ۭ ﺑ َ ْﻞ ﻟ َّ َﻌﳯَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
يہ کہتے ہيں کہ ہمارے دل غالف والے ہيں ) (١نہيں نہيں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہيں
ﷲ ٰ
تعالی نے ملعون کر ديا ان کا ايمان بہت ہی تھوڑا ہے )(٢
٨٨۔ ١يعنی ہم پر اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم تيری باتوں کا کوئی اثر نہيں ہوتا جس طرح
دوسرے مقام پر ہے۔ آيت ) َوقَالُوْ ا قُلُوْ بُنَا فِ ْٓي اَ ِكنﱠ ٍة ﱢم ﱠما تَ ْد ُعوْ نَآ اِلَ ْي ِه( 41۔فصلت (5:ہمارے دل اس
دعوت سے پردے ميں ہيں جس کی طرف تو ہميں بالتا ہے ۔
٨٨۔ ٢دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا  ،کوئی فخر کی بات نہيں ۔ بلکہ يہ تو ملعون ہونے کی
عالمت ہے  ،پس ان کا ايمان بھی تھوڑا ہے ) جو عندﷲ نامقبول ہے( يا ان ميں ايمان النے والے
کم ہی لوگ ہوں گے۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ْﻢ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ُﻣ َﺼ ِّﺪ ٌق ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌﮭ ُْﻢ ۙ َو َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻔ ِﺘ ُﺤ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ښ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ْﻢ َّﻣﺎ َﻋ َﺮﻓُ ْﻮا َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ۡ ﻓَﻠَ ْﻌﻨَ ُﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ َﲇ
ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 89
اور ان کے پاس جب ﷲ ٰ
تعالی کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی ،حاالنکہ کہ پہلے
يہ خود اس کے ذريعہ ) (٣کافروں پر فتح چاہتے تھے تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان
لينے کے پھر کفر کرنے لگے ،ﷲ ٰ
تعالی کی لعنت ہو کافروں پر۔
٨٩۔) ١يَ ْستَ ْفتِحُوْ نَ ( کے ايک معنی يہ ہيں غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے ،يعنی جب يہود
مشرکين سے شکست کھا جاتے تو ﷲ سے دعا کرتے کہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس
سے مل کر ہم ان مشرکين پر غلبہ حاصل کريں۔
يعنی استفتاح بمعنی استنصار ہے ۔دوسرے معنی خبر دينے کے ہيں ۔ ای يخبرونھم بانہ سيبعث
يعنی يہودی کافروں کو خبر ديتے کہ عنقريب نبی کی بعثت ہوگی ۔)فتح القدير( ليکن بعثت کے
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بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمدی پر محض حسد کی وجہ سے ايمان نہيں الئے جيسا کہ
اگلی آيت ميں ہے۔
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ۚ ﻓَ َﺒﺎۗ ُء ْو ِﺑﻐَﻀَ ٍﺐ ﻋَ ٰﲇ ﻏَﻀَ ٍﺐ ۭ َو ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬابٌ
اهلل ﺑ َ ْﻐ ًﻴﺎ َا ْن ﻳ ُّ َ ِّﲋ َل ٰ ّ ُ
ِﺑﺌْ َﺴ َﻤﺎ ْاﺷ َ َﱰ ْوا ِﺑ ٖ ٓﻪ َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َا ْن ﻳَّ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ 90
بہت بری ہے وه چيز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بيچ ڈاال وه انکا کفر کرنا ہے۔ ﷲ
تعالی کی طرف سے نازل شده چيز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ ﷲ ٰ
ٰ
تعالی نے اپنا
فضل جس بنده پر چاہا نازل فرمايا اس کے باعث يہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوگۓ
اور ان کافروں کے ليے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔
٩٠۔١غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زياده غضب کيونکہ بار بار وه غضب واال کام کرتے
رہے جيسا کہ تفصيل گزری اور اب محض حسد کی وجہ سے قرآن اور حضرت محمد صلی ﷲ
عليہ وسلم کا انکار کيا۔
اهلل ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧُﺆْ ِﻣ ُﻦ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َوﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِﺑ َﻤﺎ َو َرا ۗ َء ٗﻩ ۤ َو ُﮬ َﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌﮭ ُْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَ ِ َﲅ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن َاﻧْۢ ِﺒﻴَﺎۗ َء ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 91
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی اتاری ہوئی کتاب پر ايمان الؤ تو کہہ ديتے ہيں کہ
جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ايمان ہے ) (١حاالنکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی
کتاب کی تصديق کرنے والی ہے ،کفر کرتے ہيں ،اچھا ان سے يہ تو دريافت کريں اگر تمہارا
ايمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبياء کو کيوں قتل کيا؟ )(٢۔
٩١۔ ١يعنی تورات پر ہم ايمان رکھتے ہيں يعنی اس کے بعد ہميں قرآن پر ايمان النے کی
ضرورت نہيں ہے۔
ٰ
دعوی ايمان بھی صحيح نہيں ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ايمان ہوتا
٩١۔ ٢يعنی تمہارا تورات پر
تو انبياء عليہم السالم کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد
اور عناد پر مبنی ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ُّﻣ ْﻮ ٰﳻ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ُ َّﰒ َّاﲣ َْﺬ ُ ُﰎ اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 92
تمہارے پاس تو موسیٰ يہی دليليں لے کر آئے ليکن تم نے پھر بھی بچھﮍا پوجا ) (١تم ہو ہی
ظالم۔
موسی عليہ السالم آيات کی
٩٢۔ ١يہ ان کے انکار اور عناد کی ايک اور دليل ہے کہ حضرت
ٰ
ٰ
وضاحت اور دليل کی بات لے کر آئے کہ وه ﷲ کے رسول ہيں اور يہ کہ معبود ﷲ تعالی ہی
موسی عليہ السالم کو بھی تنگ کيا اور ﷲ واحد کو
ہے ،ليکن تم نے اسکے باوجود حضرت
ٰ
چھوڑ کر بچھﮍے کو معبود بنا ليا۔
َوِا ْذ َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَ ُ ْﲂ َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ْﻮﻗَ ُ ُﲂ ُّ
ﴍﺑُ ْﻮا ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ُﻢ اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِﮬ ْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ ِﺑﺌْ َﺴ َﻤﺎ َ ْاي ُﻣ ُﺮُ ْﰼ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ
اﲰ ُﻌ ْﻮا ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو َﻋ َﺼ ْﻴﻨَﺎ ۤ َو ُا ْ ِ
اﻟﻄ ْﻮ َر ۭﺧ ُُﺬ ْوا َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﻨ ُ ْٰﲂ ِﺑ ُﻘ َّﻮ ٍة َّو ْ َ
ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 93
جب ہم نے تم سے وعده ليا اور تم پر طور کو کھﮍا کر ديا اور کہہ ديا کہ ہماری دی ہوئی چيز
کو مضبوط تھامو اور سنو ،تو انہوں نے کہا ،کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی ) (١اور ان کے
دلوں ميں بچھﮍے کی محبت )گويا( پال دی گئی ) (٢بسب ان کے کفر کے ) (٣ان سے کہہ
ديجئے کہ تمہارا ايمان تمہيں بﮍا حکم دے رہا ہے ،اگر تم مومن ہو۔
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٩٣۔ ١يہ کفر اور انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کر کے سن ليا يعنی اطاعت کريں
گے اور دل ميں يہ کہتے کہ ہم نے کونسا عمل کرنا ہے۔
٩٣۔ ٢ايک تو محبت خود ايسی چيز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہره بنا ديتی ہے دوسرے
شربُوا )پال دی گئی( سے تعبير کيا گيا کيونکہ پانی انسان کے رگ و ريشہ ميں خوب
اس کو اُ ِ
دوڑتا ہے جب کہ کھانے کا گزر اس طرح نہيں ہوتا )فتح القدير(
٩٣۔ ٣يعنی بچھﮍے کی محبت و عبادت کی وجہ وه کفر تھا جو ان کے دلوں پر گھر کر چکا
تھا۔
ﻗُ ْﻞ ِا ْن َﰷﻧ َْﺖ ﻟَ ُ ُﲂ ادلَّ ُار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﺧَﺎ ِﻟ َﺼ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟﻨَّ ِﺎس ﻓَﺘَ َﻤﻨَّ ُﻮا اﻟْ َﻤ ْﻮ َت ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 94
آپ کہہ ديجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لئے ہے ،ﷲ کے نزديک اور کسی کے
لئے نہيں ،تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت ميں موت طلب کرو۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِاب ٰ ّﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 95
َوﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻤﻨَّ ْﻮ ُﻩ َاﺑَﺪً ا ِﺑ َﻤﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
ليکن اپنی کرتوتوں کو ديکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہيں مانگيں گے ) (١ﷲ ٰ
تعالی ظالموں کو
خوب جانتا ہے۔
٩٥۔ ١حضرت ابن عباس نے يہوديوں کو کہا اگر تم نبوت محمديہ کے انکار اور ﷲ سے
محبوبيت کے دعوے ميں سچے ہو تو مباہلہ کر لو يعنی ﷲ کی بارگاه ميں مسلمان اور يہودی
دونوں ملکر يہ عرض کريں يا ﷲ دونوں ميں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے
يہی دعوت انہيں سورت جمعہ ميں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عيسائيوں کو بھی دعوت مباہلہ
دی گئی تھی جيسا کہ ال عمران ميں ہے۔ ليکن چونکہ يہودی بھی عيسائيوں کی طرح جھوٹے
تھے اس لئے عيسائيوں ہی کی طرح يہوديوں کے بارے ميں بھی ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ يہ
ہرگز موت کی آرزو )يعنی مباہلہ( نہيں کريں گے۔ حافظ ابن کثير نے اسی تفسير کو ترجيح دی
ہے )تفسير ابن کثير(
اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِﺑ َﻤﺎ
ﴍ ُﻛ ْــﻮا ڔ ﻳ َ َﻮ ُّد َا َﺣﺪُ ُﮬ ْﻢ ﻟ َ ْﻮ ﻳُ َﻌ َّﻤ ُﺮ َاﻟْ َﻒ َﺳـﻨَ ٍﺔ ۚ َو َﻣﺎ ُﮬ َﻮ ِﺑ ُﻤ َﺰ ْﺣ ِﺰ ِﺣ ٖﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب َا ْن ﻳ ُّ َﻌ َّﻤ َﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
َوﻟ َ َﺘﺠِ ﺪَ ﻧَّﮭ ُْﻢ َا ْﺣ َﺮ َص اﻟﻨَّ ِﺎس ﻋَ ٰﲇ َﺣ ٰﻴﻮ ٍة ڔ َو ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 96
بلکہ سب سے زياده دنيا کی زندگی کا حريص اے نبی ،آپ انہيں کو پائيں گے ،يہ حرص زندگی
ميں مشرکوں سے بھی زياده ہيں ) (١ان ميں سے تو ہر شخص ايک ايک ہزار سال کی عمر
چاہتا ہے ،گو يہ عمر ديا جانا بھی انہيں عذاب سے نہيں چھﮍا سکتا ،ﷲ ٰ
تعالی ان کے کاموں کو
بخوبی ديکھ رہا ہے۔
٩٦۔ ١موت کی آرزو تو کجا يہ تو دنيوی زندگی کے تمام لوگوں ٰ
حتی کہ مشرکين سے بھی زياده
حريص ہيں ليکن عمر کی يہ درازی انہيں عذاب ٰالہی سے نہيں بچا سکے گی ،ان آيات سے يہ
معلوم ہوا کہ يہودی اپنے ان دعووں ميں يکسر جھوٹے تھے کہ وه ﷲ کے محبوب اور چہيتے
ہيں ،يا جنت کے مستحق وہی ہيں اور دوسرے جہنمی ،کيونکہ فی الواقع اگر ايسا ہوتا ،يا کم از
کم انہيں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا يقين ہوتا ،تو يقينا وه مباہلہ کرنے پر آماده ہو جاتے،
تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطياں ظاہر ہو جاتيں۔ مباہلے سے پہلے يہوديوں
کا گريز اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ گو وه زبان سے اپنے بارے ميں خوش کن باتيں کر
ليتے تھے ،ليکن ان کے دل اصل حقيقت سے آگاه تھے اور جانتے تھے کہ ﷲ کی بارگاه ميں
جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو ﷲ نے اپنے نافرمانوں کے لئے طے کر رکھا ہے۔
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ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻋَﺪُ ًّوا ِﻟّﺠِ ْ ِﱪﻳْ َﻞ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻧَ َّﺰ َ ٗهل ﻋَ ٰﲇ ﻗَﻠْﺒ َِﻚ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
ُﴩى ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 97
اهلل ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو ُﮬﺪً ى َّوﺑ ْ ٰ
)اے نبی( آپ کہہ ديجئے کہ جو جبرائيل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پيغام باری ٰ
تعالی
اتارا ہے جو پيغام ان کے پاس کی کتاب کی تصديق کرنے واال اور مومنوں کو ہدايت اور
خوشخبری دينے واال ہے )(١۔
٩٧۔ ١احاديث ميں ہے کہ چند يہودی علماء نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان کا صحيح جواب دے ديا تو ہم ايمان لے آئيں گے ،کيونکہ نبی کے
عالوه کوئی ان کا جواب نہيں دے سکتا۔ جب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان کے سوالوں کا
صحيح جواب دے ديا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر وحی کون التا ہے؟ آپ نے
فرمايا ،جبرائيل۔ يہود کہنے لگے جبرائيل تو ہمارا دشمن ہے ،وہی تو عذاب لے کر اترتا ہے۔
اور اس بہانے سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی نبوت ماننے سے انکار کر ديا )ابن کثير و فتح
القدير(
ۗ
اهلل ﻋَﺪُ ٌّو ِﻟ ّ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 98
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻋَﺪُ ًّوا ِ ّ ٰ ّ ِهلل َو َﻣ ٰﻠﯩ َﻜ ِﺘ ٖﻪ َو ُر ُﺳ ِ ٖهل َوﺟِ ْ ِﱪﻳْ َﻞ َو ِﻣ ْﻴ ٰﻜﯩ َﻞ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ِٕ
)تو ﷲ بھی اس کا دشمن ہے( جو شخص ﷲ کا اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور
جبرائيل اور ميکائيل کا دشمن ہو ،ايسے کافروں کا دشمن خود ﷲ ہے )(١
٩٨۔ ١يہود کہتے تھے کہ ميکائيل ہمارا دوست ہے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا  :يہ سب ميرے مقبول
بندے ہيں جو ان کا يا ان ميں سے کسی ايک کا بھی دشمن ہے ،وه ﷲ کا بھی دشمن ہے حديث
ميں ہے ،جس نے ميرے کسی دوست سے دشمنی رکھی ،اس نے ميرے ساتھ اعالن جنگ کيا،
گويا کہ ﷲ کے کسی ايک ولی سے دشمنی سارے اولياء ﷲ سے ،بلکہ ﷲ ٰ
تعالی سے بھی
دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولياء ﷲ کی محبت اور ان کی تعظيم نہايت ضروری اور ان
سے بغض و عناد اتنا بﮍا جرم ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی اس کے خالف اعالن جنگ فرماتا ہے۔ اولياء ﷲ
ال اِ ﱠن اَوْ لِيَا ۗ◌ َء ٰ ّ
کون ہيں؟ اس کے لئے مالحظہ ہو )اَ َ ٓ
ﷲِ َال َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِھ ْم َو َال ھُ ْم يَحْ زَ نُوْ نَ 62ښ
الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َو َكانُوْ ا يَتﱠقُوْ نَ 63 ۭ◌ ( 10۔يونس (62-63:ليکن محبت اور تعظيم کا يہ مطلب ہرگز
نہيں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی نام کی نذر ونياز اور قبروں کو غسل ديا جائے اور ان پر
چادريں چﮍھائی جائيں اور انہيں حاجت روا  ،مشکل کشا ،نافع وضار سمجھا جائے  ،ان کی
قبروں پر دست بستہ قيام اور ان کی چوکھٹوں پر سجده کيا جائے وغيره جيساکہ بدقسمتی سے
اولياء ﷲ کی محبت کے نام پر يہ کاروبار الت ومنات فروغ پذير ہے حاالنکہ يہ محبت نہيں ہے
تعالی اس فتنہ عبادت قبور سے محفوظ
ان کی عبادت ہے جو شرک اور ظلم عظيم ہے ﷲ
ٰ
رکھے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ٰاﻳٰ ٍﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ۚ َو َﻣﺎ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ﲠِ َﺎ ٓ ِا َّﻻ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 99
اور يقينًا ہم نے آپ کی طرف روشن دليليں بھيجی ہيں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی
نہيں کرتا۔
َا َو ُﳇَّ َﻤﺎ ٰﻋﮭَﺪُ ْوا َﻋﻬْﺪً ا ﻧ َّ َﺒ َﺬ ٗﻩ ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِّﻣ ْﻨﮭ ُْﻢ ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٠٠
يہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہيں تو ان کی ايک نہ ايک جماعت اسے توڑ ديتی ہے ،بلکہ
ان ميں سے اکثر ايمان سے خالی ہيں۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ْﻢ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ُﻣ َﺼ ِّﺪ ٌق ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌﮭ ُْﻢ ﻧ َ َﺒ َﺬ ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِّﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ڎ ِﻛ ٰﺘ َﺐ ٰ ّ ِ
اهلل َو َرا ۗ َء ُﻇﻬ ُْﻮ ِر ِﮬ ْﻢ َﰷَﻧَّﮭ ُْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٠١ۡ
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جب کبھی ان کے پاس ﷲ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصديق کرنے واال آيا ،ان اہل کتاب
کے ايک فرقہ نے ﷲ کی کتاب کو اس طرح پيٹھ پيچھے ڈال ديا کہ جانتے ہی نہ تھے۔ )(١
١٠١۔ ١ﷲ ٰ
تعالی کے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو بہت سی آيات بيّنات عطا کی ہيں ،جن کو ديکھ کر يہود کو بھی ايمان
لے آنا چاہيے تھا۔ عالوه ازيں خود ان کی کتاب تورات ميں بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
اوصاف کا ذکر اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان النے کا عہد موجود ہے ،ليکن انہوں نے
پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواه کی ہے جو اس عہد کی وه کريں گے؟ عہد شکنی ان کے
گروه کی ہميشہ عادت رہی ہے۔ ح ٰتی کہ ﷲ ٰ
تعالی کی کتاب کو بھی اس طرح پس پشت ڈال ديا،
جيسے وه اسے جانتے ہی نہيں۔
َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ﺗَ ْﺘﻠُﻮا اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ُﲔ ﻋَ ٰﲇ ُﻣ ْ ِ
اﻟﺴ ْﺤ َﺮ َۤو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤﻠَ َﻜ ْ ِﲔ ِﺑ َﺒﺎ ِﺑ َﻞ َﮬ ُﺎر ْو َت
كل ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ۚ َو َﻣﺎ َﻛ َﻔ َﺮ ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮ َن اﻟﻨَّ َﺎس ِ ّ
َو َﻣ ُﺎر ْو َت ۭ َو َﻣﺎ ﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ٰﻤ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ َﻻ ٓ ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ۭ ﻓَﻴَ َﺘ َﻌﻠ َّ ُﻤ ْﻮ َن ِﻣﳯْ ُ َﻤﺎ َﻣﺎ ﻳُﻔ ّ َِﺮﻗُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ َﻤ ْﺮ ِء َو َز ْوﺟِ ٖﻪ ۭ َو َﻣﺎ ُﮬ ْﻢ ﺑِﻀَ ﺎۗ ّ ِرْﻳ َﻦ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ ِا َّﻻ
ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
ﴍ ْوا ِﺑ ٖ ٓﻪ َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ۭ ﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
اهلل ۭ َوﻳ َ َﺘ َﻌﻠ َّ ُﻤ ْﻮ َن َﻣﺎ ﻳ َ ُ ُّ
ﴬ ُﮬ ْﻢ َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﮭ ُْﻢ ۭ َوﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ُﻤ ْﻮا ﻟَ َﻤ ِﻦ ْاﺷ َ ٰﯨﱰﮫُ َﻣﺎ َ ٗهل ِﰲ ا ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ ْﻦ ﺧ ََﻼ ٍق ڜ َوﻟ َ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺎ َ َ
١٠٢
ا ور اس چيز کے پيچھے لگ گئے جسے شياطين )حضرت( سليمان کی حکومت ميں پﮍھتے
تھے۔ سليمان نے تو کفر نہ کيا تھا ،بلکہ يہ کفر شيطانوں کا تھا ،وه لوگوں کو جادو سکھايا
کرتے تھے ) (١اور بابل ميں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گيا تھا ) (٢وه دونوں بھی
کسی شخص کو اس وقت تک نہيں سکھاتے تھے ) (٣جب تک يہ نہ کہہ ديں کہ ہم تو ايک
آزمائش ہيں ) (٤تو کفر نہ کر پھر لوگ ان سے وه سيکھتے جس سے خاوند و بيوی ميں جدائی
ڈال ديں اور دراصل وه بغير ﷲ ٰ
تعالی کی مرضی کے کسی کو نقصان نہيں پہنچا سکتے ) (٥يہ
لوگ وه سيکھتے ہيں جو انہيں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے ،اور وه جانتے ہيں کہ اس
کے لينے والے کا آخرت ميں کوئی حصہ نہيں۔ اور وه بدترين چيز ہے جس کے بدلے وه اپنے
آپ کو فروخت کر رہے ہيں ،کاش کہ يہ جانتے ہوتے۔
١٠٢۔ ١يعنی ان يہوديوں نے ﷲ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواه نہيں کی ،البتہ شيطان
کے پيچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے ،بلکہ يہ دعوی کيا کہ حضرت
سليمان عليہ السالم )نعوذ با ( ﷲ کے پيغمبر نہيں تھے بلکہ ايک جادوگر تھے اور جادو کے
زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا حضرت سليمان عليہ السالم جادو کا عمل
نہيں کرتے تھے ،کيونکہ جادو سحر تو کفر ہے ،اس کفر کا ارتکاب حضرت سليمان عليہ السالم
کيوں کر کر سکتے تھے؟ کہتے ہيں کہ حضرت سليمان عليہ السالم کے زمانے ميں جادو گری
کا سلسلہ بہت عام ہو گيا تھا ،حضرت سليمان عليہ السالم نے اس کے سد باب کے لئے جادو کی
کتابيں لے کر اپنی کرسی يا تخت کے نيچے دفن کر ديں۔ حضرت سليمان کی وفات کے بعد ان
شياطين اور جادو گروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھايا ،بلکہ لوگوں کو
يہ باور کرايا کہ حضرت سليمان عليہ السالم کی قوت و اقتدار کا راز يہی جادو کا عمل تھا اور
اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سليمان عليہ السالم کو بھی کافر قرار ديا ،جس کی ترديد ﷲ
ٰ
تعالی نے فرمائی )ابن کثير وغيره( وﷲ عالم۔
َوﻟ َ ْﻮ َاﻧَّﮭ ُْﻢ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َواﺗ َّ َﻘ ْﻮا ﻟ َ َﻤﺜ ُْﻮﺑ َ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ۭ ﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٠٣ۧ
اگر يہ لوگ صاحب ايمان متقی بن جاتے تو ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے بہترين ثواب انہيں ملتا ،اگر
يہ جانتے ہوتے۔
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ـﲓ ١٠٤
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َرا ِﻋﻨَﺎ َو ُﻗ ْﻮﻟُﻮا اﻧ ُْﻈ ْﺮانَ َو ْ َ
اﲰ ُﻌ ْﻮا ۭ َو ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌ
اے ايمان والو تم )نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو( ' راعنا ' نہ کہا کرو ،بلکہ ' انظرنا ' کہو ) (١يعنی
ہماری طرف ديکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔
١٠٤۔َ ١را ِعنَا کے معنی ہيں ،ہمارا لحاظ اور خيال کيجئے۔ بات سمجھ ميں نہ آئے تو سامع اس
لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا ،ليکن يہودی اپنے بغض و عناد کی
وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی ميں تبديلی
اور ان کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی ،مثال وه کہتے َر ِعينَا )اَح ْمق( وغيره جيسے وه السال ُم
عليکم کی بجائے السا ُم عليکم )تم پر موت آئے( کہا کرتے تھے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا تم ـ ' ا ْنظُرْ نَا '
کہا کرو۔ اس سے ايک تو يہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ايسے الفاظ جن ميں تنقيص و اہانت کا شائبہ ہو،
ادب و احترام کے پيش نظر کے طور پر ان کا استعمال صحيح نہيں۔ دوسرا مسئلہ يہ ثابت ہوا کہ
کفار کے ساتھ افعال اور اقوال ميں مشابہت کرنے سے بچا جائے تاکہ مسلمان )حديث من تشبہ
بقوم فھو منھم ،ابوداؤد ) جو کسی قوم کی مشابہت اختيار کرے گا وه انہی ميں شمار ہوگا( کی
وعيد ميں داخل نہ ہوں ۔
اهلل ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ
َﻣﺎ ﻳ َ َﻮ ُّد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ َا ْﮬﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو َﻻ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اهلل َ ْﳜ َﺘ ُّﺺ ﺑ َِﺮ ْ َﲪﺘِ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ٰ ّ ُ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َا ْن ﻳ ُّ َ َّﲋ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
١٠٥
نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکين چاہتے ہيں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھالئی نازل
ہو )ان کے اس حسد سے کيا ہوا( ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہے اپنی رحمت خصوصيت سے عطا
فرمائے ،ﷲ ٰ
تعالی بﮍے فضل واال ہے
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ١٠٦
َﻣﺎ ﻧَﻨ ْ َﺴﺦْ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳ َ ٍﺔ َا ْو ﻧُﻨ ْ ِﺴﻬَﺎ انَ ْ ِت ِﲞ ْ ٍَﲑ ِّﻣﳯْ َﺎ ٓ َا ْو ِﻣﺜْ ِﻠﻬَﺎ ۭ َاﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َ ْﲅ َا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
جس آيت کو ہم منسوخ کر ديں ،يا بھال ديں اس سے بہتر يا اس جيسی اور التے ہيں ،کيا تو نہيں
جانتا کہ ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔)(١
١٠٧۔ ١نسخ کے لغوی معنی تو منسوخ کرنے کے ہيں ،ليکن شرعی اصطالح ميں ايک حکم
بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کے ہيں يہ نسخ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ہوا جيسے آدم عليہ
السالم کے زمانے ميں سگے بہن بھائی کا آپس ميں نکاح جائز تھا بعد ميں اسے حرام کر ديا گيا
وغيره ،اسی طرح قرآن ميں بھی ﷲ ٰ
تعالی نے بعض احکام منسوخ فرمائے اور ان کی جگہ نيا
حکم نازل فرمايا۔ يہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار ديتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعض
احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کيا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی ترديد فرمائی کہا کہ
زمين اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ ميں ہے ،وه جو مناسب سمجھے کرے ،جس وقت جو
حکم اس کی مصلحت و حکمت کے مطابق ہو ،اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے،
يہ اس کی قدرت ہی کا مظاہره ہے۔ بعض قديم گمراہوں )مثال ابو مسلم اصفہانی معتزلی( اور
آجکل کے بھی بعض متجددين نے يہوديوں کی طرح قرآن ميں نسخ ماننے سے انکار کيا۔ ليکن
صحيح بات وہی ہے جو مزکوره سطروں ميں بيان کی گئی ہے ،سابقہ صالحين کا عقيده بھی
اثبات نسخ ہی رہا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َ ِﺼ ْ ٍﲑ ١٠٧
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َ ْﲅ َا َّن ٰ ّ َ
كل َّ
کيا تجھے علم نہيں کہ زمين اور آسمان کا مالک ﷲ ہی کے لئے ہے اور ﷲ کے سوا تمہارا
کوئی ولی اور مددگار نہيں۔
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اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ١٠٨
َا ْم ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﺗ َ ْﺴ َٔـﻠُ ْﻮا َر ُﺳ ْﻮﻟَ ُ ْﲂ َ َامك ُﺳـﯩ َﻞ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَـ َﺒﺪَّلِ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ِاب ْ ِﻻﻳْ َﻤ ِﺎن ﻓَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ َﺳ َﻮا ۗ َء َّ
ِٕ
موسی عليہ السالم سے پوچھا
کيا تم اپنے رسول سے يہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے
ٰ
گيا تھا )) (١سنو( ايمان کو کفر سے بدلنے واال سيدھی راه سے بھٹک جاتا ہے۔
١٠٨۔ ١مسلمانوں )صحابہ رضی ﷲ عنہ کو تنبيہ کی جا رہی ہے کہ تم يہوديوں کی طرح اپنے
پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم سے ازراه سرکشی غير ضروری سواالت مت کيا کرو۔ اس ميں
انديشہ کفر ہے۔
اهلل
َو َّد َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ِ ّﻣ ْﻦ َاﮬْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟ َ ْﻮ ﻳَ ُﺮد ُّْوﻧَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ُﻛﻔَّ ًﺎرا ښ َﺣ َﺴﺪً ا ِّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّ َﲔ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ ﻓَﺎ ْﻋ ُﻔ ْﻮا َو ْاﺻ َﻔ ُﺤ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ َ ْاي ِ َﰐ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ١٠٩
ِ َاب ْﻣ ِﻩٖﺮ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہيں
بھی ايمان سے ہٹا دينا چاہتے ہيں ،تم بھی معاف کرو اور چھوڑو يہاں تک کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنا حکم
الئے۔ يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قدرت رکھتا ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة ۭ َو َﻣﺎ ﺗُ َﻘ ِّﺪ ُﻣ ْﻮا ِ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ َﲡِﺪُ ْو ُﻩ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ١١٠
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
تم نمازيں قائم رکھو اور زکوة ديتے رہا کرو اور جو کچھ بھالئی تم اپنے لئے آگے بھيجو گے،
سب کچھ ﷲ کے پاس پالو گے ،بيشک ﷲ ٰ
تعالی تمہارے اعمال کو خوب ديکھ رہا ہے )(١۔
يہوديوں کو اسالم اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا اس کی وجہ سے وه
مسلمانوں کو دين اسالم سے پھيرنے کی مذموم سعی کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا
ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام ليتے ہوئے ان احکام و فرائض اسالم کو بجا التے رہو۔ جن
کا تمہيں حکم ديا گيا ہے۔
َﴫى ۭ ِﺗ ْ َ
كل َا َﻣﺎ ِﻧ ُّﻴﮭ ُْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ َﮬﺎﺗ ُْﻮا ﺑُ ْﺮ َﮬﺎﻧَ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١١١
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﻳَّﺪْ ُﺧ َﻞ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ُﮬ ْﻮدًا َا ْو ﻧ ٰ ٰ
ٰ
نصاری کے سوا اور کوئی نہ جائے گا ،يہ صرف ان کی
يہ کہتے ہيں کہ جنت ميں يہود و
آرزوئيں ہيں ،ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دليل تو پيش کرو )(١۔
١١١۔ ١يہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فريب نفس کو پھر بيان کيا جا رہا ہے جس ميں وه
مبتال تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ محض ان کی آرزوئيں ہيں جن کے لئے ان کے پاس کوئی
دليل نہيں۔
ﺑ َ ٰﲇ ۤ َﻣ ْﻦ َا ْﺳ َ َﲅ َو ْ َهج ٗﻪ ِ ٰ ّ ِهلل َو ُﮬ َﻮ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ٌﻦ ﻓَ َ ٗ ٓهل َا ْﺟ ُﺮ ٗﻩ ِﻋ ْﻨﺪَ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۠ َو َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ١١٢
سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ ﷲ کے سامنے جھکا دے۔ ) (١بيشک اسے اس کا
رب پورا بدلہ دے گا ،اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا ،نہ غم اور اداسی۔
١١٢۔) ١اَ ْسلَ َم َو جْ ھَہ ِ ٰ ّ ِ( کا مطلب ہے محض ﷲ کی رضا کے لئے کام کرے اور ) َو ھ َُو ُمحْ ِسنُ (
کا مطلب ہے اخالص کے ساتھ پيغمبر آخر الزمان صلی ﷲ عليہ وسلم کی سنت کے مطابق۔
قبوليت عمل کے لئے يہ دو بنيادی اصول ہيں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کئے
گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہے نہ کہ محض آرزووں پر۔
ﺎهلل
ﳾ ٍء ۙ َّو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮ َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ِﻣﺜْ َﻞ ﻗَ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ۚ ﻓَ ٰ ّ ُ
َوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟْﳱَ ُ ْﻮ ُد ﻟَﻴ َْﺴ ِﺖ اﻟﻨَّ ٰ ٰ
ﳾ ٍء ۠ َّوﻗَﺎﻟَ ِﺖ اﻟﻨَّ ٰ ٰ
ﴫى ﻋَ ٰﲇ َ ْ
ﴫى ﻟَﻴ َْﺴ ِﺖ اﻟْﳱَ ُ ْﻮ ُد ﻋَ ٰﲇ َ ْ
ِ
َ ْﳛ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ١١٣
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يہود کہتے ہيں کہ نصرانی حق پر نہيں ) (١اور نصرانی کہتے ہيں کہ يہودی حق پر نہيں،
حاالنکہ يہ سب لوگ تورات پﮍھتے ہيں۔ اسی طرح ان ہی جيسی بات بےعلم بھی کہتے ہيں )(٢
قيامت کے دن ﷲ ان کے اس اختالف کا فيصلہ ان کے درميان کر دے گا۔
موسی عليہ السالم کی زبان سے حضرت
١١٣۔ ١يہودی تورات پﮍھتے ہيں جس ميں حضرت
ٰ
عيسی عليہ
عيسی عليہ السالم کی تصديق موجود ہے ،ليکن اس کے باوجود يہودی حضرت
ٰ
ٰ
موسی عليہ
السالم کی تکفير کرتے تھے۔ عيسائيوں کے پاس انجيل موجود ہے جس ميں حضرت
ٰ
السالم اور تورات کے ِم ْن ِع ْند ﷲ ہونے کی تصديق ہے اس کے باوجود يہ يہوديوں کی تکفير
کرتے ہيں ،يہ گويا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر و عناد اور اپنے اپنے بارے ميں خوش
فہميوں ميں مبتال ہونے کو ظاہر کيا جا رہا ہے۔
١١٣۔ ٢اہل کتاب کے مقابلے ميں عرب کے مشرکين ان پﮍھ تھے ،اس لئے انہيں بےعلم کہا
ٰ
نصاری کی طرح ،اس باطل ميں مبتال تھے
گيا ،ليکن وه بھی مشرک ہونے کے باوجود يہود اور
کہ وه يہ حق پر ہيں۔ اسی لئے وه نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو صابی يعنی بےدين کہا کرتے تھے۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ْﻦ َّﻣﻨَ َﻊ َﻣ ٰﺴﺠِ ﺪَ ٰ ّ ِ
اﲰ ٗﻪ َو َﺳ ٰﻌﻰ ِ ْﰲ ﺧ ََﺮاﲠِ َﺎ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﮭ ُْﻢ َا ْن ﻳَّﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َﮬﺎ ٓ ِا َّﻻ ﺧَﺎۗﯨ ِﻔ ْ َﲔ ڛ ﻟَﮭ ُْﻢ ِﰲ ادلُّ ﻧ ْ َﻴﺎ ِﺧ ْﺰ ٌي َّوﻟَﮭ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة
اهلل َا ْن ﻳ ُّ ْﺬ َﻛ َﺮ ِﻓﳱْ َﺎ ْ ُ
ِٕ
ِٕ
ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ١١٤
تعالی کی مسجدوں ميں ﷲ ٰ
اس شخص سے بﮍھ کر ظالم کون ہے جو ﷲ ٰ
تعالی کے ذکر کئے
جانے کو روکے ) (١ان کی بربادی کی کوشش کرے ) (٢ايسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے
ہی اس ميں جانا چاہيے ) (٣ان کے لئے دنيا ميں بھی رسوائی ہے اور آخرت ميں بھی بﮍا عذاب
ہے۔
١١٤۔ ١جن لوگوں نے مسجدوں ميں ﷲ کا ذکر کرنے سے روکا ،يہ کون ہيں؟ ان کے بارے ميں
مفسرين کی دو رائے ہيں ،ايک رائے يہ ہے کہ اس سے مراد عيسائی ہيں ،جنہوں نے بادشاه
روم کے ساتھ ملکر بيت المقدس ميں يہوديوں کو نماز پﮍھنے سے روکا اور اس کی تخريب ميں
حصہ ليا ،ليکن حافظ ابن کثير نے اس سے اختال ف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکين مکہ
کو قرار ديا ،جنہوں نے ايک تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے
پر مجبور کر ديا اور يوں خانہ کعبہ ميں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حديبيہ کے
موقعے پر بھی يہی کردار دہرايا اور کہا کہ ہم اپنے آباو اجداد کے قاتلوں کو مکہ ميں داخل نہيں
ہونے ديں گے ،حاالنکہ خانہ کعبہ ميں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روايت نہيں
تھی۔
١١٤۔ ٢تخريب اور بربادی صرف يہی نہيں ہے اسے گرا ديا جائے اور عمارت کو نقصان
پہنچايا جائے ،بلکہ ان ميں ﷲ کی عبادت اور ذکر سے روکنا ،اقامت شريعت اور مظاہر شرک
سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخريب اور ﷲ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔
١١٤۔ ٣يہ الفاظ خبر کے ہيں ،ليکن مراد اس سے يہ خواہش ہے کہ جب ﷲ ٰ
تعالی تمہيں ہمت
اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکين کو اس ميں صلح اور جزيے کے بغير رہنے کی اجازت
نہ دينا۔ چنانچہ جب  ٨ہجری ميں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اعالن فرمايا آئنده
سال کعبہ ميں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہيں ہوگی اور
جس سے جو معاہده ہے ،معاہده کی مدت تک اسے يہاں رہنے کی اجازت ہے ،بعض نے کہا کہ
يہ خوشخبری ہے اور پيش گوئی ہے کہ عنقريب مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے گا اور يہ مشرکين
خانہ کعبہ ميں ڈرتے ہوئے داخل ہونگے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر زيادتياں کی ہيں انکے بدلے
ميں ہميں سزا سے دو چار يا قتل کر ديا جائے۔ چنانچہ جلد ہی يہ خوشخبری پوری ہوگئی۔
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ﴩ ُق َواﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮ ُب ۤ ﻓَ َﺎﻳْﻨَـ َﻤﺎ ﺗ َُﻮﻟ ُّ ْﻮا ﻓَ َ َّﱸ َو ْﺟ ُﻪ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ِا َّن ا ٰ ّ َهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١١٥
َو ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻤ ْ ِ
اور مشرق اور مغرب کا مالک ﷲ ہی ہے۔ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی ﷲ کا منہ ہے ) (١ﷲ
ٰ
تعالی کشادگی اور وسعت واال اور بﮍے علم واال ہے۔
١١٥۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پﮍھتے تھے تو
مسلمانوں کو اس کا رنج تھا ،اس موقع پر يہ آيت نازل ہوئی جب بيت المقدس سے پھر خانہ کعبہ
کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو يہوديوں نے طرح طرح کی باتيں بنائيں ،بعض کے نزديک
اس کے نزول کا سبب سفر ميں سواری پر نفل نماز پﮍھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ
کدھر بھی ہو ،نماز پﮍھ سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہيں اور ان سب کے حکم کے
لئے ايک ہی آيت نازل ہو جاتی ہے۔ ايسی آيتوں کی شان نزول ميں متعدد روايات مروی ہوتی
ہيں ،کسی روايت ميں ايک سبب نزول کا بيان ہوتا ہے اور کسی ميں دوسرے کا۔ يہ آيت بھی
اسی قسم کی ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ُ ٌّ
ۭﰻ َّ ٗهل ٰﻗ ِﻨ ُﺘ ْﻮ َن ١١٦
َوﻗَﺎﻟُﻮا َّاﲣ ََﺬ ٰ ّ ُ
اهلل َو َ ًدلا ۙ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ ۭ ﺑ َ ْﻞ َّ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
يہ کہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی کی اوالد ہے) ،نہيں بلکہ( وه پاک ہے زمين اور آسمان کی تمام مخلوق
اس کی ملکيت ميں ہے اور ہر ايک اس کا فرما نبردار ہے
ﺑ َ ِﺪﻳْ ُﻊ اﻟ َّﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َۭوِا َذا ﻗَ ٰ ٓﴣ َا ْﻣ ًﺮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن ١١٧
وه زمين اور آسمانوں کو پيدا کرنے واال ہے ،وه جس کام کو کرنا چاہے کہہ ديتا ہے کہ ہو جا،
بس وہی ہو جاتا ہے )(١
١١٧۔ ١يعنی وه ﷲ تو ہے کہ آسمان و زمين کی ہرچيز کا مالک ہے ،ہرچيز اس کی فرمانبردار
ہے ،بلکہ آسمان کا بغير کسی نمونے کے بنانے واال بھی وہی ہے۔ عالوه ازيں وه جو کام کرنا
چاہے اس کے لئے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ايسی ذات کو بھال اوالد کی کيا ضرورت ہو
سکتی ہے۔
اهلل َا ْو اتَ ْ ِﺗﻴْﻨَﺎ ٓ ٰاﻳ َ ٌﺔ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣﺜْ َﻞ ﻗَ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ۭ ﺗَﺸَ ﺎﲠَ َ ْﺖ ﻗُﻠُ ْﻮﺑُﮭُ ْﻢ ۭ ﻗَﺪْ ﺑَﻴَّﻨَّﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻟَ ْﻮ َﻻ ﻳُ َ ِﳫّ ُﻤﻨَﺎ ٰ ّ ُ
١١٨
اسی طرح بےعلم لوگوں نے بھی کہا کہ خود ﷲ ٰ
تعالی ہم سے باتيں کيوں نہيں کرتا ،يا ہمارے
پاس کوئی نشانی کيوں نہيں آتی ) (١اسی طرح ايسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی ،ان
کے اور ان کے دل يکساں ہوگئے۔ ہم نے تو يقين والوں کے لئے نشانياں بيان کر ديں۔
ٰ
١١٨۔ ١اس سے مراد مشرکين عرب ہيں جنہوں نے يہوديوں کی طرح مطالبہ کيا کہ ﷲ تعالی ہم
سے براه راست گفتگو کيوں نہيں کرتا ،يا کوئی بﮍی نشانی نہيں دکھا ديتا؟ جسے ديکھ کر ہم
ٰ
ض يَ ْن ۢ◌بُوْ عًا 90ۙ اَوْ
مسلمان ہو جائيں جس طرح کہ ) َوقَالُوْ ا لَ ْن نﱡ ْؤ ِمنَ لَكَ َحتّى تَ ْف ُج َر لَنَا ِمنَ ْاالَرْ ِ
ب فَتُفَجﱢ َر ْاالَ ْن ٰھ َر ِخ ٰللَھَا تَ ْف ِج ْيرًا 91ۙ اَوْ تُ ْسقِطَ ال ﱠس َما ۗ◌ َء َك َما َز َع ْمتَ
تَ ُكوْ نَ لَ َ
ك َجنﱠةٌ ﱢم ْن نﱠ ِخي ٍْل ﱠو ِعنَ ٍ
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ّ
ك بَي ٌ
ُف اَوْ تَرْ قى فِي ال ﱠس َما ۗ◌ ِء
َعلَ ْينَا ِك َسفًا اَوْ تَاتِ َي بِا ِ َوال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َك ِة قَبِي ًْال 92ۙ اَوْ يَ ُكوْ نَ لَ َ
ْت ﱢم ْن ُز ْخر ٍ
ك َح ٰتّى تُن ﱢَز َل َعلَ ْينَا ِك ٰتبًا نﱠ ْق َرؤ ُٗه ۭ◌ قُلْ ُسب َْحانَ َرب ْﱢي ھَلْ ُك ْن ُ
ت اِ ﱠال بَ َشرًا ﱠرسُوْ ًال
ۭ◌ َولَ ْن نﱡ ْؤ ِمنَ لِ ُرقِيﱢ َ
93 ۧ◌ ( 17۔االسراء 90:تا  (93ميں اور ديگر مقامات پر بھی بيان کيا گيا ہے۔
ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﺑ َِﺸ ْ ًﲑا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا ۙ َّو َﻻ ﺗ ُ ْﺴ َٔـ ُﻞ ﻋ َْﻦ َا ْ ٰ
ﲱ ِﺐ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ ١١٩
ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دينے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے اور جہنميوں
کے بارے ميں آپ سے پرسش نہيں ہوگی۔

Page 45 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اهلل ُﮬ َﻮ اﻟْﻬُﺪٰ ى ۭ َوﻟَﯩ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ ْﻌ َﺖ َا ْﮬ َﻮا ۗ َء ُﮬ ْﻢ ﺑ َ ْﻌﺪَ َّ ِاذل ْي َﺟﺎۗ َءكَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ۙ َﻣﺎ َ َكل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﴫى َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَﺘ َّ ِﺒ َﻊ ِﻣﻠ َّ َﺘﮭ ُْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا َّن ُﮬﺪَ ى ٰ ّ ِ
اهلل
َوﻟ َ ْﻦ ﺗَ ْﺮ ٰﴇ َﻋ ْﻨ َﻚ اﻟْﳱَ ُ ْﻮ ُد َو َﻻ اﻟﻨَّ ٰ ٰ
ِٕ
ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ٍﲑ ١٢٠
ٰ
نصاری ہرگز راضی نہيں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ
آپ سے يہودی اور
بن جائيں ) (١آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ کی ہدايت ہی ہدايت ہے ) (٢اور اگر آپ نے باوجود اپنے
پاس علم آ جانے کے ،پھر ان کی خواہشوں کی پيروی کی تو ﷲ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی
ہوگا اور نہ مددگار )(٣
١٢٠۔ ١يعنی يہوديت يا نصرانيت اختيار کر لے۔
١٢٠۔ ٢جو اب اسالم کی صورت ميں ہے ،جس کی طرف نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم دعوت
دے رہے ہيں ،نہ کہ تحريف شده يہوديت و نصرانيت۔
١٢٠۔ ٣يہ اس بات پر وعيد ہے کہ علم آجانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو
خوش کرنے کے لئے ان کی پيروی کی تو تيرا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ يہ دراصل امت محمديہ کو
تعليم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لئے وه بھی ايسا کام نہ
کريں ،نہ دين ميں مداخلت اور بےجا دخل کا ارتکاب کريں۔
ۗ
ۗ
ﴪ ْو َن ۧ ١٢١

َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰاﺗَﻴْ ٰﻨﮭُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َﺣ َّﻖ ِﺗ َﻼ َو ِﺗ ٖﻪ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ِﺑ ٖﻪ ﻓَ ُﺎوﻟٰﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ِٕ
ِٕ
جنہيں ہم نے کتاب دی ) (١اور وه اسے پﮍھنے کے حق کے ساتھ پﮍھتے ہيں ) (٢وه اس کتاب
پر بھی ايمان رکھتے ہيں اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وه نقصان واال ہے )(٣۔
١٢١۔ ١اہل کتاب کے لوگوں کے اخالق و کردار کی ضروری تفصيل کے بعد ان ميں جو کچھ
لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے ،اس آيت ميں ان کی خوبياں ،اور ان کے مومن ہونے کی
خبر دی جا رہی ہے۔ ان ميں عبد ﷲ بن سالم اور ان جيسے ديگر افراد ہيں ،جن کو يہوديوں ميں
سے قبول اسالم کی توفيق حاصل ہوئی۔
١٢١۔ ٢وه اس طرح پﮍھتے ہيں جس طرح پﮍھنے کا حق ہے کہ کئی مطلب بيان کئے گئے مثال
) (١خوب توجہ اور غور سے پﮍھتے ہيں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہيں اور
جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناه مانگتے ہيں۔ ) (٢اس کے حالل کو حالل ،حرام کو حرام
سمجھتے اور کالم ٰالہی ميں تحريف نہيں کرتے )جيسے دوسرے يہودی کرتے تھے ) (٣اس
ميں جو کچھ تحرير ہے ،لوگوں کو بتالتے ہيں اس کی کوئی بات چھپاتے نہيں ) (٤اس کی
محکم باتوں پر عمل کرتے اور متشابہات پر ايمان رکھتے اور جو باتيں سمجھ ميں نہيں آتيں
انہيں علماء سے حل کراتے ہيں ) (٥اس کی ايک ايک بات کی پيروی کرتے ہيں )فتح القدير(
واقعہ يہ ہے کہ حق کی تالوت ميں سارے ہی مفہوم داخل ہيں اور ہدايت ايسے لوگوں کے
حصے ميں آتی ہے جو مزکوره باتوں کا اہتمام کرتے ہيں۔
١٢١۔ ٣اہل کتاب ميں سے جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان نہيں الئے گا وه
جہنم جائے گا )ابن کثير(
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ َﱴ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱴ َاﻧْ َﻌ ْﻤ ُﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َا ِ ّ ْﱏ ﻓَﻀَّ ﻠْ ُﺘ ُ ْﲂ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٢٢
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
اے اوالد يعقوب ميں نے جو نعمتيں تم پر انعام کی ہيں انہيں ياد کرو اور ميں نے تمہيں تمام
جہانوں پر فضيلت دے رکھی تھی۔
ﴫ ْو َن ١٢٣
َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻻ َ ْﲡ ِﺰ ْي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ٍﺲ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ـــــﺎ َّو َﻻ ﻳُ ْﻘ َﺒ ُﻞ ِﻣﳯْ َﺎ ﻋَﺪْ ٌل َّو َﻻ ﺗَ ْﻨ َﻔ ُﻌﻬَﺎ ﺷَ َﻔﺎﻋَ ٌﺔ َّو َﻻ ُﮬ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َ ُ
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اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائده نہ پہنچا سکے گا ،نہ کسی شخص
سے کوئی فديہ قبول کيا جائے گا نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
َوِا ِذ اﺑْﺘَ ٰ ٓﲆ ِا ْﺑ ٰﺮ ٖ َﱒ َرﺑ ُّ ٗﻪ ﺑ َ ِِﳫ ٰﻤ ٍﺖ ﻓَ َﺎﺗَـ َّﻤﻬ َُّﻦ ۭ ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ َﺟﺎ ِﻋ ُ َ
كل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِا َﻣﺎ ًﻣﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َو ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِ ْﱴ ۭ ﻗَﺎ َل َﻻ ﻳَﻨَ ُﺎل َﻋ ْﻬ ِﺪي ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٢٤
جب ابراہيم )عليہ السالم( کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمايا ) (١اور انہوں نے سب
کو پورا کر ديا تو ﷲ نے فرمايا کہ ميں تمہيں لوگوں کا امام بنا دوں گا ،عرض کرنے لگے
ميری اوالد کو ) (٢فرمايا ميرا وعده ظالموں سے نہيں۔
١٢٤۔  ١کلمات سے مراد احکام شريعت ،مناسک حج ،ذبح پسر ،ہجرت نار نمرود وغيره وه تمام
آزمائشيں ہيں ،جن سے حضرت ابراہيم عليہ السالم گزارے گئے اور ہر آزمائش ميں کامياب اور
کامران رہے ،جس کے صلے ميں امام الناس کے منصب پر فائز کئے گئے ،چنانچہ مسلمان ہی
نہيں ،يہودی ،عيسائی ح ٰتی کہ مشرکين عرب سب ہی ميں ان کی شخصيت محترم اور پيشوا مانی
جاتی ہے۔
ٰ
٢٤۔ ٢ﷲ تعالی نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اس خواہش کو پورا فرمايا ،جس کا ذکر قرآن
مجيد ميں ہے ،ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اوالد ميں کر ديا ،پس ہر نبی جسے ﷲ نے
مبعوث کيا اور ہر کتاب جو ابراہيم عليہ السالم کے بعد نازل فرمائی ،اوالد ابراہيم ہی ميں يہ
سلسلہ رہا )ابن کثير( اس کے ساتھ ہی يہ فرما کر کہ ميرا وعده ظالموں سے نہيں اس امر کی
وضاحت فرمادی کہ ابراہيم کی اتنی اونچی شان اور عندﷲ منزلت کے باوجود اوالد ابراہيم ميں
سے جو ناخلف اور ظالم و مشرک ہوں گے ۔ ان کی شقاوت و محرومی کو دور کرنے واال کوئی
تعالی نے يہاں پيمبر زادگی کی جﮍ کاٹ دی گئی ۔ اگر ايمان و عمل صالح نہيں ،
نہيں ہوگا۔ ﷲ
ٰ
تو پيرزادگی اور صاحبزادگی کی بارگاه ٰالہی ميں کيا حيثيت ہوگی؟ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا
فرمان ہے ) من بطا بہ عملہ لم يسرع بہ نسبہ( صحيح مسلم ۔ )جس کو اس کا عمل پيچھے چھوڑ
گيا اس کا نسب اسے ٓاگے نہيں بﮍھا سکے گا۔
ٓ
اﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد
َوِا ْذ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟْ َﺒﻴ َْﺖ َﻣﺜ َﺎﺑ َ ًﺔ ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َو َا ْﻣﻨًﺎ ۭ َو َّ ِاﲣ ُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﻘﺎ ِم ِا ْﺑ ٰﺮ ٖ َﱒ ُﻣ َﺼ ًّﲆ ۭ َو َﻋﻬِﺪْ انَ ٓ ِا ٰﱃ ِا ْﺑ ٰﺮ ٖ َﱒ َوِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َا ْن َﻃ ّﻬ َِﺮا ﺑَﻴ ِ َْﱴ ِﻟ َّﻠﻄﺎۗﯨِٕ ِﻔ ْ َﲔ َواﻟْ ٰﻌ ِﻜ ِﻔ ْ َﲔ َو ُّاﻟﺮﻛَّﻊ ِ ُّ
١٢٥
ہم نے بيت ﷲ کو لوگوں کے لئے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی ) (١تم مقام ابراہيم کو
جائے نماز مقرر کر لو ) (٢ہم نے ابراہيم عليہ السالم اور اسماعيل )عليہما السالم( سے وعده ليا
کہ تم ميرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجده کرنے
والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔
١٢٥۔ ١حضرت ابراہيم کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہيں ،بيت ﷲ کی دو خصوصيتيں ﷲ
ٰ
تعالی نے يہاں بيان فرمائی ايک )لوگوں کے لئے ثواب کی جگہ( دوسرے کے معنی ہيں لوٹ
لوٹ کر آنے کی جگہ جو ايک مرتبہ بيت ﷲ کی زيارت سے مشرف ہو جاتا ہے ،دوباره سہ
باره آنے کے لئے بيقرار رہتا ہے يہ ايسا شوق ہے جس کی کبھی تسکين نہيں ہوتی بلکہ روز
افزوں رہتا ہے دوسری خصوصيت امن کی جگہ يعنی يہاں کسی دشمن کا خوف بھی نہيں رہتا
چنانچہ زمانہء جاہليت ميں بھی لوگ حدود حرم ميں کسی دشمن جان سے بدلہ نہيں ليتے تھے۔
اسالم نے اس کے احترام کو باقی رکھا ،بلکہ اس کی مزيد تاکيد اور توسيع کی۔
٢٥۔ ٢مقام ابراہيم سے مراد وه پتھر ہے ،جس پر کھﮍے ہو کر حضرت ابراہيم عليہ السالم
تعمير کعبہ کرتے رہے اس پتھر پر حضرت ابراہيم عليہ السالم کے قدم کے نشانات ہيں اب اس
پتھر کو ايک شيشے ميں محفوظ کر ديا گيا ہے ،جسے ہر حاجی طواف کے دوران باآسانی
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)واتﱠ ِخ ُذوْ ا
ديکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد دو رکعت پﮍھنے کا حکم ہے۔ آيت َ
صلًّى(2۔بقره(125:
ِم ْن ﱠمقَ ِام اِب ْٰر ٖھ َم ُم َ
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ِا ْﺑ ٰﺮ ٖ ُﱒ َر ِ ّب ْاﺟ َﻌ ْﻞ ٰﮬ َﺬا ﺑ َ َ ًدلا ٰا ِﻣﻨًﺎ َّو ْار ُز ْق َا ْﮬ َ ٗهل ِﻣ َﻦ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۭ ﻗَﺎ َل َو َﻣ ْﻦ َﻛﻔ ََﺮ ﻓَ ُﺎ َﻣ ِﺘّ ُﻌ ٗﻪ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ُ َّﰒ َاﺿْ َﻄ ُّﺮ ٗﻩٓ ِا ٰﱃ ﻋَ َﺬ ِاب
اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ١٢٦
جب ابراہيم نے کہا ،اے پروردگار تو اس جگہ کو امن واال شہر بنا اور يہاں کے باشندوں کو جو
تعالی پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزياں دے ) (١ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی
نے فرمايا ميں کافروں کو بھی تھوڑا فائده دوں گا ،پھر انہيں آگ کے عذاب کی طرف بےبس کر
دوں گا۔ يہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔
٢٦۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی دعائيں قبول فرمائيں ،يہ شہر امن کا گہواره
بھی ہے اور وادی )غير کھيتی والی( ہونے کے باوجود اس ميں دنيا بھر کے پھل فروٹ اور ہر
قسم کے غلے کی وه فراوانی ہے جسے ديکھ کر انسان حيرت و تعجب ميں ڈوب جاتا ہے۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ ١٢٧
َوِا ْذ ﻳَ ْﺮﻓَ ُﻊ ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ ُﻢ اﻟْ َﻘ َﻮا ِﻋﺪَ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ َوا ْ ِٰﲰ ِﻌ ْﻴ ُﻞ ۭ َرﺑَّﻨَﺎ ﺗَ َﻘﺒَّ ْﻞ ِﻣﻨَّﺎ ۭ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ َّ
ابراہيم )عليہ السالم( اور اسماعيل )عليہ السالم( کعبہ کی بنياديں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا
رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما ،تو ہی سننے واال اور جاننے واال ہے۔
َرﺑَّﻨَﺎ َو ْاﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ َﻤ ْ ِﲔ َ َكل َو ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِﺘﻨَﺎ ٓ ُا َّﻣ ًﺔ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ َﻤ ًﺔ َّ َكل ۠ َو َا ِرانَ َﻣﻨَ ِﺎﺳ َﻜﻨَﺎ َوﺗ ُْﺐ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۚ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟﺘَّ َّﻮا ُب َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٢٨
اے ہمارے رب ہميں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اوالد ميں سے بھی ايک جماعت کو اپنی
اطاعت گزار رکھ اور ہميں اپنی عبادتيں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما ،تو توبہ قبول فرمانے
واال اور رحم و کرم کرنے واال ہے
َرﺑَّﻨَﺎ َواﺑْ َﻌ ْﺚ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣ ْﻨﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰﺘِ َﻚ َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤﻬُ ُﻢ اﻟْ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َوﻳُ َﺰ ِﻛّﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ١٢٩ۧ
اے ہمارے رب ان ميں ،انہيں ميں سے رسول بھيج ) (١جو ان کے پاس تيری آيتيں پﮍھے ،انہيں
کتاب و حکمت ) (٢سکھائے اور انہيں پاک کرے ) (٣يقينا ً تو غلبے واال اور حکمت واال ہے۔
١٢٩۔ ١يہ حضرت ابراہيم و اسماعيل عليہ السالم کی آخری دعا ہے۔ يہ بھی ﷲ ٰ
تعالی نے قبول
فرمائی اور حضرت اسماعيل عليہ السالم کی اوالد ميں سے حضرت محمد رسول صلی ﷲ عليہ
وسلم کو مبعوث فرمايا۔ اسی لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ميں اپنے باپ حضرت
عيسی عليہ السالم کی بشارت اور اپنی والده کا خواب ہوں
ابراہيم عليہ السالم کی دعا ،حضرت
ٰ
)الفتح الربانی ج  ،٢٠ص (١٨٩،١٨١
١٢٩۔ ٢کتاب سے مراد قرآن مجيد اور حکمت سے مراد حديث ہے۔ تالوت آيات کی تعليم کتاب
و حکمت کے بيان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجيد کی نفس تالوت بھی مقصود اور باعث اجر
و ثواب ہے۔ تاہم اگر ان کا مفہوم و مطلب بھی سمجھ ميں آجاتا ہے تو سبحان ﷲ ،سونے پر
سہاگہ ہے۔ ليکن اگر قرآن کا ترجمہ و مطلب نہيں آتا ،تب بھی اس کی تالوت ميں کوتاہی جائز
نہيں ہے۔ تالوت بجائے خود ايک الگ اور نيک عمل ہے۔ تاہم اس کے مفہوم اور مطالب
سمجھنے کی بھی حتی االمکان کوشش کرنی چاہئے۔
١٢٩۔ ٣تالوت و تعليم کتاب اور تعليم حکمت کے بعد آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی بعث کا يہ
چوتھا مقصد ہے کہ انہيں شرک و توہمات کی آالئشوں سے اور اخالق و کردار کی کوتاہيوں
سے پاک کريں۔
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اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١٣٠
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺮﻏَ ُﺐ َﻋ ْﻦ ِ ّﻣ َّ ِةل ِا ْﺑ ٰﺮ َﮬٖﻢ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺳ ِﻔ َﻪ ﻧ َ ْﻔ َﺴ ٗﻪ ۭ َوﻟَ َﻘ ِﺪ ْاﺻ َﻄ َﻔ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻟ َ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
دين ابراہيمی سے وه ہی بےرغبتی کرے گا جو محض بيوقوف ہو ،ہم نے تو اسے دنيا ميں بھی
برگزيده کيا تھا اور آخرت ميں بھی وه نيکو کاروں ميں سے ہے )(١
ٰ
ب کا صلہ ع َْن تو اس کے معنی بےرغبتی ہوتے ہيں۔ يہاں ﷲ تعالی
١٣٠۔ ١عربی زبان ميں َر ِغ َ
ٰ
حضرت ابراہيم عليہ السالم کی وه عظمت و فضيلت بيان فرما رہا ہے جو ﷲ تعالی نے انہيں دنيا
اور آخرت ميں عطا فرمائی ہے يہ بھی وضاحت فرما دی کہ ملت ابراہيم سے اعراض اور
بےرغبتی بےوقوفوں کا کام ہے ،کسی عقلمند سے اس کا تصور نہيں ہو سکتا۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل َ ٗهل َرﺑ ُّ ٗ ٓﻪ َا ْﺳ ِ ْﲅ ۙ ﻗَﺎ َل َا ْﺳﻠَ ْﻤ ُﺖ ِﻟ َﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٣١
جب کبھی بھی انہيں ان کے رب نے کہا ،فرمانبردار ہو جا ،انہوں نے کہا ،ميں نے رب العالمين
کی فرمانبرداری کی۔ )(١
١٣١۔ ١يہ فضيلت و برگزيدگی انہيں اس لئے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرماں برداری
کا بےمثال نمونہ پيش کيا۔
اهلل ْاﺻ َﻄ ٰﻔﻰ ﻟَ ُ ُﲂ ّ ِادل ْﻳ َﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻤ ْﻮﺗُ َّﻦ ِا َّﻻ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٣٢
َو َو ٰ ّﴅ ﲠِ َﺎ ٓ ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ ُﻢ ﺑ َ ِﻨ ْﻴ ِﻪ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ ُب ۭﻳٰﺒَ ِ َّﲎ ِا َّن ٰ ّ َ
اس کی وصيت ابراہيم اور يعقوب نے اپنی اوالد کو کی ،کہ ہمارے بچو! ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے
لئے اس دين کو پسند فرما ليا ،خبردار! تم مسلمان ہی مرنا )(١
١٣٢۔ ١حضرت ابراہيم اور حضرت يعقوب عليہما السالم نے وصيت اپنی اوالد کو بھی کی جو
يہوديت نہيں اسالم ہی ہے ،جيسا کہ يہاں بھی اس کی صراحت موجود ہے اور قرآن کريم ميں
ديگر متعدد مقامات پر بھی اس کی تفصيل آئے گی جيسے ) ٰھٓا َ ْنتُ ْم اُ َ
وال ۗ◌ ِء تُ ِحبﱡوْ نَھُ ْم َو َال ي ُِحبﱡوْ نَ ُك ْم
ب ُكلﱢ ٖھ ۚ◌ َواِ َذا لَقُوْ ُك ْم قَالُ ْٓوا ٰا َمنﱠا ۑ َواِ َذا خَ لَوْ ا عَضﱡ وْ ا َعلَ ْي ُك ُم ْاالَنَا ِم َل ِمنَ ْال َغي ِْظ ۭ◌ قُلْ ُموْ تُوْ ا
َوتُ ْؤ ِمنُوْ نَ بِ ْال ِك ٰت ِ
بِ َغي ِْظ ُك ْم ۭ◌ اِ ﱠن ٰ ّ
ت الصﱡ ُدوْ ِر( 3۔ ال عمران (119:ﷲ کے نزديک دين اسالم ہی ہے۔
ﷲَ َعلِ ْي ٌم ۢ◌ بِ َذا ِ
ﴬ ﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ۙ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﺒ ِﻨ ْﻴ ِﻪ َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ْي ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ِا ٰﻟﻬ ََﻚ َوا ٰ َِهل ٰا َابۗﯨ َﻚ ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ َﻢ َوِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوا ِْﲮ َٰﻖ ِاﻟٰــﻬًﺎ َّوا ِﺣﺪً ا ښ َّو َ ْﳓ ُﻦ
َا ْم ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ِا ْذ َﺣ َ َ
ِٕ
َ ٗهل ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٣٣
کيا )حضرت( يعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے؟ جب ) (١انہوں نے اپنی اوالد کو کہا
کہ ميرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب ديا کہ آپ کے معبود کی اور آپ
کے آباؤ اجداد ابراہيم عليہ السالم اور اسماعيل عليہ السالم اور اسحاق عليہم السالم کے معبود
کی جو معبود ايک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار رہيں گے۔
ٰ
دعوی کرتے ہو کہ ابراہيم ،يعقوب )عليہ
١٣٣۔ ١يہود کو زجرو توبيخ کی جا رہی ہے تم يہ
السالم( نے اپنی اوالد کو يہوديت پر قائم رہنے کی وصيت فرمائی تھی ،تو کيا تم وصيت کے
وقت موجود تھے؟ اگر وه يہ کہيں کہ موجود تھے تو يہ جھوٹ اور بہتان ہوا اور اگر کہيں کہ
ٰ
حاضر نہيں تھے تو ان کا مزکوره
دعوی غلط ثابت ہو گيا کيونکہ انہوں نے جو وصيت کی وه
تو اسالم کی تھی نہ کہ يہوديت کی ،يا عسائيت کی۔ تمام انبياء کا دين اسالم ہی تھا اگرچہ شريعت
اور طريقہ کار ميں کچھ اختالف رہا ہے ،اس کی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان الفاظ ميں بيان
فرمايا انبياء کی جماعت اوالد عالمات ہيں ،ان کی مائيں مختلف )اور باپ ايک( ہے اور ان کا
دين ايک ہی ہے۔
ِﺗ ْ َ
كل ُا َّﻣ ٌﺔ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ۚ ﻟَﻬَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َوﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ َﻛ َﺴﺒْ ُ ْﱲ ۚ َو َﻻ ﺗ ُ ْﺴ َٔـــــﻠُ ْﻮ َن َ َّﲻﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٣٤
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يہ جماعت تو گزر چکی ،جو انہوں نے کہا وه ان کے لئے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لئے
ہے۔ ان کے اعمال کے بارے ميں تم نہيں پوچھے جاؤ گے )(١
١٣٤۔ ١يہ بھی يہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباواجداد جو انبياء و صالحين ہو گزرے ہيں،
ان کی طرف نسبت کا کوئی فائده نہيں۔ انہوں نے جو کچھ کيا ہے ،اس کا صلہ انہيں ہی ملے گا،
تمہيں نہيں ،تمہيں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اصل چيز ايمان اور عمل صالح ہی ہے
جو پچھلے صالحين کا بھی سرمايا تھا اور قيامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد
ذريعہ ہے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ١٣٥
َﴫى ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْوا ۭ ﻗُ ْﻞ ﺑ َ ْﻞ ِﻣ َّ َةل ِا ْﺑ ٰﺮ ٖﮬ َﻢ َﺣ ِﻨ ْﻴﻔًﺎ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﮬ ْﻮدًا َا ْو ﻧ ٰ ٰ
ٰ
نصاری بن جاؤ تو ہدايت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحيح راه پر ملت
يہ کہتے ہيں کہ يہود و
ابراہيمی والے ہيں ،اور ابراہيم خالص ﷲ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ )(١
١٣٥۔ ١يہودی ،مسلمانوں کو يہوديت کی اور عيسائی ،عيسايت کی دعوت ديتے اور کہتے کہ
تعلی نے فرمايا ،ان سے کہو ہدايت ملت ابراہيم کی پيروی ميں ہے جو
ہدايت اسی ميں ہے۔ ﷲ ٰ
حنيف تھا )ﷲ واحد کا پرستار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے واال( وه مشرک نہيں
تھا۔ جب کہ يہوديت اور عيسائيت دونوں ميں شرک کی اميزش موجود ہے۔ اور اب بدقسمتی سے
مسلمانوں ميں بھی شرک کے مظاہر عام ہيں اسالم کی تعليمات اگرچہ بحمدﷲ قرآن و حديث ميں
محفوظ ہيں جن ميں توحيد کا تصور بالکل بے غبار اور نہايت واضح ہے جس سے يہوديت اور
ثنويت )دو خداؤں کے قائل مذاہب( سے اسالم کا امتياز نماياں ہے ۔ ليکن مسلمانوں کی ايک بہت
بﮍی تعداد کے اعمال عقائد ميں جو مشرکانہ اقدار وتصورات در آئے ہيں اس نے اسالم کے
امتياز کو دنيا کی نظروں سے اوجھل کرديا ہے ۔ کيونکہ غير مذاہب والوں کی دسترس براه
راست قرآن وحديث تک تو نہيں ہوسکتی  ،وه تو مسلمانوں کے عمل کو ديکھ کر ہی يہ اندازه
کريں گے کہ اسالم ميں اور ديگر مشرکانہ تصورات سے ٓالوده مذاہب کے مابين تو کوئی امتياز
ہی نظر نہيں ٓاتا ۔ اگلی آيت ميں ايمان کا معيار بتاليا جارہا ہے۔
ﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِا ٰ ٓﱃ ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ َﻢ َوا ْ ِٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوا ِْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب َو ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ ِﺎط َو َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ِﻋﻴ ْٰﴗ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ اﻟﻨَّ ِﺒﻴُّ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َﻻ ﻧُﻔ ّ َِﺮ ُق ﺑ َ ْ َﲔ
َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ ڮ َو َ ْﳓ ُﻦ َ ٗهل ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٣٦
اے مسلمانوں! تم سب کہو کہ ہم ﷲ پر ايمان الئے اور اس چيز پر بھی جو ہماری طرف اتاری
گئی اور اس چيز پر بھی جو ابراہيم ،اسماعيل اسحاق اور يعقوب عليہم السالم اور ان کی اوالد
عيسی عليہما السالم اور دوسرے انبياء
موسی اور
پر اتاری گئی اور جو کچھ ﷲ کی جانب سے
ٰ
ٰ
عليہم السالم کو ديئے گئے۔ ہم ان ميں سے کسی کے درميان فرق نہيں کرتے ،ہم ﷲ کے
فرمانبردار ہيں )(١۔
ٰ
١٣٦۔ ١يعنی ايمان يہ ہے کہ تمام انبياء عليھم السالم کو ﷲ تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی
مال يا نازل ہوا سب پر ايمان اليا جائے ،کسی بھی کتاب يا رسول کا انکار نہ کيا جائے۔ کسی
ايک کتاب يا نبی کو ماننا ،کسی کو نہ ماننا ،يہ انبياء کے درميان تفريق ہے جس کو جائز نہيں
رکھا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کريم کے ہی احکام پر ہوگا۔ پچھلی کتابوں ميں لکھی ہوئی
باتوں پر نہيں کيونکہ ايک تو وه اصلی حالت ميں نہيں رہيں ،تحريف شده ہيں ،دوسرے قرآن نے
ان سب کو منسوخ کر ديا ہے
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ ١٣٧ۭ
ﻓَ ِﺎ ْن ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ ِﻤﺜْﻞِ َﻣﺎ ٓ ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﻓَ َﻘ ِﺪ ا ْﮬ َﺘﺪَ ْوا ۚ َوا ِْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ُﮬ ْﻢ ِ ْﰲ ِﺷ َﻘ ٍﺎق ۚ ﻓَ َﺴـ َﻴ ْﻜ ِﻔ ْﻴ َﻜﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ۚ َو ُﮬ َﻮ َّ
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اگر وه تم جيسا ايمان الئيں تو ہدايت پائيں ،اور اگر منہ موڑيں تو وه صريح اختالف ميں ہيں ،ﷲ
ٰ
تعالی ان سے عنقريب آپ کی کفايت کرے گا ) (١اور وه خوب سننے اور جاننے واال ہے۔
١٣٧۔ ١صحابہ کرام بھی اسی مزکوره طريقے پر ايمان الئے تھے ،اس لئے صحابہ کرام کی
مثال ديتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وه اسی طرح ايمان الئيں جس طرح سے صحابہ کرام !
تم ايمان الئے ہو تو پھر يقينا وه ہدايت يافتہ ہو جائيں گے۔ اگر وه ضد اور اختالف ميں منہ
موڑيں گے ،تو گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے ،ان کی سازشيں آپ کا کچھ نہيں بگاڑ سکيں گی
کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی آپ کی کفايت کرنے واال ہے۔ چنانچہ چند سالوں ميں ہی يہ وعده پورا ہوا اور
بنو قينقاع اور بنو نضير کو جال وطن کر ديا گيا اور بنو قريظہ قتل کئے گئے۔ تاريخی روايات
ميں ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ايک مصحف عثمان ان کی اپنی گود ميں تھا
اور اس آيت کے جملہ ) فَ َسيَ ْكفِ ْي َكھُ ُم ٰ ّ
ﷲُ( 2۔ البقرة (137:پر ان کے خون کے چھينٹے گرے بلکہ
دھار بھی۔ کہا جاتا ہے يہ مصحف آج بھی ترکی ميں موجود ہے۔
اهلل ۚ َو َﻣ ْﻦ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ِﺻ ْﺒ َﻐ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺻ ْﺒ َﻐ ًﺔ ۡ َّو َ ْﳓ ُﻦ َ ٗهل ٰﻋﺒِﺪُ ْو َن ١٣٨
ﷲ کا رنگ اختيار کرو اور ﷲ ٰ
تعالی سے اچھا رنگ کس کا ہوگا ) (١ہم تو اسی کی عبادت
کرتے ہيں۔
١٣٨۔ ١عيسائيوں نے ايک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عيسائی بچے کو بھی
اور ہر اس شخص کو بھی ديا جاتا ہے جسکو عيسائی بنانا مقصود ہوتا ہے اس رسم کا نام ان
کے ہاں پبتسمہ ہے۔ يہ ان کے نزديک بہت ضروری ہے ،اس کے بغير وه کسی کو پاک تصور
نہيں کرتے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی ترديد فرمائی اور کہا اصل رنگ تو ﷲ کا رنگ ہے۔ اس سے
بہتر کوئی رنگ نہيں اور ﷲ کے رنگ سے مراد وه دين فطرت يعنی دين اسالم ہے۔ جس کی
طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور ميں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی۔ يعنی دعوت توحيد۔
ُﻗ ْﻞ َا ُﲢَﺎۗ ُّﺟ ْﻮﻧ َـﻨَﺎ ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل َو ُﮬ َﻮ َرﺑُّﻨَﺎ َو َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ۚ َوﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْ َﲻﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟَ ُ ْﲂ َا ْ َﲻ ُﺎﻟ ُ ْﲂ ۚ َو َ ْﳓ ُﻦ َ ٗهل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ُﺼ ْﻮ َن ١٣٩
آپ کہہ ديجئے کيا تم ہم سے ﷲ کے بارے ميں جھگﮍتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے،
ہمارے لئے ہمارے عمل ہيں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ،ہم تو اسی کے لئے مخلص ہيں
)(١
١٣٩۔ ١کيا تم ہم سے اس بارے ميں جھگﮍتے ہو کہ ہم ايک ﷲ کی عبادت کرتے ہيں ،اسی کے
لئے اخالص و نياز مندی کے جذبات رکھتے ہيں اور اسی کے احکامات کی پيروی کرنے سے
اجتناب کرتے ہيں حاالنکہ ہمارا ہی نہيں تمہارا بھی ہے اور تمہيں بھی اس کے ساتھ يہی معاملہ
کرنا چاہيے جو ہم کرتے ہيں اور اگر تم ايسا نہيں کرتے تو تمہارا عمل تمہارے ساتھ ،ہمارا
عمل ہمارے ساتھ۔ ہم تو اسی کے لئے خاص عمل کا اہتمام کرنے والے ہيں۔
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ْﻦ َﻛ َ َﱲ ﺷَ ﻬَﺎ َد ًة ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو َﻣﺎ
َﴫى ۭ ﻗُ ْﻞ َء َاﻧ ُ ْْﱲ َا ْﻋ َ ُﲅ َا ِم ٰ ّ ُ
َا ْم ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِا َّن ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ َﻢ َوا ْ ِٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوا ِْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب َو ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ َﺎط َﰷﻧ ُْﻮا ُﮬ ْﻮدًا َا ْو ﻧ ٰ ٰ
اهلل ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٤٠
ّٰ ُ
کيا تم کہتے ہو کہ ابراہيم اور اسماعيل اور اسحاق اور يعقوب )عليھم السالم( اور ان کی اوالد
يہودی يا نصرانی تھے؟ کہہ دو کيا تم زياده جانتے ہو۔ يا ﷲ ٰ
تعالی ) (١ﷲ کے پاس شہادت
چھپانے والے سے زياده ظالم اور کون ہے؟ اور ﷲ تمہارے کاموں سے غافل نہيں )(٢۔
١٤٠۔ ١تم کہتے ہو کہ يہ اور ان کی اوالد يہودی يا عيسائی تھی ،جب کہ ﷲ ٰ
تعالی اس کی نفی
فرماتا ہے۔ اب تم ہی بتالؤ کہ زياده علم ﷲ کو ہے يا تمہيں۔
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١٤٠۔ ٢تمہيں معلوم ہے کہ يہ انبياء يہودی يا عيسائی نہيں تھے ،اسی طرح تمہاری کتابوں ميں
آنحضرت کی نشانياں بھی موجود ہيں ،ليکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ايک بﮍے
ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو ﷲ ٰ
تعالی سے خفيہ نہيں۔
ِﺗ ْ َ
كل ُا َّﻣ ٌﺔ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ۚ ﻟَﻬَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َوﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ َﻛ َﺴﺒْ ُ ْﱲ ۚ َو َﻻ ﺗ ُ ْﺴ َٔـﻠُ ْﻮ َن َ َّﲻﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٤١ۧ
يہ امت ہے جو گزر چکی ،جو انہوں نے کيا ان کے لئے ہے اور جو تم نے کيا وه تمہارے لئے،
تم ان کے اعمال کے بارے ميں سوال نہ کئے جاؤ گے )(١۔
١٤١۔ ١اس آيت ميں پھر کسب و عمل کی اہميت بيان فرما کر بزرگوں کی طرف سے لگاؤ يا ان
پر اعتماد کو بےفائده قرار ديا گيا۔ جس کو اس کا عمل پيچھے چھوڑ گيا اس کا سلسلہ اسے اگے
نہيں بﮍھائے گا۔ مطلب ہے کہ تمہارے خاندان کی نيکيوں سے تمہيں کوئی فائده اور ان کے
گناہوں پر تم سے پوچھ گيچھ نہيں ہو گی بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے يا تمہارے عملوں
از َرةٌ ﱢو ْز َر ا ُ ْخ ٰرى(35۔ فاطر(18:۔ آيت ) َواَ ْن
کی بابت ان سے نہيں پوچھا جائے گا آيت ) َو َال ت َِز ُر َو ِ
ان اِ ﱠال َما َس ٰعى(53۔ النجم (39:کوئی کسی کا بوجھ نہيں اٹھائے گا۔
لﱠي َ
ْس لِ ْ ِ
ال ْن َس ِ

پاره 02
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ ١٤٢
اﻟﺴ َﻔﻬَﺎۗ ُء ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣﺎ َو ٰﻟ ّ ُ ْﻢ َﻋ ْﻦ ِﻗ ْﺒﻠَﳤِ ِ ُﻢ اﻟ َّ ِ ْﱴ َﰷﻧ ُْﻮاﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۭ ُﻗ ْﻞ ِ ّ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻤ ْ ِ
ﴩ ُق َواﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮ ُب ۭ ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِا ٰﱃ ِ َ
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮ ُل ُّ
عنقريب يہ لوگ کہيں گے کہ جس قبلہ پر يہ تھے اس سے انہيں کس چيز نے ہٹايا؟ آپ کہہ
ديجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے ف ١وه جسے چاہے سيدھی راه کی
ہدايت کر دے۔
١٤٢۔١جب آنحضرت صلی ﷲ عليہ وسلم مکے سے ہجرت کرکے مدينہ ميں تشريف لے گئے
 ١٧/١٦مہينے تک بيت ﷲ کی طرف رخ کر کے نماز پﮍھتے رہے حاالنکہ آپ کی خواہش تھی
کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پﮍھی جائے جو قبلہ ابراہيمی ہے اس کے لئے آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ بآلخر ﷲ
ٰ
تعالی نے تحويل کعبہ کا حکم دے ديا جس پر يہوديوں اور منافقين نے شور مچايا حاالنکہ نماز
ﷲ کی ايک عبادت ہے اور عبادت ميں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا
پابند ہوتا ہے اس لئے جس طرف ﷲ نے رخ پھير ديا اسی طرف پھر جانا ضروری تھا عالوه
ازيں جس ﷲ کی عبادت کرنی ہے مشرق اور مغرب ساری سمتيں اسی کی ہيں اس لئے سمتوں
کی کوئی اہميت نہيں ہر سمت ميں ﷲ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرطيکہ اس سمت کو اختيار
کرنے کا حکم ﷲ نے ديا ہو۔ تحويل کعبہ کا يہ حکم نماز عصر کے وقت آيا اور عصر کی نماز
خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پﮍھی گئی۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُ ْﲂ ُا َّﻣ ًﺔ َّو َﺳ ًﻄﺎ ِﻟ ّ َﺘ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس َوﻳَ ُﻜ ْـﻮ َن َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ۭ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟْ ِﻘ ْﺒ َ َةل اﻟ َّ ِ ْﱴ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ِﻟﻨَ ْﻌ َ َﲅ َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّﺒِـ ُﻊ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ِﻣ َّﻤ ْﻦ
اهلل ِابﻟﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﺮ ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٤٣
اهلل ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﻳ َّ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺐ ﻋَ ٰﲇ َﻋ ِﻘ َﺒ ْﻴ ِﻪ ۭ َوا ِْن َﰷﻧ َْﺖ ﻟَ َﻜﺒ ْ َِﲑ ًة ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﮬﺪَ ى ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟـ ُﻴ ِﻀ ْﻴ َﻊ ِاﻳْ َﻤﺎﻧَ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ہم نے اسی طرح تمہيں عادل امت بنايا ) (١تاکہ تم لوگوں پر گواه ہو جاؤ اور رسول صلی ﷲ
عليہ وسلم تم پر گواه ہو جائيں جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کيا
تھا کہ ہم جان ليں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ايﮍيوں کے بل پلٹ
جاتا ہے ) (٢گو يہ کام مشکل ہے ،مگر جنہيں ﷲ نے ہدايت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہيں ﷲ
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تعالی تمہارے اعمال ضائع نہيں کرے گا ) (٣ﷲ ٰ
ٰ
تعالی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی
کرنے واال ہے۔
١٤٣۔ ١وسط کے لغوی معنی تو درميان کے ہيں ليکن يہ بہتر اور افضل کے معنی ميں بھی
استعمال ہوتا ہے يہاں اسی معنی ميں استعمال ہوا ہے يعنی جس طرح تمہيں بہتر قبلہ عطا کيا گيا
اسی طرح تمہيں سب سے افضل امت بھی بنايا گيا اور مقصد اس کا يہ ہے کہ تم لوگوں پر
گواہی دو۔ جيسا کہ دوسرے مقام پر ہے )لِيَ ُکونَ ال ﱠرسُو ُل َش ِھ ْيدًا َعلَ ْي ُک ْم َو تَ ُکوْ نُوْ ا ُشھَدَآ َء َعلَی
اس( 22۔ الحج (28:رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواه ہو اس کی وضاحت بعض احاديث ميں
النﱠ ِ
اس طرح آتی ہے کہ جب ﷲ ٰ
تعالی پيغمبروں سے قيامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے ميرا
ٰ
پيغام لوگوں تک پہنچايا تھا وه ہاں ميں جواب ديں گے ٫ﷲ تعالی فرمائے گا تمہارا کوئی گواه
ہے؟ کہيں گے ہاں محمد صلی ﷲ عليہ وسلم اور ان کی امت ،چنانچہ يہ امت گواہی دے گی۔
١٤٣۔ ٢يہ تحويل قبلہ کی ايک غرض بيان کی گئی ہے ،کہ مومنين صادقين تو رسول ﷲ صلی
ﷲ عليہ وسلم کے اشارات کے منتظر رہا کرتے تھے اس لئے ان کے لئے ادھر سے ادھر پھر
جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا بلکہ ايک مقام پر تو عين نماز کی حالت ميں جب کہ وه رکوع
ميں تھے يہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع ميں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھير ليا يہ مسجد
ٰ
قبلتين )يعنی وه مسجد جس ميں ايک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کرکے پﮍھی گئی( کہالتی ہے
اور ايسا ہی واقعہ مسجد قبا ميں بھی ہوا )لِنَ ْعلَ ْم( ) تاکہ ہم جان ليں( ﷲ کو تو پہلے بھی علم تھا
اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اہل يقين کو اہل شک سے عليحده کر ديں تاکہ لوگوں کے سامنے بھی
دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائيں )فتح القدير(
١٤٣۔ ٣بعض صحابہ رضی ﷲ عنہم اجمعين کے ذہن ميں يہ اشکال پيدا ہوا کہ جو صحابہ
رضی ﷲ عنہم اجمعين بيت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پﮍھنے کے زمانے ميں فوت ہو
چکے تھے يا ہم جتنا عرصہ اس طرف رخ کرکے نماز پﮍھتے رہے ہيں يہ ضائع ہوگيئں يا
شايد ان کا ثواب نہيں ملے گا ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ نمازيں ضائع نہيں ہونگی اور ان کا پورا
پورا ثواب ملے گا۔ يہاں نماز کو ايمان سے تعبير کرکے يہ واضح کر ديا کہ نماز کے بغير ايمان
کی کوئی حيثيت نہيں۔ ايمان تب ہی معتبر ہے جب نماز اور ديگر احکام ٰالہی کی پابندی ہوگی۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۚ ﻓَﻠَ ُﻨ َﻮ ِﻟ ّ َﻴﻨَّ َﻚ ِﻗ ْﺒ َ ًةل ﺗَ ْﺮﺿٰ ﯩﮭَﺎ ۠ﻓَ َﻮ ِ ّل َو ْهج ََﻚ ﺷَ ْﻄ َﺮ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َۭو َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻓَ َﻮﻟ ُّ ْﻮا ُو ُﺟ ْﻮ َﮬ ُ ْﲂ ﺷَ ْﻄ َﺮ ٗﻩ ۭ َوا َِّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا
ﻗَﺪْ ﻧَ ٰﺮى ﺗَـ َﻘﻠ ُّ َﺐ َو ْ ِهج َﻚ ِﰲ َّ
اهلل ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٤٤
ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻟ َ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َاﻧ َّ ُﻪ اﻟْ َﺤـ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّﲠ ِْﻢ ۭ َو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ديکھ رہے ہيں ،اب آپکو ہم اس قبلہ
کی طرف متوجہ کريں گيں جس سے آپ خوش ہو جائيں آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھير
ليں آپ جہاں کہيں ہوں اپنا منہ اسی طرف پھيرا کريں۔ اہل کتاب کو اس بات کے ﷲ کی طرف
سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی ان اعمال سے غافل نہيں جو يہ کرتے ہيں۔
١٤٤۔ ١اہل کتاب کے مختلف مقدس کتابوں ميں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر االنبياء ہونے کے واضح
اشارات موجود ہيں۔ اس لئے اس کا برحق ہونا انہيں يقينی طور پر معلوم تھا ،مگر ان کا نسلی
غرور و حسد قبول حق ميں رکاوٹ بن گيا۔
َوﻟَﯩ ْﻦ َاﺗَﻴ َْﺖ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﺑ ُ ِّ
ِﲁ ٰاﻳ َ ٍﺔ َّﻣﺎ ﺗَ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ِﻗ ْﺒﻠَ َﺘ َﻚ ۚ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﺑ َﺘﺎﺑِـﻊ ٍ ِﻗ ْﺒﻠَﳤَ ُ ْﻢ ۚ َو َﻣﺎ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ِﺑ َﺘﺎ ِﺑـﻊ ٍ ِﻗ ْﺒ َ َةل ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ َوﻟَﯩ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ ْﻌ َﺖ َا ْﮬ َﻮا ۗ َء ُﮬ ْﻢ ِّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءكَ
ِٕ
ِﻣ ِٕ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ۙ ِاﻧ ََّﻚ ِا ًذا ﻟ َّ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٤٥ۘ
اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دليليں دے ديں ليکن وه آپ کے قبلے کی پيروی نہيں کريں گے
) (١اور نہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہيں ) (٢اور نہ يہ آپس ميں ايک دوسرے کے قبلے کو
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ماننے والے ہيں ) (٣اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں
کے پيچھے لگ جائيں تو باليقين آپ بھی ظالموں ميں ہوجائيں گے )(٤۔
١٤٥۔ ١کيونکہ يہود کی مخالفت تو حسد و عناد کی بنا پر ہے ،اس لئے دالئل کا ان پر کوئی اثر
نہ ہو گا۔ گويا اثر پزيری کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔
١٤٥۔ ٢کيونکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم وحی ٰالہی کے پابند ہيں جب تک آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
کو ﷲ کی طرف سے ايسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کيونکر اختيار کر سکتے ہيں۔
١٤٥۔ ٣يہود کا قبلہ بيت المقدس اور عيسائيوں کا بيت المقدس کی مشرقی جانب ہے۔ جب اہل
کتاب کے يہ دو گروه بھی ايک قبلے پر متفق نہيں تو مسلمانوں سے کيوں يہ توقع کرتے ہيں کہ
وه اس معاملے ميں ان کی موافقت کريں گے۔
١٤٥۔ ٤يہ وعيد پہلے بھی گزر چکی ہے ،مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن و حديث کے
علم کے باوجود اہل بدعت کے پيچھے لگنا،ظلم اور گمراہی ہے۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰاﺗَﻴْ ٰﻨﮭُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َ َامك ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮ َن َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُﮬ ْﻢ ۭ َوا َِّن ﻓَ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻟ َ َﻴ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن اﻟْ َﺤ َّﻖ َو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٤٦۩
جنہيں ہم نے کتاب دی وه تو اسے ايسا پہچانتے ہيں جيسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے ،ان کی
ايک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے )(١۔
١٤٦۔ ١يہاں اہل کتاب کے ايک فريق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار ديا گيا ہے کيونکہ ان
کے ايک فريق عبد ﷲ بن سالم رضی ﷲ عنہ جيسے لوگوں کا بھی جو اپنے صدق و صفائے
باطنی کی وجہ سے مشرف بہ اسالم ہوا۔
َاﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻤ َ ِﱰﻳْ َﻦ ١٤٧ۧ
آپ کے رب کی طرف سے يہ سراسر حق ہے ،خبردار آپ شک کرنے والوں ميں نہ ہونا )(١۔
١٤٧۔ ١پيغمبر پر ﷲ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے ،وه يقينا حق ہے اس ميں شک و شبہ
کی کوئی گنجائش نہيں۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
َو ِﻟ ُ ٍّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ١٤٨
ﲁ ِّو ْ َهج ٌﺔ ُﮬ َﻮ ُﻣ َﻮ ِﻟ ّﳱْ َﺎ ﻓ َْﺎﺳﺘ َ ِﺒ ُﻘﻮا اﻟْﺨ َْﲑ ِٰت ڲ َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َ ْاي ِت ﺑ ُ ُِﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
ہر شخص ايک نہ ايک طرف متوجہ ہو رہا ہے ) (١تم اپنی نيکيوں کی طرف دوڑو۔ جہاں کہيں
بھی تم ہو گے ،ﷲ تمہيں لے آئے گا۔ ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
١٤٨۔ ١يعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسنديده قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وه رخ کرتا ہے۔
ايک دوسرا مفہوم يہ کہ ہر ايک مذہب نے اپنا ايک راستہ اور طريقہ بنا رکھا ہے ،جيسے قرآن
مجيد کے دوسرے مقام پر ہے۔ آيت ) لِ ُكلﱟ َج َع ْلنَا ِم ْن ُك ْم ِشرْ َعةً ﱠو ِم ْنھَاجًا ۭ◌ َولَوْ َشا ۗ◌ َء ٰ ّ
ﷲُ لَ َج َعلَ ُك ْم اُ ﱠمةً
اح َدةً ﱠو ٰل ِك ْن لﱢيَ ْبلُ َو ُك ْم فِ ْي َمآ ٰا ٰتٮ ُك ْم ( 5۔ المائده (48:يعنی ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت اور ضاللت دونوں کی
ﱠو ِ
وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں ميں سے کسی کو بھی اختيار کرنے کی جو آزادی دی ہے،
اس کی وجہ سے مختلف طريقے اور دستور لوگوں نے بنا لئے ہيں جو ايک دوسرے سے
مختلف ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو سب کو ايک ہی راستے يعنی ہدايت کے راستے پر چال سکتا تھا،
ليکن يہ سب اختيارات دينے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اس لئے اے مسلمانوں تم تو خير کی
طرف سبقت کرو ،يعنی نيکی اور بھالئی ہی کے راستے پر گامزن رہو يہ وحی ٰالہی اور اتباع
رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ہی کا راستہ ہے جس سے ديگر محروم ہيں۔
اهلل ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٤٩
َو ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﺧ ََﺮ ْﺟ َﺖ ﻓَ َﻮ ِ ّل َو ْهج ََﻚ ﺷَ ْﻄ َﺮ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ۭ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَﻠْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۭ َو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
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آپ جہاں سے نکليں اپنا منہ )نماز کے لئے( مسجد حرام کی طرف کرليا کريں ،يعنی يہ حق ہے
آپ کے رب کی طرف سے ،جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ﷲ ٰ
تعالی بےخبر نہيں۔
َو ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﺧ ََﺮ ْﺟ َﺖ ﻓَ َﻮ ِ ّل َو ْهج ََﻚ ﺷَ ْﻄ َﺮ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ۭ َو َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻓَ َﻮﻟ ُّ ْﻮا ُو ُﺟ ْﻮ َﮬ ُ ْﲂ ﺷَ ْﻄ َﺮ ٗﻩ ۙ ِﻟﺌَ َّﻼ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺣ َّﺠـ ٌﺔ ڎ ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا
ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۤ ﻓَ َﻼ َ ْﲣﺸَ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َواﺧْﺸَ ْﻮ ِ ْﱐ ۤ َو ِ ُﻻ ِ َّﰎ ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ ْﱴ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْو َن ١٥٠ڒ
اور جس جگہ سے آپ نکليں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھير ليں اور جہاں کہيں تم ہو اپنے
چہرے اسی طرف کيا کرو ) (١تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ ره جائے ) (٢سوائے ان
لوگوں کے جنہوں نے ان ميں سے ظلم کيا ہے ) (٣تم ان سے نہ ڈرو ) (٤مجھ سے ہی ڈرو تاکہ
ميں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لئے بھی کہ تم راه راست پاؤ۔
١٥٠۔ ١قبلہ کی طرف منہ پھيرنے کا حکم تين مرتبہ دوہرايا گيا يا تو اس کی تاکيد اور اہميت
واضح کرنے کے لئے يا چونکہ نسخ کا حکم پہال تجربہ تھا اس لئے ذہنی خلجان دور کرنے
کے لئے ضروری تھا کہ اسے بار بار دھرا کر دلوں ميں راسخ کر ديا جائے۔ ايک علت نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی وہاں اسے بيان کيا گيا ہے۔ دوسری علت ،ہر اہل
ملت اور صاحب دعوت کے لئے ايک مستقل مرکز کا وجود ہے وہاں اسے دہرايا۔ تيسری ،علت
مخالفين کے اعتراضات کا ازالہ ہے وہاں اسے بيان کيا گيا ہے )فتح القدير(
١٥٠۔ ٢يعنی اہل کتاب يہ نہ کہہ سکيں کہ ہماری کتابوں ميں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور
نماز يہ بيت المقدس کی طرف پﮍھتے ہيں۔
١٥٠۔ ٣يہاں ظَلَ ُموْ ا سے مراد عناد رکھنے والے ہيں يعنی اہل کتب ميں سے جو عناد رکھنے
والے ہيں ،وه جاننے کے باوجود کہ پپيغمبر آخری الزمان صلی ﷲ عليہ وسلم کا قبلہ خانہ کعبہ
ہی ہو گا ،وه بطور عناد کہيں گے کہ بيت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر يہ
پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم بآلخر اپنے آبائی دين ہی کی طرف مائل ہوگيا ہے اور بعض کے
نزديک اس سے مراد مشرکين مکہ ہيں۔
١٥٠۔ ٤ظالموں سے نہ ڈرو۔ يعنی مشرکوں کی باتوں کی پروا مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ
محمد صلی ﷲ عليہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختيار کر ليا ،عنقريب ہمارا دين بھی اپنا ليں گے مجھ
سے ڈرتے رہو ،جو حکم ميں ديتا ہوں اس کا بال خوف عمل کرتے رہو۔ تحويل قبلہ کو اتمام
نعمت اور ہدايت يافتگی سے تعبير فرمايا کہ حکم الہی پر عمل کرنا يقينا انسان کو انعام و اکرام
کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدايت کی کی توفيق بھی اسے نصيب ہوتی ہے۔
َ َامك ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َوﻳُ َﺰ ِﻛّ ْﻴ ُ ْﲂ َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ُ ُﲂ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٥١ړ
جس ) (١طرح ہم نے تم ميں تمہيں سے رسول بھيجا اور ہماری آيتيں تمہارے سامنے تالوت
کرتا ہے اور تمہيں پاک کرتا ہے اور تمہيں کتاب و حکمت اور وه چيزيں سکھاتا ہے جس سے
تم بےعلم تھے۔
١٥١۔ ١کما )جس طرح( کا تعلق ما قبل کالم سے ہے يعنی يہ تمام نعمت اور توفيق ہدايت اس
طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے ميں سے ايک رسول بھيجا جو تمہارا تزکيہ کرتا،
کتاب اور حکمت کی تعليم ديتا اور جن کا تمہيں علم نہيں وه سکھاتا۔
ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮ ْو ِ ْ ٓﱐ َا ْذ ُﻛ ْﺮُ ْﰼ َو ْاﺷ ُﻜ ُﺮ ْوا ِ ْﱄ َو َﻻ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو ِن ١٥٢ۧ
اس لئے تم ميرا ذکر کرو ميں بھی تمہيں ياد کروں گا ،ميری شکر گزاری کرو اور ناشکری
سے بچو )(١
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١٥٢۔ ١پس ان نعمتوں پر تم ميرا ذکر کرو اور شکر کرو۔ کفران نعمت مت کرو۔ذکر کا مطلب
ہر وقت ﷲ کو ياد کرنا ہے ،يعنی اس کی تسبيح اور تکبير بلند کرو اور شکر کا مطلب ﷲ کی
دی ہوئی قوتوں اور توانائيوں کو اس کی اطاعت ميں صرف کرنا ہے۔ خداداد قوتوں کو ﷲ کی
نافرمانی ميں صرف کرنا ،يہ ﷲ کی ناشکر گزاری )کفران نعمت( ہے شکر کرنے پر مزيد
َ
احسانات کی نويد اور ناشکری پر عذاب شديد کی وعيد ہے۔ جيسے )لَئِ ْن َشکَرْ تُ ْم َالَ َز ْي َدنﱠ ُک ْم ْ َولئِنَ
َکفَرْ تُ ْم اِ ﱠن ع َذابِ ْی لَ َش ِديْد( 14۔ ابراہيم(7:
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ٥٣
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻣ َﻊ ٰ ّ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ا ْﺳـ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻨ ْﻮا ِاب َّﻟﺼ ْ ِﱪ َو َّ
اے ايمان والو صبر اور نماز کے ذريعہ سے مدد چاہو ،ﷲ ٰ
تعالی صبر والوں کا ساتھ ديتا ہے
)(١
١٥٣۔ ١انسان کی دو ہی حالتيں ہوتی ہيں آرام اور راحت )نعمت( يا تکليف و پريشانی۔ نعمت ميں
شکر الہی کی تلقين اور تکليف ميں صبر اور ﷲ سے مدد کی تاکيد ہے۔ حديث ميں ہے ـ مومن کا
معاملہ بھی عجيب ہے اسے خوشی پہنچتی ہے تو ﷲ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکليف پہنچتی ہے
تو صبر کرتا ہے۔ دونوں ہی حالتيں اس کے لئے خير ہيں۔ )صحيح مسلم( صبر کی دو قسميں
ہيں ،برے کام کے ترک اور اس سے بچنے پر صبر اور لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں
کے نقصان پر صبر۔ دوسرا احکام ٰالہی کے بجا النے ميں جو مشکليں اور تکليفيں آئيں ،انہيں
صبر اور ضبط سے برداشت کرنا۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبير کيا ہے۔ ﷲ کی
پسنديده باتوں پر عمل کرنا چاہے وه نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں اور ﷲ کی ناپسنديدگی
سے بچنا چاہيے اگرچہ خواہشات و لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھنچيں۔ )ابن کثير(
َو َﻻ ﺗَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻘﺘَ ُﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َا ْﻣ َﻮ ٌ
ات ۭ ﺑ َ ْﻞ َا ْﺣﻴَﺎۗ ٌء َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﺗ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ١٥٤
اور ﷲ ٰ
تعالی کی راه کے شہيدوں کو مرده مت کہو ) (١وه زنده ہيں ،ليکن تم نہيں سمجھتے۔
١٥٤۔ ١شہدا کو مرده نہ کہنا ان کے اعزاز اور تکريم کے لئے ہے ،يہ زندگی برزخ کی زندگی
ہے جس کو ہم سمجھنے سے قاصر ہيں يہ زندگی ٰ
حتی کہ
اعلے قدر مراتب انبياء و مومنينٰ ،
کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہيد کی روح اور بعض روايات ميں مومن کی روح بھی ايک پرندے
کی طرح جنت ميں جہاں چاہتی ہيں پھرتی ہيں ديکھيے) ٰھٓا َ ْنتُ ْم اُ َ
وال ۗ◌ ِء تُ ِحبﱡوْ نَھُ ْم َو َال ي ُِحبﱡوْ نَ ُك ْم
ب ُكلﱢ ٖھ ۚ◌ َواِ َذا لَقُوْ ُك ْم قَالُ ْٓوا ٰا َمنﱠا ۑ َواِ َذا خَ لَوْ ا َعضﱡ وْ ا َعلَ ْي ُك ُم ْاالَنَا ِم َل ِمنَ ْال َغي ِْظ ۭ◌ قُلْ ُموْ تُوْ ا
َوتُ ْؤ ِمنُوْ نَ بِ ْال ِك ٰت ِ
بِ َغي ِْظ ُك ْم ۭ◌ اِ ﱠن ٰ ّ
ت الصﱡ ُدوْ ِر ١١٩( 3۔آل عمران) (119:ابن کثير(
ﷲَ َعلِ ْي ٌم ۢ◌ بِ َذا ِ
اﻟﺼ ِ ِﱪﻳْ َﻦ ١٥٥ۙ
ِﴚ ٍء ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺨ َْﻮ ِف َواﻟْ ُﺠ ْﻮعِ َوﻧ َ ْﻘ ٍﺺ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ َﻮالِ َو ْ َاﻻﻧْ ُﻔ ِﺲ َواﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
َﴩ ٰ ّ
َوﻟَﻨَ ْﺒﻠُ َﻮﻧ َّ ُ ْﲂ ﺑ َ ْ
اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کريں گے ،دشمن کے ڈر سے ،بھوک پياس
سے ،مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے ديجئے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ٓ َا َﺻﺎﺑَﳤْ ُ ْﻢ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ِ ٰ ّ ِهلل َواِانَّ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ٰرﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ١٥٦ۭ
جنہيں جب کوئی مصيبت آتی ہے تو کہہ ديا کرتے ہيں کہ ہم تو خود ﷲ ٰ
تعالی کی ملکيت ہيں اور
ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺻﻠَ ٰﻮتٌ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّﲠ ِْﻢ َو َر ْ َﲪ ٌﺔ َۣو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ُﻤﻬْ َﺘﺪُ ْو َن ١٥٧
ِٕ
ِٕ
ان پر ان کے رب کی نوازشيں اور رحمتيں ہيں اور يہی لوگ ہدايت يافتہ ہيں۔
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١٥٧۔ ١ان آيات ميں صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبرياں ہيں۔ حديث ميں نقصان کے وقت
ٰ
ص ْيبَتِ ْی پﮍھنے کی بھی فضيلت اور تاکيد آئی ہے۔
)اِنا ﱠ ِ ّ ِ َو اِناﱠاِ لَ ْي ِہ َر ِجعُوْ نَ ( اور اللﱠھُ ْم اَ َجرْ نِ ْی فِ ْی ُم ِ
اﻟﺼﻔَﺎ َواﻟْ َﻤ ْﺮ َو َة ِﻣ ْﻦ ﺷَ َﻌﺎۗﯨ ِﺮ ٰ ّ ِ
ـﲓ ١٥٨
اهلل ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣ َّﺞ اﻟْ َﺒﻴ َْﺖ َا ِو ا ْﻋ َﺘ َﻤ َﺮ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْن ﻳ َّ َّﻄ َّﻮ َف ﲠِ ِ َﻤﺎ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﺗ ََـﻄ َّﻮ َع ﺧ ْ ًَﲑا ۙ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ِا َّن َّ
اهلل ﺷَ ﺎ ِﻛ ٌـﺮ ﻋَ ِﻠ ْ ٌ
ِٕ
صفا اور مروه ﷲ کی نشانيوں ميں سے ہيں ) (١اس لئے بيت ﷲ کا حج و عمره کرنے والے پر
ان کا طواف کر لينے ميں بھی کوئی گناه نہيں ) (٢اپنی خوشی سے کرنے والوں کا ﷲ قدردان
ہے اور انہيں خوب جاننے واال ہے۔
معنی عالمتيں ہيں يہاں حج کے وه مناسک )مثال سعی اور قربانی کو
١٥٨۔َ ١شعْآئِ ُر جس کے
ٰ
ٰ
اشعار کرنا وغيره( مراد ہيں جو ﷲ تعالی نے مقرر فرمائے ہيں۔
١٥٨۔ ٢صفا اور مروه کے درميان سعی کرنا حج کا ايک رکن ہے۔ ليکن قرآن کے الفاظ )فَ َال
ُجنَا َح َعلَ ْي ِه( سے بعض صحابہ کو يہ شبہ ہوا کہ شايد ضروری نہيں ہے۔ حضرت عائشہ رضی
ﷲ عنہ کے علم ميں جب يہ بات آئی تو انہوں نے فرمايا ) فَ َال ُجنَا َح َعلَ ْي ِه اَ ْن يﱠطﱠوﱠفَ بِ ِھ َما( 2۔
البقرة(158:۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہين ميں آيا کہ صفا اور مروه کے درميان سعی
تو شايد گناه ہو ،کيونکہ اسالم سے قبل دو بتوں کی وجہ سے سعی کرتے رہے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی
نے اس آيت ميں ان کے اس وہم کو اور خلش کو دور فرما ديا۔ اب يہ سعی ضروری ہے جس کا
آغاز صفا سے اور خاتمہ مروه پر ہوتا ہے۔ )ايسرالتفاسير(
ۗ
اهلل َوﻳَﻠْ َﻌﳯُ ُ ُﻢ اﻟ ٰﻠ ّ ِﻌ ُﻨ ْﻮ َن ١٥٩ۙ
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َواﻟْﻬُﺪٰ ى ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺑَﻴ َّ ٰﻨّ ُﻪ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ۙ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻳَﻠْ َﻌﳯُ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دليلوں اور ہدايت کو چھپاتے ہيں باوجوديکہ ہم اسے اپنی کتاب ميں
لوگوں کے لئے بيان کر چکے ہيں ،ان لوگوں پر ﷲ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت
ہے۔
ٰ
١٥٩۔ ١ﷲ تعالی نے جو باتيں اپنی کتاب ميں نازل فرمائی ہيں انہيں چھپانا اتنا بﮍا جرم ہے کہ
ﷲ کے عالوه ديگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہيں۔ حديث ميں ہے جس سے
کوئی ايسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپايا تو قيامت والے دن
آگ کی لگام اس کے منہ ميں دی جائے گی۔
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اتَ ﺑُ ْﻮا َو َا ْﺻﻠَ ُﺤ ْﻮا َوﺑَﻴَّﻨُ ْﻮا ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ َاﺗ ُْﻮ ُب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َۚو َاانَ اﻟﺘَّ َّﻮ ُاب َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٦٠
ِٕ
مگر وه لوگ جو توبہ کرليں اور اصالح کرليں اور بيان کر ديں تو ميں ان کی توبہ قبول کر ليتا
ہوں اور ميں توبہ قبول کرنے واال اور رحم کرنے واال ہوں۔
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻣﺎﺗ ُْﻮا َو ُﮬ ْﻢ ُﻛﻔَّ ٌﺎر ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻟ َ ْﻌﻨَ ُﺔ ٰ ّ ِ
اهلل َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ َواﻟﻨَّ ِﺎس َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ ١٦١

ِٕ
ِٕ
جائيں ،ان پر ﷲ ٰ
تعالی کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی
يق ْينًا جو کفار اپنے کفر ميں ہی مر
لعنت ہے )(١۔
١٦١۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت يقينی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے ان پر
لعنت جائز ہے ليکن اس کے عالوه کسی بھی بﮍے سے بﮍے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز
نہيں ہے۔ کيونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو يا ﷲ نے اس کے ديگر
نيک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطيوں پر قلم عفو پھير ديا ہو۔ جس کا علم ہميں نہيں ہو سکتا
البتہ جن بعض معاصی پر لعنت کا لفظ آيا ہے ان کے مرتکبين کی بابت کہا جا سکتا ہے کہ يہ
لعنت والے کام کر رہے ہيں ان سے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو يہ بارگاه ٰالہی ميں ملعون قرار
پا سکتے ہيں۔
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ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۚ َﻻ ُ َﳜﻔَّ ُﻒ َﻋﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب َو َﻻ ُﮬ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ْو َن ١٦٢
جس ميں ہميشہ رہيں گے ،نہ ان سے عذاب ہلکا کيا جائے گا اور نہ انہيں ڈھيل دی جائے گی۔
َوِا ٰﻟـﻬ ُ ُْﲂ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ۚ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٦٣ۧ
تم سب کا معبود ايک ہی معبود ہے ،اس کے سوا کوئی معبود برحق نہيں ) (١وه بہت رحم
کرنے واال اور بﮍا مہربان ہے۔
١٦٣۔ ١اس آيت ميں پھر دعوت توحيد دی گئی ہے۔ يہ دعوت توحيد مشرکين مکہ کے لئے ناقابل
فہم تھی ،انہوں نے کہا )کيا اتنے معبودوں کی جگہ ايک ہی معبود بنا ديا يہ تو بﮍی عجيب بات
ہے( اس لئے اگلی آيت ميں اس توحيد کے دالئل بيان کيے جا رہے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوا ْﺧ ِﺘ َﻼ ِف اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر َواﻟْ ُﻔ ْ ِ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﻣ ْﻦ َّﻣﺎۗ ٍء ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَﺎ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض
كل اﻟ َّ ِ ْﱴ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ اﻟﻨَّ َﺎس َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ َﻦ َّ
ِا َّن ِ ْﰲ َﺧﻠْ ِﻖ َّ
ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ َوﺑ َ َّﺚ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٦٤
ﰻ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ۠ َّوﺗ ْ ِ
اﻟﺴ َﺤ ِﺎب اﻟْ ُﻤ َﺴ َّﺨ ِﺮ ﺑ َ ْ َﲔ َّ
َـﴫﻳْ ِﻒ ّ ِاﻟﺮﻳٰ ِﺢ َو َّ
آسمانوں اور زمين کی پيدائش ،رات دن کا ہير پھير ،کشتيوں کا لوگوں کونفع دينے والی چيزيں
کو لئے ہوئے سمندروں ميں چلنا۔ آسمان سے پانی اتار کر ،مرده زمين کو زنده کر دينا ) (١اس
ميں ہر قسم کے جانوروں کو پھيال دينا ،ہواؤں کے رخ بدلنا ،اور بادل ،جو آسمان اور زمين کے
درميان مسخر ہيں ،ان ميں عقلمندوں کے لئے قدرت ٰالہی کی نشانياں ہيں۔
١٦٤۔ ١يہ آيت اس لحاظ سے بﮍی جامع ہے کہ کائنات کی تخليق اور اس کے نظم و تدبير کے
متعلق سات اہم امور کا اس ميں يکجا تذکره ہے ،جو کسی آيت ميں نہيں١۔ آسمان اور زمين کی
پيدائش ،جن کی وسعت و عظمت محتاج بيان نہيں۔ ٢۔ رات اور دن کا يکے بعد ديگرے آنا ،دن
کو روشنی اور رات کو اندھيرا کر دينا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھر رات
کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا۔٣۔
سمندر ميں کشتيوں اور جہازوں کا چلنا ،جن کے ذريعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہيں اور
ٹنوں کے حساب سے سامان رزق و آسائش ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ ٤۔ بارش
جو زمين کی شادابی و روئيدگی کے لئے نہايت ضروری ہے۔ ٥۔ ہر قسم کے جانوروں کی
پيدائش ،جو نقل و حمل ،کھيتی باڑی اور جنگ ميں بھی کام آتے ہيں اور انسانی خوراک کی بھی
ايک بﮍی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ ٦۔ ہر قسم کی ہوائيں ٹھنڈی بھی گرم بھی ،بارآور بھی
اور غير بارآور بھی ،مشرقی مغربی بھی اور شمالی جنوبی بھی۔ انسانی زندگی اور ان کی
ضروريات کے مطابق۔ ٧۔ بادل جنہيں ﷲ ٰ
تعالی جہاں چاہتا ہے ،برساتا ہے۔ يہ سارے امور کيا
ﷲ ٰ
تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانيت پر داللت نہيں کرتے ،يقينا کرتے ہيں۔ کيا اس تخليق
ميں اور اس نظم و تدبير ميں اس کا کوئی شريک ہے؟ نہيں۔ يقينا نہيں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر
دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقلمندی ہے۔
اهلل َاﻧْﺪَ ادًا ُّ ِﳛ ُّﺒ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ َﻛ ُﺤ ِ ّﺐ ٰ ّ ِ
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﺨ ُﺬ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َاﺷَ ﺪُّ ُﺣﺒًّﺎ ِ ّ ٰ ّ ِهلل ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﻳَ َﺮى َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا ِا ْذ ﻳَ َﺮ ْو َن اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ۙ َا َّن اﻟْ ُﻘ َّﻮ َة ِ ٰ ّ ِهلل
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ١٦٥
َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۙ َّو َا َّن ٰ ّ َ
بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو ﷲ کے شريک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ايسی محبت رکھتے
ہيں ،جيسی محبت ﷲ سے ہونی چاہيے ) (١اور ايمان والے ﷲ کی محبت ميں بہت سخت ہوتے
ہيں ) (٢کاش کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ ﷲ کے عذاب کو ديکھ کر )جان ليں گے( کہ تمام
طاقت ﷲ ہی کو ہے اور ﷲ سخت عذاب دينے واال ہے )تو ہرگز شرک نہ کرتے(۔
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١٦٥۔  ١مذکوره دالئل کے باوجود ايسے لوگ ہيں جو ﷲ کو چھوڑ کر دوسروں کو شريک بنا
ليتے ہيں اور ان سے اسی طرح کی محبت کرتے ہيں جس طرح ﷲ سے کرنی چاہيے ،بعثت
محمدی کے وقت ہی ايسا نہيں تھا بلکہ شرک کے يہ مظاہر آج بھی عام ہيں ،بلکہ اسالم کے نام
ليواؤں کے اندر بھی يہ بيماری گھر کر گئی ہے۔ انہوں نے نہ صرف غيرﷲ اور پيروں فقيروں
اور سجاده نشينوں کو اپنا ماوی وملجا اور قبلہ حاجات بنارکھا ہے بلکہ ان سے ان کی محبت
،ﷲ سے بھی زياده ہے اور توحيد کا وعظ ان کو بھی اسی طرح کھلتاجس طرح مشرکين مکہ کو
اس سے تکليف ہوتی تھی جس کانقشہ ﷲ نے اس آيت ميں کھينچا ہے آيت ) َواِ َذا ُذ ِك َر ٰ ّ
ﷲُ َوحْ َدهُ
ت قُلُوْ بُ الﱠ ِذ ْينَ َال ي ُْؤ ِمنُوْ نَ بِ ْ ٰ
ا ْش َما َ ﱠز ْ
اال ِخ َر ِة ۚ◌ َواِ َذا ُذ ِك َر الﱠ ِذ ْينَ ِم ْن ُدوْ نِ ٖ ٓه اِ َذا ھُ ْم يَ ْستَب ِْشرُوْ نَ ( 39۔
ٰ
الزمر (45:تاہم اہل ايمان کو مشرکين کے برعکس ﷲ تعالی ہی سے سب سے زياده محبت ہوتی
ہے۔ کيونکہ مشرکين جب سمندر ميں پھنس جاتے ہيں تو وہاں انہيں اپنے معبود بھول جاتے ہيں
اور وہاں صرف ﷲ ہی کو پکارتے ہيں۔ خالصہ يہ ہے کہ مشرکين سخت مصيبت ميں مدد کے
لئے صرف ايک ﷲ کو پکارتے ہيں۔
ﺎب ١٦٦
اب َوﺗَ َﻘ َّﻄ َﻌ ْﺖ ﲠِ ِ ُﻢ ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ ُ
ِا ْذ ﺗ َ ََّﱪ َا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ ُّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا َو َر َا ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َ
جس وقت پيشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بيزار ہوجائيں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے
ديکھ ليں گے اور کل رشتے ناتے ٹوٹ جائيں گے۔
ﴪ ٍت ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو َﻣﺎ ُﮬ ْﻢ ِ ٰﲞ ِﺮﺟِ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر١٦٧ۧ
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َا َّن ﻟَﻨَﺎ َﻛ َّﺮ ًة ﻓَﻨَﺘَ َ َّﱪ َا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َ َامك ﺗ َ ََّﱪ ُء ْوا ِﻣﻨَّﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ِﺮﳞْ ِ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْ َﲻﺎﻟَﻬُ ْﻢ َﺣ َ ٰ
اور تابعدار لوگ کہنے لگيں گے ،کاش ہم دنيا کی طرف دوباره جائيں تو ہم بھی ان سے ايسے
ہی بيزار ہو جائيں جيسے يہ ہم سے ہيں ،اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی انہيں ان کے اعمال دکھائے گا ان
کو حسرت دالنے کو ،يہ ہرگز جہنم سے نہيں نکليں گے۔
ف  ١آخرت ميں پيروں اور گدی نشينوں کی بےبسی اور بےوفائی پر مشرکين حسرت کريں گے
ليکن ان کو وہاں اس حسرت کا کوئی فائده نہيں ہوگا وه کہيں گے کاش دنيا ميں ہی وه شرک سے
توبہ کرليں
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﺣ ٰﻠ ًﻼ َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ ڮ َّو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ﺧ ُُﻄ ٰﻮ ِت اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١٦٨
لوگو! زمين ميں جتنی بھی حالل اور پاکيزه چيزيں ہيں انہيں کھاؤ پيو اور شيطانی راه پر مت
چلو ) (١وه تمہارا کھال دشمن ہے۔
١٦٨۔ ١يعنی شيطان کے پيچھے لگ کر ﷲ کی حالل کرده چيز کو حرام مت کرو۔ جس طرح
مشرکين نے کيا اپنے بتوں کے نام وقف کرده جانوروں کو وه حرام کر ليتے تھے ،جس کی
تفصيل سورة اال نعام ميں آئے گی۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ﷲ
ٰ
تعالی فرماتا ہے ميں نے اپنے بندوں کو حنيف پيدا کيا پس شيطان نے ان کو دين سے گمراه کر
ديا اور جو چيزيں ميں نے ان کے لئے حالل کی تھيں وه اس نے ان پر حرام کر ديں۔ )صحيح
مسلم کتاب الجنۃ وصفۃ نعيمھا واھلھا باب الصفات التی يعرف بھافی الدنيا اھل الجنۃ واھل النار
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْاي ُﻣ ُﺮُ ْﰼ ِاب ُّﻟﺴ ْ ۗﻮ ِء َواﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ ِء َو َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٦٩
وه تمہيں صرف برائی اور بےحيائی کا اور ﷲ ٰ
تعالی پر ان باتوں کے کہنے کا حکم ديتا ہے جن
کا تمہيں علم نہيں۔
ـــــﺎ َّو َﻻ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن ١٧٠
اهلل ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْﻞ ﻧَﺘَّﺒِـ ُﻊ َﻣﺎ ٓ َاﻟْ َﻔ ْﻴﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰا َابۗ َءانَ ۭ َا َوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ٰا َابۗ ُؤ ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ اﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
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اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب
ديتے ہيں ہم اس طريقے کی پيروی کريں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پايا ،گو ان کے
باپ دادے بےعقل اور گم کرده راه ہوں )(١۔
١٧٠۔١آج بھی اہل بدعت کو سمجھايا جائے کہ ان بدعات کی دين ميں کوئی اصل نہيں تو وه بھی
جواب ديتے ہيں کہ يہ رسميں تو ہمارے آباؤ اجداد سے چلی آرہی ہيں۔ حاالنکہ آباؤ جداد بھی
دينی بصيرت سے بےبہره اور ہدايت سے محروم ره سکتے ہيں اس لئے دالئل شريعت کے
مقابلے ميں آباء پرستی کی پيروی غلط ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے۔
َو َﻣﺜ َ ُﻞ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َﳈَﺜَﻞِ َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﻨ ِﻌ ُﻖ ِﺑ َﻤﺎ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻊ ِا َّﻻ ُدﻋَﺎۗ ًء َّو ِﻧﺪَ ا ۗ ًء ۭ ۻ ﺑُ ْﲂٌ ُ ْﲻ ٌﻲ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٧١
کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے
ہيں )سمجھتے نہيں( وه بہرے گونگے اور اندھے ہيں ،انہيں عقل نہيں )(١۔
١٧١۔ ١ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقليد آباء ميں اپنی عقل و فہم کو معطل کر رکھا ہے ان
جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بالتا اور پکارتا ہے وه جانور آواز تو سنتے ہيں ليکن يہ
نہيں سمجھتے کہ انہيں کيوں باليا اور پکارا جا رہا ہے؟ اسی طرح يہ آباؤ اجداد کی تقليد کرنے
والے بھی بہرے ہيں کہ حق کی آواز نہيں سنتے ،گونگے ہيں کہ ان کی زبان سے حق نہيں
نکلتا ،اندھے ہيں کہ حق کو ديکھنے سے عاجز ہيں اور بےعقل ہيں کہ دعوت حق اور دعوت
توحيد و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہيں۔ يہاں دعا سے قريب کی آواز اور ندا سے دور کی
آواز مراد ہے
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ َو ْاﺷ ُﻜ ُﺮ ْوا ِ ٰ ّ ِهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِا َّاي ُﻩ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ١٧٢
اے ايمان والو جو پاکيزه روزی ہم نے تمہيں دے رکھی ہيں انہيں کھاؤ پيو اور ﷲ ٰ
تعالی کا شکر
کرو ،اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو )(١۔
١٧٢۔ ١اس ميں اہل ايمان کو ان تمام چيزوں کے کھانے کا حکم ہے جو ﷲ نے حالل کی ہيں
اور اس پر ﷲ کا شکر ادا کرنے کی تاکيد ہے۔ اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ ﷲ کی حالل
کرده چيزيں ہی پاک ہيں حرام کرده اشياء پاک نہيں ہيں چاہے وه اپنے نفس کو کتنی ہی اچھی
کيوں نہ لگيں )جيسے اہل يورپ کو سور کا گوشت بﮍا پسند ہے( دوسرا يہ کہ بتوں کے نام پر
منسوب جانوروں اور اشيا کو مشرکين اپنے اوپر جو حرام کر ليتے تھے )جس کی تفصيل سورة
اال نعام ميں ہے( مشرکين کا يہ عمل غلط ہے اور اس طرح ايک حالل چيز حرام نہيں ہوتی تم
ان کی طرح ان کو حرام مت کرو )حرام صرف وہی ہيں جس کی تفصيل اس کے بعد والی آيت
ميں ہے( تيسرا يہ کہ اگر تم صرف ايک ﷲ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﺣ َّﺮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ ْﻴﺘَ َﺔ َوادلَّ َم َوﻟ َ ْﺤ َﻢ اﻟْ ِﺨ ْ ِﲋْﻳ ِﺮ َو َﻣﺎ ٓ ُا ِﻫ َّﻞ ِﺑ ٖﻪ ِﻟﻐ ْ َِﲑ ٰ ّ ِ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٧٣
اهلل ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺿْ ُﻄ َّﺮ ﻏَ ْ َﲑ َابغٍ َّو َﻻ ﻋَﺎ ٍد ﻓَ َﻼٓ ِا ْ َﰒ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تم پر مرده اور )بہا ہوا( خون اور سور کا گوشت اور ہر وه چيز جس پر ﷲ کے سوا دوسروں کا
نام پکارا گيا ہو حرام ہے ) (١پھر جو مجبور ہو جائے اور وه حد سے بﮍھنے واال اور زيادتی
کرنے واال نہ ہو ،اس پر ان کے کھانے ميں کوئی پابندی نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان
ہے۔
١٧٣۔ ١اس آيت ميں چار حرام کرده چيزوں کا ذکر ہے ليکن اسے کلمہ حصر )انما( کے ساتھ
بيان کيا گيا ہے جس سے ذہن ميں يہ شبہ پيدا ہوتا ہے کہ حرام صرف يہی چار چيزيں ہيں جبکہ
ان کے عالوه بھی کئی چيزيں ہيں جو حرام ہيں۔ اس لئے اول تو يہ سمجھ لينا چاہيے کہ حصر
ايک خاص سياق ميں آيا ہے يعنی مشرکين کے اس فعل کے ضمن ميں کہ وه حالل جانوروں کو
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بھی حرام قرار دے ليتے تھے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ وه حرام نہيں حرام تو صرف يہ ہيں۔ اس
لئے يہ حصر اضافی ہے يعنی اس کے عالوه بھی ديگر محرمات ہيں جو يہاں مذکور نہيں۔
دوسرا حديث ميں دو اصول جانوروں کی حلت وحرمت کے لئے بيان کر دئيے گئے ہيں وه آيت
کی صحيح تفسير کے طور پر سامنے رہنے چاہئيں۔ درندوں ميں ذوناب )وه درنده جو دانتوں
سے شکار کرے( اور پرندوں ميں ذومخلب )جو پنجے سے شکار کرے( حرام ہيں تيسرے جن
جانوروں کی حرمت حديث سے ثابت ہے مثال گدھا کتا وغيره وه بھی حرام ہيں جس سے اس
بات کی طرف اشاره نکلتا ہے کہ حديث بھی قرآن کريم کی طرح دين کا ماخذ اور دين ميں حجت
ہے اور دين دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے نہ کہ حديث کو نظر انداز کر کے صرف
قرآن سے۔ مرده سے مراد وه حالل جانور ہے جو بغير ذبح کيے طبعی طور پر يا کسی حادثے
سے )جس کی تفصيل المائده ميں ہے( مر گيا ہو يا شرعی طريقے کے خالف اسے ذبح کيا گيا
ہو مثال گال گھونٹ ديا جائے يا پتھر اور لکﮍی وغيره سے مارا جائے يا جس طرح آجکل مشينی
ذبح کا طريقہ ہے اس ميں جھٹکے سے مارا جاتا ہے البتہ حديث ميں دو مردار جانور حالل
قرار ديئے گئے ہيں ايک مچھلی دوسری ٹڈی وه اس حکم ميتہ سے مستثنی ہيں خون سے مراد
دم مسفوح ہے يعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے گوشت کے ساتھ جو خون لگا ره
جاتا ہے وه حالل ہے يہاں بھی دو خون حديث کی رو سے حالل ہيں کليجی اور تلی۔ خنزير يعنی
سور کا گوشت۔ سور بےغيرتی ميں بدترين جانور ہے ﷲ نے اسے حرام قرار ديا ہے
)وما اھل( وه جانور يا کوئی اور چيز جسے غير ﷲ کے نام پر پکارا جائے اس سے مراد وه
جانور ہيں جو غير ﷲ کے نام پر ذبح کيے جائيں جيسے مشرکين عرب الت وعزی وغيره کے
ناموں پر ذبح کرتے تھے يا آگ کے نام پر جيسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی ميں وه جانور
بھی آجاتے ہيں جو جاہل مسلمان فوت شده بزرگوں کی عقيدت ومحبت ان کی خوشنودی وتقرب
حاصل کرنے کے لئے يا ان سے ڈرتے اور اميد رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے
ہيں يا مجاورين کو بزرگوں کی نياز کے نام پر دے آتے ہيں )جيسے بہت سے بزرگوں کی
قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہيں مثال داتا صاحب کی نياز کے لئے بکرے يہاں جمع کرائے جائيں
ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت ﷲ ہی کا نام لے کر ذبح کيا جائے يہ حرام ہی ہونگے
کيونکہ اس سے مقصود رضائے الہی نہيں رضائے اہل قبور اور تعظيم لغير ﷲ يا خوف يا رجاء
ميں غير ﷲ )غير ﷲ سے مافوق االسباب طريقے سے ڈر يا اميد( ہے جو شرک ہے اسی
طريقے سے جانوروں کے عالوه جو اشياء بھی غير ﷲ کے نام پر نذر و نياز کے اور چﮍھاوے
کی ہوں گی حرام ہوں گی جيسے قبروں پر لے جا کر يا وہاں سے خريد کر قبور کے اردگرد
فقراء ومساکين پر ديگوں اور لنگروں کی يا مٹھائی اور پيسوں پر کی تقسيم يا وہاں صندوقچی
ميں نذر نياز کے پيسے ڈالنا ہے يا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا يہ سب کام حرام اور
ناجائز ہيں کيونکہ يہ سب غير ﷲ کی نذر و نياز کی صورتيں ہيں اور نذر بھی نماز روزه وغيره
عبادات کی طرح ايک عبادت ہے اور عبادات کی ہر قسم صرف ايک ﷲ کے لئے مخصوص
ہے اسی لئے حديث ميں ہے )ملعون من ذبح لغيرﷲ( صحيح الجامع الصغير وزيادتہ البانی
ج٢ص (١٠٢٤جس نے غير ﷲ کے نام جانور ذبح کيا وه ملعون ہے۔ تفسير عزيزی ميں بحوالہ
تفسير نيشابوری ہے اجمع العلماء لوان مسلما ذبح ذبيحۃ يريد بذبحھا التقرب الی غير ﷲ صار
مرتدا وذبيحتہ ذبيحۃ مرتد )تفسير عزيزی ص٦١١بحوالہ اشرف الحواشی علماء کا اس بات پر
اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غير ﷲ کا تقرب حاصل کرنے کی نيت سے ذبح
کيا تو وه مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبيحہ ايک مرتد کا ذبيحہ ہوگا۔
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ۗ
اهلل ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َو َﻻ ﻳُ َﺰ ِﻛّﳱْ ِ ْﻢ ښ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َوﻳَﺸْ َ ُﱰ ْو َن ِﺑ ٖﻪ ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۙ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َﻣﺎ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮﳖِ ِ ْﻢ ِا َّﻻ اﻟﻨَّ َﺎر َو َﻻ ﻳُ َ ِﳫّ ُﻤﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ١٧٤
بيشک جو لوگ ﷲ ٰ
تعالی کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہيں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قيمت
تعلی ان سے
پر بيچتے ہيں ،يقين مانو کہ يہ اپنے پيٹ ميں آگ بھر رہے ہيں قيامت کے دن ﷲ ٰ
بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہيں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ْاﺷ َ َﱰ ُوا اﻟﻀَّ ٰﻠ َ َةل ِابﻟْﻬُﺪٰ ى َواﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِابﻟْ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِة ۚﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْﺻ َ َﱪ ُﮬ ْﻢ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎر ١٧٥
ِٕ
يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے گمراہی کو ہدايت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خريد ليا
ہے ،يہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہيں۔
اهلل ﻧَ َّﺰ َل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ ۭ َوا َِّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ِﺷ َﻘ ٍﺎق ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ ١٧٦ۧ
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
ان عذابوں کا باعث يہی ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب ميں اختالف کرنے
والے يقينًا دور کے خالف ميں ہيں۔
ﴩ ِق َواﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮ ِب َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اﻟْ ِ َّﱪ َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ َوا ْﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َواﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ ۚ َو ٰا َﰏ اﻟْ َﻤﺎ َل ﻋَ ٰﲇ ُﺣ ِﺒّ ٖﻪ َذ ِوي
ﻟَﻴ َْﺲ اﻟْ ِ َّﱪ َا ْن ﺗ َُﻮﻟ ُّ ْﻮا ُو ُﺟ ْﻮ َﮬ ُ ْﲂ ِﻗـ َﺒ َﻞ اﻟْ َﻤ ْ ِ
ِٕ
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺎ َﺳﺎۗ ِء
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰا َﰏ َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة ۚ َواﻟْ ُﻤ ْﻮﻓُ ْﻮ َن ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ِ ْﱒ ِا َذا ٰﻋﮭَﺪُ ْوا ۚ َو ٰ ّ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۙ َواﻟ َّﺴﺎۗﯨ ِﻠ ْ َﲔ َو ِﰲ ّ ِاﻟﺮﻗَ ِﺎب ۚ َو َاﻗَﺎ َم َّ
اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َواﻟْﻴَـ ٰﺘ ٰﻤﻰ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ َﲔ َوا ْﺑ َﻦ َّ
ِٕ
ۗ
اﻟﴬا ۗ ِء َو ِﺣ ْ َﲔ اﻟْ َﺒ ْﺎ ِس ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻﺪَ ﻗُ ْﻮا ۭ َو ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ُﻤﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٧٧
َو َّ َّ
ِٕ
ِٕ
ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے ميں ہی نہيں ) (١بلکہ حقيقتًا اچھا وه
شخص ہے جو ﷲ ٰ
تعالی پر ،قيامت کے دن پر ،فرشتوں پر ،کتاب ﷲ اور نبيوں پر ايمان رکھنے
واال ہو ،جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں ،يتيموں ،مسکينوں ،مسافروں اور
سوال کرنے والوں کو دے ،غالموں کو آزاد کرے ،نماز کی پابندی اور زکوة کی ادائيگی کرے،
جب وعده کرے تب اسے پورا کرے ،تنگدستی ،دکھ درد اور لﮍائی کے وقت صبر کرے ،يہی
سچے لوگ ہيں اور يہی پرہيزگار ہيں۔
١٧٧۔ ١يہ آيت قبلے کے ضمن ميں ہی نازل ہوئی۔ ايک تو يہودی اپنے قبلے کو )جو بيت
المقدس کا مغربی حصہ ہے( اور نصاری اپنے قبلے کو )جوبيت المقدس کا مشرقی حصہ ہے(
بﮍی اہميت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمان تحويل قبلہ پر
چہ مگوئياں کر رہے تھے جس سے بعض دفعہ رنجيده دل ہو جاتے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا مشرق
يا مغرب کی طرف رخ کر لينا بذات خود کوئی نيکی نہيں ہے بلکہ يہ تو صرف مرکزيت اور
اجتماعيت کے حصول کا ايک طريقہ ہے ،اصل نيکی تو ان عقائد پر ايمان رکھنا ہے جو ﷲ نے
بيان فرمائے اور ان اعمال و اخالق کو اپنانا ہے جس کی تاکيد اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان
عقائد و اعمال کا بيان ہے۔ ﷲ پر ايمان يہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات ميں يکتا اور تمام
عيوب سے پاک قرآن و حديث ميں بيان کرده تمام صفات باری ٰ
تعالی کو بغير کسی تاويل کے
تسليم کيا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے حشر نشر اور جنت اور دوزخ پر يقين رکھا جائے۔
الباساء سے تنگ دستی اور شدت فقر۔ الضراء سے نقصان يابيماری اَ ْلبَاس سے لﮍائی اور اس
کی شدت مراد ہے۔ ان تينوں حالتوں ميں صبر کرنا ،يعنی احکامات ٰالہی سے انحراف نہ کرنا
نہايت کٹھن ہوتا ہے اس لئے ان حالتوں کو خاص طور پر بيان فرمايا ہے۔
ﳾ ٌء ﻓَﺎ ِﺗ ّـ َﺒﺎ ٌع ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َو َا َدا ۗ ٌء
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ ِﻘ َﺼ ُﺎص ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﺘ ٰﲇ ۭ َاﻟْ ُﺤ ُّــﺮ ِابﻟْ ُﺤ ّ ِــﺮ َواﻟْ َﻌ ْﺒﺪُ ِابﻟْ َﻌ ْﺒ ِﺪ َو ْ ُاﻻﻧ ْٰـﱺ ِاب ْ ُﻻﻧ ْٰـﱺ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ُﻋ ِﻔ َﻲ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ َ ْ
ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِ ِاب ْﺣ َﺴ ٍﺎن ۭ ٰذ ِ َكل َ ْﲣ ِﻔ ْﻴ ٌﻒ ِّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َو َر ْﲪَـ ٌﺔ ۭ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻋ َﺘﺪٰ ى ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل ﻓَ َ ٗهل ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ١٧٨
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اے ايمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لينا فرض کيا گيا ہے ،آزاد ،آزاد کے بدلے  ,غالم  ,غالم
کے بدلے عورت ,عورت کے بدلے ) (١ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ
معافی دے دی جائے اسے بھالئی کی اتباع کرنی چاہيے اور آسانی کے ساتھ ديت ادا کرنی
چاہيے ) (٢تمہارے رب کی طرف سے يہ تخفيف اور رحمت ہے ) (٣اس کے بعد بھی جو
سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا )(٤۔
١٧٨۔ ١زمانہ جاہليت ميں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہيں اس ليے زورآور قبيلے کمزور قبيلوں
پر جس طرح چاہتے ظلم کا ارتکاب کر ليتے۔ ايک ظلم کی شکل يہ تھی کہ کسی طاقتور قبيلے
کا کوئی مرد قتل ہو جاتا وه صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کے قبيلے کے کئی
مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبيلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے اور عورت
کے بدلے مرد کو اور غالم کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس فرق و امتياز کو ختم
کرتے ہوئے کہ جو قاتل ہوگا قصاص )بدلے( ميں اسی کو قتل کيا جائے گا۔ جس سے واضح ہو
جاتا ہے کہ قصاص ميں قاتل ہی کو قتل کيا جائے۔ )فتح القدير( مزيد ديکھيے سورة مائده
آيت۔٤٥۔
ٰ
١٧٨۔ ٢معافی کی دو سورتيں ہيں ايک بغير معاوضہ يعنی ديت لئے بغير محض رضائی الہی
کے لئے معاف کر دينا دوسری صورت ميں قصاص کے بجائے ديت قبول کر لينا اگر يہ
دوسری صورت اختيار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب ديت بھالئی کی پيروی کرے بغير
تنگ کئے اچھے طريقے سے ديت کی ادائيگی کرے۔ اوليائے مقتول نے اس کی جان بخشی کر
کے اس پر جو احسان کيا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔
ٰ
١٧٨۔ ٣يہ تخفيف اور رحمت )يعنی قصاص( معافی يا ديت تين صورتيں ﷲ تعالی کی طرف
سے خاص تم پر ہوئی ہيں ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لئے قصاص يا معافی تھی ديت
نہيں تھی اور اہل انجيل )عيسائيوں( ميں صرف معافی ہی تھی قصاص تھا نہ ديت )ابن کثير(
١٧٨۔ ٤قبول ديت يا اخذ ديت کے بعد قتل بھی کر دے تو يہ سرکشی اور زيادتی ہے جس کی
سزا اسے دنيا اور آخرت ميں بھگتنی ہو گی۔
َوﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ اﻟْ ِﻘ َﺼ ِﺎص َﺣ ٰﻴﻮ ٌة ﻳّـٰ ٓ ُﺎ ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٧٩
عقلمندو! قصاص ميں تمہارے لئے زندگی ہے اس کے باعث تم )قتل ناحق سے( رکو گے )(١۔
١٧٩۔ ١جب قاتل کو يہ خوف ہوگا کہ ميں بھی قصاص ميں قتل کر ديا جاؤں گا تو پھر اسے
کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہ ہوگی اور جس معاشرے ميں يہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے
وہاں يہ خوف معاشرے کو قتل اور خونريزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے ميں
نہايت امن اور سکون رہتا ہے اس کا مشاہده آج بھی سعودی معاشرے ميں کيا جا سکتا ہے جہاں
اسالمی حدود کے نفاذ کی يہ برکات الحمد موجود ہيں۔ کاش دوسرے ممالک بھی اسالمی
حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو يہ پر سکون زندگی مہيا کر سکيں۔
ﴬ َا َﺣﺪَ ُﰼُ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ِا ْن ﺗَ َﺮكَ ﺧ ْ َ َۨﲑا ښ اﻟْ َﻮ ِﺻﻴَّ ُﺔ ِﻟﻠْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ َو ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑ ْ َِﲔ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۚ َﺣﻘًّﺎ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ١٨٠ۭ
ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا َذا َﺣ َ َ
تم پر فرض کر ديا گيا کہ جب تم ميں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں
باپ اور قرابت داروں کے لئے اچھائی کے ساتھ وصيت کر جائے ) (١پرہيزگاروں پر يہ حق
اور ثابت ہے۔
١٨٠۔ ١وصيت کرنے کا يہ حکم آيت مواريث کے نزول سے پہلے ديا گيا تھا اب يہ منسوخ ہے۔
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا فرمان ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے ديا ہے
)يعنی ورثہ کے حصے مقر کر دئيے ہيں( پس اب کسی وارث کے لئے وصيت کرنا جائز نہيں
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البتہ اب ايسے رشتہ داروں کے لئے وصيت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں يا راه خير ميں
خرچ کرنے کے لئے کی جا سکتی ہے اور اس کی زياده سے زياده حد ايک تہائی مال ہے اس
سے زياده کی وصيت نہيں کی جا سکتی۔
ﻓَ َﻤ ْۢﻦ ﺑ َ َ ٗ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٨١ۭ
ﺪَّهل ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣﺎ َ ِﲰ َﻌ ٗﻪ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ِاﺛْ ُﻤ ٗﻪ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﺒ ِّﺪﻟُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناه بدلنے والے پر ہی ہوگا ،واقع ہی ﷲ
ٰ
تعالی سننے واال اور جاننے واال ہے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٨٢ۧ
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺧ ََﺎف ِﻣ ْﻦ ُّﻣ ْﻮ ٍص َﺟﻨَﻔًﺎ َا ْو ِاﺛْ ًﻤـﺎ ﻓَ َﺎ ْﺻﻠَ َﺢ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻓَ َﻼٓ ِا ْ َﰒ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ہاں جو شخص وصيت کرنے والے کی جانبداری يا گناه کی وصيت کر دينے سے ڈرے ) (١پس
وه ان ميں آپس ميں صلح کرا دے تو اس پر گناه نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان ہے۔
١٨٢۔َ ١جنَفًا )مائل ہونا( کا مطلب ہے غلطی يا بھول سے کسی ايک رشتہ دار کی طرف زياده
مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے اور اِث ًما سے مراد ہے جان بوجھ کر ايسا کرے تو مراد
گناه کی وصيت ہے جس کا بدلنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
وصيت ميں عدل و انصاف کا اہتمام ضروری ہے ورنہ دنيا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا
ارتکاب اس کے اُخروی نجات کے نقط نظر سے سخت خطرناک ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ ا َّ ِذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ ّ ِ
اﻟﺼ َﻴﺎ ُم َ َامك ُﻛﺘِ َﺐ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٨٣ۙ
اے ايمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کيا گيا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے
ٰ
تقوی اختيار کرو )(١۔
گئے تھے ،تاکہ تم
١٨٣۔ ١صيا ُم ،صو ُم )روزه( کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہيں صبح صادق سے لے کر
غروب آفتاب تک کھانے پينے اور بيوی سے ہم بستری کرنے سے ﷲ کی رضا کے لئے رُکے
رہنا يہ عبادت چونکہ نفس کی طہارت اور تزکيہ کے لئے بہت اہم ہے اس لئے اسے تم سے
ٰ
ٰ
تقوی
تقوی کا حصول ہے۔ اور
پہلی امتوں پر بھی فرض کيا گيا تھا۔ اس کا سب سے بﮍا مقصد
انسان کے اخالق وکردار کے سنوارنے ميں بنيادی کردار ادا کرتا ہے۔
َا َّاي ًﻣﺎ َّﻣ ْﻌﺪُ ْود ٍٰت ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ِﺮﻳْﻀً ﺎ َا ْو ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَ ِﻌﺪَّ ٌة ِ ّﻣ ْﻦ َا َّاي ٍم ُاﺧ ََﺮ ۭ َوﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ِﻄ ْﻴ ُﻘ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِﻓﺪْ ﻳ َ ٌﺔ َﻃ َﻌﺎ ُم ِﻣ ْﺴ ِﻜ ْ ٍﲔ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗ ََﻄ َّﻮ َع ﺧ ْ ًَﲑا ﻓَﻬ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ َّ ٗهل ۭ َو َا ْن
ﺗ َُﺼ ْﻮ ُﻣ ْﻮا ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٨٤
گنتی کے چند دن ہيں ليکن تم ميں سے جو شخص بيمار ہو يا سفر ميں ہو تو وه اور دنوں ميں
گنتی پورا کر لے ) (١اور اس کی طاقت رکھنے والے ) (٢فديہ ميں ايک مسکين کو کھانا ديں،
پھر جو شخص نيکی ميں سبقت کرے وه اس کے لئے بہتر ہے ) (٣ليکن تمہارے حق ميں بہتر
کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔
١٨٤۔ ١يہ بيمار اور مسافر کو رخصت دے دی گئی ہے کہ بيماری يا سفر کی وجہ سے رمضان
المبارک ميں جتنے روزے نہ رکھ سکے ہوں وه بعد ميں رکھ کر گنتی پوری کرليں ۔
١٨٤۔ ٢ي ُِطيقُونَهُ کا ترجمہ يتجشمونہ )نہايت مشقت سے روزه رکھ سکيں( کيا گيا ہے۔ يعنی جو
شخص بﮍھاپے يا بيماری کی وجہ سے جسے شفايابی کی اميد نہ ہو روزه رکھنے ميں مشقت
محسوس کرے وه ايک مسکين کو کھانا بطور فديہ دے دے ليکن زياده تر مفسرين نے اس کا
ترجمہ طاقت ہی کيا ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ ابتدا اسالم ميں روزے کی عادت نہ ہونے کی
وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی تھی کہ اگر وه روزه نہ رکھيں تو
ص ْمهُ(
اس کے بدلے ميں ايک مسکين کو کھانا ديا کريں۔ ليکن بعد ميں )فَ َم ْن َش ِھ َد ِم ْن ُك ُم ال ﱠشھ َْر فَ ْليَ ُ
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2۔ البقرة (185:کے ذريعے سے منسوخ کر کے ہر صاحب طاقت کے لئے روزه فرض کر ديا
گيا تاہم زياده بوڑھے دائمی مريض کے لئے اب بھی يہ حکم ہے کہ وه فديہ دے ديں ،دودھ
پالنے والی عورتيں اگر مشقت محسوس کريں تو وه مريض کے حکم ميں ہونگی يعنی وه روزه
نہ رکھيں بعد ميں روزے کی قضا ديں۔
١٨٤۔ ٣جو خوشی سے ايک مسکين کے بجائے دو يا تين مسکينوں کو کھانا کھال دے تو اس
کے لئے زياده بہتر ہے۔
ﺷَ ﻬ ُْﺮ َر َﻣﻀَ َﺎن َّ ِاذل ْ ٓي ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﻓ ْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن ُﮬﺪً ى ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َو ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ِّﻣ َﻦ اﻟْﻬُﺪٰ ى َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ ِﺎن ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﻬِﺪَ ِﻣﻨْ ُ ُﲂ اﻟﺸَّ ﻬ َْﺮ ﻓَﻠْ َﻴ ُﺼ ْﻤ ُﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن َﻣ ِﺮﻳْﻀً ﺎ َا ْو ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَ ِﻌﺪَّ ٌة
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ َﮬﺪٰ ُ ْ
ﯨﲂ َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن ١٨٥
ِ ّﻣ ْﻦ َا َّاي ٍم ُاﺧ ََﺮ ۭ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
ﴪ ۡ َو ِﻟ ُﺘ ْ ِﳬﻠُﻮا اﻟْ ِﻌ َّﺪ َة َو ِﻟ ُﺘ َﻜ ِ ّ ُﱪوا ٰ ّ َ
ُﴪ َو َﻻ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ﺑ ُ ُِﲂ اﻟْ ُﻌ ْ َ
اهلل ﺑ ُ ُِﲂ اﻟْﻴ ْ َ
ماه رمضان وه ہے جس ميں قرآن اتارا گيا ) (١جو لوگوں کو ہدايت کرنے واال ہے اور جس ميں
ہدايت کی حق وباطل کی تميز کی نشانياں ہيں تم ميں سے جو شخص اس مہينے کو پائے اور
روزه رکھنا چاہے ،ہاں جو بيمار ہو يا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں يہ گنتی پوری کرنی چاہيے
ﷲ ٰ
تعالی کا اراده تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہيں وه چاہتا ہے تم گنتی پوری کرلو اور
ﷲ ٰ
تعالی کی دی ہوئی ہدايت پر اس طرح کی بﮍائياں بيان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔
١٨٥۔ ١رمضان ميں نزول قرآن کا يہ مطلب نہيں کہ مکمل قرآن کسی ايک رمضان ميں نازل
ہوگيا بلکہ يہ ہے کہ رمضان کی شب قدر ميں لوح محفوظ سے آسمان دنيا پر اتار ديا گيا اور
وہاں سے حسب حاالت ٢سالوں تک اترتا رہا )ابن کثير(۔ اس لئے يہ کہنا قرآن رمضان ميں يا
ليلۃ القدر مبارکہ ميں اترا يہ سب صيح ہے۔ کيونکہ لوح محفوظ سے تو رمضان ميں ہی اترا ہے
اور ليلۃ القدر اور ليلۃ المبارکہ يہ ايک ہی رات ہے يعنی قدر کی رات جو رمضان ميں ہی آتی
ہے۔ بعض کے نزديک اس کا مفہوم يہ ہے کہ رمضان ميں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور وحی جو
غار حرا ميں آئی وه رمضان ميں آئی۔ اس اعتبار سے قرآن مجيد اور رمضاں المبارک کا آپس
ميں نہايت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم اس ماه مبارک ميں
حضرت جبرائيل عليہ السالم سے قرآن کا دور کيا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے رمضان ميں جبرائيل عليہ السالم کے ساتھ دو مرتبہ دور کيا رمضان
کی تين راتوں )٢٣۔٢۵۔ اور (٢٧ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے صحابہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کو
باجماعت قيام الليل بھی کرايا جس کو اب تراويح کہاجاتا ہے )صحيح ترمذی وسنن ابن ماجہ
البانی( ۔
َوِا َذا َﺳ َﺎ َ َكل ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي َﻋ ِ ّ ْﲎ ﻓَ ِﺎ ِ ّ ْﱏ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ ۭ ُاﺟِ ْﻴ ُﺐ َدﻋ َْﻮ َة ادلَّ اعِ ِا َذا َدﻋَ ِﺎن ۙﻓَﻠْﻴَ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ِ ْﱄ َوﻟْ ُﻴ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ ِ ْاﰊ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮ ُﺷﺪُ ْو َن ١٨٦
جب ميرے بندے ميرے بارے ميں آپ سے سوال کريں تو آپ کہہ ديں کہ ميں بہت ہی قريب ہوں
ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وه مجھے پکارے قبول کرتا ہوں ) (١اس لئے لوگوں کو
بھی چاہيے وه ميری بات مان ليا کريں اور مجھ پر ايمان رکھيں يہی ان کی بھالئی کا باعث ہے۔
١٨٦۔ ١رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے درميان دعا کا مسئلہ بيان کر کے يہ واضح کر
ديا کہ رمضان المبارک ميں دعا کی بﮍی فضيلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہيے خصوصا
افطاری کے وقت کو قبوليت دعا کا خاص وقت بتاليا گيا ہے۔ تاہم قبوليت دعا کے لئے ضروری
ہے ان آداب شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حديث ميں بيان ہوئے ہيں۔ اسی طرح
احاديث ميں حرام خوراک سے بچنے اور خشوع و خضوع کا اہتمام کرنے کی تاکيد بھی کی
گئی ہے۔

Page 65 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ُا ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ﻟ َ ْﻴ َ َةل ّ ِ
ﴍ ْو ُﮬ َّﻦ
اﻟﺼ َﻴﺎ ِم َّاﻟﺮﻓَ ُﺚ ِا ٰﱃ ِﻧ َﺴﺎۗﯨ ُ ْﲂ ۭ ُﮬ َّﻦ ِﻟ َﺒ ٌﺎس ﻟ َّ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ِﻟ َﺒ ٌﺎس ﻟَّﻬ َُّﻦ ۭﻋَ ِ َﲅ ٰ ّ ُ
اهلل َاﻧ َّ ُ ْﲂ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َ ْﲣ َﺘﺎﻧ ُْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ﻓَﺘَ َ
ﺎب ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻋﻔَﺎ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ۚ ﻓَﺎﻟْ ٰ َﱧ َاب ِ ُ
ِٕ
َ
َ
اﴍﺑُ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ َﺘﺒَ َّ َﲔ ﻟ ُ ُﲂ اﻟْ َﺨ ْﻴﻂُ ْ َاﻻﺑْ َﻴ ُﺾ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺨ ْﻴﻂِ ْ َاﻻ ْﺳ َﻮ ِد ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ۠ ُ َّﰒ َا ِﺗ ُّﻤﻮا ّ ِ
ﺎﴍ ْو ُﮬ َّﻦ َو َاﻧ ُ ْْﱲ
َواﺑْ َﺘﻐ ُْﻮا َﻣﺎ َﻛ َﺘ َﺐ ٰ ّ ُ
اﻟﺼ َﻴﺎ َم ِا َﱃ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ۚ َو َﻻ ﺗُـ َﺒ ِ ُ
اهلل ﻟ ُ ْﲂ َ۠و ُ ُﳇ ْﻮا َو ْ َ
كل ُﺣﺪُ ْو ُد ٰ ّ ِ
ٰﻋ ِﻜ ُﻔ ْﻮ َن ۙ ِﰲ اﻟْ َﻤ ٰﺴﺠِ ِﺪ ۭ ِﺗ ْ َ
اهلل ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٨٧
اهلل ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُ ْﻮ َﮬﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
روزوں کی راتوں ميں اپنی بيويوں سے جماع تمہارے لئے حالل کيا گيا وه تمہارا لباس ہيں اور
تم ان کے لباس ہو تمہاری پوشيده خيانتوں کا ﷲ ٰ
تعالی کو علم ہے اس نے تمہاری توبہ قبول فرما
کر تم سے درگزر فرماليا اب تمہيں ان سے مباشرت کی اور ﷲ ٰ
تعالی کی لکھی ہوئی چيز کی
تالش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پيتے رہو يہاں تک کہ صبح کا سفيد دھاگہ سياه دھاگے
سے ظاہر ہو جائے ) (١پھر رات تک روزے کو پورا کرو ) (٢اور عورتوں سے اس وقت
مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں ميں اعتکاف ميں ہو ،يہ ﷲ ٰ
تعالی کی حدود ہيں تم ان کے
قريب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی اپنی آيتيں لوگوں کے لئے بيان فرماتا ہے تاکہ وه بچيں۔
١٨٧۔ ١ابتدا اسالم ميں ايک حکم يہ تھا کہ روزه افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز يا سونے
تک کھانے پينے اور بيوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی سونے کے بعد ان ميں سے
کوئی کام نہيں کيا جا سکتا تھا ظاہر بات ہے يہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل مشکل تھا۔ ﷲ
ٰ
تعالی نے اس آيت ميں يہ دونوں پابندياں اٹھا ليں اور افطار سے لے کر صبح صادق تک کھانے
پينے اور بيوی سے مباشرت کرنے کی اجازت فرما دی۔
١٨٧۔ ٢يعنی رات ہوتے ہی )سورج غروب کے فورا بعد( روزه افطار کر لو تاخير مت کرو
جيسا کہ حديث ميں بھی روزه جلد افطار کرنے کی تاکيد اور فضيلت آئی ہے دوسرا يہ کہ ايک
روزه افطار کئے بغير دوسرا روزه رکھ لينا اس سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے نہايت سختی
سے منع فرمايا ہے۔ )کتب حديث(
١٨٧۔ ٣اعتکاف کی حالت ميں بيوی سے مباشرت اور بوس و کنار کی اجازت نہيں ہے البتہ
مالقات اور بات چيت جائز ہے۔ اعتکاف کے لئے مسجد ضروری ہے چاہے مرد ہو چاہے
عورت۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بيويوں نے بھی مسجد ميں اعتکاف کيا اس لئے عورتوں کا
اپنے گھروں ميں اعتکاف ميں بيٹھنا صحيح نہيں ہے البتہ مسجد ميں ان کے لئے ہرچيز کا
مردوں سے الگ انتظام کرنا ضروری ہے تاکہ مردوں سے کسی طرح اختالط نہ ہو جب تک
مسجد ميں معقول محفوظ اور مردوں سے بالکل الگ انتظام نہ ہو عورتوں کو مسجد ميں
اعتکاف بيٹھنے کی اجازت نہيں دينی چاہيے يہ ايک نفلی عبادت ہے جب تک پوری طرح تحفظ
نہ ہو اس نفلی عبادت سے گريز بہتر ہے فقہ کا اصول ہے۔ )درء المفاسد يقدم علی جلب
المصالح( )مصالح کے اصول کے مقابلے ميں مفاسد سے بچنا اور ان کو ٹالنا زياده ضروری
ہے(
َو َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮٓا َا ْﻣ َﻮاﻟَ ُ ْﲂ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ َوﺗُﺪْ ﻟُ ْﻮا ﲠِ َﺎ ٓ ِا َﱃ اﻟْ ُﺤ َّﲀ ِم ِﻟ َﺘ ْﺎ ُ ُﳇ ْﻮا ﻓَ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻣ َﻮالِ اﻟﻨَّ ِﺎس ِاب ْ ِﻻ ْ ِﰒ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٨٨ۧ
اور ايک دوسرے کا مال ناحق نہ کھايا کرو ،نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال
ظلم و ستم سے اپنا کر ليا کرو ،حاالنکہ تم جانتے ہو )(١۔
١٨٨۔ ١ايسے شخص کے بارے ميں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو ليکن حق والے کے پاس
ثبوت نہ ہو اس کمزوری سے فائده اٹھا کر وه عدالت يا حاکم مجاز سے اپنے حق ميں فيصلہ
کروا لے اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے يہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ عدالت کا فيصلہ ظلم
اور حرام کو جائز اور حالل نہيں کر سکتا۔ يہ ظالم عند ﷲ مجرم ہوگا )ابن کثير(
ﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ ْ َاﻻ ِﻫ َّ ِةل ۭ ﻗُ ْﻞ ِﮬ َﻰ َﻣ َﻮا ِﻗ ْﻴ ُﺖ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َواﻟْ َﺤ ّ ِﺞ ۭ َوﻟَﻴ َْﺲ اﻟْ ِ ُّﱪ ِ َاب ْن اتَ ْ ﺗُﻮا اﻟْ ُﺒ ُﻴ ْﻮ َت ِﻣ ْﻦ ُﻇﻬ ُْﻮ ِر َﮬﺎ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اﻟْ ِ َّﱪ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ ٰﻘﻰ ۚ َو ْاﺗُﻮا اﻟْ ُﺒ ُﻴ ْﻮ َت ِﻣ ْﻦ َاﺑْ َﻮاﲠِ َﺎ ۠
اهلل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٨٩
َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
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لوگ آپ سے چاند کے بارے ميں سوال کرتے ہيں آپ کہہ ديجئے کہ يہ لوگوں )کی عبادت( کے
وقتوں اور حج کے موسم کے لئے ہے )احرام کی حالت ميں ( اور گھروں کے پيچھے سے
تمہارا آنا کچھ نيکی نہيں  ،بلکہ نيکی واال وه ہے جو متقی ہو اور گھروں ميں تو دروازوں ميں
سے آيا کرو ف ٢اور ﷲ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامياب ہو جاؤ
١٨٩۔ ١انصار جاہليت ميں جب حج يا عمره کا احرام باندھ ليتے اور پھر کسی خاص ضرورت
کے لئے گھر آنے کی ضرورت پﮍ جاتی تو دروازے سے آنے کے بجائے پيچھے سے ديوار
پھالنگ کر اندر آتے ،اس کو نيکی سمجھتے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ نيکی نہيں ہے۔
َوﻗَﺎ ِﺗﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺘ ِﺪﻳْ َﻦ ١٩٠
اهلل َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ ْﻌ َﺘﺪُ ْوا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
لﮍو ﷲ کی راه ميں جو تم سے لﮍتے ہيں اور زيادتی نہ کرو ) (١ﷲ ٰ
تعالی زيادتی کرنے والوں
کو پسند نہيں فرماتا
١٩٠۔ ١اس آيت ميں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لﮍنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے
آماده قتل رکھتے تھے۔ تاہم زيادتی سے منع فرمايا جس کا مطلب يہ ہے کہ عورتوں ،بچوں اور
بوڑھوں کو قتل نہ کرو جن کا جنگ ميں حصہ نہ ہو اسی طرح درخت وغيره جال دينا يا
جانوروں کو بغير مصلحت کے مار ڈالنا بھی زيادتی ہے جس سے بچا جائے )ابن کثير(۔
َوا ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﺛَ ِﻘ ْﻔ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َو َا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َاﺧ َْﺮ ُﺟ ْﻮ ُ ْﰼ َواﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ ُﺔ َاﺷَ ﺪُّ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘﺘْﻞِ ۚ َو َﻻ ﺗُ ٰﻘ ِﺘﻠُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ٰﻘ ِﺘﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ٰﻗﺘَﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ
ﻓَﺎ ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُء ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ١٩١
انہيں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہيں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہيں نکاال ہے اور )سنو( فتنہ قتل
سے زياده سخت ہے ) (١اور مسجد حرام کے پاس ان سے لﮍائی نہ کرو جب تک کہ يہ خود تم
سے نہ لﮍيں ،اگر يہ تم سے لﮍيں تو تم بھی انہيں مارو ) (٢کافروں کا بدلہ يہی ہے۔
١٩١۔ ١مکہ ميں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے اس لئے کفار سے قتال ممنوع تھا
ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدينہ ميں جمع ہو گئی تو پھر ان کو جہاد کی اجازت
دے دی گئی۔ ابتداء ميں آپ صرف انہی سے لﮍتے جو مسلمانوں سے لﮍنے ميں پہل کرتے اس
کے بعد اس ميں مزيد توسيع کر دی گئی اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے عالقوں
ميں بھی جا کر جہاد کيا قرآن کريم نے )اَ ْعندَا( زيادتی کرنے سے منع فرمايا اس لئے نبی کريم
صلی ﷲ عليہ وسلم اپنے لشکر کو تاکيد فرماتے کہ خيانت ،بد عہدی اور مثلہ نہ کرنا نہ بچوں
اور عورتوں اور گرجوں ميں مصروف عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا۔ اسی طرح درختوں کو
جالنے اور حيوانات کو بغير کسی مصلحت کے مارنے سے بھی منع فرمايا )ابن کثير(۔ جس
طرح کفار نے تمہيں مکہ سے نکاال تھا اسی طرح تم بھی ان کو مکہ سے نکال باہر کرو۔
چنانچہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان نہيں ہوئے انہيں مدت معاہده ختم ہونے کے بعد وہاں
سے نکل جانے کا حکم دے ديا گيا۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک ہے يہ قتل سے بھی زياده سخت
ہے اس ليے اس کو ختم کرنے کے ليے جہاد سے گريز نہيں کرنا چاہيے ۔
١٩١۔ ٢حدود حرم ميں قتال منع ہے ليکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھيں اور تم
سے لﮍيں تو تمہيں بھی ان سے لﮍنے کی اجازت ہے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٩٢
ﻓَ ِﺎ ِن ا ْﻧﳤَ َ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اگر يہ باز آجائيں تو ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان ہے۔
َو ٰﻗ ِﺘﻠُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َﺣ ٰ ّﱴ َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ َّوﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ّ ِادل ْﻳ ُﻦ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﻓَ ِﺎ ِن ا ْﻧﳤَ َ ْﻮا ﻓَ َﻼ ﻋُﺪْ َو َان ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٩٣
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ان سے لﮍو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور ﷲ ٰ
تعالی کا دين غالب نہ آجائے اگر يہ رک جائيں
)تو تم بھی رک جاؤ( زيادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے
اهلل َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ
اهلل َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
َاﻟﺸَّ ﻬ ُْﺮ اﻟْ َﺤ َﺮا ُم ِابﻟﺸَّ ﻬْ ِﺮ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َواﻟْ ُﺤ ُﺮ ٰﻣ ُﺖ ِﻗ َﺼ ٌﺎص ۭ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻋ َﺘﺪٰ ى ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋ َﺘﺪُ ْوا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﺑ ِﻤﺜْﻞِ َﻣﺎ ا ْﻋ َﺘﺪٰ ى ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۠ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
١٩٤
حرمت والے مہينے حرمت والے مہينوں کے بدلے ہيں اور حرمتيں ادلے بدلے کی ہيں ) (٣جو
تم پر زيادتی کرے تم بھی اس پر اسی کے مثل زيادتی کرو جو تم پر کی ہے اور ﷲ ٰ
تعالی سے
ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی پرہزگاروں کے ساتھ ہے۔
١٩٤۔١۔  ٦ہجری ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم چوده سو صحابہ رضی ﷲ عنہم اجمعين کو
ساتھ لے کر عمره کے لئے گئے تھے ليکن کفار مکہ نے انہيں مکہ ميں نہيں جانے ديا اور يہ
طے پايا کہ آئنده سال مسلمان تين دن کے لئے عمره کرنے کی غرض سے مکہ آ سکيں گے يہ
مہينہ تھا جو حرمت والے مہينوں ميں سے ايک ہے جب دوسرے سال حسب معاہده اسی مہينے
ميں عمره کرنے کے لئے جانے لگے تو ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيات نازل فرمائيں مطلب يہ ہے کہ اس
دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہينے کی حرمت پامال کر کے )گزشتہ سال کی طرح( تمہيں مکہ
جانے سے روکيں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو۔
حرمتوں کو ملحوظ رکھنے ميں بدلہ ہے يعنی وه حرمت کا خيال رکھيں تو تم بھی رکھو
بصورت ديگر تم بھی حرمت کو نظر انداز کر کے کفار کو عبرت ناک سبق سکھاؤ )ابن کثير(۔
َو َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٩٥
اهلل َو َﻻ ﺗُﻠْ ُﻘ ْﻮا ِ َابﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ ِا َﱃ اﻟﳤَّ ْﻠُ َﻜ ِﺔ َﭔﻮ َا ْﺣ ِﺴـ ُﻨ ْﻮا ڔ ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہالکت ميں نہ پﮍو ) (١اور سلوک و احسان
کرو ﷲ ٰ
تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
١٩٥۔ ١اس سے بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناه پر گناه کئے جانا مراد ليا ہے اور يہ
ساری صورتيں ہالکت کی ہيں جہاد چھوڑ دو گے يا جہاد ميں اپنا مال صرف کرنے سے گريز
کرو گے تو يقينا دشمن قوی ہوگا اور تم کمزور نتيجہ تباہی ہے۔
ْﴪ ِﻣ َﻦ اﻟْﻬَﺪْ ِي ۚ َو َﻻ َ ْﲢ ِﻠ ُﻘ ْﻮا ُر ُء ْو َﺳ ُ ْﲂ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ْﺒﻠُ َﻎ اﻟْﻬَﺪْ ُي َﻣ ِﺤ َّ ٗهل ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ِﺮﻳْﻀً ﺎ َا ْو ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ًذى ِ ّﻣ ْﻦ
َو َا ِﺗ ُّﻤﻮا اﻟْ َﺤ َّﺞ َواﻟْ ُﻌ ْﻤ َﺮ َة ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ُا ْﺣ ِ ْ
ﴫ ُ ْﰎ ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘﻴ َ َ
ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْﴪ ِﻣ َﻦ اﻟﻬَﺪْ ِي ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َﳚِﺪْ ﻓَ ِﺼ َﻴﺎ ُم ﺛَﻠﺜَ ِﺔ َا َّاي ٍم ِﰲ اﻟ َﺤ ّ ِﺞ
َّرْا ِﺳ ٖﻪ ﻓَ ِﻔﺪْ ﻳ َ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ِﺻ َﻴﺎ ٍم َا ْو َﺻﺪَ ﻗَ ٍﺔ َا ْو ﻧ ُ ُﺴ ٍﻚ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َا ِﻣﻨْ ُ ْﱲ ۪ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَ َﻤﺘَّ َﻊ ِابﻟ ُﻌ ْﻤ َﺮ ِة ِا َﱃ اﻟ َﺤ ّ ِﺞ ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘﻴ َ َ
ْ
ِ
َ
َو َﺳـ ْﺒ َﻌ ٍﺔ ِا َذا َر َﺟ ْﻌ ُ ْﱲ ۭ ِﺗ ْ َ
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟﻌ َﻘ ِﺎب ١٩٦ۧ
اهلل َوا ْﻋﻠ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
ﺎﴐي اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
َﴩ ٌة َﰷ ِﻣ َ ٌةل ۭ ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َا ْﮬ ُ ٗهل َﺣ ِ ِ
كل ﻋ َ َ
حج اور عمرے کو ﷲ ٰ
تعالی کے لئے پورا کرو ) (١ہاں اگر تم روک لئے جاؤ تو جو قربانی
ميسر ہو اسے کر ڈالو ) (٢اور سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاه تک نہ پہنچ جائے
) (٣البتہ تم ميں سے جو بيمار ہو يا اس کے سر ميں کوئی تکليف ہو )جس کی وجہ سے سر منڈا
لے( تو اس پر فديہ ہے خواه روزے رکھ لے خواه صدقہ دے دے ،خواه قربانی کرے ) (٤پس
جب تم امن کی حالت ميں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے پس اسے
جو قربانی ميسر ہو اسے کر ڈالے جسے طاقت نہ ہو تو وه تين روزے حج کے دنوں ميں رکھ
لے اور سات واپسی پر ) (٥يہ پورے دس ہوگئے يہ حکم ان کے لئے ہے جو مسجد حرام کے
رہنے والے نہ ہوں لوگو! ﷲ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ﷲ ٰ
تعالی سخت عذاب دينے واال
ہے۔
١٩٦۔ ١يعنی حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اسکا پورا کرنا ضروری ہے چاہے نفلی
حج و عمره ہو )اميرالتفسير(
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١٩٦۔ ٢اگر راستے ميں دشمن يا شديد بيماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ايک جانور
بکری گائے يا اونٹ کا ساتواں حصہ جو بھی ميسر ہو وہيں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حالل
ہو جاؤ جيسے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وہيں حديبيہ ميں قربانياں ذبح کيں
تھيں اور حديبيہ حرم سے باہر ہے )فتح القدير( اور آئنده سال اس کی قضا دو جيسے نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے  ٦ہجری والے عمرے کی قضا  ٧ہجری ميں دی۔
١٩٦۔ ٣يعنی اس کو ايسی تکليف ہو جائے کہ سر کے بال منڈوانے پﮍ جائيں تو اس کا فديہ
ضروری ہے حديث کی رو سے ايسا شخص  ٦مسکينوں کو کھانا کھال دے يا ايک بکری ذبح
کر دے يا تين روزے رکھے۔
١٩٦۔ ٤حج کی تين قسميں ہيں۔ صرف حج کی نيت سے احرام باندھنا حج اور عمره کی ايک
ساتھ نيت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں ميں تمام مناسک حج کی ادائيگی سے پہلے
احرام کھولنا جائز نہيں۔
١٩٦۔ ٥يعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہديہ يا روزے رکھے اور يہ ان لوگوں کے لئے ہيں
جو مسجد احرام کے رہنے والے نہ ہوں مراد اس سے حدود حرم ميں يا اتنی مسافت پر رہنے
والے ہيں کہ ان کے سفر پر قصر کا اطالق نہ ہو سکتا ہو۔ )ابن کثير بحوالہ ابن جرير(
اهلل َڼﻮﺗَ َﺰ َّود ُْوا ﻓَ ِﺎ َّن ﺧ ْ ََﲑ َّاﻟﺰا ِد
َاﻟْ َﺤ ُّﺞ َا ْﺷﻬ ٌُﺮ َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٰﻣ ٌﺖ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻓَ َﺮ َض ِﻓﳱْ ِ َّﻦ اﻟْ َﺤ َّﺞ ﻓَ َﻼ َرﻓَ َﺚ َو َﻻ ﻓُ ُﺴ ْﻮ َق َۙو َﻻ ﺟِ ﺪَ ا َل ِﰲ اﻟْ َﺤ ّ ِﺞ ۭ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻳ َّ ْﻌﻠَ ْﻤ ُﻪ ٰ ّ ُ
اﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۡ َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ِن ٰ ٓ ُاي ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ١٩٧
حج کے مہينے مقرر ہيں ) (١اس لئے جو شخص ان ميں حج الزم کرلے وه اپنی بيوی سے ميل
مالپ کرنے ،گناه کرنے اور لﮍائی جھگﮍے کرنے سے بچتا رہے ) (١تم جو نيکی کرو گے
تعالی باخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے ليا کرو ،سب سے بہتر توشہ ﷲ ٰ
اس سے ﷲ ٰ
تعالی
کا ڈر ہے ) (٢اور اے عقلمندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔
١٩٧۔ ١اور يہ ہيں شوال ،ذيقعده اور ذوا لحجہ کے پہلے دس دن۔ مطلب يہ ہے کہ عمره تو سال
ميں ہر وقت جائز ہے ليکن حج صرف مخصوص دنوں ميں ہی ہوتا ہے اس لئے اسکا احرام حج
کے مہينوں کے عالوه باندھنا جائز نہيں۔ )ابن کثير(
١٩٧۔ ٢صحيح بخاری اور صحيح مسلم ميں حديث ہے جس نے حج کيا اور شہوانی باتوں اور
فس ْق و فجور سے بچا وه گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جيسے اس دن پاک تھا جب
اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔
ٰ
تقوی سے مراد يہاں سوال سے بچنا ہے بعض لوگ بغير زاد راه لئے حج کے لئے گھر
١٩٧۔٣
سے نکل پﮍتے ہيں کہتے ہيں کہ ہمارا ﷲ پر توکل ہے ﷲ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار
ديا اور زاد راه لينے کی تاکيد کی۔
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟْ َﻤ ْﺸ َﻌ ِﺮ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ۠ َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْو ُﻩ َ َامك َﮬﺪٰ ُ ْ
ﯨﲂ ۚ َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ﻟ َ ِﻤ َﻦ
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺟﻨَ ٌﺎح َا ْن ﺗَﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ ْﻦ َّﺑر ّ ُ ِْﲂ ۭ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َاﻓَﻀْ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ َﻋ َﺮ ٰﻓ ٍﺖ ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اﻟﻀَّ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ ١٩٨
تم پر اپنے رب کا فضل تالش کرنے ميں کوئی گناه نہيں ) (١جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد
حرام کے پاس ذکر ٰالہی کرو اور اس کا ذکر کرو جيسے کہ اس نے تمہيں ہدايت دی ہے ،تم اس
سے پہلے راه بھولے ہوئے تھے۔
١٩٨۔ ١فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے يعنی سفر حج ميں تجارت کرنے ميں کوئی
حرج نہيں۔
٢۔ ١٩٨ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک ميدان عرفات ميں وقوف حج کا سب
سے اہم رکن ہے جس کی بابت حديث ميں کہا گيا ہے )الحج عرفۃ( )عرفات ميں وقوف ہی حج
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ہے( يہاں مغرب کی نماز نہيں پﮍھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی تين رکعات اور عشاء
کی دو رکعات )قصر( جمع کر کے ايک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پﮍھی جائے گی مزدلفہ ہی
کو مشعر حرام کہا گيا ہے کيونکہ يہ حرم کے اندر ہے يہاں ذکر الہی کی تاکيد ہے يہاں رات
گذارنی ہے فجر کی نماز غلس )اندھيرے( ميں يعنی اول وقت ميں پﮍھ کر طلوع آفتاب تک ذکر
ميں مشغول رہا جائے طلوع آفتاب کے بعد منی جايا جائے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٩٩
ُ َّﰒ َا ِﻓ ْﻴﻀُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َاﻓَ َﺎض اﻟﻨَّ ُﺎس َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮوا ٰ ّ َ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہيں ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی سے بخشش
طلب کرتے رہو يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان ہے۔
١٩٩۔ ١مذکوره باال ترتيب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں پر وقوف کر کے واپس آنا
ضروری ہے ليکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لئے قريش مکہ عرفات تک نہيں جاتے
تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے چنانچہ حکم ديا جا رہا ہے جہاں سے سب لوگ لوٹ
کر آتے ہيں وہيں سے لوٹ کر آؤ يعنی عرفات سے۔
اهلل َﻛ ِﺬ ْﻛ ِﺮُ ْﰼ ٰا َابۗ َء ُ ْﰼ َا ْو َاﺷَ َّﺪ ِذ ْﻛ ًﺮا ۭ ﻓَ ِﻤ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ٰا ِﺗﻨَﺎ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َﻣﺎ َ ٗهل ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ ْﻦ ﺧ ََﻼ ٍق ٢٠٠
ﻓَ ِﺎ َذا ﻗَﻀَ ْﻴ ُ ْﱲ َّﻣﻨَ ِﺎﺳ َﻜ ُ ْﲂ ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو ﷲ ٰ
تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر
کيا کرتے تھے ،بلکہ اس سے بھی زياده ) (١بعض لوگ وه بھی ہيں جو کہتے ہيں اے ہمارے
رب ہميں دنيا ميں دے۔ ايسے لوگوں کا آخرت ميں بھی کوئی حصہ نہيں۔
٢٠٠۔ ١عرب کے لوگ فراغت کے بعد م ٰنی ميں ميال لگاتے اور اپنے آباوجداد کے کارناموں کا
ذکر کرتے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جب تم  ١٠ذوی الحجہ کو کنکرياں مارنے قربانی
کرنے ،سر منڈانے ،طواف کعبہ اور سعی صفا مروه سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تين
دن م ٰنی ميں قيام کرنا ہے وہاں خوب ﷲ کا ذکر کرو کيونکہ جاہليت ميں تم اپنے آباوجداد کا
تذکره کيا کرتے تھے۔
َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ٰا ِﺗﻨَﺎ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ َّو ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ َّو ِﻗﻨَﺎ ﻋَ َﺬ َاب اﻟﻨَّ ِﺎر ٢٠١
اور بعض لوگ وه بھی ہيں جو کہتے ہيں اے ہمارے رب ہميں دنيا ميں نيکی دے ) (١اور آخرت
ميں بھی بھالئی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔
٢٠١۔ ١يعنی اعمال خير کی توفيق ،اہل ايمان دنيا ميں بھی دنيا طلب نہيں کرتے بلکہ نيکی کی
ہی توفيق طلب کرتے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کثرت سے يہ پﮍھتے تھے۔ طواف کے دوران ہر
چکر کی الگ الگ دعا پﮍھتے ہيں جو خود ساختہ ہيں ان کے بجائے طواف کے وقت يہی دعا
پﮍھی جائے۔ ) َربﱠنَآ ٰاتِنَا فِي ال ﱡد ْنيَا َح َسنَةً( 2۔ البقرة (201:رکن يمانی اور حجراسود کے درميان
پﮍھنا مسنون عمل ہے۔
ۗ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب ٢٠٢
اهلل َ ِ
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۭ َو ٰ ّ ُ
يہِٕ وه لوگ ہيں جن کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور ﷲ ٰ
تعالی جلد حساب لينے واال ہے۔
ﴩ ْو َن
َو ْاذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اهلل ِ ْ ٓﰲ َا َّاي ٍم َّﻣ ْﻌﺪُ ْود ٍٰت ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَ َﻌـ َّﺠ َﻞ ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْ ِﲔ ﻓَ َﻼٓ ِا ْ َﰒ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ اتَ َﺧ ََّﺮ ﻓَ َﻼ ٓ ِا ْ َﰒ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۙ ِﻟ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ ٰﻘﻰ ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ ُ ْﲂ ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
٢٠٣
اور ﷲ ٰ
تعالی کی ياد ان گنتی کے چند ايام )ايام تشريق( ميں کرو ) (١دو دن کی جلدی کرنے
والوں پر بھی کوئی گناه نہيں اور جو پيچھے ره جائے اس پر بھی کوئی گناه نہيں ) (٢يہ
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پرہيزگار کے لئے ہے اور ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اس کی طرف جمع
کئے جاؤ گے۔
٢٠٣۔ ١مراد ايام تشريق ہيں يعنی  ١٢،١١اور  ١٣ذوالحجہ۔ ان ميں ذکر الہی يعنی باآواز بلند
تکبيرات مسنون ہيں صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہيں )جيسے کہ ايک کمزور حديث کی
بنياد پر مشہور ہے( بلکہ ہر وقت يہ تکبيرات پﮍھی جائيں۔ کنکرياں مارتے وقت ہر کنکری کے
ساتھ تکبير پﮍھنی مسنون ہے۔
ٰ
ٰ
ٰ
ْ
ّ
ّ
)اَ ٰ ّ ُ اَکبَرْ ّ ٰ ،
ّ
َ
َ
ُ
ﷲُ اَکبَرَ ْ،ال اِ ٰلہَ اِ ﱠال ،وﷲُ اکبَر ،ﷲُ اکبَر َو ِ ِ ال َح ْمده(
٢٠٣۔ ٢رمی جماد )جمرات کو کنکرياں مارنا(  ٣دن افضل ہيں ليکن اگر کوئی دو دن ) ١١اور
 ١٢ذوالحجہ( کنکرياں مار کر واپس آجائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻗَﻠْ ِﺒ ٖﻪ ۙ َو ُﮬ َﻮ َا َ ُّدل اﻟْ ِﺨ َﺼﺎ ِم ٢٠٤
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻌﺠِ ُﺒ َﻚ ﻗَ ْﻮ ُ ٗهل ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﻳ ُْﺸﻬِﺪُ ٰ ّ َ
بعض لوگوں کی دنياوی غرض کی باتيں آپ کو خوش کر ديتی ہيں اور وه اپنے دل کی باتوں پر
ﷲ کو گواه کرتا ہے حاالنکہ دراصل وه زبردست جھگﮍالو ہے
)(١۔ ٢٠٤۔ ١بعض ضعيف روايات کے مطابق يہ آيت ايک منافق اخنس بن شريق ثقفی کے
بارے ميں نازل ہوئی ہے ليکن صحيح بات يہ ہے کہ اس سے مراد سارے ہی منافقين اور
منکرين ہيں جن ميں يہ مذموم اوصاف پائے جائيں جو کہ اس کے ضمن ميں بيان فرمائے ہيں۔
َوِا َذا ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ َﺳ ٰﻌﻰ ِﰲ ا ْ َﻻ ْر ِض ِﻟ ُﻴ ْﻔ ِﺴﺪَ ِﻓﳱْ َﺎ َوﳞُ ْ ِ َ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ َﻔ َﺴﺎ َد ٢٠٥
كل اﻟْ َﺤ ْﺮ َث َواﻟﻨ َّ ْﺴ َﻞ ۭ َو ٰ ّ ُ
جب وه لوٹ کر جاتا ہے تو زمين پر فساد پھيالنے کی اور کھيتی اور نسل کی بربادی کی
کوشش ميں لگا رہتا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی فساد کو ناپسند کرتا ہے۔
اهلل َاﺧ ََﺬﺗْ ُﻪ اﻟْ ِﻌ َّﺰ ُة ِاب ْ ِﻻ ْ ِﰒ ﻓَ َﺤ ْﺴـ ُﺒ ٗﻪ َ َهجﲌَّ ُ ۭ َوﻟ َ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ ِﻤﻬَﺎ ُد ٢٠٦
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ َ ُهل اﺗ َِّﻖ ٰ ّ َ
اور جب اسے کہا جائے کہ ﷲ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناه پر آماده کر ديتا ہے )(١۔
ايسے کے لئے بس جہنم ہی ہے اور يقينًا وه بدترين جگہ ہے۔
٢٠٦۔ ١تکبر اور غرور اسے گناه پر ابھارتا ہے۔ عزت کے معنی غرور و انانيت ہيں۔
ﺎت ٰ ّ ِ
َّﴩ ْي ﻧ َ ْﻔ َﺴ ُﻪ اﺑْـ ِﺘﻐَﺎۗ َء َﻣ ْﺮﺿَ ِ
اهلل َر ُء ْو ٌف ِابﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد ٢٠٧
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ ْ ِ
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
اور بعض لوگ وه بھی ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی کی رضامندی کی طلب ميں اپنی جان تک بيچ ڈالتے ہيں
) (١اور ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں پر بﮍی مہربانی کرنے واال ہے۔
٢٠٧۔ ١يہ آيت کہتے ہيں حضرت صہيب رضی ﷲ عنہ رومی کے بارے ميں نازل ہوئی ہے کہ
جب وه ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا يہ مال سب يہاں کا کمايا ہوا ہے اسے ہم ساتھ نہيں
لے جانے ديں گے حضرت صہيب رضی ﷲ عنہ نے يہ سارا مال ان کے حوالے کر ديا اور دين
لے کر حضور کی خدمت ميں حاضر ہوگئے۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے سن کر فرمايا صہيب
نے نفع بخش تجارت کی دو مرتبہ فرمايا )فتح القدير( ليکن يہ آيت بھی عام ہے جو تمام مومنين
متقين اور دنيا کے مقابلے دين کو اور آخرت کو ترجيح دينے والوں کو شامل ہے کيونکہ اس
قسم کی تمام آيات کے بارے ميں لفظ عموم کا اعتبار ہوگا سبب نزول کے خصوص کا اعتبار
نہيں کيا جائے گا۔ پس اخنس بن شريق )جس کا ذکر پچھلی آيت ميں ہوا( برے کردار کا ايک
نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جيسے برے کردار کا حامل ہوگا اور
صہيب رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ خير اور کمال ايمان کی ايک مثال ہيں ہر اس شخص کے ليے جو ان
صفات خير و کمال سے متصف ہو گا۔
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اﻟﺴ ْ ِﲅ َﰷۗﻓ َّ ًﺔ َ۠و َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ﺧ ُُﻄ ٰﻮ ِت اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ٢٠٨
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ِﰲ ِ ّ
ايمان والو اسالم ميں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شيطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو )(١
وه تمہارا کھال دشمن ہے۔
٢٠٨ا۔ ١اہل ايمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسالم ميں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس طرح نہ کرو
جو باتيں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہوں ان پر تو عمل کر لو دوسرے حکموں
کو نظر انداز کر دو اس طرح جو دين تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتيں اسالم ميں شامل کرنے کی
کوشش مت کرو بلکہ صرف اسالم کو مکمل طور پر اپناؤ اس سے دين ميں بدعات کی بھی نفی
کر دی گئی اور آجکل کے سيکولر ذہن کی ترديد بھی جو اسالم کو مکمل طور پر اپنانے کے
لئے تيار نہيں بلکہ دين کو عبادت يعنی مساجد تک محدود کرنا اور سياست اور ايوان حکومت
سے دين کو نکال دينا چاہتے ہيں۔ اس طرح عوام کو بھی سمجھايا جا رہا ہے جو رسوم و رواج
اور عالقائی ثقافت و روايات کو پسند کرتے ہيں اور انہيں چھوڑنے کے لئے آماده نہيں ہوتے
جيسے مرگ اور شادی بياه کی کی مسرفانہ اور ہندوانہ رسوم اور ديگر رواج وغيره اور يہ کہا
جارہا ہے کہ شيطان کے قدموں کی پيروی مت کرو جو تمہيں مذکوره خالف اسالم باتوں کے
ليے حسين فلسفے تراش کر پيش کرتا ہے برائيوں پر خوش نما غالف چﮍھاتا اور بدعات کو
بھی نيکی باور کراتا ہے تاکہ اس کے دام ہم رنگ زمين ميں پھنسے رہو۔
اهلل َﻋ ِﺰﻳْ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ٢٠٩
ﻓَ ِﺎ ْن َ ﻟزَﻠْ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َء ْﺗ ُ ُﲂ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اگر تم باوجود تمہارے پاس دليل آجانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ ﷲ ٰ
تعالی غلبہ واال اور
حکمت واال ہے
ۗ
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ۭ َوِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر ۧ ٢١٠

َﮬ ْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ٓ َا ْن َّ ْاي ِﺗﳱَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِ ْﰲ ُﻇﻠَﻞٍ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻐ َﻤﺎ ِم َواﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ُﺔ َوﻗُ ِ َ
ِٕ
کيا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود ﷲ ٰ
تعالی بادل کے سائبانوں ميں آجائے
اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا ) (١ديا جائے ،ﷲ ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے
جاتے ہيں۔
٢١٠۔ ١يہ تو قيامت کا منظر ہے )جيسا کہ بعض تفسيری روايات ميں ہے )ابن کثير( يعنی کيا يہ
قيامت برپا ہونے کا انتظار کر رہے ہيں؟ يا پھر اس کا مطلب يہ ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی فرشتوں کے
جلوے اور بادلوں کے سايہ ميں ان کے سامنے آئيں اور فيصلہ چکائيں تب وه ايمان الئيں گے۔
ليکن ايسا اسالم قابل قبول نہيں اس لئے قبول اسالم ميں تاخير مت کرو اور فوراً اسالم قبول کر
کے اپنی آخرت سنوار لو۔
ﴎا ۗ ِء ﻳْ َﻞ َ ْﰼ ٰاﺗَﻴْ ٰﻨﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ٰاﻳَﺔٍ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﺒ ِّﺪ ْل ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب ٢١١
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءﺗْ ُﻪ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
َﺳ ْﻞ ﺑ َ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
بنی اسرائيل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہيں کس قدر روشن نشانياں عطا فرمائيں ) (١اور جو
شخص ﷲ ٰ
تعالی کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے )وه جان لے( ) (٢کہ ﷲ
ٰ
تعالی بھی سخت عذابوں واال ہے۔
موسی جس کے ذريعے سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کيا سمندر سے
٢١١۔ ١مثالً عصائے
ٰ
راستہ بنايا پتھر سے باره چشمے جاری کيے ،بادلوں کا سايہ ،من و سلوا کا نزول وغيره جو ﷲ
ٰ
تعالی کی قدرت اور ہمارے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت کی دليل تھے ليکن اس کے
باوجود انہوں نے احکام ٰالہی سے انکار کيا۔
٢١١۔ ٢نعمت کے بدلنے کا مطلب يہی ہے کہ ايمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنايا۔
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اهلل ﻳَ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب ٢١٢
ُزِﻳ ّ َﻦ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﻳ َْﺴﺨ َُﺮ ْو َن ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ۘ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا ﻓَ ْﻮﻗَﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َو ٰ ّ ُ
کافروں کے لئے دنيا کی زندگی خوب زينت دار کی گئی ہے ،وه ايمان والوں سے ہنسی مذاق
اعلی ہونگے ،ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہتا
کرتے ہيں ) (١حاالنکہ پرہيزگار لوگ قيامت کے دن ان سے
ٰ
ہے بےحساب روزی ديتا ہے )(٢۔
٢١٢۔ ١چونکہ مسلمان کی اکثريت غربا پر مشتمل تھی جو دينوی آسائشوں اور سہولتوں سے
محروم ھے اس لئے کافر يعنی قريش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے ،جيسا کہ اہل ثروت کا ہر دور
شيوا رہا ہے۔
٢١٢۔ ٢اہل ايمان کے فقر اور سادگی کا کفار مذاق اُڑاتے ،اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ
ٰ
قيامت والے دن يہی فقراء اپنے
تقوی کی بدولت بلند باال ہونگيں بےحساب روزی کا تعلق آخرت
ٰ
کے عالوه دنيا سے بھی ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہی ﷲ تعالی نے فقراء پر بھی
فتوحات کے دروازے کھول ديئے۔ جن سے سامان دنيا اور رزق کی فروانی ہوگئی۔
ﴩْﻳ َﻦ َو ُﻣﻨْ ِﺬ ِرْﻳ َﻦ ۠ َو َا ْﻧ َﺰ َل َﻣ َﻌﻬُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ َﻴ ْﺤ ُ َﲂ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ِﻓـ ْﻴ َﻤﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﻣﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ َﻒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِا َّﻻ
اهلل اﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ ُﻣﺒَ ِ ّ ِ
َﰷ َن اﻟﻨَّ ُﺎس ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ۣ ﻓَ َﺒ َﻌ َﺚ ٰ ّ ُ
ۗ
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻟ َﻤﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗ ُْﻮ ُﻩ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ ﺑ َ ْﻐﻴًـﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۚﻓَﻬَﺪَ ى ٰ ّ ُ
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ُء ِا ٰﱃ ِ َ
٢١٣
در اصل لوگ ايک ہی گروه تھے ) (١ﷲ ٰ
تعالی نے نبيوں کو خوشخبرياں دينے اور ڈرانے واال
بنا کر بھيجا اور ان کے ساتھ سچی کتابيں نازل فرمائيں ،تاکہ لوگوں کے ہر اختالفی امر کا
فيصلہ ہو جائے۔ صرف ان ہی لوگوں نے جو اسے ديئے گئے تھے ،اپنے پاس دالئل آچکنے
کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس ميں اختالف کيا ) (٢اس لئے ﷲ پاک نے ايمان
والوں کی اس اختالف ميں بھی حق کی طرف اپنی مشيت سے رہبری کی ) (٣اور ﷲ ٰ
تعالی جس
کو چاہے سيدھی راه کی طرف رہبری کرتا ہے۔
٢١٣۔ ١يعنی توحيد پر۔ يہ حضرت آدم عليہ السالم سے حضرت نوح عليہ السالم ،يعنی دس
صديوں تک لوگ توحيد پر ،جس کی تعليم انبياء ديتے رہے قائم رہے۔ آيت مفسرين صحابہ نے
فاختَلَفُوْ ا منسوخ مانا ہے يعنی اس کے بعد شيطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختالف
پيدا ہوگيا اور شرک و ظاہر پرستی عام ہو گئی۔ پس ﷲ ٰ
تعالی نے نبيوں کو کتابوں کے ساتھ بھيج
ديا تاکہ وه لوگوں کے درميان اختالف کا فيصلہ اور حق اور توحيد قائم اور واضح کريں )ابن
کثير(
٢١٣۔ ٢اختالف ہميشہ راه حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے اور انحراف کا منبع بغض
اور عناد بنتا ہے امت مسلمہ ميں بھی جب تک يہ انحراف نہيں آيا يہ امت اپنی اصل پر قائم اور
اختالف کی شدت سے محفوظ رہی ليکن اندھی تقليد اور بدعات نے حق سے گريز کا جو راستہ
کھوال اس سے اختالف کا دائره پھيلتا اور بﮍھتا ہی چال گيا ،تا آنکہ اتحاد امت ايک ناممکن
چيزيں بن کر ره گيا ہے۔
ٰ
نصاری نے اتوار کو اپنا
٢١٣۔ ٣مثالً اہل کتاب نے جمعہ ميں اختالف کيا يہود نے ہفتہ کو اور
مقدس دن قرار ديا تو ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختيار کرنے کی ہدايت دے دی۔
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں اختالف کيا يہود نے ان کو جھٹاليا اور ان
انہوں نے حضرت
ٰ
کی والده حضرت مريم پر بہتان باندھا اس کے برعکس عيسائيوں نے ان کو ﷲ کا بيٹا اور ﷲ بنا
ديا ﷲ نے مسلمانوں کو ان کے بارے ميں صحيح موقف اپنانے کی توفيق عطا فرمائی کہ وه ﷲ
کے پيغمبر اور اس کے فرمانروا بندے تھے۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بارے ميں بھی
انہوں نے اختالف کيا ايک نے يہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا مسلمانوں کو ﷲ نے صحيح
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بات بتالئی کہ وه )حنيفا ً ُم ْسلِما ً( تھے اور اس طرح کے کئی ديگر مسائل ميں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے
فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقيم دکھائی۔
َﴫ
اﻟﴬا ۗ ُء َو ُزﻟْ ِﺰﻟُ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ َل َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ َﻣ ٰﱴ ﻧ ْ ُ
َا ْم َﺣ ِﺴﺒْ ُ ْﱲ َا ْن ﺗَﺪْ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َوﻟ َ َّﻤﺎ َ ْاي ِﺗ ُ ْﲂ َّﻣﺜ َ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ۭ َﻣ َّﺴـﳤْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺒ ْﺎ َﺳﺎۗ ُء َو َّ َّ
َﴫ ٰ ّ ِ
ّٰ ِ
اهلل ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ ٢١٤
اهلل ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن ﻧ ْ َ
کيا تم يہ گمان کئے بيٹھے ہو کہ جنت ميں چلے جاؤ گے حاالنکہ اب تک تم پر وه حاالت نہيں
آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے ) (١انہيں بيمارياں اور مصيبتيں پہنچيں اور وه يہاں
تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ايمان والے کہنے لگے کہ ﷲ کی مدد کب
آئے گی؟ سن رکھو کہ ﷲ کی مدد قريب ہی ہے۔
٢١٤۔ ١ہجرت مدينہ کے بعد جب مسلمانوں کو يہوديوں ،منافقوں اور مشرکين عرب سے مختلف
قسم کی ايذائيں اور تکليفيں پہنچيں تو بعض مسلمانوں نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے شکايت
کی جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لئے يہ آيت بھی نازل ہوئی اور خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
نے بھی فرمايا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پيروں تک آرے سے چيرا گيا
اور لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوست کو نوچا گيا ليکن يہ ظلم اور تشدد ان کو ان کے
دين سے نہيں پھير سکا پھر فرمايا ﷲ کی قسم ﷲ ٰ
تعالی اس معاملے کو مکمل )يعنی( اسالم کو
غا لب فرمائے گا۔
٢١٤۔ ٢اس ليے )ہر آنے والی چيز قريب ہے( اور اہل ايمان کے لئے ﷲ کی مدد يقينی ہے اس
لئے وه قريب ہی ہے۔
اهلل ِﺑ ٖﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۭ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺧ ْ ٍﲑ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻣﺎ َذا ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ڛ ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ْﻘ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻓَ ِﻠﻠْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ َو ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑ ْ َِﲔ َواﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻰ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ِﲔ َوا ْﺑ ِﻦ َّ
٢١٥
آپ سے پوچھتے ہيں کہ وه کيا خرچ کريں؟ آپ کہہ ديجئے جو مال تم خرچ کرو وه ماں باپ
کے لئے ہے اور رشتہ داروں اور يتيموں اور مسکينوں اور مسافروں کے لئے ہے ) (١اور تم
جو کچھ بھالئی کرو گے ﷲ ٰ
تعالی کو اس کا علم ہے۔
٢١٥۔ ١بعض صحابہ کرام کے استفسار پر مال خرچ کرنے کے اولين مصارف بيان کئے جا
رہے ہيں يعنی يہ سب سے زياده تمہارے مالی تعاون کے مستحق ہيں۔ اس لئے معلوم ہوا کہ نفاق
کا يہ حکم صدقات نافلہ سے متعلق ہے زکوة سے متعلق نہيں کيونکہ ماں باپ پر زکوة کی رقم
خرچ کرنی جائز نہيں ہے حضرت ميمون بن مہران نے اس آيت کی تالوت کر کے فرمايا مال
خرچ کرنے کی ان جگہوں ميں نہ طبلہ سارنگی کا ذکر ہے اور نہ چوبی تصويروں اور
ديواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں کا مطلب يہ ہے کہ ان چيزوں پر مال خرچ کرنا
ناپسنديده اور اسراف ہے افسوس ہے کہ آج يہ مسرفانہ اور ناپسنديده اخراجات ہماری زندگی کا
اس طرح الزمی حصہ بن گئے کہ اس ميں کراہت کا کوئی پہلو ہی ہماری نظروں ميں نہيں رہا۔
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
ُﻛﺘِ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ ِﻘﺘَ ُﺎل َو ُﮬ َﻮ ُﻛ ْﺮ ٌﻩ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ َو َﻋ ٰ ٓﴗ َا ْن ﺗَ ْﻜ َﺮ ُﮬ ْﻮا ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ َّو ُﮬ َﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ َو َﻋ ٰ ٓﴗ َا ْن ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮا ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ﴍ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ــــــﺎ َّو ُﮬ َﻮ َ ٌّ
٢١٦ۧ
تم پر جہاد فرض کيا گيا گو وه تمہيں دشوار معلوم ہو ،ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو بری جانو
اور دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو اچھی سمجھو،
حاالنکہ وه تمہارے لئے بری ہو حقيقی علم ﷲ ہی کو ہے ،تم محض بےخبر ہو )(١۔
٢١٦۔ ١جہاد کے حکم کی ايک مثال دے کر اہل ايمان کو سمجھايا جا رہا ہے کہ ﷲ کے ہر حکم
پر عمل کرو چاہے تمہيں وه گراں اور ناگوار ہی لگے اس لئے کہ اس کے انجام اور نتيجے کو
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صرف ﷲ ٰ
تعالی جانتا ہے تم نہيں جانتے ہو سکتا ہے اس ميں تمہارے لئے بہتری ہو جيسے
جہاد کے نتيجے ميں تمہيں فتح اور غلبہ ،عزت اور سر بلندی اور مال و اسباب مل سکتا ہے
اسی طرح تم جس کو پسند کرو )يعنی جہاد کے بجائے گھر ميں بيٹھے رہنا( اس کا نتيجہ
تمہارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے يعنی دشمن تم پر غالب آجائے اور تمہيں ذلت و رسوائی کا
سامنا کرنا پﮍے۔
اهلل َو ُﻛ ْﻔ ٌﺮ ِﺑ ٖﻪ َواﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ۤ َو ِاﺧ َْﺮ ُاج َا ْﮬ ِ ٖهل ِﻣﻨْ ُﻪ اَ ْﻛ َ ُﱪ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
ﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ اﻟﺸَّ ﻬْ ِﺮ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ِﻗﺘَﺎلٍ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ُﻗ ْﻞ ِﻗﺘَﺎ ٌل ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ ۭ َو َﺻ ٌّﺪ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َواﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ ُﺔ
ۗ
اَ ْﻛ َ ُﱪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘﺘْﻞِ ۭ َو َﻻ ﻳَ َﺰاﻟُ ْﻮ َن ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَ ُﺮد ُّْو ُ ْﰼ َﻋ ْﻦ ِدﻳْ ِﻨ ُ ْﲂ ِا ِن ا ْﺳـ َﺘ َﻄﺎﻋ ُْﻮا ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺮﺗ َ ِﺪ ْد ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َﻋ ْﻦ ِدﻳْ ِﻨ ٖﻪ ﻓَﻴَ ُﻤ ْﺖ َو ُﮬ َﻮ َﰷ ِﻓ ٌﺮ ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ َﺣﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ ِﰲ
ِٕ
ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ٢١٧
ِٕ
لوگ آپ سے حرمت والے مہينوں ميں لﮍائی کی بابت سوال کرتے ہيں ،آپ کہہ ديجيئے کہ ان
ميں لﮍائی کرنا سخت گناه ہے ليکن ﷲ کی راه سے روکنا اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد
حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا ،ﷲ کے نزديک اس سے بھی
بﮍا گناه ہے فتنہ قتل سے بھی بﮍا گناه ہے ) (١يہ لوگ تم سے لﮍائی بھﮍائی کرتے ہی رہيں گے
يہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہيں تمہارے دين سے مرتد کر ديں ) (٢اور تم ميں سے
جو لوگ اپنے دين سے پلٹ جائيں اسی کفر کی حالت ميں مريں ،ان کے اعمال دنياوی اور
آخروی سب غارت ہوجائيں گے۔ يہ لوگ جہنمی ہونگيں اور ہميشہ ہميشہ جہنم ميں رہيں گے
)(٣۔
٢١٧۔ ١رجب ،ذيقعد ،ذوالحجہ اور محرم۔ يہ چار مہينے زمانہ جاہليت ميں بھی حرمت والے
سمجھے جاتے تھے جن ميں قتال اور جدال ناپسنديده تھا اسالم نے بھی ان کی حرمت کو برقرار
رکھا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے زمانے ميں ايک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں رجب کے
مہينے ميں ايک کافر قتل ہو گيا اور بعض کافر قيدی بنا لئے گئے۔ مسلمانوں کے علم ميں يہ
نہيں تھا کہ رجب شروع ہو گيا ہے کفار نے مسلمانوں کو طعنہ ديا کہ ديکھو يہ حرمت والے
مہينے کی حرمت کا بھی خيال نہيں رکھتے جس پر يہ آيت نازل ہوئی اور کہا گيا کہ يقينا حرمت
والے مہينے ميں قتال بﮍا گناه ہے ليکن حرمت کی دہائی دينے والوں کو اپنا عمل نظر نہيں آتا يہ
خود اس سے بھی بﮍے جرائم کے مرتکب ہيں يہ ﷲ کے راستے سے اور مسجد حرام سے
لوگوں کو روکتے ہيں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کرتے ہيں۔ عالوه ازيں کفر
و شرک خود قتل سے بھی بﮍا گناه ہے اس لئے اگر مسلمانوں سے ايک آدھ قتل حرمت والے
مہينے ميں ہو گيا تو کيا ہوا؟ اس پر واويلہ کرنے کے بجائے ان کو اپنا سياه نامہ بھی تو ديکھ
لينا چاہيئے۔
٢١٧۔ ٢جب يہ لوگ اپنی شرارتوں ،سازشوں اور تمہيں مرتد کی کوشش سے باز آنے والے
نہيں تو پھر تم ان سے مقاتلہ کرنے ميں شہر حرام کی وجہ سے کيوں رکے رہو۔
٢١٧۔ ٣جو دين اسالم سے پھر جائے يعنی مرتد ہو جائے )اگر وه توبہ نہ کرے( تو اس کی
دنياوی سزا قتل ہے جيسا کہ حديث ميں ہے اور اس آيت ميں اسکی اُخروی سزا بيان کی جا رہی
ہے جس سے معلوم ہوا کہ ايمان کی حالت ميں کئے گئے اعمال صالحہ بھی کفر کی وجہ سے
کالعدم ہو جائيں گے اور جس طرح ايمان قبول کرنے سے انسان کے پچھلے گناه معاف ہو جاتے
ہيں اسی طرح کفر سے تمام نيکياں برباد ہو جاتی ہيں۔ تاہم قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ
حبط اعمال اسی وقت ہوگاجب خاتمہ کفر پر ہوگا اگر موت سے پہلے تائب ہو جائے گا تو ايسا
نہيں ہوگا يعنی مرتد کی توبہ قبول ہے۔
اهلل ۙ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن َر ْﲪ ََﺖ ٰ ّ ِ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﮬﺎ َﺟ ُﺮ ْوا َو ٰهجَﺪُ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ٢١٨
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
ِٕ
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البتہ ايمان النے والے ،ہجرت کرنے والے ،ﷲ کی راه ميں جہاد کرنے والے ہی رحمت ٰالہی
کے اميدوار ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی بہت بخشنے واال اور بہت مہربانی کرنے واال ہے۔
اهلل
ﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ اﻟْﺨَـ ْﻤ ِﺮ َواﻟْ َﻤﻴ ِ ِ
ْﴪ ۭ ﻗُ ْﻞ ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ ٓ ِا ْ ٌﰒ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ َّو َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ ﻟِﻠﻨَّ ِﺎس ۡ َوِاﺛْـ ُﻤﻬُ َﻤﺎ ٓ اَ ْﻛ َ ُﱪ ِﻣ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﻌﻬِ َﻤﺎ ۭ َوﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻣﺎ َذا ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ڛ ﻗُﻞِ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُـ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
ﻟَ ُ ُﲂ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن ٢١٩ۙ
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہيں ،آپ کہہ ديجئے ان دونوں ميں بہت بﮍا
گناه ہے ) (١اور لوگوں کو اس سے دنياوی فائده بھی ہوتا ہے ،ليکن ان کا گناه ان کے نفع سے
بہت زياده ) (٢ہے ،آپ سے بھی دريافت کرتے ہيں کہ کيا کچھ خرچ کريں ،تو آپ کہہ ديجئے
حاجت سے زياده چيز ) (٣ﷲ ٰ
تعالی اسطرح سے اپنے احکام صاف صاف تمہارے لئے بيان
فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو۔
٢١٩۔ ١يہ گناه تو دين کے اعتبار سے ہے۔
٢١٩۔ ٢فائدوں کا تعلق دنيا سے ہے مثالً شراب سے وقتی طور پر بدن ميں چستی اور مستعدی
اور بعض ذہنوں ميں تيزی آجاتی ہے جنسی قوت ميں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے لئے اس کا
استعمال عام ہوتا ہے اس طرح اس کی خريد و فروخت نفع بخش کاروبار ہے۔ جوا ميں بھی
بعض دفعہ آدمی جيت جاتا ہے تو اس کو کچھ مال مل جاتا ہے ليکن يہ فائدے ان نقصانات کے
مقابلے ميں کوئی حيثيت نہيں رکھتے جو انسان کی عقل اور اس کے دين کو ان سے پہنچتے
ہيں۔ اس ليے فرمايا کہ ان کا گناه ان کے فائدوں سے بہت بﮍا ہے اس طرح اس آيت ميں شراب
اور جوا کو حرام تو قرار نہيں ديا گيا تاہم اس کے ليے تمہبند باندھ دی گئی ہے اس آيت سے
ايک بہت اہم نقطہ يہ بھی معلوم ہوا کہ ہرچيز چاہے وه کتنی ہی بری ہو کچھ نہ کچھ فائدے بھی
ہوتے ہيں۔ اور لوگ بعض فوائد بيان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دے ليتے ہيں ديکھنا يہ چاہيے
کہ فوائد اور نقصانات کا تقابل کيا ہے خاص طور پر دين و ايمان اور اخالق وکردار کے لحاظ
سے اگر دينی نقطہ نظر سے نقصانات ومفاسد زياده ہيں تو تھوڑے سے دنياوی فائدوں کی
خاطر اسے جائز قرار نہيں ديا جائے گا۔
٢١٩۔ ٣اس معنی کے اعتبار سے يہ اخالقی ہدايت ہے يا پھر يہ حکم ابتدائے اسالم ميں ديا گيا
جس پر فريضہ زکاة کے بعد عمل ضروری نہيں رہا تاہم افضل ضرور ہے )فتح القدير( جو
آسان اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق )گراں( نہ گزرے۔ اسالم نے يقينا انفاق کی بﮍی ترغيب
دی ہے ليکن يہ اعتدال ملحوظ رکھا ہے کہ ايک تو اپنے زير کفالت افراد کی خبر گيری اور ان
کی ضرويات کو مقدم رکھنے کا حکم ديا ہے دوسرے اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کيا
ہے کہ کل کو تمہيں يا تمہارے اہم خاندان کو دوسروں کے آگے دست سوال دراز کرنا پﮍ جائے۔
اهلل َ َﻻ ْﻋﻨَ َﺘ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴﺪَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺼ ِﻠ ِﺢ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ِﰱ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۭ َوﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻲ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا ْﺻ َﻼ ٌح ﻟَّﮭ ُْﻢ ﺧ ْ ٌَﲑ َۭوا ِْن ُﲣَﺎ ِﻟ ُﻄ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ﻓَ ِﺎﺧ َْﻮاﻧُ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ا ٰ ّ َهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ٢٢٠
امور دينی اور دنياوی کو۔ اور تجھ سے يتيموں کے بارے ميں بھی سوال کرتے ہيں ) (١آپ کہہ
ديجئے کہ ان کی خير خواہی بہتر ہے ،تم اگر ان کا مال اپنے مال ميں مال بھی لو تو وه تمہارے
بھائی ہيں ،بدنيت اور نيک نيت ہر ايک کو ﷲ خوب جانتا ہے اور اگر ﷲ چاہتا تو تمہيں مشقت
ميں ڈال ديتا ) (٢يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی غلبہ واال اور حکمت واال ہے۔
٢٢٠۔ ١جب يتيموں کا مال ظلما ً کھانے والوں کے لئے سزا کی دھمکی نازل ہوئی تو صحابہ
کرام رضی ﷲ ٰ
حتی کہ کھانے پينے کی
تعالی عنہم ڈر گئے اور يتيموں کی ہرچيز الگ کر دی ٰ
کوئی چيز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وه خراب ہو جاتی اس ڈر سے کہ کہيں
ہم بھی اس سزا کے مستحق نہ قرار پا جائيں۔ اس پر يہ آيت نازل ہوئی )ابن کثير(
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٢٢٠۔ ٢يعنی تمہيں بغرض اصالح و بہتری بھی ان کا مال اپنے مال ميں مالنے کی اجازت نہ
ديتا۔
ﴩ ٍك َّوﻟ َ ْﻮ
ﴩ ٰﻛ ِﺖ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ْﺆ ِﻣ َّﻦ َۭو َ َﻻ َﻣ ٌﺔ ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ٌﺔ ﺧ ْ ٌَﲑ ِّﻣ ْﻦ ُّﻣ ْ ِ
َو َﻻ ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻮا اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ َﻛ ٍﺔ َّوﻟ َ ْﻮ َا ْ َﲺ َﺒـ ْﺘ ُ ْﲂ ۚ َو َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻮا اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ۭ َوﻟ َ َﻌ ْﺒ ٌﺪ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ ْﻦ ُّﻣ ْ ِ
ۗ
اهلل ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮٓا ِا َﱃ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َواﻟْ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِة ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ ۚ َوﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَـ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ٢٢١ۧ
َا ْ َﲺ َﺒ ُ ْﲂ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎر ښ َو ٰ ّ ُ
ِٕ
اور شرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتيکہ وه ايمان نہ الئيں تم نکاح نہ کرو ) (١ايماندار
لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے ،گو تمہيں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو اور
نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح ميں اپنی عورتوں کو دو جب تک وه ايمان نہ الئيں،
ايماندار غالم آزاد مشرک سے بہتر ہے ،گو مشرک تمہيں اچھا لگے ،يہ لوگ جہنم کی طرف
بالتے ہيں اور ﷲ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بالتا ہے وه اپنی
آيتيں لوگوں کے لئے بيان فرما رہا ہے تاکہ وه نصيحت حاصل کريں۔
٢٢١۔ ١مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتيں ہيں اہل کتاب )يہودی يا عيسائی(
عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل
کتاب مرد سے نہيں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضی ﷲ عنہ نے مصلحتا ً اہل کتاب کی عورتوں
سے نکاح کو ناپسند کيا )ابن کثير( آيت ميں اہل ايمان کو ايمان دار مردوں اور عورتوں سے
نکاح کی تاکيد کی گئی ہے اور دين کو نظر انداز کر کے محض حسن وجمال کی بنياد پر نکاح
کرنے کو آخرت کی بربادی قرار ديا گيا جس طرح حديث ميں بھی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا کہ عورت سے چار وجہوں سے نکاح کيا جاتا ہے مال ،حسب نسب ،حسن وجمال يا دين
کی وجہ سے۔ تم دين دار عورت کا انتخاب کرو )صحيح بخاری( اسی طرح آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے نيک عورت کو دنيا کی سب سے بہتر متاع قرار ديا ہے فرمايا خير متاع الدنيا المرأة
الصالحۃ)صحيح مسلم(۔
اهلل
َوﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤ ِﺤ ْﻴ ِﺾ ۭ ﻗُ ْﻞ ُﮬ َﻮ َا ًذى ۙ ﻓَﺎ ْﻋ َ ِﱱﻟُﻮا اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺤ ْﻴ ِﺾ ۙ َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُ ْﻮ ُﮬ َّﻦ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ْـﻄﻬ ُْﺮ َن ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ﺗ ََﻄﻬ َّْﺮ َن ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮ ُﮬ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َا َﻣ َﺮُ ُﰼ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟﺘَّ َّـﻮاﺑ ْ َِﲔ َو ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻄﻬِّ ِﺮ ْﻳ َﻦ ٢٢٢
آپ سے حيض کے بارے ميں سوال کرتے ہيں ،کہہ ديجئے کہ وه گندگی ہے ،حالت حيض ميں
عورتوں سے الگ رہو ) (١اور جب تک وه پاک نہ ہو جائيں ان کے قريب نہ جاؤ ہاں جب وه
پاک ہوجائيں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے ﷲ نے تمہيں اجازت دی ہے ) (٢ﷲ توبہ کرنے
والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
٢٢٢۔ ١بلوغت کے بعد ہر عورت کو ايام ماہواری ميں جو خون آتا ہے اسے حيض کہا جاتا ہے
اور بعض دفعہ عادت کے خالف بيماری کی وجہ سے خون آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہيں
جس کا حکم حيض سے مختلف ہے حيض کے ايام ميں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے
رکھنے ممنوع ہيں ،تاہم روزوں کی قضا بعد ميں ضروری ہے۔ مردوں کے لئے صرف ہم
بستری سے منع کيا ہے البتہ بوس و کنار جائز ہے اسی طرح عورت ان دنوں ميں کھانا پکانا
اور ديگر کام کر سکتی ہے۔
٢٢٢۔ ٢جہاں سے اجازت ہے يعنی شرم گاه سے۔ کيونکہ حالت حيض ميں بھی اسی سے روکا
گيا تھا اور اب پاک ہونے کے بعد جو اجازت دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب )فرج ،شرم گاه(
کی اجازت ہے نہ کہ کسی اور حصے کی۔ اس سے يہ استدالل کيا گيا عورت کی دبر کا استعمال
حرام ہے جيسا کہ احاديث ميں اس کی مزيد وضاحت کر دی گئی ہے۔
َﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ٢٢٣
اهلل َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ ُ ْﲂ ُّﻣ ٰﻠ ُﻘ ْﻮ ُﻩ َۭوﺑ ِ ّ ِ
ِﻧ َﺴﺎۗ ُؤ ُ ْﰼ َﺣ ْﺮ ٌث ﻟ َّ ُ ْﲂ ۠ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا َﺣ ْﺮﺛ ُ َْﲂ َا ٰ ّﱏ ِﺷﺌْ ُ ْﱲ ۡ َوﻗَ ِّﺪ ُﻣ ْﻮا ِ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
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تمہاری بيوياں تمہاری کھيتياں ہيں ،اپنی کھيتوں ميں جس طرح چاہو ) (١آؤ اور اپنے لئے )نيک
اعمال( آگے بھيجو اور ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے
ہو اور ايمان والوں کو خوشخبری ديجئے۔
٢٢٣۔ ١يہوديوں کا خيال تھا کہ اگر عورت کو پيٹ کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ
بھينگا پيدا ہوتا ہے۔ اس کی ترديد ميں کہا جا رہا ہے کہ مباشرت آگے سے کرو )چت لٹا کر( يا
پيچھے سے )پيٹ کے بل( يا کروٹ پر ،جس طرح چاہو ،جائز ہے ،ليکن يہ ضروری ہے کہ ہر
صورت ميں عورت کی فرج ہی استعمال ہو۔ بعض لوگ اس سے يہ دليل کرتے ہيں )جس طرح
چاہو( ميں تو دبر بھی آجاتی ہے ،لہذا دبر کا استعمال بھی جائز ہے۔ ليکن يہ بالکل غلط ہے۔ جب
قرآن نے عورت کو کھيتی قرار ديا ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ صرف کھيتی کے استعمال
کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھيتيوں ميں جس طرح چاہو آؤ اور يہ کھيتی صرف فرج ہے نہ
کہ دبر۔ بہرحال يہ غير فطری فعل ہے۔ ايسے شخص کو جو اپنی عورت کی دبر استعمال کرتا
ہے ملعون قرار ديا گيا ہے )بحوالہ ابن کثير و فتح القدير(
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٢٤
اهلل ﻋ ُْﺮﺿَ ًﺔ ِ ّ َﻻﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ َا ْن ﺗ َ َُّﱪ ْوا َوﺗَـﺘَّ ُﻘ ْﻮا َوﺗ ُْﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ۭ َو ٰ ّ ُ
َو َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠُﻮا ٰ ّ َ
اور ﷲ ٰ
تعالی کو اپنی قسموں کا )اس طرح( نشانہ نہ بناؤ کہ بھالئی اور پرہيزگاری اور لوگوں
کے درميان کی اصالح کو چھوڑ بيٹھو ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی سننے واال اور جاننے واال ہے۔
٢٢٤۔ ١يعنی غصے ميں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ فالں کے ساتھ نيکی نہيں کروں گا فالں
سے نہيں بولوں گا فالں کے درميان صلح نہيں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لئے حديث
ميں کہا گيا ہے اگر کھا لو تو انہيں توڑ دو اور قسم کا کفاره ادا کرو )کفاره قسم کے لئے
َاخ ُذ ُك ْم بِ َما َعقﱠ ْدتﱡ ُم ْاالَ ْي َمانَ ۚ◌ فَ َكفﱠا َرتُهٗ ٓ اِ ْ
ُؤَاخ ُذ ُك ُم ٰ ّ
ديکھئے َ
ط َعا ُم َع َش َر ِة
ﷲُ بِاللﱠ ْغ ِو فِ ْٓي اَ ْي َمانِ ُك ْم َو ٰل ِك ْن يﱡؤ ِ
)ال ي ِ
ٰ
َم ٰس ِك ْينَ ِم ْن اَوْ َس ِط َما تُ ْ
صيَا ُم ثَلثَ ِة اَي ٍﱠام
ط ِع ُموْ نَ اَ ْھلِ ْي ُك ْم اَوْ ِك ْس َوتُھُ ْم اَوْ تَحْ ِر ْي ُر َرقَبَ ٍة ۭ◌ فَ َم ْن لﱠ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ارةُ اَ ْي َمانِ ُك ْم اِ َذا َحلَ ْفتُ ْم ۭ◌ َواحْ فَظُ ْٓوا اَ ْي َمانَ ُك ْم ۭ◌ َكذلِكَ يُبَي ُﱢن ّ
ﷲُ لَ ُك ْم ا ٰيتِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْش ُكرُوْ نَ 89(
ۭ◌ ٰذلِ َ
ك َكفﱠ َ
5۔المائده(89:
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٢٥
اهلل ِابﻟﻠ َّ ْﻐ ِﻮ ِ ْ ٓﰲ َاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ َﺆا ِﺧ ُﺬ ُ ْﰼ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ ُﻗﻠُ ْﻮﺑُ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
َﻻ ﻳُ َﺆا ِﺧ ُﺬ ُ ُﰼ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی تمہيں تمہاری ان قسموں پر نہ پکﮍے گا جو پختہ نہ ہوں ) (١ہاں اس کی پکﮍ اس چيز
پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو ،ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال اور بردبار ہے۔
٢٢٥۔ ١يعنی جو غير ارادے اور عادت کے طور پر ہوں البتہ عمالً جھوٹی قسم کھانا کبيره گناه
ہے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ٢٢٦
ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ ﻳُ ْﺆﻟُ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗ ِ ْﻢ ﺗَ َﺮﺑ ُّ ُﺺ َا ْرﺑ َ َﻌ ِﺔ َا ْﺷﻬُ ٍﺮ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻓَﺎۗ ُء ْو ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ِٕ
جو لوگ اپنی بيويوں سے )تعلق نہ رکھنے کی( قسميں کھائيں ،ان کی چار مہينے کی مدت )(١
ہے پھر اگر وه لوٹ آئيں تو ﷲ ٰ
تعالی بھی بخشنے واال مہربان ہے۔
٢٢٦۔ ١يعنی کوئی شوہر اگر قسم کھا لے کہ اپنی بيوی سے ايک مہينہ يا دو مہينے تعلق نہيں
رکھوں گا پھر قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر ليتا ہے تو کوئی کفاره نہيں ہاں اگر مدت
پوری ہونے سے قبل تعلق قائم کرے گا کفاره قسم ادا کرنا پﮍے گا اور اگر چار مہينے سے
زياده مدت کے لئے يا مدت مقرر کئے بغير قسم کھاتا ہے تو اس آيت ميں ايسے لوگوں کے لئے
مدت کا تعين کر ديا گيا ہے کہ وه چار مہينے گزرنے کے بعد يا تو بيوی سے تعلق قائم کرليں يا
پھر اسے طالق دے ديں پہلی صورت ميں اسے کفاره قسم ادا کرنا ہوگا اگر دونوں ميں سے
کوئی صورت اختيار نہيں کرے گا تو عدالت اسکو دونوں ميں سے کسی ايک بات کے اختيار
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کرنے پر مجبور کرے گی کہ وه اس سے تعلق قائم کرے يا طالق دے تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو۔
)ابن کثير(
َوا ِْن َﻋ َﺰ ُﻣﻮا َّ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٢٧
اﻟﻄ َﻼ َق ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اور اگر طالق کا ہی قصد کرليں ) (١تو ﷲ ٰ
تعالی سننے واال جاننے واال ہے
٢٢٧۔ ١ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ چار مہينے گزرتے ہی از خود طالق واقع نہيں ہو گی
)جيسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے۔ بلکہ خاوند کے طالق دينے سے طالق ہو گی جس پر
عدالت بھی اسے مجبور کرے گی جيسا کہ جمہور علماء کا مسلک ہے۔
اهلل ِ ْ ٓﰲ َا ْر َﺣﺎ ِﻣﻬ َِّﻦ ِا ْن ُﻛ َّﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ َّﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َۭوﺑُ ُﻌ ْﻮﻟَﳤُ ُ َّﻦ َا َﺣ ُّﻖ ﺑ َِﺮ ِ ّد ِﮬ َّﻦ ِ ْﰲ
َواﻟْ ُﻤ َﻄﻠ َّ ٰﻘ ُﺖ ﻳ َ َ َﱰﺑ َّ ْﺼ َﻦ ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ َِّﻦ ﺛَ ٰﻠﺜَ َﺔ ﻗُ ُﺮ ْ ۗو ٍء ۭ َو َﻻ َ ِﳛ ُّﻞ ﻟَﻬ َُّﻦ َا ْن ﻳ َّ ْﻜ ُﺘ ْﻤ َﻦ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ٢٢٨ۧ
ٰذ ِ َكل ِا ْن َا َراد ُْوٓا ِا ْﺻ َﻼ ًﺣﺎ ۭ َوﻟَﻬ َُّﻦ ِﻣﺜْ ُﻞ َّ ِاذل ْي ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۠ َو ِﻟ ّ ِﻠﺮ َﺟﺎلِ ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ د ََر َﺟ ٌﺔ ۭ َو ٰ ّ ُ
طالق والی عورتيں اپنے آپ کو تين حيض تک روکے رکھيں ) (١انہيں حالل نہيں کہ ﷲ نے ان
کے رحم ميں جو پيدا کيا ہو چھپائيں ) (٢اگر انہيں ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے دن پر ايمان ہو،
ان کے خاوند اس مدت ميں انہيں لوٹا لينے کے پورے حقدار ہيں اگر ان کا اراده اصالح کا ہو
) (٣اور عورتوں کو بھی ويسے ہی حق ہيں جيسے ان پر مردوں کے ہيں اچھائی کے ساتھ )(٤
ہاں مردوں کو عورتوں پر فضيلت ہے ﷲ ٰ
تعالی غالب ہے حکمت واال ہے۔
٢٢٨۔ ١اس سے وه متعلقہ عورت مراد ہے جو حاملہ بھی نہ ہو )کيونکہ حمل والی عورت کی
مدت وضع حمل تک ہے( جسے دخول سے قبل طالق مل گئی ہو وه بھی نہ ہو )کيونکہ اس کی
کوئی عدت ہی نہيں( جس کو حيض آنا بند ہو گيا ہو کيونکہ ان کی عدت تين مہينے ہے گويا
مذکوره عورتوں کے عالوه صرف مدخولہ عورت کی عدت بيان کی جا رہی ہے۔ يعنی تين طہر
يا تين حيض عدت گزار کے وه دوسری شادی کرنے کی مجاز ہے سلف نے قروء کے دونوں
ہی معنی صحيح قرار دئيے ہيں اس لئے دونوں کی گنجائش ہے )ابن کثير فتح القدير(
٢٢٨۔ ٢اس سے حيض اور حمل دونوں ہی مراد ہيں حيض نہ چھپائيں مثالً کہے کہ طالق کے
بعد مجھے ايک دو حيض آئے ہيں مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو )اگر وه رجوع
کرنا چاہتا ہو(۔ اسی طرح حمل نہ چھپائيں کيونکہ نطفہ وه پہلے خاوند کا ہوگا اور منسوب
دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا اور يہ سخت کبيره گناه ہے۔
٢٢٨۔ ٣رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع
کرنے کا پورا حق حاصل ہے عورت کے ولی کو اس ميں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہيں ہے۔
٢٢٨۔ ٤دونوں کے حقوق ايک دوسرے سے ملتے جلتے ہيں جن کو پورا کرنے کے دونوں
شرعا ً پابند ہيں تاہم مرد کو عورت پر فضيلت يا درجہ حاصل ہے مثال فطری قوتوں ميں جہاد
کی اجازت ہے ميراث کے دوگنا ہونے ميں قواميت اور حاکميت ميں اور اختيار طالق و رجوع
)وغيره( ميں۔
ﴪﻳْ ٌﺢ ِ ِاب ْﺣ َﺴ ٍﺎن ۭ َو َﻻ َ ِﳛ ُّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َا ْن اتَ ْ ﺧ ُُﺬ ْوا ِﻣ َّﻤﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ِا َّﻻ ٓ َا ْن َّﳜَﺎﻓَﺎ ٓ َا َّﻻﻳُ ِﻘ ْﻴ َﻤﺎ ُﺣﺪُ ْو َد ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ َا َّﻻ ﻳُ ِﻘ ْﻴ َﻤﺎ
َا َّﻟﻄ َﻼ ُق َﻣ َّﺮ ٰﺗ ِﻦ ۠ ﻓَ ِﺎﻣ َْﺴﺎكٌ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف َا ْو ﺗ َ ْ ِ
ۗ
ُﺣﺪُ ْو َد ٰ ّ ِ
كل ُﺣﺪُ ْو ُد ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ َﻼﺗَ ْﻌ َﺘﺪُ ْو َﮬﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻌ َّﺪ ُﺣﺪُ ْو َد ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ ٰ ّ
اهلل ۙ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴﮭِ َﻤﺎ ِﻓـ ْﻴ َﻤﺎ اﻓْﺘَﺪَ ْت ِﺑ ٖﻪ ۭ ِﺗ ْ َ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ٢٢٩
ِٕ
يہ طالقيں دو مرتبہ ) (١ہيں پھر يا تو اچھائی سے روکنا ) (٢يا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دينا )(٣
اور تمہيں حالل نہيں تم نے انہيں جو ديا ہے اس ميں سے کچھ بھی لو ،ہاں يہ اور بات ہے کہ
دونوں کو ﷲ کی حديں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اس لئے اگر تمہيں ڈر ہو کہ دونوں ﷲ کی
حديں قائم نہ رکھ سکيں گے تو عورت رہائی پانے کے لئے کچھ دے ڈالے ،اس پر دونوں پر
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گناه نہيں ) (٤يہ ﷲ کی حدود ہيں خبردار ان سے آگے نہيں بﮍھنا اور جو لوگ ﷲ کی حدوں
سے تجاوز کر جائيں وه ظالم ہيں۔
٢٢٩۔ ١يعنی وه طالق جس ميں خاوند کو )عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وه دو مرتبہ
ہے پہلی مرتبہ طالق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طالق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے
تيسری مرتبہ طالق دينے کے بعد رجع کی اجازت نہيں زمانہ جاہليت ميں يہ حق طالق و رجوع
غير محدود تھا جس سے عورتوں پر بﮍا بوجھ تھا ۔ نيز معلوم ہونا چاہيے کہ بہت سے علماء
ٰ
فتوی ديتے ہيں۔
ايک مجلس کی تين طالقوں کے واقع ہونے ہی کا
٢٢٩۔ ٢يعنی رجوع کر کے اچھے طريقے سے بسانا۔
٢٢٩۔ ٣يعنی تيسری مرتبہ طالق دے کر۔
٢٢٩۔ ٤اس ميں خلع کا بيان ہے يعنی عورت خاوند سے عليحدگی حاصل کرنا چاہے تو اس
صورت ميں خاوند عورت سے اپنا ديا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے خاوند اگر عليحدگی قبول
کرنے پر آماده نہ ہو تو عدالت خاوند کو طالق دينے کا حکم دے گی اور اگر وه اسے نہ مانے
تو علت نکاح فسخ کر دے گی گويا خلع بزريعہ طالق بھی ہو سکتا ہے اور بذريعہ فسخ بھی
دونوں صورتوں ميں عدت ايک حيض ہے )ابو داؤد ،ترمذی ،نسائی والحاکم]۔ فتح القدير( عورت
کو يہ حق دينے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی سخت تاکيد کی گئی ہے کہ عورت بغير کسی
معقول عذر کے خاوند سے عليحدگی يعنی طالق کامطالبہ نہ کرے اگر ايسا کرے گی تو نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے ايسی عورتوں کے لئے يہ سخت وعيد بيان فرمائی کہ وه جنت کی
خوشبو تک نہيں پائيں گيں۔ )ابن کثير وغيره(
كل ُﺣﺪُ ْو ُد ٰ ّ ِ
ﻓَ ِﺎ ْن َﻃﻠ َّ َﻘﮭَﺎ ﻓَ َﻼ َ ِﲢ ُّﻞ َ ٗهل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌﺪُ َﺣ ٰ ّﱵ ﺗ َ ْﻨ ِﻜ َﺢ َز ْو ًﺟﺎ ﻏَ ْ َﲑ ٗﻩ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن َﻃﻠ َّ َﻘﮭَﺎ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴﮭِ َﻤﺎ ٓ َا ْن ﻳ َّ َ َﱰا َﺟ َﻌﺎ ٓ ِا ْن َﻇﻨَّﺎ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ِﻘ ْﻴ َﻤﺎ ُﺣﺪُ ْو َد ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو ِﺗ ْ َ
اهلل ﻳُ َﺒ ِﻴّﻨُﮭَﺎ
ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٢٣٠
پھر اگر اس کو )تيسری بار( طالق دے دے تو اب اس کے لئے حالل نہيں جب تک کہ وه
عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے ،پھر اگر وه بھی طالق دے دے تو ان دونوں
کو ميل جول کر لينے ميں کوئی گناه نہيں (١) ،بشرطيکہ جان ليں کہ ﷲ کی حدوں کو قائم رکھ
سکيں گے ،يہ ﷲ ٰ
تعالی کی حدود ہيں جنہيں وه جاننے والوں کے لئے بيان فرما رہا ہے۔
اس طالق سے تيسری طالق مراد ہے يعنی تيسری طالق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کرسکتا
ہے اور نہ نکاح البتہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے
اسے طالق دے دے يا فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس سے نکاح جائز ہے ليکن اس کے لئے
جو حاللہ کا طريقہ رائج ہے يہ لعنتی فعل ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حاللہ کرنے والے
اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے حاللہ کی غرض سے کيا گيا نکاح نکاح نہيں ہے
زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لئے حالل نہيں ہو گی۔
ﴐ ًارا ِﻟ ّ َﺘ ْﻌﺘَﺪُ ْوا ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْﻞ ٰذ ِ َكل ﻓَﻘَﺪْ َﻇ َ َﲅ ﻧ َ ْﻔ َﺴ ٗﻪ ۭ َو َﻻ
َوِا َذا َﻃﻠ َّ ْﻘ ُ ُﱲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء ﻓَ َﺒﻠَﻐ َْﻦ َا َﺟﻠَﮭ َُّﻦ ﻓَ َﺎﻣ ِْﺴ ُﻜ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف َا ْو َ ّ ِ
ﴎ ُﺣ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف َو َﻻ ﺗُ ْﻤ ِﺴ ُﻜ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِ َ
اهلل ُﮬ ُﺰ ًوا ۡ َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوٓا ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اهلل َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِّﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ ِﺔ ﻳ َ ِﻌ ُﻈ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
٢٣١ۧ
جب تم عورتوں کو طالق دو وه اپنی عدت ختم کرنے پر آئيں تو اب انہيں اچھی طرح بساؤ يا
بھالئی کے ساتھ الگ کر دو ) (١اور انہيں تکليف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زيادتی کے
لئے نہ روکو جو شخص ايسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کيا تم ﷲ کے احکام کو ہنسی کھيل
نہ ) (٢بناؤ اور ﷲ کا احسان جو تم پر ہے ياد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل
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فرمائی ہے جس سے تمہيں نصيحت کر رہا ہے اس سے بھی۔ اور ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرتے رہا کرو
اور جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کو جانتا ہے۔
٢٣١۔) ١الطالق مرتن( ميں بتاليا گيا تھا کہ دو طالق تک رجوع کرنے کا اختيار ہے اس آيت
ميں کہا جا رہا ہے کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد نہيں اس
لئے يہ تکرار نہيں ہے جس طرح کے بظاہر ہے۔
١٣٢۔ ٢بعض لوگ مذاق ميں طالق دے ديتے يا نکاح کر ليتے يا آزاد کر ديتے ہيں۔ پھر کہتے
ہيں ميں نے تو مذاق کيا تھا ﷲ نے اسے آيات ٰالہی سے استہزاء قرار ديا جس سے مقصود اس
سے روکنا ہے اس لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی مذکوره
کام کرے گا تو وه حقيقت ہی سمجھا جائے گا اور مذاق کی طالق يا نکاح يا آزادی نافذ ہو جائے
گی )تفسير ابن کثير(
َوِا َذا َﻃﻠ َّ ْﻘ ُ ُﱲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء ﻓَ َﺒﻠَﻐ َْﻦ َا َﺟﻠَﻬ َُّﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌﻀُ ﻠُ ْﻮ ُﮬ َّﻦ َا ْن ﻳ َّ ْﻨ ِﻜ ْﺤ َﻦ َا ْز َو َاهج َُّﻦ ِا َذا ﺗَ َﺮاﺿَ ْﻮا ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۭ ٰذ ِ َكل ﻳُ ْﻮ َﻋﻆُ ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٢٣٢
ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َا ْز ٰﰽ ﻟَ ُ ْﲂ َو َا ْﻃﻬ َُﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
اور جب تم اپنی عورتوں کو طالق دو اور وه اپنی عدت پوری کرليں تو انہيں ان کے خاوندوں
سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وه آپس ميں دستور کے مطابق رضامند ہوں ) (١يہ
نصيت انہيں کی جاتی ہے جنہيں تم ميں سے ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے دن پر يقين و ايمان ہو
اس ميں تمہاری بہترين صفائی اور پاکيزگی ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی جانتا ہے اور تم نہيں جانتے۔
٢٣٢۔ ١اس ميں مطلقہ عورت کی بابت ايک تيسرا حکم ديا جا رہا ہے وه يہ کہ عدت گزرنے
کے بعد )پہلی يا دوسری طالق کے بعد( اگر سابقہ خاوند بيوی باہمی رضامندی سے دوباره
نکاح کرنا چاہيں تو ان کو مت روکو۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے زمانے ميں ايک ايسا واقعہ ہوا
تو عورت کے بھائی نے انکار کر ديا جس پر يہ آيت اتری ،اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ
عورت اپنا نکاح نہيں کر سکتی ،بلکہ اس کے نکاح کے لئے ولی کی اجازت اور رضامندی
ضروری ہے۔ تب ہی تو ﷲ ٰ
تعالی نے وليوں کو اپنا حق واليت غلط طريقے سے استعمال کرنے
سے روکا ہے۔ اس کی مزيد تائيد حديث نبوی صلی ﷲ عليہ وسلم سے ہوتی ہے ،جس عورت
نے ولی کی اجازت کے بغير نکاح کر ليا ،پس اس کا نکاح باطل ہے ،اسکا نکاح باطل ہے،
اسکا نکاح باطل ہے۔ )حوالہ مذکور( ان احاديث کو عالمہ انور شاه کشميری نے بھی ديگر
محدثين کی طرح صحيح اور احسن تسليم کيا ہے۔ فيض الباری ج٤کتاب النکاح( دوسری بات يہ
معلوم ہوئی کہ عورت کے وليوں کو بھی عورت پر جبر کرنے کی اجازت نہيں بلکہ ان کے
لئے ضروری ہے کہ وه عورت کی رضامندی کو بھی ملحوظ رکھيں اگر ولی عورت کی
رضامندی کو نظر انداز کر کے زبردستی نکاح کر دے تو شريعت نے عورت کو بذريعہ عدالت
نکاح فسخ کرانے کا اختيار ديا ہے اس لئے ضروری ہے کہ نکاح ميں دونوں کی رضامندی
حاصل کی جائے کوئی ايک فريق بھی من مانی نہ کرے گا اور لﮍکی کے مفادات کے مقابلے
ميں اپنے مفادات کو ترجيح دے گا تو عدالت ايسے ولی کو حق واليت سے محروم کر کے ولی
ابعد کے ذريعے سے يا خود ولی بن کر اس عورت کے نکاح کا فريضہ انجام دے گی۔
َواﻟْ َﻮ ِ ٰادل ُت ﻳُ ْﺮ ِﺿ ْﻌ َﻦ َا ْو َﻻ َد ُﮬ َّﻦ َﺣ ْﻮﻟ َ ْ ِﲔ َﰷ ِﻣﻠَ ْ ِﲔ ِﻟ َﻤ ْﻦ َا َرا َد َا ْن ﻳ ُّ ِ َّـﱲ َّاﻟﺮﺿَ ﺎﻋَ َﺔ ۭ َوﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤ ْﻮﻟُ ْﻮ ِد َ ٗهل ِر ْزﻗُﻬ َُّﻦ َو ِﻛ ْﺴ َﻮﲥُ ُ َّﻦ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۭ َﻻ ﺗُ َﳫَّ ُﻒ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ِا َّﻻ ُو ْﺳ َﻌﻬَﺎ ۚ َﻻ
ﺗُﻀَ ﺎۗ َّر َو ِ َادل ٌة ﺑ َِﻮ َ ِدل َﮬﺎ َو َﻻ َﻣ ْﻮﻟُ ْﻮ ٌد َّ ٗهل ﺑ َِﻮ َ ِدلﻩٖ ۤ َوﻋَ َﲇ اﻟْ َﻮ ِار ِث ِﻣﺜْ ُﻞ ٰذ ِ َكل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َا َرادَا ِﻓ َﺼ ًﺎﻻ َﻋ ْﻦ ﺗَ َﺮ ٍاض ِ ّﻣﳯْ ُ َﻤﺎ َوﺗَﺸَ ُﺎو ٍر ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَﳱْ ِ َﻤﺎ ۭ َوا ِْن َا َرد ُّ ْْﰎ َا ْن
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ٢٣٣
اهلل َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
ﺗ َ ْﺴ َﱰ ِْﺿ ُﻌ ْﻮٓا َا ْو َﻻد ُ َْﰼ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا َذا َﺳﻠ َّ ْﻤ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴ ُ ْْﱲ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
مائيں اپنی اوالد کو دو سال کامل دودھ پالئيں جن کا اراده دودھ پالنے کی مدت بالکل پوری
کرنے کا ہو ) (١اور جن کے بچے ہيں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپﮍا ہے جو مطابق دستور کے
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ہو ) (٢ہر شخص اتنی ہی تکليف ديا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو ماں کو اس بچے کی وجہ
سے يا باپ کو اس کی اوالد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچايا جائے ) (٣وارث پر بھی اسی
جيسی ذمہ داری ہے ،پھر اگر دونوں )يعنی ماں باپ( اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے
دودھ چھﮍانا چاہيں تو دونوں پر کچھ گناه نہيں جب کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دينا ہو وه
تعالی سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ ﷲ ٰ
ان کے حوالے کر دو ) (٤ﷲ ٰ
تعالی تمہارے اعمال
کی ديکھ بھال کر رہا ہے۔
٢٣٣۔ ١اس آيت ميں مسئلہ رضاعت کا بيان ہے۔ اس ميں پہلی بات يہ ہے جو مدت رضاعت
پوری کرنی چاہے تو وه دو سال پورے دودھ پالئے ان الفاظ سے کم مدت دودھ پالنے کی بھی
گنجائش نکلتی ہے دوسری بات يہ معلوم ہوئی مدت رضاعت زياده سے زياده دو سال ہے ،جيسا
کہ ترمذی ميں حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہا سے مرفوعًا روايت ہے۔
٢٣٣۔ ٢طالق ہو جانے کی صورت ميں شيرخوار بچے اور اس کی ماں کی کفالت کا مسئلہ
ہمارے معاشرے ميں بﮍا پچيده بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شريعت سے انحراف ہے۔ اگر
حکم ٰالہی کے مطابق خاوند اپنی طاقت کے مطابق عورت کے روٹی کپﮍے کا ذمہ دار ہو جس
طرح کہ اس آيت ميں کہا جا رہا ہے تو نہايت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
٢٣٣۔ ٣ماں کو تکليف پہنچانا يہ ہے کہ ً
مثال ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے ،مگر مامتا
کے جذبے کو نظر انداز کر کے بچہ زبردستی اس سے چھين ليا جائے يا يہ کہ بغير خرچ کے
ذمہ داری اٹھائے اسے دودھ پالنے پر مجبور کيا جائے۔ باپ کو تکليف پہنچانے سے مراد يہ
ہے کہ ماں دودھ پالنے سے انکار کر دے يا اس کی حيثيت سے زياده کا اس سے مالی مطالبہ
کرے۔
٢٣٣۔ ٤باپ کے فوت ہو جانے کی صورت ميں يہی ذمہ داری وارثوں کی ہے کہ وه بچے کی
ماں کے حقوق صحيح طريقے سے ادا کريں تاکہ نہ عورت کو تکليف ہو نہ بچے کی پرورش
اور نگہداشت متاثر ہو۔
٢٣٣۔ ٥يہ ماں کے عالوه کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کی اجازت ہے بشرطيکہ اس کا
معاوضہ دستور کے مطابق ادا کر ديا جائے۔
اهلل
َﴩا ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ﺑَﻠَﻐ َْﻦ َا َﺟﻠَﻬ َُّﻦ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ﻓَ َﻌﻠْ َﻦ ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ َِّﻦ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۭ َو ٰ ّ ُ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﺘ َﻮﻓ َّ ْﻮ َن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َوﻳ َ َﺬ ُر ْو َن َا ْز َوا ًﺟﺎ ﻳ َّ َ َﱰﺑ َّ ْﺼ َﻦ ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ َِّﻦ َا ْرﺑ َ َﻌ َﺔ َا ْﺷﻬُ ٍﺮ َّوﻋ ْ ً
ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ٢٣٤
تم ميں سے جو لوگ فوت ہو جائيں اور بيوياں چھوڑ جائيں ،وه عورتيں اپنے آپ کو چار مہينے
اور دس دن عدت ميں رکھيں ) (١پھر جب مدت ختم کرليں تو جو اچھائی کے ساتھ وه اپنے لئے
کريں اس ميں تم پر کوئی گناه نہيں ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی تمہارے عمل سے خبردار ہے۔
٢٣٤۔ ١يہ عدت وفات ہر عورت کے لئے ہے چاہے گھر ميں رہے يا گھر کے باہر جوان ہو يا
بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت متش ٰنی ہے کيونکہ اسکی مدت عدت وضع حمل ہے اس
عدت وفات ميں عورت کو زيب و زينت کی )ح ٰتی کہ سرمہ لگانے کی بھی( اور خاوند کے
مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہيں ہے۔ البتہ وه مطلقہ جو دوباره نکاح کرنا
چاہے اس کے لئے عدت کے اندر زيب و زينت ممنوع نہيں ہے وه مطلقہ جس سے رجوع نہ ہو
سکے اس ميں اختالف ہے بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہيں۔
٢٣٤۔ ٢يعنی عدت گزرنے کے بعد وه زيب و زينت اختيار کريں اولياء اس کی اجازت و
مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کريں تو اس ميں کوئی حرج نہيں اس لئے تم پر
بھی )اے عورت کے واليوں( کوئی گناه نہيں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بيوه کے عقد ثانی کو برا
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سمجھنا چاہئے نہ اس ميں رکاوٹ ڈالنی چاہئے۔ جيسا کہ ہندؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے
ميں يہ چيز پائی جاتی ہے۔
ﴎا ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻻ َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓًﺎ
َو َﻻ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻓـ ْﻴ َﻤﺎ َﻋ َّﺮﺿْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ِﺧ ْﻄ َﺒ ِﺔ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء َا ْو اَ ْﻛﻨَﻨ ْ ُ ْﱲ ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ ﻋَ ِ َﲅ ٰ ّ ُ
اهلل َاﻧ َّ ُ ْﲂ َﺳـ َﺘ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْوﳖَ ُ َّﻦ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﺗ َُﻮا ِﻋﺪُ ْو ُﮬ َّﻦ ِ ًّ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٣٥ۧ
ڛ َو َﻻ ﺗَ ْﻌ ِﺰ ُﻣ ْﻮا ُﻋ ْﻘﺪَ َة اﻟ ِﻨّ َﲀحِ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳ َ ْﺒﻠُ َﻎ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ َا َﺟ َ ٗهل َۭوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِ ْ ٓﰱ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺣ َﺬ ُر ْو ُﻩ ۚ َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
تم پر اس ميں کوئی گناه نہيں کہ تم اشارةً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو ،يا اپنے دل ميں
پوشيده اراده کرو ﷲ ٰ
تعالی کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو ياد کرو گے ،ليکن ان سے پوشيده
وعدے نہ کر لو ) (١ہاں يہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بوال کرو ) (٢اور عقد نکاح جب تک
عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو ،جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم
رکھتا ہے تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور يہ بھی جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی بخشش اور حلم
واال ہے۔
٢٣٥۔ ١يہ بيوه يا وه عورت جس کو تين طالق مل چکی ہوں ان کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت
کے دوران ان سے اشارے ميں تو تم نکاح کا پيغام دے سکتے ہو )مثالً ميرا اراده شادی کرنے
کا ہے يا ميں نيک عورت کی تالش ميں ہوں وغيره( ليکن ان سے کوئی خفيہ وعده مت لو اور
نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح پختہ کرو ليکن وه عورت جس کو خاوند نے ايک يا دو
طالقيں دی ہيں اس کو عدت کے اندر اشارے ميں بھی نکاح کا پيغام دينا جائز نہيں ممکن ہے
خاوند رجوع ہی کر لے۔
ً
٢٣٥۔ ٢اس سے مراد وہی تعريض و کنايہ ہے جس کا حکم پہلے ديا گيا ہے مثال ميں تيرے
معاملے ميں رغبت رکھتا ہوں يا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کی بابت فيصلہ کرنے سے قبل
مجھے اطالع ضرور کرنا وغيره
)ابن کثير(
َﻻ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْن َﻃﻠ َّ ْﻘ ُ ُﱲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء َﻣﺎﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﻤ ُّﺴ ْﻮ ُﮬ َّﻦ َا ْو ﺗَ ْﻔ ِﺮﺿُ ْﻮا ﻟَﮭ َُّﻦ ﻓَ ِﺮﻳْﻀَ ًﺔ ښ َّو َﻣ ِﺘّ ُﻌ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ۚ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﻮ ِﺳﻊ ِ ﻗَﺪَ ُر ٗﻩ َوﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﻘ ِ ِﱰ ﻗَﺪَ ُر ٗﻩ ۚ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۚ َﺣﻘًّﺎ ﻋَ َﲇ
اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ٢٣٦
اگر تم عورتوں کو بغير ہاتھ لگائے اور بغير مہر مقرر کئے طالق دے دو تو بھی تم پر کوئی
گناه نہيں ،ہاں انہيں کچھ نہ کچھ فائده دو۔ خوش حال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے
مطابق دستور کے مطابق اچھا فائده دے بھالئی کرنے والوں پر يہ الزم ہے )(١۔
٢٣٦۔ ١يہ اس عورت کی بابت حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہيں ہوا تھا اور خاوند نے
ہم بستری کے بغير طالق دے دی تو انہيں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو يہ فائده ہر شخص
کی طاقت کے مطابق ہونا چاہيے خوش حال اپنی حيثيت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق
دے تاہم محسنين کے ليے ہے يہ ضروری نہيں۔ اس متعہ کی تعيين بھی کی گئی ہے کسی نے
کہا خادم کسی نے کہا  ۵٠٠درہم کسی نے کہا ايک يا چند سوٹ وغيره بہرحال يہ تعيين شريعت
کی طرف سے نہيں ہے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دينے کا اختيار اور حکم ہے اس
ميں بھی اختالف ہے کہ يہ متعہ طالق ہر قسم کی طالق يافتہ عورت کو دينا ضروری ہے يا
خاص اسی عورت کی بابت حکم ہے جو اس آيت ميں مذکور ہے قرآن کريم کی بعض اور آيات
سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ہر قسم کی طالق يافتہ عورت کے ليے ہے وﷲ اعلم۔ اس حکم متعہ
ميں جو حکمت اور فوائد ہيں وه محتاج وضاحت نہيں تلخی کشيدگی اور اختالف کے موقع پر
جو طالق کا سبب ہوتا ہے احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی ودلداری کا اہتمام کرنا مستقبل کی
متوقع خصومتوں کے سد باب کا نہايت اہم ذريعہ ہے ليکن ہمارے معاشرے ميں اس احسان
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وسلوک کے بجائے مطلقہ کو ايسے برے طريقے سے رخصت کيا جاتا ہے کہ دونوں ٰخاندانوں
کے آپس کے تعلقات ہميشہ کے ليے ختم ہو جاتے ہيں۔
َوا ِْن َﻃﻠ َّ ْﻘ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﺗَ َﻤ ُّﺴ ْﻮ ُﮬ َّﻦ َوﻗَﺪْ ﻓَ َﺮﺿْ ُ ْﱲ ﻟَﮭ َُّﻦ ﻓَ ِﺮﻳْﻀَ ًﺔ ﻓَ ِﻨ ْﺼ ُﻒ َﻣﺎ ﻓَ َﺮﺿْ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّ ْﻌ ُﻔ ْﻮ َن َا ْو ﻳ َ ْﻌ ُﻔ َﻮا َّ ِاذل ْي ِﺑ َﻴ ِﺪﻩٖ ُﻋ ْﻘﺪَ ُة اﻟ ِﻨّ َﲀحِ ۭ َو َا ْن ﺗَ ْﻌ ُﻔ ْﻮٓا َا ْﻗ َﺮ ُب
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ٢٣٧
ِﻟﻠﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۭ َو َﻻ ﺗَﻨ ْ َﺴ ُﻮا اﻟْﻔَﻀْ َﻞ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طالق دے دو کہ تم نے انہيں ہاتھ نہيں لگايا ہو اور تم نے
ان کا مہر بھی مقرر کر ديا تو مقرره مہر کا آدھا مہر دے دو يہ اور بات ہے وه خود معاف کر
ديں ) (١يا وه شخص معاف کردے جس کے ہاتھ ميں نکاح کی گره ہے ) (٢تمہارا معاف کر دينا
تقوی سے بہت نزديک ہے اور آپس کی فضيلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو يقينا ً ﷲ ٰ
ٰ
تعالی
تمہارے اعمال کو ديکھ رہا ہے۔
٢٣٧۔ ١يہ دوسری صورت ہے کہ خلوت صحيحہ سے قبل ہی طالق دے دی اور حق مہر بھی
مقرر تھا اس صورت ميں خاوند کے لئے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے اور اگر عورت
اپنا حق معاف کر دے اس صورت ميں خاوند کو کچھ نہيں دينا پﮍے گا۔
٢٣٧۔ ٢اس سے مراد خاوند ہے کيونکہ نکاح کی گره )اس کا توڑنا اور باقی رکھنا( اس کے
ہاتھ ميں ہے۔ يہ نصف حق مہر معاف کر دے يعنی ادا شده حق مہر ميں سے نصف مہر واپس
لينے کی بجائے اپنا يہ حق )نصف مہر( معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے
دے۔ اس سے آگے آپس ميں فضل اور احسان کو نہ بھال نے کی تاکيد کر کے حق مہر ميں بھی
اسی فضل اور احسان کو اختيار کرنے کی ترغيب دی گئی ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة اﻟْ ُﻮ ْﺳ ٰﻄﻰ ۤ َو ُﻗ ْﻮ ُﻣ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ٰﻗ ِﻨ ِﺘ ْ َﲔ ٢٣٨
اﻟﺼﻠَ ٰﻮ ِت َو َّ
ٰﺣ ِﻔ ُﻈ ْﻮا ﻋَ َﲇ َّ
نمازوں کی حفاظت کرو ،بالخصوص درميان والی نماز کی ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی کے لئے با ادب
کھﮍے رہا کرو۔
٢٣٨۔ ١درميان والی نماز سے مراد عصر کی نماز جس کو حديث رسول صلی ﷲ عليہ وسلم
نے متعين کر ديا ہے جس ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو
صلوة ُوس ٰ
ٰ
ْطی قرار ديا۔ )صحيح بخاری کتاب الجہاد(
اهلل َ َامك ﻋَﻠ َّ َﻤ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٢٣٩
ﻓَ ِﺎ ْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ ﻓَ ِﺮ َﺟ ًﺎﻻ َا ْو ُر ْﻛ َﺒﺎانً ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َا ِﻣ ْﻨ ُ ْﱲ ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اگر تمہيں خوف ہو تو پيدل ہی سہی يا سواری سہی ،ہاں جب امن ہو جائے تو ﷲ کا ذکر کرو
جس طرح کے اس نے تمہيں اس بات کی تعليم دی جسے تم نہيں جانتے تھے )(١۔
٢٣٩۔ ١يعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو پياده چلتے ہوئے ،سواری پر
بيٹھے ہوئے نماز پﮍھ لو۔ تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو اسی طرح نماز پﮍھو جس
طرح سکھاليا گيا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﺘ َﻮﻓ َّ ْﻮ َن ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َوﻳ َ َﺬ ُر ْو َن َا ْز َوا ًﺟﺎ ښ َّو ِﺻﻴَّ ًﺔ ِ ّ َﻻ ْز َو ِ ِ
اهج ْﻢ َّﻣﺘَﺎﻋًﺎ ِا َﱃ اﻟْ َﺤ ْﻮلِ ﻏَ ْ َﲑ ِاﺧ َْﺮاجٍ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺧ ََﺮ ْﺟ َﻦ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠْ َﻦ ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ َِّﻦ ِﻣ ْﻦ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ٢٤٠
َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف ۭ َو ٰ ّ ُ
جو لوگ تم ميں سے فوت ہوجائيں اور بيوياں چھوڑ جائيں اور وه وصيت کر جائيں ان کی
بيوياں سال بھر تک فائده اٹھائيں ) (١انہيں کوئی نہ نکالے ،ہاں اگر وه خود نکل جائيں تو تم پر
کوئی گناه نہيں جو وه اپنے لئے اچھائی سے کريں ،ﷲ ٰ
تعالی غالب اور حکيم ہے
٢٤٠۔ ١يہ آيت گو ترتيب ميں موخر ہے مگر منسوخ ہے ناسخ آيت پہلے گزر چکی ہے جس
ميں عدت وفات چار مہينے دس دن بتالئی گئی ہے۔ عالوه ازيں آيت مواريث نے بيويوں کا حصہ
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بھی مقرر کر ديا ہے اس لئے اب خاوند کو عورت کے لئے کسی بھی قسم کی وصيت کرنے کی
ضرورت نہيں رہی نہ رہائش کی نہ نان و نفقہ کی۔
َو ِﻟﻠْ ُﻤ َﻄﻠ َّ ٰﻘ ِﺖ َﻣﺘَﺎ ٌع ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۭ َﺣﻘًّﺎ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ٢٤١
طالق واليوں کو اچھا فائده دينا پرہيزگاروں پر الزم ہے )(١
٢٤١۔ ١يہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے اس ميں تفريق کے وقت جس حسن
سلوک کا اہتمام کرنے کی تاکيد کی گئی ہے اس کے بيشمار معاشی فوائد ہيں کاش مسلمان اس
نہايت ہی اہم نصيحت پر عمل کريں۔
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ۧ ٢٤٢

َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح اپنی آيتيں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔
اهلل َ ُذل ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ
ۣ ُ َّﰒ َا ْﺣﻴَﺎ ُﮬ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ

اهلل ُﻣ ْﻮﺗ ُْﻮا
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺧ ََﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِﮬ ْﻢ َو ُﮬ ْﻢ ُاﻟُ ْﻮ ٌف َﺣ َﺬ َر اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۠ ﻓَ َﻘﺎ َل ﻟَﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن ٢٤٣
کيا تم نے انہيں نہيں ديکھا جو ہزاروں کی تعداد ميں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے
گھروں سے نکل کھﮍے ہوئے تھے ،ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں فرمايا مر جاؤ ،پھر انہيں زنده کر ديا
) (١بيشک ﷲ ٰ
تعالی لوگوں پر بﮍا فضل کرنے واال ہے ،ليکن اکثر لوگ ناشکرے ہيں۔
٢٤٣۔ ١يہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصيل کسی حديث ميں بيان نہيں کی گئی
تفسيری روايات اسے بنی اسرائيل کے زمانے کا واقعہ اور اس پغمبر کا نام جس کی دعا سے
انہيں ﷲ ٰ
تعالی نے دوباره زنده کيا يہ جہاد ميں قتل کے ڈر سے يا وبائی بيماری طاعون کے
خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھﮍے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ ميں جانے سے بچ
جائيں ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں مار کر ايک تو يہ بتال ديا کہ ﷲ کی تقدير سے تم بچ کر نہيں جا سکتے
تعالی ہی کی ذات ہے تيسرا يہ کہ ﷲ ٰ
دوسرا يہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناه ﷲ ٰ
تعالی دوباره
پيدا کرنے پر قادر ہے اور وه تمام انسانوں کو اسی طرح زنده فرمائے گا جس طرح ﷲ نے ان
کو مار کر زنده کر ديا۔ اگلی آيت ميں مسلمانوں کو جہاد کا حکم ديا جا رہا ہے اس سے پہلے اس
واقعہ کے بيان ميں يہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ موت وحيات تو ﷲ کے قبضے
ميں ہے اور اس موت کا وقت بھی متعين ہے جسے جہاد سے گريز وفرار کر کے تم ٹال نہيں
سکتے۔
َوﻗَﺎ ِﺗﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٤٤
اهلل َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
ﷲ کی راه ميں جہاد کرو اور جان لو کہ ﷲ ٰ
تعالی سنتا ،جانتا ہے۔
اهلل ﻳَـ ْﻘﺒ ُِﺾ َوﻳ َ ْﺒ ُ ۜﺼﻂُ َ۠وِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ٢٤٥
َﻣ ْﻦ َذا َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﻘ ِﺮ ُض ا ٰ ّ َهلل ﻗَ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ﻓَ ُﻴﻀٰ ِﻌ َﻔ ٗﻪ َ ٗ ٓهل َاﺿْ َﻌﺎﻓًﺎ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ًة َۭو ٰ ّ ُ
تعالی کو اچھا قرض ) (١دے پس ﷲ ٰ
ايسا بھی کوئی ہے جو ﷲ ٰ
تعالی اسے بہت بﮍھا چﮍھا کر
عطا فرمائے گا ﷲ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
٢٤٥۔ ١قرض حسنہ سے مراد ﷲ کی راه ميں اور جہاد ميں مال خرچ کرنا يعنی جان کی طرح
مالی قربانی ميں بھی تامل مت کرو۔ رزق کی کشادگی اور کمی بھی ﷲ کے اختيار ميں ہے اور
وه دونوں طريقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کبھی رزق ميں کمی کر کے اور کبھی اس ميں
فراوانی کر کے۔ پھر ﷲ کی راه ميں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہيں ہوتی ﷲ ٰ
تعالی اس ميں
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کئی کئی گنا اضافہ فرماتا ہے کبھی ظاہری طور پر کبھی معنوی و روحانی طور پر اس ميں
برکت ڈال کر اور آخرت ميں تو يقينا اس ميں اضافہ حيران کن ہوگا۔
ﴎا ۗ ِء ﻳْ َﻞ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ۘ ِا ْذ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻟﻨَ ِ ٍّﱮ ﻟَّﻬُ ُﻢ اﺑْ َﻌ ْﺚ ﻟَﻨَﺎ َﻣ ِﻠ ًﲀ ﻧ ُّ َﻘﺎ ِﺗ ْﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭﻗَﺎ َل َﮬ ْﻞ ﻋ ََﺴﻴ ُ ْْﱲ ِا ْن ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ ِﻘﺘَ ُﺎل َا َّﻻ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ اﻟْ َﻤ َ ِﻼ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
ﺗُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮا ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ٓ َا َّﻻ ﻧ ُ َﻘﺎ ِﺗ َﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِاب ٰ ّﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
اهلل َوﻗَﺪْ ُا ْﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِرانَ َو َاﺑْﻨَﺎۗﯨﻨَﺎ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ ِﻘﺘَ ُﺎل ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِٕ
٢٤٦
موسی کے بعد والی بنی اسرائيل کی جماعت کو نہيں ديکھا ) (١جب کہ
کيا آپ نے )حضرت(
ٰ
انہوں نے اپنے پيغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاه بنا ديجئے ) (٢تاکہ ہم ﷲ کی راه ميں
جہاد کريں۔ پيغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو ،انہوں نے
کہا بھال ہم ﷲ کی راه ميں جہاد کيوں نہ کريں گے؟ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہيں اور
بچوں سے دور کر ديئے گئے ہيں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں
کے سب پھر گئے اور ﷲ ٰ
تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
٢٤٦۔ ١مالء کسی قوم کے ان اشراف سردار اور اہل حل و عقد کو کہا جاتا ہے جو خاص مشير
اور قائد ہوتے ہيں جن کے ديکھنے سے آنکھيں اور دل رعب سے بھر جاتے ہيں َمال کے لغوی
معنی )بھرنے کے ہيں( )ايسرالتفسير( جس پيغمبر کا يہاں ذکر ہے اس کا نام شمويل بتاليا جاتا
ہے۔ ابن کثير وغيره مفسرين نے جو واقعہ بيان کيا ہے اس کا خالصہ يہ ہے کہ بنو اسرائيل
موسی عليہ السالم کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھيک رہے ،پھر ان ميں انحراف آگيا
حضرت
ٰ
حتی کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی انبياء ان کو روکتے رہے
دين ميں بدعات ايجاد کرليں ٰ
ليکن يہ معصيت اور شرک سے بعض نہ آئے اس کے نتيجے ميں ﷲ نے ان کے دشمنوں کو ان
پر مسلط کر ديا جنہوں نے ان کے عالقے بھی چھين لئے اور ان کی ايک بﮍی تعداد کو قيدی
بھی بنا ليا ان ميں نبوت وغيره کا سلسلہ بھی ختم ہو گيا بآلخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے
شمويل نبی پيدا ہوئے جنہوں نے دعوت اور تبليغ کا کام شروع کيا۔ انہوں نے پيغمبر سے يہ
مطالبہ کيا کہ ہمارے لئے ايک بادشاه مقرر کر ديں جس کی قيادت ميں ہم دشمنوں سے لﮍيں
پيغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پيش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو ليکن ميرا اندازه يہ
ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہيں رہو گے۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا جيسا قرآن نے بيان کيا ہے۔
٢٤٦۔ ٢نبی کی موجودگی ميں بادشاه کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دليل ہے کيونکہ اگر
بادشاہت جائز نہ ہوتی تو ﷲ ٰ
تعالی اس مطالبے کو رد فرما ديتا ليکن ﷲ نے اس معاملے کو رد
نہيں فرمايا بلکہ طالوت کو ان کے لئے بادشاه مقرر کر ديا جيسے کہ آگے آرہا ہے اس سے
معلوم ہوا کہ بادشاه اگر مطلق العنان نہيں ہے اور وه احکام ٰالہی کا پابند اور عدل و انصاف
کرنے واال ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہيں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے مزيد ديکھئے
سورة المائده آيت۔ ٢٠کا حاشيہ۔
كل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َو َ ْﳓ ُﻦ َا َﺣ ُّﻖ ِابﻟْ ُﻤ ْ ِ
اهلل ﻗَﺪْ ﺑ َ َﻌ َﺚ ﻟَ ُ ْﲂ َﻃﺎﻟُ ْﻮ َت َﻣ ِﻠ ًﲀ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ٰ ّﱏ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن َ ُهل اﻟْ ُﻤ ْ ُ
اهلل
َوﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ﻧ َ ِﺒﳱُّ ُ ْﻢ ِا َّن ٰ ّ َ
كل ِﻣﻨْ ُﻪ َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ ْﺆ َت َﺳ َﻌ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺎلِ ۭ ﻗَﺎ َل ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٤٧
اهلل ﻳُ ْﺆ ِ ْﰐ ُﻣ ْﻠ َﻜ ٗﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
ْاﺻ َﻄ ٰﻔﯩ ُﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َزا َد ٗﻩ ﺑ َْﺴ َﻄ ًﺔ ِﰲ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ َواﻟْﺠِ ْﺴ ِﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
اور انہيں ان کے نبی نے فرمايا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے طالوت کو تمہارا بادشاه بنا ديا ہے تو کہنے
لگے بھال اس کی ہم پر حکومت کيسے ہوسکتی ہے؟ اس سے تو ہم بہت زياده حقدار بادشاہت
کے ہم ہيں ،اس کو تو مالی کشادگی بھی نہيں دی گئی۔ نبی نے فرمايا سنو ،ﷲ ٰ
تعالی اسی کو تم
پر برگزيده کيا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے ) (١بات يہ ہے ﷲ
جسے چاہے اپنا ملک دے ،ﷲ ٰ
تعالی کشادگی واال اور علم واال ہے۔
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٢٤٧۔ ١حضرت طالوت اس نسل سے نہيں تھے جس سے بنی اسرائيل کے باشاہوں کا سلسلہ
چال آرہا تھا يہ غريب اور ايک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کيا پيغمبر نے کہا يہ
ميرا انتخاب نہيں ہے ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں مقرر کيا ہے عالوه ازيں قيادت کے لئے مال سے زياده
عقل وعلم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور طالوت اس ميں تم سب ميں ممتاز
ہے اس لئے ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں اس منصب کے لئے چن ليا ہے چنانچہ اگلی آيت ميں ايک اور
نشانی کا بيان ہے۔
َوﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ﻧ َ ِﺒﳱُّ ُ ْﻢ ِا َّن ٰاﻳ َ َﺔ ُﻣ ْﻠ ِﻜ ٖ ٓﻪ َا ْن َّ ْاي ِﺗ َﻴ ُ ُﲂ اﻟﺘَّﺎﺑُ ْﻮ ُت ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﺳ ِﻜ ْﻴﻨَ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ َوﺑ َ ِﻘﻴَّ ٌﺔ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮكَ ٰا ُل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ٰا ُل ٰﮬ ُﺮ ْو َن َ ْﲢ ِﻤ ُ ُهل اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
ِٕ
ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ٢٤٨ۧ
ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی يہ ہے کہ تمہارے پاس وه صندوق
موسی اور آل ہارون کا
) (١آجائے گا جس ميں تمہارے رب کی طرف سے دلجمعی ہے اور آل
ٰ
بقيہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر الئيں گے۔ يقينا ً يہ تمہارے لئے کھلی دليل ہے اگر تم ايمان
والے ہو۔
٢٤٨۔ ١صندوق يعنی تابوت جو توب سے ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہيں کيونکہ بنی
اسرائيل تبرک کے لئے اس کی طرف رجوع کرتے تھے )فتح القدير( اس تابوت ميں حضرت
موسی اور حضرت ہارون عليہ السالم کے تبرکات تھے يہ تابوت بھی ان کے دشمن چھين کر
ٰ
ٰ
لے گئے تھے ﷲ تعالی نے نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذريعے سے حضرت طالوت کے
دروازے پر پہنچا ديا جسے ديکھ کر بنو اسرائيل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی
کے لئے منجانب ﷲ نشانی بھی سمجھا اور ﷲ ٰ
تعالی نے بھی اسے ان کے لئے ايک اعجاز
)آيت( اور فتح و سکينت کا سبب قرار ديا سکينت کا مطلب ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے خاص
نصرت کا ايسا نزول ہے جو وه اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے
جنگ کی خون ريز معرکہ آرائيوں ميں جس سے بﮍے بﮍے شير دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہيں
وہاں اہل ايمان کے دل دشمن کے خوف اور ہيبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی اميد سے
لبريز ہوتے ہيں۔
ﴩﺑُ ْﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ ِا َّﻻ
ﴍ َب ِﻣﻨْ ُﻪ ﻓَﻠَﻴ َْﺲ ِﻣ ِ ّ ْﲎ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻄ َﻌ ْﻤ ُﻪ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ِ ّ ْ ٓﲎ ِا َّﻻ َﻣ ِﻦ ا ْﻏ َ َﱰ َف ﻏُ ْﺮﻓَ ًﺔ ِﺑ َﻴ ِﺪﻩٖ ۚ ﻓَ َ ِ
اهلل ُﻣ ْﺒ َﺘ ِﻠ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑِﳯَ َ ٍﺮ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َ ِ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻓَ َﺼ َﻞ َﻃﺎﻟُ ْﻮ ُت ِابﻟْ ُﺠ ُﻨ ْﻮ ِد ۙ ﻗَﺎ َل ِا َّن ٰ ّ َ
َ
ْ
َّ
ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟ َﺎو َز ٗﻩ ُﮬ َﻮ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ َﻃﺎﻗَ َﺔ ﻟَﻨَﺎ اﻟ َﻴ ْﻮ َم ِﲜَﺎﻟُ ْﻮ َت َو ُﺟﻨُ ْﻮ ِدﻩٖ ۭ ﻗَﺎ َل ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻈﻨُّ ْﻮ َن َاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣ ٰﻠ ُﻘﻮ ٰ ّ ِ
ااهلل ۙ ْﰼ ِّﻣ ْﻦ ِﻓﺌَ ٍﺔ ﻗَ ِﻠ ْﻴ َ ٍةل ﻏَﻠَ َﺒ ْﺖ ِﻓﺌَ ًﺔ
َﻛﺜِ ْ َﲑ ًة ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ٢٤٩
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل َﻣ َﻊ ٰ ّ
جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں ايک نہر ) (١سے
آزمانے واال ہے ،جس نے اس ميں سے پانی پی ليا وه ميرا نہيں اور جو اسے نہ چکھے وه ميرا
ہے ،ہاں يہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ايک چلو بھر لے۔ ليکن سوائے چند کے باقی سب نے
وه پانی پی ليا )) (٢حضرت طالوت مومنين سميت جب نہر سے گزر گئے تو وه لوگ کہنے
لگے آج تو ہم ميں طاقت نہيں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لﮍيں ) (٣ليکن ﷲ ٰ
تعالی کی
مالقات پر يقين رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتيں بﮍی اور بہت
سی جماعتوں پر ﷲ کے حکم سے غلبہ پا ليتی ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔
٢٤٩۔ ١يہ نہر اردن اور فلسطين کے درميان ہے )ابن کثير(
٢٤٩۔ ٢اطاعت امير ہر حال ميں ضروری ہے تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی
اہميت دو چند بلکہ صد چند ہو جاتی ہے دوسرے جنگ ميں کاميابی کے لئے يہ بھی ضروری
ہے کہ فوجی اس دوران بھوک پياس اور ديگر تکليفات کو نہايت حوصلے سے برداشت کرے۔
چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربيت اور امتحان کے لئے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی
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آزمائش ہوگی ليکن تنبيہ کے باوجود اکثريت نے پانی پی ليا۔ اس طرح نہ پينے والوں کی تعداد
 ٣١٣بتائی گئی ہے جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ وﷲ عالم۔
٢٤٩۔ ٣ان اہل ايمان نے بھی ابتداء جب دشمن کی بﮍی تعداد ديکھی تو اپنی قليل تعداد کے پيش
نظر اس رائے کا اظہار کيا جس پر ان کے علماء جو ان سے زياده پختہ يقين رکھنے والے تھے
انہوں نے کہا کہ کاميابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فروانی پر منحصر نہيں بلکہ ﷲ کی
مشعيت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور ﷲ کی تائيد کے لئے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔
ْﴫانَ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ۭ ٢٥٠

َوﻟ َ َّﻤﺎ ﺑَ َﺮ ُز ْوا ِﻟ َﺠﺎﻟُ ْﻮ َت َو ُﺟﻨُ ْﻮ ِدﻩٖ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َاﻓْ ِﺮ ْغ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َﺻ ْ ًﱪا َّوﺛَﺒ ّ ِْﺖ َا ْﻗﺪَ ا َﻣﻨَﺎ َواﻧ ُ ْ
جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار
ہميں صبر دے ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما )(١
٢٥٠۔ ١جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراه تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقاء کا
مقابلہ تھا يہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بﮍی جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی ان
کی اس شہرت کے پيش نظر عين معرکہ آرائی کے وقت اہل ايمان نے بارگاه ٰالہی ميں صبرو
اثبات اور کفر کے مقابلے ميں ايمان کی فتح و کاميابی کی دعا مانگی۔ گويا مادی اسباب کے
ساتھ ساتھ اہل ايمان کے لئے ضروری ہے کہ وه نصرت ٰالہی کے لئے ايسے موقعوں پر بطور
خاص طلبگار رہيں جيسے جنگ بدر ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے نہايت آہو زاری سے فتح
اور نصرت کی دعائيں مانگيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے منظور فرمايا اور مسلمانوں کی ايک نہايت
قليل تعداد کافروں کی بﮍی تعداد پر غالب آئی۔
ﻓَﻬ ََﺰ ُﻣ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
كل َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َوﻋَﻠ َّ َﻤ ٗﻪ ِﻣ َّﻤﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َدﻓْ ُﻊ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْ َ
اهلل اﻟﻨَّ َﺎس ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ۙ ﻟ َّ َﻔ َﺴﺪَ ِت ْ َاﻻ ْر ُض َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ
اهلل ڐ َوﻗَﺘَ َﻞ د َٗاو ُد َﺟﺎﻟُ ْﻮ َت َو ٰاﺗٰﯩ ُﻪ ٰ ّ ُ
اهلل ُذ ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ٢٥١
ّٰ َ
چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی کے حکم سے انہوں نے جالوتيوں کو شگست دے دی اور )حضرت( داؤد عليہ
اسالم( کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی نے داؤد عليہ السالم کو مملکت و حکمت
) (٢اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمايا۔ اگر ﷲ ٰ
تعالی بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا
تو زمين ميں فساد پھيل جاتا ليکن ﷲ ٰ
تعالی دنيا والوں پر فضل و کرم کرنے واال ہے۔
٢٥١۔ ١حضرت داؤد عليہ السالم جو ابھی پيغمبر نہ بادشاه تھے اس لشکر طالوت ميں ايک
سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں ﷲ ٰ
تعالی نے جالوت کا خاتمہ کيا اور تھوڑے سے
اہل ايمان کے ذريعے ايک بﮍی قوم کو شکست فاش دلوائی۔
٢٥١۔ ٢اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت داؤد عليہ السالم کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور
نبوت بھی لفظ حکمت سے بعض نے نبوت بعض نے صنعت آہن گری اور بعض نے ان امور
کی سمجھ مراد لی جو اس موقع جنگ پر ﷲ ٰ
تعالی کی مشيت و ارادے سے فيصلہ کن ثابت
ہوئے۔
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ٰ ّ ِ
ِﺗ ْ َ
اهلل ﻧ َ ْﺘﻠُ ْﻮ َﮬﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ٢٥٢
يہ ﷲ ٰ
تعالی کی آياتيں ہيں جنہيں ہم نے حقانيت کے ساتھ آپ پر پﮍھتے ہيں ،بايقين آپ رسولوں
ميں سے ہيں۔
٢٥٢۔ ١يہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر نازل کرده کتاب کے ذريعے سے دنيا
کو معلوم ہو رہے ہيں اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم يقينا آپ کی رسالت و صداقت کی دليل ہيں
کيونکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ نہ کسی کتاب ميں پﮍھے ہيں نہ کسی سے سنے ہيں جس
سے يہ واضح ہے کہ يہ غيب کی وه خبريں جو بذريعہ وحی ﷲ ٰ
تعالی آپ پر نازل فرما رہا ہے
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قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کو بيان کرکے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
کی صداقت کو دليل کے طور پر پيش کيا گيا ہے۔

پاره 03
ِﺗ ْ َ
اهلل َﻣﺎ
كل ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ﻓَﻀَّ ﻠْﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﮭ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۘ ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ َﳇَّ َﻢ ٰ ّ ُ
اهلل َو َرﻓَ َﻊ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﮭ ُْﻢ د ََر ٰﺟ ٍﺖ ۭ َو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو َاﻳَّﺪْ ﻧٰ ُﻪ ﺑ ُِﺮ ْوحِ اﻟْ ُﻘﺪُ ِس ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل ﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ
ا ْﻗﺘَ َﺘ َﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِﮬ ْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءﺗْﮭُ ُﻢ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ َو ٰﻟ ِﻜ ِﻦ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ﻓَ ِﻤ ْﻨﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ا ْﻗﺘَ َﺘﻠُ ْﻮا َۣو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
٢٥٣ۧ
يہ رسول ہيں جن ميں سے بعض کو بعض پر فضيلت دی ہے ) (١ان ميں سے بعض وه ہيں جن
سے ﷲ ٰ
عيسی بن
تعالی نے بات چيت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کئے ہيں ،اور ہم نے
ٰ
مريم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائيد کی ) (٢اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو
ان کے بعد والے اپنے پاس دليليں آجانے کے بعد ہرگز آپس ميں لﮍائی بھﮍائی نہ کرتے ،ليکن
ان لوگوں نے اختالف کيا ،ان ميں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ،اور اگر ﷲ ٰ
تعالی
چاہتا تو يہ آپس ميں نہ لﮍتے ) (٣ليکن ﷲ ٰ
تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
ْض النﱠبِ ٖيّنَ ع َٰلي
٢٥٣۔ ١قرآن نے ايک دوسرے مقام پر بھی اسے بيان کيا ہے ) َولَقَ ْد فَض ْﱠلنَا بَع َ
ْض( 17۔ االسراء"(55:ہم نے بعض نبيوں کو بعض پر فضيلت عطا کی ہے اس لئے اس
بَع ٍ
حقيقت ميں تو کوئی شک نہيں۔ البتہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ہے ))ال تخيرونی من بين
األنبيآء)صحيح بخاری کتاب التفسير سورة االعراف ،باب١٣۵۔ مسلم کتاب الفضائل موسی( تم
مجھے انبياء کے درميان فضيلت مت دو تو اس سے ايک کی دوسرے پر فضيلت کا انکار الزم
نہيں آتا بلکہ يہ امت کو انبياء عليہ السالم کی بابت ادب اور احترام سکھايا گيا ہے کہ تمہيں
چونکہ تمام باتوں اور ان امتيازات کا جن کی بنا پر انہيں ايک دوسرے پر فضيلت حاصل ہے
پوار علم نہيں ہے اس ليے تم ميری فضيلت بھی اس طرح بيان نہ کرنا اس سے دوسرے انبياء
کی کسر شان ہو۔ ورنہ بعض نبيوں پر فضيلت اور اور تمام پيغمبروں پر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی فضيلت و اشرفيت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقيده ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
تفصيل کے لئے ديکھئے )فتح القدير(
٢٥٣۔ ٢مراد وه معجزات ہيں جو حضرت
عيسی عليہ السالم کو دئيے گئے تھے مثالً احيائے
ٰ
موتی ) ُمردوں کو زنده کرنا( وغيره جس کی تفصيل سورة آل عمران ميں آئے گی۔ روح القدوس
ٰ
سے مراد حضرت جبرائيل ہيں جيسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔
٢٥٣۔ ٣اس مضموں کو ﷲ ٰ
تعالی نے قرآن مجيد ميں کئی جگہ بيان فرمايا۔ مطلب اس کا يہ نہيں
ہے کہ ﷲ کے نازل کرده دين ميں اختالف پسنديده ہے يا ﷲ کو ناپسند ہے اس کی پسند )رضا(
تو يہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کرده شريعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائيں اس لئے اس
نے کتابيں اتاريں انبياء عليہ السالم کا سلسلہ قائم کيا اور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم پر رسالت
کا خاتمہ فرما ديا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء دعوت کے ذريعے سے دعوت حق اور
امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گيا اور اس کی سخت اہميت وتاکيد بيان
فرمائی گئی کس ليے اسی ليے تاکہ لوگ ﷲ کے پسنديده راستے کو اختيار کريں ليکن چونکہ
اس نے ہدايت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشان دہی کر کے انسانوں کو کوئی ايک راستہ
اختيار کرنے پر مجبور نہيں کيا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختيار اور اراده کی آزادی سے
نوازا ہے اس ليے کوئی اس اختيار کا صحيح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس
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اختيار وآزادی کا غلط استعمال کر کے کافر يہ گويا اس کی حکمت ومشيت ہے جو اس کی رضا
سے مختلف چيز ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ﻳ َ ْﻮ ٌم َّﻻ ﺑ َ ْﻴ ٌﻊ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو َﻻ ﺧ َّ ٌُةل َّو َﻻ ﺷَ ﻔَﺎﻋَ ٌﺔ ۭ َو ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ُﮬ ُﻢ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ٢٥٤
اے ايمان والو جو ہم نے تمہيں دے رکھا ہے اس ميں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وه
دن آئے جس ميں نہ تجارت ہے نہ دوستی نہ شفاعت ) (١اور کافر ہی ظالم ہيں۔
ٰ
نصاری اور کفار مشرکين اپنے اپنے پيشواؤں ،نبيوں ،وليوں ،بزرگوں اور
٢٥٤۔ ١يہود و
مرشدوں کے بارے ميں يہ عقيده رکھتے تھے کہ ﷲ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وه اپنی شخصيت
کے دباؤ سے اپنے پيروکاروں کے بارے ميں جو بات چاہيں ﷲ سے منوا سکتے ہيں اور منوا
ليتے ہيں اسی کو وه شفاعت کہتے ہيں يعنی ان کا عقيده تقريبا ً وہی تھا جو آجکل کے جاہلوں کا
ہے کہ ہمارے بزرگ ﷲ کے پاس آ کر بيٹھ جائيں گے اور بخشوا کر اٹھيں گے اس آيت ميں بتايا
گيا ہے کہ ﷲ کے يہاں ايسی کسی شفاعت کا کوئی وجود نہيں پھر اس کے بعد آيت الکرسی ميں
اور دوسری متعدد آيات واحاديث ميں بتايا گيا کہ ﷲ کے يہاں ايک دوسری قسم کی شفاعت
بيشک ہو گی مگر يہ شفاعت وہی لوگ کر سکيں گے جنہيں ﷲ اجازت دے گا اور صرف اہل
توحيد کے بارے ميں اجازت دے گا يہ شفاعت فرشتے بھی کريں گے انبياء و رسل بھی اور
شہدا و صالحين بھی مگر ﷲ پر ان ميں سے کسی بھی شخصيت کا کوئی دباو نہ ہوگا بلکہ اس
کے برعکس يہ لوگ خود ﷲ کے خوف سے اس قدر لرزاں وترساں ہوں گے کہ ان کے چہروں
کا رنگ اڑ رہا ہوگا۔ ) َو َال يَ ْشفَعُوْ نَ ۙ◌ اِ ﱠال لِ َم ِن ارْ ت ٰ
َضى َوھُ ْم ﱢم ْن خَ ْشيَتِ ٖه ُم ْشفِقُوْ نَ ( 21۔ االنبياء(28:
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻣ ْﻦ َذا َّ ِاذل ْي ﻳَﺸْ َﻔ ُﻊ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ ۭ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ
َا ٰ ّ ُهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ ۚ َاﻟْـ َﺤ ُّﻲ اﻟْ َﻘﻴُّ ْﻮ ُم ڬ َﻻ اتَ ْ ﺧ ُُﺬ ٗﻩ ِﺳـﻨَ ٌﺔ َّو َﻻ ﻧ َْﻮ ٌم ۭ َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
ـــﻮ ُد ٗﻩ ِﺣ ْﻔ ُﻈﻬُ َﻤﺎ ۚ َو ُﮬ َﻮ اﻟْ َﻌ ِ ُّﲇ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ ٢٥٥
َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﮭ ُْﻢ ۚ َو َﻻ ُ ِﳛ ْﻴ ُﻄ ْﻮ َن ﺑ َ ْ
ِﴚ ٍء ِّﻣ ْﻦ ِﻋﻠْ ِﻤ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ِﺑ َﻤﺎ ﺷَ ﺎۗ َء ۚ َو ِﺳ َﻊ ُﻛ ْﺮ ِﺳـﻴُّ ُﻪ َّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ۚ َو َﻻ ﻳَـــــُٔ ْ
ﷲ ٰ
تعالی ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں جو زنده اور سب کا تھامنے واال
ہے ،جسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نيند ،اس کی ملکيت ميں زمين اور آسمانوں کی تمام چيزيں ہيں۔
کون جو اس کی اجازت کے بغير اس کے سامنے شفاعت کرسکے ،وه جانتا ہے جو اس کے
سامنے ہے جو ان کے پيچھے ہے اور وه اس کے علم ميں سے کسی چيز کا احاطہ نہيں کر
سکتے مگر وه جتنا چاہے (١) ،اس کی کرسی کی وسعت ) (٢نے زمين اور آسمان کو گھير
رکھا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے ،وه تو بہت بلند اور
بہت بﮍا ہے۔
ً
٢٥٥۔ ١يہ آيت الکرسی ہے جس کی بﮍی فضيلت صحيح احاديث سے ثابت ہے مثال يہ آيت قرآن
کی اعظم آيت ہے۔ اس کے پﮍھنے سے رات کو شيطان سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض کے بعد
پﮍھنے کی بﮍی فضيلت ہے )ابن کثير( يہ ﷲ ٰ
تعالی کی صفات جالل اس کی علو شان اور اس
کی قدرت وعظمت پر مبنی نہايت جامع آيت ہے۔
٢٥٥۔ ٢کرسی سے بعض نے موضع قدمين )قدم رکھنے کی جگہ( بعض نے علم بعض نے
قدرت وعظمت بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد ليا ہے لکين صفات باری ٰ
تعالی کے
بارے ميں محدثين اور سلف کا يہ مسلک ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی جو صفات جس طرح قرآن وحديث
ميں بيان ہوئی ہيں ان کی بغير تاويل اور کيفيت بيان کيے ان پر ايمان رکھا جائے اس ليے يہی
ايمان رکھنا چاہيے کہ يہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے اس کی کيفيت کيا ہے اس
پر وه کس طرح بيٹھتا ہے اس کو ہم بيان نہيں کر سکتے کيونکہ اس کی حقيقت سے ہم بےخبر
ہيں۔
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اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
َﻻ ٓ ِا ْﻛ َﺮا َﻩ ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ڐ ﻗَﺪْ ﺗ َّ َﺒ َّ َﲔ ُّاﻟﺮ ْﺷﺪُ ِﻣ َﻦ اﻟْﻐ ّ َِﻲ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ِاب َّﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ ِت َوﻳُ ْﺆ ِﻣ ْۢﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَ َﻘ ِﺪ ا ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺴ َﻚ ِابﻟْ ُﻌ ْﺮ َو ِة اﻟْ ُﻮﺛْ ٰﻘﻰ ۤ َﻻ اﻧْ ِﻔ َﺼﺎ َم ﻟَﻬَﺎ ۭ َو ٰ ّ ُ
٢٥٦
دين کے بارے ميں کوئی زبردستی نہيں ،ہدايت اور داللت سے روشن ہو چکی ہے ) (١اس لئے
جو شخص ﷲ ٰ
تعالی کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے ﷲ تعا ٰلی پر ايمان الئے اس نے
مضبوط کﮍے کو تھام ليا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور ﷲ ٰ
تعالی سننے واال اور جاننے واال ہے۔
٢٥٦۔ ١اس کے شان نزول ميں بتايا گيا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان يہودی اور عيسائی
ہوگئے تھے پھر جب يہ انصار مسلمان ہوگئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اوالد کو بھی جو
عيسائی ہوگئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ شان نزول اس عتبار
سے بعض مفسرين نے اس کو اہل کتاب کے لئے خاص مانا ہے يعنی مسلمان مملکت ميں رہنے
والے اہل کتاب اگر وه جزيہ ادا کرتے ہوں تو انہيں قبول اسالم پر مجبور نہيں کيا جائے گا ليکن
يہ آيت حکم کے اعتبار سے عام ہے يعنی کسی پر بھی قبول اسالم کے ليے جبر نہيں کيا جائے
گا کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت اور گمراہی دونوں کو واضح کر ديا ہے تاہم کفر و شرک کے
خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لئے جہاد ايک الگ جبر و اکراه سے مختلف چيز ہے۔
مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباو ختم کرتا ہے جو ﷲ کے دين پر عمل اور اس کی
تبليغ کی راه ميں رکاوٹ بنی ہوئی ہو تاکہ ہر شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم
رہے اور چاہے تو اسالم ميں داخل ہو جائے چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتيں ره ره کر ابھرتی
رہيں گی اس ليے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قيامت تک رہے گی جيسا کہ حديث
ميں ہے الجہاد ماض الی يوم القيمۃ جہاد قيامت تک جاری رہے گا خود نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کيا ہے اور فرمايا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی
يشہدوا۔ الحديث ۔)صحيح بخاری کتاب االيمان باب فان تابوا واقاموا الصلوة۔( مجھے حکم ديا گيا
ہے کہ ميں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وه ال الہ اال ﷲ اور محمد رسول ﷲ
کا اقرار نہ کرليں اسی طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آيت کا کوئی ٹکروا نہيں ہے جيسا
کہ بعض لوگ ايسا باور کراتے ہيں کيونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراه نہيں ہے
بلکہ اسالمی رياست کی نظرياتی حيثيت کا تحفظ ہے ايک اسالمی مملکت ميں ايک کافر کو
اپنے کفر پر قائم ره جانے کی اجازت تو بيشک دی جاسکتی ہے ليکن ايک بار جب وه اسالم
ميں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت وانحراف کی اجازت نہيں دی جاسکتی لہذا وه خوب
سوچ سمجھ کر اسالم الئے کيونکہ اگر يہ اجازت دے دی جاتی تو نظرياتی اساس منہدم ہو
سکتی تھی جس سے نظرياتی انتشار اور فکری انارکی پھيلتی جو اسالمی معاشرے کے امن کو
اور ملک کے استحکام کو خطرے ميں ڈال سکتی تھی اس ليے جس طرح انسانی حقوق کے نام
پر قتل چوری زنا ڈاکہ اور حرابہ وغيره جرائم کی اجازت نہيں دی جا سکتی اسی طرح آزادی
رائے کے نام پر ايک اسالمی مملکت ميں نظرياتی بغاوت )ارتداد( کی اجازت بھی نہيں دی
جاسکتی يہ جبرو اکراه نہيں ہے بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عين انصاف ہے جس طرح قتل
وغارت گری اور اخالقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائيں دينا عين انصاف ہے
ايک کا مقصد ملک کا نظريانی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا
ہے اور دونوں ہی مقصد ايک مملکت کے ليے ناگزير ہيں آج اکثر اسالمی ممالک ان دونوں ہی
مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں دشواريوں اور پريشانيوں سے دو چار ہيں محتاج
وضاحت نہيں۔
َا ٰ ّ ُهلل َو ِ ُّﱄ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُ ْۙﳜ ِﺮ ُ ُهج ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ُّ
اﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ ُت ۙ ُ ْﳜ ِﺮ ُﺟ ْﻮﻧَـﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ِا َﱃ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱃ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ڛ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َا ْو ِﻟ ٰﻴۗــــــُٔــﮭُ ُﻢ َّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ۭ ُاوﻟٰۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ
ِٕ
ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ٢٥٧ۧ
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ايمان النے والوں کا کارساز ﷲ ٰ
تعالی خود ہے ،وه انہيں اندھيروں سے روشنی کی طرف نکال
لے جاتا ہے اور کافروں کے اولياء شياطين ہيں۔ وه انہيں روشنی سے نکال کر اندھيروں کی
طرف لے جاتے ہيں يہ لوگ جہنمی ہيں جو ہميشہ اسی ميں رہيں گے۔
َّ
ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْ َ ِ
اهلل َ ْاي ِ ْﰐ ِابﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْي َﺣﺎۗ َّج ِا ْﺑ ٰﺮ ٖﮬ َﻢ ِ ْﰲ َ ِرﺑ ّ ٖ ٓﻪ َا ْن ٰاﺗٰﯩ ُﻪ ٰ ّ ُ
يح َو ُا ِﻣ ْﻴ ُﺖ ۭ ﻗَﺎ َل ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ ُﻢ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
كل ۘا ْذ ﻗَﺎ َل ا ْﺑ ٰﺮﮬٖ ُﻢ َر ِ ّ َﰊ ِاذل ْي ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۙ ﻗَﺎ َل َاانَ ُا ْ ٖ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ٢٥٨ۚ
ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْ ِ
ﴩ ِق ﻓَ ْﺎ ِت ﲠِ َﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮ ِب ﻓَﳢُ ِ َﺖ َّ ِاذل ْي َﻛ َﻔ َﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
کيا تو نے اسے نہيں ديکھا جو سلطنت پا کر ابراہيم )عليہ السالم( سے اس کے رب کے بارے
ميں جھگﮍ رہا تھا ،جب ابراہيم )عليہ السالم( نے کہا ميرا رب تو وه ہے جو جالتا اور مارتا ہے،
وه کہنے لگا ميں بھی جالتا اور مارتا ہوں ابراہيم )عليہ السالم( نے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی سورج کو
مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ اب تو وه کافر بھونچکا
ره گيا ،اور ﷲ ٰ
تعالی ظالموں کو ہدايت نہيں ديتا۔
اهلل ِﻣﺎﺋَـ َﺔ ﻋَﺎ ٍم ُ َّﰒ ﺑ َ َﻌﺜَ ٗﻪ ۭ ﻗَﺎ َل َ ْﰼ ﻟ َ ِﺒﺜ ْ َﺖ ۭ ﻗَﺎ َل ﻟ َ ِﺒﺜ ْ ُﺖ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ
ﱔ ﺧَﺎ ِوﻳ َ ٌﺔ ﻋَ ٰﲇ ﻋ ُُﺮ ْو ِﺷﻬَﺎ ۚ ﻗَﺎ َل َا ٰ ّﱏ ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ ٰﮬ ِﺬ ِﻩ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۚ ﻓَ َﺎ َﻣﺎﺗَ ُﻪ ٰ ّ ُ
َا ْو َﰷ َّ ِذل ْي َﻣ َّﺮ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َّو ِ َ
ﴍاﺑ َِﻚ ﻟَ ْﻢ ﻳَﺘ َ َﺴـﻨَّ ْﻪ ۚ َواﻧ ُْﻈ ْﺮ ِا ٰﱃ ِ َﲪﺎرِكَ َو ِﻟﻨَ ْﺠ َﻌ َ َ
كل ٰاﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َواﻧ ُْﻈ ْﺮ ِا َﱃ اﻟْ ِﻌ َﻈﺎ ِم َﻛ ْﻴ َﻒ
َا ْو ﺑ َ ْﻌ َﺾ ﻳ َ ْﻮ ٍم ۭ ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ ﻟ َّ ِﺒﺜ ْ َﺖ ِﻣﺎﺋ َ َﺔ ﻋَﺎ ٍم ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ ِا ٰﱃ َﻃ َﻌﺎ ِﻣ َﻚ َو َ َ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ٢٥٩
زش َﮬﺎ ُ َّﰒ ﻧَ ْﻜ ُﺴ ْﻮ َﮬﺎ ﻟ َ ْﺤـ ًﻤﺎ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺗَ َﺒ َّ َﲔ َ ٗهل ۙ ﻗَﺎ َل َا ْﻋ َ ُﲅ َا َّن ٰ ّ َ
ﻧُﻨ ْ ِ ُ
ﰻ َْ
يا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پﮍی ہوئی تھی
تعالی اسے کس طرح زنده کرے گا ) (١تو ﷲ ٰ
وه کہنے لگا اس کی موت کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے
اسے مار ديا سو سال کے ليئے ،پھر اسے اٹھايا ،پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا ايک
دن يا دن کا کچھ حصہ ) (٢فرمايا بلکہ تو سو سال تک رہا پھر اب تو اپنے کھانے پينے کو ديکھ
کہ بالکل خراب نہيں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی ديکھ ،ہم تجھے لوگوں کے لئے ايک نشانی
بناتے ہيں تو ديکھ کہ ہم ہڈيوں کو کس طرح اٹھاتے ہيں ،پھر ان پر گوشت چﮍھاتے ہيں ،جب يہ
سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا ميں جانتا ہوں کہ ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے )(٣۔
٢٥٩۔ ١او کالذی کا عطف پہلے واقعہ پر ہے اور مطلب يہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعہ کی طرح
اس شخص کے قصے پر نظر نہيں ڈالی جو ايک بستی سے گزرا يہ شخص کون تھا اس کی
بابت بہت سے اقوال نقل کيے جا چکے ہيں زياده مشہور حضرت عزير عليہ السالم کا نام ہے
جس کے بعض صحابہ و تابعين قائل ہيں۔ وﷲ اعلم۔ اس سے پہلے واقعہ )حضرت ابراہيم عليہ
تعالی کا اثبات تھا اور اس دوسرے واقعہ ميں ﷲ ٰ
السالم و نمرود( ميں صانع يعنی باری ٰ
تعالی
کی قدرت احيائے موتی کا اثبات ہے جسے ﷲ ٰ
تعالی نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو
سو سال کے بعد زنده کر ديا حتی کہ اس کے کھانے پينے کی چيزوں کو بھی خراب نہيں ہونے
ديا۔ وہی ﷲ ٰ
تعالی قيامت والے دن تمام انسانوں کو دوباره زنده فرمائے گا جب وه سو سال کے
بعد زنده کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زنده کرنا اس کے لئے مشکل نہيں۔
٢٥٩۔ ٢کہا جاتا ہے کہ جب وه مذکوره شخص مرا اس وقت کچھ دن چﮍھا ہوا تھا جب زنده ہوا
تو ابھی شام نہيں ہوئی تھی اس سے اس نے اندازه لگايا کہ اگر ميں يہاں کل آيا تھا تو ايک دن
گزر گيا ہے اگر يہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے۔ جب کہ واقعہ يہ تھا کی
اس کی موت پر سو سال گزر چکے تھے۔
٢٥٩۔ ٣يعنی يقين تو مجھے پہلے ہی تھا ليکن اب عينی مشاہدے کے بعد ميرے يقين اور علم
ميں مزيد پختگی اور اضافہ ہو گيا ہے۔
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ِا ْﺑ ٰﺮﮬٖ ُﻢ َر ِ ّب َا ِر ِ ْﱐ َﻛ ْﻴ َﻒ ﺗُـ ْﺤ ِﻲ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۭ ﻗَﺎ َل َا َوﻟ َ ْﻢ ﺗ ُْﺆ ِﻣ ْﻦ ۭ ﻗَﺎ َل ﺑ َ ٰﲇ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻟ ّ َﻴ ْﻄ َﻤﯩ َّﻦ ﻗَﻠْ ِ ْﱮ ۭ ﻗَﺎ َل ﻓَﺨ ُْﺬ َا ْرﺑ َ َﻌ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ َّ
ﴫ ُﮬ َّﻦ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ُ َّﰒ ا ْﺟ َﻌ ْﻞ ﻋَ ٰﲇ
اﻟﻄ ْ ِﲑ ﻓَ ُ ْ
ِٕ
ُ ِّ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ٢٦٠ۧ
ﰻ َﺟ َﺒﻞٍ ِ ّﻣﳯْ ُ َّﻦ ُﺟ ْﺰ ًءا ُ َّﰒ ا ْد ُﻋﻬ َُّﻦ َ ْاي ِﺗﻴْﻨَ َﻚ َﺳ ْﻌ ًﻴﺎ ۭ َوا ْﻋ َ ْﲅ َا َّن ٰ ّ َ

Page 92 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اور جب ابراہيم عليہ السالم نے کہا اے ميرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح
زنده کرے گا ) (١جناب باری ٰ
تعالی نے فرمايا کيا تمہيں ايمان نہيں؟ جواب ديا ايمان تو ہے ليکن
ميرے دل کی تسکين ہو جائے گی فرمايا چار پرندوں کے ٹکﮍے کر ڈالو پھر ہر پہاڑ پر ايک
ايک ٹکﮍا رکھ دو پھر انہيں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آجائيں گے اور جان رکھو کہ ﷲ
ٰ
تعالی غالب ہے حکمتوں واال ہے۔
٢٦٠۔ ١يہ احيائے موتی کا دوسرا واقعہ ہے جو ايک نہايت جليل القدر پيغمبر حضرت ابراہيم
عليہ السالم کی خواہش اور ان کے اطمينان قلب کے لئے دکھايا گيا يہ چار پرندے کون کون
سے تھے؟ مفسرين نے مختلف نام ذکر کئے ہيں ليکن ناموں کی تعين کا کوئی فائده نہيں اس لئے
ﷲ نے بھی ان کے نام ذکر نہيں کيے بس يہ چار مختلف پرندے تھے بس ان کو مانوس کر لے
اور پہچان لے تاکہ پکارنے پر وه دوباره زنده ہو کر آپ کے پاس آ جائيں اور پہچان سکے کہ يہ
موتی کے مسئلے ميں شک نہيں کيا اگر انہوں
وہی پرندے ہيں ابراہيم عليہ السالم نے احيائے
ٰ
نے شک کا اظہار کيا ہوتا تو ہم يقينا شک کرنے ميں ان سے زياده حقدار ہوتے )مزيد وضاحت
کے لئے ديکھئے )فتح القدير(۔
َﻣﺜ َ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َﳈَﺜَﻞِ َﺣﺒَّ ٍﺔ َاﻧْۢ َﺒﺘ َ ْﺖ َﺳـ ْﺒ َﻊ َﺳـﻨَﺎ ِﺑ َﻞ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
اهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
ﰻ ُﺳﻨْۢ ُﺒ َ ٍةل ِ ّﻣﺎﺋ َ ُﺔ َﺣﺒَّ ٍﺔ َۭو ٰ ّ ُ
اهلل ﻳُﻀٰ ِﻌ ُﻒ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
٢٦١
جو لوگ اپنا مال ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں خرچ کرتے ہيں اس کی مثال اس دانے جيسی ہے جس
ميں سے سات بالياں نکليں اور ہر بالی ميں سے سو دانے ہوں ،اور ﷲ ٰ
تعالی اسے چاہے اور
بﮍھا دے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی کشادگی واال اور علم واال ہے۔
٢٦١۔ ١يہ نفاق فی سبيل ﷲ کی فضيلت ہے اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی يہ
ہونگے کہ جہاد ميں خرچ کی گئی رقم کا يہ ثواب ہوگا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خير
ہيں تو يہ فضيلت نفقات و صدقات نافلہ کی ہو گی اور ديگر نيکيوں کی۔ اور ايک نيکی کا اجر
دس گنا کی ذيل ميں آئے گا۔ )فتح القدير( گويا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب ديگر امور
خير سے زياده ہے۔ انفاق فی سبيل ﷲ کی اس اہميت وفضيلت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب
تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہيں ہوگا فوج کی کارکردگی بھی صفر ہوگی اور سامان اور
اسلحہ رقم کے بغير مہيا نہيں کيے جا سکتے۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭُ ْﻢ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ُ َّﰒ َﻻ ﻳُﺘْ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا َﻣﻨًّﺎ َّو َﻻ ٓ َا ًذى ۙ ﻟ َّﮭ ُْﻢ َا ْﺟ ُﺮ ُﮬ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َو َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ٢٦٢
جو لوگ اپنا مال ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں خرچ کرتے ہيں پر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہيں
اور نہ ايذاء ديتے ہيں ) (١ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کچھ خوف ہے نہ وه
اداس ہونگے۔
٢٦٢۔ ١انفاق فی سبيل ﷲ کی مذکوره فضيلت صرف اس شخص کو حاصل ہو گی جو مال خرچ
کر کے احسان نہيں جتالتا نہ زبان سے ايسا کلمہ تحقير ادا کرتا ہے جس سے کسی غريب،
محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وه تکليف محسوس کرے کيونکہ يہ اتنا بﮍا جرم ہے کہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کا فرمان ہے۔ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی تين آدميوں سے کالم نہيں فرمائے
گا ،ان ميں سے ايک احسان جتالنے واال ہے۔)مسلم ،کتاب االيمان باب غلظ تحريم اسبال
االزاروالمن بالعطيۃ(
اهلل ﻏَ ِ ٌّﲎ َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٦٣
ﻗَ ْﻮ ٌل َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٌف َّو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة ﺧ ْ ٌَﲑ ِّﻣ ْﻦ َﺻﺪَ ﻗَ ٍﺔ ﻳَّﺘْ َﺒ ُﻌﻬَﺎ ٓ َا ًذى ۭ َو ٰ ّ ُ
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نرم بات کہنا اور معاف کر دينا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ايذاء رسانی ہو ) (١اور ﷲ
ٰ
تعالی بےنياز اور بردبار ہے۔
٢٦٣۔ ١سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا يا دعائيہ کلمات )ﷲ ٰ
تعالی تجھے بھی اور ہميں
بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغيره( سے اس کو جواب دينا قول معروف ہے اور م َغفِ َر ْ
ت
کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پرده
پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازيبا بات نکل جائے تو يہ چشم پوشی بھی اس ميں
شامل ہے يعنی سائل سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی ،پرده پوشی ،اس صدقے سے بہتر ہے
جس کے بعد اس کو لوگوں ميں ذليل اور رسوا کر کے اسے تکليف پہنچائی جائے۔ اس لئے
حديث ميں کہا گيا ہے۔ الکلمۃ الطيبۃ صدقۃ )پاکيزه کلمہ بھی صدقہ ہے( نيز نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم نے فرمايا تم کسی بھی معروف )نيکی( کو حقير مت سمجھو ،اگرچہ اپنے بھائی سے خنده
پيشانی سے ملنا ہی ہو۔ ال تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق۔)مسلم کتاب
البر(
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗُ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮا َﺻﺪَ ٰﻗ ِﺘ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﻤ ِّﻦ َو ْ َاﻻ ٰذى ۙ َﰷ َّ ِذل ْي ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ َﻣ َ ٗﺎهل ِرﺋَﺎۗ َء اﻟﻨَّ ِﺎس َو َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۭ ﻓَ َﻤﺜ ُ َٗهل َﳈَﺜ َﻞِ َﺻ ْﻔ َﻮ ٍان ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ َﺮابٌ ﻓَ َﺎ َﺻﺎﺑ َ ٗﻪ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ٢٦٤
ﳾ ٍء ِ ّﻣ َّﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۭ َو ٰ ّ ُ
َوا ِﺑ ٌﻞ ﻓَ َ َﱰ َﻛ ٗﻪ َﺻ ْ ًدلا ۭ َﻻ ﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر ْو َن ﻋَ ٰﲇ َ ْ
اے ايمان والو اپنی خيرات کو احسان جتا کر اور ايذاء پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وه
شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرے اور نہ ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان رکھے نہ
قيامت پر ،اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زور
دار مينہ برسے اور وه اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے ) (١ان رياکاروں کو اپنی
کمائی ميں سے کوئی چيز ہاتھ نہيں لگتی اور ﷲ ٰ
تعالی کافروں کی قوم کو )سيدھی( راه نہيں
دکھاتا۔
٢٦٤۔ ١اس ميں ايک تو يہ کہا گيا ہے صدقہ اور خيرات کر کے احسان جتالنا اور تکليف ده
باتيں کرنا اہل ايمان کا شيوا نہيں بلکہ ان لوگوں کا وطيره ہے جو منافق ہيں اور رياکاری کے
لئے خرچ کرتے ہيں۔ دوسرے ايسے خرچ کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی
ہو کوئی شخص پيداوار حاصل کرنے کے لئے اس ميں بيج بو دے ليکں بارش کا ايک جھٹکا
پﮍتے ہی وه ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وه پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ يعنی
جس طرح بارش اس پتھر کے لئے نفع بخش ثابت نہيں ہوئی اس طرح ريا کار کو بھی اس کے
صدقے کا کوئی فائده نہيں ہو گا
ﺎت ٰ ّ ِ
َو َﻣﺜ َ ُﻞ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭُ ُﻢ اﺑْ ِﺘﻐَﺎ ۗ َء َﻣ ْﺮﺿَ ِ
اهلل
اهلل َوﺗَﺜْ ِﺒ ْﻴﺘًﺎ ِّﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َﳈَﺜَﻞِ َﺟﻨَّﺔٍ ﺑ َِﺮﺑْ َﻮ ٍة َا َﺻﺎﲠَ َﺎ َوا ِﺑ ٌﻞ ﻓَ ٰﺎ ﺗ َْﺖ ُا ُﳇَﻬَﺎ ِﺿ ْﻌ َﻔ ْ ِﲔ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳُ ِﺼﳢْ َﺎ َوا ِﺑ ٌﻞ ﻓَ َﻄ ٌّﻞ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ٢٦٥
ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنا مال ﷲ ٰ
تعالی کی رضامندی کی طلب ميں دل کی خوشی اور يقين
کے ساتھ خرچ کرتے ہيں اس باغ جيسی ہے جو اونچی زمين پر ہو ) (١اور زوردار بارش اس
پر برسے اور وه اپنا پھل دوگنا الوے اور اگر اس پر بارش نہ بھی پﮍے تو پھوار ہی کافی ہے
اور ﷲ تمہارے کام ديکھ رہا ہے۔
٢٦٥۔ ١يہ ان اہل ايمان کی مثال ہے جو ﷲ کی رضا کے لئے خرچ کرتے ہيں ان کا خرچ کيا
ہوا مال اس باغ کی مانند ہے جو پر فضا اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زوردار بارش ہو تو اپنا
پھل دوگنا دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اسکو کافی ہو جاتی ہے اس طرح ان کے
نفقات بھی چاہے کم ہو يا زياده عند ﷲ کئی کئی گنا اجر و ثواب کے باعث ہونگے۔ َج ْنۃُ اس
زمين کو کہتے ہيں جس ميں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمين کو ڈھانک ليں يا وه باغ جس
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کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشيده ہو۔ يہ جن سے ماخوذ
ہے جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہيں آتی پيٹ کے بچے کو جنين کہا جاتا ہے کہ وه بھی
نظر نہيں آتا ديوانگی کو جنون سے تعبير کرتے ہيں کہ اس ميں بھی عقل پر پرده پﮍ جاتا ہے
اور جنت کو اس لئے جنت کہتے ہيں کہ وه نظروں سے مستور ہے۔ َرب َْوةَ اونچی زمين کو کہتے
ہيں۔وابِ ُل تيز بارش۔
َ
َاﻳ َ َﻮ ُّد َا َﺣﺪُ ُ ْﰼ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن َ ٗهل َﺟﻨ َّ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِﳔ ْﻴﻞٍ َّو َا ْﻋﻨَ ٍﺎب َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۙ َ ٗهل ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ۙ َو َا َﺻﺎﺑ َ ُﻪ ْاﻟ ِﻜ َ ُﱪ َو َ ٗهل ُذ ّ ِرﻳ َّ ٌﺔ ﺿُ َﻌ َﻔﺎ ۗ ُء ښ ﻓَ َﺎ َﺻﺎﲠَ َﺎ ٓ ِاﻋ َْﺼ ٌﺎرِﻓ ْﻴ ِﻪ
اهلل ﻟَ ُ ُﲂ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن ٢٦٦ۧ
انَ ٌرﻓَﺎ ْﺣ َ َﱰﻗَ ْﺖ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
کيا تم ميں سے کوئی بھی يہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو ،جس ميں
نہريں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں ،اس شخص کا بﮍھاپا آگيا ہو اور اس کے
ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولہ لگ جائے جس ميں آگ بھی ہو ،پس
وه باغ جل جائے ) (١اس طرح ﷲ ٰ
تعالی تمہارے لئے آيتيں بيان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو۔
٢٦٦۔ ١اسی رياکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے ليے مزيد مثال دی
جا رہی ہے جس طرح ايک شخص کا باغ ہو جس ميں ہر طرح کے پھل ہوں )يعنی بھرپور
آمدنی کی اميد ہو( وه شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ضعيفی کی
وجہ سے محنت اور مشقت سے عاجز ہو چکا ہو اور اوالد بھی اسکے بﮍھاپے کا بوجھ اٹھانے
کی بجائے خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہ ہو اس حالت ميں تيز اور تند ہوائيں چليں اور
سارا باغ جل جائے اب نہ وه خود دوباره اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا اور نہ اس کی اوالد
يہی حال ان رياکار خرچ کرنے والوں کا قيامت کے دن ہوگا کہ نفاق و رياکاری کی وجہ سے ان
کے سارے اعمال اکارت چلے جائيں گے۔ جب کہ وہاں نيکيوں کی شديد ضرورت ہوگی اور
دوباره اعمال خير کرنے کی مہلت وفرصت نہيں ہو گی۔ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے کہ کيا تم چاہتے ہو
کہ تمہارا يہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہما اور حضرت عمر رضی ﷲ عنہ نے
اس مثال کا مصداق ان لوگوں کو بھی قرار ديا ہے جو ساری عمر نيکياں کرتے ہيں اور آخر
عمر ميں شيطان کے جال ميں پھنس کر ﷲ کے نافرمان ہو جاتے ہيں جس سے عمر بھر کی
نيکياں برباد ہو جاتی ہيں )صحيح بخاری ،کتاب التفسير ،فتح القدير للشوکانی تفسير ابن جرير
طبری(۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َﻣﺎ َﻛ َﺴ ْﺒ ُ ْﱲ َو ِﻣ َّﻤﺎ ٓ َاﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ۠ َو َﻻ ﺗَ َﻴ َّﻤ ُﻤﻮا اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ َْﺚ ِﻣﻨْ ُﻪ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َوﻟ َ ْﺴـ ُ ْﱲ ِ ٰاب ِﺧ ِﺬﻳْ ِﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗُ ْﻐ ِﻤﻀُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا
اهلل ﻏَ ِ ٌّﲎ َ ِﲪ ْﻴ ٌﺪ ٢٦٧
َا َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو اپنی پاکيزه کمائی ميں سے اور زمين ميں سے تمہارے لئے ہماری نکالی ہوئی
چيزوں ميں سے خرچ کرو ) (١ان ميں سے بری چيزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو جسے
تم خود لينے والے نہيں ہو ہاں اگر آنکھيں بند کر لو تو ) (٢اور جان لو کہ ﷲ ٰ
تعالی بےپرواه
اور خوبيوں واال ہے
٢٦٧۔ ١صدقے کی قبوليت کے لئے جس طرح ضروری ہے کہ رياکاری سے پاک ہو جيسا کہ
گزشتہ آيات ميں بتايا گيا ہے اسی طرح يہ بھی ضروری ہے کہ وه حالل اور پاکيزه کمائی سے
ہو چاہے وه کاروبار )تجارت و صنعت( کے ذريعے سے ہو يا فصل اور باغات کی پيداوار سے
اور يہ فرمايا کہ خبيث چيزوں کو ﷲ کی راه ميں خرچ کرنے کا قصد مت کرو خبيث سے ايک
تو وه چيزيں مراد ہيں جو غلط کمائی سے ہوں ﷲ ٰ
تعالی اسے قبول نہيں فرماتا حديث ميں ہے ان
ﷲ طيب ال يقبل اال طيبا )ﷲ ٰ
تعالی پاک ہے پاک حالل چيز ہی قبول فرماتا ہے( دوسرے خبيث
کے معنی ردی اور نکمی چيز کے ہيں ردی چيزيں بھی ﷲ کی راه ميں خرچ نہ کی جائيں جيسا
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کہ آيت )لَ ْن تَنَالُوا ْالبِ ﱠر َح ٰتّى تُ ْنفِقُوْ ا ِم ﱠما تُ ِحبﱡوْ نَ ( 3۔ آل عمران (92:کا بھی مفاد ہے۔ اس کے شان
نزول کی روايت ميں بتاليا گيا ہے کہ بعض انصار مدينہ کی خراب اور نکمی کھجوريں بطور
صدقہ مسجد ميں دے جاتے جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ )فتح القدير۔ بحوالہ ترمذی وابن ماجہ
وغيره(۔
٢٦٧۔ ٢يعنی جس طرح تم خود ردی چيزيں لينا پسند نہيں کرتے اسی طرح ﷲ کی راه ميں بھی
ردی چيزيں خرچ نہ کرو بلکہ اچھی چيزيں خرچ کرو۔
اهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٦٨ڦ
اهلل ﻳ َ ِﻌﺪُ ُ ْﰼ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة ِّﻣﻨْ ُﻪ َوﻓَﻀْ ًﻼ ۭ َو ٰ ّ ُ
َاﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﻳ َ ِﻌﺪُ ُﰼُ اﻟْ َﻔ ْﻘ َﺮ َو َ ْاي ُﻣ ُﺮُ ْﰼ ِابﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ ِء ۚ َو ٰ ّ ُ
شيطان تمہيں فقيری سے دھمکاتا ہے اور بےحيائی کا حکم ديتا ہے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی تم سے
اپنی بخشش اور فضل کا وعده کرتا ہے ﷲ ٰ
تعالی وسعت واال اور علم واال ہے۔
٢٦٨۔ ١يعنی بھلے کام ميں مال خرچ کرنا ہو تو شيطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قالش ہو جاؤ گے
ليکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ايسے انديشوں کو نزديک نہيں پھٹکنے ديتا بلکہ ان برے
کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پيش کرتا ہے جس پر انسان بﮍی سے بﮍی رقم
بےدھﮍک خرچ کر ڈالتا ہے ديکھا گيا ہے کہ مسجد ،مدرسے يا اور کسی کار خير کے لئے
کوئی چنده لينے پہنچ جائے تو صاحب مال سو دو سو کے لئے بار بار اپنے حساب کی جانچ
پﮍتال کرتا ہے مانگنے والے کو بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے ليکن يہی شخص
سينما شراب ،بدکاری اور مقدمے بازی وغيره کے جال ميں پھنستا ہے تو اپنا مال بےتحاشہ
خرچ کرتا ہے اور اسے کسی قسم کی ہچکچاہٹ اور تردد کا ظہور نہيں ہوتا۔
ﻳ ُّ ْﺆ ِﰐ اﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ َت اﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ ﻓَﻘَﺪْ ُا ْو ِ َﰐ ﺧ ْ ًَﲑا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َۭو َﻣﺎ ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ِا َّﻻ ٓ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ٢٦٩
وه جسے چاہے حکمت اور دانائی ديتا ہے اور جو شخص حکمت اور سمجھ ديا جائے وه بہت
ساری بھالئی ديا گيا ) (١اور نصيحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہيں۔
٢٦٩۔ ١حکمۃ سے بعض کے نزديک عقل وفہم ،علم اور بعض کے نزديک اصابت رائے ،قرآن
کے ناسخ ومنسوخ کا علم وفہم ،قوت فيصلہ اور بعض کے نزديک صرف سنت يا کتاب وسنت کا
علم وفہم ہے يا سارے ہی مفہوم اس کے مصداق ميں شامل ہو سکتے ہيں صحيحين وغيره کی
ايک حديث ميں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے ايک وه شخص جس کو ﷲ نے مال
ديا اور وه اسے راه حق ميں خرچ کرتا ہے دوسرا وه جسے ﷲ نے حکمت دی جس سے وه
فيصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعليم ديتا ہے" )صحيح بخاری ،کتاب العلم ،باب االغتباط
فی العلم والحکمۃ۔ مسلم کتاب صالة المسافرين ،باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمہ۔ ۔(
اهلل ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ٗﻪ ۭ َو َﻣﺎ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َاﻧْ َﺼ ٍﺎر ٢٧٠
َو َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ْﻘ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ َﻔ َﻘ ٍﺔ َا ْو ﻧ ََﺬ ْر ُ ْﰎ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّْﺬ ٍر ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
تم جتنا کچھ خرچ کرو يعنی خيرات اور جو کچھ نذر مانو ) (١اسے ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہيں۔
٢٧٠۔ ١نَ َذ ِر کا مطلب ہے ميرا فالں کام ہو گيا يا فالں مشکل سے نجات مل گئی تو ميں ﷲ کی
راه ميں اتنا صدقہ کرونگا۔ اس نذر کا پورا کرنا ضروری ہے اگر کسی نافرمانی يا ناجائز کام
کی نذر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہيں نذر بھی نماز روزه کی طرح عبادت ہے اس
لئے ﷲ کے سوا کسی اور کے نام کی نذر ماننا اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جيسا کہ آج کل
مشہور قبروں پر نذر ونياز کا يہ سلسلہ عام ہے ﷲ ٰ
تعالی اس شرک سے بچائے۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ٢٧١
ﱓ ۚ َوا ِْن ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ َﮬﺎ َوﺗ ُْﺆﺗ ُْﻮ َﮬﺎ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮا ۗ َء ﻓَﮭ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ َوﻳُ َﻜ ِﻔّ ُﺮ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِا ْن ﺗُ ْﺒﺪُ وا َّ
اﻟﺼﺪَ ٰﻗ ِﺖ ﻓَ ِﻨ ِﻌ َّﻤﺎ ِ َ
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اگر تم صدقے خيرات کو ظاہر کرو تو وه بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشيده پوشيده مسکينوں
کو دے دو تو يہ تمہارے حق ميں بہتر ہے ) (١ﷲ ٰ
تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ﷲ
ٰ
تعالی تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے واال ہے۔
٢٧١۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ عام حاالت ميں خفيہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے سوائے کسی
ايسی صورت کے کہ اعالنيہ صدقہ دينے ميں لوگوں کے لئے ترغيب کا پہلو ہو۔ اگر رياکاری
کا جذبہ شامل نہ ہو تو ايسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضليت حاصل کر سکتے
ہيں وه احاديث سے واضح ہے۔ تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے عالوه ديگر مواقع پر
خاموشی سے صدقہ و خيرات کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ہے کہ جن
لوگوں کو قيامت کے دن عرش ٰالہی کا سايہ نصيب ہوگا ان ميں وه شخص بھی شامل ہوگا جس
نے اتنے خفيہ طريقے سے صدقہ کيا کہ اس کے بائيں ہاتھ کو بھی يہ پتہ نہيں چال کہ اس کے
دائيں ہاتھ نے کيا خرچ کيا ہے۔ صدقے ميں اخفا کی افضليت کو بعض علماء نے صرف نفلی
صدقات تک محدود رکھا ہے اور زکاة کی ادائيگی ميں اظہار کو بہتر سمجھا ہے۔ ليکن قرآن کا
عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کو شامل ہے )ابن کثير( اور حديث کا عموم بھی اسی کی
تائيد کرتا ہے۔
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻓَ ِ َﻼﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ِا َّﻻ اﺑْ ِﺘﻐَﺎۗ َء َو ْﺟ ِﻪ ٰ ّ ِ
اهلل َۭو َﻣﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻳ ُّ َﻮ َّف ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ُﮬﺪٰ ﯨﮭ ُْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
ﺗ ُْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٢٧٢
انہيں ہدايت پر کھﮍا کرنا تيرے ذمے نہيں بلکہ ہدايت ﷲ ٰ
تعالی ديتا ہے جسے چاہتا ہے اور تم
جو بھلی چيز ﷲ کی راه ميں دو گے اس کا فائده خود پاؤ گے۔ تمہيں صرف ﷲ کی رضامندی
کی طلب کے لئے ہی خرچ کرنا چاہئے تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ
تمہيں ديا جائے گا ) (١اور تمہارا حق نہ مارا جائيگا
٢٧٢۔ ١تفسيری روايات ميں اس کا شان نزول يہ بيان کيا گيا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتے
داروں کی مدد کرنا جائز نہيں سمجھتے تھے اور وه چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائيں۔ ﷲ ٰ
تعالی
نے فرمايا کہ ہدايت کے راستے پر لگا دينا يہ صرف ﷲ کے اختيار ميں ہے دوسری بات يہ
ارشاد فرمائی تم جو بھی ﷲ کی راه ميں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا جس سے يہ
معلوم ہوا کہ غير مسلم رشتے دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے تاہم زکاة
صرف مسلمان کا حق ہے کسی غير مسلم کو نہيں دی جا سکتی۔
ﴫ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﴐ ًاب ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۡ َ ْﳛ َﺴـ ُﺒﮭُ ُﻢ اﻟْ َﺠﺎ ِﻫ ُﻞ َا ْﻏ ِﻨ َﻴﺎۗ َء ِﻣ َﻦ اﻟﺘَّ َﻌﻔُّ ِﻒ ۚ ﺗَ ْﻌ ِﺮﻓُﮭ ُْﻢ ِﺑ ِﺴـ ْﻴ ٰﻤﮭ ُْﻢ ۚ َﻻ ﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮ َن اﻟﻨَّ َﺎس
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َ ْ
ِﻟﻠْ ُﻔ َﻘ َﺮا ۗ ِء َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْﺣ ِ ُ
اهلل ِﺑ ٖﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٧٣ۧ
ِاﻟْ َﺤﺎﻓًﺎ ۭ َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
صدقات کے مستحق صرف وه غرباء ہيں جو ﷲ کی راه ميں روک ديئے گئے ،جو ملک ميں چل
پھر نہيں سکتے ) (١نادان لوگ ان کی بےسوالی کی وجہ سے انہيں مالدار خيال کرتے ہيں ،آپ
ان کے چہرے ديکھ کر قيافہ سے انہيں پہچان ليں گے وه لوگوں سے چمٹ کر سوال نہيں کرتے
) (٢تم جو کچھ مال خرچ کرو تو ﷲ ٰ
تعالی اس کا جاننے واال ہے۔
٢٧٣۔ ١اس سے مراد مہاجرين ہيں جو مکہ سے مدينہ آئے اور ﷲ کے راستے ميں ہرچيز سے
کٹ گئے دينی علوم حاصل کرنے والے طلباء اور علماء بھی اس کی ذيل ميں آ سکتے ہيں۔
٢٧٣۔ ٢گويا اہل ايمان کی صفت يہ ہے کہ فقرو غربت کے باوجود )سوال سے بچنا( اختيار
کرتے اور چمٹ کر سوال کرنے سے گريز کرتے ہيں۔ بعض نے الحاف کے معنی کئے ہيں
بلکل سوال نہ کرنا کيونکہ ان کی پہلی صفت عفت بيان کی گئی ہے۔ )فتح القدير( اور بعض نے
کہا کہ وه سوال ميں آہو زاری نہيں کرتے اور جس چيز کی انہيں ضرورت نہيں ہے اسے
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لوگوں سے طلب نہيں کرتے۔ اس لئے الحاف يہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود )بطور
پيشہ( لوگوں سے مانگے اس لئے پيشہ ور گداگروں کے بجائے ،مہاجرين ،دين کے طلباء اور
سفيد پوش ضرورت مندوں کا پتہ لگا کر ان کی امداد کرنی چاہيے جو سوال کرنے سے گريز
کرتے ہيں کيونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھيالنا انسان کی عزت نفس اور خوداری کے خالف
ہے۔ اور بخاری و مسلم کی روايت ميں ہے کہ ہميشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے
پر قيامت کے دن گوشت نہيں ہوگا۔ )بحوالہ مشکوة کتاب الزکاة باب من ال تحل لہ المسئلۃ ومن
تحل لہ(
ﴎا َّوﻋَ َﻼ ِﻧ َﻴ ًﺔ ﻓَﻠَﮭ ُْﻢ َا ْﺟ ُﺮ ُﮬ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َو َﻻ َﺧ ْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ٢٧٤۩۩
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭُ ْﻢ ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ِ ًّ
جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہيں ان کے لئے ان کے رب ٰ
تعالی
کے پاس اجر ہے اور نہ انہيں خوف اور نہ غمگينی۔
اهلل اﻟْ َﺒ ْﻴ َﻊ َو َﺣ َّﺮ َم ّ ِاﻟﺮﺑٰﻮا ۭ
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن ّ ِاﻟﺮﺑٰﻮا َﻻ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُﻣ ْﻮ َن ِا َّﻻ َ َامك ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُم َّ ِاذل ْي ﻳ َ َﺘ َﺨ َّﺒ ُﻄ ُﻪ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ِ ّﺲ ٰذ ِ َكل ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ َﺒ ْﻴ ُﻊ ِﻣﺜْ ُﻞ ّ ِاﻟﺮﺑٰﻮا ۘ َو َا َﺣ َّﻞ ٰ ّ ُ
ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ٗﻩ َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ٌﺔ ِّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ ﻓَﺎ ْﻧﳤَ ٰـﻰ ﻓَ َ ٗهل َﻣﺎ َﺳﻠَ َﻒ ۭ َو َا ْﻣ ُﺮ ٗﻩٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻋَﺎ َد ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ٢٧٥
ِٕ
سود خور ) (١نہ کھﮍے ہونگے مگر اسی طرح جس طرح وه کھﮍا ہوتا ہے جسے شيطان چھو
کر خبطی بنا دے ) (٢يہ اس لئے کہ يہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے
) (٣حاالنکہ ﷲ ٰ
تعالی نے تجارت کو حالل کيا اور سود کو حرام ،جو شخص ﷲ ٰ
تعالی کی
نصيحت سن کر رک گيا اس کے لئے وه ہے جو گزرا ) (٤اور اس کا معاملہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف
ہے ) (٥اور جو پھر دوباره )حرام کی طرف( لوٹا ،وه جہنمی ہے ،ايسے لوگ ہميشہ ہی اس ميں
رہيں گے۔
٢٧٥۔ِ ١ربَوا کے لغوی معنی زيادتی اور اضافے کے ہيں اور شريعت ميں اس کا اطالق ِربَا
الفَضْ ِل اور ربا النسيئۃ پر ہوتا ہے۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہيں جو چھ اشيا ميں کمی بيشی
يا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے )جس کی تفصيل حديث ميں ہے( مثال گندم کا تبادلہ گندم
سے کرنا ہے تو فرمايا گيا ہے کہ ايک تو برابر برابر ہو۔ دوسرے ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اس ميں کمی
بيشی ہو گی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ايک نقد اور دوسرا ادھار يا دونوں ہی
ادھار ہوں تب بھی سود ہے( ربا النسيئۃ کا مطلب ہے کسی کو )مثال( چھ مہينے کے ليے اس
شرط پر سو روپے دينا کہ واپسی ١٢۵روپے ہو گی۔ ٢۵روپے چھ مہينے کی مہلت کے ليے
ديے جائيں۔ حضرت علی رضی ﷲ عنہ کی طرف منسوب قول ميں اسے اس طرح بيان کيا گيا
ہے "کل قرض جر منفعۃ فھو ربا ")فيض القدير شرح الجامع الصغير ج  ،۵ص) (٢٨قرض پر
ليا گيا نفع سود ہے(۔ يہ قرضہ ذاتی ضرورت کے ليے ليا گيا ہو يا کاروبار کے لئے دونوں قسم
کے قرضوں پر سود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہليت ميں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا
شريعت نے بغير کسی قسم کی تفريق کے دونوں کو مطلقا حرام قرار ديا ہے اس ليے بعض
لوگوں کا يہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بنک سے ليا جاتا ہے اس پر اضافہ سود
نہيں ہے اس ليے کہ قرض لينے واال اس سے فائده اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وه بنک کو يا
قرض دہنده کو لوٹا ديتا ہے تو اس ميں قباحت کيا ہے؟ اس کی قباحت ان متجددين کو نظر نہيں
آتی جو اس کو جائز قرار ديتے ہيں ورنہ ﷲ ٰ
تعالی کی نظر ميں تو اس ميں بﮍی قباحتيں ہيں۔
مثال قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو يقينی نہيں ہے بلکہ منافع تو کجا اصل رقم
کی حفاظت کی بھی ضمانت نہيں ہے بعض دفعہ کاروبار ميں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے جب
کہ اس کے برعکس قرض دہنده )چا ہے وه بنک ہو يا کوئی ساہوکار ہو( کا منافع متعين ہے جس
کی ادائيگی ہر صورت ميں الزمی ہے يہ ظلم کی ايک واضح صورت ہے جسے شريعت
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اسالميہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ عالوه ازيں شريعت تو اہل ايمان کو معاشرے کے
ضرورت مندوں پر بغير کسی دنياوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغيب ديتی ہے
جس سے معاشرے ميں اخوت بھائی چارے ،ہمدردی ،تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات
فروغ پاتے ہيں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔
ايک سرمائے دار کو اپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے ميں
ضرورت مند ،بيماری ،بھوک ،افالس سے کراه رہے ہوں يا بےروزگار اپنی زندگی سے بيزار
ہوں۔ شريعت اس شقاوت وسنگدلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بہت سے
نقصانات ہيں تفصيل کی يہاں گنجائش نہيں۔ بہرحال سود مطلقا ً حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت
کے ليے ليے گئے قرضے کا سود ہو يا تجارتی قرضے پر۔
٢٧٥۔ ٢سود خور کی يہ کيفيت قبر سے اٹھتے وقت يا ميدان محشر ميں ہوگی۔
٢٧٥۔ ٣حاالنکہ تجارت ميں تو نقد رقم اور کسی چيز کا آپس ميں تبادلہ ہوتا ہے دوسرے اس
ميں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے جب کہ سود ميں دونوں چيزيں نہيں ہيں عالوه ازيں بيع کو ﷲ
نے حالل اور سود کو حرام قرار ديا ہے پھر يہ دونوں ايک کس طرح ہو سکتے ہيں۔
٢٧٥۔ ٤قبول ايمان يا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہيں ہوگی۔
٢٧٥۔ ٥کہ وه توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے يا سوء عمل اور فسادات کی وجہ سے اسے حاالت کے
رحم و کرم پر چھوڑ ديتا ہے۔ اس لئے اس کے بعد دوباره سود لينے والے کے لئے سزا کی
دھمکی ہے۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ُ َّ
ﰻ َﻛﻔَّ ٍﺎر َا ِﺛ ْ ٍﲓ ٢٧٦
ﻳ َ ْﻤ َﺤ ُﻖ ٰ ّ ُ
اﻟﺼﺪَ ٰﻗ ِﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ّ ِاﻟﺮﺑٰﻮا َوﻳُ ْﺮ ِﰊ َّ
تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بﮍھاتا ہے ) (١اور ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی کسی ناشکرے اور گنہگار
سے محبت نہيں کرتا۔
٢٧٦۔ ١يہ سود کے معنوی اور روحانی نقصان اور صدقے کی برکتوں کا بيان ہے۔ سود ميں
بظاہر بﮍھوتری نظر آتی ہے ليکن معنوی حساب سے يا مال )انجام( کے اعتبار سے سودی رقم
ہالکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗ َُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة ﻟَﮭ ُْﻢ َا ْﺟ ُﺮ ُﮬ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َو َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ٢٧٧
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
بيشک جو لوگ ايمان کے ساتھ )سنت کے مطابق( نيک کام کرتے ہيں نمازوں کو قائم رکھتے
ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں ان کا اجر ان کے رب ٰ
تعالی کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف
ہے ،نہ اداسی اور غم
اهلل َو َذ ُر ْوا َﻣﺎ ﺑ َ ِﻘ َﻲ ِﻣ َﻦ ّ ِاﻟﺮﺑٰٓﻮا ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ٢٧٨
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو اور جو سود باقی ره گيا ہے وه چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ايمان
والے ہو۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَ ْﺎ َذﻧ ُْﻮا ِﲝ َْﺮ ٍب ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ۚ َوا ِْن ﺗُ ْﺒ ُ ْﱲ ﻓَﻠَ ُ ْﲂ ُر ُء ْو ُس َا ْﻣ َﻮا ِﻟ ُ ْﲂ ۚ َﻻ ﺗ َْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن َو َﻻ ﺗ ُْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٢٧٩
اور اگر ايسا نہيں کرتے تو ﷲ ٰ
تعالی سے اور اس کے رسول سے لﮍنے کے لئے تيار ہو جاؤ
) (١ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے ،نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کيا
جائے۔)(٢
٢٧٩۔ ١يہ ايسی سخت سزا ہے جو اور کسی معصيت کے ارتکاب پر نہيں دی گئی۔ اس لئے
حضرت عبد ﷲ بن عباس رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے کہا کہ اسالمی مملکت ميں جو شخص سود
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چھوڑنے پر تيار نہ ہو تو خليفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وه اس سے توبہ کرائے اور باز نہ
آنے کی صورت ميں اس کی گردن اڑا دے )ابن کثير(
٢٧٩۔ ٢تم اگر اصل زر سے زياده وصول کرو گے تو يہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر
تمہيں اصل زر بھی نہ ديا جائے تو يہ تم پر ظلم ہوگا۔
ْﴪ ٍة ۭ َو َا ْن ﺗ ََﺼ َّﺪ ُﻗ ْﻮا ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٨٠
َوا ِْن َﰷ َن ُذ ْو ﻋ ْ َ
ُﴪ ٍة ﻓَﻨَ ِﻈ َﺮ ٌة ِا ٰﱃ َﻣﻴ َ َ
اور اگر کوئی تنگی واال ہو تو اسے آسانی تک مہلت دينی چاہيے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے
بہت ہی بہتر ہے ) (١اگر تمہيں علم ہو۔
٢٨٠۔ ١زمانہ جاہليت ميں قرض کی ادائيگی نہ ہونے کی صورت ميں سود در سود اصل رقم
ميں اضافہ ہی ہوتا چال جاتا تھا جس سے تھوڑی سی رقم ايک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی
ادائيگی ناممکن ہو جاتی تھی اس کے برعکس ﷲ ٰ
تعالی نے حکم ديا کہ کوئی تنگ دست ہو تو
)سود لينا تو درکنار اصل مال لينے ميں بھی( آسانی تک اسے مہلت دے دو اور اگر قرض بالکل
ہی معاف کر دو تو زياده بہتر ہے حديث ميں اس کی بﮍی فضيلت بيان کی گئی ہے کتنا فرق ہے
ان دونوں نظاموں ميں ايک سراسر ظلم ،سنگدلی اور خود غرضی پر مبنی نظام اور دوسرا
ہمدردی ،تعاون اور ايک دوسرے کو سہارا دينے واال نظام۔ مسلمان خود ہی اس بابرکت اور پر
رحمت نظام ٰالہی کو نہ اپنائيں تو اس ميں اسالم کا کيا قصور اور ﷲ پر کيا الزام؟ کاش مسلمان
اپنے دين کی اہميت وافاديت کو سمجھ سکيں اور اس پر اپنے نظام زندگی کو استوار کر سکيں۔
َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ۼ ُ َّﰒ ﺗ َُﻮ ٰ ّﰱ ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َو ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ٢٨١ۧ
اور اس دن سے ڈرو جس ميں تم سب ﷲ ٰ
تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس
کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ديا جائے گا ) (١اور ان پر ظلم نہيں کيا جائے گا۔
١٨١۔ ١بعض آثار ميں ہے کہ يہ قرآن کريم کی آخری آيت ہے جو نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
پر نازل ہوئی ،اس کے چند دن بعد ہی آپ دنيا سے رحلت فرما گئے۔)ابن کثير(
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ ْﻜ ُﺘ ْﺐ ۚ َوﻟْ ُﻴ ْﻤ ِﻠﻞِ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﺗَﺪَ اﻳَﻨ ْ ُ ْﱲ ﺑِﺪَ ْﻳ ٍﻦ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ﻓَﺎ ْﻛ ُﺘ ُﺒ ْﻮ ُﻩ ۭ َوﻟْ َﻴ ْﻜ ُﺘ ْﺐ ﺑَّﻴْﻨَ ُ ْﲂ َﰷ ِﺗ ٌﺐ ِابﻟْ َﻌﺪْ لِ ۠ َو َﻻ َ ْاي َب َﰷ ِﺗ ٌﺐ َا ْن ﻳ َّ ْﻜ ُﺘ َﺐ َ َامك ﻋَﻠ َّ َﻤ ُﻪ ٰ ّ ُ
ـــــﺎ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن َّ ِاذل ْي ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َﺳ ِﻔﳱْ ًﺎ َا ْو ﺿَ ِﻌ ْﻴ ًﻔﺎ َا ْو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻊ َا ْن ﻳ ُّ ِﻤ َّﻞ ُﮬ َﻮ ﻓَﻠْ ُﻴ ْﻤ ِﻠ ْﻞ َو ِﻟﻴُّ ٗﻪ ِابﻟْ َﻌﺪْ لِ ۭ
اهلل َرﺑ َّ ٗﻪ َو َﻻ ﻳ َ ْﺒﺨ َْﺲ ِﻣﻨْ ُﻪ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
َّ ِاذل ْي ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َوﻟْ َﻴﺘَّ ِﻖ ٰ ّ َ
َو ْاﺳﺘ َ ْﺸﻬِﺪُ ْوا ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪَ ْﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ّ ِر َﺟﺎ ِﻟ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻮانَ َر ُﺟﻠَ ْ ِﲔ ﻓَ َﺮ ُﺟ ٌﻞ َّوا ْﻣ َﺮ َا ٰﺗ ِﻦ ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﺗَ ْﺮﺿَ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟﺸُّ ﻬَﺪَ ا ۗ ِء َا ْن ﺗ َِﻀ َّﻞ ِا ْﺣﺪٰ ﯨﮭُ َﻤﺎ ﻓَ ُﺘ َﺬ ِﻛّ َﺮ ِا ْﺣﺪٰ ُ َﻤﺎ ْ ُاﻻﺧ ْٰﺮى ۭ َو َﻻ َ ْاي َب
اﻟﺸُّ ﻬَﺪَ ا ۗ ُء ِا َذا َﻣﺎ ُدﻋ ُْﻮا ۭ َو َﻻ ﺗ َ ْﺴ َٔـــــ ُﻤ ْﻮٓا َا ْن ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ْﻮ ُﻩ َﺻ ِﻐ ْ ًﲑا َا ْو َﻛﺒ ْ ًِﲑا ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟ ِ ٖهل ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َا ْﻗ َﺴﻂُ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َو َا ْﻗ َﻮ ُم ِﻟﻠﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة َو َاد ٰ ْٓﱏ َا َّﻻ ﺗَ ْﺮاتَ ﺑُ ْﻮٓا ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْـﻮ َن ِﲡ ََﺎر ًة
اهلل ۭ
ﺎﴐ ًة ﺗُ ِﺪ ْﻳ ُﺮ ْوﳖَ َﺎ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ﻓَﻠَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺟﻨَ ٌﺎح َا َّﻻ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ْﻮ َﮬﺎ ۭ َو َا ْﺷﻬِﺪُ ْوٓا ِا َذا ﺗَ َﺒﺎﻳ َ ْﻌ ُ ْﱲ َ۠و َﻻ ﻳُﻀَ ﺎۗ َّر َﰷ ِﺗ ٌﺐ َّو َﻻ ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ ڛ َوا ِْن ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻓُ ُﺴ ْﻮ ٌق ﺑ ُ ِْﲂ ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
َﺣ ِ َ
ُ
ِ
ٍ
ُ
ٰ
ٰ
ُ
اهلل ﺑ ِّ
ﳾء ﻋَﻠ ْ ٌﲓ ٢٨٢
اهلل ۭ َو ّ ُ
َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤﲂ ّ ُ
ِﲁ َ ْ
اے ايمان والو جب تم آپس ميں ايک دوسرے سے ميعاد مقره پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے
لکھ ليا کرو ) (١اور لکھنے والے کو چاہيے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے ،کاتب کو
چاہيے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جيسے ﷲ ٰ
تعالی نے اسے سکھايا ہے پس اسے بھی لکھ
دينا چاہيے جس کے ذمہ حق ہو ) (٢وه لکھوائے اور اپنے ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرے جو اس کا رب
ہے اور حق ميں سے کچھ گھٹائے نہيں ،جس شخص کے ذمہ حق ہے وه اگر نادان ہو يا کمزور
ہو يا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اور اپنے ميں سے
دو مرد گواه رکھ لو۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ايک مرد اور دو عورتيں جنہيں تم گواہوں ميں پسند
کر لو ) (٤تاکہ ايک کی بھول چوک کو دوسری ياد دال دے ) (٥اور گواہوں کو چاہيے کہ وه
جب بالئے جائيں تو انکار نہ کريں اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواه چھوٹا ہو يا بﮍا
ہو لکھنے ميں کاہلی نہ کرو ،ﷲ ٰ
تعالی کے نزديک يہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو
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بھی درست رکھنے والی ہے شک وشبہ سے بھی زياده بچانے والی ہے ) (٦ہاں يہ اور بات ہے
کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل ميں ہو جو آپس ميں تم لين دين کر رہے ہو تم پر اس کے نہ
لکھنے ميں کوئی گناه نہيں۔ خريد و فروخت کے وقت بھی گواه مقرر کر ليا کرو ) (٧اور )ياد
رکھو کہ( نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچايا جائے نہ گواه کو ) (٨اور تم يہ کرو تو يہ تمہاری
کھلی نافرمانی ہے ،ﷲ سے ڈرو ﷲ تمہيں تعليم دے رہا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کو خوب جاننے
واال ہے۔
٢٨٢۔ ١جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خيرات کی تاکيد بيان کی گئی تو
پھر ايسے معاشرے ميں )قرضوں( کی بہت ضرورت پﮍتی ہے کيونکہ سود تو ويسے ہی حرام
ہے اور ہر شخص صدقہ و خيرات کی استطاعت نہيں رکھتا اسی طرح ہر شخص صدقہ لينا پسند
بھی نہيں کرتا پھر اپنی ضروريات و حاجات پوری کرنے کے لئے قرض ہی باقی ره جاتا ہے۔
اسی لئے احاديث ميں قرض دينے کا بﮍا ثواب بيان کيا گيا ہے تاہم قرض جس طرح ايک ناگزير
ضرورت ہے اور جھگﮍوں کا باعث بھی ہے اس لئے اس آيت ميں جسے آيتہ الدين کہا جاتا ہے
اور جو قرآن کی سب سے لمبی آيت ہے ﷲ ٰ
تعالی نے قرض کے سلسلے ميں ضروری ہدايات
دی ہيں تاکہ يہ ناگزير ضرورت لﮍائی جھگﮍے کا باعث نہ بنيں اس کے لئے ايک حکم يہ ديا
گيا ہے کہ مدت کا تعين کر لو دوسرا يہ کہ اسے لکھ لو تيسرا يہ کہ اس پر دو مسلمان مرد کو يا
ايک مرد اور دو عورتوں کو گواه بنا لو۔
٢٨٢۔ ٢اس سے مراد ہے يعنی وه ﷲ سے ڈرتا ہوا رقم کی صحيح تعداد لکھوائے اس ميں کمی
نہ کرے آگے کہا جا رہا ہے کہ يہ مقروض اگر کم عقل يا کمزور بچہ يا مجنون ہے تو اس کے
ولی کو چاہيے کہ انصاف کے ساتھ لکھوالے تاکہ صاحب حق )قرض دينے والے( کو نقصان نہ
ہو۔
٢٨٢۔ ٣يعنی جن کی ديانتداری اور عدالت پر مطمئن ہو۔ عالوه ازيں قرآن کی اس آيت سے
معلوم ہوا کہ دو عورتوں کی گواہی ايک مرد کے برابر ہے نيز مرد کے بغير صرف اکيلی
عورت کی گواہی بھی جائز نہيں سوائے ان معامالت کے جن پر عورت کے عالوه کوئی اور
مطلع نہيں ہو سکتا اس امر ميں اختالف ہے کہ مدعی کی ايک قسم کے ساتھ دو عورتوں کی
گواہی پر فيصلہ کرنا جائز ہے يا نہيں؟ جس طرح ايک مرد گواه کے ساتھ فيصلہ کرنا جائز ہے
جب کہ دوسرے گواه کی جگہ مدعی قسم کھا لے۔ فقہائے احناف کے نزديک ايسا کرنا جائز نہيں
جب کہ محدثين اس کے قائل ہيں کيونکہ حديث سے ايک گواه اور قسم کے ساتھ فيصلہ کرنا
ثابت ہے اور دو عورتيں جب ايک مرد گواه کے برابر ہيں تو دو عورتوں اور قسم کے ساتھ
فيصلہ کرنا بھی جائز ہوگا )فتح القدير(
٢٨٢۔ ٤يہ ايک مرد کے مقابلے ميں دو عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے۔ يعنی
عورت عقل اور ياداشت ميں مرد سے کمزور ہے )جيسا کہ صحيح مسلم کی حديث ميں بھی
عورت کو ناقص العقل کہا گيا ہے( اس ميں عورت کی شرم ساری اور فروتری کا اظہار نہيں
ہے۔ جيسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہيں بلکہ ايک فطرتی کمزوری کا بيان ہے جو ﷲ ٰ
تعالی
کی حکمت ومشيت پر مبنی ہے۔ مکابرةً کوئی اس کو تسليم نہ کرے تو اور بات ہے۔ ليکن حقائق
و واقعات کے اعتبار سے يہ ناقابل ترديد ہے۔
٢٨٢۔ ٥يہ لکھنے کے فوائد ہيں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہونگے ،گواہی بھی
درست رہے گی )کہ گواه اگر فوت ہو جائے( يا غائب ہو جائے تو اس صورت ميں تحرير کام
آئے گی ،اور شک وشبہ سے بھی فريقين محفوظ رہيں گے۔ شک پﮍنے کی صورت ميں تحرير
ديکھ کر شک دور کيا جا سکتا ہے۔
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٢٨٢۔ ٦يہ وه خريدو فروخت ہے جس ميں ادھار ہو يا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف
کا خطره ہو ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستش ٰنی کر ديا گيا ہے بعض نے بيع
سے مکان دکان ،باغ ياحيوانات کی بيع مراد لی ہے۔
٢٨٢۔ ٧ان کو نقصان پہنچانا يہ ہے کہ دور دراز کے عالقے ميں ان کو باليا جائے کہ جس سے
ان کی مصروفيات ميں حرج يا کاروبار ميں نقصان ہو يا ان کو جھوٹی بات لکھنے يا اس کی
گواہی دينے پر مجبور کيا جائے۔
٢٨۔ ٨يعنی جن باتوں کی تاکيد کی گئی ہے ان پر عمل کرو اور جن چيزوں سے روکا گيا ہے ان
سے اجتناب کرو۔
اهلل َرﺑ َّ ٗﻪ ۭ َو َﻻ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤﻮا اﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد َة ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﺘ ْﻤﻬَﺎ
َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻔ ٍﺮ َّوﻟَ ْﻢ َﲡِﺪُ ْوا َﰷ ِﺗ ًﺒﺎ ﻓَ ِﺮ ٰﮬ ٌﻦ َّﻣ ْﻘ ُﺒ ْﻮﺿَ ٌﺔ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن َا ِﻣ َﻦ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ﻓَﻠْ ُﻴ َﺆ ِ ّد َّ ِاذلي اؤْ ﺗُ ِﻤ َﻦ َا َﻣﺎﻧ َ َﺘ ٗﻪ َوﻟْ َﻴﺘَّ ِﻖ ٰ ّ َ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٨٣ۧ
ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗ ٓﻪ ٰا ِ ٌﰒ ﻗَﻠْ ُﺒ ٗﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
اور اگر تم سفر ميں ہو اور لکھنے واال نہ پاؤ تو رہن قبضہ ميں رکھ ليا کرو ) (١ہاں آپس ميں
ايک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وه اسے ادا کر دے اور ﷲ ٰ
تعالی سے
ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ ) (٢اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپالے وه گناه گار دل
واال ہے ) (٣اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے،
٢٨٣۔ ١اگر سفر ميں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پيش آئے وہاں لکھنے واال يا کاغذ
پنسل نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتالئی جارہی ہے کہ قرض لينے واال کوئی چيز قرض
دينے والے کے پاس گروی رکھ دے اس سے گروی کی مشروعيت اور اس کا جواز ثابت ہوتا
ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی اپنی زره ايک يہودی کے پاس گروی رکھی تھی اگر گروی
رکھی ہوئی چيز ايسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا اور
گروی رکھی ہوئی چيز پر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وه اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے باقی
نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔
٢٨٣۔ ٢يعنی اگر ايک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغير گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر
سکتے ہو امانت سے مراد يہاں قرض ہے ﷲ سے ڈرتے ہوئے اسے صحيح طريقے سے ادا
کرے۔
٢٨٣۔ ٣گواہی کا چھپانا کبيره گناه ہے اس لئے اس پر سخت )وعيد( سزا يہاں قرآن اور احاديث
ميں بيان کی گئی ہے اسی لئے گواہی دينے کی فضيلت بھی بﮍی ہے صحيح مسلم کی حديث ہے
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا وه سب سے بہتر گواه ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی
از خود گواہی کے لئے پيش ہو جائے۔ اال اخبرکم بخير الشھداء؟ الذی ياتی بشھادتہ قبل ان يسئالھا
)صحيح مسلم کتاب االقضيۃ ،باب بيان خير الشھود( ايک دوسری روايت ميں بدترين گواه کی
نشان دہی بھی فرما دی گئی ہے۔ "اال اخبرکم بشر الشھداء؟ الذين عشھون قبل ان
يستشھدوا")صحيح بخاری ،کتاب الرقاق۔ مسلم ،کتاب فضائل الصحابۃ("کيا ميں تمہيں وه گواه نہ
بتالؤں جو بدترين گواه ہے؟ يہ وه لوگ ہيں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی ديتے
ہيں"مطلب ہے يعنی جھوٹی گواہی دے کر گناه کبيره کے مرتکب ہوتے ہں۔ نيز آيت ميں دل کا
خاص ذکر کيا گيا ہے اس ليے کہ کتمان دل کا فعل ہے عالوه ازيں دل تمام اعضا کا سردار ہے
اور يہ ايسا مضغہ گوشت ہے کہ اگر يہ صحيح رہے تو سارا جسم صحيح رہتا ہے اور اگر اس
ميں فساد آجائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ "اال وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت
صلح الجسد کلہ ،واذا فسدت فسد الجسد کلہ ،اال! وھی القلب" )صحيح بخاری ،کتاب االيمان ،باب
فضل من استبرأالدينہ(۔
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اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوا ِْن ﺗُ ْﺒﺪُ ْوا َﻣﺎ ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َا ْو ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ ُﻩ ُﳛَﺎ ِﺳـ ْﺒ ُ ْﲂ ِﺑ ِﻪ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ﻓَﻴَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ٢٨٤
آسمانوں اور زمين کی ہرچيز ﷲ ٰ
تعالی ہی کی ملکيت ہے۔ تمہارے دلوں ميں جو کچھ ہے اسے
تم ظاہر کرو يا چھپاؤ ﷲ ٰ
تعالی اس کا حساب تم سے لے گا ) (١پھر جسے چاہے بخشے جسے
چاہے سزا دے اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
٢٨٤۔ ١احايث ميں آتا ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بﮍے پريشان ہوئے انہوں
نے دربار رسالت ميں حاضر ہو کر عرض کيا يارسول ﷲ نماز ،روزه ،زکوة وجہاد وغيره يہ
سارے اعمال جن کا ہميں حکم ديا گيا ہے ہم بجا التے ہيں کيونکہ يہ ہماری طاقت سے باال نہيں
ہيں ليکن دل ميں پيدا ہونے والے خياالت اور وسوسوں پر تو ہمارا اختيار ہی نہيں وه تو انسانی
طاقت سے باہر ہيں۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے ان پر بھی محاسبہ کا اعالن فرمايا ہے نبی کريم صلی ﷲ
عليہ وسلم نے صحابہ کرام کے جذبہ سمع و طاعت کو ديکھتے ہوئے کہا ﷲ ٰ
تعالی نے اس آيت
کو منسوخ فرما ديا اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے پھر فرمايا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ميری امت سے
جی ميں آنے والی باتوں کو معاف کر ديا ہے۔ البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کيا جائے يا
جن کا اظہار زبان سے کر ديا جائے اس سے معلوم ہوا کہ دل ميں گزرنے والے خياالت پر
محاسبہ نہيں ہوگا۔ صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم و اراده ميں ڈھل جائيں يا عمل کا
قالب اختيار کرليں ۔
ٰا َﻣ َﻦ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۭ ُ ٌّ
ﰻ ٰا َﻣ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺘ ٖﻪ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ٖﻪ َو ُر ُﺳ ِ ٖهل َۣﻻ ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺮ ُق ﺑ َ ْ َﲔ َا َﺣ ٍﺪ ِّﻣ ْﻦ ُّر ُﺳ ِ ٖهل ۣ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ ڭ ﻏُ ْﻔ َﺮاﻧ ََﻚ َرﺑَّﻨَﺎ
ِٕ
َوِاﻟ َ ْﻴ َﻚ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ٢٨٥
رسول ايمان اليا اس چيز پر جو اس کی طرف ﷲ ٰ
تعالی کی جانب سے اترے اور مومن بھی
ايمان الئے يہ سب ﷲ ٰ
تعالی اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں
پر ايمان الئے ،اس کے رسولوں ميں سے کسی ميں ہم تفريق نہيں کرتے ) (١انہوں نے کہہ ديا
کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ،ہم تيری بخشش طلب کرتے ہيں اے ہمارے رب اور ہميں تيری
ہی طرف لوٹنا ہے۔
٢٨٥۔ ١اس آيت ميں پھر ان ايمانيات کا ذکر ہے جن پر اہل ايمان کو ايمان رکھنے کا حکم ديا گيا
ﷲُ نَ ْفسًا اِ ﱠال ُو ْس َعھَا( 2۔ البقرة (286:ميں ﷲ ٰ
ف ّٰ
ہے اور اس اگلی آيت َ
)ال يُ َكلﱢ ُ
تعالی کی رحمت اور
شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکره ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ايسی بات کا مکلف
نہيں کيا جو ان کی طاقت سے باال ہو۔ ان دونوں آيات کی حديث ميں بﮍی فضيلت آئی ہے نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا جو شخص سورة بقره کی آخری دو آيتيں رات کو پﮍھ ليتا ہے تو
يہ اس کو کافی ہو جاتی ہيں )صحيح بخاری( دوسری حديث ميں ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو
معراج کی رات جو تين چيزيں مليں ان ميں سے ايک سورة بقره کی يہ دو آخری آيات بھی ہيں
)صحيح مسلم( کئی روايات ميں يہ وارد ہے کہ اس سورة کی آخری آيات آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
کو ايک خزانے سے عطا کی گئيں جو عرش ٰالہی کے نيچے ہے۔ اور يہ آيات آپ کے سوا کسی
اور نبی کو نہيں دی گئيں حضرت معاذ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ اس صورت کے خاتمے پر آمين کہا
کرتے تھے۔
ﴏا َ َامك َ َﲪﻠْ َﺘ ٗﻪ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ
َﻻ ﻳُ َ ِﳫّ ُﻒ ٰ ّ ُ
اهلل ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِا َّﻻ ُو ْﺳ َﻌﻬَﺎ ۭ ﻟَﻬَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َوﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﻣﺎ ا ْﻛﺘ َ َﺴﺒَ ْﺖ َۭرﺑَّﻨَﺎ َﻻ ﺗُ َﺆا ِﺧ ْﺬانَ ٓ ِا ْن ﻧ َّ ِﺴﻴْﻨَﺎ ٓ َا ْو َاﺧ َْﻄ ْﺎانَ ۚ َرﺑَّﻨَﺎ َو َﻻ َ ْﲢ ِﻤ ْﻞ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ْ ً
ْ
ٰ
ْــﴫانَ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ٢٨٦ۧ
ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻨَﺎ ۚ َرﺑَّﻨَﺎ َو َﻻ ُ َﲢ ِّﻤﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ َﻻ َﻃﺎﻗَ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ۚ َواﻋ ُْﻒ َﻋﻨَّﺎ ۪ َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ۪ َو ْار َ ْﲪﻨَﺎ ۪ َاﻧ َْﺖ َﻣ ْﻮﻟﯩﻨَﺎ ﻓَﺎﻧ ُ ْ
ﷲ ٰ
تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتا ،جو نيکی وه کرے وه اس کے
لئے اور جو برائی وه کرے وه اس پر ہے ،اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں يا خطا کی ہو
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تو ہميں نہ پکﮍنا اے ہمارے رب ہم پر وه بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈاال تھا اے
ہمارے رب ہم پر وه بوجھ نہ ڈال جس کی ہميں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہميں
بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مالک ہے ،ہميں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔

سورة آل عمران
)سورة آل عمران ۔ سورة نمبر  ٣۔ تعداد آيات (٢٠٠

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو نہايت مہربان بﮍا رحم واال ہے
يہ سورت مدنی ہے اس کی تمام آيتيں مختلف اوقات ميں ہجرت کے بعد اتری ہيں اور اس کا
ابتدائی حصہ يعنی  ٨٣آيات تک عيسائيوں کے وفد نجران کے بارے ميں نازل ہوا ہے جو ٩
ہجری ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا تھا عيسائيوں نے آ کر نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم سے اپنے عيسائی عقائد اور اسالم کے بارے ميں مذاکره و مباحثہ کيا جس کو رد
کرتے ہوئے انہيں دعوت مباہلہ بھی دی گئی جس کی تفصيل آگے آئے گی۔
اﻟۗـ ۗ َّﻢ Ǻۙ
الم )(١
اهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ ۙ اﻟْـ َﺤ ُّﻲ اﻟْ َﻘﻴُّ ْﻮ ُم Ąۭ
ّٰ ُ
ﷲ ٰ
تعالی وه ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں ،جو زنده اور سب کا نگہبان ہے )(١
٢۔َ ١ح ﱡی اور قَيُو ُم ﷲ ٰ
تعالی کی خاص صفات ہيں جن کا مطلب وه ازل سے ابد تک رہے گا اسے
موت اور فنا نہيں قيوم کا مطلب سارے کائنات کا قائم رکھنے واال ،محافظ اور نگران ،ساری
عيسی کو ﷲ يا ابن ﷲ يا تين ميں
کائنات اس کی محتاج وه کسی کا محتاج نہيں۔ عيسائی حضرت
ٰ
سے ايک مانتے تھے گويا ان کو کہا جا رہا ہے جب حضرت
عيسی عليہ السالم بھی ﷲ کی
ٰ
مخلوق ہيں ،وه ماں کے پيٹ سے پيدا ہوئے اور ان کا زمانہ والدت بھی تخليق کائنات سے بہت
عرصہ بعد کا ہے تو پھر وه ﷲ يا ﷲ کا بيٹا کس طرح ہو سکتے ہيں نيز ان پر موت بھی نہيں
آنی چاہيے تھی ليکن ايک وقت آئے گا کہ وه موت سے بھی ہمکنار ہوں گے اور عيسائيوں کے
بقول ہمکنار ہو چکے۔ احاديث ميں آتا ہے کہ تين آيتوں ميں ﷲ کا اسم اعظم ہے جس کے
ذريعے سے دعا کی جائے تو رد نہيں ہوتی۔ ايک يہ آل عمران کی آيت۔ دوسری آيت الکرسی
اور تيسری سورة طہٰ)ابن کثير تفسير آيت الکرسی(
ﻧَ َّﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو َا ْﻧ َﺰ َل اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ َﻞ ۙ Ǽ

جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمايا ) (١جو اپنے سے پہلے کی تصديق
کرنے والی ہے اسی اس سے پہلے تورات اور انجيل کو اتارا تھا
٣۔  ١يعنی اس کی منزل من ﷲ ہونے ميں کوئی شک نہيں کتاب سے مراد قرآن مجيد ہے۔
ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ُﮬﺪً ى ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َو َا ْﻧ َﺰ َل اﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ َﺎن ڛ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ ُذو اﻧْ ِﺘ َﻘﺎ ٍم Ć
اهلل ﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ ۭ َو ٰ ّ ُ
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اس سے پہلے لوگوں کو ہدايت کرنے والی بنا کر ) (١اور قرآن بھی اسی نے اتارا ) (٢جو لوگ
تعالی کی آيتوں سے کفر کرتے ہيں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی غالب ہے،
بدلہ لينے واال۔
٤۔  ١اس سے پہلے انبياء پر جو کتابيں نازل ہويئں يہ کتاب اس کی تصديق کرتی ہے يعنی جو
باتيں ان ميں درج تھيں ان کی صداقت اور ان ميں بيان کرده پيشن گوئيوں کا اعتراف کرتی ہے
جس کے صاف معنی يہ ہيں يہ قرآن کريم بھی اسی ذات کا نازل کرده ہے جس نے پہلے بہت
سی کتابيں نازل فرمائيں۔ اگر يہ کسی اور کی طرف سے يا انسانی کاوشوں کا نتيجہ ہوتا ان ميں
باہم مطابقت کی بجائے مخالفت ہوتی۔
٤۔  ٢يعنی اپنے وقت ميں تورات اور انجيل بھی يقينا لوگوں کے ليے ہدايت کا ذريعہ تھيں اسلئے
کہ ان کے اتارنے کا مقصد ہی يہی تھا۔ تاہم اس کے بعد دوباره کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب
تورات و انجيل کا دور ختم ہو گيا اب قرآن نازل ہو چکا ہے وه فرقان ہے اور اب صرف وہی
حق و باطل کی پہچان ہے اس کو سچا مانے بغير عند ﷲ کوئی مسلمان اور مومن نہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۭ Ĉ

ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻻ َ ْﳜ ٰﻔﻰ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َ ْ
ﳾ ٌء ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ِﰲ َّ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی پر زمين و آسمان کی کوئی چيز پوشيده نہيں۔
ُﮬ َﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ َﺼ ّ ِﻮ ُر ُ ْﰼ ِﰲ ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ ِم َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Č
وه ماں کے پيٹ ميں تمہاری صورتيں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے ) (١اس کے سوا کوئی
معبود برحق نہيں وه غالب ہے حکمت واال ہے۔
٦۔ ١خوب صورت يا بد صورت ،مذکر يا مونث نيک بخت يا بد بخت ،ناقص الخلقت يا تام الخلقت
جب رحم مادر ميں يہ سارے تصرفات صرف ﷲ ٰ
عيسی
تعالی ہی کرنے واال ہے تو حضرت
ٰ
عليہ السالم ﷲ کس طرح ہو سکتے ہيں جو خود بھی اسی مرحلہ تخليق سے گزر کر دنيا ميں
آئے ہيں جس کا سلسلہ ﷲ نے رحم مادر ميں قائم فرمايا۔
ُﮬ َﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣﻨْ ُﻪ ٰاﻳٰﺖٌ ُّﻣ ْﺤ َ ٰﳬﺖٌ ُﮬ َّﻦ ُا ُّم ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو ُاﺧ َُﺮ ُﻣﺘ َ ٰﺸـﳢِ ٰﺖٌ ۭ ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َزﻳْ ٌﻎ ﻓَﻴَﺘَّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن َﻣﺎ ﺗَﺸَ ﺎﺑ َ َﻪ ِﻣﻨْ ُﻪ اﺑْ ِﺘﻐَﺎ ۗ َء اﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ ِﺔ َواﺑْ ِﺘﻐَﺎ ۗ َء
اهلل ڤ َو ٰ ّاﻟﺮ ِﲯ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ٰا َﻣﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ ۙ ُ ٌّ
ﰻ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َرِﺑ ّﻨَﺎ ۚ َو َﻣﺎ ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ِا َّﻻ ٓ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب Ċ
اتَ ْ ِوﻳْ ِ ٖهل څ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ اتَ ْ ِوﻳْ َ ٗ ٓهل ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
وہی ﷲ ٰ
تعالی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس ميں واضح مضبوط آيتيں ہيں جو اصل کتاب
ہيں اور بعض متشابہ آيتيں ہيں۔ ) (١پس جن کے دلوں ميں کجی ہے وه تو اس کی متشابہ آيتوں
کے پيچھے لگ جاتے ہيں ،فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لئے ،حاالنکہ ان کی
حقيقی مراد کو سوائے ﷲ ٰ
تعالی کے کوئی نہيں جانتا ) (٢اور پختہ اور مضبوط علم والے يہی
کہتے ہيں کہ ہم تو ان پر ايمان ال چکے ہيں ،يہ ہمارے رب کی طرف سے ہيں اور نصيحت تو
صرف عقلمند حاصل کرتے ہيں،
٧۔ ١محکمات سے مراد وه آيات ہيں جن ميں اوامر ونواہی ،احکام و مسائل اور قصص وحکايات
ہيں جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہے اور ان کے سمجھنے ميں کسی کو اشکال پيش نہيں آتا اس
کے برعکس آيات متشابھات ہيں مثال ﷲ کی ہستی قضا و قدر کے مسائل ،جنت و دوزخ ،مالئکہ
وغيره يعنی ماوراء عقل حقائق جن کی حقيقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہو يا ان ميں
ايسی تاويل کی گنجائش ہو يا کم از کم ايسا ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی ميں ڈالنا ممکن ہو۔
اس لئے آگے کہاجا رہا ہے کہ جن کے دلوں ميں کجی ہوتی ہے وه آيات متشابہ کے پيچھے
پﮍے رہتے ہيں اور ان کے ذريعے سے فتنے برپا کرتے ہيں جيسے عيسائی ہيں۔ قرآن نے
عيسی عليہ السالم کو عبد ﷲ اور نبی کہا يہ واضح اور محکم بات ہے ليکن عيسائی
حضرت
ٰ
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عيسی کو روح ﷲ اور کلمۃ ﷲ جو کہا گيا اس سے اپنے
اسے چھوڑ کر قرآن کريم ميں حضرت
ٰ
گمراه کن عقائد پر غلط استدال کرتے ہيں يہی حال اہل بدعت کا ہے ْقرآن کے واضح عقائد کے
برعکس اہل بدعت نے جو غلط عقائد گھﮍ رکھے ہيں وه انہيں متشابہات کو بنياد بناتے ہيں۔ اور
بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفيانہ استدالل کے گورکھ دھندے سے متشابھات بنا ديتے
ہيں اعاذنا ﷲ منہ۔ ان کے برعکس صحيح العقيده مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے اور
متشابھات کے مفہوم کو بھی اگر اس ميں اشتباه ہو محکمت کی روشنی ميں سمجھنے کی کوشش
کرتا ہے کيونکہ قرآن نے انہی اصل کتاب قرار ديا ہے۔ جس سے وه فتنے سے بھی محفوظ رہتا
ہے اور عقائد گمراہی سے بھی جعلنا ﷲ منہم
ٰ
٧۔ ٢تاويل کے ايک معنی تو ہيں کسی چيز کی اصل حقيقت اس معنی کے اعتبار سے ْاال ّ
ﷲُ پر
وقف ضروری ہے۔ کيونکہ ہرچيز کی اصل حقيقت واضح طور پر صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی جانتا ہے
تاويل کے دوسرے معنی ہيں کسی چيز کی تفسير و تعبير اور بيان ،اس اعتبار سے ْاال ّ
ﷲ پر
وقف کے بجائے ) َوال ٰ ّر ِس ُخوْ نَ فِي ْال ِع ْل ِم( 3۔ آل عمران (7:پر بھی وقف کيا جا سکتا ہے کيونکہ
مضبوط علم والے بھی صحيح تفسير کا علم رکھتے ہيں تاويل کے يہ دونوں معنی قرآن کريم
کے استعمال سے ثابت ہيں )ملخص از ابن کثير(
ﺎب Ď
َرﺑَّﻨَﺎ َﻻ ﺗُ ِﺰ ْغ ُﻗﻠُ ْﻮﺑَﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َﮬﺪَ ﻳْﺘَﻨَﺎ َو َﮬ ْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧ َْﻚ َر ْ َﲪ ًﺔ ۚ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻮ َّﮬ ُ
اے ہمارے رب! ہميں ہدايت دينے کے بعد ہمارے دل ٹيﮍھے نہ کر دے اور ہميں اپنے پاس سے
رحمت عطا فرما ،يقينا ً تو ہی بﮍی عطا دينے واال ہے۔
اهلل َﻻ ُ ْﳜ ِﻠ ُﻒ اﻟْ ِﻤ ْﻴ َﻌﺎ َد Ḍۧ
َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧ ََّﻚ َﺟﺎ ِﻣ ُﻊ اﻟﻨَّ ِﺎس ِﻟ َﻴ ْﻮ ٍم َّﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اے ہمارے رب! تو يقينا ً لوگوں کو ايک دن جمع کرنے واال ہے جس کے آنے ميں کوئی شک
نہيں ،يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی وعده خالفی نہيں کرتا۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻦ ﺗُﻐ ِ َْﲎ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َا ْﻣ َﻮاﻟُﮭ ُْﻢ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻ ُد ُﮬ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ــــــًﺎ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ْﻢ َوﻗُ ْﻮ ُد اﻟﻨَّ ِﺎر ۙ 10

اهلل ﺷَ ـ ْﻴ ٔ
ِٕ
کافروں کے مال اور ان کی اوالد ﷲ ٰ
تعالی )کے عذاب( سے چھﮍانے ميں کچھ کام نہ آئيں گی،
يہ تو جہنم کا ايندھن ہی ہيں۔
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب 11
اهلل ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِ ْﻢ َو ٰ ّ ُ
َﻛﺪَ ْا ِب ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۙ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۚ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُﮬ ُﻢ ٰ ّ ُ
جيسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا
تعالی نے بھی انہيں ان کے گناہوں پر پکﮍ ليا اور ﷲ ٰ
پھر ﷲ ٰ
تعالی سخت عذاب دينے واال ہے۔
ﻗُ ْﻞ ِﻟ ّ َّ ِ
ﴩ ْو َن ِا ٰﱃ َ َهجﲌَّ َ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ ِﻤﻬَﺎ ُد 12
ـذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َﺳـ ُﺘ ْﻐﻠَ ُﺒ ْﻮ َن َو ُ ْﲢ َ ُ
کافروں سے کہہ ديجئے! کہ تم عنقريب مغلوب کئے جاؤ گے ) (١اور جہنم کی طرف جمع کئے
جاؤ گے اور وه برا ٹھکانا ہے۔
١٢۔ ١يہاں کافروں سے مراد يہودی ہيں۔ اور يہ پيش گوئی جلدی پوری ہو گئی۔ چنانچہ بنو
قينقاع اور بنو نفير جال وطن کئے گئے بنو قريظہ قتل کئے گئے پھر خيبر فتح ہو گيا اور تمام
يہوديوں پر جزيہ عائد کر ديا گيا )فتح القدير(
ﻗَﺪْ َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ ٰاﻳ َ ٌﺔ ِ ْﰲ ِﻓﺌَ َﺘ ْ ِﲔ اﻟْ َﺘ َﻘﺘَﺎ ۭ ِﻓﺌَ ٌﺔ ﺗُ َﻘﺎ ِﺗ ُﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﴫﻩٖ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل ﻟ َ ِﻌ ْ َﱪ ًة ِ ّ ُﻻ ِوﱄ
اهلل َو ُاﺧ ْٰﺮى َﰷ ِﻓ َﺮ ٌة ﻳ َّ َﺮ ْوﻧَﮭُ ْﻢ ِ ّﻣﺜْﻠَﳱْ ِ ْﻢ َرْا َي اﻟْ َﻌ ْ ِﲔ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻳُ َﺆﻳِّﺪُ ِﺑﻨَ ْ ِ
ْ َاﻻﺑْ َﺼ ِﺎر 13
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يقينا ً تمہارے لئے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں ميں جو گتھ گئی تھيں ،ايک جماعت تو
ﷲ کی راه ميں لﮍ رہی تھی اور دوسرا گروه کافروں کا تھا وه انہيں اپنی آنکھوں سے اپنے سے
دوگنا ديکھتے تھے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے يقينا ً اس ميں
آنکھوں والوں کے لئے بﮍی عبرت ہے۔
١٣۔ ١يعنی ہر فريق دوسرے فريق کو اپنے سے دوگنا ديکھتا ہے کافروں کی تعداد ايک ہزار
کے قريب تھی انہيں مسلمان دو ہزار کے قريب دکھائی ديتے تھے مقصد اس سے ان کے دلوں
ميں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا اور مسلمانوں کی تعداد تين سو سے کچھ اوپر )يا  (٣١٣تھی
انہيں کافر  ٦٠٠اور  ٧٠٠کے درميان نظر آتے تھے۔ دراں حاالنکہ ان کی اصل تعداد ہزار کے
قريب ) ٣گنا( تھی مقصد اس سے مسلمانوں کا عزم و حوصلہ ميں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے
تين گنا ديکھ کر ممکن تھا مسلمان مرغوب ہو جاتے جب وه تين گنا کی بجائے دو گنا نظر آئے
تو ان کا حوصلہ پست نہيں ہوا ليکن يہ دوگنا ديکھنے کی کيفيت ابتدا ميں تھی پھر جب دونوں
گروه آمنے سامنے صف آرا ہوگئے تو ﷲ ٰ
تعالی نے اس کے برعکس دونوں کو ايک دوسرے
کی نظروں ميں کم کر کے دکھايا تاکہ کوئی بھی فريق لﮍائی سے گريز نہ کرے بلکہ ہر ايک
ُ
پيش قدمی کی کوشش کرے )ابن کثير( يہ تفصيل ) َواِ ْذ ي ُِر ْي ُك ُموْ ھُ ْم اِ ِذ ْالتَقَ ْيتُ ْم فِ ْٓي اَ ْعيُنِ ُك ْم قَلِي ًْال ﱠو يُقَلﱢل ُك ْم
ﷲُ اَ ْمرًا َكانَ َم ْفعُوْ ًال ۭ◌ َواِلَى ٰ ّ
ض َي ٰ ّ
ﷲِ تُرْ َج ُع ْاالُ ُموْ ُر 44 ۧ◌( 8۔االنفال (44:ميں بيان
فِ ْٓي اَ ْعيُنِ ِھ ْم لِيَ ْق ِ
کی گئی ہے۔ يہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں
کے درميان پيش آيا يہ کئی لحاظ سے نہايت اہم جنگ تھی ايک تو اس لئے کہ يہ پہلی جنگ تھی
دوسرے يہ جنگی منصوبہ بندی کے بغير ہوئی مسلمان ابو سفيان کے قافلے کے لئے نکلے تھے
جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جارہا تھا مگر اطالع مل جانے کی وجہ سے وه اپنا قافلہ
بچا کر لے گيا ليکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ ميں مسلمانوں پر چﮍھ دوڑے اور
مقام بدر پر يہ پہال معرکہ برپا ہوا تيسرے اس ميں مسلمانوں کو ﷲ ٰ
تعالی کی خصوصی مدد
حاصل ہوئی چوتھے اس ميں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی جس سے آئنده کے لئے
کافروں کے حوصلے پست ہوگئے۔
ُزِﻳ ّ َﻦ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ُﺣ ُّﺐ اﻟﺸَّ ﻬ َٰﻮ ِت ِﻣ َﻦ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء َواﻟْ َﺒ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ َﻘﻨَﺎ ِﻃ ْ ِﲑ اﻟْ ُﻤ َﻘﻨْ َﻄ َﺮ ِة ِﻣ َﻦ ا َّذل َﮬ ِﺐ َواﻟْ ِﻔﻀَّ ِﺔ َواﻟْ َﺨ ْﻴﻞِ اﻟْ ُﻤ َﺴ َّﻮ َﻣ ِﺔ َو ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم َواﻟْ َﺤ ْﺮ ِث ۭ ٰذ ِ َكل َﻣﺘَﺎ ُع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻟْ َﻤ ٰﺎ ِب 14
َو ٰ ّ ُ
مرغوب چيزوں کی محبت لوگوں کے لئے مزيّن کر دی گئی ہے ،جيسے عورتيں اور بيٹے اور
سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھيتی ) (١يہ
دنيا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو ﷲ ٰ
تعالی ہی کے پاس ہے۔
١٤۔َ ١شھَ َوات سے مراد يہاں مشتبھات ہيں يعنی وه چيزيں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب
اور پسنديده ہيں اس لئے ان ميں رغبت اور ان کی محبت ناپسنديده نہيں ہے بشرطيکہ اعتدال کے
اندر اور شريعت کے دائرے ميں رہے۔ ان کی تزيين بھی ﷲ کی طرف سے آزمائش ہے سب
سے پہلے عورت کا ذکر کيا ہے کيونکہ يہ ہر بالغ انسان کی سب سے بﮍی ضرورت بھی ہے
اور سب سے زياده مرغوب بھی۔ خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا فرمان ہے عورت اور خوشبو
مجھے محبوب ہے اسی طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے نيک عورت کو دنيا کی سب سے بہتر
متاع قرار ديا ہے اس لئے اس کی محبت شريعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو يہ بہترين
رفيق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی ورنہ يہی عورت مرد کے لئے سب سے بﮍا فتنہ ہے
فرمان رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ہے ميرے بعد جو فتنے رونما ہونگے ان ميں مردوں کے لئے
سب سے بﮍا فتنہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح بيٹوں کی محبت ہے اگر اس مقصد کے لئے
مسلمانوں کی قوت ميں اضافہ اور بقا و تکثير نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مزموم۔ نبی صلی ﷲ
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عليہ وسلم کا فرمان )بہت محبت کرنے والی اور زياده بچے جننے والی عورت سے شادی کرو
اس لئے کہ ميں قيامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے ميں اپنی امت کی کثرت پر فخر
کروں گا( اس آيت سے رھبانيت کی ترديد اور تحريک خاندانی منصوبہ بندی کی ترديد بھی ثابت
ہوتی ہے مال ودولت سے بھی مقصود قيام معيشت صلہ رحمی صدقہ و خيرات اور امور پر
خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ ﷲ کی رضا حاصل ہو تو اس کی محبت بھی عين
مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تياری ديگر جانوروں سے کھيتی باڑی
اور بار برداری کا کام لينا اور زمين سے اس کی پيداوار حاصل کرنا ہو تو يہ سب پسنديده ہيں
اور اگر مقصود محض دنيا کمانا اور پھر اس پر فخر اور غرور کا اظہار کرنا اور ياد ٰالہی سے
غافل ہو کر عيش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو سب مفيد چيزيں اس کے لئے وبال جان
ثابت ہونگی۔ خزانے يعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فروانی اور کثرت اور وه گھوڑے
جو چراگاه ميں چرنے کے لئے چھوڑے گئے ہوں يا جہاد کے لئے تيار کئے گئے ہوں يا نشان
زده ،جن پر امتياز کے لئے نشان يا نمبر لگا ديا جائے )فتح القدير و ابن کثير(
ﻗُ ْﻞ َا ُؤﻧ َ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﲞ ْ ٍَﲑ ِ ّﻣ ْﻦ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ۭ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّﲠ ِْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٌﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َو َا َزْو ٌاج ُّﻣ َﻄﻬ ََّﺮ ٌة َّو ِرﺿْ َﻮ ٌان ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِابﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ

ۚ 15
ٰ
تقوی والوں کے لئے ان کے
آپ کہہ ديجئے! کيا ميں تمہيں اس سے بہت ہی بہتر چيز نہ بتاؤں؟
رب ٰ
تعالی کے پاس جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جن ميں وه ہميشہ رہيں گے )(١
تعالی کی رضامندی ہے ،سب بندے ﷲ ٰ
اور پاکيزه بيوياں ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کی نگاه ميں ہيں۔
١٥۔ ١اس آيت ميں اہل ايمان کو بتاليا جا رہا ہے کہ دنيا کی مذکوره چيزوں ميں ہی مت کھو جانا
ٰ
تقوی ہی
بلکہ ان سے بہتر وه زندگی اور نعمتيں ہيں جو رب کے پاس ہيں جن کے مستحق اہل
ٰ
تقوی اختيار کرو اگر يہ تمہارے اندر پيدا ہو گيا تو يقينا تم دين دنيا کی
ہونگے اس لئے تم
بھالئياں اپنے دامن ميں سميٹ لو گے۔
١٥۔ ٢پاکيزه يعنی وه دنياوی ميل کچيل حيض و نفاس اور ديگر آلودگيوں سے پاک ہوں گی اور
ٰ
تقوی کی صفات کا تذکره ہے۔
پاک دامن ہونگی۔ اس سے اگلی دو آيات ميں اہل

اب اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ 16
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧَّﻨَﺎ ٓ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧ ُْﻮﺑَﻨَﺎ َو ِﻗﻨَﺎ ﻋَ َﺬ َ
جو کہتے ہيں کہ اے ہمارے رب ہم ايمان ال چکے اس لئے ہمارے گناه معاف فرما اور ہميں آگ
کے عذاب سے بچا۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ َواﻟْ ٰﻘ ِﻨـﺘِ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ِاب ْ َﻻ ْﲮ َِﺎر 17
َا ٰ ّﻟﺼ ِ ِﱪ ْﻳ َﻦ َو ٰ ّ
جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور ﷲ کی راه ميں
خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہيں۔
اهلل َاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ ۙ َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َو ُاوﻟُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ﻗَﺎۗﯨ ًﻤﺎ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴ ِ

ﻂ ۭ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ۭ 18
ﺷَ ﻬِﺪَ ٰ ّ ُ
ِٕ
ِٕ
تعالی ،فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی ديتے ہيں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں )(١
ﷲ
ٰ
اور وه عدل کو قائم رکھنے واال ہے ،اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے الئق
نہيں۔
ٰ
١٨۔ ١شہادت کے معنی بيان کرنے اور آگاه کرنے کے ہيں يعنی ﷲ تعالی نے جو کچھ پيدا کيا
اور بيان کيا اس کے ذريعے سے اس نے اپنی وحدانيت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ )فتح
القدير( فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحيد کی گواہی ديتے ہيں۔ اس ميں اہل علم کی بﮍی
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فضيلت اور عظمت ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمايا ہے
تاہم اس سے مراد صرف وه اہل علم ہيں جو کتاب اور سنت کے علم سے بہره ور ہيں۔ )فتح
القدير(
ِا َّن ّ ِادل ْﻳ َﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ْ ِاﻻ ْﺳ َﻼ ُم ۣ َو َﻣﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ َﻒ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲅ ﺑ َ ْﻐ ًﻴﺎ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴﺎ ِب
اهلل َ ِ
اهلل ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
19
بيشک ﷲ ٰ
تعالی کے نزديک دين اسالم ہے ) (١اور اہل کتاب اپنے پاس علم آجانے کے بعد آپس
کی سرکشی اور حسد کی بناء پر ہی اختالف کيا ہے ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کے ساتھ جو
بھی کفر کرے ) (٣ﷲ ٰ
تعالی جلد حساب لينے واال ہے۔
١٩۔ ١اسالم وہی دين ہے جس کی دعوت و تعليم ہر پيغمبر اپنے اپنے دور ميں ديتے رہے ہيں
اور اس کی کامل ترين شکل وه ہے جسے نبی آخرزماں حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم نے
دنيا کے سامنے پيش کيا جس ميں توحيد و رسالت اور آخرت پر اس طرح يقين و ايمان رکھنا
ہے جس طرح نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے بتاليا ہے محض يہ عقيده رکھ لينا کہ ﷲ ايک
ہے يا کچھ اچھے عمل کر لينا يہ اسالم نہيں نہ اس سے نجات آخرت ملے گی۔ ايمان و اسالم اور
دين عند ﷲ قبول نہيں ہو گا۔ )الفرقان( برکتوں والی ہے وه ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان
نازل کيا تاکہ وه جہانوں کا ڈرانے واال ہو اور حديث ميں ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے جو يہودی يا نصرانی مجھ پر ايمان الئے
بغير فوت ہو گيا وه جہنمی ہے۔ )صحيح مسلم( اسی لئے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اپنے وقت
کے تمام سالطين اور بادشاہوں کو خطوط تحرير فرمائے جن ميں انہيں اسالم قبول کرنے کی
دعوت دی )بحوالہ ابن کثير(
١٩۔ ْ ٢ان کے اس باہمی اختالف سے مراد وه اختالف ہے جو ايک ہی دين کے ماننے والوں
نے آپس ميں برپا کر رکھا تھا مثالً يہوديوں کے باہمی اختالفات اور فرقہ بندياں اسی طرح
عيسائيوں کے باہمی اختال فات اور فرقہ بندياں پھر وه اختالفات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے
درميان آپس ميں تھا جس کی بنا پر يہودی نصرانيوں کو اور نصرانی يہوديوں کو کہا کرتے
عيسی عليہ السالم کے
تھے تم کسی چيز پر نہيں ہو نبوت محمدی صلی ﷲ عليہ وسلم اور نبوت
ٰ
بارے ميں اختالف بھی اسی ضمن ميں آتا ہے۔ عالوه ازيں يہ سارے اختالفات دالئل کی بنياد پر
نہيں تھے محض حسد اور بغض و عناد کی وجہ سے تھے يعنی وه لوگ حق کو جاننے اور
پہچاننے کے باوجود محض اپنے خيالی دنياوی مفاد کے چکر ميں غلط بات پر جمے رہتے۔
افسوس آج مسلمان علماء کی ايک بﮍی تعداد ٹھيک ان ہی کے غلط مقاصد کے لئے غلط ڈگر پر
چل رہی ہے۔
١٩۔ ٣يہاں آيتوں سے مراد وه آيات ہيں جو اسالم کے دين الہی ہونے پر داللت کرتی ہيں۔
ﻓَ ِﺎ ْن َﺣﺎۗ ُّﺟ ْﻮكَ ﻓَ ُﻘ ْﻞ َا ْﺳﻠَ ْﻤ ُﺖ َو ْ ِهج َـﻲ ِ ٰ ّ ِهلل َو َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻌ ِﻦ ۭ َوﻗُ ْﻞ ِﻟ ّ َّ ِذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َو ْ ُاﻻ ِ ّﻣ ٖ ّ َﲔ َء َا ْﺳﻠَ ْﻤ ُ ْﱲ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن َا ْﺳﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻓَ َﻘ ِﺪ ا ْﮬ َﺘﺪَ ْوا ۚ َوا ِْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ ۭ

اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِابﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد ۧ 20
َو ٰ ّ ُ
پھر بھی اگر يہ آپ سے جھگﮍيں تو آپ کہہ ديں کہ ميں اور ميرے تابعداروں نے ﷲ ٰ
تعالی کے
سامنے اپنا سر تسليم خم کر ديا ہے اور اہل کتاب سے اور ان پﮍھ لوگوں سے ) (١کہہ ديجئے!
کہ کيا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر يہ بھی تابعدار بن جائيں تو يقينا ً ہدايت والے ہيں اور
اگر يہ روگردانی کريں ،تو آپ پر صرف پہنچا دينا ہے اور ﷲ بندوں کو خوب ديکھ بھال رہا
ہے۔
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٢٠۔ ١ان پﮍھ لوگوں سے مراد مشرکين عرب ہيں جو اہل کتاب کے مقابلے ميں بلعموم ان پﮍھ
تھے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ﴩ ُﮬ ْﻢ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ 21
اهلل َوﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن اﻟﻨَّـﺒ ٖ ّ َِﲔ ِﺑﻐ ْ َِﲑ َﺣ ّ ٍﻖ ۙ َّوﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ۙ ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
جو لوگ ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں سے کفر کرتے ہيں اور ناحق نبيوں کو قتل کر ڈالتے ہيں اور جو
لوگ عدل و انصاف کی بات کہيں انہيں بھی قتل کر ڈالتے ہيں ) (١تو اے نبی! انہيں دردناک
عذاب کی خبر دے ديجئے۔
٢١۔ ١يعنی ان کی سرکشی و بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبيوں کو ہی انہوں
نے ناحق قتل نہيں کيا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈاال جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے۔
يعنی وه مومنين مخلصين اور داعيان حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فريضہ انجام
ديتے تھے۔ نبيوں کے ساتھ ان کا تذکره فرما کر ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی عظمت و فضيلت بھی
واضح کر دی۔
ۗ
ﴫْﻳ َﻦ 22
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺣﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﮭ ُْﻢ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۡ َو َﻣﺎ ﻟَﮭ ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻧٰ ّ ِ ِ
ِٕ
ان کے اعمال دنيا اور آخرت ميں غارت ہيں اور ان کا کوئی مددگار نہيں۔
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُ ْﻮا ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ ِ ّﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻳُﺪْ َﻋ ْﻮ َن ِا ٰﱃ ِﻛ ٰﺘ ِﺐ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻟ َﻴ ْﺤ ُ َﲂ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ُ َّﰒ ﻳَﺘَ َﻮ ٰ ّﱃ ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ َو ُﮬ ْﻢ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 23
کيا آپ نے نہيں ديکھا جنہيں ايک حصہ کتاب کا ديا گيا ہے وه اپنے آپس کے فيصلوں کے لئے
ﷲ ٰ
تعالی کی کتاب کی طرف بالئے جاتے ہيں ،پھر بھی ايک جماعت ان کی منہ پھير کر لوٹ
جاتی ہے۔
٢٣۔ ١ان اہل کتاب سے مراد مدينے کے يہودی ہيں جن کی اکثريت قبول اسالم سے محروم رہی
اور وه اسالم مسلمانوں اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے خالف مکر و سازشوں ميں مصروف
رہے تاآنکہ ان کے دو قبيلے جال وطن اور ايک قبيلہ قتل کر ديا گيا۔
ٰذ ِ َكل ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﺗَ َﻤـ َّﺴـﻨَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎر ِا َّﻻ ٓ َا َّاي ًﻣﺎ َّﻣ ْﻌﺪُ ْود ٍٰت ۠ َوﻏَ َّﺮ ُﮬ ْﻢ ِ ْﰲ ِدﻳْـﳯِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن 24
اس کی وجہ ان کا يہ کہنا ہے کہ ہميں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جالئے گی ،ان کی گھﮍی
گھﮍائی باتوں نے انہيں ان کے دين کے بارے ميں دھوکے ميں ڈال رکھا ہے۔
٢٤۔ ١يعنی کتاب ﷲ کے ماننے سے گريز و اعتراض کی وجہ کا يہ زعم باطل ہے کہ اول تو وه
جہنم ميں جائيں گے ہی نہيں اور گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لئے جائيں گے اور انہی
من گھﮍت باتوں نے انہی دھوکے اور فريب ميں ڈال رکھا ہے۔
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ ِا َذا َ َﲨ ْﻌ ٰﻨﮭ ُْﻢ ِﻟ َﻴ ْﻮ ٍم َّﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۣ َو ُو ِﻓ ّﻴَ ْﺖ ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َو ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 25
پس کيا حال ہوگا جبکہ ہم انہيں اس دن جمع کريں گے؟ جس کے آنے ميں کوئی شک نہيں اور
ہر شخص کو اپنا اپنا کيا پورا پورا ديا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کيا جائے گا ) (١۔
تعالی
٢٥۔ ١قيامت والے دن ان کے يہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئيں گے اور ﷲ
ٰ
بےالگ انصاف کے ذريعے سے ہر نفس کو اس کے کيے کا پورا پورا بدلہ دے گا کسی پر ظلم
نہيں ہو گا۔
كل اﻟْ ُﻤ ْ ِ
كل ﺗ ُْﺆ ِﰐ اﻟْ ُﻤ ْ َ
ﻗُﻞِ اﻟ ٰﻠ ّﻬُ َّﻢ ٰﻣ ِ َ
كل َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎ ۗ ُء َوﺗ ْ َِﲋ ُع اﻟْ ُﻤ ْ َ
كل ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ۡ َوﺗُ ِﻌ ُّﺰ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء َوﺗُ ِﺬ ُّل َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِﺑ َﻴ ِﺪكَ اﻟْﺨ ْ َُﲑ ۭ ِاﻧ ََّﻚ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ
ﰻ َْ
26
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آپ کہہ ديجئے اے ﷲ! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے جس سے
چاہے سلطنت چھين لے تو جسے چاہے ذلت دے ،تيرے ہی ہاتھ ميں سب بھالئياں ہيں )(١
بيشک تو ہرچيز پر قادر ہے۔
٢٦۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی کی بےپناه قوت وطاقت کا اظہار ہے شاه کو گدا بنا دے ،گدا کو شاه
بنا دے ،تمام اختيارات کا مالک ہے يعنی تمام بھالئياں صرف تيرے ہی ہاتھ ميں ہيں تيرے سوا
کوئی بھالئی دينے واال نہيں شرکاء خالق بھی اگرچہ ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے۔ ليکن ذکر صرف خير کا
کيا گيا ہے شر کا نہيں اس لئے کہ خير ﷲ کا فضل محض ہے بخالف شر کے يہ انسان کے
اپنے عمل کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے يا اسلئے کہ شر بھی اس کے قضا وقدر کا حصہ ہے
جو خير کو متضمن ہے اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خير ہيں )فتح القدير(
ﺗ ُْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوﺗ ُْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ِﰲ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ۡ َو ُ ْﲣ ِﺮ ُج اﻟْـ َﺤ َّﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ّﻴ ِِﺖ َو ُ ْﲣ ِﺮ ُج اﻟْ َﻤ ِ ّﻴ َﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْـ َﺤ ّ ِﻲ ۡ َوﺗَ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب 27
تو ہی رات کو دن ميں داخل کرتا ہے اور دن کو رات ميں لے جاتا ہے ) (١تو ہی بےجان
سے جاندار پيدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بےجان پيدا کرتا ہے ) (٢تو ہی ہے کہ جسے
چاہتا ہے بيشمار روزی ديتا ہے۔
٢٧۔ ١رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغيرات ہيں رات لمبی
ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور دوسرے موسم ميں اس کے برعکس دن لمبا اور رات
چھوٹی ہو جاتی ہے يعنی کبھی رات کا حصہ دن ميں اور کبھی دن کا حصہ رات ميں داخل کر
ديتا ہے جس سے رات اور دن چھوٹے بﮍے ہو جاتے ہيں۔
٢٧۔ ٢جيسے نطفہ )مرده( پہلے زنده انسان سے نکلتا ہے۔ پھر اس مرده )نطفہ( سے انسان اسی
طرح مرده انڈے سے پہلے مرغی پھر زنده مرغی سے انڈه )مرده( يا کافر سے مومن اور مومن
سے سے کافر پيدا فرماتا ہے بعض روايات ميں ہے کہ معاذ رضی ﷲ عنہ نے نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکايت کی تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ تم آيت
ك َم ْن تَ َشا ۗ◌ ُء َوتَ ْن ِز ُ
ك ِم ﱠم ْن تَ َشا ۗ◌ ُء ۡ◌ َوتُ ِع ﱡز َم ْن تَ َشا ۗ◌ ُء َوتُ ِذلﱡ َم ْن
ع ْال ُم ْل َ
ك ْال ُم ْل ِك تُ ْؤتِي ْال ُم ْل َ
)قُ ِل ال ٰلّھُ ﱠم مٰ لِ َ
ك ع َٰلي ُكلﱢ َش ْي ٍء قَ ِد ْيرٌ( 3۔ آل عمران (26:پﮍھا کرو يہ دعا کرو
ك ْالخَ ْي ُر ۭ◌ اِنﱠ َ
تَ َشا ۗ◌ ُء ۭ◌بِيَ ِد َ
آخ َر ِةو رحيمھما تعطی من تشاء منھما رتمنع من تشاء ارحمنی رحمۃ تغنينی بھا
) َرحْ َمانُ ال ُد ْنيَا َو ْال ِ
عن رحمۃ من سواک اللھم اغننی من الفقر واقض عنی الدين(۔ ايک دوسری روايت ميں ہے کہ يہ
ايسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو ﷲ ٰ
تعالی اس کی ادائيگی کا تمہارے لئے
انتظام فرما دے گا۔)مجمع الزوائد(
اهلل ﻧ َ ْﻔ َﺴ ٗﻪ ۭ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
َﻻ ﻳَﺘَّ ِﺨ ِﺬ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْﻞ ٰذ ِ َكل ﻓَﻠَﻴ َْﺲ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل
ﳾ ٍء ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ﺗُ ٰﻘﯩ ًﺔ ۭ َو ُ َﳛ ِّﺬ ُرُﰼُ ٰ ّ ُ
اهلل ِ ْﰲ َ ْ
اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ  28
مومنوں کو چاہيے کہ ايمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائيں ) (١اور جو
ايسا کرے گا وه ﷲ ٰ
تعالی کی کسی حمايت ميں نہيں يہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ
مقصود ہو ) (٢ﷲ ٰ
تعالی خود تمہيں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ہی کی طرف
لوٹ جانا ہے۔
٢٨۔ ١اولياء ولی کی جمع ہے ولی ايسے دوست کو کہتے ہيں جس سے دلی محبت اور
خصوصی تعلق ہو جيسے ﷲ ٰ
َ ّٰ
تعالی نے اپنے آپ کو اہل ايمان کا ولی قرار ديا
ہے۔)ﷲُ َولِ ﱡي الﱠ ِذ ْينَ
ٰا َمنُوْ ا ۙ◌ي ُْخ ِر ُجھُ ْم ﱢمنَ ﱡ
ت اِلَى النﱡوْ ِر ( 2۔ البقرة (257:يعنی ﷲ اہل ايمان کا ولی ہے مطلب يہ
الظلُمٰ ِ
ہوا کہ اہل ايمان کو ايک دوسرے سے محبت اور ايک دوسرے کيساتھ خصوصی تعلق ہے اور
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وه آپس ميں ايک دوسرے کے ولی )دوست( ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے يہاں اہل ايمان کو اس بات سے
سختی کے ساتھ منع فرمايا ہے کہ وه کافروں کو اپنا دوست نہ بنائيں کيونکہ کافر ﷲ کے بھی
دشمن ہيں اور اہل ايمان کے بھی دشمن ہيں۔ تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو
سکتا ہے؟ اس لئے ﷲ ٰ
تعالی نے اس مضمون کو قرآن کريم ميں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ
بيان فرمايا ہے۔ تاکہ اہل ايمان کافروں کی مواالت )دوستی( اور ان سے خصوصی تعلق قائم
کرنے سے گريز کريں۔ البتہ حسب ضرورت ومصلحت ان سے صلح ومعاہده بھی ہو سکتا ہے
اور تجارتی لين دين بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں ان سے حسن سلوک
اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے )جس کی تفصيل سورة ممتحنہ ميں ہے( کيونکہ يہ سارے
معامالت ،مواالت )دوستی ومحبت( سے مختلف ہے۔
٢٨۔ ٢يہ اجازت ان مسلمانوں کے لئے ہے جو کسی کافر کی حکومت ميں رہتے ہوں کہ ان کے
لئے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغير ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وه زبان سے
ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوا ٰ ّ ُهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 29
ﻗُ ْﻞ ِا ْن ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮا َﻣﺎ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ُ ْﰼ َا ْو ﺗُ ْﺒﺪُ ْو ُﻩ ﻳ َ ْﻌﻠَ ْﻤ ُﻪ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
اهلل َۭوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
کہہ ديجئے! کہ تم اپنے سينوں کی باتيں چھپاؤ خواه ظاہر کرو ﷲ ٰ
تعالی بہر حال جانتا ہے،
آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
اهلل َر ُء ْو ٌف ِابﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد
اهلل ﻧ َ ْﻔ َﺴ ٗﻪ َۭو ٰ ّ ُ
ٻ َّو َﻣﺎ َ ِﲻﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ڔ ﺗ ََﻮ ُّد ﻟ َ ْﻮ َا َّن ﺑَﻴْﳯَ َﺎ َوﺑَﻴْﻨَ ٗ ٓﻪ َا َﻣﺪً ا ﺑ َ ِﻌ ْﻴﺪً ا ۭ َو ُ َﳛ ِّﺬ ُرُ ُﰼ ٰ ّ ُ

ﻳ َ ْﻮ َم َﲡِﺪُ ُ ُّ
ﴬا
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َ ِﲻﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ُّﻣ ْﺤ َ ً

ۧ 30
جس دن ہر نفس )شخص( اپنی کی ہوئی نيکيوں کو اور اپنی کی ہوئی برائيوں کو موجود
پالے گا ،آرزو کرے گا کہ کاش! اس کے اور برائيوں کے درميان بہت سی دوری ہوتی۔ ﷲ
ٰ
تعالی تمہيں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں پر بﮍا ہی مہربان ہے۔

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 31
اهلل َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ُذﻧ ُْﻮﺑَ ُ ْﲂ َۭو ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ِ ْﱐ ُ ْﳛ ِﺒ ْﺒ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮ َن ٰ ّ َ
کہہ ديجئے! اگر تم ﷲ سے محبت رکھتے ہو تو ميری تابعداری کرو ) (١خود ﷲ ٰ
تعالی تم
سے محبت کرے گا اور تمہارے گناه معاف فرما دے گا ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍا بخشنے واال
مہربان ہے۔
ٰ
ٰ
دعوی تھا کہ ہميں ﷲ سے اور ﷲ تعالی کو ہم سے محبت ہے
٣١۔ ١يہود اور نصاری دونوں کا
بالخصوص عيسائيوں نے حضرت عيسیٰ و مريم علہما السالم کی تعظيم و محبت ميں اتنا غلو کيا
کہ انہيں درجہ الوہيت پر فائز کر ديا اس کی بابت بھی ان کا خيال تھا کہ ہم اس طرح ﷲ کا قرب
اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ
طريقوں سے ﷲ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہيں ہو سکتی اس کا تو صرف ايک ہی
طريقہ ہے کہ ميرے آخری پيغمبر پر ايمان الؤ اور اس کی پيروی کرو۔ اس آيت نے تمام دعوے
داران محبت کے لئے ايک کسوٹی اور معيار مہيا کر ديا ہے کہ محبت الہٰی کا طالب اگر اتباع
محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کے ذريعے سے يہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو يقينا وه
کامياب ہے اور اپنے دعوی ميں سچا ہے ورنہ وه جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول
ميں ناکام بھی رہے گا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا بھی فرمان "جس نے ايسا کام کيا جس پر ہمارا
معاملہ نہيں ہے يعنی ہمارے بتالئے ہوئے طريقے سے مختلف ہے تو وه مسترد ہے"۔
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٣١۔ ٢يعنی پيروی رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناه ہی معاف نہيں ہونگے
بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ اور يہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاه ٰالہی ميں ايک انسان
کو محبوبيت کا مقام مل جائے۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 32
اهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ُﻗ ْﻞ َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
تعالی اور رسول کی اطاعت کرو ،اگر يہ منہ پھير ليں تو بيشک ﷲ ٰ
کہہ ديجئے! کہ ﷲ ٰ
تعالی
کافروں سے محبت نہيں کرتا )(١۔
٣٢۔ ١اس آيت ميں ﷲ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی پھر تاکيد کر کے
واضح کر ديا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی ميں ہے اور اس سے انحراف کفر
ہے اور ايسے کافروں کو ﷲ ٰ
تعالی پسند نہيں فرماتا چاہے وه ﷲ کی محبت اور قرب کے کتنے
ہی دعوے دار ہوں۔ اس آيت ميں پيروی رسول صلی ﷲ عليہ وسلم سے گريز کرنے والوں کے
لئے سخت وعيد ہے کيونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ايسا رويہ اختيار کرتے ہيں جسے
يہاں کفر سے تعبير کيا گيا ہے۔

اهلل ْاﺻ َﻄ ٰﻔٓﻲ ٰا َد َم َوﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ َّو ٰا َل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو ٰا َل ِ ْﲻ ٰﺮ َن ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 33
ِا َّن ٰ ّ َ
بيشک ﷲ ٰ
تعالی نے تمام جہان کے لوگوں ميں سے آدم عليہ السالم کو اور نوح عليہ السالم
کو ،ابراہيم عليہ السالم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمايا )(١۔
موسی و ہارون
٣٣۔ ١انبياء عليہ السالم کے خاندانوں ميں دو عمران ہوئے ہيں ايک حضرت
ٰ
عليہما السالم کے والد اور دوسرے حضرت مريم عليہ السالم کے والد۔ اس آيت ميں اکثر
مفسرين کے نزديک يہی دوسرے عمران مراد ہيں اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مريم
عيسی عليہ السالم کی وجہ سے حاصل ہوا اور حضرت
عليہ السالم اور ان کے بيٹے حضرت
ٰ
ّ
مريم عليہ السالم کی والده کا نام مفسرين نے حنہ بنت فاقوذ لکھا ہے )تفسير قرظبی و ابن کثير(
اس آيت ميں ﷲ تبارک و ٰ
تعالی نے آل عمران کے عالوه مزيد تين خاندانوں کا تذکره فرمايا جن
کو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے وقت ميں جہانوں پر فضيلت عطا فرمائی ان ميں پہلے حضرت آدم عليہ
السالم ہيں جنہيں ﷲ نے اپنے ہاتھ سے بنايا اور اس ميں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ دوسرے
حضرت نوح عليہ السالم ہيں انہيں اس وقت کا رسول بنا کر بھيجا گيا جب لوگوں نے ﷲ کو
چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا ليا انہيں عمر طويل عطا کی گئی انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو
سو سال تبليغ کی ليکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ايمان نہيں اليا۔ باآلخر آپ کی بددعا سے
اہل ايمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر ديا گيا آل ابراہيم کو يہ فضيلت عطا کی گئی
حتی کہ
کہ ان ميں انبياء و سالطين کا سلسلہ قائم کيا اور بيشتر پيغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے ٰ
کائنات ميں سب سے افضل حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی حضرت ابراہيم
عليہ السالم کے بيٹے اسماعيل عليہ السالم کی نسل سے ہوئے۔

اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ۚ 34
ُذ ّ ِرﻳ َّ ًﺔ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ َو ٰ ّ ُ
کہ يہ سب آپس ميں ايک دوسرے کی نسل سے ہيں ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی سنتا اور جانتا ہے۔
٣٤۔ ١يا دوسرے معنی ہيں دين ميں ايک دوسرے کے معاون اور مددگار۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 35
ِا ْذ ﻗَﺎﻟ َ ِﺖ ا ْﻣ َﺮ َا ُت ِ ْﲻ ٰﺮ َن َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ ﻧ ََﺬ ْر ُت َ َكل َﻣﺎ ِ ْﰲ ﺑ َ ْﻄ ِ ْﲎ ُﻣ َﺤ َّﺮ ًرا ﻓَﺘَ َﻘﺒَّ ْﻞ ِﻣ ِ ّ ْﲎ ۚ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ َّ
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جب عمران کی بيوی نے کہا کے اے ميرے رب! ميرے پيٹ ميں جو کچھ ہے ،اسے ميں
نے تيرے نام آزاد کرنے ) (١کی نذر مانی ،تو ميری طرف سے قبول فرما ،يقينا ً تو خوب
سننے واال اور پوری طرح جاننے واال ہے۔
٣٥۔ُ ١م َح ّر َرا )تيرے نام آزاد( کا مطلب تيری عبادت گاه کی خدمت کے لئے وقف۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ َوﺿَ َﻌ ْﺖ ۭ َوﻟَﻴ َْﺲ َّاذل َﻛ ُﺮ َﰷ ْ ُﻻﻧ ْٰﱺ ۚ َوا ِ ّ ِْﱏ َ َّﲰ ْﻴﳤُ َﺎ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َوا ِ ّ ْ ِٓﱏ ُا ِﻋ ْﻴ ُﺬ َﮬﺎﺑ َِﻚ َو ُذ ّ ِرﻳَّﳤَ َﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ َّاﻟﺮﺟِ ْ ِﲓ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َوﺿَ َﻌﳤْ َﺎ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ َوﺿَ ْﻌﳤُ َﺎ ٓ ُاﻧ ْٰﱺ ۭ َو ٰ ّ ُ
36
جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار! مجھے تو لﮍکی ہوئی ہے ،ﷲ ٰ
تعالی کو خوب
معلوم ہے کہ کيا اوالد ہوئی ہے اور لﮍکا لﮍکی جيسا نہيں ) (١ميں نے اس کا نام مريم رکھا
) (٢ميں اسے اور اس کی اوالد کو شيطان مردود سے تيری پناه ميں ديتی ہوں )(٣
٣٦۔ ١اس جملے ميں حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر کا بھی۔ حسرت اس طرح کہ ميری اميد
کے برعکس لﮍکی ہوئی ہے اور عذر اس طرح کہ نذر سے مقصود تو تيری رضا کے لئے
ايک خدمت گار وقف کرنا تھا اور يہ کام ايک مرد ہی زياده بہتر طريقے سے کر سکتا تھا۔ اب
جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے )فتح القدير(
٣٦۔ ٢حافظ ابن کثير نے اس سے اور حديث نبوی سے استدالل کرتے ہوئے لکھا ہے بچے کا
نام والدت کے پہلے روز رکھنا چاہيے اور ساتويں دن نام رکھنے والی حديث کو ضعيف قرار
دے ديا۔ ليکن حافظ ابن القيم نے تمام احاديث پر بحث کر کے آخر ميں لکھا ہے کہ پہلے روز،
تيسرے روز يا ساتويں روز نام رکھا جا سکتا ہے ،اس مسئلے ميں گنجائش ہے۔
٣٦۔ ٣ﷲ ٰ
تعالی نے يہ دعا قبول فرمائی چنانچہ حديث صحيح ميں ہے کہ جو بچہ بھی پيدا ہوتا
ہے تو شيطان اس کو مس کرتا ہے )چھوتا( ہے۔ جس سے وه چيختا ہے۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے اس
عيسی عليہ السالم( کو
مس شيطان سے حضرت مريم عليہا السالم کو اور ان کے بيٹے )حضرت
ٰ
محفوظ رکھا )صحيح بخاری ،کتاب التفسير(
ﻓَﺘَ َﻘﺒَّﻠَﻬَﺎ َرﲠُّ َﺎ ِﺑ َﻘ ُﺒ ْﻮلٍ َﺣ َﺴ ٍﻦ َّو َاﻧْۢﺒَﳤَ َﺎ ﻧ َ َﺒﺎاتً َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۙ َّو َﻛﻔَّﻠَﻬَﺎ َز َﻛ ِﺮ َّاي ڝ ُﳇَّ َﻤﺎ َد َﺧ َﻞ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َز َﻛ ِﺮ َّاي اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ َاب ۙ َو َﺟﺪَ ِﻋ ْﻨﺪَ َﮬﺎ ِر ْزﻗًﺎ ۚ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻤ ْﺮﻳَـ ُﻢ َا ٰ ّﱏ َ ِكل ٰﮬ َﺬا ۭ ﻗَﺎﻟَ ْﺖ
ُﮬ َﻮ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳَ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب 37
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
پس اسے اس کے پرورگار نے اچھی طرح قبول فرمايا اور اسے بہترين پرورش دی۔ اس کی
خير خبر لينے واال زکريا عليہ السالم کو بنايا ) (١جب کبھی زکريا عليہ السالم ان کے
حجرے ميں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے ) (٢وه پوچھتے اے مريم يہ روزی
تعالی کے پاس سے ہے ،بيشک ﷲ ٰ
تمہارے پاس کہاں سے آئی وه جواب ديتيں يہ ﷲ ٰ
تعالی
جسے چاہے بيشمار روزی دے۔
٣٧۔ ١حضرت زکريا عليہ السالم حضرت مريم عليہا السالم کے خالو بھی تھے عالوه ازيں اپنے
وقت کے پيغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفيل بن سکتے تھے جو حضرت
مريم عليہا السالم کی مادی ضروريات اور علمی و اخالقی تربيت کے تقاضوں کا صحيح اہتمام
کر سکتے تھے۔
٣٧۔ ٢محرابُ سے مراد حجره ہے جس ميں حضرت مريم عليہا السالم رہائش پذير تھيں رزق
سے مراد پھل يہ پھل ايک تو غير موسمی ہوتے گرمی کے پھل سردی کے موسم ميں اور
سردی کے گرمی کے موسم ميں ان کے کمرے ميں موجود ہوتے ،دوسرے حضرت زکريا عليہ
السالم يا اور کوئی شخص ال کر دينے واال نہيں تھا اس لئے حضرت زکريا عليہ السالم نے
ازراه تعجب و حيرت سے پوچھا يہ کہاں سے آئے ہيں؟ انہوں نے کہا کہ ﷲ کی طرف سے۔

Page 114 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

گويا يہ حضرت مريم عليہا السالم کی کرامت تھی۔ معجزه اور کرامت خرق عادت امور کو کہا
جاتا ہے يعنی جو ظاہر اسباب کے خالف ہو۔ يہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزه
اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے يہ دونوں برحق ہيں۔ تاہم ان کا
صدور ﷲ کے حکم اور اس کی مشيت سے ہوتا ہے نبی يا ولی کے اختيار ميں يہ بات نہيں کہ
وه معجزه اور کرامت جب چاہے صادر کر دے۔ اس ليے معجزه اور کرامت اس بات کی تو دليل
ہوتی ہے کہ يہ حضرات ﷲ کی بارگاه ميں خاص مقام رکھتے ہيں ليکن اس سے يہ امر ثابت
نہيں ہوتا کہ ان مقبولين بارگاه کے پاس کائنات ميں تصرف کرنے کا اختيار ہے جيسا کہ اہل
بدعت اولياء کی کرامتوں سے عوام کو يہی کچھ باور کرا کے انہيں شرکيہ عقيدوں ميں مبتال کر
ديتے ہيں اس کی مزيد وضاحت بعض معجزات کے ضمن ميں آئے گی۔
ُﮬﻨَ ِ َ
ﺎكل َدﻋَﺎ َز َﻛ ِﺮ َّاي َرﺑ َّ ٗﻪ ۚ ﻗَﺎ َل َر ِ ّب َﮬ ْﺐ ِ ْﱄ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧ َْﻚ ُذ ّ ِرﻳ َّ ًﺔ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ًﺔ ۚ ِاﻧ ََّﻚ َ ِﲰ ْﻴ ُﻊ ادلُّ ﻋَﺎۗ ِء 38
اسی جگہ زکريا )عليہ السالم( نے اپنے رب سے دعا کی ،کہا کہ اے ميرے پروردگار
مجھے اپنے پاس سے پاکيزه اوالد عطا فرما ،بيشک تو دعا کا سننے واال ہے۔
ﴩكَ ِﺑ َﻴ ْﺤ ٰﲕ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًـﺎ ﺑ َ ِِﳫ َﻤ ٍﺔ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 39
ﻓَﻨَﺎ َدﺗْ ُﻪ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َو ُﮬ َﻮ ﻗَﺎۗ ٌ ﻳ ُّ َﺼ ِ ّ ْﲇ ِﰲ اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ ِاب ۙ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َو َﺳـ ّﻴِﺪً ا َّو َﺣ ُﺼ ْﻮ ًرا َّوﻧ َ ِﺒﻴًّﺎ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اهلل ﻳُﺒَ ِ ّ ُ
ِٕ
فرشتوں ِٕنے انہيں آواز دی ،جب وه حجرے ميں کھﮍے نماز پﮍھ رہے تھے ،کہ ﷲ ٰ
تعالی
پس
ٰ
يحيی کی يقينی خوشخبری ديتا ہے جو ) (١ﷲ تعالی کے کلمہ کی تصديق کرنے واال
تجھے
ٰ
) (٢سردار ،ضابطہ نفس اور نبی ہے نيک لوگوں ميں سے۔
٣٩۔ ١بےموسمی پھل ديکھ کر حضرت زکريا عليہ السالم کے دل ميں بھی )بﮍھاپے اور بيوی
کے بانجھ ہونے کے باوجود( يہ آرزو پيدا ہوئی کہ کاش ﷲ ٰ
تعالی انہيں بھی اسی طرح اوالد
سے نواز دے۔ چنانچہ بے اختيار دعا کے لئے ہاتھ بارگاه ٰالہی ميں اُٹھ گئے جسے ﷲ ٰ
تعالی نے
شرف قبوليت سے نوازا۔
عيسی عليہ السالم کی تصديق ہے گويا
٣٩۔ ٢ﷲ کے کلمے کی تصديق سے مراد حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم سے بﮍے ہوئے دونوں آپس ميں خالہ زاد
يحيی عليہ السالم حضرت
حضرت
ٰ
ٰ
ً
تھے دونوں نے ايک دوسرے کی تائيد کی۔ حصورا کے معنی ہيں گناہوں سے پاک يعنی گناہوں
کے قريب نہيں پھٹکے بعض نے اس کے معنی نامرد کے کئے ہيں ليکن يہ صحيح نہيں کيونکہ
يہ ايک عيب ہے جب کہ يہاں ان کا ذکر مدح اور فضيلت کے طور پر کيا گيا ہے۔
اهلل ﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء 40
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب َا ٰ ّﱏ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْﱄ ﻏُ ٰ ٌﲅ َّوﻗَﺪْ ﺑَﻠَ َﻐ ِ َﲎ ْاﻟ ِﻜ َ ُﱪ َوا ْﻣ َﺮ َا ِ ْﰐ ﻋَﺎ ِﻗ ٌﺮ ۭ ﻗَﺎ َل َﻛ ٰﺬ ِ َكل ٰ ّ ُ
کہنے لگے اے ميرے رب! ميرے بال بچہ کيسے ہوگا؟ ميں بالکل بوڑھا ہوں اور ميری
بيوی بانجھ ہے۔ فرمايا ،اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی جو چاہے کرتا ہے۔
ﴚ َو ْ ِاﻻ ْﺑ َﲀ ِر ۧ 41

ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ْاﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْ ٓﱄ ٰاﻳ َ ًﺔ ۭ ﻗَﺎ َل ٰاﻳ َ ُﺘ َﻚ َا َّﻻ ﺗُ َ ِﳫّ َﻢ اﻟﻨَّ َﺎس ﺛَ ٰﻠـﺜَ َﺔ َا َّاي ٍم ِا َّﻻ َر ْﻣ ًﺰا َۭو ْاذ ُﻛ ْﺮ َّرﺑ َّ َﻚ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َّو َﺳـ ّﺒ ِْﺢ ِابﻟْ َﻌ ِ ِ ّ
کہنے لگا پروردگار ميرے لئے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے ،فرمايا ،نشانی يہ ہے تين
دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا
ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبيح ) (١بيان کرتا ره ۔
٤١۔  ١بﮍھاپے ميں معجزانہ طور پر اوالد کی خوشخبری سن کر اشتياق ميں اضافہ ہوا اور
نشانی معلوم کرنی چاہی ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ تين دن تيری زبان بند ہو جائيگی۔ جو ہماری
طرف سے بطور نشانی ہو گی ليکن تو اس خاموشی ميں کثرت سے صبح شام ﷲ کی تسبيح بيان
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کيا کر تاکہ اس نعمت ٰالہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو يہ گويا سبق ديا گيا کہ ﷲ
ٰ
تعالی تمہاری طلب کے مطابق تمہيں مزيد نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر
بھی زياده سے زياده کرو۔
ﯩﻚ َو َﻃﻬ ََّﺮ ِك َو ْاﺻ َﻄ ٰﻔ ِ
اهلل ْاﺻ َﻄ ٰﻔ ِ
ﯩﻚ ﻋَ ٰﲇ ِﻧ َﺴﺎۗ ِء اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 42
َوِا ْذ ﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳٰ َﻤ ْﺮ َ ُﱘ ِا َّن ٰ ّ َ
اور جب ِٕفرشتوں نے کہا اے مريم! ﷲ ٰ
تعالی نے تجھے برگزيده کر ليا اور تجھے پاک کر
ديا اور سارے جہان کی عورتوں ميں سے تيرا انتخاب کر ليا۔
٤٢۔ ١حضرت مريم عليہا السالم کا يہ شرف و فضل اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے کيونکہ
صحيح حديث ميں حضرت مريم عليہا السالم کے ساتھ حضرت خديجہ کو بھی سب عورتوں ميں
بہتر کہا گيا ہے اور بعض احاديث ميں چار عورتوں کو کامل قرار ديا گيا ہے حضرت مريم،
حضرت آسيہ )فر عون کی بيوی( حضرت خديجہ اور حضرت عائشہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہا کی
بابت کہا گيا ہے کہ ان کی فضيلت ديگر عورتوں پر ايسے ہے جيسے ثريد کو تمام کھانوں پر
فوقيت حاصل ہے۔ )ابن کثير( اور ترمذی کی روايت ميں حضرت فاطمہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہا
بنت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی فضيلت والی عورتوں ميں شامل کيا گيا ہے۔ )ابن کثير(
اس کا يہ مطلب ہو سکتا ہے کہ مذکوره خواتين ان چند عورتوں ميں سے ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی
نے ديگر عورتوں پر فضيلت اور بزرگی عطا فرمائی يا يہ کہ اپنے اپنے زمانے ميں فضيلت
رکھتی ہيں۔ وﷲ اعلم۔
ﻳٰ َﻤ ْﺮ َ ُﱘ ا ْﻗﻨُ ِ ْﱴ ِﻟ َﺮﺑ ّ ِِﻚ َو ْ ُ
اﲭ ِﺪ ْي َو ْار َﻛ ِﻌ ْﻲ َﻣ َﻊ ٰ ّاﻟﺮ ِﻛ ِﻌ ْ َﲔ  43
اے مريم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجده کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ
رکوع کر۔
ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎۗ ِء اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﻧ ُْﻮ ِﺣ ْﻴ ِﻪ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۭ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ َ َدلﳞْ ِ ْﻢ ِا ْذ ﻳُﻠْ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻗ َﻼ َﻣﮭ ُْﻢ َاﻳُّﮭ ُْﻢ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﻞ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َ۠و َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ َ َدلﳞْ ِ ْﻢ ِا ْذ َ ْﳜ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮ َن 44
يہ غيب کی خبروں سے جسے ہم تيری طرف وحی سے پہنچاتے ہيں ،تو ان کے پاس نہ تھا
جب کہ وه اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مريم کو ان ميں سے کون پا لے گا؟ اور نہ تو ان کے
جھگﮍنے کے وقت ان کے پاس تھا )(١۔
٤٤۔ ١آجکل کے اہل بدعت نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی شان ميں غلو عقيدت کا مظاہره
کرتے ہوئے ان کو ﷲ ٰ
تعالی کی طرح عالم الغيب اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا عقيده
گھﮍ رکھا ہے۔ اس آيت سے ان دونوں عقيدوں کی واضح ترديد ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم عالم الغيب ہوتے تو ﷲ ٰ
تعالی يہ نہ فرماتا کہ ہم غيب کی خبريں آپ کو بيان کر رہے
ہيں کيونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہيں کہا جاتا اور اس طرح اور ناظر کو يہ
نہيں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہيں تھے جب لوگ قرعہ اندازی کے لئے قلم ڈال
رہے تھے۔ قرعہ اندازی کی ضرورت اس لئے پيش آئی کہ حضرت مريم عليہا السالم کی کفالت
ٰ
ب نُوْ ِح ْي ِه اِلَ ْيكَ( 3۔ آل عمران (44:سے
کے اور بھی کئی خواہش مند
تھے۔)ذلِ َ
ك ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء ْال َغ ْي ِ
نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا اثبات بھی ہے جس ميں يہودی
اور عيسائی شک کرتے تھے کيونکہ وحی شريعت پيغمبر پر ہی آتی ہے غير پيغمبر پر نہيں۔
اﲰ ُﻪ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َوﺟِ ﳱْ ًﺎ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ ْ َِﲔ 45ۙ
ِا ْذ ﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳٰ َﻤ ْﺮ َ ُﱘ ِا َّن ٰ ّ َ
ﴩ ِك ﺑ َ ِِﳫ َﻤ ٍﺔ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ڰ ْ ُ
اهلل ﻳُﺒَ ِ ّ ُ
ِٕ
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جب فرشتوں نے کہا اے مريم! ﷲ ٰ
تعالی تجھے اپنے ايک کلمے ) (١کی خوشخبری ديتا ہے
عيسی بن ) (٢مريم ہے جو دنيا اور آخرت ميں ذی عزت ہے اور وه ميرے
جس کا نام مسيح
ٰ
مقربين ميں سے ہے۔
عيسی عليہ السالم کو کلمہ يعنی کلمۃ ﷲ اس اعتبار سے کہا گيا ہے کہ ان کی
٤٥۔ ١حضرت
ٰ
والدت اعجازی شان کی مظہر اور عام انسانی اصول کے برعکس باپ کے بغير ہوئی اور ﷲ
کی خاص قدرت اس کے کلمہ کن کی تخليق ہے۔
٤٥۔ ٢مسيح مسح سے ہے يعنی کثرت سے زمين کی سياحت کرنے واال يا اس کے معنی ہاتھ
پھيرنے واال ہے کيونکہ آپ ہاتھ پھير کر مريضوں کو باذن ﷲ شفاياب فرماتے تھے ان دونوں
معنوں کے اعتبار سے فَعيلْ بمعنی فاعل ہے اور قيامت کے قريب ظاہر ہونے والے دجال کو جو
مسيح کہا جاتا ہے يا تو بمعنی مفعول )يعنی اس کی ايک آنکھ کانی ہو گی( کے اعتبار سے ہے
يا وه بھی چونکہ کثرت سے دنيا ميں پھرے گا اور مکہ اور مدينہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا
)بخاری مسلم( اور بعض روايات ميں بيت المقدس کا بھی ذکر ہے اس ليے اسے بھی المسيح
الدجال کہا جاتا ہے۔ عام اہل تفسير نے عموما ً يہی بات درج کی ہے۔ کچھ اور محققين کہتے ہيں
کہ مسيح يہود ونصاری کی اصطالح ميں بﮍے مامور من ﷲ پيغمبر کو کہتے ہيں يعنی ان کی يہ
اصطالح تقريبا اولوالعزم پيغمبر کے ہم معنی ہے دجال کو مسيح اس ليے کہا گيا ہے کہ يہود کو
جس انقالب آفريں مسيح کی بشارت دی گئی ہے اور جس کے وه غلط طور پر اب بھی منتظر
ہيں دجال اسی مسيح کے نام پر آئے گا يعنی اپنے آپ کو وہی مسيح قرار دے گا مگر وه اپنے
اس دعوی سميت تمام دعووں ميں دجل وفريب کا اتنا بﮍا پيکر ہوگا کہ اولين و آخرين ميں اس
عيسی عجمی زبان کا لفظ ہے۔ بعض
کی کوئی مثال نہ ہوگی اس ليے وه الدجال کہالئے گا۔ اور
ٰ
کے نزديک يہ عربی ہے اور عاس يعوس سے مشتق ہے جس کے معنی سياست و قيادت کے
ہيں۔ )قرطبی و فتح القدير(
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 46
َوﻳُ َ ِﳫّ ُﻢ اﻟﻨَّ َﺎس ِﰲ اﻟْ َﻤﻬْ ِﺪ َو َﻛﻬ ًْﻼ َّو ِﻣ َﻦ ٰ ّ
وه لوگوں سے اپنے گہوارے ميں باتيں کرے گا اور ادھيﮍ عمر ميں بھی ) (١اور وه نيک
لوگوں ميں سے ہوگا۔
عيسی عليہ السالم کے )گہوارے( ميں گفتگو کرنے کا ذکر خود قرآن کريم کی
٤٦۔ ١حضرت
ٰ
سورة مريم ميں موجود ہے اس کے عالوه صحيح حديث ميں دو بچوں کا ذکر اور ہے ايک
صاحب جريج اور ايک اسرائيلی عورت کا بچہ )صحيح بخاری( ادھيﮍ عمر ميں کالم کرنے کا
مطلب بعض نے يہ بيان کيا ہے کہ جب وه بﮍے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کئے
جائيں گے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کا قيامت کے قريب جب آسمان سے نزول جيسا کہ اہل
سنت کا عقيده ہے جو صحيح اور متواتر احاديث سے ثابت ہے تو اس وقت جو وه اسالم کی تبليغ
کريں گے وه کالم مراد ہے۔ )تفسير ابن کثير و قرطبی(
اهلل َ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِا َذا ﻗَ ٰ ٓﴣ َا ْﻣ ًﺮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن 47
َﴩ ۭﻗَﺎ َل َﻛ ٰﺬ ِ ِكل ٰ ّ ُ
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َر ِ ّب َا ٰ ّﱏ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْﱄ َو َ ٌدل َّوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻤ َﺴ ْﺴـ ِ ْﲎ ﺑ َ ٌ
کہنے لگيں ال ٰہی مجھے لﮍکا کيسے ہوگا؟ حاالنکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہيں
لگايا ،فرشتے نے کہا ،اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی جو چاہے پيدا کرتا ہے ،جب کبھی وه کسی کام کو
کرنا چاہتا ہے تو صرف يہ کہہ ديتا ہے ہو جا! تو وه ہو جاتا ہے )(١۔
٤٧۔ ١تيرا تعجب بجا ليکن قدرت ٰالہی کے لئے يہ کوئی مشکل بات نہيں ہے وه تو جب چاہے
اسباب عاديہ و ظاہريہ کا سلسلہ ختم کر کے حکم کن سے پلک جھپکتے ميں جو چاہے کر دے۔
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َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ُﻪ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َواﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ َﻞ ۚ 48
ﷲ ٰ
تعالی اسے لکھنا ) (١اور حکمت اور تورات اور انجيل سکھائے گا۔
٤٨۔ ١کتاب سے مراد کتابت ہے جيسا کہ ترجمہ ميں اختيار کيا گيا ہے يا انجيل و تورات کے
عالوه کوئی اور کتاب ہے جس کا علم ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں ديا )قرطبی( يا تورات و انجيل )الکتاب
وحکمۃ( کی تفسير ہے۔
اﻟﻄ ْ ِﲑ ﻓَ َﺎﻧْ ُﻔﺦُ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن َﻃ ْ ًﲑ ا ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
ــــــ ِﺔ َّ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ڏ َا ِ ّ ْﱏ ﻗَﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘ ُ ْﲂ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ۙ َا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﺧﻠُ ُﻖ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ِّ
اهلل ۚ َو ُا ْﺑ ِﺮ ُٔي ْ َاﻻ ْﳈَ َﻪ
َو َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ِا ٰﱃ ﺑ َ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
اﻟﻄ ْ ِﲔ َﻛﻬَ ْﻴ َٔ
ىح اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َو ُاﻧ َ ِﺒّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن َو َﻣﺎ ﺗَﺪَّ ِﺧ ُﺮ ْو َن ِ ْۙﰲ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 49ۚ
َو ْ َاﻻ ْﺑ َﺮ َص َو ُا ْ ِ
اور وه بنی اسرائيل کی طرف سے رسول ہوگا ،کہ ميں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی
اليا ہوں ،ميں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرنده بناتا ہوں ) (١پھر اس ميں
پھونک مارتا ہوں تو وه ﷲ ٰ
تعالی کے حکم سے پرنده بن جاتا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی کے حکم سے
ميں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر ليتا ہوں اور مردے کو جگا ديتا ہوں ) (٢اور
جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں ميں ذخيره کرو ميں تمہيں بتا ديتا ہوں ،اس ميں
تمہارے لئے بﮍی نشانی ہے۔ اگر تم ايمان النے والے ہو۔
ٰ
٤٩۔ ١اخلق لکم ۔ يعنی خلق يہاں پيدائش کے معنی ميں نہيں ہے ،اس پر تو صرف ﷲ تعالی ہی
قادر ہے کيونکہ وہی خالق ہے يہاں اس کے معنی ظاہر شکل و صورت گھﮍنے اور بنانے کے
ہيں۔
٤٩۔ ٢دوباره باذن ﷲ )ﷲ کے حکم سے( کہنے سے مقصد يہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط
فہمی کا شکار نہ ہو کہ ميں خدائی صفات يا اختيارات کا حامل ہوں نہيں ميں تو اس کا عاجز بنده
ہوں اور رسول ہی ہوں يہ جو کچھ ميرے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزه ہے جو محض ﷲ کے
حکم سے صادر ہو رہا ہے امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ہر نبی کو اس کے زمانے
کے حاالت کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ اس کی صداقت ہو اور باالتری نماياں ہو
سکے حضرت
موسی عليہ السالم کے زمانے ميں جادوگری کا زور تھا انہيں ايسا معجزه عطا
ٰ
عيسی
فرمايا کہ جس کے سامنے بﮍے بﮍے جادوگر اپنا کرتب دکھانے ميں ناکام رہے حضرت
ٰ
عليہ السالم کے زمانے ميں طب کا بﮍا چرچہ تھا چنانچہ انہوں نے ٰمرده کو زنده کر دينے مادر
زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دينے کا ايسا معجزه عطا فرمايا گيا کہ کوئی بھی بﮍے سے
بﮍا طبيب اپنے فن کے ذريعے سے کرنے پر قادر نہيں تھا۔ ہمارے پيغمبر نبی کريم صلی ﷲ
عليہ وسلم کا دور شعر وادب اور فصاحت اور بالغت کا دور تھا چنانچہ انہيں قرآن جيسا فصيح
و بليغ اور پر اعجاز کالم عطا فرمايا گيا جس کی نظير پيش کرنے سے دنيا بھر کے بلغا اور
شعرا عاجز رہے اور چلينج کے باوجود آج تک عاجز ہيں اور قيامت تک عاجز رہيں گے )ابن
کثير(
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن 50
َو ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ َّي ِﻣ َﻦ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ َو ِ ُﻻ ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ ِاذل ْي ُﺣ ّ ِﺮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َوﺟِ ْﺌ ُﺘ ُ ْﲂ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ۣ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اور ميں تورات کی تصديق کرنے واال ہوں جو ميرے سامنے ہے اور ميں اس لئے آيا ہوں کہ تم
پر بعض وه چيزيں حالل کروں جو تم پر حرام کر دی گئيں ) (١اور ميں تمہارے پاس تمہارے
رب کی نشانی اليا ہوں اس لئے تم ﷲ سے ڈرو اور ميری فرمانبرداری کرو۔
٥٠۔ ١اس سے مراد يا تو وه بعض چيزيں ہيں جو بطور سزا ﷲ ٰ
تعالی نے ان پر حرام کر دی
تھيں يا پھر وه چيزيں جو ان کے علماء نے اجتہاد کے ذريعے سے حرام کيں تھيں اور اجتہاد
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عيسی عليہ السالم نے اس غلطی کا ازالہ کر کے
ميں ان سے غلطی کا ارتکاب ہوا حضرت
ٰ
انہيں حالل قرار ديا۔ )ابن کثير(
ﴏ ٌاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٌﲓ 51
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َر ِ ّ ْﰊ َو َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ُﻩ ۭ ٰﮬ َﺬا ِ َ
يقين مانو ميرا اور تمہارا رب ﷲ ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو ،يہی سيدھی راه ہے۔
٥١۔ ١يعنی ﷲ کی عبادت کرنے ميں اور اس کے سامنے ذلت و عاجزی کے اظہار ميں ميں اور
تم دونوں برابر ہيں۔ اس لئے سيدھا راستہ صرف يہ ہے کہ ايک ﷲ کی عبادت کی جائے اور
اس کی واحدانيت ميں کسی کو شريک نہ ٹھہرايا جائے۔
اهلل ۭ ﻗَﺎ َل اﻟْ َﺤ َﻮ ِارﻳ ُّ ْﻮ َن َ ْﳓ ُﻦ َاﻧ َْﺼ ُﺎر ٰ ّ ِ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا َﺣ َّﺲ ِﻋﻴ ْٰﴗ ِﻣ ْﻨﮭُ ُﻢ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ﻗَﺎ َل َﻣ ْﻦ َاﻧ َْﺼ ِﺎر ْ ٓي ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل ۚ َو ْاﺷﻬَﺪْ ِ َابانَّ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 52
عيسی )عليہ السالم( نے ان کا کفر محسوس کرليا ) (١تو کہنے لگے ﷲ ٰ
تعالی
مگر جب حضرت
ٰ
ٰ
کی راه ميں ميری مدد کرنے واال کون کون ہے ) (٢حواريوں ) (٣نے جواب ديا کہ ہم ﷲ تعالی
کی راه کے مددگار ہيں ،ہم ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان الئے اور آپ گواه رہئے کہ ہم تابعدار ہيں۔
٥٢۔ ١يعنی ايسی گہری سازش اور مشکوک حرکتيں جو کفر يعنی حضرت مسيح کی رسالت
کے انکار پر مبنی تھيں۔
٥٢۔ ٢بہت سے نبيوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے
با شعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے۔ جس طرح خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی ابتداء
ميں جب قريش آپ کی دعوت کی راه ميں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج ميں لوگوں
کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آماده کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کالم لوگوں تک پہنچا سکيں
جس پر انصار نے لبيک کہا اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی انہوں نے قبل ہجرت مدد کی۔ اس
عيسی عليہ السالم نے مدد طلب فرمائی يہ وه مدد نہيں ہے جو مافوق
طرح يہاں حضرت
ٰ
االسباب طريقے سے طلب کی جاتی ہے کيونکہ وه تو شرک ہے اور ہر نبی شرک کے سدباب
ہی کے لئے آتا رہا ہے پھر وه خود شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتے تھے۔ ليکن قبر
پرستوں کی غلط روش قابل ماتم ہے کہ وه فوت شده اشخاص سے مدد مانگنے کے جواز کے
عيسی عليہ السالم کے قول َمن انصاری الی ﷲ سے استدالل کرتے ہيں؟ ﷲ ٰ
تعالی
ليے حضرت
ٰ
ان کو ہدايت نصيب فرمائے )آمين(
حواريوں حواری کی جمع ہے بمعنی انصار )مددگار( جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
٥٢۔٣
ِ
کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی مددگار خاص ہوتا ہے اور ميرا مددگار زبير ہے۔
َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ٰا َﻣﻨَّﺎ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َاﻧْ َﺰﻟْ َﺖ َواﺗ َّ َﺒ ْﻌﻨَﺎ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻓَﺎ ْﻛ ُﺘﺒْﻨَﺎ َﻣ َﻊ ٰ ّ
اﻟﺸﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 53
اے ہمارے پالنے والے معبود! ہم تيری اتاری ہوئی وحی پر ايمان الئے اور ہم نے تيرے رسول
کی اتباع کی ،پس تو ہميں گواہوں ميں لکھ لے۔

اهلل ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﻤ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ ۧ 54
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
َو َﻣ َﻜ ُﺮ ْوا َو َﻣ َﻜ َﺮ ٰ ّ ُ
تعالی نے بھی )مکر( خفيہ تدبير کی اور ﷲ ٰ
اور کافروں نے مکر کيا اور ﷲ ٰ
تعالی بہتر جاننے
واال ہے )(١
عيسی عليہ السالم کے زمانے ميں شام کا عالقہ روميوں کے زيرنگين تھا يہاں
٥٤۔ ١حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم کے خالف اس
ان کا جو حکمران مقرر تھا وه کافر تھا يہوديوں نے حضرت
ٰ
حکمران کے کان بھرے کہ يہ نعوذ با ﷲ بےباپ کے اور فسادی ہے وغيره وغيره حکمران نے
عيسی عليہ السالم کو سولی دينے کا فيصلہ کر ليا ليکن ﷲ نے
ان کے مطالبے پر حضرت
ٰ
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عيسی عليہ السالم کو بحفاظت آسمان پر اٹھا ليا اور ان کی جگہ ان کے ہمشکل ايک
حضرت
ٰ
آدمی کو سولی دے دی )مکر( عربی زبان ميں لطيف اور خفيہ تدبير کو کہتے ہيں اور اس معنی
ميں يہاں ﷲ ٰ
تعالی )خي ُر ْالما ِک ِر ْينَ ( کہا گيا گويا يہ مکر )برا( بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد
کے لئے ہو اور خير )اچھا( بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لئے ہو۔
اهلل ﻳٰ ِﻌﻴ ٰ ْٓﴗ ِا ِ ّ ْﱏ ُﻣﺘَ َﻮ ِﻓ ّ ْﻴ َﻚ َو َرا ِﻓ ُﻌ َﻚ ِا َ َّﱄ َو ُﻣ َﻄﻬّ ُِﺮكَ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺟﺎ ِﻋ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮكَ ﻓَ ْﻮ َق َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ُ َّۚﰒ ِا َ َّﱄ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ﻓَ َﺎ ْﺣ ُ ُﲂ
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﲣ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 55
جب ﷲ ٰ
عيسی! ميں تجھے پورا لينے واال ہوں ) (١اور تجھے اپنی
تعالی نے فرمايا کہ اے
ٰ
طرف اٹھانے واال ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے واال ہوں ) (٢اور تيرے تابعداروں کو
کافروں کے اوپر غالب کرنے واال ہوں قيامت کے دن تک ) (٣پھر تم سب کا لوٹنا ميری ہی
طرف ہے ميں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختالفات کا فيصلہ کرونگا۔
٥٥۔ ١انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بوال جاتا ہے تو اس لئے کہ اس کے جسمانی اختيارات
مکمل طور پر سلب کر لئے جاتے ہيں اس اعتبار سے موت اس کے معنی کی مختلف صورتوں
ميں سے محض ايک صورت ہے۔ نيند ميں بھی چونکہ انسانی اختيارات عارضی طور پر معطل
کر ديئے جاتے ہيں اس لئے نيند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطالق کيا ہے جس سے
عيسی تجھے
معلوم ہوا کہ اس کے حقيقی اور اصل معنی پورا پورا لينے کے ہی ہيں۔ يعنی اے
ٰ
ميں يہوديوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لونگا۔ چنانچہ ايسا ہی
ہوا اور پھر جب دوباره دنيا ميں نزول ہوگا تو اس وقت موت سے ہمکنار کروں گا۔ يعنی
يہوديوں کے ہاتھوں تيرا قتل نہيں ہوگا بلکہ تجھے طبعی موت ہی آئے گی۔ )فتح القدير(
٥٥۔ ٢اس سے مراد ان الزامات سے پاکيزگی ہے جن سے يہودی آپ کو متہم کرتے تھے نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کے ذريعے سے آپ کی صفائی دنيا ميں پيش کر دی جائے گی۔
ٰ
نصاری کا دنياوی غلبہ ہے جو يہوديوں پر قيامت تک رہے گا گو وه
٥٥۔ ٣اس سے مراد يا تو
اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نجات اخروی سے محروم ہی رہيں گے يا امت محمديہ کے افراد
عيسی عليہ السالم اور ديگر تمام انبياء کی تصديق کرتے اور
کا غلبہ ہے جو درحقيقت حضرت
ٰ
ان کے صحيح دين کی پيروی کرتے ہيں۔
ﴫ ْﻳ َﻦ 56
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ ُﺎﻋَ ِّﺬﺑُﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۡ َو َﻣﺎ ﻟَﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧٰ ّ ِ ِ
پھر کافروں کو تو ميں دنيا اور آخرت ميں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ
ہوگا۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ57
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَ ُﻴ َﻮ ِﻓّﳱْ ِ ْﻢ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُﮬ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
تعالی ان کا ثواب پورا پورا دے گا اور ﷲ ٰ
ليکن ايمان والوں اور نيک اعمال والوں کو ﷲ ٰ
تعالی
ظالموں سے محبت نہيں کرتا۔
ٰذ ِ َكل ﻧ َ ْﺘﻠُ ْﻮ ُﻩ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ َﻦ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ َو ِّاذل ْﻛ ِﺮ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ 58
يہ جسے ہم تيرے سامنے پﮍھ رہے ہيں آيتيں ہيں اور حکمت والی نصيحت ہيں۔
ِا َّن َﻣﺜ َ َﻞ ِﻋﻴ ْٰﴗ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﳈَﺜَﻞِ ٰا َد َم ۭ َﺧﻠَ َﻘ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ُﺗ َﺮ ٍاب ُ َّﰒ ﻗَﺎ َل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن 59
ﷲ ٰ
سی )عليہ السالم( کی مثال ہوبہو آدم )عليہ السالم( کی مثال ہے جسے
تعالی کے نزديک عي ٰ
مٹی سے بنا کر کے کہہ ديا کہ ہوجا پس وه ہوگيا۔
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َاﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻤ َ ِﱰْﻳ َﻦ 60
تيرے رب کی طرف سے حق يہی ہے خبردار شک کرنے والوں ميں نہ ہونا۔
ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣﺎۗ َّﺟ َﻚ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءكَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا ﻧ َﺪْ ُع َاﺑْﻨَﺎۗ َءانَ َو َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﰼ َو ِﻧ َﺴﺎۗ َءانَ َو ِﻧ َﺴﺎۗ َء ُ ْﰼ َو َاﻧْ ُﻔ َﺴـﻨَﺎ َو َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۣ ُ َّﰒ ﻧَﺒْﳤَ ِ ْﻞ ﻓَﻨَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ﻟ َّ ْﻌﻨَ َﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ َﲇ
ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 61
اس ليے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آجانے کے بعد بھی آپ سے اس ميں جھگﮍے تو
آپ کہہ ديں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص
اپنی اپنی جانوں کو بال ليں ،پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کريں اور جھوٹوں پر ﷲ کی لعنت
کريں۔ )(١
٦١۔ ١يہ آيت مباہلہ کہالتی ہے۔ مباہلہ کے معنی ہيں دو فريق کا ايک دوسرے پر لعنت يعنی بدعا
کرنا مطلب يہ ہے کہ جب دو فريقين ميں کسی معاملے کے حق يا باطل ہونے ميں اختالف ہو
اور دالئل سے وه ختم ہوتا نظر نہ آتا ہو تو دونوں بارگاه ال ٰہی ميں يہ دعا کريں کہ يا ﷲ ہم
دونوں ميں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما اس کا مختصر پس منظر يہ ہے کہ  ٩ہجری
ميں نجران سے عيسائيوں کا ايک وفد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں جو وه غلو آميز عقائد رکھتے تھے اس پر مناظره
حضرت
ٰ
کرنے لگا۔ باآلخر يہ آيت نازل ہوئی اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں مباہلہ کی دعوت دی
حضرت علی رضی ﷲ عنہ ،حضرت فاطمہ رضی ﷲ عنہما اور حضرت حسن ،حسين رضی
ﷲ عنہم کو بھی ساتھ ليا اور عيسائيوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عيال کو بال لو اور پھر مل
کر جھو ٹے پر لعنت کی بددعا کريں۔ عيسائيوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے
گريز کيا اور پيش کش کی کہ آپ ہم سے جو چاہتے ہيں ہم دينے کے لئے تيار ہيں۔ چنانچہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان پر جزيہ مقرر فرمايا جس کی وصولی کے لئے آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے حضرت ابو عبيده بن جراح رضی ﷲ عنہ کو جنہيں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے امين
امت کا خطاب عنايت فرمايا تھا ان کے ساتھ بھيجا )تفسير ابن کثير و فتح القدير وغيره( اس سے
اگلی آيت ميں اہل کتاب کو دعوت توحيد دی جا رہی ہے۔
اهلل ﻟَﮭ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ 62
ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟَﮭ َُﻮ اﻟْ َﻘ َﺼ ُﺺ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ َو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
يقينا ً صرف يہی سچا ايمان ہے اور کوئی معبود برحق نہيں بجز ﷲ ٰ
تعالی کے اور بيشک غالب
اور حکمت واال ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِابﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۧ 63

ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
پھر بھی اگر قبول نہ کريں تو ﷲ ٰ
تعالی بھی صحيح طور پر فساديوں کو جاننے واال ہے۔
ﴩكَ ِﺑ ٖﻪ ﺷَ ْﻴ ًٔـﺎ َّو َﻻ ﻳَﺘَّ ِﺨ َﺬ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ َا ْر َاب ًاب ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ُﻘ ْﻮﻟُﻮا
اهلل َو َﻻ ﻧ ُ ْ ِ
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َاي ْﮬ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا ِا ٰﱃ َ ِﳇ َﻤ ٍﺔ َﺳ َﻮا ۗ ٍء ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َا َّﻻ ﻧ َ ْﻌ ُﺒﺪَ ِا َّﻻ ٰ ّ َ
ْاﺷﻬَﺪُ ْوا ِ َابانَّ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 64
آپ کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب! ايسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم ميں تم ميں برابر
ہے کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی کے سوا کسی کی عبادت نہ کريں نہ اس کے ساتھ کسی کو شريک بنائيں )(١
نہ ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر آپس ميں ايک دوسرے کو ہی رب بنائيں ) (٢پس اگر وه منہ پھير ليں
تو تم کہہ دو کہ گواه رہو ہم تو مسلمان ہيں )(٣
٦٤۔ ١کسی بت نہ صليب کو نہ آگ اور نہ کسی چيز کو بلکہ صرف ايک ﷲ کی عبادت کريں
جيسا کہ تمام انبياء کی دعوت رہی ہے۔
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٦٤۔ ٢يہ ايک تو اس بات کی طرف اشاره ہے کہ تم نے حضرت مسيح اور حضرت عزير عليہ
السالم کی ربوبيت )رب ہونے( کا جو عقيده کھﮍا کر رکھا ہے يہ غلط ہے وه رب نہيں ہيں انسان
ہيں دوسرا اس بات کی طرف اشاره ہے تم نے اپنے احبار و رہبان کو حالل يا حرام کرنے کا
جو اختيار دے رکھا ہے يہ بھی ان کو رب بنانا ہے حالل اور حرام کا اختيار صرف ﷲ ہی کو
ہے )ابن کثير و فتح القدير(
٦٤۔ ٣صحيح بخاری ميں ہے کہ قرآن کريم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے ہرقل شاه روم کو مکتوب تحرير فرمايا اور اس ميں اسے اس آيت کے حوالے سے قبول
اسالم کی دعوت دی اسے کہا تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا ورنہ ساری
رعايا کا گناه تجھ پر ہوگا اسالم قبول کرلے سالمتی ميں رہے گا کيونکہ رعايا کا عدم قبول اسالم
کا سبب تو ہی ہوگا۔ اس آيت مذکوره ميں تين نکات ١۔ صرف ﷲ کی عبادت کرنا۔  ٢اس کے
ساتھ کسی کو شريک نہ ٹھہرانا۔  ٣اور کسی کو شريعت سازی کا خدائی مقام نہ دينا۔ لہذا اس
اولی
امت کے شيرازه کو جمع کرنے کے لئے بھی ان تينوں نکات اور اس کلمہ سواء کو بدرجہ ٰ
اساس و بنياد بنانا چاہيے۔
ٰ ٓ َاي ْﮬ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻟ َﻢ ُﲢَﺎۗ ُّﺟ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰﻟَ ِﺖ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ُﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ ُﻞ ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 65
اے اہل کتاب! تم ابراہيم کی بابت جھگﮍتے ہو حاالنکہ تورات اور انجيل تو ان کے بعد نازل کی
گئيں ،کيا تم پھر بھی نہيں سمجھتے۔
٦٥۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بارے ميں جھگﮍنے کا مطلب يہ ہے کہ يہودی اور
ٰ
دعوی کرتے تھے کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم ان کے دين پر تھے حاالنکہ
عيسائی دونوں
تورات جس پر يہودی ايمان رکھتے تھے اور انجيل جسے عيسائی مانتے تھے دونوں حضرت
موسی عليہ السالم کے سينکﮍوں برس بعد نازل ہوئيں پھر حضرت ابراہيم عليہ السالم
ابراہيم اور
ٰ
موسی عليہ السالم کے
يہودی يا عيسائی کس طرح ہو سکتے ہيں حضرت ابراہيم اور حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم کے درميان دو ہزار سال کا فاصلہ
درميان ايک ہزار سال کا حضرت ابراہيم و
ٰ
تھا )قرطبی(
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 66
ٰﮬٓ َﺎﻧ ُ ْْﱲ ٰﮬٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َﺣﺎ َﺟ ْﺠ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ﻓَ ِ َﲅ ُﲢَﺎۗ ُّﺟ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۭ َو ٰ ّ ُ
سنو! تم لوگ اس ميں جھگﮍ چکے جس کا تمہيں علم تھا پھر اب اس بات ميں کيوں جھگﮍتے ہو
جس کا تمہيں علم نہيں ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی جانتا ہے تم نہيں جانتے۔
٦٦۔ ١تمہارے علم اور ديانت کا تو يہ حال ہے کہ جن چيزوں کا تمہيں علم ہے۔ يعنی اپنے دين
اور اپنی کتاب کا اس کی بابت تمہارے جھگﮍے بے اصل بھی ہيں اور بےعقلی کا مظہر بھی تو
پھر تم اس بات پر کيوں جھگﮍتے ہو جس کا تمہيں سرے سے علم ہی نہيں يعنی حضرت ابراہيم
عليہ السالم کی شان اور ان کی ملت حنفيہ کے بارے ميں جس کی اساس توحيد و اخالص پر
ہے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 67
َﴫا ِﻧﻴًّﺎ َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷ َن َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
َﻣﺎ َﰷ َن ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ﳞَ ُ ْﻮ ِد ًّاي َّو َﻻ ﻧ ْ َ
ابراہيم تو نہ يہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وه تو ايک طرفہ )خالص( مسلمان تھے )(١
مشرک بھی نہ تھے۔
٦٧۔ ١خالص مسلمان۔ يعنی شرک سے بيزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار۔
٦٨۔ ١اسی لئے قرآن کريم ميں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو ملت ابراہيمی کا اتباع کرنے کا
حکم ديا گيا ہے عالوه ازيں حديث ميں ہے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا )ہر نبی کے
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نبيوں ميں سے دوست ہوتے ہيں ،ميرے ولی )دوست( ان ميں سے ميرے باپ اور ميرے رب
کے خليل )ابراہيم عليہ السالم( ہيں۔
اهلل َو ِ ُّﱄ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 68
ِا َّن َا ْو َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎس ِ ِاب ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ﻟ َ َّ ِذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ َو ٰﮬ َﺬا اﻟﻨَّ ِ ُّﱮ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َۭو ٰ ّ ُ
جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور يہ نبی اور جو لوگ ايمان الئے ) (١مومنوں کا ولی اور سہارا ﷲ
ہی ہے۔
٦٨۔ ١اسی لئے قرآن کريم ميں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو ملت ابراہيمی کا اتباع کرنے کا
حکم ديا گيا ہے عالوه ازيں حديث ميں ہے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا )ہر نبی کے
نبيوں ميں سے دوست ہوتے ہيں ،ميرے ولی )دوست( ان ميں سے ميرے باپ اور ميرے رب
کے خليل )ابراہيم عليہ السالم( ہيں۔
َود َّْت َّﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِّﻣ ْﻦ َا ْﮬﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟَ ْﻮ ﻳُ ِﻀﻠ ُّ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ ﻳُ ِﻀﻠ ُّ ْﻮ َن ِا َّﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َو َﻣﺎ ﻳَﺸْ ُﻌ ُﺮ ْو َن 69
ِٕ
اہل کتاب کی ايک جماعت چاہتی ہے کہ تمہيں گمراه کر ديں دراصل وه خود اپنے آپ کو گمراه
کر رہے ہيں اور سمجھتے نہيں )(١۔
٦٩۔ ١يہ يہوديوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے جو اہل ايمان سے رکھتے تھے اور
اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراه کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا
کہ اس طرح يہ خود ہی بےشعوری ميں اپنے آپ کو گمراه کر رہے ہيں۔
ٰ ٓ َاي ْﮬ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻟ َﻢ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗ َ ْﺸﻬَﺪُ ْو َن 70
اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ ﷲ کی آيات کا کيوں کفر کر رہے ہو۔
٧٠۔ ١قائل ہونے کا مطلب ہے کہ تمہيں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت و حقانيت کا
علم ہے۔

ٰ ٓ َاي ْﮬ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻟ َﻢ ﺗَﻠْﺒ ُِﺴ ْﻮ َن اﻟْ َﺤ َّﻖ ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ َوﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن اﻟْ َﺤ َّﻖ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 71
اے اہل کتاب ! باوجود جاننے کے حق وباطل کو کيوں خلط ملط کر رہے ہو اور کيوں حق کو
چھپا رہے ہو )(١۔
٧١۔ ١اس ميں يہوديوں کے دو بﮍے جرائم کی نشان دہی کر کے انہيں ان سے باز رہنے کی
تلقين کی جا رہی ہے پہال جرم حق وباطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر
حق اور باطل واضح نہ ہو سکے دوسرا حق چھپانا۔ يعنی نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے جو
اوصاف تورات ميں لکھے ہوئے تھے انہيں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی
صداقت کم از کم اس اعتبار سے نماياں نہ ہو سکے اور يہ دونوں جرم جان بوجھ کر کرتے
تھے۔ جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشان دہی سورة بقره ميں
بھی کی گئی ہے۔ اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرين نے عام رکھا ہے جس ميں يہود و نصاری
دونوں شامل ہيں۔ يعنی دونوں کو ان جرائم مذکوره سے باز رہنے کی تلقين کی گئی ہے اور
بعض کے نزديک اس سے مراد صرف وه قبائل يہود ہيں جو مدينے ميں رہائش پذير تھے۔ بنو
قريظہ ،بنونضير اور بنو قينقاع۔ زياده صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کيونکہ مسلمانوں کا براه
راست انہی سے معاملہ تھا اور يہی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی مکالفت ميں پيش پيش تھے۔
َوﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َّﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﮬﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب َّ ِذل ْ ٓي ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو ْﺟ َﻪ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوا ْﻛ ُﻔ ُﺮ ْوٓا ٰا ِﺧ َﺮ ٗﻩ ﻟ َ َﻌﻠَّﮭ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 72ښ
ِٕ
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اور اہل کتاب کی ايک اور جماعت نے کہا جو کچھ ايمان والوں پر اتارا گيا ہے اس پر دن
چﮍھے تو ايمان الؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ يہ لوگ بھی پلٹ جائيں )(١۔
٧٢۔ ١يہ يہوديوں کے ايک اور مکر کا ذکر ہے۔ جس سے وه مسلمانوں کو گمراه کرنا چاہتے
تھے کہ انہوں نے باہم طے کيا کہ صبح کو مسلمان ہو جائيں تاکہ مسلمانوں کے دلوں ميں بھی
اپنے اسالم کے بارے ميں شک پيدا ہو کہ يہ لوگ قبول اسالم کے بعد دوباره اپنے دين ميں چلے
گئے ہيں تو ممکن ہے کہ اسالم ميں ايسے عيوب اور خامياں ہوں جو ان کے علم ميں آئی ہوں۔
اهلل ۙ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ٰ ٓﰏ َا َﺣ ٌﺪ ِ ّﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِﺗﻴ ُ ْْﱲ َا ْو ُﳛَﺎۗ ُّﺟ ْﻮ ُ ْﰼ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑّ ُ ِْﲂ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا َّن اﻟْﻔَﻀْ َﻞ ِﺑ َﻴ ِﺪ ٰ ّ ِ
َو َﻻ ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َّﻻ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺗَ ِﺒ َﻊ ِدﻳْﻨَ ُ ْﲂ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا َّن اﻟْﻬُﺪٰ ى ُﮬﺪَ ى ٰ ّ ِ
اهلل ۚ ﻳُ ْﺆ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ
اهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 73ڌ
ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ٰ ّ ُ
اور سوائے تمہارے دين پر چلنے والوں کے اور کسی کا يقين نہ کرو ) (١آپ کہہ ديجئے کہ
بيشک ہدايت تو ﷲ ہی کی ہدايت ہے )) (٢اور يہ بھی کہتے ہيں کہ اس بات کا بھی يقين نہ کرو(
کہ کوئی اس جيسا ديا جائے جيسے تم ديئے گئے ہو ) (٣يا يہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس
جھگﮍا کريں گے ،آپ کہہ ديجئے کہ فضل تو ﷲ ٰ
تعالی ہی کے ہاتھ ميں ہے ،وه جسے چاہے
اسے دے ،ﷲ ٰ
تعالی وسعت واال اور جاننے واال ہے۔
٧٣۔ ١يہ آپس ميں انہوں نے ايک دوسرے کو کہا کہ تم ظاہری طور پر تو اسالم کا اظہار
ضرور کرو ليکن اپنے ہم مذہب )يہود( کے سوا کسی اور کی بات پر يقين مت رکھنا۔
٧٣۔ ٢يہ ايک جملہ معترضہ ہے جس کا ما قبل اور ما بعد سے تعلق نہيں ہے صرف ان کے
مکر و حيلہ کی اصل حقيقت اس سے واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کے جملوں سے کچھ نہ
ہوگا کيونکہ ہدايت تو ﷲ کے اختيار ميں ہے وه جس کو ہدايت دے يا دينا چاہے ،تمہارے حيلے
اس کی راه ميں رکاوٹ نہيں بن سکتے۔
٧٣۔ ٣يہ بھی يہوديوں کا قول ہے يعنی يہ بھی تسليم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت
وغيره رہی ہے يہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے اور اس طرح يہوديت کے سوا کوئی اور دين
بھی حق ہو سکتا ہے۔
اهلل ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ 74
َّ ْﳜ َﺘ ُّﺺ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
وه اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍے فضل واال ہے۔)(١
٧٤۔ ١اس آيت کے دو معنی بيان کئے جاتے ہيں ايک يہ يہود کے بﮍے بﮍے علماء جب اپنے
شاگردوں کو يہ سکھاتے کہ دن چﮍھتے ايمان الؤ اور دن اترتے کفر کرو تاکہ جو لوگ فی
الواقع مسلمان ہيں وه بھی متذبذب ہو کر مرتد ہو جائيں تو ان شاگردوں کو مزيد يہ تاکيد کرتے
تھے کہ ديکھو صرف ظاہرا مسلمان ہونا حقيقتا ً اور واقعتًا مسلمان نہ ہو جانا بلکہ يہودی ہی رہنا
اور يہ نہ سمجھ بيٹھنا کہ جيسا دين جيسی وحی وشريعت اور جيسا علم وفضل تمہيں ديا گيا ہے
ويسا ہی کسی اور کو بھی ديا جاسکتا ہے يا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے
خالف ﷲ کے نزديک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہيں غلط ٹھہرا سکتا ہے اس معنی کی رو
سے جملہ معترضہ کو چھوڑ کر عند ربکم تک کل يہود کا قول ہوگا دوسرے معنی يہ ہيں کہ اے
يہوديو! تم حق کو دبانے اور مٹانے کی يہ ساری حرکتيں اور سازشيں اس ليے کر رہے ہو کہ
ايک تمہيں اس بات کا غم اور جلن ہے کہ جيسا علم وفضل وحی وشريعت اور دين تمہيں ديا گيا
تھا اب ويسا ہی علم وفضل اور دين کسی اور کو کيوں دے ديا گيا۔ دوسرا تمہيں يہ انديشہ اور
خطره بھی ہے کہ اگر حق کی يہ دعوت پنپ گئی اور اس نے اپنی جﮍيں مضبوط کرليں تو نہ
صرف يہ کہ تمہيں دنيا ميں جو جاه و وقار حاصل ہے وه جاتا رہے گا بلکہ تم نے جو حق چھپا
رکھا ہے اس کا پرده بھی فاش ہو جائے گا اور اس بنا پر يہ لوگ ﷲ کے نزديک بھی تمہارے

Page 124 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

خالف حجت قائم کر بيٹھيں گے۔ حاالنکہ تمہيں معلوم ہونا چاہيے کہ دين وشريعت ﷲ کا فضل
ہے اور يہ کسی کی ميراث نہيں بلکہ وه اپنا فضل جسے چاہتا ہے ديتا ہے۔ اور اسے معلوم ہے
کہ يہ فضل کس کو دينا چاہيے۔
َو ِﻣ ْﻦ َا ْﮬﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻣ ْﻦ ِا ْن اتَ ْ َﻣﻨْ ُﻪ ِﺑ ِﻘﻨْ َﻄ ٍﺎر ﻳ ُّ َﺆ ِ ّدﻩٖ ٓ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ۚ َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ِا ْن اتَ ْ َﻣﻨْ ُﻪ ِﺑ ِﺪﻳْﻨَ ٍﺎر َّﻻ ﻳُ َﺆ ِ ّد ٖﻩٓ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِا َّﻻ َﻣﺎ ُد ْﻣ َﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻗَﺎۗﯨ ًﻤﺎ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﰲ
ِٕ
ْ ُاﻻ ِ ّﻣ ٖ ّ َﲔ َﺳ ِﺒ ْﻴ ٌﻞ ۚ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 75
بعض اہل کتاب تو ايسے ہيں کہ اگر تو خزانے کا امين بنا دے تو بھی وه واپس کر ديں اور ان
ميں سے بعض ايسے بھی ہيں کہ اگر تو انہيں ايک دينار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کريں۔
ہاں يہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھﮍا رہے ،يہ اس لئے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے
کہ ہم پر ان جاہلوں )غير يہودی( کے حق کا کوئی گناه نہيں يہ لوگ باوجود جاننے کے ﷲ ٰ
تعالی
پر جھوٹ کہتے ہيں )(١۔
ٰ
دعوی کرتے تھے
٧٥۔) ١ان پﮍھ۔ جاہل( سے مراد مشرکين عرب ہيں يہود کے بدديانت لوگ يہ
ٰ
کہ چونکہ مشرک ہيں اس لئے ان کا مال ہﮍپ کر لينا جائز ہے اس ميں کوئی گناه نہيں ﷲ تعالی
نے فرمايا کہ يہ ﷲ پر جھوٹ بولتے ہيں ﷲ ٰ
تعالی کس طرح کسی کا مال ہﮍپ کر جانے کی
اجازت دے سکتا ہے اور بعض تفسيری روايات ميں ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی يہ
سن کر فرمايا کہ ' ﷲ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا زمانہ جاہليت کی تمام چيزيں ميرے قدموں
تلے ہيں سوائے امانت کے کہ وه ہر صورت ميں ادا کی جائے گی چاہے وه کسی نيکوکار کی
ہو يا بدکار کی۔ )ابن کثير وفتح القدير( افسوس ہے کہ يہود کی طرح آج بعض مسلمان بھی
مشرکين کا مال ہﮍپ کرنے کے ليے کہتے ہيں کہ دارالحرب کا سود ناجائز ہے اور حربی کے
مال کے ليے کوئی عصمت نہيں۔
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 76
ﺑ َ ٰﲇ َﻣ ْﻦ َا ْو ٰﰱ ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪﻩٖ َواﺗ َّ ٰﻘﻰ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
کيوں نہيں )مواخذه ہوگا( البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہيزگاری کرے تو ﷲ ٰ
تعالی
بھی ايسے پرہيزگاروں سے محبت کرتا ہے )(١۔
٧٦۔ ١قرار پورا کرے کا مطلب وه عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے يا ہر نبی کے واسطے سے
ان کی امتوں سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان النے کی بابت ليا گيا ہے اور پرہيزگاری
کرے يعنی ﷲ ٰ
تعالی کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم نے بيان فرمائيں۔ ايسے لوگ يقينا مواخذه ٰالہی سے نہ صرف محفوظ رہيں گے بلکہ
محبوب باری ٰ
تعالی ہونگے۔
ۗ
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َْﺸ َ ُﱰ ْو َن ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َو َﻻ ﻳُ َﺰ ِﻛّﳱْ ِ ْﻢ ۠ َوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
اهلل َو َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َﻻ ﺧ ََﻼ َق ﻟَﮭ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو َﻻ ﻳُ َ ِﳫّ ُﻤﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
77
ٰ
بيشک وه لوگ جو ﷲ تعالی کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قيمت پر بيچ ڈالتے ہيں ،ان کے
لئے آخرت ميں کوئی حصہ نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی نہ ان سے بات چيت کرے گا ،اور نہ ان کی طرف
قيامت کے دن ديکھے گا ،نہ انہيں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے )(١۔
٧٧۔ ١مذکوره افراد کے برعکس دوسرے لوگوں کا حال بيان کيا گيا ہے اور يہ دو طرح کے
لوگ شامل ہيں ايک تو وه جو عہد ٰالہی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دينی
مفادات کے لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان نہيں الئے دوسرے وه لوگ ہيں جو جھوٹی
قسميں کھا کر اپنا سودا بيچتے ہيں يا کسی کا مال ہﮍپ کر جاتے ہيں جيسا کہ احاديث ميں وارد
ہے۔ مثالً نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھيانے کے لئے جھوٹی
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قسم کھائے وه ﷲ سے اس حال ميں ملے گا کہ ﷲ اس پر غضب ناک ہوگا نيز فرمايا تين آدميوں
سے ﷲ ٰ
تعالی نہ کالم کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف ديکھے گا اور نہ انہيں پاک کرے گا اور
ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ان ميں ايک وه شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذريعے سے اپنا
سودا بيچتا ہے۔ متعدد احاديث ميں يہ باتيں بيان کی گئی ہيں۔ )ابن کثيرو فتح القدير(
اهلل ۚ َوﻳَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣﺎ ُﮬ َﻮ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
َوا َِّن ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ﻟ َ َﻔ ِﺮﻳْﻘًﺎ ﻳَّﻠْ ٗﻮ َن َاﻟْ ِﺴﻨَﺘَﮭ ُْﻢ ِاب ْﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻟ َﺘ ْﺤ َﺴـ ُﺒ ْﻮ ُﻩ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو َﻣﺎ ُﮬ َﻮ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ۚ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ُﮬ َﻮ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل
ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن  78
يقينا ً ان ميں ايسا گروه بھی ہے جو کتاب پﮍھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب
ہی کی عبارت خيال کرو حاالنکہ دراصل وه کتاب ميں سے نہيں ،اور يہ کہتے بھی ہيں کہ وه
تعالی کی طرف سے ہے حاالنکہ دراصل وه ﷲ کی طرف سے نہيں ،وه تو دانستہ ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی
پر جھوٹ بولتے ہيں )(١۔
ٰ
٧٨۔ ١يہ يہود کے ان لوگوں کا تذکره ہے جنہوں نے کتاب الہی )تورات( ميں نہ صرف بدديانتی
و تبديلی کی بلکہ دو جرم بھی کئے ايک تو زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پﮍھتے جس سے
عوام کو خالف واقعہ تاثر دينے ميں وه کامياب رہتے دوسرا وه اپنی خود ساختہ باتوں ميں عند
ﷲ باور کراتے بد قسمتی امت محمديہ کے مذہبی پيشواؤں ميں بھی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی
پيشن گوئی )تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پيروی کرو گے( کے مطابق بکثرت ايسے
لوگ ہيں جو دينوی اغراض يا جماعتی تعصب يا فقہی جمود کی وجہ سے قرآن کريم کے ساتھ
بھی يہی معاملہ کرتے ہيں پﮍھتے قرآن کی آيت ہيں اور مسئلہ اپناخود ساختہ بيان کرتے ہيں
عوام سمجھتے ہيں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بيان کيا ہے حاالنکہ اس مسئلے کا
قرآن سے کوئی تعلق نہيں ہوتا يا پھر آيات ميں معنوی تبديلی و طمع سازی سے کام ليا جاتا ہے
تاکہ باور يہی کرايا جائے کہ يہ من عند ﷲ ہے۔
اهلل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ُﺤ ْ َﲂ َواﻟﻨُّ ُﺒ َّﻮ َة ُ َّﰒ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ َل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻋ َﺒﺎدًا ِ ّ ْﱄ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا َرٰﺑ ّـ ِﻨ ٖ ّ َﲔ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮ َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َو ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
ﴩ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆﺗِ َﻴ ُﻪ ٰ ّ ُ
َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﺒَ َ ٍ

ﺗَﺪْ ُر ُﺳ ْﻮ َن ۙ 79
کسی ايسے انسان کو جسے ﷲ ٰ
تعالی کتاب و حکمت اور نبوت دے ،يہ الئق نہيں کہ پھر بھی وه
لوگوں سے کہے کہ تم ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر ميرے بندے بن جاؤ ،بلکہ وه تو کہے گا کہ تم سب
رب کے ہو جاؤ ) (١تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پﮍھنے کے سبب۔
عيسی عليہ السالم کو
٧٩۔ ١يہ عيسائيوں کے ضمن ميں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت
ٰ
خدا بنايا ہوا ہے حاالنکہ وه ايک انسان تھے جنہيں کتاب و حکمت اور نبوت سے سرفراز کيا گيا
ٰ
دعوی نہيں کر سکتا کہ ﷲ کو چھوڑ کر ميرے پجاری اور بندے بن
تھا۔ ايسا کوئی شخص يہ
جاؤ بلکہ وه تو يہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ َربﱠانِ ﱡی رب کی طرف منسوب ہے ،الف اور
نون کا اضافہ مبالغہ کے لئے ہے۔ )فتح القدير(
٧٩۔ ٢يعنی کتاب ﷲ کی تعليم و تدريس کے نتيجے ميں رب کی شناخت اور رب سے
خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہئے ،اسی طرح کتاب ﷲ کا علم رکھنے والے کے لئے
ضروری ہے کہ وه لوگوں کو بھی قرآن کی تعليم دے۔ اس آيت سے واضح ہے کہ جب ﷲ کے
پيغمبروں کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ وه لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم ديں ،تو کسی
اور کو يہ کيونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ )ابن کثير(

َو َﻻ َ ْاي ُﻣ َﺮُ ْﰼ َا ْن ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬوا اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ َﺔ َواﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ َا ْر َاب ًاب ۭ َا َ ْاي ُﻣ ُﺮُ ْﰼ ِاب ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 80
ِٕ
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اور يہ نہيں ہو سکتا کہ وه تمہيں فرشتوں اور نبيوں کو رب بنانے کا حکم دے کيا وه تمہارے
مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہيں کفر کا حکم دے گا۔)(١
٨٠۔ ١يعنی نبيوں اور فرشتوں )يا کسی اور کو( رب والی صفات کا حامل باور کرانا يہ کفر ہے۔
تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ايک نبی يہ کام بھال کس طرح کر سکتا ہے؟ کيونکہ نبی کا
کام تو ايمان کی دعوت دينا ہے جو ﷲ وحده ال شريک کی عبادت کا نام ہے۔ آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے فرمايا۔ ﷲ کی پناه اس بات سے ہے کہ ہم ﷲ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کريں يا
کسی کو اس کا حکم ديں ﷲ نے مجھے نہ اس لئے بھيجا ہے نہ اس کا حکم ہی ديا ہے۔ اس پر يہ
آيت نازل ہوئی۔ )ابن کثير۔ بحوالہ سيرة ابن ہشام(
ﴏ ْي ۭ
اهلل ِﻣ ْﻴﺜ ََﺎق اﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ ﻟ َ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْ ُﺘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ َّو ِﺣ ْﳬَ ٍﺔ ُ َّﰒ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ُّﻣ َﺼ ِّﺪ ٌق ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ﻟ َ ُﺘ ْﺆ ِﻣ ُ َّﲍ ِﺑ ٖﻪ َوﻟ َ َﺘ ْﻨ ُ ُ ﻧ
َوِا ْذ َاﺧ ََﺬ ٰ ّ ُ
ﴫ َّ ٗﻪ ۭ ﻗَﺎ َل َء َا ْﻗ َﺮ ْر ُ ْﰎ َو َاﺧ َْﺬ ُ ْﰎ ﻋَ ٰﲇ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِا ْ ِ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ْﻗ َﺮ ْرانَ ۭ ﻗَﺎ َل ﻓَ ْﺎﺷﻬَﺪُ ْوا َو َاانَ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 81
جب ﷲ ٰ
تعالی نے نبيوں سے عہد ليا کہ جو کچھ ميں تمہيں کتاب و حکمت سے دوں پھر تمہارے
پاس وه رسول آئے جو تمہارے پاس کی چيز کو سچ بتائے تو تمہارے لئے اس پر ايمان النا اور
اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ) (١فرمايا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر ميرا ذمہ لے
رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہميں اقرار ہے۔ فرمايا تو اب گواه رہو اور خود ميں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں ميں ہوں۔
٨١۔ ١يعنی ہر نبی سے يہ وعده ليا گيا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت ميں اگر دوسرا نبی آئے
گا تو اس پر ايمان النا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا جب نبی کی موجودگی ميں آنے والے
نئے نبی پر خود اس نبی کو ايمان النا ضروری ہے تو ان کی امتوں کے لئے تو اس نئے نبی پر
اولی ضروری ہے بعض مفسرين نے اس کا يہی مفہوم مراد ليا ہے۔ يعنی
ايمان النا بطريق ٰ
حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی بابت تمام نبيوں سے عہد ليا گيا کہ اگر ان کے
دور ميں وه آجائيں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ايمان النا ہوگا ليکن يہ واقعہ ہے پہلے معنی
ميں ہی يہ دوسرا مفہوم از خود آجاتا ہے اس لئے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہال مفہوم ہی زياده
صحيح ہے اس مفہوم کے لحاظ سے بھی يہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منير
کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہيں جل سکتا جيسا کہ حديث ميں آتا ہے کہ ايک مرتبہ حضرت
عمر رضی ﷲ عنہ تورات کے اوراق پﮍھ رہے تھے تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم يہ ديکھ کر
غضب ناک ہوئے اور فرمايا کہ "قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں محمد صلی ﷲ عليہ
وسلم کی جان ہے کہ اگر
موسی عليہ السالم بھی زنده ہو کر آجائيں اور تم مجھے چھوڑ کر ان
ٰ
کے پيچھے لگ جاؤ تو گمراه ہو جاؤ گے۔ )مسند احمد بحوالہ ابن کثير( بہرحال اب قيامت تک
واجب االتباع صرف محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں اور نجات انہی کی اطاعت ميں
منحصر ہے نہ کہ کسی امام کی اندھی تقليد يا کسی بزرگ کی بيعت ميں۔ جب کسی پيغمبر کا
سکہ اب نہيں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غير مشروط اطاعت کی مستحق کيوں کر ہو سکتی
ہے؟ اصر بمعنی عہد اور ذمہ ہے۔
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 82
ِٕ
پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائيں وه يقينا ً پورے نافرمان ہيں۔)(١
ٰ
٨٢۔ ١يہ اہل کتاب )يہود و
نصاری( اور ديگر اہل مذہب کو تنبہہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد
بھی ان پر ايمان النے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خالف ہے جو ﷲ
ٰ
تعالی نے نبيوں کے واسطے سے ہر امت سے ليا اور اس عہد سے انحراف کفر ہے۔ فسق يہاں
کفر کے معنی ميں ہے کيونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہيں سراسر کفر ہے۔
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َاﻓَﻐ ْ ََﲑ ِد ْﻳ ِﻦ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َﻃ ْﻮﻋًﺎ َّو َﻛ ْﺮ ًﮬﺎ َّو ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 83
اهلل ﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮ َن َو َ ٗ ٓهل َا ْﺳ َ َﲅ َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
کيا وه ﷲ کے دين کے سوا اور دين کی تالش ميں ہيں؟ حاالنکہ تمام آسمانوں اور سب زمين
والے ﷲ ٰ
تعالی ہی کے فرمانبردار ہيں خوشی سے ہوں يا ناخوشی سے ) (١سب اسی کی طرف
لوٹائے جائيں گے۔
ٰ
٨٣۔ ١جب آسمان اور زمين کی کوئی چيز ﷲ تعالی کی قدرت و مشيت سے باہر نہيں چاہے
خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسالم سے کيوں گريز کرتے
ہو؟ اگلی آيت ميں ايمان النے کا طريقہ بتال کر )کہ ہر نبی اور ہر ُمنَزل کتاب پر بغير تفريق کے
ايمان النا ضروری ہے( پھر کہا جا رہا ہے کہ اسالم کے سوا کوئی اور دين قبول نہيں ہوگا کسی
اور دين کے پيروکاروں کے حصے ميں سوائے کھانے کے اور کچھ نہيں آئے گا۔
ﻗُ ْﻞ ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَ ٰ ٓﲆ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوا ِْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب َو ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ ِﺎط َو َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ِﻋﻴ ْٰﴗ َواﻟﻨَّ ِﺒﻴُّ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۠ َﻻ ﻧُﻔ ّ َِﺮ ُق ﺑ َ ْ َﲔ َا َﺣ ٍﺪ
ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ ۡ َو َ ْﳓ ُﻦ َ ٗهل ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 84
آپ کہہ ديجئے کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گيا ہے اور جو کچھ ابراہيم عليہ السالم
موسی
اور اسماعيل عليہ السالم اور يعقوب عليہ السالم اور ان کی اوالد پر اتارا گيا اور جو کچھ
ٰ
عيسی عليہما السالم پر اور دوسرے )انبياء عليہما السالم( ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے دئيے گئے
و
ٰ
ٰ
ان سب پر ايمان الئے ) (١ہم ان ميں سے کسی کے درميان فرق نہيں کرتے اور ہم ﷲ تعالی کے
فرمانبردار ہيں۔
٨٤۔ ١يعنی تمام سچے نبيوں پر ايمان النا کہ وه اپنے اپنے وقت ميں ﷲ کی طرف سے مبعوث
تھے نيز ان پر جو الہامی کتابيں نازل ہوئيں ان کی بابت بھی عقيده رکھنا کہ وه آسمانی کتابيں
تھيں اور واقعۃً ﷲ کی طرف سے نازل ہوئی تھيں ضروری ہے۔ گو اب عمل صرف قرآن کريم
پر ہی ہوگا کيونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر ديا۔
ﴪْﻳ َﻦ 85
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒﺘَـﻎ ِ ﻏَ ْ َﲑ ْ ِاﻻ ْﺳ َﻼ ِم ِدﻳْﻨًﺎ ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣﻨْ ُﻪ ۚ َو ُﮬ َﻮ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
جو شخص اسالم کے سوا اور دين تالش کرے ،اس کا دين قبول نہ کيا جائے گا اور وه آخرت
ميں نقصان پانے والوں ميں ہوگا۔
اهلل َﻻﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 86
َﻛ ْﻴ َﻒ ﳞَ ْ ِﺪي ٰ ّ ُ
اهلل ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﺑ َ ْﻌﺪَ ِاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ َوﺷَ ﻬِﺪُ ْوٓا َا َّن َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َﺣ ٌّﻖ َّو َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی ان لوگوں کو کيسے ہدايت دے گا جو اپنے ايمان النے اور رسول کی حقانيت کی گواہی
دينے اور اپنے پاس روشن دليليں آجانے کے بعد کافر ہو جائيں ،ﷲ ٰ
تعالی ايسے بے انصاف
لوگوں کو راه راست پر نہيں التا۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ُﮬ ْﻢ َا َّن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻟ َ ْﻌﻨَ َﺔ ٰ ّ ِ

اهلل َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ َواﻟﻨَّ ِﺎس َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 87
ِٕ
ِٕ
کہ ان پر ﷲ ٰ
تعالی کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔
ان کی تو يہی سزا ہے

ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۚ َﻻ ُ َﳜﻔَّ ُﻒ َﻋ ْﻨﮭُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب َو َﻻ ُﮬ ْﻢ ﻳُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ْو َن ۙ 88
جس ميں يہ ہميشہ پﮍے رہيں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکا کيا جائے گا نہ انہيں مہلت دی جائے
گی۔
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اتَ ﺑُ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل َو َا ْﺻﻠَ ُﺤ ْﻮا
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مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصالح کرليں تو بيشک ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان
ہے۔)(١
٨٩۔ ١انصار ميں سے ايک مسلمان مرتد ہو گيا اور مشرکوں سے جا مال ليکن جلدی ہی اسے
ندامت ہوئی اور اس نے لوگوں کے ذريعے سے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم تک پيغام بھجوايا
کہ ميری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پر يہ آيت نازل ہوئيں ان آيات سے معلوم ہوا کہ مرتد کی
سزا اگرچہ بہت سخت ہے کيونکہ اس نے حق پہچاننے کے بعد بغض اور عناد اور سرکشی
ٰ
سے حق سے انکار کيا تاہم اگر کوئی خلوص دل سے توبہ اور اپنی اصالح کر لے تو ﷲ تعالی
غفور و رحيم ہے اس کی توبہ قابل قبول ہے۔
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﺑ َ ْﻌﺪَ ِاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ُ َّﰒ ْازدَاد ُْوا ُﻛ ْﻔ ًﺮا ﻟ َّ ْﻦ ﺗُ ْﻘ َﺒ َﻞ ﺗ َْﻮﺑ َ ُﺘﮭ ُْﻢ ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟﻀَّ ﺎۗﻟ ُّ ْﻮ َن 90
ِٕ
بيشک جو لوگ ) (١اپنے ايمان النے کے بعد کفر کريں پھر کفر ميں بﮍھ جائيں ان کی توبہ
ہرگز قبول نہ کی جائے گی ) (٢يہی گمراه لوگ ہيں۔
٩٠۔ ١اس آيت ميں ان کی سزا بيان کی جا رہی ہے جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفيق سے
محروم رہيں اور کفر پر انتقال ہو۔
٩٠۔ ٢اس سے وه توبہ مراد ہے جو موت کے وقت ہو۔ ورنہ توبہ کا دروازه تو ہر ايک کے
لئے ہر وقت کھال ہے۔ اس سے پہلی آيت ميں بھی قبوليت توبہ کا اثبات ہے۔ عالوه ازيں قرآن
ميں ﷲ ٰ
تعالی نے بار بار توبہ کی اہميت اور قبوليت کو بيان فرمايا ہے۔)وہو الذی يقبل التوبۃ عن
عباده۔( "الشوری ۔"٢۵کيا انہوں نے نہيں جانا کہ ﷲ ٰ
تعالی بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور
احاديث ميں بھی يہ مضمون بﮍی وضاحت سے بيان ہوا ہے اس ليے اس آيت سے مراد آخری
ت التﱠوْ بَةُ
سانس کی توبہ ہے جو نامقبول ہے جيسا کہ قرآن کريم کے ايک اور مقام پر ہے ) َولَ ْي َس ِ
ض َر اَ َح َدھُ ُم ْال َموْ ُ
ال اِنﱢ ْى تُب ُ
ْت ْال ٰــٔنَ ( 4۔ النساء (18:ان کی توبہ
ت قَ َ
ت ۚ◌ َح ٰتّى اِ َذا َح َ
لِلﱠ ِذ ْينَ يَ ْع َملُوْ نَ السﱠـي ٰﱢا ِ
قبول نہيں ہے جو برائی کرتے رہتے ہيں يہاں تک کہ جب ان ميں سے ايک کو موت آنے لگتی
ہے تو کہتا ہے ميری توبہ ۔ حديث ميں بھی ہے ان ﷲ يقبل توبۃ العبد مالم يغرغر۔ مسند احمد،
ترمذی۔ بحوالہ فيض القدير شرح الجامع الصغير۔ ﷲ ٰ
تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا
ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے يعنی جان کنی کے وقت کی توبہ قبول نہيں۔
ۗ
ﴫْﻳ َﻦ ۧ 91

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻣﺎﺗ ُْﻮا َو ُﮬ ْﻢ ُﻛﻔَّ ٌﺎر ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ِﺪ ِﮬ ْﻢ ِّﻣ ْﻞ ُء ْ َاﻻ ْر ِض َذ َﮬ ًﺒﺎ َّوﻟ َ ِﻮ اﻓْﺘَﺪٰ ى ِﺑ ٖﻪ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ َّو َﻣﺎ ﻟَﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧٰ ّ ِ ِ
ِٕ
ہاں جو لوگ کفر کريں اور مرتے دم تک کافر رہيں ان ميں سے کوئی اگر زمين بھر سونا دے
گو فديئے ميں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کيا جائے گا۔ يہی لوگ ہيں جن کے لئے تکليف دينے
واال عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہيں۔)(١
 ١۔ ١٩حديث ميں آتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی قيامت والے دن ايک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تيرے
پاس دنيا بھر کا سامان ہو تو کيا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دينا پسند کرے گا؟ وه کہے
گا"ہاں" ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا ميں نے دنيا ميں تجھ سے اس سے کہيں زياده آسان بات کا مطالبہ
کيا تھا کہ ميرے ساتھ شرک نہ کرنا مگر تو شرک سے باز نہيں آيا )مسند احمد وھکذا اخرجہ
البخاری ومسلم۔ ابن کثير( اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے ليے جہنم کا دائمی عذاب ہے اس نے
اگر دنيا ميں کچھ اچھے کام بھی کيے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وه بھی ضائع ہی جائيں گے
جيسا کہ حديث ميں ہے کہ عبد ﷲ بن جدعان کی بابت پوچھا گيا کہ وه مہمان نواز ،غريب پرور
تھا اور غالموں کو آزاد کرنے واال تھا کيا يہ اعمال سے نفع ديں گے؟ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا"نہيں" کيونکہ اس نے ايک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہيں مانگی
)صحيح مسلم۔ کتاب االيمان( اسی طرح اگر کوئی شخص وہاں زمين بھر سونا بطور فديہ دے کر
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يہ چاہے کہ وه عذاب جہنم سے بچ جائے تو يہ ممکن نہيں ہوگا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا
ہی کيا؟ اور اگر بالفرض اس کے پاس دنيا بھر کے خزانے ہوں اور انہيں دے کر عذاب سے
چھوٹ جانا چاہے تو يہ بھی نہيں ہوگا ،کيونکہ اس سے وه معاوضہ يا فديہ قبول ہی نہيں کيا
جائے گا۔ جس طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمايا ) ﱠو َال يُ ْقبَ ُل ِم ْنھَا َع ْد ٌل ﱠو َال تَ ْنفَ ُعھَا َشفَا َعةٌ( 2۔
البقرة (123:اس سے کوئی معاوضہ قبول کيا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائده دے گی۔
)البيع فيہ وال خالل( اس دن ميں کوئی خريد وفروخت ہو گی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔

پاره 04
اهلل ِﺑ ٖﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 92
ﳾ ٍء ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ﻟَ ْﻦ ﺗَﻨَﺎﻟُﻮا اﻟْ ِ َّﱪ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮ َن ڛ َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َ ْ
جب تم اپنی پسنديده چيز سے ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھالئی نہ پاؤ گے
) (١اور تم جو خرچ کرو اسے ﷲ بخوبی جانتا ہے )(٢۔
٩٢۔ ١بر )نيکی بھالئی( سے مراد عمل صالح يا جنت ہے )فتح القدير( حديث ميں آتا ہے جب يہ
آيت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی ﷲ عنہ جو مدينہ کے اصحاب حيثيت ميں سے
تھے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کيا کہ يارسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم! بيرحا کا باغ مجھے سب سے زياده محبوب ہے ،ميں اسے ﷲ کی رضا کے
لئے صدقہ کرتا ہوں ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' وه تو بہت نفع بخش مال ہے ،ميری
رائے يہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں ميں تقسيم کر دو ' چنانچہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عم زادوں ميں تقسيم کر ديا ،اچھی چيز صدقہ کی
جائے ،يہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طريقہ ہے۔ جس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ کمتر
چيز يا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چيز يا استعمال شده پرانی چيز کا صدقہ نہيں کيا جا سکتا يا
اس کا اجر نہيں ملے گا۔ اس قسم کی چيزوں کا صدقہ کرنا بھی يقينا جائز اور باعث اجر ہے گو
کمال و افضليت محبوب چيز کے خرچ کرنے ميں ہے۔
٩٢۔ ٢تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی يا بری چيز ،ﷲ اسے جانتا ہے ،اس کے مطابق جزا
سے نوازے گا۔
ﰻ َّ
ُ ُّ
ﴎا ۗ ِءﻳْ ُﻞ ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﮫ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﺗ َ َُّﲋ َل اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ُﺔ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ِابﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ ﻓَﺎﺗْﻠُ ْﻮ َﮬﺎ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 93
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ِا َّﻻ َﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم ِا ْ َ
اﻟﻄ َﻌﺎ ِم َﰷ َن ِﺣ ًّﻼ ِﻟ ّ َﺒ ِ ْ ٓﲎ ِا ْ َ
تورات کے نزول سے پہلے )حضرت( يعقوب )عليہ السالم( نے جس چيز کو اپنے اوپر حرام
کر ليا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائيل پر حالل تھے آپ کہہ ديجئے کہ اگر تم سچے ہو
تو تورات لے آؤ اور پﮍھ کر سناؤ )(١۔
٩٣۔ ١يہ اور ما بعد دو آيتيں يہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئيں کہ انہوں نے نبی کريم صلی
ﷲ عليہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم دين ابراہيمی کے پيروکار ہونے کا دعوی
کرتے ہيں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہيں جب کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دين
ابراہيمی ميں حرام تھا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہود کا دعوی غلط ہے حضرت ابراہيم کے دين ميں
يہ چيزيں حرام نہيں تھيں۔ ہاں البتہ بعض چيزيں اسرائيل )حضرت يعقوب عليہ السالم نے خود
اپنے اوپر حرام کر لی تھيں اور وه يہی اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا )اس کی ايک وجہ نذر يا
بيماری تھی اور حضرت يعقوب عليہ السالم کا يہ فعل بھی نزول تورات سے پہلے کا ہے۔ اس
ليے کہ تورات تو حضرت ابراہيم عليہ السالم و حضرت يعقوب عليہ السالم کے بہت بعد نازل
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ٰ
دعوی کر سکتے ہو؟ عالوه ازيں تورات ميں بعض چيزيں
ہوئی ہے۔ پھر تم کس طرح مزکوره
تم )يہوديوں( پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھيں۔ )سورة االنعام ٤٦۔
النساء۔ (١٦٠اگر تمہيں يقين نہيں ہے تو تورات الؤ اور اسے پﮍھ کر سناؤ جس سے يہ بات
واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے زمانے ميں يہ چيزيں حرام نہيں تھيں
اور تم پر بھی بعض چيزيں حرام کی گئيں تو اس کی وجہ تمہاری ظلم و زيادتی تھی يعنی ان کی
حرمت بطور سزا تھی۔ )ايسرالتفاسير(
ﻓَ َﻤ ِﻦ اﻓْ َﱰٰى ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۬ 94
ِٕ
اس کے بعد بھی جو لوگ ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ بہتان باندھيں وه ہی ظالم ہيں۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 95
اهلل ۣﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ِﻣﻠَّـ َﺔ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ُﻗ ْﻞ َﺻﺪَ َق ٰ ّ ُ
کہہ ديجئے کہ ﷲ سچا ہے تم سب ابراہيم حنيف کی ملت کی پيروی کرو جو مشرک نہ تھے۔

ِا َّن َا َّو َل ﺑَﻴ ٍْﺖ ُّو ِﺿـ َﻊ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َّ ِذل ْي ِﺑ َﺒﻜَّ َﺔ ُﻣ ٰ َﱪ ًﰷ َّو ُﮬﺪً ى ِﻟ ّـﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۚ 96
ﷲ ٰ
تعالی کا پہال گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کيا گيا وہی ہے جو مکہ )شريف( ميں ہے )(١
جو تمام دنيا کے لئے برکت اور ہدايت واال ہے۔
٩٦۔ ا يہ يہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے ،وه کہتے تھے کہ بيت المقدس سب سے پہال
عبادت خانہ ہے۔ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم اور ان کے ساتھيوں نے اپنا قبلہ کيوں بدل ليا؟ اس
ٰ
کے جواب ميں اور اس کے جواب ميں کہا گيا تمہارا يہ
دعوی بھی غلط ہے۔ پہال گھر جو ﷲ
کی عبادت کے ليے تعمير کی گيا ہے وه ہے جو مکہ ميں ہے۔
اهلل ﻏَ ِ ٌّﲎ ﻋ َِﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ
ِﻓ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳٰ ٌﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٌﺖ َّﻣ َﻘﺎ ُم ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ڬ َو َﻣ ْﻦ َدﺧ َ َٗهل َﰷ َن ٰا ِﻣﻨًﺎ ۭ َو ِ ٰ ّ ِهلل ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس ِﺣ ُّﺞ اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ َﻣ ِﻦ ْاﺳـﺘَ َـﻄﺎ َع ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۭ َو َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
97
جس ميں کھلی کھلی نشانياں ہيں مقام ابراہيم ہے اس ميں جو آجائے امن واال ہو جاتا ہے ) (١ﷲ
ٰ
تعالی نے ان لوگوں پر جو اس طرف کی راه پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر ديا ہے )(٢
اور جو کوئی کفر کرے تو ﷲ ٰ
تعالی )اس سے( بلکہ( تمام دنيا سے بےپرواه ہے )(٣۔
٩٧۔ ١اس ميں قتال ،خون ريزی ،شکار ٰ
حتی کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔
٩٧۔ ٢راه پا سکتے ہوں کا مطلب زاد راه کی استطاعت اور فراہمی ہے۔ يعنی اتنا خرچ کہ سفر
کے اخراجات پورے ہو جائيں۔ عالوه ازيں استطاعت کے مفہوم ميں يہ بھی داخل ہے کہ راستہ
پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے اسی طرح يہ بھی ضروری ہے کہ صحت اور تندرستی
کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو نيز عورت کے لئے محرم بھی ضروری ہے۔ يہ آيت ہر صاحب
استطاعت کے لئے وجوب حج کی دليل ہے اور احاديث سے امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ يہ
عمر ميں صرف ايک دفعہ فرض ہے۔
٩٧۔ ٣استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبير کيا ہے جس سے حج کی
فرضيت ميں اور اس کی تاکيد ميں کوئی شبہ نہيں رہتا۔ احاديث ميں بھی ايسے شخص کے لئے
وعيد آئی ہے۔
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َاي ْﮬ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻟ َﻢ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 98
اهلل ڰ َو ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب تم ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کے ساتھ کفر کيوں کرتے ہو جو کچھ تم
کرتے ہو ﷲ اس پر گواه ہے۔
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ُﻗ ْﻞ ٰ ٓ َاي ْﮬ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻟ َﻢ ﺗ َُﺼﺪ ُّْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 99
اهلل َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ﺗَ ْﺒﻐ ُْﻮﻧَﮭَﺎ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ َّو َاﻧ ُ ْْﱲ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ ُء َۭو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
ان اہل کتاب سے کہو کہ تم ﷲ ٰ
تعالی کی راه سے لوگوں کو کيوں روکتے ہو؟ اور اس ميں عيب
ٹٹولتے ہو حاالنکہ تم خود شاہد ہو ) (١ﷲ ت ٰ
عالی تمہارے اعمال سے بےخبر نہيں۔
٩٩۔ ١يعنی تم جانتے ہو کہ يہ دين اسالم حق ہے ،اس کے داعی ﷲ کے سچے پيغمبر ہيں
کيونکہ يہ باتيں ان کتابوں ميں درج ہيں جو تمہارے انبياء پر اتريں اور جنہيں تم پﮍھتے ہو۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْن ﺗ ُِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮا ﻓَ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳَ ُﺮد ُّْو ُ ْﰼ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ٰﻛ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٠٠
اے ايمان والو! اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتيں مانو گے تو وه تمہارے ايمان النے
کے بعد مرتد و کافر بنا ديں گے۔
١٠٠۔ ١يہوديوں کے مکرو فريب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراه کرنے کی مذموم
کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبيہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی ان کی سازشوں
سے ہوشيار رہو اور قرآن کی تالوت کرنے اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے موجود ہونے
کے باوجود کہيں يہود کے جال ميں نہ پھنس جانا۔ اس کا پس منظر تفسيری روايات ميں اسطرح
بيان کيا گيا ہے۔ کہ انصار کے دو قبيلے اوس اور خزرج ايک مجلس ميں اکھٹے بيٹھے باہم
گفتگو کر رہے تھے کہ شاس بن قيس يہودی ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پيار ديکھ
کر جل بھن گيا پہلے يہ ايک دوسرے کے سخت دشمن تھے اب اسالم کی برکت سے باہم شيرو
شکر ہوگئے ہيں۔ اس نے ايک نوجوان کے ذمے يہ کام لگايا کہ وه ان کے درميان جنگ بعاث کا
تذکره کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درميان ہوئی تھی انہوں نے ايک دوسرے کے
خالف رزميہ اشعار کہے تھے وه ان کو سنائے۔ چنانچہ اس نے ايسا ہی کيا ،جس سے ان دونوں
قبيلوں کے درميان جذبات بھﮍک اٹھے اور ايک دوسرے کو گالی گلوچ دينے لگے يہاں تک کے
ہتھيار اٹھانے کے لئے للکار اور پکار شروع ہوگئی اور قريب تھا کہ ان کا باہم قتال بھی شروع
ہو جائے کہ اتنے ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم تشريف لے آئے اور انہيں سمجھايا اور وه باز
آگئے اس پر يہ آيت بھی اور جو آگے آرہی ہيں وه بھی نازل ہوئيں )ابن کثير(
َو َﻛ ْﻴ َﻒ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ُﺖ ٰ ّ ِ
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ ١٠١ۧ
اهلل َو ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﺘ ِﺼ ْﻢ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَ َﻘﺪْ ُﮬ ِﺪ َي ِا ٰﱃ ِ َ
)گويا يہ ظاہر ہے کہ( تم کيسے کفر کر سکتے ہو؟ باوجوديکہ تم پر ﷲ ٰ
تعالی کی آيتيں پﮍھی
جاتی ہيں اور تم ميں رسول ﷲ )صلی ﷲ عليہ وسلم( موجود ہيں جو شخص ﷲ کے دين کو
مضبوط تھام لے ) (١تو بالشبہ اسے راه راست دکھا دی گئی۔
١٠١۔  ١اعتصام با ۔ ﷲ کے دين کو مضبوطی سے تھام لينا اور اس کی اطاعت ميں کوتاہی نہ
کرنا۔
اهلل َﺣ َّﻖ ﺗُ ٰﻘ ِﺘﮫٖ َو َﻻ ﺗَ ُﻤ ْﻮﺗُ َّﻦ ِا َّﻻ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٠٢
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہيے ) (١ديکھو مرتے دم تک مسلمان ہی
رہنا
١٠٢۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ اسالم کے احکام و فرائض پورے طور پر بجا الئے جائيں اور
منہيات کے قريب نہ جايا جائے بعض کہتے ہيں کہ اس آيت سے صحابہ کرام پريشان ہوئے تو
ﷲ ٰ
تعالی نے دوسری آيت نازل فرما دی ﷲ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو جس طرح اپنی
طاقت سے ڈرنے کا حق ہے )فتح القدير(

Page 132 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َوا ْﻋ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮا ِ َﲝ ْﺒﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّو َﻻ ﺗَﻔ ََّﺮﻗُ ْﻮا َ۠و ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْذ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َا ْﻋﺪَ ا ۗ ًء ﻓَ َﺎﻟ َّ َﻒ ﺑ َ ْ َﲔ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ْﺤ ُ ْﱲ ِﺑﻨِ ْﻌ َﻤ ِﺘﮫٖٓ ِاﺧ َْﻮاانً ۚ َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻋَ ٰﲇ ﺷَ ﻔَﺎ ُﺣ ْﻔ َﺮ ٍة ِ ّﻣ َﻦ
َّ
َ
اهلل ﻟ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘﮫٖ ﻟ َ َﻌﻠ ُ ْﲂ ﺗَﮭْ َﺘﺪُ ْو َن ١٠٣
اﻟﻨَّ ِﺎر ﻓَ َﺎﻧْ َﻘ َﺬ ُ ْﰼ ِ ّﻣﻨْﮭَﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
تعالی کی رسی کو سب ملکر مضبوط تھام لو ) (١اور پھوٹ نہ ڈالو ) (٢اور ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی کی اس
وقت کی نعمت کو ياد کرو جب تم ايک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں ميں
الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہوگئے اور تم آگ کے گھﮍے کے کنارے
پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہيں بچاليا ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانياں بيان کرتا
ہے تاکہ تم ہدايت پاؤ۔
١٠٣۔ٰ ١
تقوی کے بعد سب ملکر ﷲ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لينے کا درس دے کر
واضح کر ديا کہ نجات بھی انہی دو اصولوں ميں ہے اور اتحاد بھی انہيں پر قائم ہو سکتا اور ره
سکتا ہے۔
١٠٣۔' ٢وال تفرقوا اور پھوٹ نہ ڈالو ' کے ذريعے فرقہ بندی سے روک ديا گيا ہے اس کا مطلب
يہ ہے کہ اگر مزکوره دو اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درميان پھوٹ پﮍ جائے گی
اور تم الگ الگ فرقوں ميں بٹ جاؤ گے۔ اور يہيں سے امت مسلمہ کے افتراق کے الميہ کا آغاز
ہوا جو دن بدن بﮍھتا ہی چال گيا اور نہايت مستحکم ہو گيا۔
َوﻟْ َﺘ ُﻜ ْﻦ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ُا َّﻣ ٌﺔ ﻳَّﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِا َﱃ اﻟْﺨ ْ َِﲑ َو َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﻳَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َۭو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٠٤
ِٕ
تم ميں سے ايک جماعت ايسی ہونی چاہيے جو بھالئی کی طرف الئے اور نيک کاموں کا حکم
کرے اور برے کاموں سے روکے اور يہی لوگ فالح اور نجات پانے والے ہيں۔
١٠٥ۙ
َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذلﻳْ َﻦ ﺗَﻔ ََّﺮﻗُ ْﻮا َوا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ ۭ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ
ِٕ
تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دليليں آجانے کے بعد بھی تفرقہ
ڈاال اور اختالف کيا انہی لوگوں کے لئے بﮍا عذاب ہے۔
ٰ
نصاری کے باہم
١٠٥۔ ١روشن دليليں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈاال۔ اس سے معلوم ہوا کہ يہود و
اختالف و تفرقہ کی وجہ يہ نہ تھی کہ انہيں حق کا پتہ نہ تھا اور وه اس کے دالئل سے بےخبر
تھے۔ بلکہ حقيقت يہ ہے کہ انہوں سب کچھ جانتے ہوئے محض دنياوی مفاد اور نفسانی اغراض
کے لئے اختالف و تفرقہ کی راه پکﮍی تھی اور اس پر جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجيد نے مختلف
اسلوب اور پيرائے سے بار بار اس حقيقت کی نشان دہی کی ہے اور اس سے دور رہنے کی
تاکيد فرمائی۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھيک يہی روش اختيار کی کہ
حق اور اس کی روشن دليليں خوب اچھی طرح معلوم ہيں۔ ليکن وه اپنی فرقہ بنديوں پر جمے
ہوئے ہيں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تاويل اور تحريف کے
مکروه شغل ميں ضائع کر رہے ہيں۔
ﻳ َّ ْﻮ َم ﺗَﺒْﻴَ ُّﺾ ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ َّوﺗ َ ْﺴ َﻮ ُّد ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ۚ ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ْاﺳ َﻮد َّْت ُو ُﺟ ْﻮ ُﮬﮭ ُْﻢ ۣاَ َﻛﻔ َْﺮ ُ ْﰎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺬ ْوﻗُﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ١٠٦
جس دن بعض چہرے سفيد ہونگے اور بعض سياه ) (١سياه چہروں والوں )سے کہا جائے گا(
کہ تم نے ايمان النے کے بعد کفر کيا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔
١٠٦۔ ١حضرت ابن عباس رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہما نے اس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت
وافتراق مراد لئے ہيں )ابن کثير و فتح القدير( جس سے معلوم ہوا اسالم وہی ہے جس پر اہل
سنت والجماعت عمل پيرا ہيں اور اہل بدعت و اہل افتراق اس نعمت اسالم سے محروم ہيں جو
ذريعہ نجات ہے۔
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َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺑْ َﻴﻀَّ ْﺖ ُو ُﺟ ْﻮ ُﮬﮭ ُْﻢ ﻓَ ِﻔ ْﻲ َر ْ َﲪ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ُﮬ ْﻢ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ١٠٧
اور سفيد چہرے والے ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت ميں داخل ہونگے اور اس ميں ہميشہ رہيں گے۔
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ٰ ّ ِ
ِﺗ ْ َ
اهلل ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ُﻇ ْﻠ ًﻤﺎ ِﻟ ّﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٠٨
اهلل ﻧ َ ْﺘﻠُ ْﻮ َﮬﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َۭو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
اے نبی! ہم ان حقانی آيتوں کی تالوت آپ پر کر رہے ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی کا اراده لوگوں پر ظلم
کرنے کا نہيں
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر ١٠٩ۧ
َو ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
تعالی کے لئے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے اور ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی ہی کی طرف تمام
کام لوٹائے جاتے ہيں۔
ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺧ ْ ََﲑ ُا َّﻣ ٍﺔ ُا ْﺧ ِﺮ َﺟ ْﺖ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس اتَ ْ ُﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﺗَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ۭ َوﻟ َ ْﻮ ٰا َﻣ َﻦ َا ْﮬ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟَ َﲀ َن ﺧ ْ ًَﲑا ﻟَّﮭ ُْﻢ ۭ ِﻣﻨْﮭُ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َو اَ ْﻛ َ ُﱶ ُﮬ ُﻢ
اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن ١١٠
تم بہترين امت ہو جو لوگوں کے لئے پيدا کی گئی ہے تم نيک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری
باتوں سے روکتے ہو اور ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان رکھتے ہو ) (١اگر اہل کتاب بھی ايمان التے تو ان
کے لئے بہتر تھا ان ميں ايمان النے والے بھی ہيں ) (٢ليکن اکثر تو فاسق ہيں۔
١١٠۔ ١اس آيت ميں امت مسلمہ کو ' خير امت ' قرار ديا گيا ہے اور اس کی علت بھی بيان کر
دی گئی ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ايمان با ہے۔ گويا يہ امت اگر ان امتيازی
خصوصيات سے متصف رہے گی تو خير امت ہے بصورت ديگر اس امتياز سے محروم قرار
پا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی مذمت سے بھی اسی نکتے کی وضاحت مقصود و معلوم
ہوتی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی المنکر نہيں کرے گا ،وه بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار
پائے گا۔ ان کی صفت بيان کی گئی ہے۔ وه ايک دوسرے کو برائی سے نہيں روکتے اور يہاں
اسی آيت ميں ان کی اکثريت کو فاسق کہا گيا ہے۔ امر بالمعروف يہ فرض عين ہے يا فرض
کفايہ؟ اکثر علماء کے خيال ميں يہ فرض کفايہ ہے۔ يعنی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وه اس
فرض کو ادا کرتے رہيں کيونکہ معروف اور منکر شرعی کا صحيح علم وہی رکھتے ہيں ان
کے فريضہ تبليغ و دعوت کی ادائيگی سے ديگر افراد کی طرف سے يہ فرض ساقط ہو جائے
گا۔ جيسے جہاد بھی عام حاالت ميں فرض کفايہ ہے يعنی ايک گروه کی طرف سے ادائيگی
سے اس فرض کی ادائيگی ہو جائے گی۔
١١٠۔ ٢جيسے عبد ﷲ بن سالم رضی ﷲ عنہ وغيره جو مسلمان ہوگئے تھے۔ تاہم ان کی تعداد
نہايت قليل تھی۔ اس لئے ِم ْنہ ْم ميں ِم ْن ،تَ ْب ِعيْضُ کے لئے ہے۔
ﴫ ْو َن ١١١
ﴬ ْو ُ ْﰼ ِا َّﻻ ٓ َا ًذى ۭ َوا ِْن ﻳ ُّ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ ﻳُ َﻮﻟ ُّ ْﻮ ُﰼُ ْ َاﻻد َْاب َر ۣ ُ َّﰒ َﻻ ﻳُ ْﻨ َ ُ
ﻟَ ْﻦ ﻳ َّ ُ ُّ
يہ تمہيں ستانے کے سوا اور زياده کچھ ضرر نہيں پہنچا سکتے اگر لﮍائی کا موقع آجائے تو
پيٹھ موڑ ليں گے پھر مدد نہ کئے جائيں گے )(١
١١١۔ ١اس سے مراد زبانی بہتان تراشی ہے جس سے دل کو وقتی طور پر ضرور تکليف
پہنچتی ہے تاہم ميدان حرب و ضرب ميں يہ تمہيں شکست نہيں دے سکيں گے چنانچہ ايسا ہی
ہوا ،مدينہ سے بھی يہوديوں کو نکلنا پﮍا پھر خيبر فتح ہو گيا اور وہاں سے بھی نکلے ،اسی
طرح شام کے عالقوں ميں عيسائيوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست سے دو چار ہونا پﮍا
تاآنکہ حروب صليبيہ ميں عيسائيوں نے اس کا بدلہ لينے کی کوشش کی اور بيت المقدس پر بھی
قابض ہوگئے مگر اسے صالح الدين ايوبی نے  ٩٠سال کے بعد واگزار کرا ليا۔
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ٰ
نصاری کی مشترکہ سازشوں اور
ليکن اب مسلمانوں کی ايمانی کمزوری کے نتيجہ ميں يہود و
کوششوں سے بيت المقدس پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گيا ہے۔ تاہم ايک وقت آئے گا کہ
عيسی عليہ السالم کے نزول کے بعد
يہ صورت حال تبديل ہو جائے گی بالخصوص حضرت
ٰ
عيسائيت کا خاتمہ اور اسالم کا غلبہ يقينی
ہے جيسا کہ صحيح احاديث ميں وارد ہے۔ )ابن کثير(
ﴐﺑ َ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ِّاذل َّ ُةل َاﻳْ َﻦ َﻣﺎ ﺛُـ ِﻘ ُﻔ ْﻮٓا ِا َّﻻ ِ َﲝ ْﺒﻞٍ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﺣ ْﺒﻞٍ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َو َابۗ ُء ْو ِﺑﻐَﻀَ ٍﺐ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﴐﺑ َ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﺴ َﻜﻨَ ُﺔ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ
ُ ِ
اهلل َو ُ ِ
ۗ
ۢ
ْ
ّٰ ِ
ُ
َ
ٰ
َ
ْ
ِ
اهلل َوﻳَﻘ ُﺘﻠ ْﻮ َن اﻻﻧْ ِﺒﻴَﺎ َء ِﺑﻐ ْ َِﲑ َﺣ ّ ٍﻖ ۭ ذ َكل ِﺑ َﻤﺎ َﻋ َﺼ ْﻮا َّوﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﺘﺪُ ْو َن ١١٢ۤ
ان کو ہر جگہ ذلت کی مار پﮍی اال يہ کہ ﷲ ٰ
تعالی کی يا لوگوں کی پناه ميں ہوں ) (١يہ غضب
ٰالہی کے مستحق ہوگئے اور ان پر فقيری ڈال دی گئی يہ اس لئے کہ يہ لوگ ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں
سے کفر کرتے تھے اور بےوجہ انبياء کو قتل کرتے تھے يہ بدلہ ہے ان کی نافرمانيوں اور
زيادتيوں کا )(٢۔
ٰ
١١٢۔ ١يہوديوں پر جو ذلت و مسکنت ،غضب الہی کے نتيجے ميں مسلط کی گئی ہے ،اس سے
وقتی طور پر بچاؤ کی دو صورتيں بيان کی گئی ہيں۔ ايک يہ کہ وه ﷲ کی پناه ميں آجائيں۔ يعنی
اسالم قبول کرليں يا اسالمی مملکت ميں جزيہ دے کر ذمی کی حيثيت سے رہنا قبول کرليں،
دوسری صورت يہ ہے کہ لوگوں کی پناه ان کو حاصل ہو
١١٢۔ ٢يہ ان کے کرتوت ہيں جنکی پادش ميں ان پر ذلت مسلط کی گئی ہے۔
ﻟَﻴ ُْﺴ ْﻮا َﺳ َﻮا ۗ ًء ۭ ِﻣ ْﻦ َاﮬْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ُا َّﻣ ٌﺔ ﻗَﺎۗﯨ َﻤ ٌﺔ ﻳ َّ ْﺘﻠُ ْﻮ َن ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ٰاانَ ۗ َء اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو ُﮬ ْﻢ ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ ْو َن ١١٣
ِٕ
يہ سارے کے سارے يکساں نہيں بلکہ ان اہل کتاب ميں ايک جماعت )حق پر( قائم رہنے والی
بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کالم ﷲ کی تالوت کرتے ہيں اور سجدے بھی کرتے ہيں۔
ۗ
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١١٤
ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﻳَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوﻳ َُﺴ ِﺎرﻋ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟْﺨ َْﲑ ِٰت َۭو ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
ِٕ
يہ ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے دن پر ايمان بھی رکھتے ہيں بھالئيوں کا حکم کرتے ہيں اور
برائيوں سے روکتے ہيں اور بھالئی کے کاموں ميں جلدی کرتے ہيں يہ نيک بخت لوگوں ميں
سے ہيں۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِابﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ١١٥
َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻜﻔ َُﺮ ْو ُﻩ َۭو ٰ ّ ُ
يہ جو کچھ بھی بھالئياں کريں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی اور ﷲ ٰ
تعالی پرہيزگاروں کو
خوب جانتا ہے
١١٥۔ ١يعنی سارے اہل کتاب ايسے نہيں جن کی مذمت پچھلی آيات ميں بيان کی گئی ہے ،بلکہ
ان ميں کچھ اچھے لوگ بھی ہيں ،جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے شرف اسالم سے نوازا اور ان ميں اہل
ٰ
ايمان و
تقوی والی خوبياں پائی جاتی ہيں ،رضی ﷲ عنہم ورضو عنہ۔ قائمۃ کے معنی ہيں،
شريعت کی اطاعت اور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کا اتباع کرنے والی ،يسجدون کا مطلب
رات کو قيام کرتے يعنی تہجد پﮍھتے اور نمازوں ميں تالوت کرتے ہيں۔ اس مقام پر امر
بالمعروف کے معنی بعض نے يہ کئے ہيں کہ وه نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان النے کا حکم
ديتے اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی مخالفت کرنے سے روکتے ہيں۔ اسی گروه کا ذکر آگے
ب لَ َم ْن ي ْﱡؤ ِم ُن بِا ٰ ّ ِ َو َمآ اُ ْن ِز َل اِلَ ْي ُك ْم َو َمآ اُ ْن ِز َل اِلَ ْي ِھ ْم ٰخ ِش ِع ْينَ ِ ٰ ّ ِ ( 3۔ آل
بھی کيا گيا ہے ) َواِ ﱠن ِم ْن اَ ْھ ِل ْال ِك ٰت ِ
عمران(199:
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ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻦ ﺗُﻐ ِ َْﲎ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َا ْﻣ َﻮاﻟُﮭ ُْﻢ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻ ُد ُﮬ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ـــــﺎ ۭ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ١١٦
اهلل ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ِٕ
کافروں کو ان کے مال اور ان کی اوالد ﷲ کے ہاں کچھ کام نہ آئيں گی يہ جہنمی ہيں جو ہميشہ
اس ميں پﮍے رہيں گے۔
اهلل َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َاﻧ ْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
ﴏ َا َﺻﺎﺑ َ ْﺖ َﺣ ْﺮ َث ﻗَ ْﻮ ٍم َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ﻓَ َﺎ ْﮬﻠَ َﻜ ْﺘ ُﻪ َۭو َﻣﺎ َﻇﻠَ َﻤﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
َﻣﺜ َُﻞ َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ِ ْﰲ ٰﮬ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﳈَﺜَﻞِ ِرﻳْ ٍﺢ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ِ ٌّ
١١٧
يہ کفار جو خرچ کريں اس کی مثال يہ ہے ايک تند ہوا چلی جس ميں پاال تھا جو ظالموں کی
کھيتی پر پﮍا اور اسے تہس نہس کر ديا ) (١ﷲ ٰ
تعالی نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ وه خود اپنی
جانوں پر ظلم کرتے تھے۔
حتی کے رفاہی اور
١١٧۔ ١قيامت والے دن کافروں کے نہ مال کچھ کام آئيں گے نہ اوالدٰ ،
بظاہر بھالئی کے کاموں پر جو بھی خرچ کرتے ہيں وه بيکار جائيں گے اور ان کی مثال اس
سخت پالے کی سی ہے جو ہری بھری کھيتی کو جال کر خاکستر کر ديتا ہے ظالم اسی کھيتی کو
ديکھ کر خوش ہو رہے ہوتے اور اس سے نفع کی اميد رکھے ہوتے ہيں کہ اچانک ان کی
اميديں خاک ميں مل جاتی ہيں۔ اس سے معلوم ہوا جب تک ايمان نہيں ہوگا ،رفاہی کاموں پر رقم
خرچ کرنے والوں کی چاہے دنيا ميں کتنی ہی شہرت ہو جائے آخرت ميں انہيں ان کا کوئی صلہ
نہيں ملے گا ،وہاں تو ان کے لئے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ﺑ َِﻄﺎﻧ َ ًﺔ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ُ ْﲂ َﻻ َ ْايﻟُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َﺧ َﺒ ًﺎﻻ ۭ َود ُّْوا َﻣﺎ َﻋ ِﻨ ُّ ْﱲ ۚ ﻗَﺪْ ﺑَﺪَ ِت اﻟْ َﺒﻐْﻀَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ َاﻓْ َﻮا ِﻫﮭ ِْﻢ ښ َو َﻣﺎ ُ ْﲣ ِﻔ ْﻲ ُﺻﺪُ ْو ُر ُﮬ ْﻢ اَ ْﻛ َ ُﱪ ۭ ﻗَﺪْ ﺑَﻴَّﻨ َّﺎ ﻟَ ُ ُﲂ
ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١١٨
اے ايمان والو! تم اپنا دلی دوست ايمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ )) (١تم تو( نہيں
ديکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی ميں کوئی کسر اٹھا نہيں رکھتے وه چاہتے ہيں کہ تم دکھ
ميں پﮍو ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوچکی ہے اور جو ان کے سينوں
ميں پوشيده ہے وه بہت زياده ہے ہم نے تمہارے لئے آيتيں بيان کرديں۔
١١٨۔ ١يہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے۔ يہاں اس کی اہميت کے پيش نظر پھر دہرايا جا رہا
ہے۔ بطانتہ ،دلی دوست اور رازدار کو کہا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے ميں
جو جذبات و عزائم رکھتے ہيں ،ان ميں سے جن کا وه اظہار کرتے اور جنہيں اپنے سينوں ميں
مخفی رکھتے ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی نے ان سب کی نشاندہی فرما دی ہے يہ اور اس قسم کی ديگر آيات
کے پيش نظر ہی علماء و فقہا نے تحرير کيا ہے کہ ايک اسالمی مملکت ميں غير مسلموں کو
موسی اشعری رضی ﷲ
کليدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہيں ہے۔ مروی ہے کہ حضرت ابو
ٰ
نے ايک )غير مسلم( کو کاتب )سيکرٹری( رکھ ليا ،حضرت عمر رضی ﷲ کے علم ميں يہ بات
آئی تو آپ نے انہيں سختی سے ڈانٹا اور فرمايا کہ ' تم انہيں اپنے قريب نہ کرو جب کہ ﷲ نے
انہيں دور کر ديا ہے ان کو عزت نہ بخشو جب کہ ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں ذليل کر ديا ہے اور انہيں
راز دار مت بناؤ جب کہ ﷲ نے انہيں بد ديانت قرار ديا ہے ـ' حضرت عمر رضی ﷲ نے اسی
آيت سے استدالل کرتے ہوئے يہ ارشاد فرمايا۔ امام قرطبی فرماتے ہيں اس زمانے ميں اہل کتاب
کو سيکرٹری اور امين بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہيں اور اس وجہ سے غبی لوگ
سردار اور امرا بن گئے )تفسير قرطبی(۔ بد قسمتی سے آج کے اسالمی ممالک ميں بھی قرآن
کريم کے اس نہايت اہم حکم کو اہميت نہيں دی جا رہی ہے اور اس کے برعکس غير مسلم بﮍے
بﮍے اہم عہدوں اور کليدی مناصب پر فائز ہيں جن کے نقصانات واضح ہيں۔ اگر اسالمی ممالک
اپنی داخلی اور خارجی دونوں پاليسيوں ميں اس حکم کی رعايت کريں تو يقينا بہت سے مفاسد
اور نقصانات سے محفوظ ره سکتے ہيں۔
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١١٨۔ ٢اليألون ،کوتاہی اور کمی نہيں کريں گے خباال کے معنی فساد اور ہالکت کے ہيں ماعنتم
)جس سے تم مشقت اور تکليف ميں پﮍو( عنت بمعنی َم َشقﱠۃ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
ٰﮬٓ َﺎﻧ ُ ْْﱲ ُا َوﻻۗ ِء ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮﻧَﮭ ُْﻢ َو َﻻ ُ ِﳛ ُّﺒ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َوﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ُ ِﳇّﮫٖ َۚوِا َذا ﻟَ ُﻘ ْﻮ ُ ْﰼ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ۑ َوِا َذا َﺧﻠَ ْﻮا َﻋﻀُّ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ ْ َاﻻانَ ِﻣ َﻞ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻐ ْﻴﻆِ ۭ ﻗُ ْﻞ ُﻣ ْﻮﺗ ُْﻮا ِﺑﻐَ ْﻴ ِﻈ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺼﺪُ ْو ِر ١١٩
ﺑ َِﺬ ِات ُّ
اگر عقلمند ہو )تو غور کرو( ہاں تم تو انہيں چاہتے ہو ) (١اور وه تم سے محبت نہيں رکھتے تم
پوری کتاب کو مانتے ہو وه نہيں مانتے پھر محبت کيسی؟ يہ تمہارے سامنے تو اپنے ايمان کا
اقرار کرتے ہيں ليکن تنہائی ميں مارے غصہ کے انگلياں چباتے ہيں ) (٢کہہ دو کہ اپنے غصہ
ہی ميں مر جاؤ ﷲ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔
١١٩۔ ١تم ان منافقين کی نماز اور ايمان کيوجہ سے ان کی بابت دھوکے کا شکار ہو جاتے ہو
اور ان سے محبت رکھتے ہو۔
١١٩۔ ٢يہ ان کے غيظ و غضب کی شدت کا بيان ہے جيسا کہ اگلی آيت ميں بھی ان کی اسی
کيفيت کا اظہار ہے۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ُﻣ ِﺤ ْﻴﻂٌ ١٢٠ۧ
ﴬُ ْﰼ َﻛ ْﻴﺪُ ُﮬ ْﻢ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِا ْن ﺗَ ْﻤ َﺴ ْﺴ ُ ْﲂ َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ﺗَ ُـﺴ ْﺆ ُﮬ ْﻢ ۡ َوا ِْن ﺗ ُِﺼ ْﺒ ُ ْﲂ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٌﺔ ﻳ َّ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮا ِﺑﮭَﺎ ۭ َوا ِْن ﺗ َْﺼ ِ ُﱪ ْوا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
تمہيں اگر بھالئی ملے تو يہ ناخوش ہوتے ہيں ہاں! اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہيں ) (١تم
اگر صبر کرو اور پرہيز گاری کرو تو ان کا مکر تمہيں کچھ نقصان نہ دے گا ﷲ ٰ
تعالی نے ان
کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔
١٢٠۔ ١اس ميں منافقين کی شديد عداوت کا ذکر ہے جو انہيں مومنوں کے ساتھ تھی اور وه يہ
کہ جب مسلمانوں کو خوش حالی ميسر آتی ،ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ان کو تائيد و نصرت ملتی
اور مسلمانوں کی تعداد و قوت ميں اضافہ ہوتا تو منافقين کو بہت برا لگتا اور اگر مسلمان قحط
سالی يا تنگدستی ميں مبتال ہوتے يا ﷲ کی مشيت و مصلحت سے دشمن وقتی طور پر مسلمانوں
پر غالب آجاتے )جيسے جنگ احد ميں ہوا( تو بﮍے خوش ہوتے۔ مقصد بتالنے سے يہ ہے جن
لوگوں کا يہ حال ہو ،کيا وه اس الئق ہو سکتے ہيں کہ مسلمان ان سے محبت کی پينگيں بﮍھائيں
اور انہيں اپنا راز دار اور دوست بنائيں؟ اسی لئے ﷲ ٰ
ٰ
نصاری سے بھی دوستی
تعالی نے يہود و
رکھنے سے منع فرمايا )جيسا کہ قرآن کريم کے دوسرے مقامات پر ہے(۔ اس ليے کہ وه بھی
مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھتے ان کی کاميابيوں سے ناخوش اور ان کی ناکاميوں سے
خوش ہوتے ہيں۔
١٢٠۔ ٢يہ ان کے مکر و فريب سے بچنے کا طريقہ اور عالج ہے۔ گويا منافقين اور ديگر
ٰ
تقوی نہايت ضروری ہے۔
دشمنان اسالم و مسلمين کی سازشوں سے بچنے کے لئے صبر اور
ٰ
تقوی کے فقدان نے غير مسلموں کی سازشوں کو کامياب بنا رکھا ہے۔ لوگ
اس صبر اور
سمجھتے ہيں کہ کافروں کی يہ کاميابی مادی اسباب اور وسائل کی فروانی اور سائنس و
ٹيکنالوجی ميں ان کی ترقی کا نتيجہ ہے۔ حاالنکہ واقعہ يہ ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال
کا اصل سبب يہی ہے کہ وه اپنے دين پر استقامت )صبر کے دامن( سے محروم اور تقوے سے
عاری ہوگئے جو مسلمانوں کی کاميابی کی کليد اور تائيد ٰالہی کے حصول کا ذريعہ ہيں۔
َوِا ْذ ﻏَﺪَ ْو َت ِﻣ ْﻦ َا ْﮬ ِ َ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٢١ۙ
كل ﺗُ َﺒ ّ ِﻮ ُٔي اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َﻣ َﻘﺎ ِﻋﺪَ ِﻟﻠْ ِﻘﺘَﺎلِ ۭ َو ٰ ّ ُ
اے نبی! اس وقت کو بھی ياد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو
ميدان جنگ ميں لﮍائی کے مورچوں پر باقاعده ) (١بٹھا رہے تھے ﷲ ٰ
تعالی سننے اور جاننے
واال ہے۔
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١٢١۔ ١جمہور مفسرين کے نزديک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے جو شوال  ٣ہجری ميں
پيش آيا۔ اس کا پس منظر مختصراً يہ ہے کہ جب جنگ بدر  ٢ہجری ميں کفار کو عبرت ناک
شکست ہوئی ،ان کے سترّ آدمی مارے گئے اور ستّر قيد ہوئے تو کفار کے لئے يہ بدنامی کا
باعث اور مرنے کا مقام تھا ،چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خالف ايک زبردست انتقامی جنگ
کی تياری کی جس ميں عورتيں بھی شريک ہوئيں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ
کافر تين ہزار کی تعداد ميں احد پہاڑ کے نزديک خيمہ زن ہوگئے ہيں تو نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم نے اندر ره کر ہی مقابلہ کا مشوره ديا اور رئيس المنافقين عبد ﷲ بن ابی نے بھی اسی
رائے کا اظہار کيا۔ ليکن اس کے برعکس بعض پر جوش صحابہ کرام نے جنہيں جنگ بدر ميں
حصہ لينے کی سعادت حاصل نہيں ہوئی تھی ،مدينہ کے باہر جاکر لﮍنے کی حمايت کی۔ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم اندر حجرے ميں تشريف فرما تھے ہتھيار پہن کر باہر آئے ،دوسری رائے
والوں کو ندامت ہوئی کہ ہم نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس
باہر نکلنے پر مجبور کرکے ٹھيک نہيں کيا چنانچہ انہوں نے کہا يارسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم! آپ اگر اندر ره کر مقابلہ کرنا پسند فرمائيں تو اندر ہی رہيں۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا کہ لباس حرب پہن لينے کے بعد کسی نبی کے الئق نہيں کہ وه ﷲ کے فيصلے کے بغير
واپس ہو اور لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان ايک ہزار کی تعداد ميں روانہ ہوگئے مگر صبح دم
جب مقام شوط پر پہنچے تو عبد ﷲ بن ابی اپنے تين سو ساتھيوں سميت يہ کہہ کر واپس آگيا کہ
اس کی رائے نہيں مانی گئی۔ خواه مخواه جان دينے کا کيا فائده؟ اس کے اس فيصلے سے وقتی
طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوگئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہره کيا )ابن کثير(
اهلل َو ِﻟﳱُّ ُ َﻤﺎ ۭ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﰻ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٢٢
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
ِا ْذ َﮬ َّﻤ ْﺖ َّﻃﺎۗﯨﻔ ٰ َِﱳ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َا ْن ﺗَ ْﻔﺸَ َﻼ َۙو ٰ ّ ُ
ِٕ
تمہاری دو جماعتيں پس ہمتی کا اراده کر چکی تھيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی ان کا ولی اور مددگار
جب
ہے ) (٢اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہيے۔
١٢٢۔ ١يہ اوس اور خزرج کے دو قبيلے )بنو حارث اور بنو سلمہ( تھے
١٢٢۔ ٢اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی
ہمت باندھ دی۔
اهلل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن ١٢٣
َﴫُ ُﰼ ٰ ّ ُ
اهلل ِﺑ َﺒﺪْ ٍر َّو َاﻧ ُ ْْﱲ َا ِذ َّ ٌةل ۚ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
َوﻟَﻘَﺪْ ﻧ َ َ
جنگ بدر ميں ﷲ ٰ
تعالی نے عين اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہايت گری ہوئی
حالت ميں تھے اس ليے ﷲ ہی سے ڈرو! )نہ کسی اور سے( تاکہ تمہيں شکر گزاری کی توفيق
ہو۔
١٢٣۔ ١بہ اعتبار قلت تعداد اور قلت سامان کے ،کيونکہ جنگ بدر ميں مسلمان  ٣١٣تھے اور يہ
بھی بےسرو سامان۔ صرف دو گھوڑے اور ستّر اونٹ تھے باقی سب پيدل تھے )ابن کثير(
ِا ْذ ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َاﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ِﻔﻴَ ُ ْﲂ َا ْن ﻳ ُّ ِﻤ َّﺪ ُ ْﰼ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ِﺑﺜَ ٰﻠﺜَ ِﺔ ٰا ٰﻟ ٍﻒ ِّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ُﻣ ْ َ ِﲋﻟ ْ َﲔ ١٢٤ۭ
ِٕ
)اور يہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو( جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کيا
آسمان سے تين ہزار فرشتے اتار کر ﷲ ٰ
تعالی کا تمہاری مدد کرنا تمہيں کافی نہ ہوگا۔
ﺑ َ ٰ ٓﲆ ۙ ِا ْن ﺗ َْﺼ ِﱪ ُْوا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا َو َ ْايﺗ ُْﻮ ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِر ِﮬ ْﻢ ٰﮬ َﺬا ﻳُ ْﻤ ِﺪد ُ ْْﰼ َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ ِ َﲞ ْﻤ َﺴ ِﺔ ٰا ٰﻟ ٍﻒ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ﻣ َُﺴ ّ ِﻮ ِﻣ ْ َﲔ ١٢٥
ِٕ
کيوں نہيں بلکہ اگر تم صبر کرو پرہيزگاری کرو اور يہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آجائيں تو
تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا ) (١جو نشاندار ہونگے )(٢۔
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١٢٥۔ ١مسلمان بدر کی جانب قافلہ قريش پر جو تقريبًا نہتا تھا چھاپہ مارنے نکلے تھے۔ مگر
بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے مشرکين کا ايک لشکر جرار غيظ و غضب اور
جوش و خروش کے ساتھ چال آرہا ہے۔ يہ سن کر مسلمانوں کی صف ميں گھبراہٹ ،تشويش اور
جوش قتال کا مال جال اور عمل ہوا اور انہوں نے رب ٰ
تعالی سے دعا و فرياد کی۔ اس پر ﷲ
ٰ
تعالی نے پہلے ايک ہزار پھر تين ہزار فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزيد وعده کيا کہ اگر
ٰ
تم صبرو
تقوی پر قائم رہے اور مشرکين کا جوش وخروش و غضب برقرار نہ ره سکا۔ )بدر
پہنچنے سے پہلے ہی ان ميں پھوٹ پﮍ گئی۔ ايک گروه مکہ پلٹ گيا اور باقی جو بدر ميں آئے
ان ميں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لﮍائی نہ کی جائے( اس ليے حسب بشارت تين
ہزار فرشتے اتارے گئے اور پانچ ہزار کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پيش نہ آسکی اور
بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ تعداد پوری کی گئی۔
١٢٥۔ ٢يعنی پہچان کے لئے ان کی مخصوص عالمت ہوگی۔
ﴫ ِا َّﻻ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰ ْﻳ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ ١٢٦ۙ
َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ َ ُهل ٰ ّ ُ
ُﴩى ﻟَ ُ ْﲂ َو ِﻟ َﺘ ْﻄ َﻤﯩ َّﻦ ُﻗﻠُ ْﻮﺑُ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ َۭو َﻣﺎ اﻟﻨَّ ْ ُ
اهلل ِا َّﻻ ﺑ ْ ٰ
ِٕ
اور يہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمنان قلب کے لئے ہے ورنہ مدد تو ﷲ کی طرف
سے ہے جو غالب و حکمت واال ہے۔
ِﻟ َﻴ ْﻘ َﻄ َﻊ َﻃ َﺮﻓًﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوٓا َا ْو ﻳَ ْﻜ ِﺒ َﺘﮭ ُْﻢ ﻓَﻴَ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺒ ْﻮا ﺧَﺎۗﯨـﺒ ْ َِﲔ ١٢٧
ِٕ
)اس امداد ٰالہی کا مقصد يہ تھا کہ ﷲ( کافروں کی ايک جماعت کو کاٹ دے يا انہيں ذليل کر
ڈالے اور )سارے کے سارے( نامراد ہو کر واپس چلے جائيں )(١۔
١٢٧۔ ١يہ ﷲ غالب و کار فرما کی مدد کا نتيجہ بتاليا جا رہا ہے سورة انفال ميں فرشتوں کی
تعداد ايک ہزار بتالئی گئی ہے" ،اذتستغيثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من ٰ
الملئکۃ"
جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے ،ﷲ ٰ
تعالی نے تمہاری فرياد سنتے ہوئے کہا کہ
ميں ايک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرونگا۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعتًا
تو ايک ہزار ہی نازل ہوئے اور مسلمانوں کے حوصلے اور تسلی کے لئے تين ہزار کا اور پھر
پانچ ہزار کا مزيد مشروط وعده کيا گيا۔ پھر حسب حاالت مسلمانوں کی تسلی کے نقطہ نظر سے
بھی ان کی ضرورت نہيں سمجھی گئی۔ اس لئے بعض مفسرين کے نزديک يہ تين ہزار پانچ
ہزار فرشتوں کا نزول نہيں ہوا کيونکہ مقصد تو مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنا تھا ،ورنہ اصل
مددگار تو ﷲ ٰ
تعالی ہی تھا اور ﷲ اپنی مدد کے ليے فرشتوں کا يا کسی اور کا محتاج ہی نہيں
ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر ميں مسلمانوں کو تاريخی کاميابی
حاصل ہوئی ،کفر کی طاقت کمزور ہوئی اور کافروں کا گھمنڈ خاک ميں مل گيا۔ )ايسرالتفاسير(
ﳾ ٌء َا ْو ﻳ َ ُﺘ ْﻮ َب ﻋَﻠَ ْﻴﮭ ِْﻢ َا ْو ﻳُ َﻌ ِّﺬﺑَﮭ ُْﻢ ﻓَ ِﺎﻧَّﮭ ُْﻢ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٢٨
ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ َ ْ
اے پيغمبر! آپ کے اختيار ميں کچھ نہيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی چاہے تو ان کی توبہ قبول کرلے ) (٢يا
عذاب دے کيونکہ وه ظالم ہيں۔
١٢٨۔ ١يعنی ان کافروں کو ہدايت دينا يا ان کے معاملے ميں کسی بھی قسم کا فيصلہ کرنا سب
ﷲ کے اختيار ميں ہی ہے۔ احاديث ميں آتا ہے کہ جنگ احد ميں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
کے دندان مبارک بھی شہيد ہوگئے اور چہرا مبارک بھی زخمی ہوا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا ' وه قوم کس طرح فالح ياب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر ديا ' گويا آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم نے ان کی ہدايت سے ناآميدی ظاہر فرمائی۔ اس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ اسی طرح
بعض روايات ميں آتا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بعض کفار کے لئے قنوت نازلہ کا بھی
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اہتمام فرمايا جس ميں ان کے لئے بد دعا فرمائی جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت نازل فرمائی۔
چنانچہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرما ديا )ابن کثير فتح القدير( اس آيت
سے ان لوگوں کو عبرت پکﮍنی چاہئيے جو نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو مختار کل قرار
ديتے ہيں کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو تو اتنا اختيار بھی نہ تھا کہ کسی کو راه راست پر لگا
ديں حاالنکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اسی راستے کی طرف بالنے کے ليے بھيجے گئے تھے۔
١٢٨۔ ٢يہ قبيلے جن کے لئے بددعا فرماتے رہے ﷲ کی توفيق سے سب مسلمان ہوگئے۔ جن
سے معلوم ہوا مختار کل اور عالم الغيب صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٢٩ۧ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
َو ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب ﷲ ہی کا ہے وه جسے چاہے بخشے جسے چاہے
عذاب کرے ﷲ ٰ
تعالی بخشش کرنے واال مہربان ہے۔
اهلل ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٣٠ۚ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇﻮا اﻟ ّ ِﺮﺑٰٓﻮا َاﺿْ َﻌﺎﻓًﺎ ُّﻣﻀٰ َﻌ َﻔ ًﺔ ۠ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! بﮍھا چﮍھا کر سود نہ کھاؤ ) (١ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو تاکہ تمہيں نجات ملے۔
١٣٠۔ ١چونکہ غزوه احد ميں ناکامی رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنيا کے ال
لچ کے سبب ہوئی تھی اس لئے اب طمع دنيا کی سب سے زياده بھيانک اور مستقل شکل سود
سے منع کيا جا رہا ہے اور اطاعت کی تاکيد کی جا رہی ہے اور بﮍھا چﮍھا کر سود نہ کھاؤ کا
يہ مطلب نہيں کہ بﮍھا چﮍھا کر نہ ہو تو مطلق سود جائز ہے بلکہ سود کم ہو يا زياده مفرد ہو يا
مرکب مطلقًا حرام ہے جيسے کہ پہلے بيان کيا جا چکا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ ﷲ سے ڈرو
اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کيلئے تيار کی گئی ہے جس سے تنبيہ بھی مقصود ہے کہ
سود خوری سے باز نہ آئے تو يہ فعل تمہيں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ کيونکہ يہ ﷲ و رسول سے
محاربہ ہے۔
َواﺗ َّ ُﻘﻮا اﻟﻨَّ َﺎر اﻟ َّ ِ ْ ٓﱴ ُا ِﻋﺪَّ ْت ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٣١ۚ
اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تيار کی گئی ہے۔
اهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َ ُﲪ ْﻮ َن ١٣٢ۙ
َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اور ﷲ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َو ْ َاﻻ ْر ُض ۙ ُا ِﻋ َّﺪ ْت ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ١٣٣ۙ
َو َﺳ ِﺎرﻋ ُْﻮٓا ِا ٰﱃ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍة ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ َو َﺟﻨ َّ ٍﺔ ﻋ َْﺮﺿُ ﮭَﺎ َّ
اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو ) (١جس کا عرض آسمانوں
اور زمين کے برابر ہے جو پرہيزگاروں کے لئے تيار کی گئی ہے۔
١٣٣۔ ١مال و دولت دنيا کے پيچھے لگ کر آخرت تباه کرنے کی بجائے ،ﷲ اور رسول کی
اطاعت اور ﷲ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختيار کرو۔ جو متقين کے لئے ﷲ نے
تيار کيا ہے۔ چنانچہ آگے متقين کی چند خصوصيات بيان فرمائی ہيں۔
اﻟﴬا ۗ ِء َو ْاﻟ ٰﻜ ِﻈ ِﻤ ْ َﲔ اﻟْ َﻐ ْﻴ َ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٣٤ۚ
ﻆ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻓ ْ َﲔ َﻋ ِﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ۭ َو ٰ ّ ُ
اﻟﴪا ۗ ِء َو َّ َّ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ِﰲ َّ َّ
جو لوگ آسانی ميں اور سختی کے موقع پر بھی ﷲ کے راستے ميں خرچ کرتے ہيں ) (١غصہ
پينے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ) (٢ﷲ نيکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔
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١٣٤۔ ١محض خوش حالی ميں ہی نہيں ،تنگ دستی کے موقع پر بھی خرچ کرتے ہيں۔ مطلب يہ
ہی کہ ہر حال اور ہر موقع پر ﷲ کی راه ميں خرچ کرتے ہيں۔
١٣٤۔ ٢يعنی جب غصہ انہيں بھﮍکاتا ہے تو اسے پی جاتے ہيں يعنی اس پر عمل نہيں کرتے
اور ان کو معاف کر ديتے ہيں جو ان کے ساتھ برائی کرتے ہيں۔
ﴫ ْوا ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮا َو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
اهلل ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ُذلﻧ ُْﻮ ِﺑﮭ ِْﻢ ۠ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ُّاذلﻧ ُْﻮ َب ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَﺎ ِﺣﺸَ ًﺔ َا ْو َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َذ َﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اهلل ڞ َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ ِ ُّ
١٣٥
جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے يا کوئی گناه کر بيٹھيں تو فوراً ﷲ کا ذکر اور اپنے
گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہيں ) (١فی الواقع ﷲ ٰ
تعالی کے سوا اور کون گناہوں کو بخش
سکتا ہے؟ اور وه لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہيں جاتے۔
١٣٥۔ ١يعنی جب ان سے بتقاضائے بشريت کسی غلطی يا گناه کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً
توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ُﮬ ْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّﮭ ِْﻢ َو َﺟ ٰﻨ ّ ٌﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺘﮭَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ۭ َوِﻧ ْﻌ َﻢ َا ْﺟ ُﺮ اﻟْ ٰﻌ ِﻤ ِﻠ ْ َﲔ ١٣٦ۭ
ِٕ
انہيں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں بہتی
ہيں جن ميں وه ہميشہ رہيں گے ان نيک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کيا ہی اچھا ہے۔
ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ُﺳ َ ٌﲍ ۙ ﻓَ ِﺴ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ ١٣٧
تم سے پہلے بھی ايسے واقعات گزر چکے ہيں سو زمين ميں چل پھر کر ديکھ لو )آسمانی تعليم
کے( جھٹالنے والوں کا کيا انجام ہوا )(١۔
١٣٧۔ ١جنگ احد ميں مسلمانوں کا لشکر سات سو افراد پر مشتمل تھا جس ميں  ٥٠تير اندازوں
کا ايک دستہ آپ نے عبد ﷲ بن جبير رضی ﷲ عنہ کی قيادت ميں ايک پہاڑی پر مقرر فرما ديا
اور انہيں تاکيد کر دی کہ چاہے ہميں فتح ہو يا شکست تم يہاں سے نہ ہلنا اور تمہارا کام يہ ہے
کہ جو گھﮍ سوار تمہاری طرف آئے تيروں سے اسے پيچھے دھکيل دينا ليکن مسلمان فتح ياب
ہوگئے اور مال اسباب سميٹنے لگے تو اس دستے ميں اختالف ہو گيا کچھ کہنے لگے کہ نبی
کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے فرمان کا مقصد تو يہ تھا جب تک جنگ جاری رہے يہيں جمے
رہنا ليکن جب يہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہيں تو يہاں رہنا ضروری نہيں۔
چنانچہ انہوں نے بھی وہاں سے ہٹ کر مال و اسباب جمع کرنا شروع کر ديا اور نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں صرف دس آدمی ره گئے جس سے کافروں نے فائده
اٹھايا ان کے گھﮍ سوار پلٹ کر وہيں سے مسلمانوں کے عقب ميں جا پہنچے اور اچانک حملہ
کر ديا جس ميں مسلمانوں ميں افراتفری مچ گئی۔ جس سے مسلمانوں کو قدرتی طور پر بہت
تکليف ہوئی۔ ان آيات ميں ﷲ ٰ
تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا
ہے کوئی نئی بات نہيں ہے۔ پہلے بھی ايسا ہوتا آيا ہے۔ تاہم باآلخر تباہی و بربادی ﷲ و رسول
کی تکذيب کرنے والوں کا ہی مقدر ہے۔
ٰﮬ َﺬا ﺑ َ َﻴ ٌﺎن ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َو ُﮬﺪً ى َّو َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ٌﺔ ِﻟ ّﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ١٣٨
عام لوگوں کے لئے تو يہ )قرآن( بيان ہے اور پرہيزگاروں کے لئے ہدايت اور نصيحت ہے۔
َو َﻻ ﲥَ ِ ُﻨ ْﻮا َو َﻻ َ ْﲢ َ ﻧﺰ ُْﻮا َو َاﻧ ُ ُْﱲ ْ َاﻻ ْﻋﻠَ ْﻮ َن ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٣٩
تم نہ سستی کرو اور نہ غمگين ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ايماندار ہو۔
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١٣٩۔ ١گذشتہ جنگ ميں تمہيں جو نقصان پہنچا ہے ،اس سے نہ سست ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ
کيونکہ اگر تمہارے اندر ايمانی قوت موجود رہی تو غالب اور کامران تم ہی رہو گے۔ اس ميں
ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کی قوت کا اصل راز اور ان کی کاميابی کی ايک بنياد واضح کر دی
ہے۔ چنانچہ يہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر معرکے ميں سرخرو ہی رہے۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ٰ ّ
ِا ْن ﻳ َّ ْﻤ َﺴ ْﺴ ُ ْﲂ ﻗَ ْﺮ ٌح ﻓَﻘَﺪْ َﻣ َّﺲ اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ﻗَ ْﺮ ٌح ِ ّﻣﺜ ُ ْٗهل ۭ َو ِﺗ ْ َ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
كل ْ َاﻻ َّاي ُم ﻧ ُﺪَ ا ِوﻟُﮭَﺎ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ۚ َو ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻳَﺘَّ ِﺨ َﺬ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ۭ َو ٰ ّ ُ
١٤٠ۙ
اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ايسے ہی زخمی ہو چکے ہيں ہم دنوں کو
لوگوں کے درميان ادلتے بدلتے رہتے ہيں )) (١شکست احد( اس لئے تھی کہ ﷲ ٰ
تعالی ايمان
والوں کو ظاہر کردے اور تم ميں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے ﷲ ٰ
تعالی ظالموں
سے محبت نہيں کرتا۔
١٤٠۔ ١ايک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد ميں تمہارے
کچھ لوگ زخمی ہوئے تو کيا ہوا؟ تمہارے مخالف بھی تو )جنگ بدر ميں( اور احد کی ابتداء
ميں اسی طرح زخمی ہو چکے ہيں اور ﷲ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وه فتح و شکست کے ايام
کو ادلتا بدلتا رہتا ہے۔ کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر ديتا ہے۔
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻳ َ ْﻤ َﺤ َﻖ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٤١
َو ِﻟ ُﻴ َﻤ ِّﺤ َﺺ ٰ ّ ُ
)يہ بھی وجہ تھی( کہ ﷲ ٰ
تعالی ايمان والوں کو بالکل الگ کردے اور کافروں کو مٹا دے۔
١٤١۔ ١احد ميں مسلمانوں کو جو عارضی شکست ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی اس
ميں بھی مستقبل کے لئے کئی حکمتيں پنہاں ہيں۔ جنہيں ﷲ ٰ
تعالی آگے بيان فرما رہا ہے۔ ايک يہ
کہ ايمان والوں کو ظاہر کر دے )کيونکہ صبر اور استقامت ايمان کا تقاضا ہے( جنگ کی
شدتوں اور مصيبتوں ميں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہره کيا ،يقينا وه سب مومن ہيں۔
دوسری يہ کہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر دے۔ آخری دونوں کا مطلب گناہوں
سے پاکی اور خالصی ہے )فتح ْالقدير( مرحوم مترجم نے پہلے معنی کو اختيار کيا ہے چوتھی،
يہ کہ کافروں کو ہٹا دے۔ وه اس طرح کہ وقتی فتح يابی سے ان کی سرکشی اور تکبر ميں
اضافہ ہوگا اور يہی چيز ان کی تباہی و ہالکت کا سبب بنے گی۔
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ١٤٢
َا ْم َﺣ ِﺴﺒْ ُ ْﱲ َا ْن ﺗَﺪْ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َوﻟ َ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َ ِﲅ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰهجَﺪُ ْوا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻌ َ َﲅ ٰ ّ
کيا تم يہ سمجھ بيٹھے ہو کہ تم جنت ميں چلے جاؤ گے ) (١حاالنکہ اب تک ﷲ ٰ
تعالی نے يہ
ظاہر نہيں کيا کہ تم ميں سے جہاد کرنے والے کون ہيں اور صبر کرنے والے کون ہيں )(٢
١٤٢۔ ١بغير قتال کی آزمائش کے تم جنت ميں چلے جاؤ گے؟ نہيں! بلکہ جنت ان لوگوں کو
ملے گی جو آزمائش ميں پورا اتريں گے ،ابھی تم پر وه حالت نہيں آئی جو تم سے پہلے لوگوں
پر آئی تھی ،انہيں تنگ دستی اور تکليفيں پہنچيں اور وه خوب بالئے گئے مذيد فرمايا ،کيا لوگ
گمان کرتے ہيں کہ انہيں صرف يہ کہنے پر چھوڑ ديا جائے گا کہ ہم ايمان الئے اور ان کی
آزمائش نہ ہوگی۔
١٤٢۔ ٢يہ مضمون اس سے پہلے سورة بقره ميں گزر چکا ہے ،يہاں موقع کی مناسبت سے پھر
بيان کيا جا رہا ہے کہ جنت يوں ہی نہيں مل جائے گی اس کے لئے پہلے تمہيں آزمائش کی
بھٹی سے گزارا اور ميدان جہاد ميں آزمايا جائے گا وہاں نرغہ اعداء ميں تم سرفروشی اور
صبر و استقامت کا مظاہره کرتے ہو يا نہيں؟۔
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َوﻟَﻘَﺪْ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَـ َﻤﻨَّ ْﻮ َن اﻟْ َﻤ ْﻮ َت ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﺗَ ْﻠ َﻘ ْﻮ ُﻩ ۠ ﻓَﻘَﺪْ َر َاﻳْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ١٤٣ۧ
جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو ميں تھے ) (١اب اسے اپنی آنکھوں سے ديکھ ليا۔
١٤٣۔ ١يہ اشاره ان صحابہ کی طرف ہے جو جنگ بدر ميں شريک نہ ہونے کی وجہ سے ايک
احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ميدان کارزار گرم ہو تو کافروں کی سرکوبی
کر کے جہاد کی فضيلت حاصل کريں۔ انہی صحابہ نے جنگ احد ميں جوش و جہاد سے کام
ليتے ہوئے مدينہ سے باہر نکلنے کا مشوره ديا ليکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک
حملے سے شکست ميں تبديل ہو گئی )جس کی تفصيل پہلے گزر چکی( تو يہ پرجوش مجاھدين
بھی سراسيمگی کا شکار ہوگئے اور بعض نے راه فرار اختيار کی۔ )جيسا کہ آگے تفصيل آئے
گی( اور بہت تھوڑے لوگ ہی ثابت قدم رہے )فتح القدير(۔ اس لئے حديث ميں آتا ہے ' تم دشمن
سے مڈھ بھيﮍ کی آرزو مت کرو اور ﷲ سے عافيت طلب کيا کرو ' اور يہ بات جان لو کہ جنت
تلواروں کے سايہ تلے ہے )بحوالہ ابن کثير(
١٤٣۔٢رايتموه اور تنظرون۔ دونوں کے ايک ہی معنی يعنی ديکھنے کے ہيں۔ تاکيد اور مبالغے
کے ليے دو لفظ الئے گئے ہيں۔ يعنی تلواروں کی چمک ،نيزوں کی تيزی ،تيروں کی يلغار اور
جاں بازوں کی صف آرائی ميں تم نے موت کا خوب مشاہده کرليا۔ )ابن کثير وفتح القدير(
اهلل ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ۭ َو َﺳـ َﻴ ْﺠ ِﺰي
َو َﻣﺎ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٌﺪ ِا َّﻻ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ۚ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ِهل ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ۭ َاﻓَ ۟ﺎﯨ ْﻦ َّﻣ َ
ﴬ ّٰ َ
ﺎت َا ْو ﻗُ ِﺘ َﻞ اﻧْ َﻘﻠَ ْﺒ ُ ْﱲ ﻋَ ٰ ٓﲆ َا ْﻋ َﻘﺎﺑ ُ ِْﲂ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ َﻘ ِﻠ ْﺐ ﻋَ ٰﲇ َﻋ ِﻘ َﺒ ْﻴ ِﻪ ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ َّ ُ َّ
ِٕ
اهلل ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ ١٤٤
ّٰ ُ
)حضرت( محمد صلی ﷲ عليہ وسلم صرف رسول ہی ہيں ) (١اس سے پہلے بہت سے رسول ہو
چکے کيا اگر ان کا انتقال ہو جائے يا شہيد ہوجائيں تو اسالم سے اپنی ايﮍيوں کے بل پھر جاؤ
تعالی کا کچھ نہ بگاڑے گا عنقريب ﷲ ٰ
گے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ايﮍيوں پر تو ﷲ ٰ
تعالی
شکر گزاروں کو نيک بدلہ دے گا )(٢۔
١٤٤۔ ١محمد صلی ﷲ عليہ وسلم صرف رسول ہی ہيں ' يعنی ان کا امتياز بھی وصف رسالت ہی
ہے۔ يہ نہيں کہ وه بشری خصائص سے باالتر اور خدائی صفات سے متصف ہوں کہ انہيں موت
سے دو چار نہ ہونا پﮍے
١٤٤۔ ٢جنگ احد ميں شکست کے اسباب ميں سے ايک سبب يہ بھی تھا کہ رسول ﷲ صلی ﷲ
وسلم کے بارے ميں کافروں نے يہ افواه اڑا دی کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم قتل کر ديئے گئے۔
مسلمانوں ميں جب يہ خبر پھيلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہوگئے اور
لﮍائی سے پيچھے ہٹ گئے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا کافروں
کے ہاتھوں قتل ہو جانا يا ان پر موت کا وارد ہو جانا ،کوئی نئی بات تو نہيں ہے۔ پچھلے انبياء
عليہم السالم بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہيں۔ اگر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی
)بالفرض( اس سے دو چار ہو جائيں تو کيا تم اس دين سے ہی پھر جاؤ گے۔ ياد رکھو جو پھر
جائے گا وه اپنا ہی نقصان کرے گا ،ﷲ کا کچھ نہيں بگاڑ سکے گا۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ شدت جذبات ميں وفات نبوی
کا انکار کر رہے تھے ،حضرت ابو بکر صديق رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے نہايت حکمت سے کام
ليتے ہوئے منبر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پہلو ميں کھﮍے ہو کر انہی آيات کی تالوت
کی جس سے حضرت عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہيں محسوس ہوا کہ يہ
آيات ابھی ابھی اتری ہيں۔
١٤٤۔ ٣يعنی ثابت قدم رہنے والوں کو جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہره کر کے ﷲ کی
نعمتوں کا عملی شکر ادا کيا۔
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َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﻨَ ْﻔ ٍﺲ َا ْن ﺗَ ُﻤ ْﻮ َت ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ُّﻣ َﺆ َّﺟ ًﻼ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮ ْد ﺛ ََﻮ َاب ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻧ ُْﺆ ِﺗﮫٖ ِﻣﻨْﮭَﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮ ْد ﺛ ََﻮ َاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻧ ُْﺆ ِﺗﮫٖ ِﻣﻨْﮭَﺎ ۚ َو َﺳـﻨَ ْﺠ ِﺰي ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ
١٤٥
بغير ﷲ کے حکم کے کوئی جاندار نہيں مر سکتا مقرر شده وقت لکھا ہوا ہے دنيا کی چاہت
والوں کو ہم دنيا دے ديتے ہيں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وه بھی دے ديں گے )(١
اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نيک بدلہ ديں گے۔
١٤٥۔١يہ کمزوری اور بذدلی مظاہره کرنے والوں کے حوصلوں ميں اضافہ کرنے کے لئے کہا
جا رہا ہے کہ موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی ،پھر بھاگنے يا بذدلی دکھانے کا کيا فائده؟
اسی طرح محض دنيا طلب کرنے سے کچھ دنيا تو مل جاتی ہے ليکن آخرت ميں کچھ نہيں ملے
گا ،اس کے برعکس آخرت کے طالبوں کو آخرت ميں اخروی نعمتيں تو مليں ہی گی ،دنيا بھی
ﷲ ٰ
تعالی انہيں عطا فرماتا ہے۔ آگے مذيد حوصلہ افزائی اور تسلی کے لئے پچھلے انبياء عليہم
السالم اور ان کے پيروں کاروں کے صبر اور ثابت قدمی کی مثاليں دی جا رہی ہيں۔
َو َﰷَ ِﻳّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ ِ ٍَّّﱯ ٰﻗﺘَ َﻞ ۙ َﻣ َﻌ ٗﻪ ِ ِرﺑ ّ ُّﻴ ْﻮ َن َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َو َﻫ ُﻨ ْﻮا ِﻟ َﻤﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑَﮭ ُْﻢ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ١٤٦
اهلل َو َﻣﺎ ﺿَ ُﻌ ُﻔ ْﻮا َو َﻣﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﲀﻧ ُْﻮا ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ ٰ ّ
بہت سے نبيوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے ﷲ والے جہاد کرچکے ہيں انہيں بھی ﷲ کی راه
ميں تکليفيں پہنچيں ليکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے ﷲ صبر
کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔
١٤٦۔ ١يعنی ان کو جو جنگ کی شدتوں ميں پست ہمت نہيں ہوتے اور ضعف اور کمزوری نہيں
دکھاتے۔
ْﴫانَ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٤٧
ﴎاﻓَﻨَﺎ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ ِﺮانَ َوﺛَﺒ ّ ِْﺖ َا ْﻗﺪَ ا َﻣﻨَﺎ َواﻧ ُ ْ
َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻗَ ْﻮﻟَﮭ ُْﻢ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧ ُْﻮﺑَﻨَﺎ َو ِا ْ َ
وه يہی کہتے رہے کہ اے پروردگار! ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں ميں
جو بےجا زيادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہميں ثابت قدمی عطا فرما اور ہميں کافروں
کی قوم پر مدد دے۔
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٤٨ۧ
ﻓَ ٰﺎﺗٰﯩﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ﺛ ََﻮ َاب ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ ﺛ ََﻮ ِاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی نے! انہيں دنيا کا ثواب بھی ديا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی اور ﷲ
نيک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
ﴪْﻳ َﻦ ١٤٩
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْن ﺗ ُِﻄ ْﻴ ُﻌﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻳَ ُﺮد ُّْو ُ ْﰼ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻋ َﻘﺎﺑ ُ ِْﲂ ﻓَﺘَ ْﻨﻘَ ِﻠ ُﺒ ْﻮا ٰﺧ ِ ِ
اے ايمان والو! اگر تم کافروں کی باتيں مانو گے تو وه تمہيں تمہاری ايﮍيوں کے پلٹا ديں گے
)يعنی تمہيں مرتد بنا ديں گے( پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔
اهلل َﻣ ْﻮ ٰﻟ ُ ْ
ﴫﻳْ َﻦ ١٥٠
ﺑَﻞِ ٰ ّ ُ
ﯩﲂ ۚ َو ُﮬ َﻮ ﺧ ْ َُﲑ اﻟ ٰﻨّ ِ ِ
بلکہ ﷲ تمہارا موال ہے اور وه ہی بہترين مددگار ہے۔
١٥٠۔ ١يہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے ،يہاں پھر دہرايا جا رہا ہے کيونکہ احد کی شکست
سے فائده اٹھاتے ہوئے بعض کفار يا منافقين مسلمانوں کو يہ مشوره دے رہے تھے کہ تم اپنے
آبائی دين کی طرف لوٹ آؤ۔ ايسے ميں مسلمانوں کو کہا گيا کہ کافروں کی اطاعت ہالکت و
خسران کا باعث ہے۔ کاميابی ﷲ کی اطاعت ميں ہی ہے اور اس سے بہتر کوئی مددگار نہيں۔
ﴍ ُﻛ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳُ َ ِّﲋ ْل ِﺑ ٖﻪ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ۚ َو َﻣ ْﺎ ٰوﯨﮭُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎر ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ َﻣﺜ َْﻮى ا ٰ ّﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٥١
َﺳـ ُﻨﻠْ ِﻘ ْﻲ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ُّاﻟﺮﻋ َْﺐ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْ َ
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ہم عنقريب کافروں کے دلوں ميں رعب ڈال ديں گے ،اس وجہ سے کہ يہ ﷲ کے ساتھ ان
چيزوں کو شريک کرتے ہيں جس کی کوئی دليل ﷲ نے نہيں اتاری ) (١ان کا ٹھکانا جہنم ہے
اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔
١٥١۔ ١مسلمانوں کی شکست ديکھتے ہوئے بعض کافروں کے دل ميں يہ خيال آيا کہ يہ موقع
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے بﮍا اچھا ہے۔ اس موقع پر ﷲ ٰ
تعالی نے کافروں کے دلوں ميں
مسلمانوں کا رعب ڈال ديا پھر انہيں اس خيال کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ نہ ہوا )فتح
القدير(۔ صحيحين کی حديث ميں ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ مجھے پانچ چيزيں
ايسی عطا کی گئی ہيں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہيں دی گئيں۔ ان ميں ايک يہ ہے کہ
"نصرت بالرعب مسيرة شھر "دشمن کے دل ميں ايک مہينے کی مسافت پر ميرا رعب ڈال کر
ميری مدد کی گئی ہے۔"اس حديث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا رعب مستقل
طور پر دشمن کے دل ميں ڈال ديا گيا تھا۔ اور اس آيت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کے ساتھ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی امت يعنی مسلمانوں کا رعب بھی مشرکوں پر ڈال ديا
گيا ہے۔ اور اس کی وجہ ان کا شرک ہے۔ گويا شرک کرنے والوں کا دل دوسروں کی ہيبت سے
لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ غالبا ً يہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں کی ايک بﮍی تعداد مشرکانہ عقائد
و اعمال ميں مبتال ہوئی ہے ،دشمن ان سے مرعوب ہونے کی بجائے ،وه دشمنوں سے مرعوب
ہيں۔
اهلل َو ْﻋﺪَ ٗﻩٓ ِا ْذ َ ُﲢ ُّﺴ ْﻮﻧَﮭ ُْﻢ ِ ِاب ْذ ِﻧﮫٖ ۚ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا ﻓَ ِﺸﻠْ ُ ْﱲ َو ﺗَﻨَ َﺎزﻋ ُ ْْﱲ ِﰲ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ َو َﻋ َﺼ ْﻴ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ٓ َا ٰر ُ ْ
ﯨﲂ َّﻣﺎ ُ ِﲢﺒُّ ْﻮ َن ۭ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ
َوﻟَﻘَﺪْ َﺻﺪَ ﻗَ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل ُذ ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٥٢
ﴏﻓَ ُ ْﲂ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ِﻟ َﻴﺒْﺘَ ِﻠ َﻴ ُ ْﲂ ۚ َوﻟَﻘَﺪْ َﻋ َﻔﺎ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ۚ ُ َّﰒ َ َ
ﷲ ٰ
تعالی نے تم سے اپنا وعده سچا کر دکھايا جبکہ تم اس کے حکم سے انہيں کاٹ رہے تھے
) (١يہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختيار کی اور کام ميں جھگﮍنے لگے اور نافرمانی کی
) (٢اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چيز تمہيں دکھا دی ) (٣تم ميں سے بعض دنيا
چاہتے تھے ) (٤اور بعض کا اراده آخرت کا تھا ) (٥تو پھر اس نے تمہيں ان سے پھير ديا تاکہ
تم کو آزمائے ) (٦اور يقينا ً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرماديا اور ايمان والوں پر ﷲ
ٰ
تعالی بﮍے فضل واال ہے )(٧۔
١٥٢۔ ١اس وعدے پر بعض مفسرين نے تين ہزار اور پانچ ہزار فرشتوں کا نزول مراد ليا ہے۔
ليکن يہ رائے سرے سے صحيح نہيں بلکہ صحيح يہ ہے کہ فرشتوں کا نزول صرف جنگ بدر
کے ساتھ مخصوص تھا۔ باقی رہا وه وعده جو اس آيت ميں مذکور ہے تو اس سے مراد فتح و
نصرت کا وه عام وعده ہے جو اہل اسالم کے لئے اور اس کے رسول کی طرف سے بہت پہلے
سے کيا جا چکا ٰ
حتی کہ بعض آيتيں مکہ ميں نازل ہوچکی تھيں۔ اور اس کے مطابق ابتدائے
جنگ ميں مسلمان غالب و فاتح رہے جس کی طرف )اِ ْذ تَ ُح ﱡسوْ نَھُ ْم بِا ِ ْذنِ ٖھ( 3۔ آل عمران (152:سے
اشاره کيا گيا ہے۔
١٥٢۔ ٢اس تنازع اور عصيان سے مراد  ٥٠تير اندازوں کا وه اختالف ہے جو فتح و غلبہ ديکھ
کر ان کے اندر واقع ہوا اور جس کی وجہ سے کافروں کو پلٹ کر دوباره حملہ آور ہونے کا
موقع مال۔
١٥٢۔ ٣اس سے مراد وه فتح ہے جو ابتدا ميں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی۔
١٥٢۔ ٤يعنی مال غنيمت ،جس کے لئے انہوں نے وه پہاڑی چھوڑ دی جس کے نہ چھوڑنے کی
انہيں تاکيد کی گئی تھی۔
١٥٢۔ ٥وه لوگ ہيں جنہوں نے مورچہ چھوڑنے سے منع کيا اور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
کے فرمان کے مطابق اسی جگہ ڈٹے رہنے کا عزم ظاہر کيا۔
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١٥٢۔ ٦يعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہيں شکست دے کر ان کافروں سے پھير ديا تاکہ
تمہيں آزمائے۔
١٥٢۔ ٧اس ميں صحابہ کرام رضی ﷲ عنھم کے اس شرف اور فضل کا اظہار ہے جو ان کی
کوتاہيوں کے باوجود ﷲ نے ان پر فرمايا۔ يعنی ان کی غلطيوں کی وضاحت کر کے آئنده اس کا
اعاده نہ کريں ،ﷲ نے ان کے لئے معافی کا اعالن کر ديا تاکہ کوئی بد باطن ان پر زبان طعن
دراز نہ کرے۔ جب ﷲ ٰ
تعالی نے ہی قرآن کريم ميں ان کے لئے عفو عام کا اعالن فرما ديا تو اب
کسی کے لئے طعن وتشنيع کی گنجائش کہاں ره گئی صحيح بخاری ميں ايک واقعہ مذکور ہے
کہ ايک حج کے موقع پر ايک شخص نے حضرت عثمان رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ پر بعض
اعتراضات کيے کہ وه جنگ بدر ميں بيعت رضوان ميں شريک نہيں ہوئے۔ نيز يوم احد ميں
فرار ہوگئے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے فرمايا کہ جنگ بدر ميں تو انکی
اہليہ )بنت رسول صلی ﷲ عليہ وسلم( بيمار تھيں ،بيعت رضوان کے موقع پر آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کے سفير بن کر مکہ گئے ہوئے تھے اور يوم احد کے فرار کو ﷲ نے معاف فرماديا ہے۔
)ملخصا۔ صحيح بخاری ،غزوه احد(
ِا ْذ ﺗ ُْﺼ ِﻌﺪُ ْو َن َو َﻻ ﺗَﻠْ ٗﻮ َن ﻋَ ٰ ٓﲇ َا َﺣ ٍﺪ َّو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﰼ ِ ْ ٓﰲ ُاﺧ ْٰﺮ ُ ْ
اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
ﯨﲂ ﻓَ َﺎ َاثﺑَ ُ ْﲂ َ ًّﲽ ۢـﺎ ِﺑ َﻐ ّ ٍﻢ ِﻟ ّ َﻜ ْﻴ َﻼ َ ْﲢ َ ﻧﺰ ُْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻓَﺎﺗَ ُ ْﲂ َو َﻻ َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
١٥٣
جب کہ تم چﮍھے چلے جا رہے تھے ) (١اور کسی کی طرف توجہ تک نہيں کرتے تھے اور
ﷲ کے رسول تمہيں تمہارے پيچھے سے آوازيں دے رہے تھے ) (٢بس تمہيں غم پر غم پہنچا
) (٣تاکہ تم فوت شده چيز پر غمگين نہ ہو اور نہ پہنچنے والی )تکليف( پر اداس ہو ) (٤ﷲ
ٰ
تعالی تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔
١٥٣۔ ١کفار کے يکبارگی اچانک حملے سے مسلمانوں ميں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی
اکثريت نے راه فرار اختيار کی يہ اس کا نقشہ بيان کيا جا رہا ہے۔
١٥٣۔ ٢نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اپنے ساتھيوں سميت پيچھے ره گئے اور مسلمانوں کو پکارتے
رہے ،ﷲ کے بندو! ميرے طرف لوٹ کر آؤ ،ﷲ کے بندو! ميری طرف لوٹ کے آؤ۔ ليکن
سراسيمگی کے عالم ميں يہ پکار کون سنتا۔
١٥٣۔ ٣فَاَثاَبَ ُک ْم تمہاری کوتاہی کے بدلے ميں تمہيں غم پر غم ديا ،غما بغم بمعنی غما علی غم
ابن جرير اور ابن کثير کے اختيار کرده راجح قول کے مطابق پہلے غم سے مراد ،مال غنيمت
اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم اور دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی
شہادت ،ان کے زخمی ہونے ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے حکم کی خالف ورزی اور آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے واال غم۔
١٥٣۔ ٤يعنی يہ غم پہ غم اس لئے ديا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم
و حوصلہ پيدا ہو۔ جب يہ قوت اور حوصلہ پيدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شده چيز پر غم
اور پہنچنے والے شدائد پر مالل نہيں ہوتا۔
ُ َّﰒ َا ْﻧ َﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ اﻟْ َﻐ ّ ِﻢ َا َﻣﻨَ ًﺔ ﻧ ُّ َﻌ ًﺎﺳﺎ ﻳَّﻐ ْٰﴙ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ۙ َو َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ﻗَﺪْ َا َﳘَّ ْﺘﮭ ُْﻢ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﮭ ُْﻢ ﻳ َ ُﻈﻨُّ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ﻏَ ْ َﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َﻇ َّﻦ اﻟْ َﺠﺎ ِﻫ ِﻠ َّﻴ ِﺔ ۭ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﮬ ْﻞ ﻟَّﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ
ِٕ
ِٕ
ﳾ ٌء َّﻣﺎ ﻗُ ِﺘﻠْﻨَﺎ ٰﮬﻬُﻨَﺎ ۭ ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُ ْﲂ ﻟ َ َ َﱪ َز
ﳾ ٍء ۭ ﻗُ ْﻞ ِا َّن ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ ُﳇَّ ٗﻪ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ُ ْﳜ ُﻔ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﮭ ِْﻢ َّﻣﺎ َﻻ ﻳُ ْﺒﺪُ ْو َن َ َكل ۭ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ﻟَﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ َ ْ
ِﻣ ْﻦ َ ْ
اﻟﺼﺪُ ْو ِر ١٥٤
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْﻘَ ْﺘ ُﻞ ِا ٰﱃ َﻣﻀَ ﺎﺟِ ِﻌﮭ ِْﻢ ۚ َو ِﻟ َﻴﺒْﺘَ ِ َﲇ ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ُ ْﰼ َو ِﻟ ُﻴ َﻤ ِّﺤ َﺺ َﻣﺎ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمايا اور تم ميں سے ايک جماعت کو امن کی نيند
آنے لگی ) (١ہاں کچھ وه لوگ بھی تھے کہ انہيں اپنی جانوں کی پﮍی ہوئی تھی ) (٢وه ﷲ
ٰ
تعالی کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانياں کر رہے تھے ) (٣اور کہتے تھے کہ ہميں بھی
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کسی چيز کا اختيار ہے ) (٤کہہ ديجئيے کام کل کا کل ﷲ کے اختيار ميں ہے ) (٥يہ لوگ اپنے
دلوں کے بھيد آپ کو نہيں بتاتے ) (٦کہتے ہيں کہ ہميں کچھ بھی اختيار ہوتا تو يہاں قتل نہ کئے
جاتے ) (٧آپ کہہ ديجئے گو تم اپنے گھروں ميں بھی ہوتے پھر بھی جن کی قسمت ميں قتل ہونا
تھا وه تو مقتل کی طرف چل کھﮍے ہوتے ) (٨ﷲ ٰ
تعالی کو تمہارے سينوں کے اندر کی چيز کا
آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں ميں ہے اس کو پاک کرنا تھا ) (٩اور ﷲ ٰ
تعالی سينوں کے بھيد
سے آگاه ہے )(١٠۔
ٰ
١٥٤۔ ١مذکوره سراسيمگی کے بعد ﷲ تعالی نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمايا اور ميدان
جنگ ميں باقی ره جانے والے مسلمانوں پر اونگھ مسلط کر دی۔ يہ اونگھ ﷲ کی طرف سے
نصرت کی دليل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی ﷲ فرماتے ہيں کہ ميں بھی ان لوگوں ميں سے
حتی کہ ميری تلوار کئی مرتبہ ميرے ہاتھ سے
تھا جن پر احد کے دن اونگھ چھائی جا رہی تھی ٰ
گری ميں اسے پکﮍتا وه پھر گر جاتی ،پھر پکﮍتا پھر گر جاتی )صحيح بخاری( نعاسا امنۃ سے
بدل ہے۔ طائفہ واحد اور جمع دونوں کے ليے مستعمل ہے )فتح القدير(
١٥٤۔ ٢اس سے مراد منافقين ہيں۔ ظاہر ہے کہ ايسے حاالت ميں ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی۔
١٥٤۔ ٣وه يہ تھيں کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کا معاملہ باطل ہے ،يہ جس دين کی دعوت
ديتے ہيں ،اس کا مستقبل مخدوش ہے ،انہيں ﷲ کی مدد ہی حاصل نہيں وغيره وغيره۔
١٥٤۔ ٤يعنی کيا اب ہمارے لئے ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ يا يہ
کہ ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور مانی جاسکتی ہے۔
١٥٤۔ ٥تمہارے يا دشمن کے اختيار ميں نہيں ہے ،مدد بھی اسی کی طرف سے آئے گی اور
کاميابی بھی اسی کے حکم سے ہوگی اور امر و نہی بھی اسی کا ہے۔
١٥٤۔ ٦اپنے دلوں ميں نفاق چھپائے ہوئے ہيں ،ظاہر يہ کرتے ہيں ،کہ رہنمائی کے طالب ہيں۔
١٥٤۔ ٧يہ وه آپس ميں کہتے يا اپنے دل ميں کہتے تھے۔
١٥٤۔ ٨ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اس قسم کی باتوں کا کيا فائده؟ موت تو ہر صورت ميں آنی ہے اور
اسی جگہ پر آنی ہے جہاں ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے لکھ دی گئی۔ اگر تم گھروں ميں بيٹھے ہوتے
اور تمہاری موت کسی مقتل ميں لکھی ہوتی تو تمہيں قضا ضرور وہاں کھينچ لے جاتی۔
١٥٤۔ ٩يہ جو کچھ ہوا اس سے ايک مقصد يہ بھی تھا کہ تمہارے سينوں کے اندر جو کچھ ہے
يعنی ايمان اسے آزمائے )تاکہ منافق الگ ہو جائيں( اور پھر تمہارے دلوں کو شيطانی وساوس
سے پاک کر دے۔
١٥٤۔ ١٠يعنی اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے اور نفاق کا لباده کس نے اوڑھ
رکھا ہے؟ جہاد کی متعدد حکمتوں ميں سے ايک حکمت يہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق
کھل کر سامنے آجاتے ہيں ،جنہيں عام لوگ ديکھ اور پہچان ليتے ہيں۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٥٥
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﺘ َﻘﻰ اﻟْ َﺠ ْﻤ ٰﻌ ِﻦ ۙ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ْاﺳ َ َﱱﻟَّﮭُ ُﻢ اﻟﺸَّ ـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﺑ َﺒ ْﻌ ِﺾ َﻣﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۚ َوﻟ َ َﻘﺪْ َﻋ َﻔﺎ ٰ ّ ُ
اهلل َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تم ميں سے جن لوگوں نے اس دن پيٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھيﮍ ہوئی تھی يہ
لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شيطان کے پھسالنے پر آگئے ) (١ليکن يقين جانو کہ ﷲ
تعالی نے انہيں معاف کر ديا ) (٢ﷲ ٰ
ٰ
تعالی بخشنے واال اور تحمل واال ہے۔
١٥٥۔ ١يعنی احد ميں مسلمانوں سے جو لغزش اور کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی
کمزورياں تھيں جس کی وجہ سے شيطان بھی انہيں پھسالنے ميں کامياب ہو گيا۔ جس طرح
بعض سلف کا قول ہے کہ "نيکی کا بدلہ يہ بھی ہے کہ اس کے بعد مذيد نيکی کی تو فيق ملتی
ہے اور برائی کا بدلہ يہ ہے کہ اس بعد مذيد برائی کا راستہ کھلتا اور ہموار ہوتا ہے۔
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١٥٥۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی صحابہ کرام کی لغزشوں ،ان کے نتائج اور حکمتوں کے بيان کے بعد پھر بھی
اپنی طرف سے ان کی معافی کا اعالن فرما رہا ہے۔ جس سے ايک تو ان کا محبوب بارگاه ٰالہی
ميں ہونا واضح ہے اور دوسرے ،عام مومنين کو تنبيہ ہے کہ ان کے مومنين صادقين کو جب ﷲ
ٰ
تعالی نے معاف فرما ديا تو اب کسی کے لئے جائز نہيں کہ ہدف مالمت يا نشانہ تنقيد بنائے۔
ﴪ ًة
ﴐﺑُ ْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْو َﰷﻧ ُْﻮا ﻏُ ًّﺰى ﻟ َّ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻋ ْﻨﺪَ انَ َﻣﺎ َﻣﺎﺗ ُْﻮا َو َﻣﺎ ﻗُ ِﺘﻠُ ْﻮا ۚ ِﻟ َﻴ ْﺠ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِ ِﻻﺧ َْﻮا ِﻧﮭ ِْﻢ ِا َذا َ َ
اهلل ٰذ ِ َكل َﺣ ْ َ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ١٥٦
ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِﺑﮭ ِْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
اے ايمان والو! تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کيا اپنے بھائيوں کے حق ميں
جب کہ وه سفر ميں ہوں يا جہاد ميں کہا اگر ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے اور نہ مارے جاتے
) (١اس کی وجہ يہ تھی کہ اس خيال کو ﷲ ٰ
تعالی ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے ) (٢ﷲ
ٰ
تعالی جالتا اور مارتا ہے اور ﷲ تمہارے عمل کو ديکھ رہا ہے۔
١٥٦۔ ١اہل ايمان کو اس فساد عقيده سے روکا جا رہا ہے جس کے حامل کفار اور منافقين تھے
کيونکہ يہ عقيده بذدلی کی بنياد ہے اس کے برعکس جب يہ عقيده ہو کہ موت وحيات ﷲ کے
ہاتھ ميں ہے۔ نيز يہ کہ موت کا ايک وقت مقرر ہے تو اس سے انسان کے اندر عزم اور حوصلہ
اور ﷲ کی راه ميں لﮍنے کا جذبہ پيدا ہوتا ہے۔
١٥٦۔ ٢مذکوره فساد عقيده دلی حسرت کا ہی سبب بنتا ہے کہ اگر وه سفر ميں يا ميدان جنگ ميں
نہ جاتے بلکہ گھر ميں ہی رہتے تو موت کی آغوش ميں جانے سے بچ جاتے۔ درآنحاليکہ موت
تو مضبوط قلعوں کے اندر بھی آجاتی ہے۔ اس لئے اس حسرت سے مسلمان ہی بچ سکتے ہيں
جن کے عقيدے صحيح ہيں۔
اهلل َا ْو ُﻣ ُّ ْﱲ ﻟ َ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
َوﻟَﯩ ْﻦ ﻗُ ِﺘﻠْ ُ ْﱲ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َو َر ْ َﲪ ٌﺔ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َ ْﳚ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ١٥٧
ِٕقسم ہے اگر ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں شہيد کئے جاؤ يا اپنی موت مرو تو بيشک ﷲ ٰ
تعالی کی بخشش
اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے يہ جمع کر رہے ہيں )(١۔
١٥٧۔ ١موت تو ہر صورت آنی ہے ليکن اگر موت ايسی آئے کہ جس کے بعد انسان ﷲ کی
مغفرت و رحمت کا مستحق قرار پائے تو يہ دنيا کے مال اسباب سے بہت بہتر ہے جس کے
جمع کرنے ميں انسان عمر کھپا ديتا ہے اس لئے ﷲ کی راه ميں جہاد کرنے سے گريز نہيں،
اس ميں رغبت اور شوق ہونا چاہيے کہ اس طرح رحمت و مغفرت ٰالہی يقينی ہو جاتی ہے
بشرطيکہ اخالص کے ساتھ ہو۔
َوﻟَﯩ ْﻦ ُّﻣﱲُّ ْ َا ْو ﻗُ ِﺘﻠْ ُ ْﱲ َ ِﻻ َاﱃ ٰ ّ ِ
ﴩ ْو َن ١٥٨
اهلل ُ ْﲢ َ ُ
ِٕباليقين خواه تم مر جاؤ يا مار ڈالے جاؤ جمع تو ﷲ ٰ
تعالی کی طرف ہی کئے جاؤ گے۔
ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ َر ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻟ ْﻨ َﺖ ﻟَﮭ ُْﻢ ۚ َوﻟ َ ْﻮ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﻓَ ًّﻈﺎ ﻏَ ِﻠ ْﻴﻆَ اﻟْ َﻘﻠْ ِﺐ َﻻﻧْﻔَﻀُّ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮ ِ َكل ۠ ﻓَﺎﻋ ُْﻒ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﮭ ُْﻢ َوﺷَ ﺎ ِو ْر ُﮬ ْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﻋ َﺰ ْﻣ َﺖ ﻓَﺘَ َﻮ َّ ْ
ﰻ ﻋَ َﲇ
ّٰ ِ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻮ ِ ّ ِﳇ ْ َﲔ ١٥٩
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت کے باعث آپ ان پر رحم دل ہيں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو
يہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کريں اور ) (١ان کے لئے استغفار
کريں اور کام کا مشوره ان سے کيا کريں ) (٢پھر جب آپ کا پختہ اراده ہو جائے تو ﷲ ٰ
تعالی پر
بھروسہ کريں ) (٣بيشک ﷲ ٰ
تعالی توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
١٥٩۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم جو صاحب خلق عظيم تھے ،ﷲ ٰ
تعالی اپنے اس پيغمبر پر ايک
احسان کا ذکر فرما رہا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے اندر جو نرمی اور مالئمت ہے يہ ﷲ
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کی خاص مہربانی کا نتيجہ ہے اور يہ نرمی دعوت و تبليغ کے لئے نہايت ضروری ہے اگر آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کے اندر يہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ صلی ﷲ عليہ وسلم تندخو اور
سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قريب ہونے کی بجائے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے دور
بھاگتے۔ اس لئے آپ درگزر سے ہی کام ليتے رہئيے۔
١٥٩۔ ٢يعنی مسلمانوں کی طيب خاطر کے لئے مشوره کر ليا کريں۔ اس آيت سے مشاورت کی
اہميت ،افاديت اور اس کی ضرورت و مشروعيت ثابت ہوتی ہے۔ مشاورت کا يہ حکم بعض کے
نزديک وجوب کے لئے اور بعض کے نزديک استحباب کے لئے ہے )ابن کثير( امام شوکانی
لکھتے ہيں ' حکمرانوں کے لئے ضروری ہے کہ وه علماء سے ايسے معامالت ميں مشوره
کريں جن کا انہيں علم نہيں ہے۔ يا ان کے بارے ميں انہيں اشکال ہيں۔ فوج کے سربراہوں سے
فوجی معامالت ميں ،سربرآورده لوگوں سے عوام کے مصالح کے بارے ميں اور ماتحت حکام
و واليان سے ان کے عالقوں کی ضروريات و ترجيحات کے سلسلے ميں مشوره کريں "۔ ابن
عطيہ کہتے ہيں کہ ايسے حکمران کے وجوب عزل پر کوئی اختالف نہيں ہے جو اہل علم و اہل
دين سے مشوره نہيں کرتا"۔ يہ مشوره صرف ان معامالت تک محدود ہوگا جن کی بابت شريعت
خاموش ہے يا جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ )فتح القدير(
١٥٩۔ ٣يعنی مشاورت کے بعد جس پر آپ کی رائے پختہ ہو جائے ،پھر ﷲ پر توکل کرکے
اسے کر گزريئے۔ اس سے ايک تو يہ بات معلوم ہوئی کہ مشاورت کے بعد بھی آخری فيصلہ
حکمران کا ہی ہوگا نہ کہ ارباب مشاورت يا ان کی اکثريت کا جيسا کہ جمہوريت ميں ہے۔
دوسری يہ کہ سارا اعتماد و توکل ﷲ کی ذات پر ہو نہ کہ مشوره دينے والوں کی عقل و فہم پر۔
اگلی آيت ميں بھی توکل علی ﷲ کی مذيد تاکيد ہے۔
ﴫُ ْﰼ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪھٖ َۭوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﰻ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٦٠
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
ﴫُﰼُ ٰ ّ ُ
ِا ْن ﻳ َّ ْﻨ ُ ْ
اهلل ﻓَ َﻼ ﻏَﺎ ِﻟ َﺐ ﻟَ ُ ْﲂ ۚ َوا ِْن َّ ْﳜ ُﺬ ْﻟ ُ ْﲂ ﻓَ َﻤ ْﻦ َذا َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
اگر ﷲ ٰ
تعالی تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہيں آسکتا اگر وه تمہيں چھوڑ دے تو اس
کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے ايمان والوں کو ﷲ ٰ
تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﻨَ ِ ٍّﱯ َا ْن ﻳ َّ ُﻐ َّﻞ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻐﻠُ ْﻞ َ ْاي ِت ِﺑ َﻤﺎ ﻏَ َّﻞ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۚ ُ َّﰒ ﺗ َُﻮ ٰ ّﰲ ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َو ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٦١
ناممکن ہے کہ نبی سے خيانت ہو جائے ) (١ہر خيانت کرنے واال خيانت کو لئے ہوئے قيامت
کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ ديا جائے گا اور وه ظلم نہ کئے
جائيں گے۔
١٦١۔ ١جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنيمت سميٹنے دوڑ پﮍے تھے ان
کا خيال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال دوسرے لپيٹ کر لے جائيں گے اس پر تنبيہ کی جا
رہی ہے کہ آخر تم نے يہ تصور کيسے کر ليا کہ اس مال ميں سے تمہارا حصہ تم کو نہيں ديا
جائے گا کيا تمہيں قائد غزوه محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کی امانت پر اطمينان نہيں۔ ياد رکھو کہ
ايک پيغمبر سے کسی قسم کی خيانت کا صدور ممکن ہی نہيں کيونکہ خيانت ،نبوت کے منافی
ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر يقين کيونکر کيا جاسکتا ہے؟ خيانت بہت بﮍا
گناه ہے احاديث ميں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔
اهلل َﳈَ ْۢﻦ َابۗ َء ﺑ َِﺴ َﺨﻂٍ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
َاﻓَ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻊ ِرﺿْ َﻮ َان ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣ ْﺎ ٰوﯨ ُﻪ َ َهجﲌَّ ُ َۭو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ١٦٢
تعالی کی خوشنودی کے درپے ہے اس شخص جيسا ہے جو ﷲ ٰ
کيا پس وه شخص جو ﷲ ٰ
تعالی
کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے؟ اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترين جگہ ہے۔
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ُﮬ ْﻢ د ََر ٰﺟﺖٌ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٦٣
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہيں اور ان کے تمام اعمال کو ﷲ بخوبی ديکھ رہا
ہے۔
اهلل ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِا ْذ ﺑ َ َﻌ َﺚ ِﻓ ْﻴﮭ ِْﻢ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﮭ ِْﻢ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴﮭ ِْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘﮫٖ َوﻳُ َﺰ ِﻛّ ْﻴﮭ ِْﻢ َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤﮭُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ ۚ َوا ِْن َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ
ﻟَﻘَﺪْ َﻣ َّﻦ ٰ ّ ُ
١٦٤
بيشک مسلمانوں پر ﷲ ٰ
تعالی کا بﮍا احسان ہے کہ انہيں ميں سے ايک رسول ان ميں بھيجا )(١
جو انہيں اس کی آيتيں پﮍھ کر سناتا ہے اور انہيں پاک کرتا ہے اور انہيں کتاب اور حکمت )(٢
سکھاتا ہے يقينا ً يہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی ميں تھے۔
ٰ
١٦٤۔ ١نبی کے بشر اور انسانوں ميں سے ہی ہونے کو ﷲ تعالی ايک احسان کے طور پر بيان
کر رہا ہے اور فی الواقع يہ احسان عظيم ہے کہ اس طرح ايک تو وه اپنی قوم کی زبان اور
لہجے ميں ہی ﷲ کا پيغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لئے آسان ہوگا دوسرے لوگ
ہم جنس ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس اور قريب ہونگے۔ تيسرے انسان کے لئے انسان
يعنی بشر کی پيروی تو ممکن ہے ليکن فرشتوں کی پيروی اس کے بس کی بات نہيں اور نہ
فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائيوں اور باريکيوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس لئے
اگر پيغمبر فرشتوں ميں سے ہوتے تو وه ان ساری خوبيوں سے محروم ہوتے جو تبليغ و دعوت
کے لئے نہايت ضروری ہے۔ اس لئے جتنے بھی انبياء آئے ہيں سب کے سب بشر ہی تھے۔
قرآن نے ان کی بشريت کو خوب کھول کر بيان کيا ہے۔
ك اِ ﱠال ِر َج ًاال نﱡوْ ِح ْٓي اِلَ ْي ِھ ْم ﱢم ْن اَ ْھ ِل ْالقُ ٰرى( 12۔يوسف ' (109:ہم نے آپ صلی ﷲ
) َو َمآ اَرْ َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ
عليہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھيجے وه مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ )وما
ارسلنا قبلک من المرسلين اال انھم ليا کلون الطعام ويمشون فی االسواق( )سورة الفرقان "(٢٠ہم
نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھيجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں
ميں چلتے تھے"۔ اور خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوايا گيا )قُلْ اِنﱠ َمآ اَنَا
اح ٌد( ٰ
)حم السجدة (6:آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کہہ ديجئے ميں
بَ َش ٌر ﱢم ْثلُ ُك ْم يُوْ ٰ ٓحى اِلَ ﱠ
ي اَنﱠ َمآ اِ ٰلــھُ ُك ْم اِ ٰلهٌ ﱠو ِ
بھی تو تمہاری طرح ٖصرف بشر ہی ہوں البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے "۔ آج بہت سے
افراد اس چيز کو نہيں سمجھتے اور انحراف کا شکار ہيں۔
١٦٤۔ ٢اس آيت ميں نبوت کے تين اہم مقاصد بيان کئے گئے ہيں ١۔ تالوت ٢۔ تزکيہ ٣۔ تعليم
کتاب و حکمت تعليم کتاب ميں تالوت از خود آجاتی ہے ،تالوت کی ساتھ ہی تعليم ممکن ہے،
تالوت کے بغير تعليم کا تصور ہی نہيں ،اس کے باوجود تالوت کو الگ ايک مقصد کے طور
پر ذکر کيا گيا ہے۔ جس سے اس نقطے کی وضاحت مقصود ہے کہ تالوت بجائے خود ايک
مقدس اور اور نيک عمل ہے ،چاہے پﮍھنے واال اس کا مفہوم سمجھے نہ سمجھے۔ قرآن کے
معنی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرنا يقينا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ليکن جب
تک يہ مقصد حاصل نہ ہو يا اتنی فہم استعداد بہم نہ پہنچ جائے ،تالوت قرآن سے اعراض يا
غفلت جائز نہيں۔ تزکيے سے مراد عقائد اور اعمال و اخالق کی اصالح ہے۔ جس طرح آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں شرک سے ہٹا کر توحيد پر لگايا اسی طرح نہايت بد اخالق اور بد
اطوار قوم کو اخالق اور کردار کی رفعتوں سے ہمکنار کر ديا ،حکمت سے مراد اکثر مفسرين
کے نزديک حديث ہے۔
١٦٤۔ ٢يہ ان مخففۃ من المثقلۃ ہے يعنی ّ
)ان( )تحقيق ،يقينا بالشبہ( کے معنی ہيں۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ
َا َوﻟ َ َّﻤﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُ ْﲂ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ﻗَﺪْ َا َﺻ ْﺒ ُ ْﱲ ِ ّﻣﺜْﻠَ ْﻴﮭَﺎ ۙ ﻗُﻠْ ُ ْﱲ َا ٰ ّﱏ ﻫ َٰﺬا ۭ ﻗُ ْﻞ ُﮬ َﻮ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
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)کيا بات ہے( کہ جب تمہيں ايک ايسی تکليف پہنچی کہ تم اس جيسی دو چند پہنچا چکے ) (١تو
يہ کہنے لگے يہ کہاں سے آگئی؟ آپ کہہ ديجئے کہ يہ خود تمہاری طرف سے ہے ) (٢بيشک
ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
١٦٥۔ ١يعنی احد ميں تمہارے ستّر آدمی شہيد ہوئے تو بدر ميں تم نے ستّر کافر قتل کئے تھے
اور ستّر قيدی بنائے تھے۔
١٦٥۔ ٢يعنی تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے تاکيدی حکم
کے باوجود پہاڑی مورچہ چھوڑ کر تم نے کی تھی۔ جيسا کہ تفصيل پہلے گزر چکی ہے کہ اس
غلطی کی وجہ سے کافروں کے ايک دستے کو اس درے سے دوباره حملہ کرنے کا موقع مل
گيا۔
َو َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑَ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﺘ َﻘﻰ اﻟْ َﺠ ْﻤ ٰﻌ ِﻦ ﻓَ ِﺒ ِﺎ ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٦٦ۙ
تمہيں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں ميں مڈبھيﮍ ہوئی تھی وه سب ﷲ کے حکم سے
تھا اس لئے تاکہ ﷲ ٰ
تعالی ايمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے۔
َو ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ انَ ﻓَ ُﻘ ْﻮا ښ َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا ﻗَﺎ ِﺗﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َا ِو ا ْدﻓَ ُﻌ ْﻮا ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ ﻧ َ ْﻌ َ ُﲅ ِﻗﺘَ ًﺎﻻ َّﻻاﺗ َّ َﺒ ْﻌ ٰﻨ ُ ْﲂ ۭ ُﮬ ْﻢ ِﻟ ْﻠ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َا ْﻗ َﺮ ُب ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ِﻟ ْ ِﻼﻳْ َﻤ ِﺎن ۚ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن
ِٕ
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن ١٦٧ۚ
ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫﮭ ِْﻢ َّﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِﺑﮭ ِْﻢ َۭو ٰ ّ ُ
اور منافقوں کو بھی معلوم کرلے ) (١جن سے کہا گيا کہ آؤ ﷲ کی راه ميں جہاد کرو يا کافروں
کو ہٹاؤ تو وه کہنے لگے کہ اگر ہم لﮍائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ ديتے ) (٢وه اس دن بہ
نسبت ايمان کے کفر کے بہت نزديک تھے ) (٣اپنے منہ سے وه باتيں بناتے ہيں جو ان کے
دلوں ميں نہيں اور ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے جسے وه چھپاتے ہيں۔
١٦٧۔ ١يعنی احد ميں جو تمہيں نقصان پہنچا ،وه ﷲ کے حکم سے ہی پہنچا )تاکہ آئنده تم اطاعت
رسول کا کماحقہ اہتمام کرو( عالوه ازيں اس کا ايک مقصد مومنين اور منافقين کو ايک دوسرے
سے الگ اور ممتاز کرنا بھی تھا۔
١٦٧۔ ٢لﮍائی جاننے کا مطلب يہ ہے کہ واقع آپ لوگ لﮍائی لﮍنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی
ساتھ ديتے مگر آپ تو لﮍائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے ميں جھونکنے جا رہے ہو۔
ايسے غلط کام ميں ہم کيوں آپ کا ساتھ ديں۔ يہ عبد ﷲ بن ابی اور ان کے ساتھيوں نے اس لئے
کہا کہ ان کی بات نہيں مانی گئی تھی اور اس وقت کہا جب وه مقام شوط پر پہنچ کر واپس ہو
رہے تھے اور عبد ﷲ بن حرام انصاری رضی ﷲ انہيں سمجھا بجھا کر شريک جنگ کرنے کی
کوشش کر رہے تھے۔ )قدرے تفصيل گزرچکی ہے(
١٦٧۔ ٣اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کيں۔
١٦٧۔ ٤يعنی زبان سے تو ظاہر کيا جو مذکور ہوا ليکن دل ميں تھا کہ ہماری ٰ
عليحدگی سے ايک
تو مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پيدا ہوگا۔ دوسرے کافروں کو فائده ہوگا۔ مقصد اسالم،
مسلمانوں اور نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِ ِﻻﺧ َْﻮا ِﻧﮭ ِْﻢ َوﻗَ َﻌﺪُ ْوا ﻟ َ ْﻮ َا َﻃﺎﻋ ُْﻮانَ َﻣﺎ ﻗُ ِﺘﻠُ ْﻮا ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَﺎد َْر ُء ْوا ﻋ َْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١٦٨
يہ وه لوگ ہيں جو خود بھی بيٹھے رہے اور اپنے بھائيوں کی بابت کہا کہ اگر وه بھی ہماری
بات مان ليتے تو قتل نہ کئے جاتے کہہ ديجئے! کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو
ہٹا دو )(١۔
ٰ
١٦٨۔ ١يہ منافقين کا قول ہے ' اگر ہماری بات مان ليتے تو قتل نہ کئے جاتے ' ﷲ تعالی نے
فرمايا ' اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت ٹال کر دکھاؤ ' مطلب يہ کہ تقدير سے کسی کو مفر
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نہيں۔ موت بھی جہاں اور جيسے اور جس جگہ آنا ہے ہر صورت ميں آکر رہے گی۔ اس لئے
جہاد اور ﷲ کی راه ميں لﮍنے سے گريز و فرار يہ کسی کو موت کے شکنجے سے نہيں بچا
سکتا۔
َو َﻻ َ ْﲢ َﺴ َ َّﱭ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﻗ ِﺘﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َا ْﻣ َﻮااتً ۭ ﺑ َ ْﻞ َا ْﺣﻴَﺎۗ ٌء ِﻋ ْﻨﺪَ َرِﺑ ّﮭ ِْﻢ ﻳُ ْﺮ َزﻗُ ْﻮ َن ١٦٩ۙ
جو لوگ ﷲ کی راه ميں شہيد کئے گئے ان کو ہرگز مرده نہ سمجھيں ،بلکہ وه زنده ہيں اپنے
رب کے پاس روزياں ديئے جاتے ہيں )(١۔
١٦٩۔ ١شہداء کی زندگی حقيقی ہے يا مجازی ،يقينا حقيقی ہے ليکن اس کا شعور اہل دنيا کو
نہيں ،جيسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ مالحظہ ہو )سورة بقره آيت نمبر  (١٥٤پھر اس
زندگی کا مطلب کيا ہے؟ بعض کہتے ہيں کہ قبروں ميں ان کی روحيں لوٹا دی جاتی ہيں اور
وہاں ﷲ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ جنت کے پھلوں کی
خوشبوئيں انہيں آتی ہيں جن سے ان کے مشام جان معطر رہتے ہيں۔
ليکن حديث سے ايک تيسری شکل معلوم ہوتی ہے اس لئے وہی صحيح ،وه يہ کہ ان کی روحيں
سبز پرندوں کے جوف يا سينوں ميں داخل کر دی جاتی ہيں اور وه جنت ميں کھاتی پھرتی اور
اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہيں )فتح القدير بحوالہ صحيح مسلم(
ْﴩ ْو َن ِاب َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳَﻠْ َﺤ ُﻘ ْﻮا ِﺑﮭ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔﮭ ِْﻢ ۙ َا َّﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَ ْﻴﮭ ِْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ١٧٠ۘ
ﻓَ ِﺮ ِﺣ ْ َﲔ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗٰﯩﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِﻠﮫٖ ۙ َوﻳ َْﺴـ َﺘﺒ ِ ُ
ﷲ ٰ
تعالی نے فضل جو انہيں دے رکھا ہے ان سے وه بہت خوش ہيں اور خوشياں منا رہے ہيں
ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان کو نہيں ملے ان کے پيچھے ہيں ) (١اس پر انہيں نہ کوئی
خوف ہے اور نہ وه غمگين ہونگے۔
١٧٠۔ ١يعنی وه اہل اسالم جو ان کے پيچھے دنيا ميں زنده ہيں يا مصروف جہاد ہيں ،ان کی
بابت وه خواہش کرتے ہيں کہ کاش وه بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر يہاں ہم جيسی پر لطف
زندگی اختيار کريں۔ شہدائے احد نے ﷲ ٰ
تعالی کی بارگاه ميں عرض کيا کہ ہمارے وه مسلمان
بھائی جو دنيا ميں زنده ہيں ،انہيں ہمارے حاالت اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے
تعالی نے فرمايا ميں تمہاری يہ بات ان تک پہنچا ديتا ہوں ' اس سلسلہ ميں ﷲ ٰ
واال ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی
نے يہ آيت نازل فرمائيں )سنن ابی داؤد ،کتاب الجہاد( عالوه ازيں متعدد احاديث سے شہادت کی
فضيلت ثابت ہے۔ مثال ايک حديث ميں فرمايا )مامن نفس تموت ،لھا عند ﷲ حير ،يسره ان ترجع
اخری لما ٰ
ٰ
يری من فضل الشہادة( )
الی الدنيا اال الشہيد ،فانہ يسره ان يرجع الی الدنيا فيقتل مرة
مسند احمد  ،صحيح مسلم ،کتاب االمارة ،باب فضل الشہادة( کوئی مرنے والی جان ،جس کو ﷲ
کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنيا ميں لوٹنا پسند نہيں کرتی۔ البتہ شہيد دنيا ميں دوباره آنا پسند
کرتا ہے تاکہ وه دوباره ﷲ کی راه ميں قتل کيا جائے يہ آرزو وه اس ليے کرتا ہے کہ شہادت کی
فضيلت کا وه مشاہده کر ليتا ہے۔ حضرت جابر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کہتے ہيں کہ مجھ سے
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا تجھے معلوم ہے کہ ﷲ نے تيرے باپ کو زنده کيا اور
اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر )تاکہ ميں اسے پورا کر دوں( تيرے باپ
نے جواب ديا کہ ميری تو صرف يہی آرزو ہے کہ مجھے دوباره دنيا ميں بھيج ديا جائے تاکہ
دوباره تيری راه ميں مارا جاؤں ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا يہ تو ممکن نہيں ہے اس ليے کہ ميرا
فيصلہ ہے کہ يہاں آنے کے بعد کوئی دنيا ميں واپس نہيں جاسکتا۔
ْﴩ ْو َن ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﻳُ ِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٧١ڧ
اهلل َوﻓَﻀْ ﻞٍ ۙ َّو َا َّن ٰ ّ َ
ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺒ ِ ُ
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وه خوش ہوتے ہيں کہ ﷲ کی نعمت اور فضل سے اور اس سے بھی کہ ﷲ ٰ
تعالی ايمان والوں
کے اجر کو برباد نہيں کرتا۔ )(١
١٧١۔ ١يہ استبشار پہلے استبشار کی تاکيد اور اس بات کا بيان ہے کہ ان کی خوشی محض
خوف و حزن کے فقدان کی ہی وجہ سے نہيں بلکہ ﷲ کی نعمتوں اور اس کے بےپاياں فضل و
کرم کی وجہ سے بھی ہے اور بعض مفسرين نے کہا ہے پہلی خوشی کا تعلق دنيا ميں ره جانے
والے بھائيوں کی وجہ سے اور يہ دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو ﷲ تبارک و
ٰ
تعالی کی طرف سے خود ان پر ہوا )فتح القدير(
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ َﺠﺎﺑُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑَﮭُ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﺮ ُح ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َا ْﺣ َﺴـ ُﻨ ْﻮا ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َواﺗ َّ َﻘ ْﻮا َا ْﺟ ٌﺮ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ١٧٢ۚ
جن لوگوں نے ﷲ اور رسول کے حکم کو قبول کيا اس کے بعد کہ انہيں پورے زخم لگ چکے
تھے ان ميں سے جنہوں نے نيکی کی اور پرہيز گاری برتی ان کے لئے بہت زياده اجر ہے
)(١۔
١٧٢۔ ١جب مشرکين جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے ميں انہيں خيال آيا کہ ہم نے تو ايک
سنہری موقع ضائع کر ديا۔ مسلمان شکست خوردنی کی وجہ سے خوف زده اور بےحوصلہ
تھے ہميں اس سے فائده اٹھا کر مدينہ پر بھرپور حملہ کر دينا چاہيے تھا تاکہ اسالم کا يہ پودا
اپنی سر زمين )مدينہ( سے ہی نيست و نابود ہو جاتا۔ ادھر مدينہ پہنچ کر نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم کو بھی انديشہ ہوا کہ شايد وه پلٹ کر آئيں لہذا آپ نے صحابہ کرام کو لﮍنے کے لئے آماده
کيا اور صحابہ کرام تيار ہوگئے۔ مسلمانوں کا يہ قافلہ جب مدينہ سے  ٨ميل واقع 'حمراء االسد '
پر پہنچا تو مشرکين کو خوف محسوس ہوا چنانچہ ان کا اراده بدل گيا اور وه مدينہ پر حملہ آور
ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے ،اس کے بعد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور آپ کے رفقاء
بھی مدينہ واپس آگئے۔ آيت ميں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت ﷲ و رسول کی تعريف کی گئی
ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول حضرت ابو سفيان کی اس دھمکی کو بتاليا ہے کہ آئنده سال
ٰ
صغری ميں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ )ابوسفيان ابھی تک مسلمان نہيں ہوئے تھے( جس پر
بدر
مسلمانوں نے بھی ﷲ و رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہره کرتے ہوئے جہاد ميں بھرپور
حصہ لينے کا عزم کر ليا۔ )ملخص از فتح القدير و ابن کثير مگر يہ آخری قول سياق سے ميل
نہيں کھاتا(
اهلل َو ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻮ ِﻛ ْﻴ ُﻞ ١٧٣
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎ َل ﻟَﮭُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎس ِا َّن اﻟﻨَّ َﺎس ﻗَﺪْ َ َﲨ ُﻌ ْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ ﻓَﺎﺧْﺸَ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ﻓَ َﺰا َد ُﮬ ْﻢ ِاﻳْ َﻤﺎانً ڰ َّوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ ٰ ّ ُ
وه لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے ميں لشکر جمع کر لئے ہيں۔
تم ان سے خوف کھاؤ تو اس بات نے انہيں ايمان ميں اور بﮍھا ديا اور کہنے لگے ہميں ﷲ کافی
ہے اور وه بہت اچھا کارساز ہے )(١۔
١٧٣۔ ١کہا جاتا ہے کہ ابو سفيان نے بعض لوگوں کو معاوضہ دے کر يہ افواه پھيالئی کہ
مشرکين مکہ لﮍائی کے لئے بھرپور تياری کر رہے ہيں تاکہ يہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے
پست ہو جائيں ،ليکن مسلمان اس قسم کی افواہيں سن کر خوف زده ہونے کی بجائے مذيد عزم
اور ولولہ سے سرشار ہوگئے۔ يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ ايمان جامد قسم کی چيز نہيں بلکہ
اس ميں کمی بيشی ہوتی رہتی ہے ،جيسا کہ محدثين کا مسلک ہے۔ اسی لئے حديث ميں حسبُنا ٰ ّ
ﷲ
و نَعْم ْالو ِکيْل پﮍھنے کی فضيلت وارد ہے۔ نيز صحيح بخاری ميں ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ
السالم کو جب آگ ميں ڈاال گيا تو آپ کی زبان پر يہی الفاظ تھے )فتح القدير(۔
اهلل َوﻓَﻀْ ﻞٍ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻤ َﺴ ْﺴﮭ ُْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ ٌء ۙ َّواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا ِرﺿْ َﻮ َان ٰ ّ ِ
ﻓَﺎﻧْ َﻘﻠَ ُﺒ ْﻮا ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ُذ ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋ َِﻈ ْ ٍﲓ
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
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)نتيجہ يہ ہوا( کہ ﷲ کی نعمت اور فضل کے ساتھ يہ لوٹے ) (١انہيں کوئی برائی نہيں پہنچی
انہوں نے ﷲ ٰ
تعالی کی رضامندی کی پيروی کی ﷲ بہت بﮍے فضل واال ہے۔
ٰ
صغری تجارت کے
١٧٤۔ ١نِ ْع َمۃ ،سے مراد سالمتی ہے اور فضل سے مراد نفع ہے جو بدر
ٰ
صغری ميں ايک گزرنے والے قافلے
بدر
ذريعے حاصل ہوا۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے ِ
سے سامان تجارت خريد کر فروخت کيا جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
مسلمانوں ميں تقسيم کر ديا )ابن کثير(
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ُﳜ َِّﻮ ُف َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ٗﻩ ۠ ﻓَ َﻼ َﲣَﺎﻓُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َوﺧَﺎﻓُ ْﻮ ِن ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٧٥
يہ خبر دينے واال شيطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے ) (١تم ان کافروں سے نہ ڈرو
اور ميرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو )(٢
١٧٥۔ ١يعنی تمہيں اس وسوسے اور وہم ميں ڈالتا ہے کہ وه بﮍے مضبوط اور طاقتور ہيں۔
١٧٥۔ ٢يعنی جب وه تمہيں اس وہم ميں مبتال کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور
ميری ہی طرف رجوع کرو ميں تمہيں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر ہوں گا ،جيسے
ْس ٰ ّ
اف َع ْبد َٗه ۭ◌( 39۔ الزمر (36:کيا ﷲ اپنے بندے کو کافی نہيں
ﷲُ بِ َك ٍ
دوسرے مقام پر فرمايا )اَلَي َ
ہے۔
اهلل َا َّﻻ َ ْﳚ َﻌ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ َﺣ ًّﻈﺎ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ١٧٦
اهلل ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ـــــﺎ ۭ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
ﴬوا ٰ ّ َ
َو َﻻ َ ْﳛ ُ ﻧﺰ َْﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َُﺴ ِﺎرﻋ ُْﻮ َن ِﰲ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ۚ ِاﻧَّﮭ ُْﻢ ﻟَ ْﻦ ﻳ َّ ُ ُّ
کفر ميں آگے بﮍھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کريں يقين مانو يہ ﷲ ٰ
تعالی کا کچھ نہ بگاڑ
سکيں گے ﷲ ٰ
تعالی کا اراده ہے کہ ان کے لئے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے ) (١اور ان
کے لئے بﮍا عذاب ہے۔
١٧٦۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے اندر اس بات کی شديد خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو
جائيں ،اسی لئے ان کے انکار اور تکذيب سے آپ کو سخت تکليف پہنچی۔ ﷲ ٰ
تعالی نے آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم غمگين نہ ہوں ،يہ ﷲ کا کچھ
نہيں بگاڑ سکتے ،اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہيں۔
اهلل ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ۚ َوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ١٧٧
ﴬوا ٰ ّ َ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ْاﺷ َ َﱰ ُوا ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ِاب ْ ِﻻﻳْ َﻤ ِﺎن ﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ ُ ُّ
کفر کو ايمان کے بدلے خريدنے والے ہرگز ہرگز ﷲ ٰ
تعالی کو کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے
اور ان ہی کے لئے سخت المناک عذاب ہے۔
َو َﻻ َ ْﳛ َﺴ َ َّﱭ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻧ ُ ْﻤ ِ ْﲇ ﻟَﮭ ُْﻢ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴﮭ ِْﻢ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻧ ُ ْﻤ ِ ْﲇ ﻟَﮭ ُْﻢ ِﻟ َ ْﲒدَا ُد ْوٓا ِاﺛْ ًﻤﺎ ۚ َوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ ١٧٨
کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق ميں بہتر نہ سمجھيں ،يہ مہلت تو اس لئے ہے کہ
وه گناہوں ميں اور بﮍھ جائيں ) (١ان ہی کے لئے ذليل کرنے واال عذاب ہے۔
١٧٨۔ ١اس ميں ﷲ کے قانون امہال )مہلت دينے( کا بيان ہے يعنی ﷲ ٰ
تعالی اپنی حکمت و
مشيت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے ،وقتی طور پر انہيں دنيا کی فراغت و خوش
حالی سے ،فتوحات سے ،مال اوالد سے نوازتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہيں ان پر ﷲ کا فضل ہو رہا
ہے ليکن اگر ﷲ کی نعمتوں سے فيض ياب ہونے والے نيکی اور اطاعت ٰالہی کا راستہ اختيار
نہيں کرتے تو يہ دنياوی نعمتيں ،فضل ٰالہی نہيں ،مہلت ٰالہی ہے۔ جس سے ان کے کفر و فسوق
ميں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ باآلخر وه جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پاجاتے ہيں۔ اس
مضمون کو ﷲ ٰ
تعالی نے اور بھی کئی مقامات پر بيان کيا ہے۔ مثالً )اَيَحْ َسبُوْ نَ اَنﱠ َما نُ ِم ﱡدھُ ْم بِ ٖه ِم ْن
ار ُ
ت ۭ◌ بَلْ ﱠال يَ ْش ُعرُوْ نَ 56 ( 23۔ المؤمنون" (55-56:کيا
ع لَھُ ْم فِي ْالخَــي ْٰر ِ
ﱠم ٍ
ال ﱠوبَنِ ْينَ 55 ۙ◌ نُ َس ِ
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وه يہ گمان کرتے ہيں کہ ہم ان کے مال و اوالد ميں اضافہ کرتے ہيں۔ يہ ہم ان کے ليے بھالئيوں
ميں جلدی کر رہے ہيں؟ نہيں بلکہ وه سمجھتے نہيں ہيں۔"
اهلل ِﻟ َﻴ َﺬ َر اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ِﻤ ْ َﲒ اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ َْﺚ ِﻣ َﻦ َّ
اهلل َ ْﳚﺘَ ِ ْﱮ ِﻣ ْﻦ ُّر ُﺳ ِﻠﮫٖ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ۗ ُء ۠
اﻟﻄ ّﻴ ِِﺐ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ُﻴ ْﻄ ِﻠ َﻌ ُ ْﲂ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
َ
ِ
ُ
ﻓَ ٰﺎ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّهلل َو ُر ُﺳ ِﻠ ٖﮫ ۚ َوا ِْن ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا ﻓَﻠ ْﲂ َا ْﺟ ٌﺮ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ١٧٩
جس حال ميں تم ہو اسی پر ﷲ ايمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ
تعالی ايسا ہے کہ تمہيں غيب سے آگاه کر دے ) (٢بلکہ ﷲ ٰ
الگ نہ کردے ) (١اور نہ ﷲ ٰ
تعالی
اپنے رسولوں ميں سے جس کا چاہے انتخاب کر ليتا ہے ) (٣اس لئے تم ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان رکھو
ٰ
تقوی کرو تو تمہارے لئے بﮍا بھاری اجر ہے۔
اگر تم ايمان الؤ اور
ٰ
١٧٩۔ ١اس لئے ﷲ تعالی ابتال کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح اور
دشمن ذليل ہو جائيں۔ مومن صابر ،منافق سے الگ ہو جائے ،جس طرح احد ميں ﷲ ٰ
تعالی نے
اہل ايمان کو آزمايا جس سے ان کے ايمان ،صبر و ثبات اور اطاعت کا اظہار ہوا اور منافقين
نے اپنے اوپر جو نفاق کا پرده ڈال رکھا تھا وه بےنقاب ہوگيا۔
١٧٩۔ ٢يعنی ﷲ ٰ
تعالی اس طرح ابتال کے ذريعہ سے لوگوں کے حاالت اس طرح ابتال کے
ذريعہ سے ظاہر اور باطن نماياں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غيب کا علم تو ہے نہيں کہ
جس سے تم پر يہ چيزيں منکشف ہو جائيں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون مومن
خالص۔
ٰ
١٧٩۔ ٣ہاں البتہ ﷲ تعالی اپنے رسولوں ميں سے جس کو چاہتا ہے ،غيب کا علم عطا فرماتا ہے
جس سے بعض دفعہ ان پر منافقين کا اور ان کے حاالت اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا
ہے۔ يعنی يہ بھی کسی کسی وقت اور کسی کسی نبی پر ہی ظاہر کيا جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر
نبی بھی )جب تک ﷲ نہ چاہے( منافقين کے اندرونی نفاق اور ان کے مکرو فريب سے بےخبر
ہی رہتا ہے )جس طرح کہ سورة توبہ کی آيت نمبر  ١٠١ميں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ اعراب اور
اہل مدينہ جو منافق ہيں ،اے پيغمبر! آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان کو نہيں جانتے( اس کا دوسرا
مفہوم يہ بھی ہو سکتا ہے کہ غيب کا علم ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہيں کيونکہ
يہ ان کی منصبی ضرورت ہے۔ اس وحی ٰالہی اور امور غيبيہ کے ذريعے سے ہی وه لوگوں کو
ﷲ ٰ
تعالی کی طرف بالتے ہيں اور اپنے کو ﷲ کا رسول ثابت کرتے ہيں؟ اس مضمون کو
ب فَ َال ي ْ
دوسرے مقام پر اس طرح بيان کيا گيا ہے ٰ
ُظ ِھ ُر ع َٰلي َغ ْيبِ ٖ ٓه اَ َحدًا 26 ۙ◌ اِ ﱠال َم ِن
)علِ ُم ْال َغ ْي ِ
َضى ِم ْن ﱠرسُوْ ٍل( 72۔ الجن" (26-27:عالم الغيب )ﷲ ٰ
ارْ ت ٰ
تعالی ہے( اور وه اپنے غيب سے
پنسديده رسولوں کو ہی خبردار کرتا ہے "ظاہر بات ہے يہ امور غيبيہ وہی ہوتے ہيں جن کا تعلق
منصب وفرائض رسالت کی ادائيگی سے ہوتا ہے نہ کہ ماکان ومايکون )جو کچھ ہو چکا اور
آئنده قيامت تک جو ہونے واال ہے( 'کا علم۔ جيسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غيب انبياء
عليہم السالم کے ليے اور کچھ اپنے "آئمہ معصومين کے ليے باور کراتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ
َو َﻻ َ ْﳛ َﺴ َ َّﱭ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺒ َﺨﻠُ ْﻮ َن ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗٰﯩﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِﻠﮫٖ ُﮬ َﻮ ﺧ ْ ًَﲑا ﻟَّﮭ ُْﻢ ۭ ﺑ َ ْﻞ ُﮬ َﻮ َ ٌّ
ﴍ ﻟَّﮭ ُْﻢ ۭ َﺳـ ُﻴ َﻄ َّﻮﻗُ ْﻮ َن َﻣﺎ َ ِﲞﻠُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َو ِ ٰ ّ ِهلل ِﻣ ْ َﲑ ُاث َّ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ١٨٠ۧ
َو ٰ ّ ُ
جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وه اس ميں اپنی کنجوسی کو اپنے لئے
بہتر خيال نہ کريں بلکہ وه ان کے لئے بدتر ہے عنقريب قيامت والے دن يہ اپنی کنجوسی کی
چيز کے طوق ڈالے جائيں گے ) (١آسمانوں اور زمين کی ميراث ﷲ ہی کے لئے اور جو کچھ
تم کر رہے ہو اس سے ﷲ ٰ
تعالی آگاه ہے
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١٨٠۔ ١اس ميں اس بخيل کا بيان کيا گيا ہے جو ﷲ کے ديئے ہوئے مال کو ﷲ کی راه ميں خرچ
نہيں کرتا حتی کہ اس ميں سے فرض زکوة بھی نہيں نکالتا ،صحيح بخاری کی حديث ميں آتا ہے
کہ قيامت والے دن اس کے مالک کو ايک زہريال اور نہايت خوف ناک سانپ بنا کر طوق کی
طرح اس کے گلے ميں ڈال ديا جائے گا ،وه سانپ اس کی باچھيں پکﮍے گا اور کہے گا کہ ميں
تيرا مال ہوں ميں تيرا خزانہ ہوں۔
اب اﻟْ َﺤ ِﺮﻳْ ِﻖ ١٨١
ﻟَﻘَﺪْ َ ِﲰ َﻊ ٰ ّ ُ
اهلل ﻗَ ْﻮ َل َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻓَ ِﻘ ْ ٌﲑ َّو َ ْﳓ ُﻦ َا ْﻏﻨِ َﻴﺎ ۗ ُء ۘ َﺳـﻨَ ْﻜ ُﺘ ُﺐ َﻣﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َوﻗَ ْﺘﻠَﮭُ ُﻢ ْ َاﻻﻧْۢ ِﺒﻴَﺎۗ َء ِﺑﻐ ْ َِﲑ َﺣ ّ ٍﻖ ۙ َّوﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل ُذ ْو ُﻗ ْﻮا ﻋَ َﺬ َ
تعالی نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ ﷲ ٰ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی فقير ہے اور ہم تونگر
ہيں )(١۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ ليں گے۔ اور ان کا انبياء کو قتل کرنا بھی ) (٢اور ہم ان سے
کہيں گے کہ جالنے واال عذاب چکھو۔
١٨١۔ ١جب ﷲ ٰ
تعالی نے اہل ايمان کو ﷲ کی راه ميں خرچ کرنے کی ترغيب دی اور فرمايا
) َم ْن َذا الﱠ ِذيْ يُ ْق ِرضُ ٰ ّ
ﷲَ قَرْ ضًا َح َسنًا( 57۔ الحديد (11:کون ہے جو ﷲ کو قرض حسنہ دے! تو
يہود نے کہا کہ اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم تيرا رب فقير ہو گيا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض
مانگ رہا ہے؟ جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت نازل فرمائی۔
١٨١۔ ٢يعنی مذکوره قول جس ميں ﷲ کی شان ميں گستاخی ہے اور اسی طرح ان کے )اسالف(
کا انبياء عليہم السالم کو ناحق قتل کرنا ،ان کے سارے جرائم ﷲ کی بارگاه ميں درج ہيں ،جن پر
وه جہنم کی آگ ميں داخل ہونگے۔
اهلل ﻟَﻴ َْﺲ ﺑ َِﻈ َّﻼ ٍم ِﻟ ّﻠْ َﻌ ِﺒ ْﻴ ِﺪ ١٨٢ۚ
ٰذ ِ َكل ِﺑ َﻤﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ َو َا َّن ٰ ّ َ
يہ تمہارے پيش کرده اعمال کا بدلہ ہے اور ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہيں۔
اهلل َﻋﻬِﺪَ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ٓ َا َّﻻ ﻧُﺆْ ِﻣ َﻦ ِﻟ َﺮ ُﺳ ْﻮلٍ َﺣ ٰ ّﱴ َ ْاي ِﺗﻴَﻨَﺎ ِﺑ ُﻘ ْﺮ َاب ٍن اتَ ْ ُ ُﳇ ُﻪ اﻟﻨَّ ُﺎر ۭ ﻗُ ْﻞ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ُر ُﺳ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ْﲇ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو ِاب َّ ِذل ْي ﻗُﻠْ ُ ْﱲ ﻓَ ِ َﲅ ﻗَﺘَﻠْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰ ّ َ
ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١٨٣
يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ہميں حکم ديا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانيں جب
تک وه ہمارے پاس ايسی قربانی نہ الئے جسے آگ کھا جائے آپ کہہ ديجئے کہ اگر تم سچے
ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول ديگر معجزوں کے ساتھ يہ بھی الئے جسے تم کہہ
رہے ہو پھر تم نے انہيں کيوں مار ڈاال )(١۔
ٰ
١٨٣۔ ١اس ميں يہود کی ايک اور بات کی تکذيب کی جا رہی ہے۔ وه کہتے تھے کہ ﷲ تعالی
نے ہم سے يہ عہد ليا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے
اور قربانی اور صدقات کو جال ڈالے۔ مطلب يہ تھا کہ اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم آپ کے
ذريعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہيں ہوا۔ اس لئے حکم ٰالہی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
کی رسالت پر ايمان النا ہمارے لئے ضروری نہيں حاالنکہ پہلے نبيوں ميں ايسے نبی بھی آئے
ہيں جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ايمان کے صدقات اور قربانيوں کو کھا جاتی۔
جو ايک طرف اس بات کی دليل ہوتی کہ ﷲ کی راه ميں پيش کرده صدقہ يا قربانی بارگاه ٰالہی
ميں قبول ہوگئی۔ دوسری طرف اس بات کی دليل ہوتی کہ يہ نبی برحق ہے۔ ليکن ان يہوديوں
نے ان نبيوں اور رسولوں کی بھی تکذيب ہی کی تھی۔ اس لئے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اگر تم اپنے
دعوے ميں سچے ہو تو پھر تم نے ايسے پيغمبروں کو کيوں جھٹاليا اور انہيں قتل کيا جو
تمہاری طلب کرده نشانی ہی لے کر آئے تھے۔
ﻓَ ِﺎ ْن َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮكَ ﻓَﻘَﺪْ ُﻛ ِّﺬ َب ُر ُﺳ ٌﻞ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل َﺟﺎۗ ُء ْو ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو ُّاﻟﺰﺑُ ِﺮ َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤ ِﻨ ْ ِﲑ
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پھر بھی يہ لوگ آپ کو جھٹالئيں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وه رسول جھٹالئے گئے جو
روشن دليليں صحيفے اور منور کتاب لے کر آئے )(١۔
١٨٤۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يہوديوں کی
ان کٹ حجتيوں سے بد دل نہ ہوں ،ايسا معاملہ صرف آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ نہيں کيا
جا رہا ہے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے آنے والے پيغمبروں کے ساتھ بھی يہی کچھ ہو
چکا ہے۔
ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َذاۗﯨ َﻘ ُﺔ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۭ َوِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗ َُﻮﻓ َّ ْﻮ َن ُا ُﺟ ْﻮ َر ُ ْﰼ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ُز ْﺣ ِﺰ َح َﻋ ِﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر َو ُا ْد ِﺧ َﻞ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ﻓَﻘَﺪْ ﻓَ َﺎز ۭ َو َﻣﺎ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣﺘَﺎ ُع اﻟْﻐ ُُﺮ ْو ِر
١٨٥ِٕ
ہر جان موت کا مزه چکھنے والی ہے اور قيامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے ديئے جاؤ
گے ،پس جو شخص آگ سے ہٹا ديا جائے اور جنت ميں داخل کر ديا جائے بيشک وه کامياب
ہوگيا اور دنيا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے )(١۔
١٨٥۔ ١اس آيت ميں ايک تو اس اٹل حقيقت کا بيان ہے کہ موت سے مفر نہيں۔ دوسرا يہ کہ دنيا
ميں جس نے اچھا يا برا جو کچھ کيا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ ديا جائے گا ،تيسرا کاميابی کا
معيار بتايا گيا کہ کامياب اصل ميں وه ہے جس نے دنيا ميں ره کر اپنے رب کو راضی کر ليا
جس کے نتيجے ميں جہنم سے دور اور جنت ميں داخل کر ديا گيا ،چوتھا يہ کہ دنيا کی زندگی
سامان فريب ہے ،جو اس سے دامن بچا کر نکل گيا ،وه خوش نصيب ہے اور جو اس کے فريب
ميں پھنس گيا وه ناکام اور نامراد ہے۔
ﴍ ُﻛ ْﻮٓا َا ًذى َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۭ َوا ِْن ﺗ َْﺼ ِ ُﱪ ْوا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِم ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر
ﻟَ ُﺘ ْﺒﻠَ ُﻮ َّن ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ َﻮا ِﻟ ُ ْﲂ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َۣوﻟَﺘ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ َّﻦ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َو ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
١٨٦
يقينا ً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی ) (١اور يہ بھی يقين ہے کہ
تمہيں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب ديئے گئے اور مشرکوں کو بہت سی دکھ دينے والی
باتيں بھی سننی پﮍيں گی اور اگر تم صبر کرلو اور پرہيزگاری اختيار کرو تو يقينا ً يہ بہت بﮍی
ہمت کا کام ہے۔ )(٢۔
١٨٦۔ ١اہل ايمان کو ان کے ايمان کے مطابق آزمانے کا بيان ہے ،جيسا کہ سورة بقره کی آيت
نمبر  ١٥٥ميں گزر چکا ہے۔ اس آيت کی تفسير ميں ايک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئيس المنافقين
عبد ﷲ بن ابی نے ابھی اسالم کا اظہار نہيں کيا تھا اور جنگ بدر بھی نہيں ہوئی تھی کہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم حضرت سعد بن عباد رضی ﷲ کی عيادت کے لئے بنی حارث بن خزرج
ميں تشريف لے گئے۔ راستے ميں ايک مجلس ميں مشرکين ،يہود اور عبد ﷲ بن ابی وغيره
بيٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی سواری کی جو گرد اٹھی ،اس نے اس پر بھی
ناگواری کا اظہار کيا اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں ٹھہر کر قبول اسالم کی دعوت بھی
دی جس پر عبد ﷲ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے ،انہوں
نے اس کے برعکس آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی تحسين فرمائی ،قريب تھا کہ ان کے مابين
جھگﮍا ہو جائے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے سب کو خاموش کرايا پھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
حضرت سعد رضی ﷲ کے پاس پہنچے تو انہيں بھی يہ واقعہ سنايا ،جس پر انہوں نے فرمايا کہ
عبد ﷲ بن ابی يہ باتيں اس لئے کرتا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے مدينہ آنے سے قبل،
يہاں کے باشندوں کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے آنے سے اس کی
سرداری کا يہ حسين خواب ادھورا ره گيا ،جس کا اسے سخت صدمہ ہے اور اس کی يہ باتيں
اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہيں ،اس لئے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم

Page 157 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

در گزر ہی سے کام ليں )صحيح بخاری(
ٰ
نصاری ہيں۔ يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اسالم اور مسلمانوں
١٨٦۔ ٢اہل کتاب سے مراد يہود و
کے خالف مختلف انداز سے طعن و تشنيع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکين عرب کا حال
تھا۔ عالوه ازيں مدينہ ميں آنے کے بعد منافقين بالخصوص ان کا رئيس عبد ﷲ بن ابی بھی آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی شان ميں استخفاف کرتا رہتا تھا۔ آپ کے مدينہ آنے سے قبل اہل مدينہ
تاج سيادت رکھنے کی تياری مکمل ہو
اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے اور اس کے سر پر ِ
چکی تھی کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے آنے سے اس کا يہ سارا خواب بکھر کر ره گيا ،جس
کا اسے شديد صدمہ تھا چنانچہ انتقام کے طور پر بھی يہ شخص آپ کے خالف کوئی موقعہ
ہاتھ سے نہيں جانے ديتا تھا )جيسا کہ صحيح بخاری کے حوالے سے اس کی ضروری تفصيل
گزشتہ حاشيہ ميں ہی بيان کی گئی ہے( ان حاالت ميں مسلمانوں کو عفو و درگزر اور صبر اور
ٰ
داعيان حق کا اذيتوں اور
تقوی اختيار کرنے کی تلقين کی جارہی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ
ِ
مشکالت سے دو چار ہونا اس راه حق کے ناگزير مرحلوں ميں سے ہے اور اس کا عالج صبر
فی ﷲ ،استعانت با اور رجوع الی ﷲ کے سوا کچھ نہيں )ابن کثير(
اهلل ِﻣ ْﻴﺜ ََﺎق َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻟ َ ُﺘ َﺒ ِﻴ ّﻨُﻨَّ ٗﻪ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َو َﻻﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ۡ ﻓَﻨَ َﺒ ُﺬ ْو ُﻩ َو َرا ۗ َء ُﻇﻬ ُْﻮ ِر ِﮬ ْﻢ َو ْاﺷ َ َﱰ ْوا ِﺑ ٖﻪ ﺛَ َﻤـﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۭ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺎ ﻳ َْﺸ َ ُﱰ ْو َن
َوِا ْذ َاﺧ ََﺬ ٰ ّ ُ
١٨٧
اور ﷲ ٰ
تعالی نے جب اہل کتاب سے عہد ليا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بيان کرو گے
اور اسے چھپاؤ گے نہيں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پيٹھ پيچھے ڈال ديا اور
اسے بہت کم قيمت پر بيچ ڈاال۔ ان کا يہ بيوپار بہت برا ہے۔
١٨٧۔ ١اس ميں اہل کتاب کو بتايا جا رہا ہے کہ ان سے ﷲ نے يہ عہد ليا تھا کہ کتاب ٰالہی
)تورات اور انجيل( ميں جو باتيں درج ہيں اور آخری نبی کی جو صفات ہيں ،انہيں لوگوں کے
سامنے بيان کريں گے اور انہيں چھپائيں گے نہيں ،ليکن انہوں نے دنيا کے تھوڑے سے مفادات
کے لئے ﷲ کے اس عہد کو پس پشت ڈال ديا ،يہ گويا اہل علم کو تلقين و تنبيہ ہے کہ ان کے ہاں
جو علم نافع ہے ،جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصالح ہو سکتی ہو ،وه لوگوں تک
ضرورپہنچانا چاہيے اور دنياوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بﮍا جرم ہے،
قيامت والے دن ايسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائيگی )کما فی الحديث(
َﻻ َ ْﲢ َﺴ َ َّﱭ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮ َن ِﺑ َﻤﺎ ٓ َاﺗ َْﻮا َّو ُ ِﳛ ُّﺒ ْﻮ َن َا ْن ُّ ْﳛ َﻤﺪُ ْوا ِﺑ َﻤﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَ َﻼ َ ْﲢ َﺴﺒَﻨَّﮭ ُْﻢ ِﺑ َﻤﻔ ََﺎز ٍة ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۚ َوﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ١٨٨
وه لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہيں اور چاہتے ہيں کہ جو انہوں نے نہيں کيا اس پر بھی
تعريفيں کی جائيں آپ انہيں عذاب سے چھٹکاره ميں نہ سمجھئے ان کے لئے دردناک عذاب ہے
)(١
١٨٨۔ ١ايسے لوگوں کے لئے سخت وعيد ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش
نہيں ہوتے بلکہ چاہتے ہيں کہ ان کے کھاتے ميں وه کارنامے بھی درج يا ظاہر کئے جائيں جو
انہوں نے نہيں کئے ہوتے۔ يہ بيماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں ميں تھی جن کے
پيش نظر آيات کا نزول ہوا۔ اسی طرح آج بھی جاه پسند قسم کے لوگوں اور پراپيگنڈے اور ديگر
ہتھکنڈوں کے ذريعے سے بننے والے ليڈروں ميں يہ بيماری عام ہے ،آيت کے سباق سے معلوم
ہوتا ہے کہ يہودی کتاب ٰالہی ميں تحريف کے مجرم تھے مگر وه اپنے ان کرتوتوں پر خوش
ہوتے تھے ،يہی حال باطل گروہوں کا بھی ہے وه بھی لوگوں کو گمراه کر کے ،غلط رہنمائی
ٰ
دعوی يہ
کرکے اور آيات ٰالہی ميں معنوی تحريف و تبديل کر کے بﮍے خوش ہوتے ہيں اور
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کرتے ہيں کہ وه اہل حق ہيں اور يہ کہ انکی فريب کاری کی انہيں داد دی جائے۔ قاتلھم ﷲ انی
يؤفکون۔
َو ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ١٨٩ۧ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َۭو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
كل َّ
آسمانوں اور زمين کی بادشاہی ﷲ ہی کے لئے ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوا ْﺧ ِﺘ َﻼ ِف اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﻨَّﮭ َِﺎر َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِ ّ ُﻻ ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒﺎ ِب ١٩٠ڌ
ِا َّن ِ ْﰲ َﺧﻠْ ِﻖ َّ
آسمانوں اور زمين کی پيدائش ميں اور رات دن کے ہير پھير ميں يقينا ً عقلمندوں کے لئے نشانياں
ہيں )(١۔
١٩٠۔ ١يعنی جو لوگ زمين و آسمان کی تخليق اور کائنات کے ديگر اسرار و رموز پر غور
کرتے ہيں ،انہيں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمانروا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے
اور وه سمجھ جاتے ہيں کہ اتنی طويل و عريض کائنات کا يہ لگا بندھا نظام ،جس ميں ذره برابر
خلل واقع نہيں ہوتا ،يقينا اس کے پيچھے ايک ذات ہے جو اسے چال رہی ہے اور اس کی تدبير
کر رہی ہے اور وه ہے ﷲ کی ذات۔ آگے انہی اہل دانش کی صفات کا تذکره ہے کہ وه اٹھتے
ق
بيٹھتے اور کروٹوں پر ليٹے ہوئے ﷲ کا ذکر کرتے ہيں۔ حديث ميں آتا ہے کہ اِ ﱠن فِ ْی َخلَ ِ
ت سے لے کر آخر سورت تک آيات نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم رات کو جب تہجد کے
السﱠما َوا ِ
لئے اٹھتے تو پﮍھتے اور اس کے بعد وضو کرتے )صحيح بخاری ،کتاب التفسير۔ صحيح مسلم۔
ٰ
صلوة
کتاب
المسا فرين(۔
اب اﻟﻨَّ ِﺎر
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْو َن ٰ ّ َ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َرﺑَّﻨَﺎ َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ َﺖ ﻫ َٰﺬا َاب ِﻃ ًﻼ ۚ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ ﻓَ ِﻘﻨَﺎ ﻋَ َﺬ َ
اهلل ِﻗ ٰﻴ ًﻤﺎ َّوﻗُ ُﻌ ْﻮدًا َّوﻋَ ٰﲇ ُﺟﻨُ ْﻮ ِﺑﮭ ِْﻢ َوﻳ َ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن ِ ْﰲ َﺧﻠْ ِﻖ َّ
١٩١
ٰ
جو ﷲ تعالی کا ذکر کھﮍے اور بيٹھے اور اپنی کروٹوں پر ليٹے ہوئے کرتے ہيں اور آسمانوں
اور زمين کی پيدائش ميں غور و فکر کرتے ہيں اور کہتے ہيں اے ہمارے پروردگار تو نے يہ
بےفائده نہيں بنايا۔ تو پاک ہے پس ہميں آگ کے عذاب سے بچا لے )(١۔
١٩١۔ ١ان دس آيات ميں سے پہلی آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنی قدرت و طاقت کی چند نشانياں
بيان فرمائی ہيں اور فرمايا کہ يہ نشانياں ضرور ہيں ليکن کن کے لئے؟ اہل عقل و دانش کے
لئے ،اس کا مظلب يہ ہوا کہ ان عجائبات تخليق اور قدرت ٰالہی کو ديکھ کر بھی جس شخص کو
باری ٰ
تعالی کا عرفان حاصل نہ ہو وه اہل دانش ہی نہيں۔ ليکن يہ الميہ بھی بﮍا عجيب ہے کہ
عالم اسالم ميں ' دانشور ' سمجھا ہی اس کو جاتا ہے ،جو ﷲ ٰ
تعالی کے بارے ميں شک کا شکار
ذوق ذکر ٰالہی اور ان کا آسمان اور زمين کی تخليق ميں
ہو ،دوسری آيت ميں اہل دانش کے
ِ
غورو فکر کرنے کا بيان ہے۔ جيسا کہ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا '
کھﮍے ہو کر نماز پﮍھو۔ اگر کھﮍے ہو کر نہيں پﮍھ سکتے تو بيٹھ کر پﮍھو ،بيٹھ کر بھی نہيں
ٰ
الصلوة( اس کے
پﮍھ سکتے تو کروٹ کے بل ليٹے ليٹے ہی نماز پﮍھ لو۔ )صحيح بخاری کتاب
بعد والی تين آيات ميں بھی مغفرت اور قيامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائيں ہيں۔
َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧ ََّﻚ َﻣ ْﻦ ﺗُﺪْ ِﺧﻞِ اﻟﻨَّ َﺎر ﻓَﻘَﺪْ َاﺧ َْﺰﻳْﺘَ ٗﻪ ۭ َو َﻣﺎ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َاﻧ َْﺼ ٍﺎر ١٩٢
اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم ميں ڈالے يقينا ً تو نے اسے رسوا کيا اور ظالموں کا
مددگار کوئی نہيں۔
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َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧَّﻨَﺎ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ُﻣﻨَﺎ ِد ًاي ﻳُّﻨَﺎ ِد ْي ِﻟ ْ ِﻼﻳْ َﻤ ِﺎن َا ْن ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ﺑ َ ﺑِﺮّ ُ ِْﲂ ﻓَ ٰﺎ َﻣﻨَّﺎڰ َرﺑَّﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧ ُْﻮﺑَﻨَﺎ َو َﻛ ِّﻔ ْﺮ َﻋﻨَّﺎ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗﻨَﺎ َوﺗ ََﻮﻓَّﻨَﺎ َﻣ َﻊ ْ َاﻻ ْﺑ َﺮ ِار ١٩٣ۚ
اے ہمارے رب! ہم نے سنا کہ منادی کرنے واال با آواز بلند ايمان کی طرف بال رہا ہے کہ لوگو!
اپنے رب پر ايمان الؤ پس ہم ايمان الئے يا ٰالہی! اب تو ہمارے گناه معاف فرما اور ہماری
برائياں ہم سے دور کردے اور ہماری موت نيکوں کے ساتھ کر۔
َرﺑَّﻨَﺎ َو ٰا ِﺗﻨَﺎ َﻣﺎ َوﻋَﺪْ ﺗَّﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ُر ُﺳ ِ َ
كل َو َﻻ ُ ْﲣ ِﺰانَ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ِاﻧ ََّﻚ َﻻ ُ ْﲣ ِﻠ ُﻒ اﻟْ ِﻤ ْﻴ َﻌﺎ َد ١٩٤
اے ہمارے پالنے والے معبود! ہميں وه دے جس کا وعده تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی
کيا ہے اور ہميں قيامت کے دن رسوا نہ کر يقينا ً تو وعده خالفی نہيں کرتا۔
ﺎب ﻟَﮭ ُْﻢ َرﺑُّﮭ ُْﻢ َا ِ ّ ْﱏ َﻻ ٓ ُا ِﺿ ْﻴ ُﻊ َ َﲻ َﻞ ﻋَﺎ ِﻣﻞٍ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َذ َﻛ ٍﺮ َا ْو ُاﻧ ْٰﱺ ۚ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۚ ﻓَ َّ ِﺎذلﻳْ َﻦ َﮬﺎ َﺟ ُﺮ ْوا َو ُا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِﮬ ْﻢ َو ُا ْو ُذ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ْﲇ َو ٰﻗﺘَﻠُ ْﻮا
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ َ
َوﻗُ ِﺘﻠُ ْﻮا َ ُﻻ َﻛ ِﻔّ َﺮ َّن َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗﮭ ِْﻢ َو َ ُﻻ ْد ِﺧﻠَﻨَّﮭ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺘﮭَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ۚ ﺛ ََﻮ ًااب ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ُﺣ ْﺴ ُﻦ اﻟﺜ ََّﻮ ِاب ١٩٥
اهلل َۭو ٰ ّ ُ
پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی ) (١کہ تم ميں سے کسی کام کرنے والے کے کام
کو خواه وه مرد ہو يا عورت ميں ہرگز ضائع نہيں کرتا ) (٢تم آپس ميں ايک دوسرے کے ہم
جنس ہو ) (٣اس لئے وه لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال ديئے گئے اور
جنہيں ميری راه ميں ايذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کيا اور شہيد کئے گئے ميں ضرور
ضرور ان کی برائياں ان سے دور کردوں گا اور باليقين انہيں جنتوں ميں لے جاؤنگا جن کے
تعالی کی طرف سے اور ﷲ ٰ
نيچے نہريں بہہ رہی ہيں يہ ہے ثواب ﷲ ٰ
تعالی ہی کے پاس بہترين
ثواب ہے۔
َ
ْ
اب ' قبول فرما لی ' کے معنی ميں ہے )فتح القدير(
ج
ا
يہاں
اب
َج
ت
س
َ
َ َ
١٩٥۔ ١فَا َ َ
١٩٥۔ ٢مرد ہو يا عورت کی وضاحت اس لئے کردی کہ اسالم نے بعض معامالت ميں مرد اور
عورت کے درميان ان کے ايک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کيا ہے۔
مثال قوميت اور حاکميت ميں ،کسب معاش کی ذمہ داری ميں ،جہاد ميں حصہ لينے ميں اور
وراثت ميں نصف حصہ ملنے ميں۔ اس سے يہ نہ سمجھا جائے ،کہ نيک اعمال کی جزا ميں
بھی شايد مرد عورت کے درميان کچھ فرق کيا جائے گا ،نہيں! ايسا نہيں ہوگا ،نيکی کا جو اجر
مرد کو ملے گا وہی عورت کو بھی ملے گا۔
١٩٥۔ ٣يہ جملہ معترضہ ہے اس کا مقصد پچھلے نکتے ہی کی وضاحت ہے يعنی اجر و
اطاعت ميں تم مرد اور عورت ايک جيسے ہی ہو۔ بعض روايت ميں ہے کہ حضرت ام سلمہ
رضی ﷲ عنہا نے ايک مرتبہ عرض کيا يارسول ﷲ! ﷲ ٰ
تعالی نے ہجرت کے سلسلے ميں
عورتوں کا نام نہيں ليا۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی )تفسير طبری ،ابن کثير و فتح القدير(
َﻻ ﻳَﻐ َّ ﻧُﺮ ََّﻚ ﺗَ َﻘﻠ ُّ ُﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﰲ اﻟْﺒ َِﻼ ِد ١٩٦ۭ
تجھے کافروں کا شہروں ميں چلنا پھرنا فريب ميں نہ ڈال دے )(١۔
١٩٦۔ ١خطاب اگرچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے ہے ليکن مخاطب پوری امت ہے ،شہروں
ميں چلنے پھرنے سے مراد تجارت اور کاروبار کے لئے ايک شہر سے دوسرے شہر ،ايک
ملک سے دوسرے ملک جانا ہے ،يہ تجارتی سفر و سائل دنيا کی فراوانی اور کاروبار کے
وسعت و فروغ کی دليل ہوتا ہے ،ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے ،يہ سب کچھ عارضی اور چند روزه فائده
ہے ،اس سے اہل ايمان کو دھوکا ميں مبتال نہيں ہونا چاہئے۔ اصل انجام پر نظر رکھنی چاہئے،
جو ايمان ميں محرومی کی صورت ميں جہنم کا دائمی عذاب ہے جس ميں دولت دنيا سے ماال
مال
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ت
يہ کافر مبتال ہونگے۔ يہ مضمون بھی متعدد مقامات پر بيان کيا گيا ہے۔ مثال ) َما ي َُجا ِد ُل فِ ْٓي ٰا ٰي ِ
ّٰ
ك تَــقَلﱡبُھُ ْم فِي ْالبِ َال ِد( 40۔غافر (4:ﷲ کی آيتوں ميں وہی لوگ
ﷲِ اِ ﱠال الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا فَ َال يَ ْغرُرْ َ
جھگﮍتے ہيں جو کافر ہيں ،پس ان کا شہروں ميں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے ميں نہ ڈالے۔")قُلْ اِ ﱠن
الﱠ ِذ ْينَ يَ ْفتَرُوْ نَ َعلَي ٰ ّ
ب َال يُ ْفلِحُوْ نَ 69 َمتَا ٌ
اب
ع فِي ال ﱡد ْنيَا ثُ ﱠم اِلَ ْينَا َمرْ ِج ُعھُ ْم ثُ ﱠم نُ ِذ ْيقُھُ ُم ْال َع َذ َ
ﷲِ ْال َك ِذ َ
ب َغلِي ٍْظ
ال ﱠش ِد ْي َد بِ َما َكانُوْ ا يَ ْكفُرُوْ نَ 70 ۧ◌ ( 10۔يونس70:۔) (69نُ َمـتﱢ ُعھُ ْم قَلِي ًْال ثُ ﱠم نَضْ طَرﱡ ھُ ْم اِ ٰلى َع َذا ٍ
24( 31۔لقمان(24:
َﻣﺘَﺎ ٌع ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ۣ ُ َّﰒ َﻣ ْﺎ ٰوﯨﮭ ُْﻢ َ َهجﲌَّ ُ َۭو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ ِﻤﮭَﺎ ُد ١٩٧
يہ تو بہت ہی تھوڑا فائده ہے ) (١اس کے بعد ان کا ٹھکانہ توجہنم ہے اور وه بری جگہ ہے۔
١٩٧۔ ١يعنی دنيا کے وسائل ،آسائش اور سہولتيں بظاہر کتنی ہی زياده کيوں نہ ہوں ،درحقيقت
متاع قليل ہی ہيں کيونکہ باالخر انہيں فنا ہونا ہے اور ان کے بھی فنا ہونے سے پہلے وه
ِ
حضرات خود فنا ہو جائيں گے ،جو ان کے حصول کی کوششوں ميں ﷲ کو بھی فراموش کئے
رکھتے ہيں اور ہر قسم کے اخالقی ضابطوں اور ﷲ کی حدوں کو بھی پامال کرتے ہيں۔
اهلل ۭ َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
ٰﻟ ِﻜ ِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َرﺑَّﮭ ُْﻢ ﻟَﮭ ُْﻢ َﺟ ٰﻨّ ٌﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺘﮭَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ﻧُ ُﺰ ًﻻ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ ْ َﻼ ْﺑ َﺮ ِار ١٩٨
ليکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنتيں ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہيں
ان ميں وه ہميشہ رہيں گے يہ مہمانی ہے ﷲ کی طرف سے اور نيکوکاروں کے لئے جو کچھ
ﷲ کے پاس ہے وه بہت ہی بہتر ہے )(١۔
ٰ
تقوی اور خداوندی کی زندگی گزار کر ﷲ کی بارگاه ميں حاضر
١٩٨۔ ١ان کے برعکس جو
ہونگے۔ گو دنيا ميں ان کے پاس خدا فراموشوں کی طرح دولت کے انبار اور رزق کی فروانی
نہ رہی ہوگی ،مگر وه ﷲ کے مہمان ہونگے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہاں ان
ابرار )نيک لوگوں( کو جو اجر و صلہ ملے گا ،وه اس سے بہتر ہوگا جو دنيا ميں کافروں کو
عارضی طور پر ملتا ہے۔
َوا َِّن ِﻣ ْﻦ َا ْﮬﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟ َ َﻤ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟَ ْﻴﮭ ِْﻢ ٰﺧ ِﺸ ِﻌ ْ َﲔ ِ ٰ ّ ِهلل ۙ َﻻ ﻳَﺸْ َ ُﱰ ْو َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﮭ ُْﻢ َا ْﺟ ُﺮ ُﮬ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ َ ِرﺑ ّﮭ ِْﻢ ۭ ِا َّن
ِٕ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب ١٩٩
اهلل َ ِ
ّٰ َ
يقينا ً اہل کتاب ميں سے بعض ايسے بھی ہيں جو ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان التے ہيں اور تمہاری طرف
تعالی سے ڈرتے ہيں اور ﷲ ٰ
جو اتارا گيا اور ان کی طرف جو نازل ہوا اس پر بھی ﷲ ٰ
تعالی کی
آيتوں کو تھوڑی تھوڑی قيمت پر بيچتے بھی نہيں ) (١ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے يقينا ً
ﷲ ٰ
تعالی جلد حساب لينے واال ہے۔
١٩٩۔ ١اس آيت ميں اہل کتاب کے اس گروه کا ذکر ہے جسے رسول کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
کی رسالت پر ايمان النے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے ايمان اور ايمانی صفات کا تذکره فرما کر
ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر ديا ،جن کا مشن ہی اسالم ،پيغمبر اسالم اور
مسلمانوں کے خالف سازشيں کرنا ،آيات ٰالہی ميں تحريف و تبديل کرنا اور دنيا کے عارضی
اور فانی مفادات کے لئے کرنا تھا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ مومنين اہل کتاب ايسے نہيں ہيں ،بلکہ
يہ ﷲ سے ڈرنے والے ہيں اور ﷲ کی آيتوں کو تھوڑی تھوڑی قيمت پر بيچنے والے نہيں۔ حافظ
ابن کثيرنے لکھا ہے کہ آيت ميں جن مومنين اہل کتاب کا ذکر ہے ،يہوديوں کی تعداد دس تک
بھی نہيں پہنچی البتہ عيسائی بﮍی تعداد ميں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دين حق کو اپنايا۔
)تفسير ابن کثير(
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اهلل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ٢٠٠ۧ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ْاﺻ ِ ُﱪ ْوا َو َﺻﺎﺑ ُِﺮ ْوا َو َراﺑ ُِﻄ ْﻮا َۣواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! تم ثابت قدم رہو ) (١اور ايک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تيار
رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔
٢٠٠۔ ١صبر کرو يعنی طاعت کے اختيار کرنے اور شہوات اور لذات ترک کرنے ميں اپنے
نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو ،جنگ کی شدت ميں دشمن کے مقابلے ميں ڈٹے رہنا ،يہ
صبر کی سخت ترين صورت ہے اس لئے اسے ٰ
عليحده بيان فرمايا محاذ جنگ ميں مورچہ بند ہو
کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لئے تيار رہنا مرابطہ ہے۔ يہ بھی بﮍے عزم ولولہ کا کام ہے،
اسی لئے حديث ميں اس کی فضيلت بيان کی گئی ہے )رباط يوم فی سبيل ﷲ خير من الدنيا وما
عليھا( )صحيح بخاری ،باب فضل رباط يوم فی سبيل ﷲ( ﷲ کے راستے )جہاد( ميں ايک سن
پﮍاؤ ڈالنا۔ )يعنی مورچہ بند ہونا( دنيا ومافيہا سے بہتر ہے "عالوه ازيں حديث ميں مکاره )يعنی
ناگواری کے حاالت ميں( مکمل وضو کرنے ،مسجدوں ميں زياده دور سے چل کر جانے اور
نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گيا ہے۔ )صحيح مسلم کتاب
الطہارة(

سورة النسآء
)سورة النسآء ۔ سوره نمبر  ٤۔ تعداد آيات (١٧٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اهلل
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس اﺗ َّ ُﻘ ْﻮا َرﺑ َّ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ٍﺲ َّوا ِﺣﺪَ ٍة َّو َﺧﻠَ َﻖ ِﻣﻨْﮭَﺎ َز ْو َهجَﺎ َوﺑ َ َّﺚ ِﻣﳯْ ُ َﻤﺎ ِر َﺟ ًﺎﻻ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َّو ِﻧ َﺴﺎۗ ًء ۚ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل َّ ِاذل ْي ﺗ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ َو ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ َم ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َﰷ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َرِﻗ ْﻴ ًﺒﺎ Ǻ
اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہيں ايک جان سے پيدا کيا ) (١اسی سے اس کی
بيوی کو پيدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتيں پھيال ديں اس ﷲ سے ڈرو جس
کے نام پر ايک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو ) (٢بيشک ﷲ
ٰ
تعالی تم پر نگہبان ہے۔
ق ِم ْنہَا َو زَ وْ َجھَا ميں
١۔ ' ١ايک جان ' سے مراد ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم ہيں اور َخلَ َ
ِم ْنھَا سے وہی ' جان ' يعنی آدم عليہ السالم مراد ہيں اور آدم عليہ السالم سے ان کی زوجہ
)بيوی( حضرت حوا کو پيدا کيا۔ حضرت حوا حضرت آدم عليہ السالم سے کس طرح پيدا ہوئيں؟
اس ميں اختالف ہے حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد
) يعنی آدم عليہ السالم( سے پيدا ہوئيں۔ يعنی ان کی بائيں پسلی سے۔ ايک حديث ميں کہا گيا ہے،
عورت پسلی سے پيدا کی گئی ہے اور پسلی ميں سب سے ٹيﮍھا حصہ ،اس کا باالئی حصہ ہے۔
اگر تو اسے سيدھا کرنا چاہے تو توڑ بيٹھے گا اگر تو اس سے فائده آٹھانا چاہے تو کجی کے
ساتھ ہی فائده اٹھا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس حديث سے استدالل کرتے ہوئے حضرت ابن
عباس رضی ﷲ سے منقول رائے کی تائيد کی۔ قرآن کے الفاظ خلق منھا سے اسی مؤقف کی
تائيد ہوتی ہے۔ حضرت حوا کی تخليق اسی نفس واحده سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے۔
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١۔٢واالرحام کا عطف ﷲ پر ہے يعنی رحموں )رشتوں ناطوں( کو توڑنے سے بھی بچو۔ ارحام،
رحم کی جمع ہے۔ مراد رشتہ دارياں ہيں جو رحم مادر کی بنياد پر ہی قائم ہوتی ہيں اس سے
محرم اور غير محرم دونوں رشتے مراد ہيں رشتوں ناتوں کا توڑنا سخت کبيره گناه ہے جسے
قطع رحمی کہتے ہيں۔ احاديث ميں قرابت داريوں کو ہر صورت ميں قائم رکھنے اور ان کے
حقوق ادا کرنے کی بﮍی تاکيد اور فضيلت بيان کی گئی ہے جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔
َو ٰاﺗُﻮا اﻟْﻴَـ ٰﺘ ٰﻤٓﻰ َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ َو َﻻ ﺗَﺘ َ َﺒ َّﺪﻟُﻮا اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ َْﺚ ِاب َّﻟﻄ ّﻴ ِِﺐ ۠ َو َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮٓا َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ ِا ٰ ٓﱃ َا ْﻣ َﻮا ِﻟ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ُﺣ ْﻮ ًاب َﻛﺒ ْ ًِﲑا Ą
) (١اور يتيموں کا مال ان کو دے دو اور حالل چيز کے بدلے ناپاک اور حرام چيز نہ لو اور
اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال مال کر کھا نہ جاؤ ،بيشک يہ بہت بﮍا گناه ہے )(٢
٢۔ ١يتيم جب بالغ اور باشعور ہو جائيں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو ،خبيث سے گھٹيا
چيزيں اور طيب سے عمده چيزيں مراد ہيں يعنی ايسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چيزيں
لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لئے گھٹيا چيزيں ان کے بدلے ميں رکھ دو ،بداليا گيا
مال جو اگرچہ اصل ميں طيب )پاک اور حالل( ہے ليکن تمہاری اس بد ديانتی نے اس ميں
خباثت داخل کر دی اور وه اب طيب نہيں رہا ،بلکہ تمہارے حق ميں وه خبيث )ناپاک اور حرام(
ہو گيا۔ اسی طرح بد ديانتی سے ان کا مال اپنے مال ميں مال کر کھانا بھی ممنوع ہے ورنہ اگر
مقصد خير خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال ميں مالنا جائز ہے۔
ﺎب ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء َﻣﺜ ْٰﲎ َوﺛُ ٰﻠ َﺚ َو ُرﺑٰ َﻊ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮا ﻓَ َﻮا ِﺣﺪَ ًة َا ْو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ۭ ٰذ ِ َكل َاد ٰ ْٓﱏ َا َّﻻ
َوا ِْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ َا َّﻻ ﺗُ ْﻘ ِﺴ ُﻄ ْﻮا ِﰲ اﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻰ ﻓَﺎ ْﻧ ِﻜ ُﺤ ْﻮا َﻣﺎ َﻃ َ

ﺗَ ُﻌ ْﻮﻟُ ْﻮا ۭ Ǽ
اگر تمہيں ڈر ہو کہ يتيم لﮍکيوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں
ميں سے جو بھی تمہيں اچھی لگيں تم ان سے نکاح کر لو ،دو دو ،تين تين ،چار چار سے ،ليکن
اگر تمہيں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ايک ہی کافی ہے يا تمہاری ملکيت کی لونڈی
) (١يہ زياده قريب ہے )کہ ايسا کرنے سے نا انصافی اور( ايک طرف جھکنے سے بچ جاؤ
)(٢۔
٣۔ ١اس کی تفسير حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حيثيت
اور صاحب جمال يتيم لﮍکی کسی ولی کے زير پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال
کی وجہ سے اس سے شادی تو کر ليتا ليکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہ
ديتا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس ظلم سے روکا ،کہ اگر تم گھر کی يتيم بچيوں کے ساتھ انصاف نہيں کر
سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو ،تمہارے لئے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا
حتی کے چار عورتوں تک
راستہ کھال ہے )صحيح بخاری( ايک کی بجائے دو سے ،تين سے ٰ
سے تم نکاح کر سکتے ہو بشرطيکہ ان کے درميان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو ورنہ
ايک ہی نکاح کرو يا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کرو۔ اس آيت سے معلوم ہوا کہ مسلمان
مرد )اگر وه ضرورت مند ہے( تو چار عورتيں بيک وقت اپنے نکاح ميں رکھ سکتا ہے ليکن
اس سے زياده نہيں جيسا کہ صحيح احاديث ميں اس کی مذيد صراحت اور تحديد کردی گئی ہے۔
نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے جو چار سے زائد شادياں کيں وه آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
خصائص ميں سے ہے جس پر کسی امتی کے ليے عمل کرنا جائز نہيں۔ )ابن کثير(
٣۔ ٢يعنی ايک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے۔ کيونکہ ايک سے زياده بيوياں
رکھنے کی صورت ميں انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے جس کی طرف قلبی ميالن زياده ہوگا،
ضروريات زندگی
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کی فراہمی ميں زياده توجہ بھی اسی کی طرف ہوگی۔ يوں بيويوں کے درميان وه انصاف کرنے
ميں ناکام رہے گا اور ﷲ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس کی حقيقت کو دوسرے مقام
پر نہايت اچھے انداز ميں اس طرح بيان فرمايا ہے۔ )تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے(
کہ بيويوں کے درميان
انصاف کر سکو ،اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو۔ )اس لئے اتنا کرو( کہ ايک ہی طرف نہ جھک
جاؤ کہ دوسری بيويوں کو بيچ ادھﮍ ميں لٹکا رکھو ،اس سے معلوم ہوا کہ ايک سے زياده شادی
کرنا اور بيويوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہايت خطرناک ہے۔
ــــــــﺎ Ć
ـــــــﺎ َّﻣ ِﺮﻳْ ۗ ًٔ
ﳾ ٍء ِّﻣﻨْ ُﻪ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮ ُﻩ َﻫ ِﻨ ْﻴ ۗ ًٔ
َو ٰاﺗُﻮا اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء َﺻﺪُ ٰﻗﳤِ ِ َّﻦ ِ ْﳓ َ ٍةل ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ِﻃ ْ َﱭ ﻟَ ُ ْﲂ َﻋ ْﻦ َ ْ
اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو ہاں اگر وه خود اپنی خوشی سے کچھ مہر
چھوڑ ديں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پيو۔
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ِﻗ ٰﻴـ ًﻤﺎ َّو ْار ُزﻗُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ َوا ْﻛ ُﺴ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َوﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻟَﮭ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓًﺎ Ĉ
اﻟﺴ َﻔﮭَﺎۗ َء َا ْﻣ َﻮاﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ِ ْﱴ َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
َو َﻻ ﺗ ُْﺆﺗُﻮا ُّ
بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو ﷲ ٰ
تعالی نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے
کا ذريعہ بنايا ہے ہاں انہيں اس مال سے کھالؤ پالؤ ،پہناؤ ،اوڑھاؤ اور انہيں معقوليت سے نرم
بات کہو۔
ﴎاﻓًﺎ َّوﺑِﺪَ ًارا َا ْن ﻳ َّ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ۭ َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﻓَﻠْﻴَ ْﺴـ َﺘ ْﻌ ِﻔ ْﻒ ۚ
َواﺑْ َﺘﻠُﻮا اﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻰ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا ﺑَﻠَ ُﻐﻮا اﻟ ِﻨّ َﲀ َح ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ٰاﻧ َ ْﺴـ ُ ْﱲ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ ُر ْﺷﺪً ا ﻓَﺎ ْدﻓَ ُﻌ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴﮭ ِْﻢ َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ ۚ َو َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َﮬﺎ ٓ ِا ْ َ
َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻓَ ِﻘ ْ ًﲑا ﻓَﻠْ َﻴ ْﺎ ُ ْ
ﰻ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۭ ﻓَ ِﺎ َذا َدﻓَ ْﻌ ُ ْﱲ ِاﻟ َ ْﻴﮭ ِْﻢ َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ ﻓَ َﺎ ْﺷﻬِﺪُ ْوا ﻋَﻠَ ْﻴﮭ ِْﻢ َۭو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل َﺣ ِﺴـ ْﻴ ًﺒﺎ Č
) (٦اور يتيموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھر اگر ان ميں تم
ہوشياری اور حسن تدبير پاؤ تو انہيں ان کے مال سونپ دو اور ان کے بﮍے ہو جانے کے ڈر
سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچيوں ميں تباه نہ کر دو مال داروں کو چاہيے کہ
)ان کے مال سے( بچتے رہيں ہاں مسکين محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طرح سے
کھالے ،پھر جب انہيں ان کے مال سونپو تو گواه بنا لو دراصل حساب لينے واال ﷲ ٰ
تعالی ہی
کافی ہے )(١
٦۔ ١يتيموں کے مال کے بارے ميں ضروری ہدايات دينے کے بعد يہ فرمانے کا مطلب يہ ہے
کہ جب تک تمہارے پاس رہا ،تم اس کی کس طرح حفاظت کی اور جب مال ان کے سپرد کيا تو
اس ميں کوئی کمی بيشی يا کسی قسم کی تبديلی کی يا نہيں ،عام لوگوں کو تو تمہاری امانت
داری يا خيانت کا شايد پتہ نہ چلے۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی سے تو کوئی چيز چھپی نہيں۔ اسی لئے حديث
ميں آتا ہے ،کہ يہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی
ﷲ ٰ
تعالی عنہ سے فرمايا "ابوذر! ميں تمہيں ضعيف ديکھتا ہوں اور تمہارے ليے وہی چيز پسند
کرتا ہوں ،جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں ،تم دو آدميوں پر بھی امير نہ بننا ،نہ کسی يتيم کے مال
کا والی اور سر پرست ")صحيح مسلم ،کتاب االمارة(
ِﻟ ّ ِﻠﺮ َﺟﺎلِ ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮكَ اﻟْ َﻮ ِ ٰادل ِن َو ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑُ ْﻮ َن ۠ َو ِﻟﻠ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮكَ اﻟْ َﻮ ِ ٰادل ِن َو ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑُ ْﻮ َن ِﻣ َّﻤﺎ ﻗَ َّﻞ ِﻣﻨْ ُﻪ َا ْو َﻛ ُ َﱶ ۭ ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ َّﻣ ْﻔ ُﺮ ْوﺿً ﺎ Ċ
) (١ماں باپ اور خويش واقارب کے ترکہ ميں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی
)جو مال ماں باپ اور خويش و اقارب چھوڑ کر مريں( خواه وه مال کم ہو يا زياده )اس ميں(
حصہ مقرر کيا ہوا ہے )(٢۔
٧۔ ١اسالم سے قبل ايک يہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت
سے حصہ نہيں ديا جاتا تھا اور صرف بﮍے لﮍکے جو لﮍنے کے قابل ہوتے ،سارے مال کے
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وارث قرار پاتے۔ اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ مردوں کی طرح عورتوں اور بچے بچياں
اپنے والدين اور اقارب کے مال ميں حصہ دار ہونگے انہيں محروم نہيں کيا جائے گا۔ تاہم يہ
الگ بات ہے کہ لﮍکی کا حصہ لﮍکے کے حصے سے نصف ہے )جيساکہ ٣آيات کے بعد
قانون ميراث عدل
مذکورہے( يہ عورت پر ظلم نہيں ہے ،نہ اس کا استخفاف ہے بلکہ اسالم کا يہ
ِ
وانصاف کے تقاضوں کے عين مطابق ہے۔ کيونکہ عورت کو اسالم نے معاش کی ذمہ داری
سے فارغ رکھا ہے اور مرد کو اس کا کفيل بنايا ہے۔ عالوه ازيں عورت کے پاس مہر کی
صورت ميں مال آتا ہے جو ايک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عورت کے مقابلے
ميں مرد پر کئی گنا زياده مالی ذمہ دارياں ہيں۔ اس لئے اگر عورت کا حصہ نصف کے بجائے
مرد کے برابر ہوتا تو يہ مرد پر ظلم ہوتا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے کسی پر بھی ظلم نہيں کيا ہے
کيونکہ وه عادل بھی ہے اور حکيم بھی۔
ﴬ اﻟْ ِﻘ ْﺴ َﻤ َﺔ ُاوﻟُﻮا اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰊ َواﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻰ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ُﲔ ﻓَ ْﺎر ُزﻗُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َوﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻟَﮭ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓًﺎ Ď
َوِا َذا َﺣ َ َ
جب تقسيم کے وقت قرابت دار اور يتيم اور مسکين آجائيں تو تم اس ميں سے تھوڑا بہت انہيں
بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو )(١۔
٨۔ ١اسے بعض علماء نے آيت ميراث سے منسوخ قرار ديا ہے ليکن صيح تر بات يہ ہے يہ
منسوخ نہيں ،بلکہ ايک بہت ہی اہم اخالقی ہدايت ہے۔ کہ امداد کے مستحق رشتے داروں ميں
سے جو لوگ وراثت ميں حصے دار نہ ہوں ،انہيں بھی تقسيم کے وقت کچھ دے دو۔ نيز ان سے
بات بھی پيار اور محبت سے کرو۔ دولت کو آتے ہوئے ديکھ کر قارون اور فرعون نہ بنو۔
اهلل َوﻟْ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﺳ ِﺪﻳْﺪً ا Ḍ
َوﻟْ َﻴﺨ َْﺶ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻮ ﺗَ َﺮ ُﻛ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔﮭ ِْﻢ ُذ ّ ِرﻳ َّ ًﺔ ِﺿ ٰﻌﻔًﺎ ﺧَﺎﻓُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴﮭ ِْﻢ ۠ ﻓَﻠْ َﻴﺘَّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
چاہئے کہ وه اس بات سے ڈريں کہ اگر وه خود اپنے پيچھے )ننھے ننھے( ناتواں بچے چھوڑ
جاتے جنکے ضائع ہو جانے کا انديشہ رہتا )تو ان کی چاہت کيا ہوتی( پس ﷲ ٰ
تعالی سے ڈر کر
جچی تلی بات کہا کريں )(١
٩۔ ١بعض کے نزديک اس کے مخطب اوصياء ہيں )جن کو وصيت کی جاتی ہے( ان کو
نصيحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زير کفالت جو يتيم ہيں انکے ساتھ وه ايسا سلوک کريں جو
اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کيا جانا پسند کرتے ہيں۔ بعض کے نزديک اس کے
مخاطب عام لوگ ہيں کہ وه يتيموں اور ديگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کريں۔ ان کی
ذمہ داری ہے کہ وه مرنے والے کو اچھی باتيں سمجھائيں تاکہ وه نہ حقوق ﷲ ميں کوتاہی
کرسکے نہ حقوق بنی آدم ميں ،اور وصيت ميں وه ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھے۔ اگر وه
خوب صاحب حيثيت ہے تو ايک تہائی مال کی وصيت ايسے لوگوں کے حق ميں ضرور کرے
جو اس کے قريبی رشتہ داروں ميں غريب اور مستحق امداد ہيں يا پھر کسی دينی مقصد اور
ادارے پر خرچ کرنے کی وصيت کرے تاکہ يہ مال اس کے ليے زاد آخرت بن جائے اور اگر
وه صاحب حيثيت نہيں ہے تو اسے تہائی مال ميں وصيت کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے
اہل خانہ بعد ميں مفلسی اور احتياج سے دو چار نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی اپنے ورثا کو محروم
کرنا چاہے تو اس سے اس کو منع کيا جائے اور يہ خيال کيا جائے کہ اگر ان کے بچے فقر و
فاقہ سے دو چار ہو جائيں تو اس کے تصور سے ان پر کيا گزرے گی۔ اس تفصيل سے مذکوره
سارے ہی مخاطبين اس کا مصداق ہيں۔ )تفسير قرطبی وفتح القدير(
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮا َل اﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻰ ُﻇﻠْ ًﻤﺎ ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮ ِﻧﮭ ِْﻢ انَ ًرا ۭ َو َﺳـ َﻴ ْﺼﻠَ ْﻮ َن َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا
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جو لوگ ناحق ظلم سے يتيموں کا مال کھاتے ہيں ،وه اپنے پيٹ ميں آگ ہی بھر رہے ہيں اور
عنقريب وه دوزخ ميں جائيں گے۔
اهلل ِ ْ ٓﰲ َا ْو َﻻ ِد ُ ْﰼ ۤ ﻟِ َّذل َﻛ ِﺮ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺣﻆِّ ْ ُاﻻﻧْﺜَﻴَ ْ ِﲔ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ُﻛ َّﻦ ِﻧ َﺴﺎۗ ًء ﻓَ ْﻮ َق اﺛْﻨَﺘ َ ْ ِﲔ ﻓَﻠَﮭ َُّﻦ ﺛُﻠُﺜَﺎ َﻣﺎ ﺗَ َﺮكَ ۚ َوا ِْن َﰷﻧ َْﺖ َوا ِﺣﺪَ ًة ﻓَﻠَﮭَﺎ اﻟ ِﻨّ ْﺼ ُﻒ ۭ َو ِ َﻻﺑ َ َﻮﻳْ ِﻪ ِﻟ ُ ِّ
ﲁ َوا ِﺣ ٍﺪ
ﻳُ ْﻮ ِﺻ ْﻴ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ﴆ ِﺑﮭَﺎ ٓ َا ْو
اﻟﺴﺪُ ُس ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َو ِﺻ َّﻴ ٍﺔ ﻳ ُّ ْﻮ ِ ْ
اﻟﺴﺪُ ُس ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮكَ ِا ْن َﰷ َن َ ٗهل َو َ ٌدل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل َو َ ٌدل َّو َو ِرﺛَ ٗ ٓﻪ َاﺑ َ ٰﻮ ُﻩ ﻓَ ِ ُﻼ ِ ّﻣ ِﻪ اﻟﺜُّﻠُ ُﺚ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن َ ٗ ٓهل ِاﺧ َْﻮ ٌة ﻓَ ِ ُﻼ ِّﻣ ِﻪ ُّ
ِ ّﻣﳯْ ُ َﻤﺎ ُّ
َد ْﻳ ٍﻦ ۭ ٰا َابۗؤ ُ ُْﰼ َو َاﺑْﻨَﺎۗؤ ُ ُْﰼ َﻻ ﺗَﺪْ ُر ْو َن َاﻳُّﮭ ُْﻢ َا ْﻗ َﺮ ُب ﻟَ ُ ْﲂ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ ۭ ﻓَ ِﺮﻳْﻀَ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﰷ َن ﻋَ ِﻠ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ  11
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی تمہيں اوالد کے بارے ميں حکم کرتا ہے کہ ايک لﮍکے کا حصہ دو لﮍکيوں کے برابر
ہے ) (١اور اگر صرف لﮍکياں ہی ہوں اور دو سے زياده ہوں تو انہيں مال متروکہ کا دو تہائی
ملے گا ) (٢اور اگر ايک ہی لﮍکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور ميت کے ماں باپ ميں سے
ہر ايک لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس ميت کی اوالد ہو ) (٣اگر
اوالد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تيسرا حصہ ہے ) (٤ہاں اگر
ميت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے ) (٥يہ حصے اس کی وصيت
)کی تکميل( کے بعد ہيں جو مرنے واال کر گيا ہو يا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں يا
تمہارے بيٹے تمہيں نہيں معلوم کہ ان ميں سے کون تمہيں نفع پہنچانے ميں زياده قريب ہے )(٦
يہ حصے ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے مقرر کرده ہيں بيشک ﷲ ٰ
تعالی پورے علم اور کامل حکمتوں
واال ہے۔
١١۔ ١ورثا ميں لﮍکی اور لﮍکے دونوں ہوں تو پھر اس اصول کے مطابق تقسيم ہوگی۔ لﮍکے
چھوٹے ہوں يا بﮍے اسی طرح لﮍکياں چھوٹی ہوں يا بﮍی سب وارث ہونگی۔ ٰ
حتی کہ )ماں کے
پيٹ ميں زير پرورش بچہ( بھی وارث ہوگا۔ البتہ کافر کی اوالد وارث نہ ہوگی۔
١١۔ ٢يعنی بيٹا کوئی نہ ہو تو مال کا دو تہائی دو سے زائد لﮍکيوں کو ديئے جائيں گے اور اگر
صرف دو ہی لﮍکياں ہوں ،تب بھی انہيں دو تہائی حصہ ہی ديا جائے گا۔ جيسا کہ حديث ميں آتا
ہے۔ کہ سعد بن ربيع رضی ﷲ عنہ احد ميں شہيد ہوگئے اور ان کی  ٢لﮍکياں تھيں۔ مگر سعد
کے سارے مال پر ان کے بھائی نے قبضہ کر ليا تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان دونوں
لﮍکيوں کو ان کے چچا سے دو تہائی مال دلوايا )ترمذی ،ابو داؤد ابن ماجہ ،کتاب الفرائض(
عالوه ازيں سوره نساء کے آخر ميں بتاليا گيا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کی وارث صرف دو
بہنيں ہوں تو ان کے ليے بھی دو تہائی حصہ ہے لہذا جب دو بہنيں دو تہائی مال کی وارث ہوں
اولی دو تہائی مال کی وارث ہوں گی جس طرح دو بہنوں سے زياده
گی تو دو بيٹياں بطريق ٰ
ہونے کی صورت ميں انہيں دو سے زياده بيٹيوں کے حکم ميں رکھا گيا ہے )فتح القدير( خالصہ
مطلب يہ ہوا کہ دويا دو سے زائد لﮍکياں ہوں تو دونوں صورتوں ميں مال متروکہ سے دو تہائی
لﮍکيوں کا حصہ ہوگا۔ باقی مال عصبہ ميں تقسيم ہوگا۔
١١۔ ٣ماں باپ کے حصے کی تين صورتيں بيان کی گئی ہيں۔ پہلی صورت کہ مرنے والے کی
اوالد بھی ہو تو مرنے والے کے ماں باپ ميں سے ہر ايک کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی دو
تہائی مال اوالد پر تقسيم ہو جائے گا مرنے والے کی اگر صرف ايک بيٹی ہو تو نصف مال
)يعنی چھ حصوں ميں سے تين حصے بيٹی کے ہونگے اور ايک چھٹا حصہ ماں کو اور ايک
چھٹا حصہ باپ کو دينے کے بعد مذيد ايک چھٹا حصہ باقی بچ جائے گا اس لئے بچنے واال يہ
چھٹا حصہ بطور سربراه باپ کے حصہ ميں جائے گا۔ يعنی اس صورت ميں باپ کو دو چھٹے
حصے مليں گے۔ ايک باپ کی حيثيت سے اور دوسرے ،سربراه ہونے کی حيثيت سے۔
١١۔ ٤يہ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے کی اوالد نہيں ہے )ياد رہے کہ پوتا پوتی بھی
اوالد ميں شامل ہيں( اس صورت ميں ماں کے لئے تيسرا حصہ اور باقی دو حصے )جو ماں
کے حصے ميں دو گنا ہيں( باپ کو بطور عصبہ مليں گے اور اگر ماں باپ کے ساتھ مرنے
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والے مرد کی بيوی يا مرنے والی عورت کا شوہر بھی زنده ہے تو راجح قول کے مطابق بيوی
يا شوہر کا حصہ )جس کی تفصيل آرہی ہے( نکال کر باقی مانده مال ميں سے ماں کے لئے
تيسرا حصہ اور باقی باپ کے لئے ہوگا۔
١١۔ ٥تيسری صورت يہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بھائی بہن زنده ہيں۔ وه
بھائی چاہے سگے يعنی ايک ہی ماں باپ کی اوالد ہوں اور اگر اوالد بيٹا يا بيٹی اگر الگ باپ
سے ہوں تو وراثت کے حقدار نہيں ہونگے۔ ليکن ماں کے لئے حجب )نقصان کا سبب( بن جائيں
گے يعنی جب ايک سے زياده ہونگے تو مال کے )تيسرے حصے( کو چھ حصوں ميں تبديل کر
ديں گے۔ باقی سارا مال ) (٦/۵باپ کے حصے ميں چال جائے گا بشرطيکہ کوئی اور وارث نہ
ہو۔ حافظ ابن کثير لکھتے ہيں کہ جمہور کے نزديک دو بھائيوں کا بھی وہی حکم ہے جو دو
سے زياده بھائيوں کا مذکور ہوا۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ اگر ايک بھائی يا بہن ہو تو اس صورت
ميں مال ميں ماں کا حصہ ثلث برقرار رہے گا وه سدس ميں تبدہل نہيں ہوگا۔ )تفسی ابن کثير(
١١۔ ٦اس لئے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسيم مت کرو ،بلکہ ﷲ کے حکم کے مظابق
جس کا جتنا حصہ مقرر کر ديا گيا ہے ،وه ان کو دے دو۔
َوﻟَ ُ ْﲂ ِﻧ ْﺼ ُﻒ َﻣﺎ ﺗَ َﺮكَ َا ْز َوا ُﺟ ُ ْﲂ ِا ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَّﮭ َُّﻦ َو َ ٌدل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن ﻟَﮭ َُّﻦ َو َ ٌدل ﻓَﻠَ ُ ُﲂ ُّاﻟﺮﺑُ ُﻊ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮ ْﻛ َﻦ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َو ِﺻﻴَّ ٍﺔ ﻳ ُّ ْﻮ ِﺻ ْ َﲔ ِﺑﮭَﺎ ٓ َا ْو َد ْﻳ ٍﻦ َۭوﻟَﮭ َُّﻦ ُّاﻟﺮﺑُ ُﻊ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮ ْﻛ ُ ْﱲ ِا ْن ﻟ َّ ْﻢ
ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو َ ٌدل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ َو َ ٌدل ﻓَﻠَﮭ َُّﻦ اﻟﺜ ُّ ُﻤ ُﻦ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮ ْﻛ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َو ِﺻ َّﻴ ٍﺔ ﺗ ُْﻮ ُﺻ ْﻮ َن ِﺑﮭَﺎ ٓ َا ْو َد ْﻳ ٍﻦ ۭ َوا ِْن َﰷ َن َر ُﺟ ٌﻞ ﻳ ُّ ْﻮ َر ُث َ ٰﳇ َ ًةل َا ِو ا ْﻣ َﺮ َا ٌة َّو َ ٗ ٓهل َا ٌخ َا ْو ُا ْﺧ ٌﺖ ﻓَ ِﻠ ُ ِّ
ﲁ
ﴍ َﰷ ۗ ُء ِﰲ اﻟﺜُّﻠُ ِﺚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َو ِﺻ َّﻴ ٍﺔ ﻳ ُّ ْﻮ ٰﴅ ِﺑﮭَﺎ ٓ َا ْو َد ْﻳ ٍﻦ ۙﻏَ ْ َﲑ ُﻣﻀَ ﺎۗ ّ ٍر ۚ َو ِﺻ َّﻴ ًﺔ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
اﻟﺴﺪُ ُس ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷﻧ ُْﻮٓا اَ ْﻛ َ َﱶ ِﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل ﻓَﮭ ُْﻢ ُ َ
َوا ِﺣ ٍﺪ ِ ّﻣﳯْ ُ َﻤﺎ ُّ

ۭ 12
تمہاری بيوياں جو چھوڑ مريں اور ان کی اوالد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا اگر ان کی اوالد ہو تو
ان کے چھوڑے ہوئے مال ميں سے تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہے ) (١اس کی وصيت کی
ادائيگی کے بعد جو وه کر گئيں ہوں يا قرض کے بعد۔ اور جو )ترکہ( تم چھوڑ جاؤ اس ميں سے
ان کے لئے چوتھائی ہے اگر تمہاری اوالد نہ ہو اور اگر تمہاری اوالد ہو تو پھر انہيں تمہارے
ترکہ کا آٹھواں حصہ ملے گا ) (٢اس وصيت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائيگی
کے بعد۔ اور جن کی ميراث لی جاتی ہے وه مرد يا عورت کاللہ ہو يعنی اس کا باپ بيٹا نہ ہو
) (٣اور اس کا ايک بھائی اور ايک بہن ہو ) (٤تو ان دونوں ميں سے ہر ايک کا چھٹا حصہ اگر
اس سے زياده ہوں تو ايک تہائی ميں سب شريک ہيں ) (٥اس وصيت کے بعد جو کی جائے اور
قرض کے بعد ) (٦جب کہ اوروں کا نقصان نہ کيا گيا ہو ) (٧يہ مقرر کيا ہوا ﷲ ٰ
تعالی کی
طرف سے ہے اور ﷲ ٰ
تعالی دانا ہے بردبار۔
١٢۔ ١اوالد کی عدم موجودگی ميں بيٹے کی اوالد يعنی پوتے بھی اوالد کے حکم ميں ہيں ،اس
پر امت کے علماء کا اجماع ہے )فتح القدير ،ابن کثير( اس طرح مرنے والے شوہر کی اوالد
خواه اس کی وارث ہونے والی موجوده بيوی سے ہو يا کسی اور بيوی سے۔ اسی طرح مرنے
والی عورت کی اوالد اس کے وارث ہونے والے موجوده خاوند سے يا پہلے کسی خاوند سے۔
١٢۔ ٢بيوی اگر ايک ہوگی تب بھی اسے چوتھا يا آٹھواں حصہ ملے گا اگر زياده ہونگی تب بھی
يہی حصہ ان کے درميان تقسيم ہوگا ،ايک ايک کو چوتھائی يا آٹھواں حصہ نہيں ملے گا يہ بھی
ايک اجماعی مسئلہ ہے )فتح القدير(
١٢۔ ٣کاللہ سے مراد وه ميت ہے ،جس کا نہ باپ ہو نہ بيٹا۔ يہ اکليل سے مشتق ہے اکليل ايسی
چيز کو کہتے ہی جو کہ سر کو اس کے اطراف وجوانب سے وارث قرار پايا جائے )فتح القدير
و ابن کثير( اور کہا جاتا ہے کہ کاللہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہيں تھک جانا۔ گويا اس
شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسل ونسب تھک گيا اور آگے نہ چل سکا۔
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١٢۔ ٤اس سے مراد اخيافی بہن بھائی ہيں جن کی ماں ايک اور باپ الگ الگ کيونکہ عينی
بھائی بہن يا عالتی بہن بھائی کا حصہ ميراث ميں اس طرح نہيں ہے اور اس کا بيان اس سورت
کے آخر ميں آرہا ہے يہ مسئلہ بھی اجماعی ہے )فتح القدير( اور دراصل نسل کے لئے مرد و
زن ) ۤ لِل ﱠذ َك ِر ِم ْث ُل َح ﱢ
ظ ْاالُ ْنثَيَي ِْن ( 4۔ النساء (11:کا قانون چلتا ہے يہی وجہ ہے کہ بيٹے بيٹيوں کے
لئے اس جگہ اور بہن بھائيوں کے لئے آخری آيت نساء ميں ہر دو جگہ يہی قانون ہے البتہ
صرف ماں کی اوالد ميں چونکہ نسل کا حصہ نہيں ہوتا اس لئے وہاں ہر ايک کو برابر کا حصہ
ديا جاتا ہے بہرحال ايک بھائی يا ايک بہن کی صورت ميں ہر ايک کو چھٹا حصہ ملے گا۔
١٢۔ ٥ايک سے زياده ہونے کی صورت ميں يہ سب ايک تہائی حصے ميں شريک ہونگے ،نيز
ان ميں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہيں کيا جائے گا۔ بال تفريق سب کو مساوی
حصہ ملے گا ،مراد مرد ہو يا عورت۔
١٢۔ ٦ميراث کے احکام بيان کرنے کے ساتھ تيسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسيم،
وصيت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائيگی کے بعد کی جائے جس سے معلوم ہوتا ہے ان
دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے
ٰ
قرضوں کی ادائيگی کی جائے گا اور وصيت پر عمل اس کے بعد کيا جائے گا ليکن ﷲ تعالی
نے تينوں جگہ وصيت کا ذکر دين )قرض( سے پہلے کيا حاالنکہ ترتيب کے اعتبار سے دين کا
ذکر پہلے ہونا چاہيے تھا۔ اس ميں حکمت يہ ہے کہ قرض کی ادائيگی کو تو لوگ اہمت نہيں
ديتے ہيں نہ بھی ديں تو لينے والے زبردستی بھی وصول کر ليتے ہيں ليکن وصيت پر عمل
کرنے کو غير ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے ميں تساہل يا تغافل سے کام
ليتے ہيں اس لئے وصيت کا پہلے ذکر فرما کر اس کی اہميت واضح کردی گئی )روح المعانی(
١٢۔ ٧بايں طور پر وصيت کے ذريعے سے کسی وارث کو محروم کر ديا جائے يا کسی کا
حصہ گھٹا ديا جائے يا کسی کا حصہ بﮍھا ديا جائے يا يوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے
لئے کہہ دے کہ فالں شخص سے ميں نے اتنا قرض ليا ہے درآں حاليکہ کچھ بھی نہيں ليا ہو،
گويا اقرار کا تعلق وصيت اور دين دونوں سے ہے اور دونوں کے ذريعے سے نقصان پہنچانا
ممنوع اور کبيره گناه ہے۔ نيز ايسی وصيت بھی باطل ہے۔
كل ُﺣﺪُ ْو ُد ٰ ّ ِ
ِﺗ ْ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻳُﺪْ ِﺧ ْ ُهل َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺘﮭَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدلﻳْ َﻦ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ۭ َو ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ 13
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻄﻊ ِ ٰ ّ َ
تعالی کی مقرر کی ہوئی ہيں اور جو ﷲ ٰ
يہ حديں ﷲ ٰ
تعالی کی اور اس کے رسول )صلی ﷲ عليہ
وسلم( کی فرمانبرداری کرے گا اسے ﷲ ٰ
تعالی جنتوں ميں لے جائے گا جن کے نيچے نہريں
بہہ رہی ہيں جن ميں وه ہميشہ رہيں گے اور يہ بہت بﮍی کاميابی ہے۔

اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َوﻳ َ َﺘ َﻌ َّﺪ ُﺣﺪُ ْو َد ٗﻩ ﻳُﺪْ ِﺧ ْ ُهل انَ ًرا ﺧ ِ ًَﺎدلا ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ۠ َو َ ٗهل ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ ۧ 14
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ ِﺺ ٰ ّ َ
اور جو شخص ﷲ ٰ
تعالی کی اور اس کے رسول )صلی ﷲ عليہ وسلم( کی نافرمانی کرے اور
اس کی مقره حدوں سے آگے نکلے اسے وه جہنم ميں ڈال دے گا جس ميں وه ہميشہ رہے گا
ايسوں کے لئے رسوا کن عذاب ہے۔
اهلل ﻟَﮭ َُّﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ
َوا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ َ ْاي ِﺗ ْ َﲔ اﻟْﻔَﺎ ِﺣﺸَ َﺔ ِﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗﯨ ُ ْﲂ ﻓ َْﺎﺳﺘ َﺸْ ﻬِﺪُ ْوا ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ َا ْرﺑ َ َﻌ ًﺔ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺷَ ﻬِﺪُ ْوا ﻓَ َﺎﻣ ِْﺴ ُﻜ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِﰲ اﻟْ ُﺒ ُﻴ ْﻮ ِت َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّﯩﮭ َُّﻦ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت َا ْو َ ْﳚ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
ِٕ
 15
تمہاری عورتوں ميں سے جو بےحيائی کا کام کريں ان پر اپنے ميں سے چار گواه طلب کرو
اگر وه گواہی ديں تو ان عورتوں کو گھروں ميں قيد رکھو يہاں تک کہ موت ان کی عمريں
پوری کر دے ) (١يا ﷲ ٰ
تعالی ان کے لئے کوئی اور راستہ نکالے )(٢
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١٥۔ ١يہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی سزا ہے جو ابتدائے اسالم ميں ،جب کہ زنا کی سزا
متعين نہيں ہوئی تھی ،عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی ہاں يہ بھی ياد رہے کہ عربی زبان
ميں ايک سے دس تک کی گنتی ميں يہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث اور
عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر۔ يہاں اربعہ )يعنی چار عدد( مؤنث ہے ،اس لئے معدود جو يہاں
ذکر نہيں کيا گيا اور محذوف ہے يقينا مذکر آئے گا اور وه ہے رجال يعنی اربعۃ رجال جس سے
يہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اثبات زنا کے لئے چار مرد گواہوں کا ہونا ضروری
ہے۔ گويا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے اسکے اثبات کے لئے گواہوں کی کﮍی
شرط عائد کر دی گئی ہے يعنی چار مسلمان مرد عينی گواه ،اس کے بغير شرعی سزا کا اثبات
ممکن نہيں ہوگا۔
١٥۔ ٢اس راست سے مراد زنا کی وه سزا ہے جو بعد ميں مقرر کی گئی يعنی شادی شده زناکار
مرد و عورت کے لئے رجم اور غير شادی شده بدکار مرد عورت کے لئے سو سو کوڑے کی
سزا )جس کی تفصيل سورة نور اور احاديث صحيحہ ميں موجود ہے۔
اهلل َﰷ َن ﺗ ََّﻮ ًااب َّر ِﺣـ ْﻴ ًﻤﺎ 16
َو َّ ٰاذل ِن َ ْاي ِﺗ ٰﻴ ِﻨﮭَﺎ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻓَ ٰﺎ ُذ ْو ُﮬ َﻤﺎ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن اتَ َاب َو َا ْﺻﻠَ َﺤﺎ ﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮﺿُ ْﻮا َﻋﳯْ ُ َﻤﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تم ميں سے جو دو افراد ايسا کام کرليں ) (١انہيں ايذا دو ) (٢اگر وه توبہ اور اصالح کرليں تو
ان سے منہ پھير لو بيشک ﷲ ٰ
تعالی توبہ قبول کرنے واال ہے اور رحم کرنے واال ہے۔
١٦۔ ١بعض نے اس ميں اغالم بازی مراد لی ہے يعنی عمل لواطت۔ دو مردوں کا ہی آپس ميں
بد فعلی کرنا اور بعض نے اسے باکره مرد و عورت مراد ليئے ہيں اور اس سے قبل کی آيت کو
انہوں نے محصنات يعنی شادی کے ساتھ کيا ہے اور بعض نے اس تثنيہ کے صيغے سے مراد
ليا ہيں۔ قطع نظر اس سے کہ وه باکره ہوں يا شادی شده )ابن جرير طبری( نے دوسرے مفہوم
يعنی باکره )مرد و عورت( کو ترجيح دی ہے اور پہلی آيت ميں بيان کرده سزا کو نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم کی بتالئی ہوئی سزا سزائے رجم سے اور اس آيت ميں بيان کرده سزا کو سورة نور
ميں بيان کرده سو کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دی ہے۔ )تفسير طبری(
١٦۔ ٢يعنی زبان سے زجر و توبيخ اور مالمت يا ہاتھ سے کچھ زدوکوب کر لينا۔ اب يہ منسوخ
ہے ،جيسا کہ گزرا۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟﺘَّ ْﻮﺑ َ ُﺔ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ 17
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴﮭ ِْﻢ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اﻟﺴ ْ ۗﻮ َء ِ َﲜﻬ َ ٍَﺎةل ُ َّﰒ ﻳ َ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ِﺮﻳْ ٍﺐ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳ َ ُﺘ ْﻮ ُب ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ُّ
ِٕ
ﷲ تع ٰالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزريں پھر
تعالی بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے ﷲ ٰ
جلد اس سے باز آجائيں اور توبہ کريں تو ﷲ ٰ
تعالی
بﮍے علم واال حکمت واال ہے۔ ْ
ﴬ َا َﺣﺪَ ُﮬ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ ﺗُﺒْ ُﺖ اﻟْــٔ َٰﻦ َو َﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻤ ْﻮﺗ ُْﻮ َن َو ُﮬ ْﻢ ُﻛﻔَّﺎ ٌر ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ﻟَﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ
اﻟﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ۚ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا َﺣ َ َ
َوﻟَﻴ َْﺴ ِﺖ اﻟﺘَّ ْﻮﺑ َ ُﺔ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َّ
ِٕ
18
ان کی توبہ نہيں جو برائياں کرتے چلے جائيں يہاں تک کہ جب ان ميں سے کسی کے پاس موت
آجائے تو کہہ دے کہ ميں نے اب توبہ کی ) (١اور ان کی توبہ بھی قبول نہيں جو کفر پر ہی مر
جائيں يہی لوگ ہيں جن کے لئے ہم نے المناک عذاب تيار کر رکھا ہے۔
١٨۔ ١اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غير مقبول ہے ،جس طرح کہ حديث
ميں بھی آتا ہے اس کی ضروری تفصيل آل عمران کی  ٩٠آيت ميں گزر چکی ہے۔
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ﺎﴍ ْو ُﮬ َّﻦ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ۚ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ َ ِﳛ ُّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َا ْن ﺗَ ِﺮﺛُﻮا اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء َﻛ ْﺮﻫًﺎ َۭو َﻻ ﺗَ ْﻌﻀُ ﻠُ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِﻟ َﺘ ْﺬ َﻫ ُﺒ ْﻮا ِﺑ َﺒ ْﻌ ِﺾ َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِا َّﻻ ٓ َا ْن َّ ْاي ِﺗ ْ َﲔ ِﺑﻔَﺎ ِﺣﺸَ ٍﺔ ُّﻣ َﺒ ِ ّﻴﻨَ ٍﺔ ۚ َوﻋَ ِ ُ
اهلل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﺧ ْ ًَﲑا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا 19
ﻓَ ِﺎ ْن َﻛ ِﺮ ْﮬ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ﻓَ َﻌ ٰ ٓﴗ َا ْن ﺗَ ْﻜ َﺮﻫ ُْﻮا ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ــــــﺎ َّو َ ْﳚ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
ايمان والو! تمہيں حالل نہيں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے ميں لے بيٹھو ) (١انہيں اس لئے
روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے کچھ لے لو ) (٢ہاں يہ اور بات
ہے کہ وه کوئی کھلی برائی اور بےحيائی کريں ) (٣ان کے ساتھ اچھے طريقے سے بودوباش
رکھو گو تم انہيں ناپسند کرو ليکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چيز کو برا جانو اور ﷲ ٰ
تعالی اس
ميں بہت بھالئی کر دے۔ )(٥
١٩۔ ١اسالم سے قبل عورت پر ايک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے
گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بيٹھتے تھے
اور خود اپنی مرضی سے ،اس کی رضامندی کے بغير اس سے نکاح کر ليتے يا اپنے بھائی
بھتيجے سے اس کا نکاح کر ديتے ،حتی کہ سوتيال بيٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت
سے نکاح کر ليتا اور اگر چاہتے تو کسی اور جگہ نکاح نہ کرنے ديتے تھے۔ اور ساری عمر
يونہی رہنے پر مجبور ہوتی اسالم نے ظلم کے ان تمام طريقوں سے منع فرمايا۔
١٩۔ ٢ايک ظلم يہ بھی کيا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی اور وه اس سے چھٹکاره
حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طالق نہ ديتا بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وه مجبور ہو
کر حق مہر جو خاوند نے اسے ديا ہوتا ،از خود واپس کر کے اس سے خالصی پانے کو ترجيح
ديتی ،اسالم نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار ديا۔
١٩۔ ٣کھلی برائی سے مراد بدکاری يا بدزبانی اور نافرمانی ہے ان دونوں صورتوں ميں اجازت
دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ايسا رويہ اختيار کرے کہ وه اس کا ديا ہوا حق مہر واپس
کرکے خلع کرانے پر مجبور ہو جائے ،جيسا کہ خلع کی صورت ميں حق مہر واپس لينے کا
حق ديا گيا ہے )مالحظہ ہو سورة بقره
آيت نمبر (٢٢٩
١٩۔ ٤يہ بيوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وه حکم ہے ،جس کی قرآن نے بﮍی تاکيد کی ہے اور
احاديث ميں بھی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس کی بﮍی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد )شوہر
)مومنہ عورت )بيوی( سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ايک عادت اسے پسند ہے تو اسکی
دوسری عادت بھی پسنديده ہوگی ،عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگياں خراب کرنے
کے لئے۔ عالوه ازيں اس طرح يہ اسالم کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہيں کہ اسالم نے مرد کو
طالق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختيار اسے دے ديا۔ يوں يہ اسالم کی ايک بہت
بﮍی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرايا جاتا ہے۔
َوا ِْن َا َرد ُّ ُْﰎ ْاﺳ ِﺘ ْﺒﺪَ ا َل َز ْوجٍ َّﻣ َﲀ َن َز ْوجٍ ۙ َّو ٰاﺗَﻴ ُ ْْﱲ ِا ْﺣﺪٰ ﯨﮭ َُّﻦ ِﻗﻨْ َﻄ ًﺎرا ﻓَ َﻼ اتَ ْ ﺧ ُُﺬ ْوا ِﻣﻨْ ُﻪ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ۭ َااتَ ْ ﺧ ُُﺬ ْوﻧ َ ٗﻪ ﺑُﮭْ َﺘﺎانً َّوِاﺛْ ًﻤﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ 20
اور اگر تم ايک بيوی کی جگہ دوسری بيوی کرنا ہی چاہو اور ان ميں کسی کو تم نے خزانے کا
خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس ميں سے کچھ نہ لو ) (١کيا تم اسے ناحق اور کھال گناه ہوتے
ہوئے بھی لے لو گے تم اسے کيسے لے لو گے۔
٢٠۔ ١خود طالق دينے کی صورت ميں حق مہر واپس لينے سے نہايت سختی سے روک ديا گيا
ہے ،يعنی کتنا بھی حق مہر ديا ہو واپس نہيں لے سکتے۔ اگر ايسا کرو گے تو يہ ظلم )بہتان(
اور کھال گناه ہے۔
َو َﻛ ْﻴ َﻒ اتَ ْ ﺧ ُُﺬ ْوﻧ َ ٗﻪ َوﻗَﺪْ َا ْﻓ ٰﴣ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِا ٰﱃ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ َّو َاﺧ َْﺬ َن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻴﺜَﺎﻗًﺎ ﻏَ ِﻠ ْﻴ ًﻈﺎ
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حاالنکہ تم ايک دوسرے کو مل چکے ہو ) (١اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پيمان
لے رکھا ہے )(٢۔
ٰ
٢١۔ ' ١ايک دوسرے سے مل چکے ہو ' کا مطلب ہم بستری ہے۔ جسے ﷲ تعالی نے کنايۃً بيان
فرمايا ہے
٢١۔ ٢مضبوط عہد پيماں سے مراد وه عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے ليا جاتا ہے کہ
تم اسے اچھے طريقے سے آباد کرنا يا احسان کے ساتھ چھوڑ دينا۔

َو َﻻ ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺤ ْﻮا َﻣﺎ ﻧَ َﻜ َﺢ ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻗَﺪْ َﺳﻠَ َﻒ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻓَﺎ ِﺣﺸَ ًﺔ َّو َﻣ ْﻘﺘًﺎ َۭو َﺳﺎ ۗ َء َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۧ 22
اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کيا ہے ) (١مگر جو گزر
چکا ہے يہ بےحيائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بﮍی بری راه ہے۔
٢٢۔ ١زمانہ جاہليت ميں سوتيلے بيٹے اپنے باپ کی بيوی سے )يعنی سوتيلی ماں سے( نکاح کر
ليتے تھے ،اس سے روکا جا رہا ہے ،کہ يہ بہت بےحيائی کا کام ہے اسالم ايسی عورت سے
نکاح کو ممنوع قرار ديتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کيا ليکن دخول سے قبل ہی طالق
دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی ﷲ سے بھی يہ بات مروی ہے اور علماء اسی کے قائل ہيں
)تفسير طبری(
ُﺣ ّ ِﺮ َﻣ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُا َّﻣﮭٰ ُﺘ ُ ْﲂ َوﺑَﻨٰ ُﺘ ُ ْﲂ َو َاﺧ َٰﻮﺗُ ُ ْﲂ َو َ ٰ ّﲻ ُﺘ ُ ْﲂ َو ٰﺧ ٰﻠ ُﺘ ُ ْﲂ َوﺑَﻨٰ ُﺖ ا ْ َﻻخِ َوﺑَﻨٰ ُﺖ ْ ُاﻻﺧ ِ
ْﺖ َو ُا َّﻣﮭٰ ُﺘ ُ ُﲂ ا ٰﻟ ّ ِ ْ ٓﱵ َا ْرﺿَ ْﻌﻨَ ُ ْﲂ َو َاﺧ َٰﻮﺗُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّاﻟﺮﺿَ ﺎﻋَ ِﺔ َو ُا َّﻣﮭ ُٰﺖ ِﻧ َﺴﺎۗﯨ ُ ْﲂ َو َر َابۗﯨ ُﺒ ُ ُﲂ
ِٕ
ِٕ
ا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ ِ ْﰲ ُﺣ ُﺠ ْﻮ ِر ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗﯨ ُ ُﲂ ا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ َد َﺧﻠْ ُ ْﱲ ﲠِ ِ َّﻦ ۡ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َد َﺧﻠْ ُ ْﱲ ﲠِ ِ َّﻦ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۡ َو َﺣ َﻼۗﯨ ُﻞ َاﺑْﻨَﺎۗﯨ ُ ُﲂ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻣ ْﻦ َا ْﺻ َﻼﺑ ُ ِْﲂ ۙ َو َا ْن َ ْﲡ َﻤ ُﻌ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ ْ ُاﻻ ْﺧﺘَ ْ ِﲔ
ِ َّ َﺪْ َ ِ ٰ ِٕ
ِٕ ِٕ

اهلل َﰷ َن ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣـ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ 23
اﻻ َﻣﺎ ﻗ َﺳﻠ َﻒ ۭا َّن ّ َ
حرام کی گئی ہيں ) (١تم پر تمہاری مائيں اور تمہاری لﮍکياں اور تمہاری بہنيں ،تمہاری
پھوپھياں اور تمہاری خاالئيں اور بھائی کی لﮍکياں اور تمہاری وه مائيں جنہوں نے تمہيں دودھ
پاليا ہو اور تمہاری دودھ شريک بہنيں اور تمہاری ساس اور تمہاری وه پرورش کرده لﮍکياں
جو تمہاری گود ميں ہيں تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کرچکے ہو ہاں اگر تم نے
ان سے جماع نہ کيا ہو تو تم پر کوئی گناه نہيں اور تمہارے بيٹوں کی بيوياں اور تمہارا دو بہنوں
کا جمع کرنا۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا ،يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واالمہربان ہے۔
٢٣۔ ١جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کی تفصيل بيان کی جارہی ہے۔ ان ميں سات
محرمات نسبی ،اور سات رضاعی اور چار سسرالی بھی ہيں۔ ان کے عالوه حديث رسول سے
ثابت ہے کہ بھتيجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو ايک نکاح ميں جمع کرنا حرام ہے۔
سات نسبی محرمات ميں مائيں ،بيٹياں ،بہنيں ،پھوپھياں ،خاالئيں بھتيجی اور بھانجی ہيں اور
سات رضاعی محرمات ميں رضاعی مائيں ،رضاعی بيٹياں ،رضاعی بہنيں ،رضاعی پھوپھياں،
رضاعی خاالئيں رضاعی بھتيجياں اور رضاعی بھانجياں اور سسرالی محرمات ميں ساس،
)مدخولہ بيوی کے پہلے خاوند کی لﮍکياں( ،بہو اور دو سگی بہنوں کا جمع کرنا ہے ان کے
عالوه باب کی منکوحہ )جس کا ذکر اس سے پہلی آيات ميں ہے( اور حديث کے مطابق بيوی
جب تک عقد نکاح ميں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتيجی اور اس کی
بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے محرمات نسبی کی تفصيل امھات )مائيں( ميں ماؤں کی مائيں
)نانياں( ان کی دادياں اور باپ کی مائيں )دادياں ،پردادياں اور ان سے آگے تک( شامل ہيں بنات
)بيٹياں( ميں پوتياں نواسياں اور پوتيوں ،نواسيوں کی بيٹياں )نيچے تک( شامل ہيں زنا سے پيدا
ہونے والی لﮍکی بيٹی ميں شامل ہے يا نہيں اس ميں اختالف ہے ائمہ ثالثہ اسے بيٹی ميں شامل
کرتے ہيں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہيں البتہ امام شافعی کہتے ہيں کہ وه بنت
ﷲُ فِ ْٓي اَوْ َال ِد ُك ْم( 4۔ النساء) (11:ﷲ ٰ
ص ْي ُك ُم ٰ ّ
تعالی تمہيں اوالد
شرعی نہيں ہے پس جس طرح )يُوْ ِ
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ميں مال متروکہ تقسيم کرنے کا حکم ديتا ہے( ميں داخل نہيں اور باالجماع وه وارث نہيں اسی
طرح وه اس آيت ميں بھی داخل نہيں۔ وﷲ اعلم )ابن کثير( اخوات )بہنيں( عينی ہوں يا اخيافی و
عالتی ،عمات )پھوپھياں( اس ميں باپ کی سب مذکر اصول يعنی نانا ،دادا کی تينوں قسموں کی
بہنيں شامل ہيں۔ خاالت )خالئيں( اس ميں ماں کی سب مؤنث اصول )يعنی نانی دادی( کی تينوں
قسموں کی بہنيں شامل ہيں۔ بھتيجياں ،اس ميں تينوں قسم کے بھائيوں کی اوالد بواسطہ اور
بالواسطہ )يا صلبی و فرعی( شامل ہيں۔ بھانجياں اس ميں تينوں قسم کی بہنوں کی اوالد بواسطہ
و بالواسطہ ياصلبی و فرعی( شامل ہيں۔ قسم دوم ،محرمات رضاعيہ:رضاعی ماں ،جس کا دودھ
تم نے مدت رضاعت )يعنی ڈھائی سال( کے اندر پيا ہو۔ رضاعی بہن ،وه عورت جسے تمہاری
حقيقی يا رضاعی ماں نے دودھ پاليا ،تمہارے ساتھ پاليا يا تم سے پہلے يا بعد ميں تمہارے اور
بہن بھائيوں کے ساتھ پاليا۔ يا جس عورت کی حقيقی ماں نے تمہيں دودھ پاليا،چاہے مختلف
اوقات ميں پاليا ہو۔ رضاعت سے بھی وه تمام رشتے حرام ہو جائيں گے جو نسب سے حرام
ہوتے ہيں۔ اس کی تفصيل يہ ہے کہ رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضاعی اوالد
دودھ پينے والے بچے کی بہن بھائی ،اس عورت کا شوہر اس کا باپ اور اس مرد کی بہنيں اس
کی پھوپھياں اس عورت کی بہنيں خاالئيں اور اس عورت کے جيٹھ ،ديور اس کے رضاعی
چچا ،تايا بن جائيں گے اور اس دودھ پينے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغيره اس گھرانہ پر
رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہونگے۔ قسم سوم سسرالی محرمات:بيوی کی ماں يعنی ساس )اس
ميں بيوی کی نانی دادی بھی داخل ہے( ،اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغير ہم بستری کے
ہی طالق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں )ساس( سے نکاح حرام ہوگا۔ التبہ کسی عورت سے
نکاح کر کے اسے بغير مباشرت کے طالق دے دی ہو تو اس کی لﮍکی سے اس کا نکاح جائز
ہوگا۔ )فتح القدير( ربيبۃ:بيوی کے پہلے خاوند سے لﮍکی۔ اسکی حرمت مشروط ہے۔ يعنی اس
کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہوگی تو ربيبہ سے نکاح حرام بصورت ديگر حالل ہوگا۔
فی حجورکم )وه ربيبہ جو تمہاری گود ميں پرورش پائيں( يہ قيد غالب احوال کے اعتبار سے
ہے بطور شرط کے نہيں ہے اگر يہ لﮍکی کسی اور جگہ بھی زير پرورش يا مقيم ہوگی۔ تب
بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ حالئل يہ حليلۃ کی جمع ہے يہ حل يحل )اترنا( ہے فعيلۃ کے وزن
پر بمعنی فاعلۃ ہے۔ بيوی کو حليلہ اس لئے کہا گيا ہے کہ اس کا محل )جائے قيام( خاوند کے
ساتھ ہی ہوتا ہے يعنی جہاں خاوند اترتا يا قيام کرتا ہے يہ بھی وہيں اترتی يا قيام کرتی ہے،
بيٹوں ميں پوتے نواسے بھی داخل ہيں يعنی انکی بيويوں سے بھی نکاح حرام ہوگا ،اسی طرح
رضاعی اوالد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے ،من اصالبکم )تمہارے صلبی بيٹوں کی بيويوں(
کی قيد سے يہ واضح ہوگيا کہ لے پالک بيٹوں کی بيويوں سے نکاح حرام نہيں ہے ،دو بہنيں
)رضاعی ہوں يا نسبی( ان سے بيک وقت نکاح حرام ہے البتہ ايک کی وفات کے بعد يا طالق
کی صورت ميں عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح چاربيويوں
ميں سے ايک کو طالق دينے سے پانچويں نکاح کی اجازت نہيں جب تک طالق يافتہ عورت
عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ ملحوظہ :زنا سے حرمت ثابت ہوگی يا نہيں؟ اس ميں اہل علم کا
ختالف ہے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس
بدکاری کی وجہ سے وه عورت اس پر حرام نہيں ہوگی اسی طرح اگر اپنی بيوی کی ماں
)ساس( سے يا اسکی بيٹی سے )جو دوسرے خاوند سے ہو( زنا کرلے گا تو اسکی بيوی اس پر
حرام نہيں ہوگی )دالئل کے لئے ديکھئے ،فتح القدير( احناف اور ديگر بعض علماء کی رائے
ميں زنا کاری سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔
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پاره 05
َّواﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ِا َّﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ۚ ِﻛ ٰﺘ َﺐ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۚ َو ُا ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ َو َرا ۗ َء ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َا ْن ﺗَﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟ ُ ْﲂ ُّﻣ ْﺤ ِﺼ ِﻨ ْ َﲔ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣ ٰﺴ ِﻔ ِﺤ ْ َﲔ ۭ ﻓَـ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺘ ْﻌ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ
اهلل َﰷ َن ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ 24
ِﻣﻨْﮭ َُّﻦ ﻓَ ٰﺎﺗ ُْﻮ ُﮬ َّﻦ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُﮬ َّﻦ ﻓَ ِﺮﻳْﻀَ ًﺔ ۭ َو َﻻ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ﺗَ ٰﺮﺿَ ْﻴ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳْﻀَ ِﺔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور حرام کی گئی شوہر والی عورتيں مگر وه جو تمہاری ملکيت ميں آجائيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی نے
احکام تم پر فرض کر دئيے ہيں ،ان عورتوں کے سواء اور عورتيں تمہارے لئے حالل کی گئيں
کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت
رانی کے لئے ) (٢اس لئے جن سے تم فائده اٹھاؤ انہيں ان کا مقرر کيا ہوا مہر دے دو ) (٣اور
مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناه نہيں )(٤
بيشک ﷲ ٰ
تعالی علم واال حکمت واال ہے۔
٢٤۔ ١قرآن کريم ميں احصان چار معنوں ميں مستعمل ہوا ہے۔١۔ شادی' ٢۔ آزادی' ٣۔ پاکدامنی۔
٤۔ اسالم' اس اعتبار سے محصنات کے چار مطلب ہيں ١۔ شادی شده عورتيں ٢۔ پاکدامن عورتيں
٣۔ آزاد عورتيں اور ٤۔ مسلمان عورتيں۔ يہاں پہال معنی مراد ہے اس کے شان نزول ميں آتا ہے
جب بعض جنگوں ميں کافروں کی عورتيں بھی مسلمانوں کی قيد ميں آگئيں تو مسلمانوں نے ان
سے ہم بستری کرنے ميں کراہت محسوس کی کيونکہ وه شادی شده تھيں صحابہ کرام نے نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم سے پوچھا جس ميں يہ آيت نازل ہوئی )ابن کثير( جس سے يہ معلوم ہوا کہ
جنگ ميں حاصل ہونے والی کافر عورتيں جب مسلمانوں کی لونڈياں بن جائيں شادی شده ہونے
کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے البتہ استبرائے رحم ضروری ہے۔ يعنی ايک حيض
آنے کے بعد يا حاملہ ہيں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کيا جائے۔ لونڈی کا
مسئلہ :نزول قرآن کريم کے وقت غالم اور لونڈياں کا سلسلہ عام تھا جسے قرآن نے بند نہيں کيا
البتہ ان کے بارے ميں ايسی حکمت عملی اختيار کی گئی کہ جس سے غالموں اور لونڈيوں کو
زياده سے زياده سہولتيں حاصل ہوں تاکہ غالمی کی حوصلہ شکنی ہو اس کے دو ذريعے تھے
ايک تو بعض خاندان صديوں سے ايسے چلے آرہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت
کردييے جاتے تھے يہی خريدے ہوئے مرد اور عورت غالم اور لونڈی کہالتے تھے مالک کو
ان سے ہر طرح کے استمتاع )فائده اٹھانے( کا حق حاصل ہوتا تھا دوسرا ذريعہ جنگ ميں
قيديوں واال تھا کہ کافروں کے قيدی عورتوں کو مسلمانوں ميں تقسيم کرديا جاتا تھا اور وه ان
کی لونڈياں بن کر ان کے پاس رہتی تھيں قيديوں کے ليے يہ بہترين حل تھا کيونکہ اگر انہيں
معاشرے ميں يونہی آزاد چھوڑ ديا جاتا تو معاشرے ميں ان کے ذريعے سے فساد پيدا ہوتا۔
)تفصيل کے ليے مالحظہ ہو کتاب الرق فی االسالم ،اسالم ميں غالمی کی حقيقت از موالنا سعيد
احمد اکبر آبادی( بہرحال مسلمان شادی شده عورتيں تو ويسے ہی حرام ہيں تاہم کافر عورتيں
بھی حرام ہی ہيں اال يہ کہ وه مسلمانوں کی ملکيت ميں آجائيں اس صورت ميں استبراء رحم کے
بعد وه ان کے ليے حالل ہيں۔
٢٤۔ ٢يعنی مذکوره محرکات قرآنی اور حديثی کے عالوه ديگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز
ہے بشرطيکہ چار چيزيں اس ميں ہوں اول يہ کہ طلب کرو يعنی دونوں طرف سے ايجاب و
قبول ہو دوسری يہ مہر ادا کرنا قبول کرو۔ تيسری ان کی شادی کی قيد )دايمی قبضے( ميں النا
مقصود ہو صرف شہوت رانی غرض نہ ہو )جيسے زنا ميں يا اس متعہ ميں ہوتا ہے جو شيعہ
ميں رائج ہے يعنی جنسی خواہش کی تسکيں کے لئے چند روز يا چند گھنٹوں کا نکاح چوتھی يہ
کہ چھپی ياری نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی ميں نکاح ہو يہ چاروں شرطيں اس آيت سے
مستفاد ہيں اس سے جہاں شيعوں کے متعہ کا بطالن ہوتا ہے وہيں مروجہ حاللہ کا بھی ناجائز
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ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کيونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کر کے دائمی قيد ميں النا نہيں
ہوتا ،بلکہ عرفايہ صرف ايک رات کے لئے مقرر اور معمود ذہنی ہے۔
٢٤۔ ٣يہ اس امر کی تاکيد ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح شرعی احکام کے ذريعے سے کرو
تو انہيں ان کا مقرر کرده مہر ضرور ادا کرو۔ ٢٤۔ ٤اس ميں آپس کی رضامندی سے مہر ميں
کمی بيشی کرنے کا اختيار ہے۔ ملحوظہ" :استمتاع" کے لفظ سے شيعہ حضرات نکاح متعہ کا
اثبات کرتے ہيں حاالنکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت ومباشرت کا استمتاع ہے جيسا کہ
ہم نے بيان کيا ہے۔ البتہ متعہ ابتدائے اسالم ميں جائز رہا ہے اور اس کا جواز اس آيت کی بنياد
پر نہيں تھا بلکہ اس رواج کی بنياد پر تھا جو اسالم سے قبل چال آرہا تھا۔ پھر نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم نے نہايت واضح الفاظ ميں اسے قيامت تک حرام کرديا۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ﺑِـ ِﺎﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ۭ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۚ
َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻊ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َﻃ ْﻮ ًﻻ َا ْن ﻳ َّ ْﻨ ِﻜ َﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ِﺖ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨ ِٰﺖ ﻓَ ِﻤ ْﻦ َّﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﺘَ ٰﻴ ِﺘ ُ ُﲂ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨ ِٰﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﻓَﺎ ْﻧ ِﻜ ُﺤ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ِ ِاب ْذ ِن َا ْﮬ ِﻠﻬ َِّﻦ َو ٰاﺗ ُْﻮ ُﮬ َّﻦ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُﮬ َّﻦ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف ُﻣ ْﺤ َﺼﻨٰ ٍﺖ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣ ٰﺴ ِﻔ ٰﺤ ٍﺖ َّو َﻻ ُﻣﺘَّ ِﺨ ٰﺬ ِت َاﺧْﺪَ ٍان ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ ُا ْﺣ ِﺼ َّﻦ ﻓَ ِﺎ ْن َاﺗ ْ ََﲔ ِﺑﻔَﺎ ِﺣﺸَ ٍﺔ ﻓَ َﻌﻠَﳱْ ِ َّﻦ ِﻧ ْﺼ ُﻒ َﻣﺎ

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ۧ 25
َﴚ اﻟْ َﻌﻨَ َﺖ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۭ َو َا ْن ﺗ َْﺼ ِ ُﱪ ْوا ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ِﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۭ ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧ ِ َ
اور تم ميں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت
نہ ہو وه مسلمان لونڈيوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو ﷲ تمہارے اعمال کو بخوبی
جاننے واال ہے ،تم سب آپس ميں ايک ہی تو ہو اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے
نکاح کر لو ) (١اور قاعده کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو ،وه پاک دامن ہوں نہ کہ اعالنيہ
بدکاری کرنے والياں ،پس جب يہ لونڈياں نکاح ميں آ جائيں پھر اگر وه بےحيائی کا کام کريں تو
انہيں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے ) (٢کنيزوں سے نکاح کا يہ حکم تم
ميں سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہيں گناه اور تکليف کا انديشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت
بہتر ہے اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍا بخشنے واال اور بﮍی رحمت واال ہے )(٣۔
٢٥۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ لونڈيوں کا مالک ہی لونڈيوں کا ولی ہے لونڈی کا کسی جگہ نکاح
اس کی اجازت کے بغير نہيں کيا جاسکتا۔ اسی طرح غالم بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغير
کسی جگہ نکاح نہيں کر سکتا۔
٢٥۔ ٢يعنی لونڈيوں کو ) (١٠٠کے بجائے نصف يعنی ) (٥٠کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گويا
ان کے لئے سزائے رجم نہيں ہے ،کيونکہ وه نصف نہيں ہو سکتی اور غيرشادی شده کو
تعزيری سزا ہو گی۔
٢٥۔ ٣يعنی لونڈيوں سے شادی کی اجازت ايسے لوگوں کے لئے ہے جو جوانی کے جذبات پر
کنٹرول' رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری ميں مبتال ہونے کا انديشہ ہو اگر ايسا
انديشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی
کے قابل نہ ہو جائے
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 26
ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ُﻴـ َﺒ ِ ّ َﲔ ﻟَ ُ ْﲂ َوﳞَ ْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ ُﺳ َ َﲍ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َوﻳ َ ُﺘ ْﻮ َب ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بيان کرے اور تمہيں تم سے پہلے کے
)نيک( لوگوں کی راه پر چالئے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور ﷲ ٰ
تعالی جاننے واال حکمت
واال ہے۔
اهلل ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﻳ َّ ُﺘ ْﻮ َب ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۣ َوﻳُ ِﺮﻳْﺪُ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن اﻟﺸَّ ﻬ َٰﻮ ِت َا ْن ﺗَ ِﻤ ْﻴﻠُ ْﻮا َﻣ ْﻴ ًﻼ ﻋ َِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 27
َو ٰ ّ ُ
اور ﷲ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پيرو ہيں وه چاہتے ہيں
کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔)(١
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٢٧۔ ١اَ ْن تميلوا يعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔
اهلل َا ْن ُّ َﳜ ِﻔّ َﻒ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ۚ َو ُﺧ ِﻠ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ﺿَ ِﻌ ْﻴ ًﻔﺎ 28
ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
ﷲ چاہتا ہے کہ تم سے تخفيف کر دے کيونکہ انسان کمزور پيدا ہوا ہے )(١۔
٢٨۔ ١اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناه ميں مبتال ہونے کا انديشہ زياده ہوتا ہے اس لئے
ﷲ ٰ
تعالی نے ممکن آسانياں اسے لئے فراہم کی ہيں انہيں ميں سے لونڈيوں سے شادی کی
اجازت ہے بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتاليا ہے يعنی عورت کے بارے ميں
کمزور ہے اسی لئے عورتيں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام ميں پھنسا
ليتی ہيں۔
اهلل َﰷ َن ﺑ ُ ِْﲂ َر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ 29
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮٓا َا ْﻣ َﻮاﻟَ ُ ْﲂ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﲡ ََﺎر ًة ﻋ َْﻦ ﺗَ َﺮ ٍاض ِ ّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ۣ َو َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طريقہ سے مت کھاؤ ) (١مگر يہ کہ تمہاری آپس کی
رضامندی سے ہو خريد وفروخت ) (٢اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو ) (٣يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی تم پر
نہايت مہربان ہے۔
اط ِل ميں دھوکا ،فريب ،جعل سازی ،مالوٹ کے عالوه تمام کاروبار بھی شامل ہيں جن
٢٩۔ ١بِ ْالبَ ِ
سے شريعت نے منع کيا ہے اسی طرح ممنوع اور حرام چيزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل ميں
شامل ہے مثالً بال ضرورت فوٹو گرافی ،ريڈيو ،ٹی وی ،وی سی آر ،ويڈيو ،فلموں کا بنانا اور
بيچنا وغيره مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔
٢٩۔ ٢اس کے لئے بھی شرط ہے کہ يہ لين دين حالل اشياء کا ہو حرام اشياء کا کاروبار باہمی
رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ عالوه ازيں رضامندی ميں خيار مجلس کا مسئلہ بھی
آجاتا ہے کہ جب تک ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں سودا فسخ کرنے کا اختيار رہے گا۔
٢٩۔ ٣اس سے مراد خود کشی بھی ہو سکتی ہے جو کبيره گناه ہے اور ارتکاب معصيت بھی
جو ہالکت کا باعث ہے اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی کيونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح
ہے۔ اس لئے اس کا قتل بھی ايسا ہی ہے جيسے اپنے آپ کو قتل کيا۔
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْﻞ ٰذ ِ َكل ﻋُﺪْ َواانً َّو ُﻇﻠْ ًﻤﺎ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻧ ُْﺼ ِﻠ ْﻴ ِﻪ انَ ًرا َۭو َﰷ َن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ًﲑا 30
اور جو شخص يہ )نافرمانياں( سرکشی اور ظلم سے کرے گا ) (١تو عنقريب ہم اس کو آگ ميں
داخل کريں گے۔ اور يہ ﷲ پر آسان ہے۔
٣٠۔ ١يعنی منہيات کا ارتکاب ،جانتے بوجھتے ،ظلم وتعدی سے کرے گا۔
ِا ْن َ ْﲡ َﺘ ِﻨ ُﺒ ْﻮا َﻛ َﺒﺎۗﯨ َﺮ َﻣﺎ ﺗُﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻧُ َﻜ ِﻔّ ْﺮ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ُ ْﲂ َوﻧ ُﺪْ ِﺧ ْﻠ ُ ْﲂ ُّﻣﺪْ ﺧ ًَﻼ َﻛ ِﺮﻳْ ًﻤﺎ 31
ِٕ
اگر تم بﮍے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کيا جاتا ہے ) (١تو ہم تمہارے
چھوٹے گناه دور کر ديں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کريں گے۔
٣١۔ ١کبيره گناه کی تعريف ميں اختالف ہے۔ بعض کے نزديک وه گناه ہيں جن پر حد مقرر ہے،
بعض کے نزديک وه گناه جس پر قرآن ميں يا حديث ميں سخت وعيد يا لعنت آئی ہے ،بعض
کہتے ہيں ہر وه کام جس سے ﷲ نے يا اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم نے بطور تحريم کے
روکا ہے اور حقيقت يہ ہے کہ ان ميں سے کوئی ايک بات بھی کسی گناه ميں پائی جائے تو
کبيره ہے۔ يہاں يہ اصول بيان کيا گيا ہے کہ جو مسلمان کبيره گناہوں مثالً شرک ،حقوق والدين،
جھوٹ وغيره سے اجتناب کرے گا ،تو ہم اس کے صغيره گناه معاف کر ديں گے۔ سوره نجم ميں
بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش )بے حيائی کے کاموں( سے
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اجتناب کو بھی صغيره گناہوں کی معافی کے لئے ضروی قرار ديا گيا ہے عالوه ازيں صغيره
گناہوں پر اصرار ومداومت بھی صغيره گناہوں کو کبائر بنا ديتی ہے اسی طرح اجتناب کبائر
کے ساتھ احکام و فرائض اسالم کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہايت ضروری ہے
صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين نے شريعت کے مزاج کو سمجھ ليا تھا اس لئے انہوں نے
صرف وعده مغفرت پر ہی تکيہ نہيں کيا بلکہ مغفرت و رحمت الہی کے يقينی حصول کے لئے
مزکوره تمام ہی باتوں کا اہتمام کيا جب کہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے ليکن ہمارے قلب
اميدوں اور آرزووں سے معمور ہيں
اهلل َﰷ َن ﺑ ُ ِّ
ِﲁ
َو َﻻ ﺗَ َﺘ َﻤﻨَّ ْﻮا َﻣﺎ ﻓَﻀَّ َﻞ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ْﻌﻀَ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ ِﻟ ّ ِﻠﺮ َﺟﺎلِ ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ا ْﻛﺘَـ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۭ َو ِﻟﻠ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ا ْﻛﺘَ َـﺴ ْ َﱭ ۭ َو ْﺳ َٔـﻠُﻮا ٰ ّ َ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ 32
َْ
اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث ﷲ ٰ
تعالی نے تم سے بعض کو بعض پر برزگی دی
ہے ،مردوں کا اس ميں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمايا اور عورتوں کے لئے ان ميں سے
حصہ ہے جو انہوں نے کمايا اور ﷲ ٰ
تعالی سے اس کا فضل مانگو ) (١يقينا ً ﷲ ہرچيز کا جاننے
واال ہے۔
٣٢۔ ١اس کی شان نزول ميں بتاليا گيا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی ﷲ عنہ نے عرض کيا مرد
جہاد ميں حصہ ليتے ہيں اور شہادت پاتے ہيں۔ ہم عورتيں ان فضيلت والے کاموں سے محروم
ہيں۔ ہماری ميراث بھی مردوں سے نصف ہے ،اس پر آيت نازل ہوئی ،ﷲ ٰ
تعالی کے اس فرمان
کا مطلب يہ ہے کہ مردوں کو ﷲ ٰ
تعالی نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت اور اراده کے
مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنياد پر وه جہاد بھی کرتے ہيں اور ديگر بيرونی کاموں ميں
حصہ ليتے ہيں۔ يہ ان کے لئے خاص عطيہ ہے۔ اس کو ديکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ
صالحيتوں کے کام کرنے کی آرزو نہيں کرنی چاہئے۔ البتہ ﷲ کی اطاعت اور نيکی کے کاموں
ميں خوب حصہ لينا چاہيے اور اس ميدان ميں وه جو کچھ کمائيں گی ،مردوں کی طرح ان کا
پورا پورا صلہ انہيں ملے گا۔ عالوه ازيں ﷲ ٰ
تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہيے
کيونکہ مرد اور عورت کے درميان استعداد ،صالحيت اور قوت کا جو فرق ہے وه تو قدرت کا
ايک اٹل فيصلہ ہے جو محض آرزو سے تبديل نہيں ہو سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب و
محنت ميں ره جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔
اهلل َﰷ َن ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
َو ِﻟ ُ ٍّ

ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ۧ 33
ﲁ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻮ ِ َاﱄ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮكَ اﻟْ َﻮ ِ ٰادل ِن َو ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑُ ْﻮ َن َۭو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻋ َﻘﺪَ ْت َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ﻓَ ٰﺎﺗ ُْﻮ ُﮬ ْﻢ ﻧ َِﺼ ْﻴ َﺒﮭ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
ماں باپ يا قرابت دار جو چھوڑ مريں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لئے مقرر کر دئيے
ہيں ) (١جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہده کيا ہے انہيں ان کا حصہ دو ) (٢حقيقتا ً ﷲ ٰ
تعالی
ہرچيز پر حاضر ہے۔
مولی کے کئی معنی ہيں دوست ،آزاد کرده غالم ،چچازاد،
٣٣۔َ ١م َوالِ ْی ،مولیٰ کی جمع ہے
ٰ
پﮍوسی ،ليکن يہاں اس سے مراد ورثاء ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ
جائيں گے ،اس کے وارث ان کے ماں باپ اور ديگر قريبی رشتہ دار ہونگے۔
٣٣۔ ٢اس آيت کے محکم يا منسوخ ہونے کے بارے ميں مفسرين کا اختالف ہے۔ ابن جرير
طبری وغيره اسے غير منسوخ)محکم( مانتے ہيں اور اَ ْي َمانُ ُک ْم )معاہده( سے مراد وه حلف اور
معاہده ليتے ہيں جو ايک دوسرے کی مدد کے لئے اسالم سے قبل دو اشخاص يا دو قبيلوں کے
درميان ہوا اور اسالم کے بعد بھی وه چال آرہا تھا۔ نصيبھم )حصہ( سے مراد اسی حلف اور
معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے اور ابن کثير اور ديگر مفسرين کے
نزديک يہ آيت منسوخ ہے۔ کيونکہ اَ ْي َمانُ ُک ْم سے ان کے نزديک وه معاہده ہے جو ہجرت کے بعد

Page 176 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ايک انصاری اور مہاجر کے درميان اخوت کی صورت ميں ہوا تھا۔ اس ميں ايک مہاجر،
انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کی بجائے ،وارث ہوتا تھا ،ليکن يہ چونکہ ايک
ٰ
ب ّٰ
ﷲِ( 33۔
عارضی انتظام تھا ،اس ليے پھر ) َواُولُوا ْاالَرْ َح ِام بَ ْع ُ
ْض فِ ْي ِك ٰت ِ
ضھُ ْم اَوْ لى بِبَع ٍ
االحزاب (6:رشتے دار ﷲ کے حکم کی رو سے ايک دوسرے کے زياده حقدار ہيں ،نازل فرما
کر اسے منسوخ کر ديا گيا ہے۔ اب "فاتوھم نصيبھم" سے مراد دوستی و محبت اور ايک
دوسرے کی مدد ہے اور بطور وصيت کچھ دے دينا بھی اس ميں شامل ہے۔ مواالت عقد،
مواالت حلف يا مواالت اخوت ميں اب وراثت کا تصور نہيں ہوگا اہل علم کے ايک گروه نے اس
سے مراد ايسے شخصوں کو ليا جن ميں سے کم از کم ايک الوارث ہے۔ اور ايک دوسرے
شخص سے يہ طے کرتا ہے کہ ميں تمہارا مولی ہوں۔ اگر کوئی جنايت کروں تو ميری مدد کرنا
اور اگر مارا جاؤں تو ميری ديت لے لينا۔ اس الوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مزکوره
شخص لے گا۔ بشرطيکہ واقعتا اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آيت کا
ايک اور معنی بيان کيا ہے۔ وه کہتے ہيں کہ " ۭ◌ َوالﱠ ِذ ْينَ َعقَد ْ
َت اَ ْي َمانُ ُك ْم "4۔ النساء (33:سے مراد
بيوی اور شوہر ہيں اور اس کا عطف االقربون پر ہے۔ معنی يہ ہيں کہ ماں باپ نے قرابت
داروں نے اور جن کو تمہارا عہد و پيمان آپس ميں باندھ چکا ہے يعنی شوہر يا بيوی انہوں نے
جو کچھ ميراث ميں چھوڑا اس کے حقدار يعنی حصے دار ہم نے مقرر کر ديئے ہيں۔ لہذا ان
حقداروں کو ان کے حصے دے دو گويا پيچھے آيات ميراث ميں تفصيال جو حصے بيان کيے
گئے تھے يہاں اجماال ان کی ادائيگی کی مزيد تاکيد کی گئی ہے۔
اهلل ۭ َوا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ َﲣَﺎﻓُ ْﻮ َن
ﺎﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ُﺖ ٰﻗ ِﻨ ٰﺘ ٌﺖ ٰﺣ ِﻔ ٰﻈ ٌﺖ ِﻟ ّﻠْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﺑ َﻤﺎ َﺣ ِﻔ َ
َا ّ ِﻟﺮ َﺟ ُﺎل ﻗَ ٰ ّﻮ ُﻣ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ِﺑ َﻤﺎ ﻓَﻀَّ َﻞ ٰ ّ ُ
ﻆ ّٰ ُ
اهلل ﺑ َ ْﻌﻀَ ﮭ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ َّو ِﺑ َﻤﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ ۭ ﻓَ ٰ ّ
اهلل َﰷ َن ﻋَ ِﻠﻴًّﺎ َﻛﺒ ْ ًِﲑا 34
اﴐﺑُ ْﻮ ُﮬ َّﻦ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َا َﻃ ْﻌﻨَ ُ ْﲂ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺒﻐ ُْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻧُﺸُ ْﻮ َز ُﮬ َّﻦ ﻓَ ِﻌ ُﻈ ْﻮ ُﮬ َّﻦ َو ْاﳗ ُُﺮ ْو ُﮬ َّﻦ ِﰲ اﻟْ َﻤﻀَ ﺎﺟِ ﻊ ِ َو ْ ِ
مرد عورت پر حاکم ہيں اس وجہ سے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ايک کو دوسرے پر فضيلت دی ہے اور
اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کئے ہيں ) (١پس نيک فرمانبردار عورتيں خاوند کی عدم
موجودگی ميں يہ حفاظت ٰالہی نگہداشت رکھنے والياں ہيں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور
بددماغی کا تمہيں خوف ہو انہيں نصيحت کرو اور انہيں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہيں مار
کی سزا دو پھر اگر وه تابعداری کريں تو ان پر راستہ تالش نہ کرو ) (٢بيشک ﷲ ٰ
تعالی بﮍی
بلندی اور بﮍائی واال ہے۔
٣٤۔ ١اس ميں مرد کی حاکميت و قواميت کی دو وجہيں بيان کی گئی ہيں ،ايک مردانہ قوت و
دماغی صالحيت ہے جس ميں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے
جس کا مکلف شريعت نے مرد کو بنايا ہے اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور
مخصوص تعليمات کی وجہ سے جنہيں اسالم نے عورت کی عفت و حيا اور اس کے تقدس کے
تحفظ کے لئے ضروری قرار ديا ،عورت کو معاشی جھميلوں سے دور رکھا۔ عورت کی
سربراہی کے خالف قرآن کريم کی يہ نص قطعی بلکل واضح ہے جس کی تائيد صحيح بخاری
کی اس حديث سے ہوتی ہے۔ جس ميں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' وه قوم ہرگز
فالح ياب نہيں ہو سکتی جس نے اپنے امور ايک عورت کے سپرد کر ديئے۔
٣٤۔ ٢نافرمانی کی صورت ميں عورت کو سمجھانے کے لئے سب سے پہلے وعظ و نصيحت
کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی عليحدگی ہے جو سمجھدار عورت کے
لئے بہت بﮍی تنبہ ہے۔ اس سے بھی نہ سمجھے تو ہلکی سی مار کی اجازت ہے۔ ليکن يہ مار
وحشيانہ اور ظالمانہ نہ ہو جيسا کہ جاہل لوگوں کا وطيره ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی اور اسکے رسول صلی
ﷲ عليہ وسلم نے اس ظلم کی اجازت کسی مرد کو نہيں دی۔ اگر وه اصالح کرلے تو پھر راستہ
تالش نہ کرو يعنی مار پيٹ نہ کرو تنگ نہ کرو ،يا طالق نہ دو ،گويا طالق بلکل آخری مرحلہ
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ہے جب کوئی اور چاره کار باقی نہ رہے۔ ليکن مرد اس حق کو بھی بہت ناجائز طريقے سے
استعمال کرتے ہيں اور ذرا ذرا سی بات ميں فوراً طالق دے ڈالتے ہيں اور اپنی زندگی بھی
برباد کرتے ہيں ،عورت کی بھی اور بچے ہوں تو ان کی بھی۔
اهلل َﰷ َن ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺧﺒ ْ ًِﲑا 35
َوا ِْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ ِﺷ َﻘ َﺎق ﺑَﻴْﳯِ ِ َﻤﺎ ﻓَﺎﺑْ َﻌﺜ ُْﻮا َﺣ َﳬًﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﮬ ِ ٖهل َو َﺣ َﳬًﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﮬ ِﻠﮭَﺎ ۚ ِا ْن ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪَ ا ٓ ِا ْﺻ َﻼ ًﺣﺎ ﻳ ُّ َﻮ ِﻓّ ِﻖ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اگر تمہيں مياں بيوی کے درميان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ايک منصف مرد والوں ميں اور
ايک عورت کے گھر والوں ميں سے مقرر کرو ) (١اگر يہ دونوں صلح کرنا چاہيں گے تو ﷲ
دونوں ميں مالپ کرا دے گا يقينا ً پورے علم واال اور پوری خبر واال ہے۔
٣۵۔١گھر کے اندر مزکوره تينوں طريقے کارگر ثابت نہ ہوں تو يہ چوتھا طريقہ ہے اور اس
کی بابت کہا کہ حکمين )فيصلہ کرنے والے( اگر مخلص ہوں گے تو يقينا ان کی سعی اصالح
کامياب ہوگی۔ تاہم ناکامی کی صورت ميں حکمين کو تفريق بين الزوجين يعنی طالق کا اختيار
ہے يا نہيں؟ اس ميں علماء کا اختالف ہے۔ بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم يا زوجين کے
توکيل بالفرقہ )جدائی کے ليے وکيل بنانا( کے ساتھ مشروط کرتے ہيں اور جمہور علماء اس
کے بغير اس کے قائل ہيں )تفصيل کے ليے مالحظہ ہو تفسير طبری ،فتح القدير ،تفسير ابن
کثير(
اﻟﺼﺎ ِﺣ ِﺐ ِابﻟْ َﺠـ ْۢﻨ ِﺐ َوا ْﺑ ِﻦ
ﴩ ُﻛ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
اهلل َو َﻻ ﺗ ُ ْ ِ
َوا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
ــــــﺎ َّو ِابﻟْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ ِا ْﺣ َﺴﺎانً َّو ِﺑ ِﺬي اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َواﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻲ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ِﲔ َواﻟْ َﺠ ِﺎر ِذي اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َواﻟْ َﺠ ِﺎر اﻟْ ُﺠ ُﻨ ِﺐ َو َّ

ُــﻮ َ ۨرا ۙ 36
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۙ َو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َّ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ُﻣﺨْـ َﺘ ًﺎﻻ ﻓَﺨ ْ
ٰ
اور ﷲ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شريک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ
سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور يتيموں سے اور مسکينوں سے اور قرابت دار
ہمسايہ سے اور اجنبی ہمسائے سے ) (١اور پہلو کے ساتھی سے ) (٢اور راه کے مسافر سے
اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہيں )غالم ،کنيز( ) (٣يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی تکبر کرنے والے
اور شيخی خوروں کو پسند نہيں فرماتا۔)(٤
٣٦۔١الجار ،الجنب ،قرابت دار پﮍوسی کے مقابلے ميں استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی ايسا
پﮍوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب يہ ہے کہ پﮍوسی سے بہ حيثيت پﮍوسی کے حسن و
سلوک کيا جائے رشتہ دار ہو يا غير رشتہ دار ،جس طرح کہ حديث ميں بھی اس کی بﮍی تاکيد
کی گئی ہے۔
٣٦۔ ٢اس سے مراد رفيق سفر ،شريک کار ،بيوی اور وه شخص ہے جو فائدے کی اميد پر
کسی کی قربت و ہم نشينی اختيار کرے بلکہ اسکی تعريف ميں وه لوگ بھی آسکتے ہيں جنہيں
تحصيل علم ،تعلم صناعت )کوئی کام سيکھنے( کے لئے يا کسی کاروباری سلسلہ ميں آپ کے
پاس بيٹھنے کا موقع ملے )فتح القدير(
٣٦۔ ٣اس ميں گھر ،دکان اور کارخانوں ،ملوں کے مالزم اور نوکر چاکر بھی آجاتے ہيں۔
غالموں کے ساتھ حسن سلوک کی بﮍی تاکيد حديث ميں آئی ہے۔
٣٦۔ ٤فخر و غرور اور تکبر ﷲ ٰ
تعالی کو سخت ناپسند ہے بلکہ ايک حديث ميں يہاں تک آتا ہے
کہ "وه شخص جنت ميں نہيں جائے گا جس کے دل ميں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر
ہوگا۔ " )صحيح مسلم کتاب االيمان باب تحريم الکبر وبيانہ حديث نمبر۔ (٩١يہاں کبر کی بطور
خاص مذمت سے يہ مقصد ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی
تاکيد کی گئی ہے۔ اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے خالی ہوگا۔ متکبر
اور مغرور شخص صحيح معنوں ميں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بيگانوں
کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔
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اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ َو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟﻠْ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬ ًااب ُّﻣﻬِ ْﻴﻨًﺎ ۚ 37

َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺒ َﺨﻠُ ْﻮ َن َو َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن اﻟﻨَّ َﺎس ِابﻟْ ُﺒﺨْﻞِ َوﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ ٰاﺗٰﯩﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
جو لوگ خود بخيلی کرتے ہيں اور دوسروں کو بھی بخيلی کرنے کو کہتے ہيں ﷲ ٰ
تعالی نے جو
اپنا فضل انہيں دے رکھا ہے اسے چھپا ليتے ہيں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مار تيار
کر رکھی ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ ِرﺋَﺎ ۗ َء اﻟﻨَّ ِﺎس َو َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻻ ِابﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻜ ِﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َ ٗهل ﻗَ ِﺮﻳْﻨًﺎ ﻓَ َﺴﺎۗ َء ﻗَ ِﺮﻳْﻨًﺎ 38
اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت
کے دن پر ايمان نہيں رکھتے اور جس کا ہم نشين اور ساتھی شيطان ہو ) (١وه بدترين ساتھی
ہے۔
٣٨۔ ١بخل )يعنی ﷲ کی راه ميں خرچ نہ کرنا( يا خرچ کرنا ليکن رياکاری يعنی نمود و نمائش
کے لئے کرنا۔ يہ دونوں باتيں ﷲ کو سخت ناپسند ہيں اور ان کی ندامت کے لئے يہی بات کافی
ہے کہ يہاں قرآن کريم ميں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شيوا اور ان لوگوں کا وطيره بتايا ہے
جو ﷲ اور يوم آخرت پر ايمان نہيں رکھتے اور شيطان ان کا ساتھی ہے۔
اهلل ﲠِ ِ ْﻢ ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ 39
اهلل َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َو َﻣﺎ َذا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻟ َ ْﻮ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َزﻗَﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
بھال ان کا کيا نقصان تھا اگر يہ ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان التے اور ﷲ ٰ
تعالی نے جو
انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے خرچ کرتے ﷲ ٰ
تعالی انہيں خوب جاننے واال ہے۔
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﻈ ِ ُﲅ ِﻣﺜْ َﻘﺎ َل َذ َّر ٍة ۚ َوا ِْن ﺗ َُﻚ َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ ﻳُّﻀٰ ِﻌ ْﻔﮭَﺎ َوﻳُ ْﺆ ِت ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧْ ُﻪ َا ْﺟ ًﺮا ﻋ َِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 40
ِا َّن ٰ ّ َ
بيشک ﷲ ٰ
تعالی ايک ذره برابر ظلم نہيں کرتا اور اگر نيکی ہو تو اسے دوگنی کر ديتا ہے اور
خاص اپنے پاس سے بﮍا ثواب ديتا ہے۔
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ ِا َذا ﺟِ ْﺌﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ ُا َّﻣﺔٍ ﺑِﺸَ ﻬِ ْﻴ ٍﺪ َّوﺟِ ْﺌﻨَﺎ ﺑ َِﻚ ﻋَ ٰﲇ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا 41ڲ
پس کيا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت ميں سے ايک گواه ہم الئيں گے اور آپ کو ان لوگوں پر
گواه بنا کر الئيں گے )(١۔
٤١۔ ١ہر امت ميں سے اس کا پيغمبر ﷲ کی بارگاه ميں گواہی دے گا کہ يا ﷲ! ہم نے تو تيرا
پيغام اپنی قوم کو پہنچا ديا تھا ،اب انہوں نے نہيں مانا تو ہمارا کيا قصور؟ پھر ان سب پر نبی
کريم صلی ﷲ عليہ وسلم گواہی ديں گے کہ يا ﷲ سچے ہيں۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يہ گواہی اس
قرآن کی وجہ سے ديں گے جو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر نازل ہوا اور جس ميں گزشتہ انبياء
اور ان کی قوموں کی سرگزشت بھی حسب ضرورت بيان کی گئی ہے۔ يہ ايک سخت مقام ہو گا،
اس کا تصور ہی لرزه براندام کر دينے واال ہے ،حديث ميں آتا ہے کہ ايک مرتبہ نبی کريم صلی
ﷲ عليہ وسلم حضرت عبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی
وه سناتے ہوئے جب اس آيت پر پہنچے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا بس اب کافی ہے،
حضرت ابن مسعود فرماتے ہيں کہ ميں ديکھا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے
آنسو رواں تھے ،بعض لوگ کہتے ہيں کہ گواہی وہی دے سکتا ہے ،جو سب کچھ آنکوں سے
ديکھے۔ اس لئے وه ' شہيد ' )گواه( کے معنی ' حاضر ناظر ' کے کرتے ہيں اور يوں نبی کريم
صلی ﷲ عليہ وسلم کو ' حاضر ناظر ' باور کراتے ہيں۔ ليکن نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو
حاضر ناظر سمجھنا ،يہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ﷲ کی صفت ميں شريک کرنا ہے ،جو
شرک ہے ،کيونکہ حاضر ناظر صرف ﷲ ٰ
تعالی کی صفت ہے۔ شہيد کے لفظ سے ان کا استدالل
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اپنے اندر کوئی قوت نہيں رکھتا۔ اس ليے کہ شہادت يقينی علم کی بنياد پر بھی ہوتی ہے اور
قرآن ميں بيان کرده حقائق و واقعات سے زياده يقينی علم کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی يقينی علم کی
بنياد پر خود امت محمديہ کو بھی قرآن نے )شہدآء علی الناس( )تمام کائنات کے لوگوں پر گواه(
کہا ہے۔ اگر گواہی کے ليے حاضر و ناظر ہونا ضروری ہے تو پھر امت محمديہ کے ہر فرد کو
حاضر و ناظر ماننا پﮍيگا۔ بہرحال نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے بارے ميں يہ عقيده مشرکانہ اور
بےبنياد ہے۔ اعاذنا ﷲ منہ۔

اهلل َﺣ ِﺪﻳْﺜ ًﺎ ۧ 42
ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ َﻮ ُّد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻋ َﺼ ُﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻟَ ْﻮ ﺗ َُـﺴ ٰ ّﻮى ﲠِ ِ ُﻢ ْ َاﻻ ْر ُض ۭ َو َﻻ ﻳَ ْﻜﺘُ ُﻤ ْﻮ َن ٰ ّ َ
ِٕ
جس روز کافر اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے نافرمان آرزو کريں گے کہ کاش! انہيں زمين
کے ساتھ ہموار کر ديا جاتا اور ﷲ ٰ
تعالی سے کوئی بات نہ چھپا سکيں گے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو َاﻧ ُ ْْﱲ ُﺳ ٰﻜ ٰﺮى َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮا َﻣﺎ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو َﻻ ُﺟﻨُ ًﺒﺎ ِا َّﻻ ﻋَﺎ ِﺑ ِﺮ ْي َﺳ ِﺒ ْﻴﻞٍ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَ ْﻐﺘ َ ِﺴﻠُ ْﻮا ۭ َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َّﻣ ْﺮ ٰ ٓﴇ َا ْو ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻔ ٍﺮ َا ْو َﺟﺎۗ َء
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُﻮا َّ
اهلل َﰷ َن َﻋ ُﻔ ًّﻮا ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا 43
َا َﺣ ٌﺪ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﻐَﺎۗﯨﻂِ َا ْو ٰﻟ َﻤ ْﺴـ ُ ُﱲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء ﻓَ َ ْﲅ َﲡِﺪُ ْوا َﻣﺎۗ ًء ﻓَﺘَ َﻴ َّﻤ ُﻤ ْﻮا َﺻ ِﻌ ْﻴﺪً ا َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ ﻓَﺎﻣ َْﺴ ُﺤ ْﻮا ِﺑ ُﻮ ُﺟ ْﻮ ِﻫ ُ ْﲂ َو َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِٕ
اے ايمان والو! جب تم نشے ميں مست ہو نماز کے قريب نہ جاؤ ) (١جب تک کہ اپنی بات کو
سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت ميں جب تک کہ غسل نہ کر لو ) (٢ہاں اگر راه چلتے
گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے ) (٣اگر تم بيمار ہو يا سفر ميں ہو يا تم سے کوئی قضائے
حاجت سے آيا ہو يا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہيں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا
قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو ) (٤بيشک ﷲ ٰ
تعالی معاف کرنے واال ،بخشنے واال
ہے۔
٤٣۔ ١يہ حکم اس وقت ديا گيا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہيں ہوئی تھی۔ چنانچہ ايک
دعوت ميں شراب نوشی کے بعد جب نماز لئے کھﮍے ہوئے تو نشے ميں قرآن کے الفاظ بھی
امام صاحب غلط پﮍھ گئے )تفصيل کے لئے ديکھئے ترمذی ،تفسير سورة النساء( جس پر يہ
آيت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت ميں نماز مت پﮍھا کرو۔ گويا اسوقت صرف نماز کے وقت
کے قريب شراب نوشی سے منع کيا گيا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا۔
)يہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروطہ ہے(
٤٣۔ ٢يعنی ناپاکی کی حالت ميں بھی نماز مت پﮍھو۔ کيونکہ نماز کے لئے طہارت بہت
ضروری ہے۔
٤٣۔ ٣اس کا مطلب يہ نہيں کہ مسافری کی حالت ميں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت ميں
ہی نماز پﮍھ لو )جيسا کہ بعض نے کہا ہے( بلکہ جمہور علماء کے نزديک اس کا مفہوم يہ ہے
کہ جنابت کی حالت ميں تم مسجد کے اندر مت بيٹھو ،البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی
ضرورت پﮍے تو گزر سکتے ہو بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہيں ہر صورت
ميں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پﮍتا تھا۔ يہ رخصت ان ہی کے پيش نظر دی گئی
ہے )ابن کثير( ورنہ مسافر کا حکم آگے آرہا ہے۔
٤٣۔ (١) ٤بيمار سے مراد وه بيمار جسے وضو کرنے سے نقصان يا بيماری ميں اضافے کا
انديشہ ہو (٢) ،مسافر عام ہے لمبا سفر کيا ہو يا مختصر۔ اگر پانی دستياب نہ ہو تو تيمم کرنے
کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت ميں يہ اجازت مقيم کو بھی حاصل ہے۔ ليکن بيمار اور
مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طرر پر پيش آتی تھی اس ليے بطور خاص ان کے
ليے اجازت بيان کردی گئی ہے ) (٣قضائے حاجت سے آنے واال ) (٤اور بيوی سے مباشرت
کرنے واال ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت ميں تيمم کرکے نماز پﮍھنے کی اجازت ہے
تيمم کا طريقہ يہ ہے کہ ايک ہی مرتبہ ہاتھ زمين پر مار کر کالئی تک دونوں ہاتھ ايک دوسرے
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پر پھيرلے۔ )کہنيوں تک ضروری نہيں( اور منہ پر بھی پھير لے قال فی التيمم):ضربۃ للوجہ
والکفين( )مسند احمد۔ عمار رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ جلد ٤حفحہ  (٢٦٣نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
تيمم کے بارے ميں فرمايا کہ يہ دونوں ہتھيليوں اور چہرے کے ليے ايک ہی مرتبہ مارنا ہے
)صعيدا طيبا( سے مراد پاک مٹی ہے۔ زمين سے نکلنے والی ہرچيز نہيں جيسا کہ بعض کا خيال
ہے حديث ميں اس کی مذيد وضاحت کردی گئی ہے )جعلت تربتھا لنا طھورا اذا لم نجد الماء(
)صحيح مسلم۔ کتاب المساجد( جب ہميں پانی نہ ملے تو زمين کی مٹی ہمارے ليے پاکيزگی کا
ذريعہ بنا دی گئی ہے۔

اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻞ ۭ 44
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗ ُْﻮا ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ ِ ّﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻳَﺸْ َ ُﱰ ْو َن اﻟﻀَّ ٰﻠ َ َةل َوﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﺗ َِﻀﻠُّﻮا َّ
کيا تم نے نہيں ديکھا ،جنہيں کتاب کا کچھ حصہ ديا گيا ہے ،وه گمراہی خريدتے ہيں اور چاہتے
ہيں کہ تم بھی راه سے بھٹک جاؤ۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِ َاب ْﻋﺪَ اۗﯨ ُ ْﲂ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِﻟﻴًّ ۢـﺎ ڭ َّو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا 45
َو ٰ ّ ُ
ِٕ
تعالی تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے واال ہے اور ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی کا دوست ہونا کافی ہے اور ﷲ
ٰ
تعالی کا مددگار ہونا بس ہے۔
اﲰ ْﻊ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣ ْﺴ َﻤﻊ ٍ َّو َرا ِﻋﻨَﺎ ﻟَﻴًّ ۢـﺎ ِ َابﻟْ ِﺴﻨ َﳤِ ِ ْﻢ َو َﻃ ْﻌﻨًﺎ ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َاﻧَّﮭ ُْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ
ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﮬﺎد ُْوا ُﳛ ّ َِﺮﻓُ ْﻮ َن ْاﻟ َ ِﳫ َﻢ َﻋ ْﻦ َّﻣ َﻮ ِاﺿ ِﻌ ٖﻪ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َوﻋ ََﺼ ْﻴﻨَﺎ َو ْ َ
اهلل ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِ ْﱒ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 46
اﲰ ْﻊ َواﻧ ُْﻈ ْﺮانَ ﻟَ َﲀ َن ﺧ ْ ًَﲑا ﻟَّﮭ ُْﻢ َو َا ْﻗ َﻮ َم ۙ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻟ َّ َﻌﻨَﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
َو ْ َ
بعض يہود کلمات کو ان کی ٹھيک جگہ سے ہير پھير کر ديتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم نے سنا
اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغير کہ تو سنا جائے ) (١اور ہماری رعايت کر )ليکن اس
کہنے ميں( اپنی زبان کو پيچ ديتے ہيں اور دين ميں طعنہ ديتے ہيں اور اگر يہ لوگ کہتے کہ ہم
نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی آپ سنئے ہميں ديکھئے تو يہ ان کے لئے بہت بہتر اور
نہايت ہی مناسب تھا ،ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے کفر سے انہيں لعنت کی ہے پس يہ بہت ہی کم
ايمان التے ہيں۔)(٢
٤٦۔ ١يہوديوں کی خباثتوں اور شرارتوں ميں سے ايک يہ بھی تھی کہ ' ہم نے سنا ' کے ساتھ
ہی کہہ ديتے ليکن ہم نافرمانی کريں گے يعنی اطاعت نہيں کريں گے۔ يہ دل ميں کہتے يا اپنے
ساتھيوں سے کہتے يا شوخ جسارت کا ارتکاب کرتے ہوئے منہ پر کہتے اسی طرح غَي َر ُم ْس َم ٍع
)تيری بات نہ سنی جائے( يہ بد دعا کے طور پر کہتے۔ يعنی تيری بات قبول نہ ہو۔ راعنا۔ کی
بابت ديکھئے سورة البقره آيت ١٠٤۔ کا حاشيہ۔
٤٦۔ ٢يعنی ايمان النے والے بہت ہی قليل ہيں پہلے گزر چکا ہے کہ يہود ميں سے ايمان النے
والوں کی تعداد دس تک بھی نہيں پہنچی۔ يا يہ معنی ہيں کہ بہت ہی کم باتوں پر ايمان التے۔ جب
کہ ايمان نافع يہ ہے کہ سب باتوں پر ايمان اليا جائے۔
اﻟﺴ ْﺒ ِﺖ َۭو َﰷ َن َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ﻧَ َّﺰﻟْﻨَﺎ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻧ َّْﻄ ِﻤ َﺲ ُو ُﺟ ْﻮﻫًﺎ ﻓَ َ ُﲊ َّد َﮬﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاد َْاب ِر َﮬﺎ ٓ َا ْو ﻧَﻠْ َﻌﻨَﮭ ُْﻢ َ َامك ﻟ َ َﻌﻨَّﺎ ٓ َا ْ ٰ
اهلل
ﲱ َﺐ َّ
َﻣ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ 47
اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل فرمايا جو اس کی تصديق کرنے واال ہے جو تمہارے پاس ہے
اس پر ايمان الؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ ديں اور انہيں الٹا کر پيٹھ کی طرف کر ديں
) (١يا ان پر لعنت بھجيں جيسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ) (٢اور ہے ﷲ تعا ٰلی
کا کام کيا گيا۔)(٣
٤٧۔ ١يعنی اگر ﷲ چاہے تو تمہيں تمہارے کرتوتوں کی پاداش ميں يہ سزا دے سکتا ہے۔
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٤٧۔ ٢يہ قصہ سوره اعراف ميں آئے گا ،کچھ اشاره پہلے بھی گزر چکا ہے۔ يعنی تم بھی ان کی
طرح ملعون قرار پا سکتے ہو۔
٤٧۔ ٣يعنی جب وه کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے اور نہ
اسے روک ہی سکتا ہے۔
ُّﴩكْ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَ َﻘ ِﺪ ا ْﻓ َ ٰ ٓﱰى ِاﺛْ ًﻤﺎ ﻋ َِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 48
ُّﴩكَ ِﺑ ٖﻪ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َﻣﺎ د ُْو َن ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۚو َﻣ ْﻦ ﻳ ْ ِ
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َا ْن ﻳ ْ َ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی اپنے ساتھ شريک کئے جانے کو نہيں بخشتا اور اس کے سواء جسے چاہے بخش
ديتا ہے ) (١اور جو ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ شريک مقرر کرے اس نے بہت بﮍا گناه اور بہتان
باندھا۔)(٢
ٰ
٤٨۔ ١يعنی ايسے گناه جن سے مومن توبہ کئے بغير مر جائيں ،ﷲ تعالی اگر کسی کے لئے
چاہے گا ،تو بغير کسی قسم کی سزا ديئے معاف فرما دے گا اور بہت سوں کو نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا۔ ليکن شرک کسی صورت ميں معاف نہيں ہوگا کيونکہ
َظ ْي ٌم(
مشرک پر ﷲ نے جنت حرام کر دی ہے۔ ) (٢دوسرے مقام پر فرمايا )اِ ﱠن ال ﱢشرْ َ
ك لَظُ ْل ٌم ع ِ
31۔لقمان" (13:شرک ظلم عظيم ہے"حديث ميں اسے سب سے بﮍا گناه قرار ديا گيا ہے۔
َظ ْي ٌم( 31۔لقمان (13:شرک ظلم عظيم ہے ۔ حديث
٤٨۔ ٢دوسرے مقام پر فرمايا )اِ ﱠن ال ﱢشرْ َ
ك لَظُ ْل ٌم ع ِ
ميں اسے سب سے بﮍا گناه قرار ديا گيا ہے۔ اکبر الکبائر الشرک با ۔
اهلل ﻳُ َﺰ ِ ّ ْﰾ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َو َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻓَ ِﺘ ْﻴ ًﻼ 49
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ َﺰﻛُّ ْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ۭ ﺑَﻞِ ٰ ّ ُ
کيا آپ نے انہيں نہيں ديکھا جو اپنی پاکيزگی اور ستائش خود کرتے ہيں ،بلکہ ﷲ ٰ
تعالی جسے
چاہے پاکيزه کرتا ہے کسی پر ايک دھاگے کے برابر ظلم نہ کيا جائے گا )(١۔
٤٩۔ ١يہود اپنے منہ مياں ميٹھو بنتے تھے ً
مثال ہم ﷲ کے بيٹے اور اس کے چہيتے ہيں وغيره،
ﷲ نے فرمايا تزکيہ کا اختيار بھی ﷲ کو ہے اور اس کا علم بھی اسی کو ہے"،فتيل" کھجور کی
گٹھلی کے کٹاؤ پر جو دھاگے يا سوت کی طرح نکلتا يا دکھائی ديتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔
يعنی اتنا سا ظلم بھی نہيں کيا جائے گا۔
ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ

اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َۭو َﻛ ٰﻔﻰ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِاﺛْ ًﻤﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ۧ 50
ديکھو يہ لوگ ﷲ ٰ
تعالی پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہيں ) (١اور يہ )حرکت( گناه ہونے کے
لئے کافی ہے )(٢
٥٠۔ ١يعنی مذکوره دعوائے تزکيہ کرکے۔
٥٠۔ ٢يعنی ان کی يہ حرکت اپنی پاکيزگی کا ادعا ان کے جھوٹ افزا کے لئے کافی ہے۔ قرآن
کريم کی اس آيت اور اس کے شان نزول کی روايات سے معلوم ہوا کہ ايک دوسرے کی مدح و
ٰ
توصيف بالخصوص تزکيہ نفوس کا
دعوی کرنا صحيح اور جائز نہيں۔ اسی بات کو قرآن کريم
ٰ
کے دوسرے مقام پر اسی طرح فرمايا) ،فَ َال تُ َز ﱡك ْٓوا اَ ْنفُ َس ُك ْم ۭ◌ ھُ َو اَ ْعلَ ُم بِ َم ِن اتﱠقى( 53۔ النجم(32:
اپنے نفسوں کی پاکيزگی اور ستائش مت کرو ﷲ ٰ
تعالی ہی جانتا ہے تم ميں متقی کون ہے؟حديث
ميں ہے حضرت مقداد رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ بيان کرتے ہيں کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے
ہميں حکم ديا کہ ہم تعريف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال ديں "ان نحثو فی وجوه المداحين
التراب )صحيح مسلم ،کتاب الزھد( ايک اور حديث ميں ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
ايک آدمی کو ايک دوسرے آدمی کی تعريف کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا )ويحک قطيت عنق صاحبک( افسوس ہے تجھ پر تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی
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پھر فرمايا کہ اگر تم ميں سے کسی کو کسی کی ال محالہ تعريف کرنی ہے تو اس طرح کہا
کرے ،ميں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ ﷲ پر کسی کا تزکيہ بيان نہ کرے )صحيح بخاری(
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗ ُْﻮا ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ ِ ّﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِابﻟْﺠِ ْﺒ ِﺖ َو َّ
اﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ ِت َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َاﻫْﺪٰ ى ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 51
کيا آپ نے انہيں نہيں ديکھا جنہيں کتاب کا کچھ حصہ مال ہے؟ جو بت کا اور باطل معبود کا
اعتقاد رکھتے ہيں اور کافروں کے حق ميں کہتے ہيں کہ يہ لوگ ايمان والوں سے زياده راه
راست پر ہيں )(١
٥١۔ ١اس آيت ميں يہوديوں کے ايک اور فعل پر تعجب کا اظہار کيا جا رہا ہے کہ اہل کتاب
ہونے کے باوجود يہ )جبت( بت ،کاہن يا ساحر )جھوٹے معبودوں( پر ايمان رکھتے اور کفار
مکہ کو مسلمانوں سے زياده ہدايت يافتہ سمجھتے ہيں جبت کے يہ سارے مزکوره معنی کيے
گئے ہيں ايک حديث ميں آتا ہے "ان العيافۃ والطرق والطيرة من الجبت"' پرندے اڑا کر ،خط
کھينچ کر ،بدفالی اور بد شگونی لينا ' يعنی يہ سب شيطانی کام ہيں اور يہود ميں يہ چيزيں عام
تھيں طاغوت کے ايک معنی شيطان بھی کئے گئے ہيں' ،دراصل معبودان باطل کی پرستش،
شيطان ہی کی پيروی ہے۔ اس لئے شيطان بھی يقينا طاغوت ميں شامل ہے۔

اهلل ﻓَﻠَ ْﻦ َ ِﲡﺪَ َ ٗهل ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ۭ 52
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ َﻌﻨَﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﻠْ َﻌ ِﻦ ٰ ّ ُ
ِٕ
يہی وه لوگ ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے لعنت کی ہے اور جسے ﷲ ٰ
تعالی لعنت کر دے تو اس کا
کوئی مددگار نہ پائے گا
َا ْم ﻟَﮭ ُْﻢ ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ

كل ﻓَ ِﺎ ًذا َّﻻ ﻳُ ْﺆﺗ ُْﻮ َن اﻟﻨَّ َﺎس ﻧ َ ِﻘ ْ ًﲑا ۙ 53
کيا ان کا کوئی حصہ سلطنت ميں ہے؟ اگر ايسا ہو تو پھر يہ کسی کو ايک کھجور کی گٹھلی
کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ ديں۔)(١
٥٣۔ ١يہ انکاری ہے يعنی بادشاہی ميں ان کا کوئی حصہ نہيں ہے اگر اس ميں ان کا کچھ حصہ
ہوتا تو يہ يہود اتنے بخيل ہيں کہ لوگوں کو بالخصوص حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کو اتنا
بھی نہ ديتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا نَقَ ْيرًا اس نقطے کو کہتے ہيں
جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے۔
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۚ ﻓَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ٓ ٰا َل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨﮭ ُْﻢ ُّﻣ ْﻠ ًﲀ َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 54
َا ْم َ ْﳛ ُﺴﺪُ ْو َن اﻟﻨَّ َﺎس ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ ٰاﺗٰﯩﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
يا يہ لوگوں سے حسد کرتے ہيں اس پر جو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے فضل سے انہيں ديا ہے ) (١پس
ہم نے تو آل ابراہيم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بﮍی سلطنت بھی عطا فرمائی۔
٥٤۔ ١ام يا بل کے معنی ميں بھی ہو سکتا ہے۔ يعنی بلکہ يہ اس بات پر حسد کرتے ہيں کہ ﷲ
ٰ
تعالی نے بنی اسرائيل کو چھوڑ کر دوسروں ميں نبی )يعنی آخری نبی( کيوں بنايا؟ نبوت ﷲ کا
سب سے بﮍا فضل ہے۔
ﻓَ ِﻤ ْﻨﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِﺑ ٖﻪ َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺻ َّﺪ َﻋ ْﻨ ُﻪ َۭو َﻛ ٰﻔﻰ ِ َﲜﻬَﲌَّ َ َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا 55
پھر ان ميں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے ) (١اور جہنم کا جالنا
کافی ہے۔
٥٥۔ ١يعنی بنو اسرائيل کو ،جو حضرت ابراہيم عليہ السالم کی ذريت اور آل ميں سے ہيں ،ہم
نے نبوت بھی دی اور بﮍی سلطنت و بادشاہی بھی۔ پھر بھی يہود کے سارے لوگ ان پر ايمان
نہيں الئے۔ کچھ ايمان الئے اور کچھ نے اعراض کيا۔ مطلب يہ ہے کہ اے محمد صلی ﷲ عليہ
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وسلم! اگر يہ آپ کی نبوت پر ايمان نہيں ال رہے تو کوئی انوکھی بات نہيں ہے۔ ان کی تو تاريخ
ہی نبيوں کی تکذيب سے بھری پﮍی ہے حتّ ٰی کہ اپنی نسل کے نبيوں پر بھی ايمان نہيں الئے۔
ان يہود ميں سے کچھ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان الئے اور کچھ نے انکار کيا۔ ان منکرين
نبوت کا انجام جہنم ہے۔
اهلل َﰷ َن َﻋ ِﺰْﻳ ًﺰا َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ 56
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َﺳ ْﻮ َف ﻧ ُْﺼ ِﻠﳱْ ِ ْﻢ انَ ًرا ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ ﻧ َِﻀ َﺠ ْﺖ ُﺟﻠُ ْﻮ ُد ُﮬ ْﻢ ﺑ َ َّﺪﻟْ ٰﻨﮭ ُْﻢ ُﺟﻠُ ْﻮدًا ﻏَ ْ َﲑ َﮬﺎ ِﻟ َﻴ ُﺬ ْوﻗُﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
جن لوگوں نے ہماری آيتوں سے کفر کيا ،انہيں ہم يقينا ً آگ ميں ڈال ديں گے ) (١جب ان کی
کھاليں پک جائيں گی ہم ان کے سواء اور کھاليں بدل ديں گے تاکہ وه عذاب چکھتے رہيں )(٢
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی غالب حکمت واال ہے۔
٥٦۔ ١يعنی جہنم ميں اہل کتاب کے منکرين ہی نہيں جائيں گے بلکہ ديگر تمام کفار کا ٹھکانہ
بھی جہنم ہی ہے۔
٥٦۔ ٢يہ جہنم کے عذاب کی سختی ،تسلسل اور دوام کا بيان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول بعض
آثار ميں بتاليا گيا ہے۔ کھالوں کی تبديلی دن ميں بيسيوں بلکہ سينکﮍوں مرتبہ عمل ميں آئے گی
اور مسند احمد کی روايت کی رو سے جہنمی جہنم ميں اتنے فربہ ہو جائيں گے کہ ان کے
کانوں کی لو سے پيچھے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت جتنا ہوگا ،ان کی کھال
کی موٹائی ستر بالشت اور ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺳـ ُﻨﺪْ ِﺧﻠُﮭ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺘﮭَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ ﻟَﮭ ُْﻢ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ٓ َا ْز َو ٌاج ُّﻣ َﻄﻬ ََّﺮ ٌة ۡ َّوﻧ ُﺪْ ِﺧﻠُﮭ ُْﻢ ِﻇ ًّﻼ َﻇ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 57
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اور جو لوگ ايمان الئے اور شائستہ اعمال کئے ) (١ہم عنقريب انہيں ان جنتوں ميں لے جائيں
گے جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں ،جن ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے ،ان کے لئے وہاں صاف
ستھری بيوياں ہوں گی اور ہم انہيں گھنی چھاؤں )اور پوری راحت( ميں لے جائيں گے )(٢۔
٥٧۔١يہ کفار کے مقابلے ميں اہل ايمان کے لئے جو ابدی نعمتيں ہيں ،ان کا تذکره کيا جا رہا ہے۔
ﷲ ِم ْنھُ ْم۔ ﷲ ٰ
ليکن اہل ايمان جو اعمال صالح کی دولت سے ماال مال ہوں گے۔ َج َعلنا ّ
تعالی نے
قرآن مجيد ميں ہر جگہ ايمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کرکے واضح کر ديا کہ ان کا آپس
ميں چولی دامن کا ساتھ ہے ايمان ،عمل صالح کے بغير ايسے ہی ہے جيسے پھول مگر خوشبو
کے بغير ،درخت ہو ليکن بغير ثمر۔ صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين اور خيرالقرون کے
دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ ليا تھا۔ چنانچہ ان کی زندگياں ايمان کے پھل۔ اعمال
صالحہ سے ماال مال تھيں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ايسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ
کی ذيل ميں آتے ہيں۔ مثالً راست بازی ،امانت و ديانت ،ہمدردی و غم گساری اور ديگر اخالقی
خوبياں۔ ليکن ايمان کی دولت سے محروم ہے تو اس کے يہ اعمال ،دنيا ميں تو اس کی شہرت و
نيک نامی کا ذريعہ ثابت ہو سکتے ہيں ،ليکن ﷲ کی بارگاه ميں ان کی کوئی قدر و قيمت نہ
ہوگی اس لئے کہ ان کا سرچشمہ ايمان نہيں ہے جو اچھے اعمال کو عند ﷲ بار آور بناتا ہے
بلکہ صرف اور صرف دنياوی مفادات يا قومی اخالق و عادات ان کی بنياد ہے۔
٥٧۔ ٢گھنی گہری ،عمده اور پاکيزه چھاؤں جس کا ترجمہ ميں ' پوری راحت ' سے تعبير کيا گيا
ہے۔ ايک حديث ميں ہے ،جنت ميں ايک درخت ہے جس کا سايہ ايک سوار سو سال ميں بھی
اسے طے نہيں کر سکے گا يہ شجرة الخلد ہے
اهلل َﰷ َن َ ِﲰ ْﻴ ًﻌﺎ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ِﻧ ِﻌ َّﻤﺎ ﻳ َ ِﻌ ُﻈ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َ ْاي ُﻣ ُﺮُ ْﰼ َا ْن ﺗُ َﺆ ُّدوا ْ َاﻻﻣٰ ﻨ ِٰﺖ ِا ٰ ٓﱃ َا ْﮬ ِﻠﮭَﺎ ۙ َوِا َذا َﺣ َ ْﳬ ُ ْﱲ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس َا ْن َ ْﲢ ُ ُﳬ ْﻮا ِابﻟْ َﻌﺪْ لِ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
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ﷲ ٰ
تعالی تمہيں تاکيدی حکم ديتا ہے کہ امانت والوں کی امانتيں انہيں پہنچاؤ ) (١اور جب لوگوں
کا فيصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فيصلہ کرو ) (٢يقينا ً وه بہتر چيز ہے جس کی نصيحت
تعالی کر رہا ہے (٣) ،بيشک ﷲ ٰ
تمہيں ﷲ ٰ
تعالی سنتا ہے ديکھتا ہے۔
٥٨۔ ١اکثر مفسرين کے نزديک يہ آيت حضرت عثمان بن طلحہ رضی ﷲ کی شان ميں ،جو
خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کليد برادر چلے آرہے تھے ،نازل ہوئی ہے مکہ فتح
ہونے کے بعد جب رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم خانہ کعبہ ميں تشريف الئے تو طواف کے بعد
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی ﷲ عنہ کو جو صلح حديبيہ کے موقع
پر مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمايا اور انہيں خانہ کعبہ کی چابياں دے کر فرمايا ' يہ تمہاری
چابياں ہيں آج کا دن وفا اور نيکی کا دن ہے۔ آيت کا يہ سبب نزول اگرچہ خاص ہے ليکن اس کا
حکم عام ہے اور اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہيں۔ دونوں کو تاکيد ہے کہ امانتيں
انہيں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہيں۔ اس ميں ايک تو وه امانتيں شامل ہيں جو کسی نہ کسی کے
پاس رکھوائی ہوں۔ ان ميں خيانت نہ کی جائے بلکہ باحفاظت عندالطلب لوٹا دی جائيں۔ دوسرے
عہدے اور مناسب منصب اہل لوگوں کو ديئے جائيں ،محض سياسی بنياد يا نسلی و وطنی بنياد يا
قرابت و خاندان کی بنياد پر عہده منصب دينا اس آيت کے خالف ہے۔
٥٨۔ ٢اس ميں احکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم ديا گيا ہے۔ ايک حديث ميں ہے۔
حاکم جب تک ظلم نہ کرے ﷲ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وه ظلم کا ارتکاب شروع کر ديتا
ہے تو ﷲ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر ديتا ہے )سنن ابن ماجہ کتاب االحکام(
٥٨۔٣يعنی امانتيں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل اور انصاف مہيا کرنا۔
ﳾ ٍء ﻓَ ُﺮد ُّْو ُﻩ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۭ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َو ُا ِوﱄ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗَﻨَ َﺎزﻋ ُ ْْﱲ ِ ْﰲ َ ْ

ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َا ْﺣ َﺴ ُﻦ اتَ ْ ِوﻳْ ًﻼ ۧ 59
اے ايمان والو! فرمانبرداری کرو ﷲ ٰ
تعالی کی اور فرمانبرداری کرو )رسول ﷲ عليہ و سلم( کی
اور تم ميں سے اختيار والوں کی۔ ) (١پھر اگر کسی چيز پر اختالف کرو تو اسے لوٹاؤ ،ﷲ
ٰ
تعالی کی طرف اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف ،اگر تمہيں ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے
دن پر ايمان ہے يہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔)(٢
٥٩۔ ١مطلب يہ ہے کہ اصل اطاعت تو ﷲ ٰ
تعالی کی ہے کيونکہ حکم صرف ﷲ ہی کا ہے ' ليکن
چونکہ رسول صلی ﷲ عليہ وسلم خالص منشاء ٰالہی ہی کا مظہر ہے اور اس کی مرضيات کا
نمائنده ہے۔ اس لئے ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے ساتھ رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل
طور پر واجب االطاعت قرار ديا اور فرمايا کہ رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی اطاعت دراصل
ﷲ کی اطاعت ہے۔ ) َم ْن ي ِﱡط ِع ال ﱠرسُوْ َل فَقَ ْد اَطَا َع ٰ ّ
ﷲَ( 4۔ النساء" (80:جس نے رسول کی اطاعت
کی اس نے ﷲ کی اطاعت کی "جس سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حديث بھی اسی طرح
دين کا مأخذ ہے جس طرح قرآن کريم۔ تاہم امر و احکام کی اطاعت بھی ضروری ہے کيونکہ وه
يا تو ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے احکام کا نفاذ کرتے ہيں۔ يا امت کے
اجتماعی مصالح کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہيں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر و حکام کی
اطاعت اگرچہ ضروری ہے ليکن وه علی االطالق نہيں بلکہ مشروط ہے ﷲ و رسول صلی ﷲ
عليہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ اسی ليے اطيعوا ﷲ کے بعد اطيعوا الرسول تو کہا کيونکہ يہ
دونوں اطاعتيں مستقل اور واجب ہيں ليکن اطيعوا اولی االمر نہيں کہا کيونکہ اولی االمر کی
اطاعت مستقل نہيں اور حديث ميں بھی کہا گيا ہے۔ )ال طاعۃ لمخلوق فی معصيۃ الخالق( )وقال
ٰ
مشکوة نمبر ٦٩٦فی لفظ لمسلم ال طاعۃ فيی معصيۃ ﷲ کتاب االمارة باب
االلبانی حديث صحيح۔
وجوب طاعۃ االمراء فر غير معصيۃ حديث نمبر١٨٤٠اور )انما الطاعۃ فی المعروف( )صحيح
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بخاری کتاب االحکام باب نمبر) (٤السمع والطاعۃ لالمام مالم رکن معصيۃ( "معصيت ميں اطاعت
نہيں ،اطاعت صرف معروف ميں ہے۔"يہی حال علما و فقہا کا بھی ہے۔ )اگر اولوا المر ميں ان
کو بھی شامل کيا جائے( يعنی ان کی اطاعت اس ليے کرنی ہوگی کہ وه ﷲ اور اس کے رسول
کے احکام و فرمودات بيان کرتے ہيں اور اس کے دين کی طرف ارشاد و ہدايت اور راہمنائی کا
کام کرتے ہيں اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہا بھی دينی امور و معامالت ميں حکام کی طرح
يقينا مرجع عوام ہيں ليکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ
عوام کو صرف ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی بات بتالئيں ليکن اگر وه اس سے
انحراف کريں تو عوام کے ليے ان کی اطاعت بھی ضروری نہيں بلکہ انحراف کی صورت ميں
جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصيت اور گناه ہے۔
۵٩۔ ٢ﷲ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کريم اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم سے مراد اب
حديث رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ہے يہ تنازعات کے ختم کرنے کے کيے ايک بہترين اصول
بتال ديا گيا ہے اس اصول سے بھی يہ واضح ہوتا ہے کہ کسی تيسری شخصيت کی اطاعت
واجب نہيں جس طرح تقليد شخصی يا تقليد معين کے قائلين نے ايک تيسری اطاعت کو واجب
قرار دے رکھا ہے اور اسی تيسری اطاعت نے جو قرآن کی اس آيت کے صريح مخالف ہے
مسلمانوں کو امت متحده کی بجائے امت منتشره بنا رکھا ہے اور ان کے اتحاد کو تقريبا ناممکن
بنا ديا ہے۔
كل ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﻳ َّ َﺘ َﺤ َﺎﳈُ ْﻮٓا ِا َﱃ َّ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳَ ْﺰ ُ ُﲻ ْﻮ َن َاﻧَّﮭ ُْﻢ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ ِت َوﻗَﺪْ ُا ِﻣ ُﺮ ْوٓا َا ْن ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ۭ َوﻳُ ِﺮﻳْﺪُ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْن
ﻳ ُّ ِﻀﻠَّﮭ ُْﻢ ﺿَ ٰﻠ ًﻼ ﺑ َ ِﻌ ْﻴﺪً ا 60
ٰ
کيا آپ نے انہيں نہيں ديکھا؟ جن کا
دعوی تو يہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گيا ہے اس
پر ان کا ايمان ہے ،ليکن وه اپنے فيصلے غير ﷲ کی طرف لے جانا چاہتے ہيں حاالنکہ انہيں
حکم ديا گيا ہے کہ شيطان کا انکار کريں ،شيطان تو يہ چاہتا ہے بہکا کر دور ڈال دے۔

اهلل َوا َِﱃ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َر َاﻳْ َﺖ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ﻳ َ ُﺼ ُّﺪ ْو َن َﻋ ْﻨ َﻚ ُﺻﺪُ ْودًا ۚ 61
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا ِا ٰﱃ َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ان سے جب کبھی کہا جائے کہ ﷲ ٰ
تعالی کے نازل کرده کالم کی اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم
کی طرف آؤ تو آپ ديکھ ليں گے کہ يہ منافق آپ سے منہ پھير کر رکے جاتے ہيں )(١۔
٦١۔ ١يہ آيات ايسے لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئيں جو اپنا فيصلہ عدالت ميں لے جانے کی
بجائے سرداران يہود يا سرداران قريش کی طرف لے جانا چاہتے تھے تاہم اس کا حکم عام ہے
اس ميں تمام وه لوگ شامل ہيں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہيں اور اپنے فيصلوں کے
لئے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہيں۔ ورنہ مسلمانوں کا تو يہ حال ہوتا ہے
)اِنﱠ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ اِ َذا ُد ُع ْٓوا اِلَى ٰ ّ
ﷲِ َو َرسُوْ لِ ٖه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَھُ ْم اَ ْن يﱠقُوْ لُوْ ا َس ِم ْعنَا َواَطَ ْعنَا( 24۔
النور (51:کہ جب انہيں ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف باليا جاتا ہے تو وه ان کے
درميان فيصلہ کريں تو وه کہتے ہيں کہ َس ِمنَا َو اَطَ ْعنَا ايسے لوگوں کے بارے ميں آگے ﷲ ٰ
تعالی
ک ھُ ُم ال ُم ْفلِحُوْ نَ ( يہی لوگ کامياب ہيں۔
نے فرمايا ) َو اوْ لَئِ َ
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ ِا َذا ٓ َا َﺻﺎﺑ َ ْﺘﮭ ُْﻢ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ُ َّﰒ َﺟﺎۗ ُء ْوكَ َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ڰ ِاب ٰ ّ ِهلل ِا ْن َا َر ْدانَ ٓ ِا َّﻻ ٓ ِا ْﺣ َﺴﺎانً َّوﺗ َْﻮ ِﻓ ْﻴ ًﻘﺎ 62
پھر کيا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصيبت آ پﮍتی ہے تو پھر يہ آپ
کے پاس آ کر ﷲ ٰ
تعالی کی قسميں کھاتے ہيں کہ ہمارا اراده تو صرف بھالئی اور ميل مالپ ہی
کا تھا )(١
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٦٢۔ ١يعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب ٰالہی کا شکار ہو کر مصيبتوں ميں پھنستے
ہيں تو پھر آکر کہتے ہيں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد يہ نہيں تھا کہ وہاں سے ہم
فيصلہ کروائيں يا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے زياده ہميں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور
مالپ کرانا تھا۔
ۗ
اهلل َﻣﺎ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ ۤ ﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َو ِﻋ ْﻈﮭ ُْﻢ َو ُﻗ ْﻞ ﻟَّﮭ ُْﻢ ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬِ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﺑ َ ِﻠ ْﻴﻐًﺎ 63
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ٰ ّ ُ
يہِٕ وه لوگ ہيں کہ ان کے دلوں کا بھيد ﷲ ٰ
تعالی پر بخوبی روشن ہے آپ ان سے چشم پوشی
کيجئے ،انہيں نصيحت کرتے رہئے اور انہيں وه بات کہئے جو ان کے دلوں ميں گھر کرنے
والی ہو )(١۔
ٰ
٦٣۔ ١ﷲ تعالی نے فرمايا کہ اگرچہ ہم نے ان کے دلوں کے تمام بھيدوں سے واقف ہيں )جس پر
ہم انہيں جزا ديں گے( ليکن اے پيغمبر! آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی
فرمائيے اور نصيحت اور قول بليغ کے ذريعے سے ان کے اندر کی اصالح کی کوشش جاری
رکھئے! جس سے يہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو و درگزر ،وعظ ،نصيحت اور
قول کے ذريعے سے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہئے۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ِا َّﻻ ِﻟ ُﻴ َﻄﺎ َع ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ﺗ ََّﻮ ًااب َّر ِﺣـ ْﻴ ًﻤﺎ
اهلل َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ َﻔ َﺮ ﻟَﮭُ ُﻢ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﻟ َ َﻮ َﺟﺪُ وا ٰ ّ َ
اهلل ۭ َوﻟَ ْﻮ َاﻧَّﮭ ُْﻢ ِا ْذ َّﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َﺟﺎۗ ُء ْوكَ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐ َﻔ ُﺮوا ٰ ّ َ
64
ہم نے ہر رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کو صرف اس لئے بھيجا کہ ﷲ ٰ
تعالی کے حکم سے اس کی
فرمانبرداری کی جائے اور اگر يہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کيا تھا ،تيرے پاس آ
جاتے اور ﷲ ٰ
تعالی سے استغفار کرتے اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار
کرتے ) (١تو يقينا ً يہ لوگ ﷲ ٰ
تعالی کو معاف کرنے واال مہربان پاتے۔
٦٤۔ ١مغفرت کے لئے بارگاه ٰالہی ميں ہی توبہ استغفار ضروری اور کافی ہے۔ ليکن يہاں ان کو
کہا گيا اے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم! وه تيرے پاس آتے اور ﷲ سے مغفرت طلب کرتے اور
تو بھی ان کے لئے مغفرت کرتا۔ يہ اس لئے کہ چونکہ انہوں نے فصل خصومات )جھگﮍوں
کے فيصلے( کے لئے دوسروں کی طرف رجوع کرکے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا استخفاف کيا
تھا۔ اس لئے اس کے ازالے کے لئے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس آنے کی تاکيد کی۔
ﻓَ َﻼ َو َرﺑ ّ َِﻚ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َﺣ ٰ ّﱵ ُﳛ ِ ّ َُﳬ ْﻮكَ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ َﴭ ََــﺮ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ُ َّﰒ َﻻ َﳚِﺪُ ْوا ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َﺣ َﺮ ًﺟﺎ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻗَﻀَ ﻴ َْﺖ َوﻳ َُﺴ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮا ﺗ َ ْﺴ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ 65
سو قسم ہے تيرے پروردگار کی! يہ مومن نہيں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختالف ميں
آپ کو حاکم نہ مان ليں ،پھر جو فيصلے آپ ان ميں کر ديں ان سے اپنے دل ميں کسی طرح کی
تنگی اور ناخوشی نہ پائيں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کرليں ۔
٦٥۔ ١اس آيت کا شان نزول ايک يہودی اور مسلمان کا واقعہ عموما ً بيان کيا جاتا ہے جو بارگاه
رسالت سے فيصلے کے باوجود حضرت عمر رضی ﷲ سے فيصلہ کروانے گيا جس پر
حضرت عمر رضی ﷲ عنہ نے اس مسلمان کا سر قلم کر ديا۔ ليکن سنداً يہ واقعہ صحيح نہيں
ہے جيسا کہ ابن کثير نے بھی وضاحت کی ،صحيح واقعہ يہ ہے جو اس آيت کے نزول کا سبب
ہے کہ حضرت زبير رضی ﷲ کا جو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ اور
ايک آدمی کا کھيت کو سيراب کرنے والے )نالے( کے پانی پر جھگﮍا ہو گيا۔ معاملہ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم تک پہنچا آپ نے صورت حال کاجائزه لے کر جو فيصلہ ديا تو وه اتفاق سے
حضرت زبير رضی ﷲ کے حق ميں تھا ،جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے يہ فيصلہ اس لئے کيا ہے کہ وه آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا پھوپھی زاد ہے۔ اس پر يہ
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آيت نازل ہوئی۔ آيت کا مطلب يہ ہوا کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی کسی بات يا فيصلے سے
اختالف تو کجا دل ميں انقباض بھی محسوس کرنا ايمان کے منافی ہے۔ يہ آيت منکريں حديث
کے لئے لمحہ فکريہ ہے
َوﻟ َ ْﻮ َاانَّ َﻛ َﺘﺒْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َا ِن ا ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َا ِو اﺧ ُْﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِرُ ْﰼ َّﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ِّﻣﻨْﮭُ ْﻢ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َاﻧَّﮭ ُْﻢ ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮا َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ َﻋ ُﻈ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ﻟَ َﲀ َن ﺧ ْ ًَﲑا ﻟ َّﮭ ُْﻢ َو َاﺷَ َّﺪ ﺗَﺜْ ِﺒ ْﻴﺘًﺎ 66ۙ
اگر ہم ان پر يہ فرض کر ديتے ہيں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو! يا اپنے گھروں سے نکل
جاؤ! تو اسے ان ميں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا التے اور اگر يہ وہی کريں جس کی انہيں
نصيحت کی جاتی ہے تو يقينا ً يہی ان کے لئے بہتر اور زياده مضبوطی واال ہو )(١
٦٦۔ ١آيت ميں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی طرف اشاره کرکے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہيں
حکم ديا جاتا کہ ايک دوسرے کو قتل کرو يا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ،جب يہ آسان باتوں
پر عمل نہيں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ يا ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے علم کے
مطابق ان کے بابت فرمايا جو يقينا واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب يہ ہے کہ سخت حکموں پر تو
يقينا مشکل ہے ليکن ﷲ ٰ
تعالی بہت شفيق اور مہربان ہے اور اس کے احکامات بھی آسان ہيں۔
اس ليے اگر وه ان حکموں پر چليں جن کی ان کو نصيحت کی جاتی ہے تو يہ ان کے ليے بہتر
اور ثابت قدمی کا باعث ہو۔ کيونکہ ايمان اطاعت سے زياده اور معصيت سے کم ہوتا ہے نيکی
سے نيکی کا راستہ کھلتا اور بدی سے بدی متولد ہوتی ہے يعنی اس کا راستہ کشاده اور آسان
ہوتا ہے۔
َّوِا ًذا َّ ٰﻻﺗَﻴْ ٰﻨﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ُدلانَّ ٓ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ 67

اور تب تو انہيں ہم اپنے پاس سے بﮍا ثواب ديں۔
ﴏ ًاﻃﺎ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْﻴ ًﻤﺎ 68
َّوﻟَﻬَﺪَ ﻳْ ٰﻨﮭ ُْﻢ ِ َ
اور يقينا ً انہيں راه راست دکھا ديں۔
ۗ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ َو ّ ِ

اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ۚ َو َﺣ ُﺴ َﻦ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َرِﻓ ْﻴ ًﻘﺎ ۭ 69
اهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ َﻣ َﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َاﻧ ْ َﻌ َﻢ ٰ ّ ُ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻄﻊ ِ ٰ ّ َ
اﻟﺼ ِّﺪﻳْ ِﻘ ْ َﲔ َواﻟﺸُّ ﻬَﺪَ ا ۗ ِء َو ٰ ّ
ِٕ
ِٰٕ
اور جو بھی ﷲ تعالی کی اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی فرمانبرداری کرے ،وه ان لوگوں
کے ساتھ ہوگا جن پر ﷲ ٰ
تعالی نے انعام کيا ،جيسے نبی اور صديق اور شہيد اور نيک لوگ ،يہ
بہترين رفيق ہيں۔
٦٩۔١ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی اطاعت کا صلہ بتاليا جا رہا ہے اس لئے حديث ميں
آتا ہے۔ آدمی انہيں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی ' حضرت انس رضی ﷲ فرماتے
ہيں ' صحابہ کرام رضوان ﷲ عليھم اجمعين کو جتنی خوشی اس فرمان رسول صلی ﷲ عليہ
وسلم کو سن کر ہوتی اتنی خوشی کبھی نہيں ہوئی ،کيونکہ وه جنت ميں بھی رسول ﷲ صلی ﷲ
عليہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روايات ميں بتايا گيا ہے کہ بعض
صحابہ کرام نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے يہ عرض کيا کہ ﷲ ٰ
تعالی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
اعلی مقام عطا فرمائے گا اور ہميں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا اور يوں ہم آپ
کو جنت ميں
ٰ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی صحبت و رفاقت اور ديدار سے محروم رہيں گے۔ جو ہميں دنيا ميں
حاصل ہے۔ چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت اتار کر ان کی تسلی کا سامان فرمايا )ابن کثير( بعض
صحابہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے بطور خاص نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے جنت ميں رفاقت کی
درخواست کی )اسالک مرافقتک فی الجنۃ( جس پر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں کثرت سے
نفلی نماز پﮍھنے کی تاکيد فرمائی )فأعنی علی نفسک بکثرة السجود( پس تم کثرت سجود کے
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ساتھ ميری مدد کرو۔ عالوه ازيں ايک اور حديث ہے )التاجر الصدوق االمين مع النبيين
والصديقين والشہداء( )ترمذی۔ کتاب البيوع باب ماجاء فی التجار وتسميۃ النبی صلی ﷲ عليہ وسلم
اياھم( راست باز ،امانت دار ،تاجر انبيا ،صديقين اور شہدا کے ساتھ ہوگا۔ صديقيت ،کمال ايمان
وکمال اطاعت کا نام ہے ،نبوت کے بعد اس کا مقام ہے امت محمديہ ميں اس مقام ميں حضرت
ابو بکر صديق رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ سب سے ممتاز ہيں۔ اور اسی ليے باالتفاق غير انبياء ميں وه
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے بعد افضل ہيں ،صالح وه ہے جو ﷲ کے حقوق اور بندوں کے حقوق
کامل طور پر ادا کرے اور ان ميں کوتاہی نہ کرے۔
ٰذ ِ َكل اﻟْﻔَﻀْ ُﻞ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 70
تعالی کی طرف سے ہے اور کافی ہے ﷲ ٰ
يہ فضل ﷲ ٰ
تعالی جاننے واال ہے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﺧ ُُﺬ ْوا ِﺣ ْﺬ َرُ ْﰼ ﻓَﺎﻧْ ِﻔ ُﺮ ْوا ﺛُ َﺒ ٍ
ﺎت َا ِو اﻧْ ِﻔ ُﺮ ْوا َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ 71
اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو ) (١پھر گروه گروه بن کر کوچ کرو يا سب کے سب
اکھٹے ہو کر نکلو۔
٧١۔ِ ١ح ْذ َر ُک ْم )اپنا بچاؤ اختيار کرو( اسلحہ اور سامان جنگ اور ديگر ذرائع سے۔
اهلل ﻋَ َ َّﲇ ِا ْذ ﻟ َ ْﻢ اَ ُﻛ ْﻦ َّﻣ َﻌﮭ ُْﻢ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا 72
َوا َِّن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ُﻴ َﺒ ِّﻄ َ َّﱧ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َا َﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُ ْﲂ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ﻗَﺎ َل ﻗَﺪْ َاﻧْ َﻌ َﻢ ٰ ّ ُ
اور يقينا ً تم ميں بعض وه بھی ہيں جو پس و پيش کرتے ہيں ) (١پھر اگر تمہيں کوئی نقصان ہوتا
ہے تو وه کہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی نے مجھ پر بﮍا فضل کيا کہ ميں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔
٧٢۔ ١يہ منافقين کا ذکر ہے۔ پس و پيش کا مطلب ،جہاد ميں جانے سے گريز کرتے اور پيچھے
ره جاتے۔
َوﻟَﯩ ْﻦ َا َﺻﺎﺑَ ُ ْﲂ ﻓَﻀْ ٌﻞ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْۢﻦ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺑَﻴْﻨَ ٗﻪ َﻣ َﻮ َّد ٌة ٰﻳ ّﻠَ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ُﻛ ْﻨ ُﺖ َﻣ َﻌﮭ ُْﻢ ﻓَ َﺎﻓُ ْﻮ َز ﻓَ ْﻮ ًزا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 73
ِٕاور اگر تمہيں ﷲ ٰ
تعالی کا کوئی فضل ) (١مل جائے تو اس طرح کہ گويا تم ميں ان ميں دوستی
تھی ہی نہيں ) (٢کہتے ہيں کاش! ميں بھی ان کے ہمراه ہوتا تو بﮍی کاميابی کو پہنچتا )(٣۔
٧٣۔ ١يعنی جنگ ميں فتح و غلبہ اور غنيمت۔
٧٣۔ ٢يعنی گويا وه تمہارے اہل دين ميں سے ہی نہيں بلکہ اجنبی ہيں۔
٧٣۔ ٣يعنی مال غنيمت سے حصہ حاصل کرنا جو اہل دنيا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔
َﴩ ْو َن اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﻘﺎ ِﺗ ْﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﻓَﻠْ ُﻴ َﻘﺎ ِﺗ ْﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ ُﻴ ْﻘﺘَ ْﻞ َا ْو ﻳ َ ْﻐ ِﻠ ْﺐ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻧُﺆْ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 74
اهلل َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ ْ ُ
پس جو لوگ دنيا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بيچ چکے ہيں ) (١انہيں ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں
جہاد کرنا چاہيے اور جو شخص ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے يا غالب آ
جائے ،يقينا ً ہم اسے بہت بﮍا ثواب عنايت کرتے ہيں۔
٧٤۔َ ١ش َر ٰی ٰ
يش ٰ
ری ،کے معنی بيچنے کے بھی آتے ہيں اور خريدنے کے بھی۔ متن ميں پہال
ترجمہ اختيار کيا گيا ہے اس اعتبار سے )فليقاتل( کا فاعل )الذين يشرون الحيوة( اگر اس کے
معنی خريدنے کے کئے جائيں تو اس صورت ميں الذين مفعول بنے گا اور فليقاتل کا فاعل
المومن النافر )راه جہاد ميں کوچ کرنے والے مومن( محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لﮍيں
جنہوں نے آخرت بيچ کر دنيا خريد لی۔ يعنی جنہوں نے دنيا کے تھوڑے سے مال کی خاطر
اپنے دين کو فروخت کر ديا۔ مراد منافقين اور کافرين ہونگے )ابن کثير نے يہی مفہوم بيان کيا
ہے(
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َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َواﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘﻀْ َﻌ ِﻔ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ ّ ِاﻟﺮ َﺟﺎلِ َو اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء َو اﻟْ ِﻮ ْ َدل ِان َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا ْﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ٰﮬ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ َّ
اﻟﻈﺎ ِﻟ ِﻢ َا ْﻫﻠُﮭَﺎ ۚ َوا ْﺟ َﻌ ْﻞ ﻟَّﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ

َّ ُدلﻧ َْﻚ َو ِﻟﻴًّ ۢـﺎ ڌ َّو ْاﺟ َﻌ ْﻞ ﻟَّﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧ َْﻚ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ۭ 75

بھال کيا وجہ ہے کہ تم ﷲ کی راه ميں اور ان ناتواں مردوں ،عورتوں اور ننھے ننھے بچوں
کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو يوں دعائيں مانگ رہے ہيں کہ اے ہمارے پروردگار!
ان ظالموں کی بستی سے ہميں نجات دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے حمايتی مقرر
کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا )(١
٧٥۔ ١ظالموں کی بستی سے مراد )نزول کے اعتبار سے( مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد وہاں باقی ره
جانے والے مسلمان خاص طور پر بوڑھے مرد ،عورتيں اور بچے ،کافروں کے ظلم ستم سے
تنگ آکر ﷲ کی بارگاه ميں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کو متنبہ فرمايا
کہ تم ان مستضعفين کو کفار سے نجات دالنے کے لئے جہاد کيوں نہيں کرتے؟ اس آيت سے
استدالل کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس عالقے ميں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار
اور نرغا کفار ميں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر يہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان
کافروں سے ظلم و ستم سے بچانے کے لئے جہاد کريں ،يہ جہاد دوسری قسم کا ہے يعنی دين
کی نشرو اشاعت اور کلمۃ ﷲ کے غلبے کے لئے لﮍنا جس کا ذکر اس سے پہلی آيت ميں اور
مابعد کی آيت ميں ہے۔

َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ َّ

اﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ ِت ﻓَ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮٓا َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۚ ِا َّن َﻛ ْﻴﺪَ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ َﰷ َن ﺿَ ِﻌ ْﻴ ًﻔﺎ ۧ 76
جو لوگ ايمان الئے ہيں وه تو ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں جہاد کرتے ہيں اور جن لوگوں نے کفر کيا،
وه ﷲ ٰ
تعالی کے سوا اوروں کی راه ميں لﮍتے ہيں ) (١پس تم شيطان کے دوستوں سے جنگ
کرو يقين مانو کہ شيطانی حيلہ ) بالکل بودا اور( سخت کمزور ہے۔ )(٢
٧٦۔ ١مومن اور کافر ،دونوں کو جنگوں کی ضرورت پيش آتی ہے۔ ليکن دونوں کے مقاصد
جنگ ميں عظيم فرق ہے ،مومن ﷲ کے لئے لﮍتا ہے ،محض طلب دنيا يا ہوس ملک گيری کی
خاطر نہيں۔ جب کہ کافر کا مقصد يہی دنيا اور اس کے مفادات ہوتے ہيں۔
٧٦۔ ٢مومنوں کو ترغيب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لئے حيلے اور مکر کمزور
ہوتے ہيں ،ان کے ظاہری اسباب کی فروانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو تمہاری ايمانی قوت
اور عزم جہاد کے مقابلے ميں شيطان کے يہ حيلے نہيں ٹھہر سکتے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ ِﻘﺘَ ُﺎل ِا َذا ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣﻨْﮭُ ْﻢ َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن اﻟﻨَّ َﺎس َﻛ َﺨ ْﺸـ َﻴ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل َا ْو َاﺷَ َّﺪ ﺧ َْﺸـ َﻴ ًﺔ ۚ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﮭ ُْﻢ ُﻛﻔُّ ْﻮٓا َاﻳْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ِﻟ َﻢ َﻛ َﺘﺒْ َﺖ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ اﻟْ ِﻘﺘَﺎ َل ۚ ﻟَ ْﻮ َﻻ ٓ َاﺧ َّْﺮﺗَﻨَﺎ ٓ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ﻗَ ِﺮﻳْ ٍﺐ ۭ ﻗُ ْﻞ َﻣﺘَﺎ ُع ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ۚ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ ٰﻘﻰ ۣ َو َﻻ ﺗ ُْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻓَ ِﺘ ْﻴ ًﻼ 77
کيا تم نے نہيں ديکھا جنہيں حکم کيا گيا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازيں پﮍھتے
رہو اور زکوة ادا کرتے رہو ،پھر جب انہيں جہاد کا حکم ديا گيا تو اسی وقت ان کی ايک
جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جيسے ﷲ ٰ
تعالی کا ڈر ہو ،بلکہ اس سے بھی زياده ،اور
کہنے لگے اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کيوں فرض کر ديا ) (١کيوں ہميں تھوڑی سی
زندگی اور نہ جينے ديا؟ ) (٢آپ کہہ ديجئے کہ دنيا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور
پرہيزگاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ايک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ
رکھا جائے گا۔
٧٧۔ ١مکے ميں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لﮍنے کے قابل نہيں تھے اس
لئے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہيں قتال سے روکے رکھا گيا اور دو باتوں کی تاکيد کی
جاتی رہی ،ايک يہ کہ کافروں کے ظالمانہ رويے کو صبر اور حوصلے سے برداشت کريں اور
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عفو و درگزر سے کام ليں۔ دوسرے يہ کہ نماز ،زکوة اور ديگر عبادات و تعليمات پر عمل کا
اہتمام کريں تاکہ ﷲ ٰ
تعالی سے ربط و تعلق مضبوط بنيادوں پر استوار ہو جائے۔ ليکن ہجرت کے
بعد جب مدينہ ميں مسمانوں کی طاقت مجتمع ہوگئی تو پھر انہيں قتال کی اجازت دے دی گئی
اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کيا۔ اس پر
آيت ميں مکی دور کی ان کی آرزو ياد دال کر کہا جا رہا ہے کہ اب يہ مسلمان حکم جہاد سن کر
خوف زده کيوں ہو رہے ہيں جب کہ يہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خوہش کے مطاپق ہے۔ آيات
قرآن ميں تحريف  :آيت کا پہال حصہ جس ميں کف ايدی )لﮍائی سے ہاتھ روکے رکھنے( کا
حکم ہے۔
٧٧۔ ٢اس کا دوسرا ترجمہ يہ بھی کيا گيا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لئے مؤخر
ب سے مراد موت يا فرض جہاد کی مدت ہے )ابن کثير(۔
جل قَري ٍ
کيوں نہ کر ديا يعنی اَ ٍ
َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻳُﺪْ ِر ْﻛ ُّ ُﲂ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت َوﻟ َ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِ ْﰲ ﺑُ ُﺮ ْوجٍ ُّﻣﺸَ ـ َّﻴﺪَ ٍة ۭ َوا ِْن ﺗ ُِﺼ ْﺒﮭ ُْﻢ َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ٰﻫ ِﺬﻩٖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َوا ِْن ﺗ ُِﺼ ْﺒﮭ ُْﻢ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٌﺔ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ٰﻫ ِﺬﻩٖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ ۭ ُﻗ ْﻞ
ﰻ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
ُ ٌّ
اهلل ۭ ﻓَ َﻤﺎلِ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم َﻻ ﻳَ َﲀد ُْو َن ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن َﺣ ِﺪﻳْﺜًﺎ 78
تم جہاں کہيں بھی ہو موت تمہيں آ کر پکﮍے گی گو تم مضبوط قلعوں ميں ہو ) (١اور اگر انہيں
کوئی بھالئی ملتی ہے تو کہتے ہيں کہ يہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی
پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہيں کہ يہ تيری طرف سے ہے ) (٢انہيں کہہ دو کہ يہ سب کچھ ﷲ
ٰ
تعالی کی طرف سے ہے۔ انہيں کيا ہوگيا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قريب نہيں )(٣
٧٨۔ ١ايسے کمزور مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ايک تو يہ دنيا فانی ہے
اور اس کا فائده عارضی ہے جس کے لئے تم کچھ مہلت طلب کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے ميں
آخرت بہت بہتر اور پائيدار ہے جس کے اطاعت ٰالہی کے صلے ميں تم سزاوار ہوگے۔ دوسرے
يہ جہاد کرو يا نہ کرو ،موت تو اپنے وقت پر آکر رہے گی چاہے تم مضبوط قلعوں ميں بند ہو
کر بيٹھ جاؤ پھر جہاد سے گريز کا کيا فائده؟ مضبوط برجوں سے مراد مضبوط اور بلند و باال
فصيلوں والے قلعے ہيں۔
٧٨۔ ٢يہاں سے پھر منافقين کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سابقہ امت کے منکرين کی طرح انہوں
نے بھی کہا کہ بھالئی )خوش حالی ،غلے کی پيداوار ،مال اوالد کی فروانی وغيره( ﷲ کی
طرف سے ہے اور برائی )قحط سالی ،مال و دولت ميں کمی وغيره( اے محمد صلی ﷲ عليہ
وسلم تيری طرف سے ہے يعنی تيرے دين اختيار کرنے کے نتيجے ميں آئی ہے۔ جس طرح
موسی عليہ السالم اور قوم فرعون کے بارے ميں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' جب انہيں
حضرت
ٰ
بھالئی پہنچتی ہے تو کہتے ہيں ،يہ ہمارے لئے ہے ،يعنی ہم اس کے مستحق ہيں اور جب کوئی
موسی عليہ السالم اور ان کے پيروکاروں سے بدشگوفی پکﮍتے
برائی پہنچتی ہے تو حضرت
ٰ
ہيں يعنی نعوز با ان کی نحوست کا نتيجہ بتالتے ہيں۔ )االعراف۔(١٣١
٧٨۔ ٣يعنی بھالئی اور برائی دونوں ﷲ کی طرف سے ہی ہے ليکن يہ لوگ قلت فہم و علم اور
کثرت جہل اور ظلم کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہيں پاتے۔
َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑ َ َﻚ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺴـﻨَ ٍﺔ ﻓَ ِﻤ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۡ َو َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑ َ َﻚ ِﻣ ْﻦ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٍﺔ ﻓَ ِﻤ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ َﻚ َۭو َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا 79
تجھے جو بھالئی ملتی ہے وه ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ہے ) (١اور جو برائی پہنچتی ہے وه
تيرے اپنے نفس کی طرف سے ہے ) (٢ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پيغام پہنچانے واال بنا کر
بھيجا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی گواه کافی ہے۔
٧٩۔١يعنی اس کے فضل و کرم سے ہے يعنی کسی نيکی يا اطاعت کا صلہ نہيں ہے ،کيونکہ
نيکی کی توفيق بھی دينے واال ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے۔ عالوه ازيں اس کی نعمتيں اتنی بےپاياں ہيں کہ
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ايک انسان کی عبادت و اطاعت اس کے مقابلے ميں کوئی حيثيت نہيں رکھتی۔ اس لئے ايک
حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا جنت ميں جو بھی جائے گا ،محض ﷲ کی رحمت
سے جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے نہيں صحابہ اکرام رضوان ﷲ علھيم اجمعين نے عرض
کيا يارسول ﷲ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی ﷲ کی رحمت کے بغير جنت ميں نہيں جائيں گے آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ ' ہاں جب تک ﷲ مجھے بھی اپنے ،دامان رحمت ميں نہيں
ڈھانک لے گا جنت ميں نہيں جاؤں گا ' )صحيح بخاری(
٧٩۔٢۔ يہ برائی بھی اگرچہ ﷲ کی مشيت سے ہی آتی ہے۔ جيسا کہ "کل من عند ﷲ" سے واضح
ہے ليکن يہ برائی کسی گناه کی عقبيت يا اس کا صلہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمايا يہ تمہارے نفس
سے ہے يعنی تمہاری غلطيوں ،کوتاہيوں اور گناہوں کا نتيجہ ہے۔ جس طرح فرمايا تمہيں جو
مصيبت پہنچتی ہے ،وه تمہارے اپنے عملوں کا نتيجہ ہے اور بہت سے گناه تو معاف ہی فرما
ديتا ہے۔

اهلل ۚ َو َﻣ ْﻦ ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺣ ِﻔ ْﻴ ًﻈﺎ ۭ 80
َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻄﻊ ِ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻓَﻘَﺪْ َا َﻃﺎ َع ٰ ّ َ
اس رسول )صلی ﷲ عليہ وسلم( کی جو اطاعت کرے اسی نے ﷲ ٰ
تعالی کی فرمانبرداری کی
اور جو منہ پھير لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہيں بھيجا۔
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳَ ْﻜﺘُ ُﺐ َﻣﺎ ﻳُ َﺒ ِﻴ ّﺘُ ْﻮ َن ۚ ﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َوﺗ ََﻮ َّ ْ
اهلل ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻃﺎﻋَ ٌﺔ ۡ ﻓَ ِﺎ َذا ﺑَ َﺮ ُز ْوا ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ ﺑَﻴ َّ َﺖ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ ﻏَ ْ َﲑ َّ ِاذل ْي ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُل ۭ َو ٰ ّ ُ
ِٕ
81
يہ کہتے ہيں کہ اطاعت ہے ،پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہيں تو ان ميں سے
ايک جماعت ،جو بات آپ نے يا اس نے کہی ہے اس کے خالف راتوں کو مشوره کرتی ہے )(١
ان کی راتوں کی بات چيت ﷲ لکھ رہا ہے ،تو آپ ان سے منہ پھير ليں اور ﷲ پر بھروسہ
رکھيں ﷲ ٰ
تعالی کافی کارساز ہے۔
٨١۔١يعنی يہ منافقين آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی مجلس ميں جو باتيں ظاہر کرتے۔ راتوں کو ان
کے برعکس باتيں کرتے اور سازشوں کے جال بنتے ہيں۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان سے
اعراض کريں اور ﷲ پر توکل کريں ان کی باتيں اور سازشيں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو کوئی
نقصان نہيں پہنچا سکيں گی کيونکہ آپ کا ولی اور کارساز ﷲ ہے۔
َاﻓَ َﻼ ﻳ َ َﺘﺪَ ﺑ َّ ُﺮ ْو َن اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن َۭوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ﻏَ ْ ِﲑ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َﻮ َﺟﺪُ ْوا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ا ْﺧ ِﺘ َﻼﻓًﺎ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا 82
کيا يہ لوگ قرآن ميں غور نہيں کرتے؟ اگر يہ ﷲ ٰ
تعالی کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا
تو يقينا ً اس ميں بھی کچھ اختالف پاتے )(١۔
٨٢۔ ١قرآن کريم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اس ميں غور و تدبر کی تاکيد کی جا رہی
ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لئے ايک معيار بھی بتاليا گيا کہ اگر يہ کسی انسان کا بنايا
ہوا کالم ہوتا )جيسا کہ کفار کا خيال ہے( اس کے مضامين اور بيان کرده واقعات ميں تعارض و
تناقص ہوتا۔ کيونکہ ايک تو يہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہيں ہے۔ ايک ضخيم اور مفصل کتاب
ہے ،جس کا ہر حصہ اعجاز و بالغت ميں ممتاز ہے۔ حاالنکہ انسان کی بنائی ہوئی بﮍی تصنيف
ميں زبان کا معيار اور اس کی فصاحت و بالغت قائم ہی نہيں رہتی ،دوسرے ،اس ميں پچھلی
قوموں کے واقعات بھی بيان کئے گئے ہيں۔ جنہيں ﷲ عالم الغيوب کے سواء کوئی اور بيان نہيں
کر سکتا۔ تيسرے ان حکايات و قصص ميں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے
سے چھوٹا کوئی جزئيہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حاالنکہ ايک انسان گزشتہ واقعات
بيان کرے تو تسلسل کی کﮍياں ٹوٹ جاتی ہيں اور ان کی تفصيالت ميں تعارض و تضاد واقع
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ہوتا ہے۔ قرآن کريم کے ان تمام انسانی کوتاہيوں سے مبراء ہونے کے صاف معنی يہ ہيں کہ يہ
يقينا کالم ٰالہی ہے اس نے فرشتے کے ذريعے سے اپنے آخری پيغمبر حضرت محمد رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم پر نازل فرمايا ہے۔
َوِا َذا َﺟﺎۗ َء ُﮬ ْﻢ َا ْﻣ ٌﺮ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﻦ َا ِو اﻟْﺨ َْﻮ ِف َا َذاﻋ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ َۭوﻟ َ ْﻮ َرد ُّْو ُﻩ ِا َﱃ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َوا ٰ ِٓﱃ ُا ِوﱄ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ﻟ َ َﻌ ِﻠ َﻤ ُﻪ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﻨْۢﺒ ُِﻄ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ
َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ َﻻﺗ َّ َﺒ ْﻌ ُ ُﱲ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 83
جہاں انہيں کوئی خبر امن کی يا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر ديا،
حاالنکہ اگر يہ لوگ اس رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے اور اپنے ميں سے ايسی باتوں کی تہہ
تک پہنچنے والوں کے حوالے کر ديتے تو اس کی حقيقت وه لوگ معلوم کر ليتے جو نتيجہ اخذ
کرتے ہيں ) (١اور اگر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے
عالوه تم سب شيطان کے پيروکار بن جاتے۔
٨٣۔ ١يہ بعض کمزور اور جلدباز مسلمانوں کا رويہ ،ان کی اصالح کی غرض سے بيان کيا جا
رہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کاميابی اور دشمن کی ہالکت و شکست کی خبر
ہے۔ )جس کو سن کر امن اور اطمينان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتيجے ميں بعض
دفعہ ضرورت سے زياده پر اعتمادی پيدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے( اور خوف
کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہالکت کی خبر ہے )جس سے
مسلمانوں ميں افسردگی پھيلنے اور ان کے حوصلے پست ہونے کا امکان ہوتا ہے( اس لئے
انہيں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبريں ،چاہے امن کی ہوں يا خوف کی انہيں سن کر عام
لوگوں ميں پھيالنے کے بجائے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس پہنچا دو يا اہل علم و
تحقيق ميں انہيں پہنچا دو تاکہ وه ديکھيں کہ يہ خبر صحيح ہے يا غلط؟ اگر صحيح ہے تو اس
وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفيد ہے يا بےخبر رہنا يہ اصول ويسے تو عام حاالت ميں
بھی بﮍا اہم ہے ليکن حالت جنگ ميں تو اس کی اہميت و افاديت بہت ہی زياده ہے۔ استنباط کا
ماده نبط ہے نبط اس پانی کو کہتے ہيں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے۔ اسی
ليے استنباط تحقيق اور بات کی تہہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ )فتح القدير(
ﻓَ َﻘﺎ ِﺗ ْﻞ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َاﺷَ ُّﺪ َ ْاب ًﺳﺎ َّو َاﺷَ ُّﺪ ﺗَ ْﻨ ِﻜ ْﻴ ًﻼ 84
اهلل ۚ َﻻ ﺗُ َﳫَّ ُﻒ ِا َّﻻ ﻧ َ ْﻔ َﺴ َﻚ َو َﺣ ّ ِﺮ ِض اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۚ َﻋ َﴗ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﻳ َّ ُﻜ َّﻒ َ ْاب َس َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۭ َو ٰ ّ ُ
تو ﷲ ٰ
تعالی کی راه ميں جہاد کرتا ره ،تجھے صرف تيری ذات کی نسبت حکم ديا جاتا ہے ،ہاں
ايمان والوں کو رغبت دالتا ره ،بہت ممکن ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کافروں کی جنگ کو روک دے اور
ﷲ ٰ
تعالی سخت قوت واال ہے اور سزا دينے ميں بھی سخت ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ُّﻣ ِﻘ ْﻴﺘًﺎ 85
َﻣ ْﻦ ﻳ َّْﺸ َﻔ ْﻊ ﺷَ َﻔﺎﻋَ ًﺔ َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل ﻧ َِﺼﻴ ٌْﺐ ِ ّﻣﻨْﮭَﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّْﺸ َﻔ ْﻊ ﺷَ َﻔﺎﻋَ ًﺔ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ًﺔ ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل ِﻛ ْﻔ ٌﻞ ِّﻣﻨْﮭَﺎ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
جو شخص کسی نيکی يا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو
برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس ميں سے ايک حصہ ہے ،اور ﷲ ٰ
تعالی
ہرچيز پر قدرت رکھنے واال ہے۔
اهلل َﰷ َن ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َﺣ ِﺴﻴْ ًﺒﺎ 86
َوِا َذا ُﺣ ِﻴّ ْﻴ ُ ْﱲ ِﺑ َﺘ ِﺤ َّﻴ ٍﺔ ﻓَ َﺤـ ُّﻴ ْﻮا ِ َاب ْﺣ َﺴ َﻦ ِﻣﻨْﮭَﺎ ٓ َا ْو ُرد ُّْو َﮬﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
اور جب تمہيں سالم کيا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو يا انہی الفاظ کو لوٹا دو ) (١بےشبہ
ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کا حساب لينے واال ہے۔
٨٦۔١تحيۃ اصل ميں تحيۃ )تفعلۃ( ہے يا کے يا ميں ادغام کے بعد تحيۃ ہوگيا۔ اس کے معنی ہيں۔
درازی عمر کی دعا )الدعاء بالحياة( يہاں يہ سالم کرنے کے معنی ميں ہے۔ )فتح القدير( زياده
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اچھا جواب دينے کی تفسير حديث ميں اس طرح آئی ہے کہ السالم عليکم کے جواب ميں و
رحمتہ ﷲ کا اضافہ اور السالم عليکم و رحمتہ ﷲ کے جواب ميں و برکاتہ کا اضافہ کر ديا
جائے۔ ليکن کوئی السالم عليکم ورحمتہ ﷲ و برکاتہ کہے تو پھر اضافے کے بغير انہی الفاظ
ميں جواب ديا جائے ،ايک اور حديث ميں ہے کہ صرف السالم عليکم کہنے سے دس نيکياں اور
اس کے ساتھ و رحمتہ ﷲ کہنے سے بيس نيکياں اور برکاتہ کہنے سے تيس نيکياں ملتی ہيں۔
)مسند احمد ،جلد٤ص (٤٤٠،٤٣٩ياد رہے کہ يہ حکم مسلمانوں کے ليے ہے ،يعنی ايک مسلمان
ٰ
نصاری کو سالم کرنا ہو تو ايک
جب دوسرے مسلمان کو سالم کرے۔ ليکن اہل ذمہ يعنی يہود و
تو ان کو سالم کرنے ميں پہل نہ کی جائے۔ دوسرے اضافہ نہ کيا جائے بلکہ صرف و عليکم
کے ساتھ جواب ديا جائے )صحيح بخاری کتاب االستيذان۔ مسلم ،کتاب السالم(
َا ٰ ّ ُهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ ۭ ﻟ َ َﻴ ْﺠ َﻤ َﻌﻨَّ ُ ْﲂ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ َا ْﺻﺪَ ُق ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل َﺣ ِﺪﻳْﺜًﺎ ۧ 87
ﷲ وه ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں وه تم سب کو يقينا ً قيامت کے دن جمع کرے گا جس
کے )آنے( ميں کوئی شک نہيں ﷲ ٰ
تعالی سے زياده سچی بات واال اور کون ہوگا۔
اهلل ﻓَﻠَ ْﻦ َﲡِﺪَ َ ٗهل َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 88
ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ِﻓﺌَ َﺘ ْ ِﲔ َو ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْر َﻛ َﺴﮭ ُْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۭ َاﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﲥَ ْﺪُ ْوا َﻣ ْﻦ َاﺿَ َّﻞ ٰ ّ ُ
تمہيں کيا ہوگيا ہے؟ کہ منافقوں ميں دو گروه ہو رہے ہو؟ ) (١انہيں تو ان کے اعمال کی وجہ
تعالی نے اوندھا کر ديا ہے۔ ) (٢اب کيا تم يہ منصوبے بنا رہے ہو کہ ﷲ ٰ
سے ﷲ ٰ
تعالی کے
گمراه کئے ہوؤں کو تم راه راست پر ال کھﮍا کرو ،جسے ﷲ ٰ
تعالی راه بھال دے تو ہرگز اس کے
لئے کوئی راه نہ پائے گا )(٣
٨٨۔ ١يہ استفہام انکار کے لئے ہے يعنی تمہارے درميان ان منافقين کے بارے ميں اختالف نہيں
ہونا چاہيے تھا۔ ان منافقين سے مراد وه ہيں جو احد کی جنگ ميں مدينہ سے کچھ دور جا کر
واپس آگئے تھے ،ہماری بات نہيں مانی گئی )صحيح بخاری سوره ،نساء صحيح مسلم ،کتاب
المنافقين( جيسا کہ تفصيل ميں پہلے گزر چکی ہے۔ ان منافقين کے بارے ميں اس وقت مسلمانوں
کے دو گروه بن گئے ،ايک گروه کا کہنا ہے کہ ہميں ان منافقين سے )بھی( لﮍنا چاہئے ،دوسرا
گروه اسے مصلحت کے خالف سمجھتا تھا۔
٨٨۔َ ٢ک َسبُوا )اعمال( سے مراد رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی مخالفت اور جہاد سے اعراض
ہے۔ ار َکسھُ ْم۔ اوندھا کر ديا يعنی جس کفر و ضاللت سے نکلے تھے ،اسی ميں مبتال کر ديا ،يا
اس کے سبب ہالک کر ديا۔
٨٨۔ ٣جس کو ﷲ گمراه کر دے يعنی مسلسل کفر و عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا
دے ،انہيں کوئی راه ياب نہيں کر سکتا۔
َود ُّْوا ﻟ َ ْﻮ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن َ َامك َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮ َن َﺳ َﻮا ۗ ًء ﻓَ َﻼ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء َﺣ ٰ ّﱵ ﻳُﮭَﺎﺟِ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَﺨ ُُﺬ ْو ُﮬ ْﻢ َوا ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ َﺣ ْﻴ ُﺚ َو َﺟﺪْ ﺗ ُّ ُﻤ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ۠ َو َﻻ

ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َو ِﻟﻴًّﺎ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ۙ 89
ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وه ہيں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر
سب يکساں ہو جاؤ ،پس جب تک يہ اسالم کی خاطر وطن نہ چھوڑيں ان ميں سے کسی کو
حقيقی دوست نہ بناؤ ) (١پھر اگر يہ منہ پھير ليں تو انہيں پکﮍو ) (٢اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ
لگ جائيں ) (٣خبردار ان ميں سے کسی کو اپنا رفيق اور مددگار نہ سمجھ بيٹھنا۔
٨٩۔ ١ہجرت )ترک وطن( اس بات کی دليل ہوگی کہ اب يہ مخلص مسلمان ہوگئے ہيں۔ اس
صورت ميں ان سے دوستی اور محبت جائز ہوگی۔
٨٩۔ ٢يعنی جب تمہيں ان پر قدرت و طاقت حاصل ہو جائے۔
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٩٨۔ ٣حالل ہو يا حرام۔
اهلل ﻟ َ َﺴﻠ َّ َﻄﮭ ُْﻢ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَﻠَ ٰﻘﺘَﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ ۚ ﻓَ ِﺎ ِن
ﴫ ْت ُﺻﺪُ ْو ُر ُﮬ ْﻢ َا ْن ﻳ ُّ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ َا ْو ﻳُ َﻘﺎﺗِﻠُ ْﻮا ﻗَ ْﻮ َﻣﮭ ُْﻢ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ِﺼﻠُ ْﻮ َن ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮم ٍ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻴﺜ ٌَﺎق َا ْو َﺟﺎۗ ُء ْو ُ ْﰼ َﺣ ِ َ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 90
اﻟﺴ َ َﲅ ۙ ﻓَ َﻤﺎ َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
ا ْﻋ َ َﱱﻟُ ْﻮ ُ ْﰼ ﻓَ َ ْﲅ ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ َو َاﻟْ َﻘ ْﻮا ِاﻟَ ْﻴ ُ ُﲂ َّ
سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہده ہو چکا ہے يا جو
تمہارے پاس اس حالت ميں آئيں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہيں اور اپنی قوم سے
بھی جنگ کرنے ميں تنگ دل ہيں ) (١اور اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو انہيں تم پر مسلط کر ديتا اور تم
سے يقينا ً جنگ کرتے ) (٢پس اگر يہ لوگ تم سے کناره کشی اختيار کرليں اور تم سے لﮍائی نہ
کريں اور تمہاری جانب صلح کا پيغام ڈاليں ) (٣تو ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے ان پر کوئی راه
لﮍائی کی نہيں کی۔
ٰ
مستثنی ہيں۔ ايک وه
٩٠۔١يعنی جن سے لﮍنے کا علم ديا جا رہا ہے۔ اس سے دو قسم کے لوگ
لوگ جو ايسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہيں۔ يعنی ايسی قوم کے فرد ہيں يا اس کی پناه ميں
ہيں جس قوم سے تمہارا معاہده ہے۔ دوسرے وه جو تمہارے پاس اس حال ميں آتے ہيں کہ ان
کے سينے اس بات سے تنگ ہيں کہ وه اپنی قوم سے مل کر تم سے يا تم سے مل کر اپنی قوم
سے جنگ کريں يعنی تمہاری حمايت ميں لﮍنا پسند کرتے ہيں نہ تمہاری مخالفت ميں۔
٩٠۔ ٢يعنی يہ ﷲ کا احسان ہے کہ ان کو لﮍائی سے الگ کر ديا ورنہ اگر ﷲ ٰ
تعالی ان کے دل
ميں بھی اپنی قوم کی حمايت ميں لﮍنے کا خيال پيدا کر ديتا تو يقينا وه بھی تم سے لﮍتے۔ اس
لئے اگر واقعی يہ لوگ جنگ سے کناره کش رہيں تو تم بھی ان کے خالف کوئی اقدام مت کرو۔
٩٠۔ ٣کناره کش رہيں ،نہ لﮍيں ،تمہاری جانب صلح کا پيغام ڈاليں ،سب کا مفہوم ايک ہی ہے۔
تاکيد اور وضاحت کے لئے تين الفاظ استعمال کئے گئے ہيں۔ تاکہ مسلمان ان کے بارے ميں
محتاط رہيں کيونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی عليحده ہيں اور ان کی يہ عليحدگی مسلمانوں
کے مفاد ميں بھی ہے ،اسی لئے اس کو ﷲ ٰ
تعالی نے بطور احسان کے ذکر کيا ہے۔ اس لئے
جب وه مزکوره حال پر قائم رہيں ان سے مت لﮍو! اس کی مثال وه جماعت بھی ہے جس کا تعلق
بنی ہاشم سے تھا ،يہ جنگ بدر والے دن مشريکين مکہ کے ساتھ ميدان جنگ ميں تو آئے تھے،
ليکن يہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لﮍنا پسند نہيں کرتے تھے ،جيسے حضرت عباس
رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ عم رسول صلی ﷲ عليہ وسلم وغيره جو ابھی تک مسلمان نہيں ہوئے تھے،
اسی ليے ظاہر طور پر کافروں کے کيمپ ميں تھے۔ اس ليے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
حضرت عباس رضی ﷲ کو قتل کرنے سے روک ديا اور انہيں صرف قيدی بنانے پر اکتفا کيا۔
سلم يہاں مسالمۃ يعنی صلح کے معنی ميں ہے
اﻟﺴ َ َﲅ َوﻳَ ُﻜﻔُّ ْﻮٓا َاﻳْ ِﺪﻳَﮭ ُْﻢ ﻓَﺨ ُُﺬ ْو ُﮬ ْﻢ َوا ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮ ُﮬ ْﻢ
َﺳـ َﺘﺠِ ﺪُ ْو َن ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن َّ ْاي َﻣﻨُ ْﻮ ُ ْﰼ َو َ ْاي َﻣﻨُ ْﻮا ﻗَ ْﻮ َﻣﮭ ُْﻢ ُۭﳇَّ َﻤﺎ ُرد ُّْوٓا ِا َﱃ اﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ ِﺔ ُا ْر ِﻛ ُﺴ ْﻮا ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َ ِﱱﻟُ ْﻮ ُ ْﰼ َوﻳُﻠْ ُﻘ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ُ ُﲂ َّ
َﺣ ْﻴ ُﺚ ﺛَ ِﻘ ْﻔﺘُ ُﻤ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ۭ َو ُاوﻟٰۗﯩ ُ ْﲂ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ 91ۧ
ِٕ
تم کچھ اور لوگوں کو ايسا بھی پاؤ گے جن کی )بظاہر( چاہت ہے کہ تم سے بھی امن ميں رہيں۔
اور اپنی قوم سے بھی امن ميں رہيں ) (١ليکن جب کبھی فتنہ انگيزی ) (٢کی طرف الئے جاتے
ہيں تو اوندھے منہ اس ميں ڈال ديئے جاتے ہيں پس اگر يہ لوگ تم سے کناره کشی نہ کريں اور
تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کريں اور اپنے ہاتھ نہ روک ليں تو انہيں پکﮍو اور مار ڈالو
جہاں کہيں بھی پاؤ يہی وه ہيں جن پر ہم نے تمہيں ظاہر حجت عنايت فرمائی )(٣۔
٩١۔ ١يہ ايک تيسرے گروه کا ذکر ہے جو منافقين کا تھا يہ مسلمانوں کے پاس آتے تو اسالم کا
اظہار کرتے تاکہ مسلمانوں سے محفوظ رہيں ،اپنی قوم ميں جاتے شرک بت پرستی کرتے تاکہ
وه انہيں اپنا ہی مذہب سمجھيں اور يوں دونوں سے مفادات حاصل کرتے۔
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٩١۔ ٢الفِ ْتنۃ سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اسی شرک ميں لوٹا ديئے جاتے۔ يا الفتنۃُ سے مراد
قتال ہے کہ جب انہيں مسلمانوں کے ساتھ لﮍنے کی طرف باليا يعنی لوٹايا جاتا ہے تو وه اس پر
آماده ہو جاتے ہيں،
٩١۔ ٣اس بات پر کہ واقعی ان کے دلوں ميں نفاق اور ان کے سينوں ميں تمہارے خالف بغض
ادنی کوشش دوباره فتنے )شرک( يا تمہارے خالف آماده قتال ہونے
و عناد ہے ،تب ہی وه يہ ٰ
ميں مبتال ہوگئے۔
ـــــــﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻗَﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ ﺧ ََﻄـًٔﺎ ﻓَﺘَ ْﺤ ِﺮْﻳ ُﺮ َرﻗَﺒَ ٍﺔ ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ٍﺔ َّو ِدﻳ َ ٌﺔ ُّﻣ َﺴﻠ َّ َﻤ ٌﺔ ِا ٰ ٓﱃ َا ْﮬ ِ ٖ ٓهل ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّ َّﺼ َّﺪ ُﻗ ْﻮا ۭ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻋَﺪُ ٍّو
َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ َا ْن ﻳ َّ ْﻘ ُﺘ َﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ ِا َّﻻ ﺧ ََﻄ ًٔ
ٓ
ﻟ َّ ُ ْﲂ َو ُﮬ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَﺘَ ْﺤ ِﺮﻳْ ُﺮ َرﻗَ َﺒ ٍﺔ ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ٍﺔ ۭ َوا ِْن َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮم ٍ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻴﺜ ٌَﺎق ﻓَ ِﺪﻳ َ ٌﺔ ُّﻣ َﺴﻠ َّ َﻤ ٌﺔ ِا ٰﱃ َا ْﮬ ِ ٖهل َو َ ْﲢ ِﺮﻳْ ُﺮ َرﻗَ َﺒ ٍﺔ ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ٍﺔ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َﳚِﺪْ ﻓَ ِﺼ َﻴﺎ ُم ﺷَ ﻬ َْﺮﻳْ ِﻦ
ُﻣﺘَ َﺘﺎ ِﺑ َﻌ ْ ِﲔ ۡ ﺗ َْﻮﺑ َ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ 92
اهلل ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دينا زيبا نہيں ) (١مگر غلطی سے ہو جائے )) (٢تو
اور بات ہے( جو شخص کسی مسلمان کو بالقصد مار ڈالے ،اس پر ايک مسلمان غالم کی گردن
آزاد کرانا اور مقتول کے عزيزوں کو خون بہا پہنچانا ہے ) (٣ہاں يہ اور بات ہے کہ وه لوگ
بطور صدقہ معاف کر ديں ) (٤اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وه مسلمان ،تو
صرف ايک مومن غالم کی گردن آزاد کرانی الزمی ہے ) (٥اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ
تم ميں اور ان ميں عہد و پيماں ہے تو خون بہا الزم ہے ،جو اس کے کنبے والوں کو پہنچايا
جائے اور ايک مسلمان غالم آزاد کرنا بھی ضروری ہے ) (٦پس جو نہ پائے اس کے ذمے
تعالی سے بخشوانے کے لئے اور ﷲ ٰ
لگاتار دو مہينے کے روزے ہيں ) (٧ﷲ ٰ
تعالی بخوبی
جاننے واال اور حکمت واال ہے۔
٩٢۔ ١يہ نفی۔ نہی کے معنی ميں ہے جو حرمت کی متقاضی ہے يعنی ايک مومن کو قتل کرنا
ممنوع اور حرام ہے تمہارے يہ الئق نہيں ہے کہ تم ﷲ کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کو ايذاء
پہنچاؤ ' يعنی حرام ہے۔
٩٢۔ ٢غلطی کے اسباب و وجوه متعدد ہو سکتے ہيں مقصد ہے کہ نيت اور اراده قتل کا نہ ہو۔
مگر بوجوه قتل ہو جائے۔
٩٢۔ ٣يہ قتل خطا کا جرمانہ بيان کيا جا رہا ہے جو دو چزيں ہيں۔ ايک بطور کفاره و استغفار
ہے يعنی مسلمان غالم کی گردن آزاد کرنا اور دوسری چيز بطور حق العباد کے ہے اور وه ہے
مقتول کے خون کے بدلے ميں جو چيز مقتول کے وارثوں کو دی جائے ،وه ديت کی مقدار
حديث کی روح سے سو اونٹ يا اسکے مساوی قيمت سونے چاندی يا کرنسی کی شکل ميں
ہوگی۔
٩٢۔ ٤معاف کر دينے کو صدقہ سے تعبير کرنے سے مقصد معافی کی ترغيب دينا ہے۔
٩٢۔ ٥يعنی اس صورت ميں ديت نہيں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے يہ بيان کی ہے کہ کيونکہ
اس کے وارث حربی کافر ہيں ،اس لئے وه مسلمان کی ديت لينے کے حقدار نہيں اس کی وجہ
سے اس کے خون کی حرمت کم ہے )فتح القدير(
٩٢۔ ٦يہ ايک تيسری صورت ہے اس ميں بھی وہی کفاره اور ديت ہے جو پہلی صورت ميں
ہے بعض نے کہا ہے کہ اگر مقتول معاہد )ذمی( ہو تو اس کی ديت مسلمان کی ديت سے نصف
ہوگی ،کيونکہ حديث ميں کافر کی ديت مسلمان کی ديت سے نصف بيان کی گئی ہے۔ ليکن زياده
صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تيسری صورت ميں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بيان
کيا جا رہا ہے۔
٩٢۔ ٧يعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت
ميں ديت کے ساتھ مسلسل لگاتار )بغير ناغہ کے( دو مہينے کے روزے ہيں۔ اگر درميان ميں
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ناغہ ہوگيا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ضروری ہونگے۔ جيسے حيض ،نفاس يا شديد
بيماری ،جو روزه رکھنے ميں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے ميں اختالف ہے۔ )ابن کثير(
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َوﻟ َ َﻌﻨَ ٗﻪ َو َاﻋَ َّﺪ َ ٗهل ﻋَ َﺬ ًااب َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 93
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻘ ُﺘ ْﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ ُّﻣﺘَ َﻌ ِّﻤﺪً ا ﻓَ َﺠ َﺰا ۗ ُؤ ٗﻩ َ َهجﲌَّ ُ ﺧ ِ ًٰدلا ِﻓ ْﻴﮭَﺎ َوﻏَ ِﻀ َﺐ ٰ ّ ُ
اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے ،اس کی سزا دوزخ ہے جس ميں وه ہميشہ رہے
تعالی کا غضب ہے ) (١اسے ﷲ ٰ
گا۔ اس پر ﷲ ٰ
تعالی نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بﮍا
عذاب تيار کر رکھا ہے۔
٩٣۔ ١يہ قتل عمد کی سزا ہے۔ قتل کی تين قسميں ہيں۔ ) (١قتل خطا )جس کا ذکر ماقبل کی آيت
ميں ہے( ) (٢قتل شبہ عمد جو حديث سے ثابت ہے۔ ) (٣قتل عمد جس کا مطلب ہے اراده اور
نيت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے ليے وه آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادتا ً قتل
کيا جا رہا ہے جيسے تلوار ،خنجر وغيره۔ آيت ميں مومن کے قتل پر نہايت سخت وعيد بيان کی
گئی ہے مثال اس کی سزا جہنم ہے جس ميں ہميشہ رہنا ہوگا نيز ﷲ کا غضب اور اس کی لعنت
اور عذاب عظيم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائيں بيک وقت کسی بھی گناه کی بيان نہيں کی گئيں۔
جس سے يہ واضح ہو جاتا ہے کہ ايک مومن کو قتل کرنا ﷲ کے ہاں کتنا بﮍا جرم ہے احاديث
ميں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعيديں بيان کی گئی ہيں۔ ) (٣مومن کے قاتل کی
توبہ قبول ہے يا نہيں؟ بعض علما مزکوره سخت وعيدوں کے پيش نظر قبول توبہ کے قائل نہيں۔
ليکن قرآن وحديث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناه معاف ہو سکتا ہے
)اال من تاب ٰ
وامن وعمل عمال صالحا( )الفرقان۔ (٧٠اور ديگر آيات توبہ عام ہيں۔ ہر گناه چاہے
چھوٹا ہو يا بﮍا يا بہت بﮍا توبۃ النصوح سے اس کی معافی ممکن ہے يہاں اس کی سزا جہنم جو
بيان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے توبہ نہيں کی تو اس کی يہ سزا ہے جو ﷲ
ٰ
تعالی اس جرم پر اسے دے سکتا ہے اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت ميں خلود )ہميشہ
جہنم ميں رہنے( کا مطلب بھی مکث طويل )لمبی مدت( ہے۔ کيونکہ جہنم ميں خلود کافروں اور
مشرکوں کے ليے ہی ہے عالوه ازيں قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی
ساقط نہيں ہوتے ليکن ﷲ ٰ
تعالی اپنے فضل وکرم سے بھی اس کی تالفی اور ازالہ فرما سکتا ہے
اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ )فتح القدير و ابن
کثير(
ﴐﺑْ ُ ْﱲ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰ َﲅ ﻟَ ْﺴ َﺖ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ ۚ ﺗَﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن َﻋ َﺮ َض اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۡ ﻓَ ِﻌ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
َﺎﱎ
اهلل َﻣﻐ ِ ُ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا َ َ
اهلل ﻓَﺘَ َﺒﻴَّﻨُ ْﻮا َو َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﻟ َﻤ ْﻦ َاﻟْ ٰﻘٓﻰ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ُﲂ َّ
اهلل َﰷ َن ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ًِﲑا 94
َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٌة ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَ َﻤ َّﻦ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَﺘَ َﺒﻴَّﻨُ ْﻮا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو! جب تم ﷲ کی راه ميں جا رہے ہو تو تحقيق کر ليا کرو اور جو تم سے سالم
عليک کرے تم اسے يہ نہ کہہ دو کہ تو ايمان واال نہيں ) (١تم دنياوی زندگی کے اسباب کی
تالش ميں ہو تو ﷲ ٰ
تعالی کے پاس بہت سی غنيمتيں ) (٢ہيں پہلے تم بھی ايسے ہی تھے پھر ﷲ
تعالی نے تم پر احسان کيا لہذا تم ضرور تحقيق اور تفتيش کر ليا کرو ،بيشک ﷲ ٰ
ٰ
تعالی تمہارے
اعمال سے باخبر ہے۔
٩٤۔ ١احاديث ميں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی عالقے سے گزر رہے تھے جہاں ايک چرواہا
بکرياں چرا رہا تھا ،مسلمان کو ديکھ کر چروا ہے نے سالم کيا۔ بعض صحابہ نے سمجھا کہ
شايد وه جان بچانے کے لئے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغير تحقيق
کئے اسے قتل کر ڈاال اور بکرياں )بطور مال غنيمت( لے کر حضور صلی ﷲ عليہ وسلم کی
خدمت ميں حاضر ہوگئے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی ،بعض روايات ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ
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عليہ وسلم نے يہ فرمايا کہ مکہ ميں پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ايمان چھپانے پر مجبور
تھے ،مطلب يہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہيں تھا۔
٩٤۔ ٢يعنی تمہيں چند بکرياں اس مقتول سے حاصل ہوگيئں ،يہ کچھ بھی نہيں ،ﷲ کے پاس اس
سے کہيں زياده بہتر نعمتيں ہيں جو ﷲ رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہيں دنيا ميں مل سکتی
ہيں اور آخرت ميں تو ان کا ملنا يقينی ہے۔
اﻟﴬ ِر َواﻟْ ُﻤ ٰﺠﻬِﺪُ ْو َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ٰﺠﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻘ ِﻌ ِﺪ ْﻳ َﻦ
اهلل ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬِ ْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۭ ﻓَﻀَّ َﻞ ٰ ّ ُ
َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي اﻟْ ٰﻘ ِﻌﺪُ ْو َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻏَ ْ ُﲑ ُا ِوﱄ َّ َ

اهلل اﻟْ ُﻤ ٰﺠﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻘ ِﻌ ِﺪ ْﻳ َﻦ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ 95
اهلل اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲏ ۭ َوﻓَﻀَّ َﻞ ٰ ّ ُ
د ََر َﺟ ًﺔ ۭ َو ُ ًّالك َّوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ
اپنی جانوں اور مالوں سے ﷲ کی راه ميں جہاد کرنے والے مومن اور بغير عذر کے بيٹھے
رہنے والے مومن برابر نہيں ) (١اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بيٹھے
تعالی نے درجوں ميں بہت فضيلت دے رکھی ہے اور يوں تو ﷲ ٰ
رہنے والوں پر ﷲ ٰ
تعالی نے
ہر ايک کو خوبی اور اچھائی کا وعده ديا ) (٢ہے ليکن مجاہدين کو بيٹھ رہنے والوں پر بہت
بﮍے اجر کی فضيلت دے رکھی ہے۔
٩٥۔ ١جب يہ آيت نازل ہوئی کہ ﷲ کی راه ميں جہاد کرنے والے اور گھروں ميں بيٹھ رہنے
والے برابر نہيں تو حضرت عبد ﷲ بن ام مکتوم )نابينا صحابی( وغيره نے عرض کيا کہ ہم تو
معذور ہيں جس کی وجہ سے ہم جہاد ميں حصہ لينے سے مجبور ہيں۔ مطلب يہ تھا کہ گھر ميں
بيٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد ميں حصہ لينے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہيں کر
سکيں گے ،اس پر ﷲ ٰ
تعالی نے ) َغ ْي ُر اُولِی ال ﱠ
ض َر ِر("بغير عذر کے" کا استثناء نازل فرما ديا
يعنی عذر کے ساتھ بيٹھ رہنے والے ،مجاھدين کے ساتھ اجر ميں برابر کے شريک ہيں کيونکہ
انہيں عذر نے روکا ہوا ہے۔ )صحيح بخاری کتاب الجہاد(
٩۵۔ ٢يعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضيلت حاصل ہوگی ،جہاد ميں حصہ نہ
لينے والے اگرچہ اس سے محروم رہيں گے۔ تاہم ﷲ ٰ
تعالی نے دونوں کے ساتھ ہی بھالئی کا
وعده کيا ہوا ہے اس سے علماء نے استدالل کيا ہے کہ عام حاالت ميں جہاد فرض عين نہيں،
فرض کفايہ ہے يعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد ميں حصہ لے ليں تو اس عالقے کے
دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی يہ فرض ادا شده سمجھا جائے گا۔

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 96
د ََر ٰﺟ ٍﺖ ِّﻣﻨْ ُﻪ َو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور ﷲ ٰ
تعالی بخشش
کرنے واال اور رحم کرنے واال ہے۔
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﺗ ََﻮ ٰﻓ ّﯩﮭُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َﻇﺎ ِﻟ ِﻤ ْ ٓﻲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻓ ْ َﲓ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ۭﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺴـ َﺘﻀْ َﻌ ِﻔ ْ َﲔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ َا ْر ُض ٰ ّ ِ
اهلل َو ِاﺳ َﻌ ًﺔ ﻓَ ُﺘﮭَﺎﺟِ ُﺮ ْوا ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ۭﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻣ ْﺎ ٰوﯨﮭ ُْﻢ
ِٕ

َ َهجﲌَّ ُ َۭو َﺳﺎۗ َء ْت َﻣ ِﺼ ْ ِٕ ًﲑا ۙ 97
جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہيں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہيں تو
پوچھتے ہيں ،تم کس حال ميں تھے؟ ) (١يہ جواب ديتے ہيں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب
تھے ) (٢فرشتے کہتے ہيں کيا ﷲ ٰ
تعالی کی زمين کشاده نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ يہی
لوگ ہيں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وه پہنچنے کی بری جگہ ہے۔
٩٧۔ ١يہ آيت ان لوگوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قرب و جوار ميں
مسلمان تو ہو چکے تھے ليکن انہوں نے اپنے آبائی عالقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے
سے گريز کيا۔ جب کہ مسلمانوں کی قوت کو ايک جگہ مجتمع کرنے کے لئے ہجرت کا نہايت
تاکيدی حکم مسلمانوں کو ديا جا چکا تھا اس لئے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہيں
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کيا۔ ان کو يہاں ظالم قرار ديا گيا ہے۔ اور ان کا ٹھکانا جہنم بتاليا گيا جس سے ايک تو يہ معلوم
ہوا کہ حاالت و ظروف کے اعتبار سے اسالم کے بعض احکام کفر يا اسالم کے مترادف بن
جاتے ہيں جيسے اس موقع پر ہجرت اسالم اور اس سے گريز کفر کے مترادف قرار پايا۔
دوسرے يہ معلوم ہوا کہ ايسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں اسالم کی تعليمات پر
عمل کرنا مشکل اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو۔
٩٧۔ ٢يہاں ارض )جگہ( سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کا قرب و جوار ہے
اور آگے ارض ﷲ سے مراد مدينہ ہے ليکن حکم کے اعتبار سے عام ہے يعنی پہلی جگہ سے
مراد ارض کفار ہوگی۔ جہاں اسالم پر عمل مشکل ہو اور ارض ﷲ سے مراد ہر وه جگہ ہوگی
جہاں انسان ﷲ کے دين پر عمل کرنے کی غرض سے ہجرت کرکے جائے۔

ِا َّﻻ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘﻀْ َﻌ ِﻔ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ ّ ِاﻟﺮ َﺟﺎلِ َواﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء َواﻟْ ِﻮ ْ َدل ِان َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ِﺣ ْﻴ َ ًةل َّو َﻻ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۙ 98
مگر جو مرد عورتيں اور بچے بےبس ہيں جنہيں نہ تو کسی کا چاره کار کی طاقت اور نہ کسی
راست کا علم ہے )(١۔
مستثنی کرنے کا حکم ہے جو اس کے
٩٨۔ ١يہ ان مردوں ،عورتوں اور بچوں کو ہجرت سے
ٰ
وسائل سے محروم اور راست سے بھی بےخبر تھے۔ بچے اگرچہ شرعی حکام کے مکلف نہيں
ہوتے ليکن يہاں ان کا ذکر ہجرت کی اہميت کو واضح کرنے کے لئے کہا گيا ہے بچے تک بھی
ہجرت کريں يا پھر يہاں بچوں سے مراد قريب البلوغت بچے ہونگے۔
اهلل َﻋ ُﻔ ًّﻮا ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا 99
ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻋ ََﴗ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﻳ َّ ْﻌ ُﻔ َﻮ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ِٕ
تعالی ان سے درگزر کرے ،ﷲ ٰ
بہت ممکن ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی درگزر کرنے واال اور معاف کرنے
واال ہے۔
اهلل َﳚِﺪْ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ٰﺮ َ ًﲽﺎ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َّو َﺳ َﻌ ًﺔ ۭ َو َﻣ ْﻦ َّ ْﳜ ُﺮ ْج ِﻣ ْۢﻦ ﺑَﻴْ ِﺘ ٖﻪ ُﻣﮭَﺎﺟِ ًﺮا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﮭَﺎﺟِ ْﺮ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ُ َّﰒ ﻳُﺪْ ِر ْﻛ ُﻪ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ﻓَﻘَﺪْ َوﻗَ َﻊ َا ْﺟ ُﺮ ٗﻩ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ١٠٠ۧ
َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
جو کوئی ﷲ کی راه ميں وطن چھوڑے گا ،وه زمين ميں بہت سی قيام کی جگہيں بھی پائے گا
اور کشادگی بھی ) (١اور جو کوئی اپنے گھر سے ﷲ ٰ
تعالی اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ
وسلم کی طرف نکل کھﮍا ہوا ،پھر اسے موت نے آ پکﮍا تو بھی يقينا ً اس کا اجر ﷲ ٰ
تعالی کے
ذمہ ثابت ہوگيا ) ،(٢اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍا بخشنے واال مہربان ہے۔
١٠٠۔ ١اس ميں ہجرت کی ترغيب اور مشرکين سے دوری اختيار کرنے کی تلقين ہے ُم َرا َغ َما
کے معنی جگہ ،جائے قيام يا جائے پناه اور َس َعۃَ سے رزق يا جگہوں اور ملکوں کی کشادگی و
فراخی ہے۔
١٠٠۔ ٢اس ميں نيت کے مطابق اجر و ثواب ملنے کی يقين دہانی ہے چاہے موت کی وجہ سے
وه اس عمل کے مکمل کرنے سے قاصر رہا ہو۔ جيسا کہ گزشتہ آيتوں ميں سے ايک سو افراد
کے قاتل کا واقعہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے۔ جو توبہ کے لئے نيکوں کی ايک بستی ميں جا رہا
تھا کہ راستے ميں موت آگئی۔ اور ﷲ ٰ
تعالی نے نيکوں کی بستی کو نسبت دوسری بستی کے
قريب تر کر ديا جس کی وجہ سے اسے مالئکہ رحمت اپنے ساتھ لے گئے ،اسی طرح جو
شخص ہجرت کی نيت سے گھر سے نکلے ليکن راستے ميں اسے موت آجائے تو اسے ﷲ کی
طرف سے ہجرت کا ثواب ملے گا ،گو ابھی وه ہجرت کے عمل کو پايہ تکميل تک بھی نہ پہنچ
سکا ہو جيسے حديث ميں بھی آيا ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا )انما االعمال بالنيات(
ٰ
مانوی( آدمی کے لئے وہی ہے جس کی اس
عملوں کا دارومدار نيتوں پر ہے "وانمالکل امریء
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نے نيت کی "جس نے ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے لئے ہجرت کی پس ،اس
کی ہجرت ان ہی کے لئے ہے اور جس نے دنيا حاصل کرنے يا کسی عورت سے شادی کرنے
کی نيت سے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس نيت سے اس نے ہجرت
کی")صحيح بخاری ،باب بدء الوحی ومسلم ،کتاب االمارة( يہ حکم عام ہے جو دين کے ہر کام
کو شامل ہے۔ يعنی اس کو کرتے وقت ﷲ کی رضا پيش نظر ہوگی تو وه مقبول ،ورنہ مردود
ہوگا(
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ڰ ِا ْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ َا ْن ﻳ َّ ْﻔ ِﺘﻨَ ُ ُﲂ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۭ ِا َّن ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﰷﻧ ُْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ًّوا ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ
ﴐﺑْ ُ ْﱲ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻠَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺟﻨَ ٌﺎح َا ْن ﺗَ ْﻘ ُ ُ
ﴫ ْوا ِﻣ َﻦ َّ
َوِا َذا َ َ
١٠١
جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے ميں کوئی گناه نہيں ،اگر تمہيں ڈر
ہو کہ کافر تمہيں ستائيں گے ) (١يقينا ً کفار تمہارے کھلے دشمن ہيں۔
١٠١۔ ١اس حالت ميں سفر ميں نماز قصر کرنے )دوگانہ ادا کرنے( کی اجازت دی جا رہی ہے،
ان خفتم۔ "اگر تمہيں ڈر ہو۔" غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ کيونکہ اس وقت پورا عرب
دارالحرب بنا ہوا تھا۔ کسی طرف بھی خطرات سے خالی نہيں تھا۔ يعنی يہ شرط نہيں ہے کہ
سفر ميں خوف ہو تو قصر کی اجازت ہے جيسے قرآن مجيد ميں اور بھی مقامات پر اس قسم کی
قيديں بيان کی گئی ہيں جو اتفاقی يعنی غالب احوال کے اعتبار سے ) ٰيٓاَيﱡھَا الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َال تَاْ ُكلُوا
الرﱢ ٰبٓوا اَضْ َعافًا ﱡم ٰ
ض َعفَةً( 3۔ آل عمرانَ ) (130:و َال تُ ْك ِرھُوْ ا فَتَ ٰيتِ ُك ْم َعلَي ْالبِغَا ۗ◌ ِء اِ ْن اَ َر ْدنَ تَ َحصﱡ نًا
ض ْال َح ٰيو ِة ال ﱡد ْنيَا( 24۔ النور (33:تم اپنی لونڈيوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وه
لﱢتَ ْبتَ ُغوْ ا ع ََر َ
اس سے بچنا چاہيں۔"چونکہ بچنا چاہتی تھيں ،اس لئے ﷲ نے اسے بيان فرما ديا۔ يہ نہيں کہ اگر
وه بدکاری پر آماده ہوں تو پھر تمہارے لئے يہ جائز ہے کہ تم ان سے بدکاری کروا ليا کرو )
َو َربَا ۗ◌ ِٕٮبُ ُك ُم ٰالّتِ ْي فِ ْي ُحجُوْ ِر ُك ْم ﱢم ْن نﱢ َسا ۗ◌ ِٕٮ ُك ُم ( 4۔ النساء (23:بعض صحابہ رضوان ﷲ عليہم کے
ذہن ميں بھی يہ اشکال آيا کہ اب تو امن ہے ہميں سفر ميں نماز قصر نہيں کرنی چاہئے۔ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا"يہ ﷲ کی طرف سے تمہارے لئے صدقہ ہے اس کے صدقے کو
قبول کرو۔ ")مسند أحمد جلد ،١ص٣٦،٢۵وصحيح مسلم ،کتاب المسافرين اور ديگر کتب حديث(
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ﻓَﻠْ َﺘ ُﻘ ْﻢ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ َﻌ َﻚ َوﻟْ َﻴ ْﺎﺧ ُُﺬ ْوٓا َا ْﺳ ِﻠ َﺤ َﺘﮭ ُْﻢ ۣﻓَ ِﺎ َذا َﲭَﺪُ ْوا ﻓَﻠْ َﻴ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ َّو َراۗﯨ ُ ْﲂ ۠ َوﻟْ َﺘ ْﺎ ِت َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ُاﺧ ْٰﺮى ﻟ َ ْﻢ ﻳُ َﺼﻠ ُّ ْﻮا ﻓَﻠْ ُﻴ َﺼﻠ ُّ ْﻮا
َوِا َذا ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ﻓَ َﺎﻗَ ْﻤ َﺖ ﻟَﮭُ ُﻢ َّ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
َّ
َﻣ َﻌ َﻚ َوﻟْ َﻴ ْﺎﺧ ُُﺬ ْوا ِﺣ ْﺬ َر ُﮬ ْﻢ َو َا ْﺳ ِﻠ َﺤ َﺘﮭ ُْﻢ ۚ َو َّد ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻮ ﺗَ ْﻐ ُﻔﻠُ ْﻮ َن ﻋ َْﻦ َا ْﺳ ِﻠ َﺤ ِﺘ ُ ْﲂ َو َا ْﻣ ِﺘ َﻌﺘِ ُ ْﲂ ﻓَﻴَ ِﻤ ْﻴﻠُ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻴ َ ًةل َّوا ِﺣﺪَ ًة ۭ َو َﻻ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْن َﰷ َن ﺑ ُ ِْﲂ َا ًذى
اهلل َاﻋَ َّﺪ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬ ًااب ُّﻣﻬِ ْﻴﻨًﺎ ١٠٢
ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ َﻄ ٍﺮ َا ْو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َّﻣ ْﺮ ٰ ٓﴇ َا ْن ﺗَﻀَ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﺳ ِﻠ َﺤ َﺘ ُ ْﲂ ۚ َوﺧ ُُﺬ ْوا ِﺣ ْﺬ َرُ ْﰼ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
جب تم ان ميں ہو اور ان کے لئے نماز کھﮍی کرو تو چاہيے کہ ان کی ايک جماعت تمہارے
ساتھ اپنے ہتھيار لئے کھﮍی ہو ،پھر جب يہ سجده کر چکيں تو يہ ہٹ کر تمہارے پيچھے آ
جائيں اور وه دوسری جماعت جس نے نماز نہيں پﮍھی وه آ جائے اور تيرے ساتھ نماز ادا کرے
اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھيار لئے رہے ،کافر چاہتے ہيں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھياروں اور
اپنے سامان سے بےخبر ہو جاؤ ،تو وه تم پر اچانک دھاوا بول ديں ) (١ہاں اپنے ہتھيار اتار
رکھنے ميں اس وقت تم پر کوئی گناه نہيں جب کہ تکليف ہو يا بوجہ بارش کے يا بسبب بيمار ہو
جانے کے اور اپنے بچاؤ کی چيزيں ساتھ لئے رہو يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی نے منکروں کے لئے ذلت کی
مار تيار کر رکھی ہے۔
ٰ
ٰ
١٠٢۔ ١اس آيت ميں
صلوة الخوف کے معنی،
صلوة الخوف کی اجازت بلکہ حکم ديا جا رہا ہے۔
خوف کی نماز يہ اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافروں کی فوجيں ايک دوسرے کے
مقابل جنگ کے لئے تيار کھﮍی ہوں تو ايک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لئے خطرناک ثابت
ٰ
صلوة الخوف پﮍھنے کا حکم ہے،
ہو سکتی ہے ايسے حاالت ميں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو
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جس کی مختلف صورتيں حديث ميں بيان کی گئی ہيں۔ مثالً فوج دو حصوں ميں تقسيم ہوگئی
ايک حصہ دشمن کے بالمقابل کھﮍا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو اور ايک
حصے نے آکر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے پيچھے نماز پﮍھی ،جب يہ حصہ نماز سے فارغ ہو
گيا تو يہ پہلے کی جگہ مورچہ زن ہوگيا اور مورچہ زن پہلے واال نماز کے لئے آگيا۔ بعض
روايت ميں آتا ہے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے دونوں حصوں کو ايک ايک رکعت پﮍھائی ،اس
طرح آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی دو رکعت اور باقی فوجيوں کی ايک ايک رکعت ہوئی۔ بعض
ميں آتا ہے کہ دو دو رکعات پﮍھائيں اس طرح آپ کی چار رکعت اور فوجيوں کی دو دو رکعت
ہوئيں اور بعض ميں آتا ہے کہ ايک رکعت پﮍھ کر التحيات کی طرح بيٹھے رہے فوجيوں نے
کھﮍے ہو کر اپنے طور پر ايک رکعت اور پﮍھ کر دو رکعات پوری کيں اور دشمن کے سامنے
جا کر ڈٹ گئے۔ دوسرے حصے نے آکر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے پيچھے نماز پﮍھی آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں بھی ايک رکعت پﮍھائی اور التحيات ميں بيٹھ گئے اور اس وقت
تک بيٹھے رہے جب تک فوجيوں نے دوسری رکعت پوری نہيں کرلی۔ پھر ان کے ساتھ آپ نے
سالم پھير ديا اس طرح آپ کی بھی دو رکعت اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی دو رکعات
ہوئيں۔ )ديکھئے کتب حديث(
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َﰷﻧ َْﺖ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ َّﻣ ْﻮﻗُ ْﻮاتً
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ۚ ِا َّن َّ
اهلل ِﻗ ٰﻴ ًﻤﺎ َّوﻗُ ُﻌ ْﻮدًا َّوﻋَ ٰﲇ ُﺟﻨُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ْاﻃ َﻤ ْﺎﻧَـ ْﻨ ُ ْﱲ ﻓَ َﺎ ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
ﻓَ ِﺎ َذا ﻗَﻀَ ْﻴ ُ ُﱲ َّ
١٠٣
پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بيٹھتے اور ليٹے ﷲ ٰ
تعالی کا ذکر کرتے رہو ) (١اور جب
اطمنان پاؤ تو نماز قائم کرو ) (٢يقينا ً نماز مومنوں پر مقرره وقتوں پر فرض ہے۔)(٣
١٠٣۔ ١مراد يہی خوف کی نماز ہے اس ميں چونکہ تخفيف کر دی گئی ہے ،اس لئے اس کی
تالفی کے لئے کہا جا رہا کہ کھﮍے بيٹھے ليٹے ﷲ کا ذکر کرتے رہو۔
١٠٣۔ ٢اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو پھر نماز اس
طريقے کے مطابق پﮍھنا ہے جو عام حاالت ميں پﮍھی جاتی ہے۔
١٠٣۔ ٣اس ميں نماز کو مقرره وقت ميں پﮍھنے کی تاکيد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بغير
شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحيح نہيں ہے کيونکہ اس طرح کم از کم ايک نماز
غير وقت ميں پﮍھی جائے گی جو اس آيت کے خالف ہے۔
َو َﻻ ﲥَ ِ ُﻨ ْﻮا ِﰲ اﺑْ ِﺘﻐَﺎ ۗ ِء اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ۭ ِا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا اتَ ْ ﻟ َ ُﻤ ْﻮ َن ﻓَ ِﺎﻧَّﮭ ُْﻢ َ ْاي ﻟ َ ُﻤ ْﻮ َن َ َامك اتَ ْ ﻟ َ ُﻤ ْﻮ َن ۚ َوﺗَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٠٤ۧ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ان لوگوں کا پيچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بيٹھ نہ رہو ) (١اگر تمہيں بےآرامی ہوتی ہے تو
انہيں بھی تمہاری طرح بےآرامی ہوتی ہے اور تم ﷲ سے وه اميد رکھتے ہو ،جو اميد انہيں
نہيں (٢) ،اور ﷲ ٰ
تعالی دانا اور حکيم ہے۔
١٠٤۔ ١يعنی اپنے دشمن کے تعاقب کرنے ميں کمزوری مت دکھاؤ بلکہ ان کے خالف بھرپور
جہدوجہد کرو اور گھات لگا کر بيٹھو۔
١٠٤۔ ٢يعنی زخم تو تمہيں بھی اور انہيں بھی دونوں کو پہنچے ہيں ليکن ان زخموں پر تمہيں
تو ﷲ سے اجر کی اميد ہے۔ ليکن وه اس کی اميد نہيں رکھتے۔ اس لئے اجر آخرت کے حصول
کے لئے جو محنت و کاوش تم کر سکتے ہو وه کافر نہيں کر سکتے۔
اهلل َۭو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِﻟّﻠْﺨَﺎۗﯨ ِﻨ ْ َﲔ ﺧ َِﺼ ْﻴ ًﻤﺎ ١٠٥ۙ
ِاانَّ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ َﺘ ْﺤ ُ َﲂ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ٰر َﯨﻚ ٰ ّ ُ
ِٕ
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يقينا ً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں ميں اس چيز
کے مطابق فيصلہ کرو جس سے ﷲ نے تم کو شناسا کيا ہے ) (١اور خيانت کرنے والوں )(٢
کے حمايتی نہ بنو۔
١٠٥۔ ١ان آيات ) ١٠٤سے  ١١٣تک( کے شان نزول ميں بتاليا گيا ہے کہ انصار کے قبيلہ بنی
ظفر ميں ايک شخص طعمہ يا بشير بن ابيرق نے ايک انصاری کی زره چرالی ،جب اس کا
چرچہ ہوا اور اسے بےنقاب ہونے کا خطره محسوس ہوا تو اس نے وه زره ايک يہودی کے
گھر پھينک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدميوں کو ساتھ لے کر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت
ميں پہنچ گئے ،ان سب نے کہا زره چوری کرنے واال فالں يہودی ہے ،يہودی نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے کہا بنی ابيرق نے زره چوری کرکے ميرے گھر
پھينک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ايبرق )طمعہ بشير وغيره( ہوشيار تھے اور نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کو باور کراتے رہے کہ چور يہودی ہے اور طعمہ پر الزام لگانے ميں جھوٹا ہے۔ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم بھی انکی چکنی چپﮍی باتوں سے متاثر ہوگئے اور قريب تھا کہ اس
انصاری کو چوری کے الزام سے بری کرکے يہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما ديتے کہ
ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت نازل فرما دی ،جس سے ايک بات يہ معلوم ہوئی کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
بھی بحيثيت ايک انسان غلط فہمی ميں پﮍ سکتے ہيں۔ دوسری بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ عالم
الغيب نہيں تھے ورنہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہوجاتی تيسری بات يہ
معلوم ہوئی کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم کی حفاظت فرماتا ہے اور اگر کبھی
حق کے پوشيده ره جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آجائے تو فورا ﷲ ٰ
تعالی
اسے متنبہ فرما ديتا اور اس کی اصالح فرما ديتا ہے جيسا کہ عصمت انبيا کا تقاضا ہے يہ وه
مقام عصمت ہے جو انبياء کے عالوه کسی اور کو حاصل نہيں۔
١٠٥۔ ٢اس سے مراد وہی بنی ابيرق ہيں۔ جنہوں نے چوری خود کی ليکن اپنی چرب زبانی سے
يہودی کو چور باور کرانے پر تلے ہوئے تھے۔ اگلی آيت ميں بھی ان کے اور ان کے حماتيوں
کے غلط کردار کو نماياں کرکے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو خبردار کيا جا رہا ہے۔
اهلل َﰷ َن ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ١٠٦ۚ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َّوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ِﺮ ٰ ّ َ
تعالی سے بخشش مانگو! ) (١بيشک ﷲ ٰ
اور ﷲ ٰ
تعالی بخشش کرنے واال ،مہربانی کرنے واال
ہے۔
١٠٦۔ ١يعنی بغير تحقيق کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے خيانت کرنے والوں کی حمايت کی ہے،
اس پر ﷲ ٰ
تعالی سے مغفرت طلب کريں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فريقين ميں سے جب تک کسی
کی بابت پورا يقين نہ ہو کہ وه حق پر ہے اس کی حمايت اور وکالت کرنا جائز نہيں۔ عالوه ازيں
اگر کوئی فريق دھوکے اور فريب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت يا حاکم مجاز سے اپنے حق
ميں فيصلہ کرا لے گا درآں حاليکہ وه صاحب حق نہ ہو تو ايسے فيصلے کی عند ﷲ کوئی
اہميت نہيں۔ اس بات کو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ايک حديث ميں اس طرح بيان فرمايا
خبردار! ميں ايک انسان ہی ہوں اور جس طرح ميں سنتا ہوں اسی کی روشنی ميں فيصلہ کرتا
ہوں ممکن ہے ايک شخص اپنی دليل و حجت پيش کرنے ميں تيز طرار اور ہوشيار ہو اور ميں
اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق ميں فيصلہ کر دوں درآنحاليکہ وه حق پر نہ ہو اور
اس طرح ميں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں اسے ياد رکھنا چاہيے کہ يہ آگ کا ٹکﮍا
ہے۔ يہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے يا چھوڑ دے۔ )صحيح بخاری(
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﺧ ََّﻮاانً َا ِﺛـ ْﻴ ًﻤﺎ
َو َﻻ ُﲡَﺎ ِد ْل َﻋ ِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْﳜ َﺘﺎﻧ ُْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
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اور ان کی طرف سے جھگﮍا نہ کرو جو خود اپنی ہی خيانت کرتے ہيں ،يقينا ً دغا باز گنہگار
ﷲ ٰ
تعالی کو اچھا نہيں لگتا۔
ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ُﻔ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ُﻔ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ُﻣ ِﺤ ْﻴ ًﻄﺎ ١٠٨
اهلل َو ُﮬ َﻮ َﻣ َﻌﮭ ُْﻢ ِا ْذ ﻳُ َﺒ ِﻴ ّ ُﺘ ْﻮ َن َﻣﺎ َﻻ ﻳَ ْﺮ ٰﴇ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
وه لوگوں سے چھپ جاتے ہيں )ليکن( ﷲ ٰ
تعالی سے نہيں چھپ سکتے وه راتوں کے وقت جب
کہ ﷲ کی ناپسنديده باتوں کے خفيہ مشورے کرتے ہيں اس وقت بھی ﷲ ان کے پاس ہوتا ہے،
ان کے تمام اعمال کو وه گھيرے ہوئے ہے۔
اهلل َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َا ْم َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ ُن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ ١٠٩
ٰﮬٓ َﺎﻧ ُ ْْﱲ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ٰﺟﺪَ ﻟْ ُ ْﱲ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۣ ﻓَ َﻤ ْﻦ ُّﳚَﺎ ِد ُل ٰ ّ َ
ہاں تو يہ تم لوگ کہ دنيا ميں تم نے ان کی حمايت کی ليکن ﷲ ٰ
تعالی کے سامنے قيامت کے دن
ان کی حمايت کون کرے گا؟ اور وه کون ہے جو ان کا وکيل بن کر کھﮍا ہو سکے گا۔)(١
١٠٩۔ ١يعنی جب اس گناه کی وجہ سے اس کا مواخذه ہوگا تو ﷲ کی گرفت سے اسے بچا سکے
گا۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ١١٠
اهلل َ ِﳚ ِﺪ ٰ ّ َ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ُﺳ ْ ۗﻮ ًءا َا ْو ﻳ َ ْﻈ ِ ْﲅ ﻧ َ ْﻔ َﺴ ٗﻪ ُ َّﰒ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ِﺮ ٰ ّ َ
جو شخص کوئی برائی کرے يا اپنی جان پر ظلم کرے پھر ﷲ سے استغفار کرے تو ﷲ کو
بخشنے واال ،مہربانی کرنے واال پائے گا۔
اهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ ١١١
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ِﺴ ْﺐ ِاﺛْ ًﻤﺎ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اور جو گناه کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے ) (١اور ﷲ بخوبی جاننے واال ہے
١١١۔ ١اس مضمون کی ايک دوسری آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے ،کوئی بوجھ اٹھانے واال کسی
دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا ،يعنی کوئی کسی کا ذمہ دار نہيں ہوگا ،ہر نفس کو وہی کچھ
ملے گا جو کما کر ساتھ لے گيا ہوگا،
ـــــــــﺎ ﻓَ َﻘ ِﺪ ْاﺣﺘَ َﻤ َﻞ ﲠُ ْ َﺘﺎانً َّوِاﺛْ ًﻤﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ١١٢ۧ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ِﺴ ْﺐ ﺧ َِﻄ ْﻴۗﺌَ ًﺔ َا ْو ِاﺛْ ًﻤﺎ ُ َّﰒ ﻳَ ْﺮ ِم ِﺑ ٖﻪ ﺑَ ِﺮﻳْ ۗ ًٔ
اور جو شخص کوئی گناه يا خطا کرے کسی بےگناه کے ذمہ تھوپ دے ،اس نے بﮍا بہتان اٹھايا
اور کھال گناه کيا )(١۔
١١٢۔ ١جس طرح بنو ابيرق نے کيا کہ چوری خود کی اور تہمت کسی اور پر دھری ،جو ان
کی سی بدخصلتوں کے حامل اور ان جيسے برے کاموں کے مرتکب ہونگے۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ﻞُ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ
ﳾ ٍء ۭ َو َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ ﻟَﻬَ َّﻤ ْﺖ َّﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ َا ْن ﻳ ُّ ِﻀﻠ ُّ ْﻮكَ َۭو َﻣﺎ ﻳُ ِﻀﻠ ُّ ْﻮ َن ِا َّﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ُ ُّ
ﴬ ْوﻧ ََﻚ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ِٕ
َوﻋَﻠ َّ َﻤ َﻚ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ﺗ َ ْﻌ َ ُﲅ ۭ َو َﰷ َن ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ١١٣
اگر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ايک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا
قصد کر ہی ليا تھا ) (١مگر دراصل يہ اپنے آپ کو ہی گمراه کرتے ہيں ،يہ تيرا کچھ نہيں بگاڑ
سکتے ،ﷲ ٰ
تعالی نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وه سکھايا ہے جسے تو
نہيں جانتا ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کا تجھ پر بﮍا بھاری فضل ہے۔
١١٣۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی کی اس خاص حفاظت و نگرانی کا ذکر ہے جس کا اہتمام انبياء عليہم السالم
کے لئے فرمايا ہے جو انبياء پر ﷲ کے فضل خاص اور اس کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے
طائفہ )جماعت( سے مراد وه لوگ ہيں جو بنو ابيرق کی حمايت ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم کی خدمت ميں ان کی صفائی پيش کر رہے تھے جس سے يہ انديشہ پيدا ہو چال تھا کہ نبی
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صلی ﷲ عليہ وسلم اس شخص کو چوری کے الزام سے بری کر ديں گے ،جو فی الواقع چور
تھا۔
١١٣۔ ٢يہ دوسرے فضل واحسان کا تذکره ہے جو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر کتاب وحکمت
)سنت( نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا حکم دے کر فرمايا گيا جس طرح دوسرے مقام پر
اال ْي َم ُ
ان( 42۔
)و َك ٰذلِ َ
ك اَوْ َح ْينَآ اِلَ ْيكَ رُوْ حًا ﱢم ْن اَ ْم ِرنَا ۭ◌ َما ُك ْنتَ تَ ْد ِريْ َما ْال ِك ٰتبُ َو َال ْ ِ
فرمايا َ
الشوری (52:اور اسی طرح بھيجا ہم نے تيری طرف )قرآن لے کر( ايک فرشتہ اپنے حکم سے
ك ْال ِك ٰتبُ اِ ﱠال
تو نہيں جانتا تھا کہ کتاب کيا ہے اور ايمان کيا ہے؟") َو َما ُك ْنتَ تَرْ ج ُْٓوا اَ ْن ي ْﱡل ٰقٓى اِلَ ْي َ
َرحْ َمةً ﱢم ْن ﱠربﱢكَ( 28۔ القصص"(86:اور تجھے يہ توقع نہيں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے
گی ،مکر تيرے رب کی رحمت سے )يہ کتاب اتاری گئی( ان تمام آيات سے معلوم ہوا کہ ﷲ نے
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر فضل واحسان فرمايا اور کتاب وحکمت بھی عطا فرمائی ان کے
عالوه ديگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم ديا گيا جن سے آپ بےخبر تھے يہ بھی گويا آپ کے
عالم الغيب ہونے کی نفی ہے کيونکہ جو خود عالم الغيب ہو اسے تو کسی اور سے علم حاصل
کرنے کی ضرورت ہی نہيں ہوتی اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وحی کے
ذريعے سے يا کسی اور طريقے سے وه عالم الغيب نہيں ہوتا۔
ﺎت ٰ ّ ِ
َﻻ ﺧ ْ ََﲑ ِ ْﰲ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ْﳒ ٰﻮﯨﮭ ُْﻢ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َا َﻣ َﺮ ﺑ َِﺼﺪَ ﻗَ ٍﺔ َا ْو َﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف َا ْو ِا ْﺻ َﻼح ٍ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْﻞ ٰذ ِ َكل اﺑْ ِﺘﻐَﺎۗ َء َﻣ ْﺮﺿَ ِ
اهلل ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻧ ُْﺆ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ
١١٤
ان کے اکثر خفيہ مشوروں ميں کوئی خير نہيں (١) ،ہاں بھالئی اس کے مشورے ميں جو
خيرات کا يا نيک بات کا يا لوگوں ميں صلح کرانے کا حکم کرے ) (٢اور جو شخص صرف ﷲ
ٰ
تعالی کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے يہ کام کرے ) (٣اسے ہم يقينا ً بہت بﮍا ثواب
ديں گے )(٤۔
١١٤۔ ١نَجْ َو ٰی )سرگوشی( سے مراد وه باتيں ہيں جو منافقين آپس ميں مسلمانوں کے خالف يا
ايک دوسرے کے خالف کرتے تھے۔
١١٤۔ ٢يعنی صدقہ خيرات معروف )جو ہر قسم کی نيکی ميں شامل ہے( اور اصالح بين الناس
کے بارے ميں مشورے ،خير پر مبنی ہيں جيسا کہ احاديث ميں بھی ان امور کی فضيلت و اہميت
بيان کی گئی ہے۔
ٰ
١١٤۔ ٣کيونکہ اگر اخالص )يعنی رضائے الہی کا مقصد( نہيں ہوگا تو بﮍے سے بﮍا عمل بھی
نہ صرف ضائع ہو جائے گا بلکہ وبال جان بن جائے گا۔
١١٤۔ ٤احاديث ميں اعمال مزکوره کی بﮍی فضيلت آئی ہے۔ ﷲ کی راه ميں حالل کمائی سے
ايک کھجور کے برابر صدقہ بھی احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا ،نيک بات کی اشاعت بھی بﮍی
فضيلت ہے۔ اسی رشتہ داروں دوستوں اور باہم ناراض ديگر لوگوں کے درميان صلح کرا دينا
بہت بﮍا عمل ہے۔ ايک حديث ميں اسے نفلی روزوں نمازوں اور نفلی صدقات و خيرات سے
بھی افضل بتاليا گيا ہے۔ فرمايا )اال اخبرکم بأفضل من درجۃ الصيام والصالة
والصدقۃ؟قالوابلی)اصالح ذات البين،۔ قال۔:وفسادذات البين ھی الحالقۃ( )ابوداود کتاب األدب۔
ٰ
حتی کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے
ترمذی ،کتاب البرومسند أحمدٰ (٤٤٤،٤٤۵/٦
کی اجازت دے دی گئی تاکہ اسے ايک دوسرے کو قريب النے کے لئے دروغ مصلحت آميز
کی ضرورت پﮍے تو وه اس ميں بھی تامل نہ کرے )ليس الکذاب الذی يصلح بين الناس ،فينمی
خيرا اور يقول خيرا( )بخاری( وه شخص جھوٹا نہيں ہے جو لوگوں کے درميان صلح کرانے
کے لئے اچھی بات پھيالتا اچھی بات کرتا ہے۔،
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َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّﺸَ ﺎ ِﻗ ِﻖ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّ َﲔ َ ُهل اﻟْﻬُﺪٰ ى َوﻳَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ ﻏَ ْ َﲑ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻧ َُﻮ ِ ّ ٖهل َﻣﺎ ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ َوﻧ ُْﺼ ِ ٖهل َ َهجﲌَّ َ ۭ َو َﺳﺎ ۗ َء ْت َﻣ ِﺼ ْ ًﲑا ١١٥ۧ
جو شخص باوجود راه ہدايت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
خالف کرے اور تمام مومنوں کی راه چھوڑ کر چلے ،ہم اسے ادھر ہی متوجہ کرديں گے جدھر
وه خود متوجہ ہو اور دوزخ ميں ڈال ديں گے ) (١وه پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔
١١٥۔ ١ہدايت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی مخالفت اور
مومنين کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پيروی ،دين اسالم سے خروج ہے جس پر يہاں
جہنم کی وعيد بيان فرمائی ہے۔ مومنين سے مراد صحابہ کرام ہيں جو دين اسالم کے اولين پيرو
اور اس کی تعليمات کا کامل نمونہ تھے ،اور ان آيات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی
گروه مومنين موجود نہ تھا کہ وه مراد ہو۔ اس لئے صحابہ کرام رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کی مخالفت
اور غير سبيل المومنين کا اتباع دونوں حقيقت ميں ايک ہی چيز کا نام ہے۔ اس لئے صحابہ کرام
رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کے راستے اور منہاج سے انحراف بھی کفر و ضالل ہی ہے۔ بعض علماء
نے سبيل المومنين سے مراد اجماع امت ليا يعنی اجماع امت سے انحراف بھی کفر ہے۔ اجماع
امت کا مطلب ہے کسی مسئلے ميں امت کے تمام علماء وفقہا کا اتفاق۔ يا کسی مسئلے پر صحابہ
کرام رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کا اتفاق يہ دونوں صورتيں اجماع امت کی ہيں اور دونوں کا انکار يا
ان ميں سے کسی ايک کا انکار کفر ہے۔ تاہم صحابہ کرام رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کا اتفاق تو بہت
سے مسائل ميں ملتا ہے يعنی اجماع کی يہ صورت تو ملتی ہے۔ ليکن اجماع صحابہ رضی ﷲ
ٰ
تعالی عنہ کے بعد کسی مسئلے ميں پوری امت کے اجماع و اتفاق کے دعوے تو بہت سے
مسائل ميں کئے گئے ہيں ليکن فی الحقيقت ايسے اجماعی مسائل بہت ہی کم ہيں۔ جن ميں فی
الواقع امت کے تمام علما و فقہا کا اتفاق ہو۔ تاہم ايسے جو مسائل بھی ہيں ،ان کا انکار بھی
صحابہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کے اجماع کے انکار کی طرح کفر ہے اس لئے کہ صحيح حديث
ميں ہے ' کہ ﷲ ٰ
تعالی ميری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہيں کرے گا اور جماعت پر ﷲ کا ہاتھ ہے
"۔ )صحيح ترمذی(
ُّﴩكْ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ ﺿَ ٰﻠ ًﻼ ﺑ َ ِﻌ ْﻴﺪً ا ١١٦
ُّﴩكَ ِﺑ ٖﻪ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َﻣﺎ د ُْو َن ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ ْ ِ
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َا ْن ﻳ ْ َ
اسے ﷲ ٰ
تعالی قطعًا نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شريک مقرر کيا جائے ہاں شرک کے عالوه
گناه جس کے چاہے معاف فرما ديتا ہے اور ﷲ کے ساتھ شريک کرنے واال بہت دور کی
گمراہی ميں جا پﮍا۔
ِا ْن ﻳَّﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ ِاانَ اثً ۚ َوا ِْن ﻳَّﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِا َّﻻ َﺷـ ْﻴ ٰﻄﻨًﺎ َّﻣ ِﺮﻳْﺪً ا ١١٧ۙ
يہ تو ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہيں ) (١اور دراصل يہ صرف سرکش
شيطان کو پوجتے ہيں۔)(٢
١١٧۔ ١اِنّ ً
ٰ
عزی،
اث )عورتيں( سے مراد يا تو وه بت ہيں جن کے نام مؤنث تھے جيسے الت،
مناة ،نائلہ وغيره۔ يا مراد فرشتے ہيں۔ کيونکہ مشرکين عرب فرشتوں کو ﷲ کی بيٹياں سمجھتے
اور ان کی عبادت کرتے تھے ۔
١١٧۔ ٢بتوں ،فرشتوں اور ديگر ہستيوں کی عبادت دراصل شيطان کی عبادت ہے۔ کيونکہ
شيطان ہی انسان کو ﷲ کے در سے چھﮍا کر دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکاتا ہے
جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
اهلل َۘوﻗَﺎ َل َ َﻻ َّ ِﲣ َﺬ َّن ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدكَ ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ َّﻣ ْﻔ ُﺮ ْوﺿً ﺎ
ﻟ َّ َﻌﻨَ ُﻪ ٰ ّ ُ
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جسے ﷲ نے لعنت کی ہے اس نے بيﮍا اٹھايا ہے کہ تيرے بندوں ميں سے ميں مقرر شده حصہ
لے کر رہوں گا )(١۔
١١٨۔ ١مقرر شده حصہ سے مراد وه نذر نياز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکين اپنے بتوں اور
قبروں ميں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہيں اور جہنميوں کا وه کوٹہ بھی ہو سکتا ہے جنہيں
شيطان گمراه کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا۔
َّو َ ُﻻ ِﺿﻠَّﻨَّﮭ ُْﻢ َو َ ُﻻ َﻣ ِﻨ ّ َﻴﻨَّﮭ ُْﻢ َو َ ٰﻻ ُﻣ َ ﻧﺮَّﮭ ُْﻢ ﻓَﻠَ ُﻴﺒَ ِﺘّ ُﻜ َّﻦ ٰا َذ َان ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم َو َ ٰﻻ ُﻣ َ ﻧﺮَّﮭ ُْﻢ ﻓَﻠَ ُﻴﻐ ِ ّ َُﲑ َّن َﺧﻠْ َﻖ ا ٰ ّ ِهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﺨ ِﺬ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ َو ِﻟﻴًّﺎ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ُﴪاانً ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ
َﴪ ﺧ ْ َ
اهلل ﻓَﻘَﺪْ ﺧ ِ َ
١١٩ۭ
اور انہيں راه سے بہکاتا رہوں گا اور باطل اميديں دالتا رہوں گا ) (١اور انہيں سکھاؤں گا کہ
جانوروں کے کان چير ديں ) (٢اور ان سے کہوں گا کہ ﷲ ٰ
تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو
بگاڑ ديں ) (٣سنو! جو شخص ﷲ کو چھوڑ کر شيطان کو اپنا رفيق بنائے گا وه صريح نقصان
ميں ڈوبے گا۔
١١٩۔ ١يہ وه باطل اميديں ہيں جو شيطان کے وسوسوں اور دخل اندازی سے پيدا ہوتی اور
انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہيں۔
١١٩۔ ٢يہ بحيره اور سائبہ جانوروں کی عالمتيں اور صورتيں ہيں۔ مشرکين ان کو بتوں کے نام
وقف کرتے تو شناخت کے لئے ان کا کان وغيره چير ديا کرتے تھے۔
َلق ﷲ )ﷲ کی تخليق کو بدلنا( کی کئی صورتيں بيان کی گئی ہيں۔ ايک تو يہی
١١٩۔ ٣تغ ْي ُر خ ِ
جس کا ابھی ذکر ہوا يعنی کان وغيره کاٹنا چيرنا سوراخ کرنا ،ان کے عالوه اور کئی صورتيں
ہيں مثالً ﷲ ٰ
تعالی نے چاند ،سورج ،پتھر اور آگ وغيره اشياء مختلف مقاصد کے لئے بنائی ہيں،
ليکن مشرکين نے ان کے مقصد تخليق کو بدل کر ان کو معبود بنا ليا۔ يا تغيير کا مطلب تغيير
فطرت ہے يا حلت وحرمت ميں تبديلی ہے وغيره اسی تغيير ميں مردوں کی نس بند کر کے اور
اسی طرح عورتوں کے آپريشن کر کے انہيں اوالد پيدا کرنے کی صالحيت سے محروم کر دينا۔
ميک آپ کے نام پر ابروؤں کے بال وغيره اکھاڑ کر اپنی صورتوں کو مسخ کرنا اور وشم
)يعنی گودنا گدوانا )وغيره بھی شامل ہے يہ سب شيطانی کام ہيں جن سے بچنا ضروری ہے۔
البتہ جانوروں کو اس لئے خصی کرنا کہ ان سے زياده انتفاع ہو سکے يا ان کا گوشت زياده بہتر
ہو سکے يا اسی قسم کا کوئی اور صحيح مقصد ہو تو جائز ہے۔ اس کی تائيد اس سے بھی ہوتی
ہے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے خصی جانور قربانی ميں ذبح فرمائے ہيں۔ اگر جانور کو
خصی کرنے کا جواز نہ ہوتا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان کی قربانی نہ کرتے۔
ﻳ َ ِﻌﺪُ ُﮬ ْﻢ َوﻳُ َﻤ ِﻨّﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو َﻣﺎ ﻳ َ ِﻌﺪُ ُﮬ ُﻢ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِا َّﻻ ﻏُ ُﺮ ْو ًرا ١٢٠
وه ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا ،اور سبز باغ دکھاتا رہے گا )مگر ياد رکھو!( شيطان کے
جو وعدے ان سے ہيں وه سراسر فريب کارياں ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻣ ْﺎ ٰوﯨﮭ ُْﻢ َ َهجﲌَّ ُ ۡ َو َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن َﻋ ْﻨﮭَﺎ َﻣ ِﺤ ْﻴ ًﺼﺎ ١٢١
ِٕ
يہ وه لوگ ہيں جن کی جگہ جہنم ہے ،جہاں سے انہيں چھٹکاره نہ ملے گا۔
اهلل َﺣﻘًّﺎ ۭ َو َﻣ ْﻦ َا ْﺻﺪَ ُق ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺳـ ُﻨﺪْ ِﺧﻠُﮭ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺘﮭَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓ ْﻴﮭَﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻗ ْﻴ ًﻼ ١٢٢
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اور جو ايمان الئيں اور بھلے کام کريں ہم انہيں ان جنتوں ميں لے جائيں گے جن کے نيچے
چشمے جاری ہيں ،جہاں يہ ابداآلباد رہيں گے ،يہ ہے ﷲ کا وعده جو سراسر سچا ہے اور کون
ہے جو اپنی بات ميں ﷲ سے زياده سچا ہو )(١۔
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١٢٢۔ ١شيطانی وعدے تو سراسر دھوکا اور فريب ہيں ليکن اس کے مقابلے ميں ﷲ کے وعدے
جو اس نے اہل ايمان سے کئے ہيں سچے اور برحق ہيں اور ﷲ سے زياده سچا کون ہو سکتا
ہے۔ ليکن انسان کا معاملہ بھی عجيب ہے۔ يہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے
پيچھے زياده چلتا ہے۔ چنانچہ ديکھ ليجئے کہ شيطانی چيزوں کا چلن عام ہے اور ربانی کاموں
کو اختيار کرنے والے ہر دور ميں اور ہر جگہ کم ہی رہے ہيں اور کم ہی ہيں۔
ﺎﱐ َا ْﮬﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ۭ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ُﺳ ْ ۗﻮ ًءا ُّ ْﳚ َﺰ ِﺑ ٖﻪ ۙ َو َﻻ َﳚِﺪْ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو ِﻟﻴًّﺎ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ١٢٣
ﻟَﻴ َْﺲ ِ َاب َﻣﺎ ِﻧ ّﻴ ُ ِْﲂ َو َﻻ ٓ َا َﻣ ِ ِ ّ
حقيقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی اميدوں پر موقوف ہے ،جو
برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمايت و مدد ﷲ کے پاس
کر سکے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِﻣ ْﻦ َذ َﻛ ٍﺮ َا ْو ُاﻧ ْٰﱺ َو ُﮬ َﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َو َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻧ َ ِﻘ ْ ًﲑا ١٢٤
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
ِٕ
جو ايمان واال ہو مرد ہو يا عورت اور وه نيک اعمال کرے يقينا ً ايسے لوگ جنت ميں جائيں گے
اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا )(١۔
١٢٤۔١جيسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بﮍی خوش فہميوں ميں مبتال تھے۔
يہاں ﷲ ٰ
تعالی نے پھر ان کی خوش فہميوں کا پرده چاک کرتے ہوئے فرمايا کہ آخرت کی
کاميابی محض اميدوں پر اور آرزؤں سے نہيں ملے گی اس کے لئے تو ايمان اور عمل صالح
کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال ميں برائياں ہوں گی تو اسے ہر
صورت ميں اس کی سزا بھگتنی ہوگی ،وہاں کوئی ايسا دوست يا مددگار نہيں ہوگا جو برائی کی
سزا سے بچا سکے۔ آيت ميں اہل کتاب کے ساتھ ﷲ ٰ
تعالی نے اہل ايمان کو بھی خطاب فرمايا
ٰ
نصاری کی سی غلط فہميوں ،خوش فہميوں اور عمل سے خالی آرزؤں
ہے تاکہ وه بھی يہود و
اور تمناؤں سے اپنا دامن بچاکر رکھيں۔ ليکن افسوس مسلمان اس تنبيہ کے باوجود انہی خام
خياليوں ميں مبتال ہوگئے جن ميں سابقہ امتيں گرفتار ہوئيں۔ اور آج بےعملی اور بدعملی مسلمان
کا بھی شعار بنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وه امت مرحومہ کہالنے پر مصر ہے
اهلل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﺧ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ١٢٥
َو َﻣ ْﻦ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ِدﻳْﻨًﺎ ِ ّﻣ َّﻤ ْﻦ َا ْﺳ َ َﲅ َو ْ َهج ٗﻪ ِ ٰ ّ ِهلل َو ُﮬ َﻮ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ٌﻦ َّواﺗ َّ َﺒ َﻊ ِﻣ َّ َةل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ َۭو َّ َاﲣ َﺬ ٰ ّ ُ
باعتباردين کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو ﷲ کے تابع کردے وه بھی نيکوکار ،ساتھ ہی
يکسوئی والے ابراہيم کے دين کی پيروی کر رہا ہو اور ابرہيم عليہ السالم کو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنا
دوست بنايا ہے۔)(١
١٢۵۔ ١يہاں کاميابی کا ايک معيار اور اس کا ايک نمونہ بيان کيا جا رہا ہے۔ معيار يہ ہے کہ
اپنے کو ﷲ کے سپرد کر دے محسن بن جائے اور ملت ابراہيم عليہ السالم کی پيروی کرے اور
نمونہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کا ہے جن کو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنا خليل بنايا۔ خليل کے معنی ہيں
کہ جس کے دل ميں ﷲ ٰ
تعالی کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لئے اس ميں
جگہ نہ رہے۔ خليل )بروزن فعيل( بمعنی فاعل ہے جيسے عليم بمعنی عالم اور بعض کہتے ہيں
کہ بمعنی مفعول ہے۔ جيسے حبيب بمعنی محبوب اور حضرت ابراہيم عليہ السالم يقينا ﷲ کے
ٰ
الصلوة والسالم )فتح القدير( اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
محب بھی تھے اور محبوب بھی عليہ
نے فرمايا ہے ،ﷲ نے مجھے بھی خليل بنايا ہے جس طرح اس نے ابراہيم عليہ السالم کو خليل
بنايا"۔ )صحيح مسلم کتاب المساجد(
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ُّﻣ ِﺤ ْﻴ ًﻄﺎ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ِﲁ َ ْ
َو ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
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آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب ﷲ ہی کا ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کو گھيرنے واال ہے۔
اهلل ﻳُ ْﻔ ِﺘ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ۙ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﺘ ٰﲇ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِ ْﰲ ﻳ َ ٰﺘ َﻤﻲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ َﻻ ﺗ ُْﺆﺗ ُْﻮﻧَﮭ َُّﻦ َﻣﺎ ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻟَﮭ َُّﻦ َوﺗَ ْﺮﻏَ ُﺒ ْﻮ َن َا ْن ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺤ ْﻮ ُﮬ َّﻦ
َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻔ ُﺘ ْﻮﻧ ََﻚ ِﰲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ۭ ﻗُﻞِ ٰ ّ ُ
َواﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘﻀْ َﻌ ِﻔ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻮ ْ َدل ِان َۙو َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُﻣ ْﻮا ِﻟﻠْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻲ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ ۭ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻓَ ِﺎ َّن ا ٰ ّ َهلل َﰷ َن ِﺑ ٖﻪ ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٢٧
آپ عورتوں کے بارے ميں حکم دريافت کرتے ہيں ) (١آپ کہہ ديجئے! خود ﷲ ان کے بارے
ميں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وه آيتيں جو تم پر يتيم لﮍکيوں کے بارے ميں پﮍھی جاتی ہيں
جنہيں ان کا مقرر حق نہيں ديتے ) (٢اور انہيں اپنے نکاح ميں النے کی رغبت رکھتے ہو اور
کمزور بچوں کے بارے ميں اور اس بارے ميں کہ يتيموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو
) (٣تم جو نيک کام کرو ،بےشبہ ﷲ اسے پوری طرح جاننے واال ہے )(٤۔
١٢٧۔ ١عورتوں کے بارے ميں جو سواالت ہوتے رہتے ہيں ،يہاں سے ان کے جوابات ديئے جا
رہے ہيں۔
ٰ
ُ
ُ
َ
َ
١٢٧۔َ ٢و َما يُتل ٰی َعل ْيک ْم اس کا عطف ﷲ يفتيک ْم پر ہے يعنی ﷲ تعالی ان کی بابت وضاحت
فرماتا ہے اور کتاب ﷲ کی وه آيات وضاحت کرتی ہيں جو اس سے قبل يتيم لﮍکيوں کے بارے
ميں نازل ہو چکی ہيں۔ مراد سوره نساء کی آيت  ٣جس ميں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے
روکا گيا کہ يتيم لﮍکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر ليتے تھے ليکن مہر
دينے سے گريز کرتے تھے۔
١٢٧۔٢اس کے دو ترجمے کئے گئے ہيں ،ايک تو يہی جو مرحوم مترجم نے کيا ہے اس ميں
فی کا لفظ محذوف ہے اس کا دوسرا ترجمہ عن کا لفظ محذوف مان کر کيا گيا ہے يعنی ترغبون
عن ان تنکحوھن" ،تمہيں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو"رغبت کا صلہ عن آئے تو معنی
اعراض اور بےرغبتی کے ہوتے ہيں۔ جيسے ) َو َم ْن يﱠرْ َغبُ ع َْن ﱢملﱠ ِة اِب ْٰر ٖھ َم ( 2۔ البقرة (130:ميں
ہے يہ گويا دوسری صورت بيان کی گئی ہے کہ يتيم لﮍکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس
کے ولی يا اس کے ساتھ وراثت ميں شريک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا
پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے ،تاکہ کوئی اور شخص اس کے
حصہ جائيداد ميں شريک نہ بنے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری
صورت سے بھی منع فرمايا۔
١٢٧۔ ٣اس کا عطف۔ يتامی النساء۔ پر ہے۔ يعنی وما يتلی عليکم فی يتامی النساء وفی
المستضعفين من الولدان۔ يتيم لﮍکيوں کے بارے ميں تم پر جو پﮍھا جاتا ہے ۔)سورة النساء کی
ص ْي ُك ُم
آيت نمبر  (٣اور کمزور بچوں کی بابت جو پﮍھا جاتا ہے اس سے مراد قرآن کا حکم )يُوْ ِ
ّٰ
ﷲُ فِ ْٓي اَوْ َال ِد ُك ْم( 4۔ النساء (11:ہے جس ميں بيٹوں کے ساتھ بيٹيوں کو بھی وراثت ميں حصہ دار
بنايا گيا ہے۔ جب کہ زمانہ جاہليت ميں صرف بﮍے لﮍکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا چھوٹے
کمزور بچے اور عورتيں وراثت سے محروم ہوتی تھيں۔ شريعت نے سب کو وارث قرار دے
ديا۔
ﱢ
١٢٧۔ ٤اس کا عطف بھی يَتَا َمی النسآ ِء پر ہے۔ يعنی کتاب ﷲ کا حکم بھی تم پر پﮍھا جاتا ہے کہ
يتيموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ يتيم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب
بھی۔ دونوں صورتوں ميں انصاف کرو )جيساکہ تفصيل گزری(
ﴬ ِت ْ َاﻻﻧْ ُﻔ ُﺲ اﻟﺸُّ َّﺢ َۭوا ِْن ُ ْﲢ ِﺴـ ُﻨ ْﻮا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا
اﻟﺼﻠْ ُﺢ ﺧ ْ ٌَﲑ َۭو ُا ْﺣ ِ َ
َوا ِِن ا ْﻣ َﺮ َا ٌة ﺧَﺎﻓَ ْﺖ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﻠﮭَﺎ ﻧُﺸُ ْﻮ ًزا َا ْو ِاﻋ َْﺮاﺿً ﺎ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَﳱْ ِ َﻤﺎ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ْﺼ ِﻠ َﺤﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ُﺻﻠْ ًﺤﺎ ۭ َو ُّ
اهلل َﰷ َن ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ًِﲑا ١٢٨
ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بےپرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس ميں صلح
کرليں اس ميں کسی پر کوئی گناه نہيں ) (١صلح بہتر چيز ہے ،طمع ہر ہر نفس ميں شامل کر
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دی گئی ہے ) (٢اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہيز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر ﷲ
ٰ
تعالی پوری طرح خبردار ہے۔
١٢٨۔ ١خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بيوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا اور اعراض
کرنا معمول بنا لے يا ايک سے زياده بيوياں ہونے کی صورت ميں کسی کو کم ترخوب صورت
بيوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق چھوڑ کر )مہر سے يا نان و نفقہ سے يا باری
سے( خاوند سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت ميں خاوند يا بيوی پر کوئی گناه نہيں کيونکہ
صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المومنيں سودة رضی ﷲ عنہ نے بھی بﮍھاپے ميں اپنی باری
حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا کے لئے ہبہ کر دی تھی جسے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے قبول
فرما ليا۔ )صحيح بخاری( ١٢٨۔ُ ٢ش ّح بخل اور طمع کو کہتے ہيں۔ يہاں مراد اپنا اپنا مفاد ہے جو
ہر نفس کو عزيز ہوتا ہے يعنی ہر نفس اپنے مفاد ميں بخل اور طمع سے کام ليتا ہے۔
َوﻟ َ ْﻦ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮٓا َا ْن ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء َوﻟ َ ْﻮ َﺣ َﺮ ْﺻ ُ ْﱲ ﻓَ َﻼ ﺗَ ِﻤ ْﻴﻠُ ْﻮا ُ َّ
اهلل َﰷ َن ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ
ﰻ اﻟْ َﻤ ْﻴﻞِ ﻓَﺘَ َﺬ ُر ْو َﮬﺎ َﰷﻟْ ُﻤ َﻌﻠ َّ َﻘ ِﺔ ۭ َوا ِْن ﺗ ُْﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
١٢٩
تم سے يہ کبھی نہيں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بيويوں ميں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی
ہی خواہش و کوشش کر لو اس لئے بالکل ہی ايک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھﮍ لٹکتی
قوی اختيار کرو تو بيشک ﷲ ٰ
نہ چھوڑو ) (١اور اگر تم اصالح کرو اور ت ٰ
تعالی بﮍی مغفرت اور
رحمت واال ہے۔
١٢٩۔ ١يہ ايک دوسری صورت ہے کہ ايک شخص کی ايک سے زياده بيوياں ہوں تو دلی تعلق
اور محبت ميں وه سب کے ساتھ يکساں سلوک نہيں کر سکتا۔ کيونکہ محبت ،فعل قلب ہے جس
پر کسی کو اختيار نہيں خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی اپنی بيويوں ميں سے زياده محبت
حضرت عائشہ سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب يہی قلبی ميالن اور
محبت ميں عدم مساوات ہے اگر يہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات ميں مانع نہ بنے تو
عند ﷲ قابل مؤاخذه نہيں۔ جس طرح کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس کا نہايت عمده نمونہ پيش
فرمايا۔ ليکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بيويوں کے حقوق کی ادائيگی ميں
بہت کوتاہی کرتے ہيں اور ظاہری طور پر بھی محبوب بيوی کی طرح دوسری بيويوں کے
حقوق ادا نہيں کرتے اور انہيں معلقہ )درميان ميں لٹکی ہوئی( بناکر رکھ چھوڑتے ہيں ،نہ انہيں
طالق ديتے ہيں نہ حقوق زوجيت ادا کرتے ہيں۔ يہ انتہائی ظلم ہے جس سے يہاں روکا گيا ہے
اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی فرمايا ہے"جس شخص کی دو بيوياں ہوں اور وه ايک کی
طرف ہی مائل ہو )يعنی دوسری کو نظر انداز کئے رکھے( تو قيامت کے دن وه اس طرح آئے
گا کہ اس کے جسم کا ايک حصہ )يعنی نصف( ساقط ہوگا۔ )ترمذی ،کتاب النکاح(
اهلل َو ِاﺳ ًﻌﺎ َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ ١٣٠
اهلل ُ ًّالك ِ ّﻣ ْﻦ َﺳ َﻌ ِﺘ ٖﻪ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َوا ِْن ﻳ َّ َﺘ َﻔ َّﺮﻗَﺎ ﻳُﻐ ِْﻦ ٰ ّ ُ
اور اگر مياں بيوی جدا ہو جائيں تو ﷲ ٰ
تعالی اپنی وسعت سے ہر ايک کو بےنياز کر دے گا )(١
ﷲ ٰ
تعالی وسعت واال حکمت واال ہے۔
١٣٠۔ ١يہ تيسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباه کی صورت نہ بنے پھر طالق کے
ذريعے عليحدگی اختيار کر لی جائے۔ ممکن ہے عليحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی
بيوی اور عورت کو مطلوبہ صفات واال مرد مل جائے۔ اسالم ميں طالق کو اگرچہ سخت ناپسند
کيا گيا ہے ،طالق حالل تو ہے ليکن يہ ايسا حالل ہے جو ﷲ کو سخت ناپسند ہے"اس کے
باوجود ﷲ نے اس کی اجازت دی ہے اس لئے کہ بعض دفعہ حاالت ايسے موڑ پر پہنچ جاتے
ہيں کہ اس کے بغير چاره نہيں ہوتا اور فريقين کی بہتری اسی ميں ہوتی ہے کہ وه ايک دوسرے
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سے عليحدگی اختيار کرليں۔ مزکوره حديث ميں صحت اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعف ہے
تاہم قرآن وسنت کی نصوص سے يہ واضح ہے کہ يہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہيے جب
نباه کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َۭوﻟَﻘَﺪْ َو َّﺻ ْﻴﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َوا َِّاي ُ ْﰼ َا ِن اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل ۭ َوا ِْن ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ ِﺎ َّن ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
َو ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
اهلل ﻏَﻨِ ًّﻴﺎ َ ِﲪ ْﻴﺪً ا ١٣١
ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
زمين اور آسمانوں کی ہر ہرچيز ﷲ ٰ
تعالی ہی کی ملکيت ميں ہے واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو
تم سے پہلے کتاب ديئے گئے تھے اور تم کو بھی يہی حکم کيا ہے کہ ﷲ سے ڈرتے رہو اور
اگر تم کفر کرو تو ياد رکھو کہ ﷲ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين
ميں ہے اور ﷲ بہت بےنياز اور تعريف کيا گيا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ ١٣٢
َو ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
ﷲ کے اختيار ميں ہے آسمانوں کی سب چيزيں اور زمين کی بھی اور ﷲ کارساز کافی ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ٰذ ِ َكل ﻗَ ِﺪ ْﻳ ًﺮا ١٣٣
ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳُ ْﺬ ِﻫ ْﺒ ُ ْﲂ َاﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس َو َ ْاي ِت ِ ٰاب َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وه تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے ،ﷲ ٰ
تعالی
اس پر پوری قدرت رکھنے واال ہے )(١
١٣٣۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی کی قدرت قاہره و کاملہ کا اظہار ہے جب کہ ايک دوسرے مقام پر فرمايا )
َواِ ْن تَتَ َولﱠوْ ا يَ ْستَ ْب ِدلْ قَوْ ًما َغ ْي َر ُك ْم ۙ◌ ثُ ﱠم َال يَ ُكوْ نُ ْٓوا اَ ْمثَالَ ُك ْم( 47۔ محمد (38:اگر تم پھرو گے تو وه
تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وه تمہاری طرح کے نہيں ہونگے۔
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ﺛ ََﻮ َاب ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻓَ ِﻌ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ًﻌﺎ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ١٣٤ۧ
اهلل ﺛ ََﻮ ُاب ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
جو شخص دنيا کا ثواب چاہتا ہے تو )ياد رکھو کہ( ﷲ ٰ
تعالی کے پاس تو دنيا اور آخرت )دونوں(
کا ثواب موجود ہے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی بہت سننے واال اور خوب ديکھنے واال ہے۔
١٣٤۔ ١جيسے کوئی شخص جہاد صرف مال غنيمت کے حصول کے لئے کرے تو کتنی نادانی
کی بات ہے۔ جب ﷲ ٰ
تعالی دنيا و آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے
ايک ہی چيز کيوں طلب کی جائے۔؟ انسان دونوں ہی کا طالب کيوں نہ بنے۔
ﺎهلل َا ْو ٰﱃ ﲠِ ِ َﻤﺎ ۣ ﻓَ َﻼ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌﻮا اﻟْﻬ ٰ َٓﻮى َا ْن
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻗَ ٰ ّﻮ ِﻣ ْ َﲔ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴ ِ
ﻂ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ِ ٰ ّ ِهلل َوﻟ َ ْﻮ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َا ِو اﻟْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ َو ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑ ْ َِﲔ ۚ ِا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ ﻏَ ِﻨﻴًّﺎ َا ْو ﻓَ ِﻘ ْ ًﲑا ﻓَ ٰ ّ ُ
اهلل َﰷ َن ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ًِﲑا ١٣٥
ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮا ۚ َوا ِْن ﺗَﻠْ ٗ ٓﻮا َا ْو ﺗُ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی موال کے لئے
سچی گواہی دينے والے بن جاؤ ،گو وه خود تمہارے اپنے خالف ہو يا اپنے ماں باپ کے يا
رشتہ داروں عزيزوں کے ) (١وه شخص اگر امير ہو تو اور فقير ہو تو دونوں کے ساتھ ﷲ کو
زياده تعلق ہے ) (٢اس لئے تم خواہش نفس کے پيچھے پﮍ کر انصاف نہ چھوڑ دينا ) (٣اور اگر
تم نے کج بيانی کی يا پہلو تہی کی ) (٤تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے ﷲ ٰ
تعالی اس سے
پوری طرح باخبر ہے۔
ٰ
١٣٥۔ ١اس ميں ﷲ تعالی اہل ايمان کو عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کے مطابق گواہی
دينے کی تاکيد فرما رہا ہے چاہے اس کی وجہ سے انہيں يا ان کے والدين اور رشتہ داروں کو
نقصان ہی اٹھانا پﮍے۔ اس لئے کہ حق سب پر حاکم ہے اور سب پر مقدم ہے۔
١٣٥۔ ٢يعنی کسی مالدار کی وجہ سے رعايت نہ کی جائے نہ کسی فقير کے فقر کا انديشہ
تمہيں سچی بات کہنے سے روکے بلکہ ﷲ ان دونوں سے تمہارے زياده قريب اور مقدم ہے۔
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١٣٥۔ ٣يعنی خواہش نفس ،عصبيت يا بغض تمہيں انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ جيسے
)و َال يَجْ ِر َمنﱠ ُك ْم َشن َٰا ُن قَوْ ٍم ع َٰلٓي اَ ﱠال تَ ْع ِدلُوْ ا( 5۔ المائده ' (8:تمہيں کسی قوم کی
دوسرے مقام پر فرمايا َ
دشمنی اس بات پر آماده نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔
١٣٥۔٤تلووا ،ليی سے ماخوذ ہے جو تحريف اور جان بوجھ کر جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے۔
مطلب شہادت ميں تحريف و تغير ہے اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپانا اور اس کا ترک
کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں سے بھی روکا گيا ہے۔ اس آيت ميں عدل و انصاف کی تاکيد اور اس
کے لئے جن باتوں کی ضرورت ہے۔ ان کا اہتمام کرنے کا حکم ديا گيا ہے۔ مثالً  :ہرحال ميں
عدل کرو اس سے انحراف نہ کرو ،کسی مالمت گر کی مالمت اور کوئی اور محرک اس ميں
رکاوٹ نہ بنے بلکہ اس کے قيام ميں تم ايک دوسرے کے معاون اور دست بازو بنو۔ صرف ﷲ
کی رضا تمہارے پيش نظر ہو ،کيونکہ اس صورت ميں تم تحريف ،تبديل اور کتمان سے گريز
کرو گے اور تمہارا فيصلہ عدل کی ميزان ميں پورا اترے گا۔ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر يا
تمہارے والدين پر يا ديگر قريبی رشتے داروں پر بھی پﮍے ،تب بھی تم پروا مت کرو اور اپنی
اور ان کی رعايت کے مقابلے ميں عدل کے تقاضوں کو اہميت دو۔ کسی مال دار کو اس کی
تونگری کی وجہ سے رعايت نہ کرو اور کسی تنگ دست کے فقر سے خوف مت کھاؤ کيونکہ
وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس ميں ہے؟ فيصلے ميں خواہش نفس ،عصبيت اور
دشمنی آڑے نہيں آنی چاہئے۔ بلکہ ان کو نظر انداز کر کے بےالگ عدل کرو۔ عدل کا يہ اہتمام
جس معاشرے ميں ہوگا ،وہاں امن و سکون اور ﷲ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول
ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان ﷲ ٰ
تعالی عليہم نے اس نکتے کو بھی خوب سمجھ ليا تھا،چنانچہ
حضرت عبد ﷲ بن رواحہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کی بابت آتا ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے انہيں خيبر کے يہوديوں کے پاس بھيجا کہ وه وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمينہ لگا کر
آئيں۔ يہوديوں نے انہيں رشوت کی پيشکش کی تاکہ وه کچھ نرمی سے کام ليں۔ انہوں نے
فرمايا"ﷲ کی قسم ميں اس کی طرف سے نمائنده بن کر آيا ہوں جو دنيا ميں مجھے سب سے
زياده محبوب ہے اور تم ميرے نزديک سب سے زياده ناپسنديده ہو۔ ليکن اپنے محبوب کی محبت
اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آماده نہيں کرسکتی کہ ميں تمہارے معاملے ميں انصاف
نہ کروں۔"يہ سن کر انہوں نے کہا"اسی عدل کيوجہ سے آسمان و زمين کا يہ نظام قائم
ہے")تفسير ابن کثير(
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َّ ِاذل ْي ﻧَ َّﺰ َل ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺘ ٖﻪ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ٖﻪ َو ُر ُﺳ ِ ٖهل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ
ِٕ
ﻓَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ ﺿَ ٰﻠ ًﻼ ﺑ َ ِﻌ ْﻴﺪً ا ١٣٦
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی پر اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے
اپنے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی
گئی ہيں ،ايمان الؤ! ) (١جو شخص ﷲ ٰ
تعالی سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں
سے اور اس کے رسولوں سے اور قيامت کے دن سے کفر کرے وه تو بہت بﮍی دور کی
گمراہی ميں جا پﮍا۔
) (١ايمان والوں کو ايمان النے کی تاکيد ،تحصيل حاصل والی بات نہيں بلکہ کمال ايمان اور اس
پر استقرار و اثبات کا حکم ہے۔ جيسے )اِ ْھ ِدنَا الصﱢ َراطَ ْال ُم ْستَـقِ ْي َم( 1۔ الفاتحہ (5:کا مفہوم ہے۔
اهلل ِﻟ َﻴ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَﮭ ُْﻢ َو َﻻ ِﻟﳱَ ْ ِﺪﻳَﮭ ُْﻢ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ١٣٧ۭ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُ َّﰒ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ُ َّﰒ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُ َّﰒ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ُ َّﰒ ازْ دَاد ُْوا ُﻛ ْﻔ ًﺮا ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ِﻦ ٰ ّ ُ
جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور پھر گئے ،پھر ايمان الکر پھر کفر کيا ،پھر اپنے کفر ميں بﮍھ
گئے ﷲ ٰ
تعالی يقينا ً انہيں نہ بخشے گا اور نہ انہيں راه ہدايت سمجھائے گا۔)(١
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موسی عليہ السالم پر ايمان
) (٢بعض مفسرين نے اس سے مراد يہود ليے ہيں۔ يہود حضرت
ٰ
الئے ليکن حضرت عزير عليہ السالم کا انکار کيا ،پھر حضرت عزير عليہ السالم پر ايمان الئے
عيسی کا انکار کيا۔ پھر کفر ميں پﮍھتے چلے گئے۔ حتی کہ حضرت محمد صلی ﷲ
تو حضرت
ٰ
عليہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کيا اور بعض نے اس سے مراد منافقين لئے ہيں،چونکہ مقصد
ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا ،اس لئے وه بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے
باآلخر کفر وضاللت ميں اتنے بﮍھ گئے کہ ان کی ہدايت کی اميد منقطع ہوگئی۔
َﴩ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ِ َاب َّن ﻟَﮭُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟ ْﻴـ َۨﻤﺎ ١٣٨ۙ
ﺑ ِّ ِ
منافقين کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب يقينی ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو َن ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ َاﻳ َ ْﺒﺘَﻐ ُْﻮ َن ِﻋ ْﻨﺪَ ُﮬ ُﻢ اﻟْ ِﻌ َّﺰ َة ﻓَ ِﺎ َّن اﻟْ ِﻌ َّﺰ َة ِ ٰ ّ ِهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ١٣٩ۭ
جن کی حالت يہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہيں ) (١کيا ان
کے پاس عزت کی تالش ميں جاتے ہيں؟ )تو ياد رکھيں کہ( عزت تو ساری کی ساری ﷲ ٰ
تعالی
کے قبضہ ميں ہے۔)(٢
١٣٩۔ ١جس طرح سوره بقره کے آغاز ميں گزر چکا ہے کہ منافقين کافروں کے پاس جا کر
يہی کہتے تھے کہ ہم تو حقيقت ميں تمہارے ہی ساتھ ہيں ،مسلمانوں سے تو ہم يونہی استہزاء
کرتے ہيں۔
١٣٩۔ ٢يعنی عزت کافروں کے ساتھ مواالت و محبت سے نہيں ملے گی ،کيونکہ يہ تو ﷲ کے
اختيار ميں ہے اور وه عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا فرماتا ہے ،دوسرے مقام پر پھر
فرمايا ،جو عزت کا طالب ہے تو اسے سمجھ لينا چاہئيے کہ عزت سب کی سب ﷲ کے لئے ہے
اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے لئے ہے اور مومنين کے لئے ہے ،ليکن منافق نہيں
جانتے۔"يعنی وه نفاق کے ذريعے سے اور کافروں سے دوستی کے ذريعے سے عزت حاصل
کرنا چاہتے ہيں۔ درآنحاليکہ يہ طريقہ ذلت وخواری کا ہے عزت کا نہيں۔
َوﻗَﺪْ ﻧَ َّﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َا ْن ِا َذا َ ِﲰ ْﻌ ُ ْﱲ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َﺟﺎ ِﻣ ُﻊ
اهلل ﻳُ ْﻜﻔ َُﺮ ِﺑﮭَﺎ َوﻳ ُ ْﺴـﳤَ ْ َﺰ ُا ِﺑﮭَﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻘ ُﻌﺪُ ْوا َﻣ َﻌﮭ ُْﻢ َﺣ ٰ ّﱵ َﳜ ُْﻮﺿُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺚ ﻏَ ْ ِﲑﻩٖ ٓ ڮ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ِا ًذا ِ ّﻣﺜْﻠُﮭ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َو ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ َ ِﲨ ْﻴ َﻌۨﺎ ١٤٠ۙ
اور ﷲ تمہارے پاس اپنی کتاب ميں يہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو ﷲ
ٰ
تعالی کی آيتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع ميں ان کے ساتھ
نہ بيٹھو! جب تک کہ وه اس کے عالوه اور باتيں نہ کرنے لگيں )ورنہ( تم بھی اس وقت انہی
جيسے ہو (١) ،يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی تمام کافروں اور سب منافقين کو جہنم ميں جمع کرنے واال ہے۔
١٤٠۔ ١يعنی منع کرنے کے باوجود اگر تم ايسی مجلسوں ميں جہاں آيات ٰالہی کا استہزاء کيا
جاتا ہو بيٹھو گے اور اس پر نکير نہيں کرو گے تو پھر تم بھی گناه ميں ان کے برابر ہوگئے۔
جيسے ايک حديث ميں آتا ہے ' جو شخص ﷲ اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہے ،وه اس دعوت
ميں شريک نہ ہو جس ميں شراب کا دور چلے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ايسی مجلسوں اور
اجتماعات ميں شريک ہونا ،جن ميں ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے احکام کا قوالً يا عمالً
مذاق اڑايا جاتا ہو جيسے آجکل کے امراء ،فيشن ايبل اور مغرب زده حلقوں ميں بالعموم ايسا
ہوتا ہے ،سخت گناه ہے )اِنﱠ ُک ْم اِ ًزا ﱢمثلُھُ ْم( کی وعيد قرآنی اہل ايمان کے اندر کپکپی طاری کر
دينے کے لئے کافی ہے بشرطيکہ دل کے اندر ايمان ہو۔
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َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ َ َﱰﺑ َّ ُﺼ ْﻮ َن ﺑ ُ ِْﲂ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ ﻓَ ْﺘ ٌﺢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﺎهلل
اهلل ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻟ َ ْﻢ ﻧَ ُﻜ ْﻦ َّﻣ َﻌ ُ ْﲂ ڮ َوا ِْن َﰷ َن ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻧ َِﺼﻴْ ٌﺐ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻟَ ْﻢ ﻧ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ِﻮ ْذ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َوﻧ َ ْﻤﻨَ ْﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭﻓَ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ١٤١ۧ
َ ْﳛ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َوﻟ َ ْﻦ َّ ْﳚ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
يہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہيں پھر اگر تمہيں ﷲ فتح دے تو يہ کہتے ہيں
کہ کيا ہم تمہارے ساتھی نہيں اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو )ان سے( کہتے ہيں
کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کيا ہم نے تمہيں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچايا تھا
تعالی تمہارے درميان فيصلہ کرے گا ) (٢اور ﷲ ٰ
) (١پس قيامت ميں خود ﷲ ٰ
تعالی کافروں کو
ايمان والوں پر ہرگز راه نہ دے گا۔
١٤١۔ ١يعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے ليکن تمہيں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ ديا اور
مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہيں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچايا۔ مطلب يہ کہ تمہيں
غلبہ ہماری اس دوغلی پوليسی کے نتيجے ميں حاصل ہوا ہے۔ جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہری
طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی۔ ليکن درپرده ان کو نقصان پہنچانے ميں ہم نے کوئی کوتاہی
اور کمی نہيں کی تاآنکہ تم ان پر غالب آگئے۔ يہ منافقين کا قول ہے جو انہوں نے کافروں سے
کہا۔
١٤١۔ ١يعنی دنيا ميں تم نے دھوکے اور فريب سے وقتی طور پر کچھ کاميابی حاصل کرلی۔
ليکن قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی کا فيصلہ ان باطنی جذبات وکيفيات کی روشنی ميں ہوگا جنہيں تم
سينوں ميں چھپائے ہوئے تھے اس لئے کہ ﷲ ٰ
تعالی تو سينوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا
ہے اور پھر اس پر جو وه سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنيا ميں منافقت اختيار کر کے نہايت
خسارے کا سودا کيا تھا جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔
١٤١۔ ٢يعنی غلبہ نہ دے گا۔ اس کے مختلف مفہوم بيان کئے گئے ہيں ) (١اہل اسالم کا غلبہ
قيامت والے دن ہوگا ) (٢حجت اور دالئل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہيں آسکتے
) (٣کافروں کا ايسا غلبہ نہيں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے
گا اور حرف غلط کی طرح دنيا کے نقشے سے ہی محو ہو جائيں گے۔ ايک حديث صحيحہ سے
بھی اس مفہوم کی تائيد ہوتی ہے ) (٤جب تک مسلمان اپنے دين کے عامل ،باطل سے غير
راضی اور منکرات سے روکنے والے رہيں گے ،کافر ان پر غالب نہ آسکيں گے۔ امام ابن
العربی فرماتے ہيں ' يہ سب سے عمده معنی ہے کيونکہ ﷲ ٰ
صابَ ُک ْم
تعالی کا فرمان ہے ) َو َما اَ َ
صيبَ ٍۃ فَبَ َما َک َسبَ ْ
ت اَ ْي ِد ْي ُک ْم( جو مصيبت تم پر واقع ہوتی ہے تمہارے اپنے فعلوں کی وجہ سے
ﱡم ِ
)فتح القدير( گويا مسلمانوں کی اپنی کوتاہيوں کا نتيجہ ہے۔
اهلل ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ
ِا َّن اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ُ ٰﳜ ِﺪﻋ ُْﻮ َن ٰ ّ َ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ﻗَﺎ ُﻣ ْﻮا ُﻛ َﺴ ٰﺎﱃ ۙ ﻳُ َﺮا ۗ ُء ْو َن اﻟﻨَّ َﺎس َو َﻻ ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْو َن ٰ ّ َ
اهلل َو ُﮬ َﻮ ﺧَﺎ ِد ُﻋﮭ ُْﻢ ۚ َوِا َذا ﻗَﺎ ُﻣ ْﻮٓا ِا َﱃ َّ
بيشک منافق ﷲ سے چال بازياں کر رہے ہيں اور وه انہيں اس چالبازی کا بدلہ دينے واال ہے
) (١اور جب نماز کو کھﮍے ہوتے ہيں تو بﮍی کاہلی کی حالت ميں کھﮍے ہوتے ہيں ) (٢صرف
لوگوں کو دکھاتے ہيں ) (٣اور ياد ٰالہی تو يونہی برائے نام کرتے ہيں )(٤۔
١٤٢۔ ١اس کی مختصر تشريح سوره بقره ميں ہو چکی ہے۔
١٤٢۔ ٢نماز اسالم کا اہم ترين رکن ہے اور اشرف ترين فرض ہے اور اس ميں بھی کاہلی اور
سستی کا مظاہره کرتے تھے ،کيونکہ ان کا قلب ايمان ،خشيت ٰالہی اور خلوص سے محروم تھا۔
يہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی جيسا کہ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم کا فرمان ہے ،منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے بھاری ہے۔
١٤٢۔ ٣يہ نماز بھی وه صرف رياکاری اور دکھالوے کے لئے پﮍھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو
فريب دے سکيں۔
١٤٢ۡۙ
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١٤٢۔ ٤ﷲ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہيں يا نماز مختصر سی پﮍھتے ہيں ،جب نماز اخالص،
خشيت ٰالہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمينان سے نماز کی ادائيگی نہايت گراں ہوتی ہے۔
جيسا کہ )البقره۔ (٤٥سے واضح ہے۔ حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' يہ منافق کی
نماز ہے ،يہ منافق کی نماز ہے ،يہ منافق کی نماز ہے کہ بيٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا
ہے ،يہاں تک کہ جب سورج شيطان کے دو سينگوں کے درميان )طلوع کے قريب( ہو جاتا ہے
تو اٹھتا ہے اور چار ٹھونگيں مار ليتا ہے )صحيح مسلم(
اهلل ﻓَﻠَ ْﻦ َﲡِﺪَ َ ٗهل َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ١٤٣
ُّﻣ َﺬﺑْ َﺬﺑ ْ َِﲔ ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل ڰ َﻻ ٓ ِا ٰﱃ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َو َﻻ ٓ ِا ٰﱃ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َۭو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
وه درميان ميں ہی معلق ڈگمگا رہے ہيں ،نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحيح طور پر ان کی
طرف ) (١جسے ﷲ ٰ
تعالی گمراہی ميں ڈال دے تو اس کے لئے کوئی راه نہ پائے گا۔
١٤٣۔ ١کافروں کے پاس جاتے ہيں تو ان کے ساتھ اور مومنوں کے پاس آتے ہيں تو ان کے
ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہيں۔ ظاہر اور باطن وه مسلمانوں کے ساتھ ہيں نہ کافروں
کے ساتھ اور بعض منافق تو کفر و ايمان کے درميان متحير اور تذبذب کا ہی شکار رہتے تھے۔
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا فرمان ہے ' ' منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کے
لئے دو ريوڑوں کے درميان متردد رہتی ہے )بکرے کی تالش ميں( کبھی ايک ريوڑ کی طرف
جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف )صحيح مسلم(
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬوا ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ َاﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ١٤٤
اے ايمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ ،کيا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر
ﷲ ٰ
تعالی کی صاف حجت قائم کر لو )(١۔
١٤٤۔ ١يعنی ﷲ نے تمہيں کافروں کی دوستی سے منع فرمايا ہے۔ اب اگر تم دوستی کرو گے تو
اس کا مطلب يہ ہے کہ تم ﷲ کو يہ دليل مہيا کر رہے ہو کہ تمہيں بھی سزا دے سکے )يعنی
معيصت ٰالہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔
ِا َّن اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ِﰲ ادلَّ ْر ِك ْ َاﻻ ْﺳ َﻔﻞِ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ َوﻟ َ ْﻦ َﲡِﺪَ ﻟَﮭ ُْﻢ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ١٤٥ۙ
منافق تو يقينا ً جہنم کے سب سے نيچے کے طبقہ ميں جائيں گے ) (١ناممکن ہے کہ تو ان کا
کوئی مددگار پالے۔
ٰ
ّ
ْ
َ
َ
َاو ْيۃَ کہالتا ہے۔ ا عَاذنَا ﷲ ِمنھَا۔ منافقين کی مزکوره عادات
١٤٥۔ ١جہنم کا سب سے نچال طبقہ ھ ِ
ٰ
و صفات سے ہم سب مسلمانوں کو ﷲ تعالی بچائے۔
ۗ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ١٤٦
ِا َّﻻ َّ ِاذلﻳْ َﻦ اتَ ﺑُ ْﻮا َو َا ْﺻﻠَ ُﺤ ْﻮا َوا ْﻋ َﺘ َﺼ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َا ْﺧﻠَ ُﺼ ْﻮا ِدﻳْﻨَﮭ ُْﻢ ِ ٰ ّ ِهلل ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ َو َﺳ ْﻮ َف ﻳُ ْﺆ ِت ٰ ّ ُ
ہاں جو توبہ کرليں اور اصالح کرليں اور ِٕﷲ ٰ
تعالی پر کامل يقين رکھيں اور خالص ﷲ ہی کے
لئے دينداری کريں تو يہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی مومنوں کو بہت بﮍا اجر دے
گا۔
١٤٦۔ ١يعنی منافقين ميں سے جو ان چار چيزوں کا خلوص دل سے اہتمام کرے گا ،وه جہنم ميں
جانے کی بجائے جنت ميں اہل ايمان کے ساتھ ہوگا۔
اهلل ﺷَ ﺎ ِﻛ ًﺮا ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٤٧
اهلل ِﺑ َﻌ َﺬاﺑ ُ ِْﲂ ِا ْن ﺷَ َﻜ ْﺮ ُ ْﰎ َو ٰا َﻣ ْﻨ ُ ْﱲ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی تمہيں سزا دے کر کيا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ايمان رہو )(١
ﷲ ٰ
تعالی بہت قدر کرنے واال اور پورا علم رکھنے واال ہے۔
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١٤٧۔ ١شکر گزاری کا مطلب ہے کہ ﷲ کے حکم کے مطابق برائيوں سے اجتناب اور عمل
صالح کا اہتمام کرنا۔ يہ گويا ﷲ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے اور ايمان سے مراد ﷲ کی توحيد
ٰ
مصطفی صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت پر
و ربوبيت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد
ايمان ہے۔
١٤٧۔ ٢يعنی جو اس کا شکر کرے گا ،وه قدر کرے گا ،جو دل سے ايمان الئے گا ،وه اس کو
جان لے گا اور اس کے مطابق وه بہترين جزا دے گا۔

پاره 06
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ًﻌﺎ ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٤٨
اهلل اﻟْ َﺠــﻬ َْﺮ ِاب ُّﻟﺴ ْ ۗﻮ ِء ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ُﻇ ِ َﲅ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ٰ ّ ُ
برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو ﷲ ٰ
تعالی پسند نہيں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے ) (١اور
ﷲ ٰ
تعالی خوب سنتا اور جانتا ہے۔
١٤٨۔ ١شريعت نے تاکيد کی ہے کہ کسی کے اندر برائی ديکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ
تنہائی ميں اس کو سمجھاؤ۔ اسی طرح کھلے عام اور علی االعالن برائی کرنا بھی سخت
ناپسنديده ہے۔ ايک تو برائی کا ارتکاب ويسے ہی ممنوع ہے ،چاہے پردے کے اندر ہی کيوں نہ
ہو۔ دوسرا اسے سرعام کيا جائے يہ مزيد ايک جرم ہے
البتہ اس سے الگ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بيان کر سکتے ہو۔ جس سے
ايک فائده يہ متوقع ہے کہ شائد وه ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تالفی کی سعی کرے۔ دوسرا
فائده يہ ہے لوگ اس سے بچ کر رہيں۔ حديث ميں آتا ہے کہ ايک شخص نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی خدمت اقدس ميں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے ميرا پﮍوسی ايذا ديتا ہے۔ آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے اس سے فرمايا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے ميں رکھ دو ،اس نے ايسا ہی کيا۔
چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا ،وه پﮍوسی کے ظالمانہ رويے کی وضاحت کرتا تو سن
کر ہر راه گير اس پر لعنت مالمت کرتا۔ پﮍوسی نے يہ صورتحال ديکھ کر معذرت کر لی اور
آئنده کے ليے ايذاء نہ پہنچانے کا فيصلہ کر ليا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا
کی۔ )سنن ابی داؤد کتاب االدب(
اهلل َﰷ َن َﻋ ُﻔ ًّﻮا ﻗَ ِﺪ ْﻳ ًﺮا ١٤٩
ِا ْن ﺗُ ْﺒﺪُ ْوا ﺧ ْ ًَﲑا َا ْو ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ ُﻩ َا ْو ﺗَ ْﻌ ُﻔ ْﻮا َﻋ ْﻦ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اگر تم کسی نيکی کو اعالنيہ کرو يا پوشيده کسی برائی سے درگزر کرو ) (١پس يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی
پوری معافی کرنے واال ہے اور پوری قدرت واال ہے۔
١٤٩۔ ١کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم يا برائی کا ارتکاب کرے تو شريعت نے اس حد تک
بدلہ لينے کی اجازت دی ہے۔ جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ آپس ميں گالی گلوچ کرنے والے
دو شخص جو کچھ کہيں اس کا گناه پہل کرنے والے پر ہے )بشرطيکہ( مظلوم )جسے گالی دی
گئی اس نے جواب ميں گالی دی( زيادتی نہ کرے بدلہ لينے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو
زياده پسند فرمايا ہے کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو درگزر سے کام لينے
واال ہے۔ اس ليے فرمايا " َجزَا ۗ◌ ُء َسـيﱢئَ ٍة ۢ◌ بِ ِم ْثلِھَا" 10۔يونس) (27:برائی کا بدلہ اسی کی مثل
برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور اصالح کر لے تو اس کا اجر ﷲ کے ذمے ہے( اور حديث
ميں بھی ہے کہ معاف کر دينے سے ﷲ
تعالی عزت ميں اضافہ فرماتا ہے۔ صحيح مسلم کتاب البر والصلۃ باب استحباب العفو والتواضع۔
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ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُر ُﺳ ِ ٖهل َوﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﻳُّﻔ ّ َِﺮﻗُ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ ٰ ّ ِ
اهلل َو ُر ُﺳ ِ ٖهل َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ َّوﻧَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ۙ َّوﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﻳَّﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ
١٥٠ۙ
جو لوگ ﷲ کے ساتھ اور اس کے پيغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہيں اور جو لوگ يہ چاہتے ہيں
کہ ﷲ اور اس کے رسولوں کے درميان فرق رکھيں اور جو لوگ کہتے ہيں کہ بعض نبيوں پر
تو ہمارا ايمان ہے اور بعض پر نہيں اور چاہتے ہيں کہ اس کے درميان راه نکاليں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن َﺣﻘًّﺎ ۚ َو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬ ًااب ُّﻣﻬِ ْﻴﻨًﺎ ١٥١
ِٕ
يقين مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہيں ) (١اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آميز سزا تيار کر
رکھی ہے۔
١٥١۔ ١اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وه بعض نبيوں کو مانتے تھے اور بعض کو
عيسی عليہ السالم و حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
نہيں۔ جيسے يہود نے حضرت
ٰ
ٰ
اور عيسايؤں نے حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کا انکار کيا۔ ﷲ تعالی نے فرمايا
انبياء عليہم السالم کے درميان تفريق کرنے والے يہ پکے کافر ہيں۔
ۗ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ١٥٢ۧ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُر ُﺳ ِ ٖهل َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ َﻔ ّ ِﺮﻗُ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َﺳ ْﻮ َف ﻳُ ْﺆ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُ ْﱒ َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ِٕ
اور جو لوگ ﷲ پر اور اس کے تمام پيغمبروں پر ايمان التے ہيں اور ان ميں سے کسی ميں
فرق نہيں کرتے ہيں ان کو ﷲ ٰ
تعالی پورا ثواب دے گا ) (١اور ﷲ بﮍی مغفرت واال اور بﮍی
رحمت واال ہے۔
١٥٢۔ ١يہ ايمانداروں کا شيوا بتايا گيا ہے کہ سب انبياء عليہم السالم پر ايمان رکھتے ہيں۔ جس
طرح مسلمان ہيں وه کسی بھی نبی کا انکار نہيں کرتے۔ اس آيت سے بھی ايک مذہب کی نفی
ہوتی ہے جس کے نزديک رسالت محمديہ پر ايمان النا ضروری نہيں۔ اور وه ان غير مسلموں
کو بھی نجات يافتہ سمجھتے ہيں جو اپنے تصورات کے مطابق ايمان با رکھتے ہيں۔ ليکن
قرآن کی اس آيت نے واضح کر ديا کہ ايمان با کے ساتھ رسالت محمديہ پر ايمان النا بھی
ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ايمان با غير معتبر
اور نامقبول ہے )مزيد ديکھئے سورة بقره کی )آيت نمبر  ١٢کا حاشيہ(
ﻳ َْﺴـَٔ ُ َ
اﻟﺼ ِﻌ َﻘ ُﺔ ِﺑ ُﻈﻠْ ِﻤﻬ ِْﻢ ۚ ُ َّﰒ َّاﲣ َُﺬوا اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَﻘَﺪْ َﺳ َﺎﻟُ ْﻮا ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ اَ ْﻛ َ َﱪ ِﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا َا ِرانَ ٰ ّ َ
اهلل َ ْهج َﺮ ًة ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ ٰ ّ
كل َا ْﻫ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َا ْن ﺗ َ ُِّﲋ َل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ
ْ
ۗ
ْ
ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎ َءﲥْ ُ ُﻢ اﻟ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ ﻓَ َﻌﻔ َْﻮانَ َﻋ ْﻦ ٰذ ِ َكل ۚ َو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ُﺳﻠ ٰﻄﻨًﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ١٥٣
آپ سے يہ اہل کتاب درخواست کرتے ہيں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب الئيں )(١
موسی عليہ السالم سے انہوں نے اس سے بہت بﮍی درخواست کی تھی کہ ہميں کھلم
حضرت
ٰ
کھال ﷲ ٰ
تعالی کو دکھا دے ،پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کﮍاکے کی بجلی آپﮍی پھر
باوجوديکہ ان کے پاس بہت دليليں پہنچ چکی تھيں انہوں نے بچھﮍے کو اپنا محبوب بنا ليا ،ليکن
موسی کو کھال غلبہ )اور صريح دليل( عنايت فرمائی۔
ہم نے يہ معاف فرما ديا اور ہم نے
ٰ
موسی عليہ السالم کوه طور پر گئے اور تختيوں پر لکھی ہوئی تورات
١٥٣۔ ١يعنی جس طرح
ٰ
لے کر آئے ،اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجيد لے کر آئيں۔ يہ مطالبہ
محض عناد ،حجود اور تعنت کی بنا پر تھا۔
َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ْﻮﻗَﮭُ ُﻢ ُّ
اﻟﺴ ْﺒ ِﺖ َو َاﺧ َْﺬانَ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻴﺜَﺎﻗًﺎ ﻏَ ِﻠ ْﻴ ًﻈﺎ
اﻟﻄ ْﻮ َر ِﺑ ِﻤ ْﻴﺜَﺎ ِﻗﻬِ ْﻢ َوﻗُﻠْﻨَﺎ ﻟَﻬُ ُﻢ ا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺒ َ
ﺎب ُﲭَّﺪً ا َّو ُﻗﻠْﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻌﺪُ ْوا ِﰲ َّ

Page 216 of 1441

١٥٤

Presented by Ziaraat.Com

اور ان کا قول لينے کے لئے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ ال کھﮍا کر ديا اور انہيں حکم ديا
سجده کرتے ہوئے دروازے ميں جاؤ اور يہ بھی فرمايا کہ ہفتہ کے دن ميں تجاوز نہ کرنا اور ہم
نے ان سے قول و قرار لئے
ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ﻧ َ ْﻘ ِﻀﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَﻬ ُْﻢ َو ُﻛ ْﻔ ِﺮ ِ ْﱒ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِ ْﱒ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ١٥٥۠
اهلل َوﻗَ ْﺘ ِﻠﻬِ ُﻢ ْ َاﻻﻧْۢ ِﺒﻴَﺎ ۗ َء ِﺑﻐ ْ َِﲑ َﺣ ّ ٍﻖ َّوﻗَ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ﻗُﻠُ ْﻮﺑُﻨَﺎ ﻏُﻠْ ٌﻒ ۭ ﺑ َ ْﻞ َﻃ َﺒ َﻊ ٰ ّ ُ
)يہ سزا تھی( يہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام ٰالہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور ﷲ
کے نبيوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے ) (١اور اس سبب سے کہ يوں کہتے ہيں کہ ہمارے دلوں
پر غالف ہے۔ حاالنکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر ﷲ ٰ
تعالی نے مہر لگا
دی ہے۔ اس لئے يہ قدر قليل ہی ايمان التے ہيں۔
 ١۔ ١۵۵تقديری عبارت يوں ہوگی فبنقضھم ميثاقھم لعناھم۔ يعنی ہم نے ان کے نقض ميثاق،
کفربآيات ﷲ اور قتل انبياء وغيره کی وجہ سے ان پر لعنت کی يا سزا دی۔
َّو ِﺑ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِ ْﱒ َوﻗَ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ﲠُ ْ َﺘﺎانً َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ١٥٦ۙ
ان کے کفر کے باعث اور مريم پر بہت بﮍا بہتان باندھنے کے باعث )(١
١٥٦۔ ١اس سے مراد يوسف نجار کے ساتھ حضرت مريم عليہ السالم پر بدکاری کی تہمت ہے۔
آج بھی بعض نام نہاد محققين اس بہتان عظيم کو ايک ' حقيقت ثابتہ ' باور کرانے پر تلے ہوئے
عيسی عليہ السالم کا باپ تھا يوں حضرت
ہيں اور کہتے ہيں کہ يوسف نجار )نعوذ با ( حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم کی بن باپ کے معجزانہ والدت کا بھی انکار کرتے ہيں۔
ٰ
َّوﻗَ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ِاانَّ ﻗَﺘَﻠْﻨَﺎ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ َﺢ ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َر ُﺳ ْﻮ َل ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َو َﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُ ْﻮ ُﻩ َو َﻣﺎ َﺻﻠَ ُﺒ ْﻮ ُﻩ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ُﺷـ ِ ّﺒ َﻪ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ َوا َِّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِّﻣﻨْ ُﻪ ۭ َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ
ِا َّﻻ ا ِﺗ ّ َﺒﺎ َع َّ
اﻟﻈ ِّﻦ ۚ َو َﻣﺎ ﻗَﺘَﻠُ ْﻮ ُﻩ ﻳ َ ِﻘ ْﻴﻨًﺎ ١٥٧ۙ
عيسی بن مريم کو قتل کر ديا حاالنکہ نہ
اور يوں کہنے کے باعث کہ ہم نے ﷲ کے رسول مسيح
ٰ
)عيسی( کا شبيہ بنا ديا گيا
تو انہوں نے اسے قتل کيا نہ سولی پر چﮍھايا ) (١بلکہ ان کے لئے
ٰ
عيسی )عليہ السالم( کے بارے ميں اختالف کرنے والے ان کے
تھا ) (٢يقين جانو کہ حضرت
ٰ
بارے ميں شک ميں ہيں ،انہيں اس کا کوئی يقين نہيں بجز تخمينی باتوں پر عمل کرنے کے )(٣
اتنا يقينی ہے کہ انہوں نے انہيں قتل نہيں کيا۔
عيسی عليہ السالم کو يہودی قتل کرنے ميں کامياب ہو
١٥٧۔ ١اس سے واضح ہوگيا کہ حضرت
ٰ
سکے نہ سولی چﮍھانے ميں۔ جيسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ جيسا کہ( سورة آل عمران کی آيت
نمبر  ٥٥کے حاشيہ(
مختصر تفصيل گزر چکی ہے۔
حضرت
جب
١٥٧۔ ٢اس کا مطلب يہ ہے کہ
عيسی عليہ السالم کو يہوديوں کی سازش کا پتہ چال
ٰ
تو انہوں نے اپنے حواريوں کو جن کی تعداد  ١٢يا  ١٧تھی جمع کيا اور فرمايا کہ تم ميں سے
کوئی شخص ميری جگہ قتل ہونے کے لئے تيار ہے؟ تاکہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے اس کی شکل
و صورت ميری جيسی بنا دی جائے
عيسی عليہ السالم کو وہاں سے آسمان پر
۔ ايک نوجوان اس کے لئے تيار ہوگيا۔ چنانچہ حضرت
ٰ
اٹھا ليا گيا۔ بعد ميں يہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی چﮍھا ديا۔ جسے
عيسی
عيسی عليہ السالم کا ہم شکل بنا ديا گيا تھا۔ يہودی يہی سمجھتے رہے کہ ہم نے
حضرت
ٰ
ٰ
عيسی عليہ السالم اس وقت وہاں موجود ہی نہ
عليہ السالم کو سولی دی ہے درآنحاليکہ حضرت
ٰ
تھے وه زنده جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جاچکے تھے )ابن کثير و فتح القدير(
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عيسی عليہ السالم کے ہم شکل شخص کو قتل کرنے کے بعد ايک گروه تو يہی کہتا رہا
١٥٧۔٣
ٰ
عيسی عليہ السالم کو قتل کر ديا گيا جب کہ دوسرا گروه جسے يہ اندازه ہوگيا تھا کہ
حضرت
ٰ
مصلوب شخص
عيسی عليہ
عيسی عليہ السالم نہيں کوئی اور ہے ،بعض کہتے ہيں کہ انہوں نے
ٰ
ٰ
السالم کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی ديکھا تھا بعض کہتے ہيں کہ اس اختالف سے مراد وه
عيسی عليہ السالم جسم کے لحاظ تو
اختالف ہے جو خود عيسائيوں کے ايک فرقے نے کہا کہ
ٰ
سولی دے ديے گئے ليکن الہوت )خداوندی( کے اعتبار سے نہيں۔ ملکانيہ فرقے نے کہا يہ قتل
و صلب ناسوت اور الہوت دونوں اعتبار سے مکمل طور پر ہوا ہے )فتح القدير( بہرحال وه
اختالف اور تردد اور شک کا شکار رہے۔
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ًﺰا َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٥٨
اهلل ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﺑ َ ْﻞ َّرﻓَ َﻌ ُﻪ ٰ ّ ُ
بلکہ ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں اپنی طرف اٹھا ليا ) (١اور ﷲ بﮍا زبردست اور پوری حکمتوں واال
ہے۔)(٢
ٰ
عيسی
١٥٨۔ ١يہ نص صريح ہے اس بات پر کہ ﷲ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت
ٰ
عليہ السالم کو زنده آسمان پر اٹھا ليا اور متواتر صحيح احاديث سے بھی يہ بات ثابت ہے۔ يہ
حديث کی تمام کتابوں کے عالوه صحيح بخاری و صحيح مسلم ميں بھی وارد ہيں۔ ان احاديث
ميں آسمان پر اٹھائے جانے کے عالوه قيامت کے قريب ان کے نزول کا اور ديگر بہت سی
باتوں کا تذکره ہے۔ امام ابن کثير يہ تمام روايات کا ذکر کر کےآخر ميں تحرير فرماتے ہيں پس
يہ احاديث رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے متواتر ہيں۔ ان کے راويوں ميں حضرت ابو ہريره،
حضرت عبد ﷲ بن مسعود ،عثمان بن ابی العاص ،ابو امامہ ،نواس بن سمعان ،عبد ﷲ بن عمرو
بن العاص ،مجمع بن جاريہ ،ابی سريحہ اور حذيفہ بن اسير رضی ﷲ عنہم ہيں۔ ان احاديث ميں
آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بيان ہے ،آپ عليہ السالم دمشق ميں مناره شرقيہ کے پاس
اس وقت اتريں گے جب فجر کی نماز کے ليے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزير کو قتل کريں
گے ،صليب توڑ ديں گے ،جزيہ معاف کر ديں گے ،ان کے دور ميں سب مسلمان ہو جائيں،
دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور ياجوج و ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی
موجودگی ميں ہوگا ،باآلخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہالکت واقع ہوگی۔
 ٢۔ ١۵٨وه زبردست اور غالب ہے ،اس کے اراده اور مشيت کو کوئی ٹال نہيں سکتا اور جو
اس کی پناه ميں آ جائے ،اسے کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتا اور وه حکيم بھی ہے ،وه جو فيصلہ
کرتا ہے ،حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
َوا ِْن ِ ّﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِا َّﻻ ﻟَ ُﻴﺆْ ِﻣ َ َّﲍ ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ َﻣ ْﻮ ِﺗ ٖﻪ ۚ َوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ١٥٩ۚ
عيسی عليہ السالم کی موت سے پہلے ان پر
اہل کتاب ميں ايک بھی ايسا نہ بچے گا جو حضرت
ٰ
ايمان نہ ال چکے ) (١اور قيامت کے دن آپ ان پر گواه ہونگے۔ )(٢
ٰ
)نصاری( ہيں اور
١٥٩۔ ١قبل موتہ ميں ه ضمير کا مرجع بعض مفسرين کے نزديک اہل کتاب
عيسی عليہ السالم پر ايمان لے آتا ہے۔ گو موت
مطلب يہ کہ ہر عيسائی موت کے وقت حضرت
ٰ
عيسی
کے وقت ايمان نافع نہيں۔ ليکن سالف اور اکثر مفسرين کے نزديک اس کا مرجع حضرت
ٰ
عليہ السالم ہيں اور مطلب يہ ہے کہ جب ان کا دوباره دنيا ميں نزول ہوگا اور وه دجال کو قتل
کر کے اسالم کا بول باال کريں گے تو اس وقت جتنے يہودی اور عيسائی ہونگے ان کو بھی قتل
کر ڈاليں گے اور روئے زمين پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح دنيا ميں
عيسی عليہ
عيسی عليہ السالم پر ايمان النے والے ہيں وه حضرت
جتنے بھی اہل کتاب حضرت
ٰ
ٰ
السالم کی موت سے پہلے پہلے ان پر ايمان ال کر اس دنيا سے گزر چکے ہونگے۔ خواه ان کا
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ايمان کسی بھی دھنگ کا ہو۔ صحيح احاديث سے بھی يہی ثابت ہے۔ چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ
اسلم نے فرمايا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے! ضرور ايک وقت آئے گا
کہ تم ميں ابن مريم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے ،وه صليب کو توڑ ديں گے ،خنزير کو قتل
کر ديں گے ،جزيہ اٹھا ديں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے
واال نہيں ہوگا۔ يعنی صدقہ خيرات لينے واال کوئی نہيں ہوگا۔ حتی کہ ايک سجده دنيا ومافيہا سے
بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہريرة رضی ﷲ عنہ فرماتے اگر تم چاہو تو قرآن کی يہ آيت پﮍھ
لو"وان من اھل الکتب اال ليؤمنن بہ قبل موتہ")صحيح بخاری۔ کتاب االنبياء( يہ احاديث اتنی
کثرت سے آئی ہيں کہ انہيں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہی متواتر صحيح روايات کی بنياد
عيسی عليہ السالم آسمان پر زنده ہيں
پر اہلسنت کے تمام مکاتب کا متفقہ عقيده ہے کہ حضرت
ٰ
اور قيامت کے قريب دنيا ميں ان کا نزول ہوگا اور دجال کا اور تمام اديان کا خاتمہ فرما کر
اسالم کو غالب فرمائيں گے۔ ياجوج ماجوج کا خروج
عيسی عليہ السالم کی
عيسی عليہ السالم ہی کی موجودگی ميں ہوگا اور حضرت
بھی حضرت
ٰ
ٰ
دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا جيسا کہ احاديث سے واضح ہے۔
١٥٩۔ ٢يہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حاالت سے متعلق ہوگی جيسا کہ سورة مائده کے آخر
ت َعلَ ْي ِھ ْم َش ِھ ْيدًا ﱠما ُد ْم ُ
ميں وضاحت ہے ) َو ُك ْن ُ
ت فِ ْي ِھ ْم( 5۔ المائده ' (117:ميں جب تک ان ميں
موجود رہا ،ان کے حاالت سے باخبر رہا ـ '
ﻓَﺒ ُِﻈ ْ ٍﲅ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ٍﺖ ُا ِﺣﻠ َّ ْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َوﺑ َِﺼ ِّﺪ ِ ْﱒ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ١٦٠ۙ
جو نفيس چيزيں ان کے لئے حالل کی گئی تھيں وه ہم نے ان پر حرام کر ديں ان کے ظلم کے
باعث اور ﷲ ٰ
تعالی کی راه سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث )(١۔
١٦٠۔ ١يعنی ان کے ان جرائم و معاصی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حالل چيزيں ہم نے
ان پر حرام کر دی تھيں )جن کی تفصيل سورة اآلنعام۔ ١٤٦ميں ہے(
َّو َا ْﺧ ِﺬ ِ ُﱒ ّ ِاﻟﺮﺑٰﻮا َوﻗَﺪْ ﻧُﮭ ُْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َو َا ْ ِﳇﻬ ِْﻢ َا ْﻣ َﻮا َل اﻟﻨَّ ِﺎس ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ َۭو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٦١
اور سود جس سے منع کئے گئے تھے اسے لينے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے
کے باعث اور ان ميں جو کفار ہيں ہم ان کے لئے المناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔
ٰﻟ ِﻜ ِﻦ ٰ ّاﻟﺮ ِﲯ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َواﻟْ ُﻤ ْﺆﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۭ
كل َواﻟْ ُﻤ ِﻘ ْﻴ ِﻤ ْ َﲔ َّ
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﺳـ ُﻨ ْﺆ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ١٦٢ۧ
ِٕ
ليکن ان ميں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہيں ) (١اور ايمان والے ہيں جو اس پر ايمان
التے ہيں جو آپ کی طرف اتارا گيا اور جو آپ سے پہلے اتارا گيا اور نمازوں کو قائم رکھنے
والے ہيں ) (٢اور زکوة کو ادا کرنے والے ہيں ) (٣اور ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان
رکھنے والے ہيں ) (٤يہ ہيں جنہيں ہم بہت بﮍے اجر عطا فرمائيں گے۔
١٦٢۔ ١ان سے مراد عبد ﷲ بن سالم وغيره ہيں جو يہوديوں ميں سے مسلمان ہوگئے۔
١٦٢۔ ٢ان سے مراد بھی وه اہل ايمان ہيں جو اہل کتاب ميں سے مسلمان ہوئے يا پھر مہاجرين
و انصار مراد ہيں۔ يعنی شريعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ايمان سے متصف لوگ ان
معاصی کے ارتکاب سے بچتے ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی ناپسند فرماتا ہے۔
١٦٢۔ ٣اس سے مراد زکوة اموال ہے يا ٰ
زکوه نفوس يعنی اپنے اخالق و کردار کی تطہر اور ان
کا تزکيہ کرنا يا دونوں ہی مراد ہيں۔
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١٦٢۔ ٤يعنی اس بات پر يقين رکھتے ہيں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں۔ نيز بعث بعد الموت
اور عملوں پر جزا اور سزا پر يقين رکھتے ہيں۔
ِاانَّ ٓ َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َ َامك ٓ َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱄ ﻧ ُْﻮحٍ َّواﻟﻨ َّـﺒ ٖ ّ َِﲔ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ۚ َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰ ٓﱄ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوا ِْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب َو ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ ِﺎط َو ِﻋﻴ ْٰﴗ َو َاﻳ ُّ ْﻮ َب َوﻳُ ْﻮﻧ ُ َﺲ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن
َو ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ۚ َو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ د َٗاو َد َزﺑُ ْﻮ ًرا ١٦٣ۚ
يقينا ً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جيسے کہ نوح )عليہ السالم( اور ان کے بعد
والے نبيوں کی طرف کی ،اور ہم نے وحی کی ابرا ہيم اور اسماعيل اور اسحاق اور يعقوب اور
عيسی اور ايوب اور يونس اور ہارون اور سليمان کی طرف ) (١ہم نے
ان کی اوالد پر اور
ٰ
)داؤد عليہ السالم( کو زبور عطا فرمائی۔
١٦٣۔ ١حضرت ابن عباس رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ
موسی عليہ السالم کے بغير کسی انسان پر ﷲ ٰ
حضرت
تعالی نے کچھ نازل نہيں کيا اور يوں نبی
ٰ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی وحی و رسالت سے بھی انکار کيا ،جس پر يہ آيت نازل ہوئی )ابن کثير(
جس ميں مذکوره قول رد کرتے ہوئے رسالت محمديہ کا اثبات کيا گيا۔
اهلل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ﺗَ ْ ِﳫـ ْﻴ ًﻤﺎ ۚ ١٦٤

َو ُر ُﺳ ًﻼ ﻗَﺪْ ﻗَ َﺼ ْﺼﳯٰ ُ ْﻢ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ُر ُﺳ ًﻼ ﻟ َّ ْﻢ ﻧ َ ْﻘ ُﺼ ْﺼﻬُ ْﻢ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ۭ َو َﳇَّ َﻢ ٰ ّ ُ
اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بيان کئے ہيں ) (١اور بہت
موسی عليہ السالم سے ﷲ ٰ
تعالی نے صاف طور پر
کے رسولوں کے نہيں بھی کئے ) (٢اور
ٰ
کالم کيا )(٣
١٦٤۔ ١جن نبيوں اور رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کريم ميں بيان کيے
گئے ہيں ان کی تعداد  ٢٤يا  ٢٥ہے ) (١آدم ) (٢ادريس ) (٣نوح ) (٤ہود ) (٥صالح ) (٦ابراہيم
) (٧لوط ) (٨اسماعيل ) (٩اسحاق ) (١٠يعقوب ) (١١يوسف ) (١٢ايوب ) (١٣شعيب )(١٤
موسی ) (١٥ہارون ) (١٦يونس ) (١٧داؤد ) (١٨سليمان ) (١٩الياس ) (٢٠اليسع ) (٢١زکريا
ٰ
ٰ
صلوت
عيسی ) (٢٤ذوالکفل۔ )اکثر مفسرين کے نزديک ) (٢٥حضرت محمد
يحی )(٢٣
ٰ
)ٰ (٢٢
ﷲ و سالمہ وعليہم اجمعين۔
١٦٤۔ ٢جن انبياء رسل کے نام اور واقعات قرآن ميں بيان نہيں کئے گئے ،ان کی تعداد کتنی
ہے؟ ﷲ ٰ
تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ايک حديث ميں جو بہت مشہور ہے ايک الکھ  ٢٤ہزار اور
ايک حديث ميں  ٨ہزار تعداد بتالئی گئی ہے۔ قرآن وحديث سے صرف يہ معلوم ہوتا ہے کہ
مختلف ادوار وحاالت ميں مبشرين ومنذرين انبياء آتے رہے ہيں۔ باآلخر يہ سلسلہ نبوت حضرت
محمد صلی ﷲ عليہ وسلم پر ختم فرما ديا گيا آپ سے پہلے کتنے نبی آئے؟ ان کی صحيح تعداد
ﷲ کے سوا کوئی نہيں جانتا تاہم آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعويداران نبوت ہو
کر گزرے يا ہوں گے ،سب کے سب دجال اور کذاب ہيں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ايمان النے
والے دائره اسالم سے خارج ہيں اور امت محمديہ سے الگ ايک متوازی امت ہيں۔ جيسے امت
بابيہ ،بہائيہ اور امت مرزائيہ وغيره اسی طرح مرزا قاديانی کو مسيح موعود ماننے والے
الہوری مرزائی بھی۔
موسی عليہ السالم کی خاص صفت ہے جس ميں وه دوسرے انبياء سے ممتاز ہيں۔
١٦٤۔ ٣يہ
ٰ
صحيح ابن حبان کی ايک روايت کی روح سے امام ابن کثير نے اس صفت ہم کالمی ميں
حضرت آدم عليہ السالم و حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی شريک مانا ہے )تفسير ابن
ٰ
ْض( 3۔ آل عمران(253:۔
کثير زير آيت )تِ ْل َ
ك الرﱡ ُس ُل فَض ْﱠلنَا بَ ْع َ
ضھُ ْم عَلي بَع ٍ
ﴩْﻳ َﻦ َو ُﻣﻨْ ِﺬ ِر ْﻳ َﻦ ِﻟﺌَ َّﻼ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋ ِﺰ ْﻳ ًﺰا َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ ١٦٥
ُر ُﺳ ًﻼ ُّﻣﺒَ ِ ّ ِ
اهلل ُﺣ َّﺠـ ٌﺔ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُّاﻟﺮ ُﺳﻞِ َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
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ہم نے انہيں رسول بنايا ،خوشخبرياں سنانے والے اور آگاه کرنے والے ) (١تاکہ لوگوں کی
تعالی پر ره نہ جائے ) (٢ﷲ ٰ
کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھيجنے کے بعد ﷲ ٰ
تعالی بﮍا
غالب اور بﮍا باحکمت ہے۔
١٦٥۔ ١ايمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دينا اور کافروں کو ﷲ کے
عذاب اور بھﮍکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا۔
١٦٥۔ ٢يعنی نبوت کا يہ سلسلہ ہم نے اس لئے قائم فرمايا کہ کسی کے پاس يہ عذر باقی نہ رہے
کہ ہميں تو تيرا پيغام پہنچا ہی نہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا۔ اگر ہم ان کو پيغمبر )کے
بھيجنے سے( پہلے ہی ہالک کر ديتے تو وه کہتے اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف
کوئی رسول کيوں نہيں بھيجا کہ ہم ذليل ورسوا ہونے سے پيشتر تيری آيات کی پيروی کر ليتے
اهلل ﻳ َْﺸﻬَﺪُ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َا ْﻧ َﺰ َ ٗهل ِﺑ ِﻌﻠْ ِﻤ ٖﻪ ۚ َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳ َْﺸﻬَﺪُ ْو َن َۭو َﻛ ٰﻔﻲ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ۭ ١٦٦

ٰﻟ ِﻜ ِﻦ ٰ ّ ُ
ِٕ
جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود ﷲ ٰ
تعالی گواہی ديتا ہے کہ اسے اپنے علم
سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی ديتے ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی بطور گواه کافی ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺻﺪ ُّْوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻗَﺪْ ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا ﺿَ ٰﻠ ًﻼ ﺑ َ ِﻌ ْﻴﺪً ا ١٦٧
جن لوگوں نے کفر کيا اور ﷲ ٰ
تعالی کی راه سے اوروں کو روکا وه يقينا ً گمراہی ميں دور نکل
گئے۔
اهلل ِﻟ َﻴ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ َو َﻻ ِﻟﳱَ ْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ َﻃ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ١٦٨ۙ
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ِﻦ ٰ ّ ُ
جن لوگوں نے کفر کيا اور ظلم کيا ،انہيں ﷲ ٰ
تعالی ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہيں کوئی
راه دکھائے گا )(١۔
١٦٨۔ ١کيونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے ،انہوں نے اپنے دلوں کو سياه کر ليا جس
سے اب ان کی ہدايت و مغفرت کی کوئی اميد نہيں کی جاسکتی۔
ِا َّﻻ َﻃ ِﺮﻳْ َﻖ َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا َۭو َﰷ َن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ًﲑا ١٦٩
بجز جہنم کی راه کے جس ميں وه ہميشہ پﮍے رہيں گے اور يہ ﷲ ٰ
تعالی پر بالکل آسان ہے۔
اهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ ١٧٠
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َۭو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ُﰼ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ﻓَ ٰﺎ ِﻣﻨُ ْﻮا ﺧ ْ ًَﲑا ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ َوا ِْن ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ ِﺎ َّن ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آگيا ہے ،پس تم ايمان الؤ
تاکہ تمہارے لئے بہتری ہو اور اگر تم کافر ہوگئے تو ﷲ ہی کی ہے ہر وه چيز جو آسمانوں اور
زمين ميں ہے ) (١اور ﷲ دانا اور حکمت واال ہے۔
موسی نے اپنی قوم سے
١٧٠۔ ١يعنی تمہارے کفر سے ﷲ کا کيا بگﮍے گا جيسے حضرت
ٰ
ض َج ِم ْيعًا ۙ◌ فَاِ ﱠن ٰ ّ
ﷲَ لَ َغنِ ﱞي َح ِم ْي ٌد( 14۔ ابراہيم(8:
فرمايا ) اِ ْن تَ ْكفُر ُْٓوا اَ ْنتُ ْم َو َم ْن فِي ْاالَرْ ِ
)ابراہيم۔ (٨اگر تم اور روئے زمين پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختيار کرليں تو
وه ﷲ کا کيا بگاڑيں گے؟ يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی تو بےپروا تعريف کيا گيا ہے ،اور حديث قدسی ميں ہے
ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے ' اے ميرے بندو! اگر تمہارے ا ّول وآخر تمام انسان اور جن اس ايک آدمی
کے دل کی طرح ہو جائيں جو تم ميں سب ميں متقی ہے تو اس سے ميری بادشاہی ميں اضافہ
نہيں ہوگا اور اگر تمہارے اول و اخر انس و جن اس کے ايک آدمی کے دل کی طرح ہو جائيں
جو تم ميں سب ميں بﮍا نافرمان ہے تو اس سے ميری اس سے ميری بادشاہی ميں کوئی کمی
نہيں ہوگی۔ اے ميرے بندو! اگر تم سب ايک ميدان ميں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور
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ميں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے ميرے خزانے ميں اتنی ہی
کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر ميں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی ميں ہوتی ہے
)صحيح مسلم کتاب البر ،باب تحريم ،الظلم(
ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻻ ﺗَ ْﻐﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ ِدﻳْ ِﻨ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ِا َّﻻ اﻟْ َﺤ َّﻖ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اهلل َو َ ِﳇ َﻤ ُﺘ ٗﻪ ۚ َاﻟْ ٰﻘﯩﻬَﺎ ٓ ِا ٰﱄ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َو ُر ْو ٌح ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ۡ ﻓَ ٰﺎ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َۭو َﻛ ٰﻔﻲ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ
َو ُر ُﺳ ِ ٖهل ڟ َو َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﺛَ ٰﻠﺜَ ٌﺔ ۭ ِاﻧْ َﺘﮭ ُْﻮا ﺧ ْ ًَﲑا ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٰ ّ ُ
اهلل ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗ ٓﻪ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن َ ٗهل َو َ ٌدل ۘ َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
١٧١ۧ
اے اہل کتاب اپنے دين کے بارے ميں حد سے نہ گزر جاؤ ) (٢اور ﷲ پر بجز حق کے کچھ نہ
عيسی بن مريم )عليہ السالم( تو صرف ﷲ کے رسول اور اس کے کلمہ )کن سے پيدا
کہو ،مسيح
ٰ
شده( ہيں جسے مريم عليہا السالم کی طرف سے ڈال ديا گيا تھا اور اس کے پاس کی روح )(١
ہيں اس لئے تم ﷲ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ ﷲ تين ہيں ) (٢اس سے
باز آجاؤ کہ تمہارے لئے بہتری ہے ،ﷲ عبادت کے الئق تو صرف ايک ہی ہے اور وه اس سے
پاک ہے کہ اس کی اوالد ہو ،اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں
ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی کافی ہے کام بنانے واال۔
١٧١۔ ٢غلو کا مطلب ہے کسی چيز کو اس کی حد سے بﮍھا دينا۔ جيسے عيسائيوں نے حضرت
عيسی عليہ السالم اور ان کی والده کے بارے ميں کيا کہ انہيں رسالت وبندگی کے مقام سے اٹھا
ٰ
کر الوہيت کے مقام پر فائز کر ديا اور ان کی ﷲ کی طرح عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح
حضرت
عيسی عليہ السالم کے پيروکاروں کو بھی غلو کا مظاہره کرتے ہوئے معصوم بنا ڈاال
ٰ
ٰ
ُ
ﱠ
َ
ٓ
َ
حْ
ارھُ ْم
ب
ا
ا
و
ذ
خ
ت
ا
"
نے
ی
تعال
ﷲ
کہ
جيسا
ديا۔
نواز
وسے
اختيار
کے
وحالل
حرام
کو
اور ان
ِ ْ
َ َ
ٰ
َو ُر ْھبَانَھُ ْم اَرْ بَابًا ﱢم ْن ُدوْ ِن ّ
ﷲِ" 9۔ التوبہ) (31:انہوں نے اپنے علماء اور درويشوں کو ﷲ کے سوا
رب بنا ليا( يہ رب بنانا حديث کے مطابق ان کے حالل کيے کو حالل اور حرام کيے کو حرام
سمجھنا تھا۔ درآنحاليکہ يہ اختيار صرف ﷲ کو حاصل ہے ليکن اہل کتاب نے يہ حق بھی اپنے
علماء وغيره کو دے ديا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس آيت ميں اہل کتاب کو دين ميں اسی غلو سے منع
فرمايا ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی عيسائيوں کے اس غلو کے پيش نظر اپنے بارے
ميں اپنی امت کو متنبہ فرمايا۔ )التطرونی کما اطرت النصاری
عيسی ابن مريم! فانما انا عبده،
ٰ
فقولوا :عبد ﷲ ورسولہ")صحيح بخاری۔ کتاب االنبياء مسند احمد جلد  ١صفحہ  ٢٣نيز ديکھئے
مسند احمد جلد ١صفحہ  (١۵٣تم مجھے اس طرح حد سے نہ بﮍھانا جس طرح عيسائيوں نے
عيسی بن مريم عليہ السالم کو بﮍھايا ،ميں تو صرف ﷲ کا بنده ہوں ،پس تم مجھے اس کا بنده
ٰ
اور رسول ہی کہنا۔ ليکن افسوس امت محمديہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ ره
سکی جس ميں عيسائی مبتال ہوئے اور امت محمديہ نے بھی اپنے پيغمبر کو بلکہ نيک بندوں
تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھرا ديا جو دراصل عيسائيوں کا وطيره تھا۔ اسی طرح علماء
وفقہا کو بھی دين کا شارح اور مفسر ماننے کے بجائے ان کو شارع )شريعت سازی کا اختيار
رکھنے والے( بنا ديا ہے۔ سچ فرمايا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے "جس طرح ايک جوتا دوسرے
جوتے کے برابر ہوتا ہے ،بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پيروی کرو گے" يعنی ان کے
قدم بہ قدم چلو گے۔
١٧١۔١کلمۃ ﷲ کا مطلب ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغير ان کی تخليق ہوئی اور يہ لفظ
حضرت جبرائيل عليہ السالم کے ذريعے سے حضرت مريم عليہ السالم تک پہنچايا گيا۔ روح ﷲ
کا مطلب وه )پھونک( ہے جو حضرت جبرائيل عليہ السالم ﷲ کے حکم سے حضرت مريم عليہا
السالم کے گريبان ميں پھونکا ،جسے ﷲ ٰ
تعالی نے باپ کے نطفہ کے قائم مقام کر ديا۔ يوں
عيسی عليہ السالم ﷲ کا کلمہ بھی ہيں جو فرشتے نے حضرت مريم عليہا السالم کی طرف ڈاال
ٰ
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اور اس کی وه روح ہيں جسے لے کر جبرائيل عليہ السالم مريم عليہا السالم کی طرف بھيجے
گئے۔ )تفسير ابن کثير(
سی کو ﷲ اور بعض ﷲ کا شريک اور
١٧١۔ ٢عيسائيوں کے کئی فرقے ہيں۔ بعض حضرت عي ٰ
عيسی کے
بعض ﷲ کا بيٹا مانتے ہيں۔ پھر جو ﷲ مانتے ہيں وه )تين خداؤں( کے اور حضرت
ٰ
ثالث ثالثہ )تين سے ايک( ہونے کے قائل ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی فرما رہا ہے کہ تين خدا کہنے سے باز آ
جاؤ ﷲ ٰ
تعالی ايک ہی ہے۔
ۗ
ﴩ ُ ْﱒ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ١٧٢
ﻟَ ْﻦ ﻳ َّْﺴﺘَﻨْ ِﻜ َﻒ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ َا ْن ﻳَّ ُﻜ ْﻮ َن َﻋ ْﺒﺪً ا ِ ّ ٰ ّ ِهلل َو َﻻ اﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ُﺔ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑُ ْﻮ َن َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ َّْﺴﺘَﻨْ ِﻜ ْﻒ َﻋ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ ٖﻪ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ْﱪ ﻓَ َﺴـ َﻴ ْﺤ ُ ُ
ِٕ
مسيح )عليہ السالم( کو ﷲ کا بنده ہونے ميں کوئی ننگ و عار نہيں يا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی
نہيں سکتا اور ان مقرب فرشتوں کو ) (١اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و
انکار کرے ﷲ ٰ
تعالی ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔
عيسی عليہ السالم کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی ميں
١٧٢۔ ١حضرت
ٰ
ٰ
شريک ٹھہرا رکھا تھا ،ﷲ تعالی فرما رہا ہے کہ يہ تو سب کے سب ﷲ کے بندے ہيں اور اس
سے انہيں قطعا ً کوئی انکار نہيں ہے۔ تم انہيں ﷲ يا اس کی خدائی ميں شريک کس بنياد پر بناتے
ہو۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَ ُﻴ َﻮ ِﻓّﳱْ ِ ْﻢ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُ ْﱒ َوﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۚ َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ْاﺳﺘَﻨْ َﻜ ُﻔ ْﻮا َوا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ﻓَ ُﻴ َﻌ ِّﺬﲠُ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ۙۥ َّو َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ّٰ ِ
اهلل َو ِﻟﻴًّﺎ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ١٧٣
پس جو لوگ ايمان الئے ہيں اور شائستہ اعمال کئے ہيں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنايت
فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہيں اور زياده دے گا ) (١اور جن لوگوں نے تنگ و عار اور
سرکشی اور انکار کيا ) (٢انہيں المناک عذاب دے گا ) (٣اور وه اپنے لئے سوائے ﷲ کے کوئی
حمايتی ،اور امداد کرنے واال نہ پائيں گے۔
ٰ
١٧٣۔ ١بعض نے اس )زياده( سے مراد يہ ليا ہے کہ ﷲ تعالی اہل ايمان کو شفاعت کا حق عطا
فرمائے گا ،يہ اذن شفاعت پا کر جن کی بابت ﷲ چاہے گا شفاعت کريں گے۔
١٧٣۔ ٢يعنی ﷲ کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔
١٧٣۔ ٣جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' بيشک جو لوگ ميری عبادت سے استکبار )انکار و
تکبر( کرتے ہيں ،يقينا ً ذليل و خوار ہو کر جہنم ميں داخل ہونگے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﺑُ ْﺮﻫ ٌَﺎن ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ﻧ ُْﻮ ًرا ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ١٧٤
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دليل آپہنچی ) (١اور ہم نے تمہاری
جانب واضح اور صاف نور اتار دی ہے )(٢۔
١٧٤۔١برہان ايسی دليل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے اور ايسی حجت
جس سے ان کے شبہات زائل ہو جائيں ،اسی لئے آگے اسے نور سے تعبير فرمايا۔
١٧٤۔ ٢اس سے مراد قرآن کريم ہے جو کفر اور شرک کی تاريکيوں ميں ہدايت کا نور ہے۔
ضاللت کی پگڈنڈيوں ميں صراط مستقيم اور حبل ﷲ المتين ہے۔ پس اس کے مطابق ايمان النے
والے ﷲ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہيں۔
ﴏ ًاﻃﺎ ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْﻴ ًﻤﺎ ۭ ١٧٥

ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َوا ْﻋ َﺘ َﺼ ُﻤ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻓَ َﺴـ ُﻴﺪْ ِﺧﻠُﻬ ُْﻢ ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ٍﺔ ِّﻣﻨْ ُﻪ َوﻓَﻀْ ﻞٍ ۙ َّوﳞَ ْ ِﺪﳞْ ِْﻢ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِ َ
پس جو لوگ ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان الئے اور اسے مضبوط پکﮍ ليا ،انہيں تو وه عنقريب اپنی رحمت
اور فضل ميں لے لے گا اور انہيں اپنی طرف کی راه راست دکھا دے گا۔
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اهلل ﻳُ ْﻔ ِﺘ ْﻴ ُ ْﲂ ِﰲ ْاﻟ َ ٰﳫ َ ِةل ۭ ِا ِن ا ْﻣ ُﺮؤٌا ﻫ َ َ
َكل ﻟَﻴ َْﺲ َ ٗهل َو َ ٌدل َّو َ ٗ ٓهل ُاﺧ ٌ
ْﺖ ﻓَﻠَﻬَﺎ ِﻧ ْﺼ ُﻒ َﻣﺎ ﺗَ َﺮكَ ۚ َوﻫ َُﻮ ﻳَ ِﺮهثُ َﺎ ٓ ِا ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَّﻬَﺎ َو َ ٌدل ۭﻓَ ِﺎ ْن َﰷﻧ َ َﺘﺎ اﺛْﻨَـ َﺘ ْ ِﲔ ﻓَﻠَﻬُ َﻤﺎ
ﻳ َْﺴﺘَـ ْﻔ ُﺘ ْﻮﻧ ََﻚ ۭ ﻗُﻞِ ٰ ّ ُ
َ
ۗ
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٧٦ۧ
اهلل ﻟ ُ ْﲂ َا ْن ﺗ َِﻀﻠ ُّ ْﻮا َۭو ٰ ّ ُ
اﻟﺜُّﻠُ ٰ ِﱹ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮكَ َۭوا ِْن َﰷﻧ ُْﻮٓا ِاﺧ َْﻮ ًة ّ ِر َﺟ ًﺎﻻ َّو ِﻧ َﺴﺎ ًء ﻓَ ِﻠ َّذل َﻛ ِﺮ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺣﻆِّ ْ ُاﻻﻧْﺜَـ َﻴ ْ ِﲔ ۭ ﻳُـ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
ِﲁ َ ْ
آپ سے فتو ٰی پوچھتے ہيں ،آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ ٰ
ٰ
فتوی
تعالی )خود( تمہيں کاللہ کے بارے ميں
ديتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اوالد نہ ہو اور ايک بہن ہو تو اس چھوڑے
ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے ) (١اور وه بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اوالد نہ ہو )(٢
پس اگر بہن دو ہوں تو انہيں کل چھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا ) (٣اور کئی شخص اس
ناطے کے ہيں مرد بھی عورتيں بھی تو مرد کے لئے حصہ ہے مثل دو عورتوں کے ) (٤ﷲ
ٰ
تعالی تمہارے لئے بيان فرما رہا ہے کہ ايسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز سے
واقف ہے۔
١٧٦۔ ١کاللہ کے بارے ميں پہلے گزر چکا ہے کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جس کا
باپ ہو نہ بيٹا يہاں پھر اس کی ميراث کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کاللہ اس شخص کو
قرار دی ہے جس کا صرف بيٹا نہ ہو۔ يعنی باپ موجود ہو۔ ليکن يہ صحيح نہيں۔ کاللہ کی پہلی
تعريف ہی صحيح ہے کيونکہ باپ کی موجودگی ميں بہن سرے سے وارث ہی نہيں ہوتی۔ باپ
اس کے حق ميں حاجب بن جاتا ہے۔ ليکن يہاں ﷲ تعالی ٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو
وه اس کے نصف مال کی وارث ہوگی۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کاللہ وه ہے کہ بيٹے
کے ساتھ جس کا باپ بھی نہ ہو۔ يعنی بيٹے کی نفی تو نص سے ثابت ہے اور باپ کی نفی اشارة
النص سے ثابت ہو جاتی ہے۔
١٧٦۔ ٢اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔ اس لئے باپ بھائی کے قريب ہے ،باپ کی موجودگی ميں
بھائی وارث ہی نہيں ہوتا اگر اس کا کاللہ عورت کا خاوند يا کوئی ماں جايا بھائی ہوگا تو ان کا
حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی قرار پائے گا۔ )ابن کثير(
١٧٦۔ ٣يہی حکم دو سے زائد بہنوں کی صورت ميں بھی ہوگا۔ گويا مطلب يہ ہوا کہ کاللہ
شخص کی دو يا دوسے زائد بہنيں ہوں تو انہيں کل مال کا دو تہائی حصۃ ملے گا
١٧٦۔ ٤يعنی کاللہ کے وارث مخلوط)مرد اور عورت دونوں( ہوں تو پھر ' ايک مرد دو عورت
کے برابر کے اصول پر ورثے کی تقسيم ہوگی۔

سورة المآئده
)سورة المآئده ۔ سوره نمبر  ۵۔ تعداد آيات (١٢٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم کرنے کرنے واال ہے
اهلل َ ْﳛ ُ ُﲂ َﻣﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ Ǻ
اﻟﺼ ْﻴ ِﺪ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ُﺣ ُﺮ ٌم ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ْوﻓُ ْﻮا ِابﻟْ ُﻌ ُﻘ ْﻮ ِد ڛ ُا ِﺣﻠ َّ ْﺖ ﻟَ ُ ْﲂ ﲠَ ِ ْﻴ َﻤ ُﺔ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣ ِﺤ ِ ّﲇ َّ
اے ايمان والو! عہد و پيمان پورے کرو ) (١تمہارے لئے مويشی چوپائے حالل کئے گئے ہيں
) (٢بجز ان کے جن کے نام پﮍھ کر سنا ديئے جائيں گے ) (٣مگر حالت احرام ميں شکار کو
حالل جاننے والے نہ بننا ،يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی جو چاہے حکم کرتا ہے۔
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١۔ ١عقود عقد کی جمع ہے جس کے معنی گره لگانے کے ہيں اس کا استعمال کسی چيز ميں
گره لگانے کے ليے بھی ہوتا ہے اور پختہ عہدوپيمان کرنے پر بھی۔ يہاں اس سے مراد احکام
ٰالہی جن کا ﷲ ٰ
تعالی نے انسانوں کو عاقل و بالغ ٹھہرايا ہے اور عہد و پيماں کرنے پر معامالت
بھی ہيں جو انسان آپس ميں کرتے ہيں۔ دونوں کا ايفا ضروری ہے۔
١۔ ٢بھيمہ چوپائے )چار ٹانگوں والے( جانور کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ماده بہم ،ابہام ہے بعض کا
کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل وفہم ميں چونکہ ابہام ہے اس ليے ان کو بہيمہ کہا کہا جاتا
ہے انعام اونٹ ،گائے بکری بھيﮍ کو کہا جاتا ہے کيونکہ ان کی چال ميں نرمی ہوتی ہے يہ
بھيمتہ االنعام نر اور ماده مل کر آٹھ قسميں ہيں جن کی تفصيل )سوره االنعام آيت نمبر  ١٤٣ميں
آئے گی عالوه ازيں جو جانور وحشی کہالتے ہيں ً
مثال ہرن نيل گائے وغيره جن کا عمو ًما شکار
کيا جاتا ہے يہ بھی حالل ہيں۔ حالت احرام ميں ان کا ديگر پرندوں کا شکار ممنوع ہے۔ سنت ميں
بيان کرده اصول کی رو سے جو جانور ذوناب اور جو پرندے ذومخلب نہيں ہيں وه سب حالل
ہيں جيسا کہ بقره آيت نمبر  ١٧٣کے حاشيے ميں تفصيل گزر چکی ہے ۔ذوناب کا مطلب ہے وه
جانور جو اپنی کچلی کے دانت سے اپنا شکار پکﮍتا ہے اور چيرتا ہو مثال شير چيتا کتا بھيﮍيا
وغيره اور وه پرندے جو اپنے پنجے سے اپنا شکار جھپٹتا پکﮍتا ہو ً
مثال شکره ،باز ،شاہيں،
عقاب وغيره حرام ہيں۔
١۔ ٣ان کی تفصيل آيت نمبر  ٣ميں آرہی ہے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ُ ِﲢﻠ ُّ ْﻮا ﺷَ َﻌﺎۗﯨ َﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ اﻟﺸَّ ﻬ َْﺮ اﻟْ َﺤ َﺮا َم َو َﻻ اﻟْﻬَﺪْ َي َو َﻻ اﻟْ َﻘ َﻼۗﯨﺪَ َو َﻻ ٓ ٰا ۗ ِ ّﻣ ْ َﲔ اﻟْ َﺒﻴ َْﺖ اﻟْ َﺤ َﺮا َم ﻳَﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو ِرﺿْ َﻮاانً َۭوِا َذا َﺣﻠَﻠْ ُ ْﱲ
ِٕ
ِٕ
ﻓَ ْﺎﺻ َﻄﺎد ُْوا َۭو َﻻ َ ْﳚ ِﺮ َﻣﻨ َّ ُ ْﲂ ﺷَ ـﻨَ ٰﺎ ُن ﻗَ ْﻮ ٍم َا ْن َﺻ ْﺪُّو ُ ْﰼ ﻋ َِﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َا ْن ﺗَ ْﻌ َﺘﺪُ ْوا َۘوﺗَ َﻌ َﺎوﻧ ُْﻮا ﻋَ َﲇ اﻟْ ِ ِّﱪ َواﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۠ َو َﻻ ﺗَ َﻌ َﺎوﻧ ُْﻮا ﻋَ َﲇ ْ ِاﻻ ْ ِﰒ َواﻟْ ُﻌﺪْ َو ِان َ۠واﺗ َّ ُﻘﻮا
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب Ą
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ّٰ َ
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی کے شعائر کی بےحرمتی نہ کرو ) (١نہ ادب والے مہينوں کی ) (٢نہ
حرم ميں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں )(٣
اور نہ ان لوگوں کی جو بيت ﷲ کے قصد سے اپنے رب ٰ
تعالی کے فضل اور اس کی رضا
جوئی کی نيت سے جا رہے ہوں ) (٤ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھيل سکتے ہو )(٥
جن لوگوں نے تمہيں مسجد احرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہيں اس بات پر اماده نہ کرے
کہ تم حد سے گزر جاؤ ) (٦نيکی اور پرہيزگاری ميں ايک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور
تعالی سے ڈرتے رہو ،بيشک ﷲ ٰ
گناه ظلم زيادتی ميں مدد نہ کرو ) (٧اور ﷲ ٰ
تعالی سخت سزا
دينے واال ہے۔
٢۔ ١شعائر شعيرة کی جمع ہے اس سے مراد حرمات ﷲ ہيں )جن کی تعظيم و حرمت ﷲ نے
مقرر فرمائی ہے( بعض نے اسے عام رکھا ہے اور بعض کے نزديک يہاں حج و عمرے کے
مناسک مراد ہيں يعنی ان کی بےحرمتی اور بےتوقيری نہ کرو۔ اسی طرح حج عمرے کی
ادائيگی ميں کسی کے درميان رکاوٹ مت بنو ،کہ يہ بےحرمتی ہے۔
٢۔) ٢اشھر الحرام( مراد حرمت والے چاروں مہينے )رجب ،ذوالقعده ،ذوالحجہ اور محرم( کی
حرمت برقرار رکھو اور ان ميں قتال مت کرو بعض نے اس سے صرف ايک مہينہ مراد يعنی
ماه ذوالحجہ )حج کا مہينہ( مراد ليا ہے۔ بعض نے اس حکم کو فاقتلوا المشرکين حيث وجدتموھم
سے منسوخ مانا ہے مگر اس کی ضرورت نہيں دونوں احکام اپنے اپنے دائرے ميں ہيں جن
ميں تعارض نہيں۔
٢۔ ٣ھَدی' ايسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حرم ميں قربان کرنے کے لئے ساتھ لے
جاتے تھے اور گلے ميں پٹہ باندھتے تھے جو کے نشانی کے طور پر ہوتا تھا ،مزيد تاکيد ہے
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کہ ان جانوروں کسی سے چھينا جائے نہ ان کے حرم تک پہنچنے ميں کوئی رکاوٹ کھﮍی کی
جائے۔
٢۔ ٤يعی حج عمرے کی نيت سے يا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت
روکو اور نہ انہيں تنگ کرو ،بعض مفسرين کے نزديک يہ احکام اس وقت کے ہيں جب مسلمان
اور مشرک اکھٹے حج عمره کرتے تھے۔ ليکن جب يہ آيت انما المشرکون نجس الخ نازل ہوئی
تو مشرکين کی حد تک يہ حکم منسوخ ہوگيا۔ بعض کے نزديک يہ آيت محکم يعنی غير منسوخ
ہے اور يہ حکم مسلمانوں کے بارے ميں ہے۔
٢۔ ٥يہاں مراد اباحت يعنی جواز بتالنے کے لئے ہے۔ يعنی جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنا
تمہارے لئے جائز ہے۔
٢۔ ٦يعنی گو تمہيں ان مشرکين نے  ٦ہجری ميں مسجد حرام ميں جانے سے روک ديا تھا ليکن
تم ان کے روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زيادتی واال رويہ اختيار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ
بھی حلم اور عفو کا سبق ديا جا رہا ہے۔
٢۔ ٧يہ ايک نہايت اہم اصول بيان کر ديا گيا ہے جو ايک مسلمان کے لئے قدم قدم پر رہنمائی
مہيا کر سکتا ہے ،کاش مسلمان اس اصول کو اپنا ليں۔
ُﺣ ّ ِﺮ َﻣ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ ْﻴ َﺘ ُﺔ َوادلَّ ُم َوﻟَ ْﺤ ُﻢ اﻟْ ِﺨ ْ ِﲋْﻳ ِﺮ َو َﻣﺎ ٓ ُا ِﻫ َّﻞ ِﻟﻐ ْ َِﲑ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ ٖﻪ َواﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺨ ِﻨﻘَ ُﺔ َواﻟْ َﻤ ْﻮﻗُ ْﻮ َذ ُة َواﻟْ ُﻤ َ َﱰ ِ ّدﻳ َ ُﺔ َواﻟﻨَّ ِﻄ ْﻴ َﺤ ُﺔ َو َﻣﺎ ٓ َا َ َ
ﰻ اﻟ َّﺴـ ُﺒ ُﻊ ِا َّﻻ َﻣﺎ َذﻛَّ ْﻴ ُ ْﱲ ۣ َو َﻣﺎ ُذﺑ َِﺢ ﻋَ َﲇ
اﻟﻨُّ ُﺼ ِﺐ َو َا ْن ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺴ ُﻤ ْﻮا ِاب ْ َﻻ ْز َﻻ ِم ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِﻓ ْﺴﻖٌ ۭ َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻳَﯩ َﺲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ِدﻳْ ِﻨ ُ ْﲂ ﻓَ َﻼ َ ْﲣﺸَ ْﻮ ُ ْﱒ َواﺧْﺸَ ْﻮ ِن ۭ َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم َا ْﳈَﻠْ ُﺖ ﻟَ ُ ْﲂ ِدﻳْﻨَ ُ ْﲂ َو َاﺗْ َﻤ ْﻤ ُﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ
ِٕ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ǽ
ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ ْﱵ َو َر ِﺿﻴ ُْﺖ ﻟَ ُ ُﲂ ْ ِاﻻ ْﺳ َﻼ َم ِدﻳْﻨًﺎ ۭ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺿْ ُﻄ َّﺮ ِ ْﰲ َﻣﺨْ َﻤ َﺼ ٍﺔ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣﺘَ َﺠﺎ ِﻧ ٍﻒ ِ ّ ِﻻ ْ ٍﰒ ۙ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
تم پر حرام کيا گيا مردار اور خون اور خنزير کا گوشت اور جس پر ﷲ کے سوا دوسرے کا نام
پکارا گيا ہو (١) ،اور جو گال گھٹنے سے مرا ہو (٢) ،اور جو کسی ضرب سے مر گيا ہو(٣) ،
جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو ) (٤جو کسی کے سينگ مارنے سے مرا ہو ) ،(۵اور جسے
درندوں نے پھاڑ کھايا ہو (٦) ،ليکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہيں (٧) ،اور جو آستانوں پر
ذبح کيا گيا ہو (٨) ،اور يہ بھی کہ قرعہ کے تيروں کے ذريعے فال گيری ہو (٩) ،يہ سب
بدترين گناه ہيں ،آج کفار دين سے ناآميد ہوگئے ،خبردار ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے
رہنا ،آج ميں نے تمہارے لئے دين کو کامل کر ديا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر ديا اور تمہارے
لئے اسالم کے دين ہونے پر رضامند ہوگيا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک ميں بيقرار ہو جائے
بشرطيکہ کسی گناه کی طرف اس کا ميالن نہ ہو تو يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی معاف کرنے واال ہے اور بہت
بﮍا مہربان ہے )(١٠۔
٣۔ ١يہاں سے ان محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کا حوالہ سورت کے آغاز ميں ديا گيا
ہے۔ آيت کا اتنا حصہ سوره بقره ميں گزر چکا ہے۔ ديکھيے آيت نمبر ١٧٣۔
٣۔ ٢گال کوئی شخص گھونٹ دے يا کسی چيز ميں پھنس کر خود گال گھٹ جائے۔ دونوں
صورتوں ميں مرده جانور حرام ہے۔
٣۔ ٣کسی نے پتھر ،الٹھی يا کوئی اور چيز ماری جس سے وه بغير ذبح کيے مر گيا۔ زمانہ
جاہليت ميں ايسے جانوروں کو کھا ليا جاتا تھا۔ شريعت نے منع کر ديا۔ بندوق کا شکار کيے
ہوئے جانور کے بارے ميں علماء کے درميان اختالف ہے۔ امام شوکانی نے ايک حديث سے
استدالل کرتے ہوئے بندوق کے شکار کو حالل قرار ديا ہے۔ )فتح القدير( يعنی اگر کوئی بسم ﷲ
پﮍھ کر گولی چالئے اور شکار ذبح سے پہلے ہی مر گيا تو اس کا کھانا اس قول کے مطابق
حالل ہے۔
٣۔ ٤چاہے خود گرا ہو يا کسی نے پہاڑ وغيره سے دھکا دے کر گرايا ہو۔
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٣۔ ۵نظيحۃ منطوحۃ کے معنی ميں ہے۔ يعنی کسی نے اسے ٹکر مار دی اور بغير ذبح کيے وه
مر گيا۔
٣۔٦يعنی شير چيتا اور بھيﮍيا وغيره جيسے ذوناب کچليوں سے شکار کرنے والے درندوں ميں
سے کسی نے اسے کھايا ہو اور وه مر گيا ہو۔ زمانہ جاہليت ميں مر جانے کے باوجود ايسے
جانور کو کھا ليا جاتا تھا۔
٣۔ ٧جمہور مفسرين کے نزديک يہ استثنا تمام مذکوره جانوروں کے ليے ہے يعنی منخنقۃ،
موقوذة ،مترديۃ ،نطيحۃ اور درندوں کا کھايا ہوا ،اگر تم انہيں اس حال ميں پالو کہ ان ميں زندگی
کے آثار موجود ہوں اور پھر تم انہييں شرعی طريقے سے ذبح کر لو تو تمہارے ليے ان کا
کھانا حالل ہوگا۔ زندگی کی عالمت يہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھﮍکے اور ٹانگيں مارے۔
اگر چھری پھيرتے وقت يہ اضطراب وحرکت نہ ہو تو سمجھ لو يہ مرده ہے۔ ذبح کا شرعی
طريقہ يہ ہے کہ بسم ﷲ پﮍھ کر تيز دھار آلے سے اس کا گال اس طرح کاٹا جائے کہ رگيں کٹ
جائيں۔ ذبح کے عالوه نحر بھی مشروع ہے۔ جس کا طريقہ يہ ہے کہ کھﮍے جانور کے لبے پر
چھری ماری جائے )اونٹ کو نحر کيا جاتا ہے( جس سے نرخره اور خون کی خاص رگيں کٹ
جاتی ہے اور سارا خون بہہ جاتا ہے۔
٣۔٨مشرکين اپنے بتوں کے قريب پتھر يا کوئی چيز نصب کر کے ايک خاص جگہ بناتے تھے۔
جسے نصب تھان يا آستانہ کہتے تھے۔ اسی پر وه بتوں کے نام نذر کيے گئے جانوروں کو ذبح
کرتے تھے يعنی يہ وما اھل بہ لغير ﷲ ہی کی ايک شکل تھی اس سے معلوم ہوا کہ آستانوں،
مقبروں اور درگاہوں پر جہاں لوگ طلب حاجات کے ليے جاتے ہيں اور وہاں مدفون افراد کی
خوشنودی کے ليے جانور ذبح کرتے ہيں يا پکی ہوئی ديگيں تقسيم کرتے ہيں ،ان کا کھانا حرام
ہے يہ وماذبح علی النصب ميں داخل ہيں۔
٣۔ ٩وان تستقسموا باالزالم کے دو معنی کيے گئے ہيں ايک تيروں کے ذريعے تقسيم کرنا
دوسرے تيروں کے ذريعہ قسمت معلوم کرنا پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغيره
ميں ذبح شده جانور کی تقسيم کے ليے يہ تير ہوتے تھے جس ميں کسی کو کچھ مل جاتا ،کوئی
محروم ره جاتا۔ دوسرے معنی کی رو سے کہا گيا ہے کہ ازالم سے تير مراد ہيں جن سے وه
کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال ليا کرتے تھے۔ انہوں نے تين قسم کے تير بنا رکھتے تھے۔
ايک افعل )کر( دوسرے ميں التفعل )نہ کر( اور تيسرے ميں کچھ نہيں ہوتا تھا۔ افعل واال تير
نکل آتا تو وه کام کر ليا جاتا ،التفعل واال نکلتا تو نہ کرتے اور تيسرا تير نکل آتا تو پھر دوباره
فال نکالتے۔ يہ بھی گويا کہانت اور استمداد بغير ﷲ کی شکل ہے ،اس ليے اسے بھی حرام کر
ديا گيا استقسام کے معنی طلب قسم تہيں يعنی تيروں سے قسمت طلب کرتے تھے۔
٣۔١٠يہ بھوک کی اضطراری کيفيت ميں مذکوره محرمات کے کھانے کی اجازت ہے بشرطيکہ
مقصد ﷲ کی نافرمانی اور حد تجاوز کرنا نہ ہو ،صرف جان بچانا مطلوب ہو۔
اﰟ ٰ ّ ِ
ﻳ َْﺴـَٔﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻣﺎ َذا ٓ ُا ِﺣ َّﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭﻗُ ْﻞ ُا ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ُﲂ َّ
اهلل
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ُﺖ َۙو َﻣﺎ ﻋَﻠ َّ ْﻤ ُ ْﱲ ِّﻣ َﻦ اﻟْ َﺠ َﻮ ِارحِ ُﻣ َ ِﳫّﺒ ْ َِﲔ ﺗُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮﳖَ ُ َّﻦ ِﻣ َّﻤﺎ ﻋَﻠ َّ َﻤ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل ۡ ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ٓ َاﻣ َْﺴ ْﻜ َﻦ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو ْاذ ُﻛ ُﺮوا ْ َ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب Ć
اهلل َ ِ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۠ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
آپ سے دريافت کرتے ہيں ان کے لئے کيا کچھ حالل ہے؟ آپ کہہ ديجئے کہ تمام پاک چيزيں
تمہارے لئے حالل کی گئيں ہيں ) (١اور جن شکار کھيلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار
رکھا ہے ،يعنی جنہيں تم تھوڑا بہت وه سکھاتے ہو جس کی تعليم ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں دے رکھی
ہے ) (٢پس جس شکار کو وه تمہارے لئے پکﮍ کر روک رکھيں تو تم اس سے کھا لو اور اس
تعالی سے ڈرتے رہو ،يقينا ً ﷲ ٰ
پر ﷲ تع ٰالی کا ذکر کر ليا کرو ) (٣اور ﷲ ٰ
تعالی جلد حساب لينے
واال ہے۔
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٤۔١اس سے وه تمام چيزيں مراد ہيں جو حالل ہيں۔ ہر حالل طيب ہے اور ہر حرام خبيث۔
٤۔٢جوارح جارح کی جمع ہے جو کاسب کے معنی ميں ہے۔ مراد شکار کتا ،باز ،چيتا ،شکرا
اور ديگر شکاری پرندے اور درندے ہيں۔ مکلبين کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان
کو شکار کے ليے سدھايا گيا ہو۔ سکھانے کا مطلب ہے جب اسے شکار پر چھوڑا جائے۔ تو
دوڑتا ہوا جائے۔ جب روک ديا جائے تو رک جائے اور باليا جائے تو واپس آ جائے۔
٤۔ ٣ايسے سدھارے ہوئے جانوروں کا شکار کيا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حالل ہے۔ ايک
يہ کہ اسے شکار کے لئے چھوڑتے وقت بسم ﷲ پﮍھ لی گئی ہو۔ دوسری يہ کہ شکاری جانور
حتی
شکار کر کے اپنے مالک کے لئے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے ،خود نہ کھائے۔ ٰ
کے اگر اس نے مار بھی ڈاال ہو،
تب بھی مقتول شکار شده جانور حالل ہوگا بشرطيکہ اس کے شکار ميں سدھائے اور چھوڑے
ہوئے جانور کے عالوه کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو )صحيح بخاری کتاب الذبائح والصيد
مسلم ،کتاب الصيد(
َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم ُا ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ُﲂ َّ
اﻟﻄ ِ ّﻴﺒ ُٰﺖ ۭ َو َﻃ َﻌﺎ ُم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﺣ ٌّﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۠ َو َﻃ َﻌﺎ ُﻣ ُ ْﲂ ِﺣ ٌّﻞ ﻟَّﻬ ُْﻢ ۡ َواﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ َواﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ُﺖ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ
ﴪْﻳ َﻦ
ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ِا َذا ٓ ٰاﺗَﻴْ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫ َُّﻦ ُا ُﺟ ْﻮ َرﻫ َُّﻦ ُﻣ ْﺤ ِﺼ ِﻨ ْ َﲔ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣ ٰﺴ ِﻔ ِﺤ ْ َﲔ َو َﻻ ُﻣﺘَّ ِﺨ ِﺬ ْ ٓي َاﺧْﺪَ ٍان َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ِاب ْ ِﻻﻳْ َﻤ ِﺎن ﻓَﻘَﺪْ َﺣ ِﺒﻂَ َ َﲻ ُ ٗهل ۡ َوﻫ َُﻮ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ

ۧ Ĉ
کل پاکيزه چيزيں آج تمہارے لئے حالل کی گئيں اور اہل کتاب کا ذبيحہ تمہارے لئے حالل ہے
) (١اور تمہارا ذبيحہ ان کے لئے حالل ،اور پاکدامن مسلمان عورتيں اور جو لوگ تم سے پہلے
کتاب ديئے گئے ان کی پاک دامن عورتيں بھی حالل ہيں ) (٢جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو ،اس
طرح کہ تم ان سے باقاعده نکاح کرو يہ نہيں کہ اعالنيہ زنا کرو يا پوشيده بدکاری کرو ،منکرين
ايمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہيں اور آخرت ميں وه ہارنے والوں ميں سے ہيں۔
٥۔ ١اہل کتاب کا وہی ذبيحہ حالل ہوگا جس ميں خون بہہ گيا ہو۔ يعنی ان کا مشينی ذبيحہ حالل
نہيں ہی کيونکہ اس ميں خون بہنے کی ايک بنيادی شرط مفقود ہے۔
٥۔ ٢اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت کے ساتھ ايک تو پاکدامن کی قيد ہے ،جو
آج کل اکثر عورتوں ميں عام ہے۔ دوسرے اس کے بعد فرمايا گيا جو ايمان کے ساتھ کفر کرے،
اس کے عمل برباد ہوگئے اس سے يہ تنبيہ مقصود ہے کہ اگر ايسی عورت سے نکاح کرنے
ميں ايمان کی ضياع کا انديشہ ہو تو بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا اور آج کل اہل کتاب کی
عورتوں سے نکاح ميں ايمان کو شديد خطرات الحق ہوتے ہيں محتاج وضاحت نہيں۔
درآنحاالنکہ ايمان کو بچانا فرض ہے ،ايک جائز کے لئے فرض کو خطرے ميں نہيں ڈاال جا
سکتا۔ اس ليے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا ،جب تک دونوں مذکوره
چيزيں مفقود نہ ہو جائيں۔ عالوه ازيں آج کل کے اہل کتاب ويسے بھی اپنے دين سے بالکل ہی
بيگانہ بلکہ بيزار اور باغی ہيں۔ اس حالت ميں کيا وه واقعی اہل کتاب ميں شمار بھی ہو سکتے
ہيں؟ وﷲ اعلم۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ﻓَﺎ ْﻏ ِﺴﻠُ ْﻮا ُو ُﺟ ْﻮﻫ ُ َْﲂ َو َاﻳْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ ِا َﱃ اﻟْ َﻤ َﺮا ِﻓ ِﻖ َواﻣ َْﺴ ُﺤ ْﻮا ﺑ ُِﺮ ُء ْو ِﺳ ُ ْﲂ َو َا ْر ُﺟﻠَ ُ ْﲂ ِا َﱃ ْاﻟ َﻜ ْﻌ َﺒ ْ ِﲔ ۭ َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُﺟﻨُ ًﺒﺎ ﻓَ َّﺎﻃﻬ َُّﺮ ْوا ۭ َوا ِْن
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﻗُ ْﻤ ُ ْﱲ ِا َﱃ َّ
ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َّﻣ ْﺮ ٰ ٓﴇ َا ْو ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻔ ٍﺮ َا ْو َﺟﺎۗ َء َا َﺣ ٌﺪ ِ ّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﻐَﺎۗﯨﻂِ َا ْو ٰﻟ َﻤ ْﺴـ ُ ُﱲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء ﻓَ َ ْﲅ َﲡِﺪُ ْوا َﻣﺎۗ ًء ﻓَﺘَ َﻴ َّﻤ ُﻤ ْﻮا َﺻ ِﻌ ْﻴﺪً ا َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ ﻓَﺎﻣ َْﺴ ُﺤ ْﻮا ﺑ ُِﻮ ُﺟ ْﻮ ِﻫ ُ ْﲂ َو َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ۭ َﻣﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ
ِٕ
اهلل ِﻟ َﻴ ْﺠ َﻌ َﻞ ﻋَﻠ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ َﺣ َﺮجٍ َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ ِﻟ ُﻴ َﻄﻬّ َِﺮُ ْﰼ َو ِﻟ ُﻴ ِ َّﱲ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن Č
ّٰ ُ
اے ايمان والو! جب تم نماز کے لئے اُٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کہنيوں سميت دھو لو
)(١۔ اپنے سروں کو مسح کرو ) (٢اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سميت دھو لو ) (٣اور اگر تم
جنابت کی حالت ميں ہو تو غسل کرلو ) (٤ہاں اگر تم بيمار ہو يا سفر کی حالت ميں ہو يا تم سے
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کوئی حاجت ضروری فارغ ہو کر آيا ہو ،يا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہيں پانی نہ ملے تو
پاک مٹی سے تيمم کر لو ،اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو ) (۵ﷲ ٰ
تعالی تم پر کسی
قسم کی تنگی ڈالنا نہيں چاہتا ) (٦بلکہ اس کا اراده تمہيں پاک کرنے کا اور تمہيں اپنی بھرپور
نعمت دينے کا ہے ) (٧تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔
٦۔ ١منہ دھوؤ ،يعنی ايک ايک دو دو يا تين تين مرتبہ دونوں ہتھيلياں دھونے ،کلی کرنے ،ناک
ميں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد۔ جيسا کہ حديث سے ثابت ہے۔ منہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو
کہنيوں سميت دھويا جائے۔
٦۔ ٢مسح پورے سر کا کيا جائے۔ جيسا کہ حديث سے ثابت ہے اپنے ہاتھ آگے سے پيچھے گدی
تک لے جائے اور پھر وہاں سے آگے کو الئے جہاں سے شروع کيا تھا۔ اسی کے ساتھ کانوں
کا مسح کر لے۔
٦۔٣ارجلکم کا عطف وجوھکم پر ہے يعنی اپنے پير ٹخنوں تک دھوؤ!
 ٦۔٤جنابت سے مراد وه ناپاکی ہے جو احتالم يا بيوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے ہوتی
ہے اور اسی حکم ميں حيض اور نفاس بھی داخل ہے۔ جب حيض اور نفاس کا خون بند ہو جائے
تو پاکيزگی حاصل کرنے کے لئے طہارت يعنی غسل ضروری ہے۔ البتہ پانی نہ ملنے کی
صورت ميں تيمم کی اجازت ہے جيسا کہ حديث سے ثابت ہے )فتح القدير(
٦۔ ۵اس کی مختصر تشريح اور تيمم کا طريقہ سورة نساء کی آيت نمبر  ٢٣ميں گزر چکا ہے۔
صحيح بخاری ميں اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ ايک سفر ميں بيداء کے مقام پر
حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا کا ہار گم ہوگيا جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا يا رہنا پﮍا۔ صبح
کی نماز کے لئے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تالش ہوئی تو پانی دستياب بھی نہيں ہوا اس
موقع پر يہ آيت نازل ہوئی جس ميں تيمم کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت اسيد بن حضير رضی
ﷲ عنہ نے آيت سن کر کہا اے آل ابی بکر! تمہاری وجہ سے ﷲ نے لوگوں کے لئے برکتيں
نازل فرمائی ہيں يہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہيں ہے۔ )تم لوگوں کے لئے سراپا برکت ہو(
)صحيح بخاری(
٦۔٦اس لئے تيمم کی اجازت فرما دی ہے۔
٦۔ ٧اسی لئے حديث ميں وضو کرنے کے بعد دعا کرنے کی ترغيب ہے۔ دعاؤں کی کتابوں
سے دعا ياد کر لی جائے
َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ
اﻟﺼﺪُ ْو ِر Ċ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَ ُﻪ َّ ِاذل ْي َواﺛَ َﻘ ُ ْﲂ ِﺑ ٖ ٓﻪ ۙ ِا ْذ ُﻗﻠْ ُ ْﱲ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ ۡ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
تم پر ﷲ کی نعمتيں نازل ہوئی ہيں انہيں ياد رکھو اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے
تعالی سے ڈرتے رہو ،يقينا ً ﷲ ٰ
معاہده ہوا ہے جبکہ تم نے سنا اور مانا اور ﷲ ٰ
تعالی دلوں کی
باتوں کو جاننے واال ہے۔
اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻗَ ٰ ّﻮ ِﻣ ْ َﲔ ِ ٰ ّ ِهلل ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ ۡ َو َﻻ َ ْﳚ ِﺮ َﻣﻨ َّ ُ ْﲂ َﺷـﻨَ ٰﺎ ُن ﻗَ ْﻮ ٍم ﻋَ ٰ ٓﲇ َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮا ۭ ِا ْﻋ ِﺪﻟُ ْﻮا ۣ ﻫ َُﻮ َا ْﻗ َﺮ ُب ِﻟﻠﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۡ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن Ď
اے ايمان والو! تم ﷲ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ ،راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دينے
والے بن جاؤ ) (١کسی قوم کی عداوت تمہيں خالف عدل پر آماده نہ کر دے ) (٢عدل کيا کرو
جو پرہزگاری کے زياده قريب ہے ،اور ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرتے رہو ،يقين مانو کہ ﷲ ٰ
تعالی
تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔
٨۔ ٢ ،١پہلے جملے کی تشريح سورة نساء آيت نمبر  ١٣٥ميں دوسرے جملے کی سوره المائدة
کے آغاز ميں گزر چکی ہے۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے نزديک عادالنہ گواہی کی اہميت
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ہے ،اس کا اندازه اس واقعہ سے ہوتا ہے جو حديث ميں آتا ہے حضرت نعمان بن بشير کہتے
ہيں ميرے باپ نے مجھے عطيہ ديا تو ميری والده نے کہا ،اس عطيے پر آپ جب تک ﷲ کے
رسول کو گواه نہيں بنائيں گے ميں راضی نہيں ہوں گی۔ چنانچہ ميرے والد انکی خدمت ميں
آئے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے پوچھا کيا تم نے اپنی ساری اوالد کو اس طرح کا عطيہ ديا
ہے؟ انہوں نے نفی ميں جواب ديا تو آپ نے فرمايا ' ﷲ سے ڈرو اور اوالد کے درميان انصاف
کرو ' اور فرمايا کہ ميں ' ظلم پر گواه نہيں بنوں گا ' )صحيح بخاری(
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ۙ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو َا ْﺟ ٌﺮ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ Ḍ
َوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ﷲ ٰ
تعالی کا وعده ہے جو ايمان الئيں اور نيک کام کريں ان کے لئے وسيع مغفرت اور بہت بﮍا
اجر اور ثواب ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ُاو ٰﻟ ۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 10
ِٕ
جن لوگوں نے کفر کيا اور ہمارے احکام کو جھٹاليا وه دوزخی ہيں۔
اهلل ۭ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
ﰻ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 11ۧ
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْذ َ َّﱒ ﻗَ ْﻮ ٌم َا ْن ﻳَّﺒ ُْﺴ ُﻄ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ ﻓَ َﻜ َّﻒ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ۚ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی نے جو احسان تم پر کيا ہے اسے ياد کرو جب ايک قوم نے تم پر دست
درازی کرنی چاہی تو ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک ديا ) (١اور ﷲ
تعالی سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو ﷲ ٰ
ٰ
تعالی ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔
١١۔ ١اس کی شان نزول ميں مفسرين نے متعدد واقعات بيان کئے ہيں۔ ً
مثال اس اعرابی کا واقعہ
کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ايک سفر سے واپسی پر ايک درخت کے سائے ميں آرام فرما
تھے ،تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس اعرابی نے تلوار پکﮍ کر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر
سونت لی اور کہنے لگا۔ اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے بال تامل فرمايا ﷲ )يعنی ﷲ بچائے گا( يہ کہنا تھا کہ تلوار ہاتھ سے گر
گئی۔ بعض کہتے ہيں کعب بن اشرف اور اس کے ساتھيوں نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم اور
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے اصحاب کے خالف جب کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم وہاں تشريف
فرما تھے ،دھوکا اور فريب سے نقصان پہنچانے کی سازش تيار کی تھی۔ جس سے ﷲ ٰ
تعالی
نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو بچايا۔ بعض کہتے ہيں کہ ايک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے
جو دو عامری شخص قتل ہوگئے تھے ،ان کی ديت کی ادائيگی ميں يہوديوں کے قبيلے بنو نفير
سے حسب وعده جو تعاون لينا تھا ،اس کے لئے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم اپنے رفقا سميت
تشريف لے گئے اور ايک ديوار کے ساتھ ٹيک لگا کر بيٹھ گئے۔ انہوں نے يہ سازش تيار کی
تھی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر گرا ديا جائے ،جس سے ﷲ ٰ
تعالی نے
آپ کو بذريعہ وحی مطلع فرما ديا۔ ممکن ہے سارے ہی واقعات کے بعد يہ آيت نازل ہوئی
کيونکہ ايک آيت کے نزول کے کئی اسباب و عوامل ہو سکتے ہيں )تفسير ابن کثير و فتح القدير(
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗَﻴ ُ ُْﱲ َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ٰا َﻣ ْﻨ ُ ْﱲ ﺑ ُِﺮ ُﺳ ِ ْﲇ َوﻋ ََّﺰ ْرﺗُ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ
َﴩ ﻧ َ ِﻘ ْﻴ ًﺒﺎ َۭوﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
َوﻟَﻘَﺪْ َاﺧ ََﺬ ٰ ّ ُ
ـﱲ َّ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۚ َوﺑ َ َﻌﺜْﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ُﻢ اﺛْ َ ْﲏ ﻋ َ َ
اهلل ِﻣ ْﻴﺜ ََﺎق ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اهلل ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۭﻟَﯩ ْﻦ َاﻗَ ْﻤ ُ ُ
ِٕ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ 12
َو َا ْﻗ َﺮﺿْ ُ ُﱲ ٰ ّ َ
اهلل ﻗَ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ َّ ُﻻ َﻛ ِﻔّ َﺮ َّن َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ُ ْﲂ َو َ ُﻻ ْد ِﺧﻠَﻨَّ ُ ْﲂ َﺟ ٰﻨّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢﳤِ َﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﻔ ََﺮ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ َﺳ َﻮا ۗ َء َّ
اور ﷲ ٰ
تعالی نے بنی اسرائيل سے عہد و پيماں ليا ) (١اور انہی ميں سے باره سردار ہم نے
مقرر فرمائے ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ يقينا ً ميں تمہارے ساتھ ہوں ،اگر تم نماز قائم رکھو
گے اور زکوة ديتے رہو گے اور ميرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو
گے اور ﷲ ٰ
تعالی کو بہتر قرض ديتے رہو گے تو يقينا ً ميں تمہاری برائياں تم سے دور رکھوں
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گا اور تمہيں ان جنتوں ميں لے جاؤں گا جن کے نيچے چشمے بہہ رہے ہيں ،اب اس عہد و
پيمان کے بعد بھی تم ميں سے جو انکاری ہو جائے وه يقينا ً راه راست سے بھٹک گيا۔
 ١۔ ١٢جب ﷲ ٰ
تعالی نے مومنوں کو وه عہد اور ميثاق پورا کرنے کی تاکيد کی جو اس نے
حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کے ذريعے سے ليا اور انہيں قيام حق اور شہادت عدل کا
حکم ديا اور انہيں وه انعامات ياد کرائے جو ان پر ظاہرا وباطنا ہوئے اور بالخصوص يہ بات کہ
انہيں حق و ثواب کے راستے پر چلنے کی توفيق عطا فرمائی تو اب اس مقام پر اس عہد کا ذکر
فرمايا جا رہا ہے جو بنی اسرائيل سے ليا گيا اور جس ميں وه ناکام رہے۔ يہ گويا بالواسطہ
مسلمانوں کو تنبيہ ہے کہ تم بھی کہيں بنو اسرائيل کی طرح عہد وميثاق کو پامال کرنا شروع نہ
کر دينا۔
موسی عليہ السالم جبابره سے قتال کے ليے تيار
 ٢۔  ١٢اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت
ٰ
ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے باره قبيلوں باره نقيب مقرر فرما ديے تاکہ وه انہيں جنگ کے
ليے تيار بھی کريں ،ان کی قيادت و راہنمائی بھی کريں اور ديگر معامالت کا انتظام بھی کريں۔
ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ﻧ َ ْﻘ ِﻀﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَﻬ ُْﻢ ﻟ َ َﻌ ٰ ّﳯُ ْﻢ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻗﻠُ ْﻮﲠَ ُ ْﻢ ٰﻗ ِﺴـ َﻴ ًﺔ ۚ ُﳛ ّ َِﺮﻓُ ْﻮ َن ْاﻟ َ ِﳫ َﻢ ﻋ َْﻦ َّﻣ َﻮ ِاﺿ ِﻌ ٖﻪ ۙ َوﻧ َ ُﺴ ْﻮا َﺣ ًّﻈﺎ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ُذ ِﻛّ ُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ۚ َو َﻻ ﺗَ َﺰ ُال ﺗ ََّﻄ ِﻠ ُﻊ ﻋَ ٰﲇ ﺧَﺎۗﯨﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ
ِٕ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 13
ﻓَﺎﻋ ُْﻒ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو ْاﺻ َﻔ ْﺢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت
کر ديئے کہ وه کالم کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہيں ) (١اور جو کچھ نصيحت انہيں کی گئی
تھی اس کا بہت بﮍا حصہ بھال بيٹھے ) (٢ان کی ايک نہ ايک خيانت تجھے ملتی رہے گی )(٣
ہاں تھوڑے سے ايسے نہيں بھی ہيں ) (٤پس تو انہيں معاف کرتا ره ) (٥بيشک ﷲ ٰ
تعالی احسان
کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
١٣۔ ١يعنی اتنے انتظامات عہد موعيد کے باوجود بنو اسرائيل نے عہد شکنی کی کہ جس کی بنا
پر کہ وه لعنت ٰالہی کے موجب بنے ،اس لعنت کے دينوی نتائج يہ سامنے آئے کہ ايک ،ان کے
دل سخت کر ديئے گئے جس سے ان کے دل اثر پزيری سے محروم ہوگئے اور انبياء کے وعظ
و نصيحت ان کے ليے بےکار ہوگئے ،دوسرے يہ کہ وه کلمات ٰالہی ميں تحريف کرنے لگ
گئے۔ اسی طرح اپنی بدعلت ،خود ساختہ مزعومات اور اپنے تاويالت باطلہ کے اثبات کے ليے
کالم ٰالہی ميں تحريف کر ڈالتے ہيں۔
١٣۔٢يہ تيسرا نتيجہ ہے اور اس کا مطلب يہ ہے کہ احکام ٰالہی پر عمل کرنے ميں انہيں کوئی
رغبت اور دلچسپی نہيں رہی بلکہ بےعملی اور بدعملی ان کا شعار بن گئی اور وه پستی کے
اس مقام پر پہنچ گئے کہ ان کے دل ٹھيک رہے اور نہ ان کی فطرت مستقيم۔
١٣۔ ٣يعنی شذر خيانت اور مکر ان کے کردار جزو بن گيا ہے جس کے نمونے ہر وقت آپ کے
سامنے آتے رہيں گے۔
١٣۔ ٤يہ تھوڑے سے لوگ وہی ہيں جو يہوديوں ميں سے مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی تعداد
دس سے بھی کم تھی۔
١٣۔ ٥عفو و و درگزر کا يہ حکم اس وقت ديا گيا جب لﮍنے کی اجازت نہيں تھی۔ بعد ميں اس
کی جگہ حکم ديا گيا
ٰ
ٰ
ْ
ّ
)قَاتِلُوا الﱠ ِذ ْينَ َال ي ُْؤ ِمنُوْ نَ بِا ِ َو َال بِاليَوْ ِم ْاال ِخ ِر( 9۔ التوبہ ((29:ان لوگوں سے جنگ کرو جو ﷲ پر
اور يوم آخر پر ايمان نہيں رکھتے ' بعض کے نزديک عفو و درگزر کا يہ حکم منسوخ نہيں ہے۔
'يہ بجائے خود ايک اہم حکم ہے ،حاالت کے مطابق اسے بھی اختيار کيا جاسکتا ہے اور اس
کے بھی بعض دفعہ وه نتائج حاصل ہو جاتے ہيں جن کے لئے قتال کا حکم ہے۔
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َو ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ﻧ ٰ ٰ ٓ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا
َﴫى َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَﻬ ُْﻢ ﻓَﻨ َ ُﺴ ْﻮا َﺣ ًّﻈﺎ ِّﻣ َّﻤﺎ ُذ ِﻛّ ُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ۠ ﻓَ َﺎ ْﻏ َﺮﻳْﻨَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌﺪَ َاو َة َواﻟْ َﺒﻐْﻀَ ﺎۗ َء ِا ٰﱄ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َو َﺳ ْﻮ َف ﻳُﻨَ ِﺒّﳠُ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ ْﻮ َن 14
جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہيں ) (١ہم نے ان سے بھی عہد و پيمان ليا ،انہوں نے بھی اس
کا بﮍا حصہ فراموش کر ديا جو انہيں نصيحت کی گئی تھی ،تو ہم نے بھی ان کے آپس ميں
بغض اور عداوت ڈال دی جو تاقيامت رہے گی ) (٢اور جو کچھ يہ کرتے تھے عنقريب ﷲ
ٰ
تعالی انہيں سب بتا دے گا،
عيسی عليہ السالم کے سوال من انصاری الی ﷲ(
١٤۔ ١نصاری نصرة مدد سے ہے يہ حضرت
ٰ
ﷲ کے دين ميں کون ميرا مددگار ہے؟ کے جواب ميں ان کے چند مخلص پيروکاروں نے جواب
ديا تھا )نحن انصار ﷲ( ہم ﷲ کے مددگار ہيں اسی سے ماخوذ ہے۔ يہ بھی يہود کی طرح اہل
کتاب ہيں۔ ان سے بھی ﷲ ٰ
تعالی نے عہد ليا ،ليکن انہوں نے بھی اس کی پرواه نہيں کی ،اس کے
نتيجے ميں ان کے دل بھی اثر پزيری سے خالی اور ان کے کردار کھوکھلے ہوگئے۔
١٤۔ ٢يہ عہد ٰالہی سے انحراف اور بےعملی کی وه سزا ہے ،جو ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ان پر
قيامت تک کے لئے مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ عيسائيوں کے کئی فرقے ہيں جو ايک دوسرے
سے شديد نفرت و عناد رکھتے ہيں اور ايک دوسرے کی تکفير )کافر سمجھتے( کرتے ہيں اور
ايک دوسرے کی عبادت گاه ميں عبادت نہيں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی يہ
سزا مسلط کر دی گئی ہے۔ يہ امت بھی کئی فرقوں ميں بٹ گئی ہے ،جن کے درميان شديد
اختالفات اور نفرت و عناد کی ديواريں حائل ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی رحم فرمائے۔
ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ َر ُﺳ ْﻮﻟُﻨَﺎ ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ﻟَ ُ ْﲂ َﻛﺜِ ْ ًﲑا ِّﻣ َّﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َوﻳ َ ْﻌ ُﻔ ْﻮا ﻋ َْﻦ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ڛ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل ﻧ ُْﻮ ٌر َّو ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۙ 15
اے اہل کتاب! يقينًا تمہارے پاس ہمارا رسول )صلی ﷲ عليہ وسلم( آچکا جو تمہارے سامنے
کتاب ﷲ کی بکثرت ايسی باتيں ظاہر کر رہا ہے جنہيں تم چھپا رہے تھے ) (١اور بہت سی
باتوں سے درگزر کرتا ہے ،تمہارے پاس ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے نور اور واضح کتاب آچکی
ہے۔)(٢
١٥۔ ١يعنی انہوں نے تورات و انجيل ميں جو تبديلياں اور تحريفات کيں ،انہيں طشت ازبام کيا
اور جن کو وه چھپاتے تھے ،ظاہر کيا ،جيسے سزائے رجم۔ جيسا کہ احاديث ميں اس کی تفصيل
موجود ہے۔
١٥۔ ٢نور اور ِکتَابُ ﱡميْن دونوں سے مراد قرآن کريم ہے ،ان کے درميان واو مغايرت مصداق
نہيں مغايرت معنی کے ليے ہے اور يہ عطف تفسيری ہے جس کی واضح دليل قرآن کريم کی
اگلی آيت ہے جس ميں کہا جا رہا ہے اس کے ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی ہدايت فرماتا ہے اگر نور
ﷲَ( ہوتے ،يعنی ﷲ ٰ
اور کتاب يہ الگ الگ چيزيں ہوتيں تو الفاظ )يﱠھ ِديبِ ِھ َما ٰ ّ
تعالی ان دونوں کے
ذريعے سے ہدايت فرماتا ہے ،قرآن کريم کی اس خاص آيات سے واضح ہوگيا کہ نور اور کتاب
مبين دونوں سے مراد ايک يہ چيز يعنی قرآن کريم ہے۔ يہ نہيں ہے کہ نور سے آنحضرت صلی
ﷲ عليہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجيد ہے۔ جيسا کہ وه اہل بدعت باور کراتے ہيں جنہوں
نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی بابت نور من نور ﷲ کا عقيده گھﮍ رکھا ہے۔ اور آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم کی بشريت کا انکار کرتے ہيں۔ اسی طرح اس خانہ ساز عقيدے کے اثبات کے
ليے ايک حديث بھی بيان کرتے ہيں کہ ﷲ نے سب سے پہلے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا نور
پيدا کيا اور پھر اس نور سے ساری کائنات پيدا کی۔ حاالنکہ يہ حديث ،حديث کے کسی بھی
مستند مجموعے ميں موجود نہيں ہے عالوه ازيں يہ اس صحيح حديث کے بھی خالف ہے جس
ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ سب سے پہلے قلم پيدا فرمايا محدث البانی لکھتے ہيں
"فالحديث صحيح بال ريب ،وھو من االدلۃ الظاھرة علی بطالن الحديث المشھور "اول ماخلق ﷲ
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نور نبيک يا جابر" مشہور حديث جابر کہ ﷲ نے سب سے پہلے تيرے نبی کا نور پيدا کيا باطل
ہے۔
اﻟﺴ ٰ ِﲅ َو ُ ْﳜ ِﺮ ُهج ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ُّ
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 16
ﳞَّ ْ ِﺪ ْي ِﺑ ِﻪ ٰ ّ ُ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱃ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ َوﳞَ ْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ِا ٰﱄ ِ َ
اهلل َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻊ ِرﺿْ َﻮاﻧ َ ٗﻪ ُﺳـ ُﺒ َﻞ َّ
جس کے ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی انہيں جو رضائے رب کے درپے ہوں سالمتی کی راه بتالتا ہے
اور اپنی توفيق سے اندھيروں سے نکال کر نور کی طرف التا ہے اور راه راست کی طرف
راہبری کرتا ہے۔
كل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ُ
اهلل ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ِا ْن َا َرا َد َا ْن ﳞُّ ْ ِ َ
كل اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ َﺢ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َو ُا َّﻣ ٗﻪ َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ا ْ َﻻ ْر ِض
ﻟَﻘَﺪْ َﻛﻔ ََﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰ ّ َ
َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َۭو ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 17
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۭ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
كل َّ
يقينا ً وه لوگ کافر ہوگئے جنہوں نے کہا ﷲ ہی مسيح ابن مريم ہے ،آپ ان سے کہہ ديجئے کہ
اگر ﷲ ٰ
تعالی مسيح ابن مريم اور اس کی والده اور روئے زمين کے سب لوگوں کو ہالک کر دينا
چاہيے تو کون ہے جو ﷲ پر کچھ بھی اختيار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمين دونوں کے درميان
کا کل ملک ﷲ ٰ
تعالی ہی کا ہے وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے ﷲ ہرچيز پر قادر ہے )(١۔
١٧۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکيت تامہ کا بيان فرمايا ہے۔ مقصد
عيسی کے عين ﷲ ہونے کے قائل
عيسائيوں کے عقيده الوہيت مسيح کا رد وابطال ہے۔ حضرت
ٰ
پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے يعنی ايک ہی فرقہ۔ يعقوبيہ کا يہ عقيده تھا ليکن اب تمام عيسائی
الوہيت مسيح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہيں۔ اس لئے مسيحيت ميں اب عقيده تثليث يا اقانيم
ثالثہ کو بنيادی اہميت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصريح کر دی کہ کسی پيغمبر
اور رسول کو ٰالہی صفات سے متصف قرار دينا کفر صريح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عيسائيوں
نے ،حضرت مسيح کو ﷲ قرار دے کر کيا ،اگر کوئی اور گروه يا فرقہ کسی اور پيغمبر کو
بشريت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہيت کے مقام پر فائز کرے گا تو وه بھی اسی کفر کا
ارتکاب کرے گا،
ﴫى َ ْﳓ ُﻦ َاﺑْ ٰﻨ ۗ ُﺆا ٰ ّ ِ
َﴩ ِ ّﻣ َّﻤ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ ۭﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ۗ ُء َوﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
كل
اهلل َو َا ِﺣﺒَّﺎۗ ُؤ ٗﻩ ۭﻗُ ْﻞ ﻓَ ِ َﲅ ﻳُ َﻌ ِّﺬ ُﺑ ُ ْﲂ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﺑ ُ ِْﲂ ۭ ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﺑ َ ٌ
َوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟْ َﻴﮭ ُْﻮ ُد َواﻟﻨَّ ٰ ٰ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۡ َو ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 18
َّ
ٰ
نصاری کہتے ہيں کہ ہم ﷲ کے بيٹے اور اس کے دوست ہيں ) (١آپ کہہ ديجئے کہ پھر
يہود و
تمہيں تمہارے گناہوں کے باعث ﷲ کيوں سزا ديتا ہے ) (٢نہيں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق ميں
سے ايک انسان ہو وه جسے چاہتا ہے بخش ديتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے )(٣
زمين و آسمان اور ان کے درميان کی ہرچيز ﷲ ٰ
تعالی کی ملکيت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا
ہے۔
عيسی عليہ السالم کو ابن ﷲ
١٨۔ ١يہوديوں نے حضرت عزير کو اور عيسائيوں نے حضرت
ٰ
کہا اور اپنے آپ کو بھی ابناء ﷲ )ﷲ کے بيٹے( اور اس کا محبوب قرار دے ليا۔ بعض کہتے
ہيں يہاں ايک لفظ محذوف ہے يعنی اتباع ابناء ﷲ ہم ﷲ کے بيٹوں )عزير و مسيح( کے پيروکار
ہيں )دونوں مفہوموں ميں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد ليا جائے۔ اس سے ان کے تفاخر اور ﷲ
کے بارے ميں بےجا اعتماد اظہار ہوتا ہے۔ جس کی ﷲ کے ہاں کوئی حيثيت نہيں۔
١٨۔٢اس ميں ان کے مذکوره تفاخر کا بےبنياد ہونا واضح کر ديا گيا ہے کہ اگر تم واقعی ﷲ کے
محبوب اور چہيتے ہوتے يا محبوب ہونے کا مطلب يہ ہے تم جو چاہو کرو ﷲ تم سے باز پرس
نہيں کرے گا تو پھر ﷲ ٰ
تعالی تمہيں تمہارے گناہوں کی پادش ميں سزا کيوں ديتا رہا ہے؟ اس کا
صاف مطلب يہ ہوا کہ ﷲ کی بارگاه ميں دعووں کی بنياد پر نہيں ہوتا نہ قيامت والے دن ہوگا
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ٰ
تقوی اور عمل ديکھتا ہے اور دنيا ميں بھی اسی کی روشنی ميں فيصلہ فرماتا
بلکہ وه تو ايمان و
ہے اور قيامت والے دن بھی اسی اصول پر فيصلہ ہوگا۔
١٨۔ ٣تاہم يہ عذاب يا مغفرت کا فيصلہ اسی سنت ﷲ کے مطابق ہوگا ،جس کی اس نے وضاحت
فرما دی ہے کہ اہل ايمان کے لئے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لئے عذاب ،تمام انسانوں کا
فيصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب! تم بھی اسی کی پيدا کرده مخلوق يعنی انسان ہو۔
تمہاری بابت فيصلہ ديگر انسانی مخلوق سے مختلف کيونکر ہوگا۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ
ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ َر ُﺳ ْﻮﻟُﻨَﺎ ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ ﻓَ ْ َﱰ ٍة ِ ّﻣ َﻦ ُّاﻟﺮ ُﺳﻞِ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءانَ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َِﺸ ْ ٍﲑ َّو َﻻ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٍﺮ ۡ ﻓَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﺑ َِﺸ ْ ٌﲑ َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ

ۧ 19
اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ايک وقفے کے بعد آپہنچا ہے۔ جو
تمہارے لئے صاف صاف بيان کر رہا ہے تاکہ تمہاری يہ بات نہ ره جائے کہ ہمارے پاس تو
کوئی بھالئی ،برائی سنانے واال آيا ہی نہيں ،پس اب تو يقينا ً خوشخبری سنانے واال اور آگاه
کرنے واال آپہنچا ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
عيسی عليہ السالم اور حضرت محمد رسول ﷲ کے درميان جو تقريبا ً  ٥٧٠يا
١٩۔ ١حضرت
ٰ
 ٦٠٠سال کا فاصلہ ہے يہ زمانہ فترت کہالتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فترت کے
بعد ہم نے اپنا آخری رسول بھيج ديا ہے اب تم يہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی
بشير و نذير پيغمبر ہی نہيں آيا۔
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْذ َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َاﻧْۢ ِﺒﻴَﺎۗ َء َو َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ ُّﻣﻠُ ْﻮ ًﰷ ڰ َّو ٰاﺗ ُ ْ
ٰﯩﲂ َّﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳُ ِ
ﺆْت َا َﺣﺪً ا ِّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 20
موسی)عليہ السالم( نے اپنی قوم سے کہا ،کہ اے ميری قوم کے لوگو! ﷲ ٰ
تعالی
اور ياد کرو
ٰ
کے اس احسان کا ذکر کيا کہ اس نے تم سے پيغمبر بنانے اور تمہيں بادشاه بنا ديا ) (١اور تمہيں
وه ديا جو تمام عالم ميں کسی کو نہيں ديا )(٢۔
٢٠۔ ١بيشتر انبياء بنی اسرائيل ميں سے ہی ہوئے ہيں جن کا سلسلہ حضرت
عيسی عليہ السالم
ٰ
پر ختم کر ديا گيا اور آخری پيغمبر بنو اسماعيل سے ہوئے۔ اسی طرح متعدد بادشاه بھی بنی
اسرائيل ميں ہوئے اور بعض نبيوں کو بھی ﷲ ٰ
تعالی نے ملوکيت )بادشاہت( سے نوازا ،جيسے
حضرت سليمان عليہ السالم۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکيت )بادشاہت( بھی ﷲ کا
انعام ہے ،جسے علی االطالق برا سمجھنا بہت بﮍی غلطی ہے۔ اگر ملوکيت بری چيز ہوتی تو
ﷲ ٰ
تعالی کسی نبی کو بادشاه بناتا نہ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا ،جيسا کہ يہاں ہے آج
کل مغربی جمہوريت کا کا بوس اس طرح ذہنوں پر مسلط ہے اور شاطران ،مغرب نے اس کا
افسوں اس طرح پھونکا ہے کہ مغربی افکار کے اسير اہل سياست ہی نہيں بلکہ اصحاب جبہ و
دستار بھی ہيں۔ بہرحال ملوکيت يا شخصی حکومت ،اگر بادشاه اور حکمران عادل ومتقی ہو تو
جمہوريت سے ہزار درجے بہتر ہے۔
٢٠۔ ٢يہ اشاره ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف ،جن سے بنی اسرائيل نوازے گئے،
ٰ
سلوی کا نزول ،بادلوں کا سايہ ،فرعون سے نجات کے لئے دريا سے راستہ بنا ديا
جيسے من و
وغيره۔ اس لحاظ سے يہ قوم اپنے زمانے ميں فضيلت اور اونچے مقام کی حامل تھی ليکن
پيغمبر آخرالزمان حضرت محمد کی رسالت و بعث کے بعد اب يہ مقام فضيلت امت محمديہ کو
حاصل ہوگيا ہے ) ُك ْنتُ ْم َخي َْر اُ ﱠم ٍة اُ ْخ ِر َج ْ
اس( 3۔ آل عمران ((110:تم بہترين امت ہو جسے نوع
ت لِلنﱠ ِ
انسانی کے لئے بنايا گيا ہے ليکن يہ بھی مشروط ہے اس مقصد کی تکميل کے ساتھ جو اسی
آيت ميں بيان کر ديا گيا ہے کہ تم لوگوں کو بھالئی کا حکم ديتے ،برائی سے روکتے ہو اور ﷲ
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تعالی پر ايمان رکھتے ہو ،ﷲ ٰ
ٰ
تعالی امت مسلمہ کو اس مقصد کے لئے کام کرنے کی توفيق عطا
فرمائے تاکہ وه اپنے خير امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔
ﴪْﻳ َﻦ 21
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ ْﺮﺗَﺪ ُّْوا ﻋَ ٰ ٓﲇ َاد َْاب ِرُ ْﰼ ﻓَﺘَ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺒ ْﻮا ٰﺧ ِ ِ
ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْد ُﺧﻠُﻮا ْ َاﻻ ْر َض اﻟْ ُﻤ َﻘﺪَّ َﺳ َﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﻛ َﺘ َﺐ ٰ ّ ُ
اے ميری قوم والو! اس مقدس زمين ) (١ميں داخل ہو جاؤ جو ﷲ نے تمہارے نام لکھ دی ہے
) (٢اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو ) (٣کہ پھر نقصان ميں جا پﮍو۔
اعلی حضرت يعقوب عليہ السالم کا مسکن بيت
٢١۔ ١بنو اسرائيل کے مورث
ٰ
المقدس تھا۔ ليکن حضرت يوسف عليہ السالم کے امارات مصر کے زمانے ميں يہ لوگ مصر
موسی عليہ
جا کر آباد ہوگئے تھے اور پھر تب سے اس وقت مصر ميں ہی رہے ،جب تک کہ
ٰ
السالم انہيں راتوں رات )فرعون سے چھپ کر( مصر سے نکال نہيں لے گئے۔ اس وقت بيت
موسی عليہ السالم نے
المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی جو ايک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت
ٰ
پھر بيت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کيا تو اس کے لئے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد
ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ عليہ السالم نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ ميں داخل
ہونے کا حکم ديا اور نصرت ٰالہی کی بشارت بھی سنائی۔ ليکن اس کے باوجود بنو اسرائيل
عمالقہ سے لﮍنے پر تيار نہ ہوئے )ابن کثير(
ٰ
٢١۔ ٢اس سے مراد وہی فتح و نصرت ہے جس کا وعده ﷲ تعالی نے جہاد کی صورت ميں ان
سے کر رکھا تھا۔
٢١۔ ٣يعنی جہاد سے اعراض مت کرو۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا َّن ِﻓﳱْ َﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َﺟﺒَّ ِﺎرْﻳ َﻦ ڰ َواِانَّ ﻟ َ ْﻦ ﻧ َّﺪْ ُﺧﻠَﻬَﺎ َﺣ ٰ ّﱵ َ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َّ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ ِﺎانَّ ٰد ِﺧﻠُ ْﻮ َن 22
موسی وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہيں اور جب تک وه وہاں سے
انہوں نے جواب ديا کہ اے
ٰ
نکل نہ جائيں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائيں گے ہاں اگر وه وہاں سے نکل جائيں پھر تو ہم )بخوشی(
چلے جائيں گے۔)(١
٢٢۔ ١بنو اسرائيل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرعوب ہوگئے تھے اور پہلے مرحلے پر
موسی عليہ السالم
ہی ہمت ہار بيٹھے۔ اور جہاد سے دست بردار ہوگئے۔ ﷲ کے رسول حضرت
ٰ
کے حکم کی کوئی پروا کی اور نہ ﷲ ٰ
تعالی کے وعده نصرت پر يقين کيا وہاں جانے سے
صاف انکار کر ديا۔
ﺎب ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َد َﺧﻠْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ﻓَ ِﺎﻧَّ ُ ْﲂ ٰﻏ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ۥ ۚ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﺘَ َﻮ َّ ُﳇ ْﻮٓا ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 23
ﻗَﺎ َل َر ُﺟ ٰﻠ ِﻦ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن َاﻧْ َﻌ َﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ َﻤﺎ ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﺒ َ
دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں ميں سے تھے ،جن پر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل تھا کہا کہ تم ان
کے پاس دروازے ميں تو پہنچ جاؤ۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی يقينا ً تم غالب آجاؤ گے ،اور تم
اگر مومن ہو تو تمہيں ﷲ ٰ
تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا چاہيے )(١۔
٢٣۔ ١قوم
موسی عليہ السالم ميں صرف يہ دو شخص صحيح معنوں ميں ايماندار نکلے ،جنہيں
ٰ
نصرت ٰالہی پر يقين تھا انہوں نے قوم کو سمجھايا کہ تم ہمت تو کرو ،پھر ديکھو کس طرح ﷲ
تمہيں غلبہ عطا فرماتا ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِاانَّ ﻟ َ ْﻦ ﻧ َّﺪْ ُﺧﻠَﻬَﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا َّﻣﺎ دَا ُﻣ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺎ ْذﻫ َْﺐ َاﻧ َْﺖ َو َرﺑ ُّ َﻚ ﻓَ َﻘﺎ ِﺗ َﻼ ٓ ِاانَّ ٰﮬﻬُﻨَﺎ ٰﻗ ِﻌﺪُ ْو َن 24
قوم نے جواب ديا کہ اے ٰ
موسی! جب تک وه وہاں ہيں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائيں گے ،اس
لئے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لﮍو بھﮍ لو ،ہم يہيں بيٹھے ہوئے ہيں )(١۔
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٢٤۔ ١ليکن اس کے باوجود بنی اسرائيل نے بدترين بزدلی ،سوء ادبی اور سرکشی کا مظاہره
کرتے ہوئے کہا تو اور تيرا رب جا کر لﮍے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشوره کيا تو انہوں نے قلت تعداد و قلت
وسائل کے باوجود جہاد ميں حصہ لينے کے لئے بھرپور عزم کا اظہار کيا اور پھر يہ کہا کہ '
موسی عليہ السالم کو
موسی نے
يارسول ﷲ! ہم آپ کو اس طرح نہيں کہيں گے جس طرح قوم
ٰ
ٰ
کہا تھا ' )صحيح بخاری(
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ َﻻ ٓ َا ْﻣ ِ ُ
يخ ﻓَﺎ ْﻓ ُﺮ ْق ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ 25
كل ِا َّﻻ ﻧ َ ْﻔ ِ ْ
ﴘ َو َا ِ ْ
ٰ
موسی )عليہ السالم( کہنے لگے ٰالہی مجھے تو بجز اپنے اور ميرے بھائی کے کسی اور پر
کوئی اختيار نہيں ،پس تو ہم ميں اور ان نافرمانوں ميں جدائی کر دے )(١
٢٥۔ ١اس ميں نافرمان قوم کے مقابلے ميں اپنی بےبسی کا اظہار بھی ہے اور برات کا اعالن
بھی۔

ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺎﳖَّ َﺎ ُﻣ َﺤ َّﺮ َﻣ ٌﺔ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َا ْرﺑ َ ِﻌ ْ َﲔ َﺳـﻨَ ًﺔ ۚ ﻳ َ ِﺘ ْﻴﮭ ُْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻓَ َﻼ اتَ ْ َس ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ۧ 26
ارشاد ہوا کہ اب زمين ان پر چاليس سال تک حرام کر دی گئی ہے ،يہ خانہ بدوش ادھر ادھر
سرگرداں پھرتے رہيں گے ) (١اس لئے تم ان فاسقوں کے بارے ميں غمگين نہ ہونا )(٢۔
٢٦۔ ١يہ ميدان تيہ کہالتا ہے جس ميں چاليس سال يہ قوم اپنی نافرمانی اور جہاد سے اعراض
ٰ
سلوی کا نزول ہوا جس
کی وجہ سے سرگرداں رہی۔ اس ميدان ميں اس کے باوجود ان پر من و
سے اکتا کر انہوں نے اپنے پيغمبر سے کہا کہ روز روز ايک ہی کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گيا
ہے۔ اپنے رب سے دعا کر کہ وه مختلف قسم کی سبزياں اور داليں ہمارے لئے پيدا فرمائے۔
يہيں ان پر بادلوں کا سايہ ہوا ،پتھر پر حضرت موسیٰ عليہ السالم کی الٹھی مارنے سے باره
قبيلوں کے لئے باره چشمے جاری ہوئے اور اس طرح کے ديگر انعامات ہوتے رہے۔ چاليس
سال بعد پھر ايسے حاالت پيدا کئے گئے کہ يہ بيت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔
٢٦۔ ٢پيغمبر جب ديکھتا ہے دعوت و تبليغ کے باوجود ميری قوم سيدھا راستہ اختيار کرنے کے
لئے تيار نہيں ہوئے۔ جس ميں اس کے لئے دين و دنيا کی سعادتيں اور بھالئياں ہيں تو فطری
طور پر اس کو سخت افسوس اور دلی صدمہ ہوتا ہے۔ يہی نبی کا بھی حال ہوتا تھا ،جس کا ذکر
قرآن مجيد ميں ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم سے
تعالی نے متعدد جگہ فرمايا ليکن آيت ميں حضرت
ٰ
خطاب کر کے کہاجا رہا ہے کہ جب تو نے فريضہ تبليغ ادا کر ديا اور پيغام الہی لوگوں تک
پہنچا ديا اور اپنی قوم کو ايک عظيم الشان کاميابی کے نقطہ آغاز پر الکھﮍا کيا۔ ليکن اب وه
اپنی دون ہمتی اور بد دماغی کے سبب تيری بات ماننے کو تيار نہيں تو تو اپنے فرض سے
سبک دوش ہوگيا اور اب تجھے ان کے بارے ميں غمگين ہونے کی ضرورت نہيں۔ ايسے موقع
پر غمگينی تو ايک فطری چيز ہے۔ ليکن مراد اس تسلی سے يہ ہے کہ تبليغ و دعوت کے بعد
اب تم عند ﷲ بری الذمہ ہو۔
اهلل ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 27
َواﺗْ ُﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻧ َ َﺒ َﺎ اﺑْ َ ْﲏ ٰا َد َم ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۘ ِا ْذ ﻗَ َّﺮ َاب ُﻗ ْﺮ َابانً ﻓَ ُﺘ ُﻘ ِﺒّ َﻞ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ِﺪ ِ َﳘﺎ َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ َﺘ َﻘﺒَّ ْﻞ ِﻣ َﻦ ْ ٰاﻻ َﺧ ِﺮ ۭ ﻗَﺎ َل َ َﻻ ْﻗ ُﺘﻠَﻨَّ َﻚ ۭ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َﺘ َﻘﺒَّ ُﻞ ٰ ّ ُ
آدم )عليہ السالم( کے دونوں بيٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہيں سنا دو ) (١ان دونوں نے اہک
نذرانہ پيش کيا ،ان ميں سے ايک کی نذر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی ) (٢تو
کہنے لگا کہ ميں تجھے مار ہی ڈالوں گا ،اس نے کہا ﷲ ٰ
ٰ
تعالی
تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا
ہے۔
٢٧۔ ١آدم عليہ السالم کے ان دو بيٹوں کے نام ہابيل اور قابيل تھے۔
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٢٧۔ ٢يہ نذرانہ يا قربانی کس لئے پيش کی گئی؟ اس کے بارے ميں کوئی صحيح روايت نہيں۔
البتہ مشہور يہ ہے کہ ابتداء ميں حضرت آدم وحوا کے مالپ سے بيک وقت لﮍکا اور لﮍکی پيدا
ہوتی۔ دوسرے حمل سے پھر لﮍکا اور لﮍکی ہوتی ،ايک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے
حمل کے بھائی بہن سے کر ديا جاتا۔ ہابيل کے ساتھ پيدا ہونے والی بہن بدصورت تھی ،جب کہ
قابيل کے ساتھ پيدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق ہابيل کا
نکاح قابيل کی بہن کے ساتھ اور قابيل کا نکاح ہابيل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ ليکن قابيل چاہتا
تھا کہ وه ہابيل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ آدم
عليہ السالم نے اسے سمجھايا ،ليکن وه نہ سمجھا باال خر حضرت آدم عليہ السالم نے دونوں کو
بارگاه ٰالہی ميں قربانياں پيش کرنے کا حکم ديا اور فرمايا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی
قابيل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر ديا جائے گا ،ہابيل کی قربانی قبول ہوگئی ،يعنی آسمان
سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کے قبول ہونے کی دليل تھی۔ بعض مفسرين کا خيال ہے
کہ ويسے ہی دونوں بھائيوں نے اپنے اپنے طور پر ﷲ کی بارگاه ميں نذر پيش کی ،ہابيل نے
ايک عمده دنبہ کی قربانی اور قابيل نے گندم کی بالی قربانی ميں پيش کی ہابيل کی قربانی قبول
ہونے پر قابيل حسد کا شکار ہوگيا۔
ﻟَﯩ ْۢﻦ ﺑ ََﺴ ْﻄﺖَّ ِا َ َّﱄ ﻳَﺪَ كَ ِﻟ َﺘ ْﻘ ُﺘﻠَ ِ ْﲏ َﻣﺎ ٓ َاانَ ِﺑ َﺒ ِﺎﺳﻂٍ ﻳ َّ ِﺪ َي ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِ َﻻ ْﻗ ُﺘ َ َ
اهلل َر َّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 28
كل ۚ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ٰ ّ َ
ِٕ
گو تو ميرے قتل کے لئے دست درازی کرے ليکن ميں تيرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہيں
بﮍھاؤں گا ،ميں تو ﷲ ٰ
تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔
ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ُا ِرﻳْﺪُ َا ْن ﺗَ ُﺒ ْ ۗﻮ َا ِ ِابﺛْ ِﻤ ْﻲ َوِاﺛْ ِﻤ َﻚ ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َا ْﲱ ِٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ َو ٰذ ِ َكل َﺟ ٰ ۗﺰ ُؤ ا ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۚ 29
ميں تو چاہتا ہوں کہ تو ميرا گناه اپنے سر پر رکھ لے ) (١اور دوزخيوں ميں شامل ہو جائے
ظالموں کا يہی بدلہ ہے۔
٢٩۔١ميرے گناه کا مطلب قتل کا وه گناه جو مجھے اس وقت ہوتا جب ميں تجھے قتل کرتا۔ جيسا
کہ حديث ميں آتا ہے ،قاتل اور مقتول دونوں جہنم ميں جائيں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قاتل
کا جہنم ميں جانا تو سمجھ ميں آتا ہے ،مقتول جہنم ميں کيوں جائے گا؟ آپ نے فرمايا کہ وه بھی
اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حريص تھا )صحيح بخاری و مسلم کتاب الفتن(
ﴪْﻳ َﻦ 30
ﻓَ َﻄ َّﻮ َﻋ ْﺖ َ ٗهل ﻧ َ ْﻔ ُﺴ ٗﻪ ﻗَ ْﺘ َﻞ َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ﻓَ َﻘﺘَ َ ٗهل ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ َﺢ ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اماده کر ديا اسنے اسے قتل کر ڈاال جس سے
نقصان پانے والوں ميں سے ہو گيا )(١
٣٠۔ ١چنانچہ حديث ميں آتا ہے َ
)ال تَ ْقتُ ُل نَ ْفسً ظُلُ ًم◌َ ا اِ ﱠال َکانَ ع َٰلی اِب ِْن آ َد ْم کفل من دمہا ،النہ کان
اول من سن القتل( )الصحيح بخاری( جو قتل بھی ظل ًما ہوتا ہے )قاتل کے ساتھ( اس کے خون
ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بيٹے پر ہوتا ہے کيونکہ يہ پہال شخص ہے جس نے قتل کا کام
کيا امام ابن کثير فرماتے ہيں ' کہ ظاہر بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ قابيل کو ہابيل کے قتل ناحق
کی سزا دنيا ميں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ حديث ميں آتا ہے نبی نے فرمايا )ظلم و
زيادتی( اور قطع رحمی يہ دونوں گناه اس بات کے زياده الئق ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی ان کے کرنے
والوں کو دنيا ميں ہی جلد سزا دے دے ،تاہم آخرت کی سزا اس کے عالوه اس کے لئے الگ
ہوگی جو انہيں وہاں بھگتنی ہوگی۔ قابيل ميں يہ دونوں گناه جمع ہوگئے تھے ' اِ ْنا ِ َو اِنﱢا اِلَ ْي ِہ
اجعُوْ نَ )ابن کثير(
َر ِ
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يخ ۚ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ َﺢ ِﻣ َﻦ
ﻓَ َﺒ َﻌ َﺚ ٰ ّ ُ
اهلل ﻏُ َﺮ ًااب ﻳ َّ ْﺒ َﺤ ُﺚ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻟ ُ ِﲑﻳ َ ٗﻪ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳُ َﻮ ِار ْي َﺳ ْﻮ َء َة َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻮﻳْﻠَ ٰ ٓﱴ َا َ َﲺ ْﺰ ُت َا ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن ِﻣﺜْ َﻞ ﻫ َٰﺬا اﻟْﻐ َُﺮ ِاب ﻓَ ُﺎ َو ِار َي َﺳ ْﻮ َء َة َا ِ ْ
اﻟ ٰﻨّ ِﺪ ِﻣ ْ َﲔ 31ٺ
پھر ﷲ ٰ
تعالی نے ايک کوے کو بھيجا جو زمين کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وه کس طرح
اپنے بھائی کی الش کو چھپا دے ،وه کہنے لگا ہائے افسوس کہ ميں ايسا کرنے سے بھی گيا
گزرا ہو گيا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی الش کو دفنا ديتا پھر تو )بﮍا ہی( پشيمان
اور شرمنده ہو گيا۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ ﻗَﺘَ َﻞ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َا ْو ﻓَ َﺴﺎ ٍد ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﲀَﻧ َّ َﻤﺎ ﻗَﺘَ َﻞ اﻟﻨَّ َﺎس َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َۭو َﻣ ْﻦ َا ْﺣﻴَﺎﻫَﺎ ﻓَ َﲀَﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْﺣﻴَﺎ اﻟﻨَّ َﺎس
ِﻣ ْﻦ َا ْﺟﻞِ ٰذ ِ َكل ة َﻛ َﺘﺒْﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ﴪﻓُ ْﻮ َن 32
َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َۭوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ۡ ُ َّﰒ ِا َّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻟ َ ُﻤ ْ ِ
اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائيل پر يہ لکھ ديا کہ جو شخص کسی کو بغير اس کے کہ وه کسی
کا قاتل ہو يا زمين ميں فساد مچانے واال ہو ،قتل کر ڈالے تو گويا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر
ديا ،اور جو شخص کسی ايک کی جان بچائے اس نے گويا تمام لوگوں کو زنده کر ديا ) (١اور
ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دليليں لے کر آئے ليکن پھر اس کے بعد بھی ان ميں
اکثر لوگ زمين ميں ظلم و زيادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے )(٢۔
٣٢۔ ١اس قتل ناحق کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے انسانی جان کی قدر وقيمت کو واضح کرنے کے لئے
بنو اسرائيل پر يہ حکم نازل فرمايا۔ اس سے اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ ﷲ کے ہاں انسانی خون
کی کتنی اہميت اور تکريم ہے اور يہ اصول صرف بنی اسرائيل ہی کے لئے نہيں تھا ،اسالم کی
تعليمات کے مطابق بھی يہ اصول ہميشہ کے لئے ہے۔ سليمان بن ربعی کہتے ہيں کہ ميں نے
حضرت حسن )بصری( سے پوچھا يہ آيت ہمارے لئے بھی ہے جس طرح بنو اسرائيل کے لئے
تھی ،انہوں نے فرمايا ،ہاں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہيں۔ بنو اسرائيل
کے خون ﷲ کے ہاں ہمارے خونوں سے زياده قابل احترام نہيں تھے )تفسير ابن کثير(
٣٢۔ ٢اس ميں يہود کو تنبيہ اور مالمت ہے کہ ان کے پاس انبياء دالئل لے کر آتے رہے۔ ليکن
ان کا رويہ ہميشہ حد سے تجاوز کرنے واال ہی رہا اس ميں گويا نبی کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ يہ آپ کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازش کرتے رہتے ہيں ،يہ کوئی نئی بات
نہيں ،ان کی ساری تاريخ ہی مکرو وفساد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بہرحال ﷲ پر بھروسہ
رکھيں جو خيرالماکرين ہے۔ تمام سازشوں سے بہتر تدبير کرنے واال ہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َوﻳ َْﺴ َﻌ ْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﺴﺎدًا َا ْن ﻳ ُّ َﻘﺘَّﻠُ ْﻮٓا َا ْو ﻳُ َﺼﻠ َّ ُﺒ ْﻮٓا َا ْو ﺗُـ َﻘ َّﻄ َﻊ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َا ْر ُﺟﻠُﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ِﺧ َﻼ ٍف َا ْو ﻳُ ْﻨﻔ َْﻮا ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ٰذ ِ َكل
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﺟ ٰ ۗﺰ ُؤا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳛَﺎ ِرﺑ ُ ْﻮ َن ٰ ّ َ

ﻟَﻬ ُْﻢ ِﺧ ْﺰ ٌي ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴ َﺎوﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ۙ 33
جو ﷲ ٰ
تعالی سے اور اس کے رسول سے لﮍيں اور زمين ميں فساد کرتے پھريں ان کی سزا
يہی ہے کہ وه قتل کر ديے جائيں يا سولی چﮍھا ديے جائيں يا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ
پاؤں کاٹ ديئے جائيں۔ يا انہيں جال وطن کر ديا جائے ) (١يہ تو ہوئی انکی دنياوی ذلت اور
خواری ،اور آخرت ميں ان کے لئے بﮍا بھاری عذاب ہے۔
٣٣۔ ١اس کی شان نزول کی بابت آتا ہے کہ عکل اور عرينہ قبيلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر
مدينہ آئے ،انہيں مدينہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں مدينہ سے
باہر ،جہاں صدقے کے اونٹ تھے ،بھيج ديا کہ ان کا دودھ اور پيشاب پيؤ ،ﷲ ٰ
تعالی شفا عطا
فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز ميں وه ٹھيک ہوگئے ليکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے
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رکھوالے اور چروا ہے کو قتل کر ديا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی کو اس امر کی
اطالع ملی تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان کے پيچھے آدمی دوڑائے جو انہيں اونٹوں سميت
پکﮍ الئے۔ نبی نے ان کے ہاتھ پير مخالف جانب سے کاٹ ڈالے ان کی آنکھوں ميں گرم سالئياں
پھروائيں) ،کيونکہ انہوں نے بھی چروا ہے کے ساتھ ايسا ہی کيا تھا( پھر انہيں دھوپ ميں ڈال
ديا گيا ح ٰتّی کہ وہيں مر گئے۔ صحيح بخاری ميں يہ بھی آتا ہے انہوں نے چوری بھی کی اور
قتل بھی کيا ،ايمان النے کے بعد کفر بھی کيا اور ﷲ و رسول کے ساتھ محاربہ بھی )صحيح
بخاری( يہ آيت محاربہ کہالتی ہے۔ اس کا حکم عام ہے يعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو
شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے۔ کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسالمی حکومت کے دائرے ميں
يا اس کے قريب صحرا وغيره ميں راه چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا ،قتل
وغارت گری کرنا ،سلب ونہب ،اغوا اور آبرو ريزی کرنا وغيره اس کی جو سزائيں بيان کی
گئی ہيں۔ امام خليفہ وقت کو اختيار ہے کہ ان ميں سے جو سزا مناسب سمجھے دے۔ بعض لوگ
کہتے ہيں اگر محاربين نے قتل وسلب کيا اور دہشت گردی کی تو انہيں قتل اور سولی کی سزا
دی جائے گی اور جس نے صرف قتل کيا ،مال نہيں ليا اسے قتل کيا جائے گا اور جس نے قتل
کيا اور مال بھی چھينا اس کا ايک داياں ہاتھ اور باياں پاؤں يا باياں ہاتھ اور داياں پاؤں کاٹ ديا
جائے گا۔ اور جس نے نہ قتل کيا نہ مال ليا ،صرف دہشت گردی کی اسے جال وطن کر ديا
جائے گا ليکن امام شوکانی فرماتے ہيں پہلی بات صحيح ہے کہ سزا دينے ميں امام کو اختيار
حاصل ہے۔ )فتح القدير(

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ۧ 34
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اتَ ﺑُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﺗَ ْﻘ ِﺪ ُر ْوا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۚ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کرليں کہ تم ان پر قابو پالو ) (١تو يقين مانو کہ ﷲ ٰ
تعالی بہت
بﮍی بخشش اور رحم و کرم واال ہے۔
٣٤۔ ١يعنی گرفتار ہونے سے پہلے اسالمی حکومت کی اطاعت کا اعالن کر ديں تو پھر انہيں
معاف کر ديا جائے ،مذکوره سزائيں نہيں دی جائيں گی۔ ليکن پھر اس امر ميں اختالف ہے کہ
سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے يا مال لوٹ کر يا ابرو ريزی کر کے بندوں پر
جو دست درازی کی يہ جرائم بھی معاف ہو جائيں گے يا ان کا بدلہ ليا جائے گا ،بعض علماء
کے نزديک معاف نہيں ہوں گے بلکہ ان کا قصاص ليا جائے گا۔ )امام شوکانی اور امام ابن کثير
کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقا ً انہيں معاف کر ديا جائے گا اور اسی کو ظاہر آيت کا مقتضی
بتاليا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہيں ہوں گے۔ وه مستحق سزا ہوں گے۔
اهلل َواﺑْ َﺘﻐ ُْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻮ ِﺳـ ْﻴ َ َةل َو َﺟﺎ ِﻫﺪُ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 35
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
مسلمانو! ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تالش کرو ) (١اور اس کی راه ميں جہاد کرو
تاکہ تمہارا بھال ہو۔
٣٥۔ ١وسيلہ کے معنی ايسی چيز کے ہيں جو کسی مقصود کے حصول يا اس کے قرب کا
ذريعہ ہو۔ ' ﷲ ٰ
تعالی کی طرف وسيلہ تالش کرو ' کا مطلب ہوگا ايسے اعمال اختيار کرو جس
سے تمہيں ﷲ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی فرماتے ہيں ' و سيلہ جو
ٰ
تقوی اور ديگر خصال خير پر صادق آتا ہے جن کے ذريعے سے
قربت کے معنی ميں ہے
بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہيں ،اسی طرح جن باتوں سے روکا گيا ہو ان کا ترک بھی
قرب ٰالہی کا وسيلہ ہے۔ البتہ حديث ميں اس مقام محمود کو بھی وسيلہ کہا گيا ہے جو جنت ميں
نبی کو عطا فرمايا جائے گا۔ اسی لئے آپ نے فرمايا جو اذان کے بعد ميرے لئے يہ دعائے
وسيلہ کرے گا وه ميری شفاعت کامستحق ہوگا ۔
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)صحيح بخاری(
36
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻮ َا َّن ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّو ِﻣﺜ َ ْٗهل َﻣ َﻌ ٗﻪ ِﻟ َﻴ ْﻔﺘَﺪُ ْوا ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻣﺎ ﺗُ ُﻘ ِﺒّ َﻞ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۚ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
يقين مانو کہ کافروں کے لئے اگر وه سب کچھ ہو جو ساری زمين ميں بلکہ اس کی مثل اور بھی
ہو اور وه اس سب کو قيامت کے دن کے عذاب کے بدلے فديہ ميں دينا چاہيں تو بھی ناممکن ہے
کہ ان کا فديہ قبول کر ليا جائے ،ان کے لئے دردناک عذاب ہے )(١۔
٣٦۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ ايک جہنمی کو جہنم سے نکال کر ﷲ کی بارگاه ميں پيش کيا جائے
گا۔ ﷲ ٰ
تعالی اس سے پوچھے گا ' تو نے اپنی آرام گاه کيسے پائی '؟ وه کہے گا ' بدترين آرام گاه
'ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا"کيا تو زمين بھر سونا فديہ دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرن پسند
کرے گا؟"وه اثبات ميں جواب دے گا۔ ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا ميں نے تو دنيا ميں اس سے بھی بہت
کم کا تجھ سے مطالبہ کيا تھا تو نے وہاں کی پروا نہيں کی اور اسے دوباره جہنم ميں ڈال ديا
جائے گا )صحيح مسلم(
ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن َّ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر َو َﻣﺎ ُ ْﱒ ِ ٰﲞ ِﺮﺟِ ْ َﲔ ِﻣﳯْ َﺎ ۡ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣ ِﻘ ْ ٌﲓ 37
يہ چاہيں گے کہ وه دوزخ ميں سے نکل جائيں ليکن يہ ہرگز اس ميں سے نہيں نکل سکيں گے،
ان کے لئے دوامی عذاب ہيں )(١۔
٣٧۔ ١يہ آيت کافروں کے حق ميں ہے ،کيونکہ مومنوں کو باالخر سزا کے بعد جہنم سے نکال
ليا جائے گا جيسا کہ احاديث سے ثابت ہے۔
اﻟﺴ ِﺎرﻗَ ُﺔ ﻓَﺎ ْﻗ َﻄ ُﻌ ْﻮٓا َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ َﻤﺎ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴـ َﺒﺎ ﻧَ َﲀ ًﻻ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 38
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
اﻟﺴﺎ ِر ُق َو َّ
َو َّ
چوری کرنے واال مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ديا کرو ) (١يہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے
کيا ،عذاب ﷲ کی طرف سے اور ﷲ ٰ
تعالی قوت اور حکمت واال ہے۔
٣٨۔ ١بعض فقہا ظاہری کے نزديک سرقہ کا يہ حکم عام ہے چوری تھوڑی سی چيز کی ہو يا
زياده کی۔ اسی طرح محفوظ جگہ ميں رکھی ہو يا غير محفوظ۔ ہر صورت ميں چوری کی سزا
دی جائے گی۔ جب کہ دوسرے فقہا اس کے لئے حرز اور نصاب کو ضروری قرار ديتے ہيں۔
پھر نصاب کے تعين ميں ان کے مابين اختالف ہے۔ محدثين کے نزديک نصاب رابع دينار يا تين
درہم )يا ان کے مساوی قيمت کی چيز( ہے اس سے کم چوری پر ہاتھ نہيں کاٹا جائے گا۔ اسی
طرح ہاتھ رسغ )پہنچوں( سے کاٹے جائيں گے۔ کہنی يا کندھے سے نہيں۔ جيسا کہ بعض کا
خيال ہے )تفصيل کے لئے ديکھئے کتب حديث و فقہ اور تفاسير کا مطالعہ کيا جائے(۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
39
اهلل ﻳ َ ُﺘ ْﻮ ُب ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻓَ َﻤ ْﻦ اتَ َب ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ُﻇﻠْ ِﻤ ٖﻪ َو َا ْﺻﻠَ َﺢ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
جو شخص اپنے گناه کے بعد توبہ کر لے اور اصالح کر لے تو ﷲ ٰ
تعالی رحمت کے ساتھ اس
کی طرف لوٹتا ہے ) (١يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی معاف فرمانے واال مہربانی کرنے واال ہے۔
٣٩۔ ١اس توبہ سے مراد عند ﷲ قبول توبہ ہے۔ يہ نہيں کہ توبہ چوری يا کسی اور قابل حد جرم
کی سزا معاف ہو جائے گی حدود ،توبہ سے معاف نہيں ہوں گی۔
اهلل َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 40
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ٰ ّ ُ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َ ْﲅ َا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
كل َّ
کيا تجھے معلوم نہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی ہی اس کے لئے زمين و آسمان کی بادشاہت ہے؟ جسے چاہے
سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے ،ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
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ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل َﻻ َ ْﳛ ُ ﻧﺰ َْﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َُﺴ ِﺎرﻋ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ َوﻟ َ ْﻢ ﺗ ُْﺆ ِﻣ ْﻦ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ڔ َو ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا ڔ َ ٰ ّﲰ ُﻌ ْﻮ َن ِﻟ ْﻠ َﻜ ِﺬ ِب َ ٰ ّﲰ ُﻌ ْﻮ َن ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم
كل َ ٗهل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻓ ْﺘﻨَ َﺘ ٗﻪ ﻓَﻠَ ْﻦ ﺗَ ْﻤ ِ َ
اهلل
ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ۙ ﻟ َ ْﻢ َ ْايﺗ ُْﻮكَ ُۭﳛ ّ َِﺮﻓُ ْﻮ َن ْاﻟ َ ِﳫ َﻢ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣ َﻮ ِاﺿ ِﻌ ٖﻪ ۚ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِا ْن ُا ْوﺗِﻴ ُ ْْﱲ ٰﻫ َﺬا ﻓَﺨ ُُﺬ ْو ُﻩ َوا ِْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗ ُْﺆﺗ َْﻮ ُﻩ ﻓَﺎ ْﺣ َﺬ ُر ْوا ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّ ِﺮ ِد ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﻳ ُّ َﻄﻬّ َِﺮ ﻗُﻠُ ْﻮﲠَ ُ ْﻢ ۭﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ادلُّ ﻧ ْ َﻴﺎ ِﺧ ْﺰ ٌي ښ َّوﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 41
ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ــــــﺎ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳُ ِﺮ ِد ٰ ّ ُ
ِٕ
اے رسول! آپ ان لوگوں کے پيچھے نہ کﮍھئے جو کفر ميں سبقت کر رہے ہيں خواه وه ان
)منافقوں( ميں سے ہوں جو زبانی تو ايمان کا دعوا کرتے ہيں ليکن حقيقتا ً ان کے دل با ايمان
نہيں ) (١اور يہوديوں ميں سے کچھ لوگ ايسے ہيں جو غلط باتيں سننے کے عادی ہيں اور ان
لوگوں کے جاسوس ہيں جو اب تک آپ کے پاس نہيں آئے وه کلمات کو اصلی موقف کو چھوڑ
کر انہيں تبديل کر ديا کرتے ہيں ،کہتے کہ اگر تم يہ حکم ديئے جاؤ تو قبول کر لينا اگر يہ حکم
نہ ديئے جاؤ تو الگ تھلگ ) (٢رہنا اور جس کا خراب کرنا ﷲ کو منظور ہو تو آپ اس کے لئے
خدائی ہدايت ميں سے کسی چيز کے مختار نہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی کا اراده ان کے دلوں کو پاک کرنے
کا نہيں ان کے لئے دنيا ميں بھی بﮍی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت ميں بھی ان کے لئے
بﮍی سخت سزا ہے۔
٤١۔ ١نبی کريم کو اہل کفر و شرک کے ايمان نہ النے اور ہدايت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق
اور افسوس ہوتا تھا اس پر ﷲ ٰ
تعالی اپنے پيغمبر کو زياده غم نہ کرنے کی ہدايت فرما رہے ہيں
تاکہ اس اعتبار سے
آپ کو تسلی رہے کہ ايسے لوگوں کی بابت عند ﷲ مجھ سے باز پرس نہيں ہوگی۔
٤١۔ ٢آيت نمر  ٤١تا  ٤٤کی شان نزول ميں دو واقعات بيان کئے جاتے ہيں۔ ايک تو دو شادی
شده يہودی زانيوں )مرد عورت( کا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات ميں تو رد وبدل کر ڈاال تھا،
عالوه ازيں اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہيں کرتے تھے۔ انہيں ميں سے ايک حکم رجم بھی
تھا جو ان کی کتاب ميں شادی شده زانيوں کے لئے تھا اور اب بھی وه موجود ہے ليکن وه
چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لئے آپس ميں فيصلہ کيا کہ محمد کے پاس چلتے ہيں
اگر انہوں نے ہمارے ايجاد کرده طريقہ کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کاال کرنے کی سزا
کا کہا تو مان ليں گے اور اگر رجم کا فيصلہ ديا تو نہيں مانيں گے۔ چنانچہ حضرت عبد ﷲ بن
عمر رضی ﷲ عنہا فرماتے ہيں کہ يہودی نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر
ہوئے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات ميں رجم کی بابت کيا ہے؟ انہوں نے
تورات ميں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے عبد ﷲ بن سالم رضی ﷲ نے کہا تم
جھوٹ کہتے ہو ،تورات ميں رجم کا حکم موجود ہے ،جاؤ تورات الؤ تورات ال کر وه پﮍھنے
لگے تو آيت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پيچھے سے پﮍھنے لگ گئے حضرت عبد ﷲ بن السالم
نے کہا يہاں سے ہاتھ ہٹاؤ تو وه آيت وہاں موجود تھی۔ باالخر انہيں اعتراف کرنا پﮍا۔ چنانچہ
دونوں زانيوں کو سنگسار کر ديا )ابن کثير(۔ ايک دوسرا واقعہ اس طرح بيان کيا جاتا ہے کہ
يہود کا ايک قبيلہ اپنے آپ کو دوسرے يہودی قبيلے سے زياده معزز اور محترم سمجھتا تھا اور
اسی کے مطابق اپنے مقتول کی ديت سو وسق اور دوسرے قبيلے کے مقتول کی پچاس وسق
مقرر کر رکھی۔ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم مدينہ تشريف الئے تو يہود کے دوسرے قبيلے کو
کچھ حوصلہ ہوا جس کے مقتول کی ديت نصف تھی اور اس نے ديت سو وسق دينے سے انکار
کر ديا۔ قريب تھا کہ ان کے درميان اس مسئلے پر لﮍائی چھﮍ جاتی ،ليکن ان کے سمجھدار لوگ
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے فيصلہ کرانے پر رضامند ہوگئے اس موقعے پر يہ آيات نازل ہوئيں
جن ميں سے ايک آيت ميں قصاص ميں برابری کا حکم ديا گيا ہے۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں
ممکن ہے دونوں سبب ايک ہی وقت ميں جمع ہوگئے ہوں اور ان سب کے ليے ان آيات کا نزول
ہوا ہو۔ )ابن کثير(
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ﴬ ْوكَ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ َۭوا ِْن َﺣ َ ْﳬ َﺖ ﻓَ ْﺎﺣ ُ ْﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ
َ ٰ ّﲰ ُﻌ ْﻮ َن ِﻟ ْﻠ َﻜ ِﺬ ِب اَ ٰ ّ ُﳇ ْﻮ َن ِﻟ ُّﻠﺴ ْﺤ ِﺖ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن َﺟﺎۗ ُء ْوكَ ﻓَ ْﺎﺣ ُ ْﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َا ْو َا ْﻋ ِﺮ ْض َﻋﳯْ ُ ْﻢ ۚ َوا ِْن ﺗُ ْﻌ ِﺮ ْض َﻋﳯْ ُ ْﻢ ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ َّ ُ ُّ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻘ ِﺴ ِﻄ ْ َﲔ 42
ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
يہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے ) (١اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہيں اگر
يہ تمہارے پاس آئيں تو تمہيں اختيار ہے خواه ان کے آپس کا فيصلہ کرو خواه ان کو ٹال دو ،اگر
تم ان سے منہ پھيرو گے تو بھی يہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہيں پہنچا سکتے اور اگر تم فيصلہ
کرو تو ان ميں عدل و انصاف کے ساتھ فيصلہ کرو ،يقينا ً عدل والوں کے ساتھ ﷲ محبت رکھتا
ہے۔
٤٢۔َ ١س ﱠما ُعوْ ن کے معنی ہيں بہت سننے واال اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہيں ،جاسوسی کرنے
کے لئے زياده باتيں سننا يا دوسروں کی باتيں ماننے اور قبول کرنے کے لئے سننا ،بعض
مفسرينن نے پہلے معنی مراد لئے ہيں اور بعض نے دوسرے۔
َو َﻛ ْﻴ َﻒ ُﳛ ِ ّ َُﳬ ْﻮﻧ ََﻚ َو ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ُﱒ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ُﺔ ِﻓﳱْ َﺎ ُﺣ ْ ُﲂ ٰ ّ ِ
اهلل ُ َّﰒ ﻳ َ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮ َن ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ۭ َو َﻣﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِابﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۧ 43

ِٕ
)تعجب کی بات ہے کہ( وه کيسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس ميں احکام ٰالہی ہيں تم کو
منصف بناتے ہيں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہيں ،دراصل يہ ايمان و يقين والے ہيں ہی
نہيں۔
ِاانَّ ٓ َاﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ ِﻓﳱْ َﺎ ﻫُﺪً ى َّوﻧ ُْﻮ ٌر ۚ َ ْﳛ ُ ُﲂ ﲠِ َﺎ اﻟﻨَّ ِﺒﻴُّ ْﻮ َن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﺳﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻟِ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا َو َّاﻟﺮٰﺑ ّ ِﻨﻴُّ ْﻮ َن َو ْ َاﻻ ْﺣ َﺒ ُﺎر ِﺑ َﻤﺎ ا ْﺳـ ُﺘ ْﺤ ِﻔ ُﻈ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِﻛ ٰﺘ ِﺐ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ۚ ﻓَ َﻼ
اهلل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن 44
َ ْﲣﺸَ ُﻮا اﻟﻨَّ َﺎس َواﺧْﺸَ ْﻮ ِن َو َﻻ ﺗ َ ْﺸ َ ُﱰ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِ ْﱵ ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َۭو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َ ْﳛ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ِٕ
ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس ميں ہدايت و نور ہے يہوديوں ميں ) (١اسی تورات کے
ساتھ ﷲ ٰ
تعالی کے ماننے والے )انبياء عليہ السالم( ) (٢اور اہل ﷲ اور علماء فيصلے کرتے
تھے کيونکہ انہيں ﷲ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم ديا گيا تھا ) (٣اور وه اس پر اقراری گواه
تھے ) (٤اب تمہيں چاہيے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف ميرا ڈر رکھو ،ميری آيتوں کو
تھوڑے سے مول نہ بيچو ) (٥اور جو لوگ ﷲ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فيصلے نہ کريں
وه )پورے اور پختہ( کافر ہيں۔) (٦
ْ
٤٤۔) ١لِلﱠذ ْينَ ھَادوْ ا( اس کا تعلق يَ ُحک ُم سے ہے۔ يعنی يہوديوں سے متعلق فيصلے کرتے تھے۔
٤٤۔ ٢اَ ْسلَ ُموْ ا يہ نبِي ّﱢن ّ◌ کی صفت بيان کی گئی ہے کہ سارے انبياء دين اسالم ہی کے پيروکار
تھے جس کی طرف محمد دعوت دے رہے ہيں۔ يعنی تمام پغمبروں کا دين ايک ہی رہا ہے۔
اسالم جس کی بنيادی دعوت يہ تھی کہ ايک ﷲ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت ميں
کسی کو شريک نہ کيا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو يہی دعوت توحيد و اخالص
ال اِ ٰلهَ اِ ﱠ ٓ
ك ِم ْن ﱠرسُوْ ٍل اِ ﱠال نُوْ ِح ْٓي اِلَ ْي ِه اَنﱠهٗ َ ٓ
ال اَنَا فَا ْعبُ ُدوْ ِن( 21۔ االنبياء(25:
پيش
کی۔)و َمآ اَرْ َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ
َ
ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھيجے ،سب کو يہی وحی کی کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں
ہے  ،پس تم سب ميری ہی عبادت کرو"۔ اسی کو قرآن ميں الدين بھی کہا گيا ہے۔ جيسا کہ سوره
ٰ
شوری کی آيت ) ١٣شرع لکم من الدين ما وصی بہ نوحا( االيۃ ميں کہا گيا ہے جس ميں اسی
مضمون کو بيان کيا گيا ہے کہ آپ کے ليے ہم نے وہی دين مقرر کيا ہے جو آپ سے قبل ديگر
انبيا کے ليے کيا تھا۔
٤٤۔ ٣چنانچہ انہوں نے تورات ميں کوئی تغير و تبدل نہيں کيا ،جس طرح بعد ميں لوگوں نے
کيا۔
ٰ
٤٤۔ ٤کہ يہ کتاب کمی بيشی سے محفوظ ہے اور ﷲ تعالی کی طرف سے نازل شده ہے۔
٤٤۔ ٥يعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پرده مت ڈالو نہ دنيا کے تھوڑے سے
مفادات کے لئے ان ميں رد وبدل کرو۔
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٤٤۔ ٦پھر تم کيسے ايمان کے بدلے کفر پر راضی ہوگئے ہو؟
اﻟﺴ َّﻦ ِاب ِ ّﻟﺴ ِّﻦ ۙ َواﻟْ ُﺠ ُﺮ ْو َح ِﻗ َﺼ ٌﺎص ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗ ََﺼﺪ ََّق ِﺑ ٖﻪ ﻓَﻬ َُﻮ َﻛﻔَّ َﺎر ٌة َّ ٗهل ۭ
َو َﻛ َﺘﺒْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َا َّن اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ ِابﻟﻨَّ ْﻔ ِﺲ َۙواﻟْ َﻌ ْ َﲔ ِابﻟْ َﻌ ْ ِﲔ َو ْ َاﻻﻧ َْﻒ ِاب ْ َﻻﻧ ِْﻒ َو ْ ُاﻻ ُذ َن ِاب ْ ُﻻ ُذ ِن َو ِ ّ
اهلل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 45
َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َ ْﳛ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ِٕ
اور ہم نے يہوديوں کے ذمہ تورات ميں يہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور
آنکھ بدلے آنکھ اور ناک بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص
زخموں کا بھی بدلہ ہے ) (١پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وه اس کے لئے کفاره ہے
اور جو لوگ ﷲ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق نہ کريں ،وه ہی لوگ ظالم ہيں۔)(٢
٤٥۔ ١جب تورات ميں جان کے بدلے جان اور زخموں ميں قصاص کا حکم ديا گيا تو پھر
يہوديوں کے ايک قبيلے )بنو نفير( کا دوسرے قبيلے )بنو قرظہ( کے ساتھ اس کے برعکس
معاملہ کرنا اور اپنے مقتول کی ديت دوسرے قبيلے کے مقتول کی بنسبت دوگنا رکھنے کا کيا
جواز ہے؟ جيسا کہ اس کی تفصيل پچھلے صفحات ميں گزری۔
٤٥۔٢يہ اشاره ہے اس بات کی طرف کہ جس قبيلے ميں مذکوره فيصلہ کيا تھا ،يہ ﷲ کے نازل
کرده حکم کے خالف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کيا۔ گويا انسان اس بات کا
مکلف ہے کہ وه احکامات الہی کو اپنائے اسی کے مطابق فيصلے کرے اور زندگی کے تمام
معامالت ميں اس سے رہنمائی حاصل کرے ،اگر وه ايسا نہيں کرے گا تو بارگاه الہی ميں ظالم
متصور ہوگا فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ايسے لوگوں کے ليے ﷲ ٰ
تعالی نے
تينوں لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما ديا۔ اس کے بعد
بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانين يا اپنی خواہشات ہی کو اہميت دے تو اس سے زياده بد
قسمتی کيا ہوگی؟
َوﻗَﻔَّ ْﻴﻨَﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا َاث ِر ِ ْﱒ ِﺑ ِﻌﻴ َْﴗ ا ْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ ۠ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ َﻞ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻫُﺪً ى َّوﻧ ُْﻮ ٌر ۙ َّو ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ َوﻫُﺪً ى

َّو َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ًﺔ ِﻟ ّﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ۭ 46
اور ہم نے ان کے پيچھے
عيسی بن مريم کو بھيجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب يعنی تورات کی
ٰ
تصديق کرنے والے تھے ) (١اور ہم نے انہيں انجيل عطاء فرمائی جس ميں نور اور ہدايت ہے
اور اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصديق کرتی تھی دوسرا اس ميں ہدايت و نصيحت تھی
پارسا لوگوں کے لئے )(٢۔
ً
عيسی عليہ السالم کو بھيجا جو
٤٦۔ ١يعنی انبيائے سابقين کے فورا بعد ،متصل ہی حضرت
ٰ
اپنے سے پہلے نازل شده کتاب تورات کی تصديق کرنے والے تھے ،نہ کہ اس کو جھٹالنے
والے تھے ،جو اس بات کی دليل تھی کہ حضرت
عيسی عليہ السالم بھی ﷲ کے سچے رسول
ٰ
موسی عليہ السالم پر نازل فرمائی
حضرت
ہيں اور اسی ﷲ کے فرستاده ہيں جس نے تورات
ٰ
عيسی عليہ السالم کی تکذيب )جھٹاليا( کی بلکہ
تھی ،تو اس کے باوجود يہوديوں نے حضرت
ٰ
ٰ
فتوی دے کر رسوا کيا(
ان کی تکفير اور تنقيص و اہانت کی )کفر کا
٤٦۔ ٢يعنی جس طرح تورات اپنے وقت ميں لوگوں کے لئے ہدايت کا ذريعہ تھی۔ اسی طرح
انجيل کے نزول کے بعد اب يہی حيثيت انجيل کو حاصل ہوگئی اور پھر قرآن کريم کے نزول
کے بعد تورات و انجيل اور ديگر کتب آسمانی پر عمل منسوخ ہوگيا اور ہدايت و نجات کا ذريعہ
قرآن کريم ره گيا اور اسی پر ﷲ ٰ
تعالی نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم فرما ديا ،يہ گويا اس بات
کا اعالن ہے کہ قيامت تک پيدا ہونے والے انسانوں کی فالح اور کاميابی اسی قرآن سے وابستہ
ہے۔ جو اس سے جﮍ گيا سرخرو رہے گا جو کٹ گيا ناکامی ونامرادی اس کا مقدر ہے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ "وحدت اديان" کا فلسفہ يکسر غلط ہے ،حق ہر دور ميں ايک ہی رہا ہے ،متعدد
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نہيں۔ حق کے سوا دوسری چيزيں باطل ہيں۔ تورات اپنے دور کا حق تھی۔ اس کے بعد انجيل
اپنے دور کا حق تھی انجيل کے نزول کے بعد تورات پر عمل کرنا جائز نہيں تھا۔ اور جب قرآن
نازل ہوگيا تو انجيل منسوخ ہوگئی۔ انجيل پر عمل کرنا بالکل جائز نہيں رہا اور صرف قرآن ہی
واحد نظام عمل اور نجات کے ليے قابل عمل ره گيا۔ اس پر ايمان الئے بغير يعنی نبوت محمد
علی صاحبہا الصلوة والسالم کو تسليم کئے بغير نجات ممکن نہيں۔ مزيد مالحظہ ہو سوره بقره
آيت  ٢٦کا حاشيہ۔
اهلل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 47
اهلل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َ ْﳛ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
َوﻟْ َﻴ ْﺤ ُ ْﲂ َا ْﻫ ُﻞ ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴﻞِ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ٰ ِٕ
اور انجيل والوں کو بھی چاہيے کہ ﷲ تعالی نے جو کچھ انجيل ميں نازل فرمايا ہے اسی کے
مطابق حکم کريں ) (١اور جو ﷲ ت ٰ
عالی کے نازل کرده سے ہی حکم نہ کريں وه )بدکار( فاسق
ہيں۔
عيسی عليہ السالم کی نبوت کا زمانہ
٤٧۔ ١اہل انجيل کو يہ حکم اس وقت تھا جب تک حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم کا دور نبوت بھی ختم
تھا۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت
ٰ
ہوگيا۔ اور انجيل کی پيروی کا حکم بھی۔ اب ايماندار وہی سمجھا جائے گا جو رسالت محمديہ پر
ايمان الئے گا اور قرآن کريم کی پيروی کرے گا۔
اهلل َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ َ َّﲻﺎ َﺟﺎۗ َءكَ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ِﻟ ُ ٍّ
ﲁ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ
َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو ُﻣﻬَ ْﻴ ِﻤﻨًﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَ ْﺎﺣ ُ ْﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ٰﯩﲂ ﻓ َْﺎﺳﺘ َ ِﺒ ُﻘﻮا اﻟْﺨ َْﲑ ِٰت ۭ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َﺠ َﻌﻠَ ُ ْﲂ ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻟ ّ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮ ُ ْﰼ ِ ْﰲ َﻣﺎ ٓ ٰاﺗ ُ ْ
اهلل َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﲣ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن
ﴍﻋَ ًﺔ َّو ِﻣﳯْ َﺎ ًﺟﺎ َۭوﻟَ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ْ

ۙ 48
اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ يہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی
تصديق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے ) (١اس لئے آپ ان کے آپس کے معامالت ميں
اسی ﷲ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم کيجئے ) (٢اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں
کے پيچھے نہ جائيے ) (٣تم ميں سے ہر ايک کے لئے ہم نے ايک دستور اور راه مقرر کر دی
) (٤اگر منظور موال ہوتا تو سب کو ايک ہی
امت بنا ديتا ليکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہيں ديا ہے اس ميں تمہيں آزمائے ) (٥تم نيکيوں
کی طرف جلدی کرو تم سب کا رجوع ﷲ ہی کی طرف ہے ،پھر وه تمہيں ہر وه چيز بتا دے گا،
جس ميں تم اختالف کرتے رہتے تھے۔
٤٨۔ ١ہر آسمانی کتاب اپنے سے ما قبل کتاب کی مصدق رہی ہے جس طرح قرآن پچھلی تمام
کتابوں کا مصدق ہے اور تصديق کا مطلب يہ ہے کہ يہ ساری کتابيں فی الواقع ﷲ کی نازل کرده
ہيں۔ ليکن قرآن مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ ُمھَ ْي ِم ْن )محافظ ،امين ،شاہد اور حاکم( بھی ہے۔ يعنی
پچھلی کتابوں ميں چونکہ تحريف اور تغير )يعنی کاٹ چھانٹ اور تبديلی( بھی ہوئی ہے اس لئے
قرآن کا فيصلہ ناطق ہوگا ،جس کو صحيح قرار دے گا وہی صحيح ہے۔ باقی باطل ہے۔
٤٨۔ ٢اس سے پہلے آيت نمبر  ٤٢ميں نبی کو اختيار ديا گيا تھا کہ آپ ان کے معامالت کے
فيصلے کريں يا نہ کريں۔ آپ کی مرضی ہے۔ ليکن اب اس کی جگہ يہ حکم ديا جا رہا ہے ،کہ
ان کے آپس کے معامالت ميں بھی قرآن کريم کے مطابق فيصلے فرمائيں۔
٤٨۔ ٣يہ دراصل امت کو تعليم دی جا رہی ہے کہ ﷲ کی نازل کرده کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی
خواہشات اور آرا يا ان کی خود ساختہ مزعومات و افکار کے مطابق فيصلے کرنا گمراہی ہے،
جس کی اجازت جب پيغمبر کو نہيں ہے تو کسی اور کو کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔
٤٨۔ ٤اس سے مراد پچھلی شريعتيں ہيں جن کے بعض احکامات ايک دوسرے سے مختلف
تھے۔ ايک شريعت ميں بعض چيزيں حرام تو دوسری ميں حالل تھيں ،بعض ميں کسی مسئلے
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ميں تشديد تھی اور دوسرے ميں تخفيف ،ليکن دين سب کا ايک يعنی توحيد پر مبنی تھا۔ اس لئے
سب کی دعوت ايک ہی تھی۔ اس مضمون کو ايک حديث ميں اس طرح بيان کيا گيا ہے "نحن
معاشر االنبياء اخوة لعالت ،ديننا واحد"ہم انبياء کی جماعت عالتی بھائی ہيں۔ ہمارا دين ايک ہے"
عالتی بھائی وه ہوتے ہيں جن کی مائيں تو مختلف ہوں باپ ايک ہو۔ مطلب يہ ہے کہ ان کا دين
ايک ہی تھا اور شريعتيں مختلف تھيں۔ ليکن شريعت محمديہ کے بعد اب ساری شريعتيں بھی
منسوخ ہوگئيں ہيں اور اب دين بھی ايک ہے اور شريعت بھی ايک۔
٤٨۔ ٥يعنی نزول قرآن کے بعد اب نجات تو اگرچہ اسی سے وابستہ ہے۔ ليکن اس راه نجات کو
اختيار کرنے کے لئے ﷲ ٰ
تعالی نے انسانوں پر جبر نہيں کيا ہے۔ ورنہ وه چاہتا تو ايسا کر سکتا
تھا ،ليکن اس طرح تمہاری آزمائش ممکن نہ ہوتی ،جب کہ وه تمہيں آزمانا چاہتا ہے۔
اهلل َا ْن ﻳ ُّ ِﺼ ْﻴﳢَ ُ ْﻢ ِﺑ َﺒ ْﻌ ِﺾ
َو َا ِن ْاﺣ ُ ْﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ َوا ْﺣ َﺬ ْر ُ ْﱒ َا ْن ﻳ َّ ْﻔ ِﺘ ُﻨ ْﻮكَ ﻋ َْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺾ َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَﺎ ْﻋ َ ْﲅ َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
ُذﻧ ُْﻮﲠِ ِ ْﻢ ۭ َوا َِّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻟ َ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 49
آپ ان کے معامالت ميں خدا کی نازل کرده وحی کے مطابق ہی حکم کيا کيجئے ،ان کی
خواہشوں کی تابعداری نہ کيجيئے اور ان سے ہوشيار رہيے کہ کہيں يہ آپ کو ﷲ کے اتارے
ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کريں اگر يہ لوگ منہ پھير ليں تو يقين کريں کہ ﷲ کا اراده
يہ ہے کہ انہيں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہيں۔
َاﻓَ ُﺤ ْ َﲂ اﻟْ َﺠﺎ ِﻫ ِﻠﻴَّ ِﺔ ﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮ َن َۭو َﻣ ْﻦ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل ُﺣ ْﳬًﺎ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن ۧ 50
کيا يہ لوگ پھر سے جاہليت کا فيصلہ چاہتے ہيں ) (١يقين رکھنے والے لوگوں کے لئے ﷲ
ٰ
تعالی سے بہتر فيصلے اور حکم کرنے واال کون ہو سکتا ہے )(٢۔
٥٠۔ ١اب قرآن اور اسالم کے سوا ،سب جاہليت ہے ،کيا يہ اب بھی روشنی اور ہدايت )اسالم(
کو چھوڑ کر جاہليت ہی کے متالشی اور اور طالب ہيں؟ يہ استفہام ،انکار اور توبيخ کے لئے
ہے اور ' فا ' لفظ مقدر پر عطف ہے اور معنی ہيں ))يعرضون من حکمک بما انزل ﷲ عليک
ويتولون عنہ ،يبتغون حکم الجاہليۃ(( تيرے اس فيصلے سے جو ﷲ نے تجھ پر نازل کيا ہے يہ
اعراض کرتے اور پيٹھ پھيرتے ہيں اور جاہليت کے طريقوں کے متالشی ہيں )فتح القدير(
٥٠۔ ٢حديث ميں آتا ہے نبی نے فرمايا 'ﷲ کہ سب سے زياده ناپسنديده شخص وه ہے جو اسالم
ميں جاہليت کے طريقے کا متالشی ہو اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب ہو۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬوا اﻟْ َﻴﮭ ُْﻮ َد َواﻟﻨَّ ٰ ٰ ٓ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 51
ﴫى َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ۘﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ ُء ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮﻟَّﻬُ ْﻢ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ٰ
نصاری کو دوست نہ بناؤ ) (١يہ تو آپس ميں ہی ايک دوسرے کے
اے ايمان والو! تم يہود و
دوست ہيں۔ ) (٢تم ميں سے جو بھی ان ميں سے کسی سے دوستی کرے وه بيشک انہی ميں
سے ہے ،ظالموں کو ﷲ ٰ
تعالی ہرگز راه راست نہيں دکھاتا۔)(٣
ٰ
نصاری سے مواالت و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کيا گيا ہے
٥١۔ ١اس ميں يہود اور
جو اسالم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہيں اور اس پر اتنی سخت وعيد بيان فرمائی گئی جو ان
سے دوستی رکھے گا وه انہيں ميں سے سمجھا جائے گا۔ )مزيد ديکھئے سوره آل عمران آيت
 ٢٨اور آيت  ١١٨کا حاشيہ(
ٰ
نصاری
٥١۔ ٢قرآن کی اس بيان کرده حقيقت کا مشاہده ہر شخص کر سکتا ہے کہ يہود اور
اگرچہ آپس ميں عقائد کے لحاظ سے شديد اختالف اور باہمی بغض و عناد ہے ،ليکن اس کے
باوجود يہ اسالم اور مسلمانوں کے خالف ايک دوسرے کے معاون بازو اور محافظ ہيں۔۵١۔٣
ان آيات کی شان نزول ميں بيان کيا جاتا ہے کہ حضرت عباده بن صامت انصاری رضی ﷲ عنہ

Page 245 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اور رئيس المنافقين عبد ﷲ بن ابی دونوں ہی عہد جاہليت سے يہود کے حليف چلے آ رہے تھے۔
جب بدر ميں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبد ﷲ بن ابی نے بھی اسالم کا اظہار کيا۔ ادھر
بنو قينقاع کے يہوديوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کيا اور وه کس لئے گئے ،جس پر
حضرت عباده رضی ﷲ عنہ نے تو اپنے يہودی حليفوں سے اعالن براءت کر ديا۔ ليکن عبد ﷲ
بن ابی نے اس کے برعکس يہوديوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جس پر يہ آيات نازل
ہوئيں۔
ﴎ ْوا ِ ْ ٓﰲ
ﻓَ َ َﱰى َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض ﻳ َُّﺴ ِﺎرﻋ ُْﻮ َن ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َ ْﳔ ٰ ٓﴙ َا ْن ﺗ ُِﺼ ْﻴﺒَﻨَﺎ َداۗﯨ َﺮ ٌة ۭﻓَ َﻌ َﴗ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ِابﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َا ْو َا ْﻣ ٍﺮ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻩٖ ﻓَ ُﻴ ْﺼ ِﺒ ُﺤ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ َا َ ُّ
ِٕ

َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻧٰ ِﺪ ِﻣ ْ َﲔ ۭ 52
آپ ديکھيں گے کہ جن کے دلوں ميں بيماری ہے ) (١وه دوڑ دوڑ کر ان ميں گھس رہے ہيں
اور کہتے ہيں کہ ہميں خطره ہے ،ايسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پﮍ جائے ) (٢بہت ممکن ہے
کہ ﷲ ٰ
تعالی فتح دے دے ) (٣يا اپنے پاس سے کوئی اور چيز الئے ) (٤پھر تو يہ اپنے دلوں
ميں چھپائی ہوئی باتوں پر )بے طرح( نادم ہونے لگيں گے۔
٥٢۔ ١اس سے مراد نفاق ہے۔ يعنی منافقين يہوديوں سے محبت اور دوستی ميں جلدی کر رہے
ہيں۔
٥٢۔ ٢يعنی مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہميں بھی کچھ نقصان اٹھانا
پﮍے۔ يہوديوں ميں دوستی ہوگی تو ايسے موقع پر ہمارے بﮍے کام آئے گی۔
٥٢۔ ٣يعنی مسلمانوں کو۔
٥٢۔ ٤يہود ونصار ٰی پر جزيہ عائد کر دے يہ اشاره ہے جو بنو قريظ کے قتل اور ان کی اوالد
کے قيدی بنانے اور بنو نضير کی جال وطنی وغيره کی طرف ،جس کا وقوع مستقبل قريب ميں
ہی ہوا۔
ﴪْﻳ َﻦ 53
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﻗ َﺴ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َ ْهجﺪَ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ۙ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ َﻤ َﻌ ُ ْﲂ ۭ َﺣﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬُ ْﻢ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ٰﺧ ِ ِ
اور ايماندار کہيں گے ،کيا يہی وه لوگ ہيں جو بﮍے مبالغہ سے ﷲ کی قسميں کھا کھا کر کہتے
ہيں کہ ہم تمہارے ساتھ ہيں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور يہ ناکام ہوگئے۔
اهلل ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم ُّ ِﳛﳢُّ ُ ْﻢ َو ُ ِﳛ ُّﺒ ْﻮﻧ َ ٗ ٓﻪ ۙ َا ِذ َّ ٍةل ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َا ِﻋ َّﺰ ٍة ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ۡ ُﳚَﺎ ِﻫﺪُ ْو َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺮﺗَﺪَّ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻋ َْﻦ ِدﻳْ ِﻨ ٖﻪ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف َ ْاي ِﰐ ٰ ّ ُ
َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن ﻟ َ ْﻮ َﻣ َﺔ َﻻۗ ٍ ۭ ٰذ ِ َكل ﻓَﻀْ ﻞُ ٰ ّ ِ
اهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 54
اهلل ﻳُ ْﺆ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ٰ ّ ُ
اے ايمان ِٕوالو! تم ميں سے جو شخص اپنے دين سے پھر جائے ) (١تو ﷲ ٰ
تعالی بہت جلد ايسی
قوم کو الئے گا جو ﷲ کی محبوب ہوگی اور وه بھی ﷲ سے محبت رکھتی ہوگی ) (٢وه نرم دل
ہونگے مسلمانوں پر سخت اور تيز ہونگے کفار پر ،ﷲ کی راه ميں جہاد کريں گے اور کسی
مالمت کرنے والے کی مالمت کی پرواه بھی نہ کريں گے ) (٣يہ ہے ﷲ ٰ
تعالی کا فضل جسے
چاہے دے ،ﷲ ٰ
تعالی بﮍی وسعت واال اور زبردست علم واال ہے۔
٥٤۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے علم کے مطابق فرمايا ،جس کا واقعہ نبی کريم کی وفات کے فوراً بعد
ہوا۔ اس فتنہ مرتد کے خاتمے کا شرف حضرت ابو بکر صديق رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ اور ان کے
رفقاء کو حاصل ہوا۔
ٰ
٥٤۔ ٢مرتدين کے مقابلے ميں جس قوم کو ﷲ تعالی کھﮍا کرے گا ان کی چار نماياں صفات بيان
کی جا رہی ہيں١ ،۔ ﷲ سے محبت کرنا اور اس کا محبوب ہونا ٢۔ اہل ايمان کے لئے نرم اور
کفار پر سخت ہونا٣۔ ﷲ کی راه ميں جہاد کرنا٤ ،۔ اور ﷲ کے بارے ميں کسی کی مالمت سے
نہ ڈرنا۔ صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين ان صفات اور خوبيوں کا مظہر اتم تھے ،چنانچہ
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ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں دنيا وآخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمايا اور دنيا ميں ہی اپنی رضامندی
کی سند سے نواز ديا۔
ٰ
٥٤۔٣يہ ان اہل ايمان کی چوتھی صفت ہے۔ يعنی ﷲ تعالی کی اطاعت و فرماں داری ميں انہيں
کسی مالمت کرنے والے کی مالمت کی پرواه نہ ہوگی۔ يہ بﮍی اہم صفت ہے۔ معاشرے ميں جن
برائيوں کا چلن عام ہو جائے ان کے خالف نيکی پر استقامت اور ﷲ کے حکموں کی اطاعت
اس صفت کے بغير ممکن نہيں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ ہيں جو برائی ،معصيت ٰالہی اور معاشرتی
خرابيوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہيں ليکن مالمت گروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر
نہيں پاتے۔ اسی لئے آگے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ جن کو مذکوره صفات حاصل ہو جائيں تو يہ
ﷲ کا ان پر خاص فضل ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َوﻳُﺆْ ﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ُ ْﱒ ٰر ِﻛ ُﻌ ْﻮ َن 55
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َو ِﻟ ُّﻴ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن َّ
)مسلمانوں(! تمہارا دوست خود ﷲ ہے اور اسکا رسول ہے اور ايمان والے ہيں ) (١جو نمازوں
کی پابندی کرتے ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں اور رکوع )خشوع و خضوع( کرنے والے ہيں۔
ٰ
نصاری کی دوستی سے منع فرمايا گيا تو اب سوال کا جواب ديا جا رہا ہے کہ
٥٥۔ ١جب يہود و
پھر وه دوستی کن سے کريں؟ فرمايا کہ اہل ايمان کے دوست سب سے پہلے ﷲ اور اس کے
رسول ہيں اور پھر ان کے ماننے والے اہل ايمان ہيں۔ آگے ان کی مزيد صفات بيان کی جا رہی
ہيں۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ِﺣ ْﺰ َب ٰ ّ ِ

اهلل ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ۧ 56
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮ َّل ٰ ّ َ
اور جو شخص ﷲ ٰ
تعالی سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے ،وه يقين
مانے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی جماعت ہی غالب رہے گی۔)(١
٥٦۔ ١يہ حزب ﷲ ہے )ﷲ کی جماعت( کی نشاندہی اور اس کے غلبے کی نويد سنائی جا رہی
ہيں۔ حزب ﷲ وہی ہے جس کا تعلق صرف ﷲ ،رسول اور مومنين سے ہو اور کافروں ،مشرکوں
ٰ
ونصاری سے چاہے وه ان کے قريبی رشتہ دار ہوں ،وه محبت و معامالت کا تعلق نہ
اور يہود
رکھيں۔ جيسا کہ سوره مجادلہ کے آخر ميں فرمايا گيا ہے کہ "تم ﷲ اور يوم آخرت پر ايمان
رکھنے والوں کو ايسا نہيں پاؤ گے کہ وه ايسے لوگوں سے محبت رکھيں جو ﷲ اور اس کے
رسول کے دشمن ہوں ،چاہے وه ان کے باپ ہوں ،ان کے بيٹے ہوں ،ان کے بھائی ہوں يا ان
کے خاندان اور قبيلے کے لوگ ہوں ،پھر خوشخبری دی گئی کہ "يہ وه لوگ ہيں ،جن کے دلوں
ميں ايمان ہے اور جنہيں ﷲ کی مدد حاصل ہے ،انہيں ہی ﷲ ٰ
تعالی جنت ميں داخل فرمائے گا۔۔
اور يہی حزب ﷲ ہے ،کاميابی جس کا مقدر ہے
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 57
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬوا َّ ِاذلﻳْ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِدﻳْﻨَ ُ ْﲂ ﻫ ُُﺰ ًوا َّوﻟ َ ِﻌ ًﺒﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َو ْاﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء َۚواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دين کو ہنسی کھيل بنائے ہوئے ہيں )خواه( وه
ان ميں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب ديئے گئے يا کفار ہوں ) (١اگر تم مومن ہو تو ﷲ ٰ
تعالی
سے ڈرتے رہو۔
ٰ
نصاری اور کفار سے مشرکين مراد ہيں۔ يہاں پھر يہی تاکيد کی گئی
٥٧۔ ١اہل کتاب سے يہود و
ہے کہ دين کو کھيل مذاق بنانے والے چونکہ ﷲ اور اس کے رسول کے دشمن ہيں اس لئے ان
کے ساتھ اہل ايمان کی دوستی نہيں ہونی چاہئے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َّاﲣ َُﺬ ْوﻫَﺎ ﻫ ُُﺰ ًوا َّوﻟ َ ِﻌ ًﺒﺎ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن
َوِا َذا انَ َدﻳْ ُ ْﱲ ِا َﱃ َّ
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اور جب تم نماز کے لئے پکارتے ہو تو وه اسے ہنسی کھيل ٹھرا ليتے ہيں ) (١يہ اس واسطے
کہ بےعقل ہيں۔
٥٨۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ جب شيطان اذان کی آواز سنتا ہے تو پاد مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے،
جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے ،تکبير کے وقت پھر پيٹھ پھير کر چل ديتا ہے ،جب
تکبير ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازيوں کے دلوں ميں وسوسے پيدا کرتا ہے ،شيطان ہی کی
طرح شيطان کے پيروکاروں کو اذان کی آواز اچھی نہيں لگتی ،اس لئے وه اس کا مذاق اڑاتے
ہيں۔ اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوا کہ حديث رسول بھی قرآن کی دين کا ماخذ اور اسی طرح
حجت ہے۔ کيونکہ قرآن نے نماز کے لئے ' ندا ' کا تو ذکر کيا ہے ليکن يہ ' ندا 'کس طرح دی
جائے گی؟ اس کے الفاظ کيا ہوں گے؟ يہ قرآن کريم ميں کہيں نہيں ہے۔ يہ چيزيں حديث سے
ثابت ہيں ،جو اس کی حجيت اور ماخذ دين ہونے پر دليل ہيں۔ حجت حديث کا مطلب  :حديث کے
ماخذ دين اور حجت شرعيہ ہونے کا مطلب ہے ،کہ جس طرح قرآن سے ثابت ہونے والے احکام
و فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔ اس طرح حديث رسول صلی ﷲ
عليہ وسلم سے ثابت ہونے والے احکام کا ماننا بھی فرض ہے ،ان پر عمل کرنا ضروری اور ان
کا انکار کفر ہے۔ صحيح حديث چاہے متواتر ہو يا آحاد ،قولی ہو ،فعلی ہو يا تقريری۔ يہ سب قابل
عمل ہيں۔ حديث کا خبر واحد کی بنياد پر يا قرآن سے زائد ہونے کی بنياد پر يا ائمہ کے قياس
ٰ
دعوی کی بنياد پر يا عقلی استحالے کی بنياد پر
واجتہاد کی بنياد پر يا راوی کی عدم فقاہت کے
يا اسی قسم کے ديگر دعوؤں کی بنياد پر ،رد کرنا صحيح نہيں ہے۔ يہ سب حديث سے اعراض
کی مختلف صورتيں ہيں۔
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻫ ْﻞ ﺗَ ْﻨ ِﻘ ُﻤ ْﻮ َن ِﻣﻨَّﺎ ٓ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞُ ۙ َو َا َّن اَ ْﻛ َ َﱶُ ْﰼ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 59
آپ کہہ ديجئے اے يہوديوں اور نصرانيوں! تم ہم ميں سے صرف اس لئے دشمنياں کر رہے ہو
کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کيا گيا ہے جو کچھ اس سے پہلے اتارا گيا اس
پر ايمان الئے ہيں اور اس لئے بھی کہ تم ميں اکثر فاسق ہيں۔
ۗ
ِﴩ ِ ّﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل َﻣﺜ ُْﻮﺑ َ ًﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻏَ ِﻀ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ ِﻘ َﺮ َد َة َواﻟْﺨَـﻨَ ِﺎزْﻳ َﺮ َو َﻋ َﺒﺪَ َّ
ﴍ َّﻣ َﲀانً َّو َاﺿَ ُّﻞ َﻋ ْﻦ
اهلل ۭ َﻣ ْﻦ ﻟ َّ َﻌﻨَ ُﻪ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ ﻫ َْﻞ ُاﻧ َ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ﺑ َ ّ ٍ
اﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ َت ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َ ٌّ
ِٕ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ 60
َﺳ َﻮا ۗ ِء َّ
کہہ ديجئے کہ کيا ميں تمہيں بتاؤں؟ تاکہ اس سے بھی زياده اجر پانے واال ﷲ ٰ
تعالی کے نزديک
کون ہے؟ وه جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے لعنت کی اور اس پر وه غصہ ہو اور ان ميں سے بعض کو
بندر اور سور بنا ديا اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی ،يہی لوگ بدتر درجے والے
ہيں اور يہی راه راست سے بہت زياده بھٹکنے والے ہيں )(١۔
٦٠۔ ١يعنی تم تو )اے اہل کتاب!( ہم سے يوں ناراض ہو جب کہ ہمارا قصور اس کے سوا کوئی
نہيں کہ ہم ﷲ پر اور قرآن کريم اور اس سے قبل اتاری گئی کتابوں پر ايمان رکھتے ہيں ،کيا يہ
بھی کوئی قصور يا عيب ہے؟ يعنی يہ عيب اور مذمت والی بات نہيں جيسا کہ تم نے سمجھ ليا
ہے۔ اس لحاظ سے يہ استشناء منقطع ہے۔ البتہ ہم تمہيں بتالتے ہيں کہ يہ بدترين لوگ ہيں اور
گمراه ترين لوگ ،جو نفرت اور مذمت کے قابل ہيں ،کون ہيں؟ يہ وه لوگ ہيں جن پر ﷲ ٰ
تعالی
کی لعنت اور اس کا غضب ہوا جن ميں سے بعض ﷲ ٰ
تعالی نے بندر اور سور بنا ديا اور جنہوں
نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئينے ميں تم اپنا چہرا اور کردار ديکھ لو! کہ يہ کن کی تاريخ
ہے اور کون لوگ ہيں؟ کيا يہ تم ہی نہيں ہو؟
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن
َوِا َذا َﺟﺎۗ ُء ْو ُ ْﰼ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ َوﻗَﺪْ َّد َﺧﻠُ ْﻮا ِاب ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َو ُ ْﱒ ﻗَﺪْ ﺧ ََﺮ ُﺟ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
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اور جب تمہارے پاس آتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم ايمان الئے حاالنکہ وه کفر لئے ہوئے ہی آئے
تھے اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی اور يہ جو کچھ چھپا رہے ہيں اسے ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا
ہے )(١۔
٦١۔ ١يہ منافقين کا ذکر ہے جو نبی کی خدمت ميں کفر کے ساتھ ہی آتے ہيں اور اسی کفر کے
ساتھ واپس چلے جاتے ہيں۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی صحبت اور آپ کے واعظ و نصيحت کا
کوئی اثر ان پر نہيں ہوتا۔ کيونکہ دل ميں تو کفر چھپا ہوتا ہے۔ اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
کی خدمت ميں حاضری سے مقصد ہدايت کا حصول نہيں ،بلکہ دھوکہ اور فريب دينا ہوتا ہے،
تو پھر ايسی حاضری سے فائده بھی کيا ہو سکتا ہے؟
اﻟﺴ ْﺤ َﺖ ۭ ﻟ َ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 62
َوﺗَ ٰﺮى َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻳ َُﺴ ِﺎرﻋ ُْﻮ َن ِﰲ ْ ِاﻻ ْ ِﰒ َواﻟْ ُﻌﺪْ َو ِان َواَ ْ ِﳇﻬِ ُﻢ ُّ
آپ ديکھيں گے کہ ان ميں سے اکثر گناه کے کاموں کی طرف اور ظلم و زيادتی کی طرف اور
مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہيں ،جو کچھ يہ کر رہے ہيں وه نہايت برے کام ہيں۔
اﻟﺴ ْﺤ َﺖ ۭﻟ َ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ ْﻮ َن 63
ﻟَ ْﻮ َﻻ ﻳ َ ْﻨﮭٰ ُ ُﻢ َّاﻟﺮٰﺑ ّ ِﻨﻴُّ ْﻮ َن َو ْ َاﻻ ْﺣ َﺒ ُﺎر ﻋ َْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻟﻬِ ُﻢ ْ ِاﻻ ْ َﰒ َواَ ْ ِﳇﻬِ ُﻢ ُّ
انہيں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چيزوں کے کھانے سے کيوں نہيں
روکتے بيشک برا کام ہے جو يہ کر رہے ہيں )(١۔
٦٣۔ ١يہ علماء و مشائخ دين اور عباد و زہاد پر نکير ہے کہ عوام کی اکثريت تمہارے سامنے
بدکاری اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے ليکن تم انہيں منع نہيں کرتے ايسے حاالت ميں
تمہاری يہ خاموشی بہت بﮍا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر کی کتنی اہميت ہے اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعيد )سزا( کی گئی ہے۔ احاديث
ميں بھی يہ مضمون وضاحت اور کثرت سے بيان کيا گيا ہے۔
َوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟْ َﻴﮭ ُْﻮ ُد ﻳَﺪُ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﻐﻠُ ْﻮ َ ٌةل ۭﻏُﻠ َّ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َوﻟُ ِﻌ ُﻨ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ۘﺑ َ ْﻞ ﻳَﺪٰ ُﻩ َﻣﺒ ُْﺴ ْﻮ َﻃ ٰ ِﱳ ۙ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َوﻟ َ َ ِﲒﻳْﺪَ َّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎانً
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ
اهلل َۙوﻳ َْﺴ َﻌ ْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﺴﺎدًا َۭو ٰ ّ ُ
َّو ُﻛ ْﻔ ًﺮا ۭ َو َاﻟْ َﻘ ْﻴﻨَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌﺪَ َاو َة َواﻟْ َﺒﻐْﻀَ ﺎۗ َء ِا ٰﱄ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ُۭﳇَّ َﻤﺎ ٓ َا ْوﻗَﺪُ ْوا انَ ًرا ِﻟ ّـﻠْ َﺤ ْﺮ ِب َا ْﻃ َﻔ َﺎﻫَﺎ ٰ ّ ُ
64
اور يہوديوں نے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں ) (١انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہيں
اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ،بلکہ ﷲ ٰ
تعالی کے دونوں ہاتھ کھلے
ہوئے ہيں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور جو کچھ تيری طرف تيرے رب کی جانب سے
اتارا جاتا ہے وه ان ميں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر ميں اور بﮍھا ديتا ہے اور ہم نے ان
ميں آپس ميں ہی قيامت تک کے لئے عداوت اور بغض ڈال ديا ہے ،جب کبھی لﮍائی کی آگ کو
بھﮍکانا چاہتے ہيں تو ﷲ ٰ
تعالی اسے بجھا ديتا ہے۔ ) (٢يہ ملک بھر ميں شر اور فساد مچاتے
پھرتے ہيں ) (٣اور ﷲ ٰ
تعالی فساديوں سے محبت نہيں کرتا۔
٦٤۔ ١يہ وہی بات ہے جو سورة آل عمران کی آيت  ١٨١ميں کہی گئی ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے جب
اپنی راه ميں خرچ کرنے کی ترغيب اور اسے ﷲ کو قرض حسن دينے سے تعبير کيا تو ان
يہوديوں نے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی تو فقير ہے ' لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے اور وه تعبير کے اس
حسن کو نہ سمجھ سکے جو اس ميں پنہاں تھا۔ يعنی سب کچھ ﷲ کا ديا ہوا ہے۔ اور ﷲ کے
ديئے ہوئے مال ميں سے کچھ ﷲ کی راه ميں خرچ کر دينا ،کوئی قرض نہيں ہے۔ ليکن يہ اس
کی کمال مہربانی ہے کہ وه اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے ح ٰتی کہ ايک ايک دانے کو
سات سات سو دانے تک بﮍاھا ديتا ہے۔ اور اسے قرض حسن سے اسی ليے تعبير فرمايا کہ جتنا
تم خرچ کرو گے ،ﷲ ٰ
تعالی اس سے کئی گنا تمہيں واپس لوٹائے گا۔ مغلولۃ کے معنی بخيلۃ
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)بخل والے کيے گئے۔ يعنی يہود کا مقصد يہ نہيں تھا کہ ﷲ کے ہاتھ واقعتا ً بندھے ہوئے ہيں۔
بلکہ ان کا مقصد يہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہيں۔)ابن کثير( ﷲ
ٰ
تعالی نے فرمايا ،ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہيں يعنی بخيلی انہی کا شيوه ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی کے
تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہيں ،وه جس طرح چاہتا ہے۔ خرچ کرتا ہے۔ وه واسع الفضل اور
جزيل العطاء ہے ،تمام خزانے اسی کے پاس ہيں۔ نيز اس نے اپنی مخلوقات کے ليے تمام
حاجات وضروريات کا انتظام کيا ہوا ہے ،ہميں رات يا دن کو ،سفر ميں اور حضر ميں اور ديگر
تمام احوال ميں جن جن چيزوں کی ضرورت پﮍتی ہے يا پﮍ سکتی ہے ،سب وہی مہيا کرتا
ہے۔) َو ٰا ٰتٮ ُك ْم ﱢم ْن ُكلﱢ َما َسا َ ْلتُ ُموْ هُ ۭ◌ َواِ ْن تَ ُع ﱡدوْ ا نِ ْع َمتَ ٰ ّ
اال ْن َسانَ لَظَلُوْ ٌم َكفﱠا ٌر ( 14۔
ﷲِ َال تُحْ صُوْ ھَا ۭ◌ اِ ﱠن ْ ِ
ابراہيم"((34:تم نے جو کچھ اس سے مانگا وه اس نے تمہيں ديا۔ ﷲ کی نعمتيں اتنی ہيں کہ تم
گن نہيں سکتے انسان ہی نادان اور نہايت نہ شکرا ہے ،حديث ميں بھی ہے نبی نے فرمايا کہ ﷲ
کا داياں ہاتھ بھرا ہوا ہے ،رات دن خرچ کرتا ہے ليکن کوئی کمی نہيں آتی ،ذرا ديکھو تو ،جب
سے آسمان و زمين اس نے پيدا کئے ہيں وه خرچ کر رہا ہے ليکن اس کے ہاتھ کے خزانے ميں
کمی نہيں آئی۔
٦٤۔٢يعنی يہ جب بھی آپ کے خالف کوئی سازش کرتے ہيں يا لﮍائی کے اسباب مہيا کرتے ہيں
تو ﷲ ٰ
تعالی ان کو باطل کر ديتا ہے اور ان کی سازش کو انہی پر الٹا ديتا ہے۔ اور ان کو "چاه
کن راچاه درپيش" کی سی صورت حال سے دوچار کر ديتا ہے"
٦٤۔ ٣ان کی عادت ثانيہ ہے کہ ہميشہ زمين ميں فساد پھيالنے کی مذموم کوشش کرتے ہيں دراں
حاليکہ ﷲ ٰ
تعالی مفسدين کو پسند نہيں فرماتا
َوﻟ َ ْﻮ َا َّن َا ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َواﺗ َّ َﻘ ْﻮا ﻟَ َﻜﻔَّ ْﺮانَ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺳـ ِﻴّ ٰﺎﲥِ ِ ْﻢ َو َ َﻻ ْد َﺧﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َﺟ ٰﻨّ ِﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ 65
ٰ
تقوی اختيار کرتے ) (١تو ہم ان کی تمام برائياں معاف فرما
اور اگر يہ اہل کتاب ايمان التے اور
ديتے اور ضرور انہيں راحت و آرام کی جنتوں ميں لے جاتے۔
٦٥۔ ١يعنی وه ايمان ،جس کا مطالبہ ﷲ ٰ
تعالی کرتا ہے ،ان ميں سب سے اہم محمد رسول ﷲ کی
رسالت پر ايمان النا ہے ،جيسا کہ ان پر نازل شده کتابوں ميں بھی ان کو اس کا حکم ديا گيا ہے۔
واتقوا اور ﷲ کی معاصی سے بچتے جن ميں سب سے اہم وه شرک ہے جس ميں وه مبتال ہيں
اور وه جحود ہے جو آخری رسول کے ساتھ وه اختيار کيے ہوئے ہيں۔
َوﻟ َ ْﻮ َاﳖَّ ُ ْﻢ َاﻗَﺎ ُﻣﻮا اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ َﻞ َو َﻣﺎ ٓ ُاﻧْ ِﺰ َل ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َ َﻻ َ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬِ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺖ َا ْر ُﺟ ِﻠﻬِ ْﻢ ۭ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ُا َّﻣ ٌﺔ ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺼﺪَ ٌة ۭ َو َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 66ۧ
اور اگر يہ لوگ توراة و انجيل اور ان کی جانب جو کچھ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے نازل فرمايا
گيا ہے ان کے پورے پابند رہتے ) (١تو يہ لوگ اپنے اوپر سے اور نيچے سے روزياں پاتے
اور کھاتے ) (٢ايک جماعت تو ان ميں سے درميانہ روش کی ہے ،باقی ان ميں سے بہت سے
لوگوں کے برے اعمال ہيں۔)(٣
٦٦۔ ١تورات اور انجيل کے پابند رہنے کا مطلب ،ان کے ان حکام کی پابندی ہے جو ان ميں
نز َل سے
انہيں دئے گئے ،اور انہی ميں ايک حکم آخری نبی پر ايمان النا بھی تھا۔ اور َو َما اُ ِ
مراد تمام آسمانی کتب پر ايمان النا ہے جن ميں قرآن کريم بھی شامل ہے۔ مطلب يہ ہے يہ اسالم
قبول کر ليتے۔
٦٦۔ ٢اوپر نيچے کا ذکر يا بطور مبالغہ ہے ،يعنی کثرت سے اور انواع واقسام کے رزق ﷲ
ٰ
تعالی مہيا فرماتا ہے۔ يا اوپر سے مراد آسمان ہے يعنی حسب ضرورت خوب بارش برساتا ہے
اور ' نيچے سے مراد ' زمين ہے۔ يعنی زمين اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پيداوار
ديتی۔ نتيجتًا شادابی اور خوش حالی کا دور دوره ہو جاتا اور فصلوں سے پيدوار حاصل ہوتی۔
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جس طرح ايک دوسرے مقام پر فرمايا "اگر بستيوں والے ايمان الئے ہوتے اور انہوں نے تقوی
اختيار کيا ہوتا تو ہم ان پر آسمان وزمين کی برکات کے دروازے کھول ديتے۔
٦٦۔ ٣ليکن ان کی اکثريت نے ايمان کا يہ راستہ اختيار نہيں کيا اور وه اپنے کفر پر مصر اور
رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہيں۔ اسی اصرار اور انکار کو يہاں برے اعمال سے
تعبير کيا گيا ہے۔ درميانہ روش کی ايک جماعت سے مراد عبد ﷲ بن سالم جيسے ٨۔ ٩افراد ہيں
جو يہود مدينہ ميں سے مسلمان ہوئے۔
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 67
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﺑ َ ِﻠ ّـ ْﻎ َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ َۭوا ِْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌ ْﻞ ﻓَ َﻤﺎ ﺑَﻠَّﻐ َْﺖ ِر َﺳﺎﻟ َ َﺘ ٗﻪ َۭوا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ ْﻌ ِﺼ ُﻤ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کيا گيا ہے پہنچا ديجئے۔
اگر آپ نے ايسا نہ کيا تو آپ نے ﷲ کی رسالت ادا نہيں کی ) (١اور آپ کو ﷲ ٰ
تعالی لوگوں سے
بچا لے گا ) (٢بيشک ﷲ ٰ
تعالی کافر لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا۔
٦٧۔ ١اس حکم کا مفاد يہ ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کيا گيا ہے ،بال کم و کاست اور بال خوف
مالمت۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے صحابہ کے ايک الکھ يا ايک
الکھ چاليس ہزار کے جم غفير ميں فرمايا ـ' تم ميرے بارے ميں کيا کہو گے؟ انہوں نے کہا )ہم
گواہی ديں گے کہ آپ نے ﷲ کا پيغام ديا اور ادا کر ديا اور خير خواہی فرما دی۔ آپ نے آسمان
کی طرف انگلی کا اشاره کرتے ہوئے فرمايا اللّھُ ّم ھَلْ بَلّ ُ
غت)تين مرتبہ( يا اللّھُم ّفَا ْشھَدُ)تين مرتبہ(
صحيح مسلم کتاب حج ' يعنی اے ﷲ! ميں نے تيرا پيغام پہنچا ديا ،تو گواه ره ،تو گواه ره ،تو
گواه ره۔ '
ٰ
٦٧۔ ٢يہ حفاظت ﷲ تعالی نے معجزانہ طريقہ پر بھی فرمائی اور دنياوی اسباب کے تحت بھی
دنياوی اسباب کے تحت اس آيت کے نزول سے بہت قبل ﷲ ٰ
تعالی نے پہلے آپ کے چچا ابو
طالب کے دل ميں آپ کی طبعی محبت ڈال دی اور وه آپ کی حفاظت کرتے رہے ،ان کا کفر پر
قائم رہنا بھی شايد انہی اسباب
کا ايک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ کيونکہ اگر وه مسلمان ہو جاتے تو شايد سرداران قريش کے دل
ميں ان کی ہيبت و عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت ميں آخر وقت تک
رہی۔ پھر ان کی وفات کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے بعض سرداران قريش کے ذريعے سے ﷲ نے وقتًا
فوقتًا يہوديوں کے مکر و کيد سے
مطلع فرما کر خاص خطرے کے مواقع پر بچايا اور گھمسان کی جنگوں ميں کفار کے انتہائی
پر خطرناک حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔
ﳾ ٍء َﺣ ٰ ّﱵ ﺗُ ِﻘ ْﻴ ُﻤﻮا اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ َﻞ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ َۭوﻟ َ َ ِﲒﻳْﺪَ َّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎانً َّو ُﻛ ْﻔ ًﺮا ۚ ﻓَ َﻼ
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟ َ ْﺴـ ُ ْﱲ ﻋَ ٰﲇ َ ْ
اتَ ْ َس ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 68
آپ کہہ ديجئے کہ اے اہل کتاب! تم دراصل کسی چيز پر نہيں جب تک کہ تورات و انجيل کو
اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گيا قائم نہ کرو ،جو کچھ آپ کی
جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وه ان ميں سے بہتوں کو شرارت اور انکار ميں اور
بھی بﮍھائے گا ) (١ہی تو آپ ان کافروں پر غمگين نہ ہوں۔
٦٨۔ ١يہ ہدايت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت ﷲ رہی ہے۔ يعنی جس طرح
بعض اعمال و اشياء سے اہل ايمان کے ايمان و تصديق ،عمل صالح اور علم نافع ميں اضافہ ہوتا
ہے ،اسی طرح معاصی اور تمرد سے کفر و طغيان ميں زيادتی ہوتی ہے۔ اس مضمون کو ﷲ
ٰ
تعالی نے قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان فرمايا ہے ــ' فرما ديجئے يہ قرآن ايمان والوں کے لئے
ہدايت اور شفا ہے اور جو لوگ ايمان نہيں التے ان کے کانوں ميں )بہرا پن( ہے اور يہ ان پر
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اندھا پن ہے۔ گرانی کے سبب ان کو )گويا( دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے '"اور ہم قرآن کے
ذريعے سے وه چيز نازل کرتے ہيں جو مومنوں کے ليے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے
حق ميں اس سے نقصان ہی بﮍھتا ہے")القرآن(۔
ﴫى َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ َﻼ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 69
اﻟﺼ ِﺒـُٔ ْــﻮ َن َواﻟﻨَّ ٰ ٰ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا َو ٰ ّ
مسلمان ،يہودی ،ستاره پرست اور نصرانی کوئی ہو ،جو بھی ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے دن پر
ايمان الئے اور نيک عمل کرے وه محض بےخوف رہے گا اور بالکل بےغم ہو جائے گا )(١۔
٦٩۔ ١يہ وہی مضمون ہے جو سورة بقره کی آيت  ٦٢ميں بيان ہوا ہے ،اسے ديکھ ليا جائے۔

ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َو َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِاﻟَﳱْ ِ ْﻢ ُر ُﺳ ًﻼ ُۭﳇَّ َﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِﺑ َﻤﺎ َﻻ ﲥَ ْ ٰ ٓﻮى َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ ۙ ﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا َوﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ ﻳ َّ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن ۤ 70
ﻟَﻘَﺪْ َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ ْﻴﺜ ََﺎق ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ہم نے باليقين بنو اسرائيل سے عہد و پيمان ليا اور ان کی طرف رسولوں کو بھيجا ،جب کبھی
رسول ان کے پاس وه احکام لے کر آئے جو ان کی اپنے منشاء کے خالف تھے تو انہوں نے ان
کی ايک جماعت کو جھٹاليا اور ايک جماعت کو قتل کر ديا۔
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُ َّﰒ َ ُﲻ ْﻮا َو َ ُّ
َو َﺣ ِﺴـ ُﺒ ْﻮٓا َا َّﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ ﻓَ َﻌ ُﻤ ْﻮا َو َ ُّ
اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 71
ﲳ ْﻮا َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﲳ ْﻮا ُ َّﰒ اتَ َب ٰ ّ ُ
اور سمجھ بيٹھے کہ کوئی پکﮍ نہ ہوگی پس اندھے بہرے بن بيٹھے ،پھر ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی
توبہ قبول کر لی اس کے بعد بھی ان ميں سے اکثر اندھے بہرے ہوگئے ) (١ﷲ ٰ
تعالی ان کے
اعمال کو بخوبی جانتا ہے۔
٧١۔ ١يعنی سمجھے تھے کہ کوئی سزا نہ ہوگی۔ ليکن مذکوره اصول ٰالہی کے مطابق يہ سزا
ہوئی کہ يہ حق کے ديکھنے سے مزيد اندھے اور حق کے سننے سے مزيد بہرے ہوگئے اور
توبہ کے بعد پھر يہی عمل انہوں نے دہرايا ہے تو اس کی وہی سزا بھی دوباره مرتب ہوئی۔
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ
اهلل َر ِ ّ ْﰊ َو َرﺑ َّ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ ْ ِ
ُّﴩكْ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَﻘَﺪْ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ
ﻟَﻘَﺪْ َﻛ َﻔ َﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰ ّ َ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َۭوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
َو َﻣ ْﺎ ٰوﯨ ُﻪ اﻟﻨَّ ُﺎر َۭو َﻣﺎ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َاﻧ َْﺼ ٍﺎر 72
بيشک وه لوگ کافر ہوگئے جن کا قول ہے کہ مسيح ابن مريم ہی ﷲ ہے ) (١حاالنکہ خود مسيح
نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائيل ﷲ ہی کی عبادت کرو جو ميرا اور تمہارا سب کا رب ہے(٢) ،
يقين مانو کہ جو شخص ﷲ کے ساتھ شريک کرتا ہے ﷲ ٰ
تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی
ہے ،اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے واال کوئی نہيں ہوگا۔)(٣
٧٢۔ ١يہی مضمون آيت نمبر  ١٧ميں بھی گزر چکا ہے۔ يہاں اہل کتاب کی گمراہيوں کے ذکر
ميں اس کا پھر ذکر فرمايا۔ اس ميں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو حضرت مسيح
عليہ السالم کے عين ﷲ ہونے کے قائل ہيں۔
عيسی عليہ السالم يعنی مسيح ابن مريم نے عالم شير خوارگی ميں سب
٧٢۔٢چنانچہ حضرت
ٰ
ٰ
سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبوديت ہی کا اظہار فرمايا" ،انی عبد ﷲ اتنی الکتاب وجعلنی
نبيا" )ميں ﷲ کا بنده اور اس کا رسول ہوں مجھے اس نے کتاب بھی عطا کی ہے( حضرت
مسيح عليہ السالم نے يہ نہيں کہا ميں ﷲ ہوں يا ﷲ کا بيٹا ہوں۔ صرف يہ کہا کہ ميں ﷲ کا بنده
ہوں اور عمر کہولت ميں بھی انہوں نے يہی دعوت دی "ان ﷲ ربی وربکم فاعبدوه ھذا صراط
مستقيم" يہ وہی الفاظ ہيں جو ماں کی گود ميں بھی کہے تھے )مالحظہ ہو سوره مريم ،آيت (٣٦
اور جب قيامت کے قريب ان کا آسمان سے نزول ہوگا ،جس کی خبر صحيح احاديث ميں دی
گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے ،تب بھی وه نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی تعليمات کے
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مطابق لوگوں کو ﷲ کی توحيد اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بالئيں گے ،نہ کہ اپنی عبادت
کی طرف ۔
٧٢۔٣حضرت مسيح عليہ السالم نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار ﷲ کے حکم اور مشيت
سے اس وقت بھی فرمايا تھا جب وه ماں کی گود ميں يعنی شير خوارگی کی حالت ميں تھے۔
پھر سن کہولت ميں يہ اعالن فرمايا۔ اور ساتھ ہی شرک کی شناعت وقباحت بھی بيان فرما دی
کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہيں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال
الئے جيسا کہ مشرکين سمجھتے ہيں۔
اهلل َاث ِﻟ ُﺚ ﺛَ ٰﻠﺜ َ ٍﺔ َۘو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ِا َّﻻ ٓ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ َۭوا ِْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َﻨْﺘَﮭ ُْﻮا َ َّﲻﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻟَ َﻴ َﻤ َّﺴ َّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 73
ﻟَﻘَﺪْ َﻛﻔ ََﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰ ّ َ
وه لوگ بھی قطعا ً کافر ہوگئے جنہوں نے کہا ،ﷲ تين ميں سے تيسرا ہے ) (١دراصل ﷲ ٰ
تعالی
کے سوا کوئی معبود نہيں۔ اگر يہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان ميں سے جو کفر پر
رہيں گے ،انہيں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔
٧٣۔١يہ عيسائيوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تين خداؤں کا قائل ہے ،جن کو وه اقانيم
ثالثہ کہتے ہيں۔ ان کی تعبير وتشريح ميں اگرچہ خود ان کے مابين اختالف ہے۔ تاہم صحيح بات
عيسی عليہ السالم اور ان کی والده حضرت مريم
يہی ہے کہ ﷲ کے ساتھ ،انہوں نے حضرت
ٰ
ٰ
عليہا السالم کو بھی ﷲ قرار دے ليا ،جيسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ ﷲ تعالی قيامت والے
عيسی عليہ السالم سے پوچھے گا۔ "ءانت قلت للناس اتخذونی وامی الھين من دون
دن حضرت
ٰ
ﷲ" )کيا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور ميری ماں کو ،ﷲ کے سوا ،معبود بنا لينا؟(
عيسی اور مريم عليہما السالم ان دونوں کو عيسائيوں نے ﷲ
)المائدة (١١٢اس سے معلوم ہوا کہ
ٰ
بنايا ،اور ﷲ تيسرا ﷲ ہوا ،جو ثالث ثالثہ )تين ميں کا تيسرا( کہاليا پہلے عقيدے کی طرح ﷲ
ٰ
تعالی نے اسے بھی کفر سے تعبير فرمايا۔
َاﻓَ َﻼ ﻳ َ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮ َن ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 74
اهلل َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوﻧ َ ٗﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
يہ لوگ کيوں ﷲ ٰ
تعالی کی طرف نہيں جھکتے اور کيوں استغفار نہيں کرتے؟ ﷲ ٰ
تعالی تو بہت
ہی بخشنے واال اور بﮍا ہی مہربان ہے۔
َﻣﺎ اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ِا َّﻻ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ۚ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ِهل ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ َۭو ُا ُّﻣ ٗﻪ ِﺻ ِّﺪﻳْ َﻘ ٌﺔ َۭﰷانَ َ ْاي ُ ٰﳇ ِﻦ َّ
اﻟﻄ َﻌﺎ َم ۭ ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻧ ُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ﻟَﻬُ ُﻢ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ُ َّﰒ اﻧ ُْﻈ ْﺮ َا ٰ ّﱏ ﻳُﺆْ ﻓَ ُﻜ ْﻮ َن
75
مسيح ابن مريم سوا پيغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہيں ،اس سے پہلے بھی بہت سے پيغمبر ہو
چکے ہيں ان کی والده ايک راست باز عورت تھيں ) (١دونوں ماں بيٹا کھانا کھايا کرتے تھے
) (٢آپ ديکھئے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دليليں رکھتے ہيں اور پھر غور کيجئے کہ کس
طرح وه پھرے جاتے ہيں۔
ص ﱢد ْيقَۃُ کے معنی مومنہ اور وليہ کے ہيں يعنی وه بھی حضرت مسيح عليہ السالم پر
٧٥۔ِ ١
ايمان النے والوں اور ان کی تصديق کرنے والوں ميں سے تھيں۔ اس کے معنی يہ ہيں کہ وه
)پيغمبر( نہيں تھيں۔ جيسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے حضرت مريم عليہا
موسی عليہ السالم کی والده کو بھی
السالم سميت ،حضرت ساره )ام اسحاق عليہ السالم( اور
ٰ
پيغمبر قرار ديا ہے ،قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھيجے وه مرد تھے
)سوره يوسف۔(١٠٩۔
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٧٥۔٢يہ حضرت مسيح عليہ السالم اور حضرت مريم عليہا السالم دونوں کی الوہيت کی نفی اور
بشريت کی دليل ہے۔ کيونکہ کھانا پينا ،يہ انسانی حوائج وضروريات ميں سے ہے۔ جو ٰالہ ہو ،وه
تو ان چيزوں سے ماوراء بلکہ وراء الوراء ہوتا ہے۔
ُﻗ ْﻞ َاﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِ ُ
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 76
ﴐا َّو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ َۭو ٰ ّ ُ
كل ﻟَ ُ ْﲂ َ ًّ
اهلل ﻫ َُﻮ َّ
آپ کہہ ديجئے کہ تم ﷲ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک
ہيں نہ کسی نفع کے۔ ﷲ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے واال ہے )(١۔
٧٦۔ ١يہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ايسوں کو انہوں نے معبود بنا
رکھا ہے جو کسی کو نفع پہنچا سکتے ہيں نہ نقصان ،بلکہ نقصان پہنچانا تو کجا ،وه تو کسی کی
بات سننے اور کسی کا حال جاننے کی ہی قدرت نہيں رکھتے۔ يہ قدرت صرف ﷲ ہی کے اندر
ہے۔ اس لئے حاجت روا مشکل کشا بھی صرف وہی ہے۔
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۧ 77

ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻻ ﺗَ ْﻐﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ ِدﻳْ ِﻨ ُ ْﲂ ﻏَ ْ َﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮٓا َاﻫ َْﻮا ۗ َء ﻗَ ْﻮ ٍم ﻗَﺪْ ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو َاﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َّوﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َﻋ ْﻦ َﺳ َﻮا ۗ ِء َّ
کہہ ديجئے اے اہل کتاب! اپنے دين ميں ناحق غلو اور زيادتی نہ کرو ) (١اور ان لوگوں کی
نفسانی خواہشوں کی پيروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہيں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے
ہيں ) (٢اور سيدھی راه سے ہٹ گئے ہيں۔
٧٧۔ ١يعنی اتباع حق ميں حد سے تجاور نہ کرو اور جن کی تعظيم کا حکم ديا گيا ہے ،اس ميں
مبالغہ کر کے انہيں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الويت پر فائز مت کرو ،جيسے حضرت
مسيح عليہ السالم کے معاملے ميں تم نے کيا۔ غلو ہر دور ميں شرک اور گمرہی کا سب سے بﮍا
ذريعہ رہا ہے۔ انسان کو جس سے عقيدت اور محبت ہوتی ہے ،وه اس کی شان ميں خوب مبالغہ
کرتا ہے۔ وه امام اور دينی قائد ہے تو اس کو پيغمبر کی طرح معصوم سمجھنا اور پيغمبر کو
خدائی صفات سے متصف ماننا عام بات ہے ،بد قسمتی سے مسلمان بھی اس غلو سے محفوظ
نہيں ره سکے۔ انہوں نے بعض ائمہ کی شان ميں بھی غلو کيا اور ان کی رائے اور قولٰ ،
حتی
ٰ
فتوی اور فقہ کو بھی حديث رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے مقابلے
کہ ان کی طرف منسوب
ميں ترجيح دے دی۔
٧٧۔ ٢يعنی اپنے سے پہلے لوگوں کے پيچھے مت لگو جو ايک نبی کو ﷲ بنا کر خود بھی
گمراه ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراه کيا۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ﻋَ ٰﲇ ِﻟ َﺴ ِﺎن د َٗاو َد َو ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ۭ ٰذ ِ َكل ِﺑ َﻤﺎ َﻋ َﺼ ْﻮا َّو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﺘﺪُ ْو َن 78
ﻟُ ِﻌ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
عيسی بن مريم )عليہ
بنی اسرائيل کے کافروں پر حضرت داؤد )عليہ السالم( اور حضرت
ٰ
السالم( کی زبانی لعنت کی گئی ) (١اس وجہ سے کہ وه نافرمانياں کرتے تھے اور حد سے
آگے بﮍھ جاتے تھے )(٢۔
عيسی عليہ
٧٨۔ ١يعنی زبور ميں جو حضرت داؤد عليہ السالم پر اور انجيل ميں جو حضرت
ٰ
السالم پر نازل ہوئی اور اب يہی لعنت قرآن کريم کے ذريعے سے ان پر کی جا رہی ہے جو
حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم پر نازل ہوا۔ لعنت کا مطلب ﷲ کی رحمت اور خير
سے دوری ہے۔
٧٨۔ ٢يہ لعنت کے اسباب ہيں۔ ١۔ عصيان۔ يعنی واجبات کا ترک اور محرمات کا ارتکاب کر
کے۔ انہوں نے ﷲ کی نافرمانی کی۔٢۔ اور اعتداء ،يعنی دين ميں غلو اور بدعات ايجاد کر کے
انہوں نے حد سے تجاوز کيا۔
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َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳَﺘَﻨَﺎﻫ َْﻮ َن َﻋ ْﻦ ُّﻣﻨْ َﻜ ٍﺮ ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ۭﻟ َ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 79
آپس ميں ايک دوسرے کو برے کاموں سے جو وه کرتے تھے روکتے نہ تھے ) (١جو کچھ بھی
يہ کرتے تھے يقينا ً بہت برا تھا۔
٧٩۔ ١وه ايک دوسرے کو برائی سے روکتے نہيں تھے جو بجائے خود ايک بہت بﮍا جرم ہے۔
بعض مفسرين نے اسی ترک نہی کو عصيان اور اعتدا قرار ديا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال
دونوں صورتوں ميں برائی کو ديکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا ،بہت بﮍا جرم اور لعنت
غضب الہی کا سبب ہے۔ حديث ميں بھی اس جرم پر بﮍی سخت وعيديں بيان فرمائی گئی ہيں۔
ايک حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا"سب سے پہال نقص جو بنی اسرائيل ميں
داخل ہوا يہ تھا کہ ايک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے ديکھتا تو کہتا ،ﷲ سے ڈر
اور يہ برائی چھوڑ دے ،يہ تيرے ليے جائز نہيں۔ ليکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے
کھانے پينے اور اٹھنے بيٹھنے ميں کوئی عار يا شرم محسوس نہ ہوتی) ،يعنی اس کا ہم نوالہ وه
ہم پيالہ وہم نشين بن جاتا( درآں حاليکہ ايمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا۔ جس پر
ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے درميان آپس ميں عداوت ڈال دی اور وه لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔
پھر فرمايا کہ "ﷲ کی قسم! تم ضرور لوگوں کو نيکی کا حکم ديا کرو اور برائی سے روکا
کرو" ظالم کا ہاتھ پکﮍ ليا کرو")ورنہ تمہارا بھی يہی حال ہوگا۔ ايک دوسری روايت ميں اس
فريضے کے ترک پر يہ وعيد سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر تم
ﷲ سے دعائيں بھی مانگو گے تو قبول نہيں ہوں گی۔ )مسند احمد جلد ۵۔ ص(٣٨٨
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ُ ْﱒ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 80
ﺗَ ٰﺮى َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻳَﺘَ َﻮﻟ َّ ْﻮ َن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۭﻟَ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ َا ْن َ ِﲯـــﻂَ ٰ ّ ُ
ان ميں سے بہت سے لوگوں کو آپ ديکھيں گے کہ وه کافروں سے دوستياں کرتے ہيں ،جو کچھ
انہوں نے اپنے لئے آگے بھيجھ رکھا ہے وه بہت برا ہے کہ ﷲ ان سے ناراض ہوا اور وه ہميشہ
عذاب ميں رہيں گے )(١۔
ٰ
٨٠۔ ١يہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتيجہ ہے کہ ﷲ تعالی ان پر ناراض ہوا اور اسی
نارضگی کا نتيجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔
َوﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َﻣﺎ َّاﲣ َُﺬ ْو ُ ْﱒ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 81
اگر انہيں ﷲ ٰ
تعالی پر اور نبی پر اور جو نازل کيا گيا ہے اس پر ايمان ہوتا تو يہ کفار سے
دوستياں نہ کرتے ،ليکن ان ميں اکژ لوگ فاسق ہيں )(١۔
٨١۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحيح معنوں ميں ايمان ہوگا ،وه کافروں
سے کبھی دوستی نہيں کرے گا۔
َﴫى ۭ ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِﻗ ِ ّﺴﻴ ِْﺴ ْ َﲔ َو ُر ْﻫ َﺒﺎانً
ﴍ ُﻛ ْﻮا ۚ َوﻟ َ َﺘﺠِ ﺪَ َّن َا ْﻗ َﺮﲠَ ُ ْﻢ َّﻣ َﻮ َّد ًة ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ﻧ ٰ ٰ
ﻟَ َﺘﺠِ ﺪَ َّن َاﺷَ ﺪَّ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻋَﺪَ َاو ًة ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﻟْ َﻴﮭ ُْﻮ َد َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
َّو َاﳖَّ ُ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن 82
يقينا ً آپ ايمان والوں کا سب سے زياده دشمن يہوديوں اور مشرکوں کو پائيں گے ) (١اور ايمان
ٰ
نصاری
والوں سے سب سے زياده دوستی کے قريب آپ يقينا ً انہيں پائيں گے جو اپنے آپ کو
کہتے ہيں ،يہ اس لئے کہ ان ميں علماء اور عبادت کے لئے گوشہ نشين افراد پائے جاتے ہيں
اور اس وجہ سے کہ وه تکبر نہيں کرتے )(٢۔
٨٢۔ ١اس لئے کہ يہوديوں کے اندر عناد و جحود ،حق سے اعراض و استکبار اور اہل علم و
ايمان کی تنقيص کا جذبہ بہت پايا جاتا ہے ،يہی وجہ ہے کہ نبيوں کا قتل اور ان کی تکذيب ان کا
حتی کہ انہوں نے رسول ﷲ کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی ،آپ پر جادو
شعار رہا ہے۔ ٰ

Page 255 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

بھی کيا اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی۔ اور اس معاملہ ميں مشرکين کا حال
بھی يہی ہے۔
٨٢۔ُ ٢ر ْھبَانُ سے مراد نيک ،عبادت گزار اور گوشہ نشين لوگ قَ ﱢسي ِْس ْينَ سے مراد علما وخطبا
ہيں ،يعنی ان عيسائيوں ميں علم وتواضع ہے ،اس لئے ان ميں يہوديوں کی طرح حجود و
استکبار نہيں ہے۔ عالوه ازيں دين مسيح ميں نرمی اور عفو و درگزر کی تعليم کو امتيازی
حتی کہ ان کی کتابوں ميں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائيں رخسار پر مارے
حيثيت حاصل ہےٰ ،
تو باياں رخسار بھی ان کو پيش کر دو۔ يعنی لﮍو مت۔ ان وجوه سے يہ مسلمان کے ،بہ نسبت
يہوديوں کے زياده قريب ہيں۔ عيسائيوں کا وصف يہوديوں کے مقابلے ميں ہے ،تاہم جہاں تک
اسالم دشمنی کا تعلق ہے ،کم و بيش کے کچھ فرق کے ساتھ ،اسالم کے خالف يہ عناد عيسائيوں
ميں بھی موجود ہے ،جيسا کہ صليب و ہالل کی صديوں پر محيط معرکہ آرائی سے واضح ہے
اور جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور اب تو اسالم کے خالف يہودی اور عيسائی دونوں ہی
مل کر سرگرم عمل ہيں۔ اسی لئے قرآن نے دونوں سے دوستی کرنے سے منع فرمايا ہے۔

پاره 07
َوِا َذا َ ِﲰ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِا َﱃ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ﺗَ ٰ ٓﺮي َا ْﻋ ُﻴﳯَ ُ ْﻢ ﺗَ ِﻔ ْﻴ ُﺾ ِﻣ َﻦ ادلَّ ْﻣﻊ ِ ِﻣ َّﻤﺎ ﻋ ََﺮﻓُ ْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ ۚ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﻓَﺎ ْﻛ ُﺘ ْﺒﻨَﺎ َﻣ َﻊ ٰ ّ
اﻟﺸﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 83
اور جب وه رسول کی طرف نازل کرده )کالم( کو سنتے ہيں تو آپ ان کی آنکھيں آنسو سے
بہتی ہوئی ديکھتے ہيں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان ليا ،وه کہتے ہيں کہ اے
ہمارے رب! ہم ايمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصديق کرتے
ہيں۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 84
َو َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ َﻻ ﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۙ َوﻧ َْﻄ َﻤ ُﻊ َا ْن ﻳُّﺪْ ِﺧﻠَﻨَﺎ َرﺑُّﻨَﺎ َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی پر اور جو حق ہم پر پہنچا ہے اس پر ايمان نہ
الئيں اور ہم اس بات کی اميد رکھتے ہيں۔ کہ ہمارا رب ہم کو نيک لوگوں کی رفاقت ميں داخل
کر دے گا )(١۔
٨٤۔ ١حبشے ميں ،جہاں مسلمان مکی زندگی ميں دو مرتبہ ہجرت کر کے گئے۔ اصحمۃ نجاشی
کی حکوت تھی ،يہ عيسائی مملکت تھی ،يہ آيات حبشے ميں رہنے والے عيسائيوں کے بارے
ميں ہی نازل ہوئيں ہيں تاہم روايات کی رو سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم حضرت عمرو بن اميہ
ضمری رضی ﷲ عليہ کو اپنا مکتوب ديکر نجاشی کے پاس بھيجا تھا ،جو انہوں نے جاکر
سنايا ،نجاشی نے وه مکتوب سن کر حبشے ميں موجود مہاجرين اور حضرت جعفر بن ابی
طالب کو اپنے پاس باليا اور اپنے علماء اور عباد و زباد کو بھی جمع کر ليا پھر حضرت جعفر
عيسی عليہ
کو قرآن پﮍھنے کا حکم ديا۔ حضرت جعفر نے سوره مريم پﮍھی جس پر حضرت
ٰ
السالم کی اعجازی والدت اور ان کی عبديت و رسالت کا ذکر ہے جسے سن کر وه بﮍے متاثر
ہوئے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے اور ايمان لے آئے۔ بعض کہتے ہيں کہ نجاشی نے
اپنے کچھ علماء نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس بھيجے تھے جب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
انہيں قرآن پﮍھ کر سنايا تو بے اختيار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور ايمان لے آئے
)فتح القدير( آيات ميں قرآن سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھيينچا گيا ہے اور ان کے
ايمان النے کا تذکره ہے قرآن کريم ميں بعض اور مقامات پر اس قسم کے عيسائيوں کا ذکر کيا
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گيا ہے مثال )وان من اھل الکتاب لمن يومن با وما انزل اليکم وما انزل اليھم خاشعين )سوره
آل عمران ( يقينا اہل کتاب ميں کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جو ﷲ پر اور اس کتاب پر جو تم پر
نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ايمان رکھتے ہيں اور ﷲ کے آگے عاجزی کرتے
ہيں وغيرھا من اآليات اور حديث ميں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی ﷲ عنھم اجمعين سے فرمايا کہ حبشہ ميں تمہارے
بھائی کا انتقال ہوگيا ہے اس کی نماز جنازه پﮍھو چنانچہ ايک صحرا ميں آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے اس کی نماز جنازه غائبانہ ادا فرائی )صحيح بخاری مناقب االنصار کتاب الجنائز۔
صحيح مسلم ،کتاب الجنائز( ايک اور حديث ميں ايسے اہل کتاب کی بابت جو نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی نبوت پر ايمان الئے بتاليا گيا ہے کہ انہيں دو گنا اجر ملے گا بخاری۔ کتاب العلم وکتاب
النکاح(
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َۭو ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُء اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 85
ﻓَ َﺎ َاثﲠَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اس لئے ان کو ﷲ ٰ
تعالی ان کے اس قول کی وجہ سے ايسے باغ دے گا جن کے نيچے نہريں
جاری ہوں گی يہ ان ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے اور نيک لوگوں کا يہی بدلہ ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ

ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ ِﲓ ۧ 86
ِٕ
اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری آيات کو جھٹالتے رہے وه لوگ دوزخ والے ہيں۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَ ِﺪ ْﻳ َﻦ 87
َﺎاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ُﲢ ّ َِﺮ ُﻣ ْﻮا َﻃ ِ ّﻴﺒ ِٰﺖ َﻣﺎ ٓ َا َﺣ َّﻞ ٰ ّ ُ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ ْﻌ َﺘﺪُ ْوا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی نے جو پاکيزه چيزيں تمہارے واسطے حالل کی ہيں ان کو حرام مت
کرو ) (١اور حد سے آگے مت نکلو ،بيشک ﷲ ٰ
تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہيں کرتا۔
٨٧۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ ايک شخص نبی کی خدمت ميں حاضر ہوا اور آکر کہا کہ يارسول
ﷲ! جب ميں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے ،اس لئے ميں نے اپنے اوپر
گوشت حرام کر ليا ہے ،جس پر آيت نازل ہوئی ،اس طرح سبب نزول کے عالوه ديگر روايات
ً
)مثال
سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حالل چيزوں سے
عورت سے نکاح کرنے ،رات کے وقت سونے ،دن کے وقت کھانے پينے سے( اجتناب کرنا
چاہتے تھے۔ نبی کے علم ميں يہ بات آئی تو آپ نے انہيں منع فرمايا۔ حضرت عثمان بن مظعون
نے بھی اپنی بيوی سے کناره کشی اختيار کی ہوئی تھی ،ان کی بيوی کی شکايت پر آپ نے
انہيں بھی روکا )کتب حديث( بہرحال اس آيت اور حديث سے معلوم ہوا کہ ﷲ ٰ
تعالی کی حالل
کرده کسی بھی چيز کو حرام کر لينا يا اس سے ويسے ہی پرہيز کرنا جائز نہيں ہے چاہے اس کا
تعلق کھانے پينے يا مشروبات سے ہو يا لباس سے ہو يا مرغوبات و جائز خواہشات سے۔
مسئلہ :۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی چيز کو اپنے اوپر حرام کرلے گا تو وه حرام نہيں
ہوگی سوائے عورت کے البتہ اس صورت ميں بعض علماء يہ کہتے ہيں کہ اسے قسم کا کفاره
ادا کرنا ہوگا اور بعض کے نزديک کفاره ضروری نہيں امام شوکانی کہتے ہيں کہ احاديث
صحيحہ سے اسی بات کی تائيد ہوتی ہے کيونکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے کسی کو بھی کفاره
يمين ادا کرنے کا حکم نہيں ديا امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ اس آيت کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے قسم
کا کفاره بيان فرمايا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالل چيز کو حرام کر لينا يہ قسم
کھانے کے مرتبے ميں ہے جو تکفير يعنی کفاره ادا کرنے کا متقاضی ہے ليکن يہ استدالل
احاديث صحيحہ کی موجودگی ميں محل نظر ہے۔ فالصحيح ما قالہ الشوکانی
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اهلل َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 88
َو ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َزﻗَ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َﺣ ٰﻠ ًﻼ َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ َّ۠واﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اور ﷲ ٰ
تعالی نے جو چيزيں تم کو دی ہيں ان ميں سے حالل مرغوب چيزيں کھاؤ اور ﷲ ٰ
تعالی
سے ڈرو جس پر تم ايمان رکھتے ہو۔
َﴩ ِة َﻣ ٰﺴ ِﻜ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َا ْو َﺳﻂِ َﻣﺎ ﺗ ُْﻄ ِﻌ ُﻤ ْﻮ َن َا ْﻫ ِﻠ ْﻴ ُ ْﲂ َا ْو ِﻛ ْﺴ َﻮﲥُ ُ ْﻢ َا ْو َ ْﲢ ِﺮْﻳ ُﺮ
َﻻ ﻳُ َﺆا ِﺧ ُﺬ ُ ُﰼ ٰ ّ ُ
اهلل ِابﻟﻠ َّ ْﻐ ِﻮ ِ ْ ٓﰲ َاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ َﺆا ِﺧ ُﺬ ُ ْﰼ ِﺑ َﻤﺎ َﻋﻘَّﺪْ ُّ ُﰎ ْ َاﻻﻳْ َﻤ َﺎن ۚ ﻓَ َﻜﻔَّ َﺎرﺗُ ٗ ٓﻪ ِا ْﻃ َﻌﺎ ُم ﻋ َ َ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘ ِﻪ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 89
َرﻗَ َﺒ ٍﺔ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َﳚِﺪْ ﻓَ ِﺼ َﻴﺎ ُم ﺛَ ٰﻠﺜ َ ِﺔ َا َّاي ٍم ۭ ٰذ ِ َكل َﻛﻔَّ َﺎر ُة َاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ِا َذا َﺣﻠَ ْﻔ ُ ْﱲ ۭ َو ْاﺣ َﻔ ُﻈ ْ ٓﻮا َاﻳْ َﻤﺎﻧَ ُ ْﲂ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی تمہاری قسموں ميں لغو قسم پر تم سے مواخذه نہيں فرماتا ليکن مواخذه اس پر فرماتا
ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو ) (١اس کا کفاره دس محتاجوں کو کھانا دينا ہے اوسط
درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھالتے ہو ) (٢يا ان کو کپﮍے دينا ) (٣يا ايک غالم يا لونڈی
کو آزاد کرانا ) (٤اور جس کو مقدور نہ ہو تو تين دن روزے ہيں ) (٥يہ تمہاری قسموں کا کفاره
ہے جب کہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خيال رکھو! اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی تمہارے واسطے
اپنے احکام بيان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔
٨٩۔ ١قَ َس ٌم جس کو عربی ميں َح ْل ٌ
ف يا يَ ِمي ٌْن کہتے ہيں جن کی جمع اَحْ َال ٌ
ف اور ايمان ہے۔ تين قسم
کی ہيں۔ ١۔ لَ ْغ ٌو ٢۔ َغ ُموْ سٌ ٣ ،۔ ُم َعقﱠ َدةٌ  .لَ ْغ ٌو :وه قسم ہے جو انسان بات بات ميں عادتًا بغير ارادے
اور نيت کے کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مواخذه نہيںَ .غ ُموْ سٌ  :وه جھوٹی قسم ہے جو انسان
دھوکہ اور فريب دينے کے لئے کھائے۔ يہ کبيره گناه بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ ليکن اس پر کفاره
نہيںُ .م َعقﱠ َدةٌ :وه قسم ہے جو انسان اپنی بات ميں تاکيد اور پختگی کے لئے اراداةً نيۃً کھائے،
ايسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وه کفاره ہے جو آگے آيت ميں بيان کيا جا رہا ہے۔
٨٩۔ ٢اس کھانے کی مقدار ميں کوئی صحيح روايت نہيں اس لئے اختالف ہے۔ البتہ امام شافعی
نے اس حديث سے استدال کرتے ہوئے ،جس ميں رمضان ميں روزے کی حالت ميں بيوی سے
ہمبستری کرنے والے کے کفاره کا ذکر ہے ،ايک مد )تقريبًا ١ ٠چھٹانک( فی مسکين خوراک
قرار دی ہے۔ کيونکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ايک شخص کو کفاره جماع ادا کرنے کے لئے
 ١٥صاع کھجوريں دی تھيں ،جنہيں ساٹھ مسکينوں ميں تقسيم کرنا تھا ،ايک صاع ميں  ٤من
ہوتے ہيں ،اس اعتبار سے بغير سالن کے دس مسکينوں کے لئے دس مد )يعنی سوا سير يا چھ
کلو( خوراک کفاره ہوگی۔ )ابن کثير(
٨٩۔ ٣لباس کے بارے ميں اختالف ہے۔ بظاہر مراد جوڑا ہے جس ميں انسان نماز پﮍھ سکے۔
بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لئے عرف کو معتبر قرار ديتے ہيں )حاشيہ ابن کثير،
تحت آيت زير بحث (
٨٩۔ ٤بعض علماء قتل خطا کی ديت پر قياس کرتے ہوئے لونڈی ،غالم کے لئے ايمان کی شرط
عائد کرتے ہيں۔ امام شوکانی کہتے ہيں ،آيت ميں عموم ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے۔
٨٩۔ ٥يعنی جس کو مذکوره تينوں چيزوں ميں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وه تين روزے
رکھے ،يہ روزے اس
کی قسم کا کفاره ہوجائيں گے۔ بعض علماء پے درپے روزے رکھنے کے قائل ہيں۔ اور بعض
کے نزديک دونوں طرح جائز ہيں۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
ﺎب َو ْ َاﻻ ْز َﻻ ُم ِر ْﺟ ٌﺲ ِ ّﻣ ْﻦ َ َﲻﻞِ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ﻓَﺎ ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒ ْﻮ ُﻩ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 90
ْﴪ َو ْ َاﻻﻧ َْﺼ ُ
َﺎاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ َﺨ ْﻤ ُﺮ َواﻟْ َﻤﻴ ِ ُ
اے ايمان والو! بات يہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے سب گندی
باتيں ،شيطانی کام ہيں ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فالح ياب ہو )(١
٩٠۔ ١يہ شراب کے بارے ميں تيسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم ميں صاف طور پر
ممانعت نہيں فرمائی گئی۔ ليکن يہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں يا تھانوں اور فال
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کے تيروں کو رجس )پليد( اور شيطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں ميں ان سے اجتناب کا
حکم دے ديا گيا ہے۔ عالوه ازيں اس آيت ميں شراب اور جوا کے مزيد نقصانات بيان کرکے
سوال کيا گيا ہے کہ اب بھی باز آجاؤ گے يا نہيں؟ جس مقصود اہل ايمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ
 ،جو اہل ايمان تھے وه تو منشائے ٰالہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہوگئے
اور کہا اُ ْنتَھَ ْينَا َربﱠنَا! اے رب ہم باز آگئے ،ليکن آجکل کے بعض "دانشور" کہتے ہيں کہ ﷲ نے
شراب کو حرام کہاں قرار ديا ہے؟ )برين عقل و دانش ببايد گريست(۔ يعنی شراب کو رجس
)پليدی( اور شيطانی عمل قرار دے کر اس سے اجتناب کا حکم دينا نيز اس اجتناب کو باعث
فالح قرار دينا ان مجتہدين کے نزديک حرمت کے لئے کافی نہيں اس کا مطلب يہ ہوا کہ ﷲ کے
نزديک پليد کام بھی جائز ہے شيطانی کام بھی جائز ہے جس کے متعلق ﷲ ٰ
تعالی اجتناب کا حکم
دے وه بھی جائز ہے اور جس کی بابت کہے کہ اس کا ارتکاب عدم فالح اور اس کا ترک فالح
کا باعث ہے وه بھی جائز ہے انا وانا اليہ راجعون
ْﴪ َوﻳ َ ُﺼﺪَّ ُ ْﰼ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ۚ ﻓَﻬ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣﻨْﳤَ ُ ْﻮ َن  91
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْن ﻳ ُّ ْﻮ ِﻗ َﻊ ﺑَﻴْﻨَ ُ ُﲂ اﻟْ َﻌﺪَ َاو َة َواﻟْ َﺒﻐْﻀَ ﺎۗ َء ِﰲ اﻟْ َﺨ ْﻤ ِﺮ َواﻟْ َﻤﻴ ِ ِ
اهلل َو َﻋ ِﻦ َّ
شيطان تو يوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کہ ذريعے سے تمہارے آپس ميں عداوت اور
بغض واقع کرا دے اور ﷲ ٰ
تعالی کی ياد سے اور نماز سے تمہيں باز رکھے )(١۔ سو اب بھی
باز آجاؤ۔
٩١۔١يہ شراب اور جوا کے مزيد معاشرتی اور دينی نقصانات ہيں ،جو محتاج وضاحت نہيں ہيں۔
اس لئے شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے اور جوا بھی ايسی بری لت ہے کہ يہ انسان کو کسی
کام کا نہيں چھوڑتی اور بسا اوقات رئيس زادوں اور خاندانی جاگير داروں کو مفلس و قالش بنا
ديتی ہے اَ عَا َذنَا ٰ ّ
ﷲُ ِم ْنھُ َما۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َوا ْﺣ َﺬ ُر ْوا ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِﻟﻨَﺎ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 92
َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
تم ﷲ ٰ
تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتياط رکھو۔ اگر
اعراض کرو گے تو يہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دينا ہے۔
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ُ َّﰒ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َّو ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُ َّﰒ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َّو َا ْﺣ َﺴـ ُﻨ ْﻮا ۭ َو ٰ ّ ُ
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ُﺟﻨَ ٌﺎح ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ َﻃ ِﻌ ُﻤ ْﻮٓا ِا َذا َﻣﺎ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َّو ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ

ۧ 93
ايسے لوگوں پر جو ايمان رکھتے ہوں اور نيک کام کرتے ہوں اس چيز ميں کوئی گناه نہيں جس
ٰ
کو وه کھاتے پيتے ہوں جب کہ وه لوگ
تقوی رکھتے ہوں اور ايمان رکھتے ہوں اور نيک کام
کرتے ہوں پھر پرہيز گاری کرتے ہوں اور خوب نيک عمل کرتے ہوں ،ﷲ ايسے نيکوکاروں
سے محبت رکھتا ہے )(١۔
٩٣۔ ١حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی ﷲ عنھم کے ذہن ميں يہ بات آئی کہ ہمارے
کئی ساتھی جنگوں ميں شہيد يا ويسے ہی فوت ہوگئے۔ جب کہ وه شراب پيتے رہے ہيں۔ تو اس
ٰ
تقوی پر ہی ہوا ہے کيونکہ شراب
آيت ميں اس شبہے کا ازالہ کر ديا گيا کہ ان کا خاتمہ ايمان و
اس وقت تک حرام نہيں ہوئی تھی۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
اهلل َﻣ ْﻦ َّﳜَﺎﻓُ ٗﻪ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻋ َﺘﺪٰ ي ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل ﻓَ َ ٗهل ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 94
اﻟﺼ ْﻴ ِﺪ ﺗَـﻨَ ُ ٗ ٓﺎهل َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ َو ِر َﻣﺎ ُﺣ ُ ْﲂ ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ ٰ ّ ُ
َﺎاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻟ َ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮﻧ َّ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ِﴚ ٍء ِ ّﻣ َﻦ َّ
اهلل ﺑ َ ْ
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا ) (١جن تک تمہارے ہاتھ اور
تمہارے نيزے پہنچ سکيں گے ) (٢تاکہ ﷲ ٰ
تعالی معلوم کرلے کون شخص اس سے بن ديکھے
ڈرتا ہے سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔
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٩٤۔ ١شکار عربوں کی معاش کا ايک اہم عنصر تھا ،اس لئے حالت احرام ميں اس کی ممانعت
کر کے ان کا امتحان ليا گيا۔ خاص طور پر حديبيہ ميں قيام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ
کے قريب آتے ،ليکن انہی ايام ميں  ٤آيات کا نزول ہوا جن کے متعلقہ احکام بيان فرمائے گئے۔
٩٤۔ ٢قريب کا شکار يا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکﮍ لئے جاتے تھے دور کے يا
بﮍے جانوروں کے لئے تير اور نيزے استعمال ہوتے تھے۔ اس لئے صرف ان دونوں کا يہاں
ذکر کيا گيا ہے۔ ليکن مراد يہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چيز سے بھی شکار کيا جائے،
احرام کی حالت ميں ممنوع ہے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
اﻟﺼ ْﻴﺪَ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ُﺣ ُﺮ ٌم ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻗَﺘَ َ ٗهل ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ُّﻣﺘَ َﻌ ِّﻤﺪً ا ﻓَ َﺠ َــﺰا ۗ ٌء ِ ّﻣﺜْ ُﻞ َﻣﺎ ﻗَﺘَ َﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ َﻌ ِﻢ َ ْﳛ ُ ُﲂ ِﺑ ٖﻪ َذ َوا ﻋَﺪْ لٍ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻫَﺪْ ًاي ﺑٰ ِﻠـ َﻎ ْاﻟ َﻜ ْﻌ َﺒ ِﺔ َا ْو َﻛﻔَّ َﺎر ٌة
َﺎاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮا َّ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ ُذو اﻧْﺘِ َﻘﺎ ٍم 95
َﻃ َﻌﺎ ُم َﻣ ٰﺴ ِﻜ ْ َﲔ َا ْو ﻋَﺪْ ُل ٰذ ِ َكل ِﺻ َﻴﺎ ًﻣﺎ ِﻟ ّ َﻴ ُﺬ ْو َق َو َاب َل َا ْﻣ ِﺮﻩٖ ۭ َﻋ َﻔﺎ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣﻨْ ُﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل َ َّﲻﺎ َﺳﻠَ َﻒ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻋَﺎ َد ﻓَﻴَ ْﻨ َﺘ ِﻘ ُﻢ ٰ ّ ُ
اے ايمان والو! )وحشی( شکار کو قتل مت کرو جب کہ تم حالت احرام ميں ہو ) (١اور جو
شخص تم ميں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا ) (٢تو اس پر فديہ واجب ہوگا جو کہ
مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کيا ہے ) (٣جس کا فيصلہ تم سے دو معتبر
شخص کر ديں ) (٤خواه وه فديہ خاص چوپايوں ميں سے ہو جو نياز کے طور پر کعبہ تک
پہنچايا جائے ) (٥اور خواه کفاره مساکين کو دے ديا جائے اور خواه اس کے برابر روزے رکھ
لئے جائيں ) (٦تاکہ اپنے کئے کی شامت کا مزه چکھے ،ﷲ ٰ
تعالی نے گزشتہ کو معاف کر ديا
اور جو شخص پھر ايسی ہی حرکت کرے گا تو ﷲ انتقام لے گا اور ﷲ زبردست ہے انتقام لينے
واال۔
٩٥۔ ١امام شافعی نے اس سے مراد ،صرف ان جانوروں کا قتل ليا ہے جو ماکول اللحم ہيں يعنی
جو کھانے کے کام آتے ہيں۔ دوسرے برے جانوروں کا قتل وه جائز قرار ديتے ہيں۔ ليکن زياده
تر علماء کے نزديک اس ميں کوئی تفريق نہيں۔ البتہ ان موذی جانوروں کا قتل جائز ہے جن کا
ذکر احاديث ميں آيا ہے اور وه پانچ ہيں کوا ،چيل ،بچھو،چوہا اور باؤال کتا )صحيح مسلم(
حضرت نافع سے سانپ کے بارے ميں سوال کيا گيا تو انہوں نے فرمايا اس کے قتل ميں تو
کوئی اختالف ہی نہيں ہے۔)ابن کثير( اور امام احمد اور امام مالک اور ديگر علماء نے بھيﮍيئے،
درندے ،چيتے اور شير کو کلب عقور ميں شامل کر کے حالت احرام ميں ان کے قتل کی بھی
اجازت دی ہے۔ )ابن کثير (
٩٥۔" .٢جان بوجھ کر" کے الفاظ سے بعض علماء نے استدالل کيا ہے کہ بغير اراده کے معنی
بھول کر قتل کر دے تو اس کے لئے فديہ نہيں ہے۔ ليکن زياده علماء کے نزديک بھول کر ،يا
غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فديہ واجب ہوگا۔ ُمتَ َع ﱢمدًا کی قيد غالب احوال کے اعتبار سے ہے
بطور شرط نہيں ہے۔
٩٥۔ ٣مساوی جانور )يا اس جيسے جانور( سے مراد خلقت قدو قامت ميں مساوی ہونا ہے۔ قيمت
ميں مساوی ہونا نہيں ہے۔ ً
مثال اگر ہرن کو قتل کيا گيا تو اس کی شکل )مساوی( بکری ہے،
گائے کی مثل نيل گائے ہے وغيره۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو ،وہاں اس کی قيمت
بطور فديہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے۔
٩٥۔ ٤کہ مقتول جانور کی مثل )مساوی( فالں جانور ہے اور اگر وه غير مثلی ہے يا مثل دستياب
نہيں ہے تو اس کی اتنی قيمت ہے۔ اس قيمت سے غلہ خريد کر مکہ کے مساکين ميں فی مسکين
ايک مد کے حساب سے تقسيم کر ديا جائے گا۔ احناف کے نزديک فی مسکين دو مد ہيں۔
٩٥۔ ٥يہ فديہ ،جانور يا اس کی قيمت ،کعبہ پہنچائی جائے گی اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ )فتح
القدير( يعنی ان کی تقسيم حرم مکہ کی حدود ميں رہنے والے مساکين پر ہوگی۔
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٩٥۔ ٦اور يا تخيير کے لئے ہے۔ يعنی کفاره ،اطعام مساکين ہو يا اس کے برابر روزے۔ دونوں
ميں سے کسی ايک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے طعام ميں جس طرح
کی کمی بيشی ہوگی ،روزوں ميں بھی کمی بيشی ہوگی ً
مثال محرم )احرام والے( نے ہرن قتل
کيا ہے تو اس کی مسل بکری ہے ،يہ فديہ حرم مکہ ميں ذبح کيا جائے گا ،اگر يہ نہ ملے تو ابن
عباس کے ايک قول کے مطابق چھ مساکين کو کھانا يا تين دن کے روزے رکھنے ہونگے ،اگر
باره سنگھا ہے يا اس جيسا کوئی جانور قتل کيا ہے تو اس کی مثل گائے ہے ،اگر يہ دستياب نہ
ہو يا اس کی طاقت نہ ہو تو تيس مساکين کو کھانا يا تيس روزے رکھنے ہونگے )ابن کثير(
ﴩ ْو َن 96
ُا ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َﺻ ْﻴﺪُ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َو َﻃ َﻌﺎ ُﻣ ٗﻪ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو ِﻟﻠ َّﺴـﻴَّ َﺎر ِة ۚ َو ُﺣ ّ ِﺮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﺻ ْﻴﺪُ اﻟْ َ ِّﱪ َﻣﺎ ُد ْﻣ ُ ْﱲ ُﺣ ُﺮ ًﻣﺎ ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ا ٰ ّ َهلل َّ ِاذل ْ ٓي ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
تمہارے لئے دريا کا شکار پکﮍنا اور اس کا کھانا حالل کيا گيا ہے ) (١تمہارے فائدے کے
واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خشکی کا شکار پکﮍنا تمہارے لئے حرام کيا گيا ہے
جب تک کہ تم حالت احرام ميں رہو اور ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے۔
ص ْي ُد ،سے مراد زنده جانور اور ۔ ط َعا ُمہُ سے مراد وه مرده )مچھلی وغيره( جسے سمندر
٩٦۔َ ١
يا دريا باہر پھينک دے يا پانی کے اوپر آجائے۔ جس طرح کے حديث ميں وضاحت ہے کہ
سمندر کا مردار حالل ہے۔ )تفصيل مالحظہ ہو ابن کثير(
اهلل ﺑ ُ ِّ
ِﲁ
َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ْاﻟ َﻜ ْﻌ َﺒ َﺔ اﻟْ َﺒﻴ َْﺖ اﻟْ َﺤ َﺮا َم ِﻗـ ٰﻴ ًﻤﺎ ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َواﻟﺸَّ ﻬ َْﺮ اﻟْ َﺤ َﺮا َم َواﻟْﻬَﺪْ َي َواﻟْ َﻘ َﻼۗﯨﺪَ ۭ ٰذ ِ َكل ِﻟ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ ْ ٓﻮا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
ِٕ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 97
َْ
ﷲ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار ديا اور عزت والے
مہينہ کو بھی اور حرم ميں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے
گلے ميں پٹے ہوں ) (١يہ اس لئے تاکہ تم اس بات کا يقين کر لو کہ بيشک ﷲ ٰ
تعالی تمام
آسمانوں اور زمين کے اندر کی چيزوں کا علم رکھتا ہے اور بيشک ﷲ سب چيزوں کو خوب
جانتا ہے۔
٩٧۔ ١کعبہ کو البيت الحرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود ميں شکار کرنا ،درخت کاٹنا
وغيره حرام ہيں۔ اسی طرح اس ميں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے بھی
تعرض نہيں کيا جاتا تھا۔ اسے قياما للناس )لوگوں کے قيام اور گزران کا باعث( قرار ديا گيا ہے
جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذريعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحيح ہے اور ان کی
ضروريات کی فراہمی کا ذريعہ بھی۔ اسی طرح حرمت والے مہينے )رجب ،ذوالحجہ اور
محرم( اور حرم ميں جانے والے جانور ہيں کہ تمام چيزوں سے بھی اہل مکہ مزکوره فوائد
حاصل ہوتے تھے۔

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ۭ 98
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب َو َا َّن ٰ ّ َ
ِا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
تعالی سزا بھی سخت دينے واال ہے اور ﷲ ٰ
تم يقين جانو کہ ﷲ ٰ
تعالی بﮍی مغفرت اور بﮍی
رحمت واال بھی ہے
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗُ ْﺒﺪُ ْو َن َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن 99
َﻣﺎ ﻋَ َﲇ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ِا َّﻻ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ َۭو ٰ ّ ُ
رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور
جو کچھ پوشيده رکھتے ہو۔
ﻗُ ْﻞ َّﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ ُْﺚ َو َّ
اهلل ٰ ٓ ُاي ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒﺎ ِب ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٠٠ۧ
اﻟﻄ ّﻴ ُِﺐ َوﻟ َ ْﻮ َا ْ َﲺ َﺒ َﻚ َﻛ ْ َﱶ ُة اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ ِْﺚ ۚ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
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آپ فرما ديجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہيں گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو ) (١ﷲ
ٰ
تعالی سے ڈرتے رہو اے عقلمندو! تاکہ کامياب ہو۔
١٠٠۔َ ١خبِي ُ
ْث)ناپاک( سے مراد حرام ،يا کافر يا گناه گار يا ردی۔ طيب )پاک( سے مراد حالل ،يا
مومن يا فرماں بردار اور عمده چيز ہے يا يہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہيں۔ مطلب يہ ہے جس
چيز ميں خبث )ناپاکی( ہوگی وه کفر ہو ،فسق و فجور ہو ،اشيا و اقوال ہوں ،کثرت کے باوجود
وه ان چيزوں کا مقابلہ نہيں کر سکتے جن ميں پاکيزگی ہو۔ يہ دونوں کسی صورت ميں برابر
نہيں ہو سکتے۔ اس لئے پليدی کی وجہ سے اس چيز کی قيمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے جب
کہ جس چيز ميں پاکيزگی ہوگی اس سے اس کی منفعت اور برکت ميں اضافہ ہوگا۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ
اهلل َﻋﳯْ َﺎ ۭ َو ٰ ّ ُ
ـــــﻠُ ْﻮا َﻋﳯْ َﺎ ِﺣ ْ َﲔ ﻳُ َ َّﲋ ُل اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن ﺗُ ْﺒﺪَ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َﻋ َﻔﺎ ٰ ّ ُ
ـــــﻠُ ْﻮا َﻋ ْﻦ َا ْﺷـ َﻴﺎۗ َء ِا ْن ﺗُ ْﺒﺪَ ﻟَ ُ ْﲂ ﺗ َ ُﺴ ْﺆ ُ ْﰼ ۚ َوا ِْن ﺗ َ ْﺴ َٔ
َﺎاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗ َ ْﺴ َٔ
١٠١
اے ايمان والو! ايسی باتيں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائيں تو تمہيں ناگوار ہوں اور
اگر تم زمانہ نزول قرآن ميں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائيں گی )(١
سواالت گزشتہ ﷲ نے معاف کر ديئے اور ﷲ بﮍی مغفرت واال بﮍے حلم واال ہے۔
١٠١۔ ١يہ ممانعت نزول قرآن کے وقت تھی۔ خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم بھی صحابہ رضی ﷲ
عنہ کو زياده سواالت کرنے سے منع فرمايا کرتے تھے۔ ايک حديث ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا ' مسلمانوں ميں وه سب سے بﮍا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی
چيز حرام کر دی گئی درآں حاليکہ اس سے قبل وه حالل تھی۔)صحيح بخاری وصحيح مسلم(
ﻗَﺪْ َﺳ َﺎﻟَﻬَﺎ ﻗَ ْﻮ ٌم ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ُ َّﰒ َا ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ﲠِ َﺎ ٰﻛ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٠٢
ايسی باتيں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھيں پھر ان باتوں کے منکر ہوگئے )(١۔
١٠٢۔ ١کہيں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ۔ جس طرح ايک مرتبہ نبی نے فرمايا ﷲ
نے تم پر حج فرض کيا ہے ايک شخص نے سوال کيا ' کيا ہر سال ـ' آپ خاموش رہے ،اس نے
تين مرتبہ سوال دہرايا پھر آپ نے فرمايا ' اگر ميں ہاں کہہ ديتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور
اگر ايسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہوتا ' تمہيں جن چيزوں کی بابت نہيں
بتايا گيا ،تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو ،اس لئے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہالکت کا
سبب ان کا کثرت سوال اور اپنے انبياء سے اختالف بھی تھا '۔
اهلل ِﻣ ْۢﻦ َ ِﲝ ْ َﲑ ٍة َّو َﻻ َﺳﺎۗﯨ َﺒ ٍﺔ َّو َﻻ َو ِﺻ ْﻴ َ ٍةل َّو َﻻ َﺣﺎ ٍم ۙ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻜ ِﺬ َب ۭ َواَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٠٣
َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
ِٕ
ﷲ ٰ
تعالی نے نہ بحيره کو مشروع کيا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وصيلہ کو اور نہ حام کو )(١
ليکن جو لوگ کافر ہيں وه ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ لگاتے ہيں اور اکثر کافر عقل نہيں رکھتے۔
١٠٣۔ ١يہ ان جانوروں کی قسميں ہيں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نذر کر ديا کرتے تھے۔ ان
کی مختلف تفسريں کی گئی ہيں۔ حضرت سعيد بن مسيب رضی ﷲ عنہ سے صحيح بخاری ميں
اس کی تفسير حسب ذيل نقل کی گئی ہے وه جانور جس کا دودھ دوہنا چھوڑ ديا جاتا ہے اور کہا
جاتا ہے کہ يہ بتوں کے لئے ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا ،وه
جانور ،جسے بتوں کے لئے آزاد چھوڑ ديتے تھے اسے نہ سواری کے لئے استعمال کرتے اور
نہ بار برداری کے لئے ،جس سے پہلی دفعہ ماده پيدا ہوتی اور اس کے بعد دوباره بھی ماده ہی
پيدا ہوتی يعنی ايک ماده کے بعد دوسری ماده مل گئی ،ان کے درميان کسی نر سے تفريق نہيں
ہوئی ،ايسی اونٹنی کو بھی بتوں کے لئے آزاد چھوڑ ديتے تھے ،بتوں کے لئے يہ نذر نياز پيش
کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں ميں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں ميں بھی قائم و جاری ہے۔
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ـــــﺎ َّو َﻻ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن ١٠٤
اهلل َوا َِﱃ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ َﻣﺎ َو َﺟﺪْ انَ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰا َابۗ َءانَ ۭ َا َوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا ِا ٰﱃ َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہيں ان کی طرف اور
رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہيں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بﮍوں کو
پايا ،کيا اگرچہ ان کے بﮍے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدايت رکھتے ہوں۔
ﴬُ ْﰼ َّﻣ ْﻦ ﺿَ َّﻞ ِا َذا ا ْﻫ َﺘﺪَ ﻳْ ُ ْﱲ ۭ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
اهلل َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٠٥
َﺎاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َۚﻻ ﻳ َ ُ ُّ
اے ايمان والو! اپنی فکر کرو ،جب تم راه راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراه رہے اس
سے تمہارا کوئی نقصان نہيں ) (١ﷲ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وه تم سب کو بتال دے
گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔
١٠٥۔ ١بعض لوگوں کے ذہن ميں ظاہری الفاظ سے يہ شبہ پيدا ہوا کہ اپنی اصالح اگر کر لی
جائے تو کافی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری نہيں ہے۔ ليکن يہ مطلب صحيح
نہيں ہے کيونکہ امر بالمعروف کا فريضہ بھی نہايت اہم ہے۔ اگر ايک مسلمان يہ فريضہ ہی
ترک کر دے گا تو اسکا تارک ہدايت پر قائم رہنے واال کب رہے گا؟ جب کہ قرآن نے )جب تم
خود ہی ہدايت پر چل رہے ہو( کی شرط عائد کی ہے۔ اس لئے جب حضرت ابو بکر صديق
رضی ﷲ کے علم ميں يہ بات آئی تو انہوں نے فرمايا ' لوگو! تم آيت کو غلط جگہ استعمال کر
رہے ہو ،ميں نے تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ،جب لوگ برائی
ہوتے ہوئے ديکھ ليں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کريں تو قريب ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی انہيں اپنے
عذاب کی گرفت ميں لے لے۔ اس لئے آيت کا صحيح مطلب يہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے
باوجود اگر لوگ نيکی کا راستہ اختيار نہ کريں يا برائی سے باز نہ آئيں تو تمہارے لئے يہ
نقصان ده نہيں ہے جب کہ تم خود نيکی پر قائم اور برائی سے مجتنب ہو۔ البتہ ايک صورت ميں
امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ترک جائز ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت
نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطره ہے اس صورت ميں فان لم يستطع فبقلبہ وذلک
اضعف االيمان کے تحت اس کی گنجائش ہے آيت بھی اس صورت کی متحمل ہے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭ َّ ِ
ﴐﺑْ ُ ْﱲ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﺎ َﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُ ْﲂ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ُﺔ
ﴬ َا َﺣﺪَ ُ ُﰼ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ِﺣ ْ َﲔ اﻟْ َﻮ ِﺻ َّﻴ ِﺔ اﺛْ ٰ ِﲍ َذ َوا ﻋَﺪْ لٍ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ َا ْو ٰاﺧ َٰﺮ ِن ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْ ِﲑُ ْﰼ ِا ْن َاﻧ ُ ْْﱲ َ َ
َﺎاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﺷَ ﻬَﺎ َد ُة ﺑَﻴْ ِﻨ ُ ْﲂ ِا َذا َﺣ َ َ
َ
ْ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ﻓَ ُﻴ ْﻘ ِﺴ ٰﻤ ِﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل ِا ِن ْارﺗَ ْﺒ ُ ْﱲ َﻻ ﻧ َ ْﺸ َ ِﱰ ْي ِﺑ ٖﻪ ﺛَـ َﻤﻨًﺎ َّوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن َذا ﻗُ ْﺮ ٰﰉ ۙ َو َﻻ ﻧَ ْﻜ ُ ُﱲ ﺷَ ﻬَﺎ َد َة ٰ ّ ِ
ۙاهلل ِاانَّ ٓ ِا ًذا ﻟ َّ ِﻤ َﻦ ٰاﻻ ِﺛ ِﻤ ْ َﲔ
اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۭ ْﲢﺒ ُِﺴ ْﻮﳖَ ُ َﻤﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َّ
١٠٦
اے ايمان والو! تمہارے آپس ميں دو شخص کا گواه ہونا مناسب ہے جبکہ تم ميں سے کسی کو
موت آنے لگے اور وصيت کرنے کا وقت ہو وه دو شخص ايسے ہوں کہ ديندار ہوں خواه تم
سے ہوں ) (١يا غير لوگوں ميں سے دو شخص ہوں اگر تم کہيں سفر ميں گئے ہو اور تمہيں
موت آجائے ) (٢اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو پھر دونوں ﷲ کی قسم
کھائيں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہيں لينا چاہتے ) (٣اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو
اور ﷲ ٰ
تعالی کی بات کو ہم پوشيده نہ کريں گے ہم اس حالت ميں سخت گناه گار ہوں گے۔
١٠٦۔ ١تم ميں سے ہوں کا مطلب بعض نے يہ بيان کيا ہے کہ مسلمانوں ميں سے ہوں اور بعض
نے کہا ہے )وصيت کرنے والے( کے قبيلے سے ہوں ،اسی طرح)آخران من غيرکم( ميں دو
مفہوم ہونگے۔ يعنی من غيرکم سے مراد يا غير مسلم اہل کتاب ہوں گے يا موصی کے قبيلے
کے عالوه کسی اور قبيلے سے۔
١٠٦۔ ٢يعنی سفر ميں کوئی ايسا شديد بيمار ہو جائے کہ جسے زنده بچنے کی اميد نہ ہو تو وه
سفر ميں دو عادل گواه بنا کر جو وصيت کرنا چاہے ،کر دے۔
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١٠٦۔ ٣يعنی مرنے والے موصی کے ورثا کو شک پﮍ جائے کہ ان اوصيا نے مال ميں خيانت يا
تبديلی کی ہے تو نماز کے بعد يعنی لوگوں کی موجودگی ميں ان سے قسم ليں اور وه قسم کھا
کے کہيں ہم اپنی قسم کے عوض دنيا کا کوئی فائده حاصل نہيں کر رہے ہيں۔ يعنی جھوٹی قسم
نہيں کھا رہے۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻋُ ِ َﱶ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﳖَّ ُ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﺤﻘَّﺎ ٓ ِاﺛْ ًﻤﺎ ﻓَ ٰﺎﺧ َٰﺮ ِن ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻣ ِٰﻦ َﻣ َﻘﺎ َﻣﻬُ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ َﺤ َّﻖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ْ َاﻻ ْوﻟ َ ٰ ِﲔ ﻓَ ُﻴ ْﻘ ِﺴ ٰﻤ ِﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻟَﺸَ ﻬَﺎ َدﺗُﻨَﺎ ٓ َا َﺣ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ﻬَﺎدَﲥِ ِ َﻤﺎ َو َﻣﺎ ا ْﻋ َﺘﺪَ ﻳْﻨَﺎ ٓ ڮ ِاانَّ ٓ
ِا ًذا ﻟ َّ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٠٧
پھر اگر اس کی اطالع ہو کہ وه دونوں گواه کسی گناه کے مرتکب ہوئے ہيں ) (٣تو ان لوگوں
ميں سے جن کے مقابلہ ميں گناه کا ارتکاب ہوا تھا اور وه شخص جو سب ميں قريب تر ہيں
جہاں وه دونوں کھﮍے ہوئے تھے ) (٢يہ دونوں کھﮍے ہوں پھر دونوں ﷲ کی قسم کھائيں کہ
باليقين ہماری يہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زياده راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہيں کيا،
ہم اس حالت ميں سخت ظالم ہونگے۔
١٠٧۔ ١يعنی جھوٹی قسميں کھائيں ہيں۔
١٠٧۔ ٢اوليان ،اولی کا تثنيہ ہے ،مراد ہے ميت يعنی موصی )وصيت کرنے واال( کے قريب
ترين دو رشتے دار من الذين استحق عليہم کا مطلب يہ ہے جن کے مقابلے پر
گناه کا ارتکاب ہوا تھا يعنی جھوٹی قسم کا ارتکاب کر کے ان کو ملنے واال مال ہﮍپ کر ليا تھا،
االوليان يہ يا تو ھما مبتدا محذوف کی خبر ہے يا يقومان يا آخران کی ضمير سے بدل ہے۔ يعنی
يہ دو قريبی رشتہ دار ،ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے ميں اپنی قسم ديں گے۔
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ١٠٨ۧ
اﲰ ُﻌ ْﻮا ۭ َو ٰ ّ ُ
ٰذ ِ َكل َاد ٰ ْٓﱐ َا ْن َّ ْايﺗ ُْﻮا ِابﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة ﻋَ ٰﲇ َو ْ ِهجﻬَﺎ ٓ َا ْو َﳜَﺎﻓُ ْﻮٓا َا ْن ﺗُ َﺮ َّد َاﻳْ َﻤ ٌﺎن ﺑ َ ْﻌﺪَ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ َۭواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل َو ْ َ
يہ قريب ذريعہ ہے اس امر کا کہ وه لوگ واقعہ کو ٹھيک طور پر ظاہر کريں يا اس بات سے ڈر
جائيں کہ ان کے قسم لينے کے بعد قسميں الٹی پﮍ جائيں گی ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو اور
سنو! اور ﷲ ٰ
تعالی فاسق لوگوں کو ہدايت نہيں کرتا۔
١٠٨۔ ١يہ اس فائدے کا ذکر ہے جو اس حکم ميں پنہاں ہے ،جس کا ذکر يہاں کيا گيا وه يہ کہ يہ
طريقہ اختيار کرنے ميں اوصيا صحيح صحيح گواہی ديں گے کيونکہ انہيں خطره ہوگا کہ اگر ہم
نے خيانت يا دروغ گوئی يا تبديلی کا ارتکاب کيا تو يہ کاروائياں خود ہم پر الٹ سکتی ہيں۔ اس
واقعہ کی شان نزول ميں بديل بن ابی مريم کا واقعہ بيان کيا جاتا ہے کہ وه شام تجارت کی
غرض سے گئے ،وہاں بيمار اور قريب المرگ ہوگئے ،ان کے پاس سامان ايک چاندی کا پيالہ
تھا جو انہوں نے دو عيسائيوں کے سپرد کر کے اپنے رشتہ داروں تک پہنچانے کی وصيت کر
دی اور فوت ہوگئے ،يہ دونوں وصی جب واپس آئے تو پيالہ تو انہوں نے بيچ کر پيسےآپس ميں
تقسيم کرلئے اور باقی سامان ورثا کو پہنچا ديا۔ سامان ميں ايک رقعہ بھی تھا
جس ميں سامان کی فہرست تھی جس کی رو سے چاندی کا پيالہ گم تھا ،ان سے کہا گيا تو انہوں
نے جھوٹی قسم کھالی ليکن بعد ميں پتہ چل گيا کہ وه پيالہ انہوں نے فالں صراف کو بيچا ہے۔
چنانچہ انہوں نے ان غير مسلموں کے مقابلے ميں قسميں کھا کر ان سے پيالے کی رقم وصول
کی۔ يہ روايت تو سندا ضعيف ہے۔)ترمذی 3059به تحقيق أحمد شاکر( تاہم ايک دوسری سند
سے حضرت ابن عباس سے بھی مختصراً يہ مروی ہے ،جسے عالمہ البانی نے صحيح قرار
ديا ہے )صحيح ترندی(
اهلل ُّاﻟﺮ ُﺳ َﻞ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َﻣﺎ َذا ٓ ُاﺟِ ْﺒ ُ ْﱲ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ ِﻋ ْ َﲅ ﻟَﻨَﺎ ۭ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ ﻋَ َّﻼ ُم اﻟْ ُﻐ ُﻴ ْﻮ ِب ١٠٩
ﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳚ َﻤ ُﻊ ٰ ّ ُ
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جس روز ﷲ ٰ
تعالی تمام پيغمبروں کو جمع کرے گا ،پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کيا جواب
مال تھا ،وه عرض کريں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہيں ) (١تو ہی پوشيده باتوں کو پورا جاننے
واال ہے۔
١٠٩۔ ١انبياء عليہم السالم کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا يا برا جو بھی معاملہ کيا ،اس کا علم
يقينا انہيں ہوگا ليکن وه اپنے علم کی نفی يا تو محشر کی کی ہولناکی اور ﷲ جل جاللہ کی ہيبت
و عظمت کی وجہ سے کريں گے يا اس کا تعلق ان کی وفات کے بعد کے حاالت سے ہوگا۔
عالوه ازيں باطنی امور کا علم تو صرف ﷲ ہی کو ہے۔ اس لئے وه کہيں گے عالم الغيوب تو ہی
ہے نہ کہ ہم۔ اس سے معلوم ہوا انبياء و رسل عالم الغيب نہيں ہوتے ،عالم الغيب صرف ﷲ کی
ذات ہے۔ انبياء کو جتنا کچھ علم ہوتا ہے اوالً تو اس کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو فرائض
رسالت کی ادائيگی کے لئے ضروری ہوتے ہيں۔ ثانيا ان سے بھی ان کو بذريعہ وحی آگاه کيا
جاتا ہے۔ حاالنکہ عالم الغيب وه ہوتا ہے۔ جس کو ہرچيز کا علم ذاتی طور پر ہو ،نہ کہ کسی
کے بتالنے پر اور جس کو بتالنے پر کسی چيز کا علم حاصل ہو اسے عالم الغيب نہيں کہا جاتا۔
نہ وه عالم الغيب ہوتا ہی ہے۔ فافھم وتدبر وال تکن من الغافلين
اهلل ﻳٰ ِﻌﻴ َْﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﻧ ْﻌ َﻤ ِ ْﱵ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َوﻋَ ٰﲇ َو ِ َادلﺗِ َﻚ ۘ ِا ْذ َاﻳَّﺪْ ﺗ َُّﻚ ﺑ ُِﺮ ْوحِ اﻟْ ُﻘﺪُ ِس ۣ ﺗُ َ ِﳫّ ُﻢ اﻟﻨَّ َﺎس ِﰲ اﻟْ َﻤﻬْ ِﺪ َو َﻛﻬ ًْﻼ ۚ َوِا ْذ ﻋَﻠ َّ ْﻤ ُﺘ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
اﻟﻄ ْ ِﲔ ﻛ َﻬ ْﻴﺌَﺔ َّ
َواﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ َو ِاﻻ ِﳒ ْﻴ َﻞ ۚ َوِا ْذ َ ْﲣﻠُ ُﻖ ِﻣ َﻦ ِّ
اﻟﻄ ْ ِﲑ ِ ِاب ْذ ِ ْﱐ ﻓَﺘَ ْﻨ ُﻔﺦُ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ ُن َﻃ ْ ًﲑا ِ ِاب ْذ ِ ْﱐ َوﺗ ْ ُِﱪ ُٔي َاﻻ ْﻛـ َﻤ َﻪ َو َاﻻ ْﺑ َﺮ َص ِ ِاب ْذ ِ ْﱐ ۚ َوِا ْذ ُ ْﲣ ِﺮ ُج اﻟ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ِ ِاب ْذ ِ ْﱐ ۚ
ْ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
َ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َﻋ ْﻨ َﻚ ِا ْذ ﺟِ ﺌْﳤَ ُ ْﻢ ِابﻟ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ َﻘﺎ َل ِاذل ْﻳ َﻦ ﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ا ْن ﻫ َٰﺬا ٓ اﻻ ﲮ ٌْﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١١٠
َوِا ْذ َﻛ َﻔ ْﻔ ُﺖ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
جب کہ ﷲ ٰ
عيسی بن مريم! ميرا انعام ياد کرو جو تم پر اور
تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے
ٰ
تمہاری والده پر ہوا جب ميں نے تم کو روح القدس ) (١سے تائيد دی۔ تم لوگوں سے کالم کرتے
تھے گود ميں بھی ) (٢اور بﮍی عمر ميں بھی جب کہ ميں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتيں
اور تورات اور انجيل کی تعليم دی ) (٣اور جب کہ تم ميرے حکم سے گارے سے ايک شکل
بناتے تھے جيسے پرندے کی شکل ہوتی ہے پھر تم اس کے اندر پھونک مار ديتے تھے جس
سے وه پرنده بن جاتا تھا ميرے حکم سے اور تم اچھا کر ديتے تھے مادر زاد اندھے کو اور
کوڑھی کو ميرے حکم سے جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھﮍا کر ليتے تھے ميرے حکم سے
) (٤اور جب کہ ميں نے بنی اسرائيل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دليليں لے کر آئے
تھے ) (٥پھر ان ميں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ بجز کھلے جادو کے يہ اور کچھ بھی نہيں
)(٦۔
١١٠۔ ١اس سے مراد حضرت جبرائيل عليہ السالم ہيں جيسا کہ سوره بقره کی آيت نمبر  ٨٧ميں
گزرا۔
١١٠۔ ٢گود ميں اسوقت کالم کيا ،جب حضرت مريم عليہا السالم اپنے اس نومولود )بچے( کو
لے کر اپنی قوم ميں آئيں اور انہوں نے اس بچے کو ديکھ کر تعجب کا اظہار کيا اور اس کی
بابت استفسار کيا تو ﷲ کے حکم سے حضرت
عيسی نے شير خوارگی کے عالم ميں کالم کيا
ٰ
اور بﮍی عمر ميں کالم سے مراد ،نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد دعوت تبليغ ہے۔
١١٠۔ ٣اس کی وضاحت سوره آل عمران کی آيت نمبر  ٤٨ميں گزر چکی ہے۔
١١٠۔ ٤ان معجزات کا ذکر بھی مذکوره سورت کی آيت نمبر  ٤٩ميں گزر چکا ہے۔
عيسی عليہ السالم کے قتل
١١٠۔ ٥يہ اشاره ہے اس سازش کی طرف جو يہوديوں نے حضرت
ٰ
کرنے اور سولی دينے کے لئے تيار کی تھی۔ جس سے ﷲ ٰ
تعالی نے بچا کر انہيں آسمان پر اٹھا
ليا تھا۔ مالحظہ ہو سورةء آل عمران آيت ٥٤۔
١١٠۔ ٦ہر نبی کے مخالفين ،آيات ٰالہی اور معجزات ديکھ کر انہيں جادو ہی قرار ديتے رہے
ہيں ،حاالنکہ جادو تو شعبده بازی کا ايک فن ہے ،جس سے انبياء عليہ السالم کو کيا تعلق
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ہوسکتا ہے۔ عالوه ازيں انبياء کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات قادر مطلق ﷲ تبارک
وتعالی کی قدرت و طاقت کا مظہر ہوتے تھے کيونکہ وه ﷲ ہی کے حکم سے اور اس کی
مشيت و قدرت سے ہوتے تھے کسی نبی کے اختيار ميں يہ نہيں تھا کہ وه جب چاہتا ﷲ کے
حکم اور مشيت کے بغير کوئی معجزه صادر کر کے دکھا ديتا اسی لئے يہاں بھی ديکھ ليجئے
کہ حضرت عيسیٰ عليہ السالم کے ہر معجزے کے ساتھ ﷲ نے چار مرتبہ يہ فرمايا باذنی کہ ہر
معجزه ميرے حکم سے ہوا ہے۔ يہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے مشرکين مکہ
نے مختلف معجزات کے دکھانے کا مطالبہ کيا جس کی تفصيل سوره بنی اسرائيل آيت نمبر
٩١۔ ٩٣ميں ذکر کی گئی ہے تو اس کے جواب ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہی فرمايا
)سبحان ربی ھل کنت اال بشرا رسوال( ميرا رب پاک ہے يعنی وه تو اس کمزوری سے پاک ہے
کہ وه يہ چيزيں نہ دکھا سکے وه تو دکھا سکتا ہے ليکن اس کی حکمت اس کی مقتضی ہے يا
نہيں؟ يا کب مقتضی ہوگی؟ اس کا علم اسی کو ہے اور اسی کے مطابق وه فيصلہ کرتا ہے ليکن
ميں تو صرف بشر اور رسول ہوں يعنی ميرے اندر يہ معجزات دکھانے کی اپنے طور پر طاقت
نہيں ہے بہرحال انبياء کے معجزات کا جادو سے کوئی تعلق نہيں ہوتا اگر ايسا ہوتا تو جادوگر
اس کا توڑ مہيا کرليتے ليکن حضرت
موسی عليہ السالم کے واقعے سے ثابت ہے کہ دنيا بھر
ٰ
کے جمع شده بﮍے بﮍے جادوگر بھی حضرت موسیٰ عليہ السالم کے معجزے کا توڑ نہ
کرسکے اور جب ان کو معجزه اور جادو کا فرق واضح طور پر معلوم ہوگيا تو وه مسلمان
ہوگئے۔
َوِا ْذ َا ْو َﺣ ْﻴ ُﺖ ِا َﱃ اﻟْ َﺤ َﻮ ِ ٖارﻳّ َﻦ َا ْن ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِ ْﰊ َوﺑ َِﺮ ُﺳ ْﻮ ِ ْﱄ ۚ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ َو ْاﺷﻬَﺪْ ِ َابﻧَّﻨَﺎ ﻣ ُْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١١١
اور جبکہ ميں نے حواريين کو حکم ديا ) (١کہ تم مجھ پر اور ميرے رسول پر ايمان الؤ انہوں
نے کہا ہم ايمان الئے اور آپ شاہد رہئے کہ ہم پورے فرماں بردار ہيں۔
عيسی عليہ السالم کے پيروکار ہيں جو ان پر ايمان الئے ان
اريﱢ ْينَ سے مراد حضرت
ٰ
١١١۔َ ١ح َو ِ
کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد  ٢١بيان کی جاتی ہے۔ وحی سے مراد وه وحی نہيں
ہے جو بذريعہ فرشتہ انبياء عليہ السالم پر نازل ہوتی تھيں بلکہ يہ وحی الہام ہے ،جو ﷲ ٰ
تعالی
موسی عليہ السالم
کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں ميں کردی جاتی تھی ،جيسے حضرت
ٰ
کی والده حضرت مريم عليہ السالم کو اسی قسم کا الہام ہوا جسے قرآن نے وحی سے ہی تعبير
کيا۔
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١١٢
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۭ ﻗَﺎ َل اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ِا ْذ ﻗَﺎ َل اﻟْ َﺤ َﻮ ِارﻳ ُّ ْﻮ َن ﻳٰ ِﻌﻴ َْﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻊ َرﺑ ُّ َﻚ َا ْن ﻳ ُّ َ ِّﲋ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َﻣﺎۗﯨِٕﺪَ ًة ِّﻣ َﻦ َّ
عيسی بن مريم! کيا آپ کا رب
وه وقت ياد کے قابل ہے جب کہ حواريوں نے عرض کيا کہ اے
ٰ
ايسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ايک خوان نازل فرما دے؟ ) (١آپ نے فرمايا کہ ﷲ سے
ڈرو اگر تم ايمان والے ہو )(٢۔
١١٢۔َ ١مائِ َدةً ايسے برتن )سينی پليٹ يا ٹرے وغيره( کو کہتے ہيں جس ميں کھانا ہو۔ اسی لئے
دسترخواں بھی اس کا ترجمہ کر ليا جاتا ہے کيونکہ اس پر بھی کھانا چنا ہوتا ہے۔ سورت کا نام
بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اس ميں اس کا ذکر ہے۔ حواريين نے مزيد اطمينان قلب کے ليے
يہ مطالبہ کيا جس طرح حضرت ابراہيم عليہ السالم نے احيائے موتی کے مشاہدے کی خواہش
ظاہر فرمائی تھی۔
٢١٢۔ ٢يعنی يہ سوال مت کرو ،ممکن ہے يہ تمہاری آزمائش کا سبب بن جائے کيونکہ حسب
طلب معجزه دکھائے جانے کے بعد اس قوم کی طرف سے ايمان ميں کمزوری عذاب کا بن
سکتی ہے۔ اس لئے حضرت
عيسی عليہ السالم نے انہيں اس مطالبے سے روکا اور انہيں ﷲ
ٰ
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سے ڈرايا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے وحی کے لفظ سے يہ استدالل کيا ہے کہ
موسی عليہ السالم کی والده اور حضرت مريم نبی تھيں اس لئے کہ ان پر بھی ﷲ کی
حضرت
ٰ
طرف سے وحی آئی تھی صحيح نہيں۔ اس لئے کہ يہ وحی ،وحی الہام ہی تھی جيسے يہاں
اوحيت الی الحوارين ميں ہے يہ وحی رسالت نہيں ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن انَّ ْ ُ َ
ﰻ ِﻣﳯْ َﺎ َوﺗ َْﻄ َﻤﯩ َّﻦ ﻗُﻠُ ْﻮﺑُﻨَﺎ َوﻧ َ ْﻌ َ َﲅ َا ْن ﻗَﺪْ َﺻﺪَ ْﻗﺘَﻨَﺎ َوﻧَ ُﻜ ْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ١١٣
ِٕ
وه بولے کہ ہم يہ چاہتے ہيں کہ اس ميں سے کھائيں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمينان ہو جائے
اور ہمارا يقين اور بﮍھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بوال ہے اور ہم گواہی دينے والوں ميں سے
ہوجائيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ْﻴﺪً ا ِ ّ َﻻ َّو ِﻟﻨَﺎ َو ٰا ِﺧ ِﺮانَ َو ٰاﻳ َ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻨ َﻚ ۚ َو ْار ُز ْﻗﻨَﺎ َو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِز ِﻗ ْ َﲔ ١١٤
ﻗَﺎ َل ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ اﻟ ٰﻠ ّﻬُ َّﻢ َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا ْﻧ ِﺰ ْل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َﻣﺎۗﯨِٕﺪَ ًة ِ ّﻣ َﻦ َّ
عيسی ابن مريم نے دعا کی کہ اے ﷲ اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما
ٰ
کہ وه ہمارے لئے يعنی ہم ميں جو اول ہيں اور جو بعد کے ہيں سب کے لئے ايک خوشی کی
بات ہو جائے ) (١اور تيری طرف سے ايک نشانی ہو جائے اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے
اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔
١١٤۔ ١اسالمی شريعتوں ميں عيد کا مطلب يہ نہيں رہا کہ قومی تہوار کا ايک دن ہو جس ميں
تمام اخالقی قيود اور شريعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بےہنگم طريقے سے طرب و
مسرت کا اظہار کيا جائے ،چراغاں کيا جائے اور جشن منايا جائے ،جيسا کہ آجکل اس کا يہی
عيسی
مفہوم سمجھ ليا گيا ہے اور اسی کے مطابق تہوار منائے جاتے ہيں۔ يہاں بھی حضرت
ٰ
عليہ السالم نے اس دن عيد منانے کی خواہش کا اظہار کيا ہے اس سے ان کا مطلب يہی ہے کہ
ہم تعريف و تمجيد اور تکبير و تحميد کريں۔ بعض اہل بدعت اس عيد مائده سے عيد ميالد کا
جواز ثابت کرتے ہيں حاالنکہ اول تو يہ ہماری شريعت سے پہلے کی شريعت کا واقعہ ہے
جسے اگر اسالم برقرار رکھنا چاہتا تو وضاحت کردی جاتی دوسرے يہ پيغمبر کی زبان سے
عيد بتانے کی خواہش کا اظہار ہوا تھا اور پيغمبر بھی ﷲ کے حکم سے شرعی احکام بيان
کرنے کا مجاز ہوتا ہے تيسرے عيد کا مفہوم و مطلب بھی وه ہوتا ہے جو مذکوره باال سطروں
ميں بيان کيا گيا ہے جب کہ عيد ميالد ميں ان ميں سے کوئی بات بھی نہيں ہے لہذا عيد ميالد
کے بدعت ہونے ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے۔ اسالم ميں صرف دو ہی عيديں ہيں جو اسالم
ٰ
االضحی۔ ان کے عالوه کوئی تيسری عيد نہيں۔
نے مقرر کی ہيں ،عيد الفطر اور عيد
اهلل ِا ِ ّ ْﱏ ُﻣ َ ِّﲋﻟُﻬَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ﺑ َ ْﻌﺪُ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻓَ ِﺎ ِ ّ ْ ٓﱏ ُاﻋَ ِّﺬﺑُ ٗﻪ ﻋَ َﺬ ًااب َّﻻ ٓ ُاﻋَ ِّﺬﺑُ ٗ ٓﻪ َا َﺣﺪً ا ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١١٥ۧ
ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
حق ٰ
تعالی نے ارشاد فرمايا کہ ميں وه کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے واال ہوں ،پھر جو شخص تم
ميں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو ميں اس کو ايسی سزا دوں گا کہ وه سزا دنيا جہان
والوں ميں سے کسی کو نہ دونگا )(١
١١٥۔ ١يہ َمائِ َد ةً )خوان طعام( آسمان سے اترا يا نہيں؟ اس کی بابت کوئی صحيح مرفوع حديث
نہيں۔ اکثر علماء )امام شوکانی اور امام ابن ضرير طبری سميت( اس کے نزول کے قائل ہيں اور
ان کا استدالل قرآن کے الفاظ )اَ ﱠن ُمن ﱢَزلُھَا َعلَ ْي ُک ْم( سے ہے کہ يہ ﷲ کا وعده ہے جو يقينا سچا ہے
ليکن اس ﷲ کی طرف سے يقينی وعده قرار دينا اس لئے صحيح نہيں معلوم ہوتا کہ اگلے الفاظ
فَ َم ْن يﱠ ْکفُرْ اس وعدے کو مشروط ظاہر کرتے ہيں۔ اس لئے دوسرے علماء کہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی
کی طرف سے يہ شرط سن کر کہ انہوں نے کہا کہ پھر ہميں اس کی ضرورت نہيں۔ جس کے
بعد اس کا نزول نہيں ہوا۔ امام ابن کثير نے ان آثار کی اسانيد کو جو امام مجاہد اور حضرت
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حسن بن بصری سے منقول ہيں صحيح قرار ديا ہے نيز کہا ہے کہ ان آثار کی تائيد اس بات سے
بھی ہوئی ہے کہ نزول مائده کی کوئی شہرت عيسائيوں ميں ہے نہ اس کی کتابوں ميں درج ہے۔
حاالنکہ اگر يہ نازل ہوا ہوتا تو اسے ان کے ہاں مشہور بھی ہونا چاہيے تھا اور کتابوں ميں بھی
تواتراً ہوتا يا کم از کم آحاد سے نقل ہونا چاہيے تھا۔
اهلل ﻳٰ ِﻌﻴ َْﴗ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َء َاﻧ َْﺖ ﻗُﻠْ َﺖ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َّ ِاﲣ ُﺬ ْو ِ ْﱐ َو ُا ِ ّﻣ َﻲ ِا ٰﻟــﻬ ْ َِﲔ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻗَﺎ َل ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْ ٓﱄ َا ْن َاﻗُ ْﻮ َل َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﱄ ۤ ِﲝ ّ ٍَﻖ ڲ ِا ْن
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ٓ
ِ
ِ
ﴘ َوﻻ َا ْﻋ ُﲅ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔﺴ َﻚ ۭاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ ﻋَﻼ ُم اﻟ ُﻐ ُﻴ ْﻮ ِب ١١٦
ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻗُﻠْ ُﺘ ٗﻪ ﻓَﻘَﺪْ ﻋَﻠ ْﻤﺘَ ٗﻪ ۭ ﺗَ ْﻌ ُﲅ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔ ْ
اور وه وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ ﷲ ٰ
عيسی بن مريم! کيا تم نے ان
تعالی فرمائے گا اے
ٰ
لوگوں سے کہہ ديا تھا کہ مجھ کو اور ميری ماں کو بھی عالوه ﷲ کے معبود قرار دے لو! )(١
عيسی عرض کريں گے کہ ميں تو تجھ کو منزه سمجھتا ہوں ،مجھ کو کسی طرح زيبا نہ تھا کہ
ٰ
ميں ايسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہيں ،اگر ميں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس
کا علم ہوگا ،تو تو ميرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور ميں تيرے نفس ميں جو کچھ
ہے اس کو نہيں جانتا ) (٢تمام غيبوں کے جاننے واال تو ہی ہے۔
١١٦۔ ١يہ سوال قيامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے ﷲ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود
بنالينے والوں کی زجر و توبيخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے ،وه تو ﷲ
کی بارگاه ميں جواب ده ہيں۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ عيسائيوں نے حضرت مسيح عليہ
السالم کے ساتھ حضرت مريم عليہا السالم کو بھی ﷲ )معبود( بناليا ہے۔ تيسری بات يہ معلوم
ہوئی کہ من دون ﷲ ﷲ کے سوا معبود وہی نہيں ہيں جنہيں مشرکين نے پتھر يا لکﮍی کی
مورتيوں کی شکل ميں بنا کر ان کی پوجا کی جس طرح کہ آج کل کے قبر پرست علماء اپنے
عوام کو يہ باور کرا کے مغالطہ ديتے ہيں بلکہ وه ﷲ کے نزديک بندے بھی من دون ﷲ ميں
عيسی عليہ السالم
شامل ہيں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی جيسے حضرت
ٰ
اور مريم کی عيسائيوں نے کی۔
سی عليہ السالم کتنے واضح الفاظ ميں اپنی بابت علم غيب کی نفی فرما رہے
١١٦۔ ٢حضرت عي ٰ
ہيں۔
اهلل َر ِ ّ ْﰊ َو َرﺑَّ ُ ْﲂ ۚ َو ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا َّﻣﺎ ُد ْﻣ ُﺖ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺗ ََﻮﻓ َّ ْﻴ َﺘ ِ ْﲏ ُﻛ ْﻨ َﺖ َاﻧ َْﺖ َّاﻟﺮِﻗ ْﻴ َﺐ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭو َاﻧ َْﺖ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﰻ
َﻣﺎ ﻗُﻠْ ُﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ ِا َّﻻ َﻣﺎ ٓ َا َﻣ ْﺮﺗ ِ َْﲏ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ ١١٧
َْ
ميں نے تو ان سے اور کچھ نہيں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمايا تھا
کہ تم ﷲ کی بندگی اختيار کرو جو ميرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ) (١ميں ان پر
گواه رہا جب تک ان ميں رہا۔ پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا ليا تو تو ہی ان پر مطلع رہا )(٢۔ اور
تو ہرچيز کی پوری خبر رکھتا ہے۔
عيسی عليہ السالم نے توحيد و عبادت رب کی يہ دعوت عالم شير خوارگی ميں
١١٧۔ ١حضرت
ٰ
بھی دی ،جيسا کہ سوره مريم ميں ہے اور عمر جوانی و کہولت ميں بھی۔
١١٧۔ ٢توفيتنی کا مطلب ہے جب تو نے مچھے دنيا سے اٹھاليا جيسا کہ اس کی تفصيل سوره آل
عمران کی آيت  ۵۵ميں گزر چکی ہے اس سے يہ بات معلوم ہوئی کہ پيغمبروں کو اتنا ہی علم
ہوتا ہے جتنا ﷲ کی طرف سے انہيں عطا کيا جاتا ہے يا جن کا مشاہده وه اپنی زندگی ميں اپنی
آنکھوں سے کرتے ہيں۔ ان کے عالوه ان کو کسی بات کا علم نہيں ہوتا۔ جب کہ عالم الغيب وه
ہوتا ہے جسے بغير کسی کے بتالئے ہرچيز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک پر
محيط ہوتا ہے۔ يہ صفت علم ﷲ کے سوا کسی اور کے اندر نہيں اس لئے عالم الغيب صرف
ايک ﷲ ہی کی ذات ہے اس کے عالوه کوئی عالم الغيب نہيں حديث ميں آتا ہے کہ ميدان محشر
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ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگيں گے تو فرشتے ان کو پکﮍ
کر دوسری طرف لے جائيں گے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم فرمائيں گے ان کو آنے دو يہ تو ميرے
امتی ہيں فرشتے آ کر بتالئيں گے انک التدری ما احدثوا بعدک اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم آپ
نہيں جانتے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے بعد انہوں نے دين ميں کيا کيا بدعتيں ايجاد کيں جب
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يہ سنيں گے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ميں بھی اس وقت يہی
عيسی عليہ السالم نے کہا )وکنت عليھم شھيدا ما دمت فيھم فلما
کہوں گا جو العبد الصالح حضرت
ٰ
توفيتنی کنت انت الرقيب عليھم )صحيح بخاری ،صحيح مسلم(
ِا ْن ﺗُ َﻌ ِّﺬﲠْ ُ ْﻢ ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ ِﻋ َﺒﺎدُكَ ۚ َوا ِْن ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ١١٨
اگر تو ان کو سزا دے تو يہ تيرے بندے ہيں اور اگر تو معاف فرما دے تو تو زبردست ہے
حکمت واال ہے۔
١١٨۔ ١يعنی مطلب يہ کہ يا ﷲ! ان کا معاملہ تيری مشيت کے سپرد ہے اس لئے کہ تو فعال لما
يريد بھی ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تجھ سے کوئی باز پرس کرنے واال بھی نہيں ہے ال
يسئل عما يفعل وھم يسئلون )االنبياء( ﷲ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہيں ہوگی لوگوں
سے ان کے کاموں کی باز پرس ہوگی۔ گويا آيت ميں ﷲ کے سامنے بندوں کی عاجزی وبے
بسی کا اظہار بھی ہے اور ﷲ کی عظمت و جاللت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے
کا بيان بھی اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی سبحان ﷲ!
کيسی عجيب و بليغ آيت ہے اسی لئے حديث ميں آتا ہے کہ ايک رات نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر
نوافل ميں اس آيت کو پﮍھتے ہوئے ايسی کيفيت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت ميں اسے ہی
پﮍھتے رہے حتی کہ صبح ہوگئی۔ )مسند احمد جلد  ۵ص (١١٩
اهلل َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو َرﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ۭ ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ
ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
ﴈ ّٰ ُ
اهلل ٰﻫ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ ٰ ّ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ِﺻﺪْ ﻗُﻬ ُْﻢ ۭ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٌﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدلﻳْ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ َر ِ َ
١١٩
ﷲ ارشاد فرمائے گا کہ يہ وه دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا
) (١ان کو باغ مليں گے جن کے نيچے نہريں جاری ہونگی جن ميں وه ہميشہ ہميشہ کو رہيں
گے ﷲ ٰ
تعالی ان سے راضی اور خوش اور يہ ﷲ سے راضی اور خوش ہيں ،يہ بﮍی بھاری
کاميابی ہے۔
١١٩۔١حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہ نے اس کے معنی يہ بيان فرمائے ہيں ،وه دن ايسا ہوگا
کہ صرف توحيد ہی موحدين کو نفع پہنچائے گی ،يعنی مشرکين کی معافی اور مغفرت کی کوئی
صورت نہيں ہوگی۔
ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ۭ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ١٢٠ۧ
ﰻ َْ
كل َّ
ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمين کی اور ان چيزوں کی جو ان ميں موجود ہيں اور وه ہر
شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
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سورة النعام
)سورة النعام ۔ سوره نمبر  ٦۔ تعداد آيات (١٦٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟ َّﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم کرنے واال ہے
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﺟ َﻌ َﻞ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ َواﻟﻨُّ ْﻮ َر ڛ ُ َّﰒ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮ َن Ǻ
َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
تمام تعريفيں ﷲ ہی کے الئق ہيں جس نے آسمانوں کو اور زمين کو پيدا کيا اور تاريکيوں اور
نور کو بنايا ) (١پھر بھی کافر لوگ )غير ﷲ کو( اپنے رب کے برابر قرار ديتے ہيں۔
١۔ ١ظلمات سے رات کی تاريکی اور نور سے دن کی روشنی يا کفر کی تاريکی اور ايمان کی
روشنی مراد ہے۔ نور کے مقابلے ميں ظلمات کو جمع ذکر کيا گيا ہے ،اس لئے کہ ظلمات کے
اسباب بھی بہت سے ہيں اور اس کی قسميں بھی متعدد ہيں اور نور کا ذکر بطور جنس ہے جو
اپنی قسموں ميں شامل ہے )فتح القدير( يہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہدايت اور ايمان کا راستہ
ايک ہی ہے چار يا پانچ يا متعدد نہيں ہيں اس لئے نور کو واحد ذکر کيا گيا ہے۔
١۔ ٢يعنی اس کے ساتھ دوسروں کو شريک ٹھہراتے ہيں۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ ُ َّﰒ ﻗَ ٰ ٓﴣ َا َﺟ ًﻼ ۭ َو َا َﺟ ٌﻞ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ُ َّﰒ َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻤ َ ُﱰ ْو َن Ą
وه ايسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنايا ) (١پھر ايک وقت معين کيا ) (٢اور دوسرا معين وقت
خاص ﷲ ہی کے نزديک ہے ) (٣پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔
٢۔ ١يعنی تمہارے باپ آدم عليہ السالم کو ،جو تمہاری اصل ہيں اور جن سے تم سب نکلے ہو۔
اس کا ايک دوسرا مطلب يہ بھی ہو سکتا ہے تم جو خوراک اور غذائيں کھاتے ہو ،سب زمين
سے پيدا ہوتی ہيں اور انہيں غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر ميں جا کر تخليق انسانی کا
باعث بنتا ہے۔ اس لحاظ سے گويا تمہاری پيدائش مٹی سے ہوئی۔
٢۔ ٰ ٢يعنی موت کا وقت۔
٢۔٣يعنی آخرت کا وقت ،اس کا علم صرف ﷲ ہی کو ہے۔ گويا پہلی اجل سے مراد پيدائش سے
لے کر موت تک انسان کی عمر ہے اور دوسری اجل مسمٰ ی ہے۔ مراد انسان کی موت سے لے
کر وقوع قيامت تک دنيا کی کل عمر ہے ،جس کے بعد وه زوال و فنا سے دوچار ہو جائے گی
اور ايک دوسری دنيا يعنی آخرت کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
٢۔ ٤يعنی قيامت کے وقوع ميں جيسا کہ کفار و مشرکين کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی
ميں مل جائيں گے تو کس طرح سے دوباره زنده کيا جاسکے گا؟ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا جس نے
تمہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا دوباره بھی وہی ﷲ تمہيں زنده کرے گا۔) سوره يسين(
ﴎُ ْﰼ َو َ ْهج َﺮُ ْﰼ َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن Ǽ
َوﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِ َّ
اهلل ِﰲ َّ
اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں ميں بھی اور زمين ميں بھی ،وه تمہارے پوشيده احوال کو
بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا
ہے )(١۔
ٰ
٣۔ ١اہل سنت کا عقيده ہے کہ ﷲ تعالی خود تو عرش پر ہے ،جس طرح اس کی شان کے الئق
ہے۔ ليکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ ہے۔ يعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چيز باہر
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تعالی کو عرش پر نہيں مانتے اور کہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
نہيں۔ البتہ بعض گمراه فرقے ﷲ ٰ
تعالی ہر
جگہ موجود ہے اور اس آيت سے اپنے اس عقيدے کا اثبات کرتے ہيں۔ ليکن يہ عقيده جس طرح
غلط ہے يہ دليل بھی صحيح نہيں۔ آيت کا مطلب يہ ہے کہ وه ذات جس کو آسمانوں ميں اور
زمين ميں ﷲ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور آسمانوں اور زمين ميں جس کی حکمرانی ہے اور
آسمانوں اور زمين ميں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے وه ﷲ تمہارے پوشيده اور
ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے )فتح القدير( اس کی اور بھی بعض
توجيہات کی گئی ہيں جنہيں اہل علم تفسيروں ميں مالحظہ کر سکتے ہيں ۔ مثال تفسير طبری و
ابن کثير وغيره۔
َو َﻣﺎ اتَ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ٰاﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ِا َّﻻ َﰷﻧ ُْﻮا َﻋﳯْ َﺎ ُﻣ ْﻌ ِﺮ ِﺿ ْ َﲔ Ć
اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانيوں ميں سے نہيں آتی مگر وه اس سے
اعراض ہی کرتے ہيں
ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ۭ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ َاﻧْۢ ٰﺒۗـ ُﺆا َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن Ĉ
انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹاليا جب کہ وه ان کے پاس پہنچی ،سو جلد يہی ان کو خبر
مل جائے گی اس چيز کی جس کے ساتھ يہ لوگ مذاق کيا کرتے تھے )(١۔
٥۔ ١يعنی اس نکتہ چينی اور تکذيب کا وبال انہيں پہنچے گا اس وقت انہيں احساس ہوگا کہ
کاش! ہم اس کتاب برحق کی تکذيب اور اس کا استھزا نہ کرتے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣﺪْ َر ًارا ۠ َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ َٰﺮ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ ِ ْﻢ ﻓَ َﺎﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِ ْﻢ
َاﻟَ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن َّﻣﻜَّ ٰ ّﳯُ ْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻧ ُ َﻤ ِﻜّ ْﻦ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ َّ
َو َاﻧْﺸَ ْﺎانَ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ﻗَ ْﺮانً ٰا َﺧ ِﺮﻳْ َﻦ Č
کيا انہوں نے ديکھا نہيں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہالک کر چکے ہيں جن کو ہم نے
دنيا ميں ايسی قوت دی تھی کہ تم کو وه قوت نہيں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشيں برسائيں
اور ہم نے ان کے نيچے سے نہريں جاری کيں۔ پھر ہم نے ان کو گناہوں کے سبب ہالک کر ڈاال
) (١اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پيدا کر ديا )(٢۔
٦۔ ١يعنی جب گناہوں کی پاداش ميں تم سے پہلی امتوں کو ہم ہالک کر چکے ہيں درآں حاليکہ
وه طاقتور و قوت ميں بھی تم سے کہيں زياده تھيں اور خوش حالی اور وسائل رزق کی فروانی
ميں بھی تم سے بﮍھ کر تھيں ،تو تمہيں ہالک کرنا ہمارے لئے کيا مشکل ہے؟ اس سے يہ بھی
معلوم ہوا کہ کسی قوم کی محض مادی ترقی اور خوش حالی سے يہ نہيں سمجھ لينا چاہيے کہ
وه بہت کامياب و کامران ہے۔ يہ استدارج وامہال کی وه صورتيں ہيں جو بطور امتحان ﷲ ٰ
تعالی
قوموں کو عطا فرماتا ہے۔ ليکن جب يہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر يہ ساری ترقياں اور
خوش حالياں انہيں ﷲ کے عذاب سے بچانے ميں کامياب نہيں ہوتيں۔
٦۔ ٢تاکہ انہيں بھی پچھلی قوموں کی طرح آزمائيں۔
َوﻟ َ ْﻮ ﻧَ َّﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ِ ْﰲ ِﻗ ْﺮ َﻃ ٍﺎس ﻓَﻠَ َﻤ ُﺴ ْﻮ ُﻩ ِ َابﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ ﻟ َ َﻘﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ْن ﻫ َٰﺬا ٓ ِا َّﻻ ِﲮ ٌْـﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ Ċ
اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو يہ لوگ اپنے ہاتھوں
سے چھو بھی ليتے تب بھی يہ کافر لوگ يہی کہتے کہ يہ کچھ بھی نہيں مگر صريح جادو ہے
)(١
٧۔ ١يہ ان کے عناد جحود اور مکابره کا اظہار ہے کہ اتنے واضح نوشتہ الہٰ ی کے باوجود وه
اسے ماننے کے لئے تيار نہ ہونگے اور اسے ايک سحرانہ کرتب قرار ديں گے۔ جيسے قرآن
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مجيد کے دوسرے مقام پر فرمايا گيا ہے۔ ولو فتحنا عليہم بابا من السماء فظلو فيہ يعرجون لقالوا
انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون )الحجر( اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازه کھول
ديں اور يہ اس پر چﮍھنے بھی لگ جائيں تب بھی کہيں گے آنکھيں متوالی ہوگئی ہيں بلکہ ہم پر
اقـطًا يﱠقُوْ لُوْ ا َس َحابٌ ﱠمرْ ُكوْ ٌم ( 52۔ الطور(44:
جادو کر ديا گيا
َ
ہے۔)واِ ْن ي َﱠروْ ا ِك ْسفًا ﱢمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء َس ِ
اور اگر وه آسمان سے گرتا ہوا ٹکﮍا بھی ديکھ ليں تو کہيں گے کہ تہ بہ تہ بادل ہيں۔ يعنی عذاب
الہی کی کوئی نہ کوئی توجيہ کرليں گے کہ جس ميں مشيت الہی کا کوئی دخل انھيں تسليم کرنا
نہ پﮍے حاالنکہ کائنات ميں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مشيت سے ہوتا ہے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻣ َ ٌ
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ُ َّﰒ َﻻ ﻳ ُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ْو َن Ď
كل ۭ َوﻟ َ ْﻮ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ َﻣﻠَ ًﲀ ﻟ َّ ُﻘ ِ َ
اور يہ لوگ يوں کہتے ہيں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کيوں نہيں اتارا گيا اور اگر ہم فرشتہ
بھی بھيج ديتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی )(١۔
٨۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے انسانوں کی ہدايت و رہنمائی کے لئے جتنے بھی انبياء و رسل بھيجے وه
انسانوں ميں
سے ہی تھے اور ہر قوم ميں اسی کے ايک فرد کو وحی و رسالت سے نواز ديا جاتا تھا۔ يہ اس
لئے کہ اس کے بغير کوئی رسول فريضہ تبليغ و دعوت ادا ہی نہيں کر سکتا تھا ،مثالً اگر
فرشتوں کو ﷲ ٰ
تعالی رسول بنا کر بھيجتا تو ايک تو وه انسانی زبان ميں گفتگو ہی نہ کر پاتے
اور دوسرے وه انسانی جذبات سے عاری ہونے کی وجہ سے انسان کے مختلف حاالت ميں
مختلف کيفيات و جذبات کے سمجھنے سے بھی قاصر رہتے۔ ايسی صورت ميں ہدايت اور
رہنمائی کا فريضہ کس طرح انجام دے سکتے تھے۔؟ اس لئے ﷲ ٰ
تعالی کا انسانوں پر ايک بﮍا
احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنايا۔ چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے بھی اسے بطور
احسان ہی قرآن کريم ميں ذکر فرمايا ہے )لَقَ ْد َم ﱠن ٰ ّ
ﷲُ َعلَي ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ اِ ْذ بَ َع َ
ث فِ ْي ِھ ْم َرسُوْ ًال ﱢم ْن اَ ْنفُ ِس ِھ ْم(
3۔ آل عمران ((164:ﷲ ٰ
تعالی نے مومنوں پر احسان فرمايا جب کہ انہی کی جانوں ميں سے
ايک شخص کو رسول بنا کر بھيجا ليکن پيغمبروں کی بشريت کافروں کے ليے حيرت و
استعجاب کا باعث رہی وه سمجھتے تھے کہ رسول انسانوں ميں سے نہيں فرشتوں ميں سے ہونا
چاہيے گويا ان کے نزديک بشريت رسالت کے شايان شان نہيں تھی جيسا کہ آج کل کے اہل
بدعت بھی يہی سمجھتے ہيں۔ تشابھت قلوبھم اہل کفر و شرک رسولوں کی بشريت کا تو انکار
کر نہيں سکتے تھے کيونکہ وه ان کے خاندان حسب نسب ہرچيز سے واقف ہوتے تھے ليکن
رسالت کا وه انکار کر تے رہے جبکہ آج کل کے اہل بدعت رسالت کا انکار تو نہيں کرتے ليکن
بشريت کو رسالت کے منافی سمجھنے کی وجہ سے رسولوں کی بشريت کا انکار کرتے ہيں
بہرحال ﷲ ٰ
تعالی اس آيت ميں فرما رہا ہے کہ اگر ہم کافروں کے مطالبے پر کسی فرشتے کو
رسول بنا کر بھيجتے يا اس رسول کی تصديق کے لئے ہم کوئی فرشتہ نازل کر ديتے جيسا کہ
يہاں يہی بات بيان کی گئی ہے اور پھر وه اس پر ايمان نہ التے تو انھيں مہلت ديئے بغير ہالک
کر ديا جاتا۔
َوﻟ َ ْﻮ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ َﻣﻠَ ًﲀ ﻟ َّ َﺠ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ َر ُﺟ ًﻼ َّوﻟَـﻠَﺒَ ْﺴـﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣﺎ ﻳَﻠْﺒ ُِﺴ ْﻮ َن Ḍ
اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجويز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر
ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب کا اشکال کر رہے ہيں )(١
٩۔ ١يعنی اگر ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھيجنے کا فيصلہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ وه
فرشتے کی اصل شکل ميں تو انھيں نہيں بھيج سکتا تھا ،کيونکہ اس طرح انسان اس سے خوف
زده ہونے اور قريب و مانوس ہونے کی بجائے ،دور بھاگتے اس لئے ناگزير تھا کہ اسے انسانی
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شکل ميں بھيجا جاتا۔ ليکن تمہارے ليڈر پھر يہی اعتراض اور شبہ پيش کرتے کہ يہ تو انسان ہی
ہے ،جو اس وقت بھی وه رسول کی بشريت کے حوالے پيش کر رہے ہيں تو پھر فرشتے کے
بھيجنے کا کيا فائده۔
َوﻟ َ َﻘ ِﺪ ا ْﺳـﳤُ ْ ِﺰ َٔي ﺑ ُِﺮ ُﺳﻞٍ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ

كل ﻓَ َﺤ َﺎق ِاب َّ ِذل ْﻳ َﻦ َ ِﲯ ُﺮ ْوا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن ۧ 10
اور واقع آپ سے پہلے جو پيغمبر ہوئے ہيں ان کے ساتھ بھی مذاق کيا گيا ہے۔ پھر جن لوگوں
نے ان سے مذاق کيا تھا ان کو اس عذاب نے آگھيرا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔
ﻗُ ْﻞ ِﺳ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُ َّﰒ اﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 11
آپ فرما ديجئے کہ ذرا زمين ميں چلو پھرو پھر ديکھ لو کہ تکذيب کرنے والے کا کيا انجام ہوا۔
َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻗُ ْﻞ ِ ّ ٰ ّ ۭ ِهلل َﻛ َﺘ َﺐ ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َّاﻟﺮ ْ َﲪ َﺔ ۭﻟ َ َﻴ ْﺠ َﻤ َﻌﻨَّ ُ ْﲂ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﺧ ِ ُ
ﻗُ ْﻞ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َّﻣﺎ ِﰲ َّ
12
آپ کہئے کہ جو کچھ آسمانوں ميں اور زمين ميں موجود ہے يہ سب کس کی ملکيت ہے ،آپ
کہہ ديجئے سب ﷲ ہی کی ملکيت ہے ،ﷲ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر الزم فرما ليا ہے ) (٢تم
کو ﷲ قيامت کے روز جمع کرے گا ،اس ميں کوئی شک نہيں ،جن لوگوں نے اپنے آپ کو
گھاٹے ميں ڈاال ہے اور وه ايمان نہيں الئيں گے۔
ٰ
١٢۔ ١جس طرح حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا جب ﷲ تعالی نے مخلوق کو پيدا
َضبِ ْی ـ "يقينا ميری رحمت ميرے غضب پر غالب
فرمايا تو عرش پر لکھ ديا اِ ﱠن َرح َمتِی تَ ْغلِبُ غ َ
ہے" ليکن يہ رحمت قيامت والے دن صرف اہل ايمان کے لئے ہوگی ،کافروں کے لئے رب
سخت غضب ناک ہوگا مطلب يہ ہے کہ دنيا ميں تو اس کی رحمت يقينا عام ہے ،جس سے مومن
اور کافر نيک اور بد فرماں دار اور نافرمان سب ہی فيض ياب ہو رہے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی کسی
شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہيں کرتا ،ليکن اس کی رحمت کا يہ اہتمام
صرف دنيا کی حد تک ہے۔ آخرت ميں جو کہ دار الجزا ہے وہاں ﷲ کی صفت عدل کا کامل
ظہور ہوگا ،جس کے نتيجے ميں اہل ايمان و امان رحمت ميں جگہ پائيں گے اور اہل کفر و فسق
جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہريں گے۔ اسی لئے قرآن ميں فرمايا گيا ہے۔) َو َرحْ َمتِ ْي
َو ِس َع ْ
ت ُك ﱠل َش ْي ٍء ۭ◌ فَ َسا َ ْكتُبُھَا لِلﱠ ِذ ْينَ يَتﱠقُوْ نَ َوي ُْؤتُوْ نَ ال ﱠز ٰكوةَ َوالﱠ ِذ ْينَ ھُ ْم بِ ٰا ٰيتِنَا ي ُْؤ ِمنُوْ نَ ( 7۔
االعراف (156:اور ميری رحمت تمام اشيا پر محيط ہے تو وه رحمت ان لوگوں کے نام ضرور
لکھوں گا جو ﷲ سے ڈرتے ہيں اور زکوة ديتے ہيں اور جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 13
َو َ ٗهل َﻣﺎ َﺳ َﻜ َﻦ ِﰲ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ۭ َوﻫ َُﻮ َّ
اور ﷲ ہی کی ملک ہيں وه سب کچھ جو رات ميں اور دن ميں رہتی ہيں اور وہی بﮍا سننے واال
بﮍا جاننے واال ہے۔
ﻗُ ْﻞ َاﻏَ ْ َﲑ ٰ ّ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 14
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوﻫ َُﻮ ﻳُ ْﻄ ِﻌ ُﻢ َو َﻻ ﻳُ ْﻄ َﻌ ُﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن َا َّو َل َﻣ ْﻦ َا ْﺳ َ َﲅ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اهلل َا َّ ِﲣ ُﺬ َو ِﻟ ًّﻴﺎ ﻓَﺎ ِﻃ ِﺮ َّ
آپ کہئے کہ کيا ﷲ کے سوا ،جو کہ آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے جو کہ کھانے کو
ديتا ہے اور اس کو کوئی کھانے نہيں ديتا اور کسی کو معبود قرار دوں ) (١آپ فرما ديجئے کہ
مجھ کو يہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے ميں اسالم قبول کروں اور تو مشرکين ميں سے ہرگز
نہ ہونا۔
١٤۔ ١ولی سے مراد يہاں معبود ہے جيسا کہ ترجمہ سے واضح ہے ورنہ دوست بنانا تو جائز
ہے۔
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ُﻗ ْﻞ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ِا ْن َﻋ َﺼﻴ ُْﺖ َر ِ ّ ْﰊ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ 15
آپ کہہ ديجئے کہ ميں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو ميں ايک بﮍے دن کے عذاب سے ڈرتا
ہوں )(١۔
١٥۔ ١يعنی اگر ميں نے بھی رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ﷲ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود
بنا ليا تو ميں بھی ﷲ کے عذاب سے نہيں بچ سکوں گا۔
ﴫ ْف َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻓَﻘَﺪْ َر ِ َﲪ ٗﻪ ۭ َو ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 16
َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْ َ
ِٕ
جس شخص سے اس روز وه عذاب ہٹا ديا جائے تو اس پر ﷲ نے بﮍا رحم کيا اور يہ صريح
کاميابی ہے۔
١٦۔ ١جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' جو آگ سے دور اور جنت ميں داخل کر ديا گيا ،وه
کامياب ہوگيا اس لئے کاميابی ،خسارے سے بچ جانے اور نفع حاصل کر لينے کا نام ہے۔ جنت
سے بﮍھ کر نفع کيا ہوگا؟
ِﴬ ﻓَ َﻼ َﰷ ِﺷ َﻒ َ ٗ ٓهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َوا ِْن ﻳ َّ ْﻤ َﺴ ْﺴ َﻚ ِﲞ ْ ٍَﲑ ﻓَﻬ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 17
َوا ِْن ﻳ َّ ْﻤ َﺴ ْﺴ َﻚ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ ُ ّ ٍ
ﰻ َْ
تعالی کوئی تکليف پہنچائے تو اس کا دور کرنے واال سوائے ﷲ ٰ
اور اگر تجھ کو ﷲ ٰ
تعالی کے
اور کوئی نہيں۔ اور اگر تجھ کو ﷲ ٰ
تعالی کوئی نفع پہنچائے تو وه ہرچيز پر پوری قدرت رکھنے
واال ہے )(١۔
١٧۔ ١يعنی نفع و ضرر کا مالک ،کائنات ميں ہر طرح کا تصرف کرنے واال صرف ﷲ ہے اور
اس کے حکم و قضا کو کوئی رد کرنے واال نہيں ہے۔ ايک حديث ميں اس مضمون کو اس طرح
بيان کيا گيا ہے اللھم ال مانع لما اعطيت وال معطی لما منعت وال ينفع ذا الجد منک الجد )صحيح
بخاری ،مسلم ( جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے واال نہيں اور جس سے تو روک لے تو اس
کو کوئی دينے واال نہيں اور کسی صاحب حيثيت کو اس کی حيثيت تيرے مقابلے ميں نفع نہيں
پہنچا سکتی ' نبی صلی ﷲ عليہ وسلم ہر نماز کے بعد يہ دعا پﮍھاکرتے تھے۔
َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻘﺎ ِﻫ ُﺮ ﻓَ ْﻮ َق ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ اﻟْ َﺨﺒ ْ ُِﲑ 18
اور وہی ﷲ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے ) (١اور وہی بﮍی حکمت واال اور پوری
خبر رکھنے واال ہے۔
١٨۔ ١يعنی تمام گردنيں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہيں ،بﮍے بﮍے جابر لوگ اس کے سامنے
بےبس ہيں ،وه ہرچيز پر غالب ہے اور تمام کائنات اس کی مطيع ہے وه اپنے ہر کام ميں حکيم
ہے اور ہرچيز سے باخبر ہے ،پس اسے معلوم ہے کہ اس کے احسان و عطا کا کون مستحق
ہے اور کون غير مستحق۔
يح ِا َ َّﱄ ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن ِ ُﻻﻧْ ِﺬ َرُ ْﰼ ِﺑ ٖﻪ َو َﻣ ْۢﻦ ﺑَﻠَ َﻎ ۭ َاﯨﻨَّ ُ ْﲂ ﻟَﺘ َ ْﺸﻬَﺪُ ْو َن َا َّن َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ُاﺧ ْٰﺮي ۭ ُﻗ ْﻞ َّﻻ ٓ
ﳾ ٍء اَ ْﻛ َ ُﱪ ﺷَ ﻬَﺎ َد ًة ۭ ﻗُﻞِ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ َا ُّي َ ْ
اهلل ڐ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪٌ ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َۣو ُا ْو ِ َ
ِٕ
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن 19ۘ
َا ْﺷﻬَﺪُ ۚ ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻫ َُﻮ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ َّوِاﻧ ِ َّْﲏ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗ ُ ْ ِ
آپ کہيئے کہ سب سے بﮍی چيز گواہی دينے کے لئے کون ہے ،آپ کہيئے کہ ميرے اور
تمہارے درميان ﷲ گواه ہے ) (١اور ميرے پاس يہ قرآن بطور وحی کے بھيجا گيا ہے تاکہ ميں
اس قرآن کے ذريعہ سے تم کو اور جس جس کو يہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں ) (٢کيا تم
سچ مچ يہی گواہی دو گے کہ ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہيں ،آپ کہہ ديجئے کہ ميں
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تو گواہی نہيں ديتا۔ آپ فرما ديجئے کہ بس وه تو ايک ہی معبود ہے اور بيشک ميں تمہارے
شرک سے بيزار ہوں۔
١٩۔ ١يعنی ﷲ ہی اپنی واحدنيت اور ربوبيت کا سب سے بﮍا گواه ہے اس سے بﮍھ کر کوئی
گواه نہيں۔
١٩۔ ٢ربيع بن انس کہتے ہيں اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے اگر وه سچا مطيع رسول
ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وه بھی لوگوں کو ﷲ کی طرف اسی طرح بالئے جس طرح
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور اسطرح ڈرائے جس طرح آپ نے
لوگوں کو ڈرايا )ابن کثير(

َﴪ ْوٓا َاﻧ ْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻓَﻬُ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۧ 20
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َ َامك ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮ َن َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﱒ ۘ َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ﺧ ِ ُ
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وه لوگ رسول کو پہچانتے ہيں جس طرح اپنے بيٹوں کو
پہچانتے ہيں ،جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے ميں ڈاال ہے سو وه ايمان نہيں الئيں گے )(١۔
٢٠۔ ١يعرفونہ ميں ضمير کا مرجع رسل ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں يعنی اہل کتاب آپ کو اپنے
بيٹوں کی طرح پہچانتے ہيں کيونکہ آپ کی صفات ان کی کتابوں ميں بيان کی گئيں تھيں اور ان
صفات کی وجہ سے وه آخری نبی کے منتظر بھی تھے۔ اس لئے اب ان ميں سے ايمان نہ النے
والے سخت خسارے ميں ہيں کيونکہ يہ علم رکھتے ہوئے بھی انکار کر رہے ہيں۔ فان کنت ال
تدری فتلک مصيبۃ وان کنت تدری فالمصيبۃ اعظم اگر تجھے علم نہيں ہے تو يہ بھی اگرچہ
مصيبت ہی ہے تاہم اگر علم ہے تو پھر زياده بﮍی مصيبت ہے۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ اﻓْ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َا ْو َﻛ َّﺬ َب ِ ٰابﻳٰﺘِ ٖﻪ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 21
اور اس سے زياده بے انصاف کون ہوگا جو ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ بہتان باندھے يا ﷲ کی آيات کو
جھوٹا بتالئے ) (١ايسے بے انصافوں کو کاميابی نہ ہوگی )(٢۔
٢١۔ ١يعنی جس طرح ﷲ پر جھوٹ گھﮍنے واال )يعنی نبوت کا جھوٹا دعوا کرنے واال( سب
سے بﮍا ظالم ہے ،اس طرح وه بھی بﮍا ظالم ہے جو ﷲ کی آيات اور اس کے سچے رسول کی
تکذيب کرے۔ جھوٹے دعوے نبوت پر اتنی سخت وعيد کے باوجود يہ واقعہ ہے کہ متعدد لوگوں
نے ہر دور ميں نبوت کے جھوٹے دعوے کيئے ہيں اور يوں يقينا نبی کی پيش گوئی کی تيس
ٰ
دعوی ہوگا کہ وه نبی ہے۔ گزستہ صدی ميں بھی قادياں کے
جھوٹے دجال ہونگے۔ ہر ايک کا
ايک شخص نے نبوت کا دعوا کيا اور آج اس کے پيروکار اس لئے سچا نبی اور بعض مسيح
معبود مانتے ہيں کہ اسے ايک قليل تعداد نبی مانتی ہے۔ حاالنکہ کچھ لوگوں کا کسی جھوٹے کو
سچا مان لينا ،اس کی سچائی کی دليل نہيں بن سکتا۔ صداقت کے لئے تو قرآن و حديث
کے واضح دالئل کی ضرورت ہے۔
٢١۔ ٢جب يہ دونوں ہی ظالم ہيں تو نہ )جھوٹ گھﮍنے واال( کامياب ہوگا اور نہ ہی تکذيب
)جھٹالنے واال( اس لئے ضروری ہے کہ ہر ايک اپنے انجام پر اچھی طرح غور کرلے۔
ﴍ َﰷۗؤ ُ ُُﰼ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﺰ ُ ُﲻ ْﻮ َن 22
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳓ ُ ُ
ﴍ ُﻛ ْﻮٓا َا ْﻳ َﻦ ُ َ
ﴩ ُ ْﱒ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ُ َّﰒ ﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
وه وقت بھی ياد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام خالئق کو جمع کريں گے ،پھر ہم
ٰ
دعوی کرتے تھے کہاں
مشرکين سے کہيں گے کہ تمہارے وه شرکا ،جن کے معبود ہونے کا تم
گئے۔
ُ َّﰒ ﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِﻓ ْﺘﻨَﳤُ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو ٰ ّ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 23
اهلل َرِﺑ ّﻨَﺎ َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْ ِ
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پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وه يوں کہيں گے کہ قسم ﷲ کی
اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے )(١۔
٢٣۔ ١فتنہ کے ايک معنی حجت اور ايک معنی معذرت کے کئے گئے ہيں ،باآلخر يہ حجت يا
معذرت پيش کر کے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کريں گے کہ ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔
اور امام ابن جرير نے اس کے معنی يہ بيان کئے ہيں۔ ثم لم يکن قيلھم عند فتنتنا اياھم اعتذارا مما
سلف منھم من الشرک با ۔ )جب ہم انھيں سوال کی بھٹی ميں جھونکيں گے تو دنيا ميں جو انہوں
نے شرک کيا ،اس کی معذرت کے لئے يہ کہے بغير ان کے لئے کوئی چارا نہ ہوگا کہ ہم تو
مشرک ہی نہ تھے( يہاں يہ اشکال پيش نہ آئے کہ وہاں تو انسانوں کے ہاتھ پير گواہی ديں گے
اور زبانوں پر تو مہريں لگا دی جائيں گی پھر يہ انکار کس طرح کريں گے؟ اس کا جواب
حضرت ابن عباس رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے يہ ديا ہے کہ جب مشرکين ديکھيں گے کہ اہل توحيد
مسلمان جنت ميں جا رہے ہيں تو يہ باہم مشوره کر کے اپنے شرک کرنے سے انکار کر ديں
گے۔ تب ﷲ ٰ
تعالی ان کے مونہوں پر مہر لگادے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو کچھ انہوں نے کيا
ہوگا اس کی گواہی ديں گے اور يہ ﷲ سے کوئی بات چھپانے پر قادر نہ ہو سکيں گے )ابن
کثير(
ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﻛ َﺬﺑُ ْﻮا ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َوﺿَ َّﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن 24
ذرا ديکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بوال اپنی جانوں پر اور جن چيزوں کو وه جھوٹ موٹ
تراشا کرتے تھے وه سب غائب ہوگئے )(١۔
٢٤۔ ١ليکن وہاں اس کا کوئی فائده نہيں ہوگا ،جس طرح بعض دفعہ دنيا ميں انسان ايسا محسوس
کرتا ہے اسی طرح ان کے معبودان باطل بھی ،جن کو ﷲ کا شريک اپنا حمائتی و مددگار اور
سفارشی سمجھتے تھے ،غائب ہونگے اور وہاں ان پر شرکا کی حقيقت واضح ہوگی ،ليکن وہاں
اس کے ازالے کی کوئی صورت نہيں ہوگی۔
َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻊ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۚ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ اَ ِﻛﻨَّ ًﺔ َا ْن ﻳ َّ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ ُﻩ َو ِ ْ ٓﰲ ٰا َذاﳖِ ِ ْﻢ َو ْﻗ ًﺮا ۭ َوا ِْن ﻳ َّ َﺮ ْوا ُ َّ
ﰻ ٰاﻳ َ ٍﺔ َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ﲠِ َﺎ ۭﱑ ِا َذا َﺟﺎۗ ُء ْوكَ ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮﻧ ََﻚ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا
ِا ْن ﻫ َٰﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 25
اور ان ميں بعض ايسے ہيں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہيں ) (١اور ہم نے ان کے دلوں پر
پرده ڈال رکھا ہے اس سے کہ وه اس کو سمجھيں اور ان کے کانوں ميں ڈاٹ دے رکھی ہے
) (٢اور اگر وه لوگ تمام دالئل کو ديکھ ليں تو بھی ان پر کبھی ايمان نہ الئيں ،يہاں تک کہ جب
يہ لوگ آپ کے پاس آتے ہيں تو آپ سے خواه مخواه جھگﮍتے ہيں يہ لوگ جو کافر ہيں يوں
کہتے ہيں کہ يہ تو کچھ بھی نہيں صرف بےسند باتيں ہيں جو پہلوں سے چلی آرہی ہيں )(٣
٢٥۔ ١يعنی مشرکين آپ کے پاس آکر قرآن تو سنتے ہيں ليکن چونکہ مقصد طلب ہدايت نہيں،
اس لئے بےفائده ہے۔
٢٥۔ ٢عالوه ازيں مجازاة علی کفرھم ان کے کفر کے نتيجے ميں ان کے دلوں پر بھی ہم نے
پردے ڈال ديئے ہيں اور ان کے کانوں ميں ڈاٹ جس کی وجہ سے ان کے دل حق بات سمجھنے
سے قاصر اور ان کے کان حق کو سننے سے عاجز ہيں۔
٢٥۔ ٣اب وه گمراہی کی ايسی دلدل ميں پھنس گئے ہيں کہ بﮍے سے بﮍا معجزه بھی ديکھ ليں،
تب بھی ايمان النے کی توفيق سے محروم رہيں گے اور ان کا عناد و جحود اتنا بﮍھ گيا ہے کہ
وه قرآن کريم کو پہلے لوگوں کی بےسند کہانياں کہتے ہيں۔
َو ُ ْﱒ ﻳَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻳَﻨْــــَٔ ْـﻮ َن َﻋ ْﻨ ُﻪ ۚ َوا ِْن ﳞُّ ْ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِا َّﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن 26
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اور يہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہيں اور خود بھی اس سے دور دور رہتے ہيں
) (١اور يہ لوگ اپنے ہی کو تباه کر رہے ہيں اور کچھ خبر نہيں رکھتے )(٢۔
٢٦۔ ١يعنی عام لوگوں کو آپ سے اور قرآن سے روکتے ہيں تاکہ وه ايمان نہ الئيں اور خود
بھی دور دور رہتے ہيں۔
٢٦۔ ٢ليکن لوگوں کو روکنا اور خود بھی دور رہنا ،اس سے ہمارا يا ہمارے پيغمبر صلی ﷲ
عليہ وسلم کا کيا بگﮍے گا؟ اس طرح کے کام کر کے وه خود ہی بےشعوری ميں اپنی ہالکت کا
سامان کر رہے ہيں۔
َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮي ِا ْذ ُو ِﻗ ُﻔ ْﻮا ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰﻠَ ْﻴﺘَﻨَﺎ ﻧُ َﺮ ُّد َو َﻻ ﻧُ َﻜ ِّﺬ َب ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ َوﻧَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 27
اور اگر آپ اس وقت ديکھيں جب دوزخ کے پاس کھﮍے کئے جائيں ) (١تو کہيں گے ہائے کيا
اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھيج ديئے جائيں اور اگر ايسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آيات
کو جھوٹا نہ بتالئيں اور ہم ايمان والوں ميں سے ہوجائيں )(٢
٢٧۔ ١يہاں لَوْ کا جواب محذوف ہے تقديری عبارت يوں ہوگی ' تو آپ کو ہولناک منظر نظر آئے
گا۔
٢٧۔ ٢ليکن وہاں سے دوباره دنيا ميں آنا ممکن ہی نہيں ہوگا کہ وه اپنی اس آرزو کی تکميل
کرسکيں۔ کافروں کی اس آرزو کا قرآن نے متعدد مقامات پر ذکر کيا ہے۔ مثال ربنا اخرجنا منھا
فان عدنا فانا ظلمون قال اخسوا فيہا وال تکلمون )المومنون( اے ہمارے رب ہميں اس جہنم سے
نکال لے اگر ہم دوباره تيری نافرمانی کريں تو يقينا ظالم ہيں ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا اسی ميں ذليل
صالِحً ا اِنﱠا ُموْ قِنُوْ نَ (
صرْ نَا َو َس ِم ْعنَا فَارْ ِج ْعنَا نَ ْع َملْ َ
)ربﱠنَآ اَ ْب َ
و خوار پﮍے رہو مجھ سے بات نہ کرو َ
32۔ السجده (12:اے ہمارے رب ہم نے ديکھ ليا اور سن ليا پس ہميں دوباره دنيا ميں بھيج دے
تاکہ ہم نيک عمل کريں اب ہميں يقين آ گيا ہے۔
ﺑ َ ْﻞ ﺑَﺪَ ا ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُ ْﳜ ُﻔ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ُرد ُّْوا ﻟ َ َﻌﺎد ُْوا ِﻟ َﻤﺎ ﳖُ ُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َواِﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 28
بلکہ جس چيز کو اس سے قبل چھپايا کرتے تھے وه ان کے سامنے آگئی ) (١ہے اور اگر يہ
لوگ پھر واپس بھيج ديئے جائيں تب بھی يہ وہی کام کريں گے جس سے ان کو منع کيا گيا تھا
اور يقينا ً يہ بالکل جھو ٹے ہيں )(٢
٢٨۔ ١بَلْ جو إِضْ َراب )يعنی پہلی بات سے گريز کرنے( کے ليے آتا ہے۔ اس کے کئی مفہوم
بيان کئے گئے ہيں ) (١ان کے لئے وه کفر اور عناد و تکذيب ظاہر ہوجائے گی ،جو اس سے
قبل وه دنيا يا آخرت ميں چھپاتے تھے۔ يعنی جس کا انکار کرتے تھے ،جيسے وہاں بھی کہيں
گے ما کنا مشرکين )ہم تو مشرک ہی نہ تھے ) (٢يارسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم اور قرآن کی
صداقت کا علم جو ان کے دلوں ميں تھا۔ ليکن پيروکاروں سے چھپاتے تھے۔ وہاں ظاہر ہوجائے
گا ) (٣يا منافقين کا نفاق وہاں ظاہر ہوجائے گا جسے وه دنيا ميں اہل ايمان سے چھپاتے تھے
)تفسير ابن کثير(۔
٢٨۔ ٢يعنی دوباره دنيا ميں آنے کی خواہش ايمان النے کے لئے نہيں ،صرف عذاب سے بچنے
کے لئے ہے ،جو ان پر قيامت کے دن ظاہر ہوجائے گا اور جس کا وه معائنہ کرليں گے ورنہ
اگر يہ دنيا ميں دوباره بھيج ديئے جائيں تب بھی يہ وہی کچھ کريں گے جو پہلے کرتے رہے
ہيں۔
ﱓ ِا َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮ ِﺛ ْ َﲔ 29
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا ْن ِ َ
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اور يہ کہتے ہيں کہ صرف يہی دنياوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زنده نہ کئے جائيں گے
)(١
٢٩۔ ١يہ بعث بعد الموت )مرنے کے بعد دوباره جی اٹھنے( کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے
اور اس حقيقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر و عصيان کی سب سے بﮍی وجہ ہے ورنہ
اگر انسان کے دل ميں صحيح معنوں ميں اس عقيده آخرت کی صداقت راسخ ہوجائے تو کفر و
جرم کے راستے سے فوراً تائب ہوجائے۔
َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮي ِا ْذ ُو ِﻗ ُﻔ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭﻗَﺎ َل َاﻟَﻴ َْﺲ َ

ﻫٰﺬا ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲆ َو َر ِﺑ ّﻨَﺎ ۭﻗَﺎ َل ﻓَ ُﺬ ْو ُﻗﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ۧ 30
اور اگر آپ اس وقت ديکھيں جب يہ اپنے رب کے سامنے کھﮍے کئے جائيں گے۔ ﷲ فرمائے
گا کيا يہ امر واقعی نہيں ہے؟ وه کہيں گے بيشک قسم اپنے رب کی۔ ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا تو اب
اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو )(١۔
٣٠۔ ١يعنی آنکھوں سے مشاہده کر لينے کے بعد تو وه اعتراف کرليں گے کہ آخرت کی زندگی
واقعی برحق ہے۔ ليکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائده نہيں ہوگا اور ﷲ ٰ
تعالی ان سے فرمائے
گا کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزه چکھو۔
َﴪ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِﺑ ِﻠ َﻘﺎۗ ِء ٰ ّ ِ
ﴪﺗَﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻓَ َّﺮ ْﻃﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ۙ َو ُ ْﱒ َ ْﳛ ِﻤﻠُ ْﻮ َن َا ْو َز َار ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ ُﻇﻬ ُْﻮ ِر ِ ْﱒ ۭ َا َﻻ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ
ﻗَﺪْ ﺧ ِ َ
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ َﳛ ْ َ
اهلل ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ُﻢ َّ
ﻳَ ِﺰ ُر ْو َن 31
بيشک خسارے ميں پﮍے وه لوگ جس نے ﷲ سے ملنے کی تکذيب )جھٹالنا( کی ،يہاں تک کہ
جب وه معين وقت ان پر دفعتًا آپہنچے گا ،کہيں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس
کے بارے ميں ہوئی ،اور حالت ان کی يہ ہوگی کہ وه اپنے بار اپنی پيٹھوں پر الدے ہونگے،
خوب سن لو کہ بری ہوگی وه شے جس کو وه الديں گے )(١
٣١۔ ١ﷲ کی مالقات کی تکذيب کرنے والے جس خسارے اور نامرادی سے دو چار ہوں گے
اپنی کوتاہيوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر الدے ہوں گے
آيت ميں اس کا نقشہ کھينچا گيا ہے۔ فَر ْ
ﱠطنَا فِ ْيھَا ميں ضميراَلسﱠا َعۃُ کی طرف راجع ہے يعنی
قيامت کی تياری اور تصديق کے معاملے ميں جو کوتاہی ہم سے ہوئی يا اَل ﱠ
ص ْفقَۃُ )سودا( کی
طرف راجع ہے جو اگرچہ عبارت ميں موجود نہيں ہے ليکن سياق اس پر داللت کناں ہے اس
لئے کہ نقصان سودے ميں ہی ہوتا ہے اور مراد اس سودے سے وه ہے جو ايمان کے بدلے کفر
خريد کر انہوں نے کيا يعنی يہ سودا کر کے ہم نے سخت کوتاہی کی يا حياة کی طرف راجع ہے
يعنی ہم نے اپنی زندگی ميں برائيوں اور کفر و شرک کا ارتکاب کرکے جو کوتاہياں کيں۔ )فتح
القدير(
َو َﻣﺎ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻟَ ِﻌ ٌﺐ َّوﻟَﻬ ٌْﻮ ۭ َوﻟَدلَّ ُار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 32
اور دنياوی زندگانی تو کچھ بھی نہيں بجز لہو لعب کے اور دار آخرت متقيوں کے لئے بہتر
ہے ،کيا تم سوچتے سمجھتے نہيں۔
ﻗَﺪْ ﻧ َ ْﻌ َ ُﲅ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻴ ْﺤ ُ ﻧﺰ َُﻚ َّ ِاذل ْي ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ َﻻ ﻳُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮﻧ ََﻚ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َ ْﳚ َﺤﺪُ ْو َن 33
ہم خوب جانتے ہيں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہيں ،سو يہ لوگ آپ کو جھوٹا نہيں
کہتے ليکن يہ ظالم تو ﷲ کی آيتوں کا انکار کرتے ہيں )(١۔
٣٣۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذيب کی وجہ سے جو غم و مالل
پہنچتا اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لئے فرمايا جا رہا ہے کی يہ تکذيب آپ کی نہيں۔
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)آپ کو وه صادق و امين مانتے ہيں( اصل يہ آيات ٰالہی کی تکذيب ہے اور يہ ظلم ہے۔ جس کا
وه ارتکاب کر رہے ہيں۔ ترمذی وغيره کی ايک روايت ميں ہے کہ ابو جہل نے ايک بار رسول
ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے کہا اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہم تم کو نہيں بلکہ جو کچھ تم لے
کر آئے ہو اس کو جھٹالتے ہيں اس پر يہ آيت نازل ہوئی ترمذی کی يہ روايت اگرچہ سندا
ضعيف ہے ليکن دوسری صحيح روايات سے اس امر کی تصديق ہوتی ہے کہ کفار مکہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کی امانت و ديانت اور صداقت کے قائل تھے ليکن اس کے باوجود وه آپ
کی رسالت پر ايمان النے سے گريزاں رہے آج بھی جو لوگ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے حسن
اخالق رفعت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بيان کرتے ہيں اور اس
موضوع پر فصاحت و بالغت کے دريا بہاتے ہيں ليکن اتباع رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ميں وه
انقباض محسوس کرتےآپ کی بات کے مقابلے ميں فقہ وقياس اور اقوال ائمہ کو ترجيح ديتے
ہيں انھيں سوچنا چاہئيے کہ يہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنايا ہوا ہے؟
َﴫانَ ۚ َو َﻻ ُﻣ َﺒ ِّﺪ َل ِﻟ َ ِﳫ ٰﻤ ِﺖ ٰ ّ ِ
َوﻟَﻘَﺪْ ُﻛ ِّﺬﺑ َ ْﺖ ُر ُﺳ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اهلل ۚ َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َءكَ ِﻣ ْﻦ ﻧ َّ َﺒ ِﺎى اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ 34
كل ﻓَ َﺼ َ ُﱪ ْوا ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ُﻛ ِّﺬﺑُ ْﻮا َو ُا ْو ُذ ْوا َﺣ ٰ ّﱴ َا ٰﺗ ُ ْﻢ ﻧ ْ ُ
اور بہت سے پيغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہيں ان کی بھی تکذيب کی جاچکی ہے سو انہوں
نے اس پر صبر ہی کيا ،ان کی تکذيب کی گئی اور ان کو ايذائيں پہنچائی گئيں يہاں تک کہ
ہماری امداد ان کو پہنچی ) (٢اور ﷲ کی باتوں کا کوئی بدلنے واال نہيں ) (٢اور آپ کے پاس
بعض پيغمبروں کی بعض خبريں پہنچ چکی ہيں )(٣۔
٣٤۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی مزيد تسلی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ يہ پہال واقع نہيں ہے کہ
کافر ﷲ کے پيغمبر کا انکار کر رہے ہيں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے
ہيں جن کی تکذيب کی جاتی رہی ہے پس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور
حوصلے سے کام ليںٰ ،
حتی کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح ہماری مدد آجائے ،جس طرح پہلے
رسولوں کی ہم نے مدد کی اور ہم اپنے وعدے کے خالف نہيں کرتے۔ ہم نے وعده کيا ہوا ہے
انا لننصر رسلنا والذين امنوا )المومن( يقينا ہم اپنے پيغمبروں اور اہل ايمان کی مدد کريں گے
َب ٰ ّ
ﷲُ َالَ ْغلِبَ ﱠن اَنَا َو ُر ُسلِ ْي( 58۔ المجادلۃ (21:ﷲ نے يہ فيصلہ کر ديا ہے کہ ميں اور ميرے
) َكت َ
رسول غالب رہيں گے وغيرھا من االيات )الصافات(
٣٤۔ ٢بلکہ اس کا وعده پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور رہيں گے۔ چنانچہ
ايسا ہی ہوا۔
٣٤۔ ٣جن سے واضح ہے کہ ابتدا ميں گو ان کی قوموں نے انھيں جھٹاليا ،انھيں ايذائيں پہنچائيں
اور ان کے لئے عرصہ حيات تنگ کر ديا ليکن باآلخر ﷲ کی نصرت سے کاميابی و کامرانی
اور نجات ابدی انہی کا مقدر بنی۔
اهلل ﻟ َ َﺠ َﻤ َﻌﻬ ُْﻢ ﻋَ َﲇ اﻟْﻬُﺪٰ ي ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَﺘَ ْﺎ ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
َوا ِْن َﰷ َن َﻛ ُ َﱪ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِاﻋ َْﺮاﺿُ ﻬ ُْﻢ ﻓَ ِﺎ ِن ا ْﺳـﺘَ َﻄ ْﻌ َﺖ َا ْن ﺗَﺒْﺘَ ِﻐ َﻲ ﻧ َ َﻔﻘًﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْو ُﺳﻠ َّ ًﻤﺎ ِﰲ َّ
ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﺠﻬِ ِﻠ ْ َﲔ 35
اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو يہ قدرت ہے کہ زمين ميں کوئی سرنگ
يا آسمان ميں کوئی سيﮍھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزه لے آؤ تو اور اگر ﷲ کو منظور ہو تو
ان سب کو جمع کر دينا ) (١سو آپ نادانوں ميں سے نہ ہو جايئے )(٢۔
٣٥۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو معاندين و کافرين کی تکذيب )جھٹالنا( جو گرانی اور مشقت
تعالی فرما رہا ہے کہ يہ ﷲ ٰ
ہوتی تھی ،اسی کے حوالے سے ﷲ ٰ
تعالی کی مشيت اور تقدير سے
ہونا ہی تھا اور ﷲ کے حکم کے بغير آپ ان کو قبول اسالم پر آماده نہيں کر سکتے۔ ح ٰتی کہ اگر
آپ کوئی سرنگ کھود کر يا آسمان پر سيﮍھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو ال کر دکھائيں ،اول
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تو ايسا کرنا آپ کے لئے ايسا کرنا محال ہے اور اگر بالفرض آپ ايسا کر بھی دکھائيں تو بھی يہ
ايمان نہيں الئيں گے۔ کيونکہ ان کا ايمان نہ النا ﷲ کی حکمت و مشيت کے تحت ہے جس کا
مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہيں کرسکتے البتہ جس کی ايک ظاہری حکمت يہ ہے کہ ﷲ
تعالی انھيں اختيار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے ورنہ ﷲ ت ٰ
ٰ
عالی کے ليے تمام انسانوں
کو ہدايت کے ايک راستے پر لگا دينا مشکل کام نہ تھا اس کے ليے لفظ کن سے پلک جھپکتے
ميں يہ کام ہو سکتا ہے۔
ٰ
٣٥۔ ٢يعنی آپ ان کے کفر پر زياده حسرت و افسوس نہ کريں کيونکہ اس کا تعلق ﷲ تعالی کی
مشيت و تقدير سے ہے اس لئے اسے ﷲ ہی کے سپرد کر ديں ،وہی اس کی حکمت و مصلحت
کو بہتر سمجھتا ہے۔

اهلل ُ َّﰒ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ۬ 36
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ۭ َواﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ﻳ َ ْﺒ َﻌﳦُ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
وه ہی لوگ قبول کرتے ہيں جو سنتے ہيں ) (١اور مردوں کو ﷲ زنده کر کے اٹھائے گا پھر
سب ﷲ ہی کی طرف الئے جائيں گے )(١
٣٦۔ ١اور ان کافروں کی حيثيت تو ايسی ہے جيسے مردوں کی ہوتی ہے۔ جس طرح وه سننے
اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہيں يہ بھی چونکہ اپنی عقل فہم سے حق کو سمجھنے کا
کام نہيں ليتے اس لئے يہ بھی مرده ہيں۔
اهلل ﻗَﺎ ِد ٌر ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻳ ُّ َ ِّﲋ َل ٰاﻳ َ ًﺔ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 37
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻧُ ّ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳ َ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ ُﻗ ْﻞ ِا َّن ٰ ّ َ
اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ ان پر کوئی معجزه کيوں نہيں نازل کيا گيا ان کے رب کی طرف سے
آپ فرما ديجئے کہ ﷲ ٰ
تعالی کو بيشک پوری قدرت ہے اس پر کہ وه معجزه نازل فرما دے )(١
ليکن ان ميں اکثر بےخبر ہيں )(٢۔
٣٧۔ ١يعنی ايسا معجزه ،جو ان کو ايمان النے پر مجبور کر دے ،جيسے ان کی آنکھوں کے
سامنے فرشتہ اترے ،يا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر ديا جائے ،جس طرح بنی اسرئيل پر کيا گيا۔
فرمايا  :ﷲ ٰ
تعالی تو يقينا ايسا کر سکتا ہے ليکن اس نے ايسا اس لئے نہيں کيا کہ پھر انسانوں
کے امتحان کا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ عالوه ازيں ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزه دکھاليا جاتا
اور پھر بھی وه ايمان نہ التے تو پھر فورا انھيں اسی دنيا ہی ميں سخت سزا دے دی جاتی يوں
گويا ﷲ کی اس حکمت ميں بھی انہی کا دنياوی فائده ہے۔
٣٧۔ ٢جو ﷲ کے حکم و مشيت کی حکمت کا ادراک نہيں کر سکتے۔
ﴩ ْو َن 38
ﳾ ٍء ُ َّﰒ ِا ٰﱃ َر ِ ّﲠ ِْﻢ ُ ْﳛ َ ُ
َو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ٰ ۗﻃ ٍ ﻳ َّ ِﻄ ْ ُﲑ ِ َﲜﻨَﺎ َﺣ ْﻴ ِﻪ ِا َّﻻ ٓ ُا َﻣ ٌﻢ َا ْﻣﺜ َﺎﻟُ ُ ْﲂ ۭ َﻣﺎ ﻓَ َّﺮ ْﻃﻨَﺎ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ِٕ
اور جتنے قسم کے جاندار زمين پر چلنے والے ہيں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہيں کہ اپنے
دونوں بازؤں سے اڑتے ہيں ان ميں کوئی قسم ايسی نہيں جو کہ تمہاری طرح کے گروه نہ ہوں
) (١ہم نے دفتر ميں کوئی چيز نہيں چھوڑی ) (٢پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کئے
جائيں گے )(٣۔
٣٨۔ ١يعنی انھيں بھی ﷲ نے اسی طرح پيدا فرمايا جس طرح تمہيں پيدا کيا ،اسی طرح انھيں
روزی ديتا ہے جس طرح تمہيں ديتا ہے اور تمہاری ہی طرح وه بھی اس کی قدرت و علم کے
تحت داخل ہيں۔
٣٨۔ ٢کتاب دفتر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ يعنی وہاں ہرچيز درج ہے يا مراد قرآن ہے جس
ميں اجماالً يا تفصيالً دين کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے ،جيسے دوسرے مقام پر
ب تِ ْبيَانًا لﱢ ُكلﱢ َش ْي ٍء ﱠوھُدًى ﱠو َرحْ َمةً ﱠوبُ ْش ٰرى لِ ْل ُم ْسلِ ِم ْينَ ( 16۔ النحل) (89:ہم
فرمايا ) ۭ◌ َونَ ﱠز ْلنَا َعلَ ْي َ
ك ْال ِك ٰت َ
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نے آپ پر ايسی کتاب اتاری ہے جس ميں ہرچيز کا بيان ہے(۔ يہاں پر سياق کے لحاظ سے پہال
معنی اقرب ہے۔
٣٨۔ ٣يعنی تمام مذکوره گروه اکٹھے کئے جائيں گے۔ اس سے علماء کے ايک گروه نے استدالل
)ثبوت( کيا ہے ،جس طرح تمام انسانوں کو زنده کر کے ان کا حساب کتاب ليا جائے گا،
جانوروں اور ديگر تمام مخلوقات کو بھی زنده کرکے ان کا حساب کتاب بھی ہوگا ،جس طرح
ايک حديث ميں بھی نبی نے فرمايا ،کسی سينگ والی بکری نے اگر بغير سينگ والی بکری پر
کوئی زيادتی کی ہوگی تو قيامت والے دن سينگ والی بکری سے بدلہ ليا جائے گا۔)صحيح مسلم
( بعض علماء نے حشر سے مراد صرف موت لی ہے يعنی سب کو موت آئے گی اور بعض
علماء نے کہا ہے کہ يہاں حشر سے مراد کفار کا حشر ہے اور درميان ميں مزيد جو باتيں آئی
ہيں وه جملہ معترضہ کے طور پر ہيں اور حديث مذکور جس ميں بکری سے بدلہ ليے جانے کا
ذکر ہے بطور تمثيل ہے جس سے مقصد قيامت کے حساب و کتاب کی اہميت و عظمت کو
واضح کرنا ہے يا يہ کہ حيوانات ميں سے صرف ظالم اور مظلوم کو زنده کر کے ظالم سے
مظلوم کو بدلہ دال ديا جائے گا پھر دونوں معدوم کر دئيے جائيں گے۔) فتح القدير( وغيرو اس
کی تائيد بعض احاديث سے بھی ہوتی ہے۔
ﰡ َّوﺑُ ْ ٌﲂ ِﰲ ُّ
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 39
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُ ٌّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ۭ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ِﺎ ٰ ّ ُ
اهلل ﻳُﻀْ ِﻠ ْ ُهل َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ْﺎ َ ْﳚ َﻌ ْ ُهل ﻋَ ٰﲇ ِ َ
اور جو لوگ ہماری آيتوں کی تکذيب کرتے ہيں وه تو طرح طرح کی ظلمتوں ميں بہرے
گونگے ہو رہے ہيں ﷲ جس کو چاہے سيدھی راه پر لگا دے )(١۔
٣٩۔ ١آيات ٰالہی کو جھٹالنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہيں اور اپنی زبانوں
سے حق بات بولتے نہيں ،اس لئے وه ايسے ہی ہيں جيسے گونگے اور بہرے ہوتے ہيں ،عالوه
ازيں يہ کفر اور ضاللت کی تاريکيوں ميں بھی گھرے ہوئے ہيں۔ اس لئے انھيں کوئی چيز نظر
نہيں آتی جس سے ان کی اصالح ہو سکے۔ پس ان کے حواس گويا مسلوب ہوگئے جن سے کسی
حال ميں وه فائده نہيں اٹھا سکتے پھر فرمايا تمام اختيارات ﷲ کے ہاتھ ميں ہيں وه جسے چاہے
گمراه کردے اور جسے چاہے سيدھی راه پر لگا دے ليکن اس کا يہ فيصلہ يوں ہی الل ٹپ نہيں
ہو جاتا بلکہ عدل وانصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے گمراه اسی کو کرتا ہے جو خود
گمراہی ميں پھنسا ہوتا ہے اس سے نکلنے کی وه سعی کرتا ہے نہ نکلنے کو وه پسند ہی کرتا
ہے مزيد ديکھئے سوره بقره آيت  ٢٦کا حاشيہ
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ َاﻏَ ْ َﲑ ٰ ّ ِ
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ َﺘ ُ ْﲂ ِا ْن َاﺗٰﯩ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ ُاب ٰ ّ ِ
اهلل ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ۚ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 40
اهلل َا ْو َاﺗَ ْﺘ ُ ُﲂ َّ
آپ کہئے کہ اپنا حال تو بتالؤ کہ اگر تم پر ﷲ کا کوئی عذاب آپﮍے يا تم پر قيامت ہی آپہنچے تو
کيا ﷲ کے سوا کسی اور کو پکارو گے۔ اگر تم سچے ہو۔

ﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۧ 41
ﺑ َ ْﻞ ِا َّاي ُﻩ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ﻓَﻴَ ْﻜ ِﺸ ُﻒ َﻣﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء َوﺗَﻨْ َﺴ ْﻮ َن َﻣﺎ ﺗ ُ ْ ِ
بلکہ خاص اسی کو پکارو گے ،پھر جس کے لئے تم پکارو گے اگر وه چاہے تو اس کو ہٹا بھی
دے اور جن کو شريک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے )(١
٤١۔ ١اَ َر َء ْيتَ ُک ْم ميں کاف اور ميم خطاب کے ليے ہے اس کے معنی اخبرونی )مجھے بتالؤ يا
خبر دو( کے ہيں۔ اس مضمون کو بھی قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے )ديکھئے سورةء
بقره آيت  ٥٦١کا حاشيہ( اس کا مطلب يہ ہوا کہ توحيد انسانی فطرت کی آواز ہے۔ انسان ماحول،
يا آباؤ اجداد کی مشرکانہ عقائد و اعمال ميں مبتال رہتا ہے اور غير ﷲ کو اپنا حاجت روا و
مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے۔ نذر نياز بھی انھی کے نام نکالتا ہے ليکن جب کسی مصيبت سے

Page 281 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

دو چار ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے اور فطرت ان سب پر غالب آجاتی ہے اور بے اختيار
پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہيئے۔ کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہيں کہ نجات
اخروی تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت يعنی توحيد کے اختيار کرنے ميں ہی ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰ ٓﱃ ُا َﻣ ٍﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
ﴬﻋ ُْﻮ َن 42
كل ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﺒ ْﺎ َﺳﺎۗ ِء َو َّ َّ
اﻟﴬا ۗ ِء ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َ َّ
اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہيں پيغمبر بھيجے تھے،
سو ہم نے ان کو تنگدستی اور بيماری سے پکﮍا ،تاکہ وه اظہار عجز کر سکيں۔
َﴬﻋ ُْﻮا َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻗَ َﺴ ْﺖ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َو َزﻳ َّ َﻦ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 43
ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ٓ ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َ ْاب ُﺳـﻨَﺎ ﺗ َ َّ
سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کيوں اختيار نہيں کی ،ليکن ان کے
قلوب سخت ہوگئے اور شيطان نے ان کے اعمال کو ان کے خيال ميں آراستہ کر ديا )(١
٤٣۔ ١قوميں جب اخالق و کردار کی پستی ميں مبتال ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر ليتی ہيں
تو اس وقت ﷲ کے عذاب انھيں خواب غفلت سے بيدار کرنے اور جھنجھوڑنے ميں ناکام رہتے
ہيں۔ پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لئے ﷲ کے سامنے نہيں اٹھتے ہيں دل اس کی بارگاه ميں
نہيں جھگتے اور ان کے رخ اصالح کی طرف نہيں مﮍتے بلکہ اپنی بد اعماليوں پر تاويالت اور
توجيہات کے حسين غالف چﮍھا کر اپنے دل کو مطمئن کرليتی ہيں۔ اس آيت ميں ايسی ہی
قوموں کا وه کردار بيان کيا گيا ہے جسے شيطان نے ان کے لئے خوبصورت بنا ديا ہے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻧ َ ُﺴ ْﻮا َﻣﺎ ُذ ِﻛّ ُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ﻓَﺘَ ْﺤﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َاﺑْ َﻮ َاب ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا ﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْوﺗ ُْﻮٓا َاﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻐﺘَ ًﺔ ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺒ ِﻠ ُﺴ ْﻮ َن 44
ﰻ َْ
پھر جب وه لوگ ان چيزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصيحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان
پر ہرچيز کے دروازے کشاده کر ديئے يہاں تک کہ جب ان چيزوں پر جو کہ ان کو ملی تھيں وه
خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتًا پکﮍ ليا ،پھر تو وه بالکل مايوس ہوگئے۔
ﻓَ ُﻘ ِﻄ َﻊ دَاﺑ ُِﺮ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َۭواﻟْ َﺤـ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 45
پھر ظالم لوگوں کی جﮍ کٹ گئی اور ﷲ ٰ
تعالی کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ )(١۔
٤٥۔ ١اس ميں خدا فراموش قوموں کی بابت ﷲ ٰ
تعالی يہی بيان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی
طور پر ايسی قوموں پر دنيا کی آسائشوں اور فراوانيوں کے دروازے کھول ديتے ہيں ،يہاں تک
کہ جب اس ميں خوب مگن ہو جاتی ہيں اور اپنی مادی خوش حالی و ترقی پر اترانے لگ جاتی
ہيں تو پھر ہم اچانک انھيں اپنے مواخذے کی گرفت ميں لے ليتے ہيں اور جﮍ ہی کاٹ کر رکھ
ديتے ہيں۔ حديث ميں بھی آتا ہے ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ جب تم ديکھو کہ ﷲ
ٰ
تعالی نافرمانيوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنيا دے رہا ہے تو يہ
استدراج )ڈھيل دينا( ہے۔ پھر آپ نے يہی آيت تالوت فرمائی ،قرآن کريم کی آيت اور حديث
نبوی صلی ﷲ عليہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنياوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دليل نہيں
ہے کہ جس فرد يا قوم کو يہ حاصل ہو تو وه ﷲ کی چہيتی اور ﷲ ٰ
تعالی اس سے خوش ہے
ي ال ٰ ّ
صلِحُوْ نَ (
ض يَ ِرثُھَا ِعبَا ِد َ
جيسا کہ بعض لوگ ايسا سمجھتے ہيں بلکہ بعض تو انھيں ) اَ ﱠن ْاالَرْ َ
21۔ االنبياء) (105:مصداق قرار ديکر انھيں ﷲ کے نيک بندے تک قرار ديتے ہيں( ايسا سمجھنا
اور کہنا غلط ہے۔ گمراه قوموں يا افراد کی دنياوی خوش حالی ابتال اور مہلت کے طور پر ہے
نہ کہ يہ ان کے کفر و معاصی کا صلہ ہے۔
اهلل َ ْﲰ َﻌ ُ ْﲂ َو َاﺑْ َﺼ َﺎرُ ْﰼ َوﺧ َ ََﱲ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ َّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٌهل ﻏَ ْ ُﲑ ٰ ّ ِ
ُﴫ ُف ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ُ َّﰒ ُ ْﱒ ﻳ َ ْﺼ ِﺪﻓُ ْﻮ َن 46
ﻗُ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َاﺧ ََﺬ ٰ ّ ُ
اهلل َ ْاي ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ ۭ ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻧ َ ِّ
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آپ کہئے کہ يہ بتالؤ اگر ﷲ ٰ
تعالی تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں
پر مہر کر دے تو ﷲ ٰ
تعالی کے سوا اور کوئی معبود نہيں ہے کہ يہ تم کو پھير دے۔ آپ ديکھئے
تو ہم کس طرح دالئل کو مختلف پہلوؤں سے پيش کر رہے ہيں پھر بھی يہ اعراض کرتے ہيں
)(١۔
ٰ
٤٦۔ ١آنکھيں کان اور دل ،يہ انسان کے نہايت اہم اعضا ہيں۔ ﷲ تعالی فرما رہا ہے کہ اگر وه
چاہے تو ان کی وه خصوصيات سلب کر لے ،جو ﷲ نے ان کے اندر رکھی ہيں يعنی سننے
ديکھنے اور سمجھنے کی خصوصيات ،جس طرح کافروں کے يہ اعضا ان خصوصيات سے
محروم ہوتے ہيں۔ يا اگر وه چاہے تو اعضا کو ويسے ہی ختم کر دے ،وه دونوں ہی باتوں پر
قادر ہے ،اس کی گرفت سے کوئی نہيں بچ سکتا۔ مگر يہ کہ وه خود کسی کو جچانا چاہے آيات
کو مختلف پہلووں سے پيش کرنے کا مطلب ہے کبھی انذار وتبشير اور ترغيب و ترہيب کے
ذريعے سے اور کبھی کسی اور ذريعے سے۔
ٰﯩﲂ ﻋَ َﺬ ُاب ٰ ّ ِ
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ َﺘ ُ ْﲂ ِا ْن َاﺗ ُ ْ
كل ِا َّﻻ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم ٰ ّ
اهلل ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َا ْو َ ْهج َﺮ ًة ﻫ َْﻞ ﳞُ ْ َ ُ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 47
آپ کہئے کہ يہ بتالؤ اگر تم پر ﷲ ٰ
تعالی کا عذاب آپﮍے خواه اچانک يا اعالنيہ تو کيا بجز ظالم
لوگوں کے اور بھی کوئی ہالک کيا جائے گا )(١۔
٤٧۔١بغتۃ بےخبری سے مراد رات اور جھرة خبر داری سے دن مراد ہے جسے سوره يونس
ميں بَيَاتًا اَوْ نَہَارًا سے تعبير کيا گيا ہے يعنی دن کو عذاب آ جائے يا رات کو يا پھر بغتۃ وه عذاب
ہے جو اچانک بغير تمہيد اور مقدمات کے آ جائے اور جھرة وه عذاب جو تمہيد اور مقدمات کے
بعد آئے۔ يہ عذاب جو قوموں کی ہالکت کے لئے آتا ہے۔ ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہيں يعنی
کفر و طغيان اور معصيت ٰالہی ميں حد سے تجاور کر جاتی ہيں۔
ﴩﻳْ َﻦ َو ُﻣﻨْ ِﺬ ِرﻳْ َﻦ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ َو َا ْﺻﻠَ َﺢ ﻓَ َﻼ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 48
َو َﻣﺎ ﻧُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ِا َّﻻ ُﻣﺒَ ِ ّ ِ
اور ہم پيغمبروں کو صرف اس واسطے بھيجا کرتے ہيں کہ وه بشارت ديں ٰ اور ڈرائيں ) (١پھر
جو ايمان لے آئے وه درستی کر لے سو ان لوگوں پر کوئی انديشہ نہيں اور نہ وه مغموم ہوں گے
)(٢۔
ٰ
٤٨۔ ١وه اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جليل کی خوشخبری ديتے ہيں جو ﷲ تعالی نے
جنت کی صورت ميں ان کے لئے تيار کر رکھی ہے اور نافرمانوں کو ان عذابوں سے ڈراتے
ہيں جو ﷲ نے ان کے لئے جہنم کی صورت ميں تيار کئے ہوئے ہيں۔
٤٨۔ ٢مستقبل )يعنی آخرت( ميں پيش آنے والے حاالت کا انھيں انديشہ نہيں اور اپنے پيچھے
دنيا ميں جو کچھ چھوڑ آئے يا دنيا کی جو آسودگياں وه حاصل نہ کر سکے ،اس پر مغموم نہيں
ہوں گے کيونکہ دونوں جہانوں ميں ان کا ولی اور کارساز وه رب ہے جو دونوں جہانوں کا رب
ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻳ َ َﻤ ُّﺴﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ ُﺴ ُﻘ ْﻮ َن 49
اور جو لوگ ہماری آيتوں کو جھوٹا بتالئيں عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وه نافرمانی کرتے
ہيں )(١۔
٤٩۔ ١يعنی عذاب اس لئے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفير اور تکذيب کا راستہ اختيار کيا ،ﷲ کی
اطاعت اور اس کے اوامر کی پرواه نہيں کی اور اس کی حرمتوں کو پامال کيا۔
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ﻗُ ْﻞ َّﻻ ٓ َا ُﻗ ْﻮ ُل ﻟَ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ْي ﺧ ََﺰاۗﯨ ُﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ ٓ َا ْﻋ َ ُﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺐ َو َﻻ ٓ َاﻗُ ْﻮ ُل ﻟَ ُ ْﲂ ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َ ٌ
كل ۚ ِا ْن َاﺗ َّ ِﺒ ُﻊ ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ ۭﻗُ ْﻞ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ َواﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن
ِٕ

ۧ 50
آپ کہہ ديجئے کہ نہ تو ميں تم سے يہ کہتا ہوں کہ ميرے پاس ﷲ کے خزانے ہيں اور نہ ميں
غيب جانتا ہوں اور نہ ميں تم سے يہ کہتا ہوں کہ ميں فرشتہ ہوں۔ ميں تو صرف جو کچھ ميرے
پاس ہے وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں ) (١آپ کہئے کہ اندھا اور بينا کہيں برابر ہو سکتے
ہيں ) (٢سو کيا تم غور نہيں کرتے۔
٥٠۔  ١ميرے پاس ﷲ کے خزانے بھی نہيں )جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے( کہ
ميں تمہيں ﷲ کے اذن و مشيت کے بغير کوئی ايسا معجزه کر کے دکھا سکو ،جيسا کہ تم چاہتے
ہو ،جسے ديکھ کر ميری نبوت کا يقين ہوجائے ،ميرے پاس غيب کا علم بھی نہيں کہ مستقبل
ميں پيش آنے والے حاالت سے تمہيں مطلع کردوں ،مجھے فرشتہ ہونے کا بھی ٰ
دعوی نہيں کہ
تم مجھے ايسے امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے باال ہوں۔ ميں تو صرف اس وحی کا
پيرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اور اس ميں حديث بھی شامل ہے جيسا کہ آپ نے فرمايا
اوتيت القرآن و مثلہ معہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی ديا گيا يہ مثل حديث رسول صلی
ﷲ عليہ وسلم ہی ہے۔
٥٠۔ ٢يہ استفہام انکار کے لئے ہے يعنی اندھا اور بينا گمراه اور ہدايت يافتہ اور مومن اور کافر
برابر نہيں ہو سکتے۔
ﴩ ْوٓا ِا ٰﱃ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَﻬ ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ َو ِ ٌّﱄ َّو َﻻ ﺷَ ِﻔ ْﻴ ٌﻊ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 51
َو َاﻧْ ِﺬ ْر ِﺑ ِﻪ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن َا ْن ُّ ْﳛ َ ُ
اور ايسے لوگوں کو ڈرائيے جو اس بات سے انديشہ رکھتے ہيں کہ اپنے رب کے پاس ايسی
حالت ميں جمع کئے جائيں گے کہ جتنے غير ﷲ ہيں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی
شفاعت کرنے واال ،اس اميد پر کہ وه ڈر جائيں )(١۔
٥١۔ ١يعنی انذار کا فائده ايسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے ورنہ جو بعث بعد الموت حشر نشر پر
يقين ہی نہيں رکھتے وه اپنے کفر و جحود پر ہی قائم رہتے ہيں۔ عالوه ازيں اس ميں ان اہل کتاب
اور کافروں اور مشرکوں کا عقيده رہے کہ وه اپنے آباؤ اجداد کے بتوں کو اپنا سفارشی
سمجھتے تھے۔ نيز کارساز اور سفارشی نہيں ہوگا کا مطلب۔ يعنی ان کے لئے جو عذاب جہنم
کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے۔ ورنہ مومنوں کے لئے ﷲ کے نيک بندے ،ﷲ کے حکم
سے سفارش کريں گے۔ يعنی شفاعت کی نفی اہل کفر و شرک کے لئے ہے اور اس کا اثبات ان
کے لئے جو گناه گار مومن و موحد ہوں گے ،اسی طرح دونوں قسم کی آيات ميں کوئی تعارض
بھی نہيں رہتا۔
ﳾ ٍء ﻓَﺘَ ْﻄ ُﺮد ُ َْﱒ ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ
ﳾ ٍء َّو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺣ َﺴﺎﺑ َِﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
ﴚ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َو ْ َهج ٗﻪ ۭ َﻣﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ ِﺣ َﺴﺎﲠِ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
َو َﻻ ﺗ َْﻄ ُﺮ ِد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﻐﺪٰ و ِة َواﻟْ َﻌ ِ ِ ّ
ّٰ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 52
اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہيں ،خاص اس کی
رضامندی کا قصد رکھتے ہيں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہيں اور آپ کا حساب ذرا
بھی ان کے متعلق نہيں کہ آپ ان کو نکال ديں۔ ورنہ آپ ظلم کرنے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔
٥٢۔ ١يعنی يہ بےسہارا اور غريب مسلمان ،جو بﮍے اخالص سے رات دن اپنے رب کو
پکارتے ہيں يعنی اس کی عبادت کرتے ہيں ،آپ مشرکيں کے اس طعن يا مطالبہ سے اے محمد
صلی ﷲ عليہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا و فقرا کا ہی ہجوم رہتا ہے ذرا انھيں ہٹاؤ تو ہم بھی
تمہارے پاس بيٹھيں ،ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا ،بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی احسان
ان کے متعلق نہيں اور اگر ايسا کريں گے تو يہ ظلم ہوگا جو آپ کی شايان شان نہيں۔ مقصد امت
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کو سمجھانا ہے کہ بےوسائل لوگوں کو حقير سمجھنا يا ان کی صحبت سے گريز کرنا اور
وابستگی نہ رکھنا ،يہ نادانوں کا کام ہے۔ اہل ايمان کا نہيں۔ اہل ايمان تو اہل ايمان سے محبت
رکھتے ہيں چاہے وه غريب اور مسکين ہی کيوں نہ ہو۔
اهلل ِ َاب ْﻋ َ َﲅ ِاب ٰ ّﻟﺸ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ 53
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻨَﺎ ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ٰ ّ ُ
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ِﻟ ّ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮٓا َا ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َﻣ َّﻦ ٰ ّ ُ
اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذريعہ سے آزمائش ميں ڈال رکھا ہے تاکہ يہ لوگ کہا
کريں ،کيا يہ وه لوگ ہيں کہ ہم سب ميں سے ان پر ﷲ ٰ
تعالی نے فضل کيا ) (١کيا يہ بات نہيں
ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی شکرگزاروں کو خوب جانتا ہے )(٢
٥٣۔ ١١ابتدا ميں اکثر غريب ،غالم قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس لئے يہی چيز
رؤسائے کفار کی آزمائش کا ذريعہ بن گئی اور وه ان غريبوں کا مذاق بھی اڑاتے اور جن پر ان
کا بس چلتا انھيں تعزيب و اذيت سے بھی دوچار کرتے اور کہتے کہ کيا يہی لوگ ہيں جن پر ﷲ
تعال نے احسان فرمايا؟ مقصد ان کا يہ تھا کہ ايمان اور اسالم پر واقع ﷲ کا احسان ہوتا تو سب
سے پہلے ہم پر ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا 'لو کان خير ما سبقونا اليہ )االحقاف( اگر
يہ بہتر چيز ہوتی تو اس کے قبول کرنے ميں يہ ہم سے سبقت نہ کرتے ' يعنی ان غربا کے
مقابلے ميں ہم پہلے مسلمان ہوتے۔
٥٣۔ ٢يعنی ﷲ ٰ
تعالی ظاہری چمک دمک ٹھاٹھ باٹھ اور رئيسانہ کروفر وغيره نہيں ديکھتا ،وه تو
دلوں کی کيفيت کو ديکھتا ہے اور اس اعتبار سے وه جانتا ہے اس کے شکرگزار بندے اور حق
سناش کون ہيں؟ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی ديکھی ،انھيں ايمان کی سعادت
سے سرفراز کر ديا جس طرح حديث ميں آتا ہے ' ﷲ ٰ
تعالی تمہاری صورتيں اور تمہارے رنگ
نہيں ديکھتا وه تو تمہارے دل اور تمہارے عمل ديکھتا ہے '۔
َوِا َذا َﺟﺎۗ َءكَ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَ ُﻘ ْﻞ َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﻛ َﺘ َﺐ َرﺑُّ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َّاﻟﺮ ْ َﲪ َﺔ ۙ َاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ُﺳ ْ ۗﻮ ًءا ِ َﲜﻬ َ ٍَﺎةل ُ َّﰒ اتَ َب ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ َو َا ْﺻﻠَ َﺢ ۙ ﻓَ َﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر
َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 54
يہ لوگ جب آپ کے پاس آئيں جو ہماری آيتوں پر ايمان رکھتے ہيں تو )يوں( کہہ ديجئے کہ تم
پر سالمتی ہے ) (١تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر ليا ہے ) (٢کہ جو
شخص تم ميں سے برا کام کر بيٹھے جہالت سے پھر وه اس کے بعد توبہ کر لے اور اصالح
رکھے تو ﷲ )کی يہ شان ہے کہ وه( بﮍی مغفرت کرنے واال ہے )(٣
٥٤۔ ١يعنی ان پر سالم کر کے يا ان کے سالم کا جواب دے کر ان کی تکريم اور قدر افزائی
کريں۔
ٰ
٥٤۔ ٢اور انھيں خوشخبری ديں کہ فضل و احسان کے طور پر ﷲ تعالی نے اپنے شکر گزار
بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فيصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حديث ميں آتا ہے ،کہ جب ﷲ
ٰ
تعالی تخليق کائنات سے فارغ ہوگيا تو اس نے عرش پر لکھ ديا ﱠ
)ان َرحْ َمتِ ْی تَ ْغلِبُ )صحيح
ٰ
بخاری و مسلم( ميری رحمت ،ميرے غضب پر غالب ہے۔
٥٤۔ ٣اس ميں بھی اہل ايمان کے لئے بشارت ہے کيونکہ ان ہی کی يہ صفت ہے اگر نادانی يا
برضائے بشريت کسی گناه کا ارتکاب کر بيٹھے تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی صالح کر ليتے
ہيں۔ گناه پر اصرار اور دوام اور توبہ انابت سے روگردانی نہيں کرتے۔

َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ َو ِﻟﺘ َ ْﺴـ َﺘﺒ ْ َِﲔ َﺳ ِﺒ ْﻴ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۧ 55
اسی طرح ہم آيات کی تفصيل کرتے رہتے ہيں اور تاکہ مجرمين کا طريقہ ظاہر ہو جائے۔
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ﻗُ ْﻞ ِا ِ ّ ْﱏ ﳖُ ِ ْﻴ ُﺖ َا ْن َا ْﻋ ُﺒﺪَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ُﻗ ْﻞ َّﻻ ٓ َاﺗ َّ ِﺒ ُﻊ َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﰼ ۙ ﻗَﺪْ ﺿَ ﻠَﻠْ ُﺖ ِا ًذا َّو َﻣﺎ ٓ َاانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ 56
آپ کہہ ديجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ
ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ ديجئے کہ ميں تمہاری خواہشات کی اتباع نہ کروں گا
کيونکہ اس حالت ميں تو ميں بےراه ہو جاؤں گا اور راه راست پر چلنے والوں ميں نہ رہوں گا
)(١۔
٥٦۔ ١يعنی اگر ميں بھی تمہاری طرح ﷲ کی عبادت کرنے کی بجائے ،تمہاری خواہشات کے
مطابق غير ﷲ کی عبادت شروع کردوں تو يقينا ميں بھی گمراه ہو جاؤں گا۔ مطلب يہ ہے کہ
غير ﷲ کی عبادت و پرستش ،سب سے بﮍی گمراہی ہے ليکن بد قسمتی سے يہ گمراہی اتنی عام
ہے۔ ٰ
حتی کے مسلمانوں کی ايک بہت بﮍی تعداد اس ميں مبتال ہے۔ھداھم ﷲ تعالی
ُﻗ ْﻞ ِا ِ ّ ْﱏ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ َو َﻛ َّﺬﺑْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ۭ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ْي َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ۭ ِا ِن اﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ ِا َّﻻ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﻳ َ ُﻘ ُّﺺ اﻟْ َﺤ َّﻖ َوﻫ َُﻮ ﺧ َْﲑُاﻟْ ٰﻔ ِﺼ ِﻠ ْ َﲔ 57
آپ کہہ ديجئے کہ ميرے پاس تو ايک دليل ہے ميرے رب کی طرف سے ) (١اور تم اس کی
تکذيب ہو ،جس چيز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وه ميرے پاس نہيں حکم کسی کا نہيں بجز ﷲ
تعالی کے ) (٢ﷲ ٰ
ٰ
تعالی واقعی بات کو بتال ديتا ہے ) (٣اور سب سے اچھا فيصلہ کرنے واال
وہی ہے۔
٥٧۔ ١مراد وه شريعت ہے جو وحی کے ذريعے سے آپ پر نازل کی گئی ،جس ميں توحيد کو
اولين حيثيت حاصل ہے۔ ان ﷲ ال ينظر الی صورکم وال الی اموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم
واعمالکم )صحيح مسلم(
٥٧۔ ٢تمام کائنات پر ﷲ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معامالت اس کے ہاتھ ميں ہيں۔ اس لئے تم
جو چاہتے ہو کہ جلدی ﷲ کا عذاب تم پر آجائے تاکہ تمہيں ميری صداقت کا پتہ چل جائے ،تو يہ
بھی ﷲ ہی کے اختيار ميں ہے ،وه اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھيج
کر تمہيں متنبہ کر دے اور چاہے تو اس وقت تک مہلت دے دے جب تک اس کی حکمت اس
کی متقضی ہو۔
ْ
ص ال َحق حق باتيں بيان کرتا يا بتالتا ہے يا قص اثره
ص َ
صصْ سے ہے يعنی يَقُصﱡ قَ َ
٥٧۔ ٣يَقُصﱡ قَ َ
)کسی کے پيچھے پيروی کرنا( سے ہے يعنی يتبع الحق فيما يحکم بہ اپنے فيصلوں ميں وه حق
کی پيروی کرتا ہے يعنی حق کے مطابق فيصلے کرتا ہے )فتح القدير(
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِاب ٰ ّﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 58
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ َا َّن ِﻋ ْﻨ ِﺪ ْي َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ﻟ َ ُﻘ ِ َ
آپ کہہ ديجئے کہ اگر ميرے پاس وه چيز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو ميرا اور تمہارا
باہمی قصہ فيصل ) (١ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے۔
٥٨۔ ١يعنی اگر ﷲ ٰ
تعالی ميرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھيج ديتا يا ﷲ ميرے اختيار يہ چيز
دے ديتا تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھيج کر جلدی ہی يہ فيصلہ کر ديا جاتا۔ ليکن
يہ معاملہ چونکہ ﷲ کی مشيت پر موقوف ہے اس لئے اس نے مجھے اس کا اختيار ديا ہے اور
نہ ہی ممکن ہے کہ ميری درخواست پر فوراً عذاب نازل ہو۔
ضروری وضاحت  :حديث ميں جو آتا ہے کہ ايک موقع پر ﷲ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں آيا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم ديں تو ميں ساری
آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درميان کچل دوں آپ نے فرمايا ' نہيں ،بلکہ مجھے اميد ہے کہ ﷲ
ٰ
تعالی ان کی نسلوں سے ﷲ کی عبادت کرنے والے پيدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو
شريک نہيں ٹھہرائيں گے )صحيح مسلم( يہ حديث آيت زير وضاحت کے خالف نہيں ہے جيسا
کہ بظاہر معلوم ہوتی ہے اس ليے کہ آيت ميں عذاب طلب کرنے پر عذاب دينے کا اظہار ہے
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جبکہ اس حديث ميں مشرکين کے طلب کيے بغير صرف ان کی ايذا دہی کی وجہ سے ان پر
عذاب بھيجنے کا اراده ظاہر کيا گيا ہے جسے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے پسند نہيں فرمايا۔
َو ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ َﻣﻔَﺎ ِﺗ ُﺢ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻬَﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ۭ َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴ ُﻘ ُ
ﻂ ِﻣ ْﻦ َّو َرﻗَ ٍﺔ ِا َّﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻬَﺎ َو َﻻ َﺣﺒَّ ٍﺔ ِ ْﰲ ُﻇﻠُ ٰﻤ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ َر ْﻃ ٍﺐ َّو َﻻ َايﺑ ٍِﺲ ِا َّﻻ
ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 59
اور ﷲ ٰ
تعالی ہی کے پاس ہيں غيب کی کنجياں )خزانے( ان کو کوئی نہيں جانتا بجز ﷲ ٰ
تعالی
کے اور وه تمام چيزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی ميں ہے اور جو کچھ درياؤں ميں ہے اور
کوئی پتا نہيں گرتا مگر وه اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانا زمين کے تاريک حصوں ميں
پﮍتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چيز گرتی ہے مگر يہ سب کتاب مبين ميں ہيں )(١
٥٩۔' ١کتاب ُمبِين ' سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آيت سے بھی معلوم ہوا کہ عالم الغيب صرف
ﷲ کی ذات ہے غيب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہيں اس لئے کفار و مشرکين اور معاندين
کو کب عذاب ديا جائے؟ اس کا علم بھی صرف اسی کو ہے اور وہی اپنی حکمت کے مطابق
فيصلہ کرنے واال ہے۔ حديث ميں آتا ہے کہ مفاتح الغيب پانچ ہيں قيامت کا علم ،بارش کا نزول،
رحم مادر ميں پلنے واال بچہ ،آئنده کل ميں پيش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی۔ ان
پانچوں کا علم ﷲ کے سوا کسی کو نہيں )صحيح بخاری(
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّ ُ ْ

ﯩﲂ ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ َﺟ َﺮ ْﺣ ُ ْﱲ ِابﻟﳯَّ َ ِﺎر ُ َّﰒ ﻳ َ ْﺒ َﻌﺜ ُ ُْﲂ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻟ ُﻴ ْﻘ ٰ ٓﴣ َا َﺟ ٌﻞ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۚ ُ َّﰒ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﻳُﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۧ 60
اور وه ايسا ہے کہ رات ميں تمہاری روح کو )ايک گونہ( قبض کر ديتا ہے ) (١اور جو کچھ تم
دن ميں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے ) (٢تاکہ ميعاد معين تمام کر دی
جائے ) (٣پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتالئے گا جو کچھ تم کيا کرتے تھے۔
٦٠۔ ١يہاں نيند کو وفات سے تعبير کيا گيا ہے ،اسی لئے اسے وفات اصغر اور موت کو وفات
اکبر کہا جاتا ہے )وفات کی وضاحت کے لئے ديکھئے )آل عمران کی آيت  ٥٥کا حشيہ(
٦٠۔٢يعنی دن کے وقت روح واپس لوٹا کر زنده کر دينا ہے۔
٦٠۔ ٣يعنی يہ سلسلہ شب و روز اور وفات اصغر سے ہمکنار ہو کر دن کو پھر اٹھ کر کھﮍے
ہونے کا معمول ،انسان کی وفات اکبر تک جاری رہے گا
٦١۔٤يعنی پھر قيامت والے دن زنده ہو کر سب کو ﷲ کی بارگاه ميں حاضر ہونا ہے۔
َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻘﺎ ِﻫ ُﺮ ﻓَ ْﻮ َق ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َوﻳُ ْﺮ ِﺳﻞُ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﺣﻔ ََﻈ ًﺔ ۭﱑ ِا َذا َﺟﺎۗ َء َا َﺣﺪَ ُﰼُ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ﺗ ََﻮﻓ َّ ْﺘ ُﻪ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُﻔ ّ َِﺮ ُﻃ ْﻮ َن 61
اور وہی اپنے بندے کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے واال بھيجتا ہے
يہاں تک کہ جب تم ميں سے کسی کی موت آپہنچتی ہے ،اس کی روح ہمارے بھيجے ہوئے
فرشتے قبض کر ليتے ہيں اور وه ذرا کوتاہی نہيں کرتے )(١۔
٦١۔ ١يعنی اپنے اس مفوضہ کام ميں اور روح کی حفاظت ميں بلکہ وه فرشتہ ،مرنے واال اگر
نيک ہوتا ہے تو اس کی روح ِعلﱢيﱢ ْينَ ميں اور اگر بد ہے تو ِسجﱢ ْينَ ميں بھيج ديتا ہے۔
ُ َّﰒ ُرد ُّْوٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ﴎ ُع اﻟْ ٰﺤ ِﺴـﺒ ْ َِﲔ 62
اهلل َﻣ ْﻮ ٰﻟ ُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َا َﻻ َ ُهل اﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ ۣ َوﻫ َُﻮ َا ْ َ
پھر سب اپنے مالک حقيقی کے پاس الئے جائيں گے ) (١خوب سن لو فيصلہ ﷲ ہی کا ہوگا اور
وه بہت جلد حساب لے گا۔
٦٢۔ ١آيت ميں ردوا )لوٹائے جائيں گے( کا مرجع بعض نے فرشتوں کو قرار ديا ہے۔ يعنی قبض
روح کے بعد فرشتے ﷲ کی بارگاه لوٹ جاتے ہيں۔ اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو
بنايا ہے۔ يعنی سب لوگ حشر کے بعد ﷲ کی بارگاه ميں لوٹائے جائيں گے )پيش کئے جائيں
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گے( پھر وه سب کا فيصلہ فرمائے گا۔ آيت ميں روح قبض کرنے والے فرشتوں کو رسل )جمع
کے صيغے کے ساتھ( بيان کيا ہے جس سے بظاہر يہ معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے واال
فرشتہ ايک نہيں متعدد ہيں۔ اس کی تشريح بعض مفسرين نے اسطرح کی ہے کہ قرآن مجيد ميں
روح قبض کرنے کی نسبت ﷲ کی طرف بھی ہے۔ ﷲ يتوفی االنفس حين موتھا )الزمر(" ﷲ
لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحيں قبض کر ليتا ہے " اور اس کی نسبت ايک فرشتے
)ملک الموت( کی طرف بھی کی گئی ہے ـ قل يتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم )الم السجده( '
کہہ دو تمہاری روحيں وه فرشتہ موت قبض کرتا ہے جو تمہارے لئے مقرر کيا گيا ہے ' اور اس
کی نسبت متعدد فرشتوں کی طرف بھی کی گئی ہے ،جيسا کہ اس مقام پر ہے اور اسی طرح
سوره نساء آيت  ٩٧اور االنعام آيت  ٩٣ميں بھی ہے۔ اس لئے ﷲ ٰ
تعالی کی طرف اس کی نسبت
اس لحاظ سے ہے کہ وہی اصل امر )حکم دينے واال( بلکہ فاعل حقيقی ہے۔ متعدد فرشتوں کی
طرف نسبت اس لحاظ سے ہے کہ وه ملک الموت کے مددگار ہيں وه رگوں شريانوں پٹھوں سے
روح نکالنے اور اس کا تعلق ان تمام چيزوں سے کاٹنے کا کام کرتے ہيں اور ملک الموت کی
طرف نسبت کے معنی يہ ہيں کہ پھر آخر ميں وه روح قبض کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتا
ہے )تفسير روح المعانی جلد  ( ۵حافظ ابن کثير امام شوکانی اور جمہور علماء اس بات کے قائل
ہيں کہ ملک الموت ايک ہی ہے جيسا کہ سوره الم السجده کی آيت سے اور مسند احمد ميں
حضرت براء بن عازب رضی ﷲ عنہ کی حديث سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں جمع کے صيغے
ميں ان کا ذکر ہے تو وه اس کے اعوان و انصار ہيں اور بعض آثار ميں ملک الموت کا نام
عزرائيل بتاليا گيا ہے تفسير ابن کثير وﷲ اعلم
َﴬﻋًﺎ َّو ُﺧ ْﻔﻴَ ًﺔ ۚ ﻟَﯩ ْﻦ َا ْ ٰﳒﯩﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ﻟَﻨَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮﻳْ َﻦ 63
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﻳُّﻨَ ِ ّﺠ ْﻴ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ُﻇﻠُ ٰﻤ ِﺖ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧ َ ٗﻪ ﺗ َ ُّ
ِٕ
آپ کہئے کہ وه کون ہے جو تم کو خشکی اور دريا کی ظلمات سے نجات ديتا ہے۔ تم اس کو
پکارتے ہو تو گﮍگﮍا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور
شکر کرنے والوں ميں سے ہوجائيں گے۔
اهلل ﻳُﻨَ ِ ّﺠ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣﳯْ َﺎ َو ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن 64
ﰻ َﻛ ْﺮ ٍب ُ َّﰒ َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗ ُ ْ ِ
ُﻗﻞِ ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ ہی تم کو ان سے نجات ديتا ہے اور ہر غم سے ،تم پھر بھی شرک کرنے
لگتے ہو۔
ُﴫ ُف ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ
ﻗُ ْﻞ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻘﺎ ِد ُر ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻳ َّ ْﺒ َﻌ َﺚ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ ًااب ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗ ُ ْﲂ َا ْو ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺖ َا ْر ُﺟ ِﻠ ُ ْﲂ َا ْو ﻳَﻠْﺒ َِﺴ ُ ْﲂ ِﺷـ َﻴ ًﻌﺎ َّوﻳُ ِﺬﻳْ َﻖ ﺑ َ ْﻌﻀَ ُ ْﲂ َ ْاب َس ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ ُاﻧْ ُﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻧ َ ِّ
ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن 65
آپ کہئيے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لئے بھيج دے ) (١يا تو
تمہارے پاؤں تلے سے ) (٢يا کہ تم کو گروه گروه کر کے سب کو بھﮍا دے اور تمہارے ايک
کو دوسرے کی لﮍائی چکھا دے ) (٣آپ ديکھئے تو سہی ہم کس طرح دالئل مختلف پہلوؤں سے
بيان کرتے ہيں۔ شايد وه سمجھ جائيں۔
٦٥۔ ١يعنی آسمان ،جيسے بارش کی کثرت ،يا ہوا ،پتھر کے ذريعے سے عذاب يا امرا اور
احکام کی طرف سے ظلم و ستم۔
٦٥۔ ٢جيسے دھنسا جانا ،طوفانی سيالب ،جس ميں سب کچھ غرق ہو جائے۔ يا مراد ہے
ماتحتوں ،غالموں اور نوکروں چاکروں کی طرف سے عذاب کہ وه بديانت اور خائن ہوجائيں۔
٦٥۔٣يَ ْلبِ َس ُک ْم ای يخلط امرکم تمہارے معاملے کو خلط ملط يا مشتبہ کردے جس کی وجہ سے تم
گروہوں اور جماعتوں ميں بٹ جاؤ ويذيق اي يقتل بعضکم بعضا فتذيق کل طائفۃ االخری اَلَ َم
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ب تمہارا ايک دوسرے کو قتل کرنا اس طرح ہر گروه دوسرے گروه کی لﮍائی کا مزه
ْال َحرْ ِ
چکھے۔ حديث ميں آتا ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ ميں نے ﷲ ٰ
تعالی سے تين
دعائيں کيں ١۔ ميری امت غرق کے ذريعے ہالک نہ کی جائے ٢۔ قحط عام کے ذريعے اس کی
تباہی نہ ہو۔ ﷲ ٰ
تعالی نے پہلی دو دعائيں قبول فرماليں اور تيسری دعا سے مجھے روک ديا گيا
)صحيح مسلم ،نمبر (٢٢١٦يعنی ﷲ ٰ
تعالی کے علم ميں يہ بات تھی کہ امت محمديہ ميں اختالف
و الشقاق واقع ہوگا اور اس کی وجہ ﷲ کی نافرمانی اور قرآن پاک و حديث سے اعراض )منہ
پھيرنا( ہوگا جس کے نتيجے ميں عذاب کی اس صورت سے امت محمديہ بھی محفوظ نہ ره
سکے گی۔ گويا اس کا تعلق اس سنت ﷲ سے ہے جو قوموں کے اخالق و کردار کے بارے ميں
ہميشہ رہی ہے جس ميں تبديلی ممکن نہيں۔ فلن تجد لسنت ﷲ تبديال ولن تجد لسنت ﷲ تحويال
)فاطر(

َو َﻛ َّﺬ َب ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﻮ ُﻣ َﻚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۭ ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﺴ ُﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑ َِﻮ ِﻛ ْﻴﻞٍ ۭ 66
اور آپ کی قوم اس کی تکذيب کرتی ہے حاالنکہ وه يقينی ہے۔ آپ کہہ ديجئے کہ ميں تم پر
تعينات نہيں کيا گيا ہوں )(١
 ٦ ٦۔ ١بہ کا مرجع قرآن ہے يا عذاب فتح القدير ٦٦۔ ١يعنی مجھے اس امر کا مکلف نہيں کيا
گيا ہے کہ ميں تمہيں ہدايت کے راستے پر لگا کر ہی چھوڑوں۔ بلکہ ميرا کام صرف دعوت و
تبليغ ہے۔ فمن شاء فليومن ومن شاء فليکفر )الکھف(۔
ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ﻧ َ َﺒ ٍﺎ ُّﻣ ْﺴـﺘَ َﻘ ٌّﺮ ۡ َّو َﺳ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 67
ہر خبر )کے وقوع( کا ايک وقت ہے جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔
َوِا َذا َر َاﻳْ َﺖ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َ ُﳜ ْﻮﺿُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮ ْض َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺣ ٰ ّﱵ َ ُﳜ ْﻮﺿُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺚ ﻏَ ْ ِﲑﻩٖ ۭ َوِا َّﻣﺎ ﻳُﻨ ْ ِﺴﻴَﻨ َّ َﻚ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻘ ُﻌﺪْ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِّاذل ْﻛ ٰﺮي َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
68
اور جب آپ ان لوگوں کو ديکھيں جو ہماری آيات ميں عيب جوئی کر رہے ہيں تو ان لوگوں سے
کناره کش ہوجائيں يہاں تک کہ وه کسی اور بات ميں لگ جائيں اور اگر آپ کو شيطان بھال دے
تو ياد آنے کے بعد پھر ايسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بيٹھيں )(١
٦٨۔ ١آيت ميں خطاب اگرچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے ہے ليکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر
فرد ہے۔ يہ ﷲ ٰ
تعالی کا ايک تاکيدی حکم ہے جسے قرآن مجيد ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے۔
سوره نساء آيت نمبر  ١٤٠ميں بھی مضموں گزر چکا ہے۔ اس سے ہر وه مجلس مراد ہے جہاں
ﷲ رسول کے احکام کا مذاق اڑايا جا رہا ہو۔ يا عمال ان کا استخفاف کيا جارہا ہو يا اہل بدعت و
اہل زيغ اپنی تاويالت رکيکہ اور توجيہات نحيفہ کے ذريعے سے آيات الہی کو توڑ مروڑ رہے
ہوں ايسی مجالس ميں غلط باتوں پر تنقيد کرنے اور کلمہ حق بلند کرنے کی نيت سے تو شرکت
جائز ہے بصورت ديگر سخت گناه اور غضب الہی کا باعث ہے۔
ﳾ ٍء َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ِذ ْﻛ ٰﺮي ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 69
َو َﻣﺎ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ِﺣ َﺴﺎﲠِ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
اور جو لوگ پرہيزگار ہيں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا ) (١اور ليکن ان کے
ٰ
تقوی اختيار کريں )(٢۔
ذمہ نصيحت کر دينا ہے شايد وه بھی
٦٩۔ِ ١م ْن ِح َسابِ ِھ ْم کا تعلق آيات ٰالہی کا استہزاد )جھٹالنے( کرنے والوں سے ہے۔ يعنی وه لوگ
جو ايسی مجالس سے اجتناب کريں گے کہ ﷲ کا جو گناه استہزاد کرنے والوں کو ملے گا وه اس
گناه سے محفوظ رہيں گے۔
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٦٩۔ ٢يعنی اجتناب و عليحدگی کے باوجود وعظ و نصيحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کا فريضہ حتی المقدر ادا کرتے رہيں۔ شايد وه بھی اپنی اس حرکت سے باز آجائيں۔
َو َذ ِر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِد ْﻳﳯَ ُ ْﻢ ﻟ َ ِﻌ ًﺒﺎ َّوﻟَﻬ ًْﻮا َّوﻏَ َّﺮﲥْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َذ ِﻛّ ْﺮ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْن ﺗُﺒ َْﺴ َﻞ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ ڰ ﻟَﻴْ َﺲ ﻟَﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو ِ ٌّﱄ َّو َﻻ ﺷَ ِﻔ ْﻴ ٌﻊ ۚ َوا ِْن ﺗَ ْﻌ ِﺪ ْل
ۗ
ُ َّ

ﴍابٌ ِ ّﻣ ْﻦ َ ِﲪ ْ ٍﲓ َّوﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ۧ 70
ﰻ ﻋَﺪْ لٍ َّﻻ ﻳُ ْﺆﺧ َْﺬ ِﻣﳯْ َﺎ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُاﺑ ِْﺴﻠُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۚ ﻟَﻬ ُْﻢ َ َ
ِٕ
اور ايسے لوگوں سے بالکل کناره کش رہيں جنہوں نے اپنے دين کو کھيل تماشہ بنا رکھا ہے
اور دينوی زندگی نے انھيں دھوکا ميں ڈال رکھا ہے اور اس قرآن کے ذريعے سے نصيحت
بھی کرتے ہيں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار ميں )اس طرح( پھنس نہ جائے ) (١کہ کوئی غير
ﷲ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی اور يہ کيفيت ہو کہ اگر دنيا بھر کا معاوضہ بھی دے
ڈالے تب بھی اس سے نہ ليا جائے ) (٢ايسے ہی ہيں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے ،ان
کے لئے نہايت گرم پانی پينے کے لئے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب۔
٧٠۔ ١تُ ْب َس َل ،ای  :لئال تبسل بسل کے اصل معنی تو منع کے ہيں اسی سے ہے ُش َجا ٌ
ع بَا ِس ٌل ليکن
ض ُح رسوا کرديا
يہاں اس کے مختلف معنی کيے گئے ہيں۔ :١تُ َسلﱠ ُم سونپ ديئے جائيں۔  :٢تُ ْف َ
جائے۔ :٣تُؤَا َخ ُذ مواخذه کيا جائے۔  :٤تُ َجازی بدلہ ديا جائے امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ سب کے
معنی قريب قريب ہيں۔ خالصہ )امام ابن کثير )فرماتے ہيں کہ انھيں اس قرآن کے ذريعے
نصيحت کريں۔ کہيں ايسا نہ ہو کہ نفس کو ،جو اس نے کما يا ،اس کے بدلے ہالکت کے سپرد
کر ديا جائے۔ يا رسوائی اس کا مقدر بن جائے يا وه مواخذه اور مجازات کی گرفت ميں آجائے۔
ان تمام مفہوم کو فاضل مترجم نے " پھنس نہ جائے "سے تعبير کيا ہے۔
٧٠۔ ٢دنيا ميں انسان عام طور پر کسی دوست کی مدد يا کسی کی سفارش سے مالی معاوضہ
دے کر چھوٹ جاتا ہے۔ ليکن آخرت ميں يہ تينوں ذريعے کام نہيں آئيں گے ،وہاں کافروں کا
کوئی دوست نہ ہوگا جو انھيں ﷲ کی گرفت سے بچا لے نہ کوئی سفارشی ہوگا جو عذاب ٰالہی
سے نجات دال دے اور نہ کسی کے پاس معاوضہ ہوگا اگر بالفرض محال ہو بھی تو قبول نہيں
کيا جائے گا کہ وه دے کر چھوٹ جائے ،يہ مضمون قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر بيان ہوا
ہے۔
ﻗُ ْﻞ َاﻧ َﺪْ ﻋ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﰷ َّ ِذلي ا ْﺳـﳤَ ْ َﻮﺗْ ُﻪ اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ُﲔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﺣ ْ َﲑ َان ۠ َ ٗ ٓهل َا ْ ٰ
ﲱ ٌﺐ ﻳَّﺪْ ﻋ ُْﻮﻧ َ ٗ ٓﻪ
ﴬانَ َوﻧُ َﺮ ُّد ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻋ َﻘﺎ ِﺑﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َﻫﺪٰ ﯨﻨَﺎ ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻨَﺎ َو َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
ْ
ْ
ِا َﱃ اﻟْﻬُﺪَ ى اﺋْ ِﺘﻨَﺎ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا َّن ﻫُﺪَ ى ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟﻬُﺪٰ ي ۭ َو ُا ِﻣ ْﺮانَ ِﻟﻨ ُ ْﺴ ِ َﲅ ِﻟ َﺮ ِ ّب اﻟ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 71ۙ
آپ کہہ ديجئے کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی کے سوا ايسی چيز کو پکاريں کہ وه نہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ
ہم کو نقصان پہنچائے کيا ہم الٹے پھر جائيں اسکے بعد کہ ہم کو ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت کر دی ہے،
جيسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شيطان نے کہيں جنگل ميں بےراه کر ديا ہو اور وه بھٹکتا
پھرتا ہو اس کے ساتھی بھی ہوں کہ ہمارے پاس آ)(١۔ آپ کہہ ديجئے کہ يقينی بات ہے کہ راه
راست وه خاص ﷲ ہی کی راه ہے ) (٢اور ہم کو يہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مطيع
ہوجائيں۔
٧١۔ ١يہ ان لوگوں کی مثال بيان فرمائی ہے جو ايمان کے بعد کفر اور توحيد کے بعد شرک کی
طرف لوٹ جائيں ان کی مثال ايسے ہی ہے کہ ايک شخص اپنے ساتھيوں سے بچھﮍ جائے جو
سيدھے راه پر جا رہے ہوں۔ اور بچھﮍ جانے واال جنگلوں ميں حيران و پريشان بھٹکتا پھر رہا
ہو ،ساتھی اسے بال رہے ہوں ليکن حيرانی ميں اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو يا جنات کے
نرغے ميں پھنس جانے کے باعث صحيح راستے کی طرف مراجع اس کے لئے ممکن نہ رہی
ہو۔
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٧١۔ ٢مطلب يہ کہ کفر اور شرک اختيار کر کے جو گمراه ہوگيا ،وه بھٹک ہوئے راہی کی طرح
ہدايت کی طرف نہيں آسکتا۔ ہاں البتہ ﷲ ٰ
تعالی نے اس کے لئے ہدايت مقدر کردی ہے تو يقينا ﷲ
کی توفيق سے وه راه ياب ہوجائے گا۔ کيونکہ ہدايت پر چال دينا اسی کا کام ہے۔ جيسے دوسرے
مقامات پر فرمايا گيا۔ )فَا ِ ﱠن ٰ ّ
ص ِر ْينَ ( 16۔ النحل (37:جس کو وه
ﱡضلﱡ َو َما لَھُ ْم ﱢم ْن ٰنّ ِ
ﷲَ َال يَ ْھ ِديْ َم ْن ي ِ
گمراه کر دے۔ اور ان کے لئے کوئی مددگار نہيں ہوگا۔ ليکن يہ ہدايت اور گمراہی اسی اصول
کے تحت ہوتی ہے جو ﷲ ٰ
تعالی نے اس کے ليے بنايا ہوا ہے يہ نہيں ہے کہ يوں ہی جسے
چاہے گمراه اور جسے چاہے راه ياب کرے جيسا کہ اس کی وضاحت متعدد جگہ کی جا چکی
ہے۔
ﴩ ْو َن 72
َو َا ْن َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ُﻩ ۭ َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
اور يہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو ) (١اور وہی ہے جس کے پاس تم جمع کئے
جاؤ گے۔
٧٢۔َ ١واَ ْن اَقِ ْي ُموْ ا کا عطف لِنُ ْسلِ ُم پر ہے۔ يعنی ہميں حکم ديا گيا ہے کہ ہم رب العالمين کے مطيع
ہوجائيں اور يہ کہ ہم نماز قائم کريں اور اس سے ڈريں تسليم و انقياد ٰالہی کے بعد سب سے پہال
ٰ
تقوی اور
حکم اقامت صالت کا ديا گيا ہے جس سے نماز کی اہميت واضح ہے اور اس کے بعد
خشوع کے بغير ممکن نہيں۔ وانھا لکبيرة اال علی الخشعين )البقره(
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن ڛ ﻗَ ْﻮ ُ ُهل اﻟْ َﺤ ُّﻖ َۭو َ ُهل اﻟْ ُﻤ ْ ُ
اﻟﺼ ْﻮ ِر ۭ ﻋ ِ ُٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة َۭوﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ
كل ﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﻨ َﻔﺦُ ِﰲ ُّ
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
اﻟْ َﺨﺒ ْ ُِﲑ 73
اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو برحق پيدا کيا ) (١اور ) (١جس وقت ﷲ ٰ
تعالی اتنا
کہہ دے گا تو ہوجا وه ہو پﮍے گا۔ اس کا کہنا حق اور با اثر ہے اور ساری حکومت خاص اس
کی ہوگی جب کہ صور ميں پھونک ماری جائے گی ) (٣وه جاننے واال ہے پوشيده چيزوں کا
اور ظاہر چيزوں کا اور وہی ہے بﮍی حکمت واال پوری خبر رکھنے واال۔
٧٣۔ ١حق کے ساتھ يا بافائده پيدا کيا يعنی ان کو عبث اور بےفائده کھيل کود کے طور پر پيدا
نہيں کيا بلکہ ايک خاص مقصد کے ليے کائنات کی تخليق فرمائی ہے اور وه يہ کہ اس ﷲ کو
ياد رکھا اور اس کا شکر ادا کيا جائے جس نے يہ سب کچھ بنايا۔
٧٣۔ ١يوم فعل محذوف واذکر يا واتقوا کی وجہ سے منصوب ہے۔ يعنی اس دن کو ياد کرو يا
اس دن سے ڈرو! کہ اس کے لفظ ُکن )ہوجا( سے وه جو چاہے گا ،ہو جائے گا۔ يہ اشاره ہے اس
بات کی طرف کہ حساب کتاب کے کٹھن مراحل بھی بﮍی سرعت کے ساتھ طے ہوجائيں گے،
ليکن کن کے لئے؟ ايمانداروں کے لئے۔ دوسروں کو يہ دن ہزار سال يا پچاس ہزار سال کی
طرح بھاری لگے گا۔
٧٣۔ ٢صور سے مراد نرسنگا يا بگل ہے جس کے متعلق حديث ميں آتا ہے کہ ' اسرافيل اسے
منہ ميں لئے اور اپنی پيشانی جھکائے ،حکم الہی کے منتظر کھﮍے ہيں کہ جب انھيں کہا جائے
تو اس کے منہ ميں پھونک مار ديں ' ابن کثير ' ابو داؤد اور ترندی ميں ہے۔ الصور قرن ينفخ
فيہ )صور ايک قرن )نرسنگا( ہے جس ميں پھونکا جائے گا بعض علماء کے نزديک تين نفخے
ہوں گے نفخۃ الصعق جس سے تمام لوگ بےہوش ہوجائيں گے نفخۃ الفناء جس سے تمام لوگ
فنا ہو جائيں گے نفخۃ االنشاء جس سے تمام انسان دوباره زنده ہوجائيں گے بعض علماء آخری
دو نفخوں کے ہی قائل ہيں۔
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ ٰا َز َر َاﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ َا ْﺻﻨَﺎ ًﻣﺎ ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ۚ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰر َﯨﻚ َوﻗَ ْﻮ َﻣ َﻚ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 74
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اور وه وقت بھی ياد کرنے کے قابل ہے جب ابراہيم )عليہ السالم( نے اپنے باپ آزر ) (١سے
فرمايا کہ کيا تو بتوں کو معبود قرار ديتا ہے؟ بيشک ميں تجھ کو اور تيری ساری قوم کو صريح
گمراہی ميں ديکھتا ہوں۔
٧٤۔ ١مورخين حضرت ابراہيم عليہ السالم کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہيں ،آزر اور تارخ۔
ممکن ہے دوسرا نام لقب ہو۔ بعض کہتے ہيں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا ،ليکن يہ صحيح
نہيں ،اس لئے کہ قرآن نے آزر کو حضرت ابراہيم عليہ السالم کے باپ کے طور پر ذکر کيا
ہے ،لہذا يہ صحيح ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو ِﻟ َﻴ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻮ ِﻗ ِﻨ ْ َﲔ 75
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧُ ِﺮ ْ ٓي ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﻣﻠَ ُﻜ ْﻮ َت َّ
ہم نے ايسے ہی طور پر ابراہيم )عليہ السالم( کو آسمانوں اور زمين کی مخلوقات دکھالئيں اور
تاکہ کامل يقين کرنے والوں سے ہوجائيں )(١۔
٧٥۔١ملکوت مبالغہ کا صيغہ ہے جيسے رغبۃ سے رغبوت اور رھبہ سے رھبوت اس سے
مراد مخلوقات ہے ،جيسا کہ ترجمہ ميں يہی مفہوم اختيار کيا گيا ہے۔ يا ربوبيت ہے يعنی ہم نے
اس کو يہ دکھالئی اور اس کی معرفت کی توفيق دی۔ يا يہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کر اسفل
ارض تک کا ہم نے ابراہيم عليہ السالم کو امور غيبی کا مشاہده کرايا۔ )فتح القدير(
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟ َّﻦ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟ َّ ْﻴ ُﻞ َرٰا َﻛ ْﻮ َﻛ ًﺒﺎ ۚ ﻗَﺎ َل ﻫ َٰﺬا َر ِ ّ ْﰊ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻓَ َﻞ ﻗَﺎ َل َﻻ ٓ ُا ِﺣ ُّﺐ ْ ٰاﻻ ِﻓ ِﻠ ْ َﲔ 76
پھر جب رات کی تاريکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ايک ستاره ديکھا آپ نے فرمايا کہ يہ ميرا
رب ہے ليکن جب وه غروب ہوگيا تو آپ نے فرمايا کہ ميں غروب ہو جانے والوں سے محبت
نہيں رکھتا )(١
٧٦۔ ١يعنی غروب ہونے والے معبودوں کو پسند نہيں کرتا ،اس لئے غروب ،تغير حال پر داللت
کرتا ہے جو حادث ہونے کی دليل ہے اور جو حادث ہو معبود نہيں ہو سکتا۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َا اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َاب ِزﻏًﺎ ﻗَﺎ َل ﻫٰ َﺬا َر ِ ّ ْﰊ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻓَ َﻞ ﻗَﺎ َل ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﳞَ ْ ِﺪ ِ ْﱐ َر ِ ّ ْﰊ َ َﻻ ُﻛ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟﻀَّ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ 77
ِٕ
پھر جب چاند کو ديکھا تو فرمايا يہ ميرا رب ہے ليکن جب وه غروب ہوگيا تو آپ نے فرمايا اگر
مجھ کو ميرے رب نے ہدايت نہ کی تو ميں گمراه لوگوں ميں شامل ہو جاؤں گا۔
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن 78
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َا اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َاب ِزﻏَ ًﺔ ﻗَﺎ َل ﻫ َٰﺬا َر ِ ّ ْﰊ ﻫ َٰﺬا ٓ اَ ْﻛ َ ُﱪ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻓَﻠَ ْﺖ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِا ِ ّ ْﱏ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗ ُ ْ ِ
پھر جب آفتاب کو ديکھا چمکتا ہوا تو فرمايا کہ ) (١يہ ميرا رب ہے يہ تو سب سے بﮍا ہے پھر
جب وه بھی غروب ہوگيا تو آپ نے فرمايا بيشک ميں تمہارے شرک سے بيزار ہوں )(٢۔
٧٨۔ ١شمس سورج عربی ميں مونث ہے ليکن اسم اشاره مذکر ہے مراد الطالع ہے يعنی طلوع
ہونے واال سورج ،ميرا رب ہے ،کيونکہ يہ سب سے بﮍا ہے۔ جس طرح کے سورج پرستوں کو
مغالطہ لگا اور وه اس کی پرستش کرتے ہيں )اجرام فلکی( ميں سورج سب سے بﮍا ہے اور
سب سے زياده روشن اور انسانی زندگی کی بقا وجود کے لئے اس کی اہميت و افاديت محتاج
وضاحت نہيں اس لئے مظاہر پرستوں ميں سورج کی پرستش عام رہی ہے۔ حضرت ابراہيم عليہ
السالم نے نہايت لطيف پيرائے ميں چاند سورج کے پجاريوں پر ان کے معبودوں کی بےحيثيتی
کو واضح فرمايا۔
٧٨۔ ٢يعنی ان تمام چيزوں سے ،جن کو تم ﷲ کا شريک بناتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو،
ميں بيزار ہوں۔ اس لئے کہ ان ميں تبديلی آتی رہتی ہے ،کبھی طلوع ہوتے ہيں ،کبھی غروب
ہوتے ہيں ،جو اس بات کی دليل ہے کہ يہ مخلوق ہيں اور ان کا خالق کوئی اور ہے جس کے
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حکم کے يہ تابع ہيں۔ جب يہ خود مخلوق اور کسی کے تابع ہيں تو کسی کو نفع نقصان پہنچانے
پر کس طرح قادر ہو سکتے ہيں؟ مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاه نمرود نے اپنے ايک خواب
اور کاہنوں کی تعبير کی وجہ سے نومولود لﮍکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا حضرت
ابراہيم عليہ السالم بھی انہی ايام ميں پيدا ہوئے جس کی وجہ سے انھيں ايک غار ميں رکھا گيا
تاکہ نمرود اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائيں وہيں غار ميں جب کچھ
شعور آيا اور چاند سورج ديکھے تو يہ تاثرات ظاہر فرمائے ليکن يہ غار والی بات مستند نہيں
ہے قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت حضرت ابراہيم
عليہ السالم نے يہ باتيں کی ہيں اسی ليے آخر ميں قوم سے خطاب کر کے فرمايا کہ ميں
تمہارے ٹھہرائے ہوئے شريکوں سے بيزار ہوں اور مقصد اس مکالمے سے معبودان باطل کی
اصل حقيقت کی وضاحت تھی۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ۚ 79

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َﺣ ِﻨ ْﻴﻔًﺎ َّو َﻣﺎ ٓ َاانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ِا ِ ّ ْﱏ َو َّ ْهج ُﺖ َو ْ ِهج َـﻲ ِﻟ َّ ِذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮ َّ
ميں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں ) (١جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا يکسو ہو کر اور
ميں شرک کرنے والوں ميں سے نہيں ہوں۔
٧٩۔ ١رخ يا چہرے کا ذکر اس لئے کيا ہے کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہوتی ہے
مراد اس سے شخص ہی ہوتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ ميری عبادت اور توحيد سے مقصود ﷲ
عزوجل ہے جو آسمان اور زمين کا خالق ہے۔
َو َﺣﺎۗ َّﺟ ٗﻪ ﻗَ ْﻮ ُﻣ ٗﻪ ۭ ﻗَﺎ َل َا ُﲢَﺎۗ ُّﺟ ْ ۗﻮ ِ ّ ْﱏ ِﰲ ٰ ّ ِ
ـــــًﺎ َۭو ِﺳ َﻊ َر ِ ّ ْﰊ ُ َّ
ﳾ ٍء ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن
اهلل َوﻗَﺪْ َﻫﺪٰ ِﯨﻦ ۭ َو َﻻ ٓ َاﺧ َُﺎف َﻣﺎ ﺗ ُ ْ ِ
ﰻ َْ
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء َر ِ ّ ْﰊ ﺷَ ـ ْﻴ ٔ
80
اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کر دی ) (١آپ نے فرمايا کہ تم ﷲ کے معاملے
ميں مجھ سے حجت کرتے ہو حاالنکہ کہ اس نے مجھے طريقہ بتاليا ہے اور ميں ان چيزوں
سے جن کو ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ شريک بناتے ہو نہيں ڈرتا ہاں اگر ميرا پروردگار ہی ہرچيز کو
اپنے علم ميں گھيرے ہوئے ہے ،کيا تم پھر بھی خيال نہيں کرتے۔
٨٠۔ ١جب قوم نے توحيد کا يہ وعظ سنا جس ميں ان کے خود ساختہ معبودوں کی ترديد بھی
تھی تو انہوں نے بھی اپنے دالئل دينے شروع کيے جس سے معلوم ہوا کہ مشرکين نے بھی
اپنے شرک کے ليے کچھ نہ کچھ دالئل تراش رکھے تھے جس کا مشاہده آج بھی کيا جا سکتا
ہے جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے گروه ہيں سب نے اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے
اور رکھنے کے ليے ايسے سہارے تالش کر رکھے ہيں جن کو وه دالئل سمجھتے ہيں يا جن
سے کم از کم دام تزوير ميں پھنسے ہوئے عوام کو جال ميں پھنسائے رکھا جاسکتا ہے۔

ﴍ ْﻛ ُ ْﱲ ِاب ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳُ َ ِّﲋ ْل ِﺑ ٖﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ۭ ﻓَ َﺎ ُّي اﻟْ َﻔ ِﺮﻳْ َﻘ ْ ِﲔ َا َﺣ ُّﻖ ِاب ْ َﻻ ْﻣ ِﻦ ۚ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۘ 81
ﴍ ْﻛ ُ ْﱲ َو َﻻ َﲣَﺎﻓُ ْﻮ َن َاﻧ َّ ُ ْﲂ َا ْ َ
َو َﻛ ْﻴ َﻒ َاﺧ َُﺎف َﻣﺎ ٓ َا ْ َ
اور ميں ان چيزوں سے کيسے ڈروں جن کو تم نے شريک بنايا ہے حاالنکہ تم اس بات سے
نہيں ڈرتے کہ تم نے ﷲ کے ساتھ ايسی چيزوں کو شريک ٹھہرايا ہے جن پر ﷲ ٰ
تعالی نے کوئی
دليل نہيں فرمائی ،سو ان دو جماعتوں ميں سے امن کا زياده مسحق کون ہے ) (١اگر تم خبر
رکھتے ہو۔
٨١۔ ١يعنی مومن اور مشرک ميں سے؟ مومن کے پاس تو توحيد کے بھرپور دالئل ہيں ،جب کہ
مشرک کے پاس ﷲ کی اتاری ہوئی کوئی دليل نہيں ،صرف اوہام باطلہ ہيں يا دور ازکار
تاويالت اس سے اندازه کيا جاسکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا۔
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َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻟَ ْﻢ ﻳَﻠْﺒ ُِﺴ ْﻮٓا ِاﻳْ َﻤﺎﳖَ ُ ْﻢ ﺑ ُِﻈ ْ ٍﲅ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬُ ُﻢ ْ َاﻻ ْﻣ ُﻦ َو ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻬ َﺘﺪُ ْو َن ۧ 82
ِٕ
جو لوگ ايمان رکھتے ہيں اور اپنے ايمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہيں کرتے۔ ايسوں ہی کے
لئے امن ہے اور وہی راه راست پر چل رہے ہيں )(١
٨٢۔ ١آيت ميں يہاں ظلم سے مراد شرک ہے جيسا کہ ترجمہ سے واضح ہے حديث ميں آتا ہے
کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ظلم کا عام مطلب )کوتاہی اور غلطی ،گناه اور زيادتی
وغيره( سمجھا ،جس سے وه پريشان ہوگئے اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں
آکر کہنے لگے ،ہم ميں سے کون شخص ايسا ہے جس نے ظلم نہ کيا ہو ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا ' اس ظلم سے مراد وه ظلم نہيں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اس سے مراد شرک ہے
َظ ْي ٌم(
جس طرح حضرت لقمان عليہ السالم نے اپنے بيٹے کو کہا ) اِ ﱠن ال ﱢشرْ َ
ك لَظُ ْل ٌم ع ِ
31۔لقمان (13:يقينا شرک ظلم عظيم ہے )صحيح بخاری(۔
َو ِﺗ ْ َ
كل ُﺣ َّﺠ ُﺘﻨَﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳯٰ َﺎ ٓ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ۭ ﻧَ ْﺮﻓَ ُﻊ د ََر ٰﺟ ٍﺖ َّﻣ ْﻦ ﻧَّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 83
اور ہماری حجت تھی وه ہم نے ابراہيم )عليہ السالم( کو ان کی قوم کے مقابلہ ميں دی تھی )(١
ہم جس کو چاہتے ہيں مرتبوں ميں بﮍھا ديتے ہيں۔ بيشک آپ کا رب بﮍا حکمت واال بﮍا علم واال
ہے۔
ٰ
٨٣۔ ١يعنی توحيد الہی پر ايسی حجت اور دليل ،جس کا کوئی جواب ابراہيم عليہ السالم کی قوم
سے بن نہ پﮍا۔ اور وه بعض کے نزديک يہ قول تھا )وکيف اخاف ما اشرکتم وال تخافون انکم
اشرکتم با مالم ينزل بہ عليکم سلطنا فای الفريقين احق باالمن( ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت ابراہيم عليہ
السالم کے اس قول کی تصديق فرمائی اور کہا )اَلﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َولَ ْم يَ ْلبِس ُْٓوا اِ ْي َمانَھُ ْم بِظُ ْل ٍم اُ ٰ
ول ۗ◌ ِٕٮكَ لَھُ ُم
ْاالَ ْم ُن َوھُ ْم ﱡم ْھتَ ُدوْ نَ ( 6۔ االنعام(82:
َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗ ٓهل ِا ْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب ۭ ُ ًّالك ﻫَﺪَ ﻳْﻨَﺎ ۚ َوﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ﻫَﺪَ ﻳْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِﺘ ٖﻪ د َٗاو َد َو ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ َو َاﻳ ُّ ْﻮ َب َوﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َو ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن َۭو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ

ۙ 84
اور ہم نے ان کو اسحاق ديا اور يعقوب ) (١ہر ايک کو ہم نے ہدايت کی اور پہلے زمانے ميں ہم
نے نوح کو ہدايت کی اور ان کی اوالد ميں سے ) (٢داؤد اور سليمان کو اور ايوب کو اور
موسی کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نيک کام کرنے والوں کو جزا ديا
يوسف کو اور
ٰ
کرتے ہيں۔
٨٤۔ ١يعنی بﮍھاپے ميں ،جب کہ وه اوالد سے نا اميد ہوگئے تھے ،جيسا کہ سوره ہود آيت ،٧٢
 ٧٣ميں ہے پھر بيٹے کے ساتھ ايسے پوتے کی بھی بشارت دی جو يعقوب )عليہ السالم( ہوگا،
جس کے معنی يہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اوالد کا سلسلہ چلے گا ،اس لئے يہ
عقب )پيچھے سے( مشتق ہے۔
٨٤۔ ٢ذريتہ ميں ضمير کا مرجع بعض مفسرين نے حضرت نوح عليہ السالم کو قرار ديا ہے
کيونکہ وہی اقرب ہيں يعنی حضرت نوح عليہ السالم کی اوالد ميں سے داؤد اور سليمان عليہما
السالم کو قرار ديا ہے کيونکہ وہی اقرب ہيں يعنی حضرت نوح عليہ السالم کی اوالد ميں سے
داؤد اور سليمان عليہما السالم کو اور بعض نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کو اس ليے کہ
ساری گفتگو انہی کے ضمن ميں ہو رہی ہے ليکن اس صورت ميں يہ اشکال پيش آتا ہے کہ پھر
لوط عليہ السالم کا ذکر اس فہرست ميں نہيں آنا چاہيے تھا کيونکہ وه ذريت ابراہيم عليہ السالم
ميں سے نہيں ہيں وه ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بيٹے يعنی ابراہيم عليہ السالم کے بھتيجے
ہيں اور ابراہيم عليہ السالم لوط عليہ السالم کے باپ نہيں چچا ہيں ليکن بطور تغليب انھيں بھی
ذريت ابراہيم عليہ السالم ميں شمار کر ليا گيا ہے اس کی ايک اور مثال قرآن مجيد ميں ہے جہاں
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حضرت اسماعيل عليہ السالم کو اوالد يعقوب عليہ السالم کے آباء ميں شمار کيا گيا ہے جب کہ
وه ان کے چچا تھے ديکھيے سوره بقره آيت ١٣٣
َو َز َﻛ ِﺮ َّاي َو َ ْﳛ ٰﲕ َو ِﻋﻴ ْٰﴘ َوِاﻟْ َﻴ َﺎس ُ ٌّ
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ۙ 85

ۭﰻ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
عيسی ) (١اور الياس کو ،سب نيک لوگوں ميں شامل تھے۔
اور )نيز( زکريا کو يح ٰيی کو
ٰ
عيسی عليہ السالم کا ذکر حضرت نوح عليہ السالم يا حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اوالد
٨٥۔١
ٰ
ميں اس لئے کہا گيا )حاالنکہ ان کا باپ نہيں تھا( کہ لﮍکی کی اوالد بھی ذريت رجال ميں ہی
شامل ہوتی ہے۔ جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم حضرت حسن )اپنی بيٹی حضرت فاطمہ کے
صاحبزادے( کو اپنا بيٹا فرمايا ان ابنی ھذا سيد و لعل ﷲ ان يصلح بہ بين فئتين عظمتين من
المسلمين )صحيح بخاری( ' )تفصيل کے لئے ديکھئے تفسير ابن کثير(۔

َوِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َواﻟْﻴ ََﺴ َﻊ َوﻳُ ْﻮﻧ ُ َﺲ َوﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ۭ َو ُ ًّالك ﻓَﻀَّ ﻠْﻨَﺎ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 86
اور نيز اسماعيل کو اور يسع کو اور يونس کو اور لوط کو اور ہر ايک کو تمام جہان والوں پر
ہم نے فضيلت دی۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ 87
َو ِﻣ ْﻦ ٰا َابۗ ِ ْﻢ َو ُذ ّ ِرٰﻳّﳤِ ِ ْﻢ َو ِاﺧ َْﻮاﳖِ ِ ْﻢ ۚ َوا ْﺟﺘَ َﺒﻴْﳯٰ ُ ْﻢ َوﻫَﺪَ ْﻳﳯٰ ُ ْﻢ ِا ٰﱃ ِ َ
ِٕ
اور نيز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اوالد کو اور کچھ بھائيوں کو ) (١اور ہم نے ان کو
مقبول بنايا اور ہم نے ان کو راه راست کی ہدايت کی۔
٨٧۔ ١آبا سے اصول اور ذريات سے فروع مراد ہے۔ يعنی ان اصولوں و فروع اور اخوان ميں
سے بھی بہت سوں کو ہم نے مقام ہدائيت سے نوازا آجتِ ْيبِآ ُء کے معنی چن لينا اور اپنے خاص
بندوں ميں شمار کرنا اور ان کے ساتھ مال لينا۔ يہ َجبِب ُ
وض )ميں نے حوض ميں
الح
ْت ال َمآ َء فِی َ
ِ
پانی بھر ليا( سے مشتق ہے۔ پس اپنے خاص بندوں ميں مال لينا۔ اصطفاء تخليص اور اختيار بھی
اسی معنی ميں مستعمل ہے جب کا مفعول مصطفی مجتبی مخلص اور مختار ہے )فتح القدير(
ٰذ ِ َكل ﻫُﺪَ ى ٰ ّ ِ
ﴍ ُﻛ ْﻮا ﻟ َ َﺤ ِﺒﻂَ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 88
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َۭوﻟ َ ْﻮ َا ْ َ
ﷲ کی ہدايت ہی ہے جس کے ذريعہ سے اپنے بندوں ميں سے جس کو چاہے اس کی ہدايت
کرتا ہے اگر فرضا ً يہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ يہ اعمال کرتے تھے وه سب
اکارت ہوجاتے۔
ٰ
٨٨۔ ١اٹھاره انبياء کے اسمائے گرامی ذکر کر کے ﷲ تعالی فرما رہا ہے ،اگر يہ حضرات بھی
شرک کا ارتکاب کرليتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' اے پيغمبر! اگر تو نے
بھی شرک کيا تو تيرے سارے عمل برباد ہوجائيں گے ،حاالنکہ پيغمبروں سے شرک کا صدور
ممکن نہيں۔ مقصد امتوں کو شرک کی خطرناک اور ہالکت خيزی سے آگاه کرنا ہے۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ُﺤ ْ َﲂ َواﻟﻨُّ ُﺒ َّﻮ َة ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ﲠِ َﺎ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻓَﻘَﺪْ َو َّ ْﳇﻨَﺎ ﲠِ َﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻟَّﻴ ُْﺴ ْﻮا ﲠِ َﺎ ِﺑ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ 89
ِٕ
يہ لوگ ايسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی سو اگر يہ لوگ
نبوت کا انکار کريں ) (١تو ہم نے اس کے لئے ايسے بہت سے لوگ مقرر کر ديئے ہيں۔ جو اس
کے منکر نہيں ہيں )(٢۔
٨٩۔ ١اس سے مراد رسول ﷲ کے مخالفيں ،مشرکين اور کفار ہيں۔
٩٨۔ ٢اس سے مراد مہاجرين و انصار اور قيامت تک آنے والے ايماندار ہيں۔
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ۗ

ـــــﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا ۭ ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٰﺮي ِﻟﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 90
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺪَ ى ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَﳢِ ُﺪٰ ُ ُﻢ ا ْﻗﺘَ ِﺪ ْﻩ ۭ ُﻗ ْﻞ َّﻻ ٓ َا ْﺳ َٔ
ِٕ
يہی لوگ ايسے تھے جن کو ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت کی تھی ،سو آپ بھی ان ہی کے طريق پر
چليئے ) (١آپ کہہ ديجيئے کہ ميں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہيں چاہتا ) (٢يہ تو صرف
تمام جہان والوں کے واسطے ايک نصيحت ہے )(٣۔
٩٠۔ ١اس سے مراد انبياء مذکورين ہيں۔ ان کی پيروی کا حکم مسئلہ توحيد ميں اور ان احکام و
شرائع ميں ہے جو منسوخ نہيں ہوئے )فتح القدير( کيونکہ اصول دين تمام شريعتوں ميں ايک ہی
رہے ہيں گو شرائع اور مناہج ميں کچھ کچھ اختالف رہا جيسا کہ آيت شرع لکم من الدين ما
وصی بہ نوحا )الشوری( سے واضح ہے
٩٠۔ ٢يعنی تبليغی دعوت کا ،کيونکہ مجھے اس کا صلہ ہی کافی ہے جو آخرت ميں عند ﷲ ملے
گا۔
٩٠۔ ٣جہان والے اس سے نصيحت حاصل کريں۔ پس يہ قرآن انھيں کفر و شرک کے اندھيروں
سے نکال کر ہدايت کی روشنی عطا کرے گا اور ضاللت کی پگڈنڈيوں سے نکال کر ايمان کی
صراط مسقيم پر گامزن کردے گا۔ بشرطيکہ کوئی اس سے نصيحت حاصل کرنا چاہے ،ورنہ
ديده کور کو کيا نظر آئے کيا ديکھنے واال معاملہ ہوگا۔
ﳾ ٍء ۭ ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َا ْﻧ َﺰ َل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َّ ِاذل ْي َﺟﺎۗ َء ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﻧ ُْﻮ ًرا َّوﻫُﺪً ى ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ﻗَ َﺮا ِﻃﻴ َْﺲ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ٍ
اهلل َﺣ َّﻖ ﻗَﺪْ ِرﻩٖ ٓ ِا ْذ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
َو َﻣﺎ ﻗَﺪَ ُروا ٰ ّ َ
َﴩ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
ۗ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ٓ
َ
ِ
ِ
ٰ
ٰ
ِ
اهلل ۙ َّﰒ َذ ْر ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺧ َْﻮﺿﻬ ِْﻢ ﻳَﻠ َﻌ ُﺒ ْﻮ َن 91
ﺗُ ْﺒﺪُ ْوﳖَ َﺎ َو ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ َن ﻛﺜ ْ ًﲑا ۚ َوﻋُﻠ ْﻤ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﻟ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ ُ ْْﱲ َوﻻ ا َاب ُؤﰼ ۭ ﻗُﻞِ ّ ُ
اور ان لوگوں نے ﷲ کی جيسی قدر کرنا واجب تھی ويسی قدر نہ کی جب کہ يوں کہہ ديا کہ ﷲ
نے کسی بشر پر کوئی چيز نازل نہيں کی ) (١آپ يہ کہئے وه کتاب کس نے نازل کی ہے جس
موسی الئے تھے جس کی کيفيت يہ ہے کہ وه نور ہے اور لوگوں کے لئے وه ہدايت ہے
کو
ٰ
جس کو تم نے ان متفرق اوراق ميں رکھ چھوڑا ) (٢ہے جن کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سی
باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ايسی باتيں بتائی گئی ہيں جن کو تم نہيں جانتے تھے اور
نہ تمہارے بﮍے۔ )(٣۔ آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ نے نازل فرمايا ) (٤پھر ان کو ان کے خرافات ميں
کھيلتے رہنے ديجئے۔
٩١۔ ١قَدَر کے معنی اندازه کرنے کے ہيں اور يہ کسی چيز کی اصل حقيقت جاننے اور اس کی
معرفت حاصل کرنے کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہ مشرکين مکہ رسل
اور انزال کتب کا انکار کرتے ہيں ،جس کے صاف معنی يہ ہيں کہ انھيں ﷲ کی صحيح معرفت
ہی حاصل نہيں ورنہ وه ان چيزوں کا انکار نہ کرتے ،عالوه ازيں اسی عدم معرفت ٰالہی کی
وجہ سے وه نبوت و رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے کہ انسان پر ﷲ ٰ
تعالی کا کالم کس
طرح نازل ہو سکتا ہے؟جس طرح دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
اس ع ََجبًا اَ ْن
تعالی نے فرمايا )اَ َكانَ لِلنﱠ ِ
اس( 10۔يونس (2:کيا يہ بات لوگوں کے ليے باعث تعجب ہے کہ
اَوْ َح ْينَآ اِ ٰلى َرج ٍُل ﱢم ْنھُ ْم اَ ْن اَ ْن ِذ ِر النﱠ َ
ہم نے ان ہی ميں سے ايک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر ديا
ث ّٰ
ال اَ ْن قَالُ ْٓوا اَبَ َع َ
اس اَ ْن ي ْﱡؤ ِمنُ ْٓوا اِ ْذ َجا ۗ◌ َءھُ ُم ْالھ ٰ ُٓدى اِ ﱠ ٓ
ﷲُ بَ َشرًا
ہے؟ دوسرے مقام پر فرمايا ) َو َما َمنَ َع النﱠ َ
ﱠرسُوْ ًال( 17۔ االسراء (94:ہدايت آجانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس ليے رک گئے
کہ انہوں نے کہا کہ کيا ﷲ نے ايک بشر کو رسول بنا کر بھيج ديا ہے؟ اس کی کچھ تفصيل اس
سے قبل آيت نمبر  ٨کے حاشيے ميں بھی گزر چکی ہے آيت زير وضاحت ميں بھی انہوں نے
اپنے اس خيال کی بنياد پر اس بات کی نفی کی کہ ﷲ ٰ
تعالی نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل
کی ہے۔ ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم پر
تعالی نے فرمايا کہ اگر يہ ہی بات ہے تو ان سے پوچھو!
ٰ
تورات کس نے نازل کی تھی )جس کو يہ مانتے ہيں(
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٩١۔ ٢آيت کی مذکوره تفسير کے مطابق اب يہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس
کتاب کو متفرق اوراق ميں رکھتے ہو جن ميں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر ديتے ہو اور
جنکو چاہتے ہو چھپا ليتے ہو۔ جيسے رجم کا مسئلہ يا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی صفات کا
مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثير اور امام ابن جرير طبری وغيره نے دليل يہ دی ہے کہ يہ مکی آيت
ہے ،اس ميں يہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور بعض مفسرين نے پوری آيت کو ہی
يہود سے متعلق قرار ديا ہے اور اس ميں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے يہود
کی ہٹ دھرمی ،ضد اور عناد پر مبنی قول قرار ديا ہے۔ گويا اس آيت کی تفسير ميں مفسرين کی
تين رائے ہيں۔ ايک پوری آيت کو يہود سے ،دوسرے پوری آيت کو مشرکين سے اور تيسرے
آيت کی ابتدائی حصے کو مشرکين سے متعلق اور يہود سے متعلق قرار ديتے ہيں۔ ٰ ّ
وﷲ اَ ْعلَ ُم
٩١۔ ٣يہود سے متعل ْق ماننے کی صورت ميں اس کی تفسير ہوگی کہ تورات کے ذريعے سے
تمہيں بتائی گئيں ،بصورت ديگر قرآن کے ذريعے سے۔
٩١۔ ٤يہ َم ْن اَ نُ َز َل )کس نے اتارا( کا جواب ہے
َوﻫ َٰﺬا ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ُﻣ ٰ َﱪكٌ ُّﻣ َﺼ ِّﺪ ُق َّ ِاذل ْي ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو ِﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ُا َّم اﻟْ ُﻘ ٰﺮي َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻬَﺎ َۭو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ َو ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ َﺻ َﻼﲥِ ِ ْﻢ ُﳛَﺎ ِﻓ ُﻈ ْﻮ َن 92
اور يہ بھی ايسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کيا ہے جو بﮍی برکت والی ہے ،اپنے سے
پہلی کتابوں کی تصديق کرنے والی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والوں کو ڈرائيں۔
اور جو لوگ آخرت کا يقين رکھتے ہيں ايسے لوگ اس پر ايمان لے آتے ہيں اور وه اپنی نماز پر
مداومت رکھتے ہيں۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ اﻓْ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َوﻟَ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮي ِا ِذ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ِ ْﰲ َ َﲽ ٰﺮ ِت اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت
ﳾ ٌء َّو َﻣ ْﻦ ﻗَﺎ َل َﺳ ُﺎ ْﻧ ِﺰ ُل ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
يح ِا َ َّﱄ َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ ْﻮ َح ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َ ْ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َا ْو ﻗَﺎ َل ُا ْو ِ َ
َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َاب ِﺳ ُﻄ ْﻮٓا َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ۚ َا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۭ َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم ُ ْﲡ َﺰ ْو َن ﻋَ َﺬ َاب اﻟْﻬ ُْﻮ ِن ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻏَ ْ َﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َﻋ ْﻦ ٰاﻳٰﺘِ ٖﻪ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن 93
ِٕ
اور اس شخص سے زياده کون ظالم ہوگا جو ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ تہمت لگائے يا يوں کہے کہ
مجھ پر وحی آتی ہے حاالنکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہيں آئی اور جو شخص يوں
کہے کہ جيسا کالم ﷲ نے نازل کيا ہے اسی طرح کا ميں بھی التا ہوں اور اگر آپ اس وقت
ديکھيں جب کہ يہ ظالم لوگ موت کی سختيوں ميں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ بﮍھا رہے
ہونگے کہ ہاں اپنی جانيں نکالو ،آج تمہيں ذلت کی سزا دی جائے گی ) (١اس سبب سے کہ تم
تعالی کے ذمہ جھوٹی باتيں لگاتے تھے اور تم ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی کی آيات سے تکبر کرتے تھے )(٢۔
٩٣۔ ١ظالم سے مراد ہر ظالم ہے اور اس ميں کتاب ٰالہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے
مدعيان نبوت سب سے پہلے شامل ہيں۔ ' فرشتے ہاتھ بﮍھا رہے ہونگے ،يعنی جان نکالنے کے
لئے )آج( سے مراد قبض روح کا دن اور يہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبداء قبر
ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ ورنہ ہاتھ پھيالنے اور جان نکالنے کا
حکم دينے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہيں کہ آج تمہيں ذلت کا عذاب ديا
جائے گا۔ خيال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے۔ يعنی دنيا کی زندگی کے بعد آخرت کی
زندگی سے قبل ،يہ ايک درميان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قيامت کے
وقوع تک ہے۔ يہ برزخی زندگی کہالتی ہے۔ چاہے اسے کسی درندے نے کھايا ہو ،اس کی الش
سمندر کی موجوں کی نذر ہوگئی ہو يا اسے جال کر راکھ بنا ديا گيا يا قبر ميں دفنا ديا گيا ہو۔ يہ
برزخ کی زندگی ہے جس ميں عذاب دينے پر ﷲ ٰ
تعالی قادر ہے۔
٩٣۔ ٢ﷲ کے ذمے جھوٹی باتيں لگانے ميں انزال کتب اور ارسال رسل کا انکار بھی ہے اور
جھوٹا دعوائے نبوت بھی ہے اسی طرح نبوت و رسالت کا انکار و استکبار ہے۔ ان دونوں وجوه
سے انھيں ذلت و رسوائی کا عذاب ديا جائے گا۔
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ﴍ ٰﻛ ۗ ُﺆا ۭ ﻟَﻘَﺪْ ﺗ َّ َﻘ َّﻄ َﻊ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺿَ َّﻞ
َوﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘ ُﻤ ْﻮانَ ﻓُ َﺮادٰي َ َامك َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة َّوﺗَ َﺮ ْﻛ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﺧ ََّﻮﻟْ ٰﻨ ُ ْﲂ َو َراۗ َء ُﻇﻬ ُْﻮ ِر ُ ْﰼ ۚ َو َﻣﺎ ﻧَ ٰﺮي َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ُﺷ َﻔ َﻌﺎ ۗ َء ُ ُﰼ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َز َ ْﲻ ُ ْﱲ َاﳖَّ ُ ْﻢ ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ ُ َ
َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﺰ ُ ُﲻ ْﻮ َن 94ۧ
اور تم ہمارے پاس تن تنہا آگئے ) (١جس طرح ہم نے اول بار تم کو پيدا کيا تھا اور جو کچھ ہم
نے تم کو ديا تھا اس کو اپنے پيچھے ہی چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ہمراه تمہارے ان شفاعت
کرنے والوں کو نہيں ديکھتے جن کی نسبت تم ٰ
دعوی رکھتے تھے کہ وه تمہارے معاملہ ميں
ٰ
شريک ہيں۔ واقع تمہارے آپس ميں قطع تعلق تو ہوگيا اور تمہارا دعوی سب تم سے گيا گزرا ہوا
ہے۔
٩٤۔ ١فرادی فرد کی جمع ہے جس طرح سکاری سکران کی اور کسالی کسالن کی جمع ہے۔
مطلب ہے کہ تم عليحده عليحده ايک ايک کر کے ميرے پاس آؤ گے ،تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا
نہ اوالد اور نہ معبود ،جن کو تم نے ﷲ کا شريک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا ،يعنی ان ميں
سے کوئی چيز بھی فائده پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ اگلے جملوں ميں انہی امور کی مزيد
وضاحت ہے۔
اهلل ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ُْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن 95
اهلل ﻓَﺎ ِﻟ ُﻖ اﻟْ َﺤ ِ ّﺐ َواﻟﻨَّ ٰﻮى ۭ ُ ْﳜ ِﺮ ُج اﻟْ َﺤ َّﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ّﻴ ِِﺖ َو ُﻣ ْﺨ ِﺮ ُج اﻟْ َﻤ ّﻴ ِِﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْـ َﺤ ّ ِﻲ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ِا َّن ٰ ّ َ
بيشک ﷲ ٰ
تعالی دانہ کو اور گٹھليوں کو پھاڑنے واال ہے ) (١وه جاندار کو بےجان سے نکال
التا ہے ) (٢اور وه بےجان کو جاندار سے نکالنے واال ہے ) (٣ﷲ ٰ
تعالی يہ ہے ،سو تم کہاں
الٹے چلے جا رہے ہو۔
٩٥۔ ١يہاں سے ﷲ ٰ
تعالی کی بےمثال قدرت اور کاريگری کا بيان شروع ہو رہا ہے ،فرمايا :۔ ﷲ
ٰ
تعالی دانے )حب( اور گھٹلی کو ،جسے کاشتکار زمين کی طے ميں دبا ديتا ہے ،پھاڑ کر اس
سے انواع و اقسام کے درخت پيدا فرماتا ہے۔ زمين ايک ہوتی ہے پانی بھی جس سے کھيتياں
سيراب ہوتی ہيں ،ايک ہی ہوتا ہے۔ ليکن جس جس چيز کے وه دانے يا گٹھلياں ہوتی ہيں ،اس
کے مطابق ہی ﷲ ٰ
تعالی مختلف قسم کے غلو اور پھلوں کے درخت ان سے پيدا فرماتا ديتا ہے۔
کيا ﷲ کے سوا بھی کوئی ہے ،جو يہ کام کرتا ہو يا کر
سکتا ہو؟
٩٥۔ ٢يعنی دانے اور گٹھليوں سے درخت اگا ديتا ہے جس ميں زندگی ہوتی ہے اور وه بﮍھتا
پھيلتا ہے اور پھل يا غلہ ديتا ہے يا وه خوشبو دار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہيں جن کو ديکھ
کر يا سونگھ کر انسان فرحت و انبسات محسوس کرتا يا نطفے اور انڈے سے انسان اور
حيوانات پيدا کرتا ہے۔
٩٥۔ ٣يعنی حيوانات سے انڈے ،جو مرده کے حکم ميں ہيں۔ حی اور ميت کی تعبير مومن اور
کافر سے بھی کی گئی ہے ،يعنی مومن کے گھر ميں کافر اور کافر کے گھر ميں مومن پيدا کر
ديتا ہے۔
ﻓَﺎ ِﻟ ُﻖ ْ ِاﻻ ْﺻ َﺒﺎحِ ۚ َو َﺟ َﻌ َﻞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َﺳ َﻜﻨًﺎ َّواﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ُﺣ ْﺴـ َﺒﺎانً ۭ ٰذ ِ َكل ﺗَ ْﻘ ِﺪ ْﻳ ُﺮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ِﲓ 96
وه صبح کا نکالنے واال ) (١اس نے رات کو راحت کی چيز بنايا ہے ) (٢اور سورج اور چاند
کو حساب سے رکھا ہے ) (٣يہ ٹھہرائی بات ہے ايسی ذات کی جو قادر ہے بﮍے علم واال ہے۔
٩٦۔ ١اندھيرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے۔ وه رات کی تاريکی سے صبح روشن پيدا
کرتا ہے جس سے ہرچيز روشن ہوتی ہو جاتی ہے۔
٩٦۔ ٢يعنی رات کو تاريکيوں ميں بدل ديتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفيات ترک کر
کے آرام کر سکيں۔
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٩٦۔ ٣يعنی دونوں کے لئے ايک حساب بھی مقدر ہے جس ميں کوئی تغير و اضطراب نہيں
ہوتا ،بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزليں ہيں ،جن پر وه گرمی اور سردی ميں رواں رہتے ہيں۔
جس کی بنياد پر سردی ميں دن چھوٹے اور راتيں لمبی اور گرمی ميں اس سے برعکس دن
لمبے اور راتيں چھوٹی ہوجاتی ہيں۔ جس کی تفصيل سوره يونس۔ ٥سورة ٰيسين  ٤٠اور سوره
اعراف  ٥٤ميں بھی بيان کی گئی ہے۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ َم ِﻟﳤَ ْ َﺘﺪُ ْوا ﲠِ َﺎ ِ ْﰲ ُﻇﻠُ ٰﻤ ِﺖ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ۭ ﻗَﺪْ ﻓَ َّﺼﻠْﻨَﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 97
اور وه ايسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پيدا کيا تاکہ تم ان کے ذريعہ سے اندھيروں
ميں ،خشکی ميں اور دريا ميں راستہ معلوم کر سکو )(١۔ بيشک ہم نے دالئل خوب کھول کھول
کر بيان کر ديئے ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہيں۔
٩٧۔ ١ستاروں کا يہاں يہ ايک فائده اور مقصد بيان کيا گيا ہے ،ان کے دو مقصد اور ہيں جو
دوسرے مقام پر بيان کئے گئے ہيں۔ آسمانوں کی زينت اور شيطانوں کی مرمت۔ رجو ما
للشيطين۔ يعنی شيطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہيں تو يہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہی۔
بعض علماء کا قول ہے۔ من اعتقد فی ہذاه النجوم غير ثالث فقد اخطاء وکذب علی ﷲ ان تينوں
باتوں کے عالوه ان ستاروں کے بارے ميں اگر کوئی شخص کوئی اور عقيده رکھتا ہے تو وه
غلطی پر ہے اور ﷲ پر جھوٹ باندھتا ہے ،اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک ميں جو علم نجوم
کا چرچا ہے ،جس ميں ستاروں کے ذريعے سے مستقبل کے حاالت اور انسانی زندگی يا کائنات
ميں ان کے اثرات بتانے کا ٰ
دعوی کيا جاتا ہے وه بےبنياد ہے اور شريعت کے خالف بھی۔
چنانچہ ايک حديث ميں اسے جادو ہی کا ايک شعبہ بتاليا گيا ہے۔ من اقتبس علماء من النجوم
اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد ) حسنہ االلبانی صحيح ابی داؤد(
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْﺸَ ﺎَ ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ٍﺲ َّوا ِﺣﺪَ ٍة ﻓَ ُﻤ ْﺴـ َﺘ َﻘ ٌّﺮ َّوﻣ ُْﺴـ َﺘ ْﻮ َد ٌع ۭ ﻗَﺪْ ﻓَ َّﺼﻠْﻨَﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن 98
اور وه ايسا ہے جس نے تم کو ايک شخص سے پيدا کيا پھر ايک جگہ زياده رہنے کی ہے اور
ايک جگہ چندے رہنے کی ) (١بيشک ہم نے دالئل خوب کھول کھول کر بيان کر ديئے ان
لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہيں۔
٩٨۔ ١اکثر مفسرين کے نزديک ُم ْستَقَر ،سے رحم مادر اور ُم ْستِوْ دَع ،سے صلب پدر مراد ہے
)فتح القدير(
ﺎت ُ ِ ّ
َﴬا ُّ ْﳔ ِﺮ ُج ِﻣﻨْ ُﻪ َﺣﺒًّﺎ ُّﻣ َ َﱰا ِﻛ ًﺒﺎ ۚ َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ْﺨﻞِ ِﻣ ْﻦ َﻃﻠْ ِﻌﻬَﺎ ِﻗﻨْ َﻮ ٌان َدا ِﻧ َﻴ ٌﺔ ۙ َّو َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ۚ ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ﻧ َ َﺒ َ
ﳾ ٍء ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣﻨْ ُﻪ ﺧ ِ ً
ﰻ َْ
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻋﻨَ ٍﺎب َّو َّاﻟﺰﻳْ ُﺘ ْﻮ َن َو ُّاﻟﺮ َّﻣ َﺎن ﻣ ُْﺸﺘ َﳢِ ًﺎ َّوﻏَ ْ َﲑ ُﻣﺘَﺸَ ﺎ ِﺑ ٍﻪ ۭ ُاﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوٓا ِا ٰﱃ ﺛَ َﻤ ِﻩٖﺮ ٓ ِا َذا ٓ َاﺛْ َﻤ َــﺮ َوﻳ َ ْﻨ ِﻌ ٖﻪ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳُّﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 99
اور وه ايسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسايا پھر ہم نے اس کے ذريعہ سے ہر قسم کے
نباتات کو نکاال ) (١پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی ) (٢کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے
چﮍھے ہوئے نکالتے ہيں )(٣۔ اور کھجور کے درختوں سے ان کے گچھے ميں سے ،خوشے
ہيں جو نيچے کو لٹک جاتے ہيں اور انگوروں کے باغ اور زيتوں اور انار کے بعض ايک
دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہيں اور کچھ ايک دوسرے سے ملتے جلتے نہيں ہوتے ہر ايک
کے پھل کو ديکھو جب وه پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو ديکھو ان ميں دالئل ہيں ) (٤ان لوگوں
کے لئے جو ايمان رکھتے ہيں۔
٩٩۔ ١يہاں سے اس کی ايک اور عجيب صنعت )کاريگری( کا بيان ہو رہا ہے يعنی بارش کا
پانی جس سے وه ہر قسم کے درخت پيدا فرماتا ہے۔

Page 299 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٩٩۔ ١اس سے مراد سبز شاخيں اور کونپليں ہيں جو زمين ميں دبے ہوئے دانے سے ﷲ ٰ
تعالی
زمين کے اوپر ظاہر فرما رہا ہے ،پھر وه پودا يا درخت نشو نما پاتا ہے۔
٩٩۔ ٢يعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چﮍھے ہوئے نکالتے ہيں۔ جس طرح گندم اور
چاول کی بالياں ہوتی ہيں۔ مراد يہ سب غلہ جات مثالً جو ،جوار ،باجره ،مکئی ،گندم اور چاول
وغيره۔
ْ
َ
صنو اور صنوان ہے مراد خوشے ہيں۔ طلع ُ،وه گابھا يا
٩٩۔ ٣قنوان قنو کی جمع ہے جيسے ٓ
گچھا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے ،يہی بﮍھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر رطب کی شکل
اختيار کر ليتا ہے۔ دنِيَۃُ ،سے مراد وه خوشے ہيں جو قريب ہوں۔ اور کچھ خوشے دور ہوتے ہيں
جن تک ہاتھ نہيں پہنچتے بطور امتنان دانيۃ کا ذکر فرما ديا ہے مطلب ہے منھا دانيہ ومنھا بعيدة
)کچھ خوشے قريب ہيں اور کچھ دور( بَ ِعيدةُ ،مخدوف ہے۔ )فتح ْالقدير(۔ ٩٩۔ ٤جنات زيتون اور
رمان يہ سب منصوب ہيں جن کا عطف نبات پر ہے يعنی فاخرجنا بہ جنات يعنی بارش کے پانی
سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زيتون اور انار پيدا کيے۔
٩٩۔ ٤يعنی بعض اوصاف ميں يہ باہم ملتے جلتے ہيں اور بعض ميں ملتے جلتے نہيں ہيں يا ان
کے پتے ايک دوسرے سے ملتے ہيں پھل نہيں ملتے يا شکل ميں ايک دوسرے سے ملتے ہيں
ليکن مزے اور ذائقے ميں باہم مختلف ہيں۔
٩٩۔ ٤يعنی مذکوره تمام چيزوں ميں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت
کے دالئل ہيں۔
ﴍ َﰷ ۗ َء اﻟْﺠِ َّﻦ َو َﺧﻠَ َﻘﻬ ُْﻢ َوﺧ ََﺮ ُﻗ ْﻮا َ ٗهل ﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ َوﺑَﻨٰ ٍﺖ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ َوﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن ١٠٠ۧ
َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ُ َ
اور لوگوں نے شياطين کو ﷲ ٰ
تعالی کا شريک قرار دے رکھا ہے حاالنکہ ان لوگوں کو ﷲ ہی
نے پيدا کيا ہے اور ان لوگوں نے ﷲ کے حق ميں بيٹے اور بيٹياں بال سند تراش رکھی ہيں اور
وه پاک اور برتر ہے ان بتوں سے جو يہ کرتے ہيں۔
ﳾ ٍء ۚ َو ُﻫ َﻮ ﺑ ُ ِّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َا ٰ ّﱏ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن َ ٗهل َو َ ٌدل َّوﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل َﺻﺎ ِﺣ َﺒ ٌﺔ ۭ َو َﺧﻠَ َﻖ ُ َّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٠١
ِﲁ َ ْ
ﰻ َْ
ﺑ َ ِﺪﻳْ ُﻊ َّ
وه آسمانوں اور زمين کا موجد ہے ،ﷲ ٰ
تعالی کے اوالد کہاں ہوسکتی ہے حاالنکہ اس کے کوئی
بيوی تو ہے نہيں اور ﷲ ٰ
تعالی نے ہرچيز کو پيدا کيا ) (١اور وه ہرچيز کو خوب جانتا ہے۔
١٠١۔ ١يعنی جس طرح ﷲ ٰ
تعالی ان تمام چيزوں کو پيدا کرنے ميں واحد ہے ،کوئی اس کا
شريک نہيں اس طرح وه اس الئق ہے اس اکيلے کی عبادت کی جائے ،عبادت ميں کسی اور کو
شريک نہ بنايا جائے۔ ليکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شريک بنا
رکھا ہے ،حاالنکہ وه خود ﷲ کے پيدا کرده ہيں مشرکين عبادت تو بتوں کی يا قبروں ميں مدفون
اشخاص کی کرتے ہيں ليکن يہاں کہا گيا ہے کہ انہوں نے جنات کو ﷲ کا شريک بنايا ہوا ہے،
بات دراصل يہ ہے کہ جنات سے مراد شياطين کے کہنے سے ہی شرک کيا جاتا ہے اس لئے
گويا شيطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کريم ميں متعدد
جگہ بيان کيا گيا ہے مثالً سوره نساء۔ ١١٧سورة مريم۔  ٤٤سورة ٰيسين  ،٦٠سوره سبا۔٤١۔
ﳾ ٍء ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ُﻩ ۚ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
اهلل َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ ۚ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ ﺧَﺎ ِﻟ ُﻖ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّو ِﻛ ْﻴ ٌﻞ ١٠٢
ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
ﰻ َْ
يہ ﷲ ٰ
تعالی تمہارا رب! اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں ،ہرچيز کا پيدا کرنے واال ہے
تم اس کی عبادت کرو اور وه ہرچيز کا کارساز ہے۔
َﻻ ﺗُﺪْ ِر ُﻛ ُﻪ ْ َاﻻﺑْ َﺼ ُﺎر ۡ َوﻫ َُﻮ ﻳُﺪْ ِركُ ْ َاﻻﺑْ َﺼ َﺎر ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟﻠ َّ ِﻄ ْﻴ ُﻒ اﻟْ َﺨﺒ ْ ُِﲑ ١٠٣
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اس کو تو کسی کی نگاه محيط نہيں ہوسکتی ) (١اور وه سب نگاہوں کو محيط ہو جاتا ہے اور
وہی بﮍا باريک بين باخبر ہے۔
١٠٣۔١ابصار بصر نگاه کی جمع ہے۔ يعنی انسان کی آنکھيں ﷲ کی حقيقت تک نہيں پہنچ
سکتيں۔ اور اگر اس سے مراد روئيت بصری ہو تو اس کا تعلق دنيا سے ہوگا۔ يعنی دنيا کی آنکھ
سے کوئی ﷲ کو نہيں ديکھ سکتا۔ تاہم يہ صحيح اور متواتر روايات سے ثابت ہے کہ قيامت
والے دن اہل ايمان ﷲ ٰ
تعالی کو ديکھيں گے اور جنت ميں بھی ديدار سے مشرف ہونگے۔ اس
لئے مسلمانوں کا ايک فرقہ کا اس آيت سے ثبوت و دليل کرتے ہوئے يہ کہنا کہ ﷲ کو کوئی
بھی نہيں ديکھ سکتا ،دنيا ميں نہ آخرت ميں ،صحيح نہيں ہے۔ کيونکہ اس نفی کا تعلق صرف
دنيا سے ہے۔ اسی لئے حضرت عائشہ بھی اس آيت سے استدالل کرتے ہوئے فرماتی ہيں ،جس
دعوی کيا کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے )شب معراج ميں( ﷲ ٰ
ٰ
تعالی کی
شخص نے بھی يہ
زيارت کی ہے ،اس نے قطعًا جھوت بوال )صحيح بخاری( ،کيونکہ اس آيت کی روح سے
پيغمبر سميت کوئی بھی ﷲ کو ديکھنے پر قادر نہيں ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی ميں ديدار ممکن
اض َرةٌ 22 ۙ◌ اِ ٰلى
ہوگا ،جيسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اثبات فرمايا :۔) ُوجُوْ هٌ يﱠوْ َم ِٕٮ ٍذ نﱠ ِ
َاظ َرةٌ 23 ۚ◌ ( 75۔ القيامۃ (22-23:کئی چہرے اس دن ترو تازه ہوں گے ،اپنے رب کی
َربﱢھَا ن ِ
طرف ديکھ رہے ہونگے۔
ﴫ ﻓَ ِﻠﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻲ ﻓَ َﻌﻠَﳱْ َﺎ َۭو َﻣﺎ ٓ َاانَ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ َﲝ ِﻔ ْﻴﻆٍ ١٠٤
ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﺑ َ َﺼﺎۗﯨ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ ُ ِْﲂ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َاﺑْ َ َ
ِٕ
اب بالشبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بينی کے ذرائع پہنچ چکے ہيں سو جو
شخص ديکھ لے گا وه اپنا فائده کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وه اپنا نقصان کرے گا )(١
اور ميں تمہارا نگران نہيں ہوں )(٢
١٠٤۔ ١بصائر بصيرة کی جمع ہے جو اصل ميں دل کی روشنی کا نام ہے يہاں مراد وه دالئل
ہيں ،جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بيان کئے ہيں اور جنہيں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
بھی احاديث ميں بيان فرمايا ہے جو ان دالئل کو ديکھ کر ہدايت کا راستہ اپنا لے گا اس ميں اسی
کا
فائده ہے ،نہيں اپنائے گا تو اسی کا نقصان ہے۔ جيسے فرمايا من اھتدی فانما يھتدی لنفسہ ومن
ضل فانما يضل عليھا بنی اسرائيل اس کا مطلب بھی وہی ہے جو زير وضاحت آيت کا ہے
١٠٤۔ ٢بلکہ صرف مبلغ داعی اور بشير و نذير ہوں راه دکھالنا ميرا کام ہے راه پر چال دينا يہ
ﷲ کے اختيار ميں ہے۔
ُﴫ ُف ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ َو ِﻟ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا د ََر ْﺳ َﺖ َو ِﻟ ُﻨ َﺒ ِﻴ ّﻨَ ٗﻪ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٠٥
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َ ِّ
اور ہم اس طور پر دالئل کو مختلف پہلوؤں سے بيان کرتے ہيں تاکہ يوں کہيں کہ آپ نے کسی
سے پﮍھ ليا ہے ) (١اور تاکہ ہم کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر ديں۔
١٠٥۔ ١يعنی ہم توحيد اور اس کے دالئل کو اس طرح کھول کھول کر اور مختلف انداز سے بيان
کرتے ہيں کہ مشرکين يہ کہنے لگتے ہيں کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کہيں سے پﮍھ کر اور
)وقَا َل الﱠ ِذ ْينَ َكفَر ُْٓوا اِ ْن ٰھ َذ ٓا اِ ﱠ ٓ
ال اِ ْف ُ
ك ۨ◌ ا ْفت َٰرٮهُ
سيکھ کر آيا ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا۔ َ
ٰ
ُ
اط ْي ُر ْاالَ ﱠولِ ْينَ ا ْكتَتَبَھَا فَ ِھ َي تُ ْملى
َواَعَانَهٗ َعلَ ْي ِه قَوْ ٌم ٰا َخرُوْ نَ ڔ فَقَ ْد َجا ۗ◌ءُوْ ظُ ْل ًما ﱠو ُزوْ رًا Ćڔ َوقَال ْٓوا اَ َس ِ
صي ًْال Ĉ( 25۔ الفرقان (4-5:کافروں نے کہا ،يہ قرآن تو اس کا اپنا گھﮍا ہوا ہے،
َعلَ ْي ِه بُ ْك َرةً ﱠواَ ِ
جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ يہ لوگ ايسا ٰ
دعوی کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر
آئے ہيں۔ نيز انہوں نے کہا کہ يہ پہلے لوگوں کی کہانياں ہيں ،جس کو اس نے لکھ کر رکھا ہے
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' حاالنکہ بات يہ نہيں ہے ،جس طرح يہ سمجھتے يا ٰ
دعوی کرتے ہيں بلکہ مقصد اس تفصيل
سے سمجھ دار لوگوں کے لئے بيان و تشريح ہے تاکہ ان پر حجت بھی ہو جائے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ١٠٦
يح ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۚ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ َو َا ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ِاﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َ
آپ خود اس طريقہ پر چلتے رہئے جس کی وحی آپ کے رب ٰ
تعالی کی طرف سے آپ کے پاس
آئی ہے ،ﷲ ٰ
تعالی کے سوا کوئی الئق عبادت نہيں اور مشرکين کی طرف خيال نہ کيجئے۔
ﴍ ُﻛ ْﻮا َۭو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺣ ِﻔ ْﻴ ًﻈﺎ ۚ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑ َِﻮ ِﻛ ْﻴﻞٍ ١٠٧
َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ٓ َا ْ َ
اگر ﷲ ٰ
تعالی کو منظور ہوتا تو يہ شرک نہ کرتے ) (١اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہيں بنايا۔
اور نہ آپ ان پر مختار ہيں )(٢۔
١٠٧۔ ١اس نکتے کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ ﷲ کی مشيت اور چيز ہے اور اس کی
رضا تو اسی ميں ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کيا جائے۔ تاہم اس نے اس پر انسانوں کو مجبور
نہيں کيا کيونکہ جبر کی صورت ميں انسان کی آزمائش نہ ہوتی ،ورنہ ﷲ ٰ
تعالی کے پاس تو
ايسے اختيارات ہيں کہ وه چاہے تو کوئی انسان شرک کرنے پر قادر ہی نہ ہو سکے )مزيد
ديکھئے سورة بقره آيت  ٢٥٣اور سوره االنعام آيت ٣٥کا حاشيہ(۔
١٠٧۔٢يہ مضمون بھی قرآن مجيد ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے مقصد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی داعيانہ اور مبلغانہ حيثيت کی وضاحت ہے جو منصب رسالت کا تقاضا ہے اور آپ صرف
اسی حد تک مکلف تھے اس سے زياده آپ کے پاس اگر اختيارات ہوتے تو آپ اپنے محسن چچا
ابو طالب کو ضرور مسلمان کر ليتے جن کے قبول اسالم کی آپ شديد خواہش رکھتے تھے
َو َﻻ ﺗ َ ُﺴـ ُّﺒﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﺪْ ًوا ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َزﻳَّﻨَّﺎ ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ُا َّﻣ ٍﺔ َ َﲻﻠَﻬ ُْﻢ ۠ ُ َّﰒ ِا ٰﱃ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َّﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﻬ ُْﻢ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤ َﺎﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٠٨
اهلل ﻓَﻴَ ُﺴـ ُّﺒﻮا ٰ ّ َ
اور گالی مت دو ان کو جن کی يہ لوگ ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہيں کيونکہ پھر وه
جاہالنہ ضد سے گزر کر ﷲ ٰ
تعالی کی شان ميں گستاخی کريں گے ) (١ہم نے اسی طرح ہر
طريقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو
وه ان کو بتال دے گا جو کچھ بھی کيا کرتے تھے۔
١٠٨۔ ١يہ سد ذريعہ کے اصول پر مبنی ہے کہ اگر ايک درست کام ،اس سے بھی زياده بﮍی
خرابی کا سبب بنتا ہو تو وہاں اس درست کام کا ترک راجح اور بہتر ہے۔ اسی طرح نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے
والدين کے لئے گالی کا سبب بن جاؤ گے )صحيح مسلم(
َو َا ْﻗ َﺴ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َ ْهجﺪَ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ﻟَﯩ ْﻦ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ٰاﻳ َ ٌﺔ ﻟ َّ ُﻴ ْﺆ ِﻣ ُ َّﲍ ﲠِ َﺎ ۭ ُﻗ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ُﺖ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣﺎ ﻳُﺸْ ِﻌ ُﺮُ ْﰼ ۙ َاﳖَّ َﺎ ٓ ِا َذا َﺟﺎۗ َء ْت َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٠٩
اور ان لوگوں نے ِٕ قسموں ميں بﮍا زور لگا کر ﷲ ٰ
تعالی کی قسم کھائی ) (١اگر ان کے پاس
کوئی نشانی آجائے ) (٢تو وه ضرور ہی اس پر ايمان لے آئيں گے ،آپ کہہ ديجئے کہ نشانياں
سب ﷲ کے قبضہ ميں ہيں ) (٣اور تم کو اس کی کيا خبر وه نشانياں جس وقت آجائيں گی يہ
لوگ تب بھی ايمان نہ الئيں گے۔
١٠٩۔ ١جھد ايمانہم ،ای  :حلفوا ايمانا مؤکدة بﮍی تاکيد سے قسميں کھائيں۔
١٠٩۔ ٢يعنی کوئی بﮍا معجزه جو ان کی خواہش کے مطابق ہو ،جيسے عصائے موس ٰی عليہ
السالم۔ احيائے موتی اور ناقہء خمود وغيره جيسا۔
١٠٩۔ ٣ان کا يہ مطالبہ خرق عادت تعنت و عناد کے طور پر ہے ،طلب ہدايت کی نيت سے نہيں
ہے۔ تاہم ان نشانيوں کا ظہور تمام تر ﷲ کے اختيار ميں ہے ،وه چاہے تو ان کا مطالبہ پورا
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کردے۔ بعض مرسل روايات ميں ہے کہ کفار نے مطالبہ کيا تھا کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا ديا
جائے تو وه ايمان لے آئيں گے ،جس پر جبرائيل عليہ السالم نے آکر کہا کہ اگر اس کے بعد بھی
ايمان نہ الئے تو پھر انھيں ہالک کر ديا جائے گا جسے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے پسند نہ
فرمايا۔ )ابن کثير(
َوﻧ ُ َﻘ ِﻠ ّ ُﺐ َا ْﻓـﺪَ ﲥَ ُ ْﻢ َو َاﺑْ َﺼ َﺎر ُ ْﱒ َ َامك ﻟَ ْﻢ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ ٖ ٓﻪ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة َّوﻧ ََﺬ ُر ُ ْﱒ ِ ْﰲ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎﳖِ ِْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻬ ُْﻮ َن ۧ ١١٠

ِٕ
اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھير ديں گے جيسا کہ يہ لوگ اس پر پہلی
دفعہ ايمان نہيں الئے ) (١اور ہم ان کی سرکشی ميں حيران رہنے ديں گے۔
١١٠۔ ١اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی مرتبہ ايمان نہيں الئے تو اس کا وبال ان پر اس طرح پﮍا
کہ آئنده بھی ان کے ايمان النے کا امکان ختم ہوگيا۔ دلوں اور نگاہوں کو پھير دينے کا يہی مفہوم
ہے )ابن کثير(

پاره 08
ۗ
ﴩانَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُ َّ
اهلل َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َ ْﳚﻬَﻠُ ْﻮ َن ١١١
ﳾ ٍء ﻗُ ُﺒ ًﻼ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻟ ُﻴ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
َوﻟ َ ْﻮ َاﻧَّﻨَﺎ ﻧَ َّﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ َﺔ َو َﳇَّ َﻤﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ َو َﺣ َ ْ
ﰻ َْ
ِٕ
اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھيج ديتے اور ان سے مردے باتيں کرنے لگتے )(١
اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو ال کر جمع کر ديتے ہيں ) (٢تب
بھی يہ لوگ ہرگز ايمان نہ التے ہاں اگر ﷲ ہی چاہے تو اور بات ہے ليکن ان ميں زياده لوگ
جہالت کی باتيں کرتے ہيں۔)(٣
١١١۔ ١اور وه حضرت محمد رسول ﷲ کی رسالت کی تصديق کر ديتے۔
١١١۔ ٢دوسرا مفہوم اس کا بيان کيا گيا ہے کہ جو نشانياں وه طلب کرتے ہيں وه سب ان کے
روبرو پيش کر ديتے۔ اور ايک مفہوم يہ بھی بيان کيا گيا ہے کہ ہرچيز جمع ہو کر گروه در
گروه يہ گواہی دے کہ پيغمبروں کا سلسلہ برحق ہے تو ان تمام نشانيوں اور مطالبوں کے پورا
کر دينے کے باوجود يہ ايمان النے والے نہيں ہيں۔ مگر جس کو ﷲ چاہے اسی مفہوم کی يہ آيت
بھی ہے )سورة يونس ٩٦۔ (٩٧جن پر تيرے رب کی بات ثابت ہوگئی ہے وه ايمان نہيں الئيں
گے ،اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آجائے يہاں تک کہ وه دردناک عذاب ديکھ ليں۔
١١١۔ ٣اور يہ جہالت کی باتيں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درميان حائل ہيں۔ اگر جہالت
کا پرده اٹھ جائے تو شايد حق ان کی سمجھ ميں آجائے اور ﷲ کی مشيت سے حق کو اپنا ليں۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ ُ ِّ
يح ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ِا ٰﱃ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ُزﺧ ُْﺮ َف اﻟْ َﻘ ْﻮلِ ﻏُ ُﺮ ْو ًرا ۭ َوﻟَ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء َرﺑ ُّ َﻚ َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺬ ْر ُ ْﱒ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔ َﱰ ُْو َن
ﲁ ﻧ ِ ٍَّﱯ ﻋَﺪُ ًّوا ﺷَ ـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ َواﻟْﺠِ ِّﻦ ﻳُ ْﻮ ِ ْ
١١٢
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شيطان پيدا کئے تھے کچھ آدمی اور کچھ جن
) (١جن ميں سے بعض بعضوں کو چکنی چپﮍی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو
دھوکا ميں ڈال ديں ) (٢اور اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو يہ ايسے کام نہ کر سکتے ) (٣سو ان لوگوں
کو اور جو کچھ يہ الزام تراشی کر رہے ہيں اس کو آپ رہنے ديجئے۔
١١٢۔ ١يہ وہی بات ہے جو مختلف انداز ميں رسول ﷲ کی تسلی کے لئے فرمائی گئی ہے کہ
آپ سے پہلے جتنے بھی انبياء گزرے ان کو جھٹاليا گيا انھيں ايذائيں دی گئيں وغيره وغيره۔
مقصد يہ ہے کہ جس طرح انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام ليا ،آپ بھی ان دشمنان حق
کے مقابلے ميں صبر و استقامت کا مظاہره فرمائيں ،اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ شيطان کے
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پيروکار جنوں ميں سے بھی ہيں اور يہ وه ہيں جو دونوں گروہوں ميں سے ،باغی اور متکبر
قسم کے ہيں۔
ی ،خفيہ بات کو کہتے ہيں يعنی انسانوں اور جنوں کو گمراه کرنے کے لئے ايک
١١٢۔َ ٢و حْ ُ
دوسرے کو چالبازياں اور حيلے سکھاتے ہيں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فريب ميں مبتال کر
سکيں۔ يہ بات عام مشاہدے ميں بھی آئی ہے کہ شيطانی کاموں ميں لوگ ايک دوسرے کے ساتھ
خوب بﮍھ چﮍھ کر تعاون کرتے ہيں جسکی وجہ سے برائی بہت جلدی فروغ پا جاتی ہے۔
١١٢۔ ٣يعنی ﷲ ٰ
تعالی تو ان شيطانی ہتھکنڈوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے۔ ليکن بالجبر ايسا نہيں
کرے گا کيونکہ ايسا کرنا اس کے نظام اور اصول کے خالف ہے جو اس نے اپنی مشيت کے
تحت اختيار کيا ،جس کی حکمتيں وه بہتر جانتا ہے۔
َو ِﻟ َﺘ ْﺼ ٰﻐٓﻰ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َا ْﻓـﺪَ ُة َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو ِﻟ َﲑْﺿَ ْﻮ ُﻩ َو ِﻟ َﻴ ْﻘ َ ِﱰﻓُ ْﻮا َﻣﺎ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻘ َ ِﱰﻓُ ْﻮ َن ١١٣
ِٕ
اور تاکہ اس طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہوجائيں جو آخرت پر يقين نہيں رکھتے اور تاکہ
اس کو پسند کرليں اور مرتکب ہوجائيں ان امور کے جن کے وه مرتکب ہوتے تھے )(١۔
١١٣۔ ١يعنی شيطانی وسوسہ کا شکار وہی لوگ ہوتے ہيں اور وہی اس کو پسند کرتے ہيں اور
اس کے مطابق عمل کرتے ہيں جو آخرت ميں ايمان نہيں رکھتے۔ اور يہ حقيقت ہے کی جس
حساب سے لوگوں کے اندر عقيدء آخرت کے بارے ميں ضعف پيدا ہو رہا ہے ،اسی حساب سے
لوگ شيطانی جال ميں پھنس رہے ہيں۔
َاﻓَﻐ ْ ََﲑ ٰ ّ ِ
اهلل َاﺑْ َﺘ ِﻐ ْﻲ َﺣ َﳬًﺎ َّوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ُﲂ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ُﻣ َﻔ َّﺼ ًﻼ َۭو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َاﻧ َّ ٗﻪ ُﻣ َ َّﲋ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻤ َ ِﱰﻳْ َﻦ
١١٤
تو کيا ﷲ کے سوا کسی اور فيصلہ کرنے والے کو تالش کروں حاالنکہ وه ايسا ہے اس نے
ايک کتاب کامل تمہارے پاس بھيج دی اس کے مضامين خوب صاف صاف بيان کئے گئے ہيں
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وه اس بات کو يقين کے ساتھ جانتے ہيں کہ يہ آپ کے
رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھيجی گئی ہے سو آپ شبہ کرنے والوں ميں سے نہ ہوں )(١۔
١١٤۔ ١آپ کو خطاب کرکے دراصل امت کو تعليم دی جا رہی ہے۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ ١١٥
َوﺗَ َّﻤ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺖ َرﺑ ّ َِﻚ ِﺻﺪْ ﻗًﺎ َّوﻋَﺪْ ًﻻ َۭﻻ ُﻣ َﺒ ِّﺪ َل ِﻟ َ ِﳫ ٰﻤ ِﺘ ٖﻪ ۚ َوﻫ َُﻮ َّ
آپ کے رب کا کالم سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے ) (١اس کالم کا کوئی بنانے
واال نہيں ) (٢اور وه خوب سننے واال اور جاننے واال ہے )(٣۔
١١٥۔ ١اخبار اور واقعات کے لحاظ سے سچا ہے اور احکام و مسائل کے اعتبار سے عادل ہے،
يعنی اس کا ہر امر اور نہی عدل و انصاف پر مبنی ہے ،کيونکہ اس نے انہی باتوں کا حکم ديا
ہے جن ميں انسانوں کا فائده ہے اور انہی چيزوں سے روکا ہے جس ميں نقصان اور فساد ہے۔
گو انسان اپنی نادانی يا اغوائے شيطانی کی وجہ سے اس حقيقت کو نہ سمجھ سکيں۔
١١٥۔ ٢يعنی کوئی ايسا نہيں جو رب کے کسی حکم ميں تبديلی کردے ،کيونکہ اس سے بﮍھ کر
کوئی طاقتور نہيں۔
١١٥۔ ٣يعنی بندوں کے اقوال سننے واال اور ان کی ايک ايک حرکت و ادا کو جاننے واال ہے
اور اس کے مطابق ہر ايک کو جزا دے گا۔
َوا ِْن ﺗ ُِﻄ ْﻊ اَ ْﻛ َ َﱶ َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻳُ ِﻀﻠ ُّ ْﻮكَ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ِا ْن ﻳَّﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َّ
اﻟﻈ َّﻦ َوا ِْن ُ ْﱒ ِا َّﻻ َ ْﳜ ُﺮ ُﺻ ْﻮ َن ١١٦
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اور دنيا ميں زياده لوگ ايسے ہيں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگيں تو آپ کو ﷲ کی راه سے
بےراه کر ديں محض بے اصل خياالت پر چلتے ہيں اور بالکل قياسی باتيں کرتے ہيں۔)(١
١١٦۔ ١قرآن کی اس بيان کرده حقيقت کا بھی ،واقعہ کے طور پر ہر دور ميں مشاہده کيا
جاسکتا ہے۔ دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا )سوره يوسف (١٠٣،آپ کی خوہش کے باوجود
اکثر لوگ ايمان والے نہيں ،اس سے معلوم ہوا ،حق اور صداقت کے راستے پر چلنے والے
لوگ ہميشہ تھوڑے ہی ہوتے ہيں۔ جس سے يہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق وباطل کا معيار ،دالئل
وبراہين ہيں ،لوگوں کی اکثريت و اقليت نہيں۔ يعنی ايسا نہيں ہے کہ جس بات کو اکثريت نے
اختيار کيا ہوا ہو ،وه حق ہو اور اقليت ميں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ مذکوره حقيقت قرآنی
کی رو سے يہ زياده ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقليت ميں ہوں اور اہل باطل
اکثريت ميں۔ جس کی تائيد اس حديث سے بھی ہوتی ہے جس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا ہے کہ ميری امت  ٧٣فرقوں ميں بٹ جائے گی ،جن ميں سے صرف ايک فرقہ جنتی
ہوگا ،باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ بيان فرمائی
کہ جو ما انا عليہ واصحابی ميرے اور ميرے صحابہ کے طريقے پر چلنے واال ہوگا۔
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ِﻀ ُّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۚ َوﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِابﻟْ ُﻤﻬْﺘَ ِﺪ ْﻳ َﻦ ١١٧
باليقين آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے اور جو اس کی راه سے بےراه ہو جاتا ہے۔ اور وه ان
کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راه پر چلتے ہيں۔
اﰟ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِ ٰابﻳٰﺘِ ٖﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١١٨
ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ُذ ِﻛ َﺮ ْ ُ
جس جانور پر ﷲ کا نام ليا جائے اس ميں سے کھاؤ! اگر تم اس کے احکام پر ايمان رکھتے ہو
)(١۔
١١٨۔ ١يعنی جس جانور پر شکار کرتے وقت يا ذبح کرتے وقت ﷲ کا نام ليا جائے۔ اسے کھالو
بشرطيکہ وه ان جانوروں ميں سے ہو جن کا کھانا حالل ہے۔ اس کا مظلب يہ ہوا کہ جس جانور
ٰ
مستشنی ہے جس ميں
پر ﷲ کا نام نہ ليا جائے وه حالل و طيب نہيں البتہ اس سے ايسی صورت
يہ التباس ہو کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والے نے ﷲ کا نام ليا ہے يا نہيں؟ اس ميں حکم يہ ہے
کہ ﷲ کا نام لے کر اسے کھالو۔ حديث ميں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے رسول ﷲ سے پوچھا
کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہيں )اس سے مراد اعرابی تھے جو نئے نئے
مسلمان ہوئے تھے اور اسالمی تعليم و تربيت سے پوری طرح بہره ور نہيں تھے( ہم نہيں
جانتے کہ انہوں نے ﷲ کا نام ليا يا نہيں؟ آپ نے فرمايا تم ﷲ کا نام لے کر اسے کھا لو ' البتہ
شبہ کی صورت ميں يہ رخصت ہے۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ ہر قسم کے جانور کا گوشت بسم
ﷲ پﮍھ لينے سے حالل ہو جائے گا۔ اس سے زياده سے زياده يہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی
منڈيوں اور دکانوں پر ملنے واال گوشت حالل ہے۔ ہاں اگر کسی کو وہم اور التباس ہو تو وه
کھاتے وقت بسم ﷲ پﮍھ لے۔
اﰟ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َوﻗَﺪْ ﻓَ َّﺼ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا َّﻻ َﻣﺎ اﺿْ ُﻄ ِﺮ ْر ُ ْﰎ ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َۭوا َِّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ﻟ َّ ُﻴ ِﻀﻠ ُّ ْﻮ َن ِ َابﻫ َْﻮا ۗ ِ ْﻢ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ
َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َا َّﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ُذ ِﻛ َﺮ ْ ُ
ِٕ
ِابﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺘ ِﺪﻳْ َﻦ ١١٩
اور آخر کيا وجہ ہے کہ تم ايسے جانور ميں سے نہ کھاؤ جس پر ﷲ کا نام ليا گيا ہو حاالنکہ ﷲ
ٰ
تعالی نے ان سب جانوروں کی تفصيل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کيا ہے ) (١مگر وه بھی
جب تمہيں سخت ضرورت پﮍ جائے تو حالل ہے اور يہ يقينی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے
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خياالت پر بال کسی سند کے گمراه کرتے ہيں اس ميں کوئی شبہ نہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی حد سے نکل
جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔
١١٩۔  ١جس کی تفصيل اسی سورت ميں آگے آرہی ہے ،اس کے عالوه بھی اور سورتوں نيز
احاديث ميں محرمات کی تفصيل بيان کر دی گئی ہے۔ ان کے عالوه باقی حالل ہيں اور حرام
جانور بھی عند االضطرار سد رمق کی حد تک جائز ہيں۔
َو َذ ُر ْوا َﻇﺎ ِﻫ َﺮ ْ ِاﻻ ْ ِﰒ َو َاب ِﻃﻨَ ٗﻪ ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ْ ِاﻻ ْ َﰒ َﺳـ ُﻴ ْﺠ َﺰ ْو َن ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻘ َ ِﱰﻓُ ْﻮ َن ١٢٠
اور تم ظاہری گناه کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناه کو بھی چھوڑ دو بالشبہ جو لوگ گناه کر
رہے ہيں ان کو ان کے کئے کی عنقريب سزا ملے گی۔
اﰟ ٰ ّ ِ
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن ١٢١ۧ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻔ ْﺴﻖٌ َۭوا َِّن اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ ﻟ َ ُﻴ ْﻮ ُﺣ ْﻮ َن ِا ٰ ٓﱄ َا ْو ِﻟ ٰﻴۗـــــﻬ ِْﻢ ِﻟ ُﻴ َﺠﺎ ِدﻟُ ْﻮ ُ ْﰼ ۚ َوا ِْن َا َﻃ ْﻌ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ ِاﻧَّ ُ ْﲂ ﻟَ ُﻤ ْ ِ
َو َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺬ َﻛ ِﺮ ْ ُ
ِٕ
اور ايسے جانوروں ميں سے مت کھاؤ جن پر ﷲ کا نام نہ ليا گيا ہو اور يہ کام نافرمانی کا ہے
) (١اور يقينا ً شياطين اپنے دوستوں کے دل ميں ڈالتے ہيں تاکہ يہ تم سے جدال کريں ) (٢اور
اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو يقينا ً تم مشرک ہو جاؤ گے۔
١٢١۔ ١يعنی عمداً ﷲ کا نام جس جانور پر نہ ليا گيا ،اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے ،حضرت
ابن عباس نے اس کے يہی معنی بيان کئے ہيں کہ وه کہتے ہيں کہ بھول جانے والے کو فاسق
نہيں کہا جاتا اور امام بخاری کا رجحان بھی يہی ہے تاہم امام شافعی کا مسلک يہ ہے کہ مسلمان
کا ذبيحہ دونوں صورتوں ميں حالل ہے چاہے وه ﷲ کا نام لے يا چھوڑ دے اور َو اِنﱠہُ لَفِسْقُ،کو
غير ﷲ کے نام ذبح کئے گئے جانور سے متعلق قرار ديتے ہيں
١٢١۔ ٢شيطان نے اپنے ساتھيوں کے ذريعے سے يہ بات پھيالئی کہ يہ مسلمان ﷲ کے ذبح
کئے ہوئے جانور )يعنی مرده( کو تو حرام اور اپنے ہاتھ سے ذبح شده کو حالل قرار ديتے ہيں
دعوی يہ کرتے ہيں کہ ہم ﷲ کو ماننے والے ہيں۔ ﷲ ٰ
ٰ
تعالی نے فرمايا کہ شيطان اور اس
اور
کے دوستوں کے وسوسوں کے پيچھے مت لگو ،جو جانور مرده ہے يعنی بغير ذبح کئے مر گيا
)سوائے سمندرى مچھلی کے وه حالل ہے( اس پر چونکہ ﷲ کا نام نہيں ليا گيا ،اس لئے اس کا
کھانا حالل نہيں ہے۔
ﴚ ِﺑ ٖﻪ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎس َﳈَ ْﻦ َّﻣﺜ ُ َٗهل ِﰲ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ﻟَﻴ َْﺲ ِﲞ َِﺎرجٍ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُزِﻳّ َﻦ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
َا َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن َﻣ ْﻴ ًﺘﺎ ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َ ٗهل ﻧ ُْﻮ ًرا ﻳ َّ ْﻤ ِ ْ
١٢٢
ايسا شخص جو پہلے مرده تھا پھر ہم نے اس کو زنده کر ديا اور ہم نے اس کو ايک ايسا نور ديا
کہ وه اس کو لئے ہوئے آدميوں ميں چلتا پھرتا ہے کيا ايسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا
ہے؟ جو تاريکيوں سے نکل ہی نہيں پاتا ) (١اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوش نما
معلوم ہوا کرتے ہيں۔
ٰ
١٢٢۔ ١اس آيت ميں ﷲ تعالی نے کافروں کو ميت )مرده( مومن کو حی )زنده( قرار ديا۔ اس لئے
کہ کافر کفرو ضاللت کی تاريکيوں ميں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہيں پاتا جس کا
نتيجہ ہالکت و بربادی ہے۔ اور مومن کے دل کو ﷲ ٰ
تعالی ايمان کے ذريعے سے زنده فرماتا
ہے جس سے زندگی کی راہيں اس کے لئے روشن ہو جاتی ہيں اور وه ايمان اور ہدايت کے
راستے پر گامزن ہو جاتا ہے ،جس کا نتيجہ کاميابی اور کامرانی ہے۔ يہ وہی مضمون ہے جو
حسب ذيل آيات ميں بيان کيا گيا ہے۔ سوره بقره  ،٢۵٧سوره ھود  ،٢٤سوره فاطر،١٩،٢٢ ،
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
ﰻ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ اَ ٰﻛ ِ َﱪ ُﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣﳱْ َﺎ ِﻟ َﻴ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْوا ِﻓﳱْ َﺎ َۭو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ١٢٣
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اور اسی طرح ہم نے ہر بستی ميں وہاں کے رئيسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنايا تاکہ وه لوگ
وہاں فريب کريں ) (١اور لوگ اپنے ہی ساتھ فريب کر رہے ہيں اور ان کو ذرا خبر نہيں )(٢۔
١٢٣۔ ١اکابر اکبر کی جمع ہے مراد کافروں اور فاسقوں کے سرغنے اور کھﮍپينچ ہيں کيونکہ
يہی انبياء اور داعيان حق کی مخالفت ميں پيش پيش ہوتے ہيں اور عام لوگ تو صرف ان کے
پيچھے لگنے والے ہوتے ہيں۔ عالوه ازيں ايسے لوگ عام طور پر دنياوی دولت اور خاندانی
وجاہت کے اعتبار سے بھی نماياں ہوتے ہيں۔ اس ليے مخالفت حق ميں بھی ممتاز ہوتے ہيں يہی
مضمون سوره سبا کی آيات  ٣١تا  ٣٣سوره زخرف  ٢٣سوره نوح  ٢٢وغيرھا ميں بھی بيان کيا
گيا ہے۔
١٢٣۔ ٢يعنی ان کی اپنی شرارت کا وبال اور اسی طرح ان کے پيچھے لگنے والے کا وبال،
انہی پر پﮍے گا )مزيد ديکھے سورة عنکبوت  ١٣سوره نحل (٢٥
َوِا َذا َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ٰاﻳ َ ٌﺔ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﻣ َﻦ َﺣ ٰ ّﱵ ﻧ ُْﺆ ٰﰏ ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ُر ُﺳ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ۀ َا ٰ ّ ُهلل َا ْﻋ َ ُﲅ َﺣ ْﻴ ُﺚ َ ْﳚ َﻌﻞُ ِر َﺳﺎﻟَ َﺘ ٗﻪ ۭ َﺳـ ُﻴ ِﺼﻴ ُْﺐ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َا ْﺟ َﺮ ُﻣ ْﻮا َﺻﻐَﺎ ٌر ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻋَ َﺬابٌ
ﺷَ ِﺪﻳْﺪٌ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن ١٢٤
اور جب ان کو کوئی آيت پہنچتی ہے تو يوں کہتے ہيں کہ ہم ہرگز ايمان نہ الئيں گے جب تک
کہ ہم کو بھی ايسی ہی چيز نہ دی جائے جو ﷲ کے رسولوں کو دی جاتی ہے ) (١اس موقع کو
تو ﷲ ٰ
تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وه اپنی پيغمبری رکھے ) (٢عنقريب ان لوگوں کو
جنہوں نے جرم کيا ﷲ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے ميں
سزائے سخت۔
١٢٤۔ ١يعنی ان کے پاس بھی فرشتے وحی لے کر آئيں ان کے سروں پر بھی نبوت اور رسالت
کا تاج رکھا جائے۔
١٢٤۔ ٢يعنی يہ فيصلہ کرنا کہ کس کو نبی بنايا جائے؟ يہ تو ﷲ ہی کام ہے کيونکہ وہی ہر بات
کی حکمت و مصلحت کو جانتا ہے اور اسے ہی معلوم ہے کون اس منصب کا اہل ہے؟ مکہ کا
کوئی چوہدری اور رئيس يا جناب عبد ﷲ و حضرت آمنہ کا در يتيم۔
اهلل ّ ِاﻟﺮ ْﺟ َﺲ ﻋَ َﲇ
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮ ِد ٰ ّ ُ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳚ َﻌ ُﻞ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﳞَّ ِﺪﻳ َ ٗﻪ ﻳ ْ َ
َﴩ ْح َﺻﺪْ َر ٗﻩ ِﻟ ْ ِﻼ ْﺳ َﻼ ِم ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮ ْد َا ْن ﻳ ُّ ِﻀ َّ ٗهل َ ْﳚ َﻌ ْﻞ َﺻﺪْ َر ٗﻩ ﺿَ ِ ّﻴﻘًﺎ َﺣ َﺮ ًﺟﺎ َﰷَﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َّﺼ َّﻌﺪُ ِﰲ َّ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٢٥
سو جس شخص کو ﷲ ٰ
تعالی راستہ پر ڈالنا چاہے اس کے سينہ کو اسالم کے لئے کشاده کر ديتا
ہے جس کو بےراه رکھنا چاہے اس کے سينے کو بہت تنگ کر ديتا ہے جيسے کوئی آسمان پر
چﮍھتا ہے ) (١اس طرح ﷲ ٰ
تعالی ايمان نہ النے والوں پر ناپاکی مسلط کر ديتا ہے )(٢۔
١٢٥۔ ١يعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چﮍھنا ممکن نہيں۔ اسی طرح جس شخص کے
سينے کو ﷲ تعا ٰلی تنگ کردے اس ميں توحيد اور ايمان کا داخلہ ممکن نہيں ،االيہ کہ ﷲ ٰ
تعالی
ہی اس کا سينہ اس کے لئے کھول دے۔
١٢٥۔ ٢يعنی جس طرح سينہ تنگ کر ديتا ہے اسی طرح رجس ميں مبتال کر ديتا ہے ،رجس
سے مراد پليدی يا عذاب يا شيطان کا تسلط ہے۔
ﴏ ُاط َرﺑ ّ َِﻚ ُﻣ ْﺴـﺘَ ِﻘـ ْﻴ ًﻤﺎ ۭ ﻗَﺪْ ﻓَ َّﺼﻠْﻨَﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ١٢٦
َو ٰﮬ َﺬا ِ َ
اور يہی تيرے رب کا سيدھا راستہ ہے ہم نے نصيحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان
آيتوں کو صاف صاف بيان کر ديا۔
اﻟﺴ ٰ ِﲅ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َوﻫ َُﻮ َو ِﻟﳱُّ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٢٧
ﻟَﻬ ُْﻢ د َُار َّ
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ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سالمتی کا گھر ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ان سے محبت
رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے )(١۔
١٢٧۔ ١يعنی جس طرح دنيا ميں اہل ايمان کفر و ضاللت کے کج راستوں سے بچ کر ايمان و
ہدايت کی صراط مستقيم پر گامزن رہے ،اب آخرت ميں بھی ان کے لئے سالمتی کا گھر ہے
اور ﷲ ٰ
تعالی بھی ان کا ،ان کے نيک عملوں کی وجہ سے دوست اور کار ساز ہے۔
ﴩاﻟْﺠِ ِّﻦ ﻗَ ِﺪ ا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ْﱶ ُ ْﰎ ِ ّﻣ َﻦ ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ ۚ َوﻗَﺎ َل َا ْو ِﻟ ٰﻴۗـ ُﺆ ُ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ َرﺑَّﻨَﺎ ا ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺘ َﻊ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻨَﺎ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ َّوﺑَﻠَ ْﻐﻨَﺎ ٓ َا َﺟﻠَﻨَﺎ َّ ِاذل ْ ٓي َا َّﺟﻠْ َﺖ ﻟَﻨَﺎ ۭ ﻗَﺎ َل
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳛ ُ ُ
ﴩ ُ ْﱒ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۚ ﻳٰ َﻤ ْﻌ َ َ
ۗ
اﻟﻨَّ ُﺎر َﻣﺜ ْٰﻮ ُ ْ
اهلل ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٢٨
ﯨﲂ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ َء ٰ ّ ُ
اور جس روز ﷲ ٰ
تعالی تمام خالئق کو جمع کرے گا )کہے گا( اے جماعت جنات کی! تم نے
انسانوں ميں سے بہت سے اپنا لئے ) (١جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وه کہيں
گے اے ہمارے پروردگار! ہم ميں ايک نے دوسرے سے فائده حاصل کيا تھا ) (٢اور ہم اپنی
اس معين ميعاد تک آپہنچے جو تو نے جو ہمارے لئے معين فرمائی ﷲ فرمائے گا کہ تم سب کا
ٹھکانہ دوزخ ہے جس ميں ہميشہ رہو گے ہاں اگر ﷲ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے۔ )(٣
بيشک آپ کا رب بﮍی حکمت واال بﮍا علم واال ہے۔
١٢٨۔ ١يعنی انسانوں کی ايک بہت بﮍی تعداد تم نے گمراه کرکے اپنا پيروکار بنا ليا۔ جس طرح
ﷲ ٰ
تعالی نے سورة ٰيسين ميں فرمايا ' اے بنی آدم کيا ميں نے تمہيں خبردار نہيں کر ديا تھا کہ تم
شيطان کی پوجا مت کرنا ،وه تمہارا کھال دشمن ہے اور يہ کہ تم صرف ميری عبادت کرنا يہی
سيدھا راستہ ہے اور شيطان نے تمہاری ايک بہت بﮍی تعداد کو گمراه کر ديا ہے کيا پس تم نہيں
سمجھتے ) ٰيسين۔ (٦٢،٦٠۔
١٢٨۔ ٢جنوں اور انسانوں نے ايک دوسر سے کيا فائده حاصل کيا؟ اس کے دو مفہوم بيان کئے
گئے ہيں۔ جنوں کا انسانوں سے فائده اٹھانا ان کو اپنا پيروکار بنا کر تلذذ حاصل کرنا اور
انسانوں کا جنوں سے فائده اٹھانا يہ ہے کہ شيطان نے گناہوں کو ان کے لئے خوبصورت بنا ديا
جسے انہوں نے قبول کيا اور گناہوں کی لذت ميں پھنسے رہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے کی انسان
ان غيبی خبروں کی تصديق کرتے رہے جو شياطين و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر
پھيالئی جاتی تھيں ا۔ يہ گويا جنات نے انسانوں کو بيوقوف بنا کر فائده اٹھايا يہ ہی انسان جنات
کا بيان کرده جھوٹی اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے
دنياوی مفادات حاصل کرتے۔
ٰ
١٢٨۔ ٣يعنی قيامت واقع ہوگئی جسے ہم دنيا ميں نہيں مانتے تھے۔ اس کے جواب ميں ﷲ تعالی
فرمائے گا کہ اب جہنم تمہارا دائمی ٹھکانا ہے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َُﻮ ِ ّ ْﱄ ﺑ َ ْﻌ َﺾ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ١٢٩ۧ
اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قريب رکھيں گے ان کے اعمال کے سبب )(١
١٢٩۔ ١يعنی جہنم ميں جيسا کہ ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے کہ جس طرح ہم نے
انسانوں اور جنوں کو ايک دوسرے کے ساتھی اور مددگار بنايا اسی طرح ہم نے ظالموں کے
ساتھ معاملہ کرتے ہيں ايک ظالم کو دوسرے ظالم پر ہم مسلط کر ديتے ہيں اس ايک ظالم
دوسرے ظالم کو ہالک اور تباه کرتا ہے اور ايک ظالم کا انتقام دوسرے ظالم سے لے ليتے ہيں۔
ﴩ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ َاﻟ َ ْﻢ َ ْاي ِﺗ ُ ْﲂ ُر ُﺳ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ﻳ َ ُﻘ ُّﺼ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ٰا ٰﻳ ِ ْﱵ َوﻳُ ْﻨ ِﺬ ُر ْوﻧَ ُ ْﲂ ِﻟ َﻘﺎ ۗ َء ﻳ َ ْﻮ ِﻣ ُ ْﲂ ٰﮬ َﺬا ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺷَ ﻬِﺪْ انَ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴـﻨَﺎ َوﻏَ َّﺮﲥْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﺷَ ﻬِﺪُ ْوا ﻋَ ٰ ٓﲇ
ﻳٰ َﻤ ْﻌ َ َ
َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﻛ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٣٠
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اے جنات اور انسانوں کی جماعت! کيا تمہارے پاس تم ميں سے پيغمبر نہيں آئے تھے ) (١جو
تم سے ميرے احکام بيان کرتے اور تم کو آج کے دن کی خبر ديتے؟ وه سب عرض کريں گے
کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہيں اور ان کو دنياوی زندگی نے بھول ميں ڈالے رکھا اور يہ لوگ
اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وه کافر تھے )(٢
١٣٠۔ ١رسالت و نبوت کے معاملے ميں جنات انسانوں کے ہی تابع ہيں ورنہ جنات ميں الگ نبی
نہيں آئے البتہ رسولوں کا پيغام پہنچانے والے اور منذرين جنات ميں ہوتے رہے ہيں جو اپنی
قوم کے جنوں کو ﷲ کی طرف ديتے رہے ہيں اور ديتے ہيں۔ ليکن ايک خيال يہ بھی ہے کہ
چونکہ جنات کا وجود انسان کے وجود سے پہلے سے ہے تو ان کی ہدايت کے لئے انہيں ميں
سے کوئی نبی آيا ہوگا پھر آدم عليہ السالم کے وجود کے بعد ہو سکتا ہے وه انسانی نبيوں کے
تابع رہے ہوں ،البتہ نبی کريم کی رسالت بہرحال تمام جن انس کے لئے ہے اس ميں کوئی شبہ
نہيں۔
١٣٠۔ ٢ميدان حشر ميں کافر مختلف پينترے بدليں گے ،کبھی اپنے مشرک ہونے کا انکار کريں
گے )اال نعام (١٢٣،اور کبھی اقرار کئے بغير چاره نہيں ہوگا ،جيسے يہاں ان کا اقرار نقل کيا
گيا ہے۔
ٰذ ِ َكل َا ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َّرﺑ ُّ َﻚ ُﻣﻬ ِ َ
ْكل اﻟْ ُﻘ ٰﺮي ﺑ ُِﻈ ْ ٍﲅ َّو َا ْﻫﻠُﻬَﺎ ٰﻏ ِﻔﻠُ ْﻮ َن ١٣١
اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ايسی حالت ميں ہالک نہيں کرتا
کہ اس بستی کے رہنے والے بےخبر ہوں )(١۔
١٣١۔ ١يعنی رسولوں کے ذريعے سے جب تک اپنی حجت قائم نہيں کرديتا ،ہالک نہيں کرتا
جيسا کہ يہی بات سورة فاطر آيت٤٢ ،۔ سورة نحل  ،٦٢سورة بنی اسرائيل  ١٥اور سوره ملک
 ٩،٨وغيره ميں بيان کی گئی ہے۔
َو ِﻟ ُ ٍّ
ﲁ د ََر ٰﺟﺖٌ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َۭو َﻣﺎ َرﺑ ُّ َﻚ ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٣٢
اور ہر ايک کے لئے ان کے اعمال کے سبب درجے مليں گے اور آپ کا رب ) (١ان کے اعمال
سے بےخبر نہيں ہے۔
١٣٢۔ ١يعنی ہر انسان اور جن کے ،ان کے با ہمی درجات ميں ،عملوں کے مطابق ،فرق ،تفاوت
ہوگا ،اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہونگے۔
َو َرﺑ ُّ َﻚ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ ُذو َّاﻟﺮ ْ َﲪ ِﺔ ۭ ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳُ ْﺬ ِﻫ ْﺒ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ِﻠ ْﻒ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ُ ْﰼ َّﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء َ َامك ٓ َاﻧْﺸَ ﺎَ ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِﺔ ﻗَ ْﻮ ٍم ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ١٣٣ۭ
اور آپ کا رب بالکل غنی ہی ہے رحمت واال ہے۔ اگر وه چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے
بعد جس کو چاہے تمہای جگہ آباد کردے جيسا کہ تم کو ايک دوسری قوم کی نسل سے پيدا کيا
ہے۔ )(١
١٣٣۔ ١وه غنی بےنياز ہے اپنی مخلوقات سے۔ ان کا محتاج ہے نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت
مند ہے ،ان کا ايمان اس کے ليے نفع مند ہے نہ ان کا کفر اس کے ليے ضرر رساں ليکن اس
شان غنا کے ساتھ وه اپنی مخلوق کے ليے رحيم بھی ہے۔ اس کی بےنيازی اپنی مخلوق پر
رحمت کرنے ميں مانع نہيں ہے۔
١٣٣۔٢يہ اس کی بےپناه قوت اور غير محدود قدرت کا اظہار ہے جس طرح پچھلی کئی قوموں
کو اس نے حرف غلط کی طرح مٹا ديا اور ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھﮍا کيا ،وه اب بھی
اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہيں نيست و نبود کردے اور تمہاری جگہ ايسی قوم پيدا
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کردے جو تم جيسی نہ ہو۔ مزيد مالحظہ ہو سوره نساء  ،١٣٣سوره ابراہيم  ،٢٠سوره فاطر
 ،١۵،١٧سوره محمد٣٨۔
ِا َّن َﻣﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن َﻻ ٍٰت ۙ َّو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰﻳْ َﻦ ١٣٤
جس چيز کا تم سے وعده کيا جاتا ہے وه بيشک آنے والی چيز ہے تم عاجز نہيں کر سکتے۔
١٣٤۔١اس سے مراد قيامت ہے اور تم عاجز نہيں کرسکتے کا مطلب ہے کہ وه تمہيں دوباره
پيدا کرنے پر قادر ہے چاہے تم مٹی ميں مل کر ريزه ريزه ہوچکے ہو۔
ﻗُ ْﻞ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ْ َ
اﲻﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣ َﲀﻧ َ ِﺘ ُ ْﲂ ِا ِ ّ ْﱏ ﻋَﺎ ِﻣ ٌﻞ ۚ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ َﻣ ْﻦ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن َ ٗهل ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ادلَّ ِار ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٣٥
آپ يہ فرما ديجئے اے ميری قوم! تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو ميں بھی عمل کر رہا ہوں
) (١سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لئے نافع ہوگا
يہ يقينی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فالح نہ ہوگی۔
١٣٥۔ ١يہ کفر اور معصيت پر قائم رہنے کی اجازت نہيں ہے بلکہ سخت وعيد ہے جيسا کہ
اگلے الفاظ سے واضح ہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا )جو ايمان نہيں التے ان سے کہہ
ديجئے! کہ تم اپنی جگہ عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل کرتے ہيں اور انتظار کرو ہم بھی منتظر
ہيں( سورة ہود ۔٢١۔٢٢١۔
ٰ
١٣٥۔٢جيساکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ﷲ تعالی نے اپنا يہ وعده سچا کر دکھا يا۔ ٨ہجری
ميں مکہ فتح ہوگيا اور اس کی فتح کے بعد عرب قبائل جوق در جوق مسلمان ہونا شروع ہوگئے
اور پورا جزيره عرب مسلمانوں کے زيرنگيں آگيا۔
ﴩ َﰷ ۗ ِ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ِﺼ ُﻞ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِ ٰ ّ ِهلل ﻓَﻬ َُﻮ ﻳ َ ِﺼ ُﻞ ِا ٰﱄ
ﴩ َﰷۗﯨﻨَﺎ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن ِﻟ ُ َ
َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ِﻣ َّﻤﺎ َذ َر َا ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ْﺮ ِث َو ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا ِ ٰ ّ ِهلل ﺑ َِﺰ ْ ِﲻﻬ ِْﻢ َو ٰﮬ َﺬا ِﻟ ُ َ
ِٕ
ِٕ
ﴍ َﰷ ۗ ِ ْﻢ َۭﺳﺎ ۗ َء َﻣﺎ َ ْﳛ ُ ُﳬ ْﻮ َن ١٣٦
َُ
ِٕ
اور ﷲ ٰ
تعالی نے جو کھيتی اور مويشی پيدا کئے ہيں ان لوگوں نے ان ميں سے کچھ حصہ
ﷲ کا مقرر کيا اور خود کہتے ہيں کہ يہ تو ﷲ کا ہے اور يہ ہمارے معبودوں کا ہے ) (١پھر
جو چيز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وه تو ﷲ کی طرف نہيں پہنچتی ) (٢اور جو چيز ﷲ
کی ہوتی ہے وه ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے ) (٣کيا برا فيصلہ وه کرتے ہيں۔
١٣٦۔ ١اس آيت ميں مشرکوں کے عقيده و عمل کا ايک نمونہ بتاليا گيا ہے جو انہوں نے اپنے
طور پر گھﮍ رکھا تھا اور وه زمينی پيداوار اور مال مويشی ميں سے کچھ حصہ ﷲ کے لئے
اور کچھ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے مقرر کر ليتے ﷲ کے حصے کو مہمانوں ،فقرا
اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے اور بتوں کے حصے کو مجاورين اور ان کی ضروريات پر
خرچ کرتے۔ پھر اگر بتوں کے مقرر حصے ميں توقع کے مطابق پيداوار نہ ہوتی تو ﷲ کے
حصے ميں سے نکال کر اس ميں شامل کر ليتے اور اس کے برعکس معاملہ ہو تو بتوں کے
حصے ميں سے نہ نکالتے اور کہتے کہ ﷲ تو غنی ہے۔
١٣٦۔ ٢يعنی ﷲ کے حصہ کی کمی کی صورت ميں بتوں کی مقرره حصے ميں سے صدقات و
خيرات نہ کرتے۔
١٣٦۔ ٣ہاں اگر بتوں کے مقرره حصے ميں کمی ہوجاتی تو وه ﷲ کے مقرره حصے سے لے
کر بتوں کے مصالح اور ضروريات پر خرچ کر ليتے۔ يعنی ﷲ کے مقابلے ميں بتوں کی
عظمت اور ان کا خوف ان کے دلوں ميں زياده تھا جس کا مشاہده آج کے مشرکين کے رويے
سے بھی کيا جاسکتا ہے۔

Page 310 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اهلل َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺬ ْر ُ ْﱒ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ١٣٧
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َزﻳ َّ َﻦ ِﻟ َﻜ ِﺜ ْ ٍﲑ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴍ َﰷ ۗ ُؤ ُ ْﱒ ِﻟ ُ ْﲑد ُْو ُ ْﱒ َو ِﻟ َﻴﻠْﺒ ُِﺴ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِد ْﻳﳯَ ُ ْﻢ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ﻗَ ْﺘ َﻞ َا ْو َﻻ ِد ِ ْﱒ ُ َ
اور اسی طرح بہت سے مشرکين کے خيال ميں ان کے معبودوں نے ان کی اوالد کے قتل
کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے ) (١تاکہ وه ان کو برباد نہ کريں اور تاکہ ان کے دين کو ان
پر مشتبہ کرديں ) (٢اور اگر ﷲ کو منظور ہوتا تو ايسا کام نہ کرتے ) (٣تو آپ نے ان کو
اور جو کچھ غلط باتيں بنا رہے ہيں يونہی رہنے ديجئے۔
١٣٧۔ ١يہ اشاره ہے ان کی بچيوں کے زنده درگور کر دينے يا بتوں کی بھينٹ چﮍھانے کی
طرف۔
١٣٧۔ ٢يعنی ان کے دين ميں شرک کی آميزش کر ديں۔
١٣٧۔ ٣يعنی ﷲ ٰ
تعالی اپنے اختيارات اور قدرت سے ان کے اراده و اختيار کی آزادی کو سلب
کر ليتا ،تو پھر يقينا يہ وه کام نہ کرتے جو مذکور ہوئے ہی ليکن ايسا کرنا چونکہ جبر ہوتا ،جس
ميں انسان کی آزمائش نہيں ہوسکتی تھی ،جب کہ ﷲ انسان کو اراده و اختيار کی آزادی دے کر
آزمانا چاہتا ہے ،اس لئے ﷲ نے جبر نہيں فرمايا۔
اﰟ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ َﺎ اﻓْ ِ َﱰا ۗ ًء ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ َﺳـ َﻴ ْﺠ ِﺰﳞْ ِْﻢ ِﺑ َﻤﺎ
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ َاﻧْ َﻌﺎ ٌم َّو َﺣ ْﺮ ٌث ِﺣ ْﺠ ٌﺮ ڰ َّﻻ ﻳ َ ْﻄ َﻌ ُﻤﻬَﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻧَّﺸَ ﺎۗ ُء ﺑ َِﺰ ْ ِﲻﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ َﻌﺎ ٌم ُﺣ ّ ِﺮ َﻣ ْﺖ ُﻇﻬ ُْﻮ ُرﻫَﺎ َو َاﻧْ َﻌﺎ ٌم َّﻻ ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْو َن ْ َ
َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ١٣٨
اور وه اپنے خيال پر يہ بھی کہتے ہيں يہ کچھ مويشی ہيں اور کھيت ميں جن کا استعمال ہر
شخص کو جائز نہيں ان کو کوئی نہيں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہيں ) (١اور
مويشی ہيں جن پر سواری يا بار برداری حرام کر دی گئی ) (٢اور کچھ مويشی ہيں جن پر
لوگ ﷲ ٰ
تعالی کا نام نہيں ليتے محض ﷲ پر افترا )بہتان( باندھنے کے طور پر )(٣۔ ابھی ﷲ
ٰ
تعالی ان کو ان کے افترا کی سزا ديئے ديتا ہے۔
١٣٨۔ ١اس ميں ان کی جاہلی شريعت اور اباطيل کی تين صورتيں اور بيان فرمائی ہيں۔
حجرً)بمعنی منع( اگرچہ مصدر ہے ليکن مفعول يعنی َمحْ جُوْ ر )ممنوع( کے معنی ہيں يہ پہلی
صورت ہے کہ جانور يا فالں کھيت کی پيداوار ،ان کا استعمال ممنوع ہے۔ اسے صرف وہی
کھائے گا جسے ہم اجازت ديں گے۔ يہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورين کے لئے ہوتی ہے۔
١٣٨۔ ٢يہ دوسری صورت ہے کہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام آزاد چھوڑ
ديتے ہيں جن سے وه بار برداری يا سواری کا کام نہ ليتے جيسے تفصيل پہلے گزر چکی ہے۔
١٣٨۔ ٣يہ تيسری صورت ہے کہ وه ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام ليتے ہيں ،ﷲ کا
نام نہ ليتے ،بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ جانوروں پر بيٹھ کر وه حج کے لئے نہ
جاتے۔ بہرحال يہ ساری صورتيں گھﮍی ہوئی تو ان کی اپنی تھيں ليکن ﷲ پر افترا باندھتے
يعنی يہ باور کراتے کہ ﷲ کے حکم سے ہی سب کچھ کر رہے ہيں۔
ﴍ َﰷ ۗ ُء ۭ َﺳـ َﻴ ْﺠ ِﺰﳞْ ِ ْﻢ َو ْﺻ َﻔﻬ ُْﻢ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮ ِن ﻫٰ ِﺬ ِﻩ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﺧَﺎ ِﻟ َﺼ ٌﺔ ِ ّ ُذل ُﻛ ْﻮ ِرانَ َو ُﻣ َﺤ َّﺮ ٌم ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْز َواﺟِ ﻨَﺎ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ َّﻣ ْﻴﺘَ ًﺔ ﻓَﻬ ُْﻢ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُ َ
١٣٩
اور وه کہتے ہيں کہ جو چيز مويشی کے پيٹ ميں ہے وه خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے
اور ہماری عورتوں پر حرام ہيں۔ اور اگر وه مرده ہے تو اس ميں سب برابر ہيں۔) (١ابھی ﷲ
ان کی غلط بيانی کی سزا ديئے ديتا ہے ) (٢بالشبہ وه حکمت واال اور بﮍا علم واال ہے۔
١٣٩۔ ١يہ ايک اور شکل ہے کہ جو جانور وه اپنے بتوں کے نام وقف کرتے ،ان ميں سے
بعض کے بارے ميں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پيٹ سے پيدا ہونے زنده بچہ صرف
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ہمارے مردوں کے ليے حالل ہے ،عورتوں کے ليے حرام ہے ہاں اگر بچہ مرده پيدا ہوتا تو پھر
اس کے کھانے ميں مرد و عورت برابر ہيں۔
١٣٩۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ جو غلط بيانی کرتے ہيں اور ﷲ پر افترا باندھتے ہيں ،ان پر ﷲ
ٰ
تعالی انہيں سزا دے گا۔ وه اپنے فيصلوں ميں حکيم ہے اور اپنے بندوں کے بارے ميں پوری
طرح علم رکھنے واال ہے اور اپنے علم اور حکمت کے مطابق وه جزا اور سزا کا اہتمام
فرمائے گا۔
اهلل ا ْﻓ ِ َﱰا ۗ ًء ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻗَﺪْ ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۧ ١٤٠

َﴪ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺘَﻠُ ْﻮٓا َا ْو َﻻد ُ َْﱒ َﺳ َﻔﻬًﺎ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ َّو َﺣ َّﺮ ُﻣ ْﻮا َﻣﺎ َر َزﻗَﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ﻗَﺪْ ﺧ ِ َ
واقع ہی خرابی ميں پﮍ گئے وه لوگ جنہوں نے اپنی اوالد کو محض برائے حماقت بال کسی
سند کے قتل کر ڈاال اور جو چيزيں ان کو ﷲ نے ان کو کھانے پينے کے لئے دی تھيں ان کو
حرام کر ليا جو ﷲ پر افترا باندھنے کے طور پر۔ بيشک يہ لوگ گمراہی ميں پﮍ گئے اور
کبھی راه راست پر چلنے والے نہيں ہوئے۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْﺸَ َﺎ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٰﺷ ٍﺖ َّوﻏَ ْ َﲑ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٰﺷ ٍﺖ َّواﻟﻨَّ ْﺨ َﻞ َو َّاﻟﺰ ْر َع ُﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ًﻔﺎ ُا ُ ُﳇ ٗﻪ َو َّاﻟﺰﻳْ ُﺘ ْﻮ َن َو ُّاﻟﺮ َّﻣ َﺎن ُﻣﺘَﺸَ ﺎﲠِ ًﺎ َّوﻏَ ْ َﲑ ُﻣﺘَﺸَ ﺎ ِﺑ ٍﻪ ۭ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ ِﻩٖﺮ ٓ ِا َذا ٓ َاﺛْ َﻤ َﺮ َو ٰاﺗ ُْﻮا
ﴪِﻓ ْ َﲔ ١٤١ۙ
ﴪﻓُ ْﻮا ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
َﺣﻘَّ ٗﻪ ﻳ َ ْﻮ َم َﺣ َﺼﺎ ِدﻩٖ ڮ َو َﻻ ﺗ ُ ْ ِ
اور وہی ہے جس نے باغات پيدا کئے وه بھی جو ٹٹيوں ميں چﮍھائے جاتے ہيں اور وه بھی جو
ٹٹيوں پر نہيں چﮍھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھيتی جن ميں کھانے کی مختلف
چيزيں مختلف طور کی ہوتی ہيں ) (١اور زيتون اور انار جو باہم ايک دوسر کے مشابہ بھی
ہوتے ہيں اور ايک دوسرے کے مشابہ بھی نہيں ہوتے ) (٢ان سب کے پھلوں ميں سے کھاؤ
جب وه نکل آئے اور اس ميں جو حق واجب ہے وه اس کے کاٹنے کے دن ديا کرو ) (٣اور حد
سے ) (٤مت گزرو يقينا ً وه حد سے گزرنے والوں کو پسند نہيں کرتا ہے )(٥۔
١٤١۔ ١معروشات کا ماده عرش ہے جس کے معنی بلند کرنے اور اٹھانے کے ہيں۔ معروشات
سے مراد بعض درختوں کی وه بيليں ہيں ٹٹيوں )چھپروں منڈيروں وغيره( پر چﮍھائی جاتی ہيں،
جيسے انگور اور بعض ترکاريوں کی بيليں ہيں۔ اور غير معروشات ،وه درخت ہيں جن کی بيليں
اوپر نہيں چﮍھائی جاتيں بلکہ زمين پر ہی پھيلتی ہيں ،جيسے خربوزه اور تربوز کی بيليں
درخت اور کھجور کے درخت اور کھيتياں ،جن کے ذائقے ايک دوسرے سے مختلف ہوتے ہيں
اور زيتون اور انار ،ان سب کا پيدا کرنے واال ﷲ ہے۔
١٤١۔ ٢اس کے ليے ديکھئے آيت  ٩٩کا حاشيہ۔
١٤١۔ ٣يعنی جب کھيتی سے غلہ کاٹ کر صاف کرلو اور پھل درختوں سے توڑ لو ،تو اس کا
حق ادا کرو۔ حق سے مراد علماء کے نزديک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزديک صدقہ
واجبہ يعنی عشر ،دسواں حصہ اگر زمين بارانی ہو تو نصف عشر يعنی بيسواں حصہ )اگر
زمين کنويں ،ٹيوب ويل يا نہری پانی سے سيراب کی جاتی ہے(۔
١٤١۔ ٤يعنی صدقہ خيرات ميں بھی حد سے تجاور نہ کرو ،ايسا نہ ہو کل کو تم ضرورت مند ہو
جاؤ۔ بعض کہتے ہيں اس کا تعلق حکام سے ہے يعنی صدقات اور زکوة کی وصولی ميں حد
سے تجاور نہ کرو اور امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ سياق آيت کی رو سے زياده صحيح لگتی
ہے کہ کھانے ميں اسراف مت کرو کيونکہ بسيار خوری عقل اور جسم کے لئے مضر ہے
دوسرے مقامات پر بھی ﷲ ٰ
تعالی نے کھانے پينے ميں اسراف سے منع فرمايا ،جس سے واضح
ہے کہ کھانے پينے ميں بھی اعتدال بہت ضروری ہے اور اس سے تجاوز ﷲ کی نافرمانی ہے۔
آج کل مسلمانوں نے اس اسراف کو اپنی امارت کے اظہار کی عالمت بنا ليا ہے۔
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١٤١۔ ٥اس لئے اسراف کسی چيز ميں بھی پسنديده نہيں ،صدقہ و خيرات دينے ميں نہ کسی اور
چيز ميں ،ہرچيز ميں اعتدال اور ميانہ روی مطلوب اور محبوب ہے اس کی تاکيد کی گئی ہے۔
اهلل َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ﺧ ُُﻄ ٰﻮ ِت اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١٤٢ۙ
َو ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم َﲪ ُْﻮ َ ًةل َّوﻓَ ْﺮﺷً ﺎ ُ ُۭﳇ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َزﻗَ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اور مويشی ميں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے ) (١پيدا کيے ہيں جو کچھ ﷲ نے تم کو ديا
کھاؤ ) (٢اور شيطان کے قدم بقدم مت چلو ) (٣بالشبہ وه تمہارا صريح دشمن ہے۔
١٤٢۔ُ ١ح ُمولَۃً )بوجھ اٹھانے والے( مراد اونٹ ،بيل ،گدھا خچر وغيره ہيں ،جو بار برداری کے
کام آتے ہيں اور فَرْ ًشا سے مراد زمين سے لگے ہوئے جانور ،جيسے بکری وغيره جس کا
دودھ پيتے ہو گوشت کھاتے ہو۔
ٰ
١٤٢۔ ٢يعنی پھلوں کھيتوں اور چوپايوں سے۔ ان سب کو ﷲ تعالی نے پيدا کيا اور انکو تمہاری
خوراک بنايا ہے۔
١٤٢۔ ٣جس طرح مشرکين اس کے پيچھے لگ گئے اور حالل جانوروں کو بھی اپنے اوپر
حرام کر ليا گويا ﷲ کی حالل کرده چيز کو حرام يا حرام کو حالل کر لينا ،يہ شيطان کی پيروی
ہے۔
ﺛ َٰﻤ ِﻨ َﻴ َﺔ َا ْز َواجٍ ۚ ِﻣ َﻦ اﻟﻀَّ ْﺎ ِن اﺛْﻨَ ْ ِﲔ َو ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻌ ِﺰ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ ۭﻗُ ْﻞ ٰءۗ َّاذل َﻛ َﺮْﻳ ِﻦ َﺣ َّﺮ َم َا ِم ْ ُاﻻﻧْﺜَﻴَ ْ ِﲔ َا َّﻣﺎ ْاﺷـ َﺘ َﻤﻠَ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْر َﺣﺎ ُم ْ ُاﻻﻧْﺜَﻴَ ْ ِﲔ ۭ ﻧَﺒِّـــــُٔ ْـﻮ ِ ْﱐ ِﺑ ِﻌ ْ ٍﲅ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
١٤٣ۙ
)پيدا کئے( آٹھ نر ماده ) (١يعنی بھيﮍ ميں دو قسم اور بکری ميں دو قسم ) (٢آپ کہئے کہ کيا
ﷲ نے ان دونوں نروں کو حرام کيا ہے يا دونوں ماده کو؟ يا اس کو جس کو دونوں ماده پيٹ ميں
لئے ہوئے ہے ) (٣تم مجھ کو کسی دليل سے بتاؤ اگر سچے ہو )(٤۔
١٤٣۔ ١يعنی انشأ ثمانيۃ ازواج )اسی ﷲ ٰ
تعالی نے آٹھ زوج پيدا کيئے( ايک ہی جنس کے نر اور
ماده کو زوج )جوڑا( کہا جاتا ہے اور ان دونوں کے ايک فرد کو بھی زوج کہہ ليا جاتا ہے کيا
ان کہ ہر ايک دوسرے کے لئے زوج ہوتا ہے۔ قرآن ميں اس مقام پر بھی ازواج ،افراد ہی کے
معنی ميں استعمال ہوا ہے۔ يعنی  ٨افراد ﷲ نے پيدا کيے۔ جو باہم ايک دوسرے کا جوڑا ہيں يہ
نہيں کہ زوج کہ بمعنی جوڑے پيدا کيے کيونکہ اس طرح تعداد  ٨کے بجائے  ١٦ہوجائے گی
جو آيت کے اگلے حصہ کے مطابق نہيں ہے۔
١٤٣۔ ٢يہ ثَ َما نِيَۃَ سے بدل ہے اور مراد دو قسم نر اور ماده يعنی بھيﮍ سے نر اور ماده۔ اور
بکری سے نر اور ماده پيدا کيئے )بھيﮍ ميں ہی دنبہ چھترا شامل ہے(۔
١٤٣۔ ٣مشرکين بعض جانوروں کو اپنے طور پر ہی حرام کر ليتے تھے ،اس کے حوالے سے
تعالی پوچھ رہا ہے کہ ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے نروں کو حرام کيا ہے يا ماداؤں کو يا اس بچے
کو جو دونوں ماداؤں کے پيٹ ميں ہيں؟ مطلب يہ کہ ﷲ نے کسی کو حرام نہيں کيا۔
ص ْيلَ ِۃ اور
١٤٣۔ ٤تمہارے پاس حرام کر دينے کی کوئی دليل ہے تو پيش کرو کہ بَ ِحي َْرةَ ،ساَئِبَ ِۃَ ،و ِ
َح ِام وغيره اس دليل کی بنياد پر حرام ہيں۔
َو ِﻣ َﻦ ْ ِاﻻﺑِﻞِ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ َو ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺒ َﻘ ِﺮ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ ۭﻗُ ْﻞ ٰءۗ َّاذل َﻛ َﺮْﻳ ِﻦ َﺣ َّﺮ َم َا ِم ْ ُاﻻﻧْﺜَﻴَ ْ ِﲔ َا َّﻣﺎ ا ْﺷـ َﺘ َﻤﻠَ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْر َﺣﺎ ُم ْ ُاﻻﻧْﺜَﻴَ ْ ِﲔ ۭ َا ْم ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ِا ْذ َو ٰ ّﺻ ُ ُ
اهلل ِﺑﮭ َٰﺬا ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ
ﯩﲂ ٰ ّ ُ
ِﻣ َّﻤ ِﻦ اﻓْ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٤٤ۧ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ِﻟ ّ ُﻴ ِﻀ َّﻞ اﻟﻨَّ َﺎس ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور اونٹ ميں دو قسم اور گائے ميں دو قسم ) (١آپ کہئے کہ کيا يہ ﷲ ٰ
تعالی نے ان دونوں
نروں کو حرام کيا ہے يا دونوں ماده کو؟ يا اسکو جس کو دونوں ماده پيٹ ميں لئے ہوئے ہوں؟
کيا تم حاضر تھے جس وقت ﷲ ٰ
تعالی نے تم کو اس کا حکم ديا ) (٢تو اس سے زياده کون ظالم
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تعالی پر بال دليل جھوٹی تہمت لگائے ) (٣تاکہ لوگوں کو گمراه کرے يقينا ً ﷲ ٰ
ہوگا جو ﷲ ٰ
تعالی
ظالم کو راست نہيں دکھالتا۔
١٤٤۔ ١يہ بھی ثَ َمانِ ْيۃَ سے بدل ہے اور يہاں بھی دو دو قسم سے دونوں کے نر ماده مراد ہيں اور
يوں يہ آٹھ قسميں پوری ہوگئيں۔
١٤٤۔ ٢يعنی تم جو بعض جانوروں کو حرام قرار ديتے ہو ،کيا جب ﷲ نے ان کی حرمت کا
حکم ديا تو تم اس کے پاس موجود تھے ،مطلب يہ ہے کہ ﷲ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم ہی
نہيں ديا۔ يہ سب تمہارا افترا ہے اور ﷲ پر جھوٹ باند ھتے ہو۔
١٤٤۔ ٣يعنی يہ ہی سب سے بﮍا ظالم ہے۔ حديث ميں آتا ہے نبی نے فرمايا کہ ميں نے عمر بن
لحی کو جہنم ميں اپنی انتﮍياں کھنچتے ہوئے ديکھا ،اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر
وصيلہ اور حام وغيره جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کيا ،امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ يہ عمر
بن لحی ،خزعہ قبيلے کے سرداروں ميں سے تھا جو جرہم قبيلے کے بعد خانہ کعبہ کا ولی بنايا
تھا ،اس نے سب سے پہلے دين ابراہيمی ميں تبديلی کی قائم کرکے لوگوں کو ان کی عبادت
کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسميں جاری کيں )ابن کثير( بہرحال مقصود آيت يہ ہے کہ
ﷲ ٰ
تعالی نے مزکوره آٹھ قسم کے جانور پيدا کرکے بندوں پر احسان فرمايا ہے ،ان ميں سے
بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لينا ،ﷲ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک
کا ارتکاب بھی۔
ﺎﰪ ﻳ َّ ْﻄ َﻌ ُﻤ ٗ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن َﻣ ْﻴ َﺘ ًﺔ َا ْو َد ًﻣﺎ َّﻣ ْﺴ ُﻔ ْﻮ ًﺣﺎ َا ْو ﻟ َ ْﺤ َﻢ ِﺧ ْ ِﲋْﻳ ٍﺮ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ِر ْﺟ ٌﺲ َا ْو ِﻓ ْﺴﻘًﺎ ُا ِﻫ َّﻞ ِﻟﻐ ْ َِﲑ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ ٖﻪ ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ
يح ِا َ َّﱄ ُﻣ َﺤ َّﺮ ًﻣﺎ ﻋَ ٰﲇ َﻃ ِ ٍ
ﻗُ ْﻞ َّﻻ ٓ َاﺟِ ﺪُ ِ ْﰲ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َ
اﺿْ ُﻄ َّﺮ ﻏَ ْ َﲑ َابغٍ َّو َﻻ ﻋَﺎ ٍد ﻓَ ِﺎ َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٤٥
آپ کہہ ديجئے جو کچھ احکام بذريعہ وحی ميرے پاس آئے ان ميں تو ميں کوئی حرام نہيں پاتا
کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے ،مگر يہ کہ وه مردار ہو يا کہ بہتا ہوا خون ہو يا
خنزير کا گوشت ہو ،کيونکہ وه بالکل ناپاک ہے يا جو شرک کا ذريعہ ہو کر غير ﷲ کے لئے
نامزد کر ديا گيا ہو ) (١پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطيکہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ
تجاوز کرنے واال ہو تو واقع ہی آپ کا رب غفور و رحيم ہے۔
١٤٥۔ ١اس آيت ميں جن چار محرمات کا ذکر ہے ،اس کی ضروری تفصيل سورة بقره ١٧٣
کے حاشيہ ميں گزر چکی ہے يہاں يہ نکتہ مزيد قابل وضاحت ہے کہ ان چار محرمات کا ذکر
کلمہ حصر سے کيا گيا ہے جس سے بظاہر يہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چار قسموں کے عالوه اور
جانور بھی شريعت ميں حرام ہيں ،پھر يہاں حصر کيوں کيا گيا؟ بات دراصل يہ ہے کہ اس سے
قبل مشرکين جاہالنہ طريقوں اور ان کے بيان چال رہا ہے۔ ان ہی ميں بعض جانوروں کا بھی
ذکر آيا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھے تھے۔ امام شوکانی نے اس کی توجيہ
اس طرح کی ہے اگر يہ آيت مکی نہ ہوتی تو پھر يقينا محرمات کا حصر قابل تسليم تھا ليکن
چونکہ اس کے بعد خود قرآن نے المائده ميں بعض محرمات کا ذکر کيا ہے اور نبی نے بھی
کچھ محرمات بيان فرمائيں ہيں ،تو اب وه بھی ان ميں شامل ہونگے۔ اس کے عالوه نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے پرندوں اور درندوں کے حلت وحرمت معلوم کرنے کے ليے دو اصول بيان
فرمادئيے ہيں جن کی وضاحت بھی مذکوره محولہ حاشيہ ميں موجود ہے۔ او فسقا کا عطف لحم
خنزير پر ہے۔ اس ليے منصوب ہے ،معنی ہی ای ذبح علی االصنام ،وه جانور جو بتوں کے نام
پر يا ان کے تھانوں پر ان کا تقرب حاصل کرنے کے ليے ذبح کيے جائيں۔ يعنی ايسے جانوروں
پر گو عند الذبح ﷲ کا نام ليا جئے تب بھی حرام ہوں گے کيونکہ ان سے ﷲ کا تقرب نہيں۔ غير
ﷲ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہے۔ فسق رب کی اطاعت سے خروج کا نام ہے۔ رب نے حکم
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ديا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کے نام پر جانور ذبح کيا جائے اور سارا اسی کے تقرب ونياز کے ليے کيا
جائے اگر ايسا نہيں کيا جائے گا تو يہی فسق اور شرک ہے۔
َوﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ُ َّ
ﻂ ِﺑ َﻌ ْﻈ ٍﻢ ۭ ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰ ْﻳﳯٰ ُ ْﻢ
ﰻ ِذ ْي ُﻇ ُﻔ ٍﺮ ۚ َو ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺒ َﻘ ِﺮ َواﻟْﻐ َ َِﲌ َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﴮ ُْﻮ َﻣﻬُ َﻤﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣﺎ َ َﲪﻠَ ْﺖ ُﻇﻬ ُْﻮ ُر ُ َﳘﺎ ٓ َا ِو اﻟْ َﺤ َﻮ َااي ٓ َا ْو َﻣﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ َ
ِﺑ َﺒﻐْﳱِ ِ ْﻢ ڮ َواِانَّ ﻟ َ ٰﺼ ِﺪﻗُ ْﻮ َن ١٤٦
اور يہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دئيے تھے ) (١اور گائے اور بکری ميں
سے ان دونوں کی چربياں ان پر ہم نے حرام کر دی تھيں مگر وه جو ان کی پشت پر يا انتﮍيوں
ميں لگی ہو يا ہڈی سے ملی ہو ) (٢ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو يہ سزا دی ) (٣اور ہم
يقينا ً سچے ہيں )(٤۔
١٤٦۔ ١ناخن والے جانوروں سے مراد وه ہاتھ والے جانور جن کی انگلياں پھٹی ہوئی يعنی جدا
جدا نہ ہوں۔ جيسے اونٹ شتر مرغ ،بطخ ،قاز گائے اور بکری وغيره۔ ايسے سب چرند پرند
حرام تھے۔ گويا صرف وه جانور اور پرندے ان کے لئے حالل تھے جن کے پنجے کھلے ہوں۔
١٤٦۔ ٢يعنی جو چربی گائے يا بکری کی پشت پر ہو )دنبے کی چکی ہو( يا انتريوں )يا اوجھ(
يا ہڈيوں کے ساتھ ملی ہو۔ چربی کی مقدار حالل تھی۔
ٰ
دعوی صحيح نہيں کہ
١٤٦۔ ٣يہ چيزيں ہم نے بطور سزا ان پر حرام کی تھيں يعنی يہود کا يہ
يہ چيزيں حضرت يعقوب عليہ السالم نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھيں اور ہم تو ان کو اتباع
ميں ان کو حرام سمجھتے ہيں۔
١٤٦۔ ٤اس کا مطلب يہ ہے کہ يہود يقينا اپنے مذکوره دعوے ميں جھوٹے تھے۔
ﻓَ ِﺎ ْن َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮكَ ﻓَ ُﻘ ْﻞ َّرﺑُّ ُ ْﲂ ُذ ْو َر ْ َﲪ ٍﺔ َّو ِاﺳ َﻌ ٍﺔ ۚ َو َﻻ ﻳُ َﺮ ُّد َ ْاب ُﺳ ٗﻪ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ١٤٧
پھر اگر يہ آپ کو جھوٹا کہيں تو آپ فرما ديجئے کہ تمہارا رب بﮍی وسيع رحمت واال ہے )(٥
اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا )(٦۔
١٤٧۔ ١اس لئے تکذيب کے باوجود عذاب دينے ميں جلدی نہيں کرتا۔
١٤٧۔ ٢يعنی مہلت دينے کا مطلب ہميشہ کے لئے عذاب ٰالہی سے محفوظ ہونا نہيں ہے۔ وه جب
بھی عذاب دينے کا فيصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہيں سکے گا۔
ﳾ ٍء ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﻛ َّﺬ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ َﺣ ٰ ّﱵ َذاﻗُ ْﻮا َ ْاب َﺳـﻨَﺎ ۭﻗُ ْﻞ ﻫ َْﻞ ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﰼ ِّﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ
ﴍ ُﻛ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ٓ َا ْ َ
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
ﴍ ْﻛﻨَﺎ َو َﻻ ٓ ٰا َابۗؤُ انَ َو َﻻ َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ﻓَ ُﺘﺨْ ِﺮ ُﺟ ْﻮ ُﻩ ﻟَﻨَﺎ ۭ ِا ْن ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َّ
اﻟﻈ َّﻦ َوا ِْن َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ َ ْﲣ ُﺮ ُﺻ ْﻮ َن ١٤٨
يہ مشرکين )يوں( کہيں گے کہ اگر ﷲ ٰ
تعالی کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے
باپ دادا اور نہ ہم کسی چيز کو حرام کر سکتے ) (١اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے
ہيں انہوں نے بھی تکذيب کی تھی يہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزه چکھا ) (٢آپ
کہيے کيا تمہارے پاس کوئی دليل ہے تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو ) (٣تم لوگ محض
خيالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل پچو سے باتيں بناتے ہو۔
١٤٨۔ ١يہ وہی مغالطہ ہے جو مشيت ٰالہی اور رضائے ٰالہی کو ہم معنی سمجھ لينے کی وجہ
سے الحق ہوتا ہے۔ حاالنکہ يہ ايک دوسرے سے مختلف ہيں۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا
چکی ہے۔
ٰ
١٤٨۔ ٢ﷲ تعالی نے اس مغالطے کا ازالہ اس طرح فرمايا اگر يہ شرک ﷲ کی رضا کا مظہر
تھا تو پھر ان پر عذاب کيوں آيا ،عذاب ٰالہی سے اس بات کی دليل ہے کہ مشيت اور چيز ہے
اور رضائے ٰالہی اور چيز۔
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١٤٨۔ ٣يعنی اپنے دعوے پر تمہارے پاس دليل ہے تو پيش کرو ليکن ان کے پاس دليل کہاں؟
وہاں تو صرف اوہام و ظنون ہی ہيں۔
ُﻗ ْﻞ ﻓَ ِﻠ ٰ ّ ِهل اﻟْ ُﺤ َّﺠ ُﺔ اﻟْ َﺒﺎ ِﻟﻐَ ُﺔ ۚ ﻓَﻠَ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ﻟَﻬَﺪٰ ُ ْ
ﯨﲂ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ١٤٩
آپ کہئے کہ بس پوری حجت ﷲ ہی کی ہی رہی۔ پھر اگر وه چاہتا تو تم سب کو راه راست پر
لے آتا۔
ﻗُ ْﻞ ﻫ ُ ََّﲅ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ُﰼُ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َْﺸﻬَﺪُ ْو َن َا َّن ا ٰ ّ َهلل َﺣ َّﺮ َم ٰﮬ َﺬا ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺷَ ﻬِﺪُ ْوا ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺸﻬَﺪْ َﻣ َﻌﻬ ُْﻢ ۚ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ َاﻫ َْﻮا ۗ َء َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو ُ ْﱒ
ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮ َن ١٥٠ۧ
آپ کہيے کہ اپنے گواہوں کو الؤ جو اس بات پر شہادت ديں کہ ﷲ نے ان چيزوں کو حرام کر
ديا ہے ) (١پھر اگر وه گواہی دے ديں تو آپ اس کی شہادت ) (٢نہ ديجئے اور ايسے لوگوں
کے باطل خياالت کا اتباع مت کيجئے! جو ہماری آيتوں کی تکذيب کرتے ہيں اور وه جو آخرت
پر ايمان نہيں رکھتے اور وه اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہيں )(٣۔
١٥٠۔ ١يعنی وه جانور ،جن کو مشرکين حرام قرار ديے ہوئے تھے۔
١٥٠۔ ٢کيونکہ ان کے پاس سوائے کذب و افترا کے کچھ نہيں۔
١٥٠۔ ٣يعنی اس کا عديل )برابر کا( ٹھہرا کر شرک کرتے ہيں۔
ـــــﺎ َّو ِابﻟْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ ِا ْﺣ َﺴﺎانً َۚو َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮٓا َا ْو َﻻد ُ َْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ِا ْﻣ َﻼ ٍق َ ْۭﳓ ُﻦ ﻧَ ْﺮ ُزﻗُ ُ ْﲂ َوا َِّاي ُ ْﱒ ۚ َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُﻮا اﻟْ َﻔ َﻮا ِﺣ َﺶ َﻣﺎ
ﴩ ُﻛ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ﻗُ ْﻞ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا َاﺗْ ُﻞ َﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َا َّﻻ ﺗ ُ ْ ِ
اهلل ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َو ٰ ّﺻ ُ ْ
ﯩﲂ ِﺑ ٖﻪ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٥١
َﻇﻬ ََﺮ ِﻣﳯْ َﺎ َو َﻣﺎ ﺑ َ َﻄ َﻦ ۚ َو َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮا اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ
آپ کہيے کہ آؤ تم کو وه چيزيں پﮍھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما ديا ہے
) (١وه يہ کہ ﷲ کے ساتھ کسی چيز کو شريک مت ٹھہراؤ ) (٢اور ماں باپ کے ساتھ احسان
کرو ) (٣اور اپنی اوالد کو افالس کے سبب قتل مت کرو ہم تم کو اور ان کو رزق ديتے ہيں )(٤
اور بےحيائی کے جتنے طريقے ہيں ان کے پاس مت جاؤ خواه وه اعالنيہ ہوں خواه پوشيده اور
جس کا خون کرنا ﷲ ٰ
تعالی نے حرام کر ديا اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ ) (٥ان
کا تم کو تاکيدی حکم ديا ہے تاکہ تم سمجھو۔
١٥١۔ ١يعنی حرام وه نہيں ہيں جن کو تم بال دليل ،محض اپنے اوبام باطلہ اور ظنون فاسده کی
بنياد پر قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ حرام تو وه چيزيں ہيں جن کو تمہارے رب نے حرام کيا ہے،
کيونکہ تمہارا پيدا کرنے واال اور تمہارا پالنہار وہی ہے ہرچيز کا علم بھی اسی کے پاس ہے
اس لئے اسی کو يہ حق حاصل ہے کہ وه جس چيز چاہے حالل اور جس چيز کو چاہے حرام
کرے۔ چنانچہ ميں تم کو ان باتوں کی تفصيل بتالتا ہوں جن کی تاکيد تمہارے رب نے کی ہے۔
١٥١۔ ٢ان ال تشرکوا سے پہلے اوصاکم محذوف ہے يعنی ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں اس بات کا حکم
ديا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چيز کو تم شريک مت ٹھہراؤ شرک سب سے بﮍا گناه ہے ،جس
کے لئے معافی نہيں ،مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ قرآن مجيد ميں ساری چيزيں
مختلف انداز سے بار بار بيان ہوئی ہيں۔ اور نبی کريم نے بھی حديث ميں ان کو تفصيل اور
وضاحت بيان فرمايا ہے۔ اس کے باوجود يہ واقع ہے کہ لوگ شيطان کے بہکاوے ميں آکر
شرک کا عام ارتکاب کر تے ہيں۔
١٥١۔ ٣ﷲ ٰ
تعالی کی توحيد و اطاعت کے بعد يہاں بھی )اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی(
والدين کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ديا گيا ہے جس سے يہ چيز واضح ہوتی ہے کہ اطاعت
ٰ
صغری )والدين کی
رب کے بعد اطاعت والدين کی بﮍے اہميت ہے ،اگر کسی نے اس ربوبيت

Page 316 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اطاعت اور ان سے حسن َو لَوْ اَ نﱠنَا  ٨اال نعام )٦سلوک( کے تقاضے پورے نہيں کيئے تو وه
ٰ
کبری کے تقاضے بھی پورے کرنے ميں ناکام رہے گا۔
ربوبيت
١٥١۔ ٤زمانہء جاہليت کا يہ فعل قبيح آجکل ضبط والدت يا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے
پوری دنيا ميں زورو شور سے جاری ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی اس سے محفوظ رکھے۔
١٥١۔ ٥يعنی قصاص کے طور پر ،نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر مقتول کے وارث معاف نہ
ص َح ٰيوةٌ( 2۔ البقرة ' (179:قصاص ميں
)ولَ ُك ْم فِي ْالقِ َ
کريں تو يہ قتل نہايت ضروری ہے ولکم َ
صا ِ
تمہاری زندگی ہے ۔
ﱓ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳ َ ْﺒﻠُ َﻎ َا ُﺷ َّﺪ ٗﻩ ۚ َو َا ْوﻓُﻮا ْاﻟ َﻜ ْﻴ َﻞ َواﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ ۚ َﻻ ﻧُ َ ِﳫّ ُﻒ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِا َّﻻ ُو ْﺳ َﻌﻬَﺎ ۚ َوِا َذا ﻗُﻠْ ُ ْﱲ ﻓَﺎ ْﻋ ِﺪﻟُ ْﻮا َوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن َذا
َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُ ْﻮا َﻣﺎ َل اﻟْ َﻴ ِﺘ ْ ِﲓ ِا َّﻻ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ِ َ
ﻗُ ْﺮ ٰﰊ ۚ َو ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل َا ْوﻓُ ْﻮا ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َو ٰ ّﺻ ُ ْ
ﯩﲂ ِﺑ ٖﻪ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ١٥٢ۙ
اور يتيم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ايسے طريقے سے جو کہ مستحسن ہے يہاں تک کہ وه
اپنے سن رشد تک پہنچ جائے ) (١اور ناپ تول پوری پوری کرو ،انصاف کے ساتھ ) (٢ہم
کسی شخص کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتے ) (٣اور جب تم بات کرو تو انصاف
کرو گو وه شخص قرابت دار ہی ہو اور ﷲ ٰ
تعالی سے جو عہد کيا اس کو پورا کرو ان کا ﷲ
ٰ
تعالی نے حکم ديا ہے تاکہ تم ياد رکھو۔
١٥٢۔ ١جس يتيم کی کفالت تمہاری ذمہ داری قرار پائے ،تو اس کی ہر طرح خير خواہی کرنا
تمہارا فرض ہے اس خير خواہی کا تقاضا ہے کہ اگر اس کے مال سے وارثت ميں سے اس کو
حصہ مال ہے ،چاہے وه نقدی کی صورت ميں ہو يا زمين اور جائداد کی صورت ميں ،تاہم ابھی
وه اس کی حفاظت کرنے کی اہليت نہيں رکھتا۔ اس کے مال کی اس وقت تک پورے خلوص
سے حفاظت کی جائے جب تک وه بلوغت اور شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ يہ نہ ہو کہ
کفالت کے نام پر ،اس کی عمر شعور سے پہلے ہی اس کے مال يا جايئداد کو ٹھکانے لگا ديا
جائے۔
١٥٢۔ ٢ناپ تول ميں کمی کرنا ليتے وقت تو پورا ناپ يا تول کر لينا ،مگر ديتے وقت ايسا نہ
کرنا بلکہ ڈنڈی مار کر دوسرے کو کم دينا ،يہ نہايت پست اور اخالق سے گری ہوئی بات ہے۔
قوم شعيب ميں يہی اخالقی بيماری تھی جو ان کی تباہی کے من جملہ اسباب ميں تھی۔
١٥٢۔ ٣يہاں اس بات کے بيان سے يہ مقصد ہے کہ جن باتوں کی تاکيد کر رہے ہيں ،يہ ايسے
نہيں ہيں کہ جن پر عمل کرنا مشکل ہو ،اگر ايسا ہوتا تو ہم ان کا حکم ہی نہ ديتے اس لئے کہ
طاقت سے بﮍھ کر ہم کسی کو مکلف ہی نہيں ٹھہراتے۔ اس لئے اگر نجات اخروی اور دنيا ميں
عزت اور سرفرازی چاہتے ہو تو ان احکام ٰالہی پر عمل کرو اور ان سے گريز مت کرو۔
ﴏا ِﻃ ْﻲ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘـ ْﻴ ًﻤﺎ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ ۚ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌﻮا اﻟ ُّﺴـ ُﺒ َﻞ ﻓَﺘَ َﻔ َّﺮ َق ﺑ ُ ِْﲂ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َو ٰ ّﺻ ُ ْ
ﯩﲂ ِﺑ ٖﻪ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٥٣
َو َا َّن ٰﮬ َﺬا ِ َ
اور يہ کہ دين ) (١ميرا راستہ ہے جو مستقيم ہے سو اس راه پر چلو ) (٢دوسری راہوں پر مت
چلو کہ وه راہيں تم کو ﷲ کی راه سے جدا کرديں گی۔ اس کا تم کو ﷲ ٰ
تعالی نے تاکيدی حکم ديا
ہے تاکہ تم پرہزگاری اختيار کرو۔
١٥٣۔ ١ھَ َذا )يہ( سے مراد قرآن مجيد يا دين اسالم يا وه احکام ہيں جو بطور خاص اس سورت
ميں بيان کئے گئے ہيں اور وه ہيں توحيد ،معاد اور رسالت اور يہی اسالم کے ثالثہ ہيں جن کے
گرد پورا دين گھومتا ہے ،اس لئے جو مراد ليا جائے مفہوم سب کا ايک ہے۔
١٥٣۔ ٢صراط مستقيم کو واحد کے صيغے سے بيان فرمايا ہے کيونکہ ﷲ کی ،يا قرآن کی،
يارسول ﷲ کی راه ايک ہے ايک سے زياده نہيں۔ اس لئے پيروی صرف اس ايک راه کی کرنی
ہے کسی اور کی نہيں ،يہی ملت مسلمہ کی وحدت و اجماع کی بنياد ہے جس سے بہت ہٹ کر يہ
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امت مختلف فرقوں اور گروہوں ميں بٹ گئی ہے ،حاالنکہ اس کی تاکيد کی گئی ہے کہ دوسری
راہوں پر مت چلو کہ وه راہيں تم کو ﷲ کی راه سے جدا کر ديں گی۔ دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی
نے فرمايا دين کو قائم رکھو اور اس ميں پھوٹ نہ ڈالو گويا اختالف اور تفرقہ کی قطعا اجازت
نہيں ہے۔ اسی بات کو حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس طرح واضح فرمايا کہ آپ نے
اپنے ہاتھ سے ايک خط کھينچا اور فرمايا کہ يہ ﷲ کا سيدھا راستہ ہے۔ اور چند خطوط اس کی
دائيں اور بائيں طرف کھينچے اور فرمايا يہ راستے ہيں جن پر شيطان بيٹھا ہوا ہے اور وه ان
کی طرف لوگوں کو بالتا ہے۔ پھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہی آيت تالوت فرمائی جو زير
وضاحت ہے۔
ُ َّﰒ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﺗَ َﻤﺎ ًﻣﺎ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﺣ َﺴ َﻦ َوﺗَ ْﻔ ِﺼ ْﻴ ًﻼ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﳾ ٍء َّوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ِﺑ ِﻠ َﻘﺎۗ ِء َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٥٤ۧ
ﲁ َْ
موسی)عليہ السالم( کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر
پھر ہم نے
ٰ
نعمت پوری ہو اور رحمت ہو ) (١تاکہ وه لوگ اپنے رب کو ملنے پر يقين الئيں۔
١٥٤۔ ١قرآن کريم کا يہ اسلوب ہے جو متعدد جگہ دہرايا کہ جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں
تورات کا اور جہاں تورات کا ذکر ہو وہاں قرآن کا بھی ذکر کر ديا جاتا ہے۔ اس کی متعدد مثاليں
حافظ ابن کثير نے نقل کی ہيں۔ اسی اسلوب کے مطابق يہاں تورات کا اور اس کے وصف کا
بيان ہے کہ وه بھی اپنے دور کی ايک جامع کتاب تھی جس ميں ان کی دينی ضروريات کی تمام
باتيں تفصيل سے بيان کی گئی تھيں اور وه ہدايت اور رحمت کا باعث تھی۔
َو ٰﮬ َﺬا ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ُﻣ ٰ َﱪكٌ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮا ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َ ُﲪ ْﻮ َن ۙ ١٥٥

اور يہ ايک کتاب ہے جس کو ہم نے بھيجا بﮍی خيرو برکت والی ) (٢سو اس کا اتباع کرو اور
ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔
١٥٥۔ ١اس سے مراد قرآن مجيد ہے جس ميں دين و دنيا کی برکتيں اور بھالئياں ہيں۔
َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ ﻋَ ٰﲇ َﻃﺎۗﯨ َﻔﺘَ ْ ِﲔ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻨَﺎ ۠ َوا ِْن ُﻛﻨَّﺎ َﻋ ْﻦ ِد َرا َﺳـﳤِ ِ ْﻢ ﻟ َ ٰﻐ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ ۙ ١٥٦

ِٕ
کہيں تم لوگ يوں نہ کہو ) (١کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل
ہوئی تھی اور ہم ان کے پﮍھنے پﮍھانے سے محض بےخبر تھے )(٢
ٰ
انصاری ہيں۔
١٥٦۔ ١يعنی يہ قرآن اس لئے اتارا تاکہ تم يہ نہ کہو۔ دو فرقوں سے مراد يہود و
١٥٦۔ ٢اس لئے کہ وه ہماری زبان ميں نہ تھی۔ چنانچہ اس عذر کو قرآن عربی ميں اتار کر ختم
کر ديا۔
َا ْو ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َاانَّ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ ﻟَ ُﻜﻨَّﺎ ٓ َاﻫْﺪٰ ي ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۚ ﻓَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ َوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ْﻦ َﻛ َّﺬ َب ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﺻﺪَ َف َﻋﳯْ َﺎ ۭ َﺳـﻨَ ْﺠ ِﺰي
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َ ْﺼ ِﺪﻓُ ْﻮ َن َﻋ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﺼ ِﺪﻓُ ْﻮ َن ١٥٧
يا يوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اب سے بھی زياده راه راست پر ہوتے۔
سو اب تمہارے پاس رب کے پاس سے ايک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذريعہ اور رحمت
آچکی ہے ) (١ان ميں اس شخص سے زياده ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آيتوں کو جھوٹا بتائے
اور اس سے روکے ) (٢ہم جلدی ہی ان لوگوں کو جو ہماری آيتوں سے روکتے ہيں ان کے اس
روکنے کے سبب سخت سزا ديں گے۔
١٥٧۔ ١گويا يہ عذر بھی تم نہيں کر سکتے۔
١٥٧۔ ٢يعنی کتاب ہدايت و رحمت کے نزول کے بعد اب جو شخص ہدايت )اسالم( کا راستہ
اختيار کرکے رحمت ٰالہی کا مستحق نہيں بنتا ،بلکہ تکذيب و اعراض کا راستہ اپناتا ہے تو اس
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صدَفَ کے معنی اعراض کرنے کے بھی کئے گئے ہيں اور
سے بﮍھ کر ظالم کون ہے؟ َ
دوسروں کو روکنے کے بھی۔
ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ٓ َا ْن اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َا ْو َ ْاي ِ َﰐ َرﺑ ُّ َﻚ َا ْو َ ْاي ِ َﰐ ﺑ َ ْﻌ ُﺾ ٰاﻳٰ ِﺖ َرﺑ ّ َِﻚ ۭ ﻳ َ ْﻮ َم َ ْاي ِ ْﰐ ﺑ َ ْﻌ ُﺾ ٰاﻳٰ ِﺖ َرﺑ ّ َِﻚ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِاﻳْ َﻤﺎﳖُ َﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ٰا َﻣﻨَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َا ْو
َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ ِ ْ ٓﰲ ِاﻳْ َﻤﺎﳖِ َﺎ ﺧ ْ ًَﲑا ۭ ﻗُﻞِ اﻧْ َﺘِٕ ِﻈ ُﺮ ْوٓا ِاانَّ ُﻣﻨْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْو َن ١٥٨
کيا يہ لوگ اس امر کے منتظر ہيں کہ ان کے پاس فرشتے آئيں يا ان کے پاس رب آئے يا آپ
کے رب کی کوئی )بﮍی( نشانی آئے ) (١جس روز آپ کے رب کی کوئی بﮍی نشانی آپہنچے
گی کسی ايسے شخص کا ايمان اس کے کام نہيں آئے گا جو پہلے سے ايمان نہيں رکھتا ) (٢يا
اس نے اپنے ايمان ميں کوئی نيک عمل نہ کيا ہو ) (٣آپ فرما ديجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی
منتظر ہيں۔
١٥٨۔ ١قرآن مجيد کے نزول اور حضرت محمد کی رسالت کے ذريعے سے ہم نے حجت قائم
کر دی ہے۔ اب بھی اگر يہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے تو کيا اس بات کے منتظر ہيں کہ ان
کے پاس فرشتے آئيں يعنی ان کی روحيں قبض کرنے کے لئے اس وقت يہ ايمان الئيں گے ،يا
آپ کا رب ان کے پاس آئے۔ يعنی قيامت برپا ہو جائے اور ﷲ کے ربرو پيش کئے جائيں۔ اس
وقت يہ ايمان الئيں گے؟ يا آپ کے رب کی کوئی بﮍی نشانی آئے ،جيسے قيامت کے قريب
سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا ،تو اس قسم کی بﮍی نشانی ديکھ کر يہ ايمان
الئيں گے۔ اگلے جملے ميں وضاحت کی جارہی ہے کہ اگر يہ اس انتظار ميں ہيں تو بہت ہی
نادانی کا مظاہر کر رہے ہيں۔ کيونکہ بﮍی نشانی کے ظہور کے بعد کافر کا ايمان اور فاسق
وفاجر شخص کی توبہ قبول نہيں ہوگی۔ صحيح حديث ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ
قيامت قائم نہيں ہوگی يہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو پس جب ايسا
ہوگا اور لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے ديکھيں گے تو سب ايمان لے آئيں گے۔ پھر آپ نے
يہ آيت تالوت فرمائی الينفع نفسا ايمانھا لم تکن ٰامنت من قبل۔ يعنی اس وقت ايمان النا کسی کو
نفع نہيں دے گا جو اس سے قبل ايمان نہ اليا ہوگا۔
١٥٨۔ ٢يعنی کافر کا ايمان فائده مند ،يعنی قبول نہ ہوگا۔
١٥٨۔ ٣اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناه گار مومن گناہوں سے توبہ کرے گا تو اس وقت اس توبہ
قبول نہيں ہوگی اور اس کے بعد عمل صالح غير مقبول ہوگا۔ جيسا کہ احاديث بھی اس پر داللت
کرتی ہے۔
ﳾ ٍء ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْﻣ ُﺮ ُ ْﱒ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ُ َّﰒ ﻳُﻨَ ِﺒ ّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن ١٥٩
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻓَ َّﺮﻗُ ْﻮا ِد ْﻳﳯَ ُ ْﻢ َو َﰷﻧ ُْﻮا ِﺷـ َﻴ ًﻌﺎ ﻟ َّ ْﺴ َﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِ ْﰲ َ ْ
بيشک جن لوگوں نے اپنے دين کو جدا جدا کر ديا اور گروه گروه بن گئے ) (١آپ کا ان سے
کوئی تعلق نہيں بس ان کا معاملہ ﷲ ٰ
تعالی کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کيا ہوا جتال ديں گے۔
ٰ
نصاری مراد ليتے ہيں جو مختلف گروہوں ميں بٹے ہوئے
١٥٩۔ ١اس سے بعض لوگ يہود و
تھے۔ بعض مشرکين مراد ليتے ہيں کہ کچھ مشرک مالئکہ کی ،کچھ ستاروں کی ،کچھ مختلف
بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ليکن يہ آيت عام ہے کہ کفار و مشرکين سميت وه سب لوگ اس
ميں داخل ہيں۔ جو ﷲ کے دين کو اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر
دوسرے دين يا دوسرے طريقے کو اختيار کر کے تفرق وتخرب کا راستہ اپناتے ہيں۔ شيعا کے
معنی فرقے اور گروه اور يہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دين کے معاملے ميں مجتمع
تھی ليکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بﮍے کی رائے کو ہی مستند اور حرف آخر
قرار دے کر اپنا راستہ الگ کرليا ،چاہے وه رائے حق وصواب کے خالف ہی کيوں نہ ہو۔
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َﴩ َا ْﻣﺜ َﺎ ِﻟﻬَﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِاب َّﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ِﺔ ﻓَ َﻼ ُ ْﳚ ٰ ٓﺰى ِا َّﻻ ِﻣﺜْﻠَﻬَﺎ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٦٠
َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِابﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ ﻓَ َ ٗهل ﻋ ْ ُ
جو شخص نيک کام کرے گا اس کو اس کے دس گنا مليں گے ) (١جو شخص برا کام کرے گا
اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔
١٦٠۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی کے اس فضل و احسان کا بيان ہے کہ جو اہل ايمان کے ساتھ وه کرے گا کہ
ايک نيکی کا بدلہ دس نيکيوں کے برابر عطا فرمائے گا ،يہ کم از کم اجر ہے۔ ورنہ قرآن اور
حديث دونوں سے ثابت ہے کی بعض نيکيوں کا اجر کئی سو گنا ہے بلکہ ہزار گنا تک ملے گا۔
١٦٠۔ ٢يعنی جن گناہوں پر سزا مقرر نہيں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے اس سے
توبہ بھی نہيں کی يا اس کی نيکياں اس کی برائيوں پر غالب نہ آئيں يا ﷲ نے اپنے فضل خاص
سے اسے معاف نہيں فرماديا کيونکہ ان تمام صورتوں ميں مجازات کا قانون بروئے عمل نہيں
آئے گا تو پھر ﷲ ٰ
تعالی ايسی برائی کی سزا دے اور اس کے برابر ہی دے گا۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ١٦١
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ ڬ ِدﻳْﻨًﺎ ِﻗـ َﻴ ًﻤﺎ ِ ّﻣ َّ َةل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﺣ ِﻨ ْﻴﻔًﺎ ۚ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ ِ َّْﲏ َﻫﺪٰ ِ ْﯨﲏ َر ِ ّ ْ ٓﰊ ِا ٰﱄ ِ َ
آپ کہ ديجئے کہ مجھ کو ميرے رب نے ايک سيدھا راستہ بتايا ہے کہ وه دين مستحکم ہے جو
طريقہ ابراہيم )عليہ السالم( کا جو ﷲ کی طرف يکسو تھے اور وه شرک کرنے والوں ميں سے
نہ تھے۔
ﺎﰐ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٦٢ۙ
ُﻗ ْﻞ ِا َّن َﺻ َﻼ ِ ْﰐ َوﻧ ُ ُﺴ ِ ْ
ﲄ َو َﻣ ْﺤ َﻴ َﺎي َو َﻣ َﻤ ِ ْ
آپ فرما ديجئے کہ باليقين ميری نماز اور ميری ساری عبادت اور ميرا جينا اور ميرا مرنا يہ
سب خالص ﷲ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
ﴍﻳْ َﻚ َ ٗهل ۚ َوﺑ ِٰﺬ ِ َكل ُا ِﻣ ْﺮ ُت َو َاانَ َا َّو ُل اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٦٣
َﻻ َ ِ
اس کا کوئی شريک نہيں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور ميں سب ماننے والوں ميں سے
پہال ہوں )(١
١٦٣۔ ١توحيد الوہيت کی يہ دعوت تمام انبياء نے دی ،جس طرح يہاں آخری پيغمبر کی زبان
مبارک سے کہلوايا گيا کہ ' مجھے اسی کا حکم ديا گيا ہے اور ميں سب ماننے والوں سے پہال
ہوں۔ ' دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبياء بھيجے ،سب
کو يہ وحی کی کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں پس تم ميری ہی عبادت کرو ' )انبيا۔  (٢٥چنانچہ
حضرت نوح عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے جب ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں کہا کہ اسلم تو انہوں نے
فرمايا اسلمت لرب العالمين۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم و يعقوب عليہ السالم نے اپنی اوالد کو
وصيت فرمائی کہ تمہيں موت اسالم پر آنی چاہيے۔ حضرت يوسف عليہ السالم نے دعا فرمائی
موسی عليہ السالم نے اپنی قوم سے کہا
کہ مجھے اسالم کی حالت ميں دنيا سے اٹھانا۔ حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم کے حواريوں نے کہا
اگر تم ملسمان ہو تو اسی ﷲ پر بھروسہ کرو۔ حضرت
ٰ
واشھد باننا مسلمون اسی طرح اور بھی تمام انبياء اور ان کے مخلص پيروکاروں نے اسی اسالم
کو اپنايا جس ميں توحيد الوہيت کو بنيادی حيثيت حاصل تھی۔ گو بعض بعض شرع احکام ايک
دوسرے سے مختلف تھی۔
ﻗُ ْﻞ َاﻏَ ْ َﲑ ٰ ّ ِ
ﳾ ٍء ۭ َو َﻻ ﺗَ ْﻜ ِﺴ ُﺐ ُ ُّ
اهلل َاﺑْ ِﻐ ْﻲ َر ًّاب َّوﻫ َُﻮ َر ُّب ُ ِ ّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ِا َّﻻ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۚ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َوا ِز َر ٌة ّ ِو ْز َر ُاﺧ ْٰﺮي ۚ ُ َّﰒ ِا ٰﱄ َرﺑّ ُ ِْﲂ َّﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ
ﰻ َْ
َ ْﲣ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ١٦٤
آپ فرما ديجئے کہ ميں ﷲ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لئے تالش کروں حاالنکہ وه
مالک ہے ہرچيز کا ) (١اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وه اسی پر رہتا ہے اور
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کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا ) (٢پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا،
پھر تم کو جتاالئے گا جس جس چيز ميں تم اختالف کرتے تھے )(٣۔
١٦٤۔ ١يہاں رب سے مراد وہی ﷲ ماننا ہے جس کا انکار مشرکين کرتے رہے ہيں اور جو اس
کی ربوبيت کا تقاضا ہے۔ ليکن مشرکين اس کی ربوبيت کو تو مانتے تھے۔ اور اس ميں کسی کو
شريک نہيں گردانتے تھے ليکن اس کی الوہيت ميں شريک ٹھہراتے تھے۔
١٦٤۔ ٢يعنی ﷲ ٰ
تعالی عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا اور جس نے اچھا ،يا برا ،جو
کچھ کيا ہوگا اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا ،نيکی پر اچھی جزا اور بدی پر سزا دے گا
اور ايک کا بوجھ دوسرے پر نہيں ڈالے گا۔
١٦٤۔ ٣اس لئے اگر تم اس دعوت توحيد کو نہيں مانتے جو تمام انبياء کی مشترکہ دعوت رہی
ہے تو تم اپنا کام کئے جاؤ ،ہم اپنا کئے جاتے ہيں۔ قيامت والے دن ﷲ کی بارگاه ميں ہی ہمارا
تمہارا فيصلہ ہوگا۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ َﺧ ٰﻠۗﯩ َﻒ ْ َاﻻ ْر ِض َو َرﻓَ َﻊ ﺑ َ ْﻌﻀَ ُ ْﲂ ﻓَ ْﻮ َق ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ د ََر ٰﺟ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮ ُ ْﰼ ِ ْﰲ َﻣﺎ ٓ ٰاﺗ ُ ْ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب َڮﻮِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٦٥ۧ
ٰﯩﲂ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ َ ِ
ِٕ
وه ايسا ہے جس نے تم کو زمين ميں خليفہ بنايا ) (١اور ايک کا دوسرے پر رتبہ بﮍھايا تاکہ تم
کو آزمائے ان چيزوں ميں جو تم کو دی ہيں ) (٢باليقين آپ کا رب جلد سزا دينے واال ہے اور
باليقين وه واقعی بﮍی مغفرت کرنے واال مہربانی کرنے واال ہے۔
١٦٥۔ ١يعنی حکمران بنا کر اختيارات سے نوازا۔ يا ايک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث
)خليفہ( بنايا۔
١٦٥۔ ٢يعنی فقر و غنی ،علم و جہل ،صحت اور بيماری ،جس کو جو ديا ،اسی ميں اس کی
آزمائش ہے۔

سورة االعراف
)سورة االعراف ۔ سوره نمبر  ٧۔ تعداد آيات (٢٠٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم کرنے واال ہے
اﻟ ۗ ّۗﻤ ۗﺺ Ǻۚ
المص
ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ﻓَ َﻼ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِ ْﰲ َﺻﺪْ رِكَ َﺣ َﺮ ٌج ِّﻣ ْﻨ ُﻪ ِﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ِﺑ ٖﻪ َو ِذ ْﻛ ٰﺮي ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ą
يہ ايک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھيجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذريعہ ڈرائيں ،سو آپ
کے دل ميں اس سے بالکل تنگی نہ ہو ) (١اور نصيحت ہے ايمان والوں کے لئے۔
٢۔ ١يعنی اس کے بھيجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہيں کافر ميری تکذيب )جھٹالئيں( نہ
کريں اور مجھے ايذا نہ پہنچائيں اس لئے کہ ﷲ سب کا حافظ و ناصر ہے يا حرج شک کے
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معنی ميں ہے۔ يعنی اس کی منزل من ﷲ ہونے کے بارے ميں آپ اپنے سينے ميں شک محسوس
نہ کريں۔ يہ نہی بطور تعريف ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وه شک نہ کرے۔
ِاﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن Ǽ
تم لوگ اس کی پيروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے ) (١اور ﷲ کو چھوڑ کر
من گھﮍت سرپرستوں کی پيروی مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصيحت پکﮍتے ہو۔
٣۔ ١جو ﷲ کی طرف سے نازل کيا گيا ہے ،يعنی قرآن ،اور جو رسول ﷲ نے فرمايا يعنی
حديث ،کيونکہ آپ نے فرمايا کہ ' ميں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ ديا گيا ہوں۔ ' ان
دونوں کی پيروی ضروری ہے ان کے عالوه کسے کا اتباع )پيروی( ضرور ی ٰ نہيں بلکہ ان کا
انکار الزمی ہے۔ جيسے کہ اگلے فقرے ميں فرمايا گيا کہ ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کی
پيروی مت کرو۔ جس طرح زمانہء جاہليت ميں سرداروں اور نجوميوں کاہنوں کی بات کو ہی
حتی کہ حالل اور حرام ميں بھی ان کو سند تسليم کيا جاتا تھا۔
اہميت دی جاتی تھی ٰ
َو َ ْﰼ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ َﺎ ﻓَ َﺠﺎۗ َءﻫَﺎ َ ْاب ُﺳـﻨَﺎ ﺑ َ َﻴﺎاتً َا ْو ُ ْﱒ ﻗَﺎۗﯨﻠُ ْﻮ َن Ć
ِٕ
اور بہت بستيوں کو ہم نے تباه کر ديا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا يا ايسی حالت
ميں کہ وه دوپہر کے وقت آرام ميں تھے۔
٤۔ ١فَائِلُوْ نَ قَ ْيلُوْ لَۃ ُ،سے ہے ،جو دوپہر کے وقت استراحت )آرام کرنے( کو کہا جاتا ہے۔ مطلب
يہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ايسے وقتوں ميں آيا جب وه آرام و راحت کے لئے بےخبر بستروں
ميں آسوده خواب تھے۔
ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن َدﻋ ْٰﻮ ُ ْﻢ ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َ ْاب ُﺳـﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ Ĉ
جس وقت ان پر ہمارا عذاب آيا اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی
واقع ہم ظالم تھے۔
٥۔ ١ليکن عذاب آجانے کے بعد ايسے اعتراف کا کوئی فائده نہيں۔ جيسا کہ پہلے وضاحت گزر
چکی ہے )فَلَ ْم يَ ُ
ك يَ ْنفَ ُعھُ ْم اِ ْي َمانُھُ ْم لَ ﱠما َراَوْ ا بَاْ َسـنَا( 40۔غافر (85:جب انہوں نے ہمارا عذاب ديکھ ليا
تو اس وقت ان کا ايمان النا ،ان کے لئے نفع مند نہيں ہوا۔
ـــــﻠَ َّﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ۙ Č

ـــــﻠَ َّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْر ِﺳ َﻞ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َوﻟَﻨ َ ْﺴ َٔ
ﻓَﻠَﻨ َ ْﺴ َٔ
پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھيں گے جن کے پاس پيغمبر بھيجے گئے تھے اور ہم
پيغمبروں سے بھی ضرور پوچھيں گے )(٤۔
٦۔ ١امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پيغمبر آئے تھے؟ انہوں نے تمہيں ہمارا پيغام
پہنچايا تھا؟وه جواب ديں گے کہ ہاں! يا ﷲ تيرے پيغمبر يقينا ہمار پاس آئے تھے ليکن ہماری
قسمت پھوٹی تھی کہ ہم نے ان کی پروا نہيں کی اور پيغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے
ہمارا پيغام اپنی امتوں کو پہنچايا تھا؟ اور انہوں نے اس کے مقابلے ميں کيا رويہ اختيار کيا؟
پيغمبر سوال کا جواب ديں گے۔ جس کی تفصيل قرآن مجيد کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔
ﻓَﻠَﻨَ ُﻘ َّﺼ َّﻦ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﺑ ِﻌ ْ ٍﲅ َّو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻏَﺎۗﯨﺒ ْ َِﲔ Ċ
ِٕ
پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہيں ان کے روبرو بيان کر ديں گے ) (١اور ہم کچھ بےخبر نہ
تھے۔
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٧۔ ١چونکہ ہر ظاہر اور پوشيده بات کا علم رکھتے ہيں اس لئے پھر ہم دونوں )امتيوں اور
پيغمبروں( کے سامنے ساری باتيں بيان کريں گے اور جو جو کچھ انہوں نے کيا ہوگا ،ان کے
سامنے رکھ ديں گے۔
َواﻟْ َﻮ ْز ُن ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ِۨﺬ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺛَ ُﻘﻠَ ْﺖ َﻣ َﻮ ِازﻳْ ُﻨ ٗﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن Ď
ِٕ
ِٕ
اور اس روز وزن بھی برحق پھر جس شخص کا پال بھاری ہوگا سو ايسے لوگ کامياب ہونگے۔
ۗ
َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن Ḍ
َو َﻣ ْﻦ َﺧﻔَّ ْﺖ َﻣ َﻮ ِازﻳْ ُﻨ ٗﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﺧ ِ ُ
ِٕ
اور جس شخص کا پال ہلکا ہوگا سو يہ وه لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر ليا بسبب اس
کے کہ ہماری آيتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے )(١
٩۔ ١ان آيات ميں وزن اعمال کا مسئلہ بيان کيا گيا ہے جو قيامت والے دن ہوگا جسے قرآن کريم
ميں بھی متعدد جگہ اور احاديث ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ ترازو ميں
اعمال تولے جائيں گے۔ جس کا نيکيوں کا پال بھاری ہوگا ،وه کامياب ہوگا اور جس کا بديوں واال
پلﮍا بھاری ہوگا ،وه ناکام ہوگا۔ يہ اعمال کس طرح تولے جائيں گے جب کہ يہ اعراض ہيں يعنی
ان کا ظاہری وجود اور جسم نہيں ہے؟ اس بارے ميں ايک رائے تو يہ ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی قيامت
والے دن ان کو اجسام ميں تبديل فرمادے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے يہ ہے کہ وه
صحيفے اور رجسٹر تولے جائيں گے۔ جن ميں انسان کے اعمال درج ہونگے۔ تيسری رائے يہ
ہے کہ خود صاحب عمل کو توال جائے گا ،تينوں مسلکوں والے کے پاس اپنے مسلک کی
حمايت ميں صحيح احاديث و آثار موجود ہيں ،اس لئے امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ تينوں ہی
باتيں صحيح ہوسکتی ہيں ممکن ہے ،کبھی اعمال ،کبھی صحيفے اور کبھی صاحب عمل کو توال
جائے )دالئل کے لئے ديکھئے تفسير ابن کثير( بہرحال ميزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و
حديث سے ثابت ہے۔ اس کا انکار اس کی تاويل گمراہی ہے۔ اور موجوده دور ميں تو اس کے
انکار کی اب مزيد کوئی گنجائش نہيں کہ بےوزن چيزيں بھی تولی جانے لگی ہيں۔

َوﻟَﻘَﺪْ َﻣﻜَّ ٰﻨ ّ ُ ْﲂ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣ َﻌﺎﻳ َِﺶ ۭﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن ۧ 10
اور بيشک ہم نے تم کو زمين پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس ميں سامان
رزق پيدا کيا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔
ۗ
اﻟﺴﺠِ ِﺪ ْﻳ َﻦ  11
َوﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ ُ َّﰒ َﺻ َّﻮ ْر ٰﻧ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﻗُﻠْﻨَﺎ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ِﺔ ْاﲭُﺪُ ْوا ِ ٰﻻ َد َم ڰ ﻓَ َﺴ َﺠﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ ﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
ِٕ
اور ہم نے تم کو پيدا کيا ) (١پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم
کو سجده کرو سو سب نے سجده کيا بجز ابليس کے وه سجده کرنے والوں ميں شامل نہ ہوا۔
١١۔ ١خَ لَ ْقنَا ُک ْم ميں ضمير اگرچہ جمع کی ہے ليکن مراد ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم ہيں۔
ﻗَﺎ َل َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻌ َﻚ َا َّﻻ ﺗ َ ْﺴ ُﺠﺪَ ِا ْذ َا َﻣ ْﺮﺗ َُﻚ ۭ ﻗَﺎ َل َاانَ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ ْﻨ ُﻪ ۚ َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ انَّ ٍر َّو َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ  12
حق ٰ
تعالی نے فرمايا تو سجده نہيں کرتا تو تجھ کو اس سے کونسا امر مانع ہے ) (١جب کہ ميں
تم کو حکم دے چکا ہوں کہنے لگا ميں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پيدا کيا اور
اس کو آپ نے خاک سے پيدا کيا )(٢
١٢۔ ١ان ال تسجدوا ميں ال زائد ہے يعنی ان تسجد تجھے سجده کرنے سے کس نے روکا؟ يا
عبارت محذوف ہے يعنی تجھے کس چيز نے اس بات پر مجبور کيا کہ تو سجده نہ کرے،
شيطان فرشتوں ميں سے نہيں تھا بلکہ خود قرآن کی صراحت کے بموجب وه جنات ميں سے تھا
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)الکہف۔  (٥٠ليکن آسمان پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس سجده حکم ميں شامل تھا
جو ﷲ نے فرشتوں کو ديا تھا۔ اس لئے اس سے باز پرس بھی ہوئی اور اس پر عتاب بھی نازل
ہوا۔ اگر وه اس حکم ميں شامل يہ نہ ہوتا تو اس سے باز پرس ہوتی نہ وه رانده درگاه قرار پاتا۔
١٢۔ ٢شيطان کا يہ عذر ' عذر گناه بدتر از گناه ' جس کا آئينہ دار ہے۔ ايک تو اس کا سمجھنا کہ
افضل کو مفعول کی تعظيم کا حکم نہيں ديا جاسکتا  ،غلط ہے۔ اس لئے کہ اصل چيز تو ﷲ کا
حکم ہے اس کے حکم کے مقابلے ميں افضل وغيره افضل کی بحث ﷲ سے سرتابی ہے۔
دوسرے ،اس نے بہتر ہونے کی دليل يہ دی کہ ميں آگ سے پيدا ہوا ہوں اور يہ مٹی سے۔ ليکن
اس نے اس شرف اور عظمت کو نظر انداز کر ديا جو حضرت آدم عليہ السالم کو حاصل ہوا کہ
ﷲ نے انہيں اپنے ہاتھ سے بنايا اور اپنی طرف سے اس ميں روح پھونکی۔ اس شرف کے
مقابلے ميں دنيا کی کوئی بھی چيز ہوسکتی ہے؟ تيسرا ،نص کے مقابلے ميں قياس سے کام ليا،
جو کسی بھی ﷲ کو ماننے والے کا شيوا نہيں ہو سکتا اور يہ قياس بھی فاسد تھا۔ آگ ،مٹی سے
کس طرح بہتر ہے؟ آگ ميں سوائے تيزی ،بھﮍکنے اور جالنے کے کيا ہے؟ جب کہ مٹی ميں
سکون اور ثبات ہے ،اس ميں نبات و نمو ،زيادتی اور اصالح کی صالحيت ہے۔ يہ صفات آگ
سے بہرحال بہتر اور زياده مفيد ہيں۔ اس آيت سے معلوم ہوا کہ شيطان کی تخليق آگ سے ہوئی،
جيسا کہ حديث ميں بھی آتا ہے کہ ' فرشتے نور سے ،ابليس آگ کی لپيٹ سے اور آدم عليہ
السالم مٹی سے پيدا کئے گئے ہيں۔
اﻟﺼ ِﻐ ِﺮْﻳ َﻦ 13
ﻗَﺎ َل ﻓَﺎ ْﻫ ِﺒﻂْ ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ َﻤﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن َ َكل َا ْن ﺗَ َﺘ َﻜ َّ َﱪ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺎﺧ ُْﺮ ْج ِاﻧ ََّﻚ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
حق ٰ
تعالی نے فرمايا تو آسمان سے اتر ) (١تجھ کو کوئی حق حاصل نہيں کہ تو آسمان ميں ره
کر تکبر کرے سو نکل بيشک تو ذليلوں ميں سے ہے۔ )(٢
١٣۔ ِ ١م ْنھَا کی ضمير کا مرجع اکثر مفسرين نے جنت قرار ديا اور بعض نے اس مرتبہ کو جو
ملکوت ٰ
اعلی ميں اسے حاصل تھا۔ فاضل مترجم نے اسی دوسرے مفہوم کے مطابق آسان ترجمہ
کيا ہے۔ نکل بيشک تو ذليلوں ميں سے ہے )(٢
١٣۔ ٢ﷲ کے حکم کے مقابلے ميں تکبر کرنے واال احترام و تعظيم کا نہيں ،ذلت اور خواری
کا مستحق ہے۔
ﻗَﺎ َل َاﻧ ِْﻈ ْﺮ ِ ْ ٓﱐ ِا ٰﱄ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن 14
اس نے کہا مجھ کو مہلت ديجئے قيامت کے دن تک۔
ﻗَﺎ َل ِاﻧ ََّﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻈ ِﺮﻳْ َﻦ 15
ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا تجھ کو مہلت دی گئی )(١۔
ٰ
١٥۔ ١ﷲ تعالی نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت عطا فرما دی جو اس کی حکمت،
ارادے اور مشيت کے مطابق تھی جس کا پورا علم اسی کو ہے۔ تاہم ايک حکمت يہ نظر آتی ہے
کہ اس طرح اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے گا کہ کون رحمان کا بنده بنتا ہے اور کون
شيطان کا پجاری۔

ﴏ َاﻃ َﻚ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ َﲓ ۙ 16
ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏ َﻮﻳْﺘ َ ِ ْﲏ َ َﻻ ْﻗ ُﻌﺪَ َّن ﻟَﻬ ُْﻢ ِ َ
اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراه کيا ہے ) (١ميں قسم کھاتا ہوں کہ ميں ان
کے لئے آپ کی سيدھی راه پر بيٹھوں گا۔
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١٦۔ ١گمراه تو ﷲ کی تکوينی مشيت کے تحت ہوا۔ ليکن اس نے اسے بھی مشرکوں کی طرح
الزام بنا ليا ،جس طرح وه کہتے تھے کہ اگر ﷲ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔
ُ َّﰒ َ ٰﻻ ِﺗﻴَﳯَّ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔﻬ ِْﻢ َو َﻋ ْﻦ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ َو َﻋ ْﻦ َ َﴰﺎۗﯨ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َو َﻻ َﲡِﺪُ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ ٰﺷ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ 17
ِٕ
پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پيچھے سے بھی ان کی داہنی جانب
سے بھی اور ان کی بائيں جانب سے بھی ) (١اور آپ ان ميں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائيں
گے )(٢
١٧۔ ١مطلب يہ ہے کہ ہر خير اور شر کے راستے پر بيٹھوں گا۔ خير سے روکوں گا اور شر
کو ان کی نظروں ميں پسنديده بنا کر ان کو اختيار کرنے کی ترغيب دوں گا۔
١٧۔ ٢شاکرين کے دوسرے معنی موحدين کے کيے گئے ہيں۔ يعنی اکثر لوگوں کو ميں شرک
ق َعلَ ْي ِھ ْم اِ ْبلِيْسُ
ص ﱠد َ
ميں مبتال کر دوں گا۔ شيطان نے اپنا يہ گمان فی الواقع سچا کر دکھاياَ ) ،ولَقَ ْد َ
ظَنﱠهٗ فَاتﱠبَعُوْ هُ اِ ﱠال فَ ِر ْيقًا ﱢمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ( 34۔سبأ ((20:شيطان نے اپنا گمان سچا کر دکھايا ،اور مومنوں
کے ايک گروه کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پيچھے لگ گئے۔ اسی لئے حديث ميں شيطان
سے پناه مانگنے اور قرآن ميں اس کے مکر و کيد سے بچنے کی بﮍی تاکيد آئی ہے۔
ﻗَﺎ َل اﺧ ُْﺮ ْج ِﻣﳯْ َﺎ َﻣ ْﺬ ُء ْو ًﻣﺎ َّﻣﺪْ ُﺣ ْﻮ ًرا ۭ ﻟَ َﻤ ْﻦ ﺗَ ِﺒ َﻌ َﻚ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َ َﻻ ْﻣﻠَ َ َّﱧ َ َهجﲌَّ َ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ 18
ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ يہاں سے ذليل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان ميں تيرا کہنا مانے
گا ميں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔
َو ٰ ٓ ٰاي َد ُم ْاﺳ ُﻜ ْﻦ َاﻧ َْﺖ َو َز ْو ُﺟ َﻚ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ﻓَ ُ َالك ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ ِﺷـ ْﺌ ُﺘ َﻤﺎ َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮ َاب ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟﺸَّ َﺠ َﺮ َة ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮانَ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 19
اور ہم نے حکم ديا کہ اے آدم! تم اور تمہاری بيوی جنت ميں رہو پھر جس جگہ سے چاہو
دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ) (١ورنہ تم دونوں ظالموں ميں سے ہو جاؤ گے۔
١٩۔ ١يعنی صرف اس درخت کو چھوڑ کر جہاں سے اور جتنا چاہو کھاؤ۔ ايک درخت کا پھل
کھانے کی پابندی آزمائش کے طور عائد کی۔
ﻓَ َﻮ ْﺳ َﻮ َس ﻟَﻬُ َﻤﺎ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﻟ ُﻴ ْﺒ ِﺪ َي ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﻣﺎ ٗو ِر َي َﻋﳯْ ُ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ َﺳ ْﻮ ٰاﲥِ ِ َﻤﺎ َوﻗَﺎ َل َﻣﺎ ﳖَ ٰ ُﯩﳬَﺎ َرﺑ ُّ ُﳬَﺎ َﻋ ْﻦ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟﺸَّ َﺠ َﺮ ِة ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮانَ َﻣﻠَ َﻜ ْ ِﲔ َا ْو ﺗَ ُﻜ ْﻮانَ ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِدل ْﻳ َﻦ
20
پھر شيطان نے ان دونوں کے دلوں ميں وسوسہ ) (١ڈاال تاکہ ان کی شرمگاہيں جو ايک دوسرے
سے پوشيده تھيں دونوں کے روبرو بےپرده ) (٢کردے اور کہنے لگے کہ تمہارے رب نے تم
دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہيں فرمايا مگر محض اس وجہ سے کہ تم
دونوں کہيں فرشتے ہو جاؤ يا کہيں ہميشہ زنده رہنے والوں ميں سے ہو جاؤ۔
٢٠۔ ١وسوسہ اور وسواس زلزلہ اور زلزال کے وزن پر ہے شيطان دل ميں جو بری باتيں ڈالتا
ہے ،اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔
٢٠۔ ١يعنی شيطان کا مقصد اس بہکاوے سے حضرت آدم و حوا کو اس لباس جنت سے محروم
کرکے انہيں شرمنده کرنا تھا ،جو انہيں جنت ميں پہننے کے لئے ديا گيا تھا شرم گاه کو َسوْ َءةُ،
سے اس لئے تعبير کيا گيا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے کو برا سمجھا جاتا ہے۔
ﺎﲰﻬُ َﻤﺎ ٓ ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُﳬَﺎ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟ ٰﻨّ ِﺼ ِﺤ ْ َﲔ ۙ 21

َوﻗَ َ َ
اور ان دونوں کے رو برو قسم کھا لی کہ يقين جانيے ميں تم دونوں کا خير خواه ہوں )(١۔
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٢١۔ ١جنت کی جو نعمتيں اور آسائشيں حضرت آدم عليہ السالم و حوا کو حاصل تھيں ،اس کے
حوالے سے شيطان نے دونوں کو بہاليا اور يہ جھوٹ بوال کہ ﷲ تمہيں ہميشہ جنت ميں رکھنا
نہيں چاہتا ،اس لئے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمايا ہے کيونکہ اس کی تاثير ہی يہ ہے
جو اسے کھا ليتا ہے ،وه فرشتہ بن جاتا ہے يا دائمی زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قسم
کھا کر اپنا خير خواه ہونا بھی ظاہر کيا ،جس سے حضرت آدم عليہ السالم و حوا متاثر ہوگئے
اس لئے ﷲ والے ﷲ کے نام پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہيں۔
ﻓَﺪَ ٰﻟ ّ ُ َﻤﺎ ِﺑﻐ ُُﺮ ْو ٍر ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َذاﻗَﺎ اﻟﺸَّ َﺠ َﺮ َة ﺑَﺪَ ْت ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﺳ ْﻮ ٰاﲥُ ُ َﻤﺎ َو َﻃ ِﻔ َﻘﺎ َ ْﳜ ِﺼ ٰﻔ ِﻦ ﻋَﻠَﳱْ ِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ َّو َر ِق اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َۭوانَ ٰد ُ َﻤﺎ َرﲠُّ ُ َﻤﺎ ٓ َاﻟ َ ْﻢ َاﳖْ َ ُﳬَﺎ َﻋ ْﻦ ِﺗ ْﻠ ُﳬَﺎ اﻟﺸَّ َﺠ َﺮ ِة َو َا ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ُﳬَﺎ ٓ ِا َّن
اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ﻟَ ُﳬَﺎ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 22
سو ان دونوں کو فريب کے نيچے لے ) (١آيا پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی
شرمگاہيں ايک دوسرے کے روبرو بےپرده ہوگئيں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ
جوڑ کر رکھنے لگے ) (٢اور ان کے رب نے ان کو پکارا کيا ميں نے تم دونوں کو اس درخت
سے منع نہ کر چکا تھا اور يہ نہ کہہ چکا کہ شيطان تمہارا صريح دشمن ہے )،(٣
٢٢۔ ١تدليۃ اور ادالء کے معنی ہيں کسی چيز کو اوپر سے نيچے چھوڑ دينا گويا شيطان ان کو
مرتبہ عليا سے اتار کر ممنوعہ درخت کا پھل کھانے تک لے آيا
٢٢۔٢يہ اس مصيت کا اثر ظاہر ہوا جو آدم عليہ السالم و حوا سے غير شعوری اور غير ارادی
طور پر ہوئی اور پھر دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرم گاه چھپانے
لگے۔ اس سے قبل انہيں ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ايک ايسا نورانی لباس مال ہوا تھا ،جو اگرچہ
غير مرئی تھا ليکن ايک دوسرے کی شرم گاه کے لئے ساتر )پرده پوش( تھا۔ ابن کثير
٢٢۔ ٣يعنی اس تنبہ کے باوجود تم شيطان کے وسوسوں کا شکار ہوگئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ
شيطان کے جال بﮍے حسين اور دلفريب ہوتے ہيں اور جن سے بچنے کے لئے بﮍی کاوش و
محنت اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔
ﴪْﻳ َﻦ 23
ﻗَ َﺎﻻ َرﺑَّﻨَﺎ َﻇﻠَ ْﻤﻨَﺎ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴـﻨَﺎ َ۫وا ِْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َوﺗَ ْﺮ َ ْﲪﻨَﺎ ﻟَﻨَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بﮍا نقصان کيا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا
اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں ميں سے ہو جائيں گے )(١۔
ٰ
٢٣۔ ١توبہ استغفار کے يہ وہی کلمات ہيں جو حضرت آدم عليہ السالم نے ﷲ تبارک و تعالی
سے سيکھے ،جيسا کہ سوره بقره ،آيت  ٣٧ميں صراحت ہے )ديکھئے آيت مذکوره کا حاشيہ(
گويا شيطان نے ﷲ کی نافرمانی کا ارتکاب کيا تو اس کے بعد وه اس پر نہ صرف اڑ گيا بلکہ
جواز و اثبات ميں عقلی قياسی دالئل دينے لگا ،جس کے نتيجہ ميں وه رانده درگاه اور ہميشہ
کے لئے ملعون قرار پايا اور حضرت آدم عليہ السالم نے اپنی غلطی پر ندامت و پشيمانی کا
اظہار اور بارگاه ٰالہی ميں توبہ و استفغار کا اہتمام کيا۔ تو ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت و مغفرت کے
مستحق قرار پائے۔ يوں گويا دونوں راستوں کی نشان دہی ہوگئی ،شيطانی راستے کی بھی اور
ﷲ والوں کے راستے کی بھی۔ گناه کرکے اس پر اترانا ،اصرار کرنا اور اسکو صحيح ثابت
کرنے کے لئے دالئل ' کے انبار فراہم کرنا شيطانی راستہ ہے۔ اور گناه کے بعد احساس ندمت
سے مغلوب ہو کر بارگاه ٰالہی ميں جھک جانا اور توبہ استغفار کا اہتمام کرنا بندگان ٰالہی کا
راستہ ہے۔
ﻗَﺎ َل ا ْﻫﺒ ُِﻄ ْﻮا ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻋَﺪُ ٌّو ۚ َوﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ْﺴـ َﺘ َﻘ ٌّﺮ َّو َﻣﺘَﺎ ٌع ِا ٰﱄ ِﺣ ْ ٍﲔ 24
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حق ٰ
تعالی نے فرمايا کہ نيچے ايسی حالت ميں جاؤ کہ تم باہم ايک دوسرے کے دشمن ہو گے
اور تمہارے واسطے زمين ميں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ايک وقت تک۔

ﻗَﺎ َل ِﻓﳱْ َﺎ َ ْﲢ َﻴ ْﻮ َن َو ِﻓﳱْ َﺎ ﺗَ ُﻤ ْﻮﺗ ُْﻮ َن َو ِﻣﳯْ َﺎ ُ ْﲣ َﺮ ُﺟ ْﻮ َن ۧ 25
فرمايا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی ميں سے پھر نکالے
جاؤ گے
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم ﻗَﺪْ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ًﺎﺳﺎ ﻳ ُّ َﻮ ِار ْي َﺳ ْﻮ ٰا ِﺗ ُ ْﲂ َو ِرﻳْﺸً ﺎ َۭو ِﻟ َﺒ ُﺎس اﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۙ ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ ۭ ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 26
اے آدم )عليہ السالم( کی اوالد ہم نے تمہارے لئے لباس پيدا کيا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی
تقوے کا لباس ) (٢يہ اس سے بﮍھ کر ) (٣يہ ﷲ
چھپاتا ہے اور موجب زينت بھی ہے ) (١اور
ٰ
ٰ
تعالی کی نشانيوں ميں سے ہے تاکہ يہ لوگ ياد رکھيں۔
٢٦۔َ ١سوْ آت ُ ُ، ،جسم کے وه حصے جنہيں چھپانا ضروری ہے جيسے شرم گاه اور وه لباس جو
حسن و رعنائی کے لئے پہنا جائے۔ گويا لباس کی پہلی قسم ضروريات سے اور دوسری قسم
تتمہ اضافہ سے ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لئے سامان اور مواد پيدا
فرمايا۔
٢٦۔ ٢اس سے مراد بعض کے نزديک وه لباس ہے جو متقين قيامت والے دن پہنيں گے۔ بعض
کے نزديک ايمان ،بعض کے نزديک عمل صالح مشيت ٰالہی وغيره ہيں۔ مفہوم سب کا تقريبًا
ايک ہے کہ ايسالباس ،جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے ،ﷲ سے ڈرے اور ايمان و
عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔
٢٦۔ ٣اس سے يہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زيب و زينت اور آرائش کے لئے بھی اگرچہ لباس
تقوے کی
پہننا جائز ہے ،تاہم لباس ميں ايسی سادگی زياده پسنديده ہے جو انسان کے زہد اور
ٰ
مظہر ہو۔ عالوه ازيں نيا لباس پہن کر يہ دعا بھی پﮍھی جائے ،کيونکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
ٰ
اریْ بِ ٖہ عَوْ َربﱢی َواَتَ َج ﱠملْ بِ ِہ فِ ْی َحيَاتِ ْی( تمام
دعا پﮍھا کرتے تھے ) :واَ ْل َح ْم ُد ِ ّ ِ الﱠ ِزیْ َک َسانِی َما ْئو َو ِ
تعريفيں اس ﷲ کے لئے ہيں جس نے مجھے ايسا لباس پہنايا جس ميں اپنا ستر چھپالوں اور اپنی
زندگی ميں اس سے زينت حاصل کروں۔
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم َﻻ ﻳ َ ْﻔ ِﺘﻨَﻨَّ ُ ُﲂ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َ َامك ٓ َاﺧ َْﺮ َج َاﺑ َ َﻮ ْﻳ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ﻳ َ ْ ِﲋ ُع َﻋﳯْ ُ َﻤﺎ ِﻟ َﺒ َﺎﺳﻬُ َﻤﺎ ِﻟ ُ ِﲑﳞَ ُ َﻤﺎ َﺳ ْﻮ ٰاﲥِ ِ َﻤﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳَ ٰﺮ ُ ْ
ﯨﲂ ﻫ َُﻮ َوﻗَ ِﺒ ْﻴ ُ ٗهل ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ ﺗَ َﺮ ْوﳖَ ُ ْﻢ ۭ ِاانَّ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ
اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 27
اے اوالد آدم! شيطان تم کو کسی خرابی ميں نہ ڈال دے جيسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو
جنت سے باہر کر ديا ايسی حالت ميں ان کا لباس بھی اتروا ديا تاکہ وه ان کو ان کی شرم گاہيں
دکھائے۔ وه اور اس کا لشکر تم کو ايسے طور پر ديکھتا ہے کہ تم ان کو نہيں ديکھتے ہو ) (١ہم
نے شيطانوں کو ان ہی لوگوں کا دوست بنايا ہے جو ايمان نہيں التے )(٢۔
٢٧۔ ١اس ميں اہل ايمان کو شيطان اور اور اس کے قبيلے يعنی چيلے چانٹوں سے ڈرايا گيا ہے
کہ کہيں وه تمہاری غفلت اور سستی سے فائده اٹھا کر تمہيں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی
ميں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ )آدم حوا( کو اس نے جنت سے نکلوا ديا اور لباس
جنت بھی اتروا ديا۔ بالخصوص جب کہ وه نظر بھی نہيں آتے۔ تو اس سے بچنے کا اہتمام اور
فکر بھی زياده ہونا چاہئے۔
٢٧۔ ٢يعنی بے ايمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہيں۔ تاہم اہل
ايمان پر بھی وه ڈورے ڈالتا رہتا ہے۔ کچھ اور نہيں تو شرک خفی )رياکاری( اور شرک ميں ہی
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ان کو مبتال کر ديتا ہے اور يوں ان کو بھی ايمان کے بعد ايمان صحيح کی پونجی سے محروم
کر ديتا ہے۔
اهلل َﻻ َ ْاي ُﻣ ُﺮ ِابﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ ِء ۭ َاﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 28
َوِا َذا ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮا ﻓَﺎ ِﺣﺸَ ًﺔ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو َﺟﺪْ انَ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ٓ ٰا َابۗ َءانَ َو ٰ ّ ُ
اهلل َا َﻣ َﺮانَ ﲠِ َﺎ ۭ ُﻗ ْﻞ ِا َّن ٰ ّ َ
اور وه لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طريق
پر پايا ہے اور ﷲ نے بھی ہم کو يہی بتاليا ہے۔ کہ آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ ٰ
تعالی فاش بات کی
تعليم نہيں ديتا کيا ﷲ کے ذمہ ايسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہيں رکھتے۔ )(١
٢٨۔ ١اسالم سے قبل مشرکين بيت ﷲ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت
کو اختيار کرکے طواف کرتے ہيں جو اس وقت تھی جب ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعض کہتے
ہيں کہ وه اس کی يہ تاويل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہيں اس ميں ہم ﷲ کی
نافرمانی کرتے رہتے ہيں ،اس لئے اس لباس ميں طواف کرنا مناسب نہيں۔ چنانچہ وه لباس اتار
کر طواف کر تے اور عورتيں بھی ننگی طواف کرتيں ،اس لئے ،صرف اپنی شرم گاه پر کوئی
کپﮍا يا چمﮍے کا ٹکﮍا رکھ ليتيں۔ اپنے اس شرم ناک فعل کے لئے دو عذر انہوں نے اور پيش
کيے۔ ايک تو يہ کہ ﷲ نے ہميں اس کا حکم ديا ہے۔ ﷲ نے اس کی ترديد فرمائی کہ يہ کس
طرح ہو سکتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی بےحيائی کا حکم دے؟ يوں ہی تم ﷲ کے ذمہ وه بات لگاتے ہو
جو اس نے نہيں کہی۔ جب انہيں حق کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے ميں يہی عذر
پيش کرتے ہيں کہ ہمارے بﮍے يہی کرتے آئے ہيں يا ہمارے امام اور پير و شيخ کا يہی حکم
ہے ،يہی وه خصلت ہے جس کی وجہ سے يہودی ،يہوديت پر ،نصرانی نصرانيت پر اور بدعتی
بدعتوں پر قائم رہے )فتح القدير(
ﻂ َۣو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤ ْﻮا ُو ُﺟ ْﻮﻫ ُ َْﲂ ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ِ ّ

ﰻ َﻣ ْﺴﺠِ ٍﺪ َّوا ْدﻋ ُْﻮ ُﻩ ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ ڛ َ َامك ﺑ َﺪَ اَ ُ ْﰼ ﺗَ ُﻌ ْﻮد ُْو َن ۭ 29
ﻗُ ْﻞ َا َﻣ َﺮ َر ِ ّ ْﰊ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴ ِ
آپ کہہ ديجئے کہ ميرے رب نے حکم ديا ہے انصاف کا ) (١اور يہ کہ تم ہر سجده کے وقت
اپنا رخ سيدھا رکھا کرو ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کی عبادت اس طور پر کرو کا اس عبادت کو خاص
ﷲ ہی کے واسطے رکھو تم کو ﷲ نے جس طرح شروع ميں پيدا کيا تھا اسی طرح تم دوباره
پيدا ہو گے۔
ٰ
ٰ
ّ
ﱠ
٢٩۔ ١انصاف سے مراد يہاں بعض کے نزديک َال اِلہَ اِال ﷲُ يعنی توحيد ہے۔
٢٩۔ ٢امام شوکانی نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ ' اپنی نمازوں اپنا رخ قبلے کی طرف
کرلو ،چاہے تم کسی بھی مسجد ميں ہو ' اور امام ابن کثير نے اس سے استقامت بمعنی متابعت
رسول مراد لی ہے اور اگلے جملے سے اخالص ﷲ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبوليت کے
لئے ضروری ہے کہ وه شريعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالص رضائے ٰالہی کے لئے ہو
آيت ميں ان باتوں کی تاکيد کی گئی ہے۔
ﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ َﻫﺪٰ ي َوﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ َﺣ َّﻖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟﻀَّ ٰﻠ َ ُةل ۭ ِاﳖَّ ُ ُﻢ َّاﲣ َُﺬوا اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن َاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣﻬْ َﺘﺪُ ْو َن 30
بعض لوگوں کو ﷲ نے ہدايت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ﷲ
کو چھوڑ کر شيطان کو دوست بنا ليا اور خيال رکھتے ہيں کہ وه راست پر ہيں۔
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم ﺧ ُُﺬ ْوا ِزﻳْﻨَﺘَ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ِ ّ

ﴪِﻓ ْ َﲔ ۧ 31
ﴪﻓُ ْﻮا ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اﴍﺑُ ْﻮا َو َﻻ ﺗ ُ ْ ِ
ﰻ َﻣ ْﺴﺠِ ٍﺪ َّو ُ ُﳇ ْﻮا َو ْ َ
اے اوالد آدم! تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت پر اپنا لباس پہن ليا کرو ) (١اور خوب کھاؤ
اور پيو اور حد سے مت نکلو۔ بيشک ﷲ ٰ
تعالی حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہيں کرتا )(٢۔
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٣١۔ ١آيت ميں زينت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکين کے ننگے طواف سے
متعلق ہے۔ اس لئے انہيں کہا گيا ہے کہ لباس پہن کر ﷲ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔
حتی کے کھانے پينے ميں بھی ناپسنديده ہے،
٣١۔ ٢اِ ْس َرافُ ) ،حد سے نکل جانا( کسی چيز ميں ٰ
ايک حديث ميں نبی نے فرمايا ' جو چاہو کھاؤ اور جو چاہے پيو جو چاہے پہنو البتہ دو باتوں
سے گريز کرو۔ اسراف اور تکبر سے )صحيح مسلم ،صحيح بخاری( ،بعض سلف کا قول ہے،
ٰ
ْرفِ ْينَ ( 7۔ االعراف (31:اس آدھی
ْرفُوْ ا ۚ◌ اِنﱠهٗ َال ي ُِحبﱡ ْال ُمس ِ
کہ ﷲ تعالی نے ) ﱠو ُكلُوْ ا َوا ْش َربُوْ ا َو َال تُس ِ
آيت ميں ساری طب جمع فرما دی ہے )ابن کثير( بعض کہتے ہيں زينت سے وه لباس مراد ہے
جو آرائش کے ليے پہنا جائے۔ جس سے ان کے نزديک نماز اور طواف کے وقت تزئين کا حکم
نکلتا ہے۔ اس آيت سے نماز ميں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدالل کيا گيا ہے بلکہ احاديث
کی رو سے ستر عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو ڈھانپنا ہرحال ميں
ضروری ہے چاہے آدمی خلوت ميں ہی ہو۔ )فتح القدير( جمعہ اور عيدين کے دن خوشبو کا
استعمال بھی مستحب ہے کہ يہ بھی زينت کا ايک حصہ ہے۔ )ابن کثير(
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َﺣ َّﺮ َم ِزﻳْﻨَ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َاﺧ َْﺮ َج ِﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ َو َّ
ﱓ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﺧَﺎ ِﻟ َﺼ ًﺔ ﻳ َّ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ ِﻣ َﻦ ّاﻟﺮِزْ ِق ۭﻗُ ْﻞ ِ َ
ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 32
آپ فرماديجيے کہ ﷲ ٰ
تعالی کے پيدا کئے ہوئے اسباب زينت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے
واسطے بنايا ہے اور کھانے پينے کی حالل چيزوں کو کس شخص نے حرام کيا ہے؟ آپ کہہ
ديجئے کہ يہ اشياء اس طور پر کہ قيامت کے روز خالص ہونگی اہل ايمان کے لئے ،دينوی
زندگی ميں مومنوں کے بھی ہيں۔ ) (١ہم اس طرح تمام آيات کو سمجھ داروں کے واسطے
صاف صاف بيان کرتے ہيں۔
٣٢۔ ١مشرکين نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسنديده قرار دے رکھا تھا ،اسی
طرح حالل چيزيں بھی بطور تقرب ٰالہی اپنے اوپر حرام کر لی تھيں نيز بہت سی حالل چيزيں
اپنے بتوں کے نام وقف کر دينے کی وجہ سے حرام گردانتے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا لوگوں
کی زينت کے لئے )مثالً لباس وغيره( اور کھانے کی عمده چيزيں بنائی ہيں۔ گو کفار بھی ان
سے فيض ياب اور فائده اٹھا ليتے ہيں بلکہ بعض دفعہ دينوی چيزوں اور آسائشوں کے حصول
ميں وه مسلمانوں سے زياده کامياب نظر آتے ہيں ليکن يہ بالتبع اور عارضی ہے جس ميں ﷲ
ٰ
تعالی کی تکوينی مشيت اور حکمت ہے تاہم قيامت والے دن يہ نعمتيں صرف اہل ايمان کے ليے
ہوں گی کيونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی ،اسی طرح ماکوالت ومشروبات بھی
حرام ہوں گے۔
ﴩ ُﻛ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳُ َ ِّﲋ ْل ِﺑ ٖﻪ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ َّو َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﺣ َّﺮ َم َر ِ ّ َﰊ اﻟْ َﻔ َﻮا ِﺣ َﺶ َﻣﺎ َﻇﻬ ََﺮ ِﻣﳯْ َﺎ َو َﻣﺎ ﺑ َ َﻄ َﻦ َو ْ ِاﻻ ْ َﰒ َواﻟْ َﺒﻐ َْﻲ ِﺑ َﻐ ْ ِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َا ْن ﺗ ُ ْ ِ
33
آپ فرماديجيے کہ البتہ ميرے رب نے صرف حرام کيا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعالنيہ
ہيں ) (١اور جو پوشيده ہيں اور ہر گناه کی بات کو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو ) (٢اس بات کو
کہ ﷲ کے ساتھ کسی ايسی چيز کو شريک ٹھہراؤ جس کی ﷲ نے کوئی سند نازل نہيں کی اور
اس بات کو تم لوگ ﷲ کے ذمے ايسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہيں۔
٣٣۔  ١ ١اعالنيہ فحش باتوں سے مراد بعض کے نزديک طوائفوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری
اور پوشيده سے مراد کسی ' گرل فرينڈ ' سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے ،بعض کے نزديک
اول الذکر سے مراد محرموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے ،اس ميں ہر قسم کی ظاہری
بےحيائی کو شامل ہے ،جيسے فلميں ،ڈرامے،ٹی وی ،وی سی آر فحش اخبارات و رسائل،
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رقص و سرور اور مجروں کی محفليں ،عورتوں کی بےپردگی اور مردوں سے ان کا بےباکانہ
اختالط ،مہندی اور شادی کی رسموں ميں بےحيائی کے کھلے عام مظاہره وغيره يہ سب
فواحش ظاہره ہيں
٣٣۔ ٢گناه ﷲ کی نافرمانی کا نام ہے اور ايک حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا گناه
وه ہے جو تيرے سينے ميں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے،
بعض کہتے ہيں گناه وه ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو اور بغی يہ ہے
کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچيں يہاں بغی کے ساتھ بغير الحق کا مطلب ناحق ظلم و
زيادتی مثال لوگوں کا حق غضب کرلينا ،کسی کا مال ہتھيالينا ناجائز مارنا پيٹنا اور سب وشتم کر
کے بےعزتی کرنا وغيره ہے۔
َو ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ُا َّﻣ ٍﺔ َا َﺟ ٌﻞ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َا َﺟﻠُﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ُﺮ ْو َن َﺳﺎﻋَ ًﺔ َّو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺪ ُﻣ ْﻮ َن 34
ہر گروه کے لئے ايک معياد معين ہے ) (١سو جس وقت انکی ميعاد معين آجائے گی اس ايک
ساعت نہ پيچھے ہٹ سکيں گے اور نہ آگے بﮍھ سکيں گے۔
ٰ
٣٤۔ ١ميعاد معين سے مراد وه مہلت عمل ہے جو ﷲ وتبارک و تعالی ہر گروه کو آزمانے کے
لئے عطا فرماتا ہے کہ وه اس مہلت سے فائده اٹھا کر ﷲ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے
يا اس کی بغاوت و سرکشی ميں مزيد اضافہ ہوتا ہے يہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگيوں
تک محدود ہوتی ہے۔ يعنی دينوی زندگی ميں وه گرفت نہيں فرماتا بلکہ صرف آخرت ميں ہی
سزا دے گا ان کی اجل مسمی قيامت کا دن ہی ہے اور جن کو دنيا ميں وه عذاب سے دوچار کر
ديتا ہے ،ان کی اجل مسمٰ ی وه ہے۔ جب ان کا مواخذه فرماتا ہے۔
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم ِا َّﻣﺎ َ ْاي ِﺗﻴَﻨ َّ ُ ْﲂ ُر ُﺳ ٌﻞ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻳَـ ُﻘ ُّﺼ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِ ْﱵ ۙ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ ٰﻘﻰ َو َا ْﺻﻠَ َﺢ ﻓَ َﻼ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 35
اے اوالد آدم! اگر تمہارے پاس پيغمبر آئيں جو تم ميں ہی سے ہوں جو ميرے احکام تم سے بيان
کريں تو جو شخص ٰ
تقوی اختيار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ انديشہ ہے اور
نہ وه غمگين ہونگے )(١۔
تقوے اور عمل صالح سے آراستہ ہوں
٣٥۔ ١يہ ان اہل ايمان کا حسن انجام بيان کيا گيا ہے جو
ٰ
گے۔ قرآن نے ايمان کے ساتھ ،اکثر جگہ ،عمل صالح کا ذکر ضرور کيا ہے۔ جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ عند ﷲ ايمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا َﻋﳯْ َﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 36
ِٕ
اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹالئيں اور ان سے تکبر کريں وه لوگ دوزخ والے ہونگے
اور وه اس ميں ہميشہ ہميشہ رہيں گے )(١۔
٣٦۔ ١اس ميں اہل ايمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بيان کيا گيا ہے جو ﷲ کے احکام کو
جھٹالتے اور ان کے مقابلے ميں استکبار کرتے ہيں۔ اہل ايمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بيان
کرنے سے مقصود يہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائيں جس کا انجام اچھا ہے اور اس کردار
سے بچيں جس کا انجام برا ہے۔
ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ ا ْﻓ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َا ْو َﻛ َّﺬ َب ِ ٰابﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳَﻨَﺎﻟُﻬ ُْﻢ ﻧ َِﺼ ْﻴﳢُ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻳ َ َﺘ َﻮﻓ َّ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ
ِٕ
ٓ
د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َﻋﻨَّﺎ َوﺷَ ﻬِﺪُ ْوا ﻋَ ٰﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﻛ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ 37
سو اس شخص سے زياده ظالم کون ہوگا جو ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ باندھے يا اس کی آيتوں کو
جھوٹا بتائے ان لوگوں کے نصيب کا جو کچھ کتاب سے ہے وه ان کو مل جائے گا ) (١يہاں تک
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کہ جب ان کے پاس ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئيں گے تو کہيں گے
کہ وه کہاں گئے جن کی تم ﷲ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وه کہيں گے کہ وه سب غائب
ہوگئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کريں گے۔
٣٧۔ ١اسکے مختلف معنی کئے گئے ہيں۔ ايک معنی عمل ،رزق اور عمر کے کئے گئے ہيں۔
يعنی ان کے مقدر ميں جو عمر اور رزق ہے اسے پورا کر لينے اور جتنی عمر ہے ،اس کو
گزار لينے کے بعد باآلخر موت سے ہمکنار ہونگے۔ اسی کے ہم معنی يہ آيت ہے):اِ ﱠن الﱠ ِذ ْينَ
يَ ْفتَرُوْ نَ َعلَي ٰ ّ
ب َال يُ ْفلِحُوْ نَ 69 َمتَا ٌ
اب ال ﱠش ِد ْي َد بِ َما
ع فِي ال ﱡد ْنيَا ثُ ﱠم اِلَ ْينَا َمرْ ِج ُعھُ ْم ثُ ﱠم نُ ِذ ْيقُھُ ُم ْال َع َذ َ
ﷲِ ْال َك ِذ َ
َكانُوْ ا يَ ْكفُرُوْ نَ 70 ۧ◌ ( 10۔يونس (69-70:جو لوگ ﷲ پر جھوٹ باندھتے ہيں وه کامياب نہيں
ہونگے ،دنيا کا چند روزه فائده اٹھا کر ،باآلخر ہمارے پاس ہی انہيں لوٹ کر آنا ہے۔
ﻗَﺎ َل ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ِ ْ ٓﰲ ُا َﻣ ٍﻢ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ِّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ُۭﳇَّ َﻤﺎ َد َﺧﻠَ ْﺖ ُا َّﻣ ٌﺔ ﻟ َّ َﻌﻨَ ْﺖ ُاﺧْﳤَ َﺎ ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا اد ََّار ُﻛ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۙ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ُاﺧ ْٰﺮ ُ ْﻢ ِ ُﻻ ْو ٰﻟ ُ ْﻢ
َرﺑَّﻨَﺎ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َاﺿَ ﻠ ُّ ْﻮانَ ﻓَ ٰﺎﲥِ ِ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ِﺿ ْﻌﻔًﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر ڛ ﻗَﺎ َل ِﻟ ُ ٍّ
ﲁ ِﺿ ْﻌ ٌﻒ َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 38
ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہيں ) (١جنات ميں سے بھی اور
آدميوں ميں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ ميں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل
ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی ) (٢يہاں تک کہ جب اس ميں سب جمع ہوجائيں
گے ) (٣تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہيں گے ) (٣کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان
لوگوں نے گمراه کيا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے۔ ) (٤ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا کہ سب
ہی کا دوگنا ہے ) (٥ليکن تم کو خبر نہيں۔
٣٨۔ ١امم امۃ کی جمع ہے مراد وه فرقے اور گروه ہيں جو کفر شقاق اور شرک وتکذيب ميں
ايک جيسے ہوں گے۔ فی بمعنی مع بھی ہوسکتا ہے۔ يعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں ميں
جو گروه تم جيسے يہاں آچکے ہيں ان کے ساتھ جہنم ميں داخل ہو جاؤ يا ان ميں شامل ہو جاؤ۔
)لﱠ ْعن ُ
َت اُ ْختَھَا( اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی۔ اُ ْخت"بہن" کو کہتے ہيں۔ ايک جماعت
)امت( کو دوسری جماعت )امت( کی بہن بہ اعتبار دين ،يا گمراہی کے کہا گيا۔ يعنی دونوں ہی
ايک غلط مذہب کے پيرو يا گمراه تھے يا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ايک
دوسری کی بہن قرار ديا گيا ہے۔
ُ
٣٨۔ ٢اِ ﱠدا َر ُکوْ ا کے معنی ہيں تَدَا َرکوْ ا۔ جب ايک دوسرے کو مليں گے اور باہم اکٹھے ہونگے۔
٣٨۔ ٣اخری )پچھلے( سے مراد بعد ميں داخل ہونے والے اور اولی )پہلے( سے مراد ان سے
پہلے داخل ہونے والے ہيں۔ يا اخری سے مراد اتباع پيروکار اور اولی سے متبوع ليڈر اور
سردار مراد ہيں۔ ان کا جرم چونکہ زياده شديد ہے کہ خود بھی راه حق سے دور ہو رہے ہيں
اور دوسروں کو بھی کوشش کرکے اس سے دور رکھا ،اس لئے يہ اپنے پيرو کاروں سے پہلے
جہنم ميں جائيں گے۔
٣٨۔ ٤جس طرح ايک دوسرے مقام پر فرمايا گيا۔ جہنمی کہيں گے ،اے ہمارے رب! ہم تو اپنے
سرداروں اور بﮍوں کے پيچھے لگے رہے ،پس انہوں نے ہميں سيدھے راستے سے گمراه کيا،
يا ﷲ ان کو دوگنا عذاب دے اور ان کو بﮍی لعنت کر۔
٣٨۔ ٥يعنی ايک دوسرے کو طعنے دينے ،کوسنے اور ايک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی
فائده نہيں ،تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بﮍے مجرم ہو اور تم سب ہی دوگنے عذاب کے مستحق ہو۔
ان کا يہ مکالمہ سورة سبا۔ ٢٣،٣١ميں بيان کيا گيا ہے۔

َوﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ُا ْو ٰﻟ ُ ْﻢ ِ ُﻻﺧ ْٰﺮ ُ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻓَ ُﺬ ْو ُﻗﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ۧ 39
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اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہيں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقيت نہيں سو تم بھی
اپنی کمائی کے بدلے ميں عذاب کا مزه چکھو۔
ﰟ اﻟْ ِﺨ َﻴ ِﺎط َۭو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َﻻ ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳ َ ِﻠ َﺞ اﻟْ َﺠ َﻤ ُﻞ ِ ْﰲ َ ِّ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َوا ْﺳـﺘَ ْﻜ َ ُﱪ ْوا َﻋﳯْ َﺎ َﻻ ﺗُ َﻔﺘَّ ُﺢ ﻟَﻬ ُْﻢ َاﺑْ َﻮ ُاب َّ
40
جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور ان سے تکبر کيا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ
کھولے جائيں گے ) (١اور وه لوگ کبھی جنت ميں نہ جائيں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے
ناکہ کے اندر سے نہ چال جائے ) (٢اور ہم مجرموں کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔
٤٠۔ ١اس سے بعض نے اعمال ،بعض نے ارواح اور بعض نے دعا مراد لی ہے ،يعنی ان کے
عملوں ،يا روحوں يا دعا کے لئے آسمان کے دروازے نہيں کھولے جاتے ،يعنی اعمال اور دعا
قبول نہيں ہوسکتی اور روحيں واپس زمين ميں لوٹا دی جاتی ہيں )جيساکہ مسند احمد ،جلد ٢
صفحہ  ٣٦٥،٣٦٤کی ايک حديث سے بھی معلوم ہوتا ہے امام شوکانی فرماتے ہيں کہ تينوں ہی
چيزيں مراد ہوسکتی ہيں۔
٤٠۔ ٢يہ تعليق بالمحال ہے جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ممکن نہيں ،اسی
طرح اہل کفر کا جنت ميں داخلہ ممکن نہيں۔ اونٹ کی مثال بيان فرمائی ہے اس لئے کہ اونٹ
عربوں ميں متعارف تھا اور جسمانی اعتبار سے ايک بﮍا جانور تھا اور سوئی کا ناکہ )سوراخ(
يہ اپنے باريک تنگ ہونے کے اعتبار سے بےمثال ہے۔ ان دونوں کے ذکر کرنے اس تعليق
بالمحال کے مفہوم کا درجہ واضح کر ديا ہے۔ تعليق بالمحال کا مطلب ہے ايسی چيز کے ساتھ
مشروط کر دينا جو ناممکن ہو۔ جيسے اونٹ سوئی کے ناکے ميں داخل نہيں ہو سکتا۔ اب کسی
چيز کے وقوع کو ،اونٹ کے سوئی کے ناکے ميں داخل ہونے کے ساتھ مشروط کر دينا تعليق
بالمحال ہے۔
ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ َهجﲌَّ َ ِﻣﻬَﺎ ٌد َّو ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬ ِْﻢ ﻏَ َﻮ ٍاش َۭو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 41
ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر )اسی کا( اوڑھنا ہوگا ) (١اور ہم ايسے
ظالموں کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔
٤١۔ ١غواش غاشيۃ کی جمع ہے ڈھانپ لينے والی۔ يعنی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا ،يعنی اوپر
سے بھی آگ نے ان کو ڈھانپا يعنی گھيرا ہوگا۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﻻ ﻧُ َ ِﳫّ ُﻒ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِا َّﻻ ُو ْﺳ َﻌﻬَﺎ ٓ ۡ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ۚ ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 42
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
اور جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام کئے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے
زياده کسی کا مکلف نہيں بناتے ) (١وہی لوگ جنت والے ہيں اور وه اس ميں ہميشہ ہميشہ رہيں
گے۔
٤٢۔ ١يہ جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود يہ بتانا ہے کہ ايمان اور عمل صالح ،يہ ايسی
چيزيں نہيں ہيں کہ جو انسانی طاقت سے زياده ہوں اور انسان ان پر عمل کرنے کی قدرت نہ
رکھتے ہوں ،بلکہ ہر انسان ان کو باآسانی اپنا سکتا ہے اور ان کے عمل کو بروئے کار ال سکتا
ہے۔
َوﻧَ َﺰ ْﻋﻨَﺎ َﻣﺎ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ِ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻏ ٍ ّﻞ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ ِ ُﻢ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ۚ َوﻗَﺎﻟُﻮا اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َﻫﺪٰ ﯨﻨَﺎ ِﻟﮭ َٰﺬا
َرِﺑ ّﻨَﺎ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوﻧ ُْﻮد ُْوٓا َا ْن ِﺗ ْﻠ ُ ُﲂ اﻟْ َﺠﻨَّ ُﺔ ُا ْو ِرﺛْ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 43
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جو کچھ ان کے دلوں ميں )کينہ( تھا ہم اس کو دور کر ديں گے ) (١ان کے نيچے نہريں جاری
ہونگی۔ اور وه لوگ کہيں گے کہ ﷲ کا )الکھ الکھ( شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچايا
اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر ﷲ ٰ
تعالی ہم کو نہ پہنچاتا ) (٢ہمارے رب کے پيغمبر سچی
باتيں لے کر آئے تھے۔ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے
ہو اپنے اعمال کے بدلے )(٣۔
٤٣۔ ١ﷲ ٰ
تعالی اہل جنت پر انعام فرمائے گا کہ ان کے سينوں ميں ايک دوسرے کے خالف
بغض و عداوت کے جذبات ہوں گے ،وه دور کردے گا ،پھر ان کے دل ايک دوسرے کے بارے
ميں آئينے کی طرح صاف ہوجائيں گے ،کسی کے بارے ميں دل ميں کوئی کدورت اور عداوت
نہيں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ اہل جنت کے درميان درجات و منازل
کا جو تفاوت ہوگا ،اس پر وه ايک دوسرے سے حسد نہيں کريں گے۔ پہلے مفہوم کی تائيد ايک
حديث ميں ہوتی ہے کہ جنتيوں کو ،جنت اور دوزخ کے درميان ايک پل پر روک ليا جائے گا
اور ان کے درميان آپس کی جو زيادتياں ہونگی ،ايک دوسرے کو ان کا بدلہ داليا جائے گا ،حتّی
کہ جب وه بالکل پاک صاف ہوجائيں گے تو پھر انہيں جنت ميں داخلے کی اجازت دے دی
جائے گی )صحيح بخاری(
٤٣۔ ٢يعنی يہ ہدايت جس سے ہميں ايمان اور عمل صالح کی زندگی نصيب ہوئی اور پھر بارگاه
ٰالہی قبوليت کا درجہ بھی حاصل ہوا ،يہ ﷲ ٰ
تعالی کی خاص رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔
اگر يہ رحمت اور فضل نہ ہوتا تو ہم يہاں تک نہ پہنچ سکتے ،اسی مفہوم کی يہ حديث ہے جس
ميں نبی نے فرمايا ' يہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم ميں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت
ميں نہيں لے جائے گا ،جب تک ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا يارسول ﷲ آپ
بھی؟ فرمايا ہاں ميں بھی اس وقت تک جنت ميں نہيں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے
اپنے دامن ميں نہيں سميٹ لے گی۔
٤٣۔ ٣يہ تشريح پچھلی بات اور حديث مذکوره کے منافی نہيں ،اس لئے کہ نيک عمل کی توفيق
بھی بجائے خود ﷲ کا فضل و احسان ہے۔
َوانَ ٰدٓي َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َا ْﲱ َٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر َا ْن ﻗَﺪْ َو َﺟﺪْ انَ َﻣﺎ َوﻋَﺪَ انَ َرﺑُّﻨَﺎ َﺣﻘًّﺎ ﻓَﻬ َْﻞ َو َﺟﺪْ ُّ ْﰎ َّﻣﺎ َوﻋَﺪَ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َﺣﻘًّﺎ ۭﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧ َ َﻌ ْﻢ ۚ ﻓَ َﺎ َّذ َن ُﻣ َﺆ ِ ّذ ٌن ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َا ْن ﻟ َّ ْﻌﻨَ ُﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ َﲇ
ّٰ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 44
اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاريں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعده فرمايا تھا ہم نے اس
کو واقعہ کے مطابق پايا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعده کيا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ
کے مطابق پايا؟ ) (١وه کہيں گے ہاں پھر ايک پکارنے واال دونوں کے درميان ميں پکارے گا
کہ ﷲ کی مار ہو ان ظالموں پر۔
٤٤۔ ١يہی بات نبی نے جنگ بدر ميں جو کافر مارے گئے تھے اور ان کی الشيں ايک کنوئيں
ميں پھينک دی گئيں تھيں۔ انہيں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی ،جس پر حضرت عمر نے کہا تھا
' آپ ايسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہيں جو ہالک ہو چکے ہيں ' آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا ﷲ کی قسم ،ميں انہيں جو کچھ کہ رہا ہوں ،وه تم سے زياده سن رہے ہيں ،ليکن اب وه
جواب دينے کی طاقت نہيں رکھتے )صحيح مسلم(
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﺼﺪ ُّْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ

اهلل َوﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮﳖَ َﺎ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ ۚ َو ُ ْﱒ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن ۘ 45
جو ﷲ کی راه سے روگردانی کرتے تھے اور اس ميں کجی تالش کرتے تھے وه لوگ آخرت
کے بھی منکر تھے۔
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َوﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ِﺣ َﺠﺎبٌ ۚ َوﻋَ َﲇ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاف ِر َﺟﺎ ٌل ﻳ َّ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮ َن ُ ًّ ۢ
الك ِﺑ ِﺴـ ْﻴ ٰﻤ ُ ْﻢ ۚ َوانَ د َْوا َا ْﲱ َٰﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َا ْن َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۣ ﻟ َ ْﻢ ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮﻫَﺎ َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻄ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 46
اور ان دونوں کے درميان ايک آڑ ہوگی ) (١اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہونگے وه
لوگ ) (٢ہر ايک کو ان کے قيافہ سے پہچانيں گے ) (٣اور اہل جنت کو پکار کر کہيں گے
السال ُم عليکم! ابھی يہ اہل اعراف )دوزخ اور جنت کے درميان( جنت ميں داخل نہيں ہوئے
ہونگے اور اس کے اميدوار ہونگے )(٤۔
٤٦۔ ' ١ان دونوں کے درميان ' سے مراد جنت دوزخ کے درميان يا کافروں اور مومنوں کے
درميان ہے۔ ِح َجاب) ُ،آڑ( سے وه فصيل )ديوار( مراد ہے جس کا ذکر سورة حديد ميں ہے
ب بَ ْينَھُ ْم بِسُوْ ٍر لﱠهٗ بَابٌ ( 57۔ الحديد (13:پس ان کے درميان ايک ديوار کھﮍی کر دی جائے
ُر َ
):فَض ِ
گی ،جس ميں ايک دروازه ہوگا يہی اعراف کی ديوار ہے۔
٤٦۔ ٢يہ کون ہونگے؟ ان کی تعين ميں مفسرين کے درميان خاصا اختالف ہے۔ اکثر مفسرين
کے نزديک يہ وه لوگ ہونگے جن کی نيکياں اور برائياں برابر ہوں گی۔ ان کی نيکياں جہنم ميں
جانے سے اور برائياں جنت ميں جانے سے مانع ہونگی اور يوں ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے قطعی
فيصلہ ہونے تک وه درميان ميں معلق رہيں گے۔
٤٦۔ ٣سيماء کے معنی عالمت کے ہيں جنتيوں کے چہرے روشن اور جہنميوں کے چہرے سياه
اور آنکھيں نيلی ہونگی۔ اس طرح وه دونوں قسم کے لوگوں کو پہچان ليں گے۔
٤٦۔ ٤يہاں يَ ْ
ط َمعُوْ نَ کے معنی بعض لوگوں نے يَ ْعلَ ُموْ ن کے کئے ہيں يعنی ان کو علم ہوگا کہ وه
عنقريب جنت ميں داخل کر دئے جائيں گے۔
ﴏﻓَ ْﺖ َاﺑْ َﺼ ُﺎر ُ ْﱒ ِﺗﻠْ َﻘﺎۗ َء َا ْ ٰ

ﲱ ِﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟ ٰ ّﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 47
َوِا َذا ُ ِ
جب ان کی نگاہيں اہل دوزخ کی طرف پھريں گی تو کہيں گے اے ہمارے رب! ہم کو ان ظالم
لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔
َوانَ ٰدٓي َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاف ِر َﺟ ًﺎﻻ ﻳ َّ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ِﺑ ِﺴـ ْﻴ ٰﻤ ُ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َ ْﲨ ُﻌ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن 48
اور اہل اعراف بہت سے آدميوں کو جن کو ان کے قيافہ سے پہچانيں گے پکاريں گے کہيں گے
کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بﮍا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آيا )(١۔
٤٨۔ ١يہ اہل دوزخ ہونگے جن کو اصحاب االعراف ان کی عالمتوں سے پہچان ليں گے اور وه
اپنے جتھے اور دوسری چيزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے اس کے حال سے انہيں ياد دالئيں گے
کہ يہ چيزيں تمہارے کچھ کام نہ آئيں۔
اهلل ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ٍﺔ ۭ ُا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻻ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ َ ْﲢ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 49
َا ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﻗ َﺴ ْﻤ ُ ْﱲ َﻻ ﻳَﻨَﺎﻟُﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
کيا يہ وہی ہيں جن کی نسبت تم قسميں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ﷲ ٰ
تعالی ان پر ) (١رحمت
نہ کرے گا ان کو يوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت ميں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغموم ہو
گے۔
٤٩۔ ١اس سے مراد وه اہل ايمان ہيں جو دنيا ميں غريب و مسکين اور مفلس و نادار قسم کے
تھے جن کا مذاق مذکوره منکرين اڑايا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر يہ ﷲ کے محبوب
ٰ
دعوی کرتے کہ قيامت
ہوتے تو ان کا دنيا ميں يہ حال نہ ہوتا؟ پھر مزيد جسارت کرتے ہوئے
والے دن بھی ﷲ کی رحمت ہم پر ہوگی نہ کہ ان پر )ابن کثير( بعض نے اس کا قائل اصحاب
االعراف کو بتاليا ہے اور بعض کہتے ہيں جب اصحاب االعراف جہنميوں کو يہ کہيں گے کہ
تمہارا جتھہ اور تمہارا اپنے کو بﮍا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آيا۔ تو اس وقت ﷲ کی طرف
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سے جنتيوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا جائے گا يہ وہی لوگ ہيں جن کے بارے ميں تم
قسميں کھاتے تھے کہ ان پر ﷲ کی رحمت نہيں ہوگی۔
اهلل َﺣ َّﺮ َﻣﻬُ َﻤﺎ ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ۙ 50

َوانَ ٰدٓي َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر َا ْﲱ َٰﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َا ْن َا ِﻓ ْﻴﻀُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺎۗ ِء َا ْو ِﻣ َّﻤﺎ َر َزﻗَ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰ ّ َ
اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاريں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو يا اور ہی کچھ
دے دو جو ﷲ نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہيں گے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے دونوں چيزوں کی
کافروں کے لئے بندش کر دی ہے )(١۔
٥٠۔ ١جس طرح پہلے گزر چکا ہے کہ کھانے پينے کی نعمتيں قيامت والے دن صرف اہل ايمان
صةً يﱠوْ َم ْالقِ ٰي َم ِة( 7۔ االعرف (32:يہاں اس کی مزيد وضاحت جنتيوں کی
کے لئے ہونگی )خَالِ َ
زبان سے کر دی گئی ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِد ْﻳﳯَ ُ ْﻢ ﻟَﻬ ًْﻮا َّوﻟ َ ِﻌ ًﺒﺎ َّوﻏَ َّﺮﲥْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻧَﻨ ْ ٰﺴـ ُ ْﻢ َ َامك ﻧ َ ُﺴ ْﻮا ِﻟ َﻘﺎۗ َء ﻳ َ ْﻮ ِﻣﻬ ِْﻢ ٰﮬ َﺬا ۙ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰاب ٰﻳ ِﺘﻨَﺎ َ ْﳚ َﺤﺪُ ْو َن 51
جنہوں نے دنيا ميں اپنے دين کو لہو و لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنياوی زندگی نے دھوکے
ميں ڈال رکھا تھا سو ہم )بھی( آج کے روز ان کا نام بھول جائيں گے جيسا کہ وه اس دن بھول
گئے ) (١اور جيسا يہ ہماری آيتوں کا انکار کرتے تھے۔
٥١۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی اس قسم کے بندے سے پوچھے گا کيا ميں
نے تمہيں بيوی بچے نہيں ديئے تھے؟ تمہيں عزت اور اکرام سے نہيں نوازا تھا اور کيا اونٹ
اور گھوڑے تيرے تابع نہيں کر ديئے تھے؟ کيا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چونگی
وصول نہيں کرتا تھا؟ وه کہے گا کيوں نہيں؟ يا ﷲ يہ سب باتيں صحيح ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی اس سے
پوچھے گا ،کيا تو ميری مالقات کا يقين رکھتا تھا؟ وه کہے گا نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا ' پس
جس طرح تو مجھے بھوال رہا آج ميں بھی تمہيں بھول جاتا ہوں )صحيح مسلم( قرآن کريم کی
اس آيت سے معلوم ہوا کہ دين کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہيں جو دنيا کے فريب ميں
مبتال ہوتے ہيں۔ ايسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور ﷲ کا خوف نکل جاتا
ہے۔ اس لئے وه دين ميں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہيں اضافہ کر ليتے ہيں احکام اور
فرائض پر عمل کی اہميت ختم ہو جاتی ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ْﺌﳯٰ ُ ْﻢ ِﺑ ِﻜ ٰﺘ ٍﺐ ﻓَ َّﺼﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻋَ ٰﲇ ِﻋ ْ ٍﲅ ﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳُّﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 52
اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ايک ايسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت
واضح کر کے بيان کر ديا ) (١وه ذريعہ ہدايت اور رحمت ان لوگوں کے لئے ہے جو ايمان
الئے ہيں۔
٥٢۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی جہنميوں کے ضمن ميں ہی فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے
مطابق ايسی کتاب بھيج دی تھی جس ميں ہرچيز کو کھول کر بيان کر ديا تھا۔ ان لوگوں نے اس
سے فائده نہيں اٹھايا ،تو ان کی بد قسمتی ،ورنہ جو لوگ اس کتاب پر ايمان لے آئے ،وه ہدايت و
رحمت ٰالہی سے فيض ياب ہوئے گويا ہم نے تو ) َو َما ُكنﱠا ُم َع ﱢذبِ ْينَ َح ٰتّى نَ ْب َع َ
ث َرسُوْ ًال( 17۔
االسراء (15:جب تک ہم رسول بھيج کر اتمام حجت نہيں کر ديتے ،ہم عذاب نہيں ديتے 'کے
مطابق اہتمام کر ديا تھا۔
ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ اتَ ْ ِوﻳْ َ ٗهل ۭ ﻳ َ ْﻮ َم َ ْاي ِ ْﰐ اتَ ْ ِوﻳْ ُ ٗهل ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻧ َ ُﺴ ْﻮ ُﻩ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ْت ُر ُﺳ ُﻞ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۚ ﻓَﻬ َْﻞ ﻟَّﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﺷ َﻔ َﻌﺎۗ َء ﻓَﻴ َْﺸ َﻔ ُﻌ ْﻮا ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْو ﻧُ َﺮ ُّد ﻓَﻨَ ْﻌ َﻤ َﻞ ﻏَ ْ َﲑ

َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َوﺿَ َّﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ۧ 53
َّ ِاذل ْي ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ۭﻗَﺪْ ﺧ ِ ُ
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ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہيں صرف اس کے اخير نتيجہ کا انتظار ہے ) (١جس
روز اس کا اخير نتيجہ پہنچ آئے گا اس روز وه لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے يوں
کہيں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پيغمبر سچی سچی باتيں الئے تھے سو اب کيا کوئی ہمارا
سفارشی ہے کہ ہماری سفارش کر دے يا کيا ہم پھر واپس بھيجے جاسکتے ہيں تاکہ ہم لوگ ان
اعمال کے جو ہم کيا کرتے تھے برخالف دوسرے اعمال کريں بيشک ان لوگوں نے اپنے آپ
کو خساره ميں ڈال ديا اور يہ جو جو باتيں تراشتے تھے سب گم ہوگئيں )(٢۔
٥٣۔ ١تاويل کا مطلب ہے کسی چيز کی اصل حقيقت۔ يعنی کتاب ٰالہی کے ذريعے سے وعدے،
وعيد اور جنت و دوزخ وغيره کا بيان تو کر ديا تھا ،ليکن يہ اس دنيا کا انجام اپنی آنکھوں سے
ديکھنے کے منتظر تھے ،سو اب وه انجام ان کے سامنے آگيا۔
٥٣۔ ٢يعنی جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آجانے کے بعد اعتراف حق کرنے يا
دوباره دنيا ميں بھيجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تالش ،يہ سب بےفائده ہونگی۔ وه
معبود بھی ان سے گم ہوجائيں گے جن کی وه ﷲ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ،وه ان کی مدد
کر سکيں گے نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھﮍا ہی سکيں گے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم ُ َّﰒ ا ْﺳـﺘَ ٰﻮى ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ﻳُﻐ ِْﴚ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ﻳ َ ْﻄﻠُ ُﺒ ٗﻪ َﺣ ِﺜ ْﻴﺜ ًﺎ ۙ َّواﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َواﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ َم ُﻣ َﺴﺨ َّٰﺮ ٍت
ِا َّن َرﺑَّ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
ْ
ْ
ْ
اهلل َر ُّب اﻟ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 54
ِ َاب ْﻣ ِﻩٖﺮ ۭ َا َﻻ َ ُهل اﻟ َﺨﻠْ ُﻖ َو َاﻻ ْﻣ ُﺮ ۭ ﺗ َٰﱪَكَ ٰ ّ ُ
بيشک تمہارا رب ﷲ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمين کو چھہ روز ميں پيدا کيا ہے )(١
پھر عرش پر قائم ہوا ) (٢وه رات سے دن ايسے طور پر چھپا ديتا ہے کہ وه رات اس دن کو
جلدی سے آ ليتی ہے ) (٣اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پيدا کيا ايسے طور پر
کہ سب اس کے حکم کے تابع ہيں۔ ياد رکھو ﷲ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا
بﮍی خوبيوں سے بھرا ہوا ﷲ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔
٥٤۔ ١يہ چھ دن اتوار ،پير ،منگل ،بدھ ،جمعرات اور جمعہ ہيں۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم
عليہ السالم کی تخليق ہوئی ،ہفتے والے دن کہتے ہيں کوئی تخليق نہيں ہوئی ،اسی لئے اس کو
يوم البست کہا جاتا ہے ،کيونکہ سبت کے معنی ہيں قطع )کاٹنے( کے ہيں يعنی اس دن تخليق کا
کام قطع ہوگيا۔ پھر اس دن سے کيا مراد ہے؟ ہماری دنيا کا دن ،جو طلوع شمس سے شروع ہوتا
ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے۔ يا يہ دن ہزار سال کے برابر ہے؟ جس طرح کہ ﷲ
کے يہاں کے دن کی گنتی ہے ،يا جس طرح قيامت کے دن کے بارے ميں آتا ہے۔ بظاہر يہ
دوسری بات زياده صحيح معلوم ہوتی ہے۔ کيونکہ ايک تو اس وقت سورج چاند کا يہ نظام ہی
نہيں تھا ،آسمان اور زمين کی تخليق کے بعد ہی يہ نظام قائم ہوا دوسرے يہ عالم باال کا واقعہ
ہے جس کو دنيا سے کوئی نسبت نہيں ہے ،اس لئے اس دن کی اصل حقيقت ﷲ ٰ
تعالی ہی بہتر
جانتا ہے ،ہم قطعيت کے ساتھ کوئی بات نہيں کہہ سکتے۔ عالوه ازيں ﷲ ٰ
تعالی تو ُک ْن سے سب
کچھ پيدا کر سکتا تھا ،اس کے باوجود اس نے ہرچيز کو الگ الگ درجہ بدرجہ سلسلہ وار بنايا
اس کی بھی اصل حکمت ﷲ ٰ
تعالی ہی جانتا ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ايک حکمت لوگوں
کو آرام ،وقار اور تدريج )سلسلہ وار( کے ساتھ کام کرنے کا سبق دينا بتالئی ہے۔ َوا ٰ ّ ُ اَ ْعلَم
٥٤۔ ٢يعنی ﷲ ٰ
تعالی عرش پر مستقر ) ّٹھہرا( ہے۔ ليکن کس طرح ،کس کيفيت کے ساتھ ،اسے
ہم بيان نہيں کرسکتے کسی کے ساتھ تشبيہ ہی دے سکتے ہيں۔ نعيم بن حماد کا قول ہے ' جو ﷲ
کی تخليق کے ساتھ تشبيہ دے اس نے بھی کفر کيا اور جس نے ﷲ کی اپنے بارے ميں بيان
کرده کسی بات کا انکار کيا ،اس نے بھی کفر کيا ' اور ﷲ کے بارے ميں اس کی يا اس کے
رسول کی بيان بات کو بيان کرنا ،تشبيہ نہيں ہے۔ اس لئے جو باتيں ﷲ ٰ
تعالی کے بارے ميں
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نص)قطعی حکم( سے ثابت ہيں ،ان پر بال تاويل اور بال کيف و تشبيہ پر ايمان رکھنا ضروری
ہے۔ )ابن کثير(
٥٤۔ ٣حثيثا کے معنی ہيں نہايت تيزی سے اور مطلب ہے کہ ايک کے بعد دوسرا فورا آجاتا ہے
يعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاريکی فوراً غائب ہو جاتی ہے اور رات آتی ہے تو دن
کا اجاال ختم ہو جاتا ہے اور سب دور و نزديک سياہی چھا جاتی ہے۔
َﴬﻋًﺎ َّو ُﺧ ْﻔﻴَ ًﺔ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۚ 55

ُا ْدﻋ ُْﻮا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ُّ
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کيا کرو گﮍ گﮍا کے بھی اور چپکے چپکے بھی واقعی ﷲ
ٰ
تعالی ان لوگوں کو نہ پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائيں۔
َو َﻻ ﺗُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْﺻ َﻼ ِهحَﺎ َوا ْدﻋ ُْﻮ ُﻩ ﺧ َْﻮﻓًﺎ َّو َﻃ َﻤ ًﻌﺎ ۭ ِا َّن َر ْﲪ ََﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـﻨِ ْ َﲔ 56
اور دنيا ميں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھيالؤ اور تم ﷲ کی عبادت
کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور اميدوار رہتے ہوئے بيشک ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت نيک کام کرنے
والوں کے نزديک ہے )(١۔
ٰ
٥٦۔ ١ان آيات ميں چار چيزوں کی تلقين کی گئی ہے ١۔ ﷲ تعالی سے آه زاری اور خفيہ طريقے
سے دعا کی جائے ،جس طرح کہ حديث ميں آتا ہے ' لوگو! اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو
)يعنی آواز پست رکھو( تم جس کو پکار رہے ہو ،وه بہرا نہ غائب ،وه تمہاری دعائيں سننے واال
اور قريب ہے )صحيح بخاری(٢۔ دعا ميں زيادتی نہ کی جائے يعنی اپنی حيثيت اور مرتبے سے
بﮍھ کر دعا نہ کی جائے۔ ٣۔ اصالح کے بعد فساد نہ پھياليا جائے يعنی ﷲ کی نافرمانياں کر
کے فساد پھيالنے ميں حصہ نہ ليا جائے۔ ٤۔ اس کے عذاب کا ڈر بھی دل ميں ہو اور اس کی
رحمت کی اميد بھی ہو۔ اس طريقے سے دعا کرنے والے محسنين ہيں۔ يقينا ﷲ کی رحمت ان
کے قريب ہے۔
ُﴩا ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ْي َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا ٓ َاﻗَﻠ َّ ْﺖ َﲮ ًَﺎاب ِﺛ َﻘ ًﺎﻻ ُﺳ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ ِﻟ َﺒ َ ٍدل َّﻣﻴّ ٍِﺖ ﻓَ َﺎ ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ اﻟْ َﻤﺎۗ َء ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُ ْﳔ ِﺮ ُج
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ّ ِاﻟﺮﻳٰ َﺢ ﺑ ْ ً
اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 57
اور وه ايسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھيجتا ہے کہ وه خوش کر ديتی ہيں
) (١يہاں تک کہ جب وه ہوائيں بھاری بادلوں کو اٹھا ليتی ہيں ) (٢تو ہم اس بادل کو کسی خشک
سرزمين کی طرف ہانک لے جاتے ہيں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہيں پھر اس پانی سے ہر
قسم کے پھل نکالتے ہيں ) (٣يوں ہی ہم مردوں کو نکال کھﮍا کريں گے تاکہ تم سمجھو )(٤۔
٥٧۔ ١اپنی الوہيت و ربوبيت کے اثبات ميں ﷲ ٰ
تعالی مزيد دالئل بيان فرما کر پھر اس سے احياء
موتی کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشرا بشير کی جمع ہے ،رحمۃ سے مراد يہاں مطر بارش ہے يعنی
بارش سے پہلے وه ٹھنڈی ہوائيں چالتا ہے جو بارش کی نويد ہوتی ہيں۔
١٥٧۔ ٢بھاری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہيں۔
٥٧۔ ٣ہر قسم کے پھل ،جو رنگوں ميں ،ذائقوں ميں ،خوشبوؤں ميں اور شکل و صورت ميں
ايک دوسرے سے مختلف ہوتے ہيں۔
٥٧۔ ٤جس طرح ہم پانی کے ذريعے مرده زمين روئيدگی پيدا کر ديتے ہيں اور وه انواع و اقسام
کے غلہ اور پھل پيدا کرتی ہے۔ اسی طرح قيامت والے دن تمام انسانوں کو ،جو مٹی ميں مل کر
مٹی ہو چکے ہونگے ہم دوباره زنده کريں گے اور پھر ان کا حساب ليں گے۔
َواﻟْ َﺒ َ ُدل َّ

ُﴫ ُف ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن ۧ 58
اﻟﻄ ّﻴ ُِﺐ َ ْﳜ ُﺮ ُج ﻧ َ َﺒﺎﺗُ ٗﻪ ِ ِاب ْذ ِن َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۚ َو َّ ِاذل ْي َﺧ ُﺒ َﺚ َﻻ َ ْﳜ ُﺮ ُج ِا َّﻻ ﻧَ ِﻜﺪً ا ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َ ِّ
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اور جو ستھری سرزمين ہوتی ہے اس کی پيداوار تو ﷲ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو
خراب ہے اس کی پيداوار بھی کم نکلتی ہے ) (١اس طرح ہم دالئل بھی طرح طرح سے بيان
کرتے ہيں ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہيں۔
ﱠ
ْ
ﱠ
َ
َ
٥٨۔ ١عالوه ازيں يہ تمثيل بھی ہوسکتی ہے۔ اَ ْلبَلَ ُد الطيﱢبُ سے مراد سريع الفہم اور البَل ُد الطيﱢبُ
سے کند ذہن ،وعظ و نصيحت قبول کرنے واال دل اور اس کے برعکس دل۔ قلب مومن يا قلب
منافق يا پاکيزه انسان اور ناپاک انسان مومن ،پاکيزه انسان اور وعظ و نصحت قبول کرنے واال
دل بارش کو قبول کرنے والی زمين کی طرح ،آيات ٰالہی کو سن کر ايمان و عمل صالح ميں
مزيد پختہ ہوتا ہے اور دوسرا دل اس کے برعکس زمين شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی
قبول ہی نہيں کرتی يا کرتی ہے تو برائے نام جس سے پيداوار بھی نکمی اور برائے نام ہوتی
ہے۔ اسی کو ايک حديث ميں اس طرح بيان کيا گيا ہے۔ رسول ﷲ نے بيان فرمايا کہ ' مجھے ﷲ
ٰ
تعالی نے علم ہدايت دے کر بھيجا ہے ،اس کی مثال اس موسال دھار بارش کی طرح ہے جو
زمين پر برسی۔ اس کے جو حصے زرخيز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کرکے چاره
اور گھاس خوب اگايا )يعنی بھرپور پيداوار دی( اور اس کے بعض حصے سخت تھے جنہوں
نے پانی کو روک ليا )اندر جذب نہيں ہوا ' تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائده اٹھايا ،خود بھی پيا۔
کھيتوں کو بھی سيراب کيا اور کاشتکاری کی اور زمين کا کچھ حصہ بالکل چٹيل تھا ،جس نے
پانی روکا اور نہ کچھ کيا۔ پس يہ اس شخص کی مثال ہے جس نے ﷲ کی دين ميں سمجھ حاصل
کی اور ﷲ نے مجھے جس چيز کے ساتھ بھيجا اس سے اس نے نفع اٹھايا ،پس خود بھی علم
حاصل کيا اور دوسروں کو بھی سکھاليا اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہيں
سيکھا اور نہ وه ہدايت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھيجا گيا )صحيح بخاری(
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا َﺧ ُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ 59
ﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ِا ٰﱄ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻓَ َﻘﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
ہم نے نوح )عليہ السالم( کو ان کی قوم کی طرف بھيجا تو انہوں نے فرمايا اے ميری قوم تم ﷲ
کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہيں مجھ کو تمہارے لئے ايک
بﮍے دن کے عذاب کا انديشہ ہے۔
ﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِاانَّ ﻟ َ َﲊٰكَ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 60
ان کی قوم کے بﮍے لوگوں نے کہا ہم تم کو صريح غلطی ميں ديکھتے ہيں )(١۔
٦٠۔ ١شرک اس طرح انسانی عقل کو ماؤف کر ديتا ہے کہ انسان کو ہدايت ،گمراہی اور
گمراہی۔ ہدايت نظرياتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی يہی قلبی ماہيت ہوئی ،ان کو حضرت نوح
عليہ السالم ،جو ﷲ کی توحيد کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے ،نعوذبا گمراه نظر
آتے تھے۔ :تھا جو ناخوب ،بتدريج وہی خوب ہوا۔ کہ غالمی ميں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمير۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﰊ ﺿَ ٰﻠ َ ٌةل َّو ٰﻟ ِﻜ ِ ّ ْﲏ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 61
انہوں نے فرمايا کہ اے ميری قوم! مجھ ميں تو ذرا بھی گمراہی نہيں ليکن ميں پروردگار عالم
کا رسول ہوں۔
ُاﺑ َ ِﻠ ّﻐ ُ ُْﲂ ِر ٰﺳ ٰﻠ ِﺖ َر ِ ّ ْﰊ َو َاﻧ َْﺼ ُﺢ ﻟَ ُ ْﲂ َو َا ْﻋ َ ُﲅ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 62
تم کو اپنے پروردگار کے پيغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خير خواہی کرتا ہوں اور ميں ﷲ کی
طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہيں۔
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َا َو َ ِﲺ ْﺒ ُ ْﱲ َا ْن َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑر ّ ُ ِْﲂ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺟﻞٍ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َرُ ْﰼ َو ِﻟ َﺘﺘَّ ُﻘ ْﻮا َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َﲪ ُْﻮ َن 63
اور کيا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ايک
ايسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصيحت کی بات آ گئی تاکہ وه
شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ ) (١اور تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔
٦٣۔ ١حضرت نوح عليہ السالم اور حضرت آدم عليہ السالم کے درميان دس قرنوں يا دس پشتوں
کا فاصلہ ہے ،حضرت نوح عليہ السالم کے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسالم پر قائم چلے آرہے
تھے پھر سب سے پہلے توحيد سے انحراف اس طرح آيا کہ اس قوم کے صالحين فوت ہوگئے
تو ان کے عقيدت مندوں نے ان پر سجده گاہيں )عبادت خانے( قائم کرديں اور ان کی تصويريں
بھی وہاں لٹکا ديں ،مقصد ان کا يہ تھا کہ اس طرح ان کی ياد سے وه بھی ﷲ کا ذکر کريں گے
اور ذکر ٰالہی ميں ان کی مشابہت اختيار کريں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے تصويروں
کے مجسمے بنا ديئے اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد يہ مجسمے بتوں کی شکل اختيار
کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہوگئی اور قوم نوح کے يہ صالحين معبود بن گئے۔ ان
حاالت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت نوح عليہ السالم کو ان ميں نبی بنا کر بھيجا جنہوں نے
ساڑھے نو سو سال تبليغ کی۔ ليکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا ،کسی نے آپ کی تبليغ کا اثر
قبول نہيں کيا باآلخر اہل ايمان کے سوا سب کو غرق کرديا گيا۔ اس آيت ميں بتاليا جارہا ہے کہ
قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کيا کہ ان ہی ميں کا ايک آدمی نبی بن کر آگيا جو انہيں
ﷲ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے؟ يعنی ان کے خيال ميں نبوت کے لئے انسان موزوں نہيں۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻣ َﻌ ٗﻪ ِﰲ اﻟْ ُﻔ ْ ِ

كل َو َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َ ِﲻ ْ َﲔ ۧ 64
سو وه لوگ ان کو جھٹالتے ہی رہے تو ہم نے نوح )عليہ السالم( کو اور ان کو جو ان کے ساتھ
کشتی ميں تھے بچا ليا اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا ان کو ہم نے غرق کر ديا۔
بيشک وه لوگ اندھے ہو رہے تھے )(١۔
٦٤۔ ١يعنی حق سے حق کو ديکھتے تھے نہ اس کو اپنانے کے لئے تيار تھے۔
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 65
َﺎﱒ ﻫ ُْﻮدًا ۭﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
َوا ِٰﱄ ﻋَﺎ ٍد َاﺧ ُ ْ
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود )عليہ السالم( کو بھيجا ) ،(١انہوں نے فرمايا اے
ميری قوم! تم ﷲ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہيں سو کيا تم نہيں ڈرتے۔
اولی ہے جن کی رہائش يمن ميں ريتلے پہاڑوں پر تھی اور اپنی قوت و
٦٥۔ ١يہ قوم عاد ،عاد ٰ
طاقت ميں بےمثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود عليہ السالم ،جو اسی قوم کے ايک فرد تھے
نبی بن کر آئے۔
ﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِاانَّ ﻟ َ َﲊٰكَ ِ ْﰲ َﺳ َﻔﺎ َﻫ ٍﺔ َّواِانَّ ﻟَﻨَ ُﻈﻨُّ َﻚ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 66
ان کی قوم ميں جو بﮍے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی ميں ديکھتے ہيں )(١
اور ہم بيشک تم کو جھوٹے لوگوں ميں سمجھتے ہيں۔
٦٦۔ ١يہ کم عقلی ان کے نزديک يہ تھی کہ بتوں کو چھوڑ کر ،جن کی عبادت ان کے آباواجداد
سے ہوتی آرہی تھی۔ ﷲ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ﻟَﻴْ َﺲ ِ ْﰊ َﺳ َﻔﺎ َﻫ ٌﺔ َّو ٰﻟ ِﻜ ِ ّ ْﲏ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 67
انہوں نے فرمايا کہ اے ميری قوم! مجھ ميں ذرا بھی کم عقلی نہيں ليکن ميں پروردگار عالم کا
بھيجا ہوا پيغمبر ہوں۔
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ُاﺑ َ ِﻠ ّﻐ ُ ُْﲂ ِر ٰﺳ ٰﻠ ِﺖ َر ِ ّ ْﰊ َو َاانَ ﻟَ ُ ْﲂ انَ ِ ٌ
ﰠ َا ِﻣ ْ ٌﲔ 68
تم کو اپنے پروردگار کے پيغام پہنچاتا ہوں اور ميں تمہارا امانتدار خير خواه ہوں۔
َا َو َ ِﲺ ْﺒ ُ ْﱲ َا ْن َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑر ّ ُ ِْﲂ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺟﻞٍ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َرُ ْﰼ ۭ َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوٓا ِا ْذ َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ ُﺧﻠَ َﻔﺎۗ َء ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻗَ ْﻮ ِم ﻧ ُْﻮحٍ َّو َزاد ُ َْﰼ ِﰲ اﻟْ َﺨﻠْ ِﻖ ﺑ َ ْ ۜﺼ َﻄ ًﺔ ۚ ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮ ْوٓا ٰا َﻻۗ َء ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ
ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 69
اور کيا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ايک
ايسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصيحت کی بات آ گئی تاکہ وه
شخص تم کو ڈرائے اور تم يہ حالت ياد کرو کہ ﷲ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشين بنايا اور
ڈيل ڈول ميں تم کو پھيالؤ زياده ديا ) (١سو ﷲ کی نعمتوں کو ياد کرو تاکہ تم کو فالح ہو۔
٦٩۔ ١ايک دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی بابت فرمايا ' اس جيسی قوت والی قوم پيدا نہيں
کی گئی ' اپنی اس قوت کے گھمنڈ ميں مبتال ہو کر اس نے کہا َم ْن اَ َش ﱡد ِمنﱠا قُ ﱠوةً ہم سے زياده
طاقتور کون ہے؟ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' جس نے انہيں پيدا کيا وه ان سے زياده قوت واال ہے '
ٰ
)حم سجده۔(١٥
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 70
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا اَﺟِ ْﺌ َﺘﻨَﺎ ِﻟﻨَ ْﻌ ُﺒﺪَ ٰ ّ َ
اهلل َو ْﺣﺪَ ٗﻩ َوﻧ ََﺬ َر َﻣﺎ َﰷ َن ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰا َابۗ ُؤانَ ۚ ﻓَ ْﺎ ِﺗﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ِﻌﺪُ انَ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
انہوں نے کہا کہ کيا ہمارے پاس اس واسطے آئے ہيں کہ ہم صرف ﷲ ہی کی عبادت کريں اور
جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ان کو چھوڑ ديں ) (١پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی
ديتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو )(٢۔
٧٠۔ ١آباؤ اجداد کی تقلي ِد ہر دور ميں گمراہی کی بنياد رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی يہی ' دليل '
پيش کی اور شرک کو چھوڑ کر ،توحيد کا راستہ اختيار کرنے پر آماده نہيں ہوئے۔ بدقسمتی
سے مسلمانوں ميں بھی اپنے بﮍوں کی تقليد کی يہ بيماری عام ہے۔
٧٠۔ ٢جس طرح قريش مکہ نے بھی رسول ﷲ کی دعوت توحيد کے جواب ميں کہا تھا ' اے ﷲ!
اگر يہ حق ہے تيری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا يا کوئی اور
دردناک عذاب ہم پر بھيج دے '۔ يعنی شرک کرتے کرتے مشرک کی مت بھی ماری جاتی ہے۔
حاالنکہ عقل مندی کا تقاضا يہ تھا کہ يہ کہا جاتا يا ﷲ اگر يہ سچ ہے اور تيری ہی طرف سے
ہے تو ہميں اسے قبول کرنے کی توفيق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پيغمبر حضرت ہود
عليہ السالم سے کہديا ،کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے ﷲ سے کہہ جس عذاب سے وه ڈراتا ہے،
بھيج دے۔
اهلل ﲠِ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ۭ ﻓَﺎﻧْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْوٓا ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺘ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ
ﻗَﺎ َل ﻗَﺪْ َوﻗَ َﻊ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ِر ْﺟ ٌﺲ َّوﻏَﻀَ ٌﺐ ۭ َا ُﲡَﺎ ِدﻟُ ْﻮﻧ ِ َْﲏ ِ ْ ٓﰲ َا ْ َﲰﺎۗ ٍء َ َّﲰ ْﻴ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َﻫﺎ ٓ َاﻧْ ُ ْﱲ َو ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ َّﻣﺎ ﻧَ َّﺰ َل ٰ ّ ُ
71
انہوں نے فرمايا کہ اب تم پر ﷲ کی طرف سے عذاب ) (١اور غضب آيا ہی چاہتا ہے کيا تم
مجھ سے ايسے ناموں کے باب ميں جھگﮍتے ہو ) (٢جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے
ٹھہرا ليا ہے؟ ان کے معبود ہونے کی ﷲ نے کوئی دليل نہيں بھيجی۔ سو تم منتظر رہو ميں بھی
تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔
٧١۔ِ ' ١رجْ س' ُ،کے معنی پليدی کے ہيں۔ ليکن يہاں يہ مقلوب )بدال ہوا( ہے ِرجْ ز ُ،سے جس کے
معنی عذاب کے ہيں۔ يا پھر ِرجْ سُ  ُ،يہاں نارضگی اور غضب کے معنی ميں ہے )ابن کثير(
٧١۔ ٢اس سے مراد وه نام ہيں جو انہوں نے اپنے معبودوں کے رکھے ہوئے تھے ً
مثال صدا،
صمود ،ھبا۔ وغيره جيسے قوم نوح کے پانچ بت تھے جن کے نام ﷲ نے قرآن ميں ذکر کئے ہيں
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جيسے مشرکين عرب کے بتوں کے نام تھے۔ ال ت ،ع ﱠز ٰیَ ،منَات ھُبَل وغيره۔ يا جيسے آج کل
کے مشرکانہ عقائد واعمال ميں ملوث لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہيں۔ مثال داتا گنج بخش،
خواجہ غريب نواز ،بابا فريد شکر گنج ،مشکل کشا وغيره جن کے معبود يا مشکل کشا وگنج
بخش وغيره ہونے کی کوئی دليل ان لوگوں کے پاس نہيں ہے۔
ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻣ َﻌ ٗﻪ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ َوﻗَ َﻄ ْﻌﻨَﺎ دَاﺑ َِﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻣُﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۧ 72

غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھيوں کو اپنی رحمت سے بچا ليا اور ان لوگوں کی جﮍ کاٹ
دی جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا اور ايمان النے والے نہ تھے )(١۔
٧٢۔ ١اس قوم پر باد تند کا عذاب آيا جو سات راتيں اور آٹھ دن مسلسل جاری رہا جس نے ہرچيز
کو تہس نہس کر کے رکھ ديا اور يہ قوم عاد کے لوگ ،جنہيں اپنی قوت پر بﮍا ناز تھا ،ان کے
الشے کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمين پر پﮍے نظر آتے تھے )ديکھئے سورة
الحاقہ ٦۔ ٨سوره ھود۔ ٥٣۔ ٥٦سوره احقاف ٤٢۔ ٢٥آيات(
ﰻ ِ ْ ٓﰲ َا ْر ِض ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ْﺗ ُ ْﲂ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ۭ ٰﻫ ِﺬﻩٖ انَ ﻗَ ُﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ٰاﻳ َ ًﺔ ﻓَ َﺬ ُر ْوﻫَﺎ اتَ ْ ُ ْ
اهلل َو َﻻ
َﺎﱒ ٰﺻ ِﻠ ًﺤﺎ ۘ ﻗَﺎ َل ٰﻳ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
َوا ِٰﱄ ﺛَ ُﻤ ْﻮ َد َاﺧ ُ ْ
َ
ُ
ﺗَ َﻤ ُّﺴ ْﻮﻫَﺎ ﺑ ُِﺴ ْ ۗﻮ ٍء ﻓَﻴَ ْﺎﺧُﺬ ْﰼ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 73
اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح )عليہ السالم( کو بھيجا ) (١انہوں نے فرمايا اے
ميری قوم! تم ﷲ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہيں۔ تمہارے پاس تمہارے
پروردگار کی طرف سے ايک واضح دليل آچکی ہے يہ اونٹنی ہے ﷲ کی جو تمہارے لئے دليل
ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ ﷲ کی زمين ميں کھاتی پھرے اور اسکو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی
مت لگانا کہ کہيں تم کو دردناک عذاب آ پکﮍے۔
ٰ
القری ميں رہائش پذير تھے  ٩ہجری ميں تبوک
٧٣۔ ١يہ ثمود ،حجاز اور شام کے درميان وادی
جاتے ہوئے رسول ﷲ اور آپ کے صحابہ کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا ،جس پر آپ
نے صحابہ سے فرمايا کہ معذب قوموں کے عالقے سے گزرو تو روتے ہوئے ،يعنی عذاب
ٰالہی سے پناه مانگتے ہوئے گزرو )صحيح بخاری( ان کی طرف حضرت صالح عليہ السالم نبی
بنا کر بھيجے گئے۔ يہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے پيغمبر سے مطالبہ کيا کہ پتھر
کی چٹان سے ايک اونٹنی نکال کر دکھا ،جسے ہم نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ديکھيں۔
حضرت صالح عليہ السالم نے ان سے عہد ليا کہ اس کے بعد اگر ايمان نہ الئے تو وه ہالک کر
ديئے جائيں گے۔ چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی۔ اس اونٹنی کے
متعلق انہيں تاکيد کر دی گئی کہ اسے بری نيت سے کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب ٰالہی کی
گرفت ميں آجاؤ گے۔ ليکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈاال ،جس کے تين دن بعد
ص ْي َحۃ ،سخت چيخ اور َرجْ فَۃ ،زلزلہ( کے عذاب سے ہالک کر ديا گيا ،جس سے
انہيں چنگھاڑ ) َ
وه اپنے گھروں ميں اوندھے کے اوندھے پﮍے ره گئے۔
َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوٓا ِا ْذ َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ ُﺧﻠَ َﻔﺎۗ َء ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻋَﺎ ٍد َّوﺑ َ َّﻮاَ ُ ْﰼ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو َن ِﻣ ْﻦ ُﺳﻬ ُْﻮ ِﻟﻬَﺎ ﻗُ ُﺼ ْﻮ ًرا َّوﺗَ ْﻨ ِﺤ ُﺘ ْﻮ َن اﻟْﺠِ َﺒﺎ َل ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ۚ ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮ ْوٓا ٰا َﻻۗ َء ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺜ َْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض
ُﻣ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ 74
تم يہ حالت ياد کرو کہ ﷲ ٰ
تعالی نے تم کو عاد کے بعد جانشين بنايا اور تم کو زمين پر رہنے کا
ٹھکانا ديا کہ نرم زمين پر محل بناتے ہو ) (١اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان ميں گھر بناتے
ہو ) (٢سو ﷲ ٰ
تعالی کی نعمتوں کو ياد کرو اور زمين ميں فساد مت پھيالؤ )(٣۔
٧٤۔ ١اس کا مطلب ہے کہ نرم زمين سے مٹی لے لے کر اينٹيں تيار کرتے ہو اور اينٹوں سے
محل ،جيسے آج بھی بھٹوں پر اسی طرح مٹی سے اينٹيں تيار کی جاتی ہيں۔
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٧٤۔ ٢يہ ان کی قوت ،صالحيت اور مہارت فن کا اظہار ہے۔
٧٤۔ ٣يعنی ان نعمتوں پر ﷲ کا شکر کرو اور اس کی اطاعت کا راستہ اختيار کرو ،نہ کہ کفران
نعمت اور معصيت کا ارتکاب کرکے فساد پھيالؤ۔
ﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـﺘَ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ ُﺘﻀْ ِﻌ ُﻔ ْﻮا ِﻟ َﻤ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َاﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َا َّن ٰﺻ ِﻠ ًﺤﺎ ُّﻣ ْﺮ َﺳ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْر ِﺳ َﻞ ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 75
ان کی قوم ميں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غريب لوگوں سے جو کہ ان ميں سے ايمان لے
آئے تھے پوچھا کيا تم کو اس بات کا يقين ہے کہ صالح )عليہ السالم( اپنے رب کی طرف سے
بھيجے ہوئے ہيں؟ انہوں نے کہا کہ بيشک ہم تو اس پر پورا يقين رکھتے ہيں جو ان کو دے کر
بھيجا ہے )(١۔
٧٥۔ ١يعنی جو دعوت توحيد وه لے کر آئے ہيں ،وه چونکہ فطرت کی آواز ہے ،ہم تو اس پر
ايمان لے آئے ہيں ،باقی رہی يہ بات کہ صالح واقعی ﷲ کے رسول ہيں؟ جو ان کا سوال تھا اس
سے ان اہل ايمان نے مزاحمت ہی نہيں کی کيونکہ ان کے رسول من ﷲ ہونے کو وه بحث کے
قابل ہی نہيں سمجھتے تھے۔ ان کے نزديک ان کی رسالت ايک مسلمہ حقيقت و صداقت تھی۔
جيسا کہ فی الواقع تھی۔
ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوٓا ِاانَّ ِاب َّ ِذل ْ ٓي ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 76
وه متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر يقين الئے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکرين ہيں )(٢۔
٧٦۔ ١اس معقول جواب کے باوجود وه اپنے استکبار اور انکار پر اڑے رہے۔
ﻓَ َﻌ َﻘ ُﺮوا اﻟﻨَّﺎﻗَ َﺔ َو َﻋ َﺘ ْﻮا َﻋ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ٰﺼ ِﻠ ُﺢ اﺋْ ِﺘﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ِﻌﺪُ انَ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ 77
پس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈاال اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے
لگے کہ اے صالح! جس کی آپ ہم کو دھمکی ديتے تھے اس کو منگوائيے اگر آپ پيغمبر ہيں۔
ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّاﻟﺮ ْﺟ َﻔ ُﺔ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ِ ْﰲ د َِار ِ ْﱒ ٰﺟ ِﺜ ِﻤ ْ َﲔ 78
پس ان کو زلزلہ نے آپکﮍا ) (١اور وه اپنے گھروں ميں اوندھے اوندھے پﮍے ره گئے۔
صي َْحۃ) ُ،ُ،چيخ( کا۔ جس سے معلوم ہوتا
٧٨۔ ١يہاں َرجْ فَہ) ُ،زلزلے( کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام پر َ
ہے کہ يہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آيا۔ اوپر سے سخت چيخ اور نيچے سے زلزلہ۔ ان دونوں
عذابوں نے انہيں تہس نہس کرکے رکھ ديا۔
ﻓَﺘَ َﻮ ٰ ّﱃ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َوﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ﻟَﻘَﺪْ َاﺑْﻠَ ْﻐ ُﺘ ُ ْﲂ ِر َﺳ َ َﺎةل َر ِ ّ ْﰊ َوﻧ ََﺼ ْﺤ ُﺖ ﻟَ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ُ ِﲢﺒُّ ْﻮ َن اﻟ ٰﻨّ ِﺼ ِﺤ ْ َﲔ 79
اس وقت )صالح عليہ السالم( ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے ) (١کہ اے ميری
قوم ميں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا ديا تھا اور ميں نے تمہاری خير خواہی کی
ليکن تم لوگ خير خواہوں کو پسند نہيں کرتے۔
٧٩۔ ١يہ يا تو ہالکت سے قبل کا خطاب ہے يا پھر ہالکت کے بعد اسی طرح کا خطاب ہے ،جس
طرح رسول ﷲ نے جنگ بدر ختم ہونے کے بعد جنگ بدر ميں مشرکين کی الشوں سے خطاب
فرمايا تھا۔
َوﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ َااتَ ْ ﺗ ُْﻮ َن اﻟْ َﻔﺎ ِﺣﺸَ َﺔ َﻣﺎ َﺳـ َﺒ َﻘ ُ ْﲂ ﲠِ َﺎ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 80
اور ہم نے لوط )عليہ السالم( کو بھيجا ) (١جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا کہ تم ايسا فحش
کام کرتے ہو جس کا تم سے پہلے کسی نے دنيا جہان والوں ميں سے نہيں کيا۔
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٨٠۔ ١يہ حضرت لوط عليہ السالم حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بھتيجے تھے اور حضرت
ابراہيم عليہ السالم پر ايمان النے والوں ميں سے تھے پھر ان کو بھی ﷲ ٰ
تعالی نے ايک عالقے
ميں نبی بنا کر بھيجا۔ يہ عالقہ اردن اور بيت المقدس کے درميان تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے،
يہ زمين سرسبز اور شاداب تھی اور يہاں ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی قرآن نے
اس جگہ کو ُم ْئوتَفِ َکۃ ُ،يا ْ
مؤتَفِ َکات ُ،کے الفاظ سے ذکر کيا ہے۔ حضرت لوط عليہ السالم نے غالبًا
سب سے پہلے يا دعوت توحيد کے ساتھ ہی) ،جو ہر نبی کی بنيادی دعوت تھی اور سب سے
پہلے وه اس کی دعوت اپنی قوم کو ديتے تھے۔ جيسا کہ پچھلے نبيوں کے حوالے ميں ،جن کا
ذکر ابھی گزرا ہے ،ديکھا جاسکتا ہے۔( دوسری بﮍی خرابی مردوں کے ساتھ بد فعلی ،قوم لوط
ميں تھی ،اس کی شناخت و قباحت بيان فرمائی۔ اس کی وجہ يہ معلوم ہوتی ہے کہ يہ ايک ايسا
گناه ہے جسے دنيا ميں سب سے پہلے اسی قوم لوط نے کيا ،اس گناه کا نام ہی لواطت پﮍ گيا۔
اس لئے مناسب سمجھا گيا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاه کيا جائے۔ عالوه
ازيں حضرت ابراہيم عليہ السالم کے ذريعے دعوت توحيد بھی يہاں پہنچ چکی ہوگی ،لواطت
کی سزا ميں ائمہ کے درميان اختالف ہے ،بعض ائمہ کے نزديک اس کی وہی سزا ہے جو زنا
کی ہے يعنی مجرم اگر شادی شده ہو تو رجم ،غير شادی شده ہو تو سو کوڑے۔ بعض کے
نزديک اس کی سزا ہی رجم ہے چاہے مجرم کيسا بھی ہو اور بعض کے نزديک فاعل اور
مفعول دونوں کو قتل کر دينا چاہئے۔ البتہ امام ابو حنيفہ صرف تعزيری سزا کے قائل ہيں ،حد
کے نہيں۔
ﴪﻓُ ْﻮ َن 81
ِاﻧَّ ُ ْﲂ ﻟَ َﺘ ْﺎﺗ ُْﻮ َن ّ ِاﻟﺮ َﺟﺎ َل ﺷَ ﻬ َْﻮ ًة ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ۭ ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ ْﻮ ٌم ُّﻣ ْ ِ
تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو ) (١عورتوں کو چھوڑ کر ) (٢بلکہ تم تو حد ہی سے
گزر گئے ہو )(٣
٨١۔ ١يعنی مردوں کے پاس تم اس بےحيائی کے کام کے لئے محض شہوت رانی کی غرض
سے آتے ہو ،اس کے عالوه تمہاری اور کوئی غرض ايسی نہيں ہوتی جو موافق عقل ہو۔ اس
لحاظ سے جاہلوں کی طرح تھے يا محض شہوت رانی کے لئے ايک دوسرے پر چﮍھتے ہيں۔
١٨١۔ ٢جو قضائے شہوت کا اصل محل اور حصول لذت کی اصل جگہ ہے۔ يہ ان کی فطرت
کے مسخ ہونے کی طرف اشاره ہے ،يعنی ﷲ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکين کے لئے
عورت کی شرم گاه کو اس کا محل اور موضع بنايا ہے اور ان ظالموں نے اس سے تجاوز
کرکے مرد کی دبر کو اس کے لئے استعمال کرنا شروع کر ديا۔
٨١۔ ٣ليکن اب يہ فطرت صحيحہ سے انحراف اور حدود ٰالہی سے تجاوز کو مغرب کی ' مہذب
' قوموں نے اختيار کر ليا ہے تو يہ انسان کا بنيادی حق قرار پا گيا ہے ،جس سے روکنے کا
کسی کو حق حاصل نہيں ہے۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہوگيا ہے۔ اور يہ
سرے سے جرم ہی نہيں رہا۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن َﺟ َﻮ َاب ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮ ُ ْﱒ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳَﺘِ ُ ْﲂ ۚ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُاانَ ٌس ﻳ َّ َﺘ َﻄﻬ َُّﺮ ْو َن 82
اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پﮍا بجز اس کے آپس ميں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو
اپنی بستی سے نکال دو۔ يہ لوگ بﮍے پاک صاف بنتے ہيں )(١۔
٨٢۔ ١يہ حضرت لوط کو بستی سے نکالنے کی علت ہے۔ باقی ان کی پاکيزگی کا اظہار يا تو
حقيقت کے طور پر ہے اور مقصد ان کا يہ ہوا کہ يہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہيں ،اس
ليئے بہتر ہے کہ يہ ہمارے ساتھ ہماری بستی ميں ہی نہ رہيں اور تمسخر کے طور پر انہوں
نے ايسا کيا۔
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ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َاﻫ َ ٗ ْٓهل ِا َّﻻ ا ْﻣ َﺮ َاﺗَ ٗﻪ ڮ َﰷﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪْﻳ َﻦ 83
سو ہم نے لوط )عليہ السالم( کو اور ان کے گھر والوں کو بچا ليا بجز ان کی بيوی کے کہ وه ان
ہی لوگوں ميں رہی جو عذاب ميں ره گئے تھے )(١
٨٣۔ ١يعنی وه ان لوگوں ميں باقی ره گئی۔ جن پر ﷲ کا عذاب آيا۔ کيونکہ وه بھی مسلمان نہيں
تھی اور اس کی ہمدردياں بھی مجرمين کے ساتھ تھيں بعض نے اس کا ترجمہ ' ہالک ہونے
والوں ميں سے ' کيا ہے۔ ليکن يہ الزمی معنی ہيں ،اصل معنی وہی ہيں۔
َو َا ْﻣ َﻄ ْﺮانَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣ َﻄ ًﺮا ۭﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 84ۧ
اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مينہ ) (١برسايا پس ديکھو تو سہی ان مجرموں کا انجام کيسا
ہوا۔)(٢
٨٤۔ ١يہ خاص طرح کا مينہ کيا تھا؟ پتھروں کا مينہ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ،ہم نے
ان پر تہ بہ تہ پتھروں کی بارش برسائی اس سے پہلے فرمايا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نيچے
اوپر کر ديا۔
٨٤۔٢يعنی اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ديکھئے تو سہی جو لوگ اعالنيہ ﷲ کی معاصی کا
ارتکاب اور پيغمبروں کی تکذيب کرتے ہيں ،ان کا انجام کيا ہوتا ہے۔
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ْﺗ ُ ْﲂ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ ﻓَ َﺎ ْوﻓُﻮا ْاﻟ َﻜ ْﻴ َﻞ َواﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان َو َﻻ ﺗَ ْﺒﺨ َُﺴﻮا اﻟﻨَّ َﺎس َا ْﺷـ َﻴﺎۗ َء ُ ْﱒ َو َﻻ
َﺎﱒ ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ ۭﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
َوا ِٰﱄ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ َاﺧ ُ ْ
ﺗُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْﺻ َﻼ ِهحَﺎ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ٨5ۚ
اور ہم نے مدين کی طرف ان کے بھائی شعيب )عليہ اسالم( کو بھيجا ) (١انہوں نے فرمايا اے
ميری قوم! تم ﷲ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں تمہارے پاس تمہارے
پروردگار کی طرف سے واضح دليل آچکی ہے پس تم ناپ اور تول پورا پورا کيا کرو اور
لوگوں کو ان کی چيزيں کم کر کے مت ) (٢دو اور روئے زمين ميں اس کے بعد اس کی درستی
کر دی گئی فساد مت پھيالؤ يہ تمھارے لئے نافع ہے اگر تم تصديق کرو۔
٨٥۔ ١مدين حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بيٹے يا پوتے کا نام تھا پھر انہيں کی نسل پر مبنی
قبيلے کا نام مدين اور جس بستی ميں يہ رہائش پذير تھے اس کا نام بھی مدين پﮍ گيا۔ يوں اس کا
اطالق قبيلے اور بستی دونوں پر ہوتا ہے۔ يہ بستی حجاز کے راستے ميں معان کے قريب انہی
کو قرآن ميں دوسرے مقام پر اَصْ َحابُ األ ْي َک ِۃ )بن کے رہنے والے( بھی کہا گيا ہے۔ ان کی
طرف حضرت شعيب عليہ السالم نبی بنا کر بھيجے گئے )ديکھئے الشعرا۔  ١٧٦کا حاشيہ(
ملحوظہ :ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گيا ہے ،جس کا مطلب اسی قوم اور قبيلے کا فرد ہے
جس کو بعض جگہ رسول منھم يا من انفسہم سے بھی تعبير کی گيا ہے ،اور مطلب ان سب کا يہ
ہے کہ رسول اور نبی انسانوں ميں سے ہی ايک انسان ہوتا ہے جسے ﷲ ٰ
تعالی لوگوں کی ہدايت
کے ليے چن ليتا ہے اور وحی کے ذريعے سے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرماتا ہے۔
٨٥۔ ٢دعوت توحيد کے بعد اس قوم ميں ناپ تول کی بﮍی خرابی تھی ،اس سے انہيں منع فرمايا
اور پورا پورا ناپ اور تول کر دينے کی تلقين کی۔ يہ کوتاہی بھی بﮍی خطرناک ہے جس سے
اس قوم کا اخالق پستی اور گراوٹ کا پتہ چلتا ہے جس کے اندر يہ ہو۔ يہ بدترين خيانت ہے کہ
پيسے پورے لئے جائيں اور چيز کم دی جائے۔ اس لئے سوره ُمطَفﱢفِيْن ميں ايسے لوگوں کی
ہالکت کی خبر دی گئی ہے۔
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ﴏ ٍاط ﺗ ُْﻮ ِﻋﺪُ ْو َن َوﺗ َُﺼ ُّﺪ ْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
َو َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﻌﺪُ ْوا ﺑ ُ ِّ
اهلل َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِﺑ ٖﻪ َوﺗَ ْﺒﻐ ُْﻮﳖَ َﺎ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ ۚ َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوٓا ِا ْذ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ﻓَ َﻜ َّ َﱶُ ْﰼ ۠ َواﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ
ِﲁ ِ َ
اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ 86
اور تم سﮍکوں پر اس غرض سے مت بيٹھا کرو کہ ﷲ پر ايمان النے والوں کو دھمکياں دو اور
ﷲ کے راه سے روکو اور اس ميں کجی کی تالش ميں لگے رہو ) (١اور اس حالت کو ياد کرو
جب تم کم تھے پھر ﷲ نے تم کو زياده کر ديا اور ديکھو کہ کيسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔
٨٦۔ ١ﷲ کے راستے سے روکنے کے لئے ﷲ کے راستے ميں کجياں تالش کرنا۔ يہ ہر دور
کے نافرمانوں کا محبوب مشغلہ رہا ہے جس کے نمونے آجکل کے متجدين اور فرنگيت زده
لوگوں ميں نظر آتے ہيں۔ مثالً لوگوں کو ستانے کے لئے بيٹھنا ،جيسے عام طور پر اوباش قسم
کے لوگوں کا شيوا ہے۔ يا حضرت شعيب عليہ السالم کی طرف جانے والے راستوں پر بيٹھنا
اور اس راه پر چلنے والوں کو روکنا۔ يوں لوٹ مار کی غرض سے ناکوں پر بيٹھنا تاکہ آنے
جانے والوں کا مال سلب کرليں ،يا بعض کے نزديک محصول اور چونگی وصول کرنے کے
لئے ان کے راستوں پر بيٹھنا۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ سارے ہی مفہوم صحيح ہو سکتے ہيں
کيونکہ ممکن ہے کہ وه سب ہی کچھ کرتے ہوں۔ )فتح القدير(
اهلل ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ ۚ َوﻫ َُﻮ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﺤ ِ ِﳬ ْ َﲔ 87
َوا ِْن َﰷ َن َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب َّ ِذل ْ ٓي ُا ْر ِﺳﻠْ ُﺖ ِﺑ ٖﻪ َو َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ﻟ َّ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ﻓَ ْﺎﺻ ِ ُﱪ ْوا َﺣ ٰ ّﱵ َ ْﳛ ُ َﲂ ٰ ّ ُ
ِٕ
ِٕ
اور اگر تم ميں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھيجا گيا ايمان لے آئے ہيں
اور کچھ ايمان نہيں الئے تو ذرا ٹھہر جاؤ! يہاں تک کہ ہمارے درميان ﷲ فيصلہ کئے ديتا ہے
اور وه سب فيصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔
٨٧۔ ١کفر پر صبر کرنے کا حکم نہيں ہے بلکہ اس کے لئے تہديد اور سخت وعيد ہے کيونکہ
ﷲ ٰ
تعالی کا فيصلہ اہل حق کا اہل باطل پر فتح و غلبہ ہی ہوتا ہے۔ يہ ايسے ہی ہے جيسے
دوسرے مقام پر فرمايا )فَتَ َربﱠص ُْٓوا اِنﱠا َم َع ُك ْم ﱡمت ََربﱢصُوْ نَ ( 9۔ التوبہ((52:

پاره 09

ﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ا ْﺳـﺘَ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻟ َ ُﻨ ْﺨ ِﺮ َﺟﻨ َّ َﻚ ﻳٰﺸُ َﻌ ْﻴ ُﺐ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ِﺘﻨَﺎ ٓ َا ْو ﻟَ َﺘ ُﻌ ْﻮد َُّن ِ ْﰲ ِﻣﻠ َّ ِﺘﻨَﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َا َوﻟ َ ْﻮ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻛ ِﺮ ِﻫ ْ َﲔ ۣ 88
ان قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعيب! ہم آپ کو اور آپ کے ہمراه جو ايمان والے
ہيں ان کو اپنی بستی سے نکال ديں گے اال يہ کہ تم ہمارے مذہب ميں پھر آجاؤ ) (١شعيب عليہ
السالم نے جواب ديا کہ کيا ہم تمہارے مذہب ميں آجائيں گو ہم اس کو مکروه ہی سمجھتے ہوں۔
٨٨۔ ١ان سرداروں کے تکبر اور سرکشی کا اندازه کيجئے کہ انہوں نے ايمان اور توحيد کی
دعوت کو ہی رد نہيں کيا بلکہ اس سے بھی تجاوز کرکے ﷲ کے پيغمبر اور اس پر ايمان النے
والوں کو دھمکی دی يا تو اپنے آبائی مذہب ميں واپس آجاؤ نہيں تو ہم تمہيں يہاں سے نکال ديں
گے۔ اہل ايمان کے لئے اپنے سابق مذہب کی طرف واپسی کی بات تو قابل فہم ہے کيونکہ انہوں
نے کفر چھوڑ کر ايمان اختيار کيا تھا۔ ليکن حضرت شعيب عليہ السالم کو بھی ملت اَبائی کی
طرف لوٹنے کی دعوت اس لحاظ سے تھی کہ وه انہيں بھی نبوت اور تبليغ ودعوت سے پہلے
اپنا مذہب ہی سمجھتے تھے کو حقيقتا ايسا نہ ہو۔ يا بطور تغليب انہيں بھی شامل کر ليا ہو۔ ) (٢يہ
سوال مقدر کا جواب ہے اور ہمزه انکار کے لئے اور واو حاليہ ہے۔ يعنی کيا تم ہميں اپنے مذہب
کی طرف لوٹاؤ گے يا ہميں اپنى بستی سے نکال دوگے دراَں حاليکہ ہم اس مذہب کی طرف لوٹنا
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اور اس بستی سے نکلنا پسند نہ کرتے ہوں؟مطلب يہ ہے کہ تمہارے ليے يہ بات مناسب نہيں
ہے کہ تم ہميں ان ميں سے کسی ايک بات کے اختيار کرنے پر مجبور کرو۔
ﻗَ ِﺪ اﻓْ َ َﱰﻳْﻨَﺎ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﳾ ٍء ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ۭ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َرﺑُّﻨَﺎ َۭو ِﺳ َﻊ َرﺑُّﻨَﺎ ُ َّ
اهلل
اهلل ِﻣﳯْ َﺎ َۭو َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧ َّ ُﻌ ْﻮ َد ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ِا ْن ﻋُﺪْ انَ ِ ْﰲ ِﻣﻠ َّ ِﺘ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َ ٰ ّﳒﯩﻨَﺎ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
ْ
ْ
ﺗ ََﻮ َّ ْﳇﻨَﺎ َرﺑَّﻨَﺎ اﻓْﺘَ ْﺢ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑ َ ْ َﲔ ﻗَ ْﻮ ِﻣﻨَﺎ ِابﻟ َﺤ ّ ِﻖ َو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ اﻟ ٰﻔ ِﺘ ِﺤ ْ َﲔ 89
ہم تو ﷲ ٰ
تعالی پر بﮍی جھوٹی تہمت لگانے والے ہوجائيں گے اگر ہم تمہارے دين ميں آجائيں
اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے ہم کو اس سے نجات دی ) (١اور ہم سے ممکن نہيں کہ تمہارے مذہب
ميں پھر آجائيں ،ليکن ہاں يہ کہ ﷲ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کيا ہو ) (٢ہمارے رب کا
علم ہرچيز کو محيط ہے ،ہم ﷲ ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں ) (٣اے ہمارے پروردگار ہمارے اور
ہماری قوم کے درميان حق کے موافق فيصلہ کردے اور تو سب سے اچھا فيصلہ کرنے واال
ہے۔
٨٩۔ ١يعنی اگر ہم دوباره اس دين آبائی کی طرف لوٹ آئے ،جس سے ﷲ نے ہميں نجات دی ،تو
اس کا مطلب يہ ہوگا کہ ہم نے ايمان و توحيد کی دعوت دے کر ﷲ پر جھوٹ باندھا تھا؟ مطلب
يہ تھا کہ يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ ہماری طرف سے ايسا ہو۔
٩٨۔ ٢اپنا عزم ظاہر کرنے کے بعد معاملہ ﷲ کی مشيت کے سپرد کر ديا۔ يعنی ہم نے اپنی
رضامندی سے اب کفر کی طرف نہيں لوٹ سکتے۔ ہاں اگر ﷲ چاہے تو بات اور ہے۔
٨٩۔ ٣کہ وه ہميں ايمان پر ثابت رکھے گا اور ہمارے اور کفر و اہل کفر کے درميان حائل رہے
گا ،ہم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔
ﴪ ْو َن 90
َوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻟَﯩ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ ْﻌ ُ ْﱲ ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ِا ًذا ﻟَّـﺨٰ ِ ُ
ِٕ
اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعيب )عليہ السالم( کی راه پر چلوگے تو
بيشک بﮍا نقصان اٹھاؤ گے )(١
٩٠۔ ١اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا اور ناپ تول ميں کمی نہ کرنا ،يہ ان کے نزديک خسارے
والی بات تھی درآنحاليکہ ان دونوں باتوں ميں ان ہی کا فائده تھا ،ليکن دنيا والوں کی نظر ميں
نفع عاجل )دنيا ميں فوراً حاصل ہونے واال نفع( ہی سب کچھ ہوتا ہے ،جو ناپ تول ميں ڈنڈی مار
کر انہيں حاصل ہو رہا تھا ،وه اہل ايمان کی طرح آخرت کے نفع آجل )دير ميں ملنے واال نفع(
کے لئے اسے کيوں چھوڑتے۔
ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّاﻟﺮ ْﺟ َﻔ ُﺔ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ِ ْﰲ د َِار ِ ْﱒ ٰﺟ ِﺜ ِﻤ ْ َﲔ 91ٻ
پس ان کو زلزلے نے آپکﮍا سو وه اپنے گھروں ميں اوندھے کے اوندھے پﮍے ره گئے۔
٩١۔ ١امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ عذاب ميں ساری ہی چيزوں کا اجتماع ہوا پہلے بادل نے ان
پر سايہ کيا جس ميں شعلے چنگارياں اور آگ کے بھبھوکے تھے ،پھر آسمان سے سخت چيخ
آئی اور زمين سے بھونچال ،جس سے ان کی روحيں پرواز کر گئيں اور بےجان الشے ہو کر
پرندوں کی طرح گھٹنوں ميں منہ دے کر اوندھے کے اوندھے پﮍے ره گئے
ﴪْﻳ َﻦ 92
َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻐﻨَ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ڔ َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ِ
جنہوں نے شعيب عليہ السالم کی تکزيب کی تھی ان کی يہ حالت ہوگئی جيسے ان کے گھروں
ميں کبھی بسے ہی نہ تھے ) (١جنہوں نے شعيب عليہ السالم کی تکذيب کی وه ہی خسارے ميں
پﮍ گئے۔
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٩٢۔ ١يعنی جس بستی سے يہ ﷲ کے رسول اور ان کے پيروکارں کو نکالنے پر تلے ہوئے
تھے ﷲ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ايسے ہوگئے جيسے وه يہاں رہتے ہی نہ
تھے۔
٩٢۔ ٢يعنی خسارے ميں وہی لوگ رہے جنہوں نے پيغمبر کی تکذيب کی ،نہ کہ پيغمبر اور ان
پر ايمان النے والے۔ اور خساره بھی دونوں جہانوں ميں۔ دنيا ميں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور
آخرت ميں اس سے کہيں زياده عذاب شديد ان کے لئے تيار ہے۔
ﻓَﺘَ َﻮ ٰ ّﱄ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َوﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ﻟَﻘَﺪْ َاﺑْﻠَ ْﻐ ُﺘ ُ ْﲂ ِر ٰﺳ ٰﻠ ِﺖ َر ِ ّ ْﰊ َوﻧ ََﺼ ْﺤ ُﺖ ﻟَ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ ٰا ٰﳼ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ٍم ٰﻛ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ۧ 93

اس وقت شعيب عليہ السالم ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے کہ اے ميری قوم!
ميں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دئيے تھے اور ميں نے تو تمہاری خير خواہی
کی۔ پھر ميں ان کافر لوگوں پر کيوں رنج کروں )(١۔
٩٣۔ ١عذاب و تباہی کے بعد جب وه وہاں سے چلے ،تو انہوں نے وفور جذبات ميں باتيں کيں۔
اور ساتھ کہا کہ جب ميں نے حق تبليغ ادا کرديا اور ﷲ کا پيغام ان تک پہنچا ديا ،تو اب ميں
ايسے لوگوں پر افسوس کروں تو کيوں کروں؟ جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے
رہے۔
ﴬﻋ ُْﻮ َن 94
اﻟﴬا ۗ ِء ﻟَ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َّ َّ
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ﻧ ِ ٍَّّﱯ ِا َّﻻ ٓ َاﺧ َْﺬانَ ٓ َا ْﻫﻠَﻬَﺎ ِابﻟْ َﺒ ْﺎ َﺳﺎۗ ِء َو َّ َّ
اور ہم نے کسی بستی ميں کوئی نبی نہيں بھيجا وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور
تکليف ميں نہ پکﮍا ہوتا کہ گﮍگﮍائيں )(١
٩٤۔ ١مطلب يہ کہ جس کسی بستی ميں بھی ہم نے رسول بھيجا انہوں اس کی تکذيب کی جس
کی پاداش ميں ہم نے ان کو بيماری اور محتاجی ميں مبتال کر ديا جس سے مقصد يہ تھا کہ ﷲ
کی طرف رجوع کريں اور اس کی بارگا ميں گﮍگﮍائيں۔
اﻟﴪا ۗ ُء ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن 95
اﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ِﺔ اﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ َﺔ َﺣ ٰ ّﱵ َﻋ َﻔ ْﻮا َّوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻗَﺪْ َﻣ َّﺲ ٰا َابۗ َءانَ َّ َّ
اﻟﴬا ۗ ُء َو َّ َّ
ُ َّﰒ ﺑَﺪَّ ﻟْﻨَﺎ َﻣ َﲀ َن َّ
پھر ہم نے اس بد حالی کی جگہ خوش حالی ميں بدل دی ،يہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی
اور کہنے لگے کہ ہمارے آباؤ اجداد کو بھی تنگی اور راحت پيش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعتًا
پکﮍ ليا ) (١اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔
٩٥۔ ١يعنی فقر و بيماری کو صحت و عافيت سے بدل ديا جب کے ان کے اندر رجوع الی ﷲ کا
داعيہ پيدا نہيں ہوا تو ہم نے ان کو تنگ دستی کو خوش حالی سے اور بيماری کو صحت عافيت
سے بدل ديا تاکہ وه اس پر ﷲ کا شکر کريں۔ ليکن اس انقالب حال سے بھی ان کے اندر کوئی
تبديلی نہيں آئی اور انہوں نے کہا يہ تو ہميشہ سے ہوتا چال آرہا ہے تو پھر ہم نے اچانک اپنے
عذاب کی گرفت ميں لے ليا۔ اسی ليے حديث مومنوں کامعاملہ اس کے برعکس بيان فرمايا گيا
ہے۔ کہ وه اَرام وراحت ملنے پر ﷲ کا شکر ادا کرتے ہيں اور تکليف پہنچنے پر صبر سے کام
ليتے ہيں يوں دونوں ہی حالتيں ان کے ليے خير اور اجر کا باعث ہوتی ہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 96
َوﻟ َ ْﻮ َا َّن َا ْﻫ َﻞ اﻟْ ُﻘ ٰ ٓﺮي ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َواﺗ َّ َﻘ ْﻮا ﻟ َ َﻔﺘَ ْﺤﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑَ َﺮ ٰﻛ ٍﺖ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اور اگر ان بستيوں کے رہنے والے ايمان لے آتے اور پرہيزگاری اختيار کرتے تو ہم ان پر
آسمان اور زمين کی برکتيں کھول ديتے ليکن انہوں نے تکذيب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی
وجہ سے ان کو پکﮍ ليا۔
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َاﻓَ َﺎ ِﻣ َﻦ َا ْﻫ ُﻞ اﻟْ ُﻘ ٰ ٓﺮي َا ْن َّ ْاي ِﺗﳱَ ُ ْﻢ َ ْابﺳ ُـﻨَﺎ ﺑ َ َﻴﺎاتً َّو ُ ْﱒ انَ ۗﯨ ُﻤ ْﻮ َن ۭ 97

ِٕ
کيا پھر بھی ان بستيوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے کہ ان پر ہمارا عذاب شب
کے وقت آپﮍے جس وقت وه سوتے ہوں۔
َا َو َا ِﻣ َﻦ َاﻫ ُْﻞ اﻟْ ُﻘ ٰ ٓﺮي َا ْن َّ ْاي ِﺗﳱَ ُ ْﻢ َ ْاب ُﺳـﻨَﺎ ُﲵًﻰ َّو ُ ْﱒ ﻳَﻠْ َﻌ ُﺒ ْﻮ َن 98
اور کيا ان بستيوں کے رہنے والے اس بات سے بےفکر ہوگئے ہيں کہ ان پر ہمارا عذاب دن
چﮍھے آ پﮍے جس وقت کہ وه اپنے کھيلوں ميں مشغول ہوں۔
اهلل ۚ ﻓَ َﻼ َ ْاي َﻣ ُﻦ َﻣ ْﻜ َﺮ ٰ ّ ِ
َاﻓَ َﺎ ِﻣﻨُ ْﻮا َﻣ ْﻜ َﺮ ٰ ّ ِ

ﴪ ْو َن ۧ 99
اهلل ِا َّﻻ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم اﻟْﺨٰ ِ ُ
کيا پس وه ﷲ کی اس پکﮍ سے بےفکر ہوگئے۔ سو ﷲ کی پکﮍ سے بجز ان کے جن کی شامت
ہی آگئی ہو اور کوئی بےفکر نہيں ہوتا )(١
٩٩a۔ ١ان آيات ميں ﷲ ٰ
ٰ
تقوی ايسی چيز ہے کہ جس
تعالی نے پہلے يہ بيان فرمايا کہ ايمان و
بستی کے لوگ اسے اپناليں تو ان پر ﷲ ٰ
تعالی آسمان و زمين کی برکتوں کے دروازے کھول ديتا
ہے يعنی حسب ضرورت انہيں آسمان سے بارش مہيا فرماتا ہے اور زمين اس سے سيراب ہو
کر خوب پيداوار ديتی جس سے خوش حالی و فروانی ان کا مقدر بن جاتی ہے ليکن اس کے
برعکس تکذيب اور کفر کا راست اختيار کرنے پر قوميں ﷲ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی
ہيں ،پھر پتہ نہيں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھﮍی ميں عذاب آجائے اور ہنستی کھيلتی بستيوں
کو آن واحد ميں کھنڈرات بنا کر رکھ ديے اس لئے ﷲ کی ان تدبيروں سے بےخوف نہيں ہونا
چاہيئے۔ اس بےخوفی کا نتيجہ سوائے خسارے اور کچھ نيں۔ َم ْکر ُ،کے مفہوم کی وضاحت کے
لئے ديکھئے سورة آل عمران آيت ٥٤،کا حاشيہ۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﳞَ ْ ِﺪ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ِﺮﺛُ ْﻮ َن ْ َاﻻ ْر َض ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َا ْﻫ ِﻠ َﻬﺎ ٓ َا ْن ﻟ َّ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء َا َﺻ ْﺒﳯٰ ُ ْﻢ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِْﻢ ۚ َوﻧ َْﻄ َﺒ ُﻊ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ١٠٠
اور کيا ان لوگوں کو جو زمين کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہالکت کے بعد )ان واقعات
مذکور ميں ہيں( يہ بات نہيں بتالئی کہ اگر ہم چاہيں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہالک کر
ڈاليں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگاديں ،پس وه نہ سن سکيں )(١۔
١٠٠۔ ١يعنی گناہوں کے نتيجے ميں عذاب ہی نہيں آتا ،دلوں پر قفل لگ جاتے ہيں ،پر بﮍے
بﮍے عذاب بھی انہيں خواب غفلت سے بيدار نہيں کر پاتے ،ديگر بعض مقامات کی طرح يہاں
بھی ﷲ ٰ
تعالی نے ايک تو يہ بيان فرمايا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے
گناہوں کی پاداش ميں ہالک کيا ہم چاہيں تو تمہيں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہالک کر
ديں اور دوسری بات يہ بيان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے
دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے ،جس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کی حق کی آواز کے لئے ان کے کان
بھی بند ہوجاتے ہيں پھر واعظ و نصيحت ان کے لئے بيکار ہو جاتے ہيں۔ آيت ميں ہدايت تبيين
)وضاحت( کے معنی ميں ہے اسی ليے الم کے ساتھ متعدی ہے اَ َولَ ْم يَ ْھ ِد لِلﱠ ِذينَ يعنی کيا ان پر يہ
بات واضح نہيں ہوئی۔
ِﺗ ْ َ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ
كل اﻟْ ُﻘ ٰﺮي ﻧ َ ُﻘ ُّﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎۗ َﺎ ۚ َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻟ ُﻴ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْﻄ َﺒ ُﻊ ٰ ّ ُ
ِٕ
١٠١
ان بستيوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بيان کر رہے ہيں ان سب کے پاس ان کے پيغمبر
معجزات لے کر آئے پھر جس چيز کو انہوں نے ابتدا ميں جھوٹا کہہ ديا يہ بات نہ ہوئی کہ پھر
اس کو مان ليتے ) (١ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا ديتا ہے۔
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) (١جس طرح گزشتہ صفحات ميں چند انبياء کا ذکر گزرا۔ بينات سے مراد دالئل و براہين اور
معجزات دونوں ہيں۔ مقصد يہ ہے کہ رسولوں کے ذريعے سے جب تک ہم نے حجت تمام نہيں
کردی ہم نے انہيں ہالک نہيں کيا۔ کيونکہ جب تک ہم رسول نہيں بھيجتے عذاب نازل نہيں
کرتے ۔
١٠١۔ ١اس کا ايک مفہوم تو يہ ہے کہ يوم ميثاق کو جب عہد ليا گيا تھا تو يہ ﷲ کے علم ميں
ايمان النے والے نہ تھے اس لئے جب ان کے پاس رسول آئے تو ﷲ کے علم کے مطابق ايمان
نہيں الئے ،کيونکہ ان کی تقدير ميں ہی ايمان نہيں تھا جسے ﷲ نے اپنے علم کے مطابق لکھ ديا
تھا۔ جس کو حديث ميں تعبير کيا گيا ہے دوسرا مفہوم يہ ہے کہ جب پيغمبر ان کے پاس آئے تو
اس وجہ سے ان پر ايمان نہيں الئے کہ وه اس سے قبل حق کی تکذيب کر چکے تھے۔ گويا ابتدا
ميں جس چيز کی تکذيب کرچکے تھے ،يہی گناه ان کے عدم ايمان کا سبب بن گيا اور ايمان
النے کی توفيق ان سے سلب کر لی گئی ،اسی کو اگلے جملے ميں مہر لگانے سے تعبير کيا گيا
ہے۔ ) َو َما يُ ْش ِع ُر ُك ْم ۙ◌ اَنﱠھَآ اِ َذا َجا ۗ◌ َء ْ
ْصا َرھُ ْم َك َما لَ ْم
ت َال ي ُْؤ ِمنُوْ نَ ١٠٩ َونُقَلﱢبُ اَ ْفــــِٕ َدتَھُ ْم َواَب َ
ي ُْؤ ِمنُوْ ا بِ ٖ ٓه اَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة ( 6۔ االنعام (109:اور تمہيں کيا معلوم ہے يہ تو ايسے )بدبخت( ہيں کہ ان
کے پاس نشانياں بھی اَجائيں تب بھی ايمان نہ الئيں اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ ديں
گے )تو( جيسے يہ اس )قرآن( پر پہلی دفعہ ايمان نہيں الئے )ويسے پھر نہ الئيں گے(۔
َو َﻣﺎ َو َﺟﺪْ انَ ِ َﻻ ْﻛ َ ِﱶ ِ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ َﻋﻬْ ٍﺪ ۚ َوا ِْن َّو َﺟﺪْ انَ ٓ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ ﻟ َ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ١٠٢
اور اکثر لوگوں ميں وفائے عہد نہ ديکھا ) (١اور ہم نے اکثر لوگوں کو بےحکم ہی پايا۔
١٠٢۔ ١اس سے بعض نے عہد الست جو عالم ارواح ميں ليا گيا تھا ،بعض نے عذاب ٹالنے کے
لئے پيغمبروں سے جو عہد کرتے تھے ،وه عہد اور بعض نے عام عہد مراد ليا ہے جو آپس ميں
ايک دوسرے سے کرتے تھے۔ اور يہ عہد شکنی ،چاہے وه کسی بھی قسم کی ہو ،فسق ہی ہے۔
ُ َّﰒ ﺑ َ َﻌﺜْﻨَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ُّﻣ ْﻮ ٰﳼ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼﯨ ٖﻪ ﻓَ َﻈﻠَ ُﻤ ْﻮا ﲠِ َﺎ ۚ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ ١٠٣
ِٕ
موسی )عليہ السالم( کو اپنے دالئل دے کر فرعون اور اس کے امرا کے
پھر ان کے بعد ہم نے
ٰ
پاس بھيجا ) (١مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کيا۔ سو ديکھئے ان مفسدوں کا کيا انجام
ہوا )(٢۔
موسی عليہ السالم کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو مذکوره انبياء کے بعد
١٠٣۔ ١يہاں سے حضرت
ٰ
آئے جو جليل القدر پيغمبر تھے ،جنہيں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دالئل و
معجزات دے کر بھيجا تھا۔
١٠٣۔ ٢يعنی انہيں غرق کر ديا گيا ،جيسا کہ آگے آئے گا۔
َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﻳٰ ِﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ِا ِ ّ ْﱏ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٠٤ۙ
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا کہ اے فرعون ميں رب العالمين کی طرف سے پيغمبر ہوں۔
اور
ٰ
َﺣ ِﻘ ْﻴﻖٌ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َّﻻ ٓ َا ُﻗ ْﻮ َل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ١٠٥ۭ
اهلل ِا َّﻻ اﻟْ َﺤ َّﻖ ۭﻗَﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘ ُ ْﲂ ِﺑ َﺒ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ﻓَ َﺎ ْر ِﺳ ْﻞ َﻣ ِﻌ َﻲ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ميرے لئے يہی شايان ہے کہ بجز سچ کے ﷲ کی طرف کوئی منسوب نہ کروں ،ميں تمہارے
پاس ) (١تمہارے رب کی طرف سے ايک بﮍی دليل اليا ہوں ) (٢سو تو بنی اسرائيل کو ميرے
ساتھ بھيج دے۔
١٠٥۔ ١جو اس بات کی دليل ہے کہ ميں واقعی ﷲ کی طرف سے مقرر کرده رسول ہوں۔ اس
معجزے اور بﮍی دليل کی تفصيل بھی آگے آرہی ہے۔
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١٠٥۔ ٢بنی اسرائيل جن کا اصل مسکن شام کا عالقہ تھا ،حضرت يوسف عليہ السالم کے
زمانے ميں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہيں کے ہو کر ره گئے۔ فرعون نے ان کو غالم بنا
ليا تھا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا ،جس کی تفصيل پہلے سوره ،بقره ميں گزر
موسی
چکی ہے اور آئنده بھی آئے گی۔ فرعون اور اس کے درباری امراء نے جب حضرت
ٰ
موسی نے فرعون سے دوسرا مطالبہ کيا کہ بنی
عليہ السالم کی دعوت کو ٹھکرا ديا تو حضرت
ٰ
اسرائيل کو آزاد کردے تاکہ يہ اپنے آبائی مسکن ميں جاکر عزت اور احترام کی زندگی گزاريں
اور ﷲ کی عبادت کريں۔
ﻗَﺎ َل ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺟِ ﺌ َْﺖ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ﻓَ ْﺎ ِت ﲠِ َﺎ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ا ٰ ّﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١٠٦
فرعون نے کہا ،اگر آپ کوئی معجزه لے کر آئے ہيں تو اس کو اب پيش کيجئے! اگر آپ سچے
ہيں
ﻓَ َﺎﻟْ ٰﻘﻰ َﻋ َﺼﺎ ُﻩ ﻓَ ِﺎ َذا ِﮬ َﻰ ﺛُ ْﻌ َﺒ ٌﺎن ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١٠٧ښ
پس آپ نے اپنا عصا ڈال ديا ،سو دفعتا ً وه صاف ايک اژدھا بن گيا۔
َّوﻧَ َﺰ َع ﻳَﺪَ ٗﻩ ﻓَ ِﺎ َذا ِﮬ َﻰ ﺑ َ ْﻴﻀَ ﺎ ۗ ُء ِﻟﻠ ٰﻨّ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ ١٠٨ۧ
اور اپنا ہاتھ باہر نکاال سو وه يکا يک سب ديکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہوگيا
)(١۔
١٠٨۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی نے نے جو دو معجزے انہيں عطا فرمائے تھے ،اپنے صداقت کے لئے
انہيں پيش کر ديا۔
ﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِم ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن ِا َّن ﻫ َٰﺬا ﻟ َ ٰﺴ ِﺤ ٌﺮ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ۙ ١٠٩

قوم فرعون ميں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی يہ شخص بﮍا ماہر جادوگر ہے
)(٢
١٠٩۔ ١معجزے ديکھ کر ،ايمان النے کی بجائے ،فرعون کے درباريوں نے اسے جادو قرار
ديکر يہ کہہ ديا يہ تو
بﮍا ماہر جادوگر ہے جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے کيونکہ حضرت
موسی عليہ کے زمانے ميں جادو کا بﮍا زور تھا اور اس کا عام چلن تھا ،اس لئے انہوں نے
ٰ
معجزات کو بھی جادو سمجھا جس ميں سرے سے انسان کا دخل ہی نہيں ہوتا۔ خالص ﷲ کی
موسی عليہ السالم کے بارے ميں
معشيت سے ظہور ميں آتے ہيں تاہم درباريوں کو حضرت
ٰ
فرعون کو بہکانے کا موقع مل گيا۔
ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ُّ ْﳜ ِﺮ َﺟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْر ِﺿ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َذا اتَ ْ ُﻣ ُﺮ ْو َن ١١٠
يہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمين سے باہر کردے سو تم لوگ کيا مشوره ديتے ہو۔
ﴩْﻳ َﻦ ١١١ۙ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ْرﺟِ ْﻪ َو َا َﺧﺎ ُﻩ َو َا ْر ِﺳ ْﻞ ِﰲ اﻟْ َﻤﺪَ اۗﯨ ِﻦ ٰﺣ ِ ِ
ِٕ
انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ان کے بھائی کو مہلت ديجئے اور شہروں ميں ہرکاروں کو بھيج
ديجئے۔
َ ْايﺗ ُْﻮكَ ﺑ ُ ِّ
ِﲁ ٰ ِﲮ ٍﺮ ﻋَ ِﻠ ْ ٍﲓ ١١٢
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کہ وه سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس الکر حاضر کرديں )(١۔
وسی عليہ السالم کے زمانے ميں جادوگری کو بﮍا عروج حاصل تھا ،اس لئے
١١٢۔ ١حضرت م ٰ
موسی عليہ السالم کی پيش کرده معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے
حضرت
ٰ
ذريعے اس کا توڑ مہيا کرنے کا منصوبہ بنايا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا کہ فرعون اور
موسی کيا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہميں ہماری
اس کے درباريوں نے کہا اے
ٰ
زمين سے نکال دے؟ پس ہم بھی اس جيسا جادو تيرے مقابلے ميں الئيں گے ،اس کے لئے کسی
موسی عليہ السالم
ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعين کرليں جس کی دونوں پابندی کريں ،حضرت
ٰ
نے کہا نو روز کا دن اور چاشت کا وقت ہے اس حساب سے لوگ جمع ہوجائيں )سوره
ٰطہ۔٥٧۔(٥٩
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ﻟَﻨَﺎ َ َﻻ ْﺟ ًﺮا ِا ْن ُﻛﻨَّﺎ َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻠﺒ ْ َِﲔ ١١٣
َو َﺟﺎۗ َء َّ
اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے ،کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہم کو کوئی بﮍا
صلہ ملے گا۔
ﻗَﺎ َل ﻧ َ َﻌ ْﻢ َوِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ ْ َِﲔ ١١٤
فرعون نے کہا ہاں اور تم مقرب لوگوں ميں داخل ہو جاؤ گے )(١۔
١١٤۔ ١جادوگر ،چونکہ طالب دنيا تھے ،دنيا کمانے کے لئے ہی شعبده بازی کا فن سيکھتے
تھے ،اس لئے انہوں نے موقع غنيمت جانا کہ اس وقت تو بادشاه کو ہماری ضرورت الحق ہوئی
ہے کيوں نہ اس موقع سے فائده اٹھا کر زياده سے زياده اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں
نے اپنا مطالبہ اجرت ،کاميابی کی صورت ميں پيش کر ديا ،جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت
ہی نہيں بلکہ تم ميرے مقربين ميں بھی شامل ہو جاؤ گے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳼ ِا َّﻣﺎ ٓ َا ْن ﺗُﻠْ ِﻘ َﻲ َوِا َّﻣﺎ ٓ َا ْن ﻧ َّ ُﻜ ْﻮ َن َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ُﻤﻠْ ِﻘ ْ َﲔ ١١٥
ان ساحروں نے عرض کيا اے ٰ
موسی! خواه آپ ڈالئے اور يا ہم ہی ڈاليں )(١
١١٥۔ ١جادوگروں نے يہ اختيار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے ديا۔ انہيں پورا
موسی عليہ السالم کا معجزه جسے وه ايک کرتب ہی
يقين تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے ميں
ٰ
موسی عليہ السالم کو پہلے اپنے کرتب دکھانے
سمجھتے تھے ،کوئی حيثيت نہيں رکھتا اور اگر
ٰ
کا موقع دے بھی ديا تو اس سے کوئی فرق نہيں پﮍے گا ،ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت
مہيا کرليں گے۔
ﻗَﺎ َل َاﻟْ ُﻘ ْﻮا ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻟْ َﻘ ْﻮا َﲮ َُﺮ ْوٓا َا ْﻋ ُ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ْاﺳ َ ْﱰ َﻫ ُﺒ ْﻮ ُ ْﱒ َو َﺟﺎۗ ُء ْو ﺑ ِِﺴ ْﺤ ٍﺮ َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ ١١٦
ٰ
)موسی عليہ السالم( نے فرمايا کہ تم ہی ڈالو ) (١پس جب انہوں نے ڈاال تو لوگوں کی نظر بندی
کردی اور ان پر ہيبت غالب کردی اور ايک طرح کا بﮍا جادو دکھايا )(٢۔
موسی عليہ السالم چونکہ ﷲ کے رسول تھے اور ﷲ کی تائيد انہيں حاصل تھی،
١١٦۔ ١ليکن
ٰ
اس لئے انہيں اپنے ﷲ کی مدد کا يقين تھا ،لہذا انہوں نے بغير کسی خوف اور تامل کے
جادوگروں سے کہا پہلے جو تم دکھانا چاہتے ہو ،دکھاؤ! عالوه ازيں اس ميں حکمت بھی
موسی عليہ السالم کی
ہوسکتی ہے کہ جادوگروں کے پيش کرده جادو کا توڑ جب حضرت
ٰ
طرف سے معجزانہ انداز ميں پيش ہوگا تو يہ لوگوں کے لئے زياده متاثر کن ہوگا ،جس سے ان
کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لئے ايمان النا سہل ہو جائے گا۔
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١١٦۔ ٢بعض آثار ميں بتايا گيا ہے کہ يہ جادوگر  ٧٠ہزار کی تعداد ميں تھے۔ بظاہر يہ تعداد
مبالغے سے خالی نہيں ،جن ميں سے ہر ايک نے ايک ايک رسی اور ايک ايک الٹھی ميدان
ميں پھينکی ،جو ديکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھيں۔ يہ گويا بزم خويش بہت بﮍا
جادو تھا جو انہوں نے پيش کيا۔
ﱓ ﺗَﻠْ َﻘ ُﻒ َﻣﺎ َ ْاي ِﻓ ُﻜ ْﻮ َن ١١٧ۚ
َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ َا ْن َاﻟْ ِﻖ ﻋ ََﺼﺎكَ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ِ َ
موسی )عليہ السالم کو حکم ديا کہ اپنا عصا ڈال ديجئے! سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے
ہم نے
ٰ
ان کے سارے بنے بنائے کھيل کو نگلنا شروع کيا )(١
١١٧۔ ١ليکن يہ جو کچھ بھی تھا ايک تخيل شعبده بازی اور جادو تھا جو حقيقت کا مقابلہ نہيں
موسی عليہ السالم کے الٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہوگيا اور الٹھی نے
کر سکتا تھا چنانچہ
ٰ
ايک خوفناک اژدھا کی شکل اختيار کرکے سب کچھ نگل ليا۔
ﻓَ َﻮﻗَ َﻊ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َوﺑ َ َﻄ َﻞ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١١٨ۚ
پس حق ظاہر ہوگيا اور انہوں نے جو کچھ بنايا تھا سب جاتا رہا۔
ﻓَ ُﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮا ُﻫﻨَ ِ َ
ﺎكل َواﻧْﻘَﻠَ ُﺒ ْﻮا ٰﺻ ِﻐ ِﺮْﻳ َﻦ ۚ ١١٩

پس وه لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذليل ہو کر پھرے۔
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ٰ ِﲭ ِﺪ ْﻳ َﻦ ١٢٠ښ
َو ُاﻟْ ِﻘ َﻲ َّ
اور وه جو ساحر تھے سجده ميں گر گئے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨ َّﺎ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٢١ۙ
کہنے لگے ہم ايمان الئے رب العالمين پر )(١
١٢١۔ ١جادوگر جادو کے فن اور اس کی اصل حقيقت جانتے تھے يہ ديکھا تو سمجھ گئے کہ
موسی عليہ السالم نے جو کچھ يہاں پيش کيا ،جادو نہيں ہے ،يہ واقع ہی ﷲ کا نمائنده ہے اور ﷲ
ٰ
کی مدد سے ہی اس نے يہ معجزه پيش کيا ہے جس نے آن واحد ميں ہم سب کے کرتبوں پر پانی
پھير ديا۔ چنانچہ انہوں نے
موسی عليہ السالم پر ايمان النے کا اعالن کر ديا۔ اس سے يہ بات
ٰ
واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے چاہے اس پر کتنے ہی حسين غالف چﮍھا لئے جائيں اور حق
حق ہے چاہے اس پر کتنے ہی پردے ڈال ديئے جائيں تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔
َر ِ ّب ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن ١٢٢
موسی اور ہارون کا بھی رب ہے )(١
جو
ٰ
١٢٢۔ ١سجدے ميں گر کر انہوں نے رب العالمين پر ايمان النے اعالن ديا جس سے فرعونيوں
کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ يہ سجده فرعون کو کيا گيا ہے جس کی الوہيت کے وه قائل تھے اس
موسی عليہ السالم اور ہارون عليہ السالم کا رب کہہ کر واضح کرديا کہ يہ سجده
لئے انہوں نے
ٰ
ہم جہانوں کے رب کو ہی کر رہے ہيں۔ لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہيں۔
ﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن ٰا َذ َن ﻟَ ُ ْﲂ ۚ ِا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟ َ َﻤ ْﻜ ٌﺮ َّﻣ َﻜ ْﺮﺗُ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ِﻟ ُﺘ ْﺨ ِﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ٓ َا ْﻫﻠَﻬَﺎ ۚ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٢٣
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موسی پر ايمان الئے ہو بغير اس کے کہ ميں تم کو اجازت دوں؟ بيشک
فرعون کہنے لگا کہ تم
ٰ
يہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر ميں تاکہ تم سب اس شہر سے يہاں
کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقيقت معلوم ہوئی جاتی ہے )(١
١٢٣۔ ١يہ جو کچھ ہوا فرعون کے لئے بﮍا حيران کن اور تعجب خيز تھا اس لئے اسے اور تو
کچھ نہيں سوجھا ،اس نے يہی کہہ ديا کہ تم سب آپس ميں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد
ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے۔ اچھا اس کا انجام عنقريب تمہيں معلوم ہوجائے گا۔
َ ُﻻﻗَ ِّﻄ َﻌ َّﻦ َاﻳْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ َو َا ْر ُﺟﻠَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ِﺧ َﻼ ٍف ُ َّﰒ َ ُﻻ َﺻ ِﻠ ّ َﺒﻨَّ ُ ْﲂ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ١٢٤
ميں تمہارے ايک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا ،پھر تم سب کو سولی پر
لٹکا دونگا )(١
١٢٤۔ ١يعنی داياں پاؤں اور باياں ہاتھ پھر يہی نہيں سولی پر چﮍھا کر تمہيں نشان عبرت بھی بنا
دونگا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ٓ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ُﻣﻨْ َﻘ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ١٢٥ۧ
انہوں نے جواب ديا کہ ہم )مر کر( اپنے مالک ہی کے پاس جائيں گے )(١
١٢٥۔ ١اس کا ايک مفہوم تو يہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ايسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس
بات کے لئے تيار رہنا چاہيے کہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا
اس لئے کہ ہم سب کو مر کر اس کے پاس جانا ہے اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے؟ گويا
فرعون کے عذاب دنيا کے مقابلے ميں اسے عذاب آخرت سے ڈرايا گيا ہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے
کہ موت تو ہميں آنی ہی آنی ہے اس سے کيا فرق پﮍے گا کہ موت سولی پر بھی آئے يا کسی
اور طريقے سے۔
َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻨ ِﻘ ُﻢ ِﻣﻨَّﺎ ٓ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ٰا َﻣﻨَّﺎ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َءﺗْﻨَﺎ َۭرﺑَّﻨَﺎ ٓ َاﻓْ ِﺮ ْغ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َﺻ ْ ًﱪا َّو ﺗ ََﻮﻓَّﻨَﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٢٦ۧ
اور تو نے ہم ميں کون سا عيب ديکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ايمان الئے
ہيں ) (١جب وه ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فيضان فرما ) (٢اور
ہماری جان حالت اسالم پر نکال )(٣
١٢٦۔ ١يعنی تيرے نزديک ہمارا يہ عيب ہے۔ جس پر تو ہم سے ناراض ہوگيا ہے اور ہميں سزا
دينے پر تل گيا ہے۔ درآنحاليکہ يہ سرے سے عيب ہی نہيں يہ تو خوبی ہے بہت بﮍی خوبی کہ
جب حقيقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آگئی تو ہم نے اس کے مقابلے ميں تمام دنياوی مفادات
ٹھکرا ديئے اور حقيقت کو اپنا ليا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھير کر ﷲ کی
طرف کر ليا اور اس کی بارگاه ميں دست دعا ہوگئے۔
١٢٦۔ ٢تاکہ ہم تيرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کرليں ،اور حق اور ايمان پر ثابت قدم
رہيں۔
١٢٦۔ ٣اس دنياوی آزمائش سے ہمارے اندر ايمان سے انحراف آئے نہ کسی اور فتنے ميں ہم
مبتال ہوں۔
َوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِم ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َاﺗ ََﺬ ُر ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َوﻗَ ْﻮ َﻣ ٗﻪ ِﻟ ُﻴ ْﻔ ِﺴﺪُ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوﻳ َ َﺬ َركَ َو ٰا ِﻟﻬَ َﺘ َﻚ ۭﻗَﺎ َل َﺳـ ُﻨ َﻘ ِﺘّ ُﻞ َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﱒ َوﻧ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ٖﻲ ِﻧ َﺴﺎ ۗ َء ُ ْﱒ ۚ َواِانَّ ﻓَ ْﻮﻗَﻬ ُْﻢ ٰﻗﻬ ُِﺮ ْو َن
١٢٧
اور قوم فرعوں کے سرداروں نے کہا کہ کيا آپ
موسی )عليہ السالم( اور ان کی قوم يوں ہی
ٰ
رہنے ديں گے کہ وه ملک فساد کرتے پھريں ) (١اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک
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کيئے رہيں ) (٢فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بيٹوں کو قتل کرنا شروع کر ديں گے اور
عورتوں کو زنده رہنے ديں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ )(٣
١٢٧۔ ١يہ ہر دور کے مفسدين کا شيوا رہا ہے کہ وه ﷲ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت
ايمان و توحيد کو فساد سے تعبير کرتے ہيں فرعون نے بھی يہی کہا۔
ٰ
دعوی ربوبيت تھا )اَنَا َربﱡ ُك ُم ْاالَ ْع ٰلى( 79۔ الزاريات (24:ميں تمہارا
١٢٧۔ ٢فرعون کو بھی اگرچہ
بﮍا رب ہوں وه کہا کرتا تھا ليکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذريعے سے
لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے۔
قتل انبياء کا يہ پروگرام فرعونيوں کے
سکتے
ڈال
نہيں
١٢٧۔ ٣ہمارے اس انتظام ميں يہ رکاوٹ
ِ
کہنے پر بنايا گيا اس سے قبل بھی جب
موسی عليہ
موسی عليہ السالم کی والدت نہيں ہوئی تھی
ٰ
ٰ
السالم کے بعد از والدت خاتمے کے لئے اس نے بنی اسرائيل کے نوملود بچوں کو قتل کرنا
شروع کيا تھا ،ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم کی والدت کے بعد ان کو بچانے کی يہ تدبير کی
تعالی نے
ٰ
کہ موس ٰی عليہ السالم کو خود فرعون کے محل ميں پہنچوا کر اس کی گود ميں ان کی پرورش
کروائی۔ )فَلِ ٰلّ ِه ْال َم ْك ُر َج ِم ْيعًا( 13۔ الرعد(42:۔
ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ِﻪ ا ْﺳـ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻨ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو ْاﺻ ِ ُﱪ ْوا ۚ ِا َّن ْ َاﻻ ْر َض ِ ٰ ّ ِهلل ڐ ﻳُ ْﻮ ِرهثُ َﺎ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َۭواﻟْ َﻌﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ١٢٨
موسی عليہ السالم نے اپنی قوم سے فرمايا ﷲ ٰ
ٰ
تعالی کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو ،يہ
ٰ
زمين ﷲ تعالی کی ہے ،اپنے بندوں ميں سے جس کو چاہے وه مالک بنا دے اور آخر کاميابی ان
ہی کی ہوتی ہے جو ﷲ سے ڈرتے ہيں )(١۔
موسی عليہ السالم
١٢٨۔ ١جب فرعون کی طرف سے دوباره اس ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت
ٰ
نے اپنی قوم کو ﷲ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقين کی اور تسلی دی کہ اگر تم
صحيح رہے تو زمين کا اقتدار باآلخر
تمہيں ہی ملے گا
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ُا ْو ِذﻳْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن اتَ ْ ِﺗﻴَﻨَﺎ َو ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺟِ ْﺌ َﺘﻨَﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َﻋ ٰﴘ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َا ْن ﳞُّ ْ ِ َ
كل ﻋَﺪُ َّو ُ ْﰼ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ِﻠ َﻔ ُ ْﲂ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ َﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٢٩ۧ
قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ہميشہ مصيبت ہی ميں رہے ،آپ کی تشريف آوری سے قبل
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا کہ بہت جلد
بھی ) (١اور آپ کی تشريف آوری کے بعد بھی )(٢
ٰ
ﷲ تمہارے دشمن کو ہالک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمين کا خليفہ بنا دے گا
پھر تمہارا طرز عمل ديکھے گا )(٣۔
موسی عليہ السالم سے قبل ان پر ہوتے
١٢٩۔ ١يہ اشاره ہے ان مظالم کی طرف جو والدت
ٰ
رہے۔
موسی عليہ السالم کے آنے
جو
دور
نيا
يہ
کا
ستم
و
ظلم
بعد
کے
واقعہ
کے
جادوگروں
٢
۔
١٢٩
ٰ
کے بعد شروع ہوا۔
موسی عليہ السالم نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہيں بہت جلد ﷲ تمہارے دشمن کو
١٢٩۔ ٣حضرت
ٰ
ہالک کردے گا ،زمين ميں تمہيں اقتدار عطا فرمائے گا پھر تمہاری آزمائش کا نيا دور شروع
ہوگا۔ ابھی تو تکليفوں کے ذريعے سے آزمائے جا رہے ہو ،پھر انعام واکرام کی بارش کرکے
اور اختيار اور اقتدار سے بہره مند کرکے تمہيں آزمايا جائے گا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َاﺧ َْﺬانَ ٓ ٰا َل ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن ِابﻟ ِّﺴـ ِﻨ ْ َﲔ َوﻧ َ ْﻘ ٍﺺ ِّﻣ َﻦ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ﻟَ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ١٣٠
ہم نے فرعون والوں کو مبتال کيا قحط سالی ميں اور پھلوں کی کم پيداواری ميں ،تاکہ وه
نصيحت قبول کريں )(١۔
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١٣٠۔ ١آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ اور سنين سے قحط سالی۔ يعنی بارش کے
فقدان اور درختوں ميں کيﮍے وغيره لگ جانے سے پيداوار ميں کمی۔ مقصد آزمائش سے يہ تھا
کہ اس ظلم اور استکبار سے باز آجائيں جس ميں وه مبتال تھے۔
ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ُﺔ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﻨَﺎ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ۚ َوا ِْن ﺗ ُِﺼﳢْ ُ ْﻢ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٌﺔ ﻳ َّ َّﻄ َّ ُﲑ ْوا ِﺑ ُﻤ ْﻮ ٰﳼ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ َﻌ ٗﻪ ۭ َا َﻻ ٓ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٰ ۗﻃ ُ ُ ْﱒ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٣١
ِٕ
سو جب خوشحالی آجاتی تو کہتے يہ تو ہمارے لئے ہونا ہی تھا اور اگر ان کو کوئی بدحالی پيش
)موسی عليہ السالم اور ان کے ساتھيوں کی نحوست بتالتے ) (١ياد رکھو ان کی نحوست
آتی تو
ٰ
ﷲ ٰ
تعالی کے پاس ہے ) (٢ليکن ان کے اکثر لوگ نہيں جانتے۔
١٣١۔َ ١ح َسنَةُ )بھالئی( سے مراد غلے اور پھلوں کی فروانی َسيﱢئَةٌ )برائی( سے اس کے
برعکس اور قحط سالی اور پيداوار ميں کمی۔ بھالئی کا سارا کريڈٹ خود لے ليتے کہ يہ ہماری
موسی )عليہ السالم( اور اس پر ايمان النے والوں
محنت کا ثمر ہے اور بدحالی کا سبب حضرت
ٰ
کو قرار ديتے کہ يہ تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پﮍ رہے ہيں۔
١٣١۔ ٢طَائِ ُر کی معنی اڑنے واال يعنی پرنده ۔ چونکہ پرندے کے بائيں يا دائيں اڑنے سے وه
لوگ نيک فالی يا بدفالی ليا کرتے تھے۔ اس ليے يہ لفظ مطلق فال کے ليے بھی استعمال ہونے
لگ گيا اور اسی معنی ميں ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا خير يا شر ،جو خوش حالی يا قحط سالی کی
وجہ سے انہيں پہنچتا ہے اس کے اسباب ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم اور ان
تعالی کی طرف سے ہيں
ٰ
ٰ
ال اِنﱠ َما ٰط ۗ◌ ِٕٮ ُرھُ ْم ِع ْن َد ّ
کے پيروکاروں اس کا سبب نہيں۔ ) ۭ◌اَ َ ٓ
ﷲِ ( 7۔ االعراف (131:کا مطلب ہوگا
کہ ان کی بد شگونی کا سبب ﷲ کے علم ميں ہے اور وه ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور۔ يا
ﷲ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﻬْ َﻤﺎ اتَ ْ ِﺗﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳ َ ٍﺔ ِﻟ ّﺘ َ ْﺴ َﺤ َﺮانَ ﲠِ َﺎ ۙ ﻓَ َﻤﺎ َ ْﳓ ُﻦ َ َكل ِﺑ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨِ ْ َﲔ ١٣٢
اور يوں کہتے کيسی ہی بات ہمارے سامنے الؤ کہ ان کے ذريعے سے ہم پر جادو چالؤ جب
بھی تمہاری بات ہرگز نہ مانيں گے )(١
ٰ
١٣٢۔ ١يہ کفر و جحود کا ظہار ہے جس ميں وه مبتال تھے اور معجزت و آيات الہی کو اب بھی
وه جادوگری باور کرتے يا کراتے۔
ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ُّ
اﻟﻄ ْﻮﻓَ َﺎن َواﻟْ َﺠ َﺮا َد َواﻟْ ُﻘ َّﻤ َﻞ َواﻟﻀَّ َﻔﺎ ِد َع َوادلَّ َم ٰاﻳٰ ٍﺖ ُّﻣ َﻔ َّﺼ ٰﻠ ٍﺖ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻜ َﱪ ُْوا َو َﰷﻧ ُْﻮاﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ١٣٣
پھر ہم نے ان پر طوفان بھيجا اور ٹِڈياں گھن کا کيﮍا اور مينڈک اور خون ،کہ يہ سب کھلے
کھلے معجزے تھے ) (١سو وه تکبر کرتے رہے اور وه لوگ کچھ تھے ہی جرائم پيشہ۔
١٣٣۔ ١طوفان سے سيالب يا کثرت بارش ،جس ميں ہرچيز غرق ہوگئی ،يا کثرت اموات ،جس
سے ہر گھر ميں ماتم برپا ہوگيا ،ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ويرانی کے لئے مشہور ہے يہ
ٹڈياں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتيں ،جو پانی جوہﮍوں ،چھپﮍوں
ميں ہوتا ہے ،يہ مينڈک ان کے کھانوں ميں ،بستروں ميں۔ غلوں ميں غرض ہر جگہ اور ہر
طرف مينڈک ہی مينڈک ہوگئے جس سے ان کا کھانا پينا ،سونا آرام کرنا حرام ہوگيا۔ دم )خون(
سے مراد پانی کا خون بن جانا يوں پانی پينا ان کے لئے ناممکن ہوگيا ،بعض نے خون سے مراد
نکسير کی بيماری لی ہے۔ يعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہوگيا ،يہ کھلے کھلے اور
جدا جدا معجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان پر آئے۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ١٣٤ۚ
َوﻟ َ َّﻤﺎ َوﻗَ َﻊ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ّ ِاﻟﺮ ْﺟ ُﺰ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻤ ْﻮ َﳻ ا ْد ُع ﻟَﻨَﺎ َرﺑ َّ َﻚ ِﺑ َﻤﺎ َﻋﻬِﺪَ ِﻋ ْﻨﺪَ كَ ۚ ﻟَﯩ ْﻦ َﻛﺸَ ْﻔ َﺖ َﻋﻨَّﺎ ّ ِاﻟﺮ ْﺟ َﺰ ﻟ َ ُﻨ ْﺆ ِﻣ َ َّﲍ َ َكل َوﻟ َ ُﲊ ِْﺳﻠَ َّﻦ َﻣ َﻌ َﻚ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ِٕ
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موسی ہمارے لئے رب سے اس بات
اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو يوں کہتے کہ اے
ٰ
کی دعا کر ديجئے! جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے ،اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا
ديں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ايمان لے آئيں گے اور ہم بنی اسرائيل کو بھی )رہا
کر کے( آپ کے ہمراه کر ديں گے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﻛﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻋﳯْ ُ ُﻢ ّ ِاﻟﺮ ْﺟ َﺰ ِا ٰ ٓﱄ َا َﺟﻞٍ ُ ْﱒ ﺑٰ ِﻠﻐ ُْﻮ ُﻩ ِا َذا ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻨ ُﻜﺜ ُْﻮ َن ١٣٥
پھر جب ان سے عذاب کو ايک خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا ديتے ،تو وه فوراً
عہد شکنی کرنے لگتے )(١۔
١٣٥۔ ١يعنی ايک عذاب آتا تو اس سے تنگ آکر
موسی عليہ السالم کے پاس آتے تو ان کی دعا
ٰ
سے ٹل جاتا تو ايمان النے کی بجائے پھر اس کفر اور شرک پر جمے رہتے پھر دوسرا عذاب
آجاتا پھر اسی طرح کرتے يوں کچھ کچھ وقفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے ليکن ان کے دلوں
ميں جو فرعونيت اور دماغوں ميں جو تکبر تھا وه حق کی راه ميں ان کے لئے زنجير پا بنا رہا
اتنی اتنی واضح نشانياں ديکھنے کے باوجود ايمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔
ﻓَﺎﻧْ َﺘ َﻘ ْﻤﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ َﺎ ْﻏ َﺮ ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َ ِّﲓ ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو َﰷﻧ ُْﻮا َﻋﳯْ َﺎ ٰﻏ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ ١٣٦
پھر ہم نے ان سے بدلہ ليا يعنی ان کو درياؤں ميں غرق کر ديا اور اس سب سے کہ وه ہماری
آيتوں کو جھٹالتے تھے اور ان سے بالکل غفلت کرتے تھے )(١۔
١٣٦۔ ١اتنی بﮍی نشانيوں کے باوجود وه ايمان نہ النے کے لئے اور خواب غفلت سے بيدار
ہونے کے لئے تيار نہيں ہوئے باآلخر انہيں دريا ميں غرق کر ديا ،جس کی تفصيل قرآن مجيد
کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ڏ ِﺑ َﻤﺎ َﺻ َﱪ ُْوا َۭو َد َّﻣ ْﺮانَ
َو َا ْو َرﺛْﻨَﺎ اﻟْ َﻘ ْﻮ َم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ ُ ْﺴـ َﺘﻀْ َﻌ ُﻔ ْﻮ َن َﻣﺸَ ﺎ ِر َق ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﻐ َِﺎرﲠَ َﺎ اﻟ َّ ِ ْﱵ ٰﺑ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َوﺗَ َّﻤ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺖ َرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
َﻣﺎ َﰷ َن ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻊ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َوﻗَ ْﻮ ُﻣ ٗﻪ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ ِﺮ ُﺷ ْﻮ َن ١٣٧
اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کئے جاتے تھے ) (١اس سرزمين کے پورب
پچھم کا مالک بناديا جس ميں ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کا نيک وعده بنی اسرائيل کے
حق ميں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہوگيا ) (٢اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے
ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وه اونچی اونچی عمارتيں بنواتے تھے سب کو درہم
برہم کر ديا )(٣۔
١٣٧۔ ١يعنی بنی اسرائيل کو جن کو فرعون نے غالم بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا،
اس بنا پر وه فی الواقع مصر ميں کمزور سمجھے جاتے تھے کيونکہ مغلوب اور غالم تھے۔
ليکن جب ﷲ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غالم قوم کو زمين کا وارث بنا ديا۔
) (٢زمين سے مراد شام کا عالقہ فلسطين ہے جہاں ﷲ ٰ
تعالی نے عمالقہ کے بعد بنی اسرائيل کو
موسی عليہ السالم و ہارون عليہ السالم کی وفات
غلبہ عطا فرمايا شام ميں بنی اسرائيل حضرت
ٰ
کے بعد اس وقت گئے جب يوشع بن نون نے عمالقہ کو شکست دے کر بنی اسرائيل کے ليے
راستہ ہموار کرديا۔ اور زمين کے ان حصوں ميں برکتيں رکھيں يعنی شام کے عالقے ميں۔ جو
بکثرت انبياء کامسکن ومدفن رہا اور ظاہری شادابی وخوش حالی ميں بھی ممتاز ہے۔ يعنی
ظاہری وباطنی دونوں قسم کی برکتوں سے يہ زمين ماال مال رہی ہے۔ مشارق مشرق کی جمع
اور مغارب مغرب کی جمع ہے۔ حاالنکہ مشرق اور مغرب ايک ايک ہی ہيں۔ جمع سے مراد اس
ارض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہيں يعنی جہات مشرق ومغرب۔
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١٣٧۔ ٢يہ وه وعده بھی ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ عليہ السالم کی زبانی آيت نبر
 ١٢٩،١٢٨ميں فرمايا گيا ہے اور سورة قصص ميں بھی
١٣٧۔ ٣مصنوعات سے مراد کارخانے ،عمارتيں اور ہتھيار وغيره ہيں )جو وه بلند کرتے تھے(
اس سے مراد اونچی اونچی عمارتيں بھی ہوسکتی ہيں ،ہتھيار اور ديگر سامان بھی تباه کر ديا
اور ان کے باغات بھی۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ﻓَ َﺎﺗ َْﻮا ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ُﻜ ُﻔ ْﻮ َن ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﺻﻨَﺎ ٍم ﻟَّﻬ ُْﻢ ۚ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻤ ْﻮ َﳻ ا ْﺟ َﻌ ْﻞ ﻟَّﻨَﺎ ٓ ِا ٰﻟـﻬًﺎ َ َامك ﻟَﻬ ُْﻢ ٰا ِﻟﻬَ ٌﺔ ۭﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻗَ ْﻮ ٌم َ ْﲡـﻬَﻠُ ْﻮ َن ١٣٨
َو ٰﺟ َﻮ ْزانَ ِﺑﺒَ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اور ہم نے بنی اسرائيل کو دريا سے پار اتار ديا۔ پس ان لوگوں کا ايک قوم پر گزر ہوا جو اپنے
موسی! ہمارے لئے بھی ايک معبود ايسا ہی
چند بتوں سے لگے بيٹھے تھے ،کہنے لگے اے
ٰ
مقرر کر ديجئے! جيسے ان کے معبود ہيں۔ آپ نے فرمايا کہ واقعی تم لوگوں ميں بﮍی جہالت
ہے۔ )(١
١٣٨۔ ١اس سے بﮍی جہالت اور نادانی کيا ہوگی کہ جس ﷲ نے انہيں فرعون جيسے دشمن سے
نہ صرف نجات دی ،بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سميت غرق کر ديا
اور معجزانہ طر يقہ سے دريا عبور کروا ديا۔ وه دريا پار کرتے ہی اس ﷲ کو بھول کر پتھر
کے خود تراشيده معبود تالش کرنے لگ گئے۔ کہتے ہيں کہ يہ بت گائے کی شکل کے تھے جو
پتھر کی بنی ہوئی تھيں۔
ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ُﻣﺘَ َّ ٌﱪ َّﻣﺎ ُ ْﱒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َوﺑٰ ِﻄ ٌﻞ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٣٩
يہ لوگ جس کام ميں لگے ہيں يہ تباه کيا جائے گا اور ان کا يہ کام محض بےبنياد ہے )(١۔
١٣٩۔ ١يعنی مورتيوں کے پجاری جن کے حال نے تمہيں بھی دھوکے ميں ڈال ديا ،ان کا مقدر
تباہی اور ان کا يہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے۔
ﻗَﺎ َل َاﻏَ ْ َﲑ ٰ ّ ِ
اهلل َاﺑْ ِﻐ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ٰﻟﻬًﺎ َّوﻫ َُﻮ ﻓَﻀَّ ﻠَ ُ ْﲂ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٤٠
فرمايا کيا ﷲ ٰ
تعالی کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجويز کردوں؟ حاالنکہ اس نے تم کو تمام
جہان والوں پر فوقيت دی ہے )(١
١٤٠۔ ١کيا جس ﷲ نے تم پر اتنے احسانات اور تمہيں جہانوں پر فضيلت بھی عطا کی ،اسے
چھوڑ کر ميں تمہارے لئے پتھر اور لکﮍی کے تراشے ہوئے بت تالش کروں ،يعنی يہ ناشکری
اور احسان ناشناسی ميں کس طرح کر سکتا ہوں؟ اگلی آيات ميں ﷲ ت ٰ
عالی کے مزيد احسا نات کا
تذکره ہے۔
َوِا ْذ َا ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻳ َُﺴ ْﻮ ُﻣ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۚ ﻳُ َﻘ ِﺘّﻠُ ْﻮ َن َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﰼ َو ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ُﻴ ْﻮ َن ِﻧ َﺴﺎۗ َء ُ ْﰼ َۭو ِ ْﰲ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺑ َ َﻼۗ ٌء ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ١٤١ۧ
اور وه وقت ياد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچاليا جو تم کو بﮍی سخت تکليفيں
پہنچاتے تھے۔ تمہارے بيٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زنده چھوڑ ديتے
تھے اور اس ميں تمہارے پروردگار کی طرف سے بﮍی بھاری آزمائش تھی )(١
١٤١۔ ١يہ وہی آزمائشيں ہيں جن کا ذکر سوره بقره ميں بھی گزرا ہے اور سوره ابراہيم ميں بھی
آئے گا۔
ﴩ ﻓَ َ َّﱲ ِﻣ ْﻴ َﻘ ُ
ﺎت َ ِرﺑ ّ ٖ ٓﻪ َا ْرﺑ َ ِﻌ ْ َﲔ ﻟ َ ْﻴ َ ًةل ۚ َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِ َﻻ ِﺧ ْﻴ ِﻪ ﻫ ُٰﺮ ْو َن ا ْﺧﻠُ ْﻔ ِ ْﲏ ِ ْﰲ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ْﻲ َو َا ْﺻ ِﻠ ْﺢ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ
َو ٰوﻋَﺪْ انَ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﺛَ ٰﻠ ِﺜ ْ َﲔ ﻟَ ْﻴ َ ًةل َّو َاﺗْ َﻤ ْﻤﳯٰ َﺎ ِﺑ َﻌ ْ ٍ
١٤٢
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موسی )عليہ السالم( سے تيس راتوں کا وعده کيا اور دس رات مزيد سے ان تيس
اور ہم نے
ٰ
موسی
راتوں کو پورا کيا۔ سو ان کے پروردگار کا وقت پورے چاليس رات کا ہوگيا ) (١اور
ٰ
)عليہ السالم( نے اپنے بھائی ہارون )عليہ السالم( سے کہا کہ ميرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور
اصالح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا )(٢
١٤٢۔ ١فرعون اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت الحق ہوئی کہ بنی اسرائيل کی ہدايت
و رہنمائی کے لئے کوئی کتاب انہيں دی جائے۔ چنانچہ ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم
تعالی نے حضرت
ٰ
کو تيس راتوں کے لئے کوه طور پر باليا ،جس ميں دس راتوں کا اضافہ کرکے اسے چاليس کر
ديا گيا۔ حضرت موسیٰ عليہ السالم نے جاتے وقت حضرت ہارون عليہ السالم کو جو ان کے
بھائی ،بھی تھے اور نبی بھی ،اپنا جانشين مقر کر ديا تاکہ وه بنی اسرائيل کی ہدايت و اصالح کا
کام کرتے رہيں اور انہيں ہر قسم کے فساد سے بچائيں۔ اس آيت ميں يہی بيان کيا گيا ہے۔
١٤٢۔ ٢حضرت ہارون عليہ السالم خود نبی تھے اور اصالح کا کام ان کے فرائض منصبی ميں
موسی عليہ السالم نے انہيں محض تذکره تنبيہ کے طور پر يہ نصيحتيں کيں،
شامل تھا ،حضرت
ٰ
ميقات سے يہاں مراد وقت معين ہے۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِﻟ ِﻤ ْﻴ َﻘﺎ ِﺗﻨَﺎ َو َﳇَّ َﻤ ٗﻪ َرﺑ ُّ ٗﻪ ۙ ﻗَﺎ َل َر ِ ّب َا ِر ِ ْ ٓﱐ َاﻧ ُْﻈ ْﺮ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۭﻗَﺎ َل ﻟ َ ْﻦ ﺗَ ٰﺮ ِ ْﯨﲏ َو ٰﻟ ِﻜ ِﻦ اﻧ ُْﻈ ْﺮ ِا َﱃ اﻟْ َﺠ َﺒﻞِ ﻓَ ِﺎ ِن ْاﺳـﺘَـ َﻘ َّﺮ َﻣ َﲀﻧ َ ٗﻪ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ٰﺮ ِ ْﯨﲏ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﲡ ٰ َّﲆ
َرﺑ ُّ ٗﻪ ِﻟﻠْ َﺠ َﺒﻞِ َﺟ َﻌ َ ٗهل د ًَّﰷ َّوﺧ ََّﺮ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َﺻ ِﻌﻘًﺎ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻓَ َﺎق ﻗَﺎ َل ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ ﺗُﺒْ ُﺖ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ َو َاانَ َا َّو ُل اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٤٣
اور جب
موسی عليہ السالم ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتيں کيں تو عرض
ٰ
کيا کہ اے ميرے پروردگار اپنا ديدار مجھ کو کرا ديجئے کہ ميں ايک نظر تم کو ديکھ لوں
ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہيں ديکھ سکتے ) (١ليکن تم اس پہاڑ کی طرف ديکھتے رہو وه
اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے ديکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر
موسی )عليہ السالم( بےہوش ہو کر گر
تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا ديئے اور
ٰ
پﮍے ) (٢پھر جب ہوش ميں آئے تو عرض کيا ،بيشک آپ کی ذات پاک ہے ميں آپ کی جناب
ميں توبہ کرتا ہوں اور ميں سب سے پہلے آپ پر ايمان النے واال ہوں )(٣
موسی عليہ السالم طور پر گئے اور وہاں ﷲ نے ان سے براه راست گفتگو کی تو
١٤٣۔ ١جب
ٰ
حضرت
ب اَ ِرنِ ْی کہہ کر
ٰ
موسی عليہ السالم کے دل ميں ﷲ کو ديکھنے کے شوق کا اظہار َر ِ
ٰ
کيا۔ جس کے جواب ميں ﷲ تعالی نے فرمايا کہ لَ ْن ت َٰرنِ ْی تو مجھے ہرگز نہيں ديکھ سکتا اس
ی نَاْبِ ْي ٍد )ہميشہ کی نفی(
سے استدالل کرتے ہوئے مسلمانوں کے کے ايک فرقہ نے کہا کہ لَ ْن نَ ْف ُ
کے لئے آتا ہے۔ اس لئے ﷲ کا ديدار نہ دنيا ميں ممکن ہے نہ آخرت ميں۔ ليکن فرقہ کا يہ
مسلک صحيح احاديث کے خالف ہے۔ متواتر صحيح اور قوی روايات سے ثابت ہے کہ قيامت
والے دن اہل ايمان ﷲ کو ديکھيں گے اور جنت ميں بھی ديدار ٰالہی سے مشرف ہونگے ،تمام
اہل سنت کا يہی عقيده ہے۔ اس روايت کا تعلق صرف دنيا سے ہے ،دنيا ميں کوئی انسانی آنکھ
ﷲ کو ديکھنے پر قادر نہيں ہے۔ ليکن آخرت ميں ﷲ ٰ
تعالی ان آنکھوں ميں اتنی قوت پيدا فرما
دے گا کہ وه ﷲ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔
موسی عليہ السالم بےہوش ہو
١٤٣۔ ٢يعنی وه پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کرسکا اور
ٰ
کر گر پﮍے۔ حديث ميں آتا ہے کہ قيامت والے دن سب لوگ بےہوش ہونگے) ،يہ بےہوشی امام
ابن کثير کے بقول ميدان محشر ميں اس وقت ہوگی جب ﷲ ٰ
تعالی فيصلے کرنے کے لئے نزول
اجالل فرمائے گا( اور جب ہوش ميں آئيں گے تو ميں )نبی صلی ﷲ عليہ وسلم( ہوش ميں آنے
موسی عليہ السالم عرش کا پايہ
والوں ميں سب سے پہال شخص ہوں گا ،ميں ديکھوں گا کہ
ٰ
تھامے کھﮍے ہيں ،مجھے نہيں معلوم کہ وه مجھ سے پہلے ہوش ميں آئے يا انہيں کوه طور کی
ٰ
بےہوشی کے بدلے ميں ميدان محشر کی بےہوشی سے
مستثنی رکھا گيا۔ )صحيح بخاری(
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١٤٣۔ ٣تيری عظمت و جاللت کا اور اس بات کا کہ ميں تيرا عاجز بنده ہوں ،دنيا ميں تيرے
ديدار کا متحمل
نہيں ہو سکتا۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳼ ِا ِ ّﱏ ْاﺻ َﻄ َﻔ ْﻴ ُﺘ َﻚ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس ِﺑ ِﺮ ٰﺳ ٰﻠ ِ ْﱵ َوﺑ َ َِالك ِﻣ ْﻲ ڮ ﻓَﺨ ُْﺬ َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْ ُﺘ َﻚ َو ُﻛ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ ١٤٤
ارشاد ہوا اے
موسی! ميں نے پيغمبری اور اپنی ہمکالمی سے اور لوگوں پر تم کو امتياز ديا ہے
ٰ
تو جو کچھ تم کو ميں نے عطا کيا ہے اس کو لو اور شکر کرو )(١۔
موسی عليہ السالم کو مشرف کيا گيا۔
١٤٤۔ ١يہ ہم کالمی کا دوسرا موقع تھا جس سے حضرت
ٰ
اس سے قبل جب آگ لينے گئے تھے تو ﷲ نے ہم کالمی سے نوازا تھا اور پيغمبری عطا
فرمائی تھی۔
ﳾ ٍء َّﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ًﺔ َّوﺗَ ْﻔ ِﺼ ْﻴ ًﻼ ِﻟ ّ ُ ِّ
َو َﻛ َﺘ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل ِﰲ ْ َاﻻﻟْ َﻮاحِ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ۚ ﻓَﺨ ُْﺬﻫَﺎ ِﺑ ُﻘ َّﻮ ٍة َّو ْا ُﻣ ْﺮ ﻗَ ْﻮ َﻣ َﻚ َ ْايﺧ ُُﺬ ْوا ِ َاب ْﺣ َﺴـﳯِ َﺎ ۭ َﺳ ُﺎ ِور ْﻳ ُ ْﲂ د ََار اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ١٤٥
ﲁ َْ
ﰻ َْ
اور ہم نے چند تختيوں پر ہر قسم کی نصيحت اور ہرچيز کی تفصيل ان کو لکھ کر دی ) (١تم ان
کو پوری طاقت سے پکﮍ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل
کريں ) (٢اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بےحکموں کا مقام دکھالتا ہوں )(٣۔
١٤٥۔ ١گويا تورات تختيوں کی شکل ميں عطا فرمائی گئی جس ميں ان کے لئے دينی احکام،
امر و نہی تر غيب و ترتيب کی پوری تفصيل تھی۔
١٤٥۔ ٢يعنی رخصتوں کی ہی تالش ميں نہ رہيں جيسا کہ سہولت پسندوں کا حال ہوتا ہے۔
١٤٥۔ ٣مقام )دار( سے مراد تو انجام يہی ہالکت ہے يا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر
تمہيں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے۔ جس پر اس وقت عمالقہ کی
حکمرانی تھی۔ جو ﷲ کے نافرمان تھے۔ )ابن کثير(
ﴏ ُف َﻋ ْﻦ ٰاﻳٰ ِ َﱵ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ َﺘ َﻜ َّ ُﱪ ْو َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوا ِْن ﻳ َّ َﺮ ْوا ُ َّ
ﰻ ٰاﻳ َ ٍﺔ َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ﲠِ َﺎ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ َﺮ ْوا َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ ُّاﻟﺮ ْﺷ ِﺪ َﻻ ﻳَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو ُﻩ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ َﺮ ْوا
َﺳ َﺎ ْ ِ
َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ اﻟْﻐ ّ َِﻲ ﻳَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو ُﻩ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو َﰷﻧ ُْﻮا َﻋﳯْ َﺎ ٰﻏ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ ١٤٦
ميں ايسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنيا ميں تکبر کرتے ہيں ،جس کا
ان کو کوئی حق نہيں اور اگر تمام نشانياں ديکھ ليں تب بھی وه ان پر ايمان نہ الئيں ) (١اور اگر
ہدايت کا راستہ ديکھيں تو اس کو اپنا طريقہ نہ بنائيں اور اگر گمراہی کا راستے ديکھ ليں تو اس
کو اپنا طريقہ بناليں ) (٢يہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا اور ان سے
غافل رہے )(٣۔
١٤٦۔ ١تکبر کا مطلب ہے ﷲ کی آيات و احکام کے مقابلے ميں اپنے آپ کو بﮍا سمجھنا اور
لوگوں کو حقير گرداننا۔ يہ تکبر انسان کے لئے زيبا نہيں ديتا ،کيونکہ ﷲ خالق ہے اور وه اس
کی مخلوق۔ مخلوق ہو کر ،خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدايات سے اعراض و غفلت
کرنا کسی طرح بھی جائز نہيں۔ اس لئے ﷲ ٰ
تعالی کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اس اَيت ميں تکبر
کا نتيجہ بتاليا گيا ہے۔ کہ ﷲ تعا ٰلی انہيں اَيات الہی سے دور ہی رکھتا ہے اور پھر وه اتنے دور
ہوجاتے ہيں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہيں حق کی طرف النے ميں کامياب نہيں ہوتی۔ جيسا
کہ دوسرے مقام پر فرمايا )ترجمہ( جن پر تيرے رب کی بات ثابت ہوگئ وه ايمان نہيں الئيں گے
چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آجاوے حتی کہ وه دردناک عذاب ديکھ ليں۔
١٤٦۔ ٢اس ميں احکام ٰالہی سے اعراض کرنے والوں کی ايک عادت يا نفسيات کا بيان ہے کہ
ہدايت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہيں مانتے ،البتہ گمراہی کی کوئی چيز
ديکھتے ہيں تو اسے فوراً اپنا ليتے اور راه عمل بنا ليتے ہيں قرآن کريم کی بيان کرده اس
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حقيقت کا ہر دور ميں مشاہده کيا جاسکتا ہے۔ آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے ميں ح ٰتی کہ
مسلمان معاشروں ميں بھی ديکھ رہے ہيں کہ نيکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی انسان لپک
لپک کر اختيار کر رہا ہے۔
١٤٦۔ ٣يہ اس بات کا سبب بتاليا جا رہا ہے کہ لوگ نيکی کے مقابلے ميں بدی کو اور حق کے
مقابلے ميں باطل کو کيوں زياده اختيار کرتے ہيں؟ يہ سبب ہے آيات ٰالہی کی تکذيب اور ان سے
غفلت اور اعراض کا۔ يہ ہر معاشرے ميں عام ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو ِﻟ َﻘﺎۗ ِء ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َﺣﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ ۭ ﻫ َْﻞ ُ ْﳚ َﺰ ْو َن ِا َّﻻ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٤٧ۧ
اور يہ لوگ جنہوں نے ہماری آيتوں کو اور قيامت کے پيش آنے کو جھٹاليا ان کے سب کام
غارت گئے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ يہ کرتے تھے )(١۔
١٤٧۔ ١اس ميں آيات ٰالہی کی تکذيب اور احکام کا انکار کرنے والوں کا انجام بتاليا گيا ہے کہ
چونکہ ان کے عمل کی اساس عدل و حق نہيں ظلم و باطل ہے۔ اس لئے ان کا نامہ اعمال ميں
شر ہی شر ہوگا جس کی کوئی قيمت ﷲ کے ہاں نہ ہوگی۔ اور اس شر کا بدلہ ان کو وہاں ضرور
ديا جائے گا۔
َو َّاﲣ ََﺬ ﻗَ ْﻮ ُم ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ِﻣ ْﻦ ُﺣ ِﻠ ِ ّ ِﳱ ْﻢ ِ ْﲺ ًﻼ َﺟ َﺴﺪً ا َّ ٗهل ﺧ َُﻮ ٌار ۭ َاﻟَ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ َ ِﳫّ ُﻤﻬ ُْﻢ َو َﻻ ﳞَ ْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۘ ِا َّﲣ َُﺬ ْو ُﻩ َو َﰷﻧ ُْﻮا ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٤٨
موسی عليہ السالم کی قوم نے ان کے بعد اپنے زيوروں کا ايک بچھﮍا معبود ٹھہرا ليا جو
اور
ٰ
کہ ايک قالب تھا جس ميں ايک آواز تھی۔ کيا انہوں نے يہ نہ ديکھا کہ وه ان سے بات نہيں کرتا
تھا اور نہ کوئی راه بتالتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار ديا اور بﮍی بے انصافی کا کام کيا
)(١
موسی عليہ السالم جب چاليس راتوں کے لئے کوه طور پر گئے تو پيچھے سے سامری
١٤٨۔١
ٰ
نامی شخص نے سونے کے زيورات اکھٹے کرکے ايک بچھﮍا تيار کيا جس ميں اس نے
جبرائيل عليہ السالم کے گھوڑے کے سموں کے نيچے کی مٹی بھی ،جو اس نے سنبھال کر
رکھی تھی شامل کردی ،جس ميں ﷲ نے زندگی کی تاثير رکھی تھی جس کی وجہ سے بچھﮍا
کچھ کچھ بيل کی آواز نکالتا تھا )گو واضح کالم کرنے اور راہنمائی کرنے سے عاجز تھا جيسا
کہ قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہيں ،اسميں اختالف ہے کہ فی الواقع گوشت پوست کا بچھﮍا
بن گيا تھا ،يا تھا وه سونے کا ہی ،ليکن کسی طريقے سے اس ميں ہوا داخل ہوتی تو گائے ،بيل
کی سی آواز اس ميں سے نکلتی۔ )ابن کثير( اس آواز سے سامری نے بنی اسرائيل کو گمراه کيا
موسی عليہ السالم بھول گئے ہيں اور وه معبود کی تالش ميں کوه
کہ تمہارا معبود تو يہ ہے،
ٰ
طور پر گئے ہيں۔
ﴪْﻳ َﻦ ١٤٩
َوﻟ َ َّﻤﺎ ُﺳ ِﻘﻂَ ِ ْ ٓﰲ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َر َا ْوا َاﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَﺪْ ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ْﺮ َ ْﲪﻨَﺎ َرﺑُّﻨَﺎ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ﻟَﻨَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
ِٕ
اور جب نادم ہوئے ) (١اور معلوم ہوا کہ واقعی وه لوگ گمراہی ميں پﮍ گئے تو کہنے لگے کہ
اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناه معاف نہ کرے تم ہم بالکل گئے گزرے ہوجائيں
گے۔
١٤٩۔ ١سقط فی أيدھم۔ محاوره ہے جس کے معنی نادم ہونا ہيں۔ يہ ندامت
موسی عليہ السالم کی
ٰ
ٰ
واپسی کے بعد ہوئی ،جب انہوں نے آکر اس پر لعنت مالمت کی۔ جيسا کہ سورة طہ ٰميں ہے۔
يہاں اسے مقدم اس لئے کر ديا گيا ہے کہ ان کا فعل اور قول اکٹھا ہو جائے۔ )فتح القدير(
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َوﻟ َ َّﻤﺎ َر َﺟ َﻊ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻏَﻀْ َﺒ َﺎن َا ِﺳﻔًﺎ ۙ ﻗَﺎ َل ِﺑﺌْ َﺴ َﻤﺎ َﺧﻠَ ْﻔ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ِ ْﱐ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ْي ۚ َا َ ِﲺﻠْ ُ ْﱲ َا ْﻣ َﺮ َرﺑّ ُ ِْﲂ ۚ َو َاﻟْ َﻘﻰ ْ َاﻻﻟْ َﻮ َاح َو َاﺧ ََﺬ ﺑ َِﺮْا ِس َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ َﳚ ُُّﺮ ٗﻩٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻗَﺎ َل ا ْﺑ َﻦ ُا َّم
ِا َّن اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ا ْﺳـ َﺘﻀْ َﻌ ُﻔ ْﻮ ِ ْﱐ َو َﰷد ُْوا ﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮﻧ ِ َْﲏ ڮ ﻓَ َﻼ ﺗ ُ ْﺸ ِﻤ ْﺖ ِ َﰊ ْ َاﻻ ْﻋﺪَ ا ۗ َء َو َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠْ ِ ْﲏ َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٥٠
موسی عليہ السالم اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج ميں بھرے ہوئے تو
اور جب
ٰ
فرمايا کہ تم نے ميرے بعد يہ بﮍی بری جانشينی کی؟ کيا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم
نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختياں ايک طرف رکھيں ) (١اور اپنے بھائی کا سر پکﮍ
کر ان کو اپنی طرف گھسيٹنے لگے۔ ہارون عليہ السالم نے کہا کہ اے ميرے ماں جائے ) (٢ان
لوگوں نے مجھ کو بےحقيقت سمجھا اور قريب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈاليں ) (٣تو تم مجھ پر
دشمنوں کو مت ہنساؤ ) (٤اور مجھ کو ان ظالموں کے ذيل ميں مت شمار کرو )(٥۔
موسی عليہ السالم نے آکر ديکھا کہ وه بچھﮍے کی عبادت ميں لگے ہوئے
١٥٠۔ ١جب حضرت
ٰ
ہيں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی ميں تختياں بھی جو کوه طور سے الئے تھے ،ايسے
طور پر رکھيں کہ ديکھنے والے کو محسوس ہو کہ انہوں نے نيچے پھينک دی ہيں جسے قرآن
نے " ڈال ديں " سے تعبير کيا ہے۔ تاہم اگر پھينک بھی دی ہوں تو اس ميں سوء بے ادبی نہيں
کيونکہ مقصد ان کا تختيوں کی بے ادبی نہيں تھا بلکہ دينی غيرت و اہميت ميں بےخود ہو کر
غير اختياری طور پر ان سے يہ فعل سر زد ہوا۔
١٥٠۔ ٢حضرت ہارون عليہ السالم و
موسی عليہ السالم آپس ميں سگے بھائی تھے ،ليکن يہاں
ٰ
حضرت ہارون نے ماں جائے ' اس لئے کہا کہ اس لفظ ميں پيار اور نرمی کا پہلو زياده ہے۔
١٥٠۔ ٣حضرت ہارون عليہ السالم نے اپنا عذر پيش کيا جس کی وجہ سے وه قوم کو شرک
جيسے جرم عظيم سے روکنے ميں ناکام رہے۔ ايک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائيل کا
عناد اور سرکشی کہ انہيں قتل تک کر دينے پر آماده ہوگئے تھے اور انہيں اپنی جان بچانے کے
لئے خاموش ہونا پﮍا ،جس کی اجازت ايسے موقعوں پر ﷲ نے دی ہے۔
١٥٠۔ ٤ميری ہی سرزنش کرنے سے دشمن خوش ہونگے ،جب کہ يہ موقع تو دشمنوں کی
سرکوبی اور ان سے اپنی قوم کو بچانے کا ہے۔
١٥٠۔ ٥اور ويسے بھی عقيده و عمل ميں مجھے کس طرح ان کے ساتھ شمار کيا جاسکتا ہے،
ميں نے نہ شرک کا ارتکاب کيا ،نہ اس کی اجازت دی ،نہ اس پر خوش ہوا ،صرف خاموش رہا
اور اس کے لئے بھی ميرے پاس معقول عذر موجود ہے ،پھر ميرا شمار ظالموں )مشرکوں(
کے ساتھ کس طرح ہوسکتا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ عليہ السالم نے اپنے بھائی ہارون عليہ
السالم کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا مانگی۔
يخ َو َا ْد ِﺧﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘ َﻚ ڮ َو َاﻧ َْﺖ َا ْر َﺣ ُﻢ ٰ ّاﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َﲔ ١٥١ۧ
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ َو ِ َﻻ ِ ْ
ٰ
موسی )عليہ السالم( نے کہا کہ اے ميرے رب! ميری خطا معاف فرما اور ميرے بھائی کی بھی
اور ہم دونوں کو اپنی رحمت ميں داخل فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے زياده رحم
کرنے واال ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّ َاﲣ ُﺬوا اﻟْ ِﻌ ْﺠ َﻞ َﺳﻴَﻨَﺎﻟُﻬ ُْﻢ ﻏَﻀَ ٌﺐ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو ِذ َّ ٌةل ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﻔ َ ِﱰْﻳ َﻦ ١٥٢
بيشک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب
اور ذلت اس دنياوی زندگی ہی ميں پﮍے گی ) (١اور ہم جھوٹی تہمت لگانے والوں کو ايسی سزا
ديا کرتے ہيں )(٢۔
١٥٢۔ ١ﷲ کا غضب يہ تھا کہ توبہ کے لئے قتل ضروری قرار پايا۔ اور اس سے قبل جب تک
جيتے رہے ،ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائے۔

Page 361 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

١٥٢۔ ٢اور يہ سزا ان ہی کے لئے خاص نہيں ہے ،جو بھی ﷲ پر افترا )بہتان( کرتا ہے ،اس کو
ہم يہی سزا ديتے ہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ِﲻﻠُﻮا اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ُ َّﰒ اتَ ﺑُ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫَﺎ َو ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ۡ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫَﺎ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٥٣
اور جن لوگوں نے گناه کے کام کئے اور پھر ان کے بعد توبہ کرليں اور ايمان لے آئيں تو
تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناه معاف کر دينے واال ،رحمت کرنے واال ہے )(١
١٥٣۔ ١جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لئے ﷲ ٰ
تعالی غفور رحيم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر
گناه معاف ہوجاتا ہے بشرطيکہ خالص توبہ ہو۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺳ َﻜ َﺖ َﻋ ْﻦ ُّﻣ ْﻮ َﳻ اﻟْﻐَﻀَ ُﺐ َاﺧ ََﺬ ْ َاﻻﻟْ َﻮ َاح ښ َو ِ ْﰲ ﻧ ُ ْﺴﺨَﳤِ َﺎ ﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِﻟ َﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳَ ْﺮ َﻫ ُﺒ ْﻮ َن ١٥٤
موسی عليہ السالم کا غصہ فرو ہوا تو ان تختيوں کو اٹھا ليا اور ان کے مضامين ميں
اور جب
ٰ
) (١ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدايت اور رحمت تھی )(٢۔
١٥٤۔ ١يہاں نسخہ سے مراد يا تو وه اصل الواح ہيں جن پر تورات لکھی گئی تھی يا اس سے
مراد وه دوسرا نسخہ ہے جو تختيوں کو زور سے پھنکنے کی وجہ سے ٹوٹ جانے کے بعد اس
سے نقل کر کے تيار کيا گيا تھا تاہم بات پہلی ہی لگتی ہے۔ کيونکہ آگے چل کر آتا ہے کہ
موسی عليہ السالم نے ان تختيوں کو اٹھا ليا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تختياں ٹوٹی
حضرت
ٰ
نہيں تھيں۔ بہرحال اس کا مرادی مفہوم ' مضامين ' ہے جو ترجمہ ميں اختيار کيا گيا ہے۔
١٥٤۔ ٢تورات کو بھی قرآن کريم کی طرح ،انہيں لوگوں کے لئے ہدايت اور رحمت قرار ديا گيا
ہے ،جو ﷲ سے ڈرنے والے ہيں ،کيونکہ اصل فائده آسمانی کتابوں سے ايسے ہی لوگوں کو
ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے ،آنکھوں کو حق کے
ديکھنے سے بند کئے ہوئے ہوتے ہيں ،اس چشمہ فيض سے وه بالعموم محروم ہی رہتے ہيں۔
ﱓ
َوا ْﺧﺘَ َﺎر ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﻗَ ْﻮ َﻣ ٗﻪ َﺳـ ْﺒ ِﻌ ْ َﲔ َر ُﺟ ًﻼ ِﻟ ّ ِﻤ ْﻴ َﻘﺎ ِﺗﻨَﺎ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّاﻟﺮ ْﺟ َﻔ ُﺔ ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ﻟ َ ْﻮ ِﺷﺌْ َﺖ َاﻫْﻠَ ْﻜﳤَ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوا َِّاي َي ۭ َاﲥُ ْ ِﻠ ُﻜﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﻓَ َﻌ َﻞ ُّ
اﻟﺴ َﻔﻬَﺎۗ ُء ِﻣﻨَّﺎ ۚ ِا ْن ِ َ
ِا َّﻻ ِﻓ ْﺘﻨَ ُﺘ َﻚ ۭ ﺗ ُِﻀ ُّﻞ ﲠِ َﺎ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء َوﲥَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء َاﻧْ َﺖ َو ِﻟﻴُّﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ْار َ ْﲪﻨَﺎ َو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﻐ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٥٥
اور
موسی )عليہ السالم( نے ستر آدمی اپنی قوم ميں سے ہمارے وقت معين کے لئے منتخب
ٰ
کئے ،سو جب ان کو زلزلہ نے آپکﮍا ) (١تو موسیٰ )عليہ السالم( عرض کرنے لگے کہ اے
ميرے پروردگار اگر تجھ کو يہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہالک کر ديتا،
کيا تو ہم ميں سے چند بيوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہالک کردے گا؟ يہ واقعہ محض تيری
طرف سے امتحان ہے ،ايسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی ميں ڈال دے اور جس کو
چاہے ہدايت پر قائم رکھے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما اور تو
سب معافی دينے والوں سے زياده اچھا ہے )(٢۔
١٥٥۔ ١ان ستر آدميوں کی تفصيل اگلے حاشيے ميں آرہی ہے۔ يہاں يہ بتايا گيا ہے کہ حضرت
موسی عليہ السالم نے اپنی قوم کے ستر آدمی چنے اور انہيں کوه طور پر لے گئے ،جہاں بطور
ٰ
موسی عليہ السالم نے کہا۔
عذاب انہيں ہالک کرديا گيا ،جس پر حضرت
ٰ
١٥٥۔ ٢بنی اسرائيل کے يہ ستر آدمی کون تھے؟ اس ميں مفسرين کا اختالف ہے۔ ايک رائے يہ
ہے کہ جب حضرت
موسی عليہ السالم نے تورات کے احکام انہيں سنائے تو انہوں نے کہا کہ
ٰ
ٰ
ہم کيسے يقين کرليں کہ يہ کتاب واقع ﷲ تعالی کی طرف سے ہی نازل شده ہے؟ ہم تو جب تک
خود ﷲ ٰ
تعالی کو کالم کرتے ہوئے نہ سن ليں اسے نہيں مانيں گے۔ چنانچہ انہوں نے ستر
برگزيده آدميوں کا انتخاب کيا اور انہيں کوه طور پر لے گئے۔ وہاں ﷲ ٰ
موسی
تعالی حضرت
ٰ
عليہ السالم سے ہمکالم ہوئے جسے ان لوگوں نے بھی سنا۔ ليکن وہاں انہوں نے ايک نيا مطالبہ
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کرديا کہ ہم جب تک ﷲ کو اپنی آنکھوں سے نہيں ديکھ ليں گے ،ايمان نہيں الئيں گے۔ دوسری
رائے يہ ہے کہ يہ ستر آدمی وه ہيں جو پوری قوم کی طرف سے بچھﮍے کی عبادت کے جرم
عظيم کی توبہ کی اور معذرت کے لئے کوه طور پر لے جائے گئے تھے اور وہاں جاکر انہوں
نے ﷲ کو ديکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تيسری رائے يہ ہے کہ يہ ستر آدمی وه ہيں جنہوں نے
اسرائيل کو بچھﮍے کی عبادت کرتے ہوئے ديکھا ليکن انہيں منع نہيں کيا۔ ايک چوتھی رائے يہ
ہے کہ يہ ستر آدمی وه ہيں جنہيں ﷲ کے حکم سے کوه طور پر لے جانے کے لئے چنا گيا تھا،
وہاں جاکر انہوں نے ﷲ سے دعائيں کيں۔ جن ميں ايک دعا يہ بھی تھی کہ ' يا ﷲ ہميں تو وه
کچھ عطا فرما ،جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہ کيا اور نہ آئنده کسی کو عطا کرنا ' ﷲ
ٰ
تعالی کو يہ دعا پسند نہ آئی ،جس پر وه زلزلے کے ذريعے سے ہالک کر ديئے گئے۔ زياده
مفسرين دوسری رائے کے قائل ہيں اور انہوں نے وہی واقعہ قرار ديا جس کا ذکر سورة بقره
آيت  ٥٦ميں آيا ہے۔ جہاں ان پر صاعقہ )بجلی کی کﮍک( سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے۔ اور
يہاں رجفہ )زلزلے( سے موت کا ذکر ہے۔ اس کی توجيہ ميں کہا گيا ہے کہ ممکن ہے دونوں
موسی عليہ
ہی عذاب آوے ہوں اوپر سے بجلی کی کﮍک اور نيچے سے زلزلہ۔ بہرحال حضرت
ٰ
السالم کی اس دعا والتجا کے بعد کہ اگر ان کو ہالک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل اس وقت ہالک
کرتا جب يہ بچھﮍے کی عبادت ميں مصروف تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں زنده کرديا۔
َوا ْﻛ ُﺘ ْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ َّو ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِاانَّ ﻫُﺪْ انَ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۭﻗَﺎ َل ﻋَ َﺬ ِ ْ ٓ
اﰊ ُا ِﺻﻴ ُْﺐ ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ َاﺷَ ﺎۗ ُء ۚ َو َر ْﲪ ِ َْﱵ َو ِﺳ َﻌ ْﺖ ُ َّ
ﳾ ٍء ۭ ﻓَ َﺴﺎَ ْﻛ ُﺘﳢُ َﺎ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن
ﰻ َْ
َوﻳُ ْﺆﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُ ْﱒ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٥٦ۚ
اور ہم لوگوں کے نام دنيا ميں بھی نيک حالی لکھ دے اور آخرت ميں بھی ہم تيری طرف رجوع
کرتے ہيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ ميں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں
اور ميری رحمت تمام اشيا پر محيط ہے ) (٢تو وه رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا
جو ﷲ سے ڈرتے ہيں اور زکوة ديتے ہيں اور جو ہماری آيتوں پر ايمان التے ہيں۔
١٥٦۔ ١يعنی توبہ کرتے ہيں۔
١٥٦۔  ٢يہ اس کی وسعت رحمت ہی ہے کہ دنيا ميں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی
اس کی رحمت سے فيض ياب ہو رہے ہيں۔ حديث ميں آتا ہے ' ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت کے ١٠٠
حصے ہيں۔ يہ اس کی رحمت کا ايک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ايک دوسرے پر رحم
کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہيں اور اس نے اپنی رحمت کے ٩٩
حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہيں۔ )صحيح مسلم(
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل اﻟﻨَّ ِ َّﱯ ْ ُاﻻ ِ ّﻣ َّﻲ َّ ِاذل ْي َﳚِﺪُ ْوﻧ َ ٗﻪ َﻣ ْﻜ ُﺘ ْﻮ ًاب ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ ِﰲ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴﻞِ ۡ َ ْاي ُﻣ ُﺮ ُ ْﱒ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﻳَﳯْ ٰ ُ ْﻢ ﻋ َِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ُ ِﳛ ُّﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ َّ
اﻟﻄ ِ ّﻴﺒ ِٰﺖ َو ُﳛ ّ َِﺮ ُم
َﴫ ْو ُﻩ َواﺗ َّ َﺒ ُﻌﻮا اﻟﻨُّ ْﻮ َر َّ ِاذل ْ ٓي ُا ْﻧ ِﺰ َل َﻣ َﻌ ٗ ٓﻪ ۙ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن
ﴏ ُ ْﱒ َو ْ َاﻻ ْﻏ ٰﻠ َﻞ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﰷﻧ َْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ َو َﻋ َّﺰ ُر ْو ُﻩ َوﻧ َ ُ
ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْﺨَـ ٰﺒۗﯩ َﺚ َوﻳَﻀَ ُﻊ َﻋﳯْ ُ ْﻢ ِا ْ َ
ِٕ
ِٕ
١٥٧ۧ
جو لوگ ايسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہيں جن کو وه لوگ اپنے پاس تورات وانجيل ميں
لکھا ہوا پاتے ہيں ) (١وه ان کو نيک باتوں کا حکم فرماتے ہيں اور بری باتوں سے منع کرتے
ہيں ) (٢اور پاکيزه چيزوں کو حالل بناتے ہيں اور گندی چيزوں کو ان پر حرام فرماتے ہيں اور
ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ) (٣ان کو دور کرتے ہيں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ايمان
التے ہيں اور ان کی حمايت کرتے ہيں اور ان کی مدد کرتے ہيں اور اس نور کا اتباع کرتے ہيں
جو ان کے ساتھ بھيجا گيا ہے ،ايسے لوگ پوری فالح پانے والے ہيں )(١
١٥٧۔ ١يہ آيت بھی اس امر کی وضاحت کے لئے آيت قطعی کی حيثيت رکھتی ہے کہ رسالت
محمديہ پر ايمان الئے بغير نجات اخروی ممکن نہيں اور ايمان وہی معتبر ہے جس کی تفصيل

Page 363 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بيان فرمائی ہے۔ اس آيت سے بھی تصور 'ديگر مذاہب '
کی جﮍ کٹ جاتی ہے۔
١٥٧۔ ٢معروف وه ہے جسے شريعت نے اچھا اور منکر ،وه ہے جسے شريعت نے برا قرار
ديا۔
ً
١٥٧۔ ٣يہ بوجھ اور طوق وه ہيں جو پچھلی شريعت ميں تھے ،مثال نفس کے بدلے نفس کا قتل
ضروری تھا) ،ديت يا معافی نہيں تھی۔ يا جس کپﮍے کو نجاست لگ جاتی ،اسے قطع کرنا
ضروری تھا ،شريعت اسالميہ نے اسے صرف دھونے کا حکم ديا ہے۔ جس طرح قصاص ميں
ديت اور معافی کی اجازت دی وغيره۔ اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ہے کہ ' مجھے
آسان دين حنيفی کے ساتھ بھيجا گيا ہے۔
١٥٧۔ ٤ان آخری الفاظ سے بھی يہ بات واضح ہوتی ہے کہ کامياب وہی لوگ ہونگے جو
حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان النے والے اور ان کی پيروی کرنے والے
ہوں گے۔ جو رسالت محمديہ پر ايمان نہيں الئيں گے ،وه کامياب نہيں نقصان اٹھانے والے اور
ناکام ہونگے۔ عالوه ازيں کاميابی سے مراد بھی آخرت کی کاميابی ہے۔ يہ ممکن ہے کہ کوئی
قوم رسالت محمديہ پر ايمان نہ رکھتی ہو اور اسے دنياوی خوش حالی و فروانی حاصل ہو۔ جس
طرح اس وقت مغربی اور يورپی اور ديگر بعض قوموں کا حال ہے کہ وه عيسائی يا يہودی يا
کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوش حالی ميں ممتاز ہيں ،ليکن ان کی يہ ترقی
عارضی بطور امتحان و خالف معمول ہے۔ يہ انکی اخروی کاميابی کی ضمانت يا عالمت نہيں۔
اسی طرح ) َواتﱠبَعُوا النﱡوْ َر الﱠ ِذ ْٓ
ي اُ ْن ِز َل َم َعهٗ ٓ( 7۔ االعراف (157:سے يہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ
المائده کی آيت ١٥ميں نور سے مراد قرآن مجيد ہی ہے۔ اس ليے اس نور سے خود نبی کريم
صلی ﷲ عليہ وسلم کی ذات مراد نہيں ہے۔ ہاں يہ الگ بات ہے کہ اَپ کی صفات ميں ايک
صفت نور بھی ہے۔ جس سے کفرو شرک کی تاريکياں دور ہوئيں۔ ليکن آپ کے نوری صفت
ہونے سے آپ کا نور من نور ﷲ ہونا ثابت نہيں ہوسکتا جس طرح اہل بدعت يہ ثابت کرتے ہيں۔
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِا ِ ّ ْﱏ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اهلل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َ ِﲨ ْﻴ َﻌۨﺎ َّ ِاذل ْي َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۠ ﻓَ ٰﺎ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ِهل اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ ْ ُاﻻ ِّﻣ ّ ِﻲ َّ ِاذل ْي
كل َّ
ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َ ِﳇ ٰﻤ ِﺘ ٖﻪ َواﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْو َن ١٥٨
آپ کہہ ديجئے کہ اے لوگو! ميں تم سب کی طرف سے اس ﷲ کا بھيجا ہوا ہوں ،جس کی
بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمين ميں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں وہی زندگی
ديتا ہے اور وہی موت ديتا ہے سو ﷲ ٰ
تعالی پر ايمان الؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ ﷲ
ٰ
تعالی پر اور اس کے احکام پر ايمان رکھتے ہيں اور ان کی پيروی کرو تاکہ تم راه پر آجاؤ )(١۔
١٥٨۔ ١يہ آيت بھی رسالت محمديہ کی عالمگير رسالت کے اثبات ميں بالکل واضح ہے۔ اس ميں
ﷲ ٰ
تعالی نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو حکم ديا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کہہ ديجئے کہ
اے کائنات کے انسانو! ميں سب کی طرف ﷲ کا رسول بنا کر بھيجا گيا ہوں۔ يوں آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کے نجات دہنده اور رسول ہيں۔ اب نجات اور ہدايت نہ عيسائت
ميں ہے نہ يہوديت ميں ،نہ کسی اور مذ ہب ميں ،نجات اور ہدايت اگر ہے تو صرف اسالم کے
اپنانے اور اسے ہی اختيار کرنے ميں ہے اس آيت ميں بھی اور اس سے پہلی آيت ميں بھی آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کو النبی األمی کہا گيا ہے۔ يہ آپ کی ايک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی
ہيں ان پﮍھ۔ يعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے زانو بطور شاگرد نہيں کئے کسی سے کسی
قسم کی تعليم حاصل نہيں کی۔ ليکن اس کے باوجود آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے قرآن کريم پيش
کيا ،اس کے اعجاز و بالغت کے سامنے دنيا بھر کے خوش بيان عالم فاضل عاجز آگئے اور
آپ نے جو تعليمات پيش کيں ،ان کی صداقت و حقانيت کی ايک دنيا اعتراف کرتی ہے ،جو اس
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بات کی دليل ہے کہ آپ واقع ﷲ کے سچے رسول ہيں ورنہ ايک ان پﮍھ نہ ايسا قرآن پيش
کرسکتا ہے اور نہ ہی ايسی تعليمات بيان کرسکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترين نمونہ اور
انسانيت کی فالح و کامرانی کے لئے ناگزير ہيں ،انہيں اپنائے بغير دنيا حقيقی امن سکون اور
راحت و عافيت سے ہمکنار نہيں ہوسکتی۔
َو ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِم ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ ُا َّﻣ ٌﺔ ﳞَّ ْﺪُ ْو َن ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮ َن ١٥٩
اور قوم
موسی ميں ايک جماعت ايسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدايت کرتی ہے اور اسی
ٰ
کے مطابق بھی کرتی ہے )(١۔
١٥٩۔ ١اس سے مراد وہی چند لوگ ہيں جو مسلمان ہوگئے تھے ،عبد ﷲ بن سالم وغيره۔
َﴩ َة َﻋ ْﻴﻨًﺎ ۭﻗَﺪْ ﻋَ ِ َﲅ ُ ُّ
ﰻ
َﴩ َة َا ْﺳـ َﺒ ًﺎﻃﺎ ُا َﻣ ًﻤﺎ َۭو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱄ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ ِا ِذ ْاﺳﺘ َ ْﺴ ٰﻘﯩ ُﻪ ﻗَ ْﻮ ُﻣ ٗ ٓﻪ َا ِن ْ ِ
اﴐ ْب ِﺑ ّ َﻌ َﺼﺎكَ اﻟْ َﺤ َﺠ َﺮ ۚ ﻓَﺎﻧْۢ َﺒ َﺠ َﺴ ْﺖ ِﻣ ْﻨ ُﻪ اﺛْﻨَﺘَﺎ ﻋ ْ َ
َوﻗَ َّﻄ ْﻌﳯٰ ُ ُﻢ اﺛْﻨ َ َ ْﱵ ﻋ ْ َ
اﻟﺴﻠْ ٰﻮى ُ ُۭﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ َۭو َﻣﺎ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮانَ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٦٠
ُاانَ ٍس َّﻣ ْ َ
ﴩﲠَ ُ ْﻢ َۭو َﻇﻠَّﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻐ َﻤﺎ َم َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻤ َّﻦ َو َّ
اور ہم نے ان کو باره خاندانوں ميں تقسيم کرکے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کردی ) (١اور
موسی )عليہ السالم( کو حکم ديا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا
ہم نے
ٰ
ً
کو فالں پتھر پر مارو پس فورا اس سے باره چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ہر شخص نے اپنے پانی
پينے کا موقع معلوم کر ليا۔ اور ہم نے ان پر ابر کا سايہ فگن کيا اور ان کو من و ٰ
سلوی )ترنجبين
اور بيٹريں( پہنچائيں ،کھاؤ نفيس چيزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہيں اور انہوں نے ہمارا
کوئی نقصان نہيں کيا ليکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
١٦٠۔ ١اَ ْسبَا طِ ،سبْط ُ،کی جمع ہے۔ بمعنی پوتا يہاں اسباط قبائل کے معنی ميں ہيں۔ يعنی حضرت
يعقوب عليہ السالم کے باره بيٹوں سے باره قبيلے معرض وجود ميں آئے ہر قبيلے ميں ﷲ ٰ
تعالی
نے ايک ايک نقيب )نگران( بھی مقرر فرماديا يہاں پر ﷲ ٰ
تعالی ان باره قبيلوں کی بعض بعض
صفات ميں ايک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کے الگ الگ گروه ہونے کو بطور
احسان کے ذکر فرما رہا ہے۔
ﺎب ُﲭَّﺪً ا ﻧ َّ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ﺧ َِﻄ ْﻴ ۗ ٰٔـــــ ِﺘ ُ ْﲂ َۭﺳ َ ِﲋﻳْﺪُ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٦١
َوِا ْذ ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ ْاﺳ ُﻜﻨُ ْﻮا ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ َﺔ َو ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َﺣ ْﻴ ُﺚ ِﺷﺌْ ُ ْﱲ َو ُﻗ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﺣ َّﻄ ٌﺔ َّوا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺒ َ
اور جب ان کو حکم ديا گيا کہ تم لوگ اس آبادی ميں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم
رغبت کرو اور زبان سے يہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور جھکے جھکے دروازه ميں داخل ہونا
ہم تمہاری خطائيں معاف کر ديں گے۔ جو لوگ نيک کام کريں گے ان کو مزيد برآں اور ديں
گے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٦٢ۧ
ﻓَ َﺒﺪَّ َل َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻏَ ْ َﲑ َّ ِاذل ْي ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِر ْﺟ ًﺰا ِ ّﻣ َﻦ َّ
سو بدل ڈاال ان ظالموں نے ايک اور کلمہ جو خالف تھا اس کلمہ کے جس کی ان سے سفارش
کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ايک آسمانی آفت بھيجی اس وجہ سے کہ وه حکم کو ضائع
کرتے تھے )(١۔
١٦٢۔ ١٦٠ ١تا  ١٦٢آيات ميں جو باتيں بيان کی گئی ہيں ،يہ وه ہيں جو پاره الم ،سوره بقره کے
آغاز ميں بيان کی گئی ہيں۔ وہاں ان کی تفصيل مالحظہ فرمائی جائے۔
ﴍﻋًﺎ َّوﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ﻳ َْﺴ ِﺒ ُﺘ ْﻮ َن ۙ َﻻ اتَ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ڔ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ڔ ﻧ َ ْﺒﻠُ ْﻮ ُ ْﱒ
ـــــﻠْﻬ ُْﻢ ﻋ َِﻦ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﰷﻧ َْﺖ َﺣ ِ َ
اﻟﺴﺒْ ِﺖ ِا ْذ اتَ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِﺣ ْﻴ َﺘﺎﳖُ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم َﺳﺒْﳤِ ِ ْﻢ ُ َّ
ﺎﴐ َة اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ۘ ِا ْذ ﻳ َ ْﻌﺪُ ْو َن ِﰲ َّ
َو ْﺳ َٔ
ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ ُﺴ ُﻘ ْﻮ َن ١٦٣
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اور آپ ان لوگوں سے ) (١اس بستی والوں کا ) (٢جو کہ دريائے )شور( کے قريب آباد تھے
اس وقت کا حال پوچھئے! جب کہ وه ہفتہ کے بارے ميں حد سے نکل رہے تھے جب کہ انکے
ہفتہ کے روز تو ان کی مچھلياں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھيں ،اور وه ہفتہ کے دن نہ
ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھيں ،ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ
وه بےحکمی کيا کرتے تھے )(٢۔
١٦٣۔ ١وسئلہم ميں )ھم( ضمير سے مراد يہود ہيں۔ يعنی ان سے پوچھئے اس ميں يہوديوں کو
يہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی ہے جو آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت کی دليل ہے۔ کيونکہ ﷲ کی طرف سے وحی کے بغير آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہيں ہوسکتا تھا۔ ) (٢اس بستی کی تعيين ميں اختالف ہے
کوئی اس کا نام ايلہ کوئی طبريہ کوئی ايليا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قريب
تھی۔ بتالتا ہے۔ مفسرين کا زياده رجحان ايلہ کی طرف ہے جو مدين اور کوه طور کے درميان
دريائے قلزم کے ساحل پر تھی۔
) (٣حيتان حوت )مچھلی کی جمع ہے۔ شرعا شارع کی جمع ہے۔ معنی ہيں پانی کے اوپر ابھر
ابھر کر آنے والياں۔ يہ يہوديوں کے اس واقعے کی طرف اشاره ہيں جس ميں انہيں ہفتے والے
دن مچھليوں کا شکار کرنے سے منع کرديا گيا تھا۔ ليکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلياں
کثرت سے آتيں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو ہو کر انہيں دعوت شکار ديتيں۔ اور جب يہ دن گزر
جاتا تو اس طرح نہ آتيں۔ باآلخر يہوديوں نے ايک حيلہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کيا کہ
گﮍھے کھود ليے تاکہ مچھلياں اس ميں پھنسی رہيں اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہيں
پکﮍ ليتے۔
اهلل ُﻣﻬْ ِﻠ ُﻜﻬ ُْﻢ َا ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﲠُ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣ ْﻌ ِﺬ َر ًة ِا ٰﱃ َرﺑّ ُ ِْﲂ َوﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٦٤
َوِا ْذ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ُا َّﻣ ٌﺔ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ِﻟ َﻢ ﺗَ ِﻌ ُﻈ ْﻮ َن ﻗَ ْﻮ َﻣۨﺎ ٰ ّ ُ
اور جب کہ ان ميں سے ايک جماعت نے يوں کہا کہ تم ايسے لوگوں کو کيوں نصيحت کرتے
ہو جن کو ﷲ بالکل ہالک کرنے واال ہے يا ان کو سخت سزا دينے واال ہے )(١؟ انہوں نے
جواب ديا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شايد يہ ڈر جائيں۔
١٦٤۔ ١اس جماعت سے صالحين کی وه جماعت مراد ہے جو اس حيلے کا ارتکاب بھی نہيں
کرتی تھی اور حيلہ گروں کو سمجھا سمجھا کر ان کی اصالح سے مايوس بھی ہوگئی تھی۔ تاہم
کچھ اور لوگ بھی سمجھانے والے تھے جو انہيں واعظ و نصيحت کرتے تھے۔ صالحين کی يہ
جماعت انہيں يہ کہتی کہ ايسے لوگوں کو واعظ و نصيحت کا کيا فائده جن کی قسمت ميں ہالکت
و عذاب ٰالہی ہے۔ يا اس جماعت سے وہی نافرمان اور تجاوز کرنے والے مراد ہيں۔ جب انکو
وعظ کرنے والے نصيحت کرتے تو يہ کہتے کہ جب تمہارے خيال ميں ہالکت يا عذاب الہی
ہمارا مقدر ہے تو پھر ہميں کيوں وعظ کرتے ہو؟ تو وه جواب ديتے کہ ايک تو اپنے رب کے
سامنے معذرت پيش کرنے کے ليے تاکہ ہم تو ﷲ کی گرفت سے محفوظ رہيں۔ کيونکہ معصيت
الہی کا ارتکاب ہوتے ہوئے ديکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے۔ جس
پر ﷲ ٰ
تعالی کی گرفت ہوسکتی ہے۔ اور دوسرا فائده يہ ہے کہ شايد يہ لوگ حکم الہی سے
تجاوز کرنے سے باز ہی آجائيں۔ پہلی تفسير کی رو سے يہ تين جماعتيں ہوئيں۔ (١نافرمان اور
شکار کرنے والی جماعت )  (٢وه جماعت جو بالکل کناره کش ہوگئی۔ نہ وه نافرمانوں ميں تھی
نہ منع کرنے والوں ميں ) (٣وه جماعت جونافرمان بھی نہيں تھی اور بالکل کناره کش بھی نہيں
ہوئی تھی۔ بلکہ نافرمانوں کو منع کرتی تھی۔ دوسری تفسير کی رو سے يہ دو جماعتيں
ہوں گی۔ ايک نافرمانوں کی اور دوسری منع کرنے والوں کی۔
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اﻟﺴ ْ ۗﻮ ِء َو َاﺧ َْﺬانَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ِﺑ َﻌ َﺬابٍ ﺑَﯩ ْﻴ ٍ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻧ َ ُﺴ ْﻮا َﻣﺎ ُذ ِﻛّ ُﺮ ْوا ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْ َﳒ ْﻴﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ
ـﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ ُﺴ ُﻘ ْﻮ َن ١٦٥
ُّ
ِٕ
سو جب وه اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھايا جاتا تھا ) (١تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچاليا جو
اس بری عادت سے منع کيا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زيادتی کرتے تھے ايک سخت
عذاب ميں پکﮍ ليا اس وجہ سے کہ وه بےحکمی کيا کرتے تھے )(٢۔
١٦٥۔ ١يعنی واعظ و نصيحت کی انہوں نے کوئی پرواه نہيں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے۔
١٦٥۔ ٢يعنی وه ظالم بھی تھے ،ﷲ ٰ
تعالی کی نافرمانيوں کا ارتکاب کرکے انہوں نے اپنی جانوں
پر ظلم کيا اور انہيں جہنم کا ايندھن بناليا اور فاسق بھی ،کہ ﷲ کے حکموں سے سرتابی کو
انہوں نے اپنا شيوه اور وطيره بناليا
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﻋ َﺘ ْﻮا َﻋ ْﻦ َّﻣﺎ ﳖُ ُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻗ َﺮ َد ًة ٰﺧ ِﺴـ ْ َﲔ ١٦٦
ِٕ
يعنی جب ،جس کام سے ان کو منع کيا گيا تھا اس ميں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ ديا
تم ذليل بندر بن جاؤ )(١۔
١٦٦۔َ ١عتَوا کے معنی ہيں جنہوں نے ﷲ کی نافرمانی ميں حد سے تجاوز کيا۔ مفسرين کے
درميان اس امر ميں اختالف ہے کہ نجات پانے والے صرف وہی تھے ،جو منع کرتے تھے اور
باقی دونوں عذاب ٰالہی کی زد ميں آئے؟ يا زد ميں آنے والے صرف معصيت کار تھے؟ باقی دو
جماعتيں نجات پانے والی تھيں؟ امام ابن کثير نے دوسری رائے کو ترجيح دی ہے۔
ﴪﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب ښ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٦٧
َوِا ْذ اتَ َ َّذ َن َرﺑ ُّ َﻚ ﻟ َ َﻴ ْﺒ َﻌ َ َّﱹ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِا ٰﱄ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻣ ْﻦ ﻳ َُّﺴ ْﻮ ُﻣﻬ ُْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟ َ َ ِ
اور وه وقت ياد کرنا چاہيے کہ آپ کے رب نے يہ بات بتالدی کہ وه ان يہود پر قيامت تک
ايسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شديد کی تکليف پہنچاتا رہے گا
) (١بالشبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا دے ديتا ہے اور بالشبہ وه واقعی بﮍی مغفرت اور بﮍی
رحمت واال ہے )(٢۔
١٦٧۔ ١يعنی وه وقت بھی ياد کرو! جب آپ کے رب نے ان يہوديوں کو اچھی طرح باخبر کر ديا
يا جتاليا تھا ،يعنی قسم کھا کر نہايت تاکيد کے ساتھ ﷲ ٰ
تعالی فرما رہا ہے کہ وه ان پر قيامت
تک ايسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب ميں مبتال رکھيں گے ،چنانچہ
يہوديوں کی پوری تاريخ اس ذلت و مسکنت اور غالمی و محکومی کی تاريخ ہے جس کی خبر
ﷲ ٰ
تعالی نے اس آيت ميں دی ہے۔ اسرائيل کی موجوده حکومت قرآن کی بيان کرده اس حقيقت
اس کی مظہر ہے
کے خالف نہيں ہے اس لئے کہ وه قرآن ہی کے بيان کرده استثنا َو َحب ٍْل ِمنَا النﱠ ِ
جو قرآنی حقيقت کے خالف نہيں بلکہ اس کی مويد ہے۔ )تفصيل ديکھئے آل عمران۔  ١١٢کا
حاشيہ(
١٦٧۔ ٢يعنی اگر ان ميں سے کوئی توبہ کرکے مسلمان ہو جائے تو وه ذلت و رسوائی سے بچ
جائے گا۔
اﻟﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ د ُْو َن ٰذ ِ َكل ۡ َوﺑَﻠَ ْﻮﳖٰ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﺤ َﺴﻨٰ ِﺖ َواﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ١٦٨
َوﻗَ َّﻄ ْﻌﳯٰ ُ ْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُا َﻣ ًﻤﺎ ۚ ِﻣﳯْ ُ ُﻢ ٰ ّ
اور ہم نے دنيا ميں ان کی مختلف جماعتيں کرديں۔ بعض ان ميں نيک تھے اور بعض ان ميں
اور طرح کے تھے اور ہم ان کو خوش حاليوں اور بد حاليوں سے آزماتے رہے شايد باز آجائيں
)(١۔
١٦٨۔ ١اس ميں يہود کے مختلف گروہوں ميں بٹ جانے ان ميں سے بعض کے نيک ہونے کا
ذکر ہے۔ اور ان دونوں طريقوں سے آزمائے جانے کا بيان ہے کہ شايد وه اپنی حرکتوں سے باز
آجائيں اور ﷲ کی طرف رجوع کريں۔
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ﻓَ َﺨﻠَ َﻒ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ َﺧﻠْ ٌﻒ َّو ِرﺛُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َ ْايﺧ ُُﺬ ْو َن َﻋ َﺮ َض ﻫ َٰﺬا ْ َاﻻد ْٰﱏ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﺳـ ُﻴ ْﻐ َﻔ ُﺮ ﻟَﻨَﺎ ۚ َوا ِْن َّ ْايﲥِ ِ ْﻢ َﻋ َﺮ ٌض ِ ّﻣﺜ ُ ْٗهل َ ْايﺧ ُُﺬ ْو ُﻩ ۭ َاﻟ َ ْﻢ ﻳُ ْﺆﺧ َْﺬ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻴﺜ َُﺎق ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ
َا ْن َّﻻ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ِا َّﻻ اﻟْ َﺤ َّﻖ َود ََر ُﺳ ْﻮا َﻣﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َوادلَّ ُار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٦٩
پھر ان کے بعد ايسے لوگ ان کے جانشين ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کيا وه اس دنيائے
فانی کا مال متاع لے ليتے ہيں ) (١اور کہتے ہيں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی )(٢
حاالنکہ اگر ان کے پاس ويسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے ليں گے کيا ان سے اس
کتاب کے اس مضمون کا عہد نہيں ليا گيا کہ ﷲ کی طرف سے بجز حق بات کے اور کسی بات
کی نسبت نہ کريں ) (٣اور انہوں نے اس کتاب ميں جو کچھ تھا اس کو پﮍھ ليا ) (٤اور آخرت
واال گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو ٰ
تقوی رکھتے ہيں ،پھر کيا تم نہيں سمجھتے۔
) (١خلف )الم پر فتح کيساتھ( اوالد صالح کو اور خلف )بسکون الالم( ناالئق اوالد کو کہتے ہيں۔
اردو ميں بھی ناخلف کی ترکيب ناالئق اوالد کے معنی ميں مستعمل ہے۔
١٦٩۔ ١أدنی دنو )قريب( سے ماخوذ ہے يعنی قريب کا مال حاصل کرتے ہيں جس سے دنيا
مراد ہے يا يہ َدنَآ َءة سے ماخوذ ہے جس سے مراد حقير گرا پﮍا مال ہے۔ مطلب دونوں سے اس
دنيا کے مال متاع کے حرص کی وضاحت ہے۔
١٦٩۔ ٢يعنی طالب دنيا ہونے کے باوجود ،مغفرت کی اميد رکھتے ہيں ،جيسے آجکل کے
مسلمانوں کا بھی حال ہے۔
١٦٩۔ ٣اس کے باوجود وه ﷲ کی طرف جھوٹی باتيں منسوب کرنے سے باز نہيں آتے ،مثالً
وہی مغفرت کی بات ،جو اوپر گزری۔
ت الرﱢ ْي ُح االَ ثَا َر )ہوا نے
س
ر
د
جيسے
ہے،
سکتا
ہو
بھی
١٦٩۔ ٤اس کا ايک دوسرا مفہوم مٹانا
َ َ َ ِ
نشانات مٹا ڈالے( يعنی کتاب کی باتوں کو مٹا ڈاال ،محو کر ديا يعنی ان پر عمل ترک کر ديا۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ۭ ِاانَّ َﻻ ﻧ ُِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١٧٠
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﻤ ِ ّﺴ ُﻜ ْﻮ َن ِاب ْﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
اور جو لوگ کتاب کے پابند ہيں اور نماز کی پابندی کرتے ہيں ہم ايسے لوگوں کو جو اپنی
اصالح کريں ثواب ضائع نہ کريں گے )(١
١٧٠۔ ١ان لوگوں ميں سے جو ٰ
تقوی کا راستہ اختيار کرليں ،کتاب کو مضبوطی سے تھام ليں۔
جس سے مراد اصلی تورات ہے اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ايمان لے آئيں،
نماز وغيره کی پابندی کريں ،تو ﷲ ايسے مصلحين کا اجر ضائع نہيں کرے گا۔ اس ميں ان اہل
کتاب )سياق کالم سے يہاں
ٰ
بطور خاص يہود( کا ذکر ہے جو ٰ
تقوی ،تمسک يا کتاب اور اقامت صلوة کا اہتمام کريں اور ان
کے لئے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ وه مسلمان ہوجائيں اور رسالت
محمديہ پر ايمان لے آئيں۔ کيونکہ اب پيغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصط ٰفی صلی ﷲ عليہ
وسلم پر ايمان الئے بغير نجات اخروی ممکن نہيں۔
َوِا ْذ ﻧ َ َﺘ ْﻘﻨَﺎ اﻟْ َﺠ َﺒ َﻞ ﻓَ ْﻮﻗَﻬ ُْﻢ َﰷَﻧ َّ ٗﻪ ُﻇﻠَّـ ٌﺔ َّو َﻇﻨُّ ْﻮٓا َاﻧ َّ ٗﻪ َوا ِﻗ ٌﻊ ﲠِ ِ ْﻢ ۚ ﺧ ُُﺬ ْوا َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﻨ ُ ْٰﲂ ِﺑ ُﻘ َّﻮ ٍة َّو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا َﻣﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٧١ۧ
اور وه وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر
ديا اور ان کو يقين ہوگيا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے
مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ياد رکھو جو احکام اس ميں ہيں اس سے توقع ہے کہ تم متقی
بن جاؤ )(١۔
موسی عليہ السالم ان کے پاس تورات الئے اور
١٧١۔ ١يہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت
ٰ
اس کے احکام ان کو سنائے ،تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و
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اعراض کيا جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے ان پر پہاڑ کو بلند کر ديا کہ تم پر گرا کر تمہيں کچل ديا جائے
گا ،جس سے ڈرتے ہوئے انہوں تورات پر عمل کرنے کا عہد کيا۔ بعض کہتے ہيں کہ رفع جبل
کا يہ واقعہ ان کے مطالبے پر پيش آيا ،جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کريں
گے جب ﷲ ٰ
تعالی پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کرکے دکھائے ،ليکن پہلی بات زياده صحيح معلوم
ہوتی ہے وﷲ اَعلَم۔ يہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے۔ ليکن اس سے قبل سوره بقره آيت ٦٣اور آيت
٩٣ميں دو جگہ اس واقعہ کا ذکر آيا ہے۔ وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوه طور بتاليا گيا۔
َوِا ْذ َاﺧ ََﺬ َرﺑ ُّ َﻚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم ِﻣ ْﻦ ُﻇﻬ ُْﻮ ِر ِ ْﱒ ُذ ّ ِرﻳَّﳤَ ُ ْﻢ َو َا ْﺷﻬَﺪَ ُ ْﱒ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۚ َاﻟ َ ْﺴ ُﺖ ﺑ َِﺮﺑ ّ ُ ِْﲂ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲇ ڔ ﺷَ ﻬِﺪْ انَ ڔ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ َﻋ ْﻦ ﻫ َٰﺬا ٰﻏ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ
١٧٢ۙ
اور جب آپ کے رب نے اوالد آدم کی پشت سے ان کی اوالد کو نکاال اور ان سے ان ہی کے
متعلق اقرار ليا کہ کيا ميں تمہارا رب نہيں ہوں؟ سب نے جواب ديا کيوں نہيں! ہم سب گواه بنتے
ہيں۔ ) (١تاکہ تم لوگ قيامت کے روز يوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بےخبر تھے۔
١٧٢۔ ١يہ عہد حضرت آدم عليہ السالم کی تخليق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اوالد
سے ليا گيا۔ اس کی تفصيل ايک حديث ميں اس طرح آتی ہے ' عرفہ والے دن نعمان جگہ ميں
ﷲ ٰ
تعالی نے اصالب آدم سے عہد )ميثاق( ليا۔ پس آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اوالد کو
نکاال اور اس کو اپنے سامنے پھيال ديا اور ان سے پوچھا ' ،کيا ميں تمہارا رب نہيں ہوں؟ ' سب
نے کہا ' کيوں نہيں ' ہم سب رب ہونے کی گواہی ديتے ہيں۔ امام شوکانی اس حديث کی بابت
لکھتے ہيں واسناده المطعن فيہ )فتح القدير( اس کی سند ميں کوئی طعن نہيں نيز امام شوکانی
فرماتے ہيں۔ يہ عالم ذر کہالتا ہے اس کی يہی تفسير صحيح اور حق ہے جس سے عدول اور
کسی اور مفہوم کی طرف جاناصحيح نہيں ہے کيونکہ يہ مرفوع حديث اور آثار صحابہ سے
ثابت ہے اور اسے مجاز پر بھی محمول کرناجائز نہيں ہے۔ بہرحال ﷲ کی ربوبيت کی يہ گواہی
ہر انسان کی فطرت ميں وديعت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس طرح
بيان فرمايا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پيدا ہوتا ہے پس اس کے ماں باپ اس کو يہودی يا نصرانی
يا مجوسی بناديتے ہيں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحيح سالم پيدا ہوتا ہے اس کا ناک کان کٹا
نہيں ہوتا۔ اور صحيح مسلم کی روايت ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے ميں نے اپنے بندوں کو حنيف
)ﷲ کی طرف يکسوئی سے متوجہ ہونے واال( پيدا کيا ہے۔ پس شيطان ان کو ان کے دين
)فطری( سے گمراه کرديتا ہے۔ الحديث۔ يہ فطرت يادين فطرت يہی رب کی توحيد اور اس کی
نازل کرده شريعت ہے جو اب اسالم کی صورت ميں محفوظ اور موجود ہے۔
ﴍكَ ٰا َابۗؤُ انَ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ُﻛﻨَّﺎ ُذ ّ ِرﻳ َّ ًﺔ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ۚ َاﻓَﳤُ ْ ِﻠ ُﻜﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﻓَ َﻌ َﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮ َن ١٧٣
َا ْو ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْ َ
يا يوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بﮍوں نے کيا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل ميں ہوئے
سو کيا ان غلط راه والوں کے فعل پر تو ہم کو ہالکت ميں ڈال دے گا؟ )(١۔
١٧٣۔ ١يعنی ہم نے يہ اخذ عہد اپنی ربوبيت کی گواہی اس لئے لی تاکہ تم يہ عذر پيش نہ کر
سکو کہ ہم تو غافل تھے يا ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے ،يہ عذر قيامت والے دن بارگاه
ٰالہی ميں قبول نہيں ہونگے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ َوﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ١٧٤
ہم اسی طرح آيات کو صاف صاف بيان کرتے ہيں تاکہ وه باز آجائيں۔
َواﺗْ ُﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻧ َ َﺒ َﺎ َّ ِاذل ْ ٓي ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَﺎﻧ ْ َﺴﻠَﺦَ ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ َﻌ ُﻪ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﻓَ َﲀ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻮ ْﻳ َﻦ ١٧٥
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اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پﮍھ کر سنايئے کہ جس کو ہم نے اپنی آيتيں ديں پھر وه ان
سے نکل گيا ،پھر شيطان اس کے پيچھے لگ گيا سو وه گمراه لوگوں ميں شامل ہوگيا )(١
١٧٥۔ ١مفسرين نے اسے کسی ايک متعين شخص سے متعلق قرار ديا ہے جسے کتاب ٰالہی کا
علم حاصل تھا ليکن پھر وه دنيا اور شيطان کے پيچھے لگ کر گمراه ہوگيا۔ تاہم اس کے تعيين
ميں کوئی مسند بات مروی بھی نہيں۔ اس لئے اس تکلف کی ضرورت نہيں ہے۔ يہ عام ہے اور
ايسے افراد ہر امت اور ہر دور ميں ہوتے رہے ہيں ،جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا وه اس کا
مصداق قرار پائے گا۔
َوﻟ َ ْﻮ ِﺷﺌْﻨَﺎ ﻟَ َﺮﻓَ ْﻌ ٰﻨ ُﻪ ﲠِ َﺎ َو ٰﻟ ِﻜﻨ َّ ٗ ٓﻪ َاﺧ َ َْدل ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض َواﺗ َّ َﺒ َﻊ ﻫ َٰﻮﯨ ُﻪ ۚ ﻓَ َﻤﺜ ُ َٗهل َﳈَﺜَﻞِ ْاﻟ َ ْﳫ ِﺐ ۚ ِا ْن َ ْﲢ ِﻤ ْﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻳَﻠْﻬ َْﺚ َا ْو ﺗ ْ َُﱰ ْﻛ ُﻪ ﻳَﻠْﻬ َْﺚ ۭ ٰذ ِ َكل َﻣﺜ َ ُﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۚ
ﻓَﺎ ْﻗ ُﺼ ِﺺ اﻟْ َﻘ َﺼ َﺺ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن ١٧٦
اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آيتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر ديتے ليکن وه تو دنيا کی طرف مائل
ہوگيا اور اپنی نفسانی خواہش کی پيروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کی سی ہوگئی کہ اگر
تو اس پر حملہ کرے تب بھی وه ہانپے يا اسکو چھوڑ دے تب بھی ہانپے ) (١يہی حالت ان
لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا۔ سو آپ اس حال کو بيان کر ديجئے شايد وه
لوگ کچھ سوچيں )(٢۔
١٧٦۔ ١لَھَت ُ ،کہتے ہيں تھکاوٹ يا پياس وغيره کی وجہ سے زبان باہر نکالنے کو ،کتے کی يہ
عادت ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو يا اسکے حال پر چھوڑ دو ،دونوں حالتوں ميں وه بھونکنے سے
باز نہيں آتا ،اسی طرح اس کی يہ عادت بھی ہے کہ وه شکم سير ہو يا بھوکا ،تندرست ہو يا
بيمار ،تھکا مانده ہو يا توانا ،ہرحال ميں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ يہی حال ايسے شخص
کا ہے اسے وعظ کرو يا نہ کرو ،اس کا حال ايک ہی رہے گا اور دنيا کے مال و متاع کے لئے
اس کی رال ٹپکتی رہے گی۔
١٧٦۔ ٢اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کرکے ،گمراہی سے بچيں اور حق کو
اپنائيں۔
َﺳﺎۗ َء َﻣﺜ َ َۨﻼ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٧٧
اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے ) (١جو ہماری آيات کو جھٹالتے ہيں اور اپنا نقصان
کرتے ہيں
ً
١٧٧۔ ١مثال تمييز ہے۔ اصل عبارت يوں ہوگی :
' َسا َ َء َمثَالً! ) َمثَ ُل ْالقَوْ ِم الﱠ ِذ ْينَ َك ﱠذبُوْ ا بِ ٰا ٰيتِنَا( 7۔ االعراف' (176:
ۗ
ﴪ ْو َن ١٧٨
َﻣ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَﻬ َُﻮ اﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ْي ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠ ْﻞ ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ِٕ
جس کو ﷲ ہدايت کرتا ہے سو ہدايت پانے واال وہی ہوتا ہے اور جسے وه گمراه کردے سو
ايسے ہی لوگ خسارے ميں پﮍنے والے ہيں )(١۔
١٧٨۔ ١يہ اس کے قانون مشيت کا بيان ہے جس کی وضاحت پہلے دو تين مرتبہ کی جاچکی
ہے۔
ﴫ ْو َن ﲠِ َﺎ ۡ َوﻟَﻬ ُْﻢ ٰا َذ ٌان َّﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﰷ ْ َﻻﻧ ْ َﻌﺎ ِم ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ
َوﻟَﻘَﺪْ َذ َرْاانَ ِﻟ َﺠﻬَﲌَّ َ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ ڮ ﻟ َﻬ ُْﻢ ﻗُﻠُ ْﻮبٌ َّﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن ﲠِ َﺎ ۡ َوﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﻋ ُ ٌﲔ َّﻻ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
ِٕ
َاﺿَ ُّﻞ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻐ ِﻔﻠُ ْﻮ َن ١٧٩
ِٕ
اور ہم نے ايسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پيدا کئے ہيں ) (١جن کے دل ايسے
ہيں جن سے نہيں سمجھتے اور جن کی آنکھيں ايسی ہيں جن سے نہيں ديکھتے اور جن کے کان
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ايسے ہيں جن سے نہيں سنتے۔ يہ لوگ بھی چوپاؤں کی طرح ہيں بلکہ يہ ان سے بھی زياده
گمراه ہيں يہی لوگ غافل ہيں۔
١٧٩۔ ١اس کا تعلق تقدير سے ہے۔ يعنی ہر انسان اور جن کی بابت ﷲ کو علم تھا کہ وه دنيا ميں
جا کر اچھے يا برے کيا عمل کرے گا ،اس کے مطابق اس نے لکھ رکھا ہے۔ يہ انہيں دوزخيوں
کا ذکر ہے جنہيں ﷲ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے۔ آگے ان کی مزيد
صفات بيان کرکے بتا ديا گيا ہے کہ جن لوگوں کے اندر يہ چيزيں اس انداز ميں ہوں جس کا
ذکر يہاں کيا گيا ہے ،تو سمجھ لو کہ اس کا انجام برا ہے۔ ) (٢يعنی دل آنکھ کان يہ چيزيں ﷲ
نے اس ليے دی ہيں کہ انسان ان سے فائده اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے اس کی
آيات کامشاہده کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ ليکن جو شحص ان مشاعر سے يہ کام
نہيں ليتا وه گويا ان سے عدم انتفاع )فائده نہ اٹھانے( ميں چوپايوں کی طرح بلکہ ان سے بھی
زياده گمراه ہے۔ اس ليے کہ چوپايے تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہيں اور
نفع والی چيزوں سے نفع اٹھاتے اور نقصان دينے والی چيزوں سے بچ کر رہتے ہيں ليکن ﷲ
ٰ
تعالی کی ہدايت سے اعراض کرنی والے شخص کے اندر تو يہ تميز کرنے کی صالحيت ہی
ختم ہوجاتی ہے کہ اس کے ليے مفيد چيز کون سی ہے اور مضر کون سی؟ اسی ليے اگلے
جملے ميں انہيں غافل بھی کہا گيا ہے۔
َو ِ ٰ ّ ِهلل ْ َاﻻ ْ َﲰﺎۗ ُء اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ﻓَﺎ ْدﻋ ُْﻮ ُﻩ ﲠِ َﺎ ۠ َو َذ ُروا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُﻠْ ِﺤﺪُ ْو َن ِ ْ ٓﰲ َا ْ َﲰﺎۗﯨ ٖﻪ ۭ َﺳـ ُﻴ ْﺠ َﺰ ْو َن َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٨٠
ِٕ
اور اچھے اچھے نام ﷲ ہی کيلئے ہيں سو ان ناموں سے ﷲ ہی کو موسوم کيا کرو ) (١اور
ايسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں ميں کج روی کرتے ہيں ) (٢ان لوگوں
کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔
١٨٠۔ ١حسنی احسن کی تانيث ہے۔ ﷲ کے اچھے ناموں سے مراد ﷲ کے وه نام ہيں جن سے
اس کی مختلف صفات ،اس کی عظمت و جاللت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے،
صحيحين کی حديث ميں انکی تعداد  ٩٩ايک کم  ١٠٠بتائی گئی ہے فرمايا ' جو ان کو شمار
کرے گا ،جنت ميں داخل ہوگا ﷲ ٰ
تعالی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نيز علماء نے يہ
بھی وضاحت کی ہے کہ ﷲ کے ناموں کی تعداد  ٩٩ميں منحصر نہيں ہے بلکہ اس سے زياده
ہيں۔ )ابن کثير(
١٨٠۔ ٢الحاد کے معنی ہيں کسی ايک طرف مائل ہونا ،اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا
ہے جو ايک طرف بنائی جاتی ہے۔ دين ميں الحاد اختيار کرنے کا مطلب کج روی اور گمراہی
تعالی کے ناموں ميں )کج روی( الحاد کی تين صورتيں ہيں ١۔ ﷲ ٰ
اختيار کرنا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی کے
ناموں ميں تبديلی کر دی جائے جيسے مشرکين نے کہا۔ مثال ﷲ کی اسی نام سے اپنے ايک بت
کا نام الت اور اس کے صفاتی ناموں عَزيز سے ُع ﱠزا بنا ليا  ،٢يا ﷲ کے ناموں ميں اپنی طرف
سے اضافہ کر لينا جس کا حکم ﷲ نے نہيں ديا۔
٣۔ يا اس کے ناموں ميں کمی کردی جائے مثالً اسے ايک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے
اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے )فتح القدير( ﷲ کے ناموں ميں
الحاد کی ايک صورت يہ بھی ہے کہ ان ميں تاويل يا تعطيل يا تشبيہ سے کام ليا جائے )ايسر
التفاسير( جس طرح معتزلہ ،معطلہ اور مشبہ وغيره گمراه فرقوں کاطريقہ رہا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے
حکم ديا کہ ان سب سے بچ کر رہو۔
َو ِﻣ َّﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ٓ ُا َّﻣ ٌﺔ ﳞَّ ْﺪُ ْو َن ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮ َن
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اور ہماری مخلوق ميں ايک جماعت ايسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدايت کرتی ہے اور اس
کے موافق انصاف بھی کرتی ہے
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َﺳﻨ َ ْﺴـ َﺘﺪْ ِر ُهج ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٨٢ښ
اور جو لوگ ہماری آيات کو جھٹالتے ہيں ہم ان کو بتدريج )گرفت ميں( لئے جا رہے ہيں اس
طور پر کہ انہيں خبر بھی نہيں۔
َو ُا ْﻣ ِ ْﲇ ﻟَﻬ ُْﻢ ڵ ِا َّن َﻛ ْﻴ ِﺪ ْي َﻣ ِﺘ ْ ٌﲔ ١٨٣
ميں ان کو مہلت ديتا ہوں بيشک ميری تدبير بﮍی مضبوط ہے )(١
١٨٣۔ ١يہ وہی استدراج و امہال ہے جو بطور امتحان ﷲ ٰ
تعالی افراد اور قوموں کو ديتا ہے۔ پھر
جب اس کی مشيت مواخذه کرنے کی ہوتی ہے تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہيں ہو سکتا،
کيونکہ اس کی تدبير بﮍی مضبوط ہے۔
۫ َﻣﺎ ﺑ َِﺼﺎ ِﺣﳢِ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﺟِ ﻨ َّ ٍﺔ ۭ ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١٨٤
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْوا
کيا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہيں کيا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہيں وه تو
صرف ايک صاف صاف ڈرانے والے ہيں )(١
احب سے مراد نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کی بابت
١٨٤۔َ ١
ص ِ
ٰ
مشرکين کبھی ساحر اور کبھی مجنون )نعوذ با ( کہتے تھے۔ ﷲ تعالی نے فرمايا يہ تمہارے
عدم تفکر کا نتيجہ ہے وه تو تمہارا پيغمبر ہے جو ہمارے احکام پہنچانے واال اور ان سے غفلت
اور اعراض کرنے والوں کو ڈرانے واال ہے۔
ﳾ ٍء ۙ َّو َا ْن ﻋ ٰ َٓﴘ َا ْن ﻳَّ ُﻜ ْﻮ َن ﻗَ ِﺪ ا ْﻗ َ َﱰ َب َا َﺟﻠُﻬ ُْﻢ ۚ ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺚ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ َﻣﻠَ ُﻜ ْﻮ ِت َّ
١٨٥
اور کيا ان لوگوں نے غور نہيں کيا آسمانوں اور زمين کے عالم ميں اور دوسری چيزوں ميں جو
ﷲ نے پيدا کيں ہيں اور اس بات ميں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قريب ہی آپہنچی ہو ) (١پھر
قرآن کے بعد کون سی بات پر يہ لوگ ايمان الئيں گے )(٢
مطلب يہ ہے کہ ان چيزوں پر بھی اگر يہ غور کريں تو يقينا يہ ﷲ پر ايمان لے آئيں اس کے
رسول کی تصديق اور اس کی اطاعت اختيار کرليں اور انہوں نے جو ﷲ کے شريک بنا رکھے
ہيں۔ انہيں چھوڑ ديں اور اس بات سے ڈريں کہ انہيں موت اس حال ميں آجائے کہ وه کفر پر قائم
ہوں۔
١٨٥۔َ ٢ح ِد يْث ،سے مراد يہاں قرآن کريم ہے۔ يعنی نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے انداز و
تہديد اور قرآن کريم کے بعد بھی اگر يہ ايمان نہ الئيں تو ان سے بﮍھ کر انہيں ڈرانے والی چيز
کيا ہوگی جو ﷲ کی طرف سے نازل ہو اور پھر يہ اس پر ايمان نہ الئيں۔
اهلل ﻓَ َﻼ ﻫَﺎ ِد َي َ ٗهل ۭ َوﻳ َ َﺬ ُر ُ ْﱒ ِ ْﰲ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎﳖِ ِْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻬ ُْﻮ َن ١٨٦
َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
تعالی گمراه کردے اس کو کوئی راه پر نہيں ال سکتا۔ اور ﷲ ٰ
جس کو ﷲ ٰ
تعالی ان کو ان کی
گمراہی ميں بھٹکتے ہوئے چھوڑ ديتا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻻ اتَ ْ ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِا َّﻻ ﺑ َ ْﻐﺘَ ًﺔ ۭ
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ َا َّاي َن ُﻣ ْﺮ ٰﺳـ َﺎ ۭﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ِﻋﻠْ ُﻤﻬَﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ْﰊ ۚ َﻻ ُ َﳚ ِﻠ ّﳱْ َﺎ ِﻟ َﻮ ْﻗﳤِ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۀ ﺛَ ُﻘﻠَ ْﺖ ِﰲ َّ
ـــــﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ َّ
ﻳ َْﺴ َٔ
َ
ٰ
ْ
َ
ِ
ْ
ِ
ُ
َ
ِ
َ
ِ
ـــــﻠ ْﻮﻧ ََﻚ َﰷﻧ ََّﻚ َﺣ ِﻔ ٌّﻲ َﻋﳯْ َﺎ ﻗُ ْﻞ اﻧ َّ َﻤﺎ ﻋﻠ ُﻤﻬَﺎ ﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّاهلل َوﻟ ِﻜ َّﻦ اﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻻ ﻳ َ ْﻌﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٨٧
ﻳ َْﺴ َٔ
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يہ لوگ آپ سے قيامت ) (١کے متعلق سوال کرتے ہيں کہ اس کا وقوع کب ہوگا ) (٢آپ فرما
ديجئے اس کا علم صرف ميرے رب ہی کے پاس ہے ) (٣اس کے وقت پر اس کو سوائے ﷲ
کے کوئی ظاہر نہ کرے گا وه آسمانوں اور زمين ميں بﮍا بھاری )حادثہ( ہوگا ) (٤وه تم پر
محض اچانک آپﮍے گی۔ وه آپ اس طرح پوچھتے ہيں جيسے گويا آپ اس کی تحقيقات کر
چکے ہيں ) (٥آپ فرما ديجئے کہ اس کا علم خاص ﷲ ہی کے پاس ہے۔ ليکن اکثر لوگ نہيں
جانتے۔
١٨٧۔َ ١ساعَۃ ُ،کے معنی ہيں گھﮍی )لمحہ يا پل( کے ہيں قيامت کو ساعۃ اس لئے کہا گيا ہے کہ
يہ اچانک اس طرح آجائے گی کہ پل بھر ميں ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی يا سرعت
حساب کے اعتبار سے قيامت کی گھﮍی کو ساعۃ سے تعبير کيا گيا۔
١٨٧۔ ٢اَرْ َس ٰی يُرْ ِس ْی کے معنی اثبات و وقوع کے ہيں ،يعنی کب يہ قيامت ثابت يا واقع ہوگی۔
١٨٧۔ ٣يعنی اس کا يقينی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو ،ﷲ کے سوا اس کا علم
کسی کے پاس نہيں ،وہی اس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔
١٨٧۔ ٤اس کے ايک دوسرے معنی ہيں۔ اس کا علم آسمان اور زمين والوں پر بھاری ہے،
کيونکہ وه پوشيده ہے اور پوشيده چيز لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔
١٨٧۔َ ٥حفِی ُ،کہتے ہيں پيچھے پﮍ کر سوال کرنے اور تحقيق کرنے کو۔ يعنی يہ آپ سے قيامت
کے بارے ميں اس طرح سوال کرتے ہيں کہ گويا آپ نے رب کے پيچھے پﮍ کر اس کی بابت
ضروری علم حاصل کر رکھا ہے۔
ﻗُ ْﻞ َّﻻ ٓ َا ْﻣ ِ ُ
اﻟﺴ ْ ۗﻮ ُء ڔ ِا ْن َاانَ ِا َّﻻ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ َّوﺑ َِﺸ ْ ٌﲑ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم
ﴐا ِا َّﻻ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ ۗ َء ٰ ّ ُ
ﴘ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ َّو َﻻ َ ًّ
كل ِﻟﻨَ ْﻔ ِ ْ
اهلل َۭوﻟ َ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُﺖ َا ْﻋ َ ُﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺐ َﻻ ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ْﱶ ُت ِﻣ َﻦ اﻟْﺨ َْﲑ ِ ٻ َو َﻣﺎ َﻣ َّﺴـ ِ َﲏ ُّ
ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٨٨ۧ
آپ فرما ديجئے کہ ميں خود اپنی ذات خاص کے لئے کسی نفع کا اختيار نہيں رکھتا اور نہ کسی
ضرر کا ،مگر اتنا ہی کہ جتنا ﷲ نے چاہا اور اگر ميں غيب کی باتيں جانتا ہوتا تو ميں بہت
منافع حاصل کرليتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا ميں تو محض ڈرانے واال اور بشارت
دينے واال ہوں ان لوگوں کو جو ايمان رکھتے ہيں۔
١٨٨۔ ١يہ آيت اس بات ميں کتنی واضح ہے کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم عالم غيب نہيں۔
عالم غيب صرف ﷲ کی ذات ہے ،ليکن ظلم اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس کے باوجود اہل
بدعت آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو عالم الغيب باور کراتے ہيں۔ حاالنکہ بعض جنگوں ميں آپ کے
دندان مبارک بھی شہيد ہوئے ،آپ کا چہره بھی زخمی ہوا ،اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا کہ يہ قوم کيسے فالح ياب ہوگی جس نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کرديا ،کتب حديث
ميں يہ واقعات بھی اور ذيل کے واقعات بھی درج ہيں۔ حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا پر تہمت
لگی تو پورا ايک مہينہ مضطرب اور نہايت پريشان رہے۔ ايک يہودی عورت نے آپ کی دعوت
کی اور کھانے ميں زہر مالديا ،جسے آپ نے تناول فرمايا اور صحابہ نے بھی ،ح ٰتی کہ بعض
صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہالک ہی ہوگئے اور خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم عمر بھر اس
زہر کے اثرات محسوس فرماتے رہے۔ يہ اور اس قسم کے متعدد واقعات ہيں جن سے واضح
ہے کہ آپ کو عدم علم کی وجہ سے يہ تکليف پہنچی ،نقصان اٹھانا پﮍا ،جس سے قرآن کی بيان
کرده حقيقت کا اثبات ہوتا ہے ' اگر ميں غيب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی مضرت نہ پہنچتی '
اهلل َرﲠَّ ُ َﻤﺎ ﻟَﯩ ْﻦ ٰاﺗَ ْﻴﺘَﻨَﺎ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ٍﺲ َّوا ِﺣﺪَ ٍة َّو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣﳯْ َﺎ َز ْو َهجَﺎ ِﻟﻴ َْﺴ ُﻜ َﻦ ِاﻟ َﳱْ َﺎ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺗَ َﻐ ٰ ّﺸـ َﺎ َ َﲪﻠَ ْﺖ َ ْﲪ ًﻼ َﺧ ِﻔ ْﻴ ًﻔﺎ ﻓَ َﻤ َّﺮ ْت ِﺑ ٖﻪ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﺛْ َﻘﻠَ ْﺖ َّدﻋ ََﻮا ٰ ّ َ
ِٕ
َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻟَّﻨَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ ١٨٩

Page 373 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اور ﷲ ٰ
تعالی ايسا ہے جس نے تم کو ايک تن واحد سے پيدا کيا ) (١اور اسی سے اس کا جوڑا
بنايا ) (٢تاکہ وه اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے ) (٣پھر جب بيوی سے قربت حاصل
کی ) (٤اس کو حمل ره گيا ہلکا سا۔ سو وه اس کو لئے ہوئے چلتی پھرتی رہی ) (٥پھر جب وه
بوجھل ہوگئی تو دونوں مياں بيوی ﷲ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے اگر تم نے ہم کو
صحيح سالمت اوالد دے دی تو ہم خوب شکر گذاری کريں گے )(٦۔
١٨٩۔ ١ابتدا يعنی حضرت آدم عليہ السالم سے۔ اسی لئے انسان اول اور ابو البشر کہا جاتا ہے۔
١٨٩۔ ٢اس سے مراد حضرت حوا ہيں ،جو حضرت آدم عليہ السالم کی زوج بنيں۔ ان کی تخليق
حضرت آدم عليہ السالم سے ہوئی ،جس طرح کہ منھا کی ضمير سے ،جو نفس واحدة کی طرف
راجع ہے اور واضح ہے )مزيد ديکھئے سورت نساء کا حاشيہ(
١٨٩۔ ٣يعنی اس سے اطمينان و سکون حاصل کرے۔ اس لئے کہ ايک جنس اپنے ہی ہم جنس
سے صحيح معنوں ميں مانوس اور قريب ہوسکتی ہے جو سکون حاصل کرنے کے لئے
ٰ
ضروری ہے۔ قربت کے بغير يہ ممکن ہی نہيں۔ دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا َ ):و ِم ْن ا ٰيتِ ٖ ٓه
ق لَ ُك ْم ﱢم ْن اَ ْنفُ ِس ُك ْم اَ ْز َواجًا لﱢتَ ْس ُكنُ ْٓوا اِلَ ْيھَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُك ْم ﱠم َو ﱠدةً ﱠو َرحْ َمةً( 30۔ الروم (21:ﷲ کی
اَ ْن خَ لَ َ
نشانيوں ميں سے يہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لئے تم ہی ميں سے )يا تمہاری جنس ہی ميں
سے( جوڑے پيدا کئے ،تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے دل ميں اس نے پيار
محبت رکھ دی ' يعنی ﷲ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ايک دوسرے کے جذبات اور
کشش رکھی ہے ،فطرت کے يہ تقاضے وه جوڑا بن کر پورا کرتے ہيں اور ايک دوسرے سے
قرب و انس حاصل کرتے ہيں۔ چنانچہ يہ واقعہ ہے کہ جو باہمی پيار مياں بيوی کے درميان
ہوتا ہے وه دنيا ميں کسی اور کے ساتھ نہيں ہوتا۔
١٨٩۔ ٤يعنی يہ نسل انسانی اس طرح بﮍھی اور آگے چل کر جب ان ميں سے ايک زوج يعنی
مياں بيوی نے ايک دوسرے سے قربت کی۔ تَغ ﱠشاھَا کے معنی بيوی سے ہمبستری۔ يعنی وطی
کرنے کے لئے ڈھانپا۔
١٨٩۔ ٥يعنی حمل کے ابتدائی ايام ميں ٰ
ضغَۃ ُ،بننے
حتی کہ نطفے سے َعلَقَ ِۃاور َعلَقَۃ ُ،سے ُم َ
تک ،حمل خفيف رہتا ہے محسوس نہيں ہوتا اور عورت کو زياده گرانی بھی نہيں ہوتی۔
١٨٩۔ ٦بوجھل ہو جانے سے مراد بچہ پيٹ ميں بﮍا ہوجاتا ہے تو جوں جوں والدت کا وقت
قريب آتا جاتا ہے ،والدين کے دل ميں خطرات اور توہمات پيدا ہوتے جاتے ہيں )بالخصوص جب
عورت کو اٹھرا کی بيماری ہو تو انسانی فطرت ہے کہ خطرات ميں وه ﷲ کی طرف رجوع
کرتا ہے ،چنانچہ وه دونوں ﷲ سے دعائيں کرتے ہيں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہيں۔
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ١٩٠
اهلل َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
ﴍ َﰷ ۗ َء ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ٓ ٰا ٰﺗ ُ َﻤﺎ ۚ ﻓَﺘَ ٰﻌ َﲆ ٰ ّ ُ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ ٰا ٰﺗ ُ َﻤﺎ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ َﺟ َﻌ َﻼ َ ٗهل ُ َ
سو جب ﷲ نے دونوں کو صحيح سالمت اوالد دے دی تو ﷲ کی دی ہوئی چيز ميں وه دونوں ﷲ
کے شريک قرار دينے لگے ) (١سو ﷲ پاک ہے ان کے شرک سے۔
١٩٠۔ ١شريک قرار دينے سے مراد يا تو بچے کا نام ايسا رکھنا ہے ،مثالً امام بخش ،پيراں ديتا،
عبدالشمس ،بنده علی وغيره جس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ يہ بچہ فالں بزرگ ،فالں پير کی
)نعوذ با ( نظر کرم کا نتيجہ ہے۔ يا پھر اس اپنے عقيدے کا اظہار کرکے کہ ہم فالں بزرگ
فالں قبر پر گئے تھے جس کے نتيجہ ميں بچہ پيدا ہوا ہے ،جو بد قسمتی سے مسلمان عوام ميں
بھی عام ہيں۔ اگلی آيات ميں ﷲ ٰ
تعالی شرک کی ترديد فرما رہا ہے۔
ـــــﺎ َّو ُ ْﱒ ُ ْﳜﻠَ ُﻘ ْﻮ َن
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن َﻣﺎ َﻻ َ ْﳜﻠُ ُﻖ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
َاﻳ ْ ِ
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کيا ايسوں کو شريک ٹھہراتے ہو جو کسی کو پيدا نہ کر سکيں اور وه خود ہی پيدا کئے گئے
ہوں۔
ﴫ ْو َن ١٩٢
َﴫا َّو َﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
َو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻧ ْ ً
اور وه ان کو کسی قسم کی مدد نہيں دے سکتے اور وه خود بھی مدد نہيں کر سکتے۔
َوا ِْن ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ ِا َﱃ اﻟْﻬُﺪٰ ى َﻻ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ُ ْﰼ ۭ َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َا َد َﻋ ْﻮﺗُ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ َا ْم َاﻧ ُ ْْﱲ َﺻﺎ ِﻣ ُﺘ ْﻮ َن ١٩٣
اگر تم ان کو کوئی بات بتالنے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چليں ) (١تمہارے اعتبار سے
دونوں امر برابر ہيں خواه تم ان کو پکارو يا خاموش رہو۔
١٩٣۔ ١يعنی تمہاری بتالئی ہوئی بات پر عمل نہيں کريں گے۔ ايک دوسرا مفہوم يہ ہے اگر تم
ان سے رشدو ہدايت طلب کرو تو وه تمہاری بات نہيں مانيں گے۔ نہ تمہيں کوئی جواب ديں گے
)فتح القدير(
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ِﻋ َﺒﺎ ٌد َا ْﻣﺜ َُﺎﻟ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْدﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ ﻓَﻠْﻴَ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١٩٤
واقع تم ﷲ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وه بھی تم جيسے ہی بندے ہيں ) (١سو تم ان
کو پکارو پھر ان کو چاہيے کہ تمہارا کہنا کر ديں اگر تم سچے ہو۔
١٩٤۔ ١يعنی جب وه زنده تھے ،بلکہ اب تو تم خود ان سے زياده کامل ہو ،اب وه ديکھ نہيں
سکتے ،تم ديکھتے ہو ،وه سن نہيں سکتے ،تم سنتے ہو۔ وه کسی بات کو سمجھ نہيں سکتے ،تم
سمجھتے ہو ،وه جواب نہيں دے سکتے ،تم ديتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکين ،جن کی
مورتياں بنا کر پوجتے تھے ،وه بھی پہلے ﷲ کے بندے يعنی انسان ہی تھے جيسے حضرت
نوح عليہ السالم کی قوم پانچ بتوں کی بابت عقيده رکھتی تھی جيسا کہ صحيح بخاری ميں
صراحتا موجود ہے کہ وه ﷲ کے نيک بندے تھے۔
ﴍ َﰷ ۗ َء ُ ْﰼ ُ َّﰒ ِﻛ ْﻴﺪُ ْو ِن ﻓَ َﻼ ﺗُ ْﻨ ِﻈ ُﺮ ْو ِن
َاﻟَﻬ ُْﻢ َا ْر ُﺟ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ٓ ۡ َا ْم ﻟَﻬ ُْﻢ َاﻳْ ٍﺪ ﻳ َّ ْﺒ ِﻄﺸُ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ٓ ۡ َا ْم ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﻋ ُ ٌﲔ ﻳ ُّ ْﺒ ِ ُ
ﴫ ْو َن ﲠِ َﺎ ٓ ۡ َا ْم ﻟَﻬ ُْﻢ ٰا َذ ٌان ﻳ َّْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ۭﻗُﻞِ ا ْدﻋ ُْﻮا ُ َ
١٩٥
کيا ان کے پاؤں ہيں جن سے وه چلتے ہوں يا ان کے ہاتھ ہيں جن سے وه کسی چيز کو تھام
سکيں ،يا ان کی آنکھيں ہيں جن سے وه ديکھتے ہوں ،يا ان کے کان ہيں جن سے سنتے ہوں )(١
آپ کہہ ديجئے! تم اپنے سب شرکا کو بال لو ،پھر ميری ضرر رسانی کی تدبير کرو پھر مجھ کو
ذرا مہلت مت دو )(٢۔
١٩٥۔ ١يعنی اب ان ميں سے کوئی چيز بھی ان کے پاس موجود نہيں۔ مرنے کے ساتھ ہی
ديکھنے سننے ،سمجھنے اور چلنے کی طاقت ختم ہوگئی۔ اب ان کی طرف منسوب يا تو پتھر يا
لکﮍی کی خود تراشيده مورتياں ہيں۔ يا گنبد ،قبے اور آستانے ہيں جو ان کی قبروں پر بناليے
گئے اور يوں استخواں فروشی کا کاروبار فروغ پذير ہے۔
١٩٥۔ ٢يعنی اگر تم دعوے ميں سچے ہو کہ يہ تمہارے مددگار ہيں تو ان سے کہو کہ ميرے
خالف تدبير کريں۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١٩٦
ِا َّن َو ِ ّﱄۦ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْي ﻧَ َّﺰ َل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ڮ َوﻫ َُﻮ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّﱃ ٰ ّ
يقينا ً ميرا مددگار ﷲ ٰ
تعالی ہے جس نے يہ کتاب نازل فرمائی اور وه نيک بندوں کی مدد کرتا
ہے۔
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ﴫ ْو َن ١٩٧
َﴫُ ْﰼ َو َﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ﻧ ْ َ
اور جن لوگوں کو ﷲ چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وه تمہاری کچھ مدد نہيں کرسکتے ہيں )(١
١٩٧۔ ١جو اپنی مدد آپ کرنے پر قادر نہ ہو وه بھال دوسروں کی مدد کيا کريں گے۔
ﴫ ْو َن ١٩٨
َوا ِْن ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ ِا َﱃ اﻟْﻬُﺪٰ ى َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮا َۭوﺗَ ٰﺮ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
اور ان کو اگر کوئی بات بتالنے کو پکارو تو اس کو نہ سنيں ) (١اور ان کو آپ ديکھتے ہيں کہ
گويا وه آپ کو ديکھ رہے ہيں اور وه کچھ بھی نہيں ديکھتے۔
١٩٨۔ ١اس کا وہی مفہوم ہے جو آيت  ١٩٣کا ہے۔
ُﺧ ِﺬ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ َو ْا ُﻣ ْﺮ ِابﻟْ ُﻌ ْﺮ ِف َو َا ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ِﻦ اﻟْ ٰﺠﻬِ ِﻠ ْ َﲔ ١٩٩
آپ درگز اختيار کريں ) (١نيک کام کی تعليم ديں ) (٢اور جاہلوں سے ايک کناره ہوجائيں )(٣۔
١٩٩۔ ١بعض علماء نے اس کے معنی کئے ہيں ' ضرورت سے زائد مال ہو ،وه لے لو ' اور يہ
زکوة کی فضيلت سے قبل کا حکم ہے ،ليکن دوسرے مفسرين نے اس سے اخالقی ہدايت يعنی
عفو و درگزر مراد ليا ہے اور امام بن جری اور امام بخاری وغيره نے اس کو ترجيح دی
ہے،چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسير ميں حضرت عمر کا واقعہ نقل کيا ہے کہ عيينہ بن
حصن حضرت عمر کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور آ کر تنقيد کرنے لگے کہ آپ زکوة ميں نہ
پوری عطاء ديتے ہيں اور نہ ہمارے درميان انصاف کرتے ہيں جس پر حضرت عمر غضب
ناک ہوئے يہ صورت حال ديکھ کر حضرت عمر کے مشير حر بن قيس نے )جو عيينہ کے
بھتيجے تھے( حضرت عمر سے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو حکم
فرمايا تھا )درگزر اختيار کيجئے اور نيکی کا حکم ديجئے اور جاہلوں سے پرہيز کيجئيے ' اور
يہ بھی جاہلوں ميں سے ہے۔ ' جس پر حضرت عمر نے درگزر فرمايا اس کی تائيد ان احاديث
سے بھی ہوتی ہے جن ميں ظلم کے مقابلے ميں معاف کر دينے ،قطع رحمی کے مقابلے ميں
صلہ رحمی اور برائی کے بدلے احسان کرنے کی تلقين کی گئی ہے۔
١٩٩۔ ٢عُرْ فُ،سے مراد معروف يعنی نيکی ہے۔
١٩٩۔ ٣يعنی جب آپ نيکی کا حکم دينے ميں اتمام حجت کر چکيں اور پھر بھی وه نہ مانيں تو
ان سے اعراض فرماليں اور ان کے جھگﮍوں اور حماقتوں کا جواب نہ ديں۔
َوِا َّﻣﺎ ﻳ َ ْ َﲋﻏَﻨَّ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ﻧَ ْﺰغٌ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻌ ْﺬ ِاب ٰ ّ ِهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ٢٠٠
آپ کو اگر کوئی وسوسہ شيطان کی طرف سے آنے لگے تو ﷲ کی پناه مانگ ليا کيجئے )(١
بالشبہ وه خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔
٢٠٠۔ ١اور اس موقع پر اگر آپ کو شيطان اشتعال ميں النے کی کوشش کرے تو آپ ﷲ کی پناه
طلب فرمائيں۔
ﴫ ْو َن ۚ ٢٠١

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا ِا َذا َﻣ َّﺴﻬ ُْﻢ ٰ ۗﻃﯩ ٌﻒ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْوا ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺒ ِ ُ
ِٕ
يقينا ً جو لوگ خدا ترس ہيں جب ان کو کوئی خطره شيطان کی طرف سے آجاتا ہے تو وه ياد ميں
لگ جاتے ہيں يکايک ان کی آنکھيں کھل جاتی ہيں )(١
ٰ
تقوی کی بابت بتاليا گيا ہے کہ وه شيطان سے چوکنا رہتے ہيں۔ طائف يا
٢٠١۔ ١اس ميں اہل
طيف ،اس تخيل کو کہتے ہيں جو دل ميں آئے يا خواب ميں نظر آئے۔ يہاں اسے شيطانی
وسوسے کے معنی ميں استعمال کيا گيا ،کيونکہ وسوسہ شيطانی بھی خيالی تصورات کے مشابہ
ہے۔ )فتح القدير(
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ﴫ ْو َن ٢٠٢
َوِاﺧ َْﻮاﳖُ ُ ْﻢ ﻳ َ ُﻤﺪ ُّْوﳖَ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْﻐ ّ َِﻲ ُ َّﰒ َﻻ ﻳُ ْﻘ ِ ُ
اور جو شياطين کے طابع ہيں وه ان کو گمراہی ميں کھينچے لے جاتے ہيں پس وه باز نہيں آتے
)(١
٢٠٢۔ ١يعنی شيطان کافروں کو گمراہی کی طرف کھينچ لے جاتے ہيں ،پھر وه کافر )گمراہی
کی طرف جانے ميں( يا شيطان انکو لے جانے ميں کوتاہی ميں کمی نہيں کر تے۔ يعنی َال
صرُوْ نَ کا فاعل کافر بھی بن سکتے ہيں اور اِ ْخ َوان ْال ُکفﱠا ِ ِر شياطين بھی۔
يَ ْق ِ
َوِا َذا ﻟ َ ْﻢ اتَ ْ ﲥِ ِ ْﻢ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ا ْﺟﺘَ َﺒﻴْﳤَ َﺎ ۭﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﺗ َّ ِﺒ ُﻊ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ ۚ ﻫ َٰﺬا ﺑ َ َﺼﺎۗﯨ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ٢٠٣
ِٕ
اور جب آپ کوئی معجزه ان کے سامنے ظاہر نہيں کرتے تو وه لوگ کہتے ہيں کہ آپ يہ معجزه
کيوں نہ الئے ) (١آپ کہہ ديجئے! کہ ميں اس کی پيروی کرتا ہو جو مجھ پر ميرے رب کی
طرف سے حکم بھيجا گيا ہے يہ گويا بہت سی دليليں ہيں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدايت
اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ايمان رکھتے ہيں )(٢
٢٠٣۔ ١مراد ايسا معجزه جو ان کے کہنے پر ان کی خواہش کے مطابق دکھايا جائے۔ جيسے ان
کے بعض مطا بات سوره بنی اسرائيل ،آيت ٩٠۔ ٩٣ميں بيان کئے گئے ہيں۔
٢٠٣۔ ٢لَوْ َال اَجْ تَبْيتَھَا کے معنی ہيں ،تو اپنے پاس سے ہی کيوں نہيں بنا التا؟ اس کے جواب ميں
بتايا گيا کہ آپ فرما ديں ،معجزات پيش کرنا ميرے اختيار ميں نہيں ہے ميں تو صرف وحی ٰالہی
کا پيروکار ہوں۔ ہاں البتہ يہ قرآن جو ميرے پاس آيا ہے۔ يہ بجائے خود ايک بہت بﮍا معجزه
ہے ،اس ميں تمہارے رب کی طرف سے بصائر )دالئل و براہين( اور ہدايت و رحمت ہے۔
بشرطيکہ کوئی ايمان الئے۔
َوِا َذا ﻗُ ِﺮ َٔي اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮا َ ٗهل َو َاﻧ ِْﺼ ُﺘ ْﻮا ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َ ُﲪ ْﻮ َن ٢٠٤
اور جب قرآن پﮍھا جايا کرے تو اس کی طرف کان لگا ديا کرو اور خاموش رہا کرو اميد ہے کہ
تم پر رحمت ہو )(١۔
٢٠٤۔ ١يہ ان کافروں کو کہا جارہا ہے ،جو قرآن کی تالوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور
اپنے ساتھيوں سے کہتے تھے ) َال تَ ْس َمعُوْ ا لِ ٰھ َذا ْالقُرْ ٰا ِن َو ْالـ َغوْ ا فِ ْي ِه( 41۔فصلت (26:يہ قرآن مت
سنو اور شور کرو ،ان سے کہا گيا کہ اس کی بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو
شايد ﷲ ٰ
تعالی تمہيں ہدايت سے نواز دے۔ اور يوں تم رحمت ٰالہی کے مستحق بن جاؤ۔
َﴬﻋًﺎ َّو ِﺧ ْﻴ َﻔ ًﺔ َّود ُْو َن اﻟْ َﺠــﻬْ ِﺮ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ ِابﻟْﻐُﺪُ ِّو َو ْ ٰاﻻ َﺻﺎلِ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ ٢٠٥
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ َّرﺑ َّ َﻚ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ َﻚ ﺗ َ ُّ
اور اے شخص! اپنے رب کی ياد کيا کر اپنے دل ميں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور
زور کی آواز کی نسبت کم آوازکے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت ميں سے مت ہونا۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن َﻋ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ ٖﻪ َوﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َو َ ٗهل ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ ْو َن ٢٠٦ڙ}اﻟﺴﺠﺪە{
يقينا ً جو تيرے رب کے نزديک ہيں وه اس کی عبادت سے تکبر نہيں کرتے اور اس کی پاکی
بيان کرتے ہيں اور اس کو سجده کرتے ہيں۔
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سورة االنفال
)سورة االنفال ۔ سوره نمبر  ٨۔ تعداد آيات (٧٥

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗ ٓهل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ǻ
اهلل َو َا ْﺻ ِﻠ ُﺤ ْﻮا َذ َات ﺑَﻴْ ِﻨ ُ ْﲂ ۠ َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
ـــــﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ﻋ َِﻦ ْ َاﻻﻧْﻔَﺎلِ ۭ ُﻗﻞِ ْ َاﻻﻧْ َﻔ ُﺎل ِ ٰ ّ ِهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ۚ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ﻳ َْﺴ َٔ
يہ لوگ آپ سے غنيمتوں کا حکم دريافت کرتے ہيں ) (١آپ فرما ديجئے! کہ غنيمتيں ﷲ کی ہيں
اور رسول کی ہيں ) (٢سو تم ﷲ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصالح کرو اور ﷲ ٰ
تعالی
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ايمان والے ہو )(٣۔
١۔ ١اَ ْنفَا ل ،نَفَل ُ،کی جمع ہے جس کے معنی زياده کے ہيں ،يہ مال و اسباب کو کہا جاتا ہے ،جو
کافروں کے ساتھ جنگ ميں ہاتھ لگے ،جسے غنيمت بھی کہا جاتا ہے اس کو )نفل( )زياده( اس
لئے کہا جاتا ہے کہ يہ ان چيزوں ميں سے ايک ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھيں۔ يہ گويا امت
محمديہ پر ايک زائد چيز حالل کی گئی ہے اس لئے کہ يہ جہاد کے اجر سے )جو آخرت ميں
ملے گا( ايک زائد چيز ہے جو بعض دفعہ دنيا ميں ہی مل جاتی ہے۔
١۔  ٢يعنی اس کا فيصلہ کرنے کے مجاز ہيں۔ ﷲ کے رسول ﷲ کے حکم سے اسے تقسيم
فرمائے گا۔ نہ کہ تم آپس ميں جس طرح چاہو تقسيم کرلو۔
ٰ
١۔ ٣اس کا مطلب يہ ہوا کہ مذکوره تينوں باتوں پر عمل بغير ايمان مکمل نہيں۔ اس سے تقو ی،
اصالح ذات البين اور اور ﷲ اور رسول کی اطاعت کی اہميت واضح ہے خاص طور پر مال
غنيمت کی تقسيم ميں ان تينوں امور پر عمل نہايت ضروری ہے کيونکہ مال کی تقسيم ميں باہمی
فساد کا بھی شديد انديشہ رہتا ہے اس کے عالج کے لئے اصالح ذات البين پر زور ديا۔ ہيرا
پھيری اور خيانت کا بھی امکان رہتا ہے اس کے ليے تقوی کا حکم ديا۔ اس کے باوجود بھی
کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل ﷲ اور رسول کی اطاعت ميں مضمر ہے۔
اهلل َوﺟِ ﻠَ ْﺖ ُﻗﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َوِا َذا ﺗُ ِﻠ َﻴ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ُﺘ ٗﻪ َزادَﲥْ ُ ْﻢ ِاﻳْ َﻤﺎانً َّوﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّ ُﳇ ْﻮ َن Ąښ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ُذ ِﻛ َﺮ ٰ ّ ُ
بس ايمان والے تو ايسے ہوتے ہيں جب ﷲ ٰ
تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہيں
اور جب ﷲ ٰ
تعالی کی آيتيں ان کو پﮍھ کر سنائی جاتی ہيں تو وه آيتيں ان کے ايمان کو اور زياده
کر ديتی ہيں اور وه لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہيں )(١
٢۔ ١ان آيات ميں اہل ايمان کی  ٤صفات بيان کی گئی ہيں  ،١ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ
عليہ وسلم کی اطاعت کرتے ہيں نہ کہ صرف ﷲ کی يعنی قرآن کی۔ ٢۔ ﷲ کا ذکر سن کر ،ﷲ
کی جاللت وعظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہيں۔ ٣۔ تالوت قرآن سے ايمانوں ميں اضافہ ہوتا
ہے )جس سے معلوم ہوا کہ ايمان ميں کمی بيشی ہوتی ہے ،جيسا کہ محدثين کا مسلک ہے( ٤۔
اور وه اپنے رب پر توکل کرتے ہيں۔ توکل کا مطلب ہے ظاہری اسباب اختيار کرنے کے بعد ﷲ
کی ذات پر بھروسہ کرتے ہيں۔ يعنی اسباب سے اعراض و گريز بھی نہيں کرتے کيونکہ انہيں
اختيار کرنے کا حکم ﷲ ٰ
تعالی نے ہی ديا ہے ،ليکن اسباب ظاہری کو ہی نہيں سب کچھ ہی نہيں
سمجھ ليتے بلکہ ان کا يہ يقين ہوتا ہے کہ اصل کار فرما مشيت ٰالہی ہی ہے ،اس لئے جب تک
ﷲ کی مشيت بھی نہيں ہوگی ،يہ ظاہری اسباب کچھ نہيں کر سکيں گے اور اس يقين اعتماد کی
بنياد پر پھر وه ﷲ کی مدد و اعانت حاصل کرنے سے ايک لمحے کے لئے بھی غافل نہيں
ہوتے۔ آگے ان کی مزيد صفات کا تذکره ہے اور ان صفات کے حاملين کے لئے ﷲ کی طرف
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سے سچے مومن ہونے کا سرٹيفيکيٹ اور مغفرت و رحمت ٰالہی اور رزق کريم کی نويد ہے
ﷲُ ِم ْنھُ ْم)ﷲ ٰ
َج َعلَنَا ٰ ّ
تعالی ہميں بھی ان ميں شمار فرمالے( جنگ بدر کا پس منظر۔ جنگ بدر جو٢
ہجری ميں ہوئی کافروں کيساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ عالوه ازيں يہ منصوبہ بندی اور
تياری کے بغير اچانک ہوئی نيز بےسروسامانی کيوجہ سے بعض مسلمان ذہنی طور پر اس کے
ليے تيار بھی نہيں تھے۔ مختصرا اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ابو سفيان کی )جو ابھی
مسلمان نہيں ہوئے تھے( سرکردگی ميں ايک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جارہا تھا چونکہ
مسلمانوں کا بھی بہت سامال واسباب ہجرت کيوجہ سے مکہ ره گيا تھا يا کافروں نے چھين ليا
تھا نيز کافروں کی قوت وشوکت کو توڑنا بھی مقتضائے وقت تھا۔ ان تمام باتوں کے پيش نظر
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنايا اور مسلمان
اس نيت سے مدينہ سے چل پﮍے۔ ابو سفيان کو بھی اس امر کی اطالع مل گئی۔ چنانچہ انہوں
نے ايک تو اپناراستہ تبديل کرليا۔ دوسرے مکہ اطالع بھجوادی جس کی بنا پر ابو جہل ايک
لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے ليے بدر کی جانب چل پﮍا ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو
اس صورت حال کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ ديا اور ﷲ کا وعده بھی
بتاليا کہ ان دونوں )تجارتی قافلہ اور لشکر( ميں سے ايک چيز تمہيں ضرور حاصل ہوگی۔ تاہم
پھر بھی لﮍائی ميں بعض صحابہ نے تردد کا اظہار اور تجارتی قافلے کے تعاقب کامشوره ديا،
جب کہ دوسرے تمام صحابہ نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ لﮍنے ميں بھرپور
تعاون کا يقين داليا۔ اسی پس منظر ميں يہ آيات نازل ہوئيں۔

اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ۭ Ǽ
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن َّ
جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہيں اور ہم نے ان کو جو کچھ ديا ہے وه اس ميں سے خرچ کرتے
ہيں۔

ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َﺣﻘًّﺎ ۭﻟَﻬ ُْﻢ د ََر ٰﺟ ٌﺖ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو ِر ْز ٌق َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ ۚ Ć
ِٕ
سچے ايمان والے يہ لوگ ہيں ان کے بﮍے درجے ہيں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور
عزت کی روزی ہے۔
َ َامك ٓ َاﺧ َْﺮ َﺟ َﻚ َرﺑ ُّ َﻚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑَﻴْ ِﺘ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۠ َوا َِّن ﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻟَ ٰﻜ ِﺮﻫ ُْﻮ َن ۙ Ĉ

جيسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کيا ) (١اور مسلمانوں کی
ايک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی )(٢
٥۔ ١يعنی جس طرح مال غنيمت کی تقسيم کا معاملہ مسلمانوں کے درميان اختالف کا باعث بنا
ہوا تھا ،پھر اسے ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے حوالہ کر ديا گيا تو اسی ميں
مسلمان کی بہتری تھی ،اسی طرح آپ کا مدينہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے
کے بجائے ،لشکر قريش سے مڈ بھيﮍ ہوجانا ،بعض طبائع کے لئے ناگوار تھا ليکن اس ميں بھی
بآلخر فائده مسلمانوں ہی کا تھا۔
٥۔ ٢يہ ناگواری لشکر قريش سے لﮍنے کے معاملے ميں تھی ،جس کا اظہار چند افراد کی
طرف سے ہوا اور اس کی وجہ صرف بےسروسامانی تھی۔ اس کا تعلق مدينہ سے نکلنے سے
نہيں ہے۔
ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮﻧ ََﻚ ِﰲ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّ َﲔ َﰷَﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َُﺴﺎﻗُ ْﻮ َن ِا َﱃ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن Čۭ
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وه اس حق کے بارے ميں ،اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہوگيا تھا ) (١آپ سے اس طرح جھگﮍ
رہے تھے کہ گويا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے کے لئے جاتا ہے اور وه ديکھ رہے ہيں
)(٢
٦۔ ١يعنی يہ بات ظاہر ہوگئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گيا ہے اور اب لشکر قريش ہی سامنے
ہے جس سے لﮍائی ناگزير ہے۔
٦۔ ٢يہ بےسروسامانی کی حالت ميں لﮍنے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کيفيت تھی اس
کا اظہار ہے۔
اهلل ِا ْﺣﺪَ ى َّ
اهلل َا ْن ُّ ِﳛ َّﻖ اﻟْ َﺤ َّﻖ ﺑ َ ِِﳫ ٰﻤﺘِ ٖﻪ َوﻳ َ ْﻘ َﻄ َﻊ َداﺑ َِﺮ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ Ċۙ
اﻟﻄﺎۗﯨ َﻔﺘَ ْ ِﲔ َاﳖَّ َﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َوﺗ ََﻮد ُّْو َن َا َّن ﻏَ ْ َﲑ َذ ِات اﻟﺸَّ ْﻮ َﻛ ِﺔ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻟَ ُ ْﲂ َوﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
َوِا ْذ ﻳ َ ِﻌﺪُ ُ ُﰼ ٰ ّ ُ
ِٕ
اور تم لوگ اس وقت کو ياد کرو! جب کہ ﷲ تم سے ان دو جماعتوں ميں سے ايک کا وعده کرتا
تھا کہ وه تمہارے ہاتھ آجائے گی ) (١اور تم اس تمنا ميں تھے کہ غير مسلح جماعت تمہارے
ہاتھ آجائے ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کو يہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے
اور ان کافروں کی جﮍ کاٹ دے۔
٧۔ ١يعنی يا تو تجارتی قافلہ تمہيں مل جائے گا ،جس سے تمہيں بغير لﮍائی کے وافر مال و
اسباب مل جائے گا ،بصورت ديگر لشکر قريش سے تمہارا مقا لہ ہوگا اور تمہيں غلبہ ہوگا اور
مال غنيمت ملے گا۔
٧۔ ٢يعنی تجارتی قافلہ سے بغير لﮍے مال ہاتھ آجائے۔
ِﻟ ُﻴ ِﺤ َّﻖ اﻟْ َﺤ َّﻖ َوﻳُ ْﺒ ِﻄ َﻞ اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ َوﻟ َ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن ۚ Ď

تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کردے گو يہ مجرم لوگ ناپسند ہی کريں )(١
٨۔ ١ليکن ﷲ اس کے برعکس يہ چاہتا تھا کہ لشکر قريش سے تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی
قوت و شوکت ٹوٹ جائے گو يہ امر مجرموں )مشرکوں( کے لئے ناگوار ہی ہو۔
ﺎب ﻟَ ُ ْﲂ َا ِ ّ ْﱏ ُﻣ ِﻤ ُ ْ
ﺪُّﰼ ِ َابﻟْ ٍﻒ ِّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ُﻣ ْﺮ ِد ِﻓ ْ َﲔ Ḍ
ِا ْذ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻐ ْﻴﺜ ُْﻮ َن َرﺑ َّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ َ
ِٕ
اس وقت کو ياد کرو جب تم اپنے رب سے فرياد کر رہے تھے پھر ﷲ نے تمہاری سن لی کہ
ميں تم کو ايک ہزار فرشتوں سے مدد دونگا جو لگاتار چلے آئيں گے )(١۔
٩۔ ١اس جنگ ميں مسلمانوں کی تعداد  ٣١٣تھی جب کہ کافر اس سے تين گنا )يعنی ہزار کے
قريب تھے پھر مسلمانوں نہتے اور بےسروسامان تھے جب کے کافروں کے پاس اسلحے کی
بھی فروانی تھی ان حاالت ميں مسلمانوں کا سہارا صرف ﷲ کی ذات ہی تھی جس سے وه گﮍ
گﮍا کر مدد کی فرياديں کر رہے تھے خود نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم الگ ايک خيمے ميں
نہايت الحاح و زاری سے مصروف دعا تھے )صحيح بخاری( چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے دعائيں قبول
کيں اور ايک ہزار فرشتے ايک دوسرے کے پيچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لئے
آگئے۔
ﴫ ِا َّﻻ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ۧ 10

َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ َ ُهل ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ُﴩي َو ِﻟ َﺘ ْﻄ َﻤﯩ َّﻦ ِﺑ ٖﻪ ُﻗﻠُ ْﻮﺑُ ُ ْﲂ َۭو َﻣﺎ اﻟﻨَّ ْ ُ
اهلل ِا َّﻻ ﺑ ْ ٰ
ِٕ
اور ﷲ ٰ
تعالی نے يہ امداد محض اس لئے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو
جائے اور مدد صرف ﷲ کی طرف سے ہے ) (١جو کہ زبردست حکمت واال ہے )(١۔
١٠۔ ١يعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمينان کے لئے تھا
ورنہ اصل مدد تو ﷲ کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغير بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا تاہم
اس سے يہ سمجھنا بھی صحيح نہيں کہ فرشتوں نے عمالً جنگ ميں حصہ نہيں ليا احاديث سے
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معلوم ہوتا ہے کہ جنگ ميں فرشتوں نے عملی حصہ ليا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ تيغ کيا
)صحيح بخاری(۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ِﻟ ّ ُﻴ َﻄﻬّ َِﺮُ ْﰼ ِﺑ ٖﻪ َوﻳُ ْﺬ ِﻫ َﺐ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ِر ْﺟ َﺰ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ َو ِﻟ َ ْﲑِﺑﻂَ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ َوﻳُﺜَﺒ ّ َِﺖ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْﻗﺪَ ا َم 11ۭ
ِا ْذ ﻳُ َﻐ ِ ّﺸـ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟﻨُّ َﻌ َﺎس َا َﻣﻨَ ًﺔ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َوﻳُ َ ِّﲋ ُل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اس وقت کو ياد کرو جب کہ ﷲ تم پر اونگھ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چين دينے کے
لئے ) (١اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذريعے سے تم کو پاک کردے
اور تم سے شيطانی وسوسہ کو دفع کردے ) (٢اور تمہارے دلوں کو مضبوط کردے اور
تمہارے پاؤں جمادے )(٣
ٰ
١١۔ ١جنگ احد کی طرح جنگ بدر ميں بھی ﷲ تعالی نے مسلمانوں پر اونگھ طاری کردی جس
سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہوگئے اور اطمينان و سکون کی ايک خاص کيفيت ان پر
طاری ہوگئی۔
١١۔ ٢تيسرا انعام يہ کيا کہ بارش نازل فرمادی جس سے ايک تو ريتلی زمين ميں نقل و حرکت
آسان ہوگئی دوسرے وضو و طہارت ميں آسانی ہوگئی ،تيسرے اس سے شيطانی وسوسوں کا
ازالہ فرما ديا جو اہل ايمان کے دلوں ميں ڈال رہا تھا کہ تم ﷲ کے نيک بندے ہوتے ہوئے بھی
پانی سے دور ہو ،دوسرے جنابت کی حالت ميں تم لﮍوگے تو کيسے ﷲ کی رحمت و نصرت
تمہيں حاصل ہوگی؟ تيسرے تم پياسے ہو ،جب کہ تمہارے دشمن سيراب ہيں۔ وغيره وغيره۔
١١۔٣يہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کرکے کيا گيا۔
اﴐﺑُ ْﻮا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ُ َّ
ﰻ ﺑَﻨَ ٍﺎن 12ۭ
يح َرﺑ ُّ َﻚ ِا َﱃ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ َا ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ﻓَﺜ َ ِﺒّ ُﺘﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َۭﺳ ُﺎﻟْ ِﻘ ْﻲ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ُّاﻟﺮﻋ َْﺐ ﻓَ ْ ِ
ﺎﴐﺑُ ْﻮا ﻓَ ْﻮ َق ْ َاﻻ ْﻋﻨَ ِﺎق َو ْ ِ
ِا ْذ ﻳُ ْﻮ ِ ْ
ِٕ
اس وقت کو ياد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم ديتا تھا کہ ميں تمہارا ساتھی ہوں سو تم
ايمان والوں کی ہمت بﮍھاؤ ميں ابھی کفار کے قلوب ميں رعب ڈالے ديتا ہوں ) (١سو تم گردنوں
پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو )(٢
١٢۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی نے فرشتوں کے ذريعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس جس طريقے
سے مسلمانوں کی بدر ميں مدد فرمائی اس کا بيان ہے۔
َان۔ ہاتھوں اور پيروں کے پور۔ يعنی ان کی انگليوں کے اطراف )کنارے( يہ اطراف
١٢۔ ١بَن ِ
کاٹ ديئے جائيں تو ظاہر ہے کہ وه معزور ہوجائيں گے۔ اسطرح وه ہاتھوں سے تلوار چالنے
کے اور پيروں سے بھاگنے کے قابل نہيں رہيں گے۔
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘﺎ ِب 13
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّﺸَ ﺎ ِﻗ ِﻖ ٰ ّ َ
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﺷَ ﺎۗﻗُّﻮا ٰ ّ َ
يہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ﷲ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو ﷲ کی اور
اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بيشک ﷲ ٰ
تعالی سخت سزا دينے واال ہے۔
اب اﻟﻨَّ ِﺎر 14
ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺬ ْو ُﻗ ْﻮ ُﻩ َو َا َّن ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬ َ
سو يہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﻟَ ِﻘ ْﻴ ُ ُﱲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َز ْﺣﻔًﺎ ﻓَ َﻼ ﺗ َُﻮﻟ ُّ ْﻮ ُ ُﱒ ْ َاﻻد َْاب َر ۚ 15

اے ايمان والو! جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ ،تو ان سے پشت مت پھيرنا )(١
١٥۔َ ١ز حْ فًا کے معنی ہيں ايک دوسرے کے مقابل اور دوبدو ہونا۔ يعنی مسلمان اور کافر جب
ايک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پيٹھ پھير کا بھاگنے کی اجازت نہيں ہے۔ ايک حديث
ميں ہے

Page 381 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ت ' سات ہالک کر دينے والی چيزوں سے بچو ان سات ميں ايک َواتّ َولَ ِی يَو َم
اَ جْ تَنِبُوْ ا ال ﱠس ْب َع ْال ُموْ بِقَا ِ
ف )مقابلے والے دن پيٹھ پھير جانا ہے(
ال ﱠزحْ ِ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﻮ ِﻟ ّﻬ ِْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ُدﺑُ َﺮ ٗﻩٓ ِا َّﻻ ُﻣﺘَ َﺤ ّ ِﺮﻓًﺎ ِﻟ ّ ِﻘﺘَﺎلٍ َا ْو ُﻣﺘَ َﺤ ِ ّ ًﲒا ِا ٰﱄ ِﻓﺌَ ٍﺔ ﻓَﻘَﺪْ َابۗ َء ِﺑﻐَﻀَ ٍﺐ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣ ْﺎ ٰوﯨ ُﻪ َ َهجﲌَّ ُ َۭو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 16
ِٕ
اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھيرے گا مگر ہاں جو لﮍائی کے لئے پينترا بدلتا ہو يا
جو )اپنی( جماعت کی طرف پناه لينے آتا ہو وه مستش ٰنی ہے ) (١باقی اور جو ايسا کرے گا وه
ﷲ کے غضب ميں آجائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وه بہت ہی بری جگہ ہے )(٢۔
ٰ
مستشنی ہيں۔
١٦۔  ١گزشتہ آيت ميں پيٹھ پھيرنے سے جو منع کيا گيا ہے ،دو صورتيں اس سے
ايک تحرف کی دوسری تحيز کی ت ََحرﱡ ْ
ف کے معنی ہيں ايک طرف پھر جانا ،يعنی لﮍائی ميں
جنگی چال کے طور پر يا دشمن کو دھوکے ميں ڈالنے کی غرض سے لﮍتا لﮍتا ايک طرف پھر
جائے ،دشمن يہ سمجھے کہ شايد يہ شکت خورده ہو کر بھاگ رہا ہے ليکن وه پھر ايک دم
پينترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کردے۔ يہ پيٹھ پھيرنا نہيں ہے بلکہ يہ جنگی چال ہے جو
بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے۔ تَ َحيﱡ ُز کے معنی ملنے اور پناه لينے کے ہيں ،کوئی مجاہد لﮍتا
لﮍتا تنہا ره جائے تو يہ لطائف الحيل ميدان جنگ سے ايک طرف ہوجائے ،تاکہ وه اپنی جماعت
کی طرف پناه حاصل کر سکے اور اس کی مدد سے دوباره حملہ کرے۔ يہ دونوں صورتيں جائز
ہيں۔
١٦۔ ٢يعنی مذکوره دو صورتوں کے عالوه کوئی شخص ميدان جنگ سے پيٹھ پھيرے گا ،اس
کے لئے سخت
وعيد ہے۔
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 17
اهلل َر ٰﻣﻰ ۚ َو ِﻟ ُﻴ ْﺒ ِ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِﻣﻨْ ُﻪ ﺑ َ َﻼۗ ًء َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻓَ َ ْﲅ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ ُ ْﱒ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
اهلل ﻗَﺘَﻠَﻬ ُْﻢ ۠ َو َﻣﺎ َر َﻣ ْﻴ َﺖ ِا ْذ َر َﻣ ْﻴ َﺖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
سو تم نے انہيں قتل نہيں کيا ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے ان کو قتل کيا۔ ) (١اور آپ نے خاک کی مٹھی
نہيں پھينکی بلکہ ﷲ ٰ
تعالی نے پھينکی ) (٢تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا
خوب عوض دے ) (٣بالشبہ ﷲ ٰ
تعالی خوب سننے واال خوب جاننے واال ہے۔
١٧۔  ١يعنی جنگ بدر کی ساری صورت حال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور جس جس
طرح ﷲ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی ،اس کی وضاحت کے بعد تم يہ نہ سمجھ لينا کہ کافروں
کا قتل ،يہ تمہارا کارنامہ ہے۔ نہيں ،بلکہ يہ ﷲ کی اس مدد کا نتيجہ ہے جس کی وجہ سے تمہيں
يہ فتح حاصل ہوئی اس لئے دراصل انہيں قتل کرنے واال ﷲ ٰ
تعالی ہے۔
١٧۔ ٢جنگ بدر ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے کنکريوں کی ايک مٹھی بھر کر کافروں کی
طرف پھينکی تھی ،جسے ايک تو ﷲ ٰ
تعالی نے کافروں کے مونہوں اور آنکھوں تک پہنچاديا
اور دوسرے ،اس ميں يہ تاثير پيدا فرمادی کہ اس سے ان کی آنکھيں چندھيا گئيں اور انہيں کچھ
سجھائی نہيں ديتا تھا ،يہ معجزه بھی ،جو اس وقت ﷲ کی مدد سے ظاہر ہوا ،مسلمانوں کی
کاميابی ميں بہت مددگار ثابت ہوا۔ ﷲ ٰ
تعالی فرما رہا ہے کہ اے پيغمبر! کنکرياں بيشک آپ نے
پھينکی تھيں ،ليکن اس ميں تاثير ہم نے پيدا کی تھی ،اگر ہم اس ميں يہ تاثير پيدا نہ کرتے تو يہ
کنکرياں کيا کر سکتی تھيں؟ اس لئے يہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا نہ کہ آپ کا۔
١٧۔ ٣بالء يہاں نعمت کے معنی ميں ہے۔ يعنی ﷲ کی يہ تائيد و نصرت ،ﷲ کا انعام ہے جو
مومنوں پر ہوا۔
اهلل ُﻣ ْﻮ ِﻫ ُﻦ َﻛ ْﻴ ِﺪ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ 18
ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َو َا َّن ٰ ّ َ
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)ايک بات تو( يہ ہوئی اور )دوسری بات يہ ہے( ﷲ ٰ
تعالی کو کافروں کی تدبير کو کمزور کرنا
تھا )(١
١٨۔ ١دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبير کو کمزور کرنا اور ان کی قوت و شوکت کو توڑنا
تھا۔
اهلل َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 19ۧ
ـــــًﺎ َّوﻟ َ ْﻮ َﻛ ُ َﱶ ْت ۙ َو َا َّن ٰ ّ َ
ِا ْن ﺗَﺴ ْـ َﺘ ْﻔ ِﺘ ُﺤ ْﻮا ﻓَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُﰼُ اﻟْ َﻔ ْﺘ ُﺢ ۚ َوا ِْن ﺗَﻨْﳤَ ُ ْﻮا ﻓَﻬ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ َوا ِْن ﺗَ ُﻌ ْﻮد ُْوا ﻧ َ ُﻌﺪْ ۚ َوﻟ َ ْﻦ ﺗُﻐ ِ َْﲏ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ِﻓﺌَ ُﺘ ُ ْﲂ ﺷَ ـ ْﻴ ٔ
اگر تم لوگ فيصلہ چاہتے ہو تو وه فيصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا ) (١اور اگر باز آجاؤ تو
يہ تمہارے لئے نہايت خوب ہے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کريں
گے اور تمہاری جمعيت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زياده ہو اور واقعی بات يہ ہے
کہ ﷲ ٰ
تعالی ايمان والوں کے ساتھ ہے۔
١٩۔ ١ابو جہل وغيره روسائے قريش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ ' ﷲ ہم ميں سے
جو تيرا زياده نافرمان اور قاطع رحم ہے ،کل کو تو اسے ہالک کردے ' اپنے طور پر وه
مسلمانوں کو قاطع رحم اور نافرمان سمجھتے تھے ،اس لئے اس قسم کی دعا کی۔ اب جب کہ ﷲ
تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصيب فرمادی تو ﷲ ٰ
ٰ
تعالی ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ فتح يعنی
حق اور باطل کے درميان فيصلہ طلب کر رہے تھے تو وه فيصلہ تو سامنے آچکا ہے ،اس لئے
اب تم کفر سے باز آجاؤ ،تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر تم دوباره مسلمانوں کے مقابلے
ميں آؤ گے تو ہم بھی دوباره ان کی مدد کريں گے اور تمہاری جماعت کثرت کے باوجود
تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َو َﻻ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 20ښ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْ ٓﻮا َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس )کا کہنا ماننے( سے روگردانی
مت کرو سنتے جانتے ہوئے۔
َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 21
ٰ
دعوی تو کرتے ہيں کہ ہم نے سن ليا حاالنکہ وه سنتے
اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو
سناتے کچھ نہيں )(١
٢١۔ ١يعنی سن لينے کے باوجود ،عمل نہ کرنا ،يہ کافروں کا طريقہ ہے ،تم اس رويے سے
بچو۔ اگلی آيت ميں ايسے ہی لوگوں کو بہره ،گونگا ،غير عاقل اور بدترين خالئق قرار ديا گيا
ہے۔ د ََوبّ  ،دَا بﱠۃ ،کی جمع ہے ،جو بھی زمين پر چلنے پھرنے والی چيز ہے وه دابہ ہے۔ مراد
مخلوقات ہے۔ يعنی يہ سب سے بدتر ہيں جو حق کے معاملے ميں بہرے گونگے اور غير عاقل
ہيں۔
ﴍ ادلَّ َوا ۗ ِ ّب ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ُّﻢ اﻟْ ُﺒ ْ ُﲂ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 22
اهلل ُّ
ِا َّن َ َّ
بيشک بدترين خالئق ﷲ ٰ
تعالی کے نزديک وه لوگ ہيں جو بہرے ہيں گونگے ہيں جو کہ )ذرا(
نہيں سمجھتے )(١
ُ
ْ
ُ
ﱠ
٢٢۔ ١اس بات کو قرآن کريم ميں دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا ہے۔ )لَھُ ْم قلوْ بٌ ال يَفقَھُوْ نَ
ان ﱠال يَ ْس َمعُوْ نَ بِھَا ۭ◌اُ ٰ
ْصرُوْ نَ بِھَا ۡ◌ َولَھُ ْم ٰا َذ ٌ
ضلﱡ
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ك َك ْاالَ ْن َع ِام بَلْ ھُ ْم اَ َ
بِھَا ۡ◌ َولَھُ ْم اَ ْعي ٌُن ﱠال يُب ِ
اُ ٰ
ول ۗ◌ ِٕٮكَ ھُ ُم ْال ٰغفِلُوْ نَ ( 7۔ االعراف ((179:ان کے دل ہيں ،ليکن ان سے سمجھتے نہيں ،ان کی
آنکھيں ہيں ،ليکن ان سے ديکھتے نہيں اور ان کے کان ہيں ليکن ان سے سنتے نہيں يہ چوپائے
کی طرح ہيں ،بلکہ ان سے بھی زياده گمراه۔ يہ لوگ )ﷲ سے( بےخبر ہيں۔
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اهلل ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ﺧ ْ ًَﲑا َّ َﻻ ْ َﲰ َﻌﻬ ُْﻢ َۭوﻟ َ ْﻮ َا ْ َﲰ َﻌﻬ ُْﻢ ﻟ َ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا َّو ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 23
َوﻟ َ ْﻮ ﻋَ ِ َﲅ ٰ ّ ُ
اور اگر ﷲ ٰ
تعالی ان ميں کوئی خوبی ديکھتا تو ان کو سننے کی توفيق دے ديتا ) (١اور اگر ان
کو اب سنادے تو ضرور روگردانی کريں گے بےرخی کرتے ہوئے )(٢
٢٣۔ ١يعنی ان کے سماع کو نافع بناکر ان کو فہم صحيح عطا فرماديتا ،جس سے وه حق کو قبول
کر ليتے اور اسے اپناليتے۔ ليکن چونکہ ان کے اندر خير يعنی حق کی طلب ہی نہيں ہے ،اس
لئے وه فہم صحيح سے محروم ہيں۔
٢٣۔ ٢پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے۔ اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع ہے۔ يعنی
اگر ﷲ ٰ
تعالی انہيں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہيں ہے ،اس
لئے وه بدستور اس سے اعراض کريں گے۔
ﴩ ْو َن 24
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ا ْﺳـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل َو ِﻟ َّﻠﺮ ُﺳ ْﻮلِ ِا َذا َدﻋَ ُ ْﺎﰼ ِﻟ َﻤﺎ ُ ْﳛ ِﻴ ْﻴ ُ ْﲂ ۚ َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﳛ ُْﻮ ُل ﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ َﻤ ْﺮ ِء َوﻗَﻠْ ِﺒ ٖﻪ َو َاﻧ َّ ٗ ٓﻪ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
اے ايمان والو! تم ﷲ اور رسول کے کہنے کو بجا الؤ جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش
چيز کی طرف بالتے ہوں ) (١اور جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی آدمی کے اور اس کے قلب کے
درميان آڑ بن جايا کرتا ہے ) (٢اور بالشبہ تم سب کو ﷲ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔
٢٤۔ ١لِ َما يُحْ يِ ْي ُک ْم ايسی چيزوں کی طرف جس سے تمہيں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے جہاد
مراد ليا ہے کہ اس ميں تمہاری زندگی کا سروسامان ہے۔ بعض نے قرآن کے اوامر و نواہی اور
احکام شرعيہ مراد لئے ہيں ،جن ميں جہاد بھی آجاتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ صرف ﷲ اور رسول
صلی ﷲ عليہ وسلم کی بات مانو ،اور اس پر عمل کرو ،اسی ميں تمہاری زندگی ہے۔
٢٤۔ ٢يعنی موت وارد کرکے ،جس کا مزه ہر نفس کو چکھنا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ قبل اس کے
کہ تمہيں موت آجائے ،ﷲ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعض نے کہا کہ ﷲ
ٰ
تعالی انسان کے دل کے جس طرح قريب ہے اس ميں اسے بطور تمثيل بيان کيا گيا ہے اور
مطلب يہ ہے کہ وه دلوں کے بھيدوں کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چيز مخفی نہيں۔ امام ابن جرير
نے اس کامفہوم يہ بيان کيا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختيار رکھتا ہے اور جب چاہتا
ان کے اور انکے دلوں کے درميان حائل ہوجاتا ہے۔ حتی کہ انسان اسکی مشيت کے بغير کسی
چيز کو پا نہيں سکتا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرارديا ہے کہ مسلمان دشمن کی
کثرت سے خوف زده تھے تو ﷲ ٰ
تعالی نے دلوں کے درميان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں
ميں موجود خوف کو امن سے بدل ديا۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ آيت کے يہ سارے ہی مفہوم
مراد ہوسکتے ہيں )فتح القدير( امام ابن جرير کے بيان کرده مفہوم کی تائيد ان احاديث سے ہوتی
ہے جن ميں دين پر ثابت قدمی کی دعائيں کرنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ مثال ايک حديث ميں
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا۔ بنی آدم کے دل ايک دل کی طرح رحمان کی دو
انگليوں کے درميان ہيں انہيں جس طرح چاہتا ہے پھيرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے يہ دعا پﮍھی۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے دلوں کے پھيرنے والے !
ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھيردے۔ بعض روايات ميں ثبت قلبی علی دينک کے
الفاظ ہيں۔
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب 25
َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮا ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ َّﻻ ﺗ ُِﺼ ْﻴ َ َّﱭ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﺧَﺎۗ َّﺻ ًﺔ َۚوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اور تم ايسے وبال سے بچو! کہ جو خاص کر صرف ان ہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم ميں
سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہيں ) (١اور يہ جان رکھو کہ ﷲ سخت سزا دينے واال ہے۔
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٢٥۔ ١اس سے مراد يا تو بندوں کا ايک دوسرے پر تسلط ہے جو بال تخصيص ،عام و خاص پر
ظلم کرتے ہيں ،يا وه عام عذاب ہيں جو کثرت بارش يا سيالب وغيره اراضی و سماوی آفات کی
صورت ميں آتے ہيں اور نيک اور بد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہيں۔ يا بعض احاديث ميں امر
بالمعروف و نہی ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعيد بيان کی گئی ہے ،مراد ہے۔
َو ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوٓا ِا ْذ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ُّﻣ ْﺴـ َﺘﻀْ َﻌ ُﻔ ْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﲣَﺎﻓُ ْﻮ َن َا ْن ﻳ َّ َﺘﺨ ََّﻄ َﻔ ُ ُﲂ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻓَ ٰﺎ ٰو ُ ْ
ﴫ َو َر َزﻗَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
ﯨﲂ َو َاﻳَّﺪَ ُ ْﰼ ِﺑﻨَ ْ ِﻩٖ
اﻟﻄ ِ ّﻴﺒ ِٰﺖ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 26
اور اس حالت کو ياد کرو! جب کہ تم زمين ميں قليل تھے ،کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس
انديشہ ميں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ ليں ،سو ﷲ نے تم کو رہنے کی جگہ دی
اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفيس چيزيں عطا فرمائيں تاکہ تم شکر کرو )(١۔
٢٦۔ ١اس ميں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بيان اور اس کے بعد مدنی زندگی ميں
مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل ٰالہی ہمکنار ہوئے ،اس کا تذکره ہے۔
اهلل َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َو َ ُﲣ ْﻮﻧ ُْﻮٓا َا ٰﻣ ٰﻨ ِﺘ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 27
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ َ ُﲣ ْﻮﻧُﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! تم ﷲ اور رسول )کے حقوق( ميں جانتے ہوئے خيانت مت کرو اور اپنی قابل
حفاظت چيزوں ميں خيانت مت کرو )(١۔
٢٧۔ ١ﷲ اور رسول کے حقوق ميں خيانت يہ ہے کہ جلوت ميں ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ
وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت ميں اس کے برعکس معصيت کار۔ اسی طرح يہ بھی
خيانت ہے کہ فرائض ميں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی ميں سے کسی بات کا ارتکاب کيا
جائے اور ايک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس ميں خيانت نہ کرے۔ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی امانت کی حفاظت کی بﮍی تاکيد فرمائی ہے۔ حديث ميں ہے کہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم اپنے اکثر خطبوں ميں يہ ضرور ارشاد فرماتے تھے ' اس کا ايمان نہيں،
جس کے اندر امانت کی پاسداری نہيں اور اس کا دين نہيں ،جس کے اندر دين کی پابندی کا
احساس نہيں۔

اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ َا ْﺟ ٌﺮ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ۧ 28
َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْﻣ َﻮاﻟُ ُ ْﲂ َو َا ْو َﻻد ُ ُْﰼ ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ ۙ َّو َا َّن ٰ ّ َ
اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اوالد ايک امتحان کی چيز ہے )(١
اور اس بات کو جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی کے پاس بﮍا بھاری اجر ہے۔
٢٨۔ ١مال اور اوالد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خيانت پر اور ﷲ اور رسول کی اطاعت
سے گريز پر مجبور کرتی ہے اس لئے ان کو فتنہ )آزمائش( قرار ديا گيا ہے ،يعنی اس کے
ذريعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت ميں امانت اور اطاعت کے تقاضے
پورے کرتا ہے يا نہيں؟ اگر پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وه اس آزمائش ميں کامياب ہے۔
بصورت ديگر ناکام۔ اس صورت ميں يہی مال اور اوالد اس کے لئے عذاب ٰالہی کا باعث بن
جائيں گے۔
اهلل ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ 29
اهلل َ ْﳚ َﻌ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻓُ ْﺮﻗَﺎانً َّوﻳُ َﻜ ِﻔّ ْﺮ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْن ﺗَﺘَّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! اگر تم ﷲ سے ڈرتے رہو گے تو ﷲ ٰ
تعالی تم کو ايک فيصلہ کی چيز دے گا اور
تم سے تمہارے گناه دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍے فضل واال ہے۔
ٰ
تقوی کا مطلب ہے ،اوامر ٰالہی کی مخالفت اور اس کی مناہی کے ارتکاب سے بچنا اور
٢٩۔١
ً
فرقان کے کئی معنی بيان کئے گئے ہيں مثال ايسی چيز جس سے حق و باطل کے درميان فرق
ٰ
تقوی کی بدولت دل مضبوط ،بصيرت تيزتر اور ہدايت کا راستہ
کيا جاسکے۔ مطلب يہ ہے کہ
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واضح تر ہو جاتا ہے ،جس سے انسان کو ہر ايسے موقعے پر ،جب عام انسان شک و شبہ کی
واديوں ميں بھٹک رہے ہوں ،صراط مستقيم کی توفيق مل جاتی ہے۔ عالوه ازيں فتح اور نصرت
اور نجات و مخرج بھی اس کے معنی کئے گئے ہيں۔ اور سارے ہی مراد ہو سکتے ہيں ،کيونکہ
ٰ
تقوی سے يقينا يہ سارے ہی فوائد حاصل ہوتے ہيں ،بلکہ اس کے ساتھ کفر ،مغفرت گناه اور
فضل عظيم بھی حاصل ہوتا ہے۔
اهلل ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﻤ ِﻜ ِﺮﻳْ َﻦ 30
اهلل َۭو ٰ ّ ُ
َوِا ْذ ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ﺑ َِﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟ ُﻴﺜْ ِﺒ ُﺘ ْﻮكَ َا ْو ﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮكَ َا ْو ُ ْﳜ ِﺮ ُﺟ ْﻮكَ َۭوﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن َوﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ٰ ّ ُ
اور اس واقعہ کا بھی ذکر کيجئے! جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبير سوچ رہے تھے کہ آپ
کو قيد کرليں ،يا آپ کو قتل کر ڈاليں يا آپ کو خارج وطن کر ديں ) (١اور وه تو اپنی تدبيريں کر
رہے تھے اور ﷲ اپنی تدبير کر رہا تھا اور سب سے زياده مستحکم تدبير واال ﷲ ہے )(٢۔
٣٠۔ ١يہ اس سازش کا تذکره جو روسائے مکہ نے ايک رات دار النده ميں تيار کی تھی اور
باالخر يہ طے پايا تھا کہ مختلف قبيلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کيا جائے تاکہ
کسی ايک کو قتل کے بدلے ميں قتل نہ کيا جائے بلکہ ديت ديکر جان چھوٹ جائے۔
٣٠۔ ٢چنانچہ اس سازش کے تحت ايک رات يہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار ميں
کھﮍے رہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم باہر نکليں تو آپ کا کام تمام کرديں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کو سازش سے آگاه فرماديا اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی
حتی کہ آپ غار ثور ميں پہنچ گئے۔ يہ کافروں کے مقابلے ميں ﷲ کی تدبير تھی۔ جس
نہيں لگاٰ ،
سے بہتر کوئی تدبير نہيں کر سکتا۔
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻗَﺪْ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ﻟ َ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ﻟ َ ُﻘﻠْﻨَﺎ ِﻣﺜْ َﻞ ﻫ َٰﺬا ٓ ۙ ِا ْن ﻫ َٰﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 31
اور جب ان کے سامنے ہماری آيتيں پﮍھی جاتی ہيں تو کہتے ہيں کہ ہم نے سن ليا ،اگر ہم چاہيں
تو اس کے برابر ہم بھی کہہ ديں ،يہ تو کچھ بھی نہيں صرف بےسند باتيں ہيں جو پہلوں سے
منقول چلی آرہی ہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َا ِو اﺋْ ِﺘﻨَﺎ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ 32
َوِا ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟ ٰﻠ ّﻬُ َّﻢ ِا ْن َﰷ َن ﻫ َٰﺬا ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ َّﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ ﻓَ َﺎ ْﻣ ِﻄ ْﺮ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﺣ َﺠ َﺎر ًة ِ ّﻣ َﻦ َّ
اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے ﷲ! اگر يہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر
آسمان سے پتھر برسايا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کردے۔
اهلل ُﻣ َﻌ ِّﺬﲠَ ُ ْﻢ َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو َن 33
َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ُﻴ َﻌ ِّﺬﲠَ ُ ْﻢ َو َاﻧ َْﺖ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
اور ﷲ ٰ
تعالی ايسا نہ کرے گا کہ ان ميں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے ) (١اور ﷲ ان کو
عذاب نہ دے گا اس حالت ميں کہ وه استغفار بھی کرتے ہوں )(٢۔
٣٣۔ ١يعنی پيغمبر کی موجودگی ميں قوم پر عذاب نہيں آتا ،اس لحاظ سے آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کا وجود گرامی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔
٣٣۔ ٢اس سے مراد يہ ہے کہ آئنده مسلمان ہو کر استغفار کريں گے ،يا يہ کہ طواف کرتے وقت
مشرکين
ُ
ک کہا کرتے تھے۔
ک َربﱠنَا ْغف َرانَ َ
َغ ْف َرانَ َ
اهلل َو ُ ْﱒ ﻳ َ ُﺼ ُّﺪ ْو َن ﻋ َِﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮٓا َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ٗﻩ ۭ ِا ْن َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ ُؤ ٗﻩٓ ِا َّﻻ اﻟْ ُﻤﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 34
َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َا َّﻻ ﻳُ َﻌ ِّﺬﲠَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
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اور ان ميں کيا بات ہے کہ ان کو ﷲ ٰ
تعالی سزا نہ دے حاالنکہ وه لوگ مسجد حرام سے روکتے
ہيں ،جب کہ وه لوگ اس مسجد کے متولی نہيں۔ اس کے متولی تو سوا متقيوں کے اور اشخاص
نہيں ،ليکن ان ميں اکثر لوگ علم نہيں رکھتے۔
٣٤۔ ١يعنی وه مشرکين اپنے آپ کو مسجد حرام )خانہ کعبہ( کا متولی سمجھتے تھے اور اس
اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت ديتے اور جس کو چاہتے نہ ديتے۔ چنانچہ
مسلمانوں کو بھی وه مسجد حرام ميں آنے سے روکتے تھے حاالنکہ وه اس کے متولی ہی نہيں
تھے ،زبردستی بنے ہوئے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے
ہيں نہ کہ مشرک۔ عالوه ازيں اس آيت ميں جس عذاب کا ذکر ہے ،اس سے مراد فتح مکہ ہے
جو مشرکين کے لئے عذاب عظيم رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آيت ميں جس عذاب کی نفی ہے،
جو پيغمبر کی موجودگی يا استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہيں آتا ،اس سے مراد عذاب
استيصال اور ہالکت کلی ہے۔ عبرت وتبيہ کے طور پر چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی
نہيں۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن َﺻ َﻼﲥُ ُ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ ِا َّﻻ ُﻣ َﲀ ۗ ًء َّوﺗ َْﺼ ِﺪﻳ َ ًﺔ ۭ ﻓَ ُﺬ ْوﻗُﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن 35
اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف يہ تھی سيٹياں بجانا اور تالياں بجانا ) (١سو اپنے کفر کے
سبب اس عذاب کا مزه چکھو۔
٣٥۔ ١مشرکين جس طرح بيت ﷲ کا ننگا طواف کرتے تھے ،اسی طرح طواف کے دوران وه
انگلياں منہ ميں ڈال کر سيٹياں اور ہاتھوں سے تالياں بجاتے۔ اس کو بھی وه عبادت اور نيکی
تصور کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں ميں رقص کرتے،
ڈھول پيٹتے اور دھماليں ڈالتے ہيں اور کہتے ہيں۔ يہی ہماری نماز اور عبادت ہے۔ ناچ ناچ کر
ہم اپنے يار )ﷲ( کو مناليں گے۔ نعوذ با من ھذه الخرافات۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮاﻟَﻬ ُْﻢ ِﻟ َﻴ ُﺼﺪ ُّْوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﴩ ْو َن ۙ 36

ﴪ ًة ُ َّﰒ ﻳُ ْﻐﻠَ ُﺒ ْﻮ َن ڛ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ٰﱃ َ َهجﲌَّ َ ُ ْﳛ َ ُ
اهلل ۭﻓَ َﺴﻴُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮﳖَ َﺎ ُ َّﰒ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺣ ْ َ
بال شک يہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لئے خرچ کر رہے ہيں کہ ﷲ کی راه سے روکيں سو
يہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہيں گے ،پھر وه مال ان کے حق ميں باعث حسرت
ہوجائيں گے ،پھر مغلوب ہوجائيں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کيا جائے گا
)(١۔
٣٦۔ ١جب قريش مکہ کو بدر ميں شکست ہوئی اور ان کے شکست خورده اصحاب مکہ واپس
گئے۔ ادھر سے ابو سفيان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے تو کچھ لوگ ،جن
کے باپ ،بيٹے يا بھائی اس جنگ ميں مارے گئے تھے ،ابو سفيان اور جن کا تجارت سامان ميں
حصہ تھا ،ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی وه اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لينے کے
لئے استعمال کريں۔ مسلمانوں نے ہميں بﮍا نقصان پہنچايا ہے اس لئے ان سے انتقامی جنگ
ضروری ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس آيت ميں انہی لوگوں يا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے
بارے ميں فرمايا کہ بيشک يہ لوگ ﷲ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لئے اپنا مال
خرچ کرليں ليکن ان کے حصے ميں سوائے حسرت اور مغلوبيت کے کچھ نہيں آئے گا اور
آخرت ميں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
اهلل اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ َْﺚ ِﻣ َﻦ َّ
ِﻟ َﻴ ِﻤ ْ َﲒ ٰ ّ ُ
اﻟﻄ ّﻴ ِِﺐ َو َ ْﳚ َﻌ َﻞ اﻟْ َﺨ ِﺒﻴ َْﺚ ﺑ َ ْﻌﻀَ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻓَ َﲑ ُْﳈَ ٗﻪ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻓَﻴَ ْﺠ َﻌ َ ٗهل ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ
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تاکہ ﷲ ٰ
تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کردے ) (١اور ناپاکوں کو ايک دوسرے سے مالدے ،پس
ان سب کو اکٹھا ڈھير کردے پھر ان سب کو جہنم ميں ڈال دے ايسے لوگ پورے خسارے ميں
ہيں۔
٣٧۔ ١يہ عليحدگی يا تو آخرت ميں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل بد بخت سے الگ کر ديا جائے
)وا ْمتَا ُزوا ْاليَوْ َم اَتُہا َ ْال ُمجْ ِر ُموْ نَ ( )سورت يس۔ ' (٥٩اے گناه گارو! آج الگ
گا ،جيسا کہ فرمايا۔ َ
ہو جاؤ ' يعنی نيک لوگوں سے اور مجرموں سے يعنی کافروں ،مشرکوں اور نافرمانوں کو
اکٹھا کرکے سب کو جہنم ميں ڈال ديا جائے گا۔ يا پھر اس کا تعلق دنيا سے ہے۔ يعنی کافر ﷲ
کے راستے سے روکنے کے لئے جو مال خرچ کر رہے ہيں ،ہم ان کو ايسا کرنے کا موقع ديں
گے تاکہ اس طريقے سے ﷲ ٰ
تعالی خبيث کو طيب سے ،کافر کو مومن سے اور منافق کو
مخلص سے الگ کردے۔ اس اعتبار سے آيت کے معنی ہونگے ،کفار کے ذريعے سے ہم
تمہاری آزمائش کريں گے ،وه تم سے لﮍيں گے اور ہم انہيں ان کے مال بھی لﮍائی پر خرچ
کرنے کی قدرت ديں گے تاکہ خبيث ،طيب سے ممتاز ہو جائے۔ پھر وه خبيث کو ايک دوسرے
سے مال دے گا يعنی سب کو جمع کردے گا )ابن کثير(
ُﻗ ْﻞ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ْن ﻳَّﻨْﳤَ ُ ْﻮا ﻳُ ْﻐ َﻔ ْﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻗَﺪْ َﺳﻠَ َﻒ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ ُﻌ ْﻮد ُْوا ﻓَﻘَﺪْ َﻣﻀَ ْﺖ ُﺳـﻨَّ ُﺔ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 38
آپ ان کافروں سے کہہ ديجئے! کہ اگر يہ لوگ باز آجائيں تو ان کے سارے گناه جو پہلے ہو
چکے ہيں سب معاف کر دئے جائيں گے ) (١اور اگر اپنی وہی عادت رکھيں گے تو )کفار(
سابقين کے حق ميں قانون نافذ ہو چکا ہے )(٢۔
٣٨۔ ١باز آجانے کا مطلب ،مسلمان ہونا ہے۔ جس طرح حديث ميں بھی ہے ' جس نے اسالم قبول
کرکے نيکی کا راستہ اپناليا ،اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہيں ہوگی جو اس نے جا
ہليت ميں کئے
ہونگے اور جس نے اسالم الکر بھی برائی نہ چھوڑی ،اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا
مواخذه ہوگا ' )صحيح مسلم( ايک اور حديث ميں ہے۔ اسالم ماقبل کے گناہوں کو مٹا ديتا ہے۔
٣٨۔ ٢يعنی اگر وه اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد يا بدير عذاب الہی کے مورد بن کر رہيں
گے۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 39
َوﻗَﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ ُ ْﱒ َﺣ ٰ ّﱵ َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ َّوﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ّ ِادل ْﻳ ُﻦ ُﳇُّ ٗﻪ ِ ٰ ّ ِهلل ۚ ﻓَ ِﺎ ِن ا ْﻧﳤَ َ ْـﻮا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اور تم ان سے اس حد تک لﮍو کہ ان ميں فساد عقيده نہ رہے۔ ) (١اور دين ﷲ کا ہی ہو جائے
) (٢پھر اگر باز آجائيں تو ﷲ ٰ
تعالی ان کے اعمال کو خوب ديکھتا ہے )(٣
٣٩۔ ١فتنہ سے مراد شرک ہے۔ يعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو ،جب تک شرک کا خاتمہ
نہ ہو جائے۔
٣٩۔ ٢يعنی ﷲ کی توحيد کا پرچار تمام عالم ميں لہرا جائے۔
٣٩۔  ٣يعنی تمہارے لئے ان کا ظاہری اسالم ہی کافی ہے ،باطن کا معاملہ ﷲ کے سپرد کردو،
کيونکہ اس کو ظاہر و باطن ہرچيز کا علم ہے۔
اهلل َﻣ ْﻮ ٰﻟ ُ ْ
ﯩﲂ ۭ ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﱃ َو ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟﻨَّ ِﺼ ْ ُﲑ 40
َوا ِْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اور اگر روگردانی کريں ) (١تو يقين رکھيں کہ ﷲ ٰ
تعالی تمہارا کارساز ہے ) (٢وه بہت اچھا
کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار۔
٤٠۔ ١يعنی اسالم قبول نہ کريں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت پر مصر رہيں۔
٤٠۔  ٢يعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔
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مولی ﷲ ہو ،اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار وه
٤٠۔  ٣پس کامياب وہی ہوگا جس کا
ٰ
ہوگا۔

پاره 10
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۙ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﺒ ِﺪانَ ﻳ َ ْﻮ َم
َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧَّـ َﻤﺎ ﻏَ ِﻨ ْﻤ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
ﳾ ٍء ﻓَ َﺎ َّن ِ ٰ ّ ِهلل ُ ُﲬ َﺴ ٗﻪ َو ِﻟ َّﻠﺮ ُﺳ ْﻮلِ َو ِ ِذلي اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰊ َواﻟْ َﻴ ٰﺘ ٰﻤﻲ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ِﲔ َوا ْﺑ ِﻦ َّ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 41
اﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ ِﺎن ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﺘ َﻘﻰ اﻟْ َﺠ ْﻤ ٰﻌ ِﻦ َۭو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنيمت حاصل کرو ) (١اس ميں سے پانچواں حصہ تو ﷲ کا
ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور يتيموں کا اور مسکينوں کا اور مسافروں کا (٢) ،اگر
تم ﷲ پر ايمان الئے ہو اور اس چيز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ) (٣جو دن حق
اور باطل کی جدائی کا تھا ) (٤جس دن دو فوجيں بھﮍ گئی تھيں۔ ﷲ ہرچيز پر قادر ہے )(۵
٤١۔ ١غنيمت سے مراد وه مال ہے جو کافروں سے کافروں پر لﮍائی ميں فتح و غلبہ حاصل
ہونے کے بعد حاصل ہو پہلی امتوں ميں اس کے لئے يہ طريقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد
کافروں سے حاصل کرده سارا مال ايک جگہ ڈھير کر ديا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے
جال کر بھسم کر ڈالتی۔ ليکن امت مسلمہ کے لئے يہ مال غنيمت حالل کر ديا گيا۔ اور جو مال
فيی کہا جاتا ہے تھوڑا ہو
بغير لﮍائی کے صلح کے ذريعہ يا جزيہ و خراج سے وصول ہو اسے ٔ
يا زياده ،قيمتی ہو يا معمولی سب کو جمع کر کے اس کی حسب ضابطہ تقسيم کی جائے گی۔
کسی سپاہی کو اس ميں سے کوئی چيز تقسيم سے قبل اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہيں۔
٤١۔ ٢ﷲ کا لفظ تو بطور تبرک کے ہے ،نيز اس لئے ہے کہ ہرچيز کا اصل مالک وہی ہے اور
حکم بھی اسی کا چلتا ہے ،مراد ﷲ اور اس کے رسول کے حصہ سے ايک ہی ہے ،يعنی
سارے مال غنيمت کے پانچ حصے کرکے چار حصے تو ان مجاہدين ميں تقسيم کئے جائيں گے
جنہوں نے جنگ ميں حصہ ليا۔ ان ميں پياده کو ايک حصہ اور سوار کو تين گنا حصہ ملے گا۔
پانچواں حصہ ،جسے عربی ميں خمس کہتے ہيں ،کہا جاتا کہ اس کے پھر پانچ حصے کئے
جائيں گے۔ ايک حصہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کا )اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے بعد
اسے مفاد عامہ ميں خرچ کيا جائے گا( جيسا کہ خود آپ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی يہ حصہ
مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے بلکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا بھی ہے ' ميرا جو
پانچواں حصہ ہے وه بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے ' دوسرا حصہ رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کے قرابت داروں کا ،پھر يتيموں کا اور مسکينوں کا اور مسافروں کا کہا
جاتا ہے کہ يہ خمس حسب ضرورت خرچ کيا جائے۔
٤١۔ ٣اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آيات ٰالہی )معجزات وغيره( کا نزول ہے جو بدر ميں
ہوا۔
٤١۔ ٤بدر کی جنگ  ٢ہجری  ١٧رمضان المبارک کو ہوئی۔ اس دن کو يوم الفرقان اس لئے کہا
گيا ہے کہ يہ کافروں اور مسلمانوں کے درميان پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ
دے کر واضح کر ديا گيا کہ اسالم حق ہے اور کفر شرک باطل ہے۔
٤١۔ ۵يعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجيں
اهلل َا ْﻣ ًﺮا َﰷ َن َﻣ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ ڏ ِﻟ ّﳱَ ْ ِ َ
كل َﻣ ْﻦ
ﴤ ّٰ ُ
ِا ْذ َاﻧ ُ ْْﱲ ِابﻟْ ُﻌﺪْ َو ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ُ ْﱒ ِابﻟْ ُﻌﺪْ َو ِة اﻟْ ُﻘ ْﺼ ٰﻮي َو َّاﻟﺮ ْﻛ ُﺐ َا ْﺳ َﻔ َﻞ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َۭوﻟ َ ْﻮ ﺗ ََﻮاﻋَﺪْ ُّ ْﰎ َﻻ ْﺧﺘَﻠَ ْﻔ ُ ْﱲ ِﰲ اﻟْ ِﻤ ْﻴ ٰﻌ ِﺪ ۙ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻟ ّ َﻴ ْﻘ ِ َ
ﻫَ َ
اهلل ﻟ َ َﺴ ِﻤ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 42
يح َﻋ ْۢﻦ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
َكل َﻋ ْۢﻦ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ َّو َ ْﳛ ٰﲖ َﻣ ْﻦ َ َّ
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جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وه دور والے کنارے پر تھے ) (١اور قافلہ تم سے
نيچے تھا ) (٢اگر تم آپس ميں وعدے کرتے تو يقينا ً تم وقت معين پر پہنچنے ميں مختلف ہو
جاتے ) (٣ليکن ﷲ کو تو ايک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہالک ہو اور جو
زنده رہے ،وه بھی دليل پر )حق پہچان کر( زنده رہے ) (٤بيشک ﷲ بہت سننے واال خوب
جاننے واال ہے۔
ٰ
٤٢۔ُ ١د ْنيَاسے مراد وه کناره جو مدينہ شہر کے قريب تھا۔ قصوی کہتے ہيں دور کو۔ کافر اس
کنارے پر تھے جو مدينہ سے دور تھا۔
٤٢۔ ٢اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفيان کی قيادت ميں شام سے مکہ جا رہا
تھا اور جسے حاصل کرنے کے لئے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ يہ پہاڑ سے بہت
دور مغرب کی طرف نشيب ميں تھا ،جب کہ بدر کا مقام ،جہاں جنگ ہوئی ،بلندی پر تھا۔
٤٢۔ ٣يعنی اگر جنگ کے لئے باقاعده دن اور تاريخ کا ايک دوسرے کے ساتھ وعده يا اعالن
ہوتا تو ممکن بلکہ يقين تھا کہ کوئی فريق لﮍائی کئے بغير ہی پسپائی اختيار کر ليتا ليکن چونکہ
اس جنگ کا ہونا ﷲ نے لکھ رکھا تھا اس لئے ايسے اسباب پيدا کر ديئے گئے کہ دونوں فريق
بدر کے مقام پر ايک دوسرے کے مقابل بغير پيشگی وعده وعيد کے ،صف آرا ہوجائيں۔
٤٢۔ ٤يہ علت ہے ﷲ کی اس تقديری مشيت کی جس کے تحت بدر ميں فريقين کا اجتماع ہوا،
تاکہ جو ايمان پر زنده رہے تو وه دليل کے ساتھ زنده رہے اور اسے يقين ہو کہ اسالم حق ہے
کيونکہ اس کی حقانيت کا مشاہده وه بدر ميں کر چکا ہے اور جو کفر کے ساتھ ہالک ہو تو بھی
دليل کے ساتھ ہالک ہو کيونکہ اس پر يہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکين کا راستہ گمراہی اور
باطل کا راستہ ہے۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر 43
ِا ْذ ﻳُ ِﺮْﻳ َﻜﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِ ْﰲ َﻣﻨَﺎ ِﻣ َﻚ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َۭوﻟ َ ْﻮ َا ٰ ﯨر َﻜﻬ ُْﻢ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ﻟ َّ َﻔ ِﺸﻠْ ُ ْﱲ َوﻟ َ َﺘﻨَ َﺎزﻋ ُ ْْﱲ ِﰲ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
اهلل َﺳ َّ َﲅ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
جب کہ ﷲ ٰ
تعالی نے تجھے تيرے خواب ميں ان کی تعداد کم دکھائی ،اگر ان کی زيادتی دکھاتا
تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے ميں آپس ميں اختالف کرتے ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے بچا
ليا وه دلوں کے بھيدوں سے خوب آگاه ہے )(١۔
٤٣۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو خواب ميں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور
وہی تعداد آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بيان فرمائی ،جس سے ان کے حوصلے بﮍھ گئے
تھے ،اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زياده دکھائی جاتی تو صحابہ ميں باہمی اختالف کا
انديشہ تھا۔ ليکن ﷲ نے ان دونوں باتوں سے بچا ليا۔
اهلل َا ْﻣ ًﺮا َﰷ َن َﻣ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ َۭوا َِﱃ ٰ ّ ِ

اهلل ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر ۧ 44
ﴤ ّٰ ُ
َوِا ْذ ﻳُ ِﺮْﻳ ُﳬُ ْﻮ ُ ْﱒ ِا ِذ اﻟْ َﺘ َﻘ ْﻴ ُ ْﱲ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻋ ُﻴ ِﻨ ُ ْﲂ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّو ﻳُ َﻘ ِﻠ ّﻠُ ُ ْﲂ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻋ ُﻴﳯِ ِ ْﻢ ِﻟ َﻴ ْﻘ ِ َ
جب اس نے بوقت مالقات انہيں تمہاری نگاہوں ميں بہت کم دکھايا اور تمہيں ان کی نگاہوں ميں
کم دکھايا ) (١تاکہ ﷲ ٰ
تعالی اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا ) (٢اور سب کام ﷲ
ہی کی طرف پھيرے جاتے ہيں۔
٤٤۔ ١تاکہ وه کافر بھی تم سے خوف کھا کر پيچھے نہ ہٹيں ،پہال واقعہ خواب کا تھا اور يہ
دکھالنا عين قتال کے وقت تھا ،جيسا کہ الفاظ قرآنی سے واضح ہے۔ تاہم يہ معاملہ ابتدا ميں تھا،
ليکن جب باقاعده لﮍائی شروع ہوگئی تو پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دوگنا نظر آتے تھے،
جيسا کہ سوره ،آل عمران کی آيت  ١٣سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد ميں زياده دکھانے کی حکمت يہ
نظر آتی ہے کہ کثرت ديکھ کر ان کے اندر مسلمانوں کا خوف اور دہشت بيٹھ جائے ،جس سے
ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پيدا ہو ،اس کے برعکس پہلے کم دکھانے ميں حکمت يہ تھی
کہ وه لﮍنے سے گريز نہ کريں۔
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٤٤۔ ٢اس سب کا مقصد يہ تھا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے جو فيصلہ کيا ہوا تھا ،وه پورا ہو جائے۔ اس لئے
اس نے اس کے اسباب پيدا فرما دے۔

اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ۚ 45
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﻟَ ِﻘ ْﻴ ُ ْﱲ ِﻓﺌَ ًﺔ ﻓَﺎﺛْﺒُ ُﺘ ْﻮا َو ْاذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! جب تم کسی مخالف فوج سے بھﮍ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت ﷲ کی ياد
کرو تاکہ تمہيں کاميابی حاصل ہو )(١
٤٥۔ ١اب مسلمانوں کو لﮍائی کے وه آداب بتائے جا رہے ہيں جن کو دشمن کے مقابلے کے وقت
ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ثبات قدمی اور استقالل ہے ،کيونکہ اس کے
بغير ميدان جنگ ميں ٹھہرنا ممکن ہی نہيں ہے تاہم اس سے تحرف اور تحيز کی وه دونوں
صورتيں مستش ٰنی ہوں گی جن کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے۔ کيونکہ بعض دفعہ ثبات
قدمی کے لئے بھی تحرف يا تحيز ناگزير ہوتا ہے۔ دوسری ہدايت يہ ہے يہ کہ ﷲ ٰ
تعالی کو
کثرت سے ياد کرو۔ تاکہ مسلمان اگر تھوڑے ہوں تو ﷲ کی مدد کے طالب رہيں اور ﷲ بھی
کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے اور اگر مسلمان تعداد ميں زياده ہوں تو کثرت
کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پيدا نہ ہو ،بلکہ اصل توجہ ﷲ کی امداد پر ہی رہے۔
اهلل َﻣ َﻊ ا ٰ ّﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ۚ 46

َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َو َﻻ ﺗَﻨَ َﺎزﻋ ُْﻮا ﻓَﺘَ ْﻔﺸَ ﻠُ ْﻮا َوﺗ َْﺬﻫ ََﺐ ِر ْ ُﳛ ُ ْﲂ َو ْاﺻ ِ ُﱪ ْوا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور ﷲ کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو ،آپس ميں اختالف نہ کرو ورنہ
بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھﮍ جائے گی اور صبر و سہار رکھو يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی صبر
کرنے والوں کے ساتھ ہے )(١
٤٦۔ ١تيسری ہدايت ،ﷲ اور رسول کی اطاعت ،ظاہر بات ہے ان نازک حاالت ميں ﷲ اور
رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہوسکتی ہے۔ اس لئے ايک مسلمان کے لئے ويسے تو
ہر حالت ميں ﷲ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تاہم ميدان جنگ ميں اس کی اہميت دوچند
ہو جاتی ہے اور اس موقع پر تھوڑی سی بھی نافرمانی ﷲ کی مدد سے محرومی کا باعث بن
سکتی ہے۔ چوتھی ہدايت کہ آپس ميں تنازع اور اختالف نہ کرو ،اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے
اور ہوا اکھﮍ جائے گی۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی ايک حديث ميں فرمايا ' لوگو! دشمن
سے مڈ بھيﮍ کی آرزو مت کرو اور ﷲ سے عافيت مانگا کرو' تاہم جب کبھی دشمن سے لﮍائی
کا موقع پيدا ہو جائے تو صبر کرو )يعنی جم کر لﮍو( اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سايہ
تلے ہے۔ )صحيح بخاری(
َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذلﻳْ َﻦ ﺧ ََﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِ ْﱒ ﺑ َ َﻄ ًﺮا َّو ِرﺋَﺎۗ َء اﻟﻨَّ ِﺎس َوﻳ َ ُﺼﺪُّ ْو َن ﻋ َْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ُﻣ ِﺤ ْﻴﻂٌ 47
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
ان لوگوں جيسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں ميں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں
سے چلے اور ﷲ کی راه سے روکتے تھے ) (١جو کچھ وه کر رہے ہيں ﷲ اسے گھير لينے
واال ہے۔
٤٧۔ ١مشرکين مکہ ،جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لﮍائی کی نيت سے نکلے ،تو بﮍے اتراتے
اور فخرو غرور کرتے ہوئے نکلے ،مسلمانوں کو اس کافرانہ شيوے سے روکا گيا ہے۔
َوِا ْذ َزﻳَّ َﻦ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ َوﻗَﺎ َل َﻻ ﻏَﺎ ِﻟ َﺐ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َوا ِ ّ ِْﱏ َﺟ ٌﺎر ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮا ۗ َء ِت اﻟْ ِﻔﺌَ ٰ ِﱳ ﻧَ َﻜ َﺺ ﻋَ ٰﲇ َﻋ ِﻘ َﺒ ْﻴ ِﻪ َوﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰري َﻣﺎ
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب 48ۧ
اهلل َۭو ٰ ّ ُ
َﻻ ﺗَ َﺮ ْو َن ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ٰ ّ َ
جبکہ ان کے اعمال کو شيطان انہيں زينت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے کوئی
بھی آج تم پر غالب نہيں آسکتا ميں خود بھی تمہاراحمايتی ہوں ليکن جب دونوں جماعتيں نمودار
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ہوئيں تو اپنی ايﮍيوں کے بل پيچھے ہٹ گيا اور کہنے لگا ميں تم سے بری ہوں۔ ميں وه ديکھ رہا
ہوں جو تم نہيں ديکھ رہے ) (١ميں ﷲ سے ڈرتا ہوں ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی سخت عذاب واال ہے
)(٣۔
٤٨۔ ١مشرکين جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہيں اپنے حريف قبيلے بنی بکر بن کنانہ سے
انديشہ تھا کہ وه پيچھے سے انہيں نقصان نہ پہنچائے چنانچہ شيطان سراقہ بن مالک کی
صورت بنا کر آيا ،جو بنی بکر بن کنانہ کے ايک سردار تھے ،اور انہيں نہ صرف فتح و غلبہ
کی بشارت دی بلکہ اپنی حمايت کا بھی پورا يقين داليا۔ ليکن جب مالئکہ کی صورت ميں امداد
ٰالہی اسے نظر آئی تو ايﮍيوں کے بل بھاگ کھﮍا ہوا۔
٤٨۔ ٢ﷲ کا خوف تو اس کے دل ميں کيا ہونا تھا؟ تاہم اسے يقين ہوگيا تھا کہ مسلمانوں کو ﷲ
کی خاص مدد حاصل ہے مشرکين ان کے مقابلے ميں نہيں ٹھہر سکيں گے۔
ٰ
٤٨۔ ٣ممکن ہے يہ شيطان کے کالم کا حصہ ہو اور يہ بھی ممکن ہے کہ يہ ﷲ سبحانہ و تعالی
کی طرف سے جملہ مستانفہ ہو۔
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ِا ْذ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض ﻏَ َّﺮ ٰﮬٓ ُﺆ َﻻ ۗ ِء ِد ْﻳﳯُ ُ ْﻢ َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮ َّ ْ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 49
اهلل ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
جب منافق کہہ رہے تھے اور وه بھی جن کے دلوں ميں روگ تھا ) (١کہ انہيں تو ان کے دين
نے دھوکے ميں ڈال ديا ہے ) (٢جو بھی ﷲ پر بھروسہ کرے ﷲ ٰ
تعالی بال شک و شبہ غلبے
واال اور حکمت واال ہے۔
٤٩۔ ١اس سے مراد وه مسلمان ہيں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مسلمانوں کی کاميابی
کے بارے ميں انہيں شک تھا ،يا اس سے مراد مشرکين ہيں اور يہ بھی ممکن ہے کہ مدينہ ميں
رہنے والے يہودی مراد ہوں۔
٤٩۔ ٢يعنی ان کی تعداد تو ديکھو اور سرو سامان جو حال ہے ،وه بھی ظاہر ہے۔ ليکن مقابلہ
کرنے چلے ہيں مشرکين مکہ سے ،جو تعداد ميں بھی ان سے کہيں زياده ہيں اور ہر طرح کے
سامان حرب اور وسائل سے ماال مال بھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دين نے ان کو دھوکے اور
فريب ميں ڈال ديا ہے۔ اور يہ موٹی سی بات بھی ان کی سمجھ ميں نہيں آرہی۔
٤٩۔ ٣ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا :ان اہل دنيا کو اہل ايمان کے عزم و ثبات کا کيا اندازه ہوسکتا ہے جن
کا توکل ﷲ کی ذات پر ہے جو غالب ہے يعنی اپنے پر بھروسہ کرنے والوں کو وه بےسہارا
نہيں چھوڑتا اور حکيم بھی ہے اس کے ہر فعل ميں حکمت بالغہ ہے جس کے ادراک سے
انسانی عقليں قاصر ہيں۔
ﴬﺑُ ْﻮ َن ُو ُﺟ ْﻮ َﻫﻬ ُْﻢ َو َاد َْاب َر ُ ْﱒ ۚ َو ُذ ْو ُﻗ ْﻮا ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ َﺤ ِﺮﻳْ ِﻖ 50
َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮي ِا ْذ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّﰱ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ۙ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳ َ ْ ِ
ِٕ
کاش کہ تو ديکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہيں ان کے منہ پر اور سرينوں
پر مار مارتے ہيں )اور کہتے ہيں( تم جلنے کا عذاب چکھو )(١
٥٠۔ ١بعض مفسرين نے اسے جنگ بدر ميں قتل ہونے والے مشرکين کی بابت قرار ديا ہے۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مشرکين مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے
چہروں پر تلواريں مارتے ،جس سے بچنے کے لئے وه پيٹھ پھير کر بھاگتے تو فرشتے ان کی
دبروں پر تلواريں مارتے ،ليکن يہ آيت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے اور مطلب يہ
ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے مونہوں اور پشتوں )يا دبروں يعنی چوتﮍوں( پر مارتے
اسطُ ْٓوا اَ ْي ِد ْي ِھ ْم( 6۔ االنعام (93:فرشتے
ہيں ،جس طرح سورة انعام ميں بھی فرمايا َ ) :و ْال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َكةُ بَ ِ
ان کو مارنے کے لئے ہاتھ دراز کرتے ہيں"اور بعض کے نزديک فرشتوں کی يہ مار قيامت
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والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی اور داروغہ جہنم کہے گا"تم جلنے کا عذاب
چکھو،
اهلل ﻟَﻴ َْﺲ ﺑ َِﻈ َّﻼ ٍم ِﻟّﻠْ َﻌ ِﺒ ْﻴ ِﺪ ۙ 51

ٰذ ِ َكل ِﺑ َﻤﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ َو َا َّن ٰ ّ َ
يہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھيج رکھا ہے بيشک ﷲ اپنے بندوں پر
ظلم کرنے واال نہيں )(١
ٰ
٥١۔ ١يہ ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتيجہ ہے ،ورنہ ﷲ تعالی بندوں پر ظلم
کرنے واال نہيں ،بلکہ وه تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے ،حديث قدسی
ميں بھی ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے اے ميرے بندو! ميں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کيا ہے اور
ميں نے اسے تمہارے درميان بھی حرام کيا ہے پس تم ايک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے ميرے
بندو! يہ تمہارے ہی اعمال ہيں جو ميں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہيں ،پس جو اپنے اعمال
ميں بھالئی پائے۔ اس پر ﷲ کی حمد کرے اور جو اس کے برعکس پائے تو وه اپنے آپ کو ہی
مالمت کرے )صحيح مسلم(
َﻛﺪَ ْا ِب ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۙ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻗَ ِﻮ ٌّي ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب 52
اهلل ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ُﱒ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
مثل فرعونيوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے ) (١کہ انہوں نے ﷲ کی آيتوں سے کفر کيا
پس ﷲ نے ان کے گناہوں کے باعث انہيں پکﮍ ليا ﷲ ٰ
تعالی يقينا ً قوت واال اور سخت عذاب واال
ہے۔
٥٢۔ ١دَأبً کے معنی ہيں عادت۔ کاف تشبيہ کے لئے ہے۔ يعنی ان مشرکين کی عادت يا حال ،ﷲ
کے پيغمبروں کے جھٹالنے ميں ،اسی طرح ہے۔ جس طرح فرعون اور اس سے قبل ديگر
منکرين کی عادت يا حال تھا۔

اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ۙ 53
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ُﻚ ُﻣﻐ ِ ّ ًَﲑا ِﻧ ّ ْﻌ َﻤ ًﺔ َاﻧْ َﻌ َﻤﻬَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ٍم َﺣ ٰ ّﱵ ﻳُﻐ ِ ّ َُﲑ ْوا َﻣﺎ ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۙ َو َا َّن ٰ ّ َ
يہ اس لئے کہ ﷲ ٰ
تعالی ايسا نہيں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب
تک کہ وه خود اپنی اس حالت کو نہ بدل ديں جو کہ ان کی اپنی تھی ) (١اور يہ کہ ﷲ سننے
واال جاننے واال ہے۔
٥٣۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختيار کرکے اور ﷲ
تعالی کے احکام سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخالق کو نہيں بدل ليتی ،ﷲ ٰ
ٰ
تعالی اس پر
اپنی نعمتوں کا دروازه بند نہيں فرماتا۔ دوسرے لفظوں ميں ﷲ ٰ
تعالی گناہوں کی وجہ سے اپنی
نعمتيں سلب فرماليتا ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی کے انعامات کا مستحق بننے کے لئے ضروری ہے کہ
گناہوں سے اجتناب کيا جائے۔ گويا تبديلی کا مطلب يہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت
ٰالہی کا راستہ اختيار کرے۔
َﻛﺪَ ْا ِب ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۙ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻓَ َﺎﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِ ْﻢ َو َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ٓ ٰا َل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۚ َو ُ ٌّ
ﰻ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 54
مثل حالت فرعونيوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتيں
جھٹالئيں۔ پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہيں برباد کيا اور فرعونيوں کو ڈبو ديا۔ يہ
سارے ظالم تھے )(١
٥٤۔ ١يہ اس بات کی تاکيد ہے جو پہلے گزری ،البتہ اس ميں ہالکت کی صورت کا اضافہ ہے
کہ انہيں غرق کر ديا گيا۔ عالوه ازيں يہ واضح کر ديا کہ ﷲ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم
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نہيں کيا ،بلکہ يہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ﷲ تو کسی پر ظلم نہيں کرتا
ك بِظَ ﱠال ٍم لﱢ ْـل َعبِ ْي ِد( 41۔فصلت(46:
) َو َما َربﱡ َ
ﴍ ادلَّ َوا ۗ ِ ّب ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 55ڻ
ِا َّن َ َّ
تمام جانداروں سے بدتر ،ﷲ کے نزديک وه ہيں جو کفر کريں ،پھر وه ايمان نہ الئيں )(١۔
س )لوگوں ميں سب سے بدتر( کے بجائے انہيں َش ﱠر ال ﱠد َوابﱢ کہا گيا ہے۔ جو لغوی
٥٥۔ ١شَرﱡ النﱠا ِ
معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپايوں وغيره سب پر بوال جاتا ہے۔ ليکن عام طور پر اس
کا استعمال چوپايوں کے لئے ہوتا ہے۔ گويا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہيں۔ کفر کا
ارتکاب کرکے وه جانور بلکہ جانوروں ميں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہيں۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰﻋﻬَﺪْ َّت ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ُ َّﰒ ﻳ َ ْﻨ ُﻘﻀُ ْﻮ َن َﻋﻬْﺪَ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
ﰻ َﻣ َّﺮ ٍة َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 56
جن سے تم نے عہد پيمان کر ليا پھر بھی وه اپنے عہد و پيمان کو ہر مرتبہ توڑ ديتے ہيں اور
بالکل پرہيز نہيں کرتے )(١
٥٦۔ ١يہ کافروں ہی کی ايک عادت بيان کی گئی ہے کہ ہر بار نقص عہد کا ارتکاب کرتے ہيں
اور اس کے نتائج سے ذرا نہيں ڈرتے۔ بعض لوگوں نے اس سے يہوديوں کے قبيلے بنو قريظہ
کو مراد ليا ہے ،جن سے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کا يہ معاہده تھا کہ وه کافروں کی مدد
نہيں کريں گے ليکن انہوں نے اس کی پاسداری نہيں کی۔
ﴩ ْد ﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺧﻠْ َﻔﻬ ُْﻢ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 75
ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ ﺗَﺜْ َﻘﻔَﳯَّ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َﺤ ْﺮ ِب ﻓَ َ ّ ِ
پس جب کبھی تو لﮍائی ميں ان پر غالب آجائے انہيں ايسی مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ
کھﮍے ہوں ) (١ہو سکتا ہے کہ وه عبرت حاصل کريں۔
٥٧۔َ ١شرﱢ ْدبِ ِھ ْم کا مطلب ہے کہ ان کو ايسی مار مار کہ جس سے ان کے پيچھے ،ان کے
حمايتوں اور ساتھيوں ميں بھگدڑ مچ جائےٰ ،
حتی کہ وه آپ کی طرف اس انديشے سے رخ ہی
نہ کريں کہ کہيں ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ان کے پيش رؤوں کا ہوا۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْﺨَﺎۗﯨ ِﻨ ْ َﲔ ۧ 58

َوِا َّﻣﺎ َﲣَﺎﻓَ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم ِﺧﻴَﺎﻧ َ ًﺔ ﻓَﺎﻧْۢﺒ ِْﺬ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻮا ۗ ٍء ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِٕ
اور اگر تجھے کسی قوم کی خيانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت ميں ان کا عہد نامہ توڑ دے
) (١ﷲ ٰ
تعالی خيانت کرنے والوں کو پسند نہيں فرماتا )(٢۔
٥٨۔ ١خيانت سے مراد ہے معاہد قوم سے نقص عہد کا خطره ،اور )برابری کی حالت ميں( کا
مطلب ہے کہ انہيں با قاعده مطلع کيا جائے کہ آئنده ہمارے اور تمہارے درميان کوئی معاہده
نہيں۔ تاکہ دونوں فريق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں ،کوئی ايک فريق ال
علمی اور مغالطے ميں نہ مارا جائے۔
٥٨۔ ٢يعنی يہ نقص عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو يہ خيانت ہے جسے ﷲ پسند
نہيں فرماتا۔ حضرت معاويہ اور روميوں کے درميان معاہده تھا جب معاہدے کی مدت ختم ہونے
کے قريب آئی تو حضرت معاويہ نے روم کی سرزمين کے قريب اپنی فوجيں جمع کرنی شروع
کر ديں۔ مقصد يہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہو تے ہی روميوں پر حملہ کر ديا جائے اور عمر
بن عبسہ کے علم ميں يہ بات آئی تو انہوں نے ايک حديث رسول بيان فرمائی اور اسے معاہده
کی خالف ورزی قرار ديا جس پر حضرت معاويہ نے اپنی فوجيں واپس بال ليں۔
َو َﻻ َ ْﳛ َﺴ َ َّﱭ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َﺳـ َﺒ ُﻘ ْﻮا ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻌﺠِ ُﺰ ْو َن
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کافر يہ خيال نہ کريں کہ وه بھاگ نکلے۔ يقينا ً وه عاجز نہيں کر سکتے۔
َو َا ِﻋﺪ ُّْوا ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ْاﺳـﺘَ َـﻄ ْﻌ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ ﻗُ َّﻮ ٍة َّو ِﻣ ْﻦ ّ ِر َاب ِط اﻟْ َﺨ ْﻴﻞِ ﺗُ ْﺮ ِﻫ ُﺒ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ﻋَﺪُ َّو ٰ ّ ِ
ﳾ ٍء ِ ْﰲ
اهلل َوﻋَﺪُ َّو ُ ْﰼ َو ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ ِْﻢ ۚ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ۚ َا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻬ ُْﻢ َۭو َﻣﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َ ْ
َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳُ َﻮ َّف ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗ ُْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 60
تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تياری کرو اور گھوڑوں کے تيار رکھنے
کی ) (١کہ اس سے تم ﷲ کے دشمنوں کو خوف زده رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی،
جنہيں تم نہيں جانتے ﷲ انہيں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی ﷲ کی راه ميں صرف کرو گے
وه تمہيں پورا پورا ديا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔
٦٠۔ ١فُ ﱠو ِة کی تفسير نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے ثابت ہے يعنی تير اندازی کيونکہ اس دور ميں
يہ بہت بﮍا جنگی ہتھيار تھا اور نہايت اہم فن تھا جس طرح گھوڑے جنگ کے لئے ناگزير
ضرورت تھے ،جيسا کہ آيت سے َواضح ہے۔ ليکن اب تير اندازی اور گھوڑوں کی جنگی اہميت
)واَ ِع ﱡدوْ ا لَھُ ْم ﱠما اسْـتَـطَ ْعتُ ْم ﱢم ْن قُ ﱠو ٍة( 8۔ االنفال(60:
اور افاديت و ضرورت باقی نہيں رہی اس لئے َ
ً
)مثال ميزائل،ٹينک ،بم اور جنگی جہاز اور بحری جنگ کے
کے تحت آجکل کے جنگی ہتھيار
لئے آبدوزيں وغيره( کی تياری ضروری ہے۔
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َوا ِْن َﺟﻨَ ُﺤ ْﻮا ِﻟ َّﻠﺴ ْ ِﲅ ﻓَﺎ ْﺟﻨَ ْﺢ ﻟَﻬَﺎ َوﺗ ََﻮ َّ ْ
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 61
اهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
اگر وه صلح کی طرف جھکيں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور ﷲ پر بھروسہ رکھ )(١
يقينا ً وه سننے جاننے واال ہے
٦١۔ ١اگر حاالت جنگ کے بجائے صلح کے متقاضی ہوں اور دشمن بھی مائل بہ صلح ہو تو
صلح کر لينے ميں کوئی حرج نہيں۔ اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکا اور فريب ہو تب بھی
گھبرانے کی ضرورت نہيں ﷲ پر بھروسہ رکھيں ،يقينا ﷲ دشمن کے فريب سے بھی محفوظ
رکھے گا ،اور وه آپ کو کافی ہے۔ ليکن صلح کی يہ اجازت ايسے حاالت ميں ہے جب مسلمان
کمزور ہوں اور صلح ميں اسالم اور مسلمان کا مفاد ہو ليکن جب اس کے برعکس ہوں ،مسلمان
قوت و وسائل ميں ممتاز ہوں اور کافر کمزور تو اس صورت ميں صلح کے بجائے کافروں کی
قوت کو توڑنا ضروری ہے۔

ﴫﻩٖ َو ِابﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۙ 62
َوا ِْن ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ ْوٓا َا ْن َّ ْﳜﺪَ ﻋ ُْﻮكَ ﻓَ ِﺎ َّن َﺣ ْﺴـ َﺒ َﻚ ٰ ّ ُ
اهلل ۭﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻳَّﺪَ كَ ِﺑﻨَ ْ ِ
اگر وه تجھ سے دغا بازی کرنا چاہيں گے تو ﷲ تجھے کافی ہے ،اسی نے اپنی مدد سے اور
مومنوں سے تيری تائيد کی ہے۔
اهلل َاﻟ َّ َﻒ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 63
َو َاﻟ َّ َﻒ ﺑ َ ْ َﲔ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ۭ ﻟ َ ْﻮ َاﻧْ َﻔ ْﻘ َﺖ َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّﻣﺎ ٓ َاﻟ َّ ْﻔ َﺖ ﺑ َ ْ َﲔ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
ان کے دلوں ميں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے ،زمين ميں جو کچھ ہے تو اگر سارا کا سارا
بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس ميں نہ مال سکتا۔ يہ تو ﷲ ہی نے ان ميں الفت ڈال دی
ہے ) (١وه غالب حکمتوں واال ہے۔
٦٣۔ ١ان آيات ميں ﷲ ٰ
تعالی نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے،
ان ميں سے ايک بﮍے احسان کا ذکر فرمايا گيا ہے وه يہ کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی مومنين
کے ذريعے سے مدد فرمائی ،وه آپ کے دست بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنين پر يہ
احسان فرمايا کہ ان کے درميان پہلے جو عداوت تھی ،اسے محبت و الفت ميں تبديل فرما ديا،
پہلے وه ايک دوسرے کے خون کے پياسے تھے ،اب ايک دوسرے کے جانثار بن گئے ،پہلے
ايک دوسرے کے دلی دشمن تھے اب آپس ميں رحيم و شفيق ہوگئے صديوں پرانی باہمی
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عداوتوں کو اس طرح ختم کر کے ،باہم پيار اور محبت پيدا کر دينا يہ ﷲ ٰ
تعالی کی خاص
مہربانی اور اس کی قدرت و مشيت کی کارفرمائی تھی ،ورنہ يہ ايساکام تھا کہ دنيا بھر کے
خزانے بھی اس پر خرچ کر ديئے جاتے تب بھی يہ گوہر مقصود حاصل نہ ہوتا ﷲ ٰ
تعالی نے
اپنے اس احسان کا ذکر اس آيت کريمہ ميں فرمايا ہے ):اِ ْذ ُك ْنتُ ْم اَ ْعدَا ۗ◌ ًء فَاَلﱠفَ بَ ْينَ قُلُوْ بِ ُك ْم فَاَصْ بَحْ تُ ْم
بِنِ ْع َمتِ ٖ ٓھ اِ ْخ َوانًا( 3۔ آل عمران (103:ميں بھی فرمايا ہے اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی غنائم
حنين کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا"اے جماعت انصار! کيا يہ واقعہ نہيں
ہے کہ تم گمراه تھے ﷲ نے ميرے ذريعے سے تمہيں ہدايت نصيب فرمائی۔ تم محتاج تھے ﷲ
نے تمہيں ميرے ذريعے سے خوش حال کر ديا اور تم ايک دوسرے سے الگ الگ تھے ﷲ نے
ميرے ذريعے سے تمہيں آپس ميں جوڑ ديا "نبی صلی ﷲ عليہ وسلم جو بات کہتے انصار اس
کے جواب ميں يہی کہتے ﷲ ورسولہ امن "۔ ﷲ اور اس کے رسول کے احسانات اس سے کہيں
زياده ہيں")صحيح بخاری(

اهلل َو َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻌ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۧ 64
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ َﺣ ْﺴـ ُﺒ َﻚ ٰ ّ ُ
اے نبی! تجھے ﷲ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تيری پيروی کر رہے ہيں۔
ﴩ ْو َن ٰﺻ ِ ُﱪ ْو َن ﻳ َ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮا ِﻣﺎﺋَـ َﺘ ْ ِﲔ ۚ َوا ِْن ﻳَّ ُﻜ ْﻦ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِّﻣﺎﺋ َ ٌﺔ ﻳ َّ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮٓا َاﻟْ ًﻔﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ َﺣ ّ ِﺮ ِض اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻋَ َﲇ اﻟْ ِﻘﺘَﺎلِ ۭ ِا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ ِّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ِﻋ ْ ُ
ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن 65
اے نبی! ايمان والوں کو جہاد کا شوق دالؤ ) (١اگر تم ميں بيس بھی صبر والے ہونگے ،تو وه
سو پر غالب رہيں گے۔ اور اگر تم ايک سو ہونگے تو ايک ہزار کافروں پر غالب رہيں گے )(٢
اس واسطے کہ وه بےسمجھ لوگ ہيں۔
٦٥۔ ١تحريض کے معنی ہيں ترغيب ميں مبالغہ کرنا يعنی خوب رغبت دالنا اور شوق پيدا کرنا۔
چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی ﷲ عليہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کو جہاد کی ترغيب ديتے
اور اس کی فضيلت بيان فرماتے۔ جيسا کہ بدر کے موقع پر ،جب مشرکين اپنی بھاری تعداد اور
بھرپور وسائل کے ساتھ ميدان ميں آموجود ہوئے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' ايسی جنت
ميں داخل ہونے کے لئے کھﮍے ہو جاؤ ،جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمين کے برابر ہے '
ايک صحابی عمير بن حمام نے کہا ' اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمين کے برابر؟ ' رسول ﷲ
عليہ وسلم نے فرمايا ' ہاں ' اس پر بخ بخ کہا يعنی خوشی کا اظہار کيا اور يہ اميد ظاہر کی کہ
ميں جنت ميں جانے والوں ميں سے ہونگا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' تم اس ميں جانے
والوں ميں سے ہوگے ،چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی ميان توڑ ڈالی اور کھجوريں نکال کر
کھانے لگے ،پھر جو بچيں ہاتھ سے پھينک ديں اور کہا ان کے کھانے تک ميں زنده رہا تو يہ
طويل زندگی ہوگی ،پھر آگے بﮍھے اور داد شجاعت دينے لگے ،ح ٰتی کہ عروس شہادت سے
ہمکنار ہوگئے۔ رضی ﷲ عنہ )صحيح مسلم(
٦٥۔ ٢يہ مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کہ تمہارے ثابت قدمی سے لﮍنے والے بيس مجاہد دو
سو اور ايک ہزار پر غالب رہيں گے۔
اهلل َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َوﻋَ ِ َﲅ َا َّن ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ ﺿَ ْﻌﻔًﺎ ۭﻓَ ِﺎ ْن ﻳَّ ُﻜ ْﻦ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ّﻣﺎﺋ َ ٌﺔ َﺻﺎﺑ َِﺮ ٌة ﻳ َّ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮا ِﻣﺎﺋ َ َﺘ ْ ِﲔ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ َاﻟْ ٌﻒ ﻳ َّ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮٓا َاﻟْﻔ ْ َِﲔ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ
َاﻟْ ٰ َﱧ َﺧﻔَّ َﻒ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل َﻣ َﻊ ٰ ّ
66
اچھا اب ﷲ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے ،وه خوب جانتا ہے کہ تم ميں ناتوانی ہے ،پس اگر تم ميں
سے ايک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وه دو سو پر غالب رہيں گے اور اگر تم ميں سے

Page 396 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ايک ہزار ہونگے تو وه ﷲ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہيں گے ) (١ﷲ صبر کرنے والوں
کے ساتھ ہے )(٢
٦٦۔ ١پچھال حکم صحابہ رضی ﷲ عنہم پر گراں گزرا ،کيونکہ اس کا مطلب تھا ايک مسلمان
دس کافروں کے لئے بيس دو سو کے لئے اور سو ايک ہزار کے لئے کافی ہيں اور کافروں کے
مقابلے ميں مسلمانوں کی اتنی تعداد ہو تو جہاد فرض اور اس سے گريز ناجائز ہے ،چنانچہ ﷲ
ٰ
تعالی نے اس ميں تخفيف فرما کر ايک اور دس کا تناسب کم کرکے ايک اور دو کا تناسب کر
ديا )صحيح بخاری( ،تفسير سوره اال نفال ،اب اس تناسب پر جہاد ضروری اور اس سے کم پر
غير ضروری ہے۔
٦٦۔ ٢يہ کہہ کر صبر و ثبات قدمی کی اہميت بيان فرما دی کہ ﷲ کی مدد حاصل کرنے کے
لئے اس کا اہتمام ضروری ہے۔
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 67
اهلل ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة َۭو ٰ ّ ُ
ﴎي َﺣ ٰ ّﱵ ﻳُﺜْ ِﺨ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َﻋ َﺮ َض ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ڰ َو ٰ ّ ُ
َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﻨَ ِ ٍّﱯ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن َ ٗ ٓهل َا ْ ٰ
نبی کے ہاتھ ميں قيدی نہيں چاہييں جب تک کہ ملک ميں اچھی خون ريزی کی جنگ نہ ہو
جائے۔ تم تو دنيا کے مال چاہتے ہو اور ﷲ کا اراده آخرت کا ہے ) (١اور ﷲ زور آور باحکمت
ہے۔
٦٧۔ ١جنگ بدر ميں ستر کافر مارے گئے اور ستر ہی قيدی بنا لئے گئے ،يہ کفر و اسالم کا
چونکہ پہال معرکہ تھا۔ اس لئے قيديوں کے بارے ميں کيا طرز عمل اختيار کيا جائے؟ ان کی
بابت احکام پوری طرح واضح نہيں تھے چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان ستر قيديوں کے
بارے ميں مشوره کيا کہ کيا کيا جائے؟ ان کو قتل کر ديا جائے يا فديہ لے کر چھوڑ ديا جائے؟
جواز کی حد تک دونوں ہی باتوں کی گنجائش تھی۔ اس لئے دونوں ہی باتيں زير غور آئيں۔ ليکن
بعض دفعہ جواز اور عدم جواز سے قطع نظر حاالت و ظروف کے اعتبار سے زياده بہتر
صورت اختيار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ليکن جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کم تر
صورت اختيار کر لی گئی ،جس پر ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ مشورے ميں
حضرت عمر وغيره نے مشوره ديا کہ کفر کی قوت و شوکت توڑنے کے لئے ضروری ہے کہ
ان قيديوں کو قتل کر ديا جائے ،کيونکہ يہ کفر اور کافروں کے سرغنے ہيں ،يہ آزاد ہو کر
اسالم اور مسلمانوں کے خالف زياده سازشيں کريں گے۔ جبکہ حضرت ابو بکر کی رائے اس
سے برعکس تھی کہ فديہ لے کر انہيں چھوڑ ديا جائے اور اس مال سے آئنده جنگ کی تياری
کی جائے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمايا جس پر يہ اور اس کے بعد
کی آيات نازل ہوئيں۔ جب کفر کا غلبہ ختم ہوگيا تو قيديوں کے بارے ميں امام وقت کو اختيار
دے ديا گيا کہ وه چاہے تو قتل کردے ،فديہ لے کر چھوڑ دے يا مسلمان قيديوں کے ساتھ تبادلہ
کرلے اور چاہے تو ان کو غالم بنا لے ،حاالت کے مطابق کوئی بھی صورت اختيار کرنا جائز
ہے۔
ﻟَ ْﻮ َﻻ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﺳـ َﺒ َﻖ ﻟَ َﻤ َّﺴ ُ ْﲂ ِﻓـ ْﻴ َﻤﺎ ٓ َاﺧ َْﺬ ُ ْﰎ ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 68
اگر پہلے ہی سے ﷲ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی ) (١تو جو کچھ تم نے لے ليا ہے
اس بارے ميں تمہيں کوئی بﮍی سزا ہوتی۔
٦٨۔ ١اس ميں مفسرين کا اختالف ہے کہ يہ لکھی ہوئی بات کيا تھی ْ بعض نے کہا اس سے مال
غنيمت کی حلت مراد ہے يعنی چونکہ يہ نوشتہ تقدير تھا کہ مسلمانوں کے لئے مال غنيمت
حالل ہوگا ،اس لئے تم نے فديہ لے کر ايک جائز کام کيا ہے ،اگر ايسا نہ ہوتا تو فديہ لينے کی
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وجہ سے تمہيں عذاب عظيم پہنچتا۔ بعض نے اہل بدر کی مغفرت اس سے مراد لی ہے ،بعض
نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی موجودگی کو عذاب ميں مانع ہونا مراد ليا ہے وغيره۔

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ۧ 69
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ ﻏَ ِﻨ ْﻤ ُ ْﱲ َﺣ ٰﻠ ًﻼ َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ ڮ َّواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
پس جو کچھ حالل اور پاکيزه غنيمت تم نے حاصل کی ہے ،خوب کھاؤ پيو ) (١اور ﷲ سے
ڈرتے رہو ،يقينا ً ﷲ غفور و رحيم ہے۔
٦٩۔ ١اس ميں مال غنيمت کی حلت و پاکيزگی کو بيان کر کے فديے کا جواز بيان فرما ديا گيا
ہے۔ جس سے اس امر کی تائيد ہوتی ہے کہ ' لکھی ہوئی بات ' سے مراد شايد يہی حلت غنائم
ہے
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ُﻗ ْﻞ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ ِ ْ ٓﰲ َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْ ٰ ٓ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 70
ﴎي ۙ ِا ْن ﻳ َّ ْﻌ َ ِﲅ ٰ ّ ُ
اهلل ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ ﺧ ْ ًَﲑا ﻳُّﺆْ ِﺗ ُ ْﲂ ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣ َّﻤﺎ ٓ ُا ِﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
اے نبی! اپنے ہاتھ تلے کے قيديوں سے کہہ دو کہ اگر ﷲ ٰ
تعالی تمہارے دلوں ميں نيک نيتی
ديکھے گا ) (١تو جو کچھ تم سے ليا گيا ہے اس سے بہتر تمہيں دے گا ) (٢اور پھر گناه معاف
فرمائے گا اور ﷲ بخشنے واال مہربان ہے۔
٧٠۔ ١يعنی ايمان و اسالم النے کی نيت اور اسے قبول کرنے کا جذبہ۔
٧٠۔ ٢يعنی جو فديہ تم سے ليا گيا ،اس سے بہتر تمہيں ﷲ ٰ
تعالی قبول اسالم کے بعد عطا فرما
دے گا۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا ،حضرت عباس وغيره جو ان قيديوں ميں تھے ،مسلمان ہوگئے تو اس
کے بعد ﷲ نے انہيں دنياوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 71
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَ َﺎ ْﻣ َﻜ َﻦ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َۭو ٰ ّ ُ
َوا ِْن ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ ْوا ِﺧﻴَﺎﻧ َ َﺘ َﻚ ﻓَﻘَﺪْ َﺧﺎﻧُﻮا ٰ ّ َ
اور اگر وه تجھ سے خيانت کا خيال کريں گے تو يہ اس سے پہلے خود ﷲ کی خيانت کر چکے
ہيں آخر اس نے انہيں گرفتار کرا ديا ) (١اور ﷲ علم و حکمت واال ہے۔
٧١۔ ١يعنی زبان سے تو اظہار اسالم کر ديں ليکن مقصد دھوکا دينا ہو ،تو اس سے قبل انہوں
نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کيا حاصل کيا؟ يہی کہ وه مسلمانوں کے قيدی بن گئے ،اس
لئے آئنده بھی اگر وه شرک کے راستہ پر قائم رہے تو اس سے مزيد ذلت و رسوائی کے سوا
انہيں کچھ اور حاصل نہيں ہوگا۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا َو ٰهجَﺪُ ْوا ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ــﴫ ْوٓا ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ ُء ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻟ َ ْﻢ ﳞُ َﺎﺟِ ُﺮ ْوا َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ
اهلل َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َو ْوا َّوﻧ َ َ ُ
ِٕ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 72
ﴫ ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮم ٍ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻴﺜ ٌَﺎق ۭ َو ٰ ّ ُ
ﴫ ْو ُ ْﰼ ِﰲ ِّادل ْﻳ ِﻦ ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟﻨَّ ْ ُ
ﳾ ٍء َﺣ ٰ ّﱵ ﳞُ َﺎﺟِ ُﺮ ْوا ۚ َوا ِِن ْاﺳﺘَﻨْ َ ُ
ِ ّﻣ ْﻦ َّو َﻻﻳَﳤِ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
جو لوگ ايمان الئے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے ﷲ کی راه ميں جہاد کيا )(١
اور جن لوگوں نے ان کو پناه دی اور مدد کی ) (٢يہ سب آپس ميں ايک دوسرے کے فريق ہيں
) (٣اور جو ايمان الئے ہيں ليکن ہجرت نہيں کی تو تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہيں
جب تک کہ وه ہجرت نہ کريں ) (٤ہاں اگر وه دين کے بارے ميں مدد طلب کريں تو تم پر مدد
کرناضروری ہے ) (٥سوائے ان لوگوں کے کہ تم ميں اور ان ميں عہد و پيمان ہے ) (٦تم جو
کچھ کر رہے ہو ﷲ خوب ديکھتا ہے۔
٧٢۔ ١يہ صحابہ مہاجرين کہالتے ہيں جو فضيلت ميں صحابہ ميں اول نمبر پر ہيں۔
٧٢۔ ٢يہ انصار کہالتے ہيں۔ يہ فضيلت ميں دوسرے نمبر پر ہيں۔
٧٢۔ ٣يعنی ايک دوسرے کے حمايتی اور مددگار ہيں اور بعض نے کہا کہ ايک دوسرے کے
وارث ہيں۔ جيسا کہ ہجرت کے بعد رسول ﷲ صلی عليہ وسلم نے ايک ايک مہاجر اور ايک
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ايک انصاری کے درميان رشتہ اخوت قائم فرما ديا تھا ح ٰتی کہ وه ايک دوسرے کے وارث بھی
بنتے تھے )بعد ميں وارثت کا حکم منسوخ ہوگيا(
٧٢۔ ٤يہ صحابہ کی تيسری قسم ہے جو مہاجرين و انصار کے عالوه ہيں۔ يہ مسلمان ہونے کے
بعد اپنے ہی عالقوں اور قبيلوں ميں مقيم رہے۔ اس لئے فرمايا کی تمہاری حمايت يا و راثت کے
وه مستحق نہيں۔
٧٢۔ ٥مشرکين کے خالف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پيش آجائے تو پھر ان کی مدد
کرنا ضروری ہے۔
٧٢۔  ٦ہاں اگر وه تم سے ايسی قوم کے خالف مدد کے خواہش مند ہوں کہ تمہارے اور ان کے
درميان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہده ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمايت کے مقابلے ميں،
معاہدے کی پاسداری زياده ضروری ہے۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ ُء ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ ِا َّﻻ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوﻓَ َﺴﺎ ٌد َﻛﺒ ْ ٌِﲑ ۭ 73
کافر آپس ميں ايک دوسرے کے رفيق ہيں ،اگر تم نے ايسا نہ کيا تو ملک ميں فتنہ ہوگا اور
زبردست فساد ہو جائے گا )(١
٧٣۔ ١يعنی جس طرح کافر ايک دوسرے کے دوست اور حمايتی ہيں اس طرح اگر تم نے بھی
ايمان کی بنياد پر ايک دوسرے کی حمايت اور کافروں سے عدم مواالت نہ کی ،تو پھر بﮍا فتنہ
اور فساد ہوگا اور يہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختالط اور محبت ومواالت سے دين کے
معاملے ميں اشتباه اور مداہنت پيدا ہو گی۔ بعض نے )بعضھم اوليآء بعض( سے وارث ہونا مراد
ليا ہے يعنی کافر ايک دوسرے کے وارث ہيں اور مطلب يہ ہے کہ ايک مسلمان کسی کافر کا
اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہيں ہے جيسا کہ احاديث ميں اسے وضاحت سے بيان کر ديا
گيا ہے اگر تم وراثت ميں کفر و ايمان کو نظر انداز کرکے محض قرابت کو سامنے رکھو گے
تو اس سے بﮍافتنہ اور فساد پيدا ہوگا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا َو ٰهجَﺪُ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
َﴫ ْوٓا ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َﺣﻘًّﺎ ۭ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو ِر ْز ٌق َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ 74
اهلل َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َو ْوا َّوﻧ َ ُ
ِٕ
جو لوگ ايمان الئے اور ہجرت کی اور ﷲ کی راه ميں جہاد کيا اور جنہوں نے پناه دی اور مدد
پہنچائی۔ يہی لوگ سچے مومن ہيں ،ان کے لئے بخشش ہے اور عزت کی روزی )(١۔
٧٤۔ ١يہ مہاجرين و انصار کے انہی دو گروہوں کا تذکره ہے ،جو پہلے بھی گزرا ہے۔ يہاں
دوباره ان کا ذکر ان کی فضيلت کے سلسلے ميں ہے۔ جب کہ پہلے ان کا ذکر آپس ميں ايک
دوسرے کی حمايت و نصرت کی وجہ بيان کرنے کے لئے تھا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌﺪُ َوﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا َو ٰهجَﺪُ ْوا َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۭ َو ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ ِم ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ٰﱃ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ِﺐ ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 75ۧ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
ِٕ
اور جو لوگ اس کے بعد ايمان الئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کيا۔ پس يہ
لوگ بھی تم ميں سے ہی ہيں ) (١اور رشتے ناطے والے ان ميں سے بعض بعض سے زياده
نزديک ہيں ﷲ کے حکم ميں ) (٢بيشک ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کا جاننے واال ہے۔
٧٥۔ ١يہ ايک چوتھے گروه کا ذکر ہے جو فضيلت ميں پہلے دو گر و ہوں کے بعد اور تيسرے
گروه سے )جنہوں نے ہجرت نہيں کی تھی( پہلے ہے۔
٧٥۔ ٢اخوت يا حلف کی بنياد پر وراثت ميں جو حصہ دار بنتے تھے ،اس آيت سے اس کو
منسوخ کر ديا گيا اب وارث صرف وہی ہونگے جو نسبی اور سسرالی رشتوں ميں منسلک
ہونگے۔ ﷲ کے حکم کی مراد يہ ہے کہ لوح محفوظ ميں اصل حکم يہی تھا۔ ليکن اخوت کی بنياد
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پر عارضی طور پر ايک دوسرے کا وارث بنا ديا گيا تھا ،جو اب ضرورت ختم ہونے پر غير
ضروری ہوگيا اور اصل حکم نافذ کر ديا گيا۔

سورة التوبہ
)سورة التوبہ ۔ سوره نمبر  ٩۔ تعداد آيات (١٢٩
ﺑَ َﺮا ۗ َء ٌة ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ Ǻ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖ ٓهل ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰﻋﻬَﺪْ ُّ ْﰎ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﷲ اور اس کے رسول کی جانب سے بيزاری کا اعالن ہے ) (١ان مشرکوں کے بارے ميں جن
سے تم نے عہد پيمان کيا تھا۔
وجہ تسميہ :اس کے مفسرين نے متعدد نام ذکر کئے ہيں ليکن زياده مشہور دو ہيں۔ ايک توبہ اس
لئے کہ اس ميں بعض مومنين کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرا براءة اس ميں مشرکوں
سے برات کا اعالن عام ہے۔ يہ قرآن مجيد کی واحد سورت ہے جس کے آغاز ميں بسم ﷲ
الرحمن الرحيم درج نہيں ہے۔ اس کی بھی متعدد وجوہات کتب تفسير ميں درج ہيں۔ ليکن زياده
صحيح بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ سوره انفال اور سوره توبہ ان دونوں کے مضامين ميں بﮍی
يکسانيت پائی جاتی ہے يہ سورت گويا سوره انفال کا تتمہ يا بقيہ ہے۔ يہ سات بﮍی سورتوں ميں
ساتويں بﮍی سورت ہے جنہيں سبع طوال کہا جاتا ہے۔
١۔ ١فتح مکہ کے بعد  ٩ہجری ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت ابو بکر صديق،
حضرت علی اور ديگر صحابہ کو قرآن کريم کی يہ آيت اور يہ احکام دے کر بھيجا تاکہ وه
مکے ميں ان کا عام اعالن کرديں۔ انہوں نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے فرمان کے مطابق
اعالن کر ديا کہ کوئی شخص بيت ﷲ کا عرياں طواف نہيں کرے گا ،بلکہ آئنده سال سے کسی
مشرک کو بيت ﷲ کے حج کی اجازت نہيں ہوگی )صحيح بخاری(
ﻓَ ِﺴـ ْﻴ ُﺤ ْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْرﺑ َ َﻌ َﺔ َا ْﺷﻬُ ٍﺮ َّوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧَّ ُ ْﲂ ﻏَ ْ ُﲑ ُﻣ ْﻌﺠِ ِﺰي ٰ ّ ِ
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﺰي ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ Ą
اهلل ۙ َو َا َّن ٰ ّ َ
پس )اے مشرکو!( تم ملک ميں چار مہينے تک تو چل پھر لو (١) ،جان لو کہ تم ﷲ کو عاجز
کرنے والے نہيں ہو ،اور يہ )بھی ياد رہے( کہ ﷲ کافروں کو رسوا کرنے واال ہے )(٢۔
٢۔ ١يہ اعالن نجات ان مشرکين کے لئے تھا جن سے غيرموقت معاہده تھا يا چار مہينے سے کم
تھا يا چار مہينوں سے زياده ايک خاص مدت تک تھا ليکن ان کی طرف سے عہد کی پاسداری
کا اہتمام نہيں تھا۔ ان سب کو چار مہينے مکہ ميں رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا مطلب يہ تھا
اس مدت کے اندر اگر وه اسالم قبول کرليں تو انہيں يہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت ديگر
ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وه چار مہينے کے بعد جزيره ،عرب سے نکل جائيں ،اگر دونوں
صورتوں ميں سے کوئی بھی اختيار نہيں کريں گے تو حربی کافر شمار ہونگے ،جن سے لﮍنا
مسلمانوں کے لئے ضروری ہوگا تاکہ جزيره عرب کفر و شرک کی تاريکيوں سے صاف ہو
جائے۔
٢۔ ٢يعنی يہ مہلت اس لئے نہيں دی جا رہی ہے کہ فی الحال تمہارے خالف کاروائی ممکن نہيں
ہے بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بھالئی اور خير خواہی ہے تاکہ جو توبہ کر کے مسلمان
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ہونا چاہے ،وه مسلمان ہو جائے ،ورنہ ياد رکھو کہ تمہاری بابت ﷲ کی جو تقدير و مشيت ہے،
اسے ٹال نہيں سکتے اور ﷲ کی طرف سے مسلط ذلت و رسوائی سے تم بچ نہيں سکتے۔
َو َا َذ ٌان ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ڏ َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗُﺒْ ُ ْﱲ ﻓَﻬ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ َوا ِْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ﻓَﺎﻋْﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻏَ ْ ُﲑ
اهلل ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖ ٓهل ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﺤ ّ ِﺞ ْ َاﻻ ْﻛ َ ِﱪ َا َّن ٰ ّ َ
َّ
ُﻣ ْﻌﺠِ ِﺰي ٰ ّ ِ
ـﲓ Ǽۙ
اهلل ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
َﴩ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍ
ﷲ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بﮍے حج کے دن ) (١صاف اطالع ہے کہ ﷲ
مشرکوں سے بيزار ہے ،اور اس کا رسول بھی ،اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق ميں
بہتر ہے ،اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم ﷲ کو ہرا نہيں سکتے ،اور کافروں کو دکھ
کی مار کی خبر پہنچا ديجئے۔
٣۔ ١صحيح احاديث سے ثابت ہے کہ يوم حج اکبر سے مراد ) ١٠ذوالحجہ( کا دن ہے ،اسی دن
منی ميں اعالن نجات منايا گيا  ١٠ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لئے کہا گيا کہ اس دن حج
ٰ
کے سب سے زياده اور اہم مناسک ادا کئے جاتے ہيں ،اور عوام عمرے کو حج اصغر کہا
کرتے تھے۔ اس لئے عمرے سے ممتاز کرنے کے لئے حج کو حج اکبر کہا گيا ،عوام ميں جو
يہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ والے دن آئے وه حج اکبر ہے يہ بے اصل بات ہے۔
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ Ć
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ُ َّﰒ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُﻘ ُﺼ ْﻮ ُ ْﰼ ﺷَ ْﻴ ًٔ
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰﻋﻬَﺪْ ُّ ْﰎ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ـــــﺎ َّوﻟَ ْﻢ ﻳُ َﻈﺎ ِﻫ ُﺮ ْوا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َا َﺣﺪً ا ﻓَ َﺎ ِﺗ ُّﻤ ْ ٓــﻮا ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َﻋﻬْﺪَ ُ ْﱒ ِا ٰﱃ ُﻣﺪَّﲥِ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہده ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہيں ذرا سا بھی نقصان
نہيں پہنچايا اور نہ کسی کی تمہارے خالف مدد کی ہے تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے
ساتھ پوری کرو ) (١ﷲ پرہيزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔
٤۔ ١يہ مشرکين کی چوتھی قسم ہے ان سے جتنی مدت کا معاہده تھا ،اس مدت تک انہيں رہنے
کی اجازت دی گئی ،کيونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خالف کوئی حرکت
نہيں کی ،اس لئے مسلمانوں کے لئے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار ديا گيا۔
ﴫ ْو ُ ْﱒ َوا ْﻗ ُﻌﺪُ ْوا ﻟَﻬ ُْﻢ ُ َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗ َُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة
ﻓَ ِﺎ َذا اﻧ ْ َﺴﻠَﺦَ ْ َاﻻ ْﺷﻬ ُُﺮ اﻟْ ُﺤ ُﺮ ُم ﻓَﺎ ْﻗ ُﺘﻠُﻮا اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َﺣ ْﻴ ُﺚ َو َﺟﺪْ ﺗ ُّ ُﻤ ْــﻮ ُ ْﱒ َوﺧ ُُﺬ ْو ُ ْﱒ َو ْاﺣ ُ ُ
ﰻ َﻣ ْﺮ َﺻ ٍﺪ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن اتَ ﺑُ ْﻮا َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ĉ
ﻓَﺨَـﻠ ُّ ْﻮا َﺳـ ِﺒ ْﻴﻠَﻬ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
پھر حرمت والے مہينوں ) (١کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو ) (٢انہيں گرفتار
کرو ) (٣ان کا محاصره کرو اور ان کی تاک ميں ہر گھاٹی ميں جابيٹھو ) (٤ہاں اگر وه توبہ
کرليں اور نماز کے پابند ہوجائيں اور زکوة ادا کرنے لگيں تو تم ان کی راہيں چھوڑ دو ) (٥يقينا ً
ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان ہے۔
٥۔ ١ان حرمت والے مہينوں سے مراد کيا ہے؟ اس ميں اختالف ہے۔ ايک رائے تو يہ ہے اس
سے مراد چار مہينے ہيں جو حرمت والے ہيں۔ رجب ،ذوالقعده ،ذوالحجہ اور محرم اور اعالن
نجات  ١ ٠ذوالحجہ کو کيا گيا۔ اس اعتبار سے گويا يہ اعالن کے بعد پچاس دن کی مہلت انہيں
دی گئی ،ليکن امام ابن کثير نے کہا کہ يہاں اَ شھَ ُر حُرْ م سے مراد حرمت والے مہينے نہيں بلکہ
 ١٠ذوالحجہ سے لے کر  ١٠ربيع الثانی تک کے چار مہينے مراد ہيں۔ انہيں اشھر حرم اس ليے
کہا گيا ہے کہ اعالن براءت کی روسے ان چارمہينوں ميں ان مشرکين سے لﮍنے اور انکے
خالف کسی اقدام کی اجازت نہيں تھی۔ اعالن برات کی رو سے يہ تاويل مناسب معلوم ہوتی ہے
)وﷲ اعلم(۔
٥۔ ٢بعض مفسرين نے اس حکم کو عام رکھا يعنی حل يا حرم ميں ،جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور
بعض مفسرين نے کہا مسجد حرام کے پاس مت لﮍو! يہاں تک کہ وه خود تم سے لﮍيں ،اگر وه
لﮍيں تو پھر تمہيں بھی ان سے لﮍنے کی اجازت ہے۔
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٥۔ ٣يعنی انہيں قيدی بنا لويا قتل کر دو۔
٥۔ ٤يعنی اس بات پر اکتفا کرو کہ وه تمہيں کہيں مليں تو تم کاروائی کرو ،بلکہ جہان جہاں ان
کے حصار ،قلعے اور پناه گاہيں ہيں وہاں وہاں ان کی گھات ميں رہو ،ح ٰتی کہ تمہاری اجازت
کے بغير ان کے لئے نقل و حرکت ممکن نہ رہے۔
٥۔ ٥يعنی کوئی کاروائی ان کے خالف نہ کی جائے ،کيونکہ وه مسلمان ہوگئے ہيں۔ گويا قبول
اسالم کے بعد اقامت ٰ
صلوة اور ادائے زکوة کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان ميں سے
کسی ايک کا بھی ترک کرتا ہے تو وه مسلمان نہيں سمجھا جائے گا۔ جس طرح حضرت ابو بکر
صديق رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے مانعين زکوة کے خالف اسی آيت سے استدالل کرتے ہوئے جہاد
ٰ
الصلو ة وال زکوة )متفق عليہ( ﷲ کی قسم ميں ان لوگوں
کيا :اور فرمايا وﷲ ألقتلن من فرق بين
سے ضرور لﮍوں گا جو نماز اور زکوة کے درميان فرق کريں گے۔"يعنی نماز تو پﮍھيں ليکن
زکوة ادا کرنے سے گريز کريں۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ا ْﺳـ َﺘ َﺠ َﺎركَ ﻓَ َﺎﺟِ ْﺮ ُﻩ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳ َْﺴ َﻤ َﻊ َ ٰﳇ َﻢ ٰ ّ ِ
اهلل ُ َّﰒ َاﺑْ ِﻠ ْﻐ ُﻪ َﻣ ْﺎ َﻣﻨَ ٗﻪ ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۧ Č

َوا ِْن َا َﺣ ٌﺪ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اگر مشرکوں ميں سے کوئی تجھ سے پناه طلب کرے تو اسے پناه دے دو يہاں تک کہ وه کالم
ﷲ سن لے پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے ) (١يہ اس لئے کہ يہ لوگ بےعلم ہيں۔
٦۔ ١اس آيت ميں مذکوره حربی کافروں کے بارے ميں ايک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی
کافر پناه طلب کرے تو اسے پناه دے دو ،يعنی اسے اپنی حفظ و امان ميں رکھو تاکہ کوئی
مسلمان اسے قتل نہ کر سکے اور تاکہ اسے ﷲ کی باتيں سننے اور اسالم کے سمجھنے کا
موقعہ ملے ،ممکن ہے اس طرح اسے توبہ اور قبول اسالم کی توفيق مل جائے۔ ليکن اگر وه
کالم ﷲ سننے کے باوجود مسلمان نہيں ہوتا تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو ،مطلب يہ
ہے کہ اپنی امان کی پاسداری آخر تک کرنی ہے ،جب تک وه اپنے مستقر تک بخيريت واپس
نہيں پہنچ جاتا ،اس کی جان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔
٦۔ ٢يعنی پناه کے طلبگاروں کو پناه کی رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ يہ بےعلم لوگ ہيں،
ممکن ہے ﷲ اور رسول کی باتيں ان کے علم ميں آئيں اور مسلمانوں کا اخالق و کردار وه
ديکھيں تو اسالم کی حقانيت و صداقت کے وه قائل ہوجائيں۔ اور اسالم قبول کر کے آخرت کے
عذاب سے بچ جائيں۔ جس طرح صلح حديبيہ کے بعد بہت سے کافر امان طلب کر کے مدينہ
آتے جاتے رہے تو انہيں مسلمانوں کے اخالق و کردار کے مشاہدے سے اسالم کے سمجھنے
ميں بﮍی مدد ملی اور بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َﻋﻬْ ٌﺪ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ
َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِﻟﻠْ ُﻤ ْ ِ
اهلل َو ِﻋ ْﻨﺪَ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖ ٓهل ِا َّﻻ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰﻋﻬَﺪْ ُّ ْﰎ ِﻋ ْﻨﺪَ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ۚ ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻘﺎ ُﻣ ْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
Ċ
مشرکوں کے لئے عہد ﷲ اور اس کے رسول کے نزديک کيسے ره سکتا ہے سوائے ان کے
جن سے تم نے عہد و پيمان مسجد حرام کے پاس کيا ) (١جب تک وه لوگ تم سے معاہده نبھائيں
تم بھی ان سے وفاداری کرو ،ﷲ ٰ
تعالی متقيوں سے محبت رکھتا ہے )(٢۔
٧۔ ١يہ استہفام نفی کے لئے ہے ،يعنی جن مشرکين سے تمہارا معاہده ہے ،ان کے عالوه اب
کسی سے معاہده باقی نہيں رہا ہے۔
٧۔ ٢يعنی عہد کی پاسداری ،ﷲ کے ہاں بہت پسنديده امر ہے۔ اس لئے معاملے ميں احتياط
ضروری ہے۔
َﻛ ْﻴ َﻒ َوا ِْن ﻳ َّ ْﻈﻬ َُﺮ ْوا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﻻ ﻳَ ْﺮﻗُ ُﺒ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ًّﻻ َّو َﻻ ِذ َّﻣ ًﺔ ۭ ﻳُ ْﺮﺿُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ َواتَ ْ ٰﰊ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ۚ َواَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن Ďۚ
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ان کے وعدوں کا کيا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ يہ قرابت داری کا خيال کريں نہ
عہد و پيمان کا ) (١اپنی زبانوں سے تمہيں پرچا رہے ہيں ليکن ان کے دل نہيں مانتے ان ميں
اکثر فاسق ہيں۔
٨۔ ١مشرکين کی زبانی باتوں کا کيا اعتبار ،جب کہ ان کا يہ حال ہے کہ اگر تم پر غالب آجائيں
تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہيں کريں گے۔ بعض مفسرين کے نزديک پہال کيف مشرکين
کے لئے ہے اور دوسرے سے يہودی مراد ہيں ،کيونکہ ان کی صفت بيان کی گئی ہے کہ ﷲ
کی آيتوں کو کم قيمت پر بيچ ديتے ہيں۔ اور يہ وطيره يہوديوں کا ہی رہا ہے۔
ِا ْﺷ َ َﱰ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ﻓَ َﺼﺪ ُّْوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن Ḍ
انہوں نے ﷲ کی آيتوں کو بہت کم قيمت پر بيچ ديا اور اس کی راه سے روکا بہت برا ہے جو يہ
کر رہے ہيں۔
َﻻ ﻳَ ْﺮﻗُ ُﺒ ْﻮ َن ِ ْﰲ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ ِا ًّﻻ َّو َﻻ ِذ َّﻣ ًﺔ ۭ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺘﺪُ ْو َن 10
ِٕ
يہ تو کسی مسلمان کے حق ميں کسی رشتہ داری کا يا عہد کا مطلق لحاظ نہيں کرتے ،يہ ہيں ہی
حد سے گزرنے والے )(١
١٠۔ ١بار بار وضاحت سے مقصود مشرکين اور يہود کی اسالم دشمنی اور ان کے سينوں ميں
مخفی عداوت کے جذبات کو بےنقاب کرنا ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗ َُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة ﻓَ ِﺎﺧ َْﻮاﻧُ ُ ْﲂ ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َۭوﻧ ُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 11
ﻓَ ِﺎ ْن اتَ ﺑُ ْﻮا َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
اب بھی اگر يہ توبہ کرليں اور نماز کے پابند ہوجائيں اور ٰ
زکوة ديتے رہيں تو تمہارے دينی
بھائی ہيں۔ ) (١ہم تو جاننے والوں کے لئے اپنی آيتيں کھول کھول کر بيان کر رہے ہيں۔
١١۔ ١نماز ،توحيد و رسالت کے اقرار کے بعد ،اسالم کا سب سے اہم رکن ہے ﷲ کا حق ہے،
اس ميں ﷲ کی عبادت کے مختلف پہلو ہيں۔ اس ميں دست بستہ قيام ہے ،رکوع و سجود ہے ،دعا
و مناجات ہے ،ﷲ کی عظمت و جاللت کا اور اپنی عاجزی و بےکسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی
يہ ساری صورتيں اور قسميں صرف ﷲ کے لئے خاص ہيں ،نماز کے بعد دوسرا اہم فريضہ
زکوة ہے ،جس ميں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ خقوق العباد بھی شامل ہيںٰ ،
ٰ
زکو ة سے معاشرے
کے اور ٰ
زکوه دينے والے کے قبيلے کے ضرورت مند ،مفلس نادار اور معذور و محتاج لوگ
فائده اٹھاتے ہيں ،اسی لئے حديث ميں بھی شہادت کے بعد ان ہی دو چيزوں کو نماياں کر کے
بيان کيا گيا ہے۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے ' فرمايا ' مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں لوگوں
سے جنگ کروں ،يہاں تک کہ وه اس بات کی گواہی ديں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں اور
محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ﷲ کے رسول ہيں۔ اور نماز قائم کريں اور ٰ
زکو ة ديں )صحيح
ٰ
بخاری(۔۔ حضرت عبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کا قول ہے ومن لم يزک فال صلوة لہ
)حوالہ مذکوره( جس نے زکوة نہيں دی اس کی نماز بھی نہيں۔"
َوا ِْن ﻧ َّ َﻜﺜ ُْﻮٓا َاﻳْ َﻤﺎﳖَ ُ ْﻢ ِّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻋﻬْ ِﺪ ِ ْﱒ َو َﻃ َﻌ ُﻨ ْﻮا ِ ْﰲ ِدﻳْ ِﻨ ُ ْﲂ ﻓَ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮٓا َاﯨ َّﻤ َﺔ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ۙ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﻻ ٓ َاﻳْ َﻤ َﺎن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﻨْﳤَ ُ ْﻮ َن 12
ِٕ
اگر يہ لوگ عہد و پيمان کے بعد بھی اپنی قسميں توڑ ديں اور تمہارے دين ميں طعنہ زنی کريں
تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھﮍ جاؤ۔ ان کی قسميں ) (١کوئی چيز نہيں ممکن ہے کہ اس
طرح وه بھی باز آجائيں۔
١٢۔ ١ايمان ،يمين کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہيں۔ ائمہ امام کی جمع ہے۔ مراد پيشوا
اور ليڈر ہيں مطلب يہ ہے کہ اگر يہ لوگ عہد توڑ ديں اور دين ميں طعن کريں ،تو ظاہری طور
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پر يہ قسميں بھی کھائيں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہيں۔ کفر کے ان پيشواؤں سے لﮍائی کرو،
ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آجائيں۔ اس سے احناف نے استدالل کيا ہے کہ ذمی
)اسالمی مملکت ميں رہائش پذير غير مسلم( اگر نقض عہد نہيں کرتا۔ البتہ دين اسالم ميں طعن
کرتا ہے تو اسے قتل نہيں کيا جائے گا کيونکہ قرآن نے اس سے قتال کے ليے دو چيزيں ذکر
کی ہيں اس ليے جب تک دونوں چيزوں کا صدور نہيں ہوگا وه قتال کا مستحق نہيں ہوگا۔ ليکن
امام مالک ،امام شافعی اور ديگر علماء طعن فی الدين کو نقض عہد بھی قرار ديتے ہيں اس ليے
ان کے نزديک اس ميں دونوں ہی چيزيں آجاتی ہيں لہذا اس ذمی کا قتل جائز ہے اسی طرح
نقض عہد کی صورت ميں بھی قتل جائزہے۔ )فتح القدير(
ﺎهلل َا َﺣ ُّﻖ َا ْن َ ْﲣﺸَ ْﻮ ُﻩ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 13
َا َﻻ ﺗُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻧَّ َﻜﺜ ُْﻮٓا َاﻳْ َﻤﺎﳖَ ُ ْﻢ َو َ ُّﳘ ْﻮا ِ ِابﺧ َْﺮاجِ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َو ُ ْﱒ ﺑَﺪَ ُء ْو ُ ْﰼ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة ۭ َا َ ْﲣﺸَ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ۚ ﻓَ ٰ ّ ُ
تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لئے کيوں تيار نہيں ہوتے ) (١جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ديا
اور پيغمبر کو جال وطن کرنے کی فکر ميں ہيں ) (٢اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے
چھيﮍ کی ہے ) (٣کيا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ﷲ ہی زياده مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو
بشرطيکہ تم ايمان والے ہو۔
ٰ
١٣۔ ١اَ َال حرف تحضيض ہے ،جس سے رغبت دالئی جاتی ہے ،ﷲ تعالی مسلمانوں کو جہاد
کی ترغيب دے رہا ہے۔
١٣۔ ٢اس سے مراد دارالندوه کی مشاورت ہے جس ميں رؤسائے مکہ نے نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کے جال وطن کرنے ،قيد کرنے يا قتل کرنے کی تجويزوں پر غور کيا۔
١٣۔ ٣اس سے مراد يا تو بدر کی جنگ ميں مشرکين مکہ کا رويہ ہے کہ وه اپنے تجارتی قافلے
کی حفاظت کے لئے گئے ،ليکن اس کے باوجود کہ انہوں ديکھ ليا کہ وه قافلہ بچ کر نکل گيا ہے
وه بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لﮍنے کی تياری کرتے اور چھيﮍ خانی کرتے رہے ،جس کے
نتيجے ميں باآلخر جنگ ہو کر رہی۔ يا اس سے مراد قبيلہ بنی بکر کی وه امداد ہے جو قريش
نے ان کی کی ،جب کہ انہوں نے رسول ﷲ صلی ﷲ وسلم کے حليف قبيلے خزاعہ پر چﮍھائی
کی تھی دراں حاليکہ قريش کی يہ امداد معاہدے کی خالف ورزی تھی۔

ﴫُ ْﰼ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َوﻳ َْﺸ ِﻒ ُﺻﺪُ ْو َر ﻗَ ْﻮ ٍم ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۙ 14
ﻗَﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ ُ ْﱒ ﻳُ َﻌ ِّﺬﲠْ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِ َابﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ َو ُ ْﳜ ِﺰ ِ ْﱒ َوﻳ َ ْﻨ ُ ْ
ان سے تم جنگ کرو ﷲ ٰ
تعالی انہيں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا ،انہيں ذليل اور رسوا کرے
گا ،تمہيں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کليجے ٹھنڈے کرے گا۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 15
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۭو ٰ ّ ُ
َوﻳُ ْﺬ ِﻫ ْﺐ ﻏَ ْﻴﻆَ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ ۭ َوﻳ َ ُﺘ ْﻮ ُب ٰ ّ ُ
اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا ) (١اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ
فرماتا ہے ،ﷲ جانتا بو جھتا حکمت واال ہے۔
١٥۔ ١يعنی جب مسلمان کمزور تھے تو يہ مشرکين ان پر ظلم و ستم کرتے تھے جس کی وجہ
سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بﮍے دکھی اور مجروح تھے ،جب تمہارے ہاتھوں وه
قتل ہونگے اور ذلت و رسوائی ان کے حصے ميں آئے گی تو فطری بات ہے کہ اس سے
مظلوم اور ستم رسيده مسلمانوں کے کليجے ٹھنڈے اور دلوں کا غصہ فرو ہوگا۔
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰهجَﺪُ ْوا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َوﻟ َ ْﻢ ﻳَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
اهلل َو َﻻ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو َﻻ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َو ِﻟ ْﻴ َﺠ ًﺔ ۭ َو ٰ ّ ُ
َا ْم َﺣ ِﺴﺒْ ُ ْﱲ َا ْن ﺗ ْ َُﱰ ُﻛ ْﻮا َوﻟَ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َ ِﲅ ٰ ّ ُ
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کيا تم سمجھ بيٹھے ہو کہ تم چھوڑ ديئے جاؤ گے ) (١حاالنکہ اب تک ﷲ نے تم ميں سے انہيں
ممتاز نہيں کيا جو مجاہد ہيں ) (٢اور جنہوں نے ﷲ کے اور رسول کے اور مومنوں کے سوا
کسی کو ولی دوست نہيں بنايا ) (٣ﷲ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو )(٤۔
١٦۔ ١يعنی بغير امتحان اور آزمائش کے۔
١٦۔ ٢گويا جہاد کے ذريعے امتحان ليا گيا۔
١٦۔ َ ٣و لِ ْي َجۃُ،گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہيں مسلمانوں کو چونکہ ﷲ اور رسول کے
دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کيا گيا تھا لہذا يہ بھی آزمائش کا
ايک ذريعہ تھا ،جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کيا گيا۔
١٦۔  ٤مطلب يہ ہے کہ ﷲ کو پہلے ہی ہرچيز کا علم ہے۔ ليکن جہاد کی حکمت يہ ہے کہ اس
سے مخلص اور غير مخلص ،فرماں بردار اور نافرمان بندے نماياں ہو کر سامنے آجاتے،
جنہيں ہر شخص ديکھ اور پہچان ليتا ہے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َا ْن ﻳ َّ ْﻌ ُﻤ ُﺮ ْوا َﻣ ٰﺴﺠِ ﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ٰﺷﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ِاب ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﺣﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ ښ َو ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ُ ْﱒ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 17
َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﻠْ ُﻤ ْ ِ
ِٕ
الئق نہيں کہ مشرک ﷲ ٰ
تعالی کی مسجدوں کو آباد کريں۔ درآں حاليکہ وه خود اپنے کفر کے آپ
ہی گواه ہيں ) (١ان کے اعمال غارت و اکارت ہيں اور وه دائمی طور پر جہنمی ہيں )(٢۔
١٧۔َ ١م َسا ِج َد ٰ ّ
ﷲِ سے مراد مسجد حرام ہے جمع کا لفظ اس لئے استعمال کيا گيا کہ يہ تمام
مساجد کا قبلہ و مرکز ہے يا عربوں ميں واحد کے لئے بھی جمع کا استعمال جائز ہے
١٧۔ ٢يعنی ان کے وه عمل جو بظاہر نيک لگتے ہيں ،جيسے طواف و عمره اور حاجيوں کی
خدمت وغيره۔ کيونکہ ايمان کے بغير يہ اعمال ايسے درخت کی طرح ہيں جو بےثمر ہيں يا ان
پھولوں کی طرح ہيں جن ميں خو شبو نہيں ہے۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﻤ ُﺮ َﻣ ٰﺴﺠِ ﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ َﻌ ٰ ٓﴗ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻬ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ 18
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰا َﰏ َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َوﻟ َ ْﻢ َ ْﳜ َﺶ ِا َّﻻ ٰ ّ َ
اهلل َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َاﻗَﺎ َم َّ
ِٕ
ﷲ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے ميں ہے جو ﷲ پر اور قيامت کے دن پر
ايمان رکھتے ہوں ،نمازوں کے پابند ہوںٰ ،
زکوة ديتے ہوں ،ﷲ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے
ہوں ،توقع ہے يہی لوگ يقينا ً ہدايت يافتہ ہيں )(١۔
١٨۔ ١جس طرح حديث ميں بھی ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' جب تم ديکھو کہ ايک
آدمی مسجد ميں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ايمان کی گواہی دو ' قرآن کريم ميں يہاں بھی
ايمان با اور ايمان باآلخرت کے بعد جن اعمال کا ذکر کيا گيا ہے ،وه نماز ٰ
زکو ة اور مشيت
ٰالہی ہے ،جس سے نمازٰ ،
ٰ
تقوی کی اہميت واضح ہے۔
زکو ة اور
َا َﺟ َﻌﻠْ ُ ْﱲ ِﺳ َﻘﺎﻳ َ َﺔ اﻟْ َﺤﺎۗ ّجِ َو ِ َﲻ َﺎر َة اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َﳈَ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو ٰهجَﺪَ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّاهلل ِ ۭ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ٗﻮ َن ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
اهلل َۭو ٰ ّ ُ

ۘ 19
کيا تم نے حاجيوں کو پانی پال دينا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر ديا جو ﷲ
پر اور آخرت کے دن پر ايمان الئے اور ﷲ کی راه ميں جہاد کيا ،يہ ﷲ کے نزديک برابر کے
نہيں ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی ظالموں کو ہدايت نہيں ديتا )(٢۔
١٩۔ ١مشرکين حاجيوں کو پانی پالنے اور مسجد حرام کی ديکھ بھال کا کام جو کرتے تھے ،اس
پر انہيں بﮍا فخر تھا اور اس کے مقابلے ميں وه ايمان و جہاد کو کوئی اہميت نہيں ديتے تھے
جس کا اہتمام مسلمانوں کے اندر تھا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کيا تم سقايت حاج اور عمارت مسجد
حرام کو ايمان با اور جہاد فی سبيل ﷲ کے برابر سمجھتے ہو؟ ياد رکھو ﷲ کے نزديک يہ
برابر نہيں ،بلکہ مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہيں ،چاہے وه صورةً خير ہی ہو۔ جيسا کہ پہلی
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آيت کے جملے ) َحبِطَ ْ
ت اَ ْع َمالُھُ ْم( 2۔ البقرة (217:ميں واضح کيا جا چکا ہے۔ بعض روايت ميں
اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس ميں ايک گفتگو کو بتاليا گيا ہے کہ ايک روز منبر نبوی
کے قريب کچھ مسلمان جمع تھے اس ميں سے ايک نے کہا کہ اسالم النے کے بعد ميرے
نزديک سب سے بﮍا عمل حاجيوں کو پانی پالنا ہے دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا
ہے تيسرے نے کہا بلکہ جہادفی سبيل ﷲ ان تمام عملوں سے بہتر ہے جو تم نے بيان کيے ہيں
حضرت عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے جب انہيں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہيں
ڈانٹا اور فرمايا کہ رسول ﷲ صلی ﷲ ٰ
تعالی عليہ وسلم کے پاس آوازيں اونچی مت کرو يہ جمعہ
کا دن تھا راوی حديث حضرت نعمان بن بشير رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کہتے ہيں کہ جمعہ کے بعد
نبی صلی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کی خدمت ميں حاضر ہوا اور اپنی آپس کی اس گفتگو کی بابت استفسار
کيا جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ )صحيح مسلم( جس ميں گو يا يہ واضح کرديا گيا کہ ايمان با
ايمان باآلخرت اور جہاد فی سبيل ﷲ سب سے زياده اہميت وفضيلت والے عمل ہيں گفتگو کے
حوالے سے اصل اہميت وفضيلت تو جہاد کی بيان کرنی تھی ليکن ايمان با کے بغير چونکہ
کوئی بھی عمل مقبول نہيں اس ليے پہلے اسے بيان کيا گيا بہرحال اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا
کہ جہاد فی سبيل ﷲ سے بﮍھ کر کوئی عمل نہيں۔ دوسرا يہ معلوم ہوا کہ اس کا سبب نزول
مشرکين کے مزعومات فاسده کے عالوه خود مسلمانوں کا بھی اپنے اپنے طور پر بعض عملوں
کو بعض پر زياده اہميت دينا تھا جب کہ يہ کام شارع کا ہے نہ کہ مومنوں کا مومنوں کا کام تو
ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو ﷲ اور رسول کی طرف سے انہيں بتالئی جائے۔
١٩۔ ٢يعنی يہ لوگ چاہے کيسے بھی دعوے کريں۔ حقيقت ميں ظالم ہيں يعنی مشرک ہيں ،اس
لئے کہ شرک سب سے بﮍا ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے يہ ہدايت ٰالہی سے محروم ہيں۔ اس
لئے ان کا اور مسلمانوں کا ،جو ہدايت ٰالہی سے بہره ور ہيں ،آپس ميں کوئی مقابلہ نہيں ہے۔
اهلل ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۙ َاﻋ َْﻈ ُﻢ د ََر َﺟ ًﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا َو ٰهجَﺪُ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ َﻔﺎۗﯨ ُﺰ ْو َن 20
ِٕ
ِٕ
جو لوگ ايمان الئے ،ہجرت کی ،ﷲ کی راه ميں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کيا وه ﷲ کے
ہاں بہت بﮍے مرتبہ والے ہيں ،اور يہی لوگ مراد پانے والے ہيں۔

ﴩ ُ ْﱒ َرﲠُّ ُ ْﻢ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َو ِرﺿْ َﻮ ٍان َّو َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ ﻟَّﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﻧ َ ِﻌ ْ ٌﲓ ُّﻣ ِﻘ ْ ٌﲓ ۙ 21
ﻳُﺒَ ِ ّ ُ
انہيں ان کا رب خوشخبری ديتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی ،ان کے
لئے وہاں دوامی نعمت ہے۔
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ َا ْﺟ ٌﺮ ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ 22
ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
وہاں يہ ہميشہ رہنے والے ہيں ﷲ کے پاس يقينا ً بہت بﮍے ثواب ہيں )(١۔
٢٢۔ ١ان آيات ميں ان اہل ايمان کی فضيلت بيان کی گئی جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان مال
کے ساتھ جہاد ميں حصہ ليا۔ فرمايا۔ ﷲ کے ہاں انہی کا درجہ سب سے بلند ہے اور يہی کامياب
ہيں ،يہی ﷲ کی رحمت و رضامندی اور دائمی نعمتوں کے مستحق ہيں نہ کہ وه جو خود اپنے
منہ مياں مٹھو بنتے اور اپنے آبائی طور طريقوں کو ہی ايمان با کے مقابلے ميں عزيز رکھتے
ہيں۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوٓا ٰا َابۗ َء ُ ْﰼ َوِاﺧ َْﻮاﻧَ ُ ْﲂ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ِا ِن ا ْﺳـ َﺘ َﺤ ُّﺒﻮا ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ﻋَ َﲇ ْ ِاﻻﻳْ َﻤ ِﺎن ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮﻟَّﻬ ُْﻢ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 23
ِٕ
اے ايمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائيوں کو دوست نہ بناؤ اگر وه کفر کو ايمان سے
زياده عزيز رکھيں۔ تم ميں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وه پورا گنہگار ظالم ہے )(١۔
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٢٣۔ ١يہ وہی مضمون ہے جو قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے )چونکہ اس کی اہميت
واضح ہے اس لئے( اسے يہاں بھی بيان کيا گيا ہے يعنی جہاد و ہجرت ميں تمہارے لئے
تمہارے باپوں اور بھائيوں وغيره کی محبت آڑے نہ آئے ،کيونکہ وه ابھی تک کافر ہيں ،تو پھر
وه تمہارے دوست ہو ہی نہيں سکتے ،بلکہ وه تمہارے دشمن ہيں اگر تم ان سے محبت کا تعلق
رکھو گے تو ياد رکھو تم ظالم قرار پاؤ گے۔
ﻗُ ْﻞ ِا ْن َﰷ َن ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ َو َاﺑْﻨَﺎۗ ُؤ ُ ْﰼ َوِاﺧ َْﻮاﻧُ ُ ْﲂ َو َا ْز َوا ُﺟ ُ ْﲂ َوﻋ َِﺸ ْ َﲑﺗُ ُ ْﲂ َو َا ْﻣ َﻮ ُ ۨال ا ْﻗ َ َﱰﻓْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َﻫﺎ َو ِﲡ ََﺎر ٌة َ ْﲣﺸَ ْﻮ َن َﻛ َﺴﺎ َدﻫَﺎ َو َﻣ ٰﺴ ِﻜ ُﻦ ﺗَ ْﺮﺿَ ْﻮﳖَ َﺎ ٓ َا َﺣ َّﺐ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل

اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ۧ 24
اهلل ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ۭ َو ٰ ّ ُ
َو ِهجَﺎ ٍد ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ﻓَ َ َﱰﺑ َّ ُﺼ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱵ َ ْاي ِ َﰐ ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لﮍکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بيوياں
اور تمہارے کنبے قبيلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وه تجارت جس کی کمی سے تم
ڈرتے ہو اور وه حويلياں جنہيں تم پسند کرتے ہو اگر يہ تمہيں ﷲ سے اور اس کے رسول سے
اور اس کی راه کے جہاد سے بھی زياده عزيز ہيں ،تو تم انتظار کرو کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنا عذاب لے
آئے ﷲ ٰ
تعالی فاسقوں کو ہدايت نہيں ديتا )(١۔
٢٤۔ ١اس آيت ميں بھی اس مضمون کو بﮍے مؤکد انداز ميں بيان کيا گيا ہے عشيرة اسم جمع
ہے ،وه قريب ترين رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے ،يعنی کنبہ
قبيلہ ،اقتراف ،کسب )کمائی( کے معنی کے لئے آتا ہے ،تجارت ،سودے کی خريد و فروخت کو
کہتے ہيں جس کا مقصد نفع کا حصول ہو ،کساد ،مندے کو کہتے ہيں يعنی سامان فروخت
موجود ہو ليکن خريدار نہ ہو يا اس چيز کا وقت گز رچکا ہو ،جس کی وجہ سے لوگوں کو
ضرورت نہ رہے۔ دونوں صورتيں مندے کی ہيں۔ مساکن سے مراد وه گھر ہيں جنہيں انسان
موسم کے شدائد و حوادث سے بچنے آبرومندانہ طريقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں
کی حفاظت کے لئے تعمير کرتا ہے ،يہ ساری چيزيں اپنی اپنی جگہ ضروری ہيں اور ان کی
اہميت و افاديت بھی ناگزير اور قلوب انسانی ميں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے )جو مذموم
نہيں( ليکن اگر ان کی محبت ﷲ اور رسول کی محبت سے زياده اور ﷲ کی راه ميں جہاد کرنے
ميں مانع ہو جائے ،تو يہ بات ﷲ کو سخت ناپسنديده اور اس کی ناراضگی کا باعث ہے اور يہ
وه فسق )نافرمانی( ہے جس سے انسان ﷲ کی ہدايت سے محروم ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ
آخری الفاظ تہديد سے واضح ہے۔ احاديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی اس مضمون کو
وضاحت سے بيان فرمايا ہے مثال ايک موقع پر حضرت عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے کہا:يا
رسول ﷲ ! مجھے ٓاُ اپنے نفس کے سوا ہرچيز سے زياده محبوب ہيں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا جب تک ميں اس کے اپنے نفس سے بھی زياده محبوب نہ ہوجاؤں اس وقت تک وه
مومن نہيں حضرت عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے کہا پس وﷲ ! اب آپ مجھے اپنے نفس سے
بھی زياده محبوب ہيں آپ صلی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے فرمايا "اے عمر ! اب تم مومن ہو )صحيح
بخاری( ايک دوسری روايت ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا"قسم ہے اس ذات کی جس
کے ہاتھ ميں ميری جان ہے تم ميں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہيں جب تک ميں اس
کو اس کے والد سے اس کی اوالد سے اور تمام لوگوں سے زياده محبوب نہ جاؤں )صحيح
بخاری کتاب ايمان( ايک اور حديث ميں جہاد کی اہميت بيان کرتے ہوئے فرمايا جب تم بيع
عينۃ)کسی کو مدت معينہ کے لييے چيز ادھاردے کر پھر اس سے کم قيمت پر خريد لينا( اختيار
کر لو گے اور گايوں کی دميں پکﮍ کر کھيتی باڑی پر راضی وقانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ
بيٹھو گے تو ﷲ ٰ
تعالی تم پر ايسی ذلت مسلط فرمادے گا جس سے تمام وقت تک نہ نکل سکو
گے جب تک اپنے دين کی طرف نہيں لوٹو گے )ابو داؤد(
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ـــــﺎ َّوﺿَ ﺎﻗَ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر ُض ِﺑ َﻤﺎ َر ُﺣ َﺒ ْﺖ ُ َّﰒ َوﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ُّﻣﺪْ ِﺑ ِﺮْﻳ َﻦ ۚ 25

اهلل ِ ْﰲ َﻣ َﻮا ِﻃ َﻦ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٍة ۙ َّوﻳ َ ْﻮ َم ُﺣﻨَ ْ ٍﲔ ۙ ِا ْذ َا ْ َﲺ َﺒ ْﺘ ُ ْﲂ َﻛ ْ َﱶ ُﺗ ُ ْﲂ ﻓَ َ ْﲅ ﺗُﻐ ِْﻦ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ﺷَ ْﻴ ًٔ
َﴫُ ُﰼ ٰ ّ ُ
ﻟَﻘَﺪْ ﻧ َ َ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی نے بہت سے ميدانوں ميں تمہيں فتح دی ہے اور حنين کی لﮍائی والے دن بھی جب
کہ تمہيں کوئی فائده نہ ديا بلکہ زمين باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہوگئی پھر تم پيٹھ پھير
کر مﮍ گئے۔
اهلل َﺳ ِﻜ ْﻴﻨَ َﺘ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َوﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َو َا ْﻧ َﺰ َل ُﺟﻨُ ْﻮدًا ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ َﺮ ْوﻫَﺎ ۚ َوﻋَ َّﺬ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َۭو ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُء ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 26
ُ َّﰒ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
پھر ﷲ نے اپنی طرف کی تسکين اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھيجے
جنہيں تم ديکھ نہيں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا يہی بدلہ تھا۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 27
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
ُ َّﰒ ﻳ َ ُﺘ ْﻮ ُب ٰ ّ ُ
پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے ﷲ ٰ
تعالی اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا ) (١ﷲ ہی بخشش
و مہربانی کرنے واال ہے۔
٢٧۔ُ ١حنَيْن مکہ اور طائف کے درميان ايک وادی ہے۔ يہاں ھَ َوا ِذن اور ثَقِيْف رہتے تھے ،يہ
دونوں قبيلے تير اندازی ميں مشہور تھے۔ يہ مسلمانوں کے خالف لﮍنے کی تياری کر رہے
تھے جس کا علم رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ہوا تو آپ  ٢١ہزار کا لشکر لے کر ان قبيلوں
سے جنگ کے لئے حنين تشريف لے گئے ،يہ فتح مکہ کے  ١٩،١٨دن بعد ،شوال کا واقعہ ہے۔
مذکوره قبيلوں نے بھرپور تياری کر رکھی تھی اور مختلف کمين گاہوں ميں تير اندازوں کو
مقرر کر ديا تھا۔ ادھر مسلمانوں ميں يہ عجب پيدا ہوگيا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم
مغلوب نہيں ہونگے۔ يعنی ﷲ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زياده ہوگيا۔ ﷲ
ٰ
تعالی کو يہ عجب کا کلمہ پسند نہيں آيا جب ہوازن کے تير اندازوں نے مختلف کمين گاہوں سے
مسلمانوں کے لشکر پر يک بارگی تير اندازی کی تو اس غير متوقع اور اچانک تيروں کی
بچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھﮍ گئے اور وه بھاگ کھﮍے ہوئے۔ ميدان ميں صرف رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم اور سو کے قريب مسلمان ره گئے۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم مسلمانوں کو
پکار رہے تھے ' ﷲ کے بندو! ميرے پاس آؤ ميں ﷲ کا رسول ہوں ' کبھی يہ رجزيہ کلمہ
پﮍھتے اَنَا النﱠبِ ّْی َال َکذ ِبْ ۔ اَنَا ُ
ابن َع ْب ِد ْال ُمظﱠلِبْ پھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت عباس کو
)جو نہايت بلند آواز تھے( حکم ديا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لئے آوازيں ديں۔ چنانچہ ان
کی ندا سن کر مسلمان سخت پشيمان ہوئے اور دوباره ميدان ميں آگئے اور پھر اس طرح جم کر
لﮍے کہ ﷲ نے فتح عطا فرمائی ،ﷲ ٰ
تعالی کی مدد بھی حاصل ہوئی ،جس سے ان کے دلوں
سے دشمن کا خوف دور ہو گيا ،دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ ميں مسلمانوں نے چھ
ہزار کافروں کو قيدی بنايا )جنہيں بعد ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ ديا
گيا اور بہت سا مال غنيمت حاصل ہوا ،جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان
ہوگئے يہاں  ٣آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے اس واقعے کا مختصر ذکر فرمايا ہے۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن َﳒ ٌَﺲ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻘ َﺮﺑُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ﺪَ اﻟْ َﺤ َﺮا َم ﺑ َ ْﻌﺪَ ﻋَﺎ ِﻣﻬ ِْﻢ ﻫ َٰﺬا ۚ َوا ِْن ِﺧ ْﻔ ُ ْﱲ َﻋ ْﻴ َ ًةل ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳُ ْﻐ ِﻨ ْﻴ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖ ٓهل ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 28
اے ايمان والو! بيشک مشرک بالکل ہی ناپاک ہيں ) (١وه اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس
بھی نہ پھٹکنے پائيں ) (٢اگر تمہيں مفلسی کا خوف ہے تو ﷲ تمہيں دولت مند کر دے گا اپنے
فضل سے اگر چاہے ) (٣ﷲ علم و حکمت واال ہے۔
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٢٨۔ ١مشرک کے )پليد ،ناپاک( ہونے کا مطلب ،عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔
بعض کے نزديک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے۔ کيونکہ وه طہارت )صفائی
و پاکيزگی( کا اس طرح اہتمام نہيں کرتا ،جس کا حکم شريعت نے ديا ہے۔
٢٨۔  ٢يہ وہی حکم ہے جو سن  ٩ہجری ميں اعالن برات کے ساتھ کيا گيا تھا ،جس کی تفصيل
پہلے گزر چکی ہے ممانعت بعض کے نزديک صرف مسجد حرام کے لئے ہے۔ ورنہ حسب
ضرورت مشرکين ديگر مساجد ميں داخل ہو سکتے ہيں جس طرح نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
حتی کہ ﷲ نے ان کے دل ميں
نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا ٰ
اسالم کی اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وه مسلمان ہوگئے۔ عالوه ازيں اکثر
علماء کے نزديک يہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے يعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا
مشثنی کيا گيا ہے اسی
داخلہ ممنوع ہے بعض آثار کی بنياد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو
ٰ
طرح حضرت عمر بن عبدالعزيز نے اس سے استدالل کرتے ہوئے اپنے دور حکومت ميں يہود
ٰ
نصاری کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں ميں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمايا تھا )ابن
و
کثير(
٢٨۔ ٢مشرکين کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل ميں يہ خيال آيا کہ حج کے موسم ميں
زياده اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے ،يہ متاثر ہوگی۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اس مفلسی
)يعنی کاروبار کی کمی( سے ڈرنے کی ضرورت نہيں ہے ،ﷲ ٰ
تعالی عنقريب اپنے فضل سے
تمہيں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنيمت مسلمانوں کو حاصل
ہوا۔ اور پھر بتدريج سارا عرب بھی مسلمان ہوگيا اور حج کے موسم ميں حاجيوں کی ريل پيل
پھر اسی طرح ہوگئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہيں زياده ہوئی اور جو مسلسل روز
افزوں ہی ہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل َو َﻻ ﻳ َ ِﺪﻳْ ُﻨ ْﻮ َن ِد ْﻳ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻣ َﻦ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳُ ْﻌ ُﻄﻮا اﻟْﺠِ ْﺰﻳ َ َﺔ ﻋ َْﻦ
ﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮا َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻻ ِابﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو َﻻ ُﳛ ّ َِﺮ ُﻣ ْﻮ َن َﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ

ﻳ َّ ٍﺪ َّو ُ ْﱒ ٰﺻ ِﻐ ُﺮ ْو َن ۧ 29
ان لوگوں سے لﮍو جو ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان نہيں التے جو ﷲ اور اس کے رسول
کی حرام کرده شے کو حرام نہيں جانتے ،نہ دين حق کو قبول کرتے ہيں ان لوگوں ميں سے
جنہيں کتاب دی گئی ہے ،يہاں تک کہ وه ذليل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزيہ ادا کريں )(١۔
ٰ
نصاری سے قتال کا حکم ديا
٢٩۔ ١مشرکين سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آيت ميں يہود و
جا رہا ہے )اگر وه اسالم نہ قبول کريں( يا پھر وه جزيہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی ميں رہنا
قبول کرليں جزيہ ايک متعين رقم ہے جو ساالنہ ايسے غير مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی
اسالمی مملکت ميں رہائش پذير ہوں اس کے بدلے ميں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی
ٰ
نصاری باوجود اس بات کے وه ﷲ
حفاظت کی ذمے داری اسالمی مملکت کی ہوتی ہے۔ يہود و
اور يوم آخرت پر ايمان رکھتے تھے ،ان کی بابت کہا گيا کہ وه ﷲ اور يوم آخرت پر ايمان نہيں
رکھتے تھے ،اس سے واضح کر ديا گيا کہ انسان جب تک ﷲ پر اس طرح ايمان نہ رکھے جس
طرح ﷲ نے اپنے پيغمبروں کے ذريعے سے بتاليا ہے ،اس وقت تک اس کا ايمان با قابل
اعتبار نہيں۔ اور يہ بھی واضح ہے کہ ان کے ايمان با کو غير معتبر اس لئے قرار ديا گيا کہ
ٰ
نصاری نے حضرت عزيز و حضرت مسيح عليہما السالم کی ابنيت )يعنی بيٹا ہونے کا(
يہود و
اور الوہيت کا عقيده گھﮍ ليا تھا ،جيسا کہ اگلی آيت ميں ان کے عقيدے کا اظہار ہے۔
ﴫى اﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ ُﺢ ا ْﺑ ُﻦ ٰ ّ ِ
َوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟْﳱَ ُ ْﻮ ُد ﻋ َُﺰْﻳ ُ ۨﺮ ا ْﺑ ُﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َ ﬀا ٰ ّﱏ ﻳُ ْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ﻗَ ْﻮﻟُﻬ ُْﻢ ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ ۚ ﻳُﻀَ ﺎ ِﻫــــُٔ ْـﻮ َن ﻗَ ْﻮ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ ٰﻗﺘَﻠَﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل َوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﻟﻨَّ ٰ َ
30
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يہود کہتے ہيں عزيز ﷲ کا بيٹا ہے اور نصرانی کہتے ہيں مسيح ﷲ کا بيٹا ہے يہ قول صرف ان
کے منہ کی بات ہے۔ اگلے منکروں کی بات کی يہ بھی نقل کرنے لگے ﷲ انہيں غارت کرے وه
کيسے پلٹائے جاتے ہيں۔
ِا َّﲣ َُﺬ ْوٓا َا ْﺣ َﺒ َﺎر ُ ْﱒ َو ُر ْﻫ َﺒﺎﳖَ ُ ْﻢ َا ْر َاب ًاب ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن 31
اهلل َواﻟْ َﻤ ِﺴـ ْﻴ َﺢ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ۚ َو َﻣﺎ ٓ ُا ِﻣ ُﺮ ْوٓا ِا َّﻻ ِﻟ َﻴ ْﻌ ُﺒﺪُ ْ ٓوا ِا ٰﻟــﻬًﺎ َّوا ِﺣﺪً ا ۚ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
ان لوگوں نے ﷲ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درويشوں کو رب بنايا ہے ) (١اور مريم کے
بيٹے مسيح کو حاالنکہ انہيں صرف ايک اکيلے ﷲ ہی کی عبادت کا حکم ديا گيا تھا جس کے
سوا کوئی معبود نہيں وه پاک ہے ان کے شريک مقرر کرنے سے۔
٣١۔ ١اس کی تفسير حضرت عدی بن حاتم کی بيان کرده حديث سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ وه
ٰ
نصاری
کہتے ہيں کہ ميں نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے يہ آيت سن کر عرض کيا کہ يہود و
نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہيں کی ،پھر يہ کيوں کہا گيا کہ انہوں نے ان کو رب بنا ليا؟
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' يہ ٹھيک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہيں کی ليکن يہ
بات تو ہے نا ،کہ ان کے علماء نے جس کو حالل قرار دے ديا ،اس کو انہوں نے حالل اور جس
چيز کو حرام کر ديا اس کو حرام ہی سمجھا۔ يہی ان کی عبادت کرنا ہے ' )صحيح ترمذی(
کيونکہ حرام وحالل کرنے کا اختيار صرف ﷲ ٰ
تعالی کو ہے يہی حق اگر کوئی شخص کسی
اور کے اندر تسليم کرتا ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا ليا ہے اس آيت
ميں ان لوگوں کے ليے بﮍی تنبيہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے پيشواؤں کو تحليل وتحريم کا منصب
دے رکھا ہے اور ان کے اقوال کے مقابلے ميں وه نصوص قرآن وحديث کو بھی اہميت دينے
کے ليے تيار نہيں ہوتے۔
ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﻳ ُّ ْﻄ ِﻔــــُٔ ْـﻮا ﻧ ُْﻮ َر ٰ ّ ِ
2
اهلل ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ِ َّﱲ ﻧ ُْﻮ َر ٗﻩ َوﻟ َ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن
اهلل ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ َو َ ْاي َﰉ ٰ ّ ُ
وه چاہتے ہيں کہ ﷲ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا ديں اور ﷲ ٰ
تعالی انکاری ہے مگر اسی بات
کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہيں )(١
٣٢۔ ١يعنی ﷲ نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو جو ہدايت اور دين حق دے کر بھيجا ہے،
ٰ
نصاری اور مشرکين چاہتے ہيں کہ اپنے جدال و افترا سے اس کو مٹا ديں۔ ان کی مثال
يہود و
ايسے ہی ہے جيسے کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو يا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں
سے بجھا دے پس! جس طرح يہ ناممکن ہے اسی طرح جو دين حق ﷲ نے اپنے رسول کو دے
کر بھيجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وه تمام دينوں پر غالب آ کر رہے گا ،جيسا کہ اگلے
جملے ميں ﷲ نے فرمايا ،کافر کے لغوی معنی ہيں چھپانے واال اسی لئے رات کو بھی ' کافر '
کہا جاتا ہے کہ وه تمام چيزوں کو اپنے اندھيروں ميں چھپا ليتی ہے کاشت کار کو بھی ' کافر
'کہتے ہيں کيونکہ وه غلے کے دانوں کو زمين ميں چھپا ديتا ہے۔ گويا کافر بھی ﷲ کے نور کو
چھپانا چاہتے ہيں يا اپنے دلوں ميں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسالم کے خالف بغض و عناد
چھپائے ہوئے ہيں۔ اس لئے انہيں کافر کہا جاتا ہے۔
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن 33
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْر َﺳ َﻞ َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ِابﻟْﻬُﺪٰ ي َو ِد ْﻳ ِﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ ُﻴ ْﻈﻬ َِﺮ ٗﻩ ﻋَ َﲇ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ُ ِﳇّ ٖﻪ ۙ َوﻟ َ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اسی نے اپنے رسول کو ہدايت اور سچے دين کے ساتھ بھيجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر
غالب کر دے ) (١اگرچہ مشرک برا مانيں۔
٣٣۔ ١دالئل و براہين کے لحاظ سے تو يہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے۔ تاہم مسلمانوں نے دين پر
عمل کيا تو انہيں دنياوی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دين کے عامل بن
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جائيں تو ان کا غلبہ يقينی ہے ،اس لئے کہ ﷲ کا وعده ہے کہ حزب ﷲ غالب و فاتح ہوگا۔ شرط
يہی ہے کہ مسلمان حزب ﷲ بن جائيں۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺣ َﺒ ِﺎر َو ُّاﻟﺮ ْﻫ َﺒ ِﺎن ﻟ َ َﻴ ْﺎ ُ ُﳇ ْﻮ َن َا ْﻣ َﻮا َل اﻟﻨَّ ِﺎس ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ َوﻳ َ ُﺼﺪُّ ْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﻜ ِ ُﲋ ْو َن ا َّذلﻫ ََﺐ َواﻟْ ِﻔﻀَّ َﺔ َو َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮﳖَ َﺎ
ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ

ﴩ ُ ْﱒ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ ۙ 34
اهلل ۙ ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
اے ايمان والو! اکثر علماء اور عابد ،لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہيں اور ﷲ کی راه سے
روک ديتے ہيں ) (١اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہيں اور ﷲ کی راه ميں خرچ
نہيں کرتے ،انہيں دردناک عذاب کی خبر پہنچا ديجئے )(٢۔
٣٤۔ ١احبار حبر کی جمع ہے يہ ايسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طريقہ
سے پيش کرنے کا طريقہ رکھتا ہو خوبصورت اور منقش کپﮍے کو ثُوب ُم َحبﱡر کہا جاتا ہے
مراد علماء يہود ہيں ،رہبان راہب کی جمع ہے جو رہبنہ سے مشتق ہے۔ اس سے مراد علماء
ٰ
ٰ
نصاری ہيں۔ يہ دونوں ايک تو کالم ﷲ ميں تحريف
نصاری ہيں بعض کے نزديک يہ صوفيائے
و تغير کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور يوں لوگوں کو ﷲ کے راستے
سے روکتے ہيں ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا يہ فرمان باب کا عنوان ہے ' تم پچھلی امتوں کے
طور طريقوں کی ضرور پيروی کرو گے '۔
ٰ
ٰ
٣٤۔ ٢حضرت عبد ﷲ بن عمر فرماتے ہيں کہ يہ زکوة کے حکم سے پہلے کا حکم ہے۔ زکوة کا
زکوة کو ﷲ ٰ
حکم نازل ہونے کے بعد ٰ
تعالی نے مال کی طہارت کا ذريعہ بنا ديا ہے اس لئے
علماء فرماتے ہيں کہ جس مال سے ٰ
زکو ة ادا کر دی جائے وه خزانہ نہيں ہے اور جس مال کی
ٰ
زکو ة ادا نہ کی جائے ،وه کنز )خزانہ( ہے ،جس پر يہ قرآنی وعيد ہے۔ چنانچہ صحيح حديث
ميں ہے کہ ' جو شخص اپنے مال کی ٰ
زکو ة ادا نہيں کرتا قيامت والے دن اس کے مال کو آگ
کی تختياں بنا ديا جائے گا ،جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو ،پيشانی کو اور کمر کو داغا
جائے گا۔ يہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگوں کے فيصلے ہو جانے تک اس کا يہی حال
رہے گا اس کے بعد جنت يا جہنم ميں اسے لے جايا جائے گا )صحيح مسلم( يہ بگﮍے ہوئے
علماء اور صوفيا کے بعد بگﮍے ہوئے اہل سرمايہ ہيں تينوں طبقے عوام کے بگاڑ ميں سب
سے زياده ذمہ دار ہيں۔
ﻳ َّ ْﻮ َم ُ ْﳛ ٰﻤﻲ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِ ْﰲ انَ ِر َ َهجﲌَّ َ ﻓَ ُﺘ ْﻜ ٰﻮي ﲠِ َﺎ ﺟِ َﺒﺎ ُﻫﻬ ُْﻢ َو ُﺟﻨُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َو ُﻇﻬ ُْﻮ ُر ُ ْﱒ ۭﻫ َٰﺬا َﻣﺎ َﻛ َ ْﲋ ُ ْﰎ ِ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ِﲋ ُْو َن 35
جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ ميں تپايا جائے گا پھر اس دن ان کی پيشانياں اور پہلو اور
پيٹھيں داغی جائيں گی )ان سے کہا جائے گا( يہ ہے جسے تم نے اپنے لئے خزانہ بنا رکھا تھا،
پس اپنے خزانوں کا مزه چکھو۔
َﴩ ﺷَ ﻬ ًْﺮا ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ِﺐ ٰ ّ ِ
ِا َّن ِﻋ َّﺪ َة اﻟﺸُّ ﻬ ُْﻮ ِر ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َوا ْ َﻻ ْر َض ِﻣﳯْ َﺎ ٓ َا ْرﺑ َ َﻌ ٌﺔ ُﺣ ُﺮ ٌم ۭ ٰذ ِ َكل ّ ِادل ْﻳ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِ ّ ُﲓ ڏ ﻓَ َﻼ ﺗ َْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮا ِﻓﳱْ ِ َّﻦ َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ
اهلل اﺛْﻨَﺎ ﻋ َ َ
اهلل ﻳ َ ْﻮ َم َﺧﻠَ َﻖ َّ
اهلل َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 36
َوﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮا اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َﰷۗﻓ َّ ًﺔ َ َامك ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َﰷۗﻓ َّ ًﺔ ۭ َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
مہينوں کی گنتی ﷲ کے نزديک کتاب ﷲ ميں باره کی ہے ،اسی دن سے جب سے آسمان و زمين
کو پيدا کيا ہے ان ميں سے چار حرمت و ادب کے ہيں ) (١يہی درست دين ہے ) (٢تم ان مہينوں
ميں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ) (٣اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جيسے کہ وه تم سب
سے لﮍتے ہيں ) (٤اور جان رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی متقيوں کے ساتھ ہے۔
٣٦۔  ١فی کتاب ﷲ سے مراد لوح محفوظ يعنی تقدير ٰالہی ہے۔ يعنی ابتداء آفرينش سے ہی ﷲ
ٰ
تعالی نے باره مہينے مقرر فرمائے ہيں ،جن ميں چار حرمت والے ہيں جن ميں قتال و جدال کی
بالخصوص ممانعت ہے۔ اسی بات کو نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے ايسے بيان فرمايا ہے کہ
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' زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آگيا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب ﷲ نے آسمانوں
اور زمين کی تخليق فرمائی۔ سال باره مہينوں کا ہے ،جن ميں چار حرمت والے ہيں ،تين پے
درپے ذوالقعده ،ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب جو جمادی االخری اور شعبان کے درميان
ہے۔ )صحيح بخاری( زمانہ اسی حالت پر آگيا ہے کا مطلب ،مشرکين عرب مہينوں ميں جو
تاخير و تقديم کرتے تھے جس کی تفصيل آگے آرہی ہے اس کا خاتمہ ہے۔
٣٦۔ ٢يعنی ان مہينوں کا اسی ترتيب سے ہونا جو ﷲ نے رکھی ہے اور جن ميں چار حرمت
والے ہيں۔ اور يہی حساب صحيح اور عدد مکمل ہے۔
٣٦۔ ٣يعنی حرمت والے مہينوں ميں قتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور ﷲ کی
نافرمانی کا ارتکاب کر کے۔
٣٦۔ ٤ليکن حرمت والے مہينے گزرنے کے بعد اال يہ کہ وه لﮍنے پر مجبور کر ديں ،پھر
حرمت والے مہينوں ميں بھی تمہارے لئے لﮍنا جائز ہوگا۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟﻨ َّ ِ ْ ۗ
اهلل ۭ ُزِﻳ ّ َﻦ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ ُء َا ْ َﲻﺎ ِﻟﻬ ِْﻢ
اهلل ﻓَ ُﻴ ِﺤﻠ ُّ ْﻮا َﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ
ﴘ ُء ِز َاي َد ٌة ِﰲ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ﻳُﻀَ ُّﻞ ِﺑ ِﻪ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ُ ِﳛﻠ ُّ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ﻋَﺎ ًﻣﺎ َّو ُﳛ ّ َِﺮ ُﻣ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ﻋَﺎ ًﻣﺎ ِﻟ ّ ُﻴ َﻮا ِﻃــــُٔ ْــﻮا ِﻋ َّﺪ َة َﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ
ْ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ 37ۧ
َو ٰ ّ ُ
مہينوں کا آگے پيچھے کر دينا کفر کی زيادتی ہے ) (١اس سے وه لوگ گمراہی ميں ڈالے جاتے
ہيں جو کافر ہيں۔ ايک سال تو اسے حالل کر ليتے ہيں اور ايک سال اسی کو حرمت واال کر
ليتے ہيں ،کہ ﷲ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار ميں تو موافقت کرليں ) (٢پھر اسے
حالل بناليں جسے ﷲ نے حرام کيا ہے انہيں ان کے برے کام بھلے دکھائی ديئے گئے ہيں اور
قوم کفار کی ﷲ رہنمائی نہيں فرماتا۔
٣٧۔ ١نسيیء کے معنی پيچھے کرنے کے ہيں۔ عربوں ميں بھی حرمت والے مہينوں ميں قتال و
جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسنديده سمجھا جاتا تھا۔ ليکن مسلسل تين مہينے ،ان کی حرمت کو
ملحوظ رکھتے ہوئے ،قتل و غارت سے اجتناب ،ان کے لئے بہت مشکل تھا۔ اس لئے اس کا حل
انہوں نے يہ نکال رکھا تھا جس حرمت والے مہينے ميں قتل و غارت کرنا چاہتے اس ميں وه
کر ليتے اور اعالن کر ديتے کہ اس کی جگہ فالں مہينہ حرمت واال ہوگا ً
مثال محرم کے مہينے
ٰ
کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ صفر کو حرمت واال مہينہ قرار دے ديتے۔ ﷲ تعالی نے اس کی
بابت فرمايا کہ يہ کفر ميں زيادتی ہے کيونکہ اس کا ادل بدل مقصود لﮍائی اور دنياوی مفادات
کے حصول کے سوا کچھ نہيں۔ اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعالن
يہ کہہ کر فرماديا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت ميں آگيا ہے يعنی اب آئنده مہينوں
کی يہ ترتيب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آرہی ہے۔
٣٧۔ ٢يعنی ايک مہينے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہينے کو حرمت واال قرار
دينے سے ان کا مقصد يہ ہوتا تھا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے چار مہينے حرمت والے رکھے ہيں ،ان کی
گنتی پوری رہے۔ يعنی گنتی پوری کرنے ميں ﷲ کی موافقت کرتے تھے ،ليکن ﷲ نے قتال و
جدال اور غارت گری سے جو منع کيا تھا ،اس کی انہيں کوئی پرواه نہ تھی ،بلکہ انہيں ظالمانہ
کاروائيوں کے لئے ہی وه ادل بدل کرتے تھے۔
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ اﻧْ ِﻔ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َّااثﻗَﻠْ ُ ْﱲ ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َا َر ِﺿ ْﻴ ُ ْﱲ ِابﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﻣ َﻦ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ ﻓَ َﻤﺎ َﻣﺘَﺎ ُع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِا َّﻻ
ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ 38
اے ايمان والو! تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو ﷲ کے راستے ميں کوچ
کرو تو تم زمين سے لگے جاتے ہو۔ کيا تم آخرت کے عوض دنيا کی زندگانی پر ريجھ گئے ہو۔
سنو! دنيا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے ميں کچھ يونہی سی ہے۔
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اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 39
َﴬ ْو ُﻩ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ـــــﺎ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِا َّﻻ ﺗَ ْﻨ ِﻔ ُﺮ ْوا ﻳُ َﻌ ِّﺬ ْﺑ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ڏ َّوﻳ َْﺴﺘ َ ْﺒ ِﺪ ْل ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻏَ ْ َﲑُ ْﰼ َو َﻻ ﺗ ُ ُّ
ﰻ َْ
اگر تم نے کوچ نہ کيا تو تمہيں ﷲ ٰ
تعالی دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل
الئے گا ،تم ﷲ ٰ
تعالی کو کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتے ) (١اور ﷲ ہرچيز پر قادر ہے۔
٣٩۔ ١شام کے عيسائی بادشاه ہرقل کے بارے ميں اطالع ملی کہ وه مسلمانوں کے خالف لﮍائی
کی تياری کر رہا ہے چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی اس کے لئے تياری کا حکم دے
ديا۔ يہ شوال سن  / ٩ہجری کا واقعہ ہے۔ موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ بعض
مسلمانوں اور منافقين پر يہ حکم گراں گزرا ،جس کا اظہار اس آيت ميں کيا گيا ہے اور انہيں
لعنت و مالمت کی گئی ہے۔ يہ جنگ تبوک کہالتی ہے جو حقيقت ميں ہوئی نہيں۔  ٢٠روز
مسلمان ملک شام کے قريب تبوک ميں ره کر واپس آگئے۔ اس کو جيش العسرة کہا جاتا ہے
ْ
کيونکہ اس لمبے سفر ميں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پريشانيوں کا سامنا کرنا پﮍا تھا اثاقَلتُ ْم
يعنی سستی کرتے اور پيچھے رہنا چاہتے ہو۔ اس کا مظاہره بعض لوگوں کی طرف سے ہوا
ليکن اس کو منسوب سب کی طرف کر ديا گيا )فتح القدير(
اهلل َﺳ ِﻜ ْﻴﻨَ َﺘ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َاﻳَّﺪَ ٗﻩ
اهلل َﻣ َﻌﻨَﺎ ۚ ﻓَ َﺎ ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ــﴫ ُﻩ ٰ ّ ُ
اهلل ِا ْذ َاﺧ َْﺮ َﺟ ُﻪ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َاث ِ َﱐ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ ِا ْذ ُ َﳘﺎ ِﰲ اﻟْﻐ َِﺎر ِا ْذ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟ َﺼﺎ ِﺣ ِﺒ ٖﻪ َﻻ َ ْﲢ َﺰ ْن ِا َّن ٰ ّ َ
ِا َّﻻ ﺗَ ْﻨ ُ ُ
ﴫ ْو ُﻩ ﻓَﻘَﺪْ ﻧ َ َ َ
ْ
َّ
ْ
ِ
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اﻟﺴ ْﻔ ٰﲆ َۭو َ ِﳇ َﻤ ُﺔ ٰ ّاهلل ِﮬ َﻰ اﻟ ُﻌﻠ َﻴﺎ َۭو ٰ ّ ُ
ِ ُﲜ ُﻨ ْﻮ ٍد ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ َﺮ ْوﻫَﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ َ ِﳇ َﻤ َﺔ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ُّ
اگر تم ان )نبی صلی ﷲ عليہ وسلم( کی مدد نہ کرو تو ﷲ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ
انہيں کافروں نے )ديس سے( نکال ديا تھا ،دو ميں سے دوسرا جبکہ وه دونوں غار ميں تھے
جب يہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر ﷲ ہمارے ساتھ ہے ) (١پس جناب باری
نے اپنی طرف سے تسکين اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہيں تم نے
ديکھا ہی نہيں ) (٢اس نے کافروں کی بات پست کردی اور بلند و عزيز تو ﷲ کا کلمہ ہی ہے
) (٣ﷲ غالب ہے حکمت واال ہے۔
٤٠۔ ١جہاد سے پيچھے رہنے يا اس سے جان چھﮍانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد
تعالی تمہاری مدد کا محتاج نہيں ہے۔ ﷲ ٰ
نہيں کرو گے تو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے پيغمبر کی مدد اس
وقت بھی کی جب اس نے غار ميں پناه لی تھی اور اپنے ساتھی )يعنی حضرت ابو بکر صديق
سے کہا تھا ' غم نہ کر ﷲ ہمارے ساتھ ہے 'اس کی تفصيل حديث ميں آئی ہے۔ ابو بکر صديق
رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ فرماتے ہيں کہ جب ہم غار ميں تھے تو ميں نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم سے کہا اگر ان مشرکين نے )جو ہمارے تعاقب ميں ہيں( ہمارے قدموں پر نظر ڈالی تو
يقينا ہميں ديکھ ليں گے حضرت نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،يا ابابکر ! ما ظنک
باثنين ﷲ ثالثھما )صحيح بخاری( اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے بارے ميں کيا خيال ہے جن کا
تيسرا ﷲ کی مدد اور اس کی نصرت جن کو شامل حال ہے۔
٤٠۔ ٢يہ مدد کی وه دو صورتيں بيان فرمائی ہيں جن سے ﷲ کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی
مدد فرمائی گئی۔ ايک سکينت ،دوسری فرشتوں کی تائيد۔
٤٠۔ ٣کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمۃ ﷲ سے توحيد مراد ہے۔ جس طرح ايک حديث
ميں بيان فرمايا گيا ہے۔ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پوچھا گيا۔ ايک شخص بہادری کے
جوہر دکھانے کے لئے لﮍتا ہے ،ايک قبائلی عصبيت و حميت ميں لﮍتا ہے ،ايک اور رياکاری
کے لئے لﮍتا ہے۔ ان ميں سے فی سبيل ﷲ لﮍنے واال کون ہے ،آپ نے فرمايا ' جو اس لئے لﮍتا
ہے کہ ﷲ کا کلمہ بلند ہو جائے ،وه فی سبيل ﷲ ہے۔
ِاﻧْ ِﻔ ُﺮ ْوا ِﺧ َﻔﺎﻓًﺎ َّو ِﺛـ َﻘ ًﺎﻻ َّو َﺟﺎ ِﻫﺪُ ْوا ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟ ُ ْﲂ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
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نکل کھﮍے ہو جاؤ ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی ) (١اور راه رب ميں
اپنے مال اور جان سے جہاد کرو يہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم ميں علم ہو۔
٤١۔ ١اس کے مختلف مفہوم بيان کئے گئے ہيں ً
مثال انفرادی طور پر يا اجتماعی طور پر خوشی
سے يا ناخوشی سے غريب ہو يا امير جوان ہو يا بوڑھا پياده ہو يا سوار عيال دار ہو يا اہل و
عيال کے بغير۔ وه پيش قدمی کرنے والوں ميں سے ہو يا پيچھے لشکر ميں شامل۔ امام شوکانی
فرماتے ہيں آيت کا حمل تمام معافی پر ہو سکتا ہے ،اس لئے کہ آيت کے معنی يہ ہيں کہ ' تم
کوچ کرو ،چاہے نقل و حرکت تم پر بھاری ہو يا ہلکی'۔ اور اس مفہوم ميں مذکوره تمام مفاہيم
آجاتے ہيں۔
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِاﳖَّ ُ ْﻢ
ﻟَ ْﻮ َﰷ َن َﻋ َﺮﺿً ﺎ ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ َّو َﺳ َﻔ ًﺮا ﻗَ ِﺎﺻﺪً ا َّﻻﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮكَ َو ٰﻟ ِﻜ ْۢﻦ ﺑ َ ُﻌﺪَ ْت ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟﺸُّ ﻘَّ ُﺔ َو َﺳـ َﻴ ْﺤ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ﻟ َ ِﻮ ْاﺳـﺘَ َـﻄ ْﻌﻨَﺎ ﻟَﺨ ََﺮ ْﺟﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۚ ﳞُ ْ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ۚ َو ٰ ّ ُ

ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ۧ 42
اگر جلد وصول ہونے واال مال و اسباب ہو يا ) (١اور ہلکا سا سفر ہوتا تو يہ ضرور آپ کے
پيچھے ہو ليتے ) (٢ليکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پﮍ گئی۔ اب تو يہ ﷲ کی قسميں
کھائيں گے کہ اگر ہم ميں قوت اور طاقت ہوتی تو ہم يقينا ً آپ کے ساتھ نکلتے ،يہ اپنی جانوں کو
خود ہی ہالکت ميں ڈال رہے ہيں ) (٣ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم ﷲ کو ہے۔
٤٢۔ ١يہاں سے ان لوگوں کا بيان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر اور معذرت کر کے نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم سے اجازت لے لی تھی دراں حاالنکہ ان کے پاس حقيقت ميں کوئی عذر
نہيں تھا۔ عرض سے مراد جو دنياوی منافع سامنے آئيں مطلب ہے مال غنيمت۔
٤٢۔ ٢يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ شريک جہاد ہوتے۔ ليکن سفر کی دوری نے انہيں
حيلے تراشنے پر مجبور کر ديا
٤٢۔ ٣يعنی جھوٹی قسميں کھا کر۔ کيونکہ جھوٹی قسم کھانا گناه ہے۔
اهلل َﻋ ْﻨ َﻚ ۚ ِﻟ َﻢ َا ِذﻧ َْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳ َ َﺘﺒَ َّ َﲔ َ َكل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻﺪَ ﻗُ ْﻮا َوﺗَ ْﻌ َ َﲅ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 43
َﻋ َﻔﺎ ٰ ّ ُ
ﷲ تجھے معاف فرما دے ،تو نے انہيں کيوں اجازت دے دی؟ بغير اس کے کہ تيرے سامنے
سچے لوگ کھل جائيں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے )(١۔
٤٣۔ ١يہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاد ميں عدم شرکت کی اجازت
مانگنے والوں کو تو نے کيوں بغير يہ تحقيق کئے کہ اس کے پاس معقول عذر بھی ہے يا نہيں؟
اجازت دے دی۔ اس لئے اس کوتاہی پر معافی کی وضاحت پہلے کر دی گئی ہے۔ ياد رہے يہ
تنبيہ اس لئے کی گئی ہے کہ اجازت دينے ميں عجلت کی گئی اور پورے طور پر تحقيق کی
ضرورت نہيں سمجھی گئی۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِابﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 44
َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذﻧ َُﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َا ْن ُّﳚَﺎ ِﻫﺪُ ْوا ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان و يقين رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی
کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہيں کريں گے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی پرہيزگاروں کو خوب جانتا
ہے۔
٤٤۔ ١يہ مخلص ايمانداروں کا کردار بيان کيا گيا ہے بلکہ ان کی عادت يہ ہے کہ وه نہايت ذوق
شوق کے ساتھ اور بﮍھ چﮍھ کر جہاد ميں حصہ ليتے ہيں۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذﻧ َُﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َو ْاراتَ ﺑ َ ْﺖ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ ِ ْﰲ َرْﻳﳢِ ِ ْﻢ ﻳ َ َ َﱰ َّدد ُْو َن 45
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يہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہيں جنہيں نہ ﷲ پر ايمان ہے نہ آخرت کے دن کا يقين
ہے جن کے دل شک ميں پﮍے ہوئے ہيں اور وه اپنے شک ميں ہی سرگرداں ہيں )(١۔
٤٥۔ ١يہ ان منافقين کا بيان ہے جنہوں نے جھو ٹے حيلے تراش کر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم سے جہاد ميں نہ جانے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ ان کی بابت کہا گيا ہے کہ يہ ﷲ پر
اور يوم آخرت پر ايمان نہيں رکھتے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ اسی عدم ايمان نے انہيں جہاد سے
گريز پر مجبور کيا۔ اگر ايمان ان کے دلوں ميں راسخ ہوتا تو نہ جہاد سے يہ بھاگتے نہ شکوک
و شبہات ان کے دلوں ميں پيدا ہوتے۔
اهلل اﻧْۢ ِﺒ َﻌﺎهثَ ُ ْﻢ ﻓَﺜَﺒَّ َﻄﻬ ُْﻢ َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ا ْﻗ ُﻌﺪُ ْوا َﻣ َﻊ اﻟْ ٰﻘ ِﻌ ِﺪ ْﻳ َﻦ 46
َوﻟ َ ْﻮ َا َرا ُدوا اﻟْﺨ ُُﺮ ْو َج َ َﻻﻋَ ْﺪُّوا َ ٗهل ﻋُﺪَّ ًة َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻛ ِﺮ َﻩ ٰ ّ ُ
اگر ان کا اراده جہاد کے لئے نکلنے کا ہوتا تو وه اس سفر کے لئے سامان کی تياری کر رکھتے
) (١ليکن ﷲ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لئے انہيں حرکت سے ہی روک ديا ) (٢اور کہہ
ديا گيا کہ تم بيٹھنے والوں کيساتھ بيٹھے رہو۔
٤٦۔ ١يہ انہيں منافقوں کے بارے ميں کہا جا رہا ہے جنہوں نے جھوٹ بول کر اجازت حاصل
کی تھی کہ اگر وه جہاد ميں جانے کا اراده رکھتے تو يقينا اس کے لئے تياری کرتے۔
٤٦۔٢فثبطھم کے معنی ہيں انکو روک ديا ،پيچھے رہنا ان کے لئے پسنديده بنا ديا گيا ،پس وه
سست ہوگئے اور مسلمانوں کے ساتھ نہيں نکلے مطلب يہ ہے کہ ﷲ کے علم ميں ان کی
شرارتيں اور سازشيں تھيں ،اس لئے ﷲ کی تقديری مشيت يہی تھی کہ وه نہ جائيں۔ ) (٢يہ يا تو
اسی مشيت ٰالہی کی تعبير ہے جو تقديرا لکھی ہوئی تھی يا بطور ناراضگی اور غضب کے
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف سے کہا گيا ہے کہ اچھا ٹھيک ہے تم عورتوں ،بچوں،
بيماروں اور بوڑھوں کی صف ميں شامل ہو کر ان کی طرح گھروں ميں بيٹھے رہو۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِاب ٰ ّﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 47
ﻟَ ْﻮ ﺧ ََﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َّﻣﺎ َزاد ُْو ُ ْﰼ ِا َّﻻ َﺧ َﺒ ًﺎﻻ َّو َ ۟ﻻ َا ْوﺿَ ُﻌ ْﻮا ِﺧ ٰﻠﻠَ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮﻧَ ُ ُﲂ اﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ َﺔ ۚ َو ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َ ٰ ّﲰ ُﻌ ْﻮ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
اگر يہ تم ميں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لئے سوائے فساد کے اور کوئی چيز نہ بﮍھاتے )(١
بلکہ تمہارے درميان خوب گھوڑے دوڑا ديتے اور تم ميں فتنے ڈالنے کی تالش ميں رہتے )(٢
ان کے ماننے والے خود تم ميں موجود ہيں ) (٣اور ﷲ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
٤٧۔ ١يہ منافقين اگر اسالمی لشکر کے ساتھ شريک ہوتے تو غلط رائے اور مشورے دے کر
مسلمانوں ميں انتشار ہی کا باعث بنتے۔
٤٧۔ ٢مطلب يہ کہ چغل خوری وغيره کے ذريعے سے تمہارے اندر فتنہ برپا کرنے ميں وه
کوئی دقيقہ فرو گزاشت نہ کرتے اور فتنے سے مطلب اتحاد کو پاره پاره کر دينا اور ان کے
مابين باہمی عداوت و نفرت پيدا کر دينا ہے۔
٤٧۔ ٣اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقين کی جاسوسی کرنے والے کچھ لوگ مومنين کے ساتھ
بھی لشکر ميں موجود تھے جو منافقين کو مسلمانوں کی خبريں پہنچايا کرتے تھے۔
ﻟَ َﻘ ِﺪ اﺑْ َﺘﻐ َُﻮا اﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ َﺔ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻗَﻠ َّ ُﺒ ْﻮا َ َكل ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ َر َﺣ ٰ ّﱵ َﺟﺎۗ َء اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َﻇﻬ ََﺮ َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َو ُ ْﱒ ٰﻛ ِﺮﻫ ُْﻮ َن 48
يہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تالش کرتے رہے ہيں اور تيرے لئے کاموں کو الٹ پلٹ
کرتے رہے ہيں يہاں تک کہ حق آپہنچا اور ﷲ کا حکم غالب آگيا ) (١باوجوديکہ وه ناخوشی ميں
ہی رہے۔
٤٨۔ ١اس لئے اس نے گزشتہ اور آئنده امور کی تمہيں اطالع دے دی ہے اور يہ بھی بتال ديا
ہے کہ يہ منافقين جو ساتھ نہيں گئے ،تو تمہارے حق ميں اچھا ہوا ،اگر يہ جاتے تو يہ يہ
خرابياں ان کی وجہ سے پيدا ہوتيں۔
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٤٨۔ ٢يعنی يہ منافقين تو ،جب سے آپ مدينہ ميں آئے ہيں ،آپ کے خالف فتنے تالش کرنے اور
حتی کے بدر ميں ﷲ ٰ
تعالی نے آپ کو فتح و غلبہ
معامالت کو بگاڑنے ميں سرگرم رہے ہيں۔ ٰ
عطا فرما ديا ،جو ان کے لئے بہت ہی ناگوار تھا ،اسی طرح جنگ احد کے موقعے پر بھی ان
منافقين نے راستے سے ہی واپس ہو کر مشکالت پيدا کرنے کی اور اس کے بعد بھی ہر موقعے
حتی کہ مکہ فتح ہوگيا اور اکثر عرب مسلمان ہوگئے جس پر
پر بگاڑ کی کوشش کرتے رہے۔ ٰ
کف حسرت و افسوس مل رہے ہيں۔
َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل اﺋْ َﺬ ْن ِ ّ ْﱄ َو َﻻ ﺗَ ْﻔ ِﺘ ِ ّ ْﲎ ۭ َا َﻻ ِﰲ اﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ ِﺔ َﺳ َﻘ ُﻄ ْﻮا َۭوا َِّن َ َهجﲌَّ َ ﻟ َ ُﻤ ِﺤ ْﻴ َﻄ ٌﺔ ِاب ْﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 49
ان ميں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت ديجئے مجھے فتنے ميں نہ ڈاليئے ،آگاه رہو وه
فتنے ميں پﮍ چکے ہيں اور يقينا ً دوزخ کافروں کو گھير لينے والی ہے )(١۔
٤٩۔ ' ١مجھے فتنے ميں نہ ڈاليے ' کا ايک مطلب يہ ہے کہ اگر مجھے اجازت نہيں ديں گے تو
مجھے بغير اجازت رکنے پر سخت گناه ہوگا ،اس اعتبار سے فتنہ ،گناه کے معنی ميں ہوگا۔
يعنی مجھے گناه ميں نہ ڈاليے ،دوسرا مطلب فتنے کا ،ہالکت ہے يعنی مجھے ساتھ ليجاکر
ہالکت ميں نہ ڈاليں کہا جاتا ہے کہ جد ابن قيس نے عرض کيا مجھے ساتھ نہ لے جائيں ،روم
کی عورتوں کو ديکھ کر ميں صبر نہ کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے رخ پھير
ليا اور اجازت دے دی۔ بعد ميں يہ آيت نازل ہوئی۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' فتنے ميں جو گزر
چکے ہيں ' يعنی جہاد سے پيچھے رہنا اور اس سے گريز کرنا ،بجائے خود ايک فتنہ اور سخت
گناه کا کام ہے جس ميں يہ ملوث ہی ہيں۔ اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھير لينے والی ہے،
جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لئے نہيں ہوگا۔
ِا ْن ﺗ ُِﺼ ْﺒ َﻚ َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ﺗ َ ُﺴ ْﺆ ُ ْﱒ ۚ َوا ِْن ﺗ ُِﺼ ْﺒ َﻚ ُﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻗَﺪْ َاﺧ َْﺬانَ ٓ َا ْﻣ َﺮانَ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻳ َ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا َّو ُ ْﱒ ﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮ َن 50
آپ کو اگر کوئی بھالئی مل جائے تو انہيں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہيں
ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے درست کر ليا تھا ،مگر وه تو بﮍے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہيں )(١۔
٥٠۔ ١سياق کالم کے اعتبار سے َحسنَۃ ُ ،سے يہاں کاميابی اور غنيمت اور َسيَئَۃ سے ناکامی،
شکست اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ ميں متوقع ہوتے ہيں مراد ہيں۔ اس ميں ان کے
خبث باطنی کا اظہار ہے جو منافقين کے دلوں ميں تھا اس لئے کہ مصيبت پر خوش ہونا اور
بھالئی حاصل ہونے پر رنج اور تکليف محسوس کرنا ،غايت عداوت کی دليل ہے۔
اهلل ﻟَﻨَﺎ ۚ ﻫ َُﻮ َﻣ ْﻮ ٰﻟﯩﻨَﺎ ۚ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﰻ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 51
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
ﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺼ ْﻴﺒَﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣﺎ َﻛ َﺘ َﺐ ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے کہ ہميں سوائے ﷲ کے ہمارے حق ميں لکھے ہوئے کے کوئی چيز پہنچ ہی نہيں
مولی ہے مومنوں کو ﷲ ٰ
تعالی کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا
سکتی وه ہمارا کارساز اور
ٰ
چاہيے )(١
٥١۔ ١يہ منافقين کے جواب ميں مسلمانوں کے صبر و ثبات اور حوصلے کے لئے فرمايا جا رہا
ہے کيونکہ جب انسان کو يہ معلم ہو کہ ﷲ کی طرف سے مقدر کا ہر صورت ميں ہونا ہے اور
جو بھی مصيبت يا بھالئی ہميں پہنچتی ہے اسی تقدير ٰالہی کا حصہ ہے ،تو انسان کے لئے
مصيبت کا برداشت کرنا آسان اور اس کے حوصلے ميں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔
اهلل ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻩٖ ٓ َا ْو ِ َابﻳْ ِﺪﻳْﻨَﺎ ڮ ﻓَ َ َﱰﺑ َّ ُﺼ ْﻮٓا ِاانَّ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ُّﻣ َ َﱰﺑ ّ ُِﺼ ْﻮ َن 52
ُﻗ ْﻞ ﻫ َْﻞ ﺗَ َﺮﺑ َّ ُﺼ ْﻮ َن ِﺑﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ ٓ ِا ْﺣﺪَ ى اﻟْ ُﺤ ْﺴـﻨَﻴَ ْ ِﲔ ۭ َو َ ْﳓ ُﻦ ﻧ َ ََﱰﺑ َّ ُﺺ ﺑ ُ ِْﲂ َا ْن ﻳ ُّ ِﺼ ْﻴ َﺒ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
کہہ ديجئے کہ تم ہمارے بارے ميں جس چيز کا انتظار کر رہے ہو وه دو بھالئيوں ميں سے
ايک ہے ) (١اور ہم تمہارے حق ميں اس کا انتظار کرتے ہيں کہ يا ﷲ ٰ
تعالی اپنے پاس سے
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کوئی سزا تمہيں دے يا ہمارے ہاتھوں سے ) (٢پس ايک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب
تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہيں۔
٥٢۔ ١يعنی کاميابی يا شہادت ،ان دونوں ميں سے جو چيز بھی ہميں حاصل ہو ،ہمارے لئے
خير)بھالئی( ہے۔
٥٢۔ ٢يعنی ہم تہارے بارے ميں دو برائيوں ميں سے ايک برائی کا انتظار کر رہے ہيں کہ يا تو
آسمان سے ﷲ ٰ
تعالی تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہالک ہو جاؤ يا ہمارے ہاتھوں سے
ﷲ ٰ
تعالی تمہيں )قتل کرنے ،يا قيدی بننے وغيره قسم کی( سزائيں دے۔ وه دونوں باتوں پر قادر
ہے۔
ﻗُ ْﻞ َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا َﻃ ْﻮﻋًﺎ َا ْو َﻛ ْﺮﻫًﺎ ﻟ َّ ْﻦ ﻳ ُّ َﺘ َﻘﺒَّ َﻞ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧَّ ُ ْﲂ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰﻓ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ 53
کہہ ديجئے کہ تم خوشی يا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کيا جائے گا )(١
يقينا ً تم فاسق لوگ ہو۔
٥٣۔١انفقوا امر کا صيغہ۔ ليکن يہاں يہ تو شرط اور جزا کے معنی ميں ہے۔ يعنی اگر تم خرچ
کرو گے تو قبول نہيں کيا جائے گا يا يہ امر بمعنی خبر کے ہے۔ مطلب يہ ہے کہ دونوں باتيں
برابر ہيں ،خرچ کرو يا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے ﷲ کی راه ميں خرچ کرو گے ،تب بھی نہ
مقبول ہے۔ کيونکہ قبوليت کے لئے ايمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے اور
ناخوشی سے خرچ کيا ہوا مال ،ﷲ کے ہاں ويسے ہی مردود ہے ،اس لئے کہ وہاں قصد صحيح
موجود نہيں ہے جو قبوليت کے لئے ضروری ہے۔ يہ آيت بھی اسی طرح ہے جس طرح يہ ہے
)اِ ْستَ ْغفِرْ لَھُ ْم اَوْ َال تَ ْستَ ْغفِرْ لَھُ ْم ۭ◌اِ ْن تَ ْستَ ْغفِرْ لَھُ ْم َس ْب ِع ْينَ َم ﱠرةً فَلَ ْن يﱠ ْغفِ َر ٰ ّ
ﷲُ لَھُ ْم( 9۔ التوبہ ((80:آپ ان
کے ليے بخشش مانگيں يا نہ مانگيں )يعنی دونوں باتيں برابر ہيں(۔
َو َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻌﻬ ُْﻢ َا ْن ﺗُ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻧ َ َﻔ ٰﻘﳤُ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ٓ َاﳖَّ ُ ْﻢ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِاب ٰ ّ ِهلل َوﺑ َِﺮ ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو َﻻ َ ْايﺗ ُْﻮ َن اﻟ َّﺼ ٰﻠﻮ َة ِا َّﻻ َو ُ ْﱒ ُﻛ َﺴ ٰﺎﱃ َو َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ِا َّﻻ َو ُ ْﱒ ٰﻛ ِﺮﻫ ُْﻮ َن 54
کوئی سبب ان کے خرچ کی قبوليت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہيں کہ يہ ﷲ اور اس کے
رسول کے منکر ہيں اور بﮍی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہيں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے
ہيں )(١۔
٥٤۔ ١اس ميں ان کے صدقات کے عدم قبول کی تين دليليں بيان کی گئی ہيں ،ايک ان کا کفر
مفسق۔ دوسرا ،کاہلی سے نماز پﮍھنا ،اس لئے وه نماز پر نہ ثواب کی اميد رکھتے ہيں اور نہ ہی
اس کے ترک کی سزا سے انہيں کوئی خوف ہے ،کيونکہ رضا اور خوف ،يہ بھی ايمان کی
عالمت ہے جس سے محروم ہيں۔ اور تيسرا کراہت سے خرچ کرنا اور جس کام ميں دل کی
رضا نہ ہو وه قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال يہ تينوں وجوہات ايسی ہيں کہ ان ميں سے
ايک وجہ بھی عمل کی نامقبوليت کے لئے کافی ہے۔ مذکوره يہ کہ تينوں وجوہات جہاں جمع
ہوجائيں تو اس عمل کے مردود بارگاه ٰالہی ہونے ميں کيا شک ہوسکتا ہے۔
اهلل ِﻟ ُﻴ َﻌ ِّﺬﲠَ ُ ْﻢ ﲠِ َﺎ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﺗَ ْﺰﻫ ََﻖ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ َو ُ ْﱒ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 55
ﻓَ َﻼ ﺗُ ْﻌﺠِ ْﺒ َﻚ َا ْﻣ َﻮاﻟُﻬ ُْﻢ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻد ُ ُْﱒ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
پس آپ کو ان کے مال و اوالد تعجب ميں نہ ڈال ديں ) (١ﷲ کی چاہت يہی ہے کہ اس سے انہيں
دنيا کی زندگی ميں ہی سزا دے ) (٢اور ان کے کفر ہی کی حالت ميں ان کی جانيں نکل جائيں
)(٣۔
٥٥۔ ١اس لئے يہ بطور آزمائش ہے ،جس طرح فرمايا ' اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے
دنيا زندگی ميں آرائش کی چيزوں سے بہره مند کيا ہے ،تاکہ ان کی آزمائش کريں کہ ہم دنيا ميں
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ان کو مال اور بيٹوں سے مدد ديتے ہيں )تو اس سے( ان کی بھالئی ميں ہم جلدی کر رہے ہيں؟
)نہيں( بلکہ يہ سمجھتے نہيں '
ٰ
٥٥۔ ٢امام ابن کثير اور امام ابن جرير طبری نے اس سے زکو ة اور نفاق فی سبيل ﷲ مراد ليا
ہے۔ يعنی ان منافقين سے ٰ
زکوة و صدقات تو )جو وه مسلمان ظاہر کرنے کے لئے ديتے ہيں(
دنيا ميں قبول کر لئے جائيں تاکہ اسی طريقے سے ان کو مالی مار بھی دنيا ميں دی جائے۔
٥٥۔ ٣تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت ميں آئے گی۔ اس لئے کہ وه ﷲ کے پيغمبر کو صدق دل
سے ماننے کے لئے تيار نہيں اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بدستور قائم و مصر ہيں۔
َو َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ِﻤ ْﻨ ُ ْﲂ َۭو َﻣﺎ ُ ْﱒ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜﳯَّ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم ﻳ َّ ْﻔ َﺮ ُﻗ ْﻮ َن 56
يہ ﷲ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہيں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہيں ،حاالنکہ وه دراصل
تمہارے نہيں بات صرف اتنی ہے يہ ڈرپوک لوگ ہيں )(١۔
٥٦۔ ١اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسميں کھا کر يہ باور کرانا چاہتے ہيں کہ ہم بھی
تم ميں سے ہی ہيں۔
ﻟَ ْﻮ َﳚِﺪُ ْو َن َﻣﻠْ َﺠ ًﺎ َا ْو َﻣﻐ ٰٰﺮ ٍت َا ْو ُﻣﺪَّ ﺧ ًَﻼ ﻟ َّ َﻮﻟ َّ ْﻮا ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َو ُ ْﱒ َ ْﳚ َﻤ ُﺤ ْﻮ َن 57
اگر يہ کوئی بچاؤ کی جگہ يا کوئی غار يا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا ليں تو ابھی اس
طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹيں )(١۔
٥٧۔ ١يعنی نہايت تيزی سے دوڑ کر وه پناه گاہوں ميں چلے جائيں ،اس لئے کہ تم سے ان کا
جتنا کچھ بھی تعلق ہے ،وه محبت و خلوص پر نہيں ،عناد ،نفرت اور کراہت پر ہے۔
اﻟﺼﺪَ ٰﻗ ِﺖ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ُاﻋ ُْﻄ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َرﺿُ ْﻮا َوا ِْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳُ ْﻌ َﻄ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ٓ ِا َذا ُ ْﱒ ﻳ َْﺴﺨ َُﻄ ْﻮ َن 58
َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳَّﻠْ ِﻤ ُﺰكَ ِﰲ َّ
ان ميں وه بھی ہيں جو خيراتی مال کی تقسيم کے بارے ميں آپ پر عيب رکھتے ہيں ) (١اگر
انہيں اس ميں مل جائے تو خوش ہيں اور اگر اس ميں سے نہ مال تو فوراً ہی بگﮍ کھﮍے ہوئے
)(٢۔
٥٨۔ ١يہ ان کی ايک اور بہت بﮍی کوتاہی کا بيان ہے کہ وه نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی ذات
اچھی صفات کو صلی ﷲ عليہ وسلم کو )نعوذ با ( صدقات و غنائم کی تقسيم ميں غير منصف
باور کراتے ،جس طرح ابن ذی الخويصره کے بارے ميں آتا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ايک
مرتبہ تقسيم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا ' انصاف سے کام ليجئے ' آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا ،افسوس ہے تجھ پر ،اگر ميں ہی انصاف نہيں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ )صحيح
بخاری(۔
٥٨۔ ٢گويا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے
ڈرتے ہوئے انہيں زياده حصہ ديا جائے ،يا وه مستحق ہوں يا نہ ہوں ،انہيں حصہ ضرور ديا
جائے۔
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗ ٓهل ۙ ِاانَّ ٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ

اهلل ٰر ِﻏ ُﺒ ْﻮ َن ۧ 59
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ۙ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺣ ْﺴﺒُﻨَﺎ ٰ ّ ُ
َوﻟ َ ْﻮ َاﳖَّ ُ ْﻢ َرﺿُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ ٰا ٰﺗ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل َﺳـ ُﻴﺆْ ِﺗﻴْﻨَﺎ ٰ ّ ُ
اگر يہ لوگ ﷲ اور رسول کے ديئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ ديتے کہ ﷲ ہميں کافی ہے
ﷲ ہميں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی ،ہم تو ﷲ کی ذات سے ہی توقع رکھنے
والے ہيں۔
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اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۭﻓَ ِﺮﻳْﻀَ ًﺔ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اﻟﺼﺪَ ٰﻗ ُﺖ ِﻟﻠْ ُﻔ َﻘ َﺮا ۗ ِء َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ِﲔ َواﻟْ ٰﻌ ِﻤ ِﻠ ْ َﲔ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َواﻟْ ُﻤ َﺆﻟ َّ َﻔ ِﺔ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َو ِﰲ ّ ِاﻟﺮﻗَ ِﺎب َواﻟْ ٰﻐ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ َو ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ
اهلل َۭو ٰ ّ ُ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َّ
اهلل َوا ْﺑ ِﻦ َّ
60
صدقے صرف فقيروں ) (١کے لئے ہيں اور مسکينوں کے لئے اور ان کے وصول کرنے والوں
کے لئے اور ان کے لئے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں اور گردن چھﮍانے ميں اور
قرضداروں کے لئے اور ﷲ کی راه ميں اور مسافروں کے لئے ) (١فرض ہے ﷲ کی طرف
سے ،اور ﷲ علم و حکمت واال ہے۔
٦٠۔ ١اس آيت ميں اس طعن کا دروازه بند کرنے کے لئے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکره
کيا جا رہا ہے۔ صدقات سے مراد يہاں صدقات واجبہ يعنی ٰ
زکوة ہے۔ آيت کا آغاز انما سے کيا
گيا ہے جو قصر کے صيغوں ميں سے ہے اور الصقات ميں الم تعريف جنس کے ليے ہے يعنی
صدقات کی يہ جنس )زکوٰ ة( ان آٹھ قمسوں ميں مقصور ہے جن کا ذکر آيت ميں ہے ان کے
عالوه کسی اور مصرف پر زکوة کی رقم کا استعمال صحيح نہيں۔ اہل علم کے درميان اس امر
ميں اختالف ہے کہ کيا ان آٹھوں مصارف پر تقسيم کرنا ضروری ہے؟ امام شافعی کی رائے کی
رو سے ٰ
زکوة کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ يا ان ميں سے جس مصرف
يا مصارف پر امام يا زکوة ادا کرنے واال مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کرسکتا ہے امام
شافعی وغيره پہلی رائے کے قائل ہيں اور امام مالک اور امام ابو حنيفہ وغيرہما دوسری رائے
کے۔ اور يہ دوسری رائے ہی زياده صحيح ہے امام شافعی کی رائے کی رو سے زکوة کی رقم
آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے يعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح ديکھے بغير
رقم کے آٹھ حصے کر کے آٹھوں جگہ پر کچھ کھچ رقم خرچ کی جائے۔ جبکہ دوسری رائے
کے مطابق ضرورت اور مصالح کا اعتبار ضروری ہے جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی
زياده ضرورت يا مصالح کسی ايک مصرف پر خرچ کرنے کے متقتضی ہوں ،تو وہاں
ضرورت اور مصالح کے لحاظ سے زکوة کی رقم خرچ کی جائے گی چاہے دوسرے مصارف
پر خرچ کرنے کے ليے رقم نہ بچے اس رائے ميں جو معقوليت ہے وه پہلی رائے ميں نہيں
ہے۔
٦٠۔ ٢ان مصارف ثمانيہ کی مختصر تفصيل حسب ذيل ہے۔
ا۔ فقير اور مسکين چونکہ قريب قريب ہيں اور ايک کا اطالق دوسر پر بھی ہوتا ہے يعنی فقير
کو مسکين اور مسکين کو فقير کہہ ليا جاتا ہے۔ اس لئے ان کی الگ الگ تعريف ميں خاصا
اختالف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم ميں يہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی
حاجات وضروريات کو پورا کرنے کے ليے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں ان کو فقير
اور مسکين کہا جاتا ہے مسکين کی تعريف ميں ايک حديث آتی ہے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا "مسکين وه گھو منے پھر نے واال نہيں ہے جو ايک ايک يادو دو لقمے يا کھجور کے
ليے گھر گھر پھرتا ہے بلکہ مسکين وه ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بےنياز
کر دے نہ وه ايسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غريب اور مستحق سمجھ کر اس
پر صدقہ کريں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے")صحيح بخاری ومسلم
ٰ
الزکوة( حديث ميں گويا اصل مسکين شخص مذکور کو قرار ديا گيا ہے ورنہ حضرت ابن
کتاب
ٰ
عباس رضی ﷲ تعالی عنہ وغيره سے مسکين کی تعريف يہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو ،گھوم
پھر کر اور لوگوں کے پيچھے پﮍ کر مانگتا ہو اور فقير وه ہے جو نادار ہونے کے باوجود
سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چيز کا سوال نہ کرے )ابن کثير(
٢۔ عاملين سے مراد حکومت کے وه اہلکار جو ٰ
زکو ة و صدقات کی وصولی و تقسيم اور اس
کے حساب کتاب پر معمور ہوں۔
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٣۔ مولفۃ القلوب ايک تو وه کافر ہے جو کچھ اسالم کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر
اميد ہو کہ وه مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے ،وه نو مسلم افراد ہيں جن کو اسالم پر مضبوطی سے
قائم رکھنے کے ليے امداد دينے کی ضرورت ہو۔ تيسرے وه افراد بھی ہيں جن کی امداد دينے
کی صورت ميں يہ اميد ہو کہ وه اپنے عالقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے
روکيں گے اور اس طرح وه قريب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کريں۔ يہ اور اس قسم کی
ديگر صورتيں تاليف قلب کی ہيں جن پر زکوة کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے چاہے مذکوره
افراد مال دار ہی ہوں۔ احناف کے نزديک يہ مصرف ختم ہوگيا ہے ليکن يہ بات صحيح نہيں
حاالت وظروف کے مطابق ہر دور ميں اس مصرف پر زکوة کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔
٥۔ گردنيں آزاد کرانے ميں۔ بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غالم مراد لئے ہيں اور
علماء نے مکاتب وغير مکاتب ہر قسم کے غالم مراد لئے ہيں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کو
ترجيح دی ہے۔
٦۔ غارمين سے ايک تو وه مقروض مراد ہيں جو اپنے اہل و عيال کے نان نفقہ اور ضروريات
زندگی فراہم کرنے ميں لوگوں کے زير بار ہوگئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہيں ہے اور
ايسا سامان بھی نہيں ہے جسے بيچ کر وه قرض ادا کريں سکيں۔ دوسرے وه ذمہ داراصحاب
ضمانت ہيں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وه اس کی ادائيگی کے ذمہ دار قرار
پاگئے يا کسی فصل تباه يا کاروبار خسارے کا شکار ہوگيا اور اس بنياد پر وه مقروض ہو گيا۔ ان
سب افراد کی زکوة کی مد سے امداد کرنا جائز ہے۔
٧۔ فی سبيل ﷲ سے مراد جہاد ہے يعنی جنگی سامان و ضروريات اور مجاہد )چا ہے وه مالدار
ہی ہو( پر ٰ
زکوة کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ اور احاديث ميں آتا ہے کہ حج اور عمره بھی فی
سبيل ﷲ ميں داخل ہے اسی طرح بعض علماء کے نزديک تبليغ ودعوت بھی فی سبيل ﷲ ميں
داخل ہے کيونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعالئے کلمۃ ﷲ ہے۔
٨۔ ابن السبيل سے مراد مسافرہے۔ يعنی اگر کوئی مسافر ،سفر ميں مستحق امداد ہوگيا ہے چاہے
وه اپنے گھر يا وطن ميں صاحب حيثيت ہی ہو ،اس کی امداد ٰ
زکو ة کی رقم سے کی جاسکتی
ہے۔
َو ِﻣﳯْ ُ ُﻢ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ُذ ْو َن اﻟﻨَّ ِ َّﱯ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻫ َُﻮ ُا ُذ ٌن ۭﻗُ ْﻞ ُا ُذ ُن ﺧ ْ ٍَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َوﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َۭو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ُذ ْو َن َر ُﺳ ْﻮ َل ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ
ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 61
ان ميں سے وه بھی ہيں جو پيغمبر کو ايذا ديتے ہيں اور کہتے ہيں کان کا کچا ہے ،آپ کہہ
ديجئے کہ وه کان تمہارے بھلے کے لئے ہيں ) (١وه ﷲ پر ايمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی
بات کا يقين کرتا ہے اور تم ميں سے جو اہل ايمان ہيں يہ ان کے لئے رحمت ہے ،رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کو جو لوگ ايذا ديتے ہيں ان کے لئے دکھ کی مار ہے۔
٦١۔ ١يہاں سے پھر منافقين کا ذکر ہو رہا ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے خالف ايک ہرزه
سرائی انہوں نے يہ کی کہ يہ کان کا کچا )ہلکا( ہے ،مطلب ہے کہ يہ ہر ايک بات سن ليتا ہے
)يہ گويا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے حلم و کرم اور عفو و صفع کی صفت سے ان کو دھوکہ
ہوا( ﷲ نے فرمايا کہ نہيں ،ہمارا پيغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہيں سنتا جو بھی سنتا ہے
تمہارے لئے اس ميں خير اور بھالئی ہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗ ٓهل َا َﺣ ُّﻖ َا ْن ﻳُّ ْﺮﺿُ ْﻮ ُﻩ ِا ْن َﰷﻧ ُْﻮا ﻣُﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 62
َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ﻟَ ُ ْﲂ ِﻟ ُ ْﲑﺿُ ْﻮ ُ ْﰼ ۚ َو ٰ ّ ُ
محض تمہيں خوش کرنے کے لئے تمہارے سامنے ﷲ کی قسميں کھا جاتے ہيں حاالنکہ اگر يہ
ايمان دار ہوتے تو ﷲ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زياده مستحق تھے۔
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اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻓَ َﺎ َّن َ ٗهل انَ َر َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ًَﺎدلا ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ٰذ ِ َكل اﻟْ ِﺨ ْﺰ ُي اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ 63
َاﻟَ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ ُّﳛَﺎ ِد ِد ٰ ّ َ
کيا يہ نہيں جانتے کہ جو بھی ﷲ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لئے يقينا ً
دوزخ کی آگ ہے جس ميں وه ہميشہ رہنے واال ہے ،يہ زبردست رسوائی ہے۔
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﺮ ٌج َّﻣﺎ َ ْﲢ َﺬ ُر ْو َن 64
َ ْﳛ َﺬ ُر اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َا ْن ﺗ َ َُّﲋ َل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﺳ ْﻮ َر ٌة ﺗُﻨَ ِﺒّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ ۭﻗُﻞِ ا ْﺳـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْوا ۚ ِا َّن ٰ ّ َ
منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہيں مسلمانوں پر کوئی سورت نہ اترے
جو ان کے دلوں کی باتيں انہيں بتال دے۔ کہہ ديجئے کہ مذاق اڑاتے رہو ،يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی اسے
ظاہر کرنے واال ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔
َوﻟَﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْﳤَ ُ ْﻢ ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ُﻛﻨَّﺎ َ ُﳔ ْﻮ ُض َوﻧ َﻠْ َﻌ ُﺐ ۭ ُﻗ ْﻞ َا ِاب ٰ ّ ِهلل َو ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 65
ِٕ
اگر آپ ان سے پوچھيں تو صاف کہہ ديں گے کہ ہم تو يونہی آپس ميں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ
ديجئے کہ ﷲ اس کی آيتيں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے ره گئے ہيں )(١۔
حتی کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
٦٥۔ ١منافقين آيات ٰالہی کا مذاق اڑاتے ،مومنين کا استہزا کرتے ٰ
وسلم کی شان ميں گستاخانہ کلمات کہنے سے گريز نہ کرتے جس کی اطالع کسی نہ کسی
طريقے سے بعض مسلمانوں کو اور پھر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ہو جاتی۔ ليکن جب ان
سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو يوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ﷲ
ٰ
تعالی نے فرمايا ہنسی مذاق کے لئے کيا تمہارے سامنے ﷲ اور اس کی آيات و رسول ہی ره گيا
ہے؟ مطلب يہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس ميں ہنسی مذاق کا ہوتا تو اس ميں ﷲ ،اس کی آيات
و رسول درميان ميں کيوں آتے ،يہ يقينا تمہارے اس خبث اور نفاق کا اظہار ہے جو آيات ٰالہی
اور ہمارے پيغمبر کے خالف تمہارے دلوں ميں موجود ہے۔

َﻻ ﺗَ ْﻌ َﺘ ِﺬ ُر ْوا ﻗَﺪْ َﻛ َﻔ ْﺮ ُ ْﰎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ۭ ِا ْن ﻧ َّ ْﻌ ُﻒ َﻋ ْﻦ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ﻧ ُ َﻌ ِّﺬ ْب َﻃﺎۗﯨ َﻔ ًﺔ ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۧ 66
ِٕ
ِٕ
تم بہانے نہ بناؤ يقينا ً تم اپنے ايمان کے بعد بے ايمان ہوگئے ) (١اگر ہم تم ميں سے کچھ لوگوں
سے درگزر بھی کرليں ) (٢تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگين سزا بھی ديں گے )(٣
٦٦۔ ١يعنی تم جو ايمان ظاہر کرتے رہے ہو۔ ﷲ اور رسول کے استہزا کے بعد ،اس کی کوئی
حيثيت باقی نہيں ره گئی۔ اول تو وه بھی نفاق پر ہی مبنی تھا۔ تاہم اس کی بدولت ظاہری طور پر
مسلمانوں ميں تمہارا شمار ہوتا تھا اب اس کی بھی گنجائش ختم ہوگئی ہے۔
٦٦۔ ٢اس سے مراد ايسے لوگ ہيں جنہيں اپنی غلطی کا احساس ہوگيا اور انہوں نے توبہ کر لی
اور مخلص مسلمان بن گئے۔
٦٦۔ ٣يہ وه لوگ ہيں ،جنہيں توبہ کی توفيق نصيب نہيں ہوئی اور کفر اور نفاق پر اڑے رہے
اس لئے اس عذاب کی علت بھی بيان کر دی گئی ہے کہ وه مجرم تھے۔
اهلل ﻓَﻨ َ ِﺴـﳱَ ُ ْﻢ ۭ ِا َّن اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 67
َاﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ٰﻘ ُﺖ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۘ َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوﻳَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ ﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﻳ َ ْﻘﺒِﻀُ ْﻮ َن َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ ۭﻧ َ ُﺴﻮا ٰ ّ َ
تمام منافق مرد اور عورت آپس ميں ايک ہی ہيں ) (١يہ بری باتوں کا حکم ديتے ہيں اور بھلی
باتوں سے روکتے ہيں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہيں ) (٢يہ ﷲ کو بھول گئے ﷲ نے انہيں بھال
ديا ) (٣بيشک منافق ہی فاسق و بد کردار ہيں۔
ٰ
٦٧۔ ١منافقين ،جو حلف اٹھا کر مسلمان باور کراتے تھے کہ ' ہم تم ہی ميں سے ہيں ،ﷲ تعالی
نے اس کی ترديد فرمائی ،کہ ايمان والوں سے ان کا کيا تعلق؟ البتہ يہ سب منافق ،چاہے مرد
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ہوں يا عورتيں ،ايک ہی ہيں ،يعنی کف و نفاق ميں ايک دوسرے سے بﮍھ کر ہيں۔ آگے ان کی
صفات بيان کی جا رہی ہيں جو مومنين کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہيں۔
٦٧۔ ٢اس سے مراد بخل ہے۔ يعنی مومن کی صفت ﷲ کی راه ميں خرچ کرنا اور منافق کی اس
کے برعکس بخل ،يعنی ﷲ کی راه ميں خرچ کرنے سے گريز کرنا ہے۔
٦٧۔ ٣يعنی ﷲ ٰ
تعالی بھی ان سے ايسا معاملہ کرے گا کہ گويا اس نے انہيں بھال ديا۔ جس طرح
دوسرے مقام پر فرمايا ' آج ہم تمہيں اس طرح بھال ديں گے جس طرح تم ہماری مالقات کے اس
دن کو بھولے ہوئے تھے ' مطلب يہ کہ جس طرح انہوں نے دنيا ميں ﷲ کے احکامات کو
چھوڑے رکھا۔ قيامت کے دن ﷲ ٰ
تعالی انہيں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا گويا نسيان
کی نسبت ﷲ ٰ
تعالی کی طرف علم بالغت کے اصول مشاکلت کے اعتبار سے ہے ورنہ ﷲ کی
ذات نسيان سے پاک ہے )فتح القدير(

اهلل ۚ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣ ِﻘ ْ ٌﲓ ۙ 68
َوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ
اهلل اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ٰﻘ ِﺖ َو ْاﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر انَ َر َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ِﮬ َﻰ َﺣ ْﺴـﳢُ ُ ْﻢ ۚ َوﻟ َ َﻌﳯَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی ان منافق مردوں ،عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعده کر چکا ہے جہاں يہ
ہميشہ رہنے والے ہيں ،وہی انہيں کافی ہے ان پر ﷲ کی پھٹکار ہے ،اور ان ہی کے لئے دائمی
عذاب ہے۔
َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﺷَ ﺪَّ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻗُ َّﻮ ًة َّواَ ْﻛ َ َﱶ َا ْﻣ َﻮ ًاﻻ َّو َا ْو َﻻدًا ۭ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺘ ُﻌ ْﻮا ِ َﲞ َﻼ ِﻗﻬ ِْﻢ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻤﺘَ ْﻌ ُ ْﱲ ِﲞ ََﻼ ِﻗ ُ ْﲂ َ َامك ا ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺘ َﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ِﲞ ََﻼ ِﻗﻬ ِْﻢ َوﺧُﻀْ ُ ْﱲ َﰷ َّ ِذل ْي
ۗ
ۗ
ﴪ ْو َن 69
ﺧَﺎﺿُ ْﻮا ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َﺣﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َو ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ِٕ
ِٕ
مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے ) (١تم سے وه زياده قوت والے تھے اور زياده مال
اوالد والے تھے پس وه اپنا دينی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت ليا ) (٢جيسے
تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائده مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ
بحث کی جيسے کہ انہوں نے کی تھی ) (٣ان کے اعمال دنيا اور آخرت ميں غارت ہوگئے يہی
لوگ نقصان پانے والے ہيں۔
٦٩۔ ١يعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضيہ کے کافروں جيسا ہی
ہے۔ اب غائب کی بجائے ،منافقين سے خطاب کيا جا رہا ہے۔
٦٩۔ ٢خالق کا دوسرا ترجمہ دنياوی حصہ بھی کيا گيا ہے۔ يعنی تمہاری تقدير ميں دنيا کا جتنا
حصہ لکھ ديا گيا ہے ،وه برت لو ،جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر
موت يا عذاب سے ہم کنار ہوگئے۔
٦٩۔  ٣يعنی آيات ٰالہی اور ﷲ کے پيغمبروں کی تکذيب کے لئے۔ يا دوسرا مفہوم ہے دنيا کے
اسباب اور لہو و لعب ميں جس طرح وه مگن رہے ،تمہارا بھی يہی حال ہے۔ آيت ميں پہلے
ٰ
لوگوں سے مراد اہل کتاب يعنی يہود و
نصاری ہيں۔ جيسے ايک حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم نے فرمايا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے ،تم اپنے سے پہلے
لوگوں کے طريقوں کی ضرور متابعت کروگے۔ بالشت بہ بالشت ،ذراع بہ ذراع اور ہاتھ بہ ہاتھ۔
يہاں تک کہ اگر وه کسی گوه کے بل ميں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے
پوچھا ،کيا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہيں؟ آپ نے فرمايا ،اور کون؟ )صحيح بخاری(۔ البتہ
ہاتھ بہ ہاتھ )باعا بباع( کے الفاظ ان ميں نہيں ہيں يہ تفسير طبری ميں منقول ايک اثر ميں ہے۔
)ٰ (٤
اولئک سے مراد وه لوگ ہيں جو مذکوره صفات وعادات کے حامل ہيں مشبہين بھی اور
مشبہ بہم بھی يعنی جس طرح وه خاسر ونامراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے حاالنکہ وه قوت
ميں تم سے زياده سخت اور مال واوالد ميں بھی بہت زياده تھے اس کے باوجود وه عذاب الہی
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سے نہ بچ سکے تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح ﷲ کی گرفت سے بچ سکتے
ہو۔
اهلل ِﻟ َﻴ ْﻈ ِﻠ َﻤﻬ ُْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا
َاﻟَ ْﻢ َ ْايﲥِ ِ ْﻢ ﻧ َ َﺒ ُﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻗَ ْﻮ ِم ﻧ ُْﻮحٍ َّوﻋَﺎ ٍد َّوﺛَ ُﻤ ْﻮ َد َڏوﻗَ ْﻮ ِم ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو َا ْﲱ ِٰﺐ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ َواﻟْ ُﻤ ْﺆﺗَ ِﻔ ٰﻜ ِﺖ ۭ َاﺗَﳤْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 70
کيا انہيں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبريں نہيں پہنچيں ،قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم
ابراہيم اور اہل مدين اور اہل مؤتفکات )الٹی ہوئی بستيوں کے رہنے والے( کی ) (١ان کے پاس
ان کے پيغمبر دليليں لے کر پہنچے ) (٢ﷲ ايسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود
ہی اپنے اوپر ظلم کيا۔
٧٠۔ ١يہاں ان چھ قوموں کا حوالہ ديا گيا ہے۔ جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ يہ بالد عرب کے
قريب ہے اور ان کی کچھ باتيں انہوں نے شايد آباواجداد سے سنی بھی ہوں قوم ،نوح ،جو طوفان
ميں غرق کر دی گئی۔ قوم عاد جو قوت اور طاقت ميں ممتاز ہونے کے باوجود ،باد تند سے
ہالک کر دی گئی۔ قوم ثمود جسے آسمانی چيخ سے ہالک کيا گيا قوم ابراہيم ،جس کے بادشاه
نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا ديا گيا۔ اصحاب مدين )حضرت شعيب عليہ السالم
کی قوم( جنہيں چيخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہالک کر ديا گيا اور اہل مؤ
تفکات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام 'سدوم' تھا اشفاک کے معنی ہيں انقالب الٹ
پلٹ دينا۔ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نيچے
پھينکا گيا جس سے پوری بستی اوپر نيچے ہوگئی اس اعتبار سے انہيں اصحاب مؤتفکات کہا
جاتا ہے۔
٧٠۔ ٢ان سب قوموں کے پاس ،ان کے پيغمبر ،جو ان ہی کی قوم ايک فرد ہوتا تھا آئے۔ ليکن
انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہميت نہيں دی ،بلکہ تکذيب اور عناد کا راستہ اختيار کيا ،جس
کا نتيجہ باآلخر عذاب اليم کی شکل ميں نکال۔
) (٣يعنی يہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتيجہ ہے يوں ہی بالوجہ عذاب الہٰ ی کا
شکار نہيں ہوئے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َوﻳُ ْﺆﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َوﻳُ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ٰ ّ َ
َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ُٰﺖ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ ُء ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۘ َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﻳَﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َوﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن َّ
ِٕ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 71
َﺳ َ ْﲑ َ ُﲪﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
مومن مرد و عورت آپس ميں ايک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہيں ) (١وه بھالئی
کا حکم ديتے ہيں اور برائيوں سے روکتے ہيں ) (٢نمازوں کی پابندی بجا التے ہيں ٰ
زکو ة ادا
کرتے ہيں ﷲ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہيں ) (٣يہی لوگ ہيں جن پر ﷲ ٰ
تعالی بہت
جلد رحم فرمائے گا بيشک ﷲ غلبے واال حکمت واال ہے۔
٧١۔ منافقين کی صفات مذمومہ کے مقابلے مومنين کی صفات محموده کا ذکر ہو رہا ہے پہلی
صفت وه ايک دوسرے کے دوست ،معاون و غم خوار ہيں جس طرح حديث ميں ہے )المؤمن
للمؤمن کالبنيان ،يشد بعضہ بعضا( )صحيح بخاری( مومن مومن کے ليے ايک ديوار کی طرح
ہے جس کی ايک اينٹ دوسری اينٹ کی مضبوطی کا ذريعہ ہے دوسری حديث ميں فرمايا):مثل
المؤمنين فی توادھم وتراحمھم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد
بالحمی والسھر( )صحيح مسلم( مومنوں کی مثال ،آپس ميں ايک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے
اور رحم کرنے ميں ايک جسم کی طرح ہے جب جسم کے ايک عضو کو تکليف ہوتی ہے تو
سارا جسم تپ کا شکار ہو جاتا ہے اور بيدار رہتا ہے۔
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٧١۔ ٢يہ ايل ايمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وه ہے جسے شريعت نے معروف
)يعنی نيکی اور بھالئی( اور منکر وه ہے جسے شريعت نے منکر )يعنی برا( قرار ديا ہے۔ نہ
کہ وه جسے لوگ اچھا يا برا کہيں۔
ٰ
٧١۔  ٣نماز ،حقوق ﷲ ميں نماياں ترين عبادت ہے اور زکو ة۔ حقوق العباد کے لحاظ سے،
امتيازی حيثيت رکھتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کا بطور خاص تذکره کر کے فرما ديا گيا کہ وه
ہر معاملے ميں ﷲ اور رسول کی اطاعت کرتے ہيں۔
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدلﻳْ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻣ ٰﺴ ِﻜ َﻦ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ًﺔ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ ﻋَﺪْ ٍن ۭ َو ِرﺿْ َﻮ ٌان ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل اَ ْﻛ َ ُﱪ ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ
َوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ

ۧ 72
ان ايماندار مردوں اور عورتوں سے ﷲ نے ان جنتوں کا وعده فرمايا ہے جن کے نيچے نہريں
بہہ رہی ہيں جہاں وه ہميشہ ہميش رہنے والے ہيں اور ان صاف ستھرے پاکيزه محالت ) (١کا
جو ان ہميشگی والی جنتوں ميں ہيں ،اور ﷲ کی رضامندی سب سے بﮍی چيز ہے ) (٢يہی
زبردست کاميابی ہے۔
٧٢۔ ١جو موتی اور ياقوت تيار کئے گئے ہوں گے۔ عدن کے کئی معنی کئے گئے ہيں۔ ايک
معنی ہميشگی کے ہيں۔
٧٢۔ ٢حديث ميں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بﮍی نعمت
رضائے ٰالہی کی صورت ميں ملے گی )صحيح بخاری(
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ َﺟﺎ ِﻫ ِﺪ ْاﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َوا ْﻏﻠُﻆْ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو َﻣ ْﺎ ٰو ُ ْﻢ َ َهجﲌَّ ُ َۭو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 73
اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو (١) ،اور ان پر سخت ہو جاؤ ) (٢ان کی
اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہايت بدترين جگہ ہے۔
٧٣۔ ١اس آيت ميں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو کفار اور منافقين سے جہاد اور ان پر سختی
کرنے کا حکم ديا جا رہا ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے بعد اس کے مخاطب آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کی امت ہے ،کافروں کے ساتھ منافقين سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے ،اس کی بابت
اختالف ہے۔ ايک رائے تو يہی ہے کہ اگر منافقين کا نفاق اور ان کی سازشيں بےنقاب ہوجائيں
تو ان سے بھی اس طرح جہاد کيا جائے ،جس طرح کافروں سے کيا جاتا ہے۔ دوسری رائے يہ
ہے کہ منافقين سے جہاد يہ ہے کہ انہيں زبان سے وعظ و نصيحت کی جائے۔ يا وه اخالقی
جرائم کارتکاب کريں تو ان پر حدود نافذ کی جائيں تيسری رائے يہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار
سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقين سے امام ابن کثير فرماتے ہيں ان آراء ميں آپس ميں
کوئی تضاد اور منافات نہيں اس ليے کہ حاالت و ظروف کے مطابق ان ميں سے کسی بھی
رائے پر عمل کرناجائز ہے
٧٣۔ ٢سختی اور قوت سے دشمنوں کے خالف اقدام ہے۔ محض زبان کی سختی مراد نہيں ہے۔
اس لئے کہ وه تو نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے اخالق کريمانہ کے ہی خالف ہے ،اسے آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم اختيار کر سکتے تھے نہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے اس کا حکم آپ کو مل
سکتا تھا۔
٧٣۔ ٣جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنيا سے ہے۔ آخرت ميں ان کے لئے جہنم ہے جو
بدترين جگہ ہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻳ َّ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮا ﻳ َ ُﻚ
َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َۭوﻟَﻘَﺪْ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ِﳇ َﻤ َﺔ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َو َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْﺳ َﻼ ِﻣﻬ ِْﻢ َو َ ُّﳘ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَﻨَﺎﻟُ ْﻮا ۚ َو َﻣﺎ ﻧ َ َﻘ ُﻤ ْﻮٓا ِا َّﻻ ٓ َا ْن َا ْﻏ ٰﻨ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ٍﲑ 74
ﺧ ْ ًَﲑا ﻟَّﻬ ُْﻢ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا ﻳُ َﻌ ِّﺬﲠْ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
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يہ ﷲ کی قسميں کھا کر کہتے ہيں کہ انہوں نے نہيں کہا ،حاالنکہ يقينا ً کفر کا کلمہ ان کی زبان
سے نکل چکا ہے اور يہ اپنے اسالم کے بعد کافر ہوگئے ) (١اور انہوں نے اس کام کا قصد
بھی کيا جو پورا نہ کر سکے ) (٢يہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہيں کہ انہيں ﷲ نے
اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم نے دولتمند کر ديا ) (٣اگر يہ بھی توبہ
کرليں تو يہ ان کے حق ميں بہتر ہے اور اگر منہ موڑے رہيں تو ﷲ ٰ
تعالی انہيں دنيا و آخرت
ميں دردناک عذاب دے گا اور زمين بھر ميں ان کا کوئی حمايتی اور مددگار نہ کھﮍا ہوگا۔
٧٤۔ ١مفسرين نے اس کی تفسير ميں متعدد واقعات نقل کئے ہيں ،جن ميں منافقين نے رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی شان ميں گستاخانہ کلمات کہے جسے بعض مسلمانوں نے سن ليا اور
انہوں نے آکر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو بتاليا ،ليکن آپ کے استفسار پر مکر گئے بلکہ حلف
تک اٹھا ليا کہ انہوں نے ايسی بات نہيں کی۔ جس پر يہ آيت اتری۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کی شان ميں گستاخی کرنا کفر ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی شان ميں
گستاخی کرنے واال مسلمان نہيں ره سکتا۔
٧٤۔ ٢اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کئے گئے ہيں۔ مثالً تبوک کی واپسی پر منافقين نے
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے خالف ايک سازش کی جس ميں وه کامياب نہيں ہو سکے کہ
دس باره منافقين ايک گھاٹی ميں آپ کے پيچھے لگ گئے جہاں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
باقی لشکر سے الگ تقريبا ً تنہا گزر رہے تھے ان کا منصوبہ يہ تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ
کا کام تمام کر ديں گے اس کی اطالع وحی کے ذريعے سے آپ کو دے دی گئی جس سے آپ
نے بچاؤ کر ليا۔
٧٥۔ ٣مسلمانوں کی ہجرت کے بعد ،مدينہ کو مرکزی حيثيت حاصل ہوگئی تھی ،جس کی وجہ
سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ مال ،اور اہل مدينہ کی معاشی حالت بہت اچھی
ہوگئی تھی۔ منافقين مدينہ کو بھی اس کا خوب فائده حاصل ہوا ﷲ ٰ
تعالی اس آيت ميں يہی فرما
رہا ہے کہ کيا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ ﷲ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا ديا
ہے ،بلکہ ان کو تو ﷲ ٰ
تعالی کا شکر گزار ہونا چاہيے کہ اس نے انہيں تنگ دستی سے نکال کر
خوش حال بنا ديا۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 75
َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ٰﻋﻬَﺪَ ٰ ّ َ
اهلل ﻟَﯩ ْﻦ ٰاﺗٰﯩﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ﻟَﻨَ َّﺼ َّﺪﻗَ َّﻦ َوﻟَﻨَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
ِٕ
ان ميں وه بھی ہيں جنہوں نے ﷲ سے عہد کيا تھا کہ اگر وه اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم
ضرور صدقہ و خيرات کريں گے اور آپکی طرح نيکوکاروں ميں ہوجائيں گے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ ٰا ٰﺗ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َ ِﲞﻠُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ َوﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا َّو ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 76
ليکن جب ﷲ نے اپنے فضل سے انہيں ديا تو يہ اس ميں بخيلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر
کے منہ موڑ ليا
اس آيت کو بعض مفسرين نے ايک صحابی حضر ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے ميں قرار
ديا ہے ليکن سندا يہ صحيح نہيں۔ صحيح بات يہ ہے کہ اس ميں بھی منافقين کا ايک اور کردار
بيان کيا گيا ہے۔
اهلل َﻣﺎ َوﻋَﺪُ ْو ُﻩ َو ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 77
ﻓَ َﺎ ْﻋ َﻘﳢَ ُ ْﻢ ِﻧ َﻔﺎﻗًﺎ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳَﻠْ َﻘ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﺧﻠَ ُﻔﻮا ٰ ّ َ
پس اس کی سزا ميں ﷲ نے ان کے دلوں ميں نفاق ڈال ديا ﷲ سے ملنے کے دنوں تک ،کيونکہ
انہوں نے ﷲ سے کئے ہوئے وعدے کے خالف کيا اور کيونکہ وه جھوٹ بولتے رہے۔
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اهلل ﻋَ َّﻼ ُم اﻟْ ُﻐ ُﻴ ْﻮ ِب ۚ 78
ﴎ ُ ْﱒ َو َ ْﳒ ٰﻮ ُ ْﻢ َو َا َّن ٰ ّ َ
َاﻟَ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِ َّ
کيا وه نہيں جانتے کہ ﷲ ٰ
تعالی کو ان کے دل کا بھيد اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور ﷲ
ٰ
تعالی غيب کی تمام باتوں سے خبردار ہے )(١۔
٧٨۔ ١اس ميں منافقين کے لئے سخت وعيد ہے جو ﷲ ٰ
تعالی سے وعده کرتے ہيں اور پھر اس
کی پرواه نہيں کرتے گويا يہ سمجھتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی ان کی مخفی باتوں اور بھيدوں کو نہيں
جانتا۔ حاالنکہ ﷲ ٰ
تعالی سب کچھ جانتا ہے ،کيونکہ وه تو عالم الغيوب ہے۔ غيب کی تمام باتوں
سے باخبر ہے۔
اهلل ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۡ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
79
اﻟﺼﺪَ ٰﻗ ِﺖ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن ِا َّﻻ ُ ْهجﺪَ ُ ْﱒ ﻓَﻴ َْﺴﺨ َُﺮ ْو َن ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۭ َ ِﲯ َﺮ ٰ ّ ُ
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ﻳَﻠْ ِﻤ ُﺰ ْو َن اﻟْ ُﻤ َّﻄ ّ ِﻮ ِﻋ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِﰲ َّ
جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہيں جو دل کھول کر خيرات کرتے ہيں اور ان لوگوں
پر جنہيں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ ميسر نہيں ،پس يہ ان کا مذاق اڑاتے ہيں
) (١ﷲ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے ) (٢انہی کے لئے دردناک عذاب ہے۔
٧٩۔١مطّوعين کے معنی ہيں صدقات واجبہ کے عالوه اپنی خوشی سے مزيد ﷲ کی راه ميں
خرچ کرنے والے"،جہد"کے معنی محنت ومشقت کے ہيں يعنی وه لوگ جو مال دار نہيں ہيں
ليکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے مال ميں سے بھی ﷲ کی
راه ميں خرچ کرتے ہيں۔ آيت ميں منافقين کی ايک اور نہايت قبيح حرکت کا ذکر کيا جا رہا ہے
کہ جب رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم جنگ وغيره کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپيل
فرماتے تو مسلمان آپ کی اپيل پر لبيک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس ميں حصہ ليتے کسی
کے پاس زياده مال ہوتا وه زياده صدقہ ديتا جس کے پاس تھوڑا ہوتا ،وه تھوڑا ديتا ،يہ منافقين
دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے زياده دينے والوں کے بارے ميں کہتے اس کا
مقصد رياکاری اور نمود و نمائش ہے اور تھوڑا دينے والوں کو کہتے کہ تيرے اس مال سے
کيا بنے گا يا ﷲ ٰ
تعالی تيرے اس صدقے سے بےنياز ہے )صحيح بخاری( يوں وه منافقين
مسلمانوں کا استہزاکرتے اور مذاق اڑاتے۔
٧٩۔ ٢يعنی مومنين سے استہزا کا بدلہ انہيں اس طرح ديتا ہے کہ انہيں ذليل و رسوا کرتا ہے۔
اس کا تعلق باب مشاکلت سے ہے جو علم بالغت کا ايک اصول ہے يا يہ بددعا ہے ﷲ ٰ
تعالی ان
سے بھی استہزا کا معاملہ کرے جس طرح يہ مسلمانوں کے ساتھ استہزا کرتے ہيں۔ )فتح القدير(
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ۭ َو ٰ ّ ُ
ِا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْو َﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ِا ْن ﺗ َ ْﺴـﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺳـ ْﺒ ِﻌ ْ َﲔ َﻣ َّﺮ ًة ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٰ ّ ُ

ۧ 80
ان کے لئے تو استغفار کر يا نہ کر۔ اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے تو بھی ﷲ
انہيں ہرگز نہ بخشے گا ) (١يہ اس لئے کہ انہوں نے ﷲ سے اور اس کے رسول سے کفر کيا
ہے ) (٢ايسے فاسق لوگوں کو رب کريم ہدايت نہيں ديتا۔)(٣
٨٠۔ ١ستر کا عدد مبالغے اور تکثير کے لئے ہے۔ يعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لئے
استغفار کر لے ﷲ ٰ
تعالی انہيں ہرگز معاف نہيں فرمائے گا۔ يہ مطلب نہيں ہے کہ ستر مرتبہ سے
زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔
٨٠۔ ٢يہ عدم مغفرت کی علت بيان کر دی گئی ہے تاکہ لوگ کسی کی سفارش کی اميد پر نہ
رہيں بلکہ ايمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر ﷲ کی بارگاه ميں حاضر ہوں۔ اگر يہ زاد
آخرت کسی کے پاس نہيں ہوگا تو ايسے کافروں اور نافرمانوں کی کوئی شفاعت ہی نہيں کرے
گا ،اس لئے ﷲ ٰ
تعالی ايسے لوگوں کے لئے شفاعت کی اجازت ہی نہيں دے گا۔
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٨٠۔ ٣اس ہدايت سے مراد وه ہدايت ہے جو انسان کو مطلوب )ايمان( تک پہنچا ديتی ہے ورنہ
ہدايت بمعنی رہنمائی يعنی راستے کی نشان دہی۔ اس کا اہتمام تو دنيا ميں ہر مومن و کافر کے
ليے کر ديا گيا ہے )اِنﱠا ھَ َدي ْٰنهُ ال ﱠسبِ ْي َل اِ ﱠما َشا ِكرً ا ﱠواِ ﱠما َكفُوْ رًا( 76۔ الدہر) (3:وھدينہ النجدين( )البلد(
اور ہم نے اس کو )خيروشر کے( کے دونوں راستے دکھا ديئے ہيں۔
اهلل َو َﻛ ِﺮﻫ ُْﻮٓا َا ْن ُّﳚَﺎ ِﻫﺪُ ْوا ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﻓَ ِﺮ َح اﻟْ ُﻤ َﺨﻠ َّ ُﻔ ْﻮ َن ِﺑ َﻤ ْﻘ َﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ِﺧ ٰﻠ َﻒ َر ُﺳ ْﻮلِ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ْﻨ ِﻔ ُﺮ ْوا ِﰲ اﻟْ َﺤ ّ ِﺮ ۭ ﻗُ ْﻞ انَ ُر َ َهجﲌَّ َ َاﺷَ ُّﺪ َﺣ ًّﺮا ۭ ﻟَ ْﻮ
َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن 81
پيچھے ره جانے والے لوگ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بيٹھے رہنے
پر خوش ہيں ) (١انہوں نے ﷲ کی راه ميں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا پسند رکھا
اور انہوں نے کہہ ديا اس گرمی ميں مت نکلو۔ کہہ ديجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم
ہے کاش کہ وه سمجھتے ہوتے )(٢۔
٨١۔ ١يہ منافقين کا ذکر ہے جو تبوک ميں نہيں گئے اور جھو ٹے عذر پيش کر کے اجازت
حاصل کرلی۔ خالف کے معنی ہيں پيچھے يا مخالفت۔ يعنی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
جانے کے بعد آپ کے پيچھے يا آپ کی مخالفت ميں مدينہ ميں بيٹھے رہے۔
٨١۔ ٢يعنی اگر ان کو يہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے ميں ،دنيا کی گرمی
کوئی حيثيت نہيں رکھتی ،تو وه کبھی پيچھے نہ رہتے۔ حديث ميں آتا ہے کہ دنيا کی يہ آگ جہنم
کی آگ کا  ٧٠واں حصہ ہے۔ يعنی جہنم کی آگ کی شدت دنيا کی آگ سے  ٦٩حصے زياده ہے
)صحيح بخاری(
ﻓَﻠْ َﻴﻀْ َﺤ ُﻜ ْﻮا ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّوﻟْ َﻴ ْﺒ ُﻜ ْﻮا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۚ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 82
پس انہيں چاہيے کہ بہت کم ہنسيں اور بہت زياده روئيں ) (١بدلے ميں اس کے جو يہ کرتے
تھے۔
٢٨۔١قليال اور کثيرا يا تو مصدريت )يعنی ضحکا اور بکآءاکثيرا يا ظرفيت يعنی )زمانا قليال و
زمانا کثيرا( کی بنياد پر منصوب ہے اور امر کے دونوں صيغے بمعنی خبر ہيں۔ مطلب يہ ہے
کہ ہنسيں گے تو تھوڑا اور روئيں گے بہت زياده۔
اهلل ِا ٰﱃ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٍﺔ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﺎ َذﻧ ُْﻮكَ ِﻟﻠْﺨ ُُﺮ ْوجِ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﻟ َّ ْﻦ َ ْﲣ ُﺮ ُﺟ ْﻮا َﻣ ِﻌ َﻲ َاﺑَﺪً ا َّوﻟ َ ْﻦ ﺗُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮا َﻣ ِﻌ َﻲ ﻋَﺪُ ًّوا ۭ ِاﻧَّ ُ ْﲂ َر ِﺿ ْﻴ ُ ْﱲ ِابﻟْ ُﻘ ُﻌ ْﻮ ِد َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة ﻓَﺎ ْﻗ ُﻌﺪُ ْوا َﻣ َﻊ اﻟْﺨٰ ِﻠ ِﻔ ْ َﲔ
ﻓَ ِﺎ ْن َّر َﺟ َﻌ َﻚ ٰ ّ ُ
ِٕ
83
پس اگر ﷲ ٰ
تعالی آپ کو ان کی کسی جماعت ) (١کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر يہ آپ
سے ميدان جنگ ميں نکلنے کی اجازت طلب کريں ) (٢تو آپ کہہ ديجئے کہ تم ميرے ساتھ
ہرگز چل نہيں سکتے اور نہ ميرے ساتھ تم دشمنوں سے لﮍائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ
ہی بيٹھ رہنے کو پسند کيا تھا ) (٣پس تم پيچھے ره جانے والوں ميں ہی بيٹھے رہو )(٤۔
٨٣۔ ١منافقين کی جماعت مراد ہے۔ يعنی اگر ﷲ ٰ
تعالی آپ کو صحيح سالمت تبوک سے مدينہ
واپس لے آئے جہاں يہ پيچھے ره جانے والے منافقين بھی ہيں۔
٨٣۔ ٢يعنی کسی اور جنگ کے لئے ،ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کريں۔
٨٣۔ ٣يہ آئنده ساتھ نہ لے جانے کی علت ہے کہ تم پہلی مرتبہ ساتھ نہيں گئے۔ لہذا اب تم اس
الئق نہيں کہ تمہيں کسی بھی جنگ ميں ساتھ لے جايا جائے۔
٨٣۔ ٤يعنی اب تمہاری اوقات يہی ہے کہ تم عورتوں ،بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بيٹھے
رہو ،جو جنگ ميں شرکت کرنے کے بجائے گھروں ميں بيٹھے رہتے ہيں ،نبی کريم صلی ﷲ
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عليہ وسلم کو يہ ہدايت اس لئے دی گئی ہے تاکہ ان کے اس ہم و غم اور حسرت ميں اور اضافہ
ہو جو انہيں پيچھے ره جانے کی وجہ سے تھا۔
ﺎت َاﺑَﺪً ا َّو َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْ ِﻩٖﱪ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو َﻣﺎﺗ ُْﻮا َو ُ ْﱒ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 84
َو َﻻ ﺗ َُﺼ ِ ّﻞ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ َ
ان ميں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پﮍھيں اور نہ اس کی قبر
پر کھﮍے ہوں ) (٢يہ ﷲ اور اس کے رسول کے منکر ہيں اور مرتے دم تک بدکار اور بے
اطاعت رہے ہيں )(٣۔
٨٤۔ ١يہ آيت اگرچہ رئيس المنافقين عبد ﷲ بن ابی کے بارے ميں نازل ہوئی۔ ليکن اس کا حکم
عام ہے ہر شخص جس کی موت کفر و نفاق پر ہو وه اس ميں شامل ہے۔ اس کا شان نزول يہ ہے
کہ جب عبد ﷲ بن ابی کا انتقال ہوگيا تو اس کے بيٹے عبد ﷲ )جو مسلمان اور باپ ہی کا ہم نام
تھے( رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ )بطور تبرک(
اپنی قميض عنايت فرما ديں تاکہ ميں اپنے باپ کو کفنا دوں۔ دوسرا آپ اس کی نماز جنازه پﮍھا
ديں۔ آپ نے قميض بھی عنايت فرما دی اور نماز جنازه پﮍھانے کے لئے تشريف لے گئے۔
حضرت عمر نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے کہا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ايسے لوگوں کی نماز جنازه
پﮍھانے سے روکا ہے ،آپ کيوں اس کے حق ميں دعائے مغفرت کرتے ہيں؟ آپ صلی ﷲ عليہ
تعالی نے مجھے اختيار ديا ہے ' يعنی روکا نہيں ہے۔ ﷲ ٰ
وسلم نے فرمايا ' ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا
ہے کہ ' اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرے گا تو ﷲ ٰ
تعالی انہيں معاف نہيں
فرمائے گا ،تو ميں ستر مرتبہ سے زياده ان کے لئے استغفار کرلوں گا ' چنانچہ آپ نے نماز
جنازه پﮍھا دی۔ جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت نازل فرما کر آئنده کے لئے منافقين کے حق ميں
دعائے مغفرت کی قطعی ممانعت فرما دی )صحيح بخاری(
٨٤۔ ٢يہ نماز جنازه اور دعائے مغفرت نہ کرنے کی علت ہے۔ جس کا مطلب يہ ہے جن لوگوں
کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو ،ان کی نہ نماز جنازه پﮍھنی چاہے اور نہ ان کے لئے مغفرت کی
دعا کرنا جائز ہے۔ ايک حديث ميں تو يہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم قبرستان
پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبد ﷲ بن ابی کو دفنايا جا چکا ہے ،چنانچہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
اسے قبر سے نکلوايا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تھوکا ،اپنی قميض اسے پہنائی
)صحيح بخاری( جس سے معلوم ہوا کہ جو ايمان سے محروم ہوگا اسے دنيا کی بﮍی سے بﮍی
شخصيت کی دعائے مغفرت اور کسی کی شفاعت بھی کوئی فائده نہ پہنچاسکے گی۔
اهلل َا ْن ﻳ ُّ َﻌ ِّﺬﲠَ ُ ْﻢ ﲠِ َﺎ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﺗَ ْﺰﻫ ََﻖ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ َو ُ ْﱒ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 85
َو َﻻ ﺗُ ْﻌﺠِ ْﺒ َﻚ َا ْﻣ َﻮاﻟُﻬ ُْﻢ َو َا ْو َﻻد ُ ُْﱒ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
آپ کو ان کے مال و اوالد کچھ بھی بھلے نہ لگيں ﷲ کی چاہت يہی ہے کہ انہيں ان چيزوں سے
دنياوی سزا دے اور يہ اپنی جانيں نکلنے تک کافر ہی رہيں۔
َوِا َذا ٓ ُا ْﻧ ِﺰﻟ َ ْﺖ ُﺳ ْﻮ َر ٌة َا ْن ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﺟﺎ ِﻫﺪُ ْوا َﻣ َﻊ َر ُﺳ ْﻮ ِ ِهل ْاﺳـ َﺘ ْﺎ َذﻧ ََﻚ ُاوﻟُﻮا َّ
اﻟﻄ ْﻮلِ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َذ ْرانَ ﻧَ ُﻜ ْﻦ َّﻣ َﻊ اﻟْ ٰﻘ ِﻌ ِﺪ ْﻳ َﻦ 86
جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ ﷲ پر ايمان الؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد
کرو تو ان ميں سے دولت مندوں کا ايک طبقہ آپ کے پاس آکر يہ کہہ کر رخصت لے ليتا ہے
کہ ہميں تو بيٹھے رہنے والوں ميں ہی چھوڑ ديجئے )(١۔
٨٦۔ ١يہ انہيں منافقين کا ذکر ہے۔ جنہوں نے حيلے تراش کر پيچھے رہنا پسند کيا مراد ہے
صاحب حيثيت ،مال دار طبقہ۔ يعنی اس طبقے کو پيچھے نہيں رہنا چاہيے تھا ،کيونکہ ان کے
پاس ﷲ کا ديا سب کچھ موجود تھا ،جيسا کہ اگلی آيت ميں ان کو َخ َوالِ ُ
ف کے ساتھ تشبيہ دی گئی
ہے خَالِفَۃ ،کی جمع ہے۔ يعنی پيچھے رہنے والی عورتيں۔
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َرﺿُ ْﻮا ِ َاب ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﻣ َﻊ اﻟْﺨ ََﻮا ِﻟ ِﻒ َو ُﻃ ِﺒ َﻊ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن 87
يہ تو خانہ نشين عورتوں کا ساتھ دينے پر ريجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب
وه کچھ سمجھ عقل نہيں رکھتے )(١
٨٧۔ ١دلوں پر مہر لگ جانا يہ مسلسل گناہوں کا نتيجہ ہوتا ہے۔ جس کی وضاحت پہلے کی جا
چکی ہے ،اس کے بعد انسان سوچنے سمجھنے کی صالحيت سے عاری ہو جاتا ہے۔
ٰﻟ ِﻜ ِﻦ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ٰهجَﺪُ ْوا ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۭ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْﺨ َْﲑ ُٰت ۡ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 88
ِٕ
ِٕ
ليکن خود رسول ﷲ )صلی ﷲ عليہ وسلم( اور اس کے ساتھ کے ايمان والے اپنے مالوں اور
جانوں سے جہاد کرتے ہيں ،يہی لوگ بھالئيوں والے ہيں اور يہی لوگ کاميابی حاصل کرنے
والے ہيں۔
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﻧْﮭ ُٰﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ ۧ 89

َاﻋَﺪَّ ٰ ّ ُ
انہی کے لئے ﷲ نے وه جنتيں تيار کی ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہيں جن ميں يہ ہميشہ
رہنے والے ہيں۔ يہی بہت بﮍی کاميابی ہے )(١
٨٩۔ ١ان منافقين کے برعکس اہل ايمان کا رويہ يہ ہے کہ وه اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ﷲ
کی راه ميں جہاد کرتے ہيں ،ﷲ کی راه ميں انہيں اپنی جانوں کی پروا ہے نہ مالوں کی۔ ان کے
نزديک ﷲ کا حکم سب پر باال تر ہے ،انہی کے لئے خيرات ہيں ،يعنی آخرت کی بھالئياں اور
جنت کی نعمتيں اور بعض کے نزديک دين و دنيا کے منافع اور يہی لوگ فالح ياب اور فوز
عظيم کے حامل ہونگے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ۭ َﺳـ ُﻴ ِﺼﻴ ُْﺐ ا َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
90
َو َﺟﺎۗ َء اﻟْ ُﻤ َﻌ ِّﺬ ُر ْو َن ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب ِﻟ ُﻴ ْﺆ َذ َن ﻟَﻬُ ْﻢ َوﻗَ َﻌﺪَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﺬﺑُﻮا ٰ ّ َ
باديہ نشينوں ميں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہيں رخصت دے دی جائے اور وه بيٹھ
رہے جنہوں نے ﷲ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتيں بنائی تھيں۔ اب تو ان ميں جتنے
کفار ہيں انہيں دکھ دينے والی مار پہنچ کر رہے گی )(١۔
ذريْن کے بارے ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے۔ بعض کے نزديک يہ شہر
٩٠۔ ١ان ُم َع ِ
سے دور رہنے والے وه اعرابی ہيں جنہوں نے جھوٹے عذر پيش کر کے اجازت حاصل کی۔
دوسری قسم ان ميں وه تھی جنہوں نے آکر عذر پيش کرنے کی بھی ضرورت نہيں سمجھی اور
بيٹھے رہے۔ اس طرح گويا آيت ميں منافقين کے دو گروہوں کا تذ کره ہے اور عذاب اليم کی
وعيد ميں دونوں شامل ہيں۔ اور منھم سے جھوٹے عذرپيش کرنے والے اور بيٹھ رہنے والے
دونوں مراد ہوں گے اور دوسرے مفسرين نے معذرون سے مراد ايسے باديہ نشين مسلمان ليے
ہيں جنہوں نے معقول عذر پيش کر کے اجازت لی تھی اور معذرون ان کے نزديک اصل ميں
معتذرون ہے تا کو ذال ميں مدغم کر ديا گيا ہے اور معتذر کے معنی ہيں واقعی عذر رکھنے
واال اس اعتبار سے آيت کے اگلے جملے ميں منافقين کا تذکره ہے اور آيت ميں دو گروہوں کا
ذکر ہے پہلے جملے ميں ان مسلمانوں کا جن کے پاس واقعی عذر تھے اور دوسرے منافقين جو
بغير عذر پيش کيے بيٹھے رہے اور آيت کے آخری حصے ميں جو وعيد ہے اسی دوسرے
گروه کے ليے ہے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَ َﲇ اﻟﻀُّ َﻌ َﻔﺎۗ ِء َو َﻻ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤ ْﺮ ٰﴇ َو َﻻ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َﺣ َﺮ ٌج ِا َذا ﻧ ََﺼ ُﺤ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ۭ َﻣﺎ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـﻨِ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞٍ َۭو ٰ ّ ُ

َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ۙ 91
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ضعيفوں پر اور بيماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہيں کوئی حرج
نہيں بشرطيکہ وه ﷲ اور اس کے رسول کی خير خواہی کرتے رہيں ،ايسے نيک کاروں پر
الزام کی کوئی راه نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی بﮍی مغفرت اور رحمت واال ہے )(١۔
٩١۔ ١اس آيت ميں ان لوگوں کا تذکره ہے جو واقعی معذور تھے اور ان کا عذر بھی واضح تھا
مثالً ١۔ ضعيف و ناتواں يعنی بوڑھے قسم کے لوگ ،اور نابينا يا لنگﮍے وغيره معذورين بھی
اسی ذيل ميں آجاتے ہيں ،بعض نے انہيں بيماروں ميں شامل کيا ہے٢ ،۔ بيمار٣ ،۔ جن کے پاس
جہاد کے اخراجات نہيں تھے اور بيت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہيں تھا ،ﷲ اور
رسول کی خير خواہی سے مراد ،جہاد کی ان کے دلوں ميں تﮍپ ،مجاہدين سے محبت رکھتے
ہيں اور ﷲ اور رسول کے دشمنوں سے عداوت ،اور حتی اال مکان ﷲ اور رسول کے احکام
کی اطاعت کرتے ہيں ،اگر جہاد ميں شرکت کرنے سے معذور ہوں تو ان پر کوئی گناه نہيں۔

َّو َﻻ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا َﻣﺎ ٓ َاﺗ َْﻮكَ ِﻟ َﺘ ْﺤ ِﻤﻠَﻬ ُْﻢ ُﻗ ْﻠ َﺖ َﻻ ٓ َاﺟِ ﺪُ َﻣﺎ ٓ َا ْ ِﲪ ُﻠ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۠ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا َّو َا ْﻋ ُﻴﳯُ ُ ْﻢ ﺗَ ِﻔ ْﻴ ُﺾ ِﻣ َﻦ ادلَّ ْﻣﻊ ِ َﺣ َﺰانً َا َّﻻ َﳚِﺪُ ْوا َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ۭ 92
ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہيں جو آپ کے پاس آتے ہيں کہ آپ انہيں سواری مہيا کر ديں تو آپ
جواب ديتے ہيں کہ ميں تمہاری سواری کے لئے کچھ بھی نہيں پاتا تو وه رنج و غم سے اپنی
آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہيں کہ انہيں خرچ کرنے کے لئے کچھ بھی ميسر
نہيں )(١۔
٩٢۔ ١يہ مسلمانوں کے ايک دوسرے گروه کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سوارياں بھی نہيں تھيں
اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی انہيں سوارياں پيش کرنے سے معذرت کی جس پر انہيں
اتنا صدمہ ہوا کہ بے اختيار ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے ،گويا مخلص مسلمان جو
کسی بھی لحاظ سے معقول عذر رکھتے تھے ﷲ ٰ
تعالی نے جو ہر ظاہر باطن سے باخبر ہے ان
کو جہاد ميں شرکت سے مستث ٰنی کر ديا۔ بلکہ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
ان معذورين کے بارے ميں جہاد ميں شريک لوگوں سے فرمايا کہ ' تمہارے پيچھے مدينے ميں
کچھ لوگ ايسے بھی ہيں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر چلتے ہو،
تمہارے ساتھ وه اجر ميں برابر کے شريک ہيں ' صحابہ کرام نے پوچھا۔ يہ کيوں کر ہو سکتا
ہے جب کہ وه مدينے ميں بيٹھے ہيں؟ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا َحبَ َسھُ ْم ْالعُذ ُر )صحيح
بخاری( ' عذر نے ان کو وہاں روک ديا ہے '
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 93
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ ُﻞ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذﻧ ُْﻮﻧ ََﻚ َو ُ ْﱒ َا ْﻏ ِﻨ َﻴﺎۗ ُء ۚ َرﺿُ ْﻮا ِ َاب ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﻣ َﻊ اﻟْﺨ ََﻮا ِﻟ ِﻒ ۙ َو َﻃ َﺒ َﻊ ٰ ّ ُ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َّ
بيشک انہيں لوگوں پر راه الزام ہے جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے
ہيں يہ خانہ نشين عورتوں کا ساتھ دينے پر خوش ہيں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ
چکی ہے جس سے وه محض بےعلم ہوگئے ہيں )(١۔
٩٣۔ ١يہ منافقين ہيں جن کا تذکره آيت  ٨٧،٨٦ميں گزر ا۔ يہاں دوباره ان کا ذکر مخلص
مسلمانوں کے مقابلے ميں ہوا ہے کہ چيزيں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہيں۔ خَ َوالِ ُ
فَ ،خالِفَۃُ،
)پيچھے رہنے والے( مرد عورتيں ،بچے معذور اور شديد بيمار اور بوڑھے ہيں جو جنگ ميں
شرکت سے معذور ہيں۔ ال يَ ْعلَ ُموْ نَ کا مطلب ہے وه نہيں جانتے کہ پيچھے رہنا کتنا بﮍا جرم
ہے ،ورنہ شايد وه رسول صلی ﷲ عليہ وسلم سے پيچھے نہ رہتے۔
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پاره 11
اهلل َ َﲻﻠَ ُ ْﲂ َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ُ َّﰒ ﺗُ َﺮد ُّْو َن ِا ٰﱃ ﻋ ِ ِٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة
اهلل ِﻣ ْﻦ َا ْﺧ َﺒﺎ ِرُ ْﰼ ۭ َو َﺳ َ َﲑى ٰ ّ ُ
ﻳ َ ْﻌ َﺘ ِﺬ ُر ْو َن ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِا َذا َر َﺟ ْﻌ ُ ْﱲ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ َّﻻ ﺗَ ْﻌ َﺘ ِﺬ ُر ْوا ﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﻣ َﻦ ﻟَ ُ ْﲂ ﻗَﺪْ ﻧ َ َّﺒ َﺎانَ ٰ ّ ُ
ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 94
يہ لوگ تمہارے سامنے عذر پيش کريں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ ديجئے
کہ يہ عذر پيش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھيں گے ﷲ ٰ
تعالی ہم کو تمہاری خبر دے
چکا ہے اور آئنده بھی ﷲ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری ديکھ ليں گے پھر اسی کے پاس
لوٹائے جاؤ گے جو پوشيده اور ظاہر سب کا جاننے واال ہے پر وه تم کو بتا دے گا جو کچھ تم
کرتے تھے۔
َﺳـ َﻴ ْﺤ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ﻟَ ُ ْﲂ ِا َذا اﻧْ َﻘﻠَ ْﺒ ُ ْﱲ ِاﻟَﳱْ ِ ْﻢ ِﻟ ُﺘ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ۭﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ۭ ِاﻧَّﮭ ُْﻢ ِر ْﺟ ٌﺲ ۡ َّو َﻣ ْﺎ ٰوﯨﮭ ُْﻢ َ َهجﲌَّ ُ ۚ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 95
ہاں وه اب تمہارے سامنے ﷲ کی قسميں کھائيں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم
ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وه لوگ بالکل گندے ہيں
اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے جنہيں وه کيا کرتے تھے۔
اهلل َﻻ ﻳَ ْﺮ ٰﴇ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ 96
َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ﻟَ ُ ْﲂ ِﻟ َﱰْﺿَ ْﻮا َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗَ ْﺮﺿَ ْﻮا َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
يہ اس لئے قسميں کھائيں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو
جاؤ تو ﷲ تو ايسے فاسق لوگوں سے راضی نہيں ہوتا )(١
٩٦۔ ١ان تين آيات ميں ان منافقين کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر ميں مسلمانوں کے ساتھ نہيں
گئے تھے نبی اور مسلمانوں کو بخريت واپسی پر اپنے عذر پيش کرکے ان کی نظروں ميں
وفادار بننا چاہتے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،جب ان کے پاس آؤ گے تو يہ عذر پيش کريں گے،
تم ان سے کہہ دو ،کہ ہمارے سامنے عذر پيش کرنے کی ضرورت نہيں ہے اس لئے کہ ﷲ
ٰ
تعالی نے تمہارے اصل حاالت سے ہميں باخبر کر ديا ہے۔ اب تمہارے جھوٹے عذروں کا ہم
اعتبار کس طرح کر سکتے ہيں؟ البتہ ان عذروں کی حقيقت مستقبل قريب ميں مذيد واضح ہو
جائے گی ،تمہارا عمل ،جسے ﷲ ٰ
تعالی بھی ديکھ رہا ہے اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی
نظر بھی اس پر ہے ،تمہارے عذروں کی حقيقت کو خود بےنقاب کر دے گا۔ تيسری آيت ميں
فرمايا ،يہ تمہيں راضی کرنے کے لئے قسميں کھائيں گے۔ ليکن ان نادانوں کو يہ پتہ نہيں کہ
اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس فسق يعنی اطاعت ٰالہی سے گريز و فرار کا
راستہ اختيار کيا ہے اس کی موجودگی ميں ﷲ ٰ
تعالی ان سے راضی کيونکر ہو سکتا ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َۭوا ٰ ّ ُهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 97
َا ْ َﻻﻋ َْﺮ ُاب َاﺷَ ُّﺪ ُﻛ ْﻔ ًﺮا َّو ِﻧ َﻔﺎﻗًﺎ َّو َا ْﺟﺪَ ُر َا َّﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮا ُﺣﺪُ ْو َد َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ديہاتی لوگ کفر اور نفاق ميں بھی بہت ہی سخت ہيں ) (١اور ان کو ايسا ہونا چاہيے کہ ان کو
ان احکام کا علم نہ ہو جو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ) (٢ہيں اور ﷲ بﮍا علم واال
بﮍی حکمت واال ہے۔
٩٧۔ ١مزکوره آيات ميں ان منافقين کا تذکره تھا جو مدينہ شہر ميں رہائش پذير تھے۔ اور کچھ
منافقين وه بھی تھے جو باديہ نشين يعنی مدينہ کے باہر ديہاتوں ميں رہتے تھے ،ديہات کے ان
باشندوں کو اعراب کہا جاتا ہے جو اعرابی کی جمع ہے شہريوں کے اخالق و کردار ميں
درشتی اور کھردراپن زياده پايا جاتا ہے اس طرح ان ميں جو کافر اور منافق تھے وه کفر و نفاق
ميں بھی شہريوں سے زياده سخت اور احکام شريعت سے زياده بےخبر تھے اس آيت ميں انہی
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کا تذکره اور انکے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احاديث سے بھی ان کے کردار پر
روشنی پﮍتی ہے۔ ً
مثال ايک موقع پر کچھ اعرابی رسول ﷲ کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور
ُ
ص ْبيَانک ْم ' کيا تم اپنے بچے کو بوسہ ديتے ہو صحابہ نے عرض کيا ہاں
انہوں نے پوچھا اَتُقَ ْبلُوْ نَ ِ
انہوں نے کہا وﷲ! ہم تو بوسہ نہيں ديتے ' رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے سن کر فرمايا ' اگر
ﷲ نے تمہارے دلوں ميں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال ديا ہے تو ميرا اس ميں کيا اختيار ہے۔
)صحيح بخاری(
٩٧۔ ٢اس کی وجہ يہ ہے کہ چوں کہ وه شہر سے دور رہتے ہيں اور ﷲ اور رسول کی باتيں
سننے کا اتفاق ان کو نہيں ہوتا۔
98
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اﻟﺴ ْﻮ ِء ۭ َو ٰ ّ ُ
َو ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﺨ ُﺬ َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ َﻣﻐ َْﺮ ًﻣﺎ َّوﻳ َ َ َﱰﺑ َّ ُﺺ ﺑ ُ ُِﲂ ادلَّ َوا ۗ ِٕﯨ َﺮ ۭ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َدا ۗ ِٕﯨ َﺮ ُة َّ
اور ان ديہاتيوں ميں سے بعض) (١ايسے ہيں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہيں اس کو جرمانہ
سمجھتے ہيں ) (٢اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہو ) (٣برا وقت ان
ہی پر پﮍنے واال ہے ) (٤اور ﷲ سننے واال جاننے واال ہے۔
٩٨۔ ١اب ان ديہاتيوں کی دو قسميں بيان کی جا رہی ہيں يہ پہلی قسم ہے۔
٩٨۔ُ ٢غرْ م تاوان اور جرمانے کو کہتے ہيں۔ يعنی ايسا خرچ ہو جو انسان کو نہايت ناگواری
سے ناچار کرنا پﮍ جاتا ہے۔
٩٨۔َ ٣د َوائِرُ۔ دَا ئِ َرة کی جمع ہے ،گردش زمانہ يعنی مصائب و آالم يعنی وه منتظر رہتے ہيں کہ
مسلمان زمانے کی گردشوں يعنی مصائب کا شکار ہوں۔
٩٨۔ ٤يہ بد دعا يا خبر ہے کہ زمانے کی گردش ان پر ہی پﮍے۔ کيونکہ وہی اس کے مستحق
ہيں۔
َو ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب َﻣ ْﻦ ﻳُّﺆْ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ َوﻳَﺘَّ ِﺨ ُﺬ َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ ﻗُ ُﺮﺑٰ ٍﺖ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل
اهلل َو َﺻﻠَ ٰﻮ ِت َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ۭ َا َﻻ ٓ ِاﳖَّ َﺎ ُﻗ ْﺮﺑ َ ٌﺔ ﻟَّﮭ ُْﻢ ۭ َﺳـ ُﻴﺪْ ِﺧﻠُ ُﮭ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ

ۧ
ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
اور بعض اہل ديہات ميں ايسے بھی ہيں جو ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھتے ہيں
اور جو کچھ خرچ کرتے ہيں اس کو عند ﷲ قرب حاصل ہونے کا ذريعہ اور رسول ﷲ صلی ﷲ
عليہ وسلم کی دعا کا ذريعہ بناتے ہيں۔ ) (١ياد رکھو کہ ان کا يہ خرچ کرنا بيشک ان کے لئے
تعالی ضرور اپنی رحمت ميں داخل کرے گا ) (٢ﷲ ٰ
موجب قربت ہے ،ان کو ﷲ ٰ
تعالی بﮍی
مغفرت واال بﮍی رحمت واال ہے۔
٩٩۔ ١يہ اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو ﷲ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود ،ﷲ اور
يوم آخرت پر ايمان النے کی توفيق عطا فرمائی۔ اور اس ايمان کی بدولت ان سے وه جہالت بھی
دور فرما دی جو بددينيت کی وجہ سے اہل باديہ ميں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وه ﷲ کی
راه ميں خرچ کرده مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے۔ ﷲ کے قرب کا اور رسول کی دعائيں
لينے کا ذريعہ سمجھتے ہيں۔ يہ اشاره ہے رسول ﷲ کے اس طرز عمل کی طرف ،جو صدقہ
دينے والوں کے بارے ميں آپ تا يعنی آپ ان کے حق ميں دعائے خير فرماتے۔ جس طرح
آل اَبِ ْی
حديث ميں آتا ہے کہ ايک صدقہ النے والے کے لئے آپ نے دعا فرمائی اللﱠہُ ﱠم َ
صلﱢ َعلَی ِ
اَوْ ٰفی )صحيح بخاری نمبر ٤١٦٦صحيح مسلم نمبر  ' (٧٥٦اے ﷲ! ابو اوفی کی آل پر رحمت
نازل فرما ـ'
٩٩۔ ٢يہ خوشخبری ہے کہ ﷲ کا قرب انہيں حاصل ہے اور ﷲ کی رحمت کے وه مستحق ہيں۔
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اهلل َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َو َرﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َو َاﻋَﺪَّ ﻟَﮭ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي َ ْﲢﳤَ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ
ﴈ ّٰ ُ
َواﻟ ٰ ّﺴـ ِﺒ ُﻘ ْﻮ َن ْ َاﻻ َّوﻟُ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﻬٰﺠِ ِﺮْﻳ َﻦ َو ْ َاﻻﻧْ َﺼ ِﺎر َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮ ُﮬ ْﻢ ِ ِاب ْﺣ َﺴ ٍﺎن ۙ َّر ِ َ
َاﺑَﺪً ا ۭ ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ ١٠٠
اور جو مہاجرين اور انصار سابق اور مقدم ہيں اور جتنے لوگ اخالص کے ساتھ ان کے پيرو
ہيں ) (١ﷲ ان سب سے راضی ہوا اور وه سب اس سے راضی ہوئے اور ﷲ نے ان کے لئے
ايسے باغ مہيا کر رکھے ہيں جن کے نيچے نہريں جاری ہوں گی جن ميں وه ہميشہ رہيں گے
) (٢يہ بﮍی کاميابی ہے۔
١٠٠۔ ١اس ميں تين گروہوں کا ذکر ہے ايک مہاجرين کا جنہوں نے دين کی خاطر ،ﷲ اور
رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے حکم پر مکہ اور ديگر عالقوں سے ہجرت کی اور سب کچھ
چھوڑ چھاڑ کر مدينہ آگئے دوسرا انصار جو مدينہ ميں رہائش پذير تھے انہوں نے ہر موقع پر
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدينہ آنے والے مہاجرين کی
خوب پذيرائی اور تواضع کی۔ اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت ميں پيش کر ديا۔ تيسری قسم وه
ہے جو ان مہاجرين و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پيروکار ہيں۔ اس گروه سے مراد
بعض کے نزديک اصطالحی تابعين ہيں جنہوں نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو نہيں ديکھا ليکن
صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف ہوئے اور بعض نے اسے عام رکھا يعنی قيامت تک جتنے
بھی انصار و مہاجرين سے محبت رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان
ہيں ،وه اس ميں شامل ہيں۔ ان ميں اصطالحی تابعين بھی آجاتے ہيں۔
تعالی ان سے راضی ہوگيا کا مطلب ہے۔ کہ ﷲ ٰ
١٠٠۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی نيکياں قبول فرما
ليں ،ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما ديا اور وه ان پر ناراض نہيں۔ کيونکہ اگر ايسا نہ ہوتا
تو ان کے لئے جنت کی نعمتوں کی بشارت کيوں دی جاتی ،جو اس آيت ميں دی گئی ہے۔
َو ِﻣ َّﻤ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب ُﻣ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ړ َو ِﻣ ْﻦ َاﮬْﻞِ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ
ﻋ َِﻈ ْ ٍﲓ ١٠١ۚ
اور کچھ تمہارے گردو پيش والوں ميں اور کچھ مدينے والوں ميں ايسے منافق ہيں کہ نفاق پر
اڑے ) (١ہوئے ہيں ،آپ ان کو نہيں جانتے ) (٢ان کو ہم جانتے ہيں ہم ان کو دوہری سزا ديں
گے ) (٣پھر وه بﮍے بھاری عذاب کی طرف بھيجے جائيں گے۔
١٠١۔١مرد اور تمرد کے معنی ہيں نرمی مالئمت )چکناہٹ( اور تجرد۔ چنانچہ اس شاخ کو جو
بغير پتے کے ہو ،وه گھوڑا جو بغير بال کے ہو ،وه لﮍکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں ،ان سب
صرْ ح ُم َمرﱠد اَیْ ُم َج ﱠر ًد کہا جاتا ہے
کو اَ ْم َر ُد کہا جاتا ہے اور شيشے کو َ
اق( گويا انہوں نے نفاق کے لئے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر ليا ،يعنی اس پر
) َم َر ُدوْ ا َعلَی النﱢفَ ِ
ان کا اصرار ہميشہ رہنے واال ہے
١٠١۔ ٢کتنے واضح الفاظ ميں نبی سے علم غيب کی نفی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے
کی توفيق نصيب ہو۔
١٠١۔ ٣اس سے مراد بعض کے نزديک دنيا کی ذلت و رسوائی اور پھر آخرت کا عذاب ہے اور
بعض کے نزديک دنيا ميں ہی دوہری سزا ہے۔
ڀ َﻣ َﺮد ُْوا ﻋَ َﲇ اﻟ ِﻨّ َﻔ ِﺎق ۣ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﮭ ُْﻢ ۭ َ ْﳓ ُﻦ ﻧ َ ْﻌﻠَ ُﻤﮭ ُْﻢ ۭ َﺳـﻨُ َﻌ ِّﺬﺑُﮭ ُْﻢ َّﻣ َّﺮﺗ ْ َِﲔ ُ َّﰒ ﻳُ َﺮد ُّْو َن ِا ٰﱃ ﻋَ َﺬ ٍاب

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٠٢
َو ٰاﺧ َُﺮ ْو َن ا ْﻋ َ َﱰﻓُ ْﻮا ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِ ْﻢ َﺧﻠَ ُﻄ ْﻮا َ َﲻ ًﻼ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ َّو ٰاﺧ ََﺮ َﺳـ ِﻴّ ًٔـﺎ ۭ َﻋ َﴗ ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﻳ َّ ُﺘ ْﻮ َب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور کچھ لوگ ہيں جو اپنی خطا کے اقراری ہيں ) (١جنہوں نے ملے جلے عمل کئے تھے ،کچھ
بھلے اور کچھ برے ) (٢ﷲ سے اميد ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے ) (٣بالشبہ ﷲ ٰ
تعالی بﮍی
مغفرت واال بﮍی رحمت واال ہے۔
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١٠٢۔ ١يہ وه مخلص مسلمان ہيں جو بغير عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک ميں نبی
کے ساتھ نہيں گئے بلکہ بعد ميں انہيں اپنی غلطی کا احساس ہوگيا ،اور اعتراف گناه کر ليا۔
١٠٢۔ ٢بھلے سے مراد وه اعمال صالحہ ہيں جو جہاد ميں پيچھے ره جانے سے پہلے کرتے
رہے ہيں جن ميں مختلف جنگوں ميں شرکت بھی کی اور ' کچھ برے ' سے مراد يہی تبوک کے
موقع پر ان کا پيچھے رہنا۔
ٰ
١٠٢۔ ٣ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے اميد ،يقين کا فائده ديتی ہے ،يعنی ﷲ تعالی ان کی طرف رجوع
فرما کر ان کے اعتراف گناه کو توبہ کے قائم مقام قرار دے کر انہيں معاف فرما ديا۔
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١٠٣
ﺧ ُْﺬ ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َﺻﺪَ ﻗَـ ًﺔ ﺗ َُﻄﻬّ ُِﺮ ُﮬ ْﻢ َوﺗُ َﺰ ِﻛّﳱْ ِ ْﻢ ﲠِ َﺎ َو َﺻ ِ ّﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن َﺻ ٰﻠﻮﺗ ََﻚ َﺳ َﻜ ٌﻦ ﻟَّﮭ ُْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
آپ ان کے مالوں ميں سے صدقہ ليجئے ،جس کے ذريعہ سے آپ ان کو پاک صاف کر ديں اور
ان کے لئے دعا کيجئے ) (٤بالشبہ آپ کی دعا ان کے لئے موجب اطمينان ہے اور ﷲ ٰ
تعالی
خوب سنتا ہے جانتا ہے۔
ٰ
١٠٣۔ ١يہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ يعنی زکوة بھی ہوسکتی ہے اور نفلی
صدقہ بھی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذريعے سے آپ مسلمانوں کو تطہير اور ان کا
تزکيہ فرما ديں۔ جس سے يہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ٰ
زکوة و صدقات انسان کے اخالق و
کردار کی طہارت و پاکيزگی کا ايک بﮍا ذريعہ ہيں۔ عالوه ازيں صدقے کو صدقہ اس لئے کہا
جاتا ہے کہ يہ اس بات کی داللت کرتا ہے کہ خرچ کرنے واال اپنے دعوائے ايمان ميں صادق
ہے۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لينے والے کے حق ميں
دعائے خير کرنی چاہيے۔ جس طرح يہاں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے پيغمبر کو دعا کرنے کا حکم ديا،
اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اس کے مطابق دعا فرمايا کرتے تھے۔ اس حکم کے عموم سے يہ
استدالل بھی کيا گيا ہے کہ زکوة کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس سے
انکار کرے تو حضرت ابو بکر صديق رضی ﷲ عنہ اور صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم کے طرز
عمل کی روش ميں اس کے خالف جہاد ضروری ہے۔ )ابن کثير(
اهلل ُﮬ َﻮ اﻟﺘَّ َّﻮ ُاب َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٠٤
َاﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺼﺪَ ٰﻗ ِﺖ َو َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ُﮬ َﻮ ﻳ َ ْﻘ َﺒ ُﻞ اﻟﺘَّ ْﻮﺑ َ َﺔ َﻋ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َو َ ْايﺧ ُُﺬ َّ
کيا ان کو يہ خبر نہيں کہ ﷲ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول
فرماتا ہے ) (١اور يہ کہ ﷲ ہی توبہ قبول کرنے ميں کامل ہے۔
١٠٤۔ ١صدقات قبول فرماتا ہے کا مطلب )بشرطيکہ وه حالل کی کمائی سے ہو( اس ميں اضافہ
فرماتا ہے۔ جس طرح حديث ميں آيا ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' ﷲ ٰ
تعالی تمہارے
صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم ميں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے
بچے کی پرورش کرتا ہے ،ح ٰتی کہ ايک کھجور کے برابر صدقہ )بﮍھ بﮍھ کر( احد پہاڑ کی
مثل ہو جاتا ہے )صحيح بخاری(
َوﻗُﻞِ ْ َ
اهلل َ َﲻﻠَ ُ ْﲂ َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۭ َو َﺳ ُ َﱰد ُّْو َن ِا ٰﱃ ﻋ ِ ِٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٠٥ۚ
اﲻﻠُ ْﻮا ﻓَ َﺴ َ َﲑى ٰ ّ ُ
کہہ ديجئے کہ تم عمل کئے جاؤ تمہارے عمل ﷲ خود ديکھ لے گا اور اس کا رسول اور ايمان
والے )بھی ديکھ ليں گے( اور ضرور تم کو اسی کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی
چيزوں کا جاننے واال ہے۔ سو وه تم کو تمہارا سب کيا ہوا بتال دے گا )(١۔
ٰ
١٠٥۔ ١رؤيت کا مطلب ديکھنا اور جاننا ہے۔ يعنی تمہارے عملوں کو ﷲ تعالی ہی نہيں ديکھتا،
بلکہ ان کا علم ﷲ کے رسول اور مومنوں کو بھی )بذريعہ وحی( ہو جاتا ہے )يہ منافقينی کے

Page 434 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ضمن ميں کہا جا رہا ہے( اس مفہوم کی آيت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ يہاں مومنين کا بھی
اضافہ ہے جن کو ﷲ کے رسول کے بتالنے سے علم ہو جاتا ہے۔
َو ٰاﺧ َُﺮ ْو َن ُﻣ ْﺮ َﺟ ْﻮ َن ِ َﻻ ْﻣ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ١٠٦
اهلل ِا َّﻣﺎ ﻳُ َﻌ ِّﺬﺑُﮭ ُْﻢ َوِا َّﻣﺎ ﻳ َ ُﺘ ْﻮ ُب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
اور کچھ اور لوگ ہيں جن کا معاملہ ﷲ کا حکم آنے تک ملتوی ہے ) (١ان کو سزا دے گا ) (٢يا
ان کی توبہ قبول کر لے گا ) (٣اور ﷲ خوب جاننے واال بﮍا حکمت واال ہے۔
١٠٦۔ ١جنگ تبوک ميں پيچھے رہنے والے ايک تو منافق تھے ،دوسرے وه جو بال عذر پيچھے
ره گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر ليا تھا ليکن انہيں معافی عطا نہيں کی
گئی تھی ،اس آيت ميں اس گروه کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر ديا گيا تھا )يہ تين
افراد تھے ،جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔(
١٠٦۔ ٢اگر وه اپنی غلطی پر مصر رہے۔
١٠٦۔ ٣اگر وه خالص توبہ کرليں گے۔
اهلل ﻳ َْﺸﻬَﺪُ ِاﻧَّﮭ ُْﻢ
ﴐ ًارا َّو ُﻛ ْﻔ ًﺮا َّوﺗَ ْﻔ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َوا ِْر َﺻﺎدًا ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َﺣ َﺎر َب ا ٰ ّ َهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َۭوﻟ َ َﻴ ْﺤ ِﻠ ُﻔ َّﻦ ِا ْن َا َردْانَ ٓ ِا َّﻻ اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۭ َو ٰ ّ ُ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا َﻣ ْﺴﺠِ ﺪً ا ِ َ
ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ١٠٧
اور بعض ايسے ہيں جنہوں نے اغراض کے لئے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائيں اور کفر
کی باتيں کريں اور ايمانداروں ميں تفريق ڈاليں اور اس شخص کے قيام کا سامان کريں جو اس
پہلے سے ﷲ اور رسول کا مخالف ہے ) (١اور قسميں کھائيں گے کہ ہم بجز بھالئی کے اور
ہماری کچھ نيت نہيں ،اور ﷲ گواه ہے کہ وه بالکل جھوٹے ہيں )(٢۔
١٠٧۔  ١اس ميں منافقين کی ايک اور نہايت قبيح حرکت کا بيان ہے کہ انہوں نے ايک مسجد
بنائی۔ اور نبی کو باور کرايا کہ ،بارش ،سردی اور اس قسم کے موقع پر بيماروں اور کمزوروں
کو زياده دور جانے ميں دقت پيش آتی ہے ان کی سہولت کے لئے ہم نے يہ مسجد بنائی ہے۔ آپ
وہں چل کر نماز پﮍھيں تاکہ ہميں برکت حاصل ہو۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اس وقت تبوک کے
لئے پايہ رکاب تھے ،آپ نے واپسی پر نماز پﮍھنے کا وعده فرمايا۔ ليکن واپسی پر وحی کے
ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی نے منافقين کے اصل مقاصد کو بےنقاب کر ديا کہ اس سے وه مسلمانوں
کو نقصان پہنچانا ،کفر پھيالنا مسلمانوں کے درميان تفرقہ پيدا کرنا اور ﷲ اور ﷲ کے رسول
کے دشمنوں کے لئے کمين گاه مہيا کرنا چاہتے ہيں۔
ٰ
١٠٧۔  ٢يعنی جھوٹی قسميں کھا کر وه نبی کو فريب دينا چاہتے تھے ليکن ﷲ تعالی آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کو ان کے مکرو فريب سے بچا ليا اور فرمايا کہ ان کی نيت صحيح نہيں اور يہ جو
کچھ ظاہر کر رہے ہيں ،اس ميں جھوٹے ہيں۔
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ َّﻄﻬِّ ِﺮْﻳ َﻦ ١٠٨
َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻢ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َاﺑَﺪً ا ۭ ﻟ َ َﻤ ْﺴﺠِ ٌﺪ ُا ِّﺳ َﺲ ﻋَ َﲇ اﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ِﻣ ْﻦ َا َّولِ ﻳ َ ْﻮ ٍم َا َﺣ ُّﻖ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮ َم ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِر َﺟﺎ ٌل ُّ ِﳛﺒُّ ْﻮ َن َا ْن ﻳ َّ َﺘ َﻄﻬ َُّﺮ ْوا َۭو ٰ ّ ُ
آپ اس ميں کبھی کھﮍے نہ ہوں ) (١البتہ جس مسجد کی بنياد اول دن سے ٰ
تقوی پر رکھی گئی
ہے وه اس الئق ہے کہ آپ اس ميں کھﮍے ہوں ) (٢اس ميں ايسے آدمی ہيں کہ وه خوب پاک
ہونے کو پسند کرتے ہيں ) (٣اور ﷲ ٰ
تعالی خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔
١٠٨۔ ١يعنی آپ نے وہاں جاکر نماز پﮍھنے کا جو وعده فرمايا ،اس کے مطابق وہاں جاکر نماز
نہ پﮍھيں چنانچہ آپ نہ صرف يہ کہ وہاں نماز نہيں پﮍھی بلکہ اپنے چند ساتھيوں کو بھيج کر
مسجد گرا دی اور اسے ختم کر ديا اس سے علماء نے استدالل کيا ہے کہ جو مسجد ﷲ کی
عبادت کی بجائے ،مسلمانوں کے درميان تفريق پيدا کرنے کی غرض سے بنائی جائے ،وه
مسجد ضرار ہے ،اس کو ڈھا ديا جائے تاکہ مسلمانوں ميں تفريق و انتشار پيدا نہ ہو۔
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١٠٨۔ ٢اس سے مراد کونسی مسجد ہے ا؟ اس ميں اختالف بعض نے اسے مسجد قبا اور بعض
نے مسجد نبوی قرار ديا ہے ،سلف کی ايک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثير
فرماتے ہيں کہ آيت سے اگر مسجد قبا مراد ہے تو بعض احاديث ميں مسجد نبوی کو مصداق
قرار ديا گيا ہے ان دونوں کے درميان کوئی فرق نہيں۔ اس لئے کہ اگر مسجد قبا کے اندر يہ
صفت پائی جاتی ہے کہ اول يوم سے ہی اس کی بنياد ٰ
تقوی پر رکھی گئی ہے تو مسجد نبوی تو
بطريق اولی اس صفت کی حال اور اس کی مصداق ہے۔
ٰ
١٠٨۔ ٣حديث ميں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قبا ہيں۔ نبی نے ان سے پوچھا کہ ﷲ تعالی نے
تمہاری طہارت کی تعريف فرمائی ہے ،تم کيا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ڈھيلے استعمال کرنے
کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہيں۔ )بحوالہ ابن کثير کہ يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ
ايسی قديم مسجد ميں نماز پﮍھنا مستحب ہے جو ﷲ وحده ال شريک کی عبادت کی غرض سے
تعمير کی گئی ہوں ،نيز صالحين کی جماعت اور ايسے لوگوں کے ساتھ نماز پﮍھنا مستحب ہے
جو مکمل وضو کرنے اور طہارت و پاکيزگی کا صحيح صحيح اہتمام کرنے والے ہوں۔
َاﻓَ َﻤ ْﻦ َا َّﺳ َﺲ ﺑُﻨْﻴَﺎﻧ َ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ﺗَ ْﻘ ٰﻮى ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
اهلل َو ِرﺿْ َﻮ ٍان ﺧ ْ ٌَﲑ َا ْم َّﻣ ْﻦ َا َّﺳ َﺲ ﺑُﻨْﻴَﺎﻧ َ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ﺷَ َﻔﺎ ُﺟ ُﺮ ٍف َﮬ ٍﺎر ﻓَﺎﳖْ َ َﺎر ِﺑ ٖﻪ ِ ْﰲ انَ ِر َ َهجﲌَّ َ ۭ َو ٰ ّ ُ
١٠٩
پھر آيا ايسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنياد ﷲ سے ڈرنے پر اور ﷲ کی
خوشنودی پر رکھی ہو ،يا وه شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنياد کسی گھاٹی کے کنارے
پر جو کہ گرنے ہی کو ہو ،رکھی ہو ،پھر وه اس کو لے کر آتش دوزخ ميں گر پﮍے ) (١اور ﷲ
ٰ
تعالی ايسے ظالموں کو سمجھ ہی نہيں ديتا۔
١٠٩۔ ١اس ميں مومن اور منافق کے عمل کی مثاليں بيان کی گئی ہيں۔ مومن کا عمل ﷲ کے
ٰ
تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لئے ہوتا ہے۔ جب کہ منافق کا عمل رياکاری اور فساد پر
مبنی ہوتا ہے۔ جو اس حصہ زمين کی طرح جس کے نيچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور
مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وه حصہ نيچے سے کھوکھال ره جاتا ہے۔ جس پر کوئی تعمير کر
لی جائے تو فوراً گر پﮍے۔ ان منافقين کا مسجد بنانے کا عمل بھی ايسا ہی ہے جو انہيں جہنم
ميں ساتھ لے گرے گا۔
ۧ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ
َﻻ ﻳَ َﺰ ُال ﺑُﻨْﻴَﺎﻧُﮭُ ُﻢ َّ ِاذل ْي ﺑَﻨَ ْﻮا ِرﻳْ َﺒ ًﺔ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ َﻘ َّﻄ َﻊ ُﻗﻠُ ْﻮﺑُﮭ ُْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
ان کی يہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہميشہ ان کے دلوں ميں شک کی بنياد پر )کانٹا بن کر(
کھٹکتی رہے گی ،ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہوجائيں ) (١تو خير اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍا
علم واال بﮍی حکمت واال ہے۔
١١٠۔ ١دل پاش پاش ہو جائيں ،کا مطلب موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ يعنی موت تک يہ عمارت ان
کے دلوں ميں مذيد شک و نفاق پيدا کرنے کا ذريعہ بنی رہے گی ،جس طرح کہ بچھﮍے کے
پجاريوں ميں بچھﮍے کی محبت رچ بس گئی تھی۔
اهلل ْاﺷ َﱰٰي ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ َو َا ْﻣ َﻮاﻟَﮭ ُْﻢ ِ َاب َّن ﻟَﮭُ ُﻢ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ۭ ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﻴَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن َوﻳُ ْﻘﺘَﻠُ ْﻮ َن ۣ َو ْﻋﺪً ا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺣﻘًّﺎ ِﰲ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ َو ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴﻞِ
ِا َّن ٰ ّ َ
َواﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن َو َﻣ ْﻦ َا ْو ٰﰱ ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪﻩٖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ْﴩ ْوا ِﺑﺒَ ْﻴ ِﻌ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْي َابﻳ َ ْﻌ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ۭ َو ٰذ ِ َكل ُﮬ َﻮ اﻟْﻔ َْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ ١١١
اهلل ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘﺒ ِ ُ
بال شبہ ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض
خريد ليا ہے کہ ان کو جنت ملے گی )(١۔ وه لوگ ﷲ کی راه ميں لﮍتے ہيں۔ جس ميں قتل کرتے
ہيں اور قتل کئے جاتے ہيں ،اس پر سچا وعده کيا گيا ہے تورات ميں اور انجيل ميں اور قرآن
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ميں اور ﷲ سے زياده اپنے عہد کو کون پورا کرنے واال ہے ) (٢تو تم لوگ اس بيع پر جس کا
تم نے معاملہ ٹھہرايا ہے خوشی مناؤ ) (٣اور يہ بﮍی کاميابی ہے۔
١١١۔ ١يہ ﷲ کے ايک خاص فضل و کرم کا بيان ہے کہ اس نے مومنوں کو ،ان کی جان و مال
کے عوض ،جو انہوں نے ﷲ کی راه ميں خرچ کيے ،جنت عطا فرما دی ،جب کہ يہ جان و مال
بھی اسی کا عطيہ ہے۔ پھر قيمت اور معاوضہ بھی جو عطا کيا يعنی جنت وه نہايت ہی بيش
قيمت ہے۔
ٰ
١١١۔ ٢يہ اسی سودے کی تاکيد ہے کہ ﷲ تعالی نے سچا وعده پچھلی کتابوں ميں بھی اور قرآن
ميں بھی کيا ہے۔ اور ﷲ سے زياده عہد کو پورا کرنے واال کون ہو سکتا ہے۔
١١١۔ ٣يہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے ليکن يہ خوشی اسی وقت منائی جاسکتی ہے جب مسلمان
کو بھی يہ سودا منظور ہو۔ يعنی ﷲ کی راه ميں جان و مال کی قربانی سے انہيں دريغ نہ ہو۔
اﻟﺴﺠِ ﺪُ ْو َن ْ ٰاﻻ ِﻣ ُﺮ ْو َن ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َواﻟﻨَّﺎﻫ ُْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َواﻟْ ٰﺤ ِﻔ ُﻈ ْﻮ َن ِﻟ ُﺤﺪُ ْو ِد ٰ ّ ِ
َﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
اهلل ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
َاﻟﺘَّﺎۗﯨِٕ ُﺒ ْﻮ َن اﻟْ ٰﻌﺒِﺪُ ْو َن اﻟْ ٰﺤ ِﻤﺪُ ْو َن َّ
اﻟﺴﺎۗ ُْﻮ َن ا ٰ ّﻟﺮ ِﻛ ُﻌ ْﻮ َن ٰ ّ
ِٕ
١١٢
وه ايسے ہيں جو توبہ کرنے والے ،عبادت کرنے والے ،حمد کرنے والے ،روزه رکھنے والے
)يا راه حق ميں سفر کرنے والے( رکوع اور سجده کرنے والے ،نيک باتوں کی تعليم کرنے
والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور ﷲ کی حدوں کا خيال رکھنے والے ) (١اور
ايسے مومنين کو خوشخبری سنا ديجئے )(٢۔
١١٢۔ ١يہ انہيں مومنين کی مذيد صفات بيان کی جا رہی ہيں جن کی جانوں اور مالوں کا سودا
ﷲ نے کر ليا ہے ،وه توبہ کرنے والے ،يعنی گناہوں اور فواحش سے بچتے اور اپنے رب کی
عبادت کرنے والے ،زبان سے ﷲ کی حمد اور ثنا بيان کرنے والے اور ديگر ان صفات کے
حامل ہيں جو آيت ميں مذکور ہيں۔ سياحت سے مراد اکثر مفسرين نے روزے ليے ہيں اور اسی
کو ابن کثير نے صحيح ترين اور مشہور ترين قول قرار ديا ہے۔ اور بعض نے اس سے جہاد
مراد ليا ہے۔ تاہم سياحت سے زمين کی سياحت مراد نہيں ہے جس طرح کہ بعض لوگوں نے
سمجھا ہے۔ اسی طرح ﷲ کی عبادت کے ليے پہاڑوں کی چوٹيوں غاروں اور سنسان بيابانوں
ميں جاکر ڈيرے لگا لينا بھی اس سے مراد نہيں ہے۔ کيونکہ يہ رہبانيت اور جوگی پن کا ايک
حصہ ہے جو اسالم ميں نہيں ہے۔ البتہ فتنوں کے ايام ميں اپنے دين کو بچانے کے ليے شہروں
اور آباديوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بيابانوں ميں جاکر رہنے کی اجازت حديث ميں دی گئی
ہے۔ )صحيح بخاری۔ کتاب االيمان ،باب من الدين الفرار من الفتن و کتاب الفتن باب التعرب۔ ای
السکنی مع االعراب۔ فی الفتنہ(
١١٢۔ ٢مطلب يہ ہے کہ مومن کامل وه ہے جو قول اور عمل اسالم کی تعليمات کا عمده نمونہ ہو
اور ان چيزوں سے بچنے واال ہو جن سے ﷲ نے اسے روک ديا ہے اور يوں ﷲ کی حدوں کو
پامال نہيں ،بلکہ ان کی حفاظت کرنے واال ہو۔ ايسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہيں
يہ وه بات ہے جسے قرآن ميں
ٰ)ا َمنُوْ ا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت( کے الفاظ ميں بار بار بيان کيا گيا ہے۔ يہاں اعمال صالحہ کی قدرے
صلِ ٰح ِ
تفصيل بيان کر دی گئی ہے۔
وﱄ ﻗُ ْﺮ ٰﰉ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّ َﲔ ﻟَﮭ ُْﻢ َاﻧَّﮭ ُْﻢ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ ١١٣
َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﻠﻨَّ ِ ِ ّﱯ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ْن ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا ِﻟﻠْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َوﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮٓا ُا ِ ْ
پيغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہيں کہ مشرکين کے لئے مغفرت کی دعا مانگيں
اگرچہ وه رشتہ دار ہی ہوں اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ يہ لوگ دوزخی ہيں )(١۔
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١١٣۔ ١اس کی تفسير صحيح بخاری ميں اس طرح ہے کہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے عم
بزرگوار ابو طالب کا آخری وقت آيا تو آپ ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبد
ﷲ بن ابی اميہ بھی بيٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمايا چچا جان َال اِ ٰلہ اِ ﱠال ﷲ پﮍھ ليں ،تاکہ ميں ﷲ
کے ہاں آپ کے لئے تکرار پيش کر سکوں ،ابو جہل اور عبد ﷲ بن ابی اميہ نے کہا ' اے ابو
طالب کيا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ )يعنی مرتے وقت يہ کيا کرنے لگے ہو؟
ح ٰتی کہ اسی حال ميں ان کا انتقال ہوگيا( نبی نے فرمايا ،جب تک ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے
مجھے روک نہيں ديا جائے گا ميں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا ،جس پر يہ آيت نازل
ہوئی جس ميں مشرکين کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے روک ديا گيا ہے )صحيح بخاری(
سوره قصص کی آيت انک ال تھدی من احببت بھی اسی سلسلے ميں نازل ہوئی۔ مسند احمد کی
ايک روايت ميں ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اپنی والده کے ليے مغفرت کی دعا کرنے
کی اجازت طلب فرمائی ،جس پر يہ آيت نازل ہوئی )مسند احمد ج  ،۵ص  (٣۵۵اور نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے اپنی مشرک قوم کے ليے جو دعا فرمائی تھی اللھم اغفر لقومی فانھم اليعلمون۔
يا ﷲ ميری قوم بےعلم ہے اس کی مغفرت فرما دے ،يہ آيت کے منافی نہيں ہے۔ اس ليے کہ اس
کامطلب ان کے ليے ہدايت کی دعا ہے۔ يعنی وه ميرے مقام و مرتبہ سے ناآشنا ہے ،اسے ہدايت
سے نواز دے تاکہ وه مغفرت کی اہل ہوجائے۔ اور زنده کفار ومشرکين کے ليے ہدايت کی دعا
کرنی جائز ہے۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن ا ْﺳـ ِﺘ ْﻐ َﻔ ُﺎر ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ ِا َّﻻ َﻋ ْﻦ َّﻣ ْﻮ ِﻋﺪَ ٍة َّوﻋَﺪَ َﮬﺎ ٓ ِا َّاي ُﻩ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺗَـ َﺒ َّ َﲔ َ ٗ ٓهل َاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَﺪُ ٌّو ِ ّ ٰ ّ ِهلل ﺗ َ ََّﱪ َا ِﻣﻨْ ُﻪ ۭ ِا َّن ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َ َﻻ َّوا ٌﻩ َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ ١١٤
اور ابراہيم )عليہ السالم( کا اپنے باپ کے لئے دعائے مغفرت کرنا وه صرف وعده کے سبب تھا
جو انہوں نے ان سے وعده کر ليا تھا۔ پھر جب ان پر يہ بات ظاہر ہوگئی کہ ﷲ کا دشمن ہے تو
وه اس سے محض بےتعلق ہوگئے ) (١و اقعی ابراہيم )عليہ السالم( بﮍے نرم دل اور بردبار
تھے )(٢
١١٤۔ ١يعنی ابراہيم عليہ السالم پر بھی جب يہ بات واضح ہوگئی کہ ميرا باپ ﷲ کا دشمن ہے
اور جہنمی ہے تو انہوں نے اس سے اظہار نجات کر ديا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہيں
کی۔
١٤٤۔ ٢اور ابتداء ميں باپ کے لئے مغفرت کی دعا بھی اپنے اسی مزاج کی نرمی اور حليمی
کی وجہ سے کی تھی۔
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ١١٥
َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ُﻴ ِﻀ َّﻞ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َﻫﺪٰ ﯨﮭ ُْﻢ َﺣ ٰ ّﱵ ﻳُ َﺒ ِ ّ َﲔ ﻟَﮭ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
اور ﷲ ايسا نہيں کرتا کہ کسی قوم کو ہدايت کرکے بعد ميں گمراه کردے جب تک کہ ان چيزوں
کو صاف صاف نہ بتال دے جن سے وه بچيں ) (١بيشک ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کو خوب جانتا ہے۔
١١٥۔ ١جب ﷲ ٰ
تعالی نے مشرکين کے حق ميں مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض
صحابہ کو جنہوں نے ايسا کيا تھا يہ انديشہ ال حق ہوا کہ ايسا کرکے انہوں نے گمراہی کا کام تو
نہيں کيا؟ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہيں فرما ديتا ،اس
وقت تک اس پر مؤاخذه بھی نہيں فرماتا نہ اسے گمراہی قرار ديتا ہے البتہ جب ان کاموں سے،
جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر ﷲ ٰ
تعالی اسے گمراه کر ديتا ہے۔ اس لئے جن لوگوں نے اس
حکم سے قبل اپنے فوت شده مشرک رشتے داروں کے لئے مغفرت کی دعائيں کيں ہيں ان کا
مؤاخذه نہيں ہوگا کيونکہ انہيں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہ تھا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۭ َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ٍﲑ ١١٦
ِا َّن ٰ ّ َ
كل َّ
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بال شبہ ﷲ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمين ميں ،وہی جالتا اور مارتا ہے اور تمہارا ﷲ
کے سوا کوئی يار ہے اور نہ کوئی مددگار۔
ﴪ ِة ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﰷ َد ﻳَ ِﺰﻳْ ُﻎ ﻗُﻠُ ْﻮ ُب ﻓَ ِﺮﻳْ ٍﻖ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ ُ َّﰒ اتَ َب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﲠِ ِ ْﻢ َر ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
ﻟَﻘَﺪْ اتَّ َب ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َواﻟْ ُﻤﻬٰﺠِ ِﺮْﻳ َﻦ َو ْ َاﻻﻧ َْﺼ ِﺎر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ ِ ْﰲ َﺳﺎﻋَ ِﺔ اﻟْ ُﻌ ْ َ
١١٧ۙ
ﷲ ٰ
تعالی نے پيغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرين اور انصار کے حال پر بھی جنہوں
نے ايسی تنگی کے وقت پيغمبر کا ساتھ ديا ) (١اس کے بعد ان ميں سے ايک گروه کے دلوں
ميں کچھ تزلزل ہو چال تھا پھر ﷲ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بالشبہ ﷲ ٰ
تعالی ان سب پر
بہت ہی شفيق مہربان ہے۔
١١٧۔ ١جنگ تبوک کے سفر کو ' تنگی کا وقت ' قرار ديا۔ اس لئے کہ ايک تو موسم سخت
گرمی کا تھا دوسرے ،فصليں تيار تھيں ،تيسرے ،سفر خاصا لمبا تھا اور چوتھے وسائل کی بھی
کمی تھی۔ اس لئے اسے )تنگی کا قافلہ يا لشکر( کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لئے ضروری نہيں ہے
کہ پہلے گناه يا غلطی کا ارتکاب ہو۔ اس کے بغير بھی رفع درجات اور غير شعوری طور پر
ہونے والی کوتاہيوں کے لئے توبہ ہوتی ہے۔ يہاں مہاجرين و انصار کے اس سے پہلے گروه
کی توبہ اس مفہوم ميں ہے جنہوں نے بال تأمل نبی کے حکم جہاد پر لبيک کہا۔
١١٧۔٢يہ اس دوسرے گروه کا ذکر ہے جسے مزکوره وجوه سے ابتدا ًء تردد ہوا۔ ليکن پھر جلد
ہی وه اس کيفيت سے نکل آيا اور بخوشی جہاد ميں شريک ہوا۔ دلوں ميں تزلزل سے مراد دين
کے بارے ميں کوئی تزلزل يا شبہ نہيں ہے بلکہ مزکوره دنياوی اسباب کی وجہ سے شريک
جہاد ہونے ميں جو تذبذب اور تردد تھا وه مراد ہے۔
َّوﻋَ َﲇ اﻟﺜ َّ ٰﻠﺜَ ِﺔ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُﺧ ِﻠ ّ ُﻔ ْﻮا ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا ﺿَ ﺎﻗَ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ْ َاﻻ ْر ُض ِﺑ َﻤﺎ َر ُﺣ َﺒ ْﺖ َوﺿَ ﺎﻗَ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﮭ ُْﻢ َو َﻇﻨُّ ْﻮٓا َا ْن َّﻻ َﻣﻠْ َﺠ َﺎ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِا َّﻻ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۭ ُ َّﰒ اتَ َب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻟ َﻴ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮا ۭ
اهلل ُﮬ َﻮ اﻟﺘَّ َّﻮ ُاب َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١١٨ۧ
ِا َّن ٰ ّ َ
اور تين شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ ديا گيا تھا ) (١يہاں تک کہ جب
زمين باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وه خود اپنی جان سے تنگ آگئے )(٢
اور انہوں نے سمجھ ليا کہ ﷲ سے کہيں پناه نہيں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف
رجوع کيا جائے پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وه آئنده بھی توبہ کر سکيں ) (٣بيشک ﷲ
ٰ
تعالی بہت توبہ قبول کرنے واال بﮍا رحم واال ہے۔
١١٨۔ ١خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجون کا ہے يعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر ديا
گيا تھا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ يہ تين صحابہ تھے۔ کعب بن مالک ،مراره
بن ربيع اور ہالل بن اميہ رضی ﷲ عنہم يہ تينوں نہايت مخلص مسلمان تھے۔ اس سے قبل ہر
غزوے ميں شريک ہوتے رہے۔ اس غزوه تبوک ميں صرف بوجہ غفلت شريک نہيں ہوئے بعد
ميں انہيں اپنی غلطی کا احساس ہوا ،تو سوچا کہ ايک غلطی )پيچھے رہنے کی( تو ہو ہی گئی
ہے۔ ليکن اب منافقين کی طرح رسول ﷲ کی خدمت ميں جھوٹا عذر پيش کرنے کی غلطی نہيں
کريں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر ليا اور اس کی سزا کے
لئے اپنے آپ کو پيش کر ديا۔ نبی نے انکے معاملے کو ﷲ ٰ
تعالی کے سپرد کر ديا کہ وه ان کے
بارے ميں کوئی حکم نازل فرمائے گا تاہم اس دوران صحابہ کرام کو ان تينوں افراد سے تعلق
قائم رکھنے ح ٰتی کے بات چيت تک کرنے سے روک ديا اور چاليس راتوں کے بعد انہيں حکم
ديا گيا کہ وه اپنی بيويوں سے بھی دور رہيں مذيد دس دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور
مزکوره آيت نازل ہوئی )اس واقعہ کی پوری تفصيل حضرت کعب بن مالک سے مروی حديث
ميں موجود ہے۔ مالحظہ ہو )صحيح بخاری(
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١١٨۔  ٢يہ ان ايام کی کيفيت کا بيان ہے۔ جس سے سوشل بائيکاٹ کی وجہ سے انہيں گزرنا پﮍا۔
١١٨۔ ٣يعنی پچاس دن کے بعد ﷲ نے ان کی آه و زاری اور توبہ قبول فرمائی۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١١٩
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل َو ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا َﻣ َﻊ ٰ ّ
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو )(١
١١٩۔ ١سچائی ہی کی وجہ سے ﷲ ٰ
تعالی نے ان تينوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما
دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما ديا۔ رضی ﷲ عنہم و رضوا عنہ۔ اس لئے مومنين
کو حکم ديا گيا کہ ﷲ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب يہ ہی کہ جس کے اندر
ٰ
تقوی )يعنی ﷲ کا خوف( ہوگا ،وه سچا بھی ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا ،سمجھ لو کہ اس کا دل
ٰ
تقوی سے خالی ہے۔ اسی لئے حديث ميں آتا ہے کہ مومن سے کچھ اور کوتاہيوں کا صدور تو
ہو سکتا ہے ليکن وه جھوٹا نہيں ہوتا۔
َﻣﺎ َﰷ َن ِ َﻻ ْﮬﻞِ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب َا ْن ﻳ َّ َﺘ َﺨﻠ َّ ُﻔ ْﻮا َﻋ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلِ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ ﻳَ ْﺮﻏَ ُﺒ ْﻮا ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ َﻻ ﻳُ ِﺼ ْﻴ ُﺒﮭ ُْﻢ َﻇ َﻤﺎٌ َّو َﻻ ﻧ ََﺼ ٌﺐ َّو َﻻ
َﻣ ْﺨ َﻤ َﺼ ٌﺔ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﻳُ ِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
اهلل َو َﻻ ﻳ َ َـﻄــــــُٔ ْﻮ َن َﻣ ْﻮ ِﻃﺌًﺎ ﻳ َّ ِﻐ ْﻴﻆُ ْاﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر َو َﻻ ﻳَﻨَﺎﻟُ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻋَﺪُ ٍّو ﻧ َّ ْﻴ ًﻼ ِا َّﻻ ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻟَﮭ ُْﻢ ِﺑ ٖﻪ َ َﲻ ٌﻞ َﺻﺎ ِﻟ ٌﺢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
١٢٠ۙ
مدينہ کے رہنے والوں کو اور جو ديہاتی ان کے گردو پيش ہيں ان کو يہ زيبا نہيں تھا کہ رسول
ﷲ کو چھوڑ کر پيچھے ره جائيں ) (١اور نہ يہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزيز سمجھيں
) (٢يہ اس سبب سے کہ ) (٣ان کو ﷲ کی راه ميں جو پياس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو
بھوک لگی اور جو کسی ايسی جگہ چلے جو کفار کے لئے موجب غيظ ہوا ہو ) (٤اور دشمنوں
کی جو خبر لی ) (٥ان سب پر ان کا )ايک ايک( نيک کام لکھا گيا۔ يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی مخلصين کا
اجر ضائع نہيں کرتا۔
١٢٠۔ ١جنگ تبوک ميں شرکت کے لئے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی ،اس لئے معزورين،
بوڑھے اور ديگر شرعی عذر رکھنے والوں کے عالوه۔ سب کے لئے اس ميں شرکت ضروری
تھی ليکن پھر بھی جو مدينہ يا اطراف مدينہ ميں اس جہاد ميں شريک نہيں ہوئے۔ ﷲ ٰ
تعالی ان
کو لعنت مالمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول ﷲ سے پيچھے نہيں رہنا چاہيے تھا۔
١٢٠۔ ٢يعنی يہ بھی ان کے لئے زيبا نہيں کہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کرليں اور رسول ﷲ کی
جان کے تحفظ کا انہيں خيال نہ ہو۔ بلکہ انہيں رسول کے ساتھ ره کر اپنے سے زياده ان کی
تحفظ کا اہتمام کرنا چاہئے۔
ک سے پيچھے نہ رہنے کی علت بيان کی جا رہی ہے۔ يعنی انہيں اس لئے پيچھے
١٢٠۔ٰ ٣ذ لِ َ
نہيں رہنا چايئے کہ ﷲ کی راه ميں انہيں جو پياس ،تھکاوٹ ،بھوک پہنچے گی يا ايسے اقدام،
جن سے کافروں کے غيظ و غضب ميں اضافہ ہوگا ،اسی طرح دشمنوں کے آدميوں کو قتل يا ان
کو قيدی بناؤ گے ،يہ سب کے سب کام عمل صالح لکھے جائيں گے يعنی عمل صالح صرف
يہی نہيں ہے کہ آدمی مسجد ميں يا کسی ايک گوشے ميں بيٹھ کر نوافل ،تالوت ،ذکر ٰالہی وغيره
حتی کہ وه کاروائياں بھی جن سے
کرے بلکہ جہاد ميں پيش آنے والی ہر تکليف اور پريشانیٰ ،
دشمن کے دلوں ميں خوف پيدا ہو يا غيظ بھﮍکے ،ان ميں سے ہر ايک چيز ﷲ کے ہاں عمل
صالح لکھی جائے گی ،اس لئے محض شوق عبادت ميں بھی جہاد سے گريز صحيح نہيں ،چہ
جائے کہ بغير عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے؟
١٢٠۔ ٤اس سے مراد پياده ،يا گھوڑوں وغيره پر سوار ہو کر ايسے عالقوں سے گزرنا ہے کہ
ان کے قدموں کی چابوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزه طاری ہو جائے
اور ان کی آتش غيظ بھﮍک اٹھے
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١٢٠۔ ٥دشمن سے 'کوئی چيز ليتے ہيں يا ان کی خبر ليتے ہيں ' سے مراد ،ان کے آدميوں کو
قتل يا قيدی کرتے ہيں يا انہيں شکست سے دو چار کرتے اور مال غنيمت حاصل کرتے ہيں۔
اهلل َا ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٢١
َو َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ﻧ َ َﻔ َﻘ ًﺔ َﺻ ِﻐ ْ َﲑ ًة َّو َﻻ َﻛﺒ ْ َِﲑ ًة َّو َﻻ ﻳَـ ْﻘ َﻄ ُﻌ ْﻮ َن َوا ِد ًاي ِا َّﻻ ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻟَﮭ ُْﻢ ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰﻳَﮭُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اور جو کچھ چھوٹا بﮍا انہوں نے خرچ کيا اور جتنے ميدان ان کو طے کرنے پﮍے ) (١يہ سب
بھی ان کے نام لکھا گيا تاکہ ﷲ ٰ
تعالی ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔
١٢١۔ ١پہاڑوں کے ميدان اور پانی کی گزرگاه کو وادی کہتے ہيں۔ مراد يہاں مطلق وادياں اور
عالقے ہيں۔ يعنی ﷲ کی راه ميں تھوڑا يا زياده جتنا بھی خرچ کرو گے اسی طرح جتنے بھی
ميدان طے کرو گے) ،يعنی جہاد ميں تھوڑا يا زياده سفر کرو گے( يہ سب نيکياں تمہارے نامہ
اعمال ميں درج ہونگی جن پر ﷲ ٰ
تعالی اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﻟ َﻴ ْﻨ ِﻔ ُﺮ ْوا َﰷۗﻓ َّ ًﺔ ۭ ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﻧَﻔ ََﺮ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ ِﻓ ْﺮﻗَـ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻨﮭ ُْﻢ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِﻟ ّ َﻴ َﺘ َﻔﻘَّﻬُ ْﻮا ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َو ِﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ ُر ْوا ﻗَ ْﻮ َﻣﮭ ُْﻢ ِا َذا َر َﺟ ُﻌ ْﻮٓا ِاﻟَﳱْ ِ ْﻢ ﻟ َ َﻌﻠَّﮭ ُْﻢ َ ْﳛ َﺬ ُر ْو َن ١٢٢ۧ
ِٕ
اور مسلمانوں کو يہ نہ چاہيے کہ سب کے سب نکل کھﮍے ہوں سو ايسا کيوں نہ کيا جائے کہ
ان کی ہر بﮍی جماعت ميں سے ايک چھوٹی جماعت جايا کرے تاکہ وه دين کی سمجھ بوجھ
حاصل کريں اور تاکہ يہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وه ان کے پاس آئيں ،ڈرائيں تاکہ وه ڈر جائيں
)(١۔
١٢٢۔ ١بعض مفسرين کے نزديک اس کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے۔ اور مطلب يہ کہ پچھلی
آيت ميں جب پيچھے رہنے والوں کے لئے سخت وعيد اور لعنت مالمت بيان کی گئی تو صحابہ
کرام بﮍے محتاط ہوگئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس ميں شريک ہونے
کی کوشش کرتے۔ آيت ميں انہيں حکم ديا گيا ہر جہاد اس نوعيت کا نہيں ہوتا کہ جس ميں ہر
شخص کی شرکت ضروری ہو )جيسا کہ تبوک ميں ضروری تھا( بلکہ گروه کی ہی شرکت کافی
ہے۔ يعنی ايک گروه جہاد پر چال جائے اور ايک گروه پيچھے رہے ،جو دين کا علم حاصل
کرے۔ اور جب مجاہدين واپس آئيں تو انہيں بھی احکام دين سے آگاه کر کے انہيں ڈرائيں۔
دوسری تفسير اس کی يہ ہے کہ اس آيت کا تعلق جہاد سے نہيں ہے بلکہ اس ميں علم دين کا علم
حاصل کرنے کے ليے اپنا گھربار چھوڑيں اور مدارس ومراکز علم ميں جا کر اسے حاصل
کريں اور پھر آکر اپنی قوم ميں وعظ ونصيح کريں۔ دين ميں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب
اوامرونواہی کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اوامر الہی کو بجا السکے اور نواہی سے دامن کشاں
رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فريضہ سر انجام دے۔
اهلل َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ١٢٣
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻗَﺎ ِﺗﻠُﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﻠُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻜﻔَّ ِﺎر َوﻟْ َﻴﺠِ ﺪُ ْوا ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻏﻠْ َﻈ ًﺔ ۭ َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ان کفار سے لﮍو جو تمہارے آس پاس ہيں ) (١اور ان کے لئے تمہارے اندر
سختی ہونی چاہيے ) (٢اور يہ يقين رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔
١٢٣۔ ١اس ميں کافروں سے لﮍنے کا ايک اہم اصول بيان کيا گيا ہے۔ کافروں سے جہاد کرنا
ہے جيسا کہ رسول ﷲ نے پہلے جزيره ،عرب ميں آباد مشرکين سے قتال کيا ،جب ان سے فارغ
ہوگئے اور ﷲ ٰ
تعالی نے مکہ ،طائف ،يمن ،يمامہ ،ہجر ،خيبر ،حضر موت وغيره ممالک پر
مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما ديا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسالم ميں داخل ہوگئے،
تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمايا اور  ٩ہجری ميں روميوں سے قتال کے لئے تبوک
تشريف لے گئے جو جزيره ،عرب سے قريب ہے اسی کے مطابق آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی
وفات کے بعد خلفائے راشدين نے روم کے عيسائيوں سے قتال فرمايا ،اور ايران کے مجوسيوں
سے جنگ کی۔
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١٢٣۔ ٢يعنی کافروں کے لئے ،مسلمانوں کے دلوں ميں نرمی نہيں سختی ہونی چاہيے جيسا کہ
ُح َما ۗ◌ ُء بَ ْينَھُ ْم( 48۔ الفتح (29:صحابہ کی صفت بيان کی گئی ہے۔ اسی
ار ر َ
) اَ ِش ﱠدا ۗ◌ ُء َعلَي ْال ُكفﱠ ِ
طرح )اَ ِذلﱠ ٍة َعلَي ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ اَ ِع ﱠز ٍة َعلَي ْال ٰكفِ ِر ْينَ ( 5۔ المائده (54:اہل ايمان کی صفت ہے۔
ﴩ ْو َن ١٢٤
َوِا َذا َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰﻟ َ ْﺖ ُﺳ ْﻮ َر ٌة ﻓَ ِﻤ ْﻨﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل َاﻳ ُّ ُ ْﲂ َزا َدﺗْ ُﻪ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ ِاﻳْ َﻤﺎانً ۚ ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻓَ َﺰا َدﺗْﮭ ُْﻢ ِاﻳْ َﻤﺎانً َّو ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺒْ ِ ُ
اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقين کہتے ہيں کہ اس سورت نے تم ميں
سے کس کے ايمان کو زياده کيا ) (١سو جو لوگ ايماندار ہيں اس سورت نے ان کے ايمان کو
زياده کيا ہے اور وه خوش ہو رہے ہيں )(٢۔
١٢٤۔ ١اس سورت ميں منافقين کے کردار کی نقاب کشائی کی گئی ہے ،يہ آيات اس کا بقيہ اور
تتمہ ہيں۔ اس ميں بتاليا جا رہا ہے جب ان کی غير موجودگی ميں کوئی سورت يا اس کا کوئی
حصہ نازل ہوتا ہے اور ان کے علم ميں بات آتی تو وه ٹھٹھہ اور مذاق کے طور پر آپس ميں
ايک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم ميں سے کس کے ايمان ميں اضافہ ہوا ہے۔
١٢٤۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ايمان کے ايمان ميں اضافہ
ہوتا ہے اور وه اپنے ايمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہيں۔ يہ آيت بھی اس بات پر دليل ہے کہ
ايمان ميں کمی بيشی ہوتی ہے جس طرح کہ محدثين کا مسلک ہے۔
َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض ﻓَ َﺰا َدﺗْﮭ ُْﻢ ِر ْﺟ ًﺴﺎ ِا ٰﱃ ِر ْﺟ ِﺴﻬ ِْﻢ َو َﻣﺎﺗ ُْﻮا َو ُﮬ ْﻢ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن ١٢٥
اور جن کے دلوں ميں روگ ہے اس سورت نے ان ميں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بﮍھا
دی اور وه حالت کفر ہی ميں مر گئے )(١
١٢٥۔ ١روگ سے مراد نفاق اور آيات ٰالہی کے بارے ميں شکوک و شبہات ہيں۔ فرمايا  :البتہ يہ
سورت منافقين کو ان کے نفاق اور خبث ميں اور بﮍھاتی اور وه اپنے کفر و نفاق ميں اس طرح
پختہ تر ہو جاتے ہيں کہ انہيں توبہ کی توفيق نصيب نہيں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا
ہے جس طرح ﷲ ٰ
تعالی نے دوسرے مقام پر فرمايا ' ہم قرآن ميں ايسی چيزيں نازل کرتے ہيں
جو مومنين کے لئے شفا اور رحمت ہيں۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی ان ظالموں کے خسارے ميں اضافہ ہی
فرماتا ہے ،يہ گويا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدايت پاتے ہيں۔ وہی
باتيں ان کی ضاللت و ہالکت کا باعث ثابت ہوتی ہيں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معده
بگﮍ جائے ،تو وہی غذائيں ،جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہيں ،اس کی بيماری ميں
مذيد بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہيں۔
َا َو َﻻ ﻳَ َﺮ ْو َن َاﻧَّﮭ ُْﻢ ﻳُ ْﻔﺘَ ُﻨ ْﻮ َن ِ ْﰲ ُ ِ ّ
ﰻ ﻋَﺎ ٍم َّﻣ َّﺮ ًة َا ْو َﻣ َّﺮﺗ ْ َِﲔ ُ َّﰒ َﻻ ﻳ َ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮ َن َو َﻻ ُﮬ ْﻢ ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ١٢٦
اور کيا ان کو نہيں دکھالئی ديتا کہ يہ لوگ ہر سال ايک بار يا دو بار کسی نہ کسی آفت ميں
پھنستے رہتے ہيں ) (١پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصيحت قبول کرتے ہيں۔
١٢٦۔ ١يفتنون کے معنی ہيں آزمائے جاتے ہيں۔ آفت سے مراد يا تو آسمانی آفات ہيں ً
مثال قحط
سالی وغيره )مگر يہ بعيد ہے( يا جسمانی بيمارياں اور تکاليف ہيں يا غزوات ہيں جن ميں
شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سياق کالم کے اعتبار سے يہ مفہوم زياده صحيح
ہے۔
َوِا َذا َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰﻟ َ ْﺖ ُﺳ ْﻮ َر ٌة ﻧ ََّﻈ َﺮ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﮭ ُْﻢ ِا ٰﱃ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ ﻫ َْﻞ ﻳَ ٰﺮ ُ ْ
اهلل ﻗُﻠُ ْﻮﺑَﮭ ُْﻢ ِ َابﻧَّﮭ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬُ ْﻮ َن ١٢٧
ﴏ َف ٰ ّ ُ
ْﴫﻓُ ْﻮا ۭ َ َ
ﯨﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ ُ َّﰒ اﻧ َ َ
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جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ايک دوسرے کو ديکھنے لگتے ہيں کہ تم کو کوئی
ديکھتا تو نہيں پھر چل ديتے ہيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی نے ان کا دل پھير ديا اس وجہ سے کہ وه
بےسمجھ لوگ ہيں )(٢۔
١٢٧۔ ١يعنی ان کی موجودگی ميں سورت نازل ہوتی جس ميں منافقين کی شرارتوں اور
سازشوں کی طرف اشاره ہوتا تو پھر يہ ديکھ کر کہ مسلمان انہيں ديکھ تو نہيں رہے ،خاموشی
سے کھسک جاتے۔
ٰ
١٢٧۔ ٢يعنی آيات الہی ميں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ﷲ نے ان کے دلوں کو خير اور
ہدايت سے پھير ديا ہے۔
ﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِّﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻣﺎ َﻋ ِﻨﱲُّ ْ َﺣ ِﺮﻳْ ٌﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِابﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َر ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١٢٨
تمہارے پاس ايک ايسے پيغمبر تشريف الئے ہيں جو تمہاری جنس سے ہيں ) (١جن کو تمہارے
نقصان کی بات نہايت گراں گزرتی ہے ) (٢جو تمہارے فائدے کے بﮍے خواہش مند رہتے ہيں
) (٣ايمانداروں کے ساتھ بﮍے شفيق اور مہربان ہيں )(٤۔
١٢٨۔ ١سورت کے آخر ميں مسلمانوں پر نبی کی صورت ميں جو احسان عظيم فرمايا گيا ،اس
کا ذکر کيا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت يہ بيان فرمائی کہ وه تمہاری جنس سے يعنی جنس
بشريت سے ہيں )وه نور يا اور کچھ نہيں( جيسا کہ فساد عقيده کے شکار لوگ عوام کو اس قسم
کے گورکھ دھندے ميں پھنساتے ہيں۔
١٢٨۔َ ٢ع ْنت ايسی چيزيں جن سے انسان کو تکليف ہو ،اس ميں دنياوی مشقتيں اور آخروی
عذاب دونوں آجاتے ہيں ،اس پيغمبر پر ،تمہاری ہر قسم کی تکليف و مشقت گراں گزرتی ہے۔
اسی لئے آپ نے فرمايا اِ ﱠن ٰھ َذا ال ﱢدينَ يُسر بيشک يہ دين آسان ہے اور ميں آسان دين حنيفی دے
کر بھيجا گيا ہوں۔
١٢٨۔ ٣تمہاری ہدايت اور تمہاری دينوی آخروی کے فائدے کے خواہشمند ہيں اور تمہارا جہنم
ميں جانا پسند نہيں فرماتے۔ اسی لئے آپ نے فرمايا کہ ' ميں تمہيں تمہاری پشتوں سے پکﮍ پکﮍ
کر کھنچتا ہوں ليکن تم مجھ سے دامن چھﮍا کر زبردستی نار جہنم ميں داخل ہوتے ہو )صحيح
بخاری(
ٰ
١٢٨۔ ٤يہ آپ کی چوتھی صفت بيان کی گئی ہے۔ يہ ساری خوبياں آپ کے اعلی اخالق اور
کريمانہ صفات کی مظہر ہيں۔ يقينا آپ صاحب خلق عظيم ہيں۔
اهلل ڶ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ ۭﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ َو ُﮬ َﻮ َر ُّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ١٢٩ۧ
ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ُﻘ ْﻞ َﺣ ْﺴـ ِ َﱯ ٰ ّ ُ
پھر اگر روگردانی کريں ) (١تو آپ کہہ ديجئے کہ ميرے لئے ﷲ کافی ہے ) (٢اس کے سوا
کوئی معبود نہيں ،ميں نے اسی پر بھروسہ کيا اور وه بﮍے عرش کا مالک ہے )(٣
١٢٩۔ ١يعنی آپ کی الئی ہوئی شريعت اور دين رحمت سے۔
١٢٩۔ ٢جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکرو فريب سے مجھے بچا لے گا۔
١٢٩۔ ٣حضرت ابو الدردا فرماتے ہيں کہ جو شخص يہ آيت َح ْسبِ َی ٰ ّ
ﷲُ )اآل يۃَ( صبح اور شام
سات سات مرتبہ پﮍھ لے گا ،ﷲ ٰ
تعالی اس کے ہموم )فکر و مشکالت( کو کافی ہو جائے گا۔
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سورة يونس
)سورة يونس ۔ سوره نمبر  ١٠۔ تعداد آيات (١٠٩

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو نہايت مہربان بﮍا رحم واال ہے
يہ سورت مکی ہے البتہ اس کی دو آيات اور بعض نے تين کو مدنی قرار ديا ہے۔
اﻟ ۗ ٰﺮ ۣ ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ Ǻ
الر يہ پُر حکمت کتاب کی آيتيں ہيں )(١
١۔ ١اَ ْل َح ِکي ِْم ،کتاب يعنی قرآن مجيد کی صفت ہے۔ اس کے ايک تو وہی معنی ہيں جو ترجمے
ميں اختيار کئے گئے ہيں۔ اس کے اور بھی کئی معنی کئے گئے ہيں مثالً اَ ْل ُمحْ َک ْم ،يعنی حالل و
حرام اور حدود و احکام ميں محکم )مضبوط( ہے۔ حکيم بمعنی حاکم۔ يعنی اختالفات ميں لوگوں
کے درميان فيصلہ کرنے والی کتاب ،يعنی ﷲ ٰ
تعالی نے اس ميں عدل و انصاف کے ساتھ
فيصلے کئے ہيں۔
َﴩ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا َّن ﻟَﮭ ُْﻢ ﻗَﺪَ َم ِﺻﺪْ ٍق ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ڼ ﻗَﺎ َل اﻟْ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟ َ ٰﺴ ِﺤ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ
اَ َﰷ َن ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َ َﲺ ًﺒﺎ َا ْن َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ َر ُﺟﻞٍ ِ ّﻣﻨْﮭ ُْﻢ َا ْن َاﻧْ ِﺬ ِر اﻟﻨَّ َﺎس َوﺑ ِ ّ ِ
Ą
کيا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ) (١ہوا کہ ہم نے ان ميں سے ايک شخص کے پاس وحی
بھيج دی کہ سب آدميوں کو ڈرائيے اور جو ايمان لے آئے ان کو يہ خوشخبری سنائيے کہ ان
کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ) (٢ملے گا ،کافروں نے کہا کہ يہ شخص تو بالشبہ
صريح جادوگر ہے )(٣۔
٢۔ ١استفہام انکار تعجب کے لئے ہے ،جس ميں توبيخ کا پہلو بھی شامل ہے يعنی اس بات پر
تعجب نہيں ہونا چاہيے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے انسانوں ميں سے ہی ايک آدمی کو وحی و رسالت کے
لئے چن ليا ،کيونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وه صحيح معنوں ميں انسان کی رہنمائی
کر سکتا ہے۔ اگر وه کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ يا جن ہوتا اور وه دونوں ہی صورتوں
ميں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ،اس لئے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کی بجائے
وحشت محسوس کرتا دوسرے ،ان کے لئے اس کو ديکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر ہم کسی
جن يا فرشتے کا انسانی قالب ميں بھيجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ يہ تو ہماری طرح کا ہی
انسان ہے۔ اس لئے ان کے اس تعجب ميں کوئی معقوليت نہيں ہے۔
ق( کا مطلب ،بلند مرتبہ ،اجر حسن اور وه اعمال صالحہ ہيں جو ايک مومن آگے
٢۔) ٢قَ َد َم ِ
ص ْد ٍ
بھيجتا ہے۔
٢۔ ٣کافروں کو جب انکار کے لئے بات نہيں سوجھتی تو يہ کہہ کر چھٹکاره حاصل کر ليتے
ہيں کہ يہ تو جادوگر ہے۔ نعوذ با ۔
اهلل َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ُﻩ ۭ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘ ٰﻮى ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ﻳُﺪَ ﺑ ّ ُِﺮ ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ ۭ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ِﻔ ْﻴﻊ ٍ ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِا ْذ ِﻧ ٖﻪ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ِا َّن َرﺑ َّ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
َاﻓَ َﻼ ﺗَ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن Ǽ
بال شبہ تمہارا رب ﷲ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ روز ميں پيدا کر ديا پھر عرش
قائم ہوا ) (١وه ہر کام کی تدبير کرتا ہے ) (٢اس کی اجازت کے بغير کوئی اس کے پاس
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سفارش کرنے واال نہيں ) (٣ايسا ﷲ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو ) (٤کيا تم پھر
بھی نصيحت نہيں پکﮍتے۔
٣۔ ١اس کی وضاحت کے لئے ديکھئے سوره اعراف آيت  ٥٤کا حاشيہ۔
٣۔ ٢يعنی آسمان و زمين کی تخليق کرکے اس نے ان کو يوں ہی نہيں چھوڑ ديا ،بلکہ ساری
کائنات کا نظم و تدبير وه اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس ميں تصادم نہيں ہوا ،ہرچيز
اس کے حکم پر اپنے اپنے کام ميں مصروف ہے۔
٣۔ ٣مشرکين و کفار ،جو اصل ' مخاطب تھے ،ان کا عقيده تھا کہ يہ بت ،جن کی وه عبادت
کرتے تھے ﷲ کے ہاں ان کی شفاعت کريں گے اور ان کو ﷲ کے عذاب سے چھﮍوائيں گے۔
ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،وہاں ﷲ کی اجازت کے بغير کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہيں ہوگی۔
اور يہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لئے ہوگی جن کے لئے ﷲ ٰ
تعالی پسند فرمائے گا۔
٣۔ ٤يعنی ايسا ﷲ ،جو کائنات کا خالق بھی ہے اس کا مدبر و منتطم بھی عالوه ازيں تمام
اختيارات کا بھی کلی طرح پر وہی مالک ہے ،وہی اس الئق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔
ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َۭو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
ﴍابٌ ِ ّﻣ ْﻦ َ ِﲪ ْ ٍﲓ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴ ِ
اهلل َﺣﻘًّﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ْﺒﺪَ ؤُا اﻟْ َﺨﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ﻂ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟَﮭ ُْﻢ َ َ
َّوﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن Ć
تم سب کو ﷲ ہی کے پاس جانا ہے ،ﷲ نے سچا وعده کر رکھا ہے ،بيشک وہی پہلی بار بھی
پيدا کرتا ہے پھر وہی دوباره بھی پيدا کرے گا تاکہ ايسے لوگوں کو جو کہ ايمان الئے اور انہوں
نے نيک کام کئے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کيا ان کے واسطے کھولتا
ہوا پانی پينے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے )(١۔
٤۔ ١اس آيت ميں قيامت کے وقوع ،بارگاه ٰالہی ميں سب کی حاضری اور جزا سزا کا بيان ہے،
يہ مضمون قرآن کريم ميں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بيان ہوا ہے۔
اهلل ٰذ ِ َكل ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۚ ﻳُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
ﺎب ۭ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اﻟﺴـ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ِﺤ َﺴ َ
ُﮬ َﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ ِﺿ َﻴﺎۗ ًء َّواﻟْﻘَ َﻤ َﺮ ﻧ ُْﻮ ًرا َّوﻗَﺪَّ َر ٗﻩ َﻣﻨَ ِﺎز َل ِﻟ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻋَﺪَ َد ِ ّ
Ĉ
وه ﷲ ٰ
تعالی ايسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنايا اور چاند کو نورانی بنايا ) (١اور اس کے
لئے منزليں مقرر کيں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر ليا کرو ) (٢ﷲ ٰ
تعالی نے يہ
چيزيں بےفائده نہيں پيدا کيں۔ وه يہ دالئل ان کو صاف صاف بتال رہا ہے جو دانش رکھتے ہيں۔
٥۔ ١ضياء ضوء کے ہم معنی ہے۔ مضاف يہاں محذوف ہے ذات ضياء والقمر ذانور ،سورج کو
چمکنے واال اور چاند کو نور واال بنايا۔ يا پھر انہيں مبالغے پر محمول کيا جائے گويا کہ يہ بذات
خود ضيا اور نور ہيں۔ آسمان و زمين کی تخليق اور ان کی تدبير کے ذکر کے بعد بطور مثال
کچھ اور چيزوں کا ذکر کيا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبير کائنات سے ہے جس ميں سورج اور
چاند کو بنيادی اہميت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت اور تپش اور اس کی روشنی ،کس قدر
ناگزير ہے اس سے ہر با شعور آدمی واقف ہے۔ اسی طرح چاند کی نورانيت کا جو لطف اور
اس کے فوائد ہيں ،وه بھی محتاج بيان نہيں۔ حکما کا خيال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے
اور چاند کی نورانيت ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے )فتح القدير(
٥۔ ٢يعنی ہم نے چاند کی چال کی منزليں مقرر کردی ہيں ان منزلوں سے مراد مسافت ہے جو
وه ايک رات اور ايک دن ميں اپنی مخصوص حرکت يا چال کے ساتھ طے کرتا ہے يہ ٢٨
منزليں ہيں۔ ہر رات کو ايک منزل پر پہنچتا ہے جس ميں کبھی خطا نہيں ہوتی۔ پہلی منزل ميں
وه چھوٹا اور باريک نظر آتا ہے ،پھر بتدريخ بﮍا ہوتا جاتا ہے ٰ
حتی کے چودھويں شب يا
چودھويں منزل پر وه مکمل )بدر کامل( ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وه سکﮍنا اور باريک ہونا
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شروع ہو جاتا ہے ح ٰتی کے آخر ميں ايک يا دو راتيں چھپا رہتا ہے۔ اور پھر ہالل بن کر طلوع
ہو جاتا ہے۔ اس کا فائده يہ بيان کيا گيا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔
يعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہينے اور سال بنتے ہيں۔ جن سے تمہيں ہرچيز کا
حساب کرنے ميں آسانی رہتی ہے۔ يعنی سال  ١٢مہينے کا ،مہينہ  ٣٠،٢٩دن کا ايک دن ٢٤
گھنٹے يعنی رات اور دن کا۔ جو ايام استوا ميں  ١٢ ،١٢گھنٹے اور سردی گرمی ميں کم و بيش
ہوتے ہيں ،عالوه ازيں دينوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل قمر سے وابستہ نہيں۔ دينی منافع
بھی حاصل ہوتے ہيں۔ اس طلوع بالل سے حج ،صيام رمضان ،اشہر حرم اور ديگر عبادات کی
تعين ہوتی ہے جن کا اہتمام ايک مومن کرتا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳَّﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن Č
ِا َّن ِﰲ ا ْﺧ ِﺘ َﻼ ِف اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر َو َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل ِﰲ َّ
بال شبہ رات اور دن کے يکے بعد ديگرے آنے ميں اور ﷲ ٰ
تعالی نے جو کچھ آسمانوں اور
زمين ميں پيدا کيا ہے ان سب ميں ان لوگوں کے واسطے دالئل ہيں جو ﷲ کا ڈر رکھتے ہيں۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻟ َﻘﺎۗ َءانَ َو َرﺿُ ْﻮا ِابﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْاﻃ َﻤ َﺎﻧ ُّْﻮا ﲠِ َﺎ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﮬ ْﻢ ﻋ َْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٰﻏ ِﻔﻠُ ْﻮ َن Ċۙ
جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا يقين نہيں ہے اور وه دنياوی زندگی پر راضی ہوگئے اور اس
ميں جی لگا بيٹھے ہيں اور جو لوگ ہماری آيتوں سے غافل ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻣ ْﺎ ٰوﯨﮭُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎر ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُ ْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن Ď
ِٕ
ايسے لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﳞَ ْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َرﺑُّﮭ ُْﻢ ِ ِابﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ۚ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ ِ ُﻢ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨّ ِﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ Ḍ
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
يقينا ً جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام کئے ان کا رب ان کو ان کے ايمان کے سبب
ان کے مقصد تک پہنچا دے گا ) (١نعمت کے باغوں ميں جن کے نيچے نہريں جاری ہونگی۔
٩۔ ١اس کے ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کہ دنيا ميں ايمان کے سبب قيامت والے دن
ﷲ ٰ
تعالی ان کے لئے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا ،بعض کے نزديک يہ مدد مانگنے
کے لئے ہے اور معنی يہ ہونگے کہ ﷲ ٰ
تعالی قيامت والے دن ان کے لئے ايک نور مہيا
فرمائے گا جس کی روشنی ميں وه چليں گے ،جيسا کہ سوره حديد ميں اس کا ذکر آتا ہے۔

َدﻋ ْٰﻮﯨﮭ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ اﻟ ٰﻠ ّﻬُ َّﻢ َو َ ِﲢﻴَّ ُﺘﮭُ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﺳ ٰ ٌﲅ ۚ َو ٰا ِﺧ ُﺮ َدﻋ ْٰﻮﯨﮭ ُْﻢ َا ِن اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠ َ ِﻤ ْ َﲔ ۧ ١0
ان کے منہ سے يہ بات نکلے گی ' سبحان ﷲ ' ) (١اور ان کا باہمی سالم يہ ہوگا ' السالم عليکم '
اور ان کی اخير بات يہ ہوگی تمام تعريفيں ﷲ کے لئے ہيں جو سارے جہان کا رب ہے۔
١٠۔ ١يعنی اہل جنت ﷲ کی حمد و تسبيح ميں ہر وقت تعريف کرتے رہيں گے۔ جس طرح حديث
ميں آتا ہے کہ ' اہل جنت کی زبانوں پر تسبيح و تحميد کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس
کا الہام کيا جاتا ہے ،يعنی جس طرح بے اختيار سانس کی آمدورفت رہتی ہی ،اسی طرح اہل
جنت کی زبانوں پر بغير اہتمام کے حمدو تسبيح ٰالہی کے ترانے رہيں گے۔
١٠۔ ٢يعنی ايک دوسرے کو اس طرح سالم کريں گے ،نيز فرشتے بھی انہيں سالم عرض کريں
گے۔
ﴤ ِاﻟَﳱْ ِ ْﻢ َا َﺟﻠُ ُﮭ ْﻢ ۭ ﻓَﻨَ َﺬ ُر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻟ َﻘﺎ ۗ َءانَ ِ ْﰲ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎﳖِ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻬ ُْﻮ َن 11
َوﻟ َ ْﻮ ﻳُ َﻌ ِ ّﺠ ُﻞ ٰ ّ ُ
اﻟﴩ ا ْﺳـ ِﺘ ْﻌ َﺠﺎﻟَﮭ ُْﻢ ِابﻟْﺨ ْ َِﲑ ﻟ َ ُﻘ ِ َ
اهلل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َّ َّ

Page 446 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اور اگر ﷲ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر ديا کرتا جس طرح وه فائده کے لئے جلدی
مچاتے ہيں تو ان کا وعده کبھی سے پورا ہو چکا ہوتا ) (١سو ہم نے ان لوگوں کو جن کو
ہمارے پاس آنے کا يقين نہيں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہيں کہ اپنی سرکشی ميں
بھٹکتے رہيں۔
١١۔ ١اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ جس طرح انسان خير کے طلب کرنے ميں جلدی کرتا
ہے ،اسی طرح وه شر )عذاب( کے طلب کرنے ميں بھی جلدی مچاتا ہے ،ﷲ کے پيغمبروں سے
کہتا ہے اگر تم سچے ہو تو وه عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہميں ڈراتے ہو۔ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے
کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھيج ديتے تو کبھی کے يہ موت اور
ہالکت سے دوچار ہو چکے ہوتے۔ ليکن ہم مہلت دے کر انہيں پورا موقع ديتے ہيں۔ دوسرے
معنی يہ ہيں کہ جس طرح انسان اپنے لئے خير اور بھالئی کی دعائيں مانگتا ہے جنہيں ہم قبول
کرتے ہيں۔ اسی طرح جب انسان غصے يا تنگی ميں ہوتا ہے تو اپنے لئے اور اپنی اوالد وغيره
کے لئے بد دعائيں کرتا ہے ،جنہيں ہم اس لئے نظر انداز کر ديتے ہيں کہ يہ زبان سے تو ہالکت
مانگ رہا ہے ،مگر اس کے دل ميں ايسا اراده نہيں ہے۔ ليکن اگر ہم انسانوں کی بد دعاؤں کے
مطابق ،انہيں فوراً ہالکت سے دوچار کرنا شروع کرديں ،تو پھر جلدی ہی لوگ موت اور تباہی
سے ہمکنار ہو جايا کريں اس لئے حديث ميں آتا ہے کہ ' تم اپنے لئے ،اپنی اوالد کے لئے اور
اپنے مال و کاروبار کے لئے بد دعائيں مت کيا کرو ،کہيں ايسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائيں ،اس
گھﮍی کو پا ليں ،جس ميں ﷲ کی طرف سے دعائيں قبول کی جاتی ہيں ،پس وه تمہاری بد
دعائيں قبول فرما لے '۔
ﴪِﻓ ْ َﲔ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
ﴐ َّﻣ َّﺴ ٗﻪ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُزِﻳّ َﻦ ِﻟﻠْ ُﻤ ْ ِ
ﴐ ٗﻩ َﻣ َّﺮ َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَﺪْ ُﻋﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُ ّ ٍ
َوِا َذا َﻣ َّﺲ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ُّ ُّ
اﻟﴬ َدﻋَﺎانَ ِﻟ َﺠ ْۢﻨ ِﺒ ٖ ٓﻪ َا ْو ﻗَﺎ ِﻋﺪً ا َا ْو ﻗَﺎۗﯨ ًﻤﺎ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﻛﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻋ ْﻨ ُﻪ ُ َّ
ِٕ
 12
اور جب انسان کو کوئی تکليف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے ليٹے بھی ،بيٹھے بھی ،کھﮍے
بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکليف اس سے ہٹا ديتے ہيں تو وه ايسا ہو جاتا ہے کہ گويا اس نے اپنی
تکليف کے لئے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہميں پکارا ہی نہيں تھا ) (١ان حد سے گزرنے والوں
کے اعمال کو ان کے لئے اس طرح خوش نما بنا ديا گيا ہے )(٢۔
١٢۔ ١يہ انسان کی اس حالت کا تذکره ہے جو انسانوں کی اکثريت کا شيوه ہے۔ بلکہ بہت سے ﷲ
کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہيں کہ مصيبت کے وقت تو خوب ﷲ ﷲ
ہو رہا ہے ،دعائيں کی جا رہی ہيں توبہ استغفار کا اہتمام کيا جا رہا ہے۔ ليکن جب ﷲ ٰ
تعالی
مصيبت کا وه کﮍا وقت نکال ديتا ہے تو پھر بارگاه ٰالہی ميں دعا و گﮍگﮍانے سے غافل ہو جاتے
ہيں اور ﷲ نے ان کی دعائيں قبول کرکے جس امتحان اور مصيبت سے نجات دی ،اس پر ﷲ
کا شکر ادا کرنے کی بھی توفيق انہيں نصيب نہيں ہوتی۔
١٢۔ ٢بطور آزمائش اور مہلت ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے ،وسوسوں کے ذريعے
سے شيطان کی طرف سے بھی ہوسکتی ہے اور انسان اس نفس کی طرف سے بھی ہوسکتی
ہے ،جو انسان کی برائی پر اماده کرتا ہے ،تاہم اس کا شکار ہوتے وہی لوگ ہيں جو حد سے
گزر جانے والے ہيں۔ يہاں معنی يہ ہوئے کہ ان کے ليے دعا سے اعراض ،شکر الہی سے
غفلت اور شہوات و خواہشات کے ساتھ اشتغال کو مزين کرديا گيا ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ﻟ َ َّﻤﺎ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ۙ َو َﺟﺎۗ َءﺗْﮭ ُْﻢ ُر ُﺳﻠُﮭ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻟ ُﻴﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮا ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ
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اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہالک کر ديا جب کہ انہوں نے ظلم کيا حاالنکہ ان
کے پاس ان کے پيغمبر بھی دالئل لے کر آئے ،اور ايسے کب تھے کہ ايمان لے آتے ،ہم
مجرموں لوگوں کو ايسی ہی سزا ديا کرتے ہيں )(١
١٣۔ ١يہ کفار کو تنبيہ ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہالکت سے دو چار ہو سکتے ہو۔
ُ َّﰒ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُ ْﲂ َﺧ ٰﻠۗﯩ َﻒ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ِﻟﻨَ ْﻨ ُﻈ َﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 14
ِٕ
پھر ان کے بعد ہم نے دنيا ميں بجائے ان کے تم کو جانشين کيا ) (١تاکہ ہم ديکھ ليں کہ تم کس
طرح کام کرتے ہو۔
١٤۔ ١خالئف ،خليفہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہيں ،گزشتہ امتوں کا جانشين۔ يا ايک دوسرے
کا جانشين۔
ﴘ ۚ ِا ْن َاﺗ َّ ِﺒ ُﻊ ِا َّﻻ َﻣﺎ
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰا َايﺗُﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ۙ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻟ َﻘﺎ ۗ َءانَ اﺋْ ِﺖ ِﺑ ُﻘ ْﺮٰا ٍن ﻏَ ْ ِﲑ ٰﮬ َﺬا ٓ َا ْو ﺑ َ ِّﺪ ْ ُهل ۭ ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْ ٓﱄ َا ْن ُاﺑ َ ِّﺪ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ِﺗﻠْ َﻘﺎۗ ِٔي ﻧ َ ْﻔ ِ ْ
ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ ۚ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ِا ْن َﻋ َﺼﻴ ُْﺖ َر ِ ّ ْﰊ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ 15
اور جب ان کے سامنے ہماری آيتيں پﮍھی جاتی ہيں ) (١جو بالکل صاف صاف ہيں تو يہ لوگ
جن کو ہمارے پاس آنے کی اميد نہيں يوں کہتے ہيں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن الئيے
) (٢يا اس ميں کچھ ترميم کر ديجئے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يوں کہہ ديجئے کہ مجھے يہ حق
نہيں کہ ميں اپنی طرف سے اس ميں ترميم کر دوں ) (٣بس ميں تو اس کی پيروی کرونگا جو
ميرے پاس وحی کے ذريعے پہنچا ہے اگر ميں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ميں ايک بﮍے
دن کے عذاب کا انديشہ رکھتا ہوں )(٤۔
١٥۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی کی الوہيت و واحديت پر داللت کرتے ہيں۔
١٥۔ ٢مطلب يہ ہے کہ يا تو اس قرآن مجيد کی جگہ قرآن ہی دوسرا الئيں يا پھر اس ميں ہماری
حسب خواہش تبديلی کر ديں۔
١٥۔  ٣يعنی مجھ سے دونوں باتيں ممکن نہيں ميرے اختيار ميں ہی نہيں۔
١٥۔ ٤يہ اس کی مذيد تاکيد ہے۔ ميں تو صرف اس بات کا پيرو ہوں جو ﷲ کی طرف سے مجھ
پر نازل ہوتی ہے۔ اس ميں کسی کمی بيشی کا ارتکاب کروں گا تو يوم عظيم کے عذاب سے ميں
محفوظ نہيں ره سکتا۔
اهلل َﻣﺎ ﺗَﻠَ ْﻮﺗُ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻻ ٓ َاد ْٰر ُ ْ
ﯨﲂ ِﺑ ٖﻪ ڮ ﻓَﻘَﺪْ ﻟ َ ِﺒﺜ ْ ُﺖ ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ ُ ُﲻ ًﺮا ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 16
ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
آپ يوں کہہ ديجئے کہ اگر ﷲ کو منظور ہوتا تو نہ ميں تم کو وه پﮍھ کر سناتا اور نہ ﷲ ٰ
تعالی
تم کو اس کی اطالع ) (١فرماتا ،کيونکہ ميں اس سے پہلے تو ايک بﮍے حصہ عمر تک تم ميں
ره چکا ہوں۔ پھر کيا تم عقل نہيں رکھتے )(٢۔
١٦۔١يعنی سارا معاملہ ﷲ کی مشيت پر موقوف ہے ،وه چاہتا تو ميں نہ تمہيں پﮍھ کر سناتا نہ
تمہيں اس کی کوئی اطالع دی جاتی ،بعض نے ادراکم بہ کے معنی کيے ہيں اعلمکم بہ علی
لسانی ،کہ وه تم کو ميری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ بھی نہ بتالتا۔
١٦۔٢اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوائے نبوت سے قبل چاليس سال ميں نے تمہارے اندر گزارے
کيا ميں نے کسی استاذ سے کچھ سيکھا ہے؟ اسی طرح تم ميری امانت وصداقت کے بھی قائل
رہے ہو۔ کيا اب يہ ممکن ہے کہ ميں ﷲ پر افترا باندھنا شروع کردوں؟ مطلب ان دونوں باتوں
کا يہ ہے کہ يہ قرآن ﷲ ہی کا نازل کرده ہے نہ ميں نے کسی سے سن يا سيکھ کر اسے بيان کيا
ہے اور نہ يوں ہی جھوٹ موٹ اسے ﷲ کی طرف منسوب کرديا ہے۔
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ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ ا ْﻓ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َا ْو َﻛ َّﺬ َب ِ ٰابﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 17
سو اس شخص سے زياده کون ظالم ہوگا جو ﷲ پر جھوٹ باندھے يا اس کی آيتوں کو جھوٹا
بتالئے ،يقينا ً ايسے مجرموں کو اصالً فالح نہ ہوگی۔
َوﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴬ ُﮬ ْﻢ َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﮭ ُْﻢ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ُﺷ َﻔ َﻌﺎۗ ُؤانَ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻻ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ
اهلل ۭ ُﻗ ْﻞ َاﺗُﻨَﺒِّـــــُٔ ْﻮ َن ٰ ّ َ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِﰲ َّ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن 18
َوﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
اور يہ لوگ ﷲ کے سوا ) (١ايسی چيزوں کی عبادت کرتے ہيں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکيں
اور نہ ان کو نفع پہنچا سکيں ) (٢اور کہتے ہيں کہ يہ ﷲ کے پاس ہمارے سفارشی ہيں ) (٣آپ
کہہ ديجئے کہ تم ﷲ کو ايسی چيز کی خبر ديتے ہو جو ﷲ ٰ
تعالی کو معلوم نہيں ،نہ آسمانوں ميں
اور نہ زمين ميں ) (٤وه پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے )(٥۔
١٨۔ ١يعنی ﷲ کی عبادت سے تجاوز کرکے نہ کہ ﷲ کی عبادت ترک کرکے۔ کيونکہ مشرکين
ﷲ کی عبادت کرتے تھے۔ اور غير ﷲ کی بھی۔
١٨۔  ٢جب کہ معبود کی شان يہ ہے کہ وه اپنے اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو
سزا دينے پر قادر ہے۔
١٨۔ ٣يعنی ان کی سفارش سے ﷲ ہماری ضرورتيں پوری کر ديتا ہے ہماری بگﮍی بنا ديتا ہے
يا ہمارے دشمن کی بنائی ہوئی بگاڑ ديتا ہے۔ يعنی مشرکين بھی ﷲ کے سوا جن کی عبادت
کرتے تھے ان کو نفع اور ضر ميں مستقل نہيں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور ﷲ کے درميان
واسطہ اور وسيلہ سمجھتے تھے۔
١٨۔ ٤يعنی ﷲ کو تو اس بات کا علم نہيں کہ اس کا کوئی شريک بھی ہے يا اس کی بارگاه ميں
سفارشی بھی ہونگے ،گويا يہ مشرکين ﷲ کو خبر ديتے ہيں کہ تجھے خبر نہيں۔ ليکن ہم تجھے
بتالتے ہيں کہ تيرے شريک بھی ہيں اور سفارشی بھی ہيں جو اپنے عقيدت مندوں کی سفارش
کريں گے۔
ٰ
ٰ
١٨۔ ٥ﷲ تعالی نے فرمايا کہ مشرکين کی باتيں بے اصل ہيں۔ ﷲ تعالی ان تمام باتوں سے پاک
اور برتر ہے۔
ﴤ ﺑَﻴْﻨَﮭُ ْﻢ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 19
َو َﻣﺎ َﰷ َن اﻟﻨَّ ُﺎس ِا َّﻻ ٓ ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َ ِﳇ َﻤ ٌﺔ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻟ َ ُﻘ ِ َ
اور تمام لوگ ايک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختالف پيدا کر ليا ) (١اور اگر ايک بات نہ
ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو جس چيز ميں يہ لوگ اختالف کر
رہے ہيں ان کا قطعی فيصلہ ہو چکا ہوتا )(٢۔
١٩۔  ١يعنی يہ شرک ،لوگوں کی اپنی ايجاد ہے ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ تمام
لوگ ايک ہی دين اور ايک ہی طريقہ پر تھے اور وه اسالم ہے جس ميں توحيد کی بنيادی حيثيت
حاصل ہے۔ حضرت نوح عليہ السالم تک لوگ اسی توحيد پر قائم رہے پھر ان ميں اختالف ہوگيا
اور کچھ لوگوں نے ﷲ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود ،حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا
شروع کر ديا۔
١٩۔  ٢يعنی اگر ﷲ کا فيصلہ نہ ہوتا کہ ،تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہيں ديتا ،اس
طرح اس نے مخلوق کے لئے ايک وقت کا تعين نہ کيا ہوتا تو يقينا وه ان کے مابين اختالفات کا
فيصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب ميں مبتال کر چکا ہوتا۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳ َ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۚ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ َﻐ ْﻴ ُﺐ ِ ٰ ّ ِهلل ﻓَﺎﻧْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْوا ۚ ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺘ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ
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اور يہ لوگ يوں کہتے ہيں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کيوں نہيں نازل
ہوتی؟ ) (١سو آپ انہيں فرما ديجئے کہ غيب کی خبر صرف ﷲ کو ہے ) (٢سو تم بھی منتظر
رہو ميں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔
٢٠۔ ١اس سے مراد کوئی بﮍا اور واضح معجزه ،جيسے قوم ثمود کے لئے اونٹنی کا ظہور ہوا
ان کے لئے صفا پہاڑی سونے کا يا مکے کے پہاڑوں کو ختم کرکے ان کی جگہ نہريں اور
باغات بنانے کا يا اور اس قسم کا کوئی معجزه صادر کرکے دکھاليا جائے۔
٢٠۔  ٢يعنی اگر ﷲ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وه معجزے تو ظاہر کرکے دکھا سکتا
ہے۔ ليکن اس کے بعد بھی اگر وه ايمان نہ الئے تو پھر ﷲ کا قانون يہ ہے کہ ايسی قوم کو فوراً
وه ہالک کر ديتا ہے۔ اس لئے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لئے اس کی
خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر ديتا اس کے حق ميں بہتر ہے يا نہيں؟ اور اس طرح اس
بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو دکھائے گئے تو انہيں،
کتنی مہلت دی جائے گی ،اسی لئے آگے فرمايا ' ،تم بھی انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ
انتظار کرنے والوں ميں سے ہوں ۔
ﴎ ُع َﻣ ْﻜ ًﺮا ۭ ِا َّن ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ْﻮ َن َﻣﺎ ﺗَ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن 21
ﴐا ۗ َء َﻣ َّﺴـ ْﺘﮭ ُْﻢ ِا َذا ﻟَﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻜ ٌﺮ ِ ْ ٓﰲ ٰا َاي ِﺗﻨَﺎ ۭ ُﻗﻞِ ٰ ّ ُ
َوِا َذا ٓ َا َذ ْﻗـﻨَﺎ اﻟﻨَّ َﺎس َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َ َّ
اهلل َا ْ َ
اور جب ہم لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصيبت پﮍ چکی ہو کسی نعمت کا مزه
چکھا ديتے ہيں ) (١تو وه تو فوراً ہی ہماری آيتوں کے بارے ميں چاليں چلنے لگتے ہيں ) (٢آپ
کہہ ديجئے کہ ﷲ چال چلنے ميں تم سے زياده تيز ہے ) (٣باليقين ہمارے فرشتے تمہاری سب
چالوں کو لکھ رہے ہيں۔
٢١۔ ١مصيبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے۔ تنگی ،قحط سالی اور آالم و مصائب کے بعد ،رزق
کی فروانی ،اسباب معيشت کی ارزانی وغيره۔
٢١۔ ٢اس کا مطلب ہے کہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر ﷲ کا شکر ادا نہيں کرتے بلکہ
کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہيں۔ يعنی ان کی وه بری تدبير ہے جو ﷲ کی نعمتوں کے
مقابلے ميں اختيار کرتے ہيں۔
٢١۔ ٣يعنی ﷲ کی تدبير ان سے کہيں زياده تيز ہے جو وه اختيار کرتے ہيں۔ اور وه يہ ہے کہ ان
کا مواخذه کرنے پر قادر ہے ،وه جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے ،فوراً بھی اور اس کی
حکمت تاخير کا تقاضا کرنے والی ہو تو بعد ميں بھی۔ مکر ،عربی زبان ميں خفيہ تدبير اور
حکمت عملی کو کہتے ہيں ،جو اچھی بھی ہوسکتی ہے اور بری بھی۔ يہاں ﷲ کی عقوبت اور
گرفت مکر سے تعبير ہے۔
ُﮬ َﻮ َّ ِاذل ْي ﻳ َُﺴ ِ ّ ُﲑُ ْﰼ ِﰲ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﰲ اﻟْ ُﻔ ْ ِ
كل ۚ َو َﺟ َﺮْﻳ َﻦ ﲠِ ِ ْﻢ ِﺑ ِﺮﻳْ ٍﺢ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ٍﺔ َّوﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮا ﲠِ َﺎ َﺟﺎۗ َءﲥْ َﺎ ِرﻳْ ٌﺢ ﻋَ ِﺎﺻ ٌﻒ َّو َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُج ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﻣ َﲀ ٍن َّو َﻇﻨُّ ْﻮٓا
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ّ ِادلﻳْ َﻦ ڬ ﻟَﯩ ْﻦ َا ْ َﳒ ْﻴـﺘَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ﻟَﻨَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮﻳْ َﻦ 22
َاﻧَّﮭ ُْﻢ ُا ِﺣ ْﻴﻂَ ﲠِ ِ ْﻢ ۙ َد َﻋ ُﻮا ٰ ّ َ
ِٕ
وه ﷲ ايسا ہے کہ تم کو خشکی اور دريا ميں چالتا ہے ) (١يہاں تک کہ جب تم کشتی ميں ہوتے
ہو اور وه کشتياں لوگوں کو موافق ہوا کے ذريعے سے لے کر چلتی ہيں اور وه لوگ ان سے
خوش ہوتے ہيں ان پر ايک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجيں اٹھتی
چلی آتی ہيں اور وه سمجھتے ہيں کہ )برے( آگھرے )) (٢اس وقت( سب خالص اعتقاد کرکے
ﷲ ہی کو پکارتے ہيں ) (٣کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائيں
گے۔
٢٢۔ ١يسيرکم وه تمہيں چالتا يا چلنے پھرنے اور سير کرنے کی توفيق ديتا ہے ' خشکی ميں '
يعنی اس نے تمہيں قدم عطا کئے جن سے تم چلتے ہو ،سوارياں مہيا کيں ،جن پر سوار ہو کر
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دور دراز کے سفر کرتے ہو ' اور سمندر ميں ' يعنی ﷲ نے تمہيں کشتياں اور جہاز بنانے کی
عقل اور سمجھ دی ،تم نے وه بنائيں اور ان کے ذريعے سے سمندر کا سفر کرتے ہو۔
٢٢۔ ٢جس طرح دشمن کسی قوم يا شہر کا احاطہ يعنی محاصره کر ليتا ہے اور وه دشمن کے
رحم و کرم پر ہوتے ہيں ،اسی طرح وه جب سخت ہواؤں کے تھپيﮍوں اور تالطم خيز موجوں
ميں گھر جاتے ہيں اور موت ان کو سامنے نظر آتی ہے۔
٢٢۔ ٣يعنی پھر وه دعا ميں غير ﷲ کی مالوٹ نہيں کرتے جس طرح عام حاالت ميں کرتے ہيں۔
عام حاالت ميں تو کہتے ہيں کہ يہ بزرگ بھی ﷲ کے بندے ہيں ،انہيں بھی ﷲ نے اختيارات
سے نواز رکھا ہے اور انہی کے ذريعے سے ہم ﷲ کا قرب تالش کرتے ہيں۔ ليکن جب اس
طرح شدائد ميں گھر جاتے ہيں تو يہ سارے شيطانی فلسفے بھول جاتے ہيں اور صرف ﷲ ياد
ره جاتا ہے اور پھر صرف اسی کو پکارتے ہيں۔ اس سے ايک بات تو يہ معلوم ہوئی کہ انسان
کی فطرت ميں ﷲ واحد کی طرف رجوع کا جذبہ وديعت کيا گيا ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو
کر اس جذبے يا فطرت کو دبا ديتا ہے ليکن مصيبت ميں يہ جذبہ ابھر آتا ہے اور يہ فطرت عود
کر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ توحيد ،فطرت انسانی کی آواز اور اصل چيز ہے ،جس سے
انسان کو انحراف نہيں کرنا چاہيے۔ کيونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف جو سراسر
گمراہی ہے ،دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ مشرکين ،جب اس طرح مصائب ميں گھر جاتے تو
وه اپنے خود ساختہ معبودوں کے بجائے ،صرف ايک ﷲ کو پکارتے تھے چنانچہ حضرت
عکرمہ بن ابی جہل رضی ﷲ عنہ کے بارے ميں آتا ہے کہ جب مکہ فتح کيا تو يہ وہاں سے
فرار ہوگئے۔ باہر کسی جگہ جانے کے ليے کشتی ميں سوار ہوئے ،تو کشتی طوفانی ہواؤں کی
زد ميں آگئی۔ جس پر مالح نے کشتی ميں سوار لوگوں سے کہا کہ آج ﷲ واحد سے دعا کرو،
تمہيں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دينے واال نہيں ہے۔ حضرت عکرمہ رضی ﷲ
عنہ کہتے ہيں ،ميں نے سوچا اگر سمندر ميں نجات دينے واال صرف ايک ﷲ ہے تو خشکی ميں
بھی يقينا نجات دينے واال وہی ہے۔ اور يہی بات محمد کہتے ہيں۔ چنانچہ انہوں فيصلہ کر ليا اگر
يہاں سے ميں زنده بچ کر نکل گيا تو مکہ واپس جا کر اسالم قبول کرلوں گا۔ چنانچہ يہ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوگئے ،ليکن افسوس! امت محمديہ کے
عوام اس طرح شرک ميں پھنسے ہوئے ہيں کہ شدائد و آالم ميں بھی وه ﷲ کی طرف رجوع
کرنے کے بجائے فوت شده بزرگوں کو ہی مشکل کشا سمجھتے اور انہی کو مدد کے ليے
پکارتے ہيں۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا ْ ٰﳒﯩﮭ ُْﻢ ِا َذا ُﮬ ْﻢ ﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺑ َ ْﻐ ُﻴ ُ ْﲂ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۙ َّﻣﺘَﺎ َع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۡ ُ َّﰒ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ﻓَﻨُﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
23
پھر جب ﷲ ٰ
تعالی ان کو بچا ليتا ہے تو فوراً ہی وه زمين ميں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہيں )(١
اے لوگو! يہ تمہاری سرکشی تمہارے لئے وبال ہونے والی ہے ) (٢دنياوی زندگی کے )چند(
فائدے ہيں ،پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے پھر ہم سب تمہارا کيا ہوا تم کو بتال ديں گے۔
٢٣۔ ١يہ انسان کی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکره ابھی آيت  ١٢ميں بھی گزرا،
اور قرآن ميں اور بھی متعدد مقامات پر ﷲ نے اس کا ذکر فرمايا ہے۔
٢٣۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،تم يہ ناشکری اور سرکشی کرلو ،چار روزه متاع زندگی سے فائده
اٹھا کر باآلخر تمہيں ہمارے ہی پاس آنا ہے ،پھر تمہيں ،جو کچھ تم کرتے رہے ہو گے ،بتالئيں
گے يعنی ان پر سزا ديں گے۔
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ﺎت ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣ َّﻤﺎ َ ْاي ُ ُ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠَﻂَ ِﺑ ٖﻪ ﻧ َ َﺒ ُ
ﰻ اﻟﻨَّ ُﺎس َو ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ُم ۭﱑ ِا َذا ٓ َاﺧ ََﺬ ِت ْ َاﻻ ْر ُض ُزﺧ ُْﺮﻓَﻬَﺎ َو َّازﻳَّﻨ َ ْﺖ َو َﻇ َّﻦ َا ْﻫﻠُﻬَﺎ ٓ َاﻧَّﮭ ُْﻢ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﻣﺜ َ ُﻞ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َ َامك ۗ ٍء َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ َﻦ َّ
ٰﻗ ِﺪ ُر ْو َن ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ٓ ۙ َاﺗٰﯩﮭَﺎ ٓ َا ْﻣ ُﺮانَ ﻟ َ ْﻴ ًﻼ َا ْو ﳖَ َ ًﺎرا ﻓَ َﺠ َﻌﻠْ ٰﻨﮭَﺎ َﺣ ِﺼ ْﻴﺪً ا َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَﻐ َْﻦ ِاب ْ َﻻ ْﻣ ِﺲ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن 24
پس دنياوی زندگی کی حالت تو ايسی ہے جيسے ہم نے آسمان سے پانی برسايا پھر اس سے
زمين کی نباتات ،جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہيں ،خوب گنجان ہو کر نکلی يہاں تک کہ
جب وه زمين اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زيبائش ہوگئی اور اس کے
مالکوں نے سمجھ ليا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہوچکے ہيں تو دن ميں يا رات ميں اس پر
ہماری طرف سے کوئی حکم )عذاب( آپﮍا سو ہم نے اس کو ايسا صاف کر ديا ) (٣کہ گويا کل
وه موجود ہی نہ تھی۔ ہم اس طرح آيات کو صاف صاف بيان کرتے ہيں ايسے لوگوں کے لئے
جو سوچتے ہيں۔
٢٤۔١حصيدا فعيل بمعنی مفعول يعنی محصود دنيا کی زندگی اس طرح کھيتی سے تشبيہ دے کر
اس کے عارضی پن اور ناپائيداری کو واضح کيا گيا ہے کہ کھيتی بھی بارش کے پانی سے
نشمونما پاتی اور سر سبز و شداب ہوتی ہے ليکن اس کے بعد اسے کاٹ کر فنا کے گھاٹ اتار
ديا جاتا ہے۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ 25
َو ٰ ّ ُ
اﻟﺴ ٰ ِﲅ ۭ َوﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِا ٰﱃ ِ َ
اهلل ﻳَﺪْ ﻋ ْ ُٓﻮا ِا ٰﱃ د َِار َّ
اور ﷲ ٰ
تعالی سالمتی کے گھر کی طرف تم کو بالتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راه راست پر
چلنے کی توفيق ديتا ہے۔
ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َا ْﺣ َﺴـ ُﻨﻮا اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ َو ِز َاي َد ٌة ۭ َو َﻻ ﻳَ ْﺮﻫ َُﻖ ُو ُﺟ ْﻮ َﻫﮭ ُْﻢ ﻗَ َ ٌﱰ َّو َﻻ ِذ َّ ٌةل ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 26
ِٕ
جن لوگوں نے نيکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزيد برآں بھی ) (١اور ان کے
چہروں پر نہ سياہی چھائے گی اور نہ ذلت ،يہ لوگ جنت ميں رہنے والے ہيں اور اس ميں
ہميشہ رہيں گے۔
٢٦۔ ١اس زياده کے کئی مفہوم بيان کئے گئے ہيں ليکن حديث ميں اس کی تفسير ديدار باری
ٰ
تعالی سے کی گئی ہے جس سے اہل جنت کو جنت کی نعمتيں دينے کے بعد ،مشرف کيا جائے
گا )صحيح مسلم(
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﺴـ ُﺒﻮا اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت َﺟ َﺰا ۗ ُء َﺳـ ِ ّﻴﺌَﺔٍ ِﺑ ِﻤﺜْ ِﻠﻬَﺎ ۙ َوﺗَ ْﺮ َﻫ ُﻘﮭ ُْﻢ ِذ َّ ٌةل ۭ َﻣﺎ ﻟَﮭ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﺎﰡ ۚ َﰷَﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻏ ِﺸﻴَ ْﺖ ُو ُﺟ ْﻮ ُﻫﮭ ُْﻢ ِﻗ َﻄ ًﻌﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ُﻣ ْﻈ ِﻠ ًﻤﺎ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻋَ ِ ٍ
ِٕ
اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُﮬ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 27
اور جن لوگوں نے بد کام کئے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی ) (١اور ان کی ذلت
چھائے گی ،ان کو ﷲ ٰ
تعالی سے کوئی نہ بچا سکے گا ) (٢گويا ان کے چہروں پر اندھيری
رات کے پرت کے پرت لپيٹ ديئے گئے ہيں ) (٣يہ لوگ دوزخ ميں رہنے والے ہيں ،اور وه
اس ميں ہميشہ رہيں گے۔
٢٧۔ ١گزشتہ آيت ميں اہل جنت کا تذکره تھا ،اس ميں بتاليا گيا تھا کہ انہيں ان کے نيک اعمال
کی جزا کئی کئی گنا ملے گی اور پھر مذيد ديدار ٰالہی سے نوازے جائيں گے۔ اس آيت ميں بتاليا
ت سے مراد کفر اور شرک اور ديگر
جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کے مثل ہی ملے گا َسيﱢئَا ِ
معاصی ہيں۔
ٰ
٢٧۔ ٢جس طرح اہل ايمان کو بچانے واال ﷲ تعالی ہوگا اس طرح انہيں اس روز اپنے فضل
خاص سے نوازے گا عالوه ان کے لئے ﷲ ٰ
تعالی اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت
بھی دے گا ،جن کی شفاعت بھی وه قبول فرمائے گا۔
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٢٧۔ ٣يہ مبالغہ ہے کہ ان کے چہرے اتنے سخت سياه ہونگے۔ اس کے برعکس اہل ايمان کے
چہرے ترو تازه اور روشن ہونگے جس طرح سورة ال عمران ،آيت  ١٠٦اور سورة عبس
٣٨۔ ٤١اور سوره قيامت ميں ہے۔
ﴍ َﰷ ۗ ُؤ ُﮬ ْﻢ َّﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِا َّايانَ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن 28
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳓ ُ ُ
ﴍ ُﻛ ْﻮا َﻣ َﲀﻧَ ُ ْﲂ َاﻧ ُ ْْﱲ َو ُ َ
ﴩ ُﮬ ْﻢ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ُ َّﰒ ﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
ﴍ َﰷ ۗ ُؤ ُ ْﰼ ۚﻓَ َﺰﻳَّﻠْﻨَﺎ ﺑ َﻴْﻨَﮭ ُْﻢ َوﻗَﺎ َل ُ َ
اور وه دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کريں گے ) (١پھر مشرکين سے کہيں
گے کہ تم اور تمہارے شريک اپنی جگہ ٹھہرو ) (٢پھر ہم ان کی آپس ميں پھوٹ ڈال ديں گے
) (٣اور ان کے وه شرکا کہيں گے کہ کيا تم ہماری عبادت نہيں کرتے تھے۔؟
٢٨۔َ ١ج َم ْيعًا سے مراد ،ازل سے ابد تک کے تمام اہل زمين انسان اور جنات ہيں ،سب کو ﷲ
ٰ
تعالی جمع فرمائے گا جس طرح کہ دوسرے مقام پر فرمايا ) ۙ◌ ﱠو َحشَرْ ٰنھُ ْم فَلَ ْم نُغَا ِدرْ ِم ْنھُ ْم اَ َحدًا(
18۔ الکہف (47:ہم ان سب کو اکھٹا کريں گے ،کسی ايک کو بھی نہ چھوڑيں گے۔
٢٨۔ ٢ان کے مقابلے ميں اہل ايمان کو دوسری طرف کر ديا جائے گا يعنی اہل ايمان اور اہل کفر
)وا ْمتَا ُزوا ْاليَوْ َم اَيﱡھَا
و شرک کو الگ الگ ايک دوسرے سے ممتاز کر ديا جائے گا جيسے فرمايا َ
ْال ُمجْ ِر ُموْ نَ ( 36۔يس (59:اس دن لوگ گروہوں ميں بٹ جائيں گے ' يعنی دو گروہوں ميں )ابن
کثير(
٢٨۔ ٣يعنی دنيا ميں ان کے درميان آپس ميں جو خصوصی تعلق تھا وه ختم کر ديا جائے گا اور
ايک دوسرے کے دشمن بن جائيں گے اور ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کريں گے کہ يہ
لوگ ان کی عبادت کرتے تھے ،ان کو مدد کے لئے پکارتے تھے ،ان کے نام کی نذر نياز ديتے
تھے۔
ﻓَ َﻜ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛﻨَّﺎ َﻋ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ ُ ْﲂ ﻟ َ ٰﻐ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ 29
سو ہمارے تمہارے درميان ﷲ کافی ہے گواه کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی
نہ تھی )(١۔
٢٩۔ ١يہ انکار کی وجہ ہے کہ ہميں تو کچھ پتہ ہی نہيں ،تم کيا کچھ کرتے تھے اور ہم جھوٹ
بول رہے ہوں تو ہمارے درميان ﷲ ٰ
تعالی گواه ہے اور وه کافی ہے ،اس کی گواہی کے بعد کسی
اور ثبوت کی ضرورت ہی نہيں ره جاتی ،يہ آيت اس بات پر صحيح ہے کہ مشرکين جن کو مدد
کے لئے پکارتے تھے ،بلکہ وه عقل و شعور رکھنے والے افراد ہی ہوتے تھے جن کے مرنے
کے بعد لوگ ان کے مجسمے اور بت بنا کر پوجنا شروع کر ديتے تھے۔ جس طرح کہ حضرت
نوح عليہ السالم کی قوم کے طرز عمل سے ثابت ہے جس کی تصريح صحيح بخاری ميں
حتی کہ نبی و
موجود ہے۔ دوسرا يہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ،انسان کتنا بھی نيک ہوٰ ،
رسول ہو۔ اسے دنيا کے حاالت کا علم نہيں ہوتا ،اس کے ماننے والے اور عقيدت مند اسے مدد
کے لئے پکارتے ہيں اس کے نام کی نذر نياز ديتے ہيں ،اس کی قبر پر ميلے ٹھيلے کا انتظام
کرتے ہيں ،ليکن وه بےخبر ہوتا ہے اور ان تمام چيزوں کا انکار ايسے لوگ قيامت والے دن
کريں گے۔ يہی بات سورة احقاف آيت  ٦،٥ميں بھی بيان کی گئی ہے۔
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ ٓ َا ْﺳﻠَ َﻔ ْﺖ َو ُرد ُّْوٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ُﻫﻨَ ِ َ
ﺎكل ﺗَ ْﺒﻠُ ْﻮا ُ ُّ
اهلل َﻣ ْﻮ ٰﻟﯩﮭُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َوﺿَ َّﻞ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ۧ 30

اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کئے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا ) (١اور يہ لوگ ﷲ کی
طرف جو ان کا مالک حقيقی ہے لوٹائے جائيں گے اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب
ان سے غائب ہوجائيں گے )(٢۔
٣٠۔ ١يعنی جان لے گا يا مزه چکھ لے گا۔
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٣٠۔ ٢يعنی کوئی معبود اور ' مشکل کشا ' وہاں کام نہيں آئے گا ،کوئی کسی کی مشکل کشائی پر
قادر نہيں ہوگا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض َا َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ُ
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ َﺎر َو َﻣ ْﻦ ُّ ْﳜ ِﺮ ُج اﻟْـ َﺤ َّﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ّﻴ ِِﺖ َو ُ ْﳜ ِﺮ ُج اﻟْ َﻤ ّﻴ َِﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻲ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﺪَ ﺑّ ُِﺮ ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ ۭ ﻓَ َﺴـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺮ ُزﻗُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
كل َّ
اهلل ۚ ﻓَ ُﻘ ْﻞ َاﻓَ َﻼ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن  31
ّٰ ُ
آپ کہئے کہ وه کون ہے جو تم کو آسمان اور زمين سے رزق پہنچاتا ہے يا وه کون ہے جو
کانوں اور آنکھوں پر پورا اختيار رکھتا ہے اور وه کون ہے جو زنده کو مرده سے نکالتا ہے
اور مرده کو زنده سے نکالتا ہے اور وه کون ہے جو تمام کاموں کی تدبير کرتا ہے؟ ضرور وه
يہی کہيں گے کہ ' ﷲ ' ) (١تو ان سے کہيئے کہ پھر کيوں نہيں ڈرتے۔
٣١۔ ١اس آيت سے بھی واضح ہے کہ مشرکين ﷲ ٰ
تعالی کی مالکيت ،خالقيت ،ربويت اور اس
کے مدبر
االمور ہونے کو تسليم کرتے تھے۔ ليکن اس کے باوجود چونکہ وه اس کی الوہيت ميں دوسروں
کو شريک ٹھہراتے تھے ،اس لئے ﷲ ٰ
تعالی انہيں جہنم کا ايندھن قرار ديا۔ آج کل کے مدعيان
ايمان بھی اسی توحيد الوہيت کے منکر ہيں۔
ُﴫﻓُ ْﻮ َن 32
ﻓَ ٰﺬ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َرﺑ ُّ ُ ُﲂ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ ﻓَ َﻤﺎ َذا ﺑ َ ْﻌﺪَ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِا َّﻻ اﻟﻀَّ ٰﻠ ُﻞ ښ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ْ َ
سو يہ ہے ﷲ ٰ
تعالی جو تمہارا رب حقيقی ہے۔ پھر حق کے بعد اور کيا ره گيا بجز گمراہی کے،
پھر کہاں پھرے جاتے ہو )(١۔
٣٢۔ ١يعنی رب اور ﷲ )معبود( تو يہی ہے جس کے بارے ميں تمہيں خود اعتراف ہے کہ
ہرچيز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے ،پھر اس معبود کو چھوڑ کر جو تم دوسرے معبود
بنائے پھرتے ہو ،وه گمراہی کے سوا کچھ نہيں تمہاری سمجھ ميں يہ بات کيوں نہيں آتی؟ تم
کہاں پھرے جاتے ہو؟
َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺣﻘَّ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺖ َرﺑ ّ َِﻚ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻓَ َﺴ ُﻘ ْﻮٓا َاﻧَّﮭ ُْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 33
اسی طرح آپ کے رب کی يہ بات کہ ايمان نہ الئيں گے ،تمام فاسق لوگوں کے حق ميں ثابت ہو
چکی ہے )(١۔
٣٣۔ ١يعنی جس طرح مشرکين تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہيں اور اسے
چھوڑنے کے لئے تيار نہيں۔ اسی طرح تيرے رب کی بات ثابت ہوگئی کہ ايمان والے نہيں ہيں،
کيونکہ يہ غلط راستہ چھوڑ کر صحيح راستہ اختيار کرنے کے لئے تيار ہی نہيں ہيں تو ہدايت
اور ايمان انہيں کس طرح نصيب ہو سکتا ہے؟ يہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح
)و ٰل ِك ْن َحقﱠ ْ
ب َعلَي ْال ٰكفِ ِر ْينَ ( 39۔ الزمر (71:ليکن عذاب کی بات
ت َكلِ َمةُ ْال َع َذا ِ
بيان فرمايا گيا ہے َ
کافروں پر ثابت ہوگئی۔
اهلل ﻳ َ ْﺒﺪَ ُؤا اﻟْ َﺨﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ُْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن 34
ﴍ َﰷۗﯨ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒﺪَ ُؤا اﻟْ َﺨﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ ۭ ُﻗﻞِ ٰ ّ ُ
ُﻗ ْﻞ ﻫ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُ َ
ِٕ
آپ يوں کہيے کہ تمہارے شرکاء ميں کوئی ہے جو پہلی بار بھی پيدا کرے ،پھر دوباره بھی پيدا
کرے؟ آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ ہی پہلی بار پيدا کرتا ہے پھر وہی دوباره بھی پيدا کرے گا۔ تم کہاں
پھرے جاتے ہو؟ )(١
٣٤۔ ١مشرکين کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لئے ان سے پوچھا جا رہا ہے
کہ بتالؤ جنہيں تم ﷲ کا شريک گردانتے ہو ،کيا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے؟
يا دوباره اسے پيدا کرنے پر قادر ہيں؟ نہيں يقينا نہيں پہلی مرتبہ بھی پيدا کرنے واال ﷲ ہی ہے
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اور روز قيامت دوباره وہی سب کو زنده کرے گا۔ تو پھر ہدايت کا راستہ چھوڑ کر ،کہاں پھرے
جا رہے ہو؟
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َاﻓَ َﻤ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ْ ٓي ِا َﱃ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َا َﺣ ُّﻖ َا ْن ﻳُّﺘ َّ َﺒ َﻊ َا َّﻣ ْﻦ َّﻻ ﳞَ ِ ِّﺪ ْ ٓي ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﳞُّ ْﺪٰ ى ۚ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ۣ َﻛ ْﻴ َﻒ
ﴍ َﰷۗﯨ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ْ ٓي ِا َﱃ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ﻗُﻞِ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ ﻫ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُ َ
ِٕ
َ ْﲢ ُ ُﳬ ْﻮ َن 35
آپ کہئے کہ تمہارے شرکاء ميں کوئی ايسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہے؟ آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ
ہی حق کا راستہ بتاتا ہے ) (١تو پھر آيا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وه زياده اتباع کے الئق
ہے يا وه شخص جس کو بغير بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے ) (٢پس تم کو کيا ہوگيا ہے کہ تم
کيسے فيصلے کرتے ہو )(٣۔
٣٥۔ ١يعنی بھٹکے ہوئے مسافرين راه کو راستہ بتانے واال اور دلوں کو گمراہی سے ہدايت کی
طرف پھيرنے واال بھی ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے۔ ان کے شرکاء ميں کوئی ايسا نہيں جو يہ کام کر
سکے۔
٣٥۔ ٢يعنی پيروی کے الئق کون ہے؟ وه شخص جو ديکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف
رہنمائی کرتا ہے؟ يا وه جو اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہيں
سکتا ،جب تک دوسرے لوگ اسے راستے پر نہ ڈالديں يا ہاتھ پکﮍ کر لے نہ جائيں؟
٣٥۔ ٣يعنی تمہاری عقلوں کو کيا ہوگيا ہے؟ تم کس طرح ﷲ کو اور اس کی مخلوق کو برابر
ٹھہرائے جا رہے ہو؟ ﷲ کے ساتھ تم دوسروں کو بھی شريک عبادت بنا رہے ہو؟ جب کہ ان
دالئل کا تقاضا يہ ہے کہ صرف اسی ايک ﷲ کو معبود مانا جائے اور عبادت کی تمام قسميں
صرف اسی کے لئے خاص مانی جائيں۔
َو َﻣﺎ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻊ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُﮬ ْﻢ ِا َّﻻ َﻇﻨًّﺎ ۭ ِا َّن َّ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 36
اﻟﻈ َّﻦ َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ـــــﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور ان ميں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہيں يقينا ً گمان ،حق )کی معرفت( ميں کچھ
بھی کام نہيں دے سکتا ) (١يہ جو کچھ کر رہے ہيں يقينا ً ﷲ کو سب خبر ہے )(٢۔
٣٦۔ ١ليکن بات يہ ہے کہ لوگ محض اٹکل پچو باتوں پر چلنے والے ہيں حاالنکہ جانتے ہيں کہ
دالئل کے مقابلے ميں اوہام و خياالت اور ظن و گمان کی کوئی حيثيت نہيں۔ قرآن ميں ظن ،يقين
اور گمان دونوں معنی ميں استعمال ہوا ہے ،يہاں دوسرا معنی مراد ہے۔
٣٦۔ ٢يعنی اس ہٹ دھرمی کی وه سزا دے گا ،کہ دالئل نہ رکھنے کے باوجود ،يہ محض غلط
وہم اور ديوانہ پن کے پيچھے لگے رہے اور عقل فہم سے ذرا کام نہ ليا۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن َا ْن ﻳ ُّ ْﻔ َﱰٰي ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

اهلل َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﺗ َْﺼ ِﺪﻳْ َﻖ َّ ِاذل ْي ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َوﺗَ ْﻔ ِﺼ ْﻴ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۣ 37
اور يہ قرآن ايسا نہيں ہے کہ ﷲ )کی وحی( کے بغير )اپنے ہی سے( گھﮍ ليا گيا ہو۔ بلکہ يہ تو
)ان کتابوں کی( تصديق کرنے واال ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی ہيں ) (١اور کتاب )احکام
ضروريہ( کی تفصيل بيان کرنے واال ) (٢اس ميں کوئی بات شک کی نہيں ) (٣کہ رب العالمين
کی طرف سے ہے )(٤۔
٣٧۔١جو اس بات کی دليل ہے کہ يہ قرآن گھﮍا ہوا نہيں ہے ،بلکہ اسی ذات کا نازل کرده ہے
جس نے پچھلی کتابيں نازل فرمائيں تھيں۔
٣٧۔ ٢يعنی حالل و حرام اور جائز ناجائز کی تفصيل بيان کرنے واال۔
٣٧۔ ٣اس کی تعليمات ميں ،اس کے بيان کرده قصص و واقعات ميں اور مستقبل ميں پيش آنے
والے واقعات کے بارے ميں۔
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٣٧۔ ٤يہ سب باتيں واضح کرتی ہيں کہ يہ رب العالمين ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے ،جو
ماضی اور مستقبل کو جاننے واال ہے۔
ــﻄ ْﻌ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
َا ْم ﻳَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ا ْﻓ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ۭ ُﻗ ْﻞ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ﺑ ُِﺴ ْﻮ َر ٍة ِ ّﻣﺜ ِ ْٖهل َوا ْدﻋ ُْﻮا َﻣ ِﻦ ْاﺳﺘَ َ
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 38
کيا يہ لوگ يوں کہتے ہيں کہ آپ نے اس کو گھﮍ ليا ہے؟ آپ کہہ ديجئے کہ پھر تم اس کے مثل
ايک ہی سورت الؤ اور جن جن غير ﷲ کو بال سکو ،بال لو اگر تم سچے ہو )(١
٣٨۔ ١ان تمام حقائق اور دالئل کے بعد بھی ،اگر تمہارا ٰ
دعوی يہ ہے کہ يہ قرآن محمد کا گھﮍا
ہوا ہے تو بھی تمہاری طرح ايک انسان ہے ،تمہاری زبان بھی اسی طرح عربی ہے وه تو ايک
ہے ،تم اگر اپنے دعوے ميں سچے ہو تو تم دنيا بھر کے اديبوں ،فصحاوں کو اور اہل علم و اہل
قلم کو جمع کرلو اور اس قرآن کی ايک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے مثل بنا کر پيش کردو۔
قرآن مجيد کا يہ چلينج آج تک باقی ہے ،اس کا جواب نہيں مال۔ جس کے صاف معنی يہ ہيں کہ
يہ قرآن۔ کسی انسانی کاوش کا نتيجہ نہيں ،بلکہ فی الواقع کالم ٰالہی ہے اور حضرت محمد صلی
ﷲ عليہ وسلم پر اترا ہے۔
ﺑ َ ْﻞ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ُ ِﳛ ْﻴ ُﻄ ْﻮا ِﺑ ِﻌﻠْ ِﻤ ٖﻪ َوﻟ َ َّﻤﺎ َ ْايﲥِ ِ ْﻢ اتَ ْ ِوﻳْ ُ ٗهل ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﻛ َّﺬ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 39
بلکہ ايسی چيز کو جھٹال نے لگے جس کو اپنے احاطہ ،علمی ميں نہيں الئے ) (١اور ہنوز ان
کو اس کا ہی نتيجہ مال ) (٢جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہيں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹاليا
تھا ،سو ديکھ ليجئے ان ظالموں کا انجام کيا ہوا )(٣
٣٩۔ ١يعنی قرآن ميں تدبر اور اس کے معنی پر غور کئے بغير ،اسکو جھٹالنے پر تل گئے۔
٣٩۔ ٢يعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بيان کئے ہيں ،اس کی پوری
سچائی اور حقيقت بھی ان پر واضح نہيں ہوئی ،اس کے بغير جھٹالنا شروع کر ديا ،يا دوسرا
مفہوم يہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کما حقہ تدبر کئے بغير ہی اس کو جھٹاليا حاالنکہ اگر وه
صحيح معنوں ميں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے ،جو اسکے کالم ٰالہی ہونے پر
داللت کرتے ہيں تو يقينا اس کے فہم اور معانی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت ميں
تاويل کے معنی۔ قرآن کريم کے اسرار و معارف اور لطائف و معانی کے واضح ہو جانے کے
ہونگے۔
٣٩۔ ٣يہ ان کفار و مشرکين کو تنبيہ و سرزنش ہے ،کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی
آيات ٰالہی کو جھٹاليا تو ديکھ لو ان کا کيا انجام ہوا؟ اگر تم اس کو جھٹالنے سے باز نہ آئے تو
تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہيں ہوگا۔

َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑ ٖﻪ َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﺑ ٖﻪ ۭ َو َرﺑ ُّ َﻚ َا ْﻋ َ ُﲅ ِابﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪﻳْ َﻦ ۧ 40
اور ان ميں سے بعض ايسے ہيں جو اس پر ايمان لے آئيں گے اور بعض ايسے ہيں کہ اس پر
ايمان نہ الئيں گے۔ اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے )(١۔
٤٠۔ ١وه خوب جانتا ہے کہ ہدايت کا مستحق کون ہے؟ اسے ہدايت سے نواز ديتا ہے اور
گمراہی کا مستحق کون ہے اس کے لئے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول ديتا ہے۔ وه عادل ہے،
اس کے کسی کام ميں شک نہيں۔ جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے ،اس کے مطابق وه چيز اس
کو عطا کر ديتا ہے۔
َوا ِْن َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮكَ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ِ ّ ْﱄ َ َﲻ ِ ْﲇ َوﻟَ ُ ْﲂ َ َﲻﻠُ ُ ْﲂ ۚ َاﻧ ُ ْْﱲ ﺑَ ِﺮﻳْۗـــــُٔ ْﻮ َن ِﻣ َّﻤﺎ ٓ َا ْ َﲻ ُﻞ َو َاانَ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
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اور اگر آپ کو جھٹالتے رہيں تو يہ کہہ ديجئے کہ ميرے لئے ميرا عمل اور تمہارے لئے
تمہارا عمل ،تم ميرے عمل سے بری ہو اور ميں تمہارے عمل سے بری ہوں )(١۔
٤١۔ ١يعنی تمام تر سمجھانے اور دالئل پيش کرنے کے بعد بھی اگر وه جھٹالنے سے باز نہ
آئيں تو پھر آپ يہ کہہ ديں ،مطلب يہ ہے کہ ميرا کام صرف دعوت و تبليغ ہے ،سو وه ميں کر
چکا ہوں ،نہ تم ميرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ ميں تمہارے عمل کا سب کو ﷲ کی بارگاه
ميں پيش ہونا ہے ،وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے يا برے عمل کی باز پرس ہوگی۔ يہ وہی
بات ہے جو "قل ياايھا الکافروں ال اعبد ماتعبدون" ميں ہے اور حضرت ابراہيم عليہ السالم نے
ان الفاظ ميں کہی تھی "انا برآء منکم ومما تعبدون من دون ﷲ کفرنا بکم" بيشک ہم تم سے اور
جن جن کی تم الہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بيزار ہيں ،ہم تمہارے عقائد سے
منکر ہيں۔
اﻟﺼ َّﻢ َوﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 42
َو ِﻣ ْﻨﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۭ َاﻓَ َﺎﻧ َْﺖ ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ ُّ
اور ان ميں بعض ايسے ہيں جو آپ کی طرف کان لگائے بيٹھے ہيں کيا آپ بہروں کو سناتے ہيں
گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو )(١
٤٢۔ ١يعنی ظاہری طور پر وه قرآن سنتے ہيں ،ليکن سننے کا مقصد طلب ہدايت نہيں ،اس لئے
انہيں ،اسی طرح کوئی فائده نہيں ہوتا ،جس طرح ايک بہرے کو کوئی فائده نہيں ہوتا۔
بالخصوص جب بہرا غير عاقل بھی ہو ،کيونکہ عقلمند بہره پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ ليتا
ہے۔ ليکن ان کی مثال تو غير عاقل بہرے کی طرح ہے بالکل ہی بےبہره رہتا ہے۔
ﴫ ْو َن 43
َو ِﻣﻨْﮭ ُْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۭ َاﻓَ َﺎﻧ َْﺖ ﲥَ ْ ِﺪي اﻟْ ُﻌ ْﻤ َﻲ َوﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
اور ان ميں بعض ايسے ہيں آپ کو ديکھ رہے ہيں۔ پھر کيا آپ اندھوں کو راستہ دکھالنا چاہتے
ہيں گو ان کو بصيرت نہ ہو )(١
٤٣۔ ١اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف ديکھتے ہيں ليکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور
ہوتا ہے اس لئے انہيں بھی اس طرح کوئی فائده نہيں ہوتا ،جس طرح ايک اندھے کو نہيں ہوتا۔
بالخصوص وه اندھا جو بصارت کے ساتھ بصيرت سے بھی محروم ہو۔ ليکن ان کی مثال ايسے
ہی ہے جيسے کوئی اندھا جو دل کی بصيرت سے بھی محروم ہو مقصد ان باتوں سے نبی کی
تسلی ہے۔ جس طرح ايک حکيم اور طبيب کو جب معلوم ہو جائے کہ مريض عالج کروانے ميں
سنجيده نہيں اور ميری ہدايت اور عالج کی پرواه نہيں کرتا ،تو وه اسے نظر انداز کر ديتا ہے
اور وه اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہيں کرتا۔
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﻈ ِ ُﲅ اﻟﻨَّ َﺎس ﺷَ ْﻴ ًٔـﺎ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اﻟﻨَّ َﺎس َاﻧْ ُﻔ َﺴﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 44
ِا َّن ٰ ّ َ
يہ يونہی بات ہے کہ ﷲ لوگوں پر کچھ ظلم نہيں کرتا ليکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم
کرتے ہيں )(١۔
ٰ
٤٤۔ ١يعنی ﷲ تعالی نے انہيں ساری صالحيتوں سے نوازا ہے۔ آنکھيں بھی دی ہيں ،جن سے وه
ديکھ سکتے ہيں ،کان ديئے ہيں ،جن سے سن سکتے ہيں ،عقل و بصيرت دی ہے جن سے حق
اور باطل اور جھوٹ اور سچ کے درميان تميز کر سکتے ہيں۔ ليکن اگر ان کی صالحيتوں کا
صحيح استعمال کرکے وه حق راستہ نہيں اپناتے ،تو پھر يہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے
ہيں ﷲ ٰ
تعالی نے تو ان پر ظلم نہيں کيا ہے۔
َﴪ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِﺑ ِﻠﻘَﺎۗ ِء ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳛ ُ ُ
ﴩ ُﮬ ْﻢ َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَﻠْ َﺒﺜ ُْﻮٓا ِا َّﻻ َﺳﺎﻋَ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﳯَّ َﺎ ِر ﻳ َ َﺘ َﻌ َﺎرﻓُ ْﻮ َن ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ۭ ﻗَﺪْ ﺧ ِ َ
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اور ان کو وه دن ياد داليئے جس ميں ﷲ ان کو )اپنے حضور( جمع کرے گا )تو ان کو ايسا
محسوس ہوگا( کہ گويا وه )دنيا ميں( سارے دن کی ايک آدھ گھﮍی رہے ہونگے ) (١اور آپس
ميں ايک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں )(٢۔ و اقعی خسارے ميں پﮍے وه لوگ جنہوں
نے ﷲ کے پاس جانے کو جھٹاليا اور وه ہدايت پانے والے نہ تھے۔
٤٥۔ ١يعنی محشر کی سختياں ديکھ کر انہيں دنيا کی ساری لذتيں بھول جائيں گی اور دنيا کی
زندگی انہيں ايسے معلوم ہوگی گويا وه دنيا ميں ايک آدھ گھﮍی ہی رہے ہيں۔ لم يلبثوا اال عشيۃ
او ضحھا۔
٤٥۔ ٢محشر ميں مختلف حالتيں ہونگی ،جنہيں قرآن ميں مختلف جگہوں پر بيان کيا گيا ہے۔ ايک
وقت يہ بھی ہوگا ،جب ايک دوسرے کو پہچانيں گے ،بعض مواقع ايسے آئيں گے کہ آپس ميں
ايک دوسرے پر گمراہی کا الزام دھريں گے ،اور بعض موقعوں پر ايسی دہشت طاری ہوگی کہ
' آپس ميں ايک دوسرے کی رشتہ داريوں کا پتہ ہوگا اور نہ ايک دوسرے کو پوچھيں گے۔
اهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 46
َوِا َّﻣﺎ ﻧُ ِﺮﻳَﻨَّ َﻚ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ ِاذل ْي ﻧ َ ِﻌﺪُ ُﮬ ْﻢ َا ْو ﻧ َ َﺘ َﻮﻓَّﻴَﻨَّ َﻚ ﻓَ ِﺎﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﮭُ ْﻢ ُ َّﰒ ٰ ّ ُ
اور جس کا ہم ان سے وعده کر رہے ہيں اس ميں کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھال ديں يا )ان
کے ظہور سے پہلے( ہم آپ کو وفات دے ديں سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے۔ پھر ﷲ ان
کے سب افعال پر گواه ہے )(١۔
٤٦۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی فرما رہا ہے ہم ان کفار کے بارے ميں جو وعده کر رہے ہيں اگر
انہوں نے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی عذاب ٰالہی آسکتا ہے ،جس طرح
پچھلی قوموں پر آيا ،ان ميں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی ميں بھيج ديں تو يہ بھی ممکن ہے،
جس سے آپ کی آنکھيں ٹھنڈی ہونگی۔ ليکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنيا سے اٹھا لئے گئے،
تب بھی کوئی بات نہيں ،ان کافروں کو باآلخر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ان کے سارے اعمال و
احوال کی ہميں اطالع ہے ،وہاں يہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ سکيں گے ،قيامت کے
وقوع کا مقصد ہی يہ ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو
ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے۔
َو ِﻟ ُ ِّ
ﴤ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ َو ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 47
ﲁ ُا َّﻣ ٍﺔ َّر ُﺳ ْﻮ ٌل ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َر ُﺳ ْﻮﻟُﮭ ُْﻢ ُﻗ ِ َ
اور ہر امت کے لئے ايک رسول ہے ،سو جب ان کا وه رسول آچکتا ہے ان کا فيصلہ انصاف
کے ساتھ کيا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہيں کيا جاتا۔
٤٧اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ ہر امت ميں ہم رسول بھيجتے رہے۔ اور جب رسول اپنا
فريضہ تبليغ ادا کرچکتا تو پھر ان کے درميان انصاف کے ساتھ فيصلہ کر ديتے۔ يعنی پيغمبر
اور اس پر ايمان النے والوں کو بچا ليتے اور دوسروں کو ہالک کر ديتے۔ کيونکہ "وما کنا
معذبين حتی نبعث رسوال" اور ہماری عادت نہيں کہ رسول بھيجنے سے پہلے ہی عذاب بھيج
ديا جاتا يا بغير حجت تمام کيے ،ان کا مواخذه کرليا جاتا۔ )فتح القدير( اور دوسرا مفہوم اس کا يہ
بيان کيا گيا ہے کہ اس کا تعلق قيامت سے ہے يعنی قيامت والے دن ہر امت جب ﷲ کی بارگاه
ميں پيش ہوگی ،تو اس امت ميں بھيجا گيا رسول بھی ساتھ ہوگا۔ سب کے اعمال نامے بھی ہوں
گے اور فرشتے بھی بطور گواه پيش ہوں گے۔ اور يوں ہر امت اور اس کے رسول کے درميان
انصاف کے ساتھ فيصلہ کيا جائے گا۔ اور حديث ميں آتا ہے کہ امت محمديہ کا فيصلہ سب سے
پہلے کيا جائے گا۔ جيسا کہ فرمايا"ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہيں ليکن قيامت کو سب
سے آگے ہوں گے" اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فيصلہ کيا جائے گا۔ )صحيح مسلم۔ کتاب
الجمعہ ،باب ھدايہ ھذه االمۃ ليوم الجمعہ( )تفسير ابن کثير(

Page 458 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ﻫ َٰﺬا اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 48
اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ يہ وعده کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔
ﻗُ ْﻞ َّﻻ ٓ َا ْﻣ ِ ُ
اهلل ۭ ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ُا َّﻣ ٍﺔ َا َﺟ ٌﻞ ۭ ِا َذا َﺟﺎۗ َء َا َﺟﻠُﮭ ُْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ُﺮ ْو َن َﺳﺎﻋَ ًﺔ َّو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺪ ُﻣ ْﻮ َن 49
ﴐا َّو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ ِا َّﻻ َﻣﺎ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﴘ َ ًّ
كل ِﻟﻨَ ْﻔ ِ ْ
آپ فرما ديجئے کہ ميں اپنی ذات کے لئے تو کسی نفع کا اور کسی ضرر کا اختيار رکھتا ہی
نہيں مگر جتنا ﷲ کو منظور ہو ،ہر امت کے لئے ايک معين وقت ہے جب ان کا وه معين وقت
آپہنچتا ہے تو ايک گھﮍی نہ پيچھے ہٹ سکتے ہيں اور نہ اگے سرک سکتے ہيں )(١۔
٤٩۔ ١يہ مشرکين کے عذاب ٰالہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ ميں تو اپنے نفس کے لئے بھی
نفع نقصان کا اختيار نہيں رکھتا۔ چہ جائيکہ کہ ميں کسی دوسرے کو نقصان يا نفع پہنچا سکوں،
ہاں سارا اختيار ﷲ کے ہاتھ ميں ہے اور وه اپنی مشيت کے مطابق ہی کسی کو نفع يا نقصان
پہنچانے کا فيصلہ کرتا ہے۔ عالوه ازيں ﷲ نے ہر امت کے لئے ايک وقت مقرر کيا ہوا ہے ،اس
وقت تک مہلت ديتا ہے۔ ليکن جب وه وقت آجاتا ہے تو پھر وه ايک گھﮍی پيچھے ہو سکتے ہيں
نہ آگے سرک سکتے ہيں۔
تنبيہ :يہاں يہ بات نہايت اہم ہے کہ جب افضل الخالئق سيد الرسل حضرت محمد صلی ﷲ عليہ
وسلم تک کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہيں ،تو آپ کے بعد انسانوں ميں اور کون سی
ہستی ايسی ہوسکتی ہے جو کسی کی حاجت برآری اور مشکل کشائی پر قادر ہو؟ اسی طرح
خود ﷲ کے پيغمبر سے مدد مانگنا ،ان سے فرياد کرنا "يا رسول ﷲ مدد" اور اغثنی يارسول
ﷲ" وغيره الفاظ سے استغاثہ واستعانت کرنا ،کسی طرح بھی جائز نہيں ہے کيونکہ يہ قرآن کی
اس آيت اور اس قسم کی ديگر واضح تعليمات کے خالف ہے بلکہ يہ شرک کے ذيل ميں آتا ہے۔
ﻗُ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َاﺗ ُ ْ
ٰﯩﲂ ﻋَ َﺬاﺑُ ٗﻪ ﺑ َ َﻴﺎاتً َا ْو ﳖَ َ ًﺎرا َّﻣﺎ َذا ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ُﻞ ِﻣﻨْ ُﻪ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 50
آپ فرما ديجئے کہ يہ تو بتالؤ کہ اگر ﷲ کا عذاب رات کو آپﮍے يا دن کو تو عذاب ميں کونسی
چيز ايسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہيں )(١
٥٠۔ ١يعنی عذاب تو ايک نہايت ہی ناپسنديده چيز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہيں اور طبيعتيں
انکار کرتی ہيں ،پھر يہ اس ميں کيا خوبی ديکھتے ہيں اور اس کو جلدی طلب کرتے ہيں۔
َا ُ َّﰒ ِا َذا َﻣﺎ َوﻗَ َﻊ ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ۭ ٰاۗﻟْــٔ َٰﻦ َوﻗَﺪْ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن 51
کيا پھر جب وه آہی پﮍے گا اس پر ايمان الؤ گے۔ ہاں اب مانا! ) (١حاالنکہ تم جلدی مچايا کرتے
تھے۔
٥١۔ ١ليکن عذاب آنے کے بعد ماننے کا کيا فائده؟
ُ َّﰒ ِﻗ ْﻴ َﻞ ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ُذ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ َاب اﻟْﺨ ْ ُِدل ۚ ﻫ َْﻞ ُ ْﲡ َﺰ ْو َن ِا َّﻻ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 52
پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہميشہ کا عذاب چکھو۔ تم کو تو تمہارے کئے کا ہی بدلہ مال
ہے۔
َوﻳ َ ْﺴـ َﺘﻨْۢﺒِـــُٔ ْـﻮﻧ ََﻚ َا َﺣ ٌّﻖ ُﮬ َﻮ ڼ ُﻗ ْﻞ ِا ْي َو َر ِ ّ ْ ٓﰊ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﺤ ٌّﻖ ې َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ۧ 53

اور وه آپ سے دريافت کرتے ہيں کيا عذاب واقعی سچ ہے؟ ) (١آپ فرما ديجئے کہ ہاں قسم ہے
ميرے رب کی وه واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح ﷲ کو عاجز نہيں کر سکتے۔
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٥٣۔ ١يعنی وه پوچھتے ہيں کہ يہ قيامت اور انسانوں کے مٹی ہو جانے کے بعد ان کا دوباره جی
اٹھا ايک برحق ہے اور ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اے پيغمبر! ان سے کہہ ديجئے کہ تمہارا مٹی ہو
کر مٹی ميں مل جانا ،ﷲ ٰ
تعالی کو دوباره زنده کرنے سے عاجز نہيں کر سکتا۔ اس لئے يقينا يہ
ہو کر رہے گا۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ اس آيت کی نظير قرآن ميں مذيد صرف دو آيتيں ہيں
کہ جن ميں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے پيغمبر کو حکم ديا ہے کہ وه قسم کھا کر قيامت کے وقوع کا
اعالن کريں۔ ايک سوره سبا ،آيت  ١٣اور دوسرا سوره تغابن آيت۔ ٧۔
َوﻟ َ ْﻮ َا َّن ِﻟ ُ ِّ
ﴤ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ َو ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 54
ﴎوا اﻟﻨَّﺪَ ا َﻣ َﺔ ﻟ َ َّﻤﺎ َر َا ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ۚ َو ُﻗ ِ َ
ﲁ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َﻇﻠَ َﻤ ْﺖ َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﻻ ْﻓـ َﺘﺪَ ْت ِﺑ ٖﻪ ۭ َو َا َ ُّ
اور اگر ہر جان ،جس نے ظلم )شرک( کيا ہے ،کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمين بھر جائے تب
بھی اس کو دے کر اپنی جان بچا نے لگے ) (١اور جب عذاب کو ديکھيں گے تو پشيمانی کو
پوشيده رکھيں گے۔ اور ان کا فيصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
٥٤۔ ١يعنی اگر دنيا بھر کا خزانہ دے کر وه عذاب سے چھوٹ جائے تو دينے کے لئے آماده
ہوگا۔ ليکن وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کيا؟ مطلب يہ ہے کہ عذاب سے چھٹکارے کی کوئی
صورت نہيں ہوگی۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ ٌّﻖ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 55
َا َﻻ ٓ ِا َّن ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
ياد رکھو کہ جتنی چيزيں آسمانوں ميں اور زمين ميں ہيں سب ﷲ ہی کی ملک ہيں۔ ياد رکھو کہ
ﷲ ٰ
تعالی کا وعده سچا ہے۔ ليکن بہت سے آدمی علم نہيں رکھتے۔
ُﮬ َﻮ ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 56
وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب اسی کے پاس الئے جاؤ گے۔ )(٣۔
ٰ
٥٦۔ ٣ان آيات ميں آسمان اور زمين کے درميان ہرچيز ﷲ ٰ
تعالی کی ملکيت نامہ ،وعده الہی کے
برحق ،زندگی اور موت پر اس کا اختيار ہے ،جو ذات اتنے اختيار کی مالک ہے ،اس کی گرفت
سے بچ کر کوئی کہاں جاسکتا ہے۔ اور اس نے حساب کتاب کے لئے ايک دن مقرر کيا ہوا ہے۔
اسے کون ٹال سکتا ہے؟ يقينا ﷲ کا وعده سچا ہے ،وه ايک دن ضرور آئے گا اور ہر نيک و بد
کو اس کے عملوں کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر ڏ َوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 57
ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ْﺗ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َو ِﺷﻔَﺎۗ ٌء ِﻟ ّ َﻤﺎ ِﰲ ُّ
اے لوگوں! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ايک ايسی چيز آئی ہے جو نصيحت ہے
) (١اور دلوں ميں جو روگ ہيں ان کے لئے شفا ہے ) (٢اور رہنمائی کرنے والی ہے اور
رحمت ہے ايمان والوں کے لئے )(٣۔
٥٧۔ ١يعنی جو قرآن کو دل کی توجہ سے پﮍھے اور اس کے معنی و مطالب پر غور کرے ،اس
کے لئے قرآن نصيحت ہے قرآن کريم ترغيب و ترہيب دونوں طريقوں سے واعظ و نصيحت
کرتا ہے اور ان کے نتائج سے آگاه کرتا ہے جن سے ﷲ ٰ
تعالی کی نافرمانی کی صورت ميں دو
چار ہونا پﮍے گا اور ان کاموں سے روکتا ہے جن سے انسان کی اخروی زندگی برباد ہوسکتی
ہے۔
٥٧۔ ٢يعنی دلوں ميں توحيد و رسالت اور عقائد حقہ کے بارے ميں جو شکوک و شبہات پيدا
ہوتے ہيں ان کا ازالہ اور کفر و نفاق کی جو گندگی و پليدی ہوتی ہے اسے صاف کرتا ہے۔
٧٥۔ ٣يہ قرآن مومنوں کے لئے ہدايت اور رحمت کا ذريعہ ہے ويسے تو يہ قرآن سارے جہان
والوں کے لئے ہدايت و رحمت کا ذريعہ ہے ليکن چونکہ اس سے فيض ياب صرف اہل ايمان
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ہی ہوتے ہيں ،اس لئے يہاں صرف انہی کے لئے اسے ہدايت و رحمت قرار ديا گيا ہے۔ اس
مضمون کو قرآن کريم ميں سوره بنی اسرائيل آيت  ٨٢اور سوره الم سجده آيت  ٤٤ميں بھی بيان
کيا گيا ہے )نيز ھدی للمتقين کا حاشيہ مالحظہ فرمائيں(
ُﻗ ْﻞ ِﺑﻔَﻀْ ﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َوﺑ َِﺮ ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ﻓَﺒ ِٰﺬ ِ َكل ﻓَﻠْ َﻴ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮا ۭ ُﮬ َﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َ ْﳚ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 58
آپ کہہ ديجئے کہ بس لوگوں کو ﷲ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہيے ) (١وه اس
سے بدرجہا بہتر ہے جس کو وه جمع کر رہے ہيں۔
٥٨۔ ١خوشی ،اس کيفيت کا نام ہے جو کسی مطلوب چيز کے حصول پر انسان اپنے دل ميں
محسوس کرتا ہے۔ اہل ايمان کو کہا جا رہا ہے کہ يہ قرآن ﷲ کا خاص فضل اور اس کی رحمت
ہے ،اس پر اہل ايمان کو خوش ہونا چاہيے يعنی ان کے دلوں ميں فرحت اور اطمينان کی کفييت
ہونی چاہيے۔ اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ خوشی کے اظہار کے ليے جلسے جلوسوں کا چراغاں
کا اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بےجا کا اہتمام کرو۔ جيسا کہ آج کل اہل بدعت اس آيت
سے "جشن عيد ميالد"اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہيں۔
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ّ ِر ْز ٍق ﻓَ َﺠـ َﻌﻠْ ُ ْﱲ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َﺣ َﺮا ًﻣﺎ َّو َﺣ ٰﻠ ًﻼ ۭ ُﻗ ْﻞ ٰا ۗ ٰ ّ ُهلل َا ِذ َن ﻟَ ُ ْﲂ َا ْم ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗَ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن 59
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
آپ کہيے يہ تو بتاؤ کہ ﷲ نے تمہارے لئے جو کچھ رزق بھيجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ
حرام اور کچھ حالل قرار دے ليا )(١۔ آپ پوچھئے کہ کيا تم کو ﷲ نے حکم ديا تھا يا ﷲ پر
بہتان ہی کرتے ہو۔
٥٩۔ ١اس سے مراد وہی بعض جانوروں کا حرام کرنا جو مشرکين اپنے بتوں کے ناموں پر
چھوڑ کر کيا کرتے ہيں تھے ،جس کی تفصيل سوره انعام ميں گزر چکی ہے۔
َو َﻣﺎ َﻇ ُّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻔ َﱰ ُْو َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َ ُذل ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُﮬ ْﻢ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن ۧ 60

اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور جو لوگ ﷲ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہيں ان کا قيامت کی نسبت کيا گمان ہے ) (١واقعی
لوگوں پر ﷲ ٰ
تعالی کا بﮍا ہی فضل ہے ) (٢ليکن اکثر آدمی شکر نہيں کرتے )(٣۔
٦٠۔ ١يعنی قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی ان سے کيا معاملہ فرمائے گا۔
٦٠۔ ٢کہ وه انسانوں کا دنيا ميں فوراً مواخذا نہيں کرتا ،بلکہ اس کے لئے ايک دن مقرر کر
رکھا ہے۔ يا مطلب يہ ہے کہ وه دنيا کی نعمتيں بال تفريق مومن و کافر ،سب کو ديتا ہے۔ يا يہ
چيزيں انسانوں کے لئے مفيد اور ضروری ہيں ،انہيں حالل اور جائز قرار ديا ہے ،انہيں حرام
نہيں کيا۔
٦٠۔ ٣يعنی ﷲ کی نعمتوں کا شکر ادا نہيں کرتے ،يا اس کی حالل کرده چيزوں کو حرام کر
ليتے ہيں۔
َو َﻣﺎ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْﰲ ﺷَ ْﺎ ٍن َّو َﻣﺎ ﺗَ ْﺘﻠُ ْﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗُ ْﺮٰا ٍن َّو َﻻ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َ َﲻﻞٍ ِا َّﻻ ُﻛﻨَّﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺷﻬُ ْﻮدًا ِا ْذ ﺗُ ِﻔ ْﻴﻀُ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺰ ُب َﻋ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ِﻣ ْﻦ ِ ّﻣﺜْﻘَﺎلِ َذ َّر ٍة ِﰲ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َﻻ ٓ َا ْﺻﻐ ََﺮ ِﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل َو َﻻ ٓ اَ ْﻛ َ َﱪ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 61
ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ِﰲ َّ
اور آپ کسی حال ميں ہوں آپ کہيں سے قرآن پﮍھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو
سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام ميں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چيز ذره
برابر بھی غائب نہيں نہ زمين ميں نہ آسمان ميں اور نہ کوئی چيز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی
چيز بﮍی مگر يہ سب کتاب مبين ميں ہے )(١
٦١۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے نبی اور مومنين سے خطاب کرتے ہوئے فرمايا کہ وه تمام
مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور لحاظہ اور ہر گھﮍی انسانوں پر اس کی نظر ہے۔ زمين
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آسمان کی کوئی بﮍی چھوٹی چيز اس سے مخفی نہيں۔ يہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل
سورة انعام ،آيت  ٥٩ميں گزر چکا ہے ' اسی کے پاس غيب کے خزانے ہيں ،جنہيں وه جانتا
ہے ،اسے جنگلوں اور درياؤں کی سب چيزوں کا علم ہے ،اور کوئی پتہ نہيں جھﮍتا مگر وه اس
کو جانتا ہے اور زمين کے اندھيروں ميں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چيز نہيں ہے
مگر کتاب مبين ميں )لکھی ہوئی( ہے ' وه آسمان اور زمين ميں موجود اشياء کی حرکتوں کو
جانتا ہے تو انسان اور جنوں کی حرکات و اعمال سے کيوں کر بےخبر ره سکتا ہے جو ﷲ کی
عبادت کے مکلف اور مامور ہيں؟
َا َﻻ ٓ ِا َّن َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُﮬ ْﻢ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 62ښ
ياد رکھو کے ﷲ کے دوستوں پر نہ کوئی انديشہ ہے اور نہ وه غمگين ہوتے ہيں
٦٢۔١نافرمانوں کے بعد ﷲ ٰ
تعالی اپنے فرماں برداروں کا ذکر فرما رہا ہے اور وه ہيں اولياء ﷲ۔
اولياء ولی کی جمع ہے ،جس کے معنی لغت ميں قريب کے ہيں۔ اس اعتبار سے اولياء ﷲ کے
معنی ہوں گے ،وه سچے اور مخلص مومن جنہوں نے ﷲ کی اطاعت اور معاصی سے اجتناب
کر کے ﷲ کا قرب حاصل کر ليا۔ اسی ليے اگلی آيت ميں خود ﷲ ٰ
تعالی نے بھی ان کی تعريف
ان الفاظ سے بيان فرمائی ،جو ايمان الئے اور جنہوں نے تقوی اختيار کيا۔ اور ايمان وتقوی ہی
ﷲ کے قرب کی بنياد اور اہم ترين ذريعہ ہے ،اس لغت سے ہر متقی مومن ﷲ کا ولی ہے۔ لوگ
واليت کے ليے اظہار کرامت کو ضروری سمجھتے ہيں۔ اور پھر وه اپنے بنائے ہوئے وليوں
کے ليے جھوٹی سچی کرامتيں مشہور کرتے ہيں۔ يہ خيال بالکل غلط ہے۔ کرامت کا واليت سے
چولی دامن کا ساتھ ہے نہ اس کے ليے شرط۔ يہ ايک الگ چيز ہے کہ اگر کسی سے کرامت
ظاہر ہو جائے تو ﷲ کی مشيت ہے ،اس ميں اس بزرگ کی مشيت شامل نہيں ہے۔ ليکن کسی
متقی مومن اور متبع سنت سے کرامت کا ظہور ہو يا نہ ہو ،اس کی واليت ميں کوئی شک نہيں۔
خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم )حزن( کا ماضی سے ،مطلب يہ ہے کہ چونکہ انہوں نے
زندگی خدا خوفی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے۔ اس ليے قيامت کی ہولناکيوں کا اتنا خوف ان پر
نہيں ہوگا ،جس طرح دوسروں کو ہوگا۔ بلکہ وه اپنے ايمان وتقوی کی وجہ سے ﷲ کی رحمت
وفضل خاص کے اميدوار اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح دنيا
ميں وه جو کچھ چھوڑ گئے ہوں گے يا دنيا کی لذتيں انہيں حاصل نہ ہوسکی ہوں گی ،ان پر
انہيں کوئی حزن ومالل نہيں ہوگا۔ ايک دوسرا مطلب يہ بھی ہے کہ دنيا ميں جو مطلوبہ چيزيں
انہيں نہ مليں ،اس پر وه غم وحزن کا مظاہره نہيں کرتے ،کيونکہ وه جانتے ہيں کہ يہ سب ﷲ
کی قضا وتقدير ہے۔ جس سے ان ان کے دلوں ميں کوئی کدورت پيدا نہيں ہوتی ،بلکہ ان کے دل
قضائے الہی پر مسرور و مطمئن رہتے ہيں۔

َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ 63
يہ وه لوگ ہيں جو ايمان الئے اور )برائيوں سے( پرہيز رکھتے ہيں۔
ُﴩي ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۭ َﻻ ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ َﻞ ِﻟ َ ِﳫ ٰﻤ ِﺖ ٰ ّ ِ

ۭ 64
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ُﮬ َﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ
ﻟَﮭُ ُﻢ اﻟْﺒ ْ ٰ
ان کے لئے دنياوی زندگی ميں بھی ) (١اور آخرت ميں بھی خوشخبری ہے ﷲ ٰ
تعالی کی باتوں
ميں کچھ فرق ہوا نہيں کرتا۔ يہ بﮍی کاميابی ہے۔
٦٤۔١دنيا ميں خوشخبری سے مراد ،رؤيائے صادقہ ہيں يا وه خوشخبری ہے جو موت کے
فرشتے ايک مومن کو ديتے ہيں ،جيسا کہ قرآن وحديث سے ثابت ہے۔
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اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 65
َو َﻻ َ ْﳛ ُ ﻧﺰ َْﻚ ﻗَ ْﻮﻟُﮭ ُْﻢ ۘ ِا َّن اﻟْ ِﻌ َّﺰ َة ِ ٰ ّ ِهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ ُﮬ َﻮ َّ
آپ کو ان کی باتيں غم ميں نہ ڈاليں تمام تر غلبہ ﷲ ہی کے لئے ہے وه سنتا اور جانتا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻣﺎ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴍ َﰷ ۗ َء ۭ ِا ْن ﻳَّﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َّ
اﻟﻈ َّﻦ َوا ِْن ُﮬ ْﻢ ِا َّﻻ َ ْﳜ ُﺮ ُﺻ ْﻮ َن 66
اهلل ُ َ
َا َﻻ ٓ ِا َّن ِ ٰ ّ ِهلل َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
يا رکھو جتنے کچھ آسمانوں ميں ہيں اور جتنے زمين ميں ہيں يہ سب ﷲ ہی کے ہيں اور جو
لوگ ﷲ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہيں کس چيز کی پيروی کر رہے ہيں
اور محض اٹکليں لگا رہے ہيں )(١۔
٦٦۔ ١يعنی ﷲ کے ساتھ کسی کو شريک ٹھہرانا ،کسی دليل کی بنياد پر نہيں ،بلکہ محض ظن او
تخمين اور رائے و قياس کی کرشمہ سازی ہے۔ آج اگر انسان اپنے قوائے عقل و فہم کو صحيح
طريقے سے استعمال ميں الئے تو يقينا اس پر واضح ہو سکتا ہے کہ ﷲ کا کوئی شريک نہيں
ہے جس طرح وه آسمان اور زمين کی تخليق ميں واحد ہے ،کوئی اس کا شريک نہيں ہے تو پھر
عبادت ميں دوسرے کيوں کر اس کے شريک ہو سکتے ہيں۔
ﴫا ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 67
ُﮬ َﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﻟﺘ َ ْﺴ ُﻜﻨُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ُﻣ ْﺒ ِ ً
وه ايسا ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس ميں آرام کرو اور دن بھی اس طور بنايا
کہ ديکھنے بھالنے کا ذريعہ ،تحقيق اس ميں دالئل ہيں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِا ْن ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ﲠِ ٰ َﺬا ۭ َاﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 68
ﻗَﺎﻟُﻮا َّاﲣ ََﺬ ٰ ّ ُ
اهلل َو َ ًدلا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ ۭ ُﮬ َﻮ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ ۭ َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
وه کہتے ہيں کہ ﷲ اوالد رکھتا ہے۔ سبحان ﷲ! وه تو کسی کا محتاج نہيں ) (١اس کی ملکيت
ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے۔ ) (٢تمہارے پاس اس پر کوئی دليل
نہيں۔ کيا ﷲ کے ذمہ ايسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہيں رکھتے۔
٦٨۔ ١اور جو کسی کا محتاج نہ ہو ،اسے اوالد کی ضرورت نہيں ہے ،کيونکہ اوالد تو سہارے
کے لئے ہوتی ہے اور جب وه سہارے کا محتاج نہيں تو پھر اسے اوالد کی کيا ضرورت؟
٦٨۔ ٢جب آسمان اور زمين کی ہرچيز اسی کی ہے تو ہرچيز اسی کی مملوک اور غالم ہوئی۔
پھر اسے اوالد کی ضرورت ہی کيا ہے۔ اوالد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے ،جسے کچھ مدد
اور سہارے کی ضرورت ہو ،عالوه ازيں اوالد کی ضرورت وه شخص بھی محسوس کرتا ہے
جو اپنے بعد مملوکات کا وارث ديکھنا يا پسند کرتا ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی کی ذات کو تو فنا ہی نہيں
اس لئے ﷲ کے لئے اوالد قرار دينا بﮍا جرم ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے )تَ َكا ُد السﱠمٰ ٰو ُ
يــتَفَطﱠرْ نَ
ت َ
ِم ْنهُ َوتَ ْن َش ﱡ
ق ْاالَرْ ضُ َوت َِخرﱡ ْال ِجبَا ُل ھَ ًّدا 90ۙ اَ ْن َدعَوْ ا لِلرﱠحْ مٰ ِن َولَدًا 91ۚ ( 19۔ مريم ' (90:اس
بات سے کہ وه کہتے ہيں رحمٰ ن کی اوالد ہے ،قريب ہے کہ آسمان پھٹ پﮍے ،زمين شق ہو
جائے اور پہاڑ ريزه ريزه ہو جائيں۔
ﻗُ ْﻞ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 69
آپ کہہ ديجئے کہ جو لوگ ﷲ پر جھوٹ افترا کرتے ہيں ) (١وه کامياب نہ ہونگے۔
٦٩۔ ١افترا کے معنی جھوٹی بات کہنے کے ہيں۔ اس کے بعد مذيد ' جھوٹ ' کا اضافہ تاکيد کے
لئے۔
٦٩۔ ٢اس سے واضح ہے کہ کاميابی سے مراد آخرت کی کاميابی يعنی ﷲ کے غضب اور اس
کے عذاب سے بچ جانا محض دنيا کی عارضی خوش حالی ،کاميابی نہيں۔ جيسا کہ بہت سے
لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے
ہيں۔ اسی ليے اگلی آيت ميں فرمايا" :يہ دنيا ميں تھوڑا سا عيش کرليں پھر ہمارے ہی پاس ان کو
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آنا ہے" يعنی يہ دنيا کا عيش ،آخرت کے مقابلے ميں نہايت قليل اور تھوڑا سا ہے جو شمار ميں
نہيں۔ اس کے بعد انہيں عذاب شديد سے دوچار ہونا پﮍے گا۔ اس ليے اس بات کو اچھی طرح
سمجھ لينا چاہيے کہ کافروں ،مشرکوں اور ﷲ کے نافرمانوں کی دنياوی خوشحالی اور مادی
ترقياں ،يہ اس بات کی دليل نہيں ہيں کہ يہ قوميں کامياب ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی ان سے خوش ہے۔ يہ
مادی کاميابياں ان کی جہد مسلسل کا ثمره ہيں جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل
ہوسکتی ہيں۔ جو اسباب کو بروئے کار التے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی ،چاہے وه
مومن ہو يا کافر۔ عالوه ازيں يہ عارضی کاميابياں ﷲ کے قانون مہلت کا نتيجہ بھی ہوسکتی ہيں۔
جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہے بھی کر چکے ہيں۔

َﻣﺘَﺎ ٌع ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ُ َّﰒ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﮭ ُْﻢ ُ َّﰒ ﻧ ُ ِﺬﻳْ ُﻘﮭُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ َاب اﻟﺸَّ ِﺪﻳْﺪَ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ۧ 70
يہ دنيا ميں تھوڑا سی عيش ہے پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے پھر ہم ان کو ان کے کفر کے
بدلے سخت عذاب چکھائيں گے۔
اهلل ﻓَ َﻌ َﲇ ٰ ّ ِ
َواﺗْ ُﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻧ َ َﺒ َﺎ ﻧ ُْﻮحٍ ۘ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ٰﻳ َﻘ ْﻮ ِم ِا ْن َﰷ َن َﻛ ُ َﱪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َّﻣ َﻘﺎ ِﻣ ْﻲ َوﺗ َْﺬ ِﻛ ْ ِﲑ ْي ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ﴍ َﰷ ۗ َء ُ ْﰼ ُ َّﰒ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َا ْﻣ ُﺮُ ْﰼ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ
اهلل ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ ﻓَ َﺎ ْ ِﲨ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮُ ْﰼ َو ُ َ
ُ َّﲽ ًﺔ ُ َّﰒ ا ْﻗﻀُ ْﻮٓا ِا َ َّﱄ َو َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻈ ُﺮ ْو ِن 71
اور آپ ان کو نوح )عليہ السالم( کا قصہ پﮍھ کر سنائيے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا
کہ اے ميری قوم! اگر تم کو ميرا رہنا اور احکام ٰالہی کی نصيحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو
ميرا ﷲ پر ہی بھروسہ ہے تم اپنی تدبير مع اپنے شرکا کے پختہ کر لو ) (١پھر تمہاری تدبير
تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہے ) (٢پھر ميرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔
٧١۔ ١يعنی جن کو تم نے ﷲ کا شريک ٹھہرا رکھا ہے ان کی مدد بھی حاصل کر لو )اگر وه
گمان کے مطابق
تمہاری مدد کر سکتے ہيں(
٧١۔ُ ٢غ ﱠمۃً کے دوسرے معنی ہيں ،گول مول بات اور پوشيدگی۔ يعنی ميرے خالف تمہاری تدبير
واضح اور غير مشکوک ہونی چاہئے۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ﻓَ َﻤﺎ َﺳ َﺎﻟْ ُﺘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۭ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ۙ َو ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 72
پھر بھی اگر تم اعراض ہی کئے جاؤ تو ميں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہيں مانگا ) (١ميرا
معاوضہ تو صرف ﷲ ہی کے ذمہ ہے اور مجھ کو حکم کيا گيا ہے کہ ميں مسلمانوں ميں سے
رہوں )(٢۔
٧٢۔ ١کہ جس کی وجہ سے تم يہ تہمت لگا سکو کہ دعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو مال و
دولت کا اکٹھا کرنا ہے۔
٧٢۔ ٢حضرت نوح عليہ السالم کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ تمام انبياء کا دين اسالم ہی
رہا گو شرائع مختلف اور مناہج متعدد رہے۔ جيسا کہ آيت لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا ،سے
واضح ہے۔ ليکن دين سب کا اسالم تھا۔ مالحظہ ہو سورة النمل َ ) ٩١و َم ْن َجا ۗ◌ َء بِال ﱠسيﱢئَ ِة فَ ُكب ْ
ﱠت
ال لَهٗ َربﱡهٗ ٓ اَ ْسلِ ْم ۙ◌
ار ۭ◌ ھَلْ تُجْ َزوْ نَ اِ ﱠال َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُوْ نَ ( سوره بقره ) ١٣١،١٣٢اِ ْذ قَ َ
ُوجُوْ ھُھُ ْم فِي النﱠ ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ْ
ّ
ُ
ال اَ ْسلَ ْم ُ
ت لِ َربﱢ ال ٰعلَ ِم ْينَ ١٣١ َو َوصّ ى بِھَآ اِب ْٰر ٖھ ُم بَنِ ْي ِه َويَ ْعقوْ بُ ۭ◌ ٰيبَنِ ﱠى اِ ﱠن ﷲَ اصْ طَفى لَ ُك ُم ال ﱢد ْينَ
قَ َ
ٰ
ٰ
ّ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ُ
)وقَا َل ُموْ ٰسى ٰيقَوْ ِم اِ ْن كنتُ ْم ا َمنتُ ْم بِا ِ فَ َعلَ ْي ِه
فَ َال تَ ُموْ تُ ﱠن اِال َواَنتُ ْم ﱡم ْسلِ ُموْ نَ ١٣٢ ( سوره يونسَ ٨٤
ٰ
ٰ
ﱠ
ٓ
ت َربﱢنَا لَ ﱠما َجا ۗ◌ َءتنَاْ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
)و َما تَنقِ ُم ِمنا اِ ٓ
ال ا ْن ا َمنا بِا ٰي ِ
تَ َو ﱠكلُ ْٓوا اِ ْن ُك ْنتُ ْم ﱡم ْسلِ ِم ْينَ 84( سوره اعراف َ ١٢٦
صبْرًا ﱠو تَ َوفﱠنَا ُم ْسلِ ِم ْينَ ١٢٦ ۧ◌( سوره نمل)٤٤قِ ْي َل لَھَا ا ْد ُخلِي الصﱠرْ َح ۚ◌ فَلَ ﱠما
ۭ◌ َربﱠنَآ اَ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا َ
َراَ ْتهُ َح ِسبَ ْتهُ لُ ﱠجةً ﱠو َك َشفَ ْ
ار ْي َر ڛ قَالَ ْ
ت َربﱢ اِنﱢ ْى ظَلَ ْم ُ
ت
ت ع َْن َساقَ ْيھَا ۭ◌ قَا َل اِنﱠهٗ َ
صرْ ٌح ﱡم َم ﱠر ٌد ﱢم ْن قَ َو ِ
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نَ ْف ِس ْي َواَ ْسلَ ْم ُ
ت َم َع ُسلَيْمٰ نَ ِ ٰ ّ ِ َربﱢ ْال ٰعلَ ِم ْينَ 44 ۧ◌( سوره مائده )ٰ ٤٤،١١يٓا َ ﱡيھَا الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوا ْاذ ُكرُوْ ا
ﷲَ ۭ◌ َو َعلَي ٰ ّ
ف اَ ْي ِديَھُ ْم َع ْن ُك ْم ۚ◌ َواتﱠقُوا ٰ ّ
نِ ْع َمتَ ٰ ّ
ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم اِ ْذ ھَ ﱠم قَوْ ٌم اَ ْن يﱠ ْب ُسطُ ْٓوا اِلَ ْي ُك ْم اَ ْي ِديَھُ ْم فَ َك ﱠ
ﷲِ فَ ْليَتَ َو ﱠك ِل
ْال ُم ْؤ ِمنُوْ نَ 11ۧ( )اِنﱠآ اَ ْن ْ
زَلنَا التﱠوْ ٰرٮةَ فِ ْيھَا ھُدًى ﱠونُوْ ٌر ۚ◌ يَحْ ُك ُم بِھَا النﱠبِيﱡوْ نَ الﱠ ِذ ْينَ اَ ْسلَ ُموْ ا لِلﱠ ِذ ْينَ ھَا ُدوْ ا
ٰ
ب ّ
اس َو ْ
اخ َشوْ ِن
ﷲِ َو َكانُوْ ا َعلَ ْي ِه ُشھَدَا ۗ◌ َء ۚ◌ فَ َال ت َْخ َش ُوا النﱠ َ
َوال ﱠر ٰبّنِيﱡوْ نَ َو ْاالَحْ بَا ُر بِ َما ا ْستُحْ فِظُوْ ا ِم ْن ِك ٰت ِ
ٰ
َل ّ
َو َال تَ ْشتَرُوْ ا بِ ٰا ٰيتِ ْي َ
ﷲُ فَا ُ ٰ
ك ھُ ُم ْال ٰكفِرُوْ نَ 44(سوره انعام
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ثـ َمنًا قَلِي ًْال ۭ◌ َو َم ْن لﱠ ْم يَحْ ُك ْم بِ َمآ اَ ْنز َ
ٰ
ك
ك لَهٗ ۚ◌ َوبِ ٰذلِ َ
ي َو َم َماتِ ْي ِ ّ ِ َربﱢ ْال ٰعلَ ِم ْينَ ١٦٢ ۙ◌ َال َش ِر ْي َ
ص َالتِ ْي َونُ ُس ِك ْي َو َمحْ يَا َ
)١٦٢،١٦٣قُلْ اِ ﱠن َ
اُ ِمرْ ُ
ت َواَنَا اَ ﱠو ُل ْال ُم ْسلِ ِم ْينَ ١٦٣ (۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ َﻌ ٗﻪ ِﰲ اﻟْ ُﻔ ْ ِ
كل َو َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨﮭ ُْﻢ َﺧ ٰﻠۗﯩ َﻒ َو َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۚ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺬ ِرْﻳ َﻦ 73
ِٕ
سو وه لوگ ان کو جھٹالتے رہے ) (١پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی ميں تھے ان
کو نجات دی اور ان کو جانشين بنايا ) (٢اور جنہوں نے ہماری آيتوں کو جھٹاليا تھا ان کو غرق
کر ديا۔ سو ديکھنا چاہيے کيسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔
٧٣۔ ١يعنی قوم نوح عليہ السالم نے تمام تر وعظ و نصيحت کے باوجود جھٹالنے کا راستہ نہيں
چھوڑا چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت نوح عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کو ايک کشتی
ميں بٹھا کر بچا ليا اور باقی سب کو ٰ
حتی کہ حضرت نوح عليہ السالم کے ايک بيٹے کو بھی
غرق کر ديا۔
٧٣۔ ٢يعنی زمين ميں ان سے بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشين بنايا۔ پھر
انسانوں کی آئنده نسل انہی لوگوں بالخصوص حضرت نوح عليہ السالم کے تين بيٹوں سے چلی،
اسی لئے حضرت نوح عليہ السالم آدم ثانی کہا جاتا ہے۔
ُ َّﰒ ﺑ َ َﻌﺜْﻨَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ُر ُﺳ ًﻼ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣﻬ ِْﻢ ﻓَ َﺠﺎۗ ُء ْو ُﮬ ْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻟ ُﻴ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َْﻄ َﺒ ُﻊ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب اﻟْ ُﻤ ْﻌ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ 74
پھر نوح )عليہ السالم( کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھيجا سو وه ان
کے پاس روشن دليليں لے کر آئے ) (١پس جس چيز کو انہوں نے اول ميں جھوٹا کہہ ديا يہ نہ
ہوا کہ پھر اس کو مان ليتے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح حد سے بﮍھنے والوں کے دلوں پر بند لگا
ديتا ہے۔
٧٤۔ ١يعنی ايسے دالئل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر داللت کرتے تھے کہ واقعی يہ
ﷲ کے سچے رسول ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمايا ہے۔
٧٤۔ ٢ليکن يہ امتيں رسولوں کی دعوت پر ايمان نہيں الئے ،محض اس لئے کہ جب اول اول يہ
رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغير غور و فکر کئے ،ان کا انکار کر ديا۔ اور يہ پہلی مرتبہ کا
انکار ان کے لئے مستقل حجاب بن گيا۔ اور وه يہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے
ہيں ،اب اس کو کيا ماننا ،لہذا ايمان سے محروم۔
٧٤۔ ٣يعنی جس طرح ان گذشتہ قوموں پر انکے کفر و تکذيب کی وجہ سے مہريں لگتی رہيں
ہيں اسی طرح آئنده بھی جو قوم رسولوں کو جھٹالئے گی اور ﷲ کی آيتوں کا انکار کرے گی،
ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدايت سے وه ،اسی طرح محروم رہے گی ،جس طرح
گذشتہ قوميں محروم رہيں۔
ُ َّﰒ ﺑ َ َﻌﺜْﻨَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ُّﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ٰﮬ ُﺮ ْو َن ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼﯨ ٖﻪ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 75
ِٕ
موسی اور ہارون )عليہا السالم( کو ) (١فرعون اور ان کے
پھر ان پيغمبروں کے بعد ہم نے
ٰ
سرداروں کے پاس اپنی نشانياں دے کر بھيجا ) (٢سو انہوں نے تکبر کيا اور وه لوگ مجرم قوم
تھے )(٣۔
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موسی و ہارون عليہا اسالم کا ذکر کيا جا رہا
٧٥۔ ١رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد ،حضرت
ٰ
ہے ،درآنحاليکہ رسول کے تحت ميں وه بھی آجاتے ہيں۔ ليکن چونکہ ان کا شمار جليل القدر
رسولوں ميں ہوتا ہے اس لئے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرما ديا۔
موسی عليہ السالم کے معجزات ،بالخصوص نو آيات بينات ،جن کا ذکر ﷲ نے
٧٥۔ ٢حضرت
ٰ
سورت نبی اسرائيل آيت  ١٠١ميں کيا ہے۔ مشہور ہيں۔
٧٥۔ ٣ليکن چونکہ وه بﮍے بﮍے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے۔ اس لئے انہوں نے ﷲ کے
بھيجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کيا۔ کيونکہ ايک گناه ،دوسرے گناه کا
ذريعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بﮍے بﮍے گناہوں کے ارتکاب کی جرّات پيدا کرتا ہے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰﻫ َﺬا ﻟَ ِﺴ ْﺤ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 76
پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحيح دليل پہنچی تو وه لوگ کہنے لگے کہ يقينا ً يہ صريح
جادو ہے )(١۔
٧٦۔ ١جب انکار کے لئے کوئی معقول دليل نہيں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے
لئے کہہ ديتے ہيں کہ يہ تو جادو ہے۔
اﻟﺴ ِﺤ ُﺮ ْو َن 77
ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ َاﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻖ ﻟَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ۭ َا ِﲮ ٌْﺮ ﻫ َٰﺬا ۭ َو َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ ٰ ّ
ٰ
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا کہ کيا تم اس صحيح دليل کی نسبت جب کہ تمہارے پاس پہنچی
ايسی بات کہتے ہو کيا يہ جادو ہے ،حاالنکہ جادوگر کامياب نہيں ہوا کرتے )(١
موسی عليہ السالم نے کہ ذرا سوچو تو سہی ،حق کی دعوت اور صحيح بات کو
٧٧۔ ١حضرت
ٰ
تم جادو کہتے ہو ،بھال يہ جادو ہے جادوگر تو کامياب ہی نہيں ہوتے۔ يعنی مطلوبہ مقاصد
حاصل کرنے اور ناپسنديده انجام سے بچنے ميں وه ناکام ہی رہتے ہيں اور ميں تو ﷲ کا رسول
ہوں ،مجھے ﷲ کی مدد حاصل ہے اور اس کی طرف سے مجھے معجزات اور آيات بينات عطا
کی گئی ہيں مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کيا ہے؟ اور ﷲ کے عطا کرده معجزات
کے مقابلے ميں اس کی حيثيت ہی کيا ہے؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺟِ ْﺌ َﺘﻨَﺎ ِﻟ َﺘﻠْ ِﻔﺘَﻨَﺎ َ َّﲻﺎ َو َﺟﺪْ انَ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰا َابۗ َءانَ َوﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ﻟَ ُﳬَﺎ ْاﻟ ِﻜ ْ ِﱪ َايۗ ُء ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ﻟَ ُﳬَﺎ ِﺑ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 78
وه لوگ کہنے لگے کيا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہم کو اس طريقہ سے ہٹا دو جس پر ہم
نے اپنے باپ دادوں کو پايا ہے اور تم دونوں کو دنيا ميں بﮍائی مل جائے ) (١اور ہم تم دونوں
کو کبھی نہ مانيں گے۔
٧٨۔ ١يہ منکرين کی ديگر حجتيں ہيں جو دالئل سے عاجز آکر ،پيش کرتے ہيں۔ ايک يہ کہ تم
ہمارے آباء واجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو ،دوسرے يہ کہ ہميں جاه و رياست حاصل
ہے ،اسے ہم سے چھين کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو اسليے ہم تو کبھی بھی تم پر ايمان
نہ الئيں گے۔ يعنی تنقيد آباء پر اصرار اور دنياوی وجہ کی خواہش نے انہيں ايمان النے سے
روکے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو باليا اور
موسی عليہ السالم اور جادوں گروں کا مقابلہ ہوا ،جيسا کہ سورت اعراف ميں گزرا
حضرت
ٰ
اور سورت طہ ميں بھی اس کی کچھ تفصيل آئے گی۔
َوﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن اﺋْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ﺑ ُ ِّ
ِﲁ ٰ ِﲮ ٍﺮ ﻋَ ِﻠ ْ ٍﲓ 79
اور فرعون نے کہا ميرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔
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ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ا َّﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ﻗَﺎ َل ﻟَﮭ ُْﻢ ُّﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ َاﻟْ ُﻘ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣﻠْ ُﻘ ْﻮ َن 80
پھر جب جادوگر آئے تو
موسی )عليہ السالم( نے ان سے فرمايا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے
ٰ
ہو۔
اهلل َﻻ ﻳُ ْﺼ ِﻠ ُﺢ َ َﲻ َﻞ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ 81
اﻟﺴ ْﺤ ُﺮ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﺳﻴُ ْﺒ ِﻄ ُ ٗهل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
.ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َاﻟْ َﻘ ْﻮا ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َﻣﺎ ﺟِ ﺌ ُ ْْﱲ ِﺑ ِﻪ ۙ ِ ّ
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا کہ يہ جو کچھ تم الئے ہو جادو ہے۔
سو جب انہوں نے ڈاال تو
ٰ
يقينی بات ہے کہ ﷲ اس کو بھی درہم برہم کئے ديتا ہے ) (١ﷲ ايسے فساديوں کا کام بننے نہيں
ديتا )(٢
٨١۔ ١چنانچہ ايسا ہی ہوا۔ بھال جھوٹ بھی ،سچ کے مقابلے ميں کامياب ہو سکتا ہے؟ جادوگروں
نے ،چاہے وه اپنی فن ميں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے ،جو کچھ پيش کيا ،وه
موسی عليہ السالم نے ﷲ کے
جادو ہی تھا اور نظر کی شعبده بازی ہی تھی اور جب حضرت
ٰ
حکم سے اپنا عصا پھينکا تو اس نے ساری شعبده بازيوں کو آن واحد ميں ختم کر ديا۔
٨١۔ ٢اور يہ جادوگر بھی مفسدين تھے ،جنہوں نے محض دنيا کمانے کے لئے جادوگری کا فن
سيکھا ہوا تھا اور جادو کے کرتب دکھا کر لوگوں کو بيوقوف بناتے تھے ،ﷲ ٰ
تعالی ان کے اس
عمل فساد کو کس طرح سنوار سکتا تھا۔
اهلل اﻟْ َﺤ َّﻖ ﺑ َ ِِﳫ ٰﻤ ِﺘ ٖﻪ َوﻟ َ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن
ۧ 82

َو ُ ِﳛ ُّﻖ ٰ ّ ُ
اور ﷲ ٰ
تعالی حق کو اپنے فرمان سے ) (١ثابت کر ديتا ہے گو مجرم کيسا ہی ناگوار سمجھيں۔
٨٢۔ ١يا کلمات سے مراد وه دالئل و براہين ہيں ،جو ﷲ ٰ
تعالی اپنی کتابوں ميں اتارتا رہا جو
ٰ
پيغمبروں کو وه عطا فرماتا تھا۔ يا وه معجزات ہيں جو ﷲ تعالی کے حکم سے انبياء کے ہاتھوں
سے صادر ہوتے تھے ،يا ﷲ کا وه حکم ہے جو لفظ ُک ْن سے صادر فرماتا ہے۔
ﴪِﻓ ْ َﲔ 83
ﻓَ َﻤﺎ ٓ ٰا َﻣ َﻦ ِﻟ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا َّﻻ ُذ ّ ِرﻳ َّ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻋَ ٰﲇ ﺧ َْﻮ ٍف ِّﻣ ْﻦ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼ ِ ْﻢ َا ْن ﻳ َّ ْﻔ ِﺘﻨَﮭ ُْﻢ ۭ َوا َِّن ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻟَ َﻌﺎلٍ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َو ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ِٕ
موسی )عليہ السالم( پر ان کی قوم ميں سے صرف قدرے قليل آدمی ايمان الئے ) (١وه بھی
پس
ٰ
فرعوں سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہيں ان کو تکليف پہنچائے ) (٢اور واقع ميں
فرعون اس ملک ميں زور رکھتا تھا ،اور يہ بھی بات تھی کہ وه حد سے باہر ہو جاتا تھا )(٣۔
٨٣۔ ١قومہ کے "ه" ضمير کے مرجع ميں مفسرين کا اختالف ہے ،بعض نے اس کا مرجع
موسی عليہ السالم کو قرار ديا ہے۔ کيونکہ آيت ميں ضمير سے پہلے انہی کا ذکر ہے
حضرت
ٰ
يعنی فرعون کی قوم ميں سے تھوڑے سے لوگ ايمان الئے ،ان کی دليل يہ ہے کہ بنی اسرائيل
موسی عليہ السالم کی
کے لوگ تو ايک رسول اور نجات دہنده کے انتظار ميں تھے جو حضرت
ٰ
صورت ميں انہيں مل گئے اور اس اعتبار سے سارے بنی اسرائيل )سوائے قارون کے( ان پر
ايمان رکھتے تھے۔ اس لئے صحيح بات يہی ہے کہ ) ُذ ِريﱠۃُ ِم ْن قَوْ ِم ٖہ( سے مراد ،فرعون کی قوم
موسی عليہ السالم پر ايمان الئے۔ انہيں ميں سے اس
سے تھوڑے سے لوگ ہيں ،جو حضرت
ٰ
کی بيوی )حضرت آسيہ( بھی ہيں۔
٨٣۔ ٢قرآن کريم کی يہ صراحت بھی اس بات پر داللت کرتی ہے کہ يہ ايمان النے والے
تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم ميں سے تھے ،کيونکہ انہی کو فرعون اس کے درباريوں اور
حکام سے تکليف پہنچانے کا ڈر تھا۔ بنی اسرئيل ،ويسے تو فرعون کی غالمی و محکومی کی
موسی عليہ السالم پر ايمان النے سے اس
ذلت ايک عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ ليکن
ٰ
کا کوئی تعلق نہيں تھا ،نہ انہيں اس وجہ سے مذيد تکاليف کا انديشہ تھا۔
٨٣۔ ٣اور ايمان النے والے اس کے اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوف زده تھے۔
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َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ُﳇ ْﻮٓا ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 84
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا کہ اے ميری قوم! اگر تم ﷲ پر ايمان رکھتے ہو تو اسی پر
اور
ٰ
توکل کرو اگر تم مسلمان ہو )(١۔
موسی
٨٤۔ ١بنی اسرائيل ،فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے ،حضرت
ٰ
عليہ السالم کے آنے کے بعد بھی اس ميں کمی نہيں آئی ،اس لئے وه سخت پريشان تھے ،بلکہ
موسی عليہ السالم سے انہوں نے يہ تک کہہ ديا ،اے ٰ
موسی ،جس طرح تيرے آنے سے
حضرت
ٰ
پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکليفوں ميں مبتال تھے ،تيرے آنے کے بعد بھی
موسی عليہ السالم نے انہيں کہا تھا کہ اميد ہے کہ ميرا رب
ہمارا يہی حال ہے۔ جس پر حضرت
ٰ
جلدی تمہارے دشمن کو ہالک کر دے گا۔ ليکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم صرف ايک ﷲ
سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو )مالحظہ ہو سورت اال عراف آيات
ٰ
ض ِ ٰ ّ ِ ڐ يُوْ ِرثُھَا َم ْن يﱠ َشا ۗ◌ ُء ِم ْن
ال ُموْ ٰسي لِقَوْ ِم ِه ا ْست َِع ْينُوْ ا بِا ّ ِ َواصْ بِرُوْ ا ۚ◌ اِ ﱠن ْاالَرْ َ
) (١٢٩،١٢٨قَ َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِعبَا ِد ٖه ۭ◌ َو ْال َعاقِبَةُ لِل ُمتﱠقِ ْينَ ١٢٨ قَال ْٓوا اوْ ِذ ْينَا ِم ْن قَب ِْل اَ ْن تَاتِيَنَا َو ِم ْن ۢ◌ بَ ْع ِد َما ِج ْئتَنَا ۭ◌ قَا َل ع َٰسي
ض فَيَ ْنظُ َر َك ْيفَ تَ ْع َملُوْ نَ ١٢٩ ۧ◌ ( يہاں بھی حضرت
َربﱡ ُك ْم اَ ْن يﱡ ْھلِكَ َع ُد ﱠو ُك ْم َويَ ْست َْخلِفَ ُك ْم فِي ْاالَرْ ِ
موسی عليہ السالم نے انہيں تلقين کی کہ اگر تم ﷲ کے سچے فرمانبردار ہو تو اسی پر توکل
ٰ
کرو۔
ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗ ََﻮ َّ ْﳇﻨَﺎ ۚ َرﺑَّﻨَﺎ َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ِﻟ ّﻠْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ

ۙ 85
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
انہوں نے عرض کيا کہ ہم نے ﷲ ہی پر توکل کيا ،اے ہمارے پروردگار! ہم کو ان ظالموں
کيلئے فتنہ نہ بنا۔
َو َ ِ ّﳒﻨَﺎ ﺑ َِﺮ ْ َﲪﺘِ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْﻘَ ْﻮ ِم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 86
اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے )(١
٨٦۔ ١ﷲ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاه ٰالہی ميں دعائيں بھی کيں۔ اور يقينا اہل
ايمان کے لئے يہ ايک بہت بﮍا ہتھيار بھی ہے اور سہارا بھی۔
َﴩ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 87
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
ﴫ ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً َّوا ْﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ﺑُ ُﻴ ْﻮﺗَ ُ ْﲂ ِﻗ ْﺒ َ ًةل َّو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ َا ْن ﺗَ َﺒ َّﻮ ٰا ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ُﳬَﺎ ِﺑ ِﻤ ْ َ
موسی )عليہ السالم( اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھيجی کہ تم دونوں اپنے ان
اور ہم نے
ٰ
لوگوں کے لئے مصر ميں گھر برقرار رکھو اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پﮍھنے کی
جگہ قرار دے لو ) (١اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے ديں۔
٨٧۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ اپنے گھروں کو ہی مسجديں بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے )بيت
المقدس( کی طرف کر لو تاکہ تمہيں عبادت کرنے کے لئے باہر عبادت خانوں غيره ميں جانے
کی ضرورت ہی نہ رہے ،جہاں تمہيں فرعون کے کارندوں کے ظلم و ستم کا ڈر رہتا ہے۔
َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧ ََّﻚ ٰاﺗَﻴ َْﺖ ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن َو َﻣ َ َﻼ ٗﻩ ِزﻳﻨَ ًﺔ َّو َا ْﻣ َﻮ ًاﻻ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َۙرﺑَّﻨَﺎ ِﻟ ُﻴ ِﻀﻠ ُّ ْﻮا ﻋ َْﻦ َﺳـ ِﺒ ْﻴ ِ َ
ـكل ۚ َرﺑَّﻨَﺎ ْاﻃ ِﻤ ْﺲ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َو ْاﺷﺪُ ْد ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ ﻓَ َﻼ
ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَ َﺮ ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ْ َاﻻ ِﻟ ْ َﲓ 88
موسی )عليہ السالم( نے عرض کيا کہ اے ہمارے رب! تو نے فرعون کو اور اس کے
اور
ٰ
سرداروں کو سامان زينت اور طرح طرح کے مال دنياوی زندگی ميں ديئے اے ہمارے رب!
)اسی واسطے ديئے ہيں کہ( وه تيری راه سے گمراه کريں۔ اے ہمارے رب! انکے مالوں کو
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نيست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کردے ) (١سو يہ ايمان نہ النے پائيں يہاں تک
کہ دردناک عذاب کو ديکھ ليں )(٢
موسی عليہ السالم نے ديکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر وعظ نصيحت کا بھی
٨٨۔ ١جب
ٰ
کوئی اثر نہيں ہوا اور اس طرح معجزات ديکھ کر بھی ان کے اندر کوئی تبديلی نہيں آئی۔ تو پھر
ان کے حق ميں بد دعا فرمائی۔ جسے ﷲ نے يہاں نقل فرمايا ہے۔
٨٨۔ ٢يعنی اگر يہ ايمان الئيں بھی تو عذاب ديکھنے کے بعد الئيں ،جو ان کے لئے نفع بخش
نہيں ہوگا۔ يہاں ذہن ميں يہ اشکال نہيں آنا چاہيے کہ پيغمبر تو ہدايت کی دعا کرتے ہيں نہ کہ
ہالکت کی بد دعا۔ اس لئے کہ دعوت و تبليغ اور ہر طرح سے تمام حجت کے بعد ،جب يہ
واضح ہو جائے کہ اب ايمان النے کی کوئی اميد باقی نہيں رہی ،تو پھر آخری چاره کار يہی ره
جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو ﷲ کے سپرد کر ديا جائے ،يہ گو ﷲ کی مشيت ہی ہوتی ہے
جو بے اختيار پيغمبر کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے جس طرح حضرت نوح عليہ السالم نے
بھی ساڑھے نو سو سال تبليغ کرنے کے بعد باآلخر اپنی قوم کے بارے بد دعا فرمائی۔"رب
التذر علی االرض من الکافرين ديارا :اے رب زمين پر ايک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔
ﻗَﺎ َل ﻗَﺪْ ُاﺟِ ْﻴ َﺒ ْﺖ َّدﻋ َْﻮﺗُ ُﳬَﺎ ﻓ َْﺎﺳﺘَـ ِﻘ ْﻴ َﻤﺎ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ٰﻌ ۗ ِّﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 89
حق ٰ
تعالی نے فرمايا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ،سو تم ثابت قدم رہو ) (١اور ان
لوگوں کی راه نہ چلنا جن کو علم نہيں )(٢۔
٨٩۔ ١اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا ،چاہے اس کے ظہور ميں تاخير ہو
جائے۔ کيونکہ تمہاری دعا تو يقينا قبول کر لی گئی ليکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائيں گے؟ يہ
خالص ہماری مشيت و حکمت پر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرين نے بيان کيا کہ اس بد دعا
کے چاليس سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہالک کی گئی اور بد دعا کے مطابق فرعون جب
ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ايمان النے کا اعالن کيا ،جس کا اسے کوئی فائده نہ ہوا۔ دوسرا
مطلب يہ کہ تم اپنی تبليغ و دعوت۔ بنی اسرائيل کی ہدايت و راہنمائی اور اس کو فرعون کی
غالمی سے نجات دالنے کی جد و جہد جاری رکھو۔
٩٨۔ ٢يعنی جو لوگ ﷲ کی سنت ،اس کے قانون ،اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہيں
جانتے ،تم ان کی طرح مت ہونا بلکہ اب انتظار اور صبر کرو ،ﷲ ٰ
تعالی اپنی حکمت و مصلحت
کے مطابق جلد يا بہ دير اپنا وعده يعتزرون  ١١يونس ١٠ضرور پورا فرمائے گا۔ کيونکہ وه
وعده خالفی نہيں کرتا۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َو َاانَ ِﻣ َﻦ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ َﻌﮭ ُْﻢ ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن َو ُﺟﻨُ ْﻮ ُد ٗﻩ ﺑ َ ْﻐ ًﻴﺎ َّوﻋَﺪْ ًوا ۭﱑ ِا َذا ٓ َاد َْر َﻛ ُﻪ اﻟْﻐ ََﺮ ُق ۙﻗَﺎ َل ٰا َﻣﻨْ ُﺖ َاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ َّ ِاذل ْ ٓي ٰا َﻣﻨَ ْﺖ ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ُﻨ ْ ٓﻮ ِا ْ َ
َو ٰﺟ َﻮزْ انَ ِﺑﺒَ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
90
ہم نے بنی اسرائيل کو دريا سے پار کر ديا ) (١پھر ان کے پيچھے پيچھے فرعون اپنے لشکر
کے ساتھ ظلم اور زيادتی کے اراده سے چال يہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا ) (٢تو کہنے لگا ميں
ايمان التا ہوں کہ جس پر بنی اسرائيل ايمان الئے ہيں ،اس کے سوا کوئی معبود نہيں اور ميں
مسلمانوں ميں سے ہوں۔
٩٠۔ ١يعنی سمندر کو پھاڑ کر ،اس ميں خشک راستہ بنا ديا۔ )جس طرح کہ سوره بقره آيت ٥٠
ميں گزرا اور مذيد تفصيل سوره شعرا ميں آئے گی( اور تمہيں ايک کنارے سے دوسرے
کنارے پر پہنچا ديا۔
٩٠۔ ٢يعنی ﷲ کے حکم سے معجزانہ طريق پر بنے ہوئے خشک راستے پر ،جس پر چل کر
موسی عليہ السالم اور ان کی قوم نے سمندر پار کيا تھا ،فرعون اور اس کا لشکر بھی سمندر پار
ٰ
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موسی عليہ السالم بنی اسرائيل کو جو
کرنے کی غرض سے چلنا شروع ہوگيا۔ مقصد يہ تھا کہ
ٰ
ميری غالمی سے نجات دالنے کے لئے راتوں رات لے آيا تو اسے دوباره قيد غالمی ميں اليا
جائے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ،اس سمندری راستے ميں داخل ہوگيا تو ﷲ نے سمندر کو
حسب سابق جاری ہو جانے کا حکم دے ديا۔ نتيجتا ً فرعون سميت سب کے سب غرق دريا
ہوگئے۔
91
ٰاۗﻟْ ٰ َﱧ َوﻗَﺪْ َﻋ َﺼﻴ َْﺖ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ
)جواب ديا گيا کہ( اب ايمان التا ہے؟ اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں ميں داخل رہا )(١۔
٩١Z۔ ١ﷲ کی طرف سے جواب ديا گيا کہ اب ايمان النے کا کوئی فائده نہيں۔ کيونکہ جب ايمان
النے کا وقت تھا ،اس وقت تو نافرمانيوں اور فساد انگيزيوں ميں مبتال رہا۔

ۧ 92
ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻧُﻨَ ِ ّﺠ ْﻴ َﻚ ِﺑ َﺒﺪَ ِﻧ َﻚ ِﻟ َﺘ ُﻜ ْﻮ َن ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺧﻠْﻔ ََﻚ ٰاﻳ َ ًﺔ ۭ َوا َِّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻋ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻟَ ٰﻐ ِﻔﻠُ ْﻮ َن
سو آج ہم تيری الش کو نجات ديں گے تاکہ تو ان کے لئے نشان عبرت جو تيرے بعد ہيں )(١
اور حقيقت يہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانيوں سے غافل ہيں۔
ٰ
٩٢۔ ١جب فرعون غرق ہوگيا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو يقين نہ آتا تھا۔ ﷲ تعالی
نے سمندر کو حکم ديا ،کہ اس نے اس کی الش کو باہر خشکی پر پھينک ديا ،جس کا مشاہده
پھر سب نے کيا۔ مشہور ہے کہ آج بھی يہ الش مصر کے عجائب خانے ميں محفوظ ہے۔ َو ٰﷲُّ
اَ ْعلَ ُم بِال ﱠ
ب۔
ص َوا ِ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ُﻣ َﺒ َّﻮ َا ِﺻﺪْ ٍق َّو َر َز ْﻗ ٰﻨﮭ ُْﻢ ِّﻣ َﻦ َّ
ﴤ ﺑَﻴْﻨَﮭ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ ۚ ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ َﺟﺎۗ َء ُﮬ ُﻢ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲅ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻳ َ ْﻘ ِ ْ
َوﻟَﻘَﺪْ ﺑ َ َّﻮ ْاانَ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
93
اور ہم نے بنی اسرائيل کو بہت اچھا ٹھکانا رہنے کو ديا اور ہم نے انہيں پاکيزه چيزيں کھانے
کو ديں۔ سو انہوں نے اختالف نہيں کيا يہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گيا ) (١يقينی بات ہے
کہ آپ کا رب ان کے درميان قيامت کے دن ان امور ميں فيصلہ کرے گا جن پر وه اختالف
کرتے تھے۔
٩٣۔ ١يعنی ايک تو ﷲ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ،آپس ميں اختالف شروع کر ديا ،پھر يہ
اختالف بھی ال علمی اور جہالت کی وجہ سے نہيں کيا ،بلکہ علم آجانے کے بعد کيا ،جس کا
صاف مطلب يہ ہے کہ يہ اختالف محض عناد اور تکبر کی بنياد پر تھا۔
ـــــﻞِ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َ ْﻘ َﺮ ُء ْو َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
94ۙ
كل ۚ ﻟ َ َﻘﺪْ َﺟﺎۗ َءكَ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻤ َ ِﱰْﻳ َﻦ
ﻓَ ِﺎ ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ﻓَ ْﺴ َٔ
پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک ميں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھيجا ہے تو آپ ان
لوگوں سے پوچھ ديکھئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پﮍھتے ہيں ،بيشک آپ کے پاس آپ کے
رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں ميں سے نہ ہوں )(٤۔
٩٤۔ ١يہ خطاب يا تو عام انسانوں کو ہے يا پھر نبی کے واسطے سے امت کو تعليم دی جا رہی
ہے۔ کيونکہ نبی کو تو وحی کے بارے ميں کوئی شک ہو ہی نہيں سکتا تھا۔ جو کتاب پﮍھتے
ہيں ،ان سے پوچھ ليں ' کا مطلب ہے کہ قرآن مجيد سے پہلے کی آسمانی کتابيں )تورات و انجيل
وغيره( يعنی جن کے پاس يہ کتابيں موجود ہيں ان سے اس قرآن کی بابت معلوم کريں کيونکہ
ان ميں اس کی نشانياں اور آخری پيغمبر کی صفات بيان کی گئی ہيں۔
َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ﴪْﻳ َﻦ
اهلل ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
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اور نہ ان لوگوں ميں سے ہوں جنہوں نے ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کو جھٹاليا ،کہيں آپ خساره پانے
والوں ميں سے نہ ہوجائيں )(١
٩٥۔ ١يہ بھی دراصل مخاطب امت کو سمجھايا جا رہا ہے کہ تکذيب کا راستہ خسران اور تباہی
کا راستہ ہے۔

ۙ 96
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺣﻘَّ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َ ِﳇ َﻤ ُﺖ َرِﺑ ّ َﻚ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن
يقينا ً جن لوگوں کے حق ميں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وه ايمان نہ الئيں گے۔
َوﻟ َ ْﻮ َﺟﺎۗ َءﺗْﮭ ُْﻢ ُ ُّ
97
اب ْ َاﻻ ِﻟ ْ َﲓ
ﰻ ٰاﻳ َ ٍﺔ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَ َﺮ ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َ
گو ان کے پاس تمام نشانياں پہنچ جائيں جب تک وه دردناک عذاب کو نہ ديکھ ليں )(١۔
٩٧۔ ١يہ وہی لوگ ہيں جو کفر و مصيت ٰالہی ميں اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہيں کہ کوئی و عظ
ان پر اثر نہيں کرتا اور کوئی دليل ان کے کارگر نہيں ہوتی۔ اسلئے نافرمانياں کرکے قبول حق
کی فطری استعداد و صالحيت کو وه ختم کر لئے ہوتے ہيں ،ان کی آنکھيں اگر کھلتی ہيں تو اس
وقت ،جب عذاب ٰالہی ان کے سروں پر آجاتا ہے ،تب وه ايمان ﷲ کی بارگاه ميں قبول نہيں ہوتا
)فَلَ ْم يَ ُ
سـنَا( )40۔ المومن۔ ' (85جب وه ہمارا عذاب ديکھ چکے )اس
ك يَ ْنفَ ُعھُ ْم اِ ْي َمانُھُ ْم لَ ﱠما َراَوْ ا بَاْ َ
وقت( ان کے ايمان نے انہيں کوئی فائده نہيں ديا ۔
98
اب اﻟْ ِﺨ ْﺰ ِي ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َﻣﺘَّ ْﻌ ٰﻨﮭ ُْﻢ ِا ٰﱃ ِﺣ ْ ٍﲔ
ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ َﰷﻧ َْﺖ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٌﺔ ٰا َﻣﻨَ ْﺖ ﻓَﻨَ َﻔ َﻌﻬَﺎ ٓ ِاﻳْ َﻤﺎﳖُ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻗَ ْﻮ َم ﻳُ ْﻮﻧ ُ َﺲ ۭ ﻟَ َّﻤﺎ ٓ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻛﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻋ ْﻨﮭ ُْﻢ ﻋَ َﺬ َ
چنا نچہ کوئی بستی ايمان نہ الئی کہ ايمان النا اس کو نافع ہوتا سوائے يونس )عليہ السالم( کی
قوم کے ) (١جب وه ايمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنياوی زندگی ميں ان پر
سے ٹال ديا اور ان کو ايک وقت )خاص( تک کے لئے زندگی سے فائده اٹھانے کا موقع ديا۔
٩٨۔ ١لوال يہاں تحضيض کے ليے ھال کے معنی ميں ہے يعنی جن بستيوں کو ہم نے ہالک کيا،
ان ميں کوئی ايک بستی بھی ايسی کيوں نہ ہوئی جو ايسا ايمان التی جو اس کے لئے فائده مند
ہوتا۔ ہاں صرف يونس عليہ السالم کی قوم ايسی ہوئی ہے کہ جب وه ايمان لے آئی تو ﷲ نے ان
سے عذاب دور کر ديا مختصر پس منظر يہ کہ يونس عليہ السالم نے جب ديکھا کہ ان کی تبليغ
و دعوت سے ان کی قوم متاثر نہيں ہو رہی تو انہوں نے قوم ميں اعالن کيا کہ فالں فالں دن تم
پر عذاب آجائے گا اور وه خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادل کی طرح ان پر امڈ آيا تو وه
بچوں عورتوں سميت ايک ميدان ميں جمع ہوگئے اور ﷲ ٰ
تعالی کی بارگاه ميں توبہ و استفغار
شروع کر ديا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے عذاب ٹال ديا۔ حضرت يونس
عليہ السالم آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے ،انہيں جب
معلوم ہوا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی قوم سے عذاب ٹال ديا ہے ،تو انہوں نے اپنی تکذيب کے بعد
اس قوم ميں جانا پسند نہيں کيا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وه کسی اور طرف روانہ ہوگئے ،جس
پر وه کشتی کا واقعہ پيش آيا )جس کی تفصيل اپنے مقام پر آئے گی( البتہ مفسرين کے درميان
اس امر ميں اختالف ہے کہ قوم يونس ايمان کب الئی؟ عذاب ديکھ کر الئی جب کہ ايمان النا نافع
نہيں ہوتا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنی کر کے اس کے ايمان کو قبول
کرليا۔ يا ابھی عذاب نہيں آيا تھا يعنی وه مرحلہ نہيں آيا تھا کہ جب ايمان نافع نہيں ہوتا۔ ليکن
قرآن کريم قوم يونس کا اال کے ساتھ جو استثنا کيا ہے وه پہلی تفسير کی تائيد کرتا ہے۔ وﷲ اعلم
با الصواب۔
٩٨۔ ٢قرآن نے دنياوی عذاب کے دور کرنے کی صراحت تو کی ہے ،اخروی عذاب کی بابت
صراحت نہيں کی ،اس ليے بعض مفسرين کے خيال ميں اخروی عذاب ان سے ختم نہيں کيا گيا۔
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ليکن جب قرآن نے يہ وضاحت کردی کہ دنياوی عذاب ،ايمان النے کی وجہ سے ٹاال گيا تھا ،تو
پھر اخروی عذاب کی بابت صراحت کرنے کی ضرورت ہی نہيں ره جاتی ہے۔ کيونکہ اخروی
عذاب کا فيصلہ تو ايمان اور عدم ايمان کی بنياد پر ہی ہونا ہے۔ اگر ايمان النے کے بعد قوم
يونس اپنے ايمان پر قائم رہی ہوگی ،تو يقينا وه اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہے گی۔ البتہ
بصورت ديگر عذاب سے بچنا صرف دنيا ہی کی حد تک ہی ہوگا۔
99
َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء َرﺑ ُّ َﻚ َ ٰﻻ َﻣ َﻦ َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﳇُّﮭ ُْﻢ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ َاﻓَ َﺎﻧ َْﺖ ﺗُ ْﻜ ِﺮ ُﻩ اﻟﻨَّ َﺎس َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
اور اگر آپ کا رب چاہتا تمام روئے زمين کے لوگ سب کے سب ايمان لے آتے ) (١تو کيا آپ
لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہيں يہاں تک کہ وه مومن ہی ہوجائيں۔
٩٩۔ ١ليکن ﷲ نے ايسا نہيں چاہا ،کيونکہ يہ اس کی اس حکمت و مصلحت کے خالف ہے،
جسے مکمل طور پر وہی جانتا ہے۔ يہ اس لئے فرمايا کہ نبی کی شديد خواہش ہوتی تھی کہ سب
مسلمان ہوجائيں ،ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ نہيں ہو سکتا کيونکہ مشيت ٰالہی جو حکمت بالغہ اور
مصلحت راجحہ پر مبنی ہے ،اس کا تقاضہ نہيں۔ اس لئے آگے فرمايا کہ آپ لوگوں کو زبردستی
ايمان النے پر کيسے مجبور کر سکتے ہيں؟ جب کہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے نہ اس کے
آپ مکلف ہی ہيں۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﻨَ ْﻔ ٍﺲ َا ْن ﺗ ُْﺆ ِﻣ َﻦ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو َ ْﳚ َﻌ ُﻞ ّ ِاﻟﺮ ْﺟ َﺲ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٠٠
حاالنکہ کسی شخص کا ايمان النا ﷲ کے حکم کے بغير ممکن نہيں۔ اور ﷲ ٰ
تعالی بےعقل
لوگوں پر گندگی ڈال ديتا ہے )(١
١٠٠۔ ١گندگی سے مراد عذاب يا کفر ہے۔ يعنی جو لوگ ﷲ کی آيات پر غور نہيں کرتے ،وه
کفر ميں مبتال رہتے ہيں اور يوں عذاب کے مستحق قرار پاتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻣﺎ ﺗُﻐ ِْﲏ ْ ٰاﻻﻳٰ ُﺖ َواﻟﻨُّ ُﺬ ُر َﻋ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ١٠١
ُﻗﻞِ اﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻣﺎ َذا ِﰲ َّ
آپ کہہ ديجئے کہ تم غور کرو کہ کيا کيا چيزيں آسمانوں ميں اور زمين ميں ہيں اور جو لوگ
ايمان نہيں التے ان کو نشانياں اور دھمکياں کچھ فائده نہيں پہنچاتيں۔
ﻓَﻬ َْﻞ ﻳَﻨْﺘَ ِﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ِﻣﺜْ َﻞ َا َّاي ِم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَﺎﻧْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْوٓا ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨﺘَ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ
١٠٢
سو وه لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہيں جو ان سے پہلے گزر
چکے ہيں۔ آپ فرما ديجئے کہ اچھا تو تم انتظار ميں رہو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے
والوں ميں ہوں۔
١٠٢۔ ١يعنی يہ لوگ ،جن پر کوئی دليل اور دھمکی اثر انداز نہيں ہوتی ،لہذا ايمان نہيں التے۔
کيا اس بات کے منتظر ہيں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاريخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتيں
گزر چکی ہيں۔ يعنی اہل ايمان کو بچا کر )جيسا کہ اگلی آيت ميں وضاحت ہے( باقی سب کو
ہالک کر ديا جاتا تھا۔ اگر اسی بات کا انتظار ہے تو ٹھيک ہے ،تم بھی انتظار کرو ،ميں بھی
انتظار کر رہا ہوں۔
ُ َّﰒ ﻧُﻨَ ِ ّﺠ ْﻲ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻛ ٰﺬ ِ َكل ۚ َﺣﻘًّﺎ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻧ ُ ْﻨ ِﺞ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
١٠٣ۧ
پھر ہم اپنے پيغمبروں کو اور ايمان والوں کو بچا ليتے تھے ،اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم
ايمان والوں کو نجات ديا کرتے ہيں۔
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ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣ ْﻦ ِدﻳْ ِ ْﲏ ﻓَ َﻼ ٓ َا ْﻋ ُﺒﺪُ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َّ ِاذل ْي ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّ ُ ْ
ﯩﲂ ښ َو ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
اهلل َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َا ْﻋ ُﺒﺪُ ٰ ّ َ
١٠٤ۙ
آپ کہہ ديجئے ) (١کہ اے لوگو! اگر تم ميرے دين کی طرف سے شک ميں ہو تو ميں ان
معبودوں کی عبادت نہيں کرتا جن کی تم ﷲ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو ) (٢ليکن ہاں اس ﷲ
کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے ) (٣اور مجھ کو يہ حکم ہوا ہے کہ ميں
ايمان النے والوں ميں سے رہوں۔
١٠٤۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی اپنے آخری پيغمبر حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں پر واضح کر ديں کہ ميرا طريقہ اور مشرکين کا طريقہ
ايک دوسرے سے مختلف ہے۔
١٠٤۔ ٢يعنی اگر تم ميرے دين کے بارے ميں شک کرتے ہو ،جس ميں صرف ايک ﷲ کی
عبادت ہے اور يہی دين حق ہے نہ کہ کوئی اور تو ياد رکھو ميں ان معبودوں کی کبھی اور
کسی حال ميں عبادت نہيں کرونگا جن کی تم کرتے ہو۔
١٠٤۔ ٣يعنی موت و حيات اسی کے ہاتھ ميں ہے ،اسی لئے جب وه چاہے تمہيں ہالک کر سکتا
ہے کيونکہ انسانوں کی جانيں اسی کے ہاتھ ميں ہيں۔
١٠٥
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ
َو َا ْن َا ِﻗ ْﻢ َو ْهج ََﻚ ِﻟ ِّدل ْﻳ ِﻦ َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ۚ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اور يہ کہ اپنا رخ يکسو ہو کر )اس( دين کی طرف کر لينا ) (١اور کبھی مشرکوں ميں سے نہ
ہونا۔
١٠٥۔َ ١حنِيْف کے معنی ہيں۔ يک سو ،يعنی ہر دين کو چھوڑ کر صرف دين اسالم کو اپنانا اور
ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ايک ﷲ کی طرف يکسوئی سے متوجہ ہونا۔
َو َﻻ ﺗَﺪْ ُع ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴬكَ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻓَ َﻌﻠْ َﺖ ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ ِا ًذا ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
١٠6
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ َﻚ َو َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
اور ﷲ کو چھوڑ کر ايسی چيز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی
ضرر پہنچا سکے ،پھر اگر ايسا کيا تو تم اس حالت ميں ظالموں ميں سے ہو جاؤ گے )(١۔
١٠٦۔ ١يعنی اگر ﷲ کو چھوڑ کر ايسے معبودوں کو آپ پکاريں گے جو کسی کو نفع نقصان
پہنچانے پر قادر نہيں ہيں تو يہ ظلم کا ارتکاب ہوگا ،عبادت چونکہ صرف ﷲ کا حق ہے جس
نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حيات بھی وہی پيدا کرتا ہے تو اس مستحق عبادت ذات
کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا نہايت ہی غلط ہے اس لئے شرک کو ظلم عظيم سے
تعبير کيا گيا ہے۔ يہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو ہے ليکن اصل مخاطب
افراد انسانی اور امت محمديہ ہے۔
ِﴬ ﻓَ َﻼ َﰷ ِﺷ َﻒ َ ٗ ٓهل ِا َّﻻ ُﮬ َﻮ ۚ َوا ِْن ﻳ ُّ ِﺮدْكَ ِﲞ ْ ٍَﲑ ﻓَ َﻼ َرا ۗ َّد ِﻟﻔَﻀْ ِ ٖهل ۭ ﻳُ ِﺼﻴ ُْﺐ ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ۭ َو ُﮬ َﻮ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ
َوا ِْن ﻳ َّ ْﻤ َﺴ ْﺴ َﻚ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ ُ ّ ٍ
١٠٧
اور اگر ﷲ تم کو کوئی تکليف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے واال نہيں
ہے اور اگر وه تم کو کوئی خير پہنچانا چاہيے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے واال نہيں ) (١وه
اپنا فضل اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے اور وه بﮍی مغفرت بﮍی رحمت
واال ہے۔
تعلی اپنے بندوں کے ساتھ جو
١٠٧۔ ١خير کو يہاں فضل سے اس لئے تعبير فرمايا کہ ﷲ ٰ
بھالئی کا معاملہ فرماتا ہے ،اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہيں۔ ليکن يہ
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محض اس کا فضل ہے کہ وه اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے ،انسانوں پر پھر بھی رحم و
کرم فرماتا ہے
١٠٨ۭ
ُﻗ ْﻞ ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ُﰼ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﳞَ ْﺘَ ِﺪ ْي ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﺿَ َّﻞ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۭ َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑ َِﻮ ِﻛ ْﻴﻞٍ
آپ کہہ ديجئے کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے )(١
اس لئے جو شخص راه راست پر آجائے سو وه اپنے واسطے راه راست پر آئے گا ) (٢اور جو
شخص بےراه رہے گا تو اس کا بےراه ہونا اسی پر پﮍے گا ) (٣اور ميں تم پر مسلط نہيں کيا
گيا۔
ٰ
١٠٨۔ ١حق سے مراد قرآن اور دين اسالم ہے ،جس ميں توحيد الہی اور رسالت محمديہ پر ايمان
نہايت ضروری ہے۔
١٠٨۔ ٢يعنی اس کا فائده اسی کو ہوگا کہ قيامت والے دن ﷲ کے عذاب سے بچ جائے گا۔
١٠٨۔  ٣يعنی اس کا نقصان اور وبال اسی پر پﮍے گا کہ قيامت کو جہنم کی آگ ميں جلے گا۔
گويا کوئی ہدايت کا راستہ اپنائے گا تو ،تو اس سے کوئی ﷲ کی طاقت ميں اضافہ نہيں ہو جائے
گا اور اگر کوئی کفر اور ضاللت کو اختيار کرے گا تو اس سے ﷲ کی حکومت و طاقت ميں
کوئی فرق واقع نہيں ہو جائے گا۔ گويا ايمان و ہدايت کی ترغيب اور کفر و ضاللت سے بچنے
کی تاکيد و ترتيب ،دونوں سے مقصد انسانوں ہی کی بھالئی اور خير خواہی ہے۔ ﷲ کی اپنی
کوئی غرض نہيں۔
١٠٨۔٤يعنی يہ ذمہ داری مجھے نہيں سونپی گئی ہے کہ ميں ہر صورت ميں تمہيں مسلمان بنا
کر چھوڑوں بلکہ ميں تو صرف بشير اور نذير اور مبلغ اور داعی ہوں۔ ميرا کام صرف اہل
ايمان کو خوشخبری دينا ،نافرمانوں کو ﷲ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا اور ﷲ
کے پيغام کی دعوت وتبليغ ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان کر ايمان التا ہے تو ٹھيک ہے ،کوئی
نہيں مانتا تو ميں اس بات کا مکلف نہيں ہوں کہ اس سے زبردستی منوا کر چھوڑوں۔
ۧ ١٠٩

اهلل ښ َو ُﮬ َﻮ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﺤ ِ ِﳬ ْ َﲔ
َواﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِاﻟَ ْﻴ َﻚ َو ْاﺻ ِ ْﱪ َﺣ ٰ ّﱴ َ ْﳛ ُ َﲂ ٰ ّ ُ
اور آپ اس کی پيروی کرتے رہيے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھيجی جاتی ہے اور صبر
کيجئے )!( يہاں تک کہ ﷲ فيصلہ کر دے اور وه سب فيصلہ کرنے والوں ميں اچھا ہے )(٢۔
١٠٩۔ ١ﷲ ٰ
تعالی جس چيز کی وحی کرے ،اسے مضبوطی سے پکﮍ ليں ،جس کا امر کرے،
اسے عمل ميں الئيں ،جس سے روکے رک جائيں اور کسی چيز ميں کوتاہی نہ کريں۔ اور وحی
کی اطاعت و پيروی ميں جو تکليفيں آئيں ،مخالفين کی طرف سے جو ايذائيں پہنچيں اور تبليغ و
دعوت کی راه ميں جن دشواريوں سے گزرنا پﮍے ،ان پر صبر کريں اور ثابت قدمی سے سب
کا مقابلہ کريں۔
١٠٩۔ ٢کيونکہ اس کا علم بھی کامل ہے ،اس کی قدرت و طاقت بھی وسيع ہے اور اس کی
رحمت بھی عام ہے اس لئے اس سے زياده بہتر فيصلہ کرنے واال اور کون ہو سکتا ہے؟

سورة ھود
)سورة ھود ۔ سوره نمبر  ١١۔ تعداد آيات (١٢٣
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ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو نہايت مہربان بﮍا رحم واال ہے
اس سورت ميں بھی ان قوموں کا تذکره ہے جو آيات الہی اور پيغمبروں کی تکذيب کر کے
عذاب الہی کا نشانہ بنيں اور تاريخ کے صفحات سے يا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئيں يا
اوراق تاريخ پر عبرت کا نمونہ بنی موجود ہيں۔ اسی ليے حديث ميں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر
صديق رضی ﷲ عنہ نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے عرض کيا کہ کيا بات ہے آپ
بوڑھے سے نظر آتے ہيں؟ تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ مجھے سوره ہود ،واقعہ،
عم يتسآءلون ،اور اذالشمس کورت وغيره نے بوڑھا کر ديا ہے۔ )ترمذی(
ۙ Ǻ

اﻟ ۗ ٰﺮ ۣ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ُا ْﺣ ِﳬَ ْﺖ ٰاﻳٰ ُﺘ ٗﻪ ُ َّﰒ ﻓُ ّ ِﺼﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ َّ ُدل ْن َﺣ ِﻜ ْ ٍﲓ َﺧ ِﺒ ْ ٍﲑ
الر ،يہ ايک ايسی کتاب ہے کہ اس کی آيتيں محکم کی گئی ہيں ) (١پھر صاف صاف بيان کی
گئی ہيں ) (٢ايک حکيم باخبر کی طرف سے )(٣
١۔ ١يعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہيں کہ ان کی ترکيب اور معنی ميں
کوئی خلل نہيں۔
١۔ ٢پھر اس ميں احکام و شرائع ،مواعظ و قصص ،عقائد و ايمانيات اور آداب و اخالق جس
طرح وضاحت اور تفصيل سے بيان کئے گئے ہيں ،پچھلی کتابوں ميں اس کی نظير نہيں آئی۔
١۔ ٣يعنی اپنے اقوال ميں حکيم ہے ،اس لئے اس کی طرف سے نازل کرده باتيں حکمت سے
خالی نہيں اور وه خبر رکھنے واال بھی ہے۔ يعنی تمام معامالت اور ان کے انجام سے باخبر
ہے۔ اس لئے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔
ۙ Ą

اهلل ۭ ِاﻧ ِ َّْﲏ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ َّوﺑ َِﺸ ْ ٌﲑ
َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٰ ّ َ
يہ کہ ﷲ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو ميں تم کو ﷲ کی طرف سے ڈرانے واال اور بشارت
دينے واال ہوں۔
َّو َا ِن ا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﺗ ُْﻮﺑُ ْﻮٓا ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ﻳُ َﻤ ِﺘّ ْﻌ ُ ْﲂ َّﻣﺘَﺎﻋًﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ َّوﻳُ ْﺆ ِت ُ َّ
اب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻛﺒ ْ ٍِﲑ
ﰻ ِذ ْي ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻓَﻀْ َ ٗهل ۭ َوا ِْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎ ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ َ
Ǽ
اور يہ کہ تم لوگ اپنے گناه اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو ،وه تم کو
وقت مقرر تک اچھا سامان )) (١زندگی( دے گا اور ہر زياده عمل کرنے والے کو زياده ثواب
دے گا۔ اور اگر تم لوگ جھٹالتے رہے تو مجھ کو تمہارے لئے ايک بﮍے دن ) (٢کے عذاب کا
انديشہ ہے۔
٣۔ ١يہاں اس سامان دنيا کو جس کو قرآن نے عام طور پر ' متاع غرور ' دھوکے کا سامان کہا
ہے ،يہاں اسے ' متاع حسن ' قرار ديا ہے۔ اس کا مطلب يہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر
متاع دنيا سے استفاده کر لے گا ،اس کے لئے يہ متاع غرور ہے ،کيونکہ اس کے بعد اسے
برے انجام سے دو چار ہونا ہے اور جو آخرت کی تياری کے ساتھ ساتھ اس سے فائده اٹھائے
گا ،اس کے لئے يہ چند روزه سامان زندگی متاع حسن ہے ،کيونکہ اس نے ﷲ کے احکام کے
مطابق برتا ہے۔
٣۔ ٢بﮍے دن سے مراد قيامت کا دن ہے۔
ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ۚ َو ُﮬ َﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ
ﰻ َْ
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تم کو ﷲ ہی کے پاس جانا ہے اور وه ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر Ĉ
ُﴪ ْو َن َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
َا َﻻ ٓ ِاﻧَّﮭ ُْﻢ ﻳَﺜْﻨُ ْﻮ َن ُﺻﺪُ ْو َر ُﮬ ْﻢ ِﻟﻴَ ْﺴـ َﺘﺨْ ُﻔ ْﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ ۭ َا َﻻ ِﺣ ْ َﲔ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﻐْﺸُ ْﻮ َن ِﺛ َﻴﺎﺑَﮭ ُْﻢ ۙ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳ ِ ُّ
ياد رکھو وه لوگ اپنے سينوں کو دوہرا کئے ديتے ہيں تاکہ اپنی باتيں )ﷲ( سے چھپا سکيں )(١
ياد رکھو کہ وه لوگ جس وقت اپنے کپﮍے لپيٹتے ہيں وه اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ
چھپاتے ہيں اور جو کچھ وه ظاہر کرتے ہيں۔ باليقين وه دلوں کے اندر کی باتيں جانتا ہے۔
٥۔ ١اس کی شان نزول ميں مفسرين کا اختالف ہے ،اس لئے اس کے مفہوم ميں بھی اختالف
ہے۔ تاہم صحيح بخاری )تفسير سورت ہود( ميں بيان کرده شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ
ان مسلمانوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو غلبہ حيا کی وجہ سے قضائے حاجت اور بيوی
سے ہم بستری کے وقت برہنہ ہونا پسند نہيں کرتے تھے کہ ﷲ ہميں ديکھ رہا ہے ،اس لئے
ايسے موقع پر وه شرم گاه کو چھپانے کے لئے اپنے سينوں کو دوہرا کر ليتے تھے۔ ﷲ نے
فرمايا کہ رات کے اندھيرے ميں جب وه بستروں ميں اپنے آپ کو کپﮍوں ميں ڈھانپ ليتے تھے،
تو اس وقت بھی وه ان کو ديکھتا اور ان کی چھپی اور اعالنيہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب يہ کہ
شرم و حيا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے ليکن اس ميں اتنا غلو اور افراط بھی صحيح نہيں،
اس لئے کہ جس ذات کی خاطر وه ايسا کرتے ہيں اس سے تو پھر بھی وه نہيں چھپ سکتے ،تو
پھر اس طرح کے تکلف کا کيا فائده؟

پاره 12
َو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ِر ْزﻗُﻬَﺎ َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ُﻣ ْﺴﺘَـ َﻘ َّﺮﻫَﺎ َو ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻮ َد َﻋﻬَﺎ ۭ ُ ٌّ
ﰻ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ
Č
زمين پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہيں سب کی روزياں ﷲ ٰ
تعالی پر ہيں ) (١وہی ان کے
رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے ) (٢کی جگہ کو بھی ،سب کچھ
واضح کتاب ميں موجود ہے۔
٦۔ ١يعنی وه کفيل اور ذمے دار ہے۔ زمين پر چلنے والی ہر مخلوق ،انسان ہو يا جن ،چرند ہو يا
پرند ،چھوٹی ہو يا بﮍی ،بحری ہو يا بری۔ ہر ايک کو اس کی ضروريات کے مطابق وه خوراک
مہيا کرتا ہے۔
٦۔ ٢مستقر اور مستودع کی تعريف ميں اختالف ہے بعض کے نزديک منتہائے سير )يعنی زمين
ميں چل پھر کر جہاں رک جائے( مستقر ہے اور جس کو ٹھکانا بنائے وه مستودع ہے۔ بعض
کے نزديک رحم مادر مستقر اور باپ کی صلب مستودع ہے اور بعض کے نزديک زندگی ميں
انسان يا حيوان جہاں رہائش پذير ہو وه اس کا مستقر ہے اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو وه
مستودع ہے تفسير ابن کثير امام شوکانی کہتے ہيں مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے
وه حصہ زمين ہے جس ميں دفن ہو اور امام حاکم کی ايک روايت کی بنياد پر اسی کو ترجيح
دی ہے بہرحال جو بھی مطلب ليا جائے آيت کا مفہوم واضح ہے کہ چونکہ ﷲ ٰ
تعالی کو ہر ايک
کے مستقر ومستودع کا علم ہے اس ليے وه ہر ايک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے اور ذمے
دار ہے اور وه اپنی ذمے داری پوری کرتا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم َّو َﰷ َن َﻋ ْﺮ ُﺷ ٗﻪ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤﺎۗ ِء ِﻟ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮ ُ ْﰼ َاﻳ ُّ ُ ْﲂ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َ َﲻ ًﻼ ۭ َوﻟَﯩ ْﻦ ﻗُﻠْ َﺖ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ َّﻣ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
ِٕ
َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوٓا ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ِﲮ ٌْــﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ Ċ
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ﷲ ہی وه ہے جس نے چھ دن ميں آسمان و زمين کو پيدا کيا اور اس کا عرش پانی پر تھا )(١
تاکہ وه تمہيں آزمائے کہ تم ميں سے اچھے عمل واال کون ہے (٢) ،اگر آپ ان سے کہيں کہ تم
لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھﮍے کئے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب ديں گے يہ تو نرا
صاف صاف جادو ہی ہے۔
٧۔ ١يہی بات صحيح احاديث ميں بھی بيان کی گئی ہے۔ چنانچہ ايک حديث ميں آتا ہے کہ ' ﷲ
ٰ
تعالی نے آسمان و زمين کی تخليق سے پچاس ہزار سال قبل ،مخلوقات کی تقدير لکھی ' اس وقت
اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحيح مسلم
٧۔ ٢يعنی يہ آسمان و زمين يوں ہی عبث اور بال مقصد نہيں بنائے ،بلکہ اس سے مقصود
انسانوں )اور جنوں( کی آزمائش ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔
ملحوظہ :ﷲ ٰ
تعالی نے يہاں يہ نہيں فرمايا کہ کون زياده عمل کرتا ہے بلکہ فرمايا کون زياده
اچھے عمل کرتا ہے۔ اس ليے کہ اچھا عمل وه ہوتا ہے جو صرف رضائے الہی کی خاطر ہو
اور دوسرا يہ کہ وه سنت کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں ميں سے ايک شرط بھی فوت ہو جائے
گی تو وه اچھا عمل نہيں رہے گا ،پھر وه چاہے کتنا بھی زياده ہو ،ﷲ کے ہاں اس کی کوئی
حيثيت نہيں۔
ﴫ ْوﻓًﺎ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو َﺣ َﺎق ﲠِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن ۧ Ď

َوﻟَﯩ ْﻦ َاﺧ َّْﺮانَ َﻋﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِا ٰ ٓﱃ ُا َّﻣ ٍﺔ َّﻣ ْﻌﺪُ ْو َد ٍة ﻟ َّ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ َﻣﺎ َ ْﳛﺒ ُِﺴ ٗﻪ ۭ َا َﻻ ﻳ َ ْﻮ َم َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ﻟَﻴ َْﺲ َﻣ ْ ُ
ِٕ
اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لئے پيچھے ڈال ديں تو يہ ضرور پکار
اٹھيں گے کہ عذاب کو کون سی چيز روکے ہوئے ہے ،سنو! جس دن وه ان کے پاس آئے گا
پھر ان سے ٹلنے واال نہيں پھر تو جس چيز کی ہنسی اڑا رہے تھے وه انہيں گھير لے گی )(١
٨۔ ١يہاں استعجال )جلد طلب کرنے( کو استہزا سے تعبير کيا گيا ہے کيونکہ وه استعجال ،بطور
اسہزا ہی ہوتا تھا بہرحال مقصود يہ سمجھانا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے تاخير پر انسان کو
غفلت نہيں کرنی چاہيے اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے
َوﻟَﯩ ْﻦ َا َذ ْﻗﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣﻨَّﺎ َر ْ َﲪ ًﺔ ُ َّﰒ ﻧَ َﺰ ْﻋﳯٰ َﺎ ِﻣﻨْ ُﻪ ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَﻴَـــُٔ ْــﻮ ٌس َﻛ ُﻔ ْﻮ ٌر Ḍ
ِٕ
اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے ليں تو وه بہت ہی نااميد
اور بﮍا نا شکرا بن جاتا ہے )(١
٩۔ ١انسانوں ميں عام طور پر جو مذموم صفات پائی جاتی ہيں اس ميں اور اگلی آيت ميں ان کا
بيان ہے۔ نا اميدی کا تعلق مستقبل سے ہے اور ناشکری کا ماضی و حال سے۔
10
اﻟﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ُت ﻋ ِ ّ َْﲏ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻔ ِﺮ ٌح ﻓَ ُﺨ ْــﻮ ٌر
َوﻟَﯩ ْﻦ َا َذ ْﻗ ٰﻨ ُﻪ ﻧ َ ْﻌ َﻤﺎ ۗ َء ﺑ َ ْﻌﺪَ َ َّ
ﴐا ۗ َء َﻣ َّﺴـ ْﺘ ُﻪ ﻟَ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ َذﻫ ََﺐ َّ
ِٕ
اور اگر ہم اسے کوئی مزه چکھائيں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وه کہنے لگتا
ہے کہ بس برائياں مجھ سے جاتی رہيں ) (١يقينا ً وه بﮍا اترانے واال شيخی خور ہے )(٢
١٠۔ ١يعنی سمجھتا ہے کہ سختيوں کا دور گزر گيا ،اب اسے کوئی تکليف نہيں آئے گی۔ امۃ
کے مختلف مفہوم :آيت نمبر  ٨ميں امۃ کا لفظ آيا ہے۔ يہ قرآن مجيد ميں مختلف مقامات پر
مختلف مفہوم ميں استعمال ہوا ہے۔ يہ ام سے مشتق ہے ،جس کے معنی قصد کے ہيں۔ يہاں اس
کے معنی اس وقت اور مدت کے ہيں جو نزول عذاب کے ليے مقصود ہے۔ )فتح القدير( سوره
يوسف کی آيت ) ٤۵وادکر بعد امۃ( ميں يہی مفہوم ہے اس کے عالوه جن معنوں ميں اس کا
استعمال ہوا ہے ،ان ميں ايک امام وپيشوا ہے۔ جيسے )ان ابراہيم کان امۃ( ملت اور دين ہے،
جيسے انا وجدنا آباءنا علی امۃ( جماعت اور طائفہ ہے۔ جيسے )ولما ورد ماء امدين وجد عليہ
موسی امۃ وغيرہا۔ وه مخصوص گروه يا قوم ہے جس کی طرف کوئی
امۃ من الناس( ومن قوم
ٰ
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رسول مبعوث ہو۔ ولکل امۃ رسول اس کو امت دعوت بھی کہتے ہيں اور اسی طرح پيغمبر پر
ايمان النے والوں کو بھی امت يا امت اتباع يا امت اجابت کہا جاتا ہے۔ )ابن کثير(
١٠۔ ٢يعنی جو کچھ اس کے پاس ہے ،اس پر اتراتا اور دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا
ٰ
مستشنی ہيں جيسا کہ اگلی
ہے۔ تاہم ان صفات مذمومہ سے اہل ايمان اور صاحب اعمال صالحہ
آيت سے واضح ہے۔
11
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو َا ْﺟ ٌﺮ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻ َ ُﱪ ْوا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
سوائے ان کے جو صبر کرتے ہيں اور نيک کاموں ميں لگے رہتے ہيں۔ انہيں لوگوں کے لئے
بخشش بھی ہے اور بہت بﮍا بدلہ بھی )(١۔
١١۔ ١اہل ايمان ،راحت و فراغت ہو يا تنگی اور مصيبت ،دونوں حالتوں ميں ﷲ کے احکام کے
مطابق طرز عمل اختيار کرتے ہيں جيسا کہ حديث ميں آتا ہے نبی نے قسم کھا کر فرمايا ' قسم
ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے ،ﷲ ٰ
تعالی مومن کے لئے جو بھی فيصلہ
فرماتا ہے ،اس ميں اس کے لئے بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ اگر اس کو کئی راحت پہنچتی ہے تو
اس پر ﷲ کا شکر کرتا ہے اور اگر کوئی تکليف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے ،يہ بھی اس کے
لئے بہتر )يعنی اجر و ثواب کا باعث( ہے۔ يہ امتياز ايک مومن کے سوا کسی کو حاصل نہيں۔
)صحيح مسلم ،کتاب الزھد ،باب امومن امره کلہ خير( اور ايک اور حديث ميں فرمايا کہ "مومن
کو جو بھی فکر و غم اور تکليف پہنچتی ہے حتی کہ اسے کانٹا چبھتا ہے تو ﷲ ٰ
تعالی اس کی
وجہ سے اس کی غلطياں معاف فرما ديتا ہے")مسند احمد جلد  ،٣ص (٤سوره معاج کی آيات
 ١٩،٢٢ميں بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے۔
كل اتَ رِكٌ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َوﺿَ ﺎۗﯨ ٌﻖ ِﺑ ٖﻪ َﺻﺪْ ُركَ َا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻛ ْ ٌﲋ َا ْو َﺟﺎۗ َء َﻣ َﻌ ٗﻪ َﻣ َ ٌ
ﻓَﻠَ َﻌ َّ َ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّو ِﻛ ْﻴ ٌﻞ
كل ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
ِٕ

ۭ 12
پس شايد کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دينے والے ہيں جو آپ کی طرف نازل کی
جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے ،صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ
کيوں نہيں اترا؟ يا اس کے ساتھ فرشتہ ہی آتا ،سن ليجئے! آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہيں
) (١اور ہرچيز کا ذمہ دار ﷲ ٰ
تعالی ہے۔
١٢۔ ١مشرکين نبی کی بابت کہتے رہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کيوں نہيں
ہوتا ،يا اس کی طرف سے کوئی خزانہ کيوں نہيں اتار ديا جاتا ،ايک دوسرے مقام پر فرمايا گيا '
ہميں معلوم ہے کہ يہ لوگ آپ کی بابت جو باتيں کہتے ہيں ' ان سے آپ کا سينہ تنگ ہوتا ہے۔
سورة الحجر اس آيت ميں انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شايد آپ کا سينہ تنگ ہو
اور کچھ باتيں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہيں اور وه مشرکين پر گراں گزرتی ہيں ممکن
ہے آپ وه انہيں سنانا پسند نہ کريں آپ کا کام صرف انذار و تبليغ ہے ،وه آپ ہر صورت ميں
کئے جائيں۔
ﴩ ُﺳ َﻮ ٍر ِ ّﻣﺜ ِ ْٖهل ُﻣ ْﻔ َ َﱰﻳٰ ٍﺖ َّوا ْدﻋ ُْﻮا َﻣ ِﻦ ا ْﺳـ َﺘ َﻄ ْﻌ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ ُد ْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
13
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن اﻓْ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ۭ ُﻗ ْﻞ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ِﺑ َﻌ ْ ِ
کيا يہ کہتے ہيں کہ اس قرآن کو اسی نے گھﮍا ہے۔ جواب ديجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل
دس سورتيں گھﮍی ہوئی لے آؤ اور ﷲ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بال بھی لو اگر تم سچے
ہو )(١۔
ٰ
١٣۔ ١امام ابن کثير لکھتے ہيں کہ پہلے ﷲ تعالی نے چلينج ديا کہ اگر تم اپنے اس دعوے ميں
سچے کہ يہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کا بنايا ہوا قرآن ہے ،تو اس کی نظير پيش کر کے دکھا
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دو ،اور تم جس کی چاہو ،مدد حاصل کر لو ،ليکن تم کبھی ايسا نہيں کر سکو گے۔ فرمايا "قُلْ
ْض
اال ْنسُ َو ْال ِج ﱡن ع َٰلٓي اَ ْن يﱠاْتُوْ ا بِ ِم ْث ِل ٰھ َذا ْالقُرْ ٰا ِن َال يَاْتُوْ نَ بِ ِم ْثلِ ٖه َولَوْ َكانَ بَ ْع ُ
ت ِْ
لﱠ ِٕٮ ِن اجْ تَ َم َع ِ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
ظَ ِھ ْيرًا " 17۔ االسراء) (88:اعالن کر ديجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن
کے مثل النا چاہيں تو ان سب سے اس کے مثل النا مشکل ہے ،گو وه آپس ميں ايک دوسرے
کے مددگار بھی بن جائيں( اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے چلنج ديا کہ پورا قرآن بنا کر پيش نہيں کر
سکتے تو دس سورتيں ہی بنا کر پيش کر دو۔ جيسا کہ اس مقام پر ہے۔ پھر تيسرے نمبر پر
چيلنچ ديا کہ چلو ايک سورت بنا کر پيش کرو جيسا کہ سوره يونس کی آيت نمبر  ٣٩اور سوره
بقره کے آغاز ميں فرمايا )تفسير ابن کثير ،زير بحث آيت سوره يونس( اور اس بنا پر آخری
ث ﱢم ْثلِ ٖ ٓه اِ ْن َكانُوْ ا
چيلنچ يہ ہو سکتا ہے کہ اس جيسی ايک بات ہی بنا کر پيش کر دو۔ "فَ ْليَاْتُوْ ا بِ َح ِد ْي ٍ
ٰ
ص ِدقِ ْينَ 34 ۭ◌" 52۔ الطور (34:مگر ترتيب نزول سے چيلنج کی اس ترتيب کی تائيد نہيں ہوتی۔
وﷲ اعلم با الصواب۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﺑ ِﻌ ْ ِﲅ ٰ ّ ِ
14
اهلل َو َا ْن َّﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ ﻓَﻬ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
پھر اگر وه تمہاری بات کو قبول نہ کريں تو تم يقين سے جان لو کہ يہ قرآن ﷲ کے علم کے
ساتھ اتارا گيا ہے اور يہ کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں ،پس کيا تم مسلمان ہوتے ہو )(١
١٤۔ ١يعنی کيا اس کے بعد بھی کہ تم اس چيلنج کا جواب دينے سے قاصر ہو ،يہ ماننے کے
لئے ،کہ يہ قرآن ﷲ ہی کا نازل کرده ہے ،آماده نہيں ہوا اور نہ مسلمان ہونے کو تيار ہو؟
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِزﻳْﻨَﳤَ َﺎ ﻧ َُﻮ ّ ِف ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َو ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ َﻻ ﻳُ ْﺒﺨ َُﺴ ْﻮ َن 15
جو شخص دنيا کی زندگی اور اس کی زينت پر فريفتہ ہوا چاہتا ہو ہم ايسوں کو ان کے کل اعمال
)کا بدلہ( يہيں بھرپور پہنچا ديتے ہيں اور يہاں انہيں کوئی کمی نہيں کی جاتی۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِا َّﻻ اﻟﻨَّ ُﺎر ڮ َو َﺣ ِﺒﻂَ َﻣﺎ َﺻﻨَ ُﻌ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ َوﺑٰ ِﻄ ٌﻞ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 16
ِٕ
ہاں يہی وه لوگ ہيں جن کے لئے آخرت ميں سوائے آگ کے اور کچھ نہيں اور جو کچھ انہوں
نے يہاں کيا ہوگا وہاں سب اکارت ہے اور جو کچھ اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہيں )(١
١٦۔ ١ان دو آيات کے بارے ميں بعض کا خيال ہے اس ميں اہل ريا کار کا ذکر ہے ،بعض کے
ٰ
نصاری ہيں اور بعض کے نزديک طالبان دنيا کا ذکر ہے۔ کيونکہ
نزديک اس سے مراد يہود و
ٰ
دنيادار بھی بعض اچھے عمل کرتے ہيں ،ﷲ تعالی ان کی جزا انہيں دنيا ميں دے ديتا ہے،
آخرت ميں ان کے لئے سوائے عذاب کے اور کچھ نہيں ہوگا۔ اسی مضمون کو قرآن مجيد سوره
اجلَةَ َع ﱠجــ ْلنَا لَهٗ فِ ْيھَا َما نَ َشا ۗ◌ ُء لِ َم ْن نﱡ ِر ْي ُد ثُ ﱠم َج َع ْلنَا لَهٗ
بنی اسرائيل آيات َ ) ٢١،١٨م ْن َكانَ ي ُِر ْي ُد ْال َع ِ
َجھَنﱠ َم ۚ◌ يَصْ ٰلٮھَا َم ْذ ُموْ ًما ﱠم ْدحُوْ رً ا 18 َو َم ْن اَ َرا َد ْ ٰ
اال ِخ َرةَ َو َس ٰعى لَھَا َس ْعيَھَا َوھُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَا ُ ٰ
ول ۗ◌ ِٕٮكَ
ك
ك ۭ◌ َو َما َكانَ َعطَا ۗ◌ ُء َربﱢ َ
َكانَ َس ْعيُھُ ْم ﱠم ْش ُكوْ رًا 19 ُك ًّال نﱡ ِم ﱡد ٰھٓؤ َُال ۗ◌ ِء َو ٰھٓؤ َُال ۗ◌ ِء ِم ْن َعطَا ۗ◌ ِء َربﱢ َ
ٰ
ْض ۭ◌ َولَ ْ ٰ
ضي ًْال 21
ال ِخ َرةُ اَ ْكبَ ُر د ََر ٰج ٍ
َمحْ ظُوْ رًا 20 اُ ْنظُرْ َك ْيفَ فَض ْﱠلنَا بَع َ
ت ﱠواَ ْكبَ ُر تَ ْف ِ
ْضھُ ْم عَلي بَع ٍ
ٰ
شوری آيت َ ) ٢٠م ْن َكانَ ي ُِر ْي ُد َحرْ َ
ٰ
ث ْاال ِخ َر ِة نَ ِز ْد لَهٗ فِ ْي َحرْ ثِ ٖه
( 17۔ االسراء 18:تا  (21اور سور،
ٰ
ۚ◌ َو َم ْن َكانَ ي ُِر ْي ُد َحرْ َ
ب 20( 42۔ الشوری(20:
ص ْي ٍ
ث ال ﱡد ْنيَا نُ ْؤتِ ٖه ِم ْنھَا َو َما لَهٗ فِي ْاال ِخ َر ِة ِم ْن نﱠ ِ
ميں بيان کيا گيا ہے۔
َاﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ َوﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮ ُﻩ ﺷَ ﺎ ِﻫ ٌﺪ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َو ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ِﻛ ٰﺘ ُﺐ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا َﻣﺎ ًﻣﺎ َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ِاب ﻓَﺎﻟﻨَّ ُﺎر َﻣ ْﻮ ِﻋﺪُ ٗﻩ ۚ
ﻓَ َﻼ ﺗ َُﻚ ِ ْﰲ ِﻣﺮﻳ ٍﺔ ِﻣﻨ ُﻪ ۤ ِاﻧ َّ ُﻪ اﻟْﺤﻖ ِﻣﻦ رﺑ َِﻚ و ٰﻟ ِﻜﻦ اَ ْﻛ َﱶ اﻟﻨ ِﺎس َﻻ ﻳﺆ ِﻣﻨﻮن 17 ِٕ
َْ ّْ
َ ُّ ْ َّ ّ َ َّ َ َّ
ُْ ُْ َ
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کيا وه شخص جو اپنے رب کے پاس کی دليل پر ہو اور اس کے ساتھ ﷲ کی طرف کا گواه ہو
موسی کی کتاب )گواه ہو( جو پيشوا و رحمت ہے )اوروں کے برابر ہو سکتا
اور اس سے پہلے
ٰ
ہے( ) (١يہی لوگ ہيں جو اس پر ايمان رکھتے ہيں ) (٢اور تمام فرقوں ميں سے جو بھی اس
کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ) (٣ہے پس تو اس ميں کسی قسم کے شبہ ميں
نہ رہنا ،يقينا ً يہ تيرے رب کی جانب سے سراسر حق ہے ،ليکن اکثر لوگ ايمان والے نہيں
ہوتے )(٤۔
١٧۔ ١منکرين اور کافرين کے مقابلے ميں اہل فطرت اور اہل ايمان کا تذکره کيا جا رہا ہے '
اپنے رب کی طرف سے دليل ' سے مراد وه فطرت ہے جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے انسانوں کو پيدا
فرمايا اور وه ﷲ واحد کا اعتراف اور اسی کی عبادت جس طرح کہ نبی کا فرمان ہے کہ ' ہر
بچہ فطرت پر پيدا ہوتا ہے ،پس اس کے بعد اس کے ماں باپ اسے يہودی ،نصرانی يا مجوسی
بنا ديتے ہيں )صحيح بخاری( يتلوه کے معنی ہيں اس کے پيچھے يعنی اس کے ساتھ ﷲ کی
طرف سے ايک گواه بھی ہو گواه سے مراد قرآن  ،يا محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں  ،جو اس
فطرت صحيحہ کی طرف دعوت ديتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہيں اور اس سے پہلے
موسی عليہ السالم کی کتاب تورات بھی جو پيشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی
حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم بھی قرآن پر ايمان النے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ مطلب
يعنی کتاب
ٰ
يہ ہے کہ ايک وه شخص ہے جو منکر اور کافر ہے اور اس کے مقابلے ميں ايک دوسرا
شخص ہے جو ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے دليل پر قائم ہے ،اس پر ايک گواه )قرآن۔ يا پيغمبر اسالم
بھی ہے ،اسی طرح اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات ،ميں بھی اس کے لئے پيشوائی
کا اہتمام کيا گيا ہے۔ اور وه ايمان لے آتا ہے کيا يہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہيں۔ کيونکہ
ايک مومن ہے اور دوسرا کافر۔ ہر طرح کے دالئل سے ليس ہے اور دوسرا بالکل خالی ہے۔
١٧۔  ٢يعنی جن کے اندر مذکوره اوصاف پائے جائيں گے وه قرآن کريم اور نبی پر ايمان الئيں
گے۔
١٧۔  ٣تمام فرقوں سے مراد روئے زمين پر پائے جانے والے مذاہب ہيں ،يہودی ،عيسائی،
زرتشی ،بدھ مت ،مجوسی اور مشرکين و کفار وغيره ،جو بھی حضرت محمد رسول ﷲ صلی
ﷲ عليہ وسلم پر ايمان نہيں الئے گا ،اس کا ٹھکانا جہنم ہے يہ وہی مضمون ہے جسے اس
حديث ميں بيان کيا گيا ہے" قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے ،اس امت کے
جس يہودی ،يا عيسائی نے بھی ميری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پر ايمان نہيں اليا وه جہنم
ميں جائے ہے")صحيح مسلم کتاب االيمان ،باب وجوب االيمان برسالۃ نبينا محمد صلی ﷲ عليہ
وسلم الی جميع الناس( يہ مضمون اس سے پہلے سوره بقره آيت ٰ ) ٦٢خلِ ِد ْينَ فِ ْيھَا ۚ◌ َال يُخَ فﱠ ُ
ف
َع ْنھُم ْالع َذابُ و َال ھُم يُ ْنظَرُوْ نَ ١٦٢( اور سوره نساء آيت ) ١۵٢ ،١۵٠ا ﱠن الﱠذ ْينَ ي ْكفُرُوْ نَ با ّٰ
ْ
ُ َ
ِ ِ َ
ِ ِ
َ
ٰ
ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
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ْ
ْ
ﱡ
ْض ۙ◌ ﱠوي ُِر ْي ُدوْ نَ اَ ْن
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َو ُر ُسلِ ٖه َ ِ وْ نَ
رﱢ وْ َ نَ ِ َ ُ ُ ِ ٖ َ َ وْ وْ نَ ِ ِ َ ٍ ﱠ ُ ِ َ ٍ
ً
ك َسبِي ًْال ١٥٠ ۙ◌ اُ ٰ
ك ھُ ُم ا ْل ٰكفِرُوْ نَ َحقّا ۚ◌ َواَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل ٰكفِ ِر ْينَ َع َذابًا ﱡم ِھ ْينًا
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
يﱠتﱠ ِخ ُذوْ ا بَ ْينَ ٰذلِ َ
١٥١ َوالﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا بِا ٰ ّ ِ َو ُر ُسلِ ٖه َولَ ْم يُفَ ﱢرقُوْ ا بَ ْينَ اَ َح ٍد ﱢم ْنھُ ْم اُ ٰ
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ك َسوْ فَ ي ُْؤتِ ْي ِھ ْم اُجُوْ َرھُ ْم ۭ◌ َو َكانَ
ّٰ
ﱠح ْي ًما ١٥٢ ۧ◌ ( 4۔ النساء 150:تا  (152ميں گزر چکا ہے۔
ﷲُ َغفُوْ رًا ر ِ
اس َولَوْ
١٧۔ ٤يہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجيد کے مختلف مقامات پر بيان کيا گيا ) َو َمآ اَ ْکثَرُالنﱠ ِ
ص ْ
اس َولَوْ َح َرصْ تَ بِ ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ١٠٣(
َح َر َ
ت بِ ُمؤ ِمنِ ْينَ ( )سورة يوسف۔ َ ) (١٠٣و َمآ اَ ْكثَ ُر النﱠ ِ
12۔يوسف' (103:تيری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ايمان نہيں الئيں گے ' ابليس نے اپنا گمان
سچا کر دکھايا ،مومنوں کے ايک گروه کے سوا ،سب اس کے پيروکار بن گئے '۔
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اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳُ ْﻌ َﺮﺿُ ْﻮ َن ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ا ْ َﻻ ْﺷﻬَﺎ ُد ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﺬﺑُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َا َﻻ ﻟ َ ْﻌﻨَ ُﺔ ٰ ّ ِ
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ اﻓْ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ َﲇ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
ِٕ

ۙ 18
اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہوگا جو ﷲ پر جھوٹ باندھے ) (١يہ لوگ اپنے پروردگار کے
سامنے پيش کيے جائيں گے اور سارے گواه کہيں گے کہ يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنے
پروردگار پر جھوٹ باندھا ،خبردار ہو کہ ﷲ کی لعنت ہے ظالموں پر )(٢۔
١٨۔ ١يعنی جن کا ﷲ نے کائنات ميں تصرف کرنے کا يا آخرت ميں شفاعت کا اختيار نہيں ديا
ہے۔ ان کی بابت يہ کہا جائے کہ ﷲ نے انہيں يہ اختيار ديا ہے۔
١٨۔ ٢حديث ميں اس کی تفسير اس طرح آتی ہے کہ ' قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی ايک مومن سے
اس کے گناہوں کا اقرار و اعتراف کروائے گا کہ تجھے معلوم ہے کہ تو نے فالں گناه بھی کيا
تھا ،فالں بھی کيا تھا ،وه مومن کہے گا ہاں ٹھيک ہے ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا۔ ميں نے ان گناہوں پر
دنيا ميں بھی پرده ڈالے رکھا تھا ،جا آج بھی انہيں معاف کرتا ہوں ،ليکن دوسرے لوگ يا
کافروں کا معاملہ ايسا ہوگا کہ انہيں گواہوں کے سامنے پکارا جائے گا اور گواه يہ گواہی ديں
گے کہ يہی وه لوگ ہيں ،جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا )صحيح بخاری(۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﺼﺪ ُّْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
19
اهلل َوﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮﳖَ َﺎ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ ۭ َو ُ ْﱒ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ْﱒ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن
جو ﷲ کی راه سے روکتے ہيں اور اس ميں کجی تالش کر ليتے ہيں ) (١يہی آخرت کے منکر
ہيں۔
١٩۔ ١يعنی لوگوں کو ﷲ کی راه سے روکنے کے لئے ،اس ميں کجياں تالش کرتے اور لوگوں
کو متنفر کرتے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﻌﺠِ ِﺰﻳْ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴫ ْو َن
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ْﺒ ِ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ۘ ﻳُﻀٰ َﻌ ُﻒ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ۭ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﺴـﺘَ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َّ
ِٕ
20
نہ يہ لوگ دنيا ميں ﷲ کو ہراسکے اور نہ ان کا کوئی حمائتی ﷲ کے سوا ہوا ،ان کے لئے
عذاب دگنا کيا جائے گا نہ يہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ديکھتے ہی تھے )(١۔
٢٠۔ ١يعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا تک پہنچا ہوا تھا کہ يہ اسے سننے اور
ديکھنے کی طاقت ہی نہيں رکھتے تھے يا يہ مطلب ہے کہ ﷲ نے ان کو کان اور آنکھيں تو دی
تھيں ليکن انہوں نے ان سے کوئی بات نہ سنی اور نہ ديکھی۔ گويا ' ) فَ َمآ اَ ْغ ٰنى َع ْنھُ ْم َس ْم ُعھُ ْم َو َ ٓ
ال
صا ُرھُ ْم َو َ ٓ
ال اَ ْ
فــ ٕ◌ ِ◌ َدتُھُ ْم ﱢم ْن َش ْي ٍء( 46۔ االحقاف (26:نہ ان کے کانوں نے انہيں کوئی فائده
اَ ْب َ
پہنچايا ،نہ ان کی آنکھوں اور دلوں نے ' کيونکہ وه حق سننے سے بہرے اور حق ديکھنے سے
اندھے بنے رہے ،جس طرح کہ وه جہنم ميں داخل ہوتے ہوئے کہيں گے ) لَوْ ُكنﱠا نَ ْس َم ُع اَوْ نَ ْعقِ ُل
ب ال ﱠس ِعي ِْر  10( 67۔ الملک ' (10:اگر ہم سنتے اور عقل سے کام ليتے تو آج
َما ُكنﱠا فِ ْٓي اَصْ ٰح ِ
جنہم ميں نہ جاتے۔
ۗ
َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َوﺿَ َّﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن
21
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺧ ِ ُ
ِٕ
يہی ہيں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر ليا اور وه سب کچھ ان سے کھو گيا ،جو انہوں نے گھﮍ
رکھا تھا۔
ْﴪ ْو َن 22
َﻻ َﺟ َﺮ َم َاﳖَّ ُ ْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ُﱒ ْ َاﻻﺧ َ ُ
بيشک يہ لوگ آخرت ميں زياں کار ہوں گے۔
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اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َو َا ْﺧ َﺒ ُﺘ ْﻮٓا ِا ٰﱄ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۙ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟْ َﺠـﻨَّ ِﺔ ۚ ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 23
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
يقينا ً جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے کام بھی نيک کئے اور اپنے پالنے والے کی طرف
جھکتے رہے ،وہی جنت ميں جانے والے ہيں ،جہاں وه ہميشہ ہی رہنے والے ہيں۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴﻊ ِ ۭ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮ ٰﻳ ِﻦ َﻣﺜ ًَﻼ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن

ۧ 24
ﰡ َواﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ِﲑ َو َّ
َﻣﺜ َُﻞ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳْ َﻘ ْ ِﲔ َﰷ ْ َﻻ ْ ٰﲻﻰ َو ْ َاﻻ َ ِّ
ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے ،بہرے اور ديکھنے ،سننے والے جيسی ہے ) (١کيا يہ دونوں
مثال ميں برابر ہيں؟ کيا پھر بھی تم نصيحت حاصل نہيں کرتے۔
٢٤۔ ١پچھلی آيات ميں مومنين اور کافرين اور سعادت مندوں اور بدبختوں ،دونوں کا تذکره
فرمايا۔ اب اس ميں دونوں کی مثال بيان فرما کر دونوں کی حقيقت کو مزيد واضح کيا جا رہا
ہے۔ فرمايا ،ايک کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح ہے اور دوسرے کی ديکھنے اور سننے
والے کی طرح۔ کافر دنيا ميں حق کا روئے زيبا ديکھنے سے محروم اور آخرت ميں نجات کے
راستہ سے بےبہره ،اسی طرح حق کے دالئل سننے سے بےبہره ہوتا ہے ،اسی لئے ايسی باتوں
سے محروم رہتا ہے جو اس کے لئے مفيد ہوں۔ اس کے برعکس مومن سمجھ دار ،حق کو
ديکھنے واال اور حق اور باطل کے درميان تميز کرنے واال ہوتا ہے۔ چنانچہ وه حق اور خير کی
پيروی کتا ہے ،دالئل کو سنتا اور ان کے ذريعے سے شبہات کا ازالہ کرتا اور باطل سے
اجتناب کرتا ہے ،کيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں؟ استفہام نفی کے ليے ہے۔ يعنی دونوں برابر
َ
فرمايا۔"ال يَ ْست َِو ْٓ
نہيں ہو سکتے۔ جيسے دوسرے مقام پر
ار َواَصْ ٰحبُ ْال َجنﱠ ِة ۭ◌ اَصْ ٰحبُ
ي اَصْ ٰحبُ النﱠ ِ
ْال َجنﱠ ِة ھُ ُم ْالفَا ۗ◌ ِٕٮ ُزوْ نَ " 59۔ الحشر) (20:جنتی دوزخی برابر نہيں ہو سکتے جنتی تو کامياب ہونے
والے ہيں( ايک اور مقام پر اسے اس طرح بيان فرمايا " اندھا اور ديکھنے واال برابر نہيں۔
اندھيرے اور روشنی ،سايہ اور دھوپ برابر نہيں ،زندے اور مردے برابر نہيں۔ )سوره
ص ْي ُر 19 ۙ◌ َو َال ﱡ
الظلُمٰ ُ
ت َو َال النﱡوْ ُر  20 ۙ◌ (
فاطر۔َ ) (٢٠ ،١٩و َما يَ ْست َِوي ْاالَ ْعمٰ ى َو ْالبَ ِ
35۔فاطر(19-20:

َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ِا ٰﱄ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ۡ ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۙ 25
يقينا ً ہم نے نوح )عليہ السالم( کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھيجا کہ ميں تمہيں صاف
صاف ہوشيار کر دينے واال ہوں۔
اهلل ۭ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َا ِﻟ ْ ٍﲓ
26
َا ْن َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٰ ّ َ
کہ تم صرف ﷲ ہی کی عبادت کرو ) (١مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے
)(٢۔
٢٦۔ ١يہ وہی دعوت توحيد ہے جو ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دی۔ جس طرح فرمايا ) َو َمآ
ال اِ ٰلهَ اِ ﱠ ٓ
ك ِم ْن ﱠرسُوْ ٍل اِ ﱠال نُوْ ِح ْٓي اِلَ ْي ِه اَنﱠهٗ َ ٓ
ال اَنَا فَا ْعبُ ُدوْ ِن 25( 21۔ االنبياء (25:جو
اَرْ َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبلِ َ
پيغمبر
ہم نے آپ سے پہلے بھيجے ،ان کی طرف يہی وحی کی کہ ميرے سوا کوئی معبود نہيں ،پس
ميری ہی عبادت کرو۔
ٰ
٢٦۔  ٢يعنی اگر مجھ پر ايمان نہيں الئے اور اس دعوت توحيد کو نہيں اپنايا تو عذاب الہی سے
نہيں بچ سکو گے،
ﴩا ِ ّﻣﺜْﻠَﻨَﺎ َو َﻣﺎ ﻧَ ٰﺮ َﯨﻚ اﺗ َّ َﺒ َﻌ َﻚ ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ َا َرا ِذﻟُـﻨَﺎ َاب ِد َي َّاﻟﺮْا ِي ۚ َو َﻣﺎ ﻧَ ٰﺮي ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ٍﻞ ﺑ َ ْﻞ ﻧ َُﻈﻨُّ ُ ْﲂ
ﻓَ َﻘﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ َﻣﺎ ﻧَ ٰﺮ َﯨﻚ ِا َّﻻ ﺑ َ َ ً
 27
ٰﻛ ِﺬﺑ ْ َِﲔ
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اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب ديا کہ ہم تو تجھے اپنے جيسا انسان ہی
ديکھتے ہيں ) (١اور تيرے تابعداروں کو بھی ہم ديکھتے ہيں کہ يہ لوگ واضح طور پر سوائے
نيچ ) (٢لوگوں کے ) (٣اور کوئی نہيں جو بےسوچے سمجھے )تمہاری پيروی کر رہے ہيں( ہم
تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہيں ديکھ رہے ،بلکہ ہم تو تمہيں جھوٹا سمجھ رہے
ہيں۔
٢٧۔ ١يہ وہی شبہ ہے ،جس کی پہلے کئی جگہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ کافروں کے
نزديک بشريت کے ساتھ نبوت و رسالت کا اجتماع بﮍا عجيب تھا ،جس طرح آج کے اہل بدعت
کو بھی عجيب لگتا ہے اور وه بشريت رسول کا انکار کرتے ہيں۔
٢٧۔ ٢حق کی تاريخ ميں يہ بات بھی ہر دور ميں سامنے آتی رہی ہے کہ ابتداء ميں اس کو
اپنانے والے ہميشہ وه لوگ ہوتے ہيں جنہيں معاشرے ميں بےنوا کم تر سمجھا جاتا تھا اور
صاحب حيثيت اور خوش حال طبقہ اس سے محروم رہتا۔ حتی کہ پيغمبروں کے پيروکاروں کی
عالمت بن گئی۔ چنانچہ شاه روم ہرقل نے حضرت ابو سفيان سے نبی کی بابت پوچھا تو اس ميں
ان سے ايک بات يہ بھی پوچھی کہ ' اس کے پيروکار معاشرے کے معزز سمجھے جانے والے
لوگ ہيں يا کمزور لوگ ' حضرت
ابو سفيان نے جواب ميں کہا ' کمزور لوگ ' جس پر ہرقل نے کہا ' رسولوں کے پيروکار يہی
لوگ ہوتے ہيں )صحيح بخاری(۔ قرآن کريم ميں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ خوش حال طبقہ
ك َمآ اَرْ َس ْلنَا ِم ْن
ہی سب سے پہلے پيغمبروں کی تکذيب کرتا رہا ہے۔)سوره زخرف۔َ ) (٢٣و َك ٰذلِ َ
قَ ْبلِكَ فِ ْي قَرْ يَ ٍة ﱢم ْن نﱠ ِذي ٍْر اِ ﱠال قَا َل ُم ْت َرفُوْ ھَآ ۙ◌اِنﱠا َو َج ْدنَآ ٰابَا ۗ◌ َءنَا ع َٰلٓي اُ ﱠم ٍة ﱠواِنﱠا ع َٰلٓي ٰا ٰث ِر ِھ ْم ﱡم ْقتَ ُدوْ نَ 23(
43۔ الزخرف (23:اور يہ اہل ايمان کی دنياوی حيثيت تھی اور جس کے اعتبار سے اہل کفر
انہيں حقير اور کم تر سمجھتے تھے ،ورنہ حقيقت تو يہ ہے کہ حق کے پيروکار معزز اور
اشراف ہيں چاہے وه مال و دولت کے اعتبار سے فروتر ہی ہوں اور حق کا انکار کرنے والے
حقير اور بےحيثيت ہيں چاہے وه دنيوں اعتبار سے مال دار ہی ہوں۔
٢٧۔ ٣اہل ايمان چونکہ ،ﷲ اور رسول کے احکام کے مقابلے ميں اپنی عقل و دانش اور رائے کا
استعمال نہيں کرتے ،اس لئے اہل باطل يہ سمجھتے ہيں کہ يہ بےسوچ سمجھ والے ہيں کہ ﷲ کا
رسول انہيں جس طرف موڑ ديتا ہے ،يہ مﮍ جاتے ہيں جس چيز سے روک ديتا ہے ،رک جاتے
ہيں۔ يہ بھی اہل ايمان کی ايک بﮍی بلکہ ايمان کا الزمی تقاضا ہے۔ ليکن اہل کفر و باطل کے
نزديک يہ خوبی بھی "عيب" ہے۔
 28
ﯩﲏ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻩٖ ﻓَ ُﻌ ِّﻤ َﻴ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ َاﻧُﻠْ ِﺰ ُﻣ ُ ُﳬ ْﻮﻫَﺎ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﻟَﻬَﺎ ٰﻛ ِﺮﻫ ُْﻮ َن
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ َو ٰا ٰﺗ ِ ْ
نوح نے کہا ميری قوم والو! مجھے بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے دليل پر ہوا اور
مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو ) (١پھر وه تمہاری نگاہوں ميں ) (٢نہ
آئی تو کيا يہ زبردستی ميں اسے تمہارے گلے منڈھ دوں حاالنکہ تم اس سے بيزار ہو )(٣۔
 ١ ٢٨بينۃ سے مراد ايمان و يقين ہے اور رحمت سے مراد نبوت۔ جس سے ﷲ ٰ
تعالی نے
حضرت نوح عليہ السالم کو سرفراز کيا تھا۔
٢٨۔ ٢يعنی تم اس کے ديکھنے سے اندھے ہوگئے۔ چنانچہ تم نے اس کی قدر پہچانی اور نہ
اسے اپنانے پر آماده ہوئے ،بلکہ اس کو جھٹاليا اور رد کے درپے ہوگئے۔
٢٨۔٣جب يہ بات ہے تو ہدايت و رحمت تمہارے حصے ميں کس طرح آ سکتی ہے؟
َوﻳٰﻘَ ْﻮ ِم َﻻ ٓ َا ْﺳـَٔﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻣ ًﺎﻻ ۭ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ﺑ َِﻄ ِﺎر ِد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣ ٰﻠ ُﻘ ْﻮا َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ِ ّ ْ ٓﲏ َا ٰر ُ ْ
ﯨﲂ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َ ْﲡـﻬَﻠُ ْﻮ َن
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ميری قوم والو! ميں تم سے اس پر کوئی مال نہيں مانگتا ) (١ميرا ثواب تو صرف ﷲ ٰ
تعالی کے
ہاں ہے نہ ميں ايمان داروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں ) (٢انہيں اپنے رب سے ملنا ہے
ليکن ميں ديکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو )(٣۔
٢٩۔ ١تاکہ تمہارے دماغوں ميں يہ شبہ نہ آ جائے کہ اس دعوائے نبوت سے اس کا مقصد تو
دولت دنيا اکٹھا کرنا ہے۔ ميں تو يہ کام صرف ﷲ کے حکم پر اسی کی رضا کے لئے کر رہا
ہوں ،وہی مجھے اجر دے گا۔
٢٩۔ ٢اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح عليہ السالم کے سرداروں نے بھی معاشرے ميں
کمزور سمجھے جانے والے اہل ايمان کو حضرت نوح عليہ السالم سے اپنی مجلس يا اپنے قرب
سے دور رکھنے کا مطالبہ کيا ہوگا ،جس طرح روسائے مکہ نے رسول ﷲ سے اس قسم کا
مطالبہ کيا تھا ،جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے قرآن کريم کی آيت نازل فرمائيں تھيں ' اے پيغمبر ان لوگوں
کو اپنے سے دور مت کرنا جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہيں )سوره ،اال نعام َ ) (٥٢و َال
ت ْ
ك ِم ْن ِح َسابِ ِھ ْم ﱢم ْن َش ْي ٍء ﱠو َما ِم ْن
َط ُر ِد الﱠ ِذ ْينَ يَ ْد ُعوْ نَ َربﱠھُ ْم بِ ْالغ َٰدو ِة َو ْال َع ِش ﱢي ي ُِر ْي ُدوْ نَ َوجْ ھَهٗ ۭ◌ َما َعلَ ْي َ
َط ُر َدھُم فَتَ ُكوْ نَ منَ ٰ
ِح َسابِكَ َعلَ ْي ِھ ْم ﱢم ْن َش ْي ٍء فَت ْ
الظّلِ ِم ْينَ 52( 6۔ االنعام ' (52:اپنے نفسوں کو ان
ْ
ِ
لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھئے! جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہيں ،اپنے رب کی رضا
چاہتے ہيں ،آپ کی آنکھيں ان سے گزر کر کسی اور کی طرف تجاوز نہ کريں )سورة الکہف۔
ك َع ْنھُ ْم ۚ◌
ك َم َع الﱠ ِذ ْينَ يَ ْد ُعوْ نَ َربﱠھُ ْم بِ ْالغ َٰدو ِة َو ْال َع ِش ﱢي ي ُِر ْي ُدوْ نَ َوجْ ھَهٗ َو َال تَ ْع ُد َع ْي ٰن َ
)واصْ بِرْ نَ ْف َس َ
َ (٢٨
ْ
ْ
ْ
ً
ُ
ۚ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٰ
ْ
ْ
َ
تُ ِر ْي ُد ِز ْينَة ال َحيو ِة ال ﱡدنيَا ◌ َوال ت ِط ْع َمن اغفلنَا قلبَهٗ عَن ِذك ِرنَا َواتبَ َع ھ َٰوٮهُ َو َكانَ ا ْمر ُٗه ف ُرطا( 18۔
الکہف(28:
٢٩۔ ٣يعنی ﷲ اور رسول کے پيروکار کو حقير سمجھنا اور پھر انہيں قرب نبوت سے دور
کرنے کا مطالبہ کرنا ،يہ تمہاری جہالت ہے۔ يہ لوگ تو اس الئق ہيں کہ انہيں سر آنکھوں پر
بٹھايا جائے نہ کہ دور دھتکارا جائے۔
ﴫ ِ ْﱐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ْن َﻃ َﺮدْﲥُّ ُ ْﻢ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن
30
َوﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
ميری قوم کے لوگو! اگر ميں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو ﷲ کے مقابلے ميں
ميری مدد کون کر سکتا ہے ) (١کيا تم کچھ بھی نصيحت نہيں پکﮍتے۔
٣٠۔ ١گويا ايسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا ،ﷲ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔
َو َﻻ ٓ َاﻗُ ْﻮ ُل ﻟَ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ْي ﺧ ََﺰاۗﯨ ُﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ ٓ َا ْﻋ َ ُﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺐ َو َﻻ ٓ َاﻗُ ْﻮ ُل ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َ ٌ
اهلل ﺧ ْ ًَﲑا ۭ َا ٰ ّ ُهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ښ
كل َّو َﻻ ٓ َاﻗُ ْﻮ ُل ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﺗَ ْﺰد َِر ْ ٓي َا ْﻋ ُﻴ ُﻨ ُ ْﲂ ﻟ َ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﺗﳱَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ِا ًذا ﻟ َّ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ  31
ميں تم سے نہيں کہتا کہ ميرے پاس ﷲ کے خزانے ہيں ،ميں غيب کا علم بھی نہيں رکھتا ،نہ يہ
ميں کہتا ہوں کہ ميں کوئی فرشتہ ہوں ،نہ ميرا يہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہيں ذلت سے پﮍ
رہی ہيں انہيں ﷲ ٰ
تعالی کوئی نعمت دے گا ہی نہيں ) (١ان کے دل ميں جو ہے اسے ﷲ ہی
خوب جانتا ہے ،اگر ميں ايسی بات کہوں تو يقينا ً ميرا شمار ظالموں ميں ہو جائے گا )(٢۔
٣١۔ ١بلکہ ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں ايمان کی صورت ميں خير عظيم عطا کر رکھا ہے جس کی بنياد
پر وه آخرت ميں بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور دنيا ميں بھی ﷲ ٰ
تعالی
چاہے گا ،تو بلند مرتبے سے ہمکنار ہوں گے۔ گويا تمہارا ان کو حقير سمجھنا ان کے لئے
نقصان کا باعث نہيں ،البتہ تم ہی عند ﷲ مجرم ٹھہرو گے کہ ﷲ کے نيک بندوں کو ،جن کا ﷲ
کے ہاں بﮍا مقام ہے ،تم حقير اور فرومايہ سمجھتے ہو۔
٣١۔ ٢کيونکہ ميں ان کی بابت ايسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہيں ،صرف ﷲ جانتا ہے ،تو
يہ ظلم ہے۔
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اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 32
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻨ ْﻮ ُح ﻗَﺪْ ٰﺟﺪَ ﻟْ َﺘﻨَﺎ ﻓَﺎَ ْﻛ َﱶ َْت ﺟِ ﺪَ اﻟَﻨَﺎ ﻓَ ْﺎ ِﺗﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ِﻌﺪُ انَ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
)قوم کے لوگوں نے( کہا اے نوح! تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ) (١اب تو
جس چيز سے ہميں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں ميں ہے )(٢۔
٣٢۔ ١ليکن اس کے باوجود ہم ايمان نہيں الئے۔
٣٢۔ ٢يہ وہی حماقت ہے جس کا ارتکاب گمراه قوميں کرتی آئی ہيں کہ وه اپنے پيغمبر سے
کہتی رہی ہيں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل کروا کر ہميں تباه کروا دے۔ حاالنکہ ان
ميں عقل ہوتی ،تو وه کہتيں کہ اگر سچا ہے اور واقعی ﷲ کا رسول ہے ،تو ہمارے لئے دعا کر
کہ ﷲ ٰ
تعالی ہمارا سينہ بھی کھول دے تاکہ ہم اسے اپنا ليں۔
اهلل ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ  33
ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْاي ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِﺑ ِﻪ ٰ ّ ُ
جواب ديا کہ اسے بھی ﷲ ٰ
تعالی ہی الئے گا اگر وه چاہے اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہيں ہو
)(١۔
٣٣۔ ١يعنی عذاب کا آنا خالص ﷲ کی مشيت پر موقوف ہے ،يہ نہيں ہے کہ جب ميں چاہوں ،تم
پر عذاب آ جائے۔ تاہم جب ﷲ عذاب کا فيصلہ کر لے گا يا بھيج دے گا ،تو پھر اس کو کوئی
عاجز کرنے واال نہيں ہے۔

اهلل ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﻳ ُّ ْﻐ ِﻮﻳَ ُ ْﲂ ۭ ﻫ َُﻮ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ۣ َوِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ۭ 34
َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُ ْﲂ ﻧ ُْﺼ ِﺤ ْ ٓﻲ ِا ْن َا َرد ُّْت َا ْن َاﻧ َْﺼ َﺢ ﻟَ ُ ْﲂ ِا ْن َﰷ َن ٰ ّ ُ
تمہيں ميری خير خواہی کچھ بھی نفع نہيں دے سکتی ،گو ميں کتنی ہی تمہاری خير خواہی کيوں
نہ چاہوں ،بشرطيکہ ﷲ کا اراده تمہيں گمراه کرنے کا ہو ) (١وہی تم سب کا پروردگار ہے )(٢
اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
٣٤۔ ١اغواء بمعنی اضالل )گمراه کرنا ہے(۔ يعنی تمہارا کفر وجحود اگر اس مقام پر پہنچ چکا
ہے ،جہاں سے کسی انسان کو پلٹ کر آنا اور ہدايت کو اپنا لينا ناممکن ہے ،تو اسی کيفيت کو ﷲ
ٰ
تعالی کی طرف سے مہر لگا دينا کہا جاتا ہے ،جس کے بعد ہدايت کی کوئی اميد باقی نہيں ره
جاتی۔ مطلب يہ ہے کہ اگر تم بھی اسی خطرناک موڑ تک پہنچ چکے ہو تو پھر ميں تمہاری
خير خواہی بھی کرنی چاہوں يعنی ہدايت پر النے کی اور زياده کوشش کروں ،تو يہ کوشش اور
خير خواہی تمہارے لئے مفيد نہيں ،کيونکہ تم گمراہی کے آخری مقام پر پہنچ چکے ہو۔
٣٤۔٢ہدايت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ ميں ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا
ہے ،جہاں وه تمہيں تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ نيکوں کو انکے نيک عمل کی جزا اور
بروں کو ان کی برائی کی سزا دے گا۔
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن اﻓْ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا ِن اﻓْ َ َﱰﻳْ ُﺘ ٗﻪ ﻓَ َﻌ َ َّﲇ ِا ْﺟ َﺮا ِﻣ ْﻲ َو َاانَ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ُ ْﲡ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 35ۧ
کيا يہ کہتے ہيں کہ اسے خود اسی نے گھﮍ ليا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر ميں نے اسے گھﮍ ليا
ہو تو ميرا گناه مجھ پر ہے اور ميں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو )(١
٣٥۔ ١بعض مفسرين کے نزديک يہ مکالمہ قوم نوح عليہ السالم اور حضرت نوح عليہ السالم
کے درميان ہوا اور بعض کا خيال ہے کہ يہ جملہ معترضہ کے طور پر نبی اکرم اور مشرکين
مکہ کے درميان ہونے والی گفتگو ہے۔ مطلب يہ ہے کہ اگر يہ قرآن ميرا گھﮍا ہوا ہے اور ميں
ﷲ کی طرف سے منسوب کرنے ميں جھوٹا ہوں تو ميرا جرم ہے ،اس کی سزا ميں ہی بھگتوں
گا۔ ليکن تم جو کچھ کر رہے ہو ،جس سے ميں بری ہوں ،اس کا بھی تمہيں پتہ ہے؟ اس کا وبال
تو مجھ پر نہيں ،تم پر ہی پﮍے گا کيا اس کی بھی تمہيں کچھ فکر ہے؟
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يح ِا ٰﱄ ﻧ ُْﻮحٍ َاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ َﻚ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻗَﺪْ ٰا َﻣ َﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَﺒْﺘَﯩ ْﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 36ښ
َو ُا ْو ِ َ
ِٕ
نوح کی طرف وحی بھيجی گئی کہ تيری قوم ميں سے جو ايمان ال چکے ان کے سوا اور کوئی
اب ايمان الئے گا ہی نہيں ،پس تو ان کے کاموں پر غمگين نہ ہو )(١۔
٣٦۔ ١يہ اس وقت کہا گيا کہ جب قوم نوح عليہ السالم نے عذاب کا مطالبہ کيا اور حضرت نوح
عليہ السالم نے بارگاه ٰالہی ميں دعا کی کہ يا رب! زمين پر ايک کافر بھی بسنے واال نہ رہنے
دے۔ ﷲ نے فرمايا ،اب مزيد کوئی ايمان نہيں الئے گا ،تو ان پر غم نہ کھا۔
َو ْاﺻﻨَﻊ ِ اﻟْ ُﻔ ْ َ
كل ِ َاب ْﻋ ُﻴ ِﻨﻨَﺎ َو َو ْﺣ ِﻴﻨَﺎ َو َﻻ ُﲣَﺎ ِﻃ ْﺒ ِ ْﲏ ِﰲ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ۚ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣﻐ َْﺮﻗُ ْﻮ َن  37
اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تيار کر ) (١اور ظالموں کے بارے
ميں ہم سے کوئی بات چيت نہ کر وه پانی ميں ڈبو ديئے جانے والے ہيں )(٢
٣٧۔ ١يعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ' اور ' ہماری ديکھ بھال ميں ' اس آيت ميں ﷲ رب العزت
کے لئے صفت ' عين ' کا اثبات ہے جس پر ايمان رکھنا ضروری ہے اور ' ہماری وحی سے '
کا مطلب ،اس کے طول و عرض وغيره کی جو کيفيات ہم نے بتالئی ہيں ،اس طرح اسے بنا۔
اس مقام پر بعض مفسرين نے کشتی کے طول و عرض ،اس کی منزلوں اور کس قسم کی لکﮍی
اور ديگر سامان اس ميں استعمال کيا گيا ،اس کی تفصيل بيان کی ہے ،جو ظاہر بات ہے کہ
کسی مستند ماخذ پر مبنی نہيں ہے۔ اس کی پوری تفصيل کا صحيح علم صرف ﷲ ہی کو ہے۔
٣٧۔ ٢بعض نے اس سے مراد حضرت نوح عليہ السالم کے بيٹے اور اہليہ کو ليا ہے جو مومن
نہيں تھے اور غرق ہونے والوں ميں سے تھے۔ بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم
مراد لی ہے اور مطلب يہ ہے کہ ان کے لئے کوئی مہلت طلب مت کرنا کيونکہ اب ان کے
ہالک ہونے کا وقت آ گيا ہے يا يہ مطلب ہے کہ ان کی ہالکت کے لئے جلدی نہ کريں ،وقت
مقرر ميں يہ سب غرق ہو جائيں گے،
)فتح القدير(۔
َوﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻊ اﻟْ ُﻔ ْ َ

كل ۣ َو ُﳇَّ َﻤﺎ َﻣ َّﺮ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻣ َ ٌﻼ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ َ ِﲯ ُﺮ ْوا ِﻣﻨْ ُﻪ ۭﻗَﺎ َل ِا ْن ﺗ َ ْﺴ َﺨ ُﺮ ْوا ِﻣﻨَّﺎ ﻓَ ِﺎانَّ ﻧ َ ْﺴﺨ َُﺮ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َ َامك ﺗ َ ْﺴﺨ َُﺮ ْو َن ۭ 38
وه )نوح( کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وه ان کا مذاق
اڑاتے ) (١وه کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ايک دن ہنسيں گے جيسے تم ہم
پر ہنستے ہو۔
٣٨۔ ١مثال کہتے ،نوح! نبی بنتے بنتے اب بﮍھئی بن گئے ہو؟ يا اے نوح! خشکی ميں کشتی
کس لئے تيار کر رہے ہو؟
ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ َﻣ ْﻦ َّ ْاي ِﺗ ْﻴ ِﻪ ﻋَ َﺬابٌ ُّ ْﳜ ِﺰﻳْ ِﻪ َو َ ِﳛ ُّﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣ ِﻘ ْ ٌﲓ
39
تمہيں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر
ہميشگی کی سزا ) (١اتر آئے۔
٣٩۔ ١اس سے مراد جہنم کا دائمی عذاب ہے ،جو اس دنيوی عذاب کے بعد ان کے لئے تيار ہے۔
ﱑ ِا َذا َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮانَ َوﻓَ َﺎر اﻟﺘَّﻨُّ ْﻮ ُر ۙ ﻗُﻠْﻨَﺎ ْ ِ
ﰻ َز ْو َﺟ ْ ِﲔ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ َو َاﻫ َ َ
اﲪ ْﻞ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ٍّ
ْكل ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺳـ َﺒ َﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل َو َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ ۭ َو َﻣﺎ ٓ ٰا َﻣ َﻦ َﻣ َﻌ ٗ ٓﻪ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ 40
يہاں تک کہ جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور ابلنے لگا ) (١ہم نے کہا کہ کشتی ميں ہر قسم کے
)جانداروں ميں سے( جوڑے )يعنی( دو )جانور ،ايک نر اور ايک ماده( سوار کرا لے ) (٢اور
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اپنے گھر کے لوگوں کو بھی ،سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پﮍ چکی ) (٣اور سب ايمان
والوں کو بھی ) (٤اس کے ساتھ ايمان النے والے بہت ہی کم تھے )(٥۔
٤٠۔ ١اس سے بعض نے روٹی پکانے والے تنور ،بعض نے مخصوص جگہيں مثال عين الورده
اور بعض نے سطح زمين مراد لی ہے۔ حافظ ابن کثير نے اسی آخری مفہوم کو ترجيح دی ہے
يعنی ساری زمين ہی چشموں کی طرح ابل پﮍی ،اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی سہی کسر
پوری کر دی۔
٤٠۔ ٢اس سے مراد مذکر اور مؤنث يعنی نر ماده ہے اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا
کشتی ميں رکھ ليا گيا اور بعض کہتے ہيں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ و اعلم۔
٤٠۔ ٣يعنی جن کا غرق ہونا تقدير ٰالہی ميں ثبت ہے اس سے مراد عام کفار ہيں ،يا يہ استشناء
ک سے ہے يعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی ميں سوار کرا لے ،سوائے ان کے جن پر ﷲ
اَ ْھلَ َ
کی بات سبقت کر گئی ہے يعنی ايک بيٹا )کنعان يا۔ يام( اور حضرت نوح عليہ السالم کی اہليہ ) َو
ِعلَۃ( يہ دونوں کافر تھے ،ان کو کشتی ميں بيٹھنے والوں سے مستش ٰنی کر ديا گيا۔
٤٠۔ ٤يعنی سب اہل ايمان کو کشتی ميں سوار کرا لے۔
٤٠۔ ٥بعض نے ان کی کل تعداد )مرد اور عورت مال کر(  ٨٠اور بعض نے اس سے بھی کم
بتالئی ہے۔ ان ميں حضرت نوح عليہ السالم کے تين بيٹے ،جو ايمان والوں ميں شامل تھے،
سام ،حام ،يافت اور ان کی بيوياں اور چوتھی بيوی ،يام کی تھی ،جو کافر تھا ،ليکن اس کی
بيوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی ميں سوار تھی۔ )ابن کثير(
َوﻗَﺎ َل ْار َﻛ ُﺒ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﺠ ٖــﺮ۩ َﺎ َو ُﻣ ْﺮ ٰﺳـ َﺎ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
41
نوح نے کہا اس کشتی ميں بيٹھ جاؤ ﷲ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے (١) ،يقينا ً ميرا
رب بﮍی بخشش اور بﮍے رحم واال ہے۔
٤١۔ ١يعنی ﷲ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا
ہے۔ اس سے ايک مقصد اہل ايمان کو تسلی اور حوصلہ دينا بھی تھا کہ بال خوف و خطر کشتی
ميں سوار ہو جاؤ ،ﷲ ٰ
تعالی ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے اسی کے حکم سے چلے گی
اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح ﷲ ٰ
تعالی نے دوسرے مقام پر فرمايا کہ ' اے
ٰ
نوح! جب تو اور تيرے ساتھی کشتی ميں آرام سے بيٹھ جائيں تو کہو )اَ ْل َح ْم ُد لِللّ ِہ الﱠ ِذیْ نَ ٰ ّجنَا ِمنَ
ْالقَوْ م ٰ
الظّلِ ِم ْينَ ه َو قُلْ رﱠبﱢ اَ ْن ِز ْلنِ ْی ُم ْنز ًَال ﱡم ٰب َر َکا ﱠو اَ ْنتَ خَ ْير ُْال ُم ْن ِزلِ ْينَ ( )المومنون  ' (٢٩،٢٨سب
ِ
تعريف ﷲ ہی کے لئے ہے ،جس نے ہميں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی اور کہہ کہ اے
ميرے رب! مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر اتارنے واال ہے '۔
بعض علماء نے کشتی يا سواری پر بيٹھتے وقت )بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ َمجْ ٖرھا و ُمرْ ٰس ِھا( کا پﮍھنا مستحب قرار
ديا ہے ،مگر حديث سے ) َوتَ ـقُوْ لُوْ ا ُسب ْٰحنَ الﱠ ِذيْ َس ﱠخــ َر لَنَا ٰھ َذا َو َما ُكنﱠا لَهٗ ُم ْق ِرنِ ْينَ ( 43۔
الزخرف (13:پﮍھنا ثابت ہے۔
42
ﱓ َ ْﲡ ِﺮ ْي ﲠِ ِ ْﻢ ِ ْﰲ َﻣ ْﻮجٍ َﰷﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ۣ َوانَ دٰي ﻧ ُْﻮ ُ ۨح اﺑْﻨَ ٗﻪ َو َﰷ َن ِ ْﰲ َﻣ ْﻌ ِﺰلٍ ٰﻳ ّﺒُ َ َّﲏ ْار َﻛ ْﺐ َّﻣ َﻌﻨَﺎ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻦ َّﻣ َﻊ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ
َو ِ َ
وه کشتی انہيں پہاڑوں جيسی موجوں ميں لے کر جا رہی تھی ) (١اور نوح )عليہ السالم( نے
اپنے لﮍکے کو جو ايک کنارے پر تھا ،پکار کر کہا کہ اے ميرے پيارے بچے ہمارے ساتھ
سوار ہو جا اور کافروں ميں شامل نہ ره )(٢۔
٤٢۔ ١يعنی جب زمين پر پانی تھاٰ ،
حتی کے پہاڑ بھی پانی ميں ڈوبے ہوئے تھے ،يہ کشتی
حضرت نوح عليہ السالم اور ان کے ساتھيوں کو دامن ميں سميٹے ،ﷲ کے حکم سے اور اس
کی حفاظت ميں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی۔ ورنہ اتنے طوفانی پانی ميں کشتی کی حيثيت ہی
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کيا ہوتی ہے؟ اسی لئے دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے اسے بطور احسان ذکر فرمايا۔)اِنﱠا لَ ﱠما طَغَا
اريَ ِة 11ۙ لِنَجْ َعلَھَا لَ ُك ْم ت َْذ ِك َرةً ﱠوتَ ِعيَھَآ اُ ُذ ٌن ﱠوا ِعيَةٌ 12( 59۔ الحاقہ-12:
ْال َما ۗ◌ ُء َح َم ْل ٰن ُك ْم فِي ْال َج ِ
 (11جب پانی ميں طغيانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہيں کشتی ميں چﮍھا ليا تاکہ اسے تمہارے
لئے نصيحت اور يادگار بنا ديں اور تاکہ ياد رکھنے والے کان اسے ياد رکھيں )وحملنہ علی ذات
الواح ودسر*تجری باعيننا جزاء لمن کان کفر( )القمر( اور ہم نے اسے تخنوں اور کيلوں والی
کشتی ميں سوار کر ليا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی بدلہ اسکی طرف سے جس
کا کفر کيا گيا تھا۔
٤٢۔ ٢يہ حضرت نوح عليہ السالم کا چوتھا بيٹا تھا جس کا لقب کنعان اور نام ' يام ' تھا ،اسے
حضرت نوح عليہ السالم نے دعوت دی کہ مسلمان ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل ره کر
غرق ہونے والوں ميں سے مت ہو۔
ﺎﰡ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ ٰ ّ ِ
43
اهلل ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َّر ِﺣ َﻢ ۚ َو َﺣﺎ َل ﺑ َﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُج ﻓَ َﲀ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﻐ َْﺮِﻗ ْ َﲔ
ﻗَﺎ َل َﺳ ٰﺎ ِو ْ ٓي ِا ٰﱄ َﺟ َﺒﻞٍ ﻳ َّ ْﻌ ِﺼ ُﻤ ِ ْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺎۗ ِء ۭ ﻗَﺎ َل َﻻ ﻋَ ِ َ
اس نے جواب ديا کہ ميں تو کسی بﮍے پہاڑ کی طرف پناه ميں آجاؤں گا جو مجھے پانی سے
بچا لے گا ) (١نوح نے کہا آج ﷲ کے امر سے بچانے واال کوئی نہيں ،صرف وہی بچيں گے
جن پر ﷲ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درميان موج حائل ہوگئی اور وه ڈوبنے والوں
ميں سے ہوگيا )(٢۔
٤٣۔ ١اس کا خيال تھا کہ کسی بﮍے پہاڑ کی چوٹی پر چﮍھ کر ميں پناه حاصل کرلوں گا ،وہاں
پانی کيونکر پہنچ سکے گا۔
٤٣۔ ٢باپ بيٹے کے درميان يہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ايک طوفانی موج نے اسے اپنی
طغيانی کی زد ميں لے ليا۔
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ َو ْاﺳـ َﺘ َﻮ ْت ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﺠ ْﻮ ِد ِ ّي َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ﺑُ ْﻌﺪً ا ِﻟّﻠْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
44
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ٰ ٓ َاي ْر ُض اﺑْﻠَ ِﻌ ْﻲ َﻣﺎۗ َء ِك َوﻳ َٰﺴ َﻤﺎۗ ُء َا ْﻗ ِﻠ ِﻌ ْﻲ َو ِﻏ ْﻴ َﺾ اﻟْ َﻤﺎۗ ُء َوﻗُ ِ َ
فرما ديا گيا کہ اے زمين اپنے پانی کو نگل جا ) (١اور اے آسمان بس کر تھم جا ،اسی وقت پانی
سکھا ديا گيا اور کام پورا کر ديا گيا ) (٢اور کشتی ' جودی ' نامی ) (٣پہاڑ پر جا لگی اور فرما
ديا گيا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو )(٤۔
٤٤۔ ١نگلنا ،کا استعمال جانور کے لئے ہوتا ہے کہ وه اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے۔
يہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبير کرنے ميں يہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ
پانی بتدريخ خشک نہيں ہوا تھا بلکہ ﷲ کے حکم سے زمين نے سارا پانی دفعتا اس طرح اپنے
اندر نگل ليا جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے۔
٤٤۔ ٢يعنی تمام کافروں کو غرق آب کر ديا گيا۔
٤٤۔ ٣جودی ،پہاڑ کا نام ہے جو بقول بعض موصل کے قريب ہے ،حضرت نوح عليہ السام کی
قوم بھی اسی کے قريب آباد تھی۔
ٰ
٤٤۔ ٤بُ ْعدً ،يہ ہالکت اور لعنت ٰالہی کے معنی ميں ہے اور قرآن کريم بطور خاص غضب الہی
کی مستحق بننے والی قوموں کے لئے اسے کئی جگہ استعمال کيا گيا ہے۔
َوانَ دٰي ﻧ ُْﻮ ٌح َّرﺑ َّ ٗﻪ ﻓَ َﻘﺎ َل َر ِ ّب ِا َّن اﺑْ ِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ َاﻫ ِ ْْﲇ َوا َِّن َو ْﻋﺪَ كَ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َاﻧ َْﺖ َا ْﺣ َ ُﲂ اﻟْ ٰﺤ ِ ِﳬ ْ َﲔ
45
نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا ميرے رب ميرا بيٹا تو ميرے گھر والوں ميں سے
ہے ،يقينا ً تيرا وعده بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے )(١۔
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٤٥۔ ١حضرت نوح عليہ السالم نے غالبا شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر بارگاه ٰالہی
ميں يہ دعا کی اور بعض کہتے ہيں کہ انہيں يہ خيال تھا کہ شايد يہ مسلمان ہو جائے گا ،اس
لئے اس کے بارے ميں يہ استدعا کی۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ ُﻨ ْﻮ ُح ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَﻴ َْﺲ ِﻣ ْﻦ َاﻫ ِ َ
ْكل ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ َ َﲻ ٌﻞ ﻏَ ْ ُﲑ َﺻﺎ ِﻟ ٍﺢ ڶ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴ َٔـﻠْ ِﻦ َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۭ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ِﻋ ُﻈ َﻚ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﺠﻬِ ِﻠ ْ َﲔ 46
ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا اے نوح يقينا ً وه تيرے گھرانے سے نہيں ہے ) (١اس کے کام بالکل ہی
ناشائستہ ہيں ) (٢تجھے ہرگز وه چيز نہ مانگنی چاہيے جس کا تجھے مطلقا علم نہ ہو ) (٣ميں
تجھے نصيحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں ميں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے )(٤۔
٤٦۔ ١حضرت نوح عليہ السالم نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بيٹا قرار ديا۔
ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے ايمان کی بنياد پر قرابت دين کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرمائی کہ وه
تيرے گھرانے سے ہے۔ اس لئے کہ ايک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ايمان الئے،
چاہے وه کوئی بھی ہو۔ اور اگر کوئی ايمان نہ الئے تو چاہے وه نبی کا باپ ہو ،بيٹا ہو يا بيوی،
وه نبی کے گھرانے کا فرد نہيں۔
٤٦۔ ٢يہ ﷲ ٰ
تعالی نے اس کی علت بيان فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ايمان اور
عمل
صا لح نہيں ہوگا ،اسے ﷲ کے عذاب سے ﷲ کا پيغمبر بھی بچانے پر قادر نہيں۔ آج کل لوگ
پيروں ،فقيروں اور سجاده نشينوں سے وابستگی کو ہی نجات کے ليے کافی سمجھتے ہيں اور
عمل صالح کی ضرورت ہی نہيں سمجھتے حاالنکہ جب عمل صالح کے بغير نبی سے نسبی
قرابت بھی کام نہيں آتی ،تو يہ وابستگياں کيا کام آ سکتی ہيں۔
٤٦۔ ٣اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغيب نہيں ہوتا ،اس کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا وحی کے
ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی اسے عطا فرما ديتا ہے۔ اگر حضرت نوح عليہ السالم کو پہلے سے علم
ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہيں ہوگی تو يقينا وه اس سے پرہيز فرماتے۔
٤٦۔ ٤يہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے حضرت نوح عليہ السالم کو نصيحت ہے ،جس کا مقصد ان کو
اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علمائے عالمين کے لئے ﷲ کی بارگاه ميں ہے۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﻋ ُْﻮ ُذ ﺑ َِﻚ َا ْن َا ْﺳـ َ َ
ﴪ ْﻳ َﻦ 47
َٔكل َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﱄ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۭ َوِا َّﻻ ﺗَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ َوﺗَ ْﺮ َ ْﲪ ِ ْ ٓﲏ اَ ُﻛ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
نوح نے کہا ميرے پالنہار ميں تيری ہی پناه چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وه مانگوں جس
کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا ،تو ميں
خساره پانے والوں ميں ہو جاؤنگا )(١۔
٤٧۔ ١جب حضرت نوح عليہ السالم يہ بات جان گئے کہ ان کا سوال واقعہ کے مطابق نہيں تھا،
تو فورا اس سے رجوع فرما ليا اور ﷲ ٰ
تعالی سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہوئے۔
ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻳٰ ُﻨ ْﻮ ُح ا ْﻫ ِﺒﻂْ ﺑ َِﺴ ٰ ٍﲅ ِ ّﻣﻨَّﺎ َوﺑَ َﺮ ٰﻛ ٍﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َوﻋَ ٰ ٓﲇ ُا َﻣ ٍﻢ ِّﻣ َّﻤ ْﻦ َّﻣ َﻌ َﻚ ۭ َو ُا َﻣ ٌﻢ َﺳـ ُﻨ َﻤﺘِّ ُﻌﻬ ُْﻢ ُ َّﰒ ﻳ َ َﻤ ُّﺴﻬ ُْﻢ ِ ّﻣﻨَّﺎ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 48
فر ما ديا گيا کہ اے نوح! ہماری جانب سے سالمتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر (١) ،جو تجھ
پر ہيں اور تيرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر ) (٢اور بہت سی وه امتيں ہونگی جنہيں ہم فائده
تو ضرور پہنچائيں گے ليکن پھر انہيں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا )(٣۔
٤٨۔ ١يہ اترنا کشتی سے يا اس پہاڑ سے ہے جس پر کشتی جا کر ٹھہر گئی تھی۔
٤٨۔ ٢اس سے مراد يا تو وه گروه ہيں جو حضرت نوح عليہ السالم کے ساتھ کشتی ميں سوار
تھے ،يا آئنده ہونے والے وه گروه ہيں جو ان کی نسل سے ہونے والے تھے ،اگلے فقرے کے
پيش نظر يہی دوسرا مفہوم زياده صحيح ہے۔
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٤٨۔ ٣يہ وه گروه ہيں جو کشتی ميں بچ جانے والوں کی نسل سے قيامت تک ہوں گے۔ مطلب يہ
ہے کہ ان کافروں کو دنيا کی چند روزه زندگی گزارنے کے لئے ہم دنيا کا سازو سامان ضرور
ديں گے ليکن باآلخر عذاب اليم سے دو چار ہوں گے۔
ِﺗ ْ َ
كل ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎ ۗ ِء اﻟْﻐَ ْﻴ ِﺐ ﻧ ُْﻮ ِﺣﳱْ َﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۚ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻬَﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ َو َﻻ ﻗَ ْﻮ ُﻣ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ ٰﮬ َﺬا ړ ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ړا َِّن اﻟْ َﻌﺎ ِﻗ َﺒ َﺔ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ
49ۧ
يہ خبريں غيب کی خبروں ميں سے ہيں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہيں انہيں اس سے
پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ) (١اس لئے کہ آپ صبر کرتے رہيئے )يقين مانيئے(
کہ انجام کار پرہيزگاروں کے لئے ہے )(٢۔
٤٩۔ ١يہ نبی سے خطاب ہے اور آپ سے علم غيب کی نفی کی جا رہی ہے کہ يہ غيب کی
خبريں ہيں
جن سے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہيں ورنہ آپ اور آپ کی قوم ان سے ال علم تھی۔
٤٩۔ ٢يعنی آپکی قوم آپ کی جو تکذيب کر رہی ہے اور آپ کو ايذائيں پہنچا رہی ہے ،اس پر
صبر سے کام ليجئے اس لئے کہ آپ کے مددگار ہيں اور حسن انجام آپ کے اور آپ کے پيرو
ٰ
تقوی کی صفت سے متصف ہيں۔ عاقبت ،دنيا و آخرت کے اچھے
کاروں کے لئے ہی ہے ،جو
انجام کو کہتے ہيں۔ اس ميں متقين کی بﮍی بشارت ہے کہ ابتدا ميں چاہے انہيں کتنا بھی
مشکالت سے دوچار ہونا پﮍے ،تاہم باآلخر ﷲ کی مدد و نصرت اور حسن انجام کے وہی
ْ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوالﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا فِي ْال َح ٰيو ِة ال ﱡدنيَا َويَوْ َم
مستحق ہيں جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ) اِنﱠا لَنَ ْن ُ
يَقُوْ ُم ْاالَ ْشھَا ُد( 40۔ المو من۔ ' (51ہم اپنے رسولوں کی اور ايمان والو کی مدد ،دنيا ميں بھی کريں
)ولَقَ ْد َسبَقَ ْ
ت َكلِ َمتُنَا لِ ِعبَا ِدنَا ْال ُمرْ َسلِ ْينَ
گے اور اس دن بھی جب گواہی دينے والے کھﮍے ہوں گے۔ َ
١٧١ښ اِنﱠھُ ْم لَھُ ُم ْال َم ْنصُوْ رُوْ نَ ١٧٢ ۠◌ َواِ ﱠن ُج ْن َدنَا لَھُ ُم ْال ٰغلِبُوْ نَ ١٧٣ ( 37۔ الصافات171:
تا  (172اور البتہ وعده پہلے ہی اپنے رسولوں کے ليے صدر ہو چکا ہے کہ وه مظفر منصور
ہوں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔
50
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ ِا ْن َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ ُﻣ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن
َﺎﱒ ﻫ ُْﻮدًا ۭ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
َوا ِٰﱄ ﻋَﺎ ٍد َاﺧ ُ ْ
اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم ) (١نے بھيجا ،اس نے کہا ميری قوم والو!
ﷲ ہی کی عبادت کرو ،اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ،تم صرف بہتان باندھ رہے ہو )(٢۔
٥٠۔ ١بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ايک فرد۔
٥٠۔ ٢يعنی ﷲ کے ساتھ دوسروں کو شريک ٹھہرا کر تم ﷲ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔
ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َﻻ ٓ َا ْﺳـَٔﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا ۭ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮ ِ ْﱐ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن  51
اے ميری قوم! ميں تم سے اس کی کوئی اجرت نہيں مانگتا ،ميرا اجر اس کے ذمے ہے جس
نے مجھے پيدا کيا تو کيا پھر بھی تم عقل سے کام نہيں ليتے )(١۔
٥١۔ ١اور يہ نہيں سمجھتے کہ جو بغير اجرت کے اور اللچ کے تمہيں ﷲ کی طرف بال رہا ہے
وه تمہارا خير خواه ہے ،آيت ميں يَا قَوْ ِم! سے دعوت ايک طريقہ کار معلوم ہوتا ہے يعنی بجائے
يہ کہنے کے
' اے کافرو ' اے مشرکو ' اے ميری قوم سے مخاطب کيا گيا ہے۔'
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣﺪْ َر ًارا َّوﻳَ ِﺰد ُ ْْﰼ ُﻗ َّﻮ ًة ِا ٰﱄ ُﻗ َّﻮ ِﺗ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا ُﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ
َوﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﺗ ُْﻮﺑُ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳُ ْﺮ ِﺳﻞِ َّ
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اے ميری قوم کے لوگو! تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی
جناب ميں توبہ کرو ،تاکہ وه برسنے والے بادل تم پر بھيج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت
قوت بﮍھا دے ) (١تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو )(٢۔
٥٢۔ ١حضرت ہود عليہ السالم نے توبہ و استغفار کی تلقين اپنی امت يعنی اپنی قوم کو کی اور
اس کے دو فوائد بيان فرمائے جو توبہ اور استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتے ہيں۔ جس
طرح قرآن کريم اور بھی بعض مقامات پر يہ فوائد بيان کئے گئے ہيں )مالحظہ سورت نوح
ا۔ (١١اور نبی کا بھی فرمان ہے من لزم االستغفار جعل ﷲ لہ من کل ھم فرجا ،ومن کل ضيق
مخرجا ورزقہ من حيث ال يحتسب )ابوداود(' جو پابندی سے استغفار کرتا ہے ،ﷲ ٰ
تعالی اس کے
لئے ہر فکر سے کشادگی ،اور ہر تنگی سے راستہ بنا ديتا ہے اور اس کو ايسی جگہ سے
روزی ديتا ہے جو اس کے وہم و گمان ميں بھی نہيں ہوتی۔
٥٢۔ ٢يعنی ميں تمہيں جو دعوت دے رہا ہوں ،اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت
کرو۔ ايسا کرو گے تو ﷲ کی بارگاه ميں مجرم اور گناه گار بن کر پيش ہو گے۔
53
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﳞٰ ُ ْﻮ ُد َﻣﺎ ﺟِ ْﺌ َﺘﻨَﺎ ِﺑ َﺒ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ َّو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﺘ ِﺎر ِ ْ ٓﰾ ٰا ِﻟﻬَ ِﺘﻨَﺎ ﻋ َْﻦ ﻗَ ْﻮ ِ َكل َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ َ َكل ِﺑ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
انہوں نے کہا اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دليل تو اليا نہيں اور ہم صرف تيرے کہنے سے
اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہيں اور نہ ہم تجھ پر ايمان النے والے ہيں )(١
٥٣۔ ١ايک نبی دالئل و براہين کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے ليکن شپره چشموں کو وه
نظر نہيں آتے قوم ہود عليہ السالم نے بھی اسی ڈھٹائی کا مظاہره کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغير
دليل کے محض تيرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑيں؟
ِا ْن ﻧ َّ ُﻘ ْﻮ ُل ِا َّﻻ ا ْﻋ َﱰ َ
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن

ۙ 54
اهلل َو ْاﺷﻬَﺪُ ْوٓا َا ِ ّ ْﱏ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗ ُ ْ ِ
ٰﯨﻚ ﺑ َ ْﻌ ُﺾ ٰا ِﻟﻬَ ِﺘﻨَﺎ ﺑ ُِﺴ ْ ۗﻮ ٍء ۭ ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ُا ْﺷﻬِﺪُ ٰ ّ َ
بلکہ ہم تو يہی کہتے ہيں کہ ہمارے کسی معبود کے بﮍے جھپٹے ميں آگيا ہے ) (١اس نے
جواب ديا کہ ميں ﷲ کو گواه کرتا ہوں اور تم بھی گواه رہو کہ ميں ﷲ کے سوا ان سب سے
بيزار ہوں ،جنہيں تم شريک بنا رہے ہو )(٢۔
٥٤۔ ١يعنی تو جو ہمارے معبودوں کی توہين اور گستاخی کرتا ہے کہ يہ کچھ نہيں کر سکتے،
معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تيری اس گستاخی پر تجھے کچھ کہہ ديا ہے اور تيرا
دماغ ماؤف ہو گيا ہے۔ جيسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہيں
جب انہيں کہا جاتا ہے کہ يہ فوت شده اشخاص اور بزرگ کچھ نہيں کر سکتے ،تو کہتے ہيں کہ
ان کی شان ميں گستاخی ہے اور خطره ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وه بيﮍا
غرق کر ديں۔ نعوذ با من الخرافات واالکاذيب۔
٤٥۔ ٢يعنی ان تمام بتوں اور معبودوں سے بيزار ہوں اور تمہارا يہ عقيده کہ انہوں نے مجھے
کچھ کر ديا ہے ،بالکل غلط ہے ،ان کے اندر يہ قدرت ہی نہيں کہ کسی کا مافوق اال سباب
طريقے سے نفع يا نقصان پہنچا سکيں۔
ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ﻓَ ِﻜ ْﻴﺪُ ْو ِ ْﱐ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ُ َّﰒ َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻈ ُﺮ ْو ِن 55
اچھا تم سب ملکر ميرے خالف چاليں چل لو مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو )(١۔
٥٥۔ ١اور اگر تمہيں ميری بات پر يقين نہيں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے ميں سچے ہو کہ يہ بت
کچھ کر سکتے ہيں تو لو ميں حاضر ہوں ،تم اور تمہارے معبود سب ملکر ميرے خالف کچھ کر
کے دکھاؤ۔ مزيد اس سے نبی کے انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وه اس قدر بصير پر ہوتا ہے کہ اسے
اپنے حق پر ہونے کا يقين ہوتا ہے۔
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ِا ِ ّ ْﱏ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 56
اهلل َر ِ ّ ْﰊ َو َرﺑّ ُ ِْﲂ ۭ َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ٰا ِﺧ ٌﺬ ِﺑﻨَ ِﺎﺻ َﻴﳤِ َﺎ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻋَ ٰﲇ ِ َ
ميرا بھروسہ صرف ﷲ ٰ
تعالی پر ہے جو ميرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی پاؤں
دھرنے والے ہيں سب کی پيشانی وہی تھامے ہوئے ہے ) (١يقينا ً ميرا رب بالکل صحيح راه پر
ہے )(٢۔
٥٦۔ ١يعنی جس ذات کے ہاتھ ميں ہرچيز کا قبضہ و تصرف ہے ،وہی ذات ہے جو ميرا اور
تمہارا رب ہے ميرا توکل اسی پر ہے۔ مقصد ان الفاظ سے حضرت ہود عليہ السالم کا يہ ہے کہ
جن کو تم نے ﷲ کا شريک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی ﷲ ہی کا قبضہ و تصرف ہے ،ﷲ ٰ
تعالی
ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے ،وه کسی کا کچھ نہيں کر سکتے۔
٥٦۔ ٢يعنی وه جو توحيد کی دعوت دے رہا ہے يقينا ً يہ دعوت ہی صراط مستقيم ہے اس پر چل
کر نجات اور کاميابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو اور اس صراط مستقيم سے اعراض انحراف
تباہی و بربادی کا باعث ہے۔
َﴬ ْوﻧ َ ٗﻪ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َﺣ ِﻔ ْﻴﻆٌ 57
ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَﻘَﺪْ َاﺑْﻠَ ْﻐ ُﺘ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْ ُﺖ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ِﻠ ُﻒ َر ِ ّ ْﰊ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻏَ ْ َﲑُ ْﰼ ۚ َو َﻻ ﺗ ُ ُّ
ﰻ َْ
پس اگر تم روگردانی کرو تو کرو ميں تمہيں وه پيغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری
طرف بھيجا گيا ) (١تھا ،ميرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ
بھی بگاڑ نہ سکو گے ) (٢يقينا ً ميرا پروردگار ہرچيز پر نگہبان ہے )(٣
٥٧۔ ١يعنی اس کے بعد ميری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہوگی۔
٥٧۔ ٢يعنی تمہيں تباه کر کے تمہاری زمينوں اور امالک کا وه دوسروں کو مالک بنا دے ،تو وه
ايسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہيں بگاڑ سکتے بلکہ وه اپنی مشيت و حکمت
کے مطابق ايسا کرتا رہتا ہے۔
٥٧۔ ٣يقينا ً وه مجھے تمہارے مکرو فريب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شيطانی
چالوں سے بھی بچائے گا ،عالوه ازيں ہر نيک بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری
جزا دے گا۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮانَ َ َّﳒ ْﻴﻨَﺎ ﻫ ُْﻮدًا َّو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ ۚ َو َ َّﳒ ْﻴﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب ﻏَ ِﻠ ْﻴﻆٍ 58
اور جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھيوں کو اپنی خاص رحمت
سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا ليا )(١
٥٨۔ ١سخت عذاب سے مراد وہی الرﱢ ْي َح ْال َعقِ ْي َم تيز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذريعے سے
حضرت ہود عليہ السالم کی قوم عاد کو ہالک کيا گيا جس سے حضرت ہود عليہ السالم اور ان
پر ايمان النے والوں کو بچا ليا گيا۔
َو ِﺗ ْ َ
كل ﻋَﺎ ٌد ڐ َﺟ َﺤﺪُ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو َﻋ َﺼ ْﻮا ُر ُﺳ َ ٗهل َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ ُ ِ ّ
ﰻ َﺟﺒَّ ٍﺎر َﻋ ِﻨ ْﻴ ٍﺪ
59
يہ تھی قوم عاد ،جنہوں نے اپنے رب کی آيتوں کا انکار کيا اور اس کے رسولوں کی )(١
نافرمانی کی اور ہر ايک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی )(٢۔
٥٩۔ ١عاد کی طرف صرف ايک نبی حضرت ہود عليہ السالم ہی بھيجے گئے تھے ،يہاں ﷲ
ٰ
تعالی نے فرمايا کہ انہوں نے ﷲ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس سے يا تو يہ واضح کرنا
مقصود ہے کہ ايک رسول کی تکذيب ،يہ گويا تمام رسولوں کی تکذيب ہے۔ کيونکہ تمام
رسولوں پر ايمان رکھنا ضروری ہے۔ يا مطلب يہ ہے کہ يہ قوم اپنے کفر اور انکار ميں اتنی
آگے بﮍھ چکی تھی کہ حضرت ہود عليہ السالم کے بعد اگر ہم اس قوم ميں متعدد رسول بھی
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بھيجتے ،تو يہ قوم ان سب کی تکذيب ہی کرتی۔ اور اس سے قطعا ً يہ اميد نہ تھی کہ وه کسی
بھی رسول پر ايمان لے آتی۔ يا ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبياء بھيجے گئے ہوں اور اس قوم نے
ہر ايک کی تکذيب کی۔
٥٩۔ ٢يعنی ﷲ کے پيغمبروں کی تکذيب کی ليکن جو لوگ ﷲ کے حکموں سے سرکشی کرنے
والے اور نافرمان تھے ،ان کی اس قوم نے پيروی کی۔

ۧ 60
َو ُاﺗْ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻟ َ ْﻌﻨَ ًﺔ َّوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن ﻋَﺎدًا َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َرﲠَّ ُ ْﻢ ۭ َا َﻻ ﺑُ ْﻌﺪً ا ِﻟ ّ َﻌﺎ ٍد ﻗَ ْﻮ ِم ﻫ ُْﻮ ٍد
دنيا ميں بھی ان کے پيچھے لعنت لگا دی گئی اور قيامت کے دن بھی ) (١ديکھ لو قوم عاد نے
اپنے رب سے کفر کيا ،ہود کی قوم عاد پر دوری ہو )(٢۔
٦٠۔ ١لَ ْعنَہ کا مطلب ﷲ کی رحمت سے دوری ،امور خير سے محرومی اور لوگوں کی طرف
سے مالمت و بيزاری۔ دنيا ميں يہ لعنت اس طرح کہ اہل ايمان ميں ان کا ذکر ہميشہ مالمت اور
بيزاری کے انداز ميں ہوگا اور قيامت ميں اس طرح کہ وہاں ٰ
علی رؤوس الشہاد ذلت اور
رسوائی سے دو چار اور عذاب ٰالہی ميں مبتال ہوں گے۔
٦٠۔ ٢بُعْد کا يہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت اور ہالکت کے معنی کے لئے ہے ،جيسا کہ
اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ ﻫ َُﻮ َاﻧْﺸَ ﺎَ ُ ْﰼ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض َوا ْﺳـﺘَ ْﻌ َﻤ َﺮُ ْﰼ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو ُﻩ ُ َّﰒ ﺗ ُْﻮﺑُ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ
َﺎﱒ ٰﺻ ِﻠ ًﺤﺎ ۘ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
] َوا ِٰﱄ ﺛَ ُﻤ ْﻮ َد َاﺧ ُ ْ
ُّﻣﺠِ ْﻴ ٌﺐ  61
اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا ) (١اس نے کہا کہ اے ميری قوم تم ﷲ کی
عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ) (٢اس نے تمہيں زمين سے پيدا کيا ) (٣اور
اسی نے اس زمين ميں تمہيں بسايا ہے ) (٤پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف
رجوع کرو۔ بيشک ميرا رب قريب اور دعاؤں کا قبول کرنے واال ہے۔
٦١۔َ ١و اِلَ ٰی ثَ ُموْ َد عطف ہے ما قبل پر۔ يعنی َو اَرْ َسلنَا اِلَ ٰی ثُ ُموْ َد ہم نے ثمود کی طرف بھيجا۔ يہ
قوم تبوک اور مدينہ کے درميان مدائن )حجر( ميں رہائش پذير تھی اور يہ قوم عاد کے بعد
ہوئی۔ حضرت صالح عليہ السالم کو يہاں بھی ثمود کا بھائی کہا۔ جس سے مراد انہی کے خاندان
اور قبيلے کا ايک فرد ہے۔
٦١۔ ٢حضرت صالح عليہ السالم نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحيد کی دعوت دی ،جس
طرح کہ انبياء کا طريق رہا ہے۔
٦١۔ ٣يعنی ابتدا ميں تمہيں زمين سے پيدا کيا اس طرح کہ تمہارے باپ آدم عليہ السالم کی
تخليق مٹی سے ہوئی اور تمام انسان صلب آدم عليہ السالم سے پيدا ہوئے يوں گويا تمام انسانوں
کی پيدائش زمين سے ہوئی۔ يا يہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو ،سب زمين ہی سے پيدا ہوتا
ہے اور اسی خوراک سے وه نطفہ بنتا ہے۔ جو رحم مادر ميں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا
ہے۔
٦١۔ ٤يعنی تمہارے اندر زمين کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد اور صالحيت پيدا کی ،جس
سے تم رہائش کے لئے مکان تعمير کرتے ،خوراک کے لئے کاشت کاری کرتے اور ديگر
ضروريات زندگی مہيا کرنے کے لئے صنعت و حرفت سے کام ليتے ہو۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ٰﺼ ِﻠ ُﺢ ﻗَﺪْ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻓ ْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﺮ ُﺟ ًّﻮا ﻗَ ْﺒ َﻞ ٰﮬ َﺬا ٓ َاﺗَﳯْ ٰﯩﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧ َّ ْﻌ ُﺒﺪَ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰا َابۗؤُ انَ َوِاﻧَّﻨَﺎ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮانَ ٓ ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ُﻣ ِﺮﻳْ ٍﺐ
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انہوں نے کہا اے صالح! اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ اميديں لگائے ہوئے تھے ،کيا
تو ہميں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ،ہميں
تو اس دين ميں حيران کن شک ہے جس کی طرف تو ہميں بال رہا ہے )(١۔
٦٢۔ ١يعنی پيغمبر اپنی قوم ميں چونکہ اخالق و کردار اور امانت و ديانت ميں ممتاز ہوتا ہے
اس لئے قوم کی اس سے اچھی اميديں وابستہ ہوتی ہيں۔ اسی اعتبار سے حضرت صالح عليہ
السالم کی قوم نے بھی ان سے يہ کہا۔ ليکن دعوت توحيد ديتے ہی ان کی اميدوں کا يہ مرکز ،ان
کی آنکھوں کا کانٹا بن گيا اور اس دين ميں شک کا اظہار کيا جس طرف حضرت صالح عليہ
السالم انہيں بال رہے تھے يعنی دين توحيد
ﴫ ِ ْﱐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
63
اهلل ِا ْن َﻋ َﺼ ْﻴ ُﺘ ٗﻪ ۣ ﻓَ َﻤﺎ ﺗَ ِﺰﻳْﺪُ ْوﻧ ِ َْﲏ ﻏَ ْ َﲑ َ ْﲣ ِﺴ ْ ٍﲑ
ٰﯩﲏ ِﻣﻨْ ُﻪ َر ْ َﲪ ًﺔ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ َو ٰاﺗ ِ ْ
اس نے جواب ديا کہ اے ميری قوم کے لوگو! ذرا بتاؤ تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے
کسی مضبوط ) (١دليل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو پھر اگر ميں
نے اس کی نافرمانی کر دی ) (٢تو کون ہے جو اس کے مقابلے ميں ميری مدد کرے؟ تم تو
ميرا نقصان ہی بﮍھا رہے ہو )(٣۔
ٰ
٦٣۔ ١بِ ْينَ ٍۃ سے مراد وه ايمان و يقين ہے ،جو ﷲ تعالی پيغمبر کو عطا فرماتا ہے اور رحمت
سے نبوت ،جيسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔
٦٣۔ ٢نافرمانی سے مراد يہ ہے کہ اگر ميں تمہيں حق کی طرف اور ﷲ واحد کی عبادت کی
طرف بالنا چھوڑ دوں ،جيسا کہ تم چاہتے ہو۔
٦٣۔ ٣يعنی اگر ميں ايسا کروں تو مجھے کوئی فائده تو نہيں پہنچا سکتے ،البتہ اس طرح تم
ميرے نقصان و خسارے ميں ہی اضافہ کرو گے۔
ﰻ ِ ْ ٓﰲ َا ْر ِض ٰ ّ ِ
َوﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ٰﻫ ِﺬﻩٖ انَ ﻗَـ ُﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ٰاﻳ َ ًﺔ ﻓَ َﺬ ُر ْوﻫَﺎ اتَ ْ ُ ْ
اهلل َو َﻻ ﺗَ َﻤ ُّﺴ ْﻮﻫَﺎ ﺑ ُِﺴ ْ ۗﻮ ٍء ﻓَﻴَ ْﺎﺧ َُﺬ ُ ْﰼ ﻋَ َﺬابٌ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ
64
اور اے ميری قوم والو! ﷲ کی بھيجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لئے ايک معجزه ہے اب تم
اسے ﷲ کی زمين ميں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ايذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری
عذاب تمہيں پکﮍ لے گا )(١
ٰ
٦٤۔ ١يہ وہی اونٹنی جو ﷲ تعالی نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ايک پہاڑ يا
ايک چٹان سے برآمد فرمائی اس لئے اسے )ﷲ کی اونٹنی( کہا گيا ہے کيونکہ يہ خالص ﷲ کے
حکم سے معجزانہ
طور پر مذکوره خالف عادت طريقے سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی بابت انہيں تاکيد کر دی گئی
تھی کہ اسے ايذا نہ پہنچانا ورنہ تم عذاب ٰالہی کی گرفت
ميں آ جاؤ گے۔
ﻓَ َﻌ َﻘ ُﺮ ْوﻫَﺎ ﻓَ َﻘﺎ َل ﺗَ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا ِ ْﰲ د َِارُ ْﰼ ﺛَ ٰﻠﺜَ َﺔ َا َّاي ٍم ۭ ٰذ ِ َكل َو ْﻋ ٌﺪ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣ ْﻜ ُﺬ ْو ٍب
65
پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے ،اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے
گھروں ميں تين تين دن تو ره لو ،يہ وعده جھوٹا نہيں )(١
٦٥۔ ١ليکن ان ظالموں نے اس زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ايمان النے سے گريز
کيا بلکہ حکم ٰالہی سے صريح سرتابی کرتے ہوئے اسے مار ڈاال ،جس کے بعد انہيں تين دن
کی مہلت دے دی گئی کہ تين دن کے بعد تمہيں عذاب کے ذريعے سے ہالک کر ديا جائے گا۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮانَ َ َّﳒ ْﻴﻨَﺎ ٰﺻ ِﻠ ًﺤﺎ َّو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ َو ِﻣ ْﻦ ِﺧ ْﺰ ِي ﻳ َ ْﻮ ِﻣﯩ ٍﺬ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻘ ِﻮ ُّي اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ
ِٕ
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پھر جب ہمارا فرمان آپہنچا ) (١ہم نے صالح کو اور ان پر ايمان النے والوں کو اپنی رحمت
سے اسے بھی بچا ليا اور اس دن کی رسوائی سے بھی ،يقينا ً تيرا رب نہايت توانا اور غالب ہے۔
٦٦۔ ا ١س سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آيا اور حضرت صالح
عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کے سوا ،سب کو ہالک کر ديا گيا۔

ۙ 67
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ ُﺔ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ِ ْﰲ ِد َاي ِر ِ ْﱒ ٰﺟ ِﺜ ِﻤ ْ َﲔ
َو َاﺧ ََﺬ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤﻮا َّ
اور ظالموں کو بﮍے زور کی چنگھاڑ نے آدبوچا ) (١پھر وه اپنے گھروں ميں اوندھے پﮍے
ہوئے ره گئے )(٢
ص ْي َحۃً )چيخ زور کی کﮍک( کی صورت ميں آيا ،بعض کے نزديک يہ حضرت
٦٧۔ ١يہ عذاب َ
جبرائيل عليہ السالم کی چيخ تھی اور بعض کے نزديک آسمان سے آئی تھی۔ جس سے ان کے
دل پاره پاره ہوگئے اور ان کی موت واقعہ ہو گئی ،اس کے بعد يا اس کے ساتھ ہی بھونچال
رجفہ بھی آيا ،جس نے سب کچھ تہ باال کر ديا۔ جيسا کہ سوره اعراف ) ٧٨فَا َ َخ َذ ْتھُ ُم الرﱠجْ فَةُ
َار ِھ ْم ٰجثِ ِم ْينَ ( ميں فاخذتھم الرجفہ کے الفاظ ہيں
فَاَصْ بَحُوْ ا فِ ْي د ِ
٦٧۔ ٢جس طرح پرنده مرنے کے بعد زمين پر مٹی کے ساتھ پﮍا ہوتا ہے۔ اسی طرح يہ موت
سے ہم
کنار ہو کر منہ کے بل زمين پر پﮍے رہے۔
َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻐﻨَ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن ﺛَ ُﻤ ْــﻮ َد ۟ا َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َرﲠَّ ُ ْﻢ ۭ َا َﻻ ﺑُ ْﻌﺪً ا ِﻟّﺜَ ُﻤ ْﻮ َد

ۧ 68
ايسے کہ گويا وه وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے ) (١آگاه رہو کہ قوم ثمود نے اپنے رب سے کفر کيا۔
سن لو ان ثموديوں پر پھٹکار ہے۔
٦٨۔ ١ان کی بستی يا خود يہ لوگ يا دونوں ہی ،اس طرح حرف غلط کی طرح مٹا ديئے گئے،
گويا وه کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔
ﴩي ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َﺳ ٰ ٌﲅ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَﺒ َ
69
ِﺚ َا ْن َﺟﺎۗ َء ِﺑ ِﻌ ْﺠﻞٍ َﺣ ِﻨ ْﻴ ٍﺬ
َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ْت ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ٓ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ِابﻟْﺒُ ْ ٰ
اور ہمارے بھيجے ہوئے پيغمبر ابراہيم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے ) (١اور سالم کہا
) (٢انہوں نے بھی جواب ميں سالم ديا ) (٣اور بغير کسی تاخير کے بچھﮍے کا بھنا ہوا گوشت
لے آئے )(٤
٦٩۔ ١يہ دراصل حضرت لوط اور ان کی قوم کے قصے کا ايک حصہ ہے۔ حضرت لوط عليہ
السالم ،حضرت ابراہيم عليہ السالم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت لوط عليہ السالم کی بستی
بحره ،ميت کے جنوب مشرق ميں تھی ،جبکہ حضرت ابراہيم عليہ السالم فلسطين ميں مقيم تھے۔
جب حضرت لوط عليہ السالم کی قوم کو ہالک کرنے کا فيصلہ کر ليا گيا۔ تو ان کی طرف سے
فرشتے بھيجے گئے۔ يہ فرشتے قوم لوط عليہ السالم کی طرف جاتے ہوئے راستے ميں
حضرت ابراہيم عليہ السالم کے پاس ٹھہرے اور انہيں بيٹے کی بشارت دی۔
٦٩۔ ٢يعنی سلمنا سالما عليک ہم آپ کو سالم عرض کرتے ہيں۔
٦٩۔ ٣جس طرح پہال سالم ايک فعل مقدر کے ساتھ منصوب تھا۔ اس طرح يہ سالم مبتدا يا خبر
ہونے کی بنا پر مرفوع ہے عبادت ہوگی:
اَ ْم ُر ُک ْم َس َال م ُ،يا َعلَ ْي ُک ْم َس َالمُ،۔
٦٩۔ ٤حضرت ابرا ہيم عليہ السالم بﮍے مہمان نواز تھے وه يہ نہيں سمجھ پائے کہ يہ فرشتے
ہيں جو انسانی صورت ميں آئے ہيں اور کھانے پينے سے معزور ہيں ،بلکہ انہوں نے انہيں
مہمان سمجھا اور فورا مہمانوں کی خاطر تواضع کے لئے بھنا ہوا بچھﮍا ال کر ان کی خدمت
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ميں پيش کر ديا۔ نيز اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہيں بلکہ
جو موجود ہو حاضر خدمت کر ديا جائے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َرٰا ٓ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ َﻻ ﺗ َِﺼ ُﻞ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻧَ ِﻜ َﺮ ُ ْﱒ َو َا ْو َﺟ َﺲ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِﺧ ْﻴ َﻔ ًﺔ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ َﲣ َْﻒ ِاانَّ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱄ ﻗَ ْﻮ ِم ﻟُ ْﻮ ٍط 70ۭ
اب جو ديکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہيں پہنچ رہے تو ان سے اجنبيت محسوس
کر کے دل ہی دل ميں ان سے خوف کرنے لگے ) (١انہوں نے کہا ڈرو نہيں ہم تو قوم لوط کی
طرف بھيجے ہوئے آئے ہيں )(٢۔
٧٠۔ ١حضرت ابرا ہيم عليہ السالم نے جب ديکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہيں بﮍھ
رہے تو انہوں کو خوف محسوس ہوا۔ کہتے ہيں کہ ان کے ہاں يہ چيز معروف تھی کہ آئے
ہوئے مہمان اگر
ضيافت سے فائده نہ اٹھاتے تو سمجھا جاتا تھا کی آنے والے مہمان کسی اچھی نيت سے نہيں
آئے۔ اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ ﷲ کے پيغمبروں کو غيب کا علم نہيں ہوتا۔ اگر ابراہيم عليہ
السالم غيب دان ہوتے تو بھنا ہوا بچھﮍا بھی نہ التے اور ان سے خوف بھی محسوس نہ کرتے۔
٧٠۔ ٢اس خوف کو فرشتوں نے محسوس کيا ،يا ان کے آثار سے جو ايسے موقع پر انسان کے
چہرے پر ظاہر ہوتے ہيں يا اپنی گفتگو ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اظہار فرمايا ،جيسا
کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے ' ہميں تو تم سے ڈر لگتا ہے ' چنانچہ فرشتوں نے کہا ڈرو
نہيں ،آپ جو سمجھ رہے ہيں ،ہم وه نہيں ہيں بلکہ ﷲ کی طرف سے بھيجے گئے ہيں اور ہم قوم
لوط عليہ السالم کی طرف جا رہے ہيں۔
ﴩﳖٰ َﺎ ِ ِاب ْﲮ َٰﻖ ۙ َو ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِء ِا ْﲮ َٰﻖ ﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب 71
َوا ْﻣ َﺮ َاﺗُ ٗﻪ ﻗَﺎۗﯨ َﻤ ٌﺔ ﻓَﻀَ ِﺤ َﻜ ْﺖ ﻓَﺒَ َّ ْ
ِٕ
اس کی بيوی کھﮍی ہوئی تھی وه ہنس پﮍی ) (١تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے
پيچھے يعقوب کی خوشخبری دی۔
٧١۔ ١حضرت ابراہيم کی اہليہ کيوں ہنسيں؟ بعض کہتے ہيں کہ قوم لوط عليہ السالم کی فساد
انگيزيوں سے وه بھی آگاه تھيں ،ان کی ہالکت کی خبر سے انہوں نے مسرت کی۔ بعض کہتے
ہيں اس لئے ہنسی آئی کہ ديکھو آسمانوں سے ان کی ہالکت کا فيصلہ ہو چکا ہے اور يہ قوم
غفلت کا شکار ہے۔ اور بعض کہتے ہيں کہ تقديم و تاخير ہے۔ اور اس ہنسنے کا تعلق اس
بشارت سے ہے جو فرشتوں نے بوڑھے جوڑے کو دی۔ وﷲ اعلم۔
ﴚ ٌء َ ِﲺ ْﻴ ٌﺐ
72
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ﻳٰ َﻮﻳْﻠَ ٰ ٓﱴ َء َا ِ ُدل َو َاانَ َ ُﲺ ْﻮزٌ َّو ٰﮬ َﺬا ﺑ َ ْﻌ ِ ْﲇ َﺷـ ْﻴﺨًﺎ ۭ ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟ َ َ ْ
وه کہنے لگی ہائے ميری کم بختی! ميرے ہاں اوالد کيسے ہوسکتی ہے ميں خود بﮍھيا اور يہ
ميرے خاوند بھی بہت بﮍی عمر کے ہيں يہ يقينا ً بﮍی عجيب بات ہے )(١۔
٧٢۔ ١يہ اہليہ حضرت ساره تھيں ،جو خود بھی بوڑھی تھيں اور ان کا شوہر حضرت ابراہيم
عليہ السالم بھی بوڑھے تھے۔ اس لئے تعجب ايک فطری امر تھا ،جس کا اظہار ان سے ہوا۔
اهلل َر ْﲪ َُﺖ ٰ ّ ِ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺗَ ْﻌ َﺠﺒ ْ َِﲔ ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َوﺑَ َﺮ ٰﻛ ُﺘ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َا ْﻫ َﻞ اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َ ِﲪ ْﻴ ٌﺪ َّﻣﺠِ ْﻴ ٌﺪ 73
فرشتوں نے کہا کيا تو ﷲ کی قدرت سے تعجب کر رہی ) (١ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں
ﷲ کی رحمت اور اس کی برکتيں نازل ہوں ) (٢بيشک ﷲ حمد و ثنا کا سزاوار اور بﮍی شان
واال ہے۔
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٧٣۔ ١يہ استفہام انکار کے لئے ہے۔ يعنی تو ﷲ ٰ
تعالی کے قضا و قدر پر کس طرح تعجب کا
اظہار کرتی ہے جبکہ اس کے لئے کوئی چيز مشکل نہيں۔ اور نہ وه اسباب عاديہ ہی کا محتاج
ہے ،وه تو جو چاہے ،اس کے لفظ ُک ْن )ہو جا( سے معرض وجود ميں آ جاتا ہے۔
٧٣۔ ٢حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اہليہ محترمہ کو يہاں فرشتوں نے ' اہل بيت ' سے ياد کيا
اور دوسرے ان کے لئے جمع مذکر مخاطب ) َعلَ ْي ُک ْم( کا صيغہ استعمال کيا۔ جس سے يہ بات
ثابت ہوگئی کہ' اہل بيت ' کے لئے جمع مذکر کے صيغے کا استعمال بھی جائز ہے۔ جيسا کہ
سوره احزاب ٣٣،ميں ﷲ ٰ
تعالی نے رسول ﷲ کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بيت کہا ہے اور
انہيں جمع مذکر کے صيغے سے مخاطب بھی کيا ہے۔

ﴩي ُﳚَﺎ ِدﻟُﻨَﺎ ِ ْﰲ ﻗَ ْﻮ ِم ﻟُ ْﻮ ٍط ۭ 74
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َذﻫ ََﺐ َﻋ ْﻦ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َّاﻟﺮ ْو ُع َو َﺟﺎۗ َءﺗْ ُﻪ اﻟْﺒُ ْ ٰ
جب ابراہيم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے
ميں کہنے سننے لگے )(١
٧٤۔ ١اس مجادلہ سے مراد يہ ہے کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے فرشتوں سے کہا کہ جس
بستی کو تم ہالک کرنے جا رہے ہو ،اسی ميں حضرت لوط عليہ السالم بھی موجود ہيں۔ جس پر
فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہيں کہ لوط عليہ السالم بھی وہاں رہتے ہيں۔ ليکن ہم ان کو اور ان کے
گھر والوں کو سوائے ان کی بيوی کے بچا ليں گے۔
ِا َّن ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ﻟ َ َﺤ ِﻠ ْ ٌﲓ َا َّوا ٌﻩ ُّﻣ ِﻨ ْﻴ ٌﺐ 75
يقينا ً ابراہيم بہت تحمل والے نرم دل اور ﷲ کی جانب جھکنے والے تھے۔
76
ﻳٰٓـ ِﺎ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ َا ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ْﻦ ٰﮬ َﺬا ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮ َرﺑ ّ َِﻚ ۚ َواِﳖَّ ُ ْﻢ ٰا ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣ ْﺮد ُْو ٍد
اے ابراہيم! اس خيال کو چھوڑ ديجئے ،آپ کے رب کا حکم آپہنچا ہے ،اور ان پر نہ ٹالے جانے
واال عذاب ضرور آنے واال ہے )(١
٧٦۔ ١يہ فرشتوں نے حضرت ابراہيم عليہ السالم سے کہا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائده
نہيں ،اسے چھوڑيئے ﷲ کا وه حکم )ہالکت کا( آ چکا ہے ،جو ﷲ کے ہاں مقدر تھا۔ اور اب يہ
عذاب نہ کسی کے مجادلے سے روکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ْت ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ِ ْ ۗ
ﳼ َء ﲠِ ِ ْﻢ َوﺿَ َﺎق ﲠِ ِ ْﻢ َذ ْرﻋًﺎ َّوﻗَﺎ َل ٰﮬ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ٌم َﻋ ِﺼﻴ ٌْﺐ
7
جب ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وه ان کی وجہ سے بہت غمگين
ہوگئے اور دل ہی دل ميں کﮍھنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بﮍی مصيبت کا دن ہے
)(١
٧٧۔ ١حضرت لوط عليہ السالم کی اس سخت پريشانی کی وجہ مفسرين نے لکھی ہے کہ يہ
فرشتے نوجوانوں کی شکل ميں آئے تھے ،جو بےريش تھے ،جس سے حضرت لوط عليہ
السالم نے اپنی قوم کی عادت قبيحہ کے پيش نظر سخت خطره محسوس کيا۔ کيونکہ ان کو يہ پتہ
نہيں تھا کہ آنے والے يہ نوجوان ،مہمان نہيں ہيں ،بلکہ ﷲ کے بھيجے ہوئے فرشتے ہيں جو
اس قوم کو ہالک کرنے کے لئے آئے ہيں۔
اهلل َو َﻻ ُ ْﲣ ُﺰ ْو ِن ِ ْﰲ ﺿَ ْﻴ ِﻔ ْﻲ ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َر ُﺟ ٌﻞ
َو َﺟﺎۗ َء ٗﻩ ﻗَ ْﻮ ُﻣ ٗﻪ ﳞُ ْ َﺮﻋ ُْﻮ َن ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۭ َو ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ۭ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﺑ َﻨَ ِ ْ
ﺎﰐ ﻫ َُّﻦ َا ْﻃﻬ َُﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
78
َّر ِﺷـ ْﻴ ٌﺪ
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اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آپہنچی ،وه تو پہلے ہی سے بدکاريوں ميں مبتال تھی
) (١لوط نے کہا اے قوم کے لوگو! يہ ميری بيٹياں جو تمہارے لئے بہت ہی پاکيزه ہيں ) (٢ﷲ
سے ڈرو اور مجھے ميرے مہمانوں کے بارے ميں رسوا نہ کرو۔ کيا تم ميں ايک بھی بھال آدمی
نہيں )(٣۔
٧٨۔ ١جب اغالم بازی کے ان مريضوں کو پتہ چال کہ چند خوبرو نوجوان لوط عليہ السالم کے
گھر آئے ہيں تو دوڑے ہوئے آئے اور انہيں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کيا ،تاکہ ان سے
اپنی غلط خواہشات پوری کريں۔
٧٨۔ ٢يعنی تمہيں اگر جنسی خواہش ہی کی تسکين مقصود ہے تو اس کے لئے ميری اپنی
بيٹياں موجود ہيں ،جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو۔ يہ تمہارے لئے ہر طرح
سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتيں ہيں اور انہيں اپنی لﮍکياں اس لئے
کہا کہ پيغمبر اپنی امت کے لئے ايک طرح کا باپ ہوتا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ اس کام کے لئے
عورتيں موجود ہيں ،ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کرو )ابن کثير(
٧٨۔ ٣يعنی ميرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زيادتی اور زبردستی کر کے مجھے رسوا نہ
کرو۔ کيا تم ميں ايک آدمی بھی ايسا سمجھدار نہيں ہے ،جو ميزبانی کے تقاضوں اور اس کی
نزاکت کو سمجھ سکے ،اور تمہيں اپنے برے ارادوں سے روک سکے ،حضرت لوط عليہ
السالم نے يہ ساری باتيں اس بنياد پر کہيں کہ وه ان فرشتوں کو فی الواقع نو وارد مسافر اور
مہمان ہی سمجھتے رہے۔ اس لئے بجا طور پر ان کی مخالفت کو اپنی عزت و وقار کے لئے
ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا يا وه عالم الغيب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ
انہيں يہ پريشانی ہرگز الحق نہ ہوتی ،جو انہيں ہوئی اور جس کا نقشہ يہاں قرآن مجيد نے
کھينچا ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤ َﺖ َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ِ ْﰲ ﺑَﻨٰ ِﺘ َﻚ ِﻣ ْﻦ َﺣ ّ ٍﻖ ۚ َوِاﻧ ََّﻚ ﻟَﺘَ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻧُ ِﺮﻳْﺪُ
79
انہوں نے جواب ديا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہميں تو تيری بيٹيوں پر کوئی حق نہيں ہے اور تو
اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے )(١
٧٩۔ ١يعنی ايک جائز اور فطری طريقے کو انہوں نے بالکل رد کر ديا اور غير فطری کام اور
بےحيائی پر اصرار کيا ،جس سے اندازه لگايا جا سکتا ہے کہ وه قوم اپنی اس بےحيائی کی
عادت خبيثہ ميں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہوگئی تھی۔
ﻗَﺎ َل ﻟ َ ْﻮ َا َّن ِ ْﱄ ﺑ ُ ِْﲂ ﻗُ َّﻮ ًة َا ْو ٰا ِو ْ ٓي ِا ٰﱄ ُر ْﻛ ٍﻦ ﺷَ ِﺪﻳْ ٍﺪ  80
لوط نے کہا کاش مجھ ميں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی يا ميں کسی زبردست کا اسرا پکﮍ
پاتا )(١۔
٨٠۔ ١قوت سے اپنے دست بازو اور اپنے وسائل کی قوت يا اوالد کی قوت مراد ہے اور شديد
)مضبوط اسرا( سے خاندان ،قبيلہ يا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا۔ يعنی نہايت بےبسی کے
عالم ميں آرزو کر رہے ہيں کہ کاش! ميرے اپنے پاس کوئی قوت ہوتی يا کسی خاندان اور
قبيلے کی پناه اور مدد مجھے حاصل ہوتی تو آج مجھے مہمانوں کی وجہ سے يہ ذلت و رسوائی
نہ ہوتی ،ميں ان بد قماشوں سے نمٹ ليتا اور مہمانوں کی حفاظت کر ليتا۔ حضرت لوط عليہ
السالم کی يہ آرزو ﷲ ٰ
تعالی پر توکل کے منافی نہيں ہے۔ بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے۔
اور توکل علی ﷲ کا صحيح مفہوم و مطلب بھی يہی ہے۔ کہ پہلے تمام ظاہر اسباب و وسائل
بروئے کار الئے جائيں اور پھر ﷲ پر توکل کيا جائے۔ يہ توکل کا نہايت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ
پير توڑ کر بيٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ ﷲ پر ہے۔ اس ليے حضرت لوط عليہ السالم نے
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جو کچھ کہا ،ظاہر اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا۔ جس سے يہ بات معلوم ہوئی کہ ﷲ کا
پيغمبر جس طرح عالم الغيب نہيں ہوتا اسی طرح مختار کل بھی نہيں ہوتا ،جيسا کہ آج کل لوگوں
نے يہ عقيده گھﮍ ليا ہے اگر نبی دنيا ميں اختيارات سے بہره ور ہوتے تو يقيينا ً حضرت لوط
عليہ السالم اپنی بےبسی کا اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکوره الفاظ ميں کيا۔
ﴎ ِ َابﻫ ِ َ
اﻟﺼ ْﺒ ُﺢ ۭ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰﻠُ ْﻮ ُط ِاانَّ ُر ُﺳ ُﻞ َرﺑ ّ َِﻚ ﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ ِﺼﻠُ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ﻓَ َﺎ ْ ِ
ْكل ِﺑ ِﻘ ْﻄﻊ ٍ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َﻻ ﻳَﻠْ َﺘ ِﻔ ْﺖ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َا َﺣ ٌﺪ ِا َّﻻ ا ْﻣ َﺮ َاﺗ ََﻚ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ُﻣ ِﺼ ْﻴﳢُ َﺎ َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﲠَ ُ ْﻢ ۭ ِا َّن َﻣ ْﻮ ِﻋﺪَ ُ ُﱒ ُّ
اﻟﺼ ْﺒ ُﺢ ِﺑ َﻘ ِﺮﻳْ ٍﺐ
81
َاﻟَﻴ َْﺲ ُّ
اب فرشتوں نے کہا اے لوط! ہم تيرے پروردگار کے بھيجے ہوئے ہيں ناممکن ہے کہ يہ تجھ
تک پہنچ جائيں پس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھﮍا ہو۔ تم ميں سے کسی
کو مﮍ کر بھی نہ ديکھنا چاہيئے ،بجز تيری بيوی کے ،اس لئے کہ اسے بھی وہی پہنچنے واال
ہے جو ان سب کو پہنچے گا يقينا ً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے ،کيا صبح بالکل قريب نہيں
)(١
٨١۔ ١جب فرشتوں نے حضرت لوط عليہ السالم کی بےبسی اور ان کی قوم کی سرکشی کا
مشاہده کر ليا تو بولے ،اے لوط! گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے ،ہم تک تو کيا ،اب يہ تجھ تک
بھی نہيں پہنچ سکتے۔ اب رات کے ايک حصے ميں ،سوائے بيوی کے ،اپنے گھر والوں کو لے
کر يہاں سے نکل جا! صبح ہوتے ہی اس بستی کو ہالک کر ديا جائے گا۔

ۙ 2
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮانَ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻋَﺎ ِﻟﳱَ َﺎ َﺳﺎ ِﻓﻠَﻬَﺎ َو َا ْﻣ َﻄ ْﺮانَ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِﺣ َﺠ َﺎر ًة ِ ّﻣ ْﻦ ِ ِّﲭ ْﻴﻞٍ ڏ َّﻣﻨْﻀُ ْﻮ ٍد
پھر جب ہمارا حکم آپہنچا ،ہم نے اس بستی کو زير زبر کر ديا اوپر کا حصہ نيچے کرديا اور ان
پر کنکريلے پتھر برسائے جو تہ بہ تہ تھے۔
ُّﻣ َﺴ َّﻮ َﻣ ًﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ۭ َو َﻣﺎ ِﮬ َﻲ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﺑ َﺒ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ

ۧ 83
تيرے رب کی طرف سے نشان دار تھے اور وه ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے )(١
٨٣۔ ١اس آيت ميں ھی کا مرجع بعض مفسرين کے نزديک وه نشان زده کنکريلے پتھر ہيں جو
ان پر برسائے گئے اور بعض کے نزديک اس کا مرجع وه بستياں ہيں جو ہالک کی گئيں اور
جو شام اور مدينہ کے درميان تھيں اور ظالمين سے مراد مشرکين مکہ اور ديگر منکرين ہيں۔
مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ويسا ہہی ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قوميں دو چار
ہوئيں۔
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ َو َﻻ ﺗَ ْﻨ ُﻘ ُﺼﻮا اﻟْ ِﻤ ْﻜﻴَﺎ َل َواﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰر ُ ْ
اب ﻳ َ ْﻮ ٍم ُّﻣ ِﺤ ْﻴﻂٍ
َﺎﱒ ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ ۭ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
ﯨﲂ ِ َﲞ ْ ٍﲑ َّوا ِ ّ ْ ِٓﱏ َاﺧ َُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ َ
َوا ِٰﱄ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ َاﺧ ُ ْ
84
اور ہم نے مدين والوں ) (١کی طرف ان کے بھائی شعيب کو بھيجا ،اس نے کہا اے ميری قوم!
ﷲ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں اور تم ناپ تول ميں بھی کمی نہ کرو
) (٢ميں تمہيں آسودا حال ديکھ رہا ہوں ) (٣اور مجھے تم پر گھيرنے والے دن کے عذاب کا
خوف )بھی( ہے۔
٨٤۔ ١مدين کی تحقيق کے لئے ديکھئے سورة اال عراف ،آيت  ٨٥کا حاشيہ۔
٨٤۔ ٢توحيد کی دعوت دينے کے بعد اس قوم ميں جو نماياں اخالقی خرابی۔ ناپ تول ميں کمی
کی تھی اس سے انہيں منع فرمايا۔ ان کا معمول بن چکا تھا جب ان کے پاس فروخت کنده )بائع(
اپنی چيز لے کر آتا تو اس سے ناپ اور تول ميں زائد چيز ليتے اور جب خريدار )مشتری( کو
کوئی چيز فروخت کرتے تو ناپ ميں بھی کمی کر کے ديتے اور تول ميں ڈنڈی مار ليتے۔
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٨٤۔ ٣يہ اس منع کرنے کی علت ہے کہ جب ﷲ ٰ
تعالی تم پر اپنا فضل کر رہا ہے اور اس نے
تمہيں آسودگی اور مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر تم يہ قبيح حرکت کيوں کرتے ہو۔
٨٤۔٤يہ دوسری علت ہے کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو پھر انديشہ ہے کہ قيامت
والے دن کے عذاب سے تم نہ بچ سکو۔ گھيرنے والے دن سے مراد قيامت کا دن ہے کہا اس دن
کوئی گناه گار مواخذه الہی سے بچ سکے گا نہ بھاگ کر کہيں چھپ سکے گا۔
َوﻳٰﻘَ ْﻮ ِم َا ْوﻓُﻮا اﻟْ ِﻤ ْﻜﻴَﺎ َل َواﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ َو َﻻ ﺗَ ْﺒﺨ َُﺴﻮا اﻟﻨَّ َﺎس َا ْﺷـ َﻴﺎۗ َء ُ ْﱒ َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺜ َْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ  85
اے ميری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو لوگوں کو ان کی چيزيں کم نہ دو
) (١اور زمين ميں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ )(٢
٨٥۔ ١انبياء عليہم السالم کی دعوت دو اہم بنيادوں پر مشتمل ہوتی ہے ١۔ حقوق ﷲ کی ادائيگی
 ،٢حقوق العباد کی ادائيگی۔ اول الذکر کی طرف لفظ )اَ ْعبُدُو ٰ ّ
ﷲَ( اور آخر الذکر کی جانب ) َو َال
تَ ْنقُصُوا ْال ِم ْكيَا َل َو ْال ِم ْي َزانَ ( 11۔ہود (84:سے اشاره کيا گيا اور اب تاکيد کے طور پر انہيں انصاف
کے ساتھ پورا پورا ناپ تول کا حکم ديا جا رہا ہے اور لوگوں کو چيزيں کم کر کے دينے سے
تعالی کے ہاں يہ بھی ايک بہت بﮍا جرم ہے۔ ﷲ ٰ
منع کيا جا رہا ہے کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی نے ايک
پوری سورت ميں اس جرم کی شناعت و قباحت اور اس کی اخروی سزا بيان فرمائی ہے۔) َو ْي ٌل
اس يَ ْستَوْ فُوْ نَ Ąڮ َواِ َذا َكالُوْ ھُ ْم اَوْ ﱠو َزنُوْ ھُ ْم ي ُْخ ِسرُوْ نَ
لﱢ ـ ْل ُمطَفﱢفِ ْينَ Ǻۙ الﱠ ِذ ْينَ اِ َذا ا ْكتَالُوْ ا َعلَي النﱠ ِ
( 83۔ الطففين 1:تا  (3مطففين کے ليے ہالکت ہے۔ يہ وه لوگ ہيں کہ جب لوگوں سے ناپ
ۭ Ǽ
کر ليتے ہيں تو پورا ليتے ہيں اور جب دوسروں کو ناپ کر يا تول کر ديتے ہيں ،تو کم کر کے
ديتے ہيں
٨٥۔ ٢ﷲ کی نافرمانی سے ،بالخصوص جن کا تعلق حقوق العباد سے ہو ،جيسے يہاں ناپ تول
کی کمی بيشی ميں ہے ،زمين ميں يقينا ً فساد اور بگاڑ پيدا ہوتا ہے جس سے انہيں منع کيا گيا۔
ﺑ َ ِﻘﻴَّ ُﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ڬ َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ َﲝ ِﻔ ْﻴﻆٍ 86
ﷲ ٰ
تعالی کا حالل کيا ہوا جو بچ رہے تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ايمان والے ہو )(١
ميں تم پر کچھ نگہبان )اور دروغہ( نہيں ہوں )(٢۔
ﱠت ٰ ّ
٨٦۔) ١بَقِي ُ
ﷲِ( سے مراد جو ناپ تول ميں کسی قسم کی کمی کئے بغير ،ديانتداری کے ساتھ
سودا دينے کے بعد حاصل ہو۔ يہ چونکہ حالل و طيب ہے اور خيرو برکت بھی اسی ميں ہے،
اس لئے ﷲ کا بقيہ قرار ديا گيا ہے۔
٨٦۔ ٢يعنی ميں تمہيں صرف تبليغ کر سکتا ہوں اور ﷲ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ ليکن برائيوں
سے ميں تمہيں روک دوں يا اس پر سزا دوں ،يہ ميرے اختيار ميں نہيں ہے ،ان دونوں باتوں کا
اختيار صرف ﷲ کے پاس ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰﺸُ َﻌ ْﻴ ُﺐ َا َﺻ ٰﻠﻮﺗ َُﻚ اتَ ْ ُﻣ ُﺮكَ َا ْن ﻧ َّْﱰُكَ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰا َابۗ ُؤانَ ٓ َا ْو َا ْن ﻧ َّ ْﻔ َﻌ َﻞ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻨَﺎ َﻣﺎ ﻧ َ ٰ ۗﺸ ُﺆا ۭ ِاﻧ ََّﻚ َ َﻻﻧ َْﺖ اﻟْ َﺤ ِﻠ ْ ُﲓ َّاﻟﺮ ِﺷـ ْﻴﺪُ
87
انہوں نے جواب ديا کہ اے شعيب! کيا تيری صالة ) (١تجھے يہی حکم ديتی ہے کہ ہم اپنے باپ
دادوں کے معبودوں کو چھوڑ ديں اور ہم اپنے مالوں ميں جو کچھ چاہيں اس کا کرنا بھی چھوڑ
ديں ) (٢تو تو بﮍا ہی با وقار اور نيک چلن آدمی ہے )(٣۔
صلَ ٰوةً سے مراد عبادت دين يا تالوت ہے۔
٨٧۔َ ١
٨٧۔ ٢اس سے مراد بعض مفسرين کے نزديک زکوة و صدقات ہيں ،جس کا حکم ہر آسمانی
مذہب ميں ديا گيا ہے ﷲ کے حکم سے ٰ
زکو ة و صدقات کا اخراج ،ﷲ کے نافرمانوں پر نہايت
شاق گزرتا ہے اور وه سمجھتے ہيں کہ جب ہم اپنی محنت و لياقت سے مال کماتے ہيں تو اس
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کے خرچ کرنے يا نہ کرنے ميں ہم پر پابندی کيوں ہو۔ اور اس کا کچھ حصہ ايک مخصوص مد
کے ليے نکالنے پر ہميں مجبور کيوں کيا جائے؟ اسی طريقے سے کمائی اور تجارت ميں حالل
و حرام اور جائز وناجائز کی پابندی بھی ايسے لوگوں پر نہايت گراں گزرتی ہے ،ممکن ہے
ناپ تول ميں کمی سے روکنے کو بھی انہوں نے اپنے مالی تصرفات ميں دخل درمعقوالت
سمجھا ہو۔ اور ان الفاظ ميں اس سے انکار کيا ہو۔ دونوں ہی مفہوم اس کے صحيح ہيں۔
٨٧۔ ٣حضرت شعيب عليہ السالم کے لئے يہ الفاظ انہوں نے بطور استہزا کہے۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ َو َر َزﻗَ ِ ْﲏ ِﻣﻨْ ُﻪ ِر ْزﻗًﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۭ َو َﻣﺎ ٓ ُا ِرﻳْﺪُ َا ْن ُاﺧَﺎ ِﻟ َﻔ ُ ْﲂ ِا ٰﱄ َﻣﺎ ٓ َاﳖْ ٰ ُ ْ
ﯩﲂ َﻋ ْﻨ ُﻪ ۭ ِا ْن ُا ِرﻳْﺪُ ِا َّﻻ ْ ِاﻻ ْﺻ َﻼ َح َﻣﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻄ ْﻌ ُﺖ ۭ
88
َو َﻣﺎ ﺗ َْﻮ ِﻓ ْﻴ ِﻘ ْ ٓﻲ ِا َّﻻ ِاب ٰ ّ ِهلل ۭ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُا ِﻧﻴ ُْﺐ
کہا اے ميری قوم! ديکھو تو اگر ميں اپنے رب کی طرف سے روشن دليل لئے ہوئے ہوں اور
اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترين روزی دے رکھی ہے ) (١ميرا يہ اراده بالکل نہيں کہ
تمہارے خالف کرکے خود اس چيز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہيں روک رہا ہوں )(٢
ميرا اراده تو اپنی طاقت بھر اصالح کرنے کا ہی ہے ) (٣ميری توفيق ﷲ ہی کی مدد سے ہے
) (٤اسی پر ميرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ميں رجوع کرتا ہوں۔
٨٨۔ ١رزق حسن کا دوسرا مفہوم نبوت بھی بيان کيا گيا ہے۔ )ابن کثير(
٨٨۔ ٢يعنی جس کام سے ميں تجھے روکوں ،تم سے خالف ہو کر وه ميں خود کروں ،ايسا نہيں
ہو سکتا۔
٨٨۔ ٣ميں تمہيں جس کام کے کرنے يا جس سے روکنے کا حکم ديتا ہوں ،اس سے مقصد اپنی
مقدور بھر ،تمہاری اصالح ہی ہے۔
٨٨۔ ٤يعنی حق تک پہنچنے کا جو ميرا اراده ہے ،وه ﷲ کی توفيق سے ہی ممکن ہے ،اس لئے
تمام معامالت ميں ميرا بھروسہ اسی پر ہے اور اسی کی طرف ميں رجوع کرتا ہوں۔
َوﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َﻻ َ ْﳚ ِﺮ َﻣﻨ َّ ُ ْﲂ ِﺷ َﻘ ِ ْ ٓ
 89
ﺎب ﻗَ ْﻮ َم ﻧ ُْﻮحٍ َا ْو ﻗَ ْﻮ َم ﻫ ُْﻮ ٍد َا ْو ﻗَ ْﻮ َم ٰﺻ ِﻠ ٍﺢ ۭ َو َﻣﺎ ﻗَ ْﻮ ُم ﻟُ ْﻮ ٍط ِّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ِﺑ َﺒ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ
ﺎﰶ َا ْن ﻳ ُّ ِﺼ ْﻴ َﺒ ُ ْﲂ ِ ّﻣﺜ ُْﻞ َﻣﺎ ٓ َا َﺻ َ
اور اے ميری قوم )کے لوگو!( کہيں ايسا نہ ہو کہ تم کو ميری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا
دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہيں۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور
نہيں )(١
٨٩۔ ١يعنی ان کی جگہ تم سے دور نہيں ،يا اس سبب ميں تم سے دور نہيں جو ان کے عذاب کا
موجب بنا۔
َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا َ ﺑر َّ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﺗ ُْﻮﺑُ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ َر ِﺣ ْ ٌﲓ َّود ُْو ٌد
 90
تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو ،يقين مانو کہ ميرا رب بﮍی مہربانی
واال اور بہت محبت کرنے واال ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰﺸُ َﻌ ْﻴ ُﺐ َﻣﺎ ﻧ َ ْﻔ َﻘ ُﻪ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُل َواِانَّ ﻟَ َﲊ َ
91
ٰﯨﻚ ِﻓ ْﻴﻨَﺎ ﺿَ ِﻌ ْﻴ ًﻔﺎ ۚ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َرﻫ ُْﻄ َﻚ ﻟَ َﺮ َ ْﲨ ٰﻨ َﻚ ۡ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﺑ َﻌ ِﺰْﻳ ٍﺰ
انہوں نے کہا اے شعيب! تيری اکثر باتيں تو ہماری سمجھ ميں ہی نہيں آتيں ) (١اور ہم تجھے
اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہيں ) (٢اگر تيرے قبيلے کا خيال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر
ديتے ) (٣اور ہم تجھے کوئی حيثيت والی ہستی نہيں گنتے )(٤۔
٩١۔ ١يہ يا تو انہوں نے بطور مذاق تحقير کہا درانحاليکہ ان کی باتيں ان کے لئے ناقابل فہم
نہيں تھيں۔ اس صورت ميں يہاں فہم کی نفی مجازا ہوگی۔ يا ان کا مقصد ان باتوں کے سمجھنے
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سے معذوری کا اظہار ہے جن کا تعلق غيب سے ہے۔ مثال بعث بعدالموت ،حشر نشر ،جنت و
دوزخ وغيره اس لحاظ سے ،فہم کی فنی حقيقتا ہوگی۔
٩١۔ ٢يہ کمزوری جسمانی لحاظ سے تھی ،جيسا کہ بعض کا خيال ہے کہ حضرت شعيب عليہ
السالم کی بينائی کمزور تھی يا وه نحيف و الغر جسم کے تھے يا اس اعتبار سے انہيں کمزور
کہا کہ وه خود بھی مخالفين سے تنہا مقابلہ کرنے کی سکت نہيں رکھتے تھے۔
٩١۔ ٣حضرت شعيب عليہ السالم کا قبيلہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مددگار نہيں تھا ،ليکن وه قبيلہ
چونکہ کفر و شرک ميں اپنی ہی قوم کے ساتھ تھا ،اس لئے اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے
اس قبيلے کا لحاظ ،بہرحال حضرت شعيب عليہ السالم کے ساتھ سخت رويہ اختيار کرنے اور
انہيں نقصان پہنچانے ميں مانع تھا۔
٩١۔ ٤ليکن چونکہ تيرے قبيلے کی حيثيت بہرحال ہمارے دلوں ميں موجود ہے ،اس لئے ہم
درگزر سے کام لے رہے ہيں۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َا َرﻫ ِْﻄ ْ ٓﻲ َا َﻋ ُّﺰ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو َّاﲣ َْﺬﺗُ ُﻤ ْﻮ ُﻩ َو َرا ۗ َء ُ ْﰼ ِﻇﻬْ ِﺮ ًّاي ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ُﻣ ِﺤ ْﻴﻂٌ
92
انہوں نے جواب ديا کہ اے ميری قوم کے لوگو! کيا تمہارے نزديک ميرے قبيلے کے لوگ ﷲ
سے بھی زياده ذی عزت ہيں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال ) (١ديا ہے يقينا ً ميرا رب جو کچھ تم
کر رہے ہو سب کو گھيرے ہوئے ہے۔
٩٢۔ ١کہ تم مجھے تو ميرے قبيلے کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہو۔ ليکن جس ﷲ نے
مجھے منصب نبوت سے نوازا ہے اس کی کوئی عظمت نہيں اور اس منصب کا کوئی احترام
تمہارے دلوں ميں نہيں ہے اور اسے تم نے پس پشت ڈال ديا ہے۔ يہاں حضرت شعيب عليہ
السالم نے اعز عليکم منی )مجھ سے زياده ذی عزت( کی بجائے اعز عليکم من ﷲ ﷲ سے زياده
ذی عزت کہا جس سے يہ بتالنا مقصود ہے کہ نبی کی توہين يہ دراصل ﷲ کی توہين ہے۔ اس
ليے کہ نبی ﷲ کا مبعوث ہوتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے اب علمائے حق کی توہين اور ان کو
حقير سمجھنا يہ ﷲ کے دين کی توہين اور اس کا استخفاف ہے ،اس ليے کہ وه ﷲ کے دين کے
نمائندے ہيں۔ واتخذتموه ميں ھا کا مرجع ﷲ ہے اور مطلب يہ ہے کہ ﷲ کے اس معاملے کو،
جسے لے کر اس نے مجھے بھيجا ہے ،اسے تم نے پس پشت ڈال ديا ہے اور اس کی کوئی پروا
تم نے نہيں کی۔
َوﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ْ َ
93
اﲻﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣ َﲀﻧ َ ِﺘ ُ ْﲂ ِا ِ ّ ْﱏ ﻋَﺎ ِﻣ ٌﻞ ۭ َﺳ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ َﻣ ْﻦ َّ ْاي ِﺗ ْﻴ ِﻪ ﻋَ َﺬابٌ ُّ ْﳜ ِﺰﻳْ ِﻪ َو َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ َﰷ ِذبٌ ۭ َو ْارﺗَ ِﻘ ُﺒ ْﻮٓا ِا ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ َرِﻗ ْﻴ ٌﺐ
اے ميری قوم کے لوگو! اب تم اپنی جگہ عمل کيئے جاؤ ميں بھی عمل کر رہا ہوں ،تمہيں
عنقريب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وه عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے
جو جھوٹا ہے تم انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں )(١۔
٩٣۔ ١جب انہوں نے ديکھا کہ يہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور وعظ و نصيحت کا
بھی کوئی اثر ان پر نہيں ہو رہا ،تو کہا اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو ،عنقريب تمہيں جھوٹے
سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے؟ علم ہو جائے گا۔
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ ُﺔ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ِ ْﰲ ِد َاي ِر ِ ْﱒ ٰﺟ ِﺜ ِﻤ ْ َﲔ

ۙ 94
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮانَ َ َّﳒ ْﻴﻨَﺎ ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ َّو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ِﺑ َﺮ ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ َو َاﺧ ََﺬ ِت َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤﻮا َّ
جب ہمارا حکم )عذاب( آپہنچا ہم نے شعيب کو اور ان کے ساتھ )تمام( مومنوں کو اپنی خاص
رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا ) (١جس سے
وه اپنے گھروں ميں اوندے پﮍے ہوئے ہوگئے۔
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٩٤۔ ١اس چيخ سے ان کے دل پاره پاره ہوگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور اس کے معا بعد
َار ِھ ْم ٰجثِ ِم ْينَ ( اور
ہی بھو نچال بھی آيا ،جيسا کہ سورة اعراف۔ ) ٩١فَا َ َخ َذ ْتھُ ُم الرﱠجْ فَةُ فَاَصْ بَحُوْ ا فِ ْي د ِ
َار ِھ ْم ٰجثِ ِم ْينَ ( 29۔ العنکبوب (37:ميں ہے۔
سورة عنکبوت )فَا َ َخ َذ ْتھُ ُم الرﱠجْ فَةُ فَاَصْ بَحُوْ ا فِ ْي د ِ
َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻐﻨَ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َا َﻻ ﺑُ ْﻌﺪً ا ِﻟ ّ َﻤﺪْ ﻳَ َﻦ َ َامك ﺑ َ ِﻌﺪَ ْت ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد

ۧ 95
گويا کہ وه ان گھروں ميں کبھی بسے ہی نہ تھے ،آگاه رہو مدين کے لئے بھی ويسی ہی دوری
) (١ہو جيسی دوری ثمود کو ہوئی۔
٩٥۔ ١يعنی لعنت ،پھٹکار ،ﷲ کی رحمت سے محرومی اور دوری۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ

ۙ 96
موسی کو اپنی آيات اور روشن دليلوں کے ساتھ بھيجا تھا )(١
اور يقينا ً ہم نے ہی
ٰ
٩٦۔ ١آيات سے بعض کے نزديک تورات اور سلطان مبين سے معجزات مراد ہيں ،اور بعض
کہتے ہيں کہ آيات سے ،آيات تسعہ اور سلطان مبين )روشن دليل( سے عصا مراد ہے۔ عصا،
اگرچہ آيات تسعہ ميں شامل ہے ليکن معجزه چونکہ نہايت ہی عظيم الشان تھا ،اس لئے اس کا
خصوصی طور پر ذکر کيا گيا ہے۔
ِا ٰﱄ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼﯨ ٖﻪ ﻓَﺎﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۚ َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻣ ُﺮ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﺑ َِﺮ ِﺷـ ْﻴ ٍﺪ
97
ِٕ
فرعون اور اس کے سرداروں ) (١کی طرف ،پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی
پيروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہيں )(٢۔
٩٧۔َ ١م َالء قوم کے اشراف اور ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ )اس کی تشريح پہلے
گزر چکی ہے( فرعون کے ساتھ ،اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لئے ليا گيا ہے کہ
اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے اور قوم ان ہی کے پيچھے چلتی تھی۔ اگرچہ
موسی عليہ السالم پر ايمان لے آتے تو يقينا ً فرعون کی ساری قوم ايمان لے آتی۔
ٰ
موسی عليہ السالم کی رشد
٩٧۔َ ٢ر ِش ْي ٍد ذی رشد کے معنی ميں ہے۔ يعنی بات تو حضرت
ٰ
وہدايت والی تھی ،ليکن اسے ان لوگوں نے رد کر ديا اور فرعون کی بات ،رشدو ہدايت سے
دور تھی ،اس کی انہوں نے پيروی کی۔
98
ﻳَـ ْﻘﺪُ ُم ﻗَ ْﻮ َﻣ ٗﻪ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻓَ َﺎ ْو َرد ُ َُﱒ اﻟﻨَّ َﺎر ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ ِﻮ ْر ُد اﻟْ َﻤ ْﻮ ُر ْو ُد
وه قيامت کے دن اپنی قوم کا پيش رو ہو کر ان سب کو دوزخ ميں جا کھﮍا کرے گا ) (١وه بہت
ہی برا گھاٹ ) (٢ہے جس پر ال کھﮍے کيے جائيں گے۔
٩٨۔ ١يعنی فرعون ،جس طرح دنيا ميں ان کا رہبر اور پيش رو تھا ،قيامت والے دن بھی يہ آگے
آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قيادت ميں جہنم ميں لے کر جائے گا۔
٩٨۔ِ ٢ورْ د پانی کے گھاٹ کو کہتے ہيں ،جہاں پياسے جا کر اپنی پياس بجھاتے ہيں۔ ليکن يہاں
جہنم کو ورد کہا گيا ہے گھاٹ يعنی جہنم جس ميں لوگ لے جائے جائيں گے يعنی جگہ بھی
بری اور جانے والے بھی برے۔ اعاذنا ﷲ منہ
99
َو ُاﺗْ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ﻟَ ْﻌﻨَ ًﺔ َّوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ِﺑﺌْ َﺲ ّ ِاﻟﺮ ْﻓﺪُ اﻟْ َﻤ ْﺮﻓُ ْﻮ ُد
ان پر اس دنيا ميں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قيامت کے دن بھی ) (١برا انعام ہے جو ديا گيا۔
٩٩۔ ١لَ ْعنَۃ سے پھٹکار اور رحمت ٰالہی سے دوری و محرومی ہے ،گويا دنيا ميں بھی وه رحمت
ٰالہی سے محروم اور آخرت ميں ميں بھی اس سے محروم ہی رہيں گے ،اگر ايمان نہ الئے۔
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٩٩۔ِ ٢ر ْف ًد انعام اور عطيے کو کہا جاتا ہے۔ يہاں لعنت کو رفد کہا گيا ہے۔ اسی لئے اسے برا
انعام قرار ديا گيا َمرْ فُوْ د وه انعام جو کسی کو ديا جائے۔ يہ الرفد کی تاکيد ہے۔
ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎۗ ِء اﻟْ ُﻘ ٰﺮي ﻧ َ ُﻘ ُّﺼ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣﳯْ َﺎ ﻗَﺎۗ ٌ َّو َﺣ ِﺼ ْﻴ ٌﺪ
١٠٠
ِٕ
بستيوں کی يہ بعض خبريں جنہيں ہم تيرے سامنے بيان فرما رہے ہيں ان ميں سے بعض تو
موجود ہيں اور بعض )کی فصليں( کٹ گئی ہيں )(١۔
صيْد بمعنی محصود سے
١٠٠۔ ١قائم سے مراد وه بستياں ،جو اپنی چھتوں پر قائم ہيں اور َح ِ
مراد وه بستياں جو کٹے ہوئے کھيتوں کی طرح نابود ہوگئيں۔ يعنی جن گزشتہ بستيوں کے
واقعات ہم بيان کر رہے ہيں ،ان ميں سے بعض تو اب بھی موجود ہيں ،جن کے آثار و کھنڈرات
نشان عبرت ہيں اور بعض بالکل ہی صفہ ہستی سے معدوم ہو گيئں اور ان کا وجود صرف
تاريخ کے صفحات پر باقی ره گيا ہے۔
َو َﻣﺎ َﻇﻠَ ْﻤﳯٰ ُ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏﻨَ ْﺖ َﻋﳯْ ُ ْﻢ ٰا ِﻟﻬَﳤُ ُ ُﻢ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﳾ ٍء ﻟ َّ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮ َرﺑ ّ َِﻚ ۭ َو َﻣﺎ َزاد ُْو ُ ْﱒ ﻏَ ْ َﲑ ﺗَ ْﺘ ِﺒ ْﻴ ٍﺐ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
١٠١
ہم نے ان پر کوئی ظلم نہيں کيا ) (١بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کيا ) (٢اور انہيں ان
کے معبودوں نے کوئی فائده نہ پہنچايا جنہيں وه ﷲ کے سوا پکارا کرتے تھے ،جب کہ تيرے
پروردگار کا حکم آپہنچا ،بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بﮍھايا )(٣
١٠١۔ ١ان کو عذاب اور ہالکت سے دو چار کر کے۔
١٠١۔ ٢کفر ومعاصی کا ارتکاب کر کے۔
١٠١۔ ٣جب کہ ان کا عقيده يہ تھا کہ يہ انہيں نقصان سے بچائيں گے اور فائده پہنچائيں گے۔
ليکن جب ﷲ کا عذاب آيا تو واضح ہوگيا کہ ان کا يہ عقيده فاسد تھا ،اور يہ بات ثابت ہوگئی کہ
ﷲ کے سوا کوئی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہيں۔
ﱓ َﻇﺎ ِﻟ َﻤ ٌﺔ ۭ ِا َّن َاﺧ َْﺬ ٗﻩٓ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ
١٠٢
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َاﺧ ُْﺬ َرﺑ ّ َِﻚ ِا َذا ٓ َاﺧ ََﺬ اﻟْ ُﻘ ٰﺮي َو ِ َ
تيرے پروردگار کی پکﮍ کا يہی طريقہ ہے جب کہ وه بستيوں کے رہنے والے ظالموں کو پکﮍتا
ہے بيشک اس کی پکﮍ دکھ دينے والی اور نہايت ) (١سخت ہے۔
١٠٢۔ ١يعنی جس طرح گزشتہ بستيوں کو ﷲ ٰ
تعالی نے تباه اور برباد کيا ،آئنده بھی وه ظالموں
کی اسی طرح گرفت کرنے پر قادر ہے۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا
ان ﷲ ليملی للظالم حتی اذا اخذه لم يفلتہ ﷲ ٰ
تعالی يقينا ً ظالم کو مہلت ديتا ہے ليکن جب اس کی
گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک گرتا ہے کہ پھر مہلت نہيں ديتا۔
١٠٣
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ ﺧ ََﺎف ﻋَ َﺬ َاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۭ ٰذ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ ٌم َّﻣ ْﺠ ُﻤ ْﻮ ٌع ۙ َّ ُهل اﻟﻨَّ ُﺎس َو ٰذ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ ٌم َّﻣ ْﺸﻬ ُْﻮ ٌد
يقينا ً اس ميں ) (١ان لوگوں کے لئے نشان عبرت ہے جو قيامت کے عذاب سے ڈرتے ہيں۔ وه
دن جس ميں سب لوگ جمع کئے جائيں گے اور وه ،وه دن ہے جس ميں سب حاضر کئے جائيں
گے )(٢۔
ٰ
١٠٣۔ ١يعنی مواخذه الہی ميں يا ان واقعات ميں جو عبرت و موعظبت کے لئے بيان کئے گئے
ہيں۔
١٠٣۔ ٢يعنی حساب اور بدلے کے لئے۔
َو َﻣﺎ ﻧ ُ َﺆ ِّﺧ ُﺮ ٗﻩٓ ِا َّﻻ ِ َﻻ َﺟﻞٍ َّﻣ ْﻌﺪُ ْو ٍد

Page 504 of 1441

١٠٤ۭ

Presented by Ziaraat.Com

اسے ہم ملتوی کرتے ہيں وه صرف ايک مدت معين تک ہے )(١
ٰ
١٠٤۔ ١يعنی قيامت کے دن ميں تاخير کی وجہ صرف يہ ہے کہ ﷲ تبارک و تعالی نے اس کے
لئے ايک وقت معين کيا ہوا ہے۔ جب وه وقت مقرر آ جائے گا ،تو ايک لمحے کی تاخير نہيں
ہوگی۔
١٠٥
ﻳ َ ْﻮ َم َ ْاي ِت َﻻ ﺗَ َﳫَّ ُﻢ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ ۚ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ ﺷَ ِﻘ ٌّﻲ َّو َﺳ ِﻌ ْﻴ ٌﺪ
جس دن وه آجائے گی مجال نہ ہوگی کہ ﷲ کی اجازت کے بغير کوئی بات بھی کر ) (١لے ،سو
ان ميں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نيک بخت۔
ٰ
١٠٥۔ ٤گفتگو نہ کرنے سے مراد ،کسی کو ﷲ تعالی سے کسی طرح کی بات يا شفاعت کرنے
کی ہمت نہيں ہوگی۔ اال يہ کہ وه اجازت دے دے۔ طويل حديث شفاعت ميں ہے۔ رسول ﷲ عليہ
وسلم نے فرمايا " اس دن انبياء کے عالوه کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی اور انبياء کی زبان
پر بھی اس دن صرف يہی ہوگا کہ يا ﷲ! ہميں بچا لے ،ہميں بچا لے '۔
ۙ ١٠٦

ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺷَ ُﻘ ْﻮا ﻓَ ِﻔﻲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َزِﻓ ْ ٌﲑ َّوﺷَ ﻬِ ْﻴﻖٌ
ليکن جو بدبخت ہوئے وه دوزخ ميں ہونگے وہاں چيخيں گے چالئيں گے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َو ْ َاﻻ ْر ُض ِا َّﻻ َﻣﺎ ﺷَ ﺎۗ َء َرﺑ ُّ َﻚ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻓَ َّﻌﺎ ٌل ِﻟ ّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ
١٠٧
ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ دَا َﻣ ِﺖ َّ
وه وہيں ہميشہ رہنے والے ہيں جب تک آسمان و زمين برقرار رہيں ) (١سوائے اس وقت کے
جو تمہارا رب چاہے ) (٢يقينا ً تيرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔
١٠٧۔ ١ان الفاظ سے بعض لوگوں کو يہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لئے جہنم کا عذاب
دائمی نہيں ہے بلکہ موقت ہے يعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان و زمين رہيں گے۔
ت السﱢمٰ ٰو ُ
ت َو ْاالَرْ ضُ ( اہل عرب کے روز مره کی
ليکن يہ بات صحيح نہيں۔ کيونکہ يہاں ) َما َد ا َم ِ
گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چيز کا دوام
ثابت کرنا مقصود ہوتا تو وه کہتے تھے )يہ چيز اسی طرح ہميشہ رہے گی۔ جس طرح آسمان و
زمين کا دوام ہے( اسی محاورے کو قرآن کريم ميں استعمال کيا گيا ہے ،جس کا مطلب يہ ہے کہ
اہل کفر و شرک جہنم ميں ہميشہ رہيں گے۔ جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدين فيھا کے الفاظ
سے ذکر کيا ہے۔ ايک دوسرا مفہوم اس کا يہ بھی بيان کی گيا ہے کہ آسمان و زمين سے مراد
جنس ہے۔ يعنی دنيا کے آسمان و زمين اور ہيں جو فنا ہو جائيں گے ليکن آخرت کے آسمان و
زمين ان کے عالوه اور ہوں گے ،جيسا کہ قران کريم ميں اس کی صراحت ہے) ،يَوْ َم تُبَ ﱠد ُل
ٰ
ض َوالسﱠمٰ ٰو ُ
ﱠار 48( 14۔ ابراہيم ،(48:اس دن يہ
ت َوبَ َر ُزوْ ا ِ ّ ِ ْال َو ِ
اح ِد ْالقَھ ِ
ْاالَرْ ضُ َغي َْر ْاالَرْ ِ
زمين دوسری زمين سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دئيے جائيں گے۔ اور آخرت کے
يہ آسمان وزمين ،جنت اور دوزخ کی طرح ہميشہ رہيں گے۔ اس آيت ميں يہی آسمان وزمين مراد
ہے نہ کہ دنيا کے آسمان وزمين جو فنا ہو جائيں گے۔ )ابن کثير( ان دونوں مفہوموں ميں سے
کوئی بھی مفہوم مراد لے ليا جائے ،آيت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور وه اشکال پيدا نہيں ہوتا
جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بيان کيے ہيں جنہيں اہل علم
مالحظہ فرما سکتے ہيں۔
١٠٧۔ ٢اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بيان کئے گئے ہيں۔ ان ميں سب سے زياده صحيح مفہوم
يہی ہے کہ يہ استثناء ان گناه گاروں کے لئے ہے جو اہل توحيد و اہل ايمان ہوں گے۔ اس اعتبار
سے اس سے ما قبل آيت ميں َشقِی کا لفظ عام يعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہوگا اور )اِ
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ﱡک( سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا اور َما َشآ ِء ميں َماَ ،م ْن کے معنی
ﱠال َما َشآ َء َرب َ
ميں ہے۔
١٠٨
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َو ْ َاﻻ ْر ُض ِا َّﻻ َﻣﺎ ﺷَ ﺎۗ َء َرﺑ ُّ َﻚ ۭ َﻋ َﻄﺎ ۗ ًء ﻏَ ْ َﲑ َﻣ ْﺠ ُﺬ ْو ٍذ
َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﺳ ِﻌﺪُ ْوا ﻓَ ِﻔﻲ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ دَا َﻣ ِﺖ َّ
ليکن جو نيک بخت کئے گئے وه جنت ميں ہونگے جہاں ہميشہ رہيں گے جب تک آسمان و
زمين باقی رہے مگر جو تيرا پروردگار چاہے ) (١يہ بے انتہا بخشش ہے )(٢۔
١٠٨۔  ١يہ استثناء بھی عصاة اہل ايمان کے لئے ہے۔ يعنی ديگر جنتيوں کی طرح يہ نافرمان
مومن ہميشہ سے جنت ميں نہيں رہيں ہوں گے ،بلکہ ابتدا ميں ان کا کچھ عرصہ جہنم ميں
گزرے گا اور پھر انبياء اور اہل ايمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت ميں داخل
کيا جائے گا ،جيسا کہ احاديث صحيحہ سے يہ باتيں ثابت ہيں۔
١٠٨۔ ٢غير مجذوذ کے معنی ہيں غير مقطوع۔ يعنی نہ ختم ہونے والی عطاء۔ اس جملے سے
يہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناه گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت ميں داخل کيا جائے گا ،يہ
دخول عارضی نہيں ،ہميشہ کے لئے ہوگا اور تمام جنتی ہميشہ ﷲ کی عطاء اور اس کی نعمتوں
سے لطف اندوز ہوتے رہيں گے ،اور يہ ہميشہ کيلئے جاری رہے گا۔ اس ميں کبھی انقطاع نہيں
ہوگا۔
ۧ ١٠٩

ﻓَ َﻼ ﺗ َُﻚ ِ ْﰲ ِﻣ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ۭ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِا َّﻻ َ َامك ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﱒ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َواِانَّ ﻟ َ ُﻤ َﻮﻓ ُّ ْﻮ ُ ْﱒ ﻧ َِﺼ ْﻴﳢَ ُ ْﻢ ﻏَ ْ َﲑ َﻣﻨْ ُﻘ ْﻮ ٍص
اس لئے آپ ان چيزوں سے شک و شبہ ميں نہ رہيں جنہيں يہ لوگ پوج رہے ہيں ،ان کی پوجا
تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا
پورا حصہ بغير کسی کمی کے دينے والے ہيں )(١
١٠٩۔ ١اس سے مراد وه عذاب ہے جس کے وه مستحق ہوں گے ،اس ميں کوئی کمی نہيں کی
جائے گی۔
١١٠
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ َو ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ُﻣ ِﺮﻳْ ٍﺐ
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻓَﺎ ْﺧ ُﺘ ِﻠ َﻒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َ ِﳇ َﻤ ٌﺔ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻟ َ ُﻘ ِ َ
موسی )عليہ السالم( کو کتاب دی۔ پھر اس ميں اختالف کيا گيا (١) ،اگر پہلے ہی آپ
يقينا ً ہم نے
ٰ
کے رب کی بات صادر نہ ہوگئی ہوتی تو يقينا ً ان کا فيصلہ کر ديا جاتا ) (٢انہيں تو اس ميں
سخت شبہ ہے۔
١١٠۔ ١يعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہيں مانا۔ يہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ پچھلے انبياء کے ساتھ بھی يہی معاملہ ہوتا آيا ہے ،کچھ لوگ ان پر ايمان النے والے ہوتے
اور دوسرے تکذيب کرنے والے۔ اس لئے آپ اپنی تکذيب سے نہ گھبرائيں۔
١١٠۔ ٢اس سے مراد يہ ہے کہ اگر ﷲ ٰ
تعالی نے پہلے ہی سے ان کے لئے عذاب کا ايک وقت
مقرر کيا ہوا نہ ہوتا تو وه انہيں فورا ہالک کر ڈالتا۔
َوا َِّن ُ ًّالك ﻟ َّ َّﻤﺎ ﻟ َ ُﻴ َﻮ ِﻓ ّﻴَﳯَّ ُ ْﻢ َرﺑ ُّ َﻚ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ١١١
يقينا ً ان ميں سے ہر ايک جب ان کے روبروجائے گا تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا
بدلہ دے گا بيشک وه جو کر رہے ہيں ان سے وه باخبر ہے۔
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻘ ْﻢ َ َامك ٓ ُا ِﻣ ْﺮ َت َو َﻣ ْﻦ اتَ َب َﻣ َﻌ َﻚ َو َﻻ ﺗ َْﻄﻐ َْﻮا ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ١١٢
پس آپ جمے رہيئے جيسا کہ آپ کو حکم ديا گيا ہے اور وه لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر
چکے ہيں خبردار تم حد سے نہ بﮍھنا ) (١ﷲ تمہارے تمام اعمال کا ديکھنے واال ہے۔
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١١٢۔ ١اس آيت ميں نبی اور اہل ايمان کو ايک تو استقامت کی تلقين کی جا رہی ہے ،جو دشمن
کے مقابلے کے لئے ايک بہت بﮍا ہتھيار ہے۔ دوسرے حد سے بﮍھ جانے سے روکا گيا ہے،
جو اہل ايمان کی اخالقی قوت اور رفعت کردار کے لئے بہت ضروری ہے۔ ٰ
حتی کہ يہ تجاوز،
دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہيں ہے۔
َو َﻻ ﺗَ ْﺮ َﻛ ُﻨ ْﻮٓا ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻓَﺘَ َﻤ َّﺴ ُ ُﲂ اﻟﻨَّ ُﺎر ۙ َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴫ ْو َن
١١٣
اهلل ِﻣ ْﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ُ َّﰒ َﻻ ﺗُ ْﻨ َ ُ
ديکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہيں جھکنا ورنہ تمہيں بھی )دوزخ کی( آگ لگ جائے گی )(١
اور ﷲ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھﮍا ہو سکے گا اور نہ تم مدد ديئے جاؤ گے۔
١١٣۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت
کرنا۔ اس سے ان کو يہ تأثر ملے گا کہ گويا تم ان کی دوسری باتوں کو بھی پسند کرتے ہو۔ اس
طرح يہ تمہارا ايک بہت بﮍا جرم بن جائے گا جو تمہيں بھی ان کے ساتھ ،نار جہنم کا مستحق
بنا سکتا ہے۔ اس سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ربط و تعلق کی بھی ممانعت نکلتی ہے ،اگر
مصلحت عامہ يا دينی منافع متقاضی ہوں۔ ايسی صورت ميں دل سے نفرت رکھتے ہوئے ان
سے ربط و تعلق کی اجازت ہوگی۔ جيسا کہ بعض احاديث سے واضح ہے۔
اﻟﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ۭ ٰذ ِ َكل ِذ ْﻛ ٰﺮي ِﻟ ٰ ّذل ِﻛ ِﺮْﻳ َﻦ
ۚ ١١٤

َو َا ِﻗ ِﻢ َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َﻃ َﺮ َ ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َو ُزﻟ َ ًﻔﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ۭ ِا َّن اﻟْ َﺤ َﺴﻨٰ ِﺖ ﻳُ ْﺬ ِﻫ ْ َﱭ َّ
دن کے دونوں سروں ميں نماز برپا رکھ اور رات کی کئی ساعتوں ميں بھی ) (١يقينا ً نيکياں
برائيوں کو دور کر ديتی ہيں ) (٢يہ نصيحت ہے نصيحت پکﮍنے والوں کے لئے۔
١١٤۔ ١دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب ،اور بعض نے عشاء اور مغرب
دونوں کا وقت مراد ليا ہے۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ ممکن ہے کہ يہ آيت معراج سے قبل
نازل ہوئی ہو ،جس ميں پانچ نمازيں فرض کی گئيں۔ کيونکہ اس سے قبل صرف دو ہی نما زيں
ضروری تھيں ،ايک طلوع شمس سے قبل اور ايک غروب سے قبل اور رات کے پچھلے پہر
ميں نماز تہجد۔ پھر نماز تہجد امت سے معاف کر دی گئی ،پھر اس کا وجوب بقول بعض آپ
سے بھی ساقط کر ديا گيا۔ )ابن کثير( وﷲ اعلم۔
١١٤۔ ٢جس طرح کہ احاديث ميں بھی اسے صراحت کے ساتھ بيان فرمايا گيا ہے۔ مثال پانچ
نمازيں ،جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ،ان کے مابين ہونے والے
گناہوں کو دور کرنے والے ہيں ،بشرطيکہ کبيره گناہوں سے اجتناب کيا جائے ،ايک اور حديث
ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' بتالؤ! اگر تم ميں سے کسی کے دروازے پر بﮍی
نہر ہو ،وه روزانہ اس ميں پانچ مرتبہ نہاتا ہو ،کيا اس کے بعد اس کے جسم پر ميل کچيل باقی
رہے گا؟ صحابہ نے عرض کيا ' نہيں' آپ نے فرمايا ' اسی طرح پانچ نمازيں ہيں ،ان کے
ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی گناہوں اور خطاؤں کو مٹا ديتا ہے '۔ )مسلم بخاری(
اهلل َﻻ ﻳُ ِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١١٥
َو ْاﺻ ِ ْﱪ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
آپ صبر کرتے رہيئے يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی نيکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہيں کرتا۔
ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ُاوﻟُ ْﻮا ﺑ َ ِﻘﻴَّ ٍﺔ ﻳَّﳯْ َ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ َﺴﺎ ِد ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِّﻣ َّﻤ ْﻦ َا ْ َﳒ ْﻴﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۚ َواﺗ َّ َﺒ َﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َﻣﺎ ٓ ُا ْﺗ ِﺮﻓُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ
١١٦
پس کيوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں ميں سے ايسے اہل خبر لوگ ہوئے جو زمين ميں
فساد پھيالنے سے روکتے ،سوائے ان چند کے جنہيں ہم نے ان ميں سے نجات دی تھی )(١
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ظالم لوگ تو اس چيز کے پيچھے پﮍ گئے جس ميں انہيں آسودگی دی گئی تھی اور وه گنہگار
تھے )(٢
١١٦۔  ١يعنی گزشتہ امتوں ميں ايسے نيک لوگ کيوں نہ ہوئے جو اہل شر اور اہل منکر کو
شر ،منکرات اور فساد سے روکتے؟ پھر فرمايا ،ايسے لوگ تھے تو سہی ،ليکن بہت تھوڑے۔
جنہيں ہم نے اس وقت نجات دے دی ،جب دوسروں کو عذاب کے ذريعے سے ہالک کيا گيا۔
١١٦۔ ٢يعنی يہ ظالم۔ اپنے ظلم پر قائم اور اپنی مد ہوشيوں ميں مست رہے ح ٰتی کہ عذاب نے
انہيں آ ليا۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن َرﺑ ُّ َﻚ ِﻟـﳱُ ْ ِ َ
كل اﻟْ ُﻘ ٰﺮي ﺑ ُِﻈ ْ ٍﲅ َّو َا ْﻫﻠُﻬَﺎ ُﻣ ْﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١١٧
آپ کا رب ايسا نہيں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہالک کر دے اور وہاں کے لوگ نيکوکار ہوں۔
َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء َرﺑ ُّ َﻚ ﻟ َ َﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻨَّ َﺎس ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة َّو َﻻ ﻳَ َﺰاﻟُ ْﻮ َن ُﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ِﻔ ْ َﲔ ١١٨ۙ
اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ايک ہی راه پر ايک گروه کر ديتا۔ وه تو برابر
اختالف کرنے والے ہی رہيں گے۔
 ١١٩
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َّر ِﺣ َﻢ َرﺑ ُّ َﻚ ۭ َو ِ ٰذل ِ َكل َﺧﻠَ َﻘﻬ ُْﻢ ۭ َوﺗَ َّﻤ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺔ َرﺑ ّ َِﻚ َ َﻻ ْﻣﻠَـــ َٔـ َّﻦ َ َهجﲌَّ َ ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ﻨَّ ِﺔ َواﻟﻨَّ ِﺎس َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ
بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے ،انہيں تو اس لئے پيدا کيا ہے (١) ،اور آپ کے رب
کی يہ بات پوری ہے کہ ميں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کروں گا )(٢
١١٩۔ ' ١اسی لئے ' کا مطلب بعض نے اختالف اور بعض نے رحمت ليا ہے۔ دونوں صورتوں
ميں مفہوم يہ ہوگا کہ ہم نے انسانوں کو آزمائش کے لئے پيدا کيا ہے۔ جو دين حق سے اختالف
کا راستہ اختيار کرے گا ،وه آزمائش ميں ناکام اور جو اسے اپنا لے گا ،وه کامياب اور رحمت
ٰالہی کا مستحق ہوگا۔
١١٩۔ ٢يعنی ﷲ کی تقدير اور قضاء ميں يہ بات ثبت ہے کہ کچھ لوگ ايسے ہونگے جو جنت
کے اور کچھ ايسے ہونگے جو جہنم کے مستحق ہوں گے اور جنت و جہنم کو انسانوں اور
جنوں سے بھر ديا جائے گا۔ جيسا کہ حديث ميں ہے ،نبی نے فرمايا ' جنت اور دوزخ آپس ميں
جھگﮍ پﮍيں ،جنت نے کہا ،کيا بات ہے کہ ميرے اندر وہی لوگ آئيں گے جو کمزور اور
معاشرے کے گرے پﮍے لوگ ہوں گے؟ ' جہنم نے کہا ميرے اندر تو بﮍے بﮍے جبار اور
متکبر قسم کے لوگ ہوں گے ﷲ ٰ
تعالی نے ،جنت سے فرمايا ' تو ميری رحمت کی مظہر ہے،
تيرے ذريعے سے ميں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں۔ اور جہنم سے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا تو
ميرے عذاب کی مظہر ہے تيرے ذريعے سے ميں جس کو چاہوں سزا دوں۔ ﷲ ٰ
تعالی جنت اور
دوزخ دونوں کو بھر دے گا۔ جنت ميں ہميشہ اس کا فضل ہوگا ،ح ٰتی کہ ﷲ ٰ
تعالی ايسی مخلوق
پيدا فرمائے گا جو جنت کے باقی مانده رقبے ميں رہے گی اور جہنم ،جہنميوں کی کثرت کے
باوجود نعره بلند کرے گی ،يہاں تک کہ ﷲ ٰ
تعالی اس ميں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم پکار
اٹھے گی قط قط وعزتک ،بس ،بس ،تيری عزت و جالل کی قسم ' )صحيح بخاری(
١٢٠
َو ُ ًّالك ﻧ َّ ُﻘ ُّﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎۗ ِء ُّاﻟﺮ ُﺳﻞِ َﻣﺎ ﻧُﺜَﺒ ّ ُِﺖ ِﺑ ٖﻪ ﻓُ َﺆادَكَ ۚ َو َﺟﺎۗ َءكَ ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ٌﺔ َّو ِذ ْﻛ ٰﺮي ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکين کے لئے بيان فرما رہے ہيں۔
آپ کے پاس اس سورت ميں بھی حق پہنچ چکا جو نصيحت و وعظ ہے مومنوں کے لئے۔
َوﻗُ ْﻞ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ْ َ
اﲻﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣ َﲀﻧ َ ِﺘ ُ ْﲂ ۭ ِاانَّ ٰ ِﲻﻠُ ْﻮ َن
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ايمان نہ النے والوں سے کہہ ديجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کئے جاؤ ہم بھی عمل ميں مشغول
ہيں۔
١٢٢
َواﻧْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْوا ۚ ِاانَّ ُﻣﻨْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْو َن
اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتطر ہيں )(١۔
١٢٢۔ ١يعنی عنقريب تمہيں پتہ چل جائے گا کہ حسن انجام کس کے حصے ميں آتا ہے اور يہ
بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالم لوگ کامياب نہيں ہونگے۔ چنانچہ يہ وعده جلد ہی پورا ہوا اور
ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمايا اور پوره جزيره عرب اسالم کے زير نگين آ گيا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ُﳇُّ ٗﻪ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪْ ُﻩ َوﺗ ََﻮ َّ ْ
ﰻ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﻣﺎ َرﺑ ُّ َﻚ ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۧ ١٢٣

َو ِ ٰ ّ ِهلل ﻏَ ْﻴ ُﺐ َّ
زمينوں اور آسمانوں کا علم غيب ﷲ ٰ
تعالی ہی کو ہے ،تمام معامالت کا رجوع بھی اسی کی
جانب ہے ،پس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہيے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہيے اور تم جو
کچھ کرتے ہو اس سے ﷲ ٰ
تعالی بےخبر نہيں۔

سورة يوسف
)سورة يوسف ۔ سوره نمبر  ١٢۔ تعداد آيات (١١١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟ ۗ ٰﺮ ۣ ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ
Ǻۣ
يہ روشن کتاب کی آيتيں ہيں۔
ِاانَّ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ُﻗ ْﺮ ٰءانً َﻋ َﺮِﺑ ًّﻴﺎ ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن Ą
يقينا ً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان ميں نازل فرمايا ہے کہ تم سمجھ سکو )(١
٢۔ ١آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد ،لوگوں کی ہدايت اور رہنمائی ہے اور يہ مقصد اس وقت
حاصل ہو سکتا ہے جب وه کتاب اس زبان ميں ہو جس کو وه سمجھ سکيں ،اس لئے ہر آسمانی
کتاب اس قومی زبان ميں نازل ہوئی ،جس قوم کی ہدايت کے لئے اتاری گئی تھی۔ قرآن کريم
کے مخاطب اول چونکہ عرب تھے ،اس لئے قرآن بھی عربی زبان ميں نازل ہوا عالوه ازيں
عربی زبان اپنی فصاحت و بالغت اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنيا کی بہترين زبان ہے۔ اس
لئے ﷲ ٰ
تعالی نے اس اشرف الکتاب )قرآن مجيد( کو اشرف اللغات )عربی( ميں اشرف الرسل
)حضرت محمد صلی ﷲ عليہ و سلم( پر اشرف المالئکہ )جبرائيل( کے ذريعے سے نازل فرمايا
اور مکہ ،جہاں اس کا آغاز ہوا ،دنيا کا اشرف ترين مقام ہے اور جس مہينے ميں نزول کی ابتدا
ہوئی وه بھی اشرف ترين مہينہ۔ رمضان ہے۔
َ ْﳓ ُﻦ ﻧ َ ُﻘ ُّﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َا ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ َﻘ َﺼ ِﺺ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ٰﮬ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ڰ َوا ِْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ﻟَ ِﻤ َﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ

Ǽ
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ہم آپ کے سامنے بہترين بيان ) (١پيش کرتے ہيں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب يہ قرآن
وحی کے ذريعے نازل کيا اور يقينا ً آپ اس سے پہلے بےخبروں ميں تھے )(٢۔
٣۔ ١قصص ،يہ مصدر ہے معنی ہيں کسی چيز کے پيچھے لگنا مطلب دلچسپ واقعہ ہے قصہ،
محض کہانی يا طبع زاد افسانے کو نہيں کہا جاتا بلکہ ماضی ميں گزر جانے والے واقعے کے
بيان کو قصہ کہا جاتا ہے۔ يہ گويا ماضی کا واقعی اور حقيقی بيان ہے اور اس واقع ميں حسد و
عناد کا انجام ،تائيد ٰالہی کی کرشمہ سازياں ،نفس اماره کی شورشيں اور سرکشيوں کا نتيجہ اور
ديگر انسانی عوارض و حوارث کا نہايت دلچسپ بيان اور عبرت انگيز پہلو ہيں ،اس لئے اس
قرآن نے احسن القصص)بہترين بيان( سے تعبير کيا ہے۔
ٰ
٣۔ ٢قرآن کريم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے نبی کريم عالم الغيب نہيں تھے ،ورنہ ﷲ تعالی
آپ کو بےخبر قرار نہ ديتا ،دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ آپ ﷲ کے سچے نبی ہيں کيونکہ آپ
پر وحی کے ذريعے سے ہی سچا واقعہ بيان کيا گيا ہے۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے ،کہ کسی
استاد سے سيکھ کر بيان فرما ديتے ،نہ کسی اور سے ہی ايسا تعلق تھا کہ جس سے سن کر
تاريخ کا يہ واقعہ اپنے اہم جزئيات کے ساتھ آپ نشر کر ديتے۔ يہ يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی ہی نے وحی
کے ذريعے سے آپ پر نازل فرمايا ہے جيسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔
َﴩ َﻛ ْﻮ َﻛ ًﺒﺎ َّواﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َر َا ْﻳﳤُ ُ ْﻢ ِ ْﱄ ٰ ِﲭ ِﺪ ْﻳ َﻦ Ć
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ ِا ِ ّ ْﱏ َر َاﻳْ ُﺖ َا َﺣﺪَ ﻋ َ َ
جب کہ يوسف ) (١نے اپنے باپ سے ذکر کيا کہ ابا جان ميں نے گياره ستاروں کو اور سورج
چاند کو ) (٢ديکھا کہ وه سب مجھے سجده کر رہے ہيں۔
٤۔ ١يعنی اے محمد! )صلی ﷲ عليہ وسلم( اپنی قوم کے سامنے يوسف عليہ السالم کا قصہ بيان
کرو ،جب اس نے اپنے باپ کو کہا باپ حضرت يعقوب عليہ السالم تھے ،جيسا کہ دوسرے مقام
پر صراحت ہے اور حديث ميں بھی يہ نسب بيان کيا گيا ہے۔ )يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن
ابراہيم(۔ اور حديث ميں نسب بيان کيا گيا ہے۔ الکريم ابن الکريم ابن الکريم ابن الکريم يوسف بن
يعقوب بن اسحاق بن ابراہيم )مسند احمد جلد  ،٢ص(٩٦
٤۔ ٢بعض مفسرين نے کہا ہے کہ گياره ستاروں سے مراد حضرت يوسف عليہ السالم کے
بھائی ہيں جو گياره تھے چاند سورج سے مراد ماں اور باپ ہيں اور خواب کی تعبير چاليس يا
اسی سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب يہ سارے بھائی اپنے والدين سميت مصر گئے اور
وہاں حضرت يوسف عليہ السالم کے سامنے سجده ريز ہوگئے ،جيسا کہ يہ تفصيل سورت کے
آخر ميں آئے گی۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰﺒُ َ َّﲏ َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺼ ْﺺ ُر ْء َايكَ ﻋَ ٰ ٓﲇ ِاﺧ َْﻮ ِﺗ َﻚ ﻓَﻴَ ِﻜ ْﻴﺪُ ْوا َ َكل َﻛ ْﻴﺪً ا ۭ ِا َّن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ِﻟ ْ ِﻼﻧ ْ َﺴ ِﺎن ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ Ĉ
يعقوب نے کہا پيارے بچے! اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائيوں سے نہ کرنا۔ ايسا نہ ہو کہ وه
تيرے ساتھ کوئی فريب کاری کريں ) (١شيطان تو انسان کا کھال دشمن ہے )(٢۔
٥۔ ١حضرت يعقوب عليہ السالم نے خواب سے اندازه لگا ليا کہ ان کا يہ بيٹا عظمت شان کا
حامل ہوگا ،اس لئے انہيں انديشہ ہوا کہ يہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی بھی اس کی
عظمت کا اندازه کر کے کہيں اسے نقصان نہ پہنچائيں ،بنا بريں انہوں نے يہ خواب بيان کرنے
سے منع فرمايا۔
٥۔ ٢يہ بھائيوں کے مکروفريب کی وجہ بيان فرما دی کہ شيطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے
اس لئے وه انسانوں کو بہکانے ،گمراه کرنے اور انہيں حسد و بغض ميں مبتال کرنے ميں ہر
وقت کوشاں اور تاک ميں رہتا ہے۔ چنانچہ يہ شيطان کے لئے بﮍا اچھا موقع تھا کہ وه حضرت
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يوسف عليہ السالم کے خالف بھائيوں کے دلوں ميں حسد اور بغض کی آگ بھﮍکا دے۔ جيسا کہ
فی الواقع بعد ميں اس نے ايسا ہی کيا اور حضرت يعقوب عليہ السالم کا انديشہ درست ثابت ہوا۔
ـﱲ ِﻧ ْﻌ َﻤﺘَ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َوﻋَ ٰ ٓﲇ ٰالِ ﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب َ َامك ٓ َاﺗَ َّﻤــﻬَﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﺑ َ َﻮﻳْ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوا ِْﲮ َٰﻖ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳚ َﺘ ِﺒ ْﻴ َﻚ َرﺑ ُّ َﻚ َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ َﻚ ِﻣ ْﻦ اتَ ْ ِوﻳْﻞِ ْ َاﻻ َﺣﺎ ِدﻳْ ِﺚ َوﻳُ ِ ُّ
Čۧ
َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ
اور اسی طرح تجھے ) (١تيرا پروردگار برگزيده کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی )يا خوابوں
کی تعبير( بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا ) (٢اور يعقوب کے
گھر والوں کو بھی ) (٣جيسے کہ اس نے پہلے تيرے دادا پردادا يعنی ابراہيم و اسحاق کو بھی
بھرپور اپنی رحمت دی ،يقينا ً تيرا رب بہت بﮍے علم واال اور زبردست حکمت واال ہے۔
٦۔  ١يعنی جس طرح تجھے تيرے رب نے نہايت عظمت واال خواب دکھانے کے لئے چن ليا،
اسی طرح تيرا رب تجھے برگزيدگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبير سکھائے گا۔ تاويل
االحاديث کے اصل معنی باتوں کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ يہاں خواب کی تعبير مراد ہے۔
٦۔ ٢اس سے مراد نبوت ہے جو يوسف عليہ السالم کو عطا کی گئی۔ يا وه انعامات ہيں جن سے
مصر ميں يوسف عليہ السالم نوازے گئے۔
٦۔ ٣اس سے مراد حضرت يوسف عليہ السالم کے بھائی ،ان کی اوالد وغيره ہيں ،جو بعد ميں
انعامات ٰالہی کے مستحق بنے۔
ﻟَﻘَﺪْ َﰷ َن ِ ْﰲ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َو ِاﺧ َْﻮ ِﺗ ٖ ٓﻪ ٰاﻳٰﺖٌ ِﻟ ّ َّﻠﺴﺎۗﯨ ِﻠ ْ َﲔ
Ċ
ِٕ
يقينا ً يوسف اور اس کے بھائيوں ميں دريافت کرنے والوں کے لئے )بﮍی( نشانياں ) (١ہيں۔
٧۔ ١يعنی اس قصے ميں ﷲ ٰ
تعالی کی عظيم قدرت اور نبی کريم کی نبوت کی صداقت کی بﮍی
نشانياں ہيں۔ بعض مفسرين نے يہاں ان بھائيوں کے نام اور ان کی تفصيل بھی بيان کی ہے۔
ِا ْذ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ُﻴ ْﻮ ُﺳ ُﻒ َو َاﺧ ُْﻮ ُﻩ َا َﺣ ُّﺐ ِا ٰ ٓﱄ َا ِﺑﻴْﻨَﺎ ِﻣﻨَّﺎ َو َ ْﳓ ُﻦ ﻋ ُْﺼ َﺒ ٌﺔ ۭ ِا َّن َا َابانَ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ِِۨﲔ
Ďښ
جب کہ انہوں نے کہا کہ يوسف اور اس کا بھائی ) (١بہ نسبت ہمارے ،باپ کو بہت زياده پيارے
ہيں حاالنکہ ہم )طاقتور( جماعت ) (٢ہيں ،کوئی شک نہيں کہ ہمارے ابا صريح غلطی ميں ہيں۔
٨۔ ' ١اس کا بھائی ' سے مراد بنيامين ہے۔
٨۔ ٢يعنی ہم دس بھائی طاقتور جماعت اور اکثريت ميں ہيں ،جب کہ يوسف عليہ السالم اور
بنيامين )جن کی ماں الگ تھی( صرف دو ہيں ،اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا
سرور ہيں۔
٨۔ ٣يہاں ضالل سے مراد غلطی ہے جو ان کے زعم کے مطابق باپ سے يوسف عليہ السالم
اور بنيامين سے زياده محبت کی صورت ميں صادر ہوئی۔
ا ْﻗـ ُﺘﻠُ ْﻮا ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َا ِو ْاﻃ َﺮ ُﺣ ْﻮ ُﻩ َا ْرﺿً ﺎ َّ ْﳜ ُﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َو ْﺟ ُﻪ َا ِﺑ ْﻴ ُ ْﲂ َوﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰﺻ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ
Ḍ
يوسف کو مار ہی ڈالو اسے کسی )نامعلوم( جگہ پھينک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف
تمہاری طرف ہی ہو جائے۔ اس کے بعد تم نيک ہو جانا )(١۔
٩۔ ١اس سے مراد تائب ہو جانا ہے يعنی کنوئيں ميں ڈال کر يا قتل کر کے ﷲ سے اس گناه کے
لئے توبہ کرليں گے۔
اﻟﺴـ َّﻴ َﺎر ِة ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ْ َﲔ
10
ﻗَﺎ َل ﻗَﺎۗﯨ ٌﻞ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮا ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َو َاﻟْ ُﻘ ْﻮ ُﻩ ِ ْﰲ ﻏَ ٰﻴﺒَ ِﺖ اﻟْ ُﺠ ِ ّﺐ ﻳَﻠْ َﺘ ِﻘ ْﻄ ُﻪ ﺑ َ ْﻌ ُﺾ َّ
ِٕ
ان ميں سے ايک نے کہا يوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنوئيں )کی تہ( ميں ڈال
آؤ کہ ) (١اسے کوئی )آتا جاتا( قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہيں کرنا ہی ہے تو يوں کرو )(٢۔
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١٠۔ ١جب کنويں کو اور َغيَابَۃ اس کی تہ اور گہرائی کو کہتے ہيں ،کنواں ويسے بھی گہرا ہی
ہوتا ہے اور اس ميں گری ہوئی چيز کسی کو نظر نہيں آتی۔ جب اس کے ساتھ کنويں کی گہرائی
کا بھی ذکر کيا تو گويا مبالغے کا اظہار کيا۔
١٠۔ ٢يعنی آنے جانے والے نو وارد مسافر ،جب پانی کی تالش ميں کنوئيں پر آئيں گے تو
ممکن ہے کسی کے علم ميں آ جائے کہ کنوئيں ميں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وه اسے نکال
کر اپنے ساتھ لے جائيں۔ يہ تجويز ايک بھائی نے ازراه شفقت پيش کی تھی۔ قتل کے مقابلے ميں
يہ تجويز واقعتا ہمدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے۔ بھائيوں کی آتش حسد اتنی بھﮍکی ہوئی
تھی کہ يہ تجويز بھی اس نے ڈرتے ڈرتے ہی پيش کی کہ اگر تمہيں کچھ کرنا ہی ہے تو يہ کام
اس طرح کر لو۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َاي َابانَ َﻣ َ َ
ﺎكل َﻻ اتَ ْ َﻣﻨَّﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َواِانَّ َ ٗهل ﻟ َ ٰﻨ ِﺼ ُﺤ ْﻮ َن
11
انہوں نے کہا ابا! آخر آپ يوسف )عليہ السالم( کے بارے ميں ہم پر اعتبار کيوں نہيں کرتے ہم
تو اس کے خير خواه ہيں )(١۔
١١۔ ١اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شايد اس سے قبل بھی برداران يوسف عليہ السالم نے يوسف
عليہ السالم کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر ديا ہوگا۔
َا ْر ِﺳ ْ ُهل َﻣ َﻌﻨَﺎ ﻏَﺪً ا ﻳ َّ ْﺮﺗَ ْﻊ َوﻳَﻠْ َﻌ ْﺐ َواِانَّ َ ٗهل ﻟ َ ٰﺤ ِﻔ ُﻈ ْﻮ َن
 12
کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھيج ديجئے کہ خوب کھائے پيئے اور کھيلے ) (١اس کی
حفاظت کے ہم ذمہ دار ہيں۔
١٢۔ ١کھيل اور تفريح کا رجحان ،انسان کی فطرت ميں شامل ہے۔ اسی لئے جائز کھيل اور
تفريح پر ﷲ ٰ
تعالی نے کسی دور ميں بھی پابندی عائد نہيں کی۔ اسالم ميں بھی اجازت ہے ليکن
مشروط۔ يعنی ايسے کھيل اور تفريح جائز جن ميں شرع قباحت نہ ہو يا محرمات تک پہنچنے کا
ذريعہ بنيں۔ چنانچہ حضرت يعقوب عليہ السالم نے بھی کھيل کود کی حد تک کوئی اعتراض
نہيں کيا۔ البتہ يہ خدشہ ظاہر کيا کہ تم کھيل کود ميں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھﮍيا کھا جائے،
کيونکہ کھلے ميدانوں اور صحراؤں ميں وہاں بھيﮍيئے عام تھے۔
ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ ﻟ َ َﻴ ْﺤ ُ ﻧﺰ ِ ْ ُٓﲏ َا ْن ﺗ َْﺬ َﻫ ُﺒ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ َو َاﺧ َُﺎف َا ْن َّ ْاي ُ َﳇ ُﻪ ِّاذلﺋْ ُﺐ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ٰﻏ ِﻔﻠُ ْﻮ َن
 13
)يعقوب عليہ السالم نے کہا( اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے يہ
بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت ميں اس بھيﮍيا کھا جائے۔
14
ﴪ ْو َن
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﯩ ْﻦ اَ َﳇَ ُﻪ ِّاذلﺋْ ُﺐ َو َ ْﳓ ُﻦ ﻋ ُْﺼ َﺒ ٌﺔ ِاانَّ ٓ ِا ًذا ﻟَّﺨٰ ِ ُ
ِٕ
انہوں نے جواب ديا کہ ہم جيسی )زور آور( جماعت کی موجودگی ميں بھی اگر اسے بھيﮍيا کھا
جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ) (١ہوئے۔
١٤۔ ١يہ باپ کو يقين داليا جا رہا ہے کہ يہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائيوں کی
موجودگی ميں بھيﮍيا يوسف عليہ السالم کو کھا جائے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َذ َﻫ ُﺒ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ َو َا ْ َﲨ ُﻌ ْﻮٓا َا ْن َّ ْﳚ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ِ ْﰲ ﻏَ ٰﻴﺒَ ِﺖ اﻟْ ُﺠ ِ ّﺐ ۚ َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ ُﺘﻨَ ِﺒ ّﺌَﳯَّ ُ ْﻢ ِ َاب ْﻣ ِﺮ ِ ْﱒ ٰﮬ َﺬا َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن
15
پھر جب اسے لے چلے اور سب نے ملکر ٹھان ليا اسے غير آباد گہرے کنوئيں کی تہ ميں
پھينک ديں ،ہم نے يوسف )عليہ السالم( کی طرف وحی کی کہ يقينا ً )وقت آرہا ہے کہ( تو انہيں
اس ماجرا کی خبر اس حال ميں دے گا کہ وه جانتے ہی نہ ہوں )(١
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١٥۔ ١قرآن کريم نہايت اختصار کے ساتھ واقعہ بيان کر رہا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ جب سوچے
سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے يوسف عليہ السالم کو کنويں ميں پھينک ديا ،تو ﷲ
ٰ
تعالی نے حضرت يوسف عليہ السالم کی تسلی اور حوصلے کے لئے وحی کی کہ گھبرانے کی
ضرورت نہيں ہے ،ہم تيری حفاظت ہی نہيں کريں گے بلکہ ايسے بلند مقام پر تجھے فائز کريں
گے کہ يہ بھائی بھيک مانگتے ہوئے تيری خدمت ميں حاضر ہونگے اور پھر تو انہيں بتائے گا
کہ تم نے اپنے ايک بھائی کے ساتھ اس طرح سنگ دالنہ معاملہ کيا تھا ،جسے سن کر وه حيران
اور پشيمان ہو جائيں گے۔ حضرت يوسف عليہ االسالم اس وقت اگرچہ بچے تھے ،ليکن جو
بچے ،نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ،ان پر بچپن ميں بھی وحی آ جاتی ہے
جيسے حضرت
عيسی و يح ٰيی وغيره عليہم السالم پر آئی۔
ٰ
َو َﺟﺎۗ ُء ْوٓا َا َاب ُ ْﱒ ِﻋﺸَ ﺎۗ ًء ﻳ َّ ْﺒ ُﻜ ْﻮ َن
ۭ 16

اور عشاء کے وقت )وه سب( اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َاي َابانَ ٓ ِاانَّ َذ َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻧ َ ْﺴﺘَﺒ ُِﻖ َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ ِﻋ ْﻨﺪَ َﻣﺘَﺎ ِﻋﻨَﺎ ﻓَﺎَ َ َﳇ ُﻪ ا ِّذلﺋْ ُﺐ ۚ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﺑ ُﻤﺆْ ِﻣ ٍﻦ ﻟَّﻨَﺎ َوﻟ َ ْﻮ ُﻛﻨَّﺎ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
17
اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس ميں دوڑ ميں لگ گئے اور يوسف )عليہ السالم( کو ہم نے
اسباب کے پاس چھوڑا تھا پس اسے بھيﮍيا کھا گيا ،آپ تو ہماری بات ن ٰہ مانيں گے ،گو ہم بالکل
سچے ہی ہوں )(١
١٧۔  ١يعنی اگر ہم آپ کے نزديک معتبر اور اہل صدق ہوتے ،تب بھی يوسف عليہ السالم کے
معاملے ميں آپ ہماری بات کی تصديق نہ کرتے ،اب تو ويسے ہماری حيثيت متہم افراد کی سی
ہے ،اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصديق کريں گے؟
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ َﻌ ُﺎن ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﺗ َِﺼ ُﻔ ْﻮ َن
18
َو َﺟﺎۗ ُء ْو ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ِﻤ ْﻴ ِﺼ ٖﻪ ﺑِﺪَ ٍم َﻛ ِﺬ ٍب ۭ ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ َﺳ َّﻮﻟ َ ْﺖ ﻟَ ُ ْﲂ َاﻧْ ُﻔ ُﺴ ُ ْﲂ َا ْﻣ ًﺮا ۭ ﻓَ َﺼ ْ ٌﱪ َ ِﲨ ْﻴ ٌﻞ ۭ َو ٰ ّ ُ
اور يوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر الئے تھے ،باپ نے کہا
يوں نہيں ،بلکہ تم نے اپنے دل ہی ميں سے ايک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بہتر ہے ،اور
تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر ﷲ ہی سے مدد کی طلب ہے۔
١٨۔ ١کہتے ہيں کہ ايک بکری کا بچہ ذبح کر کے يوسف عليہ السالم کی قميص خون ميں لت
پت کر لی اور يہ بھول گئے کہ بھيﮍيا اگر يوسف عليہ السالم کو کھاتا تو قميص کو بھی پھٹنا
تھا ،قميص ثابت کی ثابت ہی تھی جس کو ديکھ کر ،عالوه ازيں حضرت يوسف عليہ السالم کے
خواب اور فراست نبوت سے اندازه لگا کر حضرت يعقوب عليہ السالم نے فرمايا کہ يہ واقعہ
اس طرح پيش نہيں آيا جو تم بيان کر رہے ہو ،بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی يہ بات بنا لی ہے،
حضرت يعقوب اس کی تفصيل سے بےخبر تھے ،اس لئے سوائے صبر کے کوئی چاره اور ﷲ
کی مدد کے عالوه کوئی سہارا نہ تھا۔
١٨۔ ١منافقين نے جب حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کے افہام وارشاد کے جواب ميں فرمايا تھا۔ وﷲ ال اجدلی واللکم مثال اال ابا
يوسف )فصبر جميل وﷲ المستعان علی ماتصفون( ﷲ کی قسم ميں اپنے اور آپ لوگوں کے ليے
وہی مثال پاتی ہوں جس سے يوسف عليہ السالم کے باپ يعقوب عليہ السالم کو سابقہ پيش آيا تھا
اور انہوں نے فصبر جمعيل کہہ کر صبر کا راستہ اختيار کيا تھا ،يعنی ميرے ليے بھی سوائے
صبر کے کوئی چاره نہيں۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
ﴎ ْو ُﻩ ﺑِﻀَ ﺎﻋَ ًﺔ ۭ َو ٰ ّ ُ
َو َﺟﺎۗ َء ْت َﺳـ َّﻴ َﺎر ٌة ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠُ ْﻮا َو ِارد ُ َْﱒ ﻓَ َﺎد ْٰﱃ َدﻟْ َﻮ ٗﻩ ۭ ﻗَﺎ َل ﻳٰﺒُ ْ ٰ
ﴩي ٰﮬ َﺬا ﻏُ ٰ ٌﲅ ۭ َو َا َ ُّ
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اور ايک قافلہ آيا اور انہوں نے اپنے پانی النے والے کو بھيجا اس نے اپنا ڈول لٹکا ديا ،کہنے
لگا واه واه خوشی کی بات ہے يہ تو ايک لﮍکا ہے ) (١انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر
چھپا ليا ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی اس سے باخبر تھا جو وه کر رہے تھے۔
١٩۔ ١وارد اس شخص کو کہتے ہيں جو قافلے کے لئے پانی وغيره انتظام کرنے کی غرض
سے قافلے کے آگے آگے چلتا ہے تاکہ مناسب جگہ ديکھ کر قافلے کو ٹھيرايا جا سکے يہ وراد
)جب کنويں پر آيا اور اپنا ڈول نيچے لٹکايا تو حضرت يوسف عليہ السالم نے اس کی رسی پکﮍ
لی ،وارد نے ايک خوش شکل بچہ ديکھا تو اسے اوپر کھنچ ليا اور بﮍا خوش ہوا۔ ١٩۔٢بضاعۃ
سامان تجارت کو کہتے ہيں اسروه کا فاعل کون ہے؟ يعنی يوسف کو سامان تجارت سمجھ کر
چھپانے واال کون ہے؟ اس ميں اختالف ہے۔ حافظ ابن کثير نے برادران يوسف عليہ السالم کو
فاعل قرار ديا ہے مطلب يہ ہے کہ جب ڈول کے ساتھ يوسف عليہ السالم بھی کنويں سے باہر
نکل آئے تو وہاں يہ بھائی بھی موجود تھے ،تاہم انہوں نے اصل حقيقت کو چھپائے رکھا ،يہ
نہيں کہا کہ يہ ہمارا بھائی ہے اور حضرت يوسف عليہ السالم نے بھی قتل کے انديشے سے اپنا
بھائی ہونا ظاہر نہيں کيا بلکہ بھائيوں نے انہيں فروختنی قرار ديا تو خاموش رہے اور اپنا
فروخت ہونا پسند کر اليا۔ چنانچہ اس وارد نے اہل قافلہ کو يہ خوشخبری سنائی کہ ايک بچہ
فروخت ہو رہا ہے۔ مگر يہ بات سياق سے ميل کھاتی نظر نہيں آتی۔ ان کے برخالف امام
شوکانی نے اسروه کا فاعل وارد اور اس کے ساتھيوں کو قرار ديا ہے کہ انہوں نے يہ ظاہر
نہيں کيا کہ يہ بچہ کنويں سے نکال ہے کيونکہ اس طرح تمام اہل قافلہ اس سامان تجارت ميں
شريک ہو جاتے بلکہ اہل قافلہ کو انہوں نے جا کر يہ بتاليا کہ کنويں کے مالکوں نے يہ بچہ ان
کے سپرد کيا ہے تاکہ اسے وه مصر جا کر بيچ ديں۔ مگر اقرب ترين بات يہ ہے کہ اہل قافلہ نے
بچے کو سامان تجارت قرار دے کر چھپا ليا کہ کہيں اس کے عزيز واقارب اس کی تالش ميں
نہ آ پہنچيں۔ اور يوں لينے کے دينے پﮍ جائيں کيونکہ بچہ ہونا اور کنويں ميں پايا جانا اس بات
کی عالمت ہے کہ وه کہيں قريب ہی کا رہنے واال ہے اور کھيلتے کودتے آ گرا ہے۔
١٩۔٣يعنی يوسف عليہ السالم کے ساتھ يہ جو کچھ ہو رہا تھا ،ﷲ کو اس کا علم تھا۔ ليکن ﷲ نے
يہ سب کچھ اس ليے ہونے ديا کہ تقدير الہی بروئے کار آئے۔ عالوه ازيں اس ميں رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کے ليے اشاره ہے يعنی ﷲ ٰ
تعالی اپنے پيغمبر کو بتال رہا ہے کہ آپ کی قوم
کے لوگ يقينا ً ايذا پہنچا رہے ہيں اور ميں انہيں اس سے روکنے پر قادر بھی ہوں۔ ليکن ميں
اسی طرح انہيں مہلت دے رہا ہوں جس طرح برادران يوسف عليہ السالم کو مہت دی تھی۔ اور
پھر باآلخر ميں نے يوسف عليہ السالم کو مصر کے تخت پر جا بٹھايا اور اس کے بھائيوں کو
عاجز والچار کر کے اس کے دربار ميں کھﮍا کر ديا اے پيغمبر ايک وقت آئے گا کہ آپ بھی
اسی طرح سرخرو ہوں گے اور سرداران قريش آپ کے اشاره ابرو اور جنبش لب کے منتظر
ہوں گے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر يہ وقت جلد ہی آ پہنچا۔
اﱒ َﻣ ْﻌﺪُ ْو َد ٍة ۚ َو َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ َّاﻟﺰا ِﻫ ِﺪ ْﻳ َﻦ

ۧ 20
ﴍ ْو ُﻩ ِﺑﺜَ َﻤ ٍﻦ َ ْﲞ ٍﺲ د ََر ِ َ
َو َ َ
انہوں نے ) (١اسے بہت ہی ہلکی قيمت پر گنتی کے چند درہموں پر بيچ ڈاال ،وه تو يوسف کے
بارے ميں بہت ہی بےرغبت تھے )(٢
٢٠۔ ١بھائيوں يا دوسری تفسير کی رو سے اہل قافلہ نے بيچا۔
٢٠۔ ٢کيونکہ گری پﮍی چيز انسان کو يوں ہی کسی محنت کے بغير مل جاتی ہے ،اس لئے
چاہے وه کتنی بھی قيمتی ہو ،اس کی صحيح قدر وقيمت انسان پر واضح نہيں ہوتی۔
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ﴫ ِﻻ ْﻣ َﺮ َا ِﺗ ٖ ٓﻪ اَ ْﻛ ِﺮ ِﻣ ْﻲ َﻣﺜ ْٰﻮﯨ ُﻪ َﻋ ٰ ٓﴗ َا ْن ﻳ َّ ْﻨ َﻔ َﻌﻨَﺎ ٓ َا ْو ﻧَﺘَّ ِﺨ َﺬ ٗﻩ َو َ ًدلا ۭ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﻣﻜَّﻨَّﺎ ِﻟ ُﻴ ْﻮ ُﺳ َﻒ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۡ َو ِﻟ ُﻨ َﻌ ِﻠ ّ َﻤ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ اتَ ْ ِوﻳْﻞِ ْ َاﻻ َﺣﺎ ِدﻳْ ِﺚ ۭ
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذلي ْاﺷ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ِ ّﻣ ْ َ
َ
اهلل ﻏَﺎ ِﻟ ٌﺐ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻣ ِﺮﻩٖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ا ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
 21
َو ٰ ّ ُ
مصر والوں ميں سے جس نے اسے خريدا تھا اس نے اپنی بيوی ) (١سے کہا کہ اسے بہت
عزت و احترام کے ساتھ رکھو ،بہت ممکن ہے کہ يہ ہميں فائده پہنچائے يا اسے ہم اپنا بيٹا ہی بنا
ليں ،يوں ہم نے مصر کی سرزمين پر يوسف کا قدم جما ديا ) ،(٢کہ ہم اسے خواب کی تعبير کا
کچھ علم سکھا ديں۔ ﷲ اپنے ارادے پر غالب ہے ليکن اکثر لوگ بےعلم ہوتے ہيں۔
٢١۔ ١کہا جاتا ہے کہ مصر پر اس وقت ريان بن وليد حکمران تھا اور يہ عزيز مصر ،جس نے
يوسف عليہ السالم کو خريدا اس کا وزير خزانہ تھا ،اس کی بيوی کا نام بعض نے راعيل اور
بعض نے زليخا بتاليا ہے وﷲ اعلم۔
٢١۔ ٢يعنی جس طرح ہم نے يوسف عليہ السالم کو کنويں سے ظالم بھائيوں سے نجات دی ،اسی
طرح ہم نے يوسف عليہ السالم کو سرزمين مصر ميں ايک معقول اچھا ٹھکانا عطا کيا۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ ﺑَﻠَ َﻎ َا ُﺷﺪَّ ٗﻩٓ ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ُﺣ ْﳬًﺎ َّو ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ۭ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
22
جب )يوسف( پختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فيصلہ اور علم ديا ) (١ہم نيکوں
کاروں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔
٢٢۔ ١يعنی نبوت يا نبوت سے قبل کی دانائی اور قوت فيصلہ۔
َو َر َاو َدﺗْ ُﻪ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻫ َُﻮ ِ ْﰲ ﺑَﻴْﳤِ َﺎ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ َوﻏَﻠ َّ َﻘ ِﺖ ْ َاﻻﺑْ َﻮ َاب َوﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َﻫ ْﻴ َﺖ َ َكل ۭ ﻗَﺎ َل َﻣ َﻌﺎ َذ ٰ ّ ِ
اهلل ِاﻧ َّ ٗﻪ َر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺜ َْﻮ َاي ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ ٰ ّ
23
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
اس عورت نے جس کے گھر ميں يوسف تھے ،يوسف کو بہالنا پھسالنا شروع کيا کہ وه اپنے
نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازه بند کر کے کہنے لگی لو آجاؤ يوسف نے کہا ﷲ کی پناه!
وه ميرا رب ،مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کا بھال نہيں
ہوتا )(١۔
٢٣۔ ١يہاں سے حضرت يوسف عليہ السالم کا نيا امتحان شروع ہوا عزيز مصر کی بيوی ،جس
کو اس کے خاوند نے تاکيد کی تھی کہ يوسف عليہ السالم کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے،
وه حضرت يوسف عليہ السالم کے حسن و جمال پر فريفتہ ہوگئی اور انہيں دعوت گناه دينے
لگی ،جسے حضرت يوسف عليہ السالم نے ٹھکرا ديا۔
اﻟﺴ ْ ۗﻮ َء َواﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ َء ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ
24
َوﻟَﻘَﺪْ َﳘَّ ْﺖ ِﺑ ٖﻪ ۚ َو َ َّﱒ ﲠِ َﺎ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن َّرٰا ﺑُ ْﺮﻫ ََﺎن َرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ِﻟﻨَ ْ ِ
ﴫ َف َﻋ ْﻨ ُﻪ ُّ
اس عورت نے يوسف کی طرف کا قصد کيا اور يوسف اس ) (١کا قصد کرتے اگر وه اپنے
پروردگار کی دليل نہ ديکھتے ) (٢يونہی ہوا کہ ہم اس سے برائی اور بےحيائی دور کر ديں
) (٣بيشک وه ہمارے چنے ہوئے بندوں ميں سے تھا۔
ٰ
٢٤۔ ١بعض مفسرين نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ ) لَوْ َ ٓ
ال اَ ْن رﱠا بُرْ ھَانَ َرب ٖﱢه( 12۔يوسف(24:
ٰ
کا تعلق ماقبل يعنی وھم بھا سے نہيں بلکہ اس کا جواب محذوف ہے يعنی لوال ان را برھان ربہ
لفعل ماھم بہ اگر يوسف عليہ السالم ﷲ کی دليل نہ ديکھتے تو جس چيز کا قصد کيا تھا وه کر
گزرتے۔ يہ ترجمہ اکثر مفسرين کی تفسير کے مطابق ہے اور جن لوگوں نے اسے لَوْ َال کے
ساتھ جوڑ کر يہ معنی بيان کئے
ہيں کہ يوسف عليہ السالم نے قصد ہی نہيں کيا ،ان مفسرين نے اسے عربی اسلوب کے خالف
قرار ديا ہے۔ اور يہ معنی بيان کئے ہيں کہ قصد تو يوسف عليہ السالم نے بھی کر ليا تھا ليکن
ايک تو يہ اختياری نہيں تھا بلکہ عزيز مصر کی بيوی کی ترغيب اور دباؤ اس ميں شامل تھا۔
دوسرے يہ کہ گناه کا قصد کر لينا عصمت کے خالف نہيں ہے ،اس پر عمل کرنا عصمت کے
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خالف ہے )فتح القدير ،ابن کثير( مگر محققين اہل تفسير نے يہ معنی بيان کيے ہيں کہ يوسف
عليہ السالم بھی اس کا قصد کر ليتے۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ ديکھے ہوتے۔ يعنی انہوں نے
اپنے رب کی برہان ديکھ رکھی تھی۔ اس ليے عزيز مصر کی بيوی کا قصد ہی نہيں کيا۔ بلکہ
دعوت گناه ملتے ہی پکار اٹھے معاذ ﷲ۔ البتہ قصد نہ کرنے کے يہ معنی نہيں کہ نفس ميں
ہيجان اور تحريک ہی پيدا نہيں ہوئی۔ ہيجان اور تحريک پيدا ہو جانا الگ بات ہے۔ اور قصد کر
لينا الگ بات ہے اور حقيقت يہ ہے کہ اگر سرے سے ہيجان اور تحريک ہی پيدا نہ ہو تو ايسے
شخص کا گناه سے بچ جانا کوئی کمال نہيں۔ کمال تو تب ہی ہے کہ نفس کے اندر داعيہ اور
تحريک پيدا ہو اور پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناه سے بچ جائے۔ حضرت يوسف عليہ
السالم نے اسی کمال صبر و ضبط کا بےمثال نمونہ پيش فرمايا۔ ٢٤۔٢يہاں پہلی تفسير کے
مطابق لوالء کا جواب محذوف ہے لفعل ماھم بہ يعنی اگر يوسف عليہ السالم رب کی برہان
ديکھتے تو جو قصد کيا تھا کر گزرتے۔ يہ برہان کيا تھی؟ اس ميں مختلف اقوال ہيں۔ مطلب يہ
ہے کہ رب کی طرف سے کوئی ايسی چيز آپ کو دکھائی گئی کہ اسے ديکھ کر آپ نفس کے
داعيئے کے دبانے اور رد کرنے ميں کامياب ہوگئے۔ ﷲ ٰ
تعالی اپنے پيغمبروں کی اسی طرح
حفاظت فرماتا ہے۔
٢٤۔٣يعنی جس طرح ہم نے يوسف عليہ السالم کو برہان دکھا کر برائی يا اس کے ارادے سے
بچا ليا ،اسی طرح ہم نے اسے ہر معاملے ميں برائی اور بےحيائی کی باتوں سے دور رکھنے
کا اہتمام کيا۔ کيونکہ وه ہمارے چنے ہوئے بندوں ميں سے تھا۔
ﺎب َوﻗَﺪ َّْت ﻗَ ِﻤ ْﻴ َﺼ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ُدﺑُ ٍﺮ َّو َاﻟْ َﻔﻴَﺎ َﺳـ ّﻴِﺪَ ﻫَﺎ َ َدلا اﻟْ َﺒ ِﺎب ۭ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َﻣﺎ َﺟ َﺰا ۗ ُء َﻣ ْﻦ َا َرا َد ِ َابﻫ ِ َ
ْكل ُﺳ ْ ۗﻮ ًءا ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ ُّْﺴ َﺠ َﻦ َا ْو ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
25
َوا ْﺳﺘ َ َﺒ َﻘﺎ اﻟْ َﺒ َ
دونوں دروازے کی طرف دوڑے ) (١اور اس عورت نے يوسف کا کرتا پيچھے کی طرف سے
کھينچ کر پھاڑ ڈاال اور دروازے کے پاس اس کا شوہر دونوں کو مل گيا تو کہنے لگی جو
شخص تيری بيوی کے ساتھ برا اراده کرے بس اس کی سزا يہی ہے کہ اسے قيد کر ديا جائے يا
اور کوئی دردناک سزادی جائے )(٢۔
٢٥۔ ١جب حضرت يوسف عليہ السالم نے ديکھا کہ وه عورت برائی کے ارتکاب پر مصر ہے،
تو وه باہر نکلنے کے لئے دروازے کی طرف دوڑے ،يوسف عليہ السالم کے پيچھے انہيں
پکﮍنے کے لئے عورت بھی دوڑی۔ يوں دونوں دروازے کی طرف لپکے اور دوڑے۔
٢٥۔ ٢يعنی خاوند کو ديکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور مجرم تمام تر يوسف عليہ السالم کو
قرار دے کر ان کے لئے سزا بھی تجويز کر دی۔ حاالنکہ صورت حال اس کے برعکس تھی،
مجرم خود تھی جب کہ حضرت يوسف عليہ السالم بالکل بےگناه اور برائی سے بچنے کے
خواہش مند اور اس کے لئے کوشاں تھے۔
26
ﴘ َوﺷَ ﻬِﺪَ ﺷَ ﺎ ِﻫ ٌﺪ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ ۚ ِا ْن َﰷ َن ﻗَ ِﻤ ْﻴ ُﺼ ٗﻪ ﻗُ َّﺪ ِﻣ ْﻦ ﻗُ ُﺒﻞٍ ﻓَ َﺼﺪَ ﻗَ ْﺖ َوﻫ َُﻮ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ
ﱓ َر َاو َدﺗ ِ ْْﲏ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِ ْ
ﻗَﺎ َل ِ َ
يوسف نے کہا يہ عورت ہی مجھے پھسال رہی تھی ) (١اور عورت کے قبيلے کے ہی کے ايک
شخص نے گواہی دی ) (٢کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور
يوسف جھوٹ بو لنے والوں ميں سے ہے۔
٢٦۔ ١حضرت يوسف عليہ السالم نے جب ديکھا کہ وه عورت تمام الزام ان پر ہی دھر رہی ہے
صورت حال واضح کر دی اور کہا کہ مجھے برائی پر مجبور کرنے والی يہی ہے۔ ميں اس
سے بچنے کے لئے باہر دروازے کی طرف بھاگتا ہوا آيا ہوں۔
٢٦۔ ٢يہ انہی کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے يہ فيصلہ کيا۔ فيصلے کو يہاں
شہادت کے لفظ سے تعبير کيا گيا ،کيونکہ معاملہ ابھی تحقيق طلب تھا۔ شير خوار بچے کی
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شہادت والی بات مستند روايات سے ثابت نہيں۔ صحيحين ميں تين شير خوار بچوں کے بات
کرنے کی حديث ہے جن ميں يہ چوتھا نہيں ہے جس کا ذکر اس مقام پر کيا جاتا ہے۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 27
َوا ِْن َﰷ َن ﻗَ ِﻤ ْﻴ ُﺼ ٗﻪ ُﻗﺪَّ ِﻣ ْﻦ ُدﺑُ ٍﺮ ﻓَ َﻜ َﺬﺑ َ ْﺖ َوﻫ َُﻮ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اور اگر اس کا کرتہ پيچھے کی جانب سے پھاڑا گيا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور يوسف
سچوں ميں سے ہے۔
28
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َرٰا ﻗَ ِﻤ ْﻴ َﺼ ٗﻪ ﻗُ َّﺪ ِﻣ ْﻦ ُدﺑُ ٍﺮ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ َﻛ ْﻴ ِﺪ ُﻛ َّﻦ ۭ ِا َّن َﻛ ْﻴﺪَ ُﻛ َّﻦ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ
خاوند نے جو ديکھا کہ يوسف کا کرتہ پيٹھ کی جانب سے پھاڑا گيا ہے تو صاف کہہ ديا يہ تو
عورتوں کی چال بازی ہے ،بيشک تمہاری چال بازی بہت بﮍی ہے )(١
٢٨۔ ١يہ عزيز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بيوی کی حرکت قبيحہ ديکھ کر عورتوں کی
بابت کہا ،يہ نہ ﷲ کا قول ہے نہ ہر عورت کے بارے ميں صحيح ،اس لئے اسے ہر عورت پر
چسپاں کرنا اور اس بنياد پر عورت کو مکر وفريب کا پتال باور کرانا ،قرآن کا ہرگز منشا نہيں
ہے۔ جيسا کہ بعض لوگ اس جملے سے عورت کے بارے ميں يہ تاثر ديتے ہيں۔
َ۫وا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ِﺮ ْي ِ َذلﻧْۢﺒ ِِﻚ ښ ِاﻧ َِّﻚ ُﻛ ْﻨ ِﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِﻄـ ْ َﲔ

ۧ 29
ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ َا ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ْﻦ ٰﮬ َﺬا
ِٕ
يوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو ) (١اور )اے عورت( تو اپنے گناه سے توبہ کر ،بيشک تو
گنہگاروں ميں سے ہے )(٢۔
٢٩۔ ١يعنی اس کا چرچا مت کرو۔
٢٩۔ ٢اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزيز مصر پر حضرت يوسف عليہ السالم کی پاک دامنی
واضح ہو گئی تھی۔
30
َوﻗَﺎ َل ِﻧ ْﺴ َﻮ ٌة ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ا ْﻣ َﺮ َا ُت اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ ﺗُ َﺮا ِو ُد ﻓَ ٰﺘ َﺎ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ ﻗَﺪْ ﺷَ َﻐ َﻔﻬَﺎ ُﺣﺒًّﺎ ۭ ِاانَّ ﻟ َ َ ٰﲊ َﺎ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ
اور شہر کی عورتوں ميں چرچا ہونے لگا کہ عزيز کی بيوی اپنے )جوان( غالم کو اپنا مطلب
نکالنے کے لئے بہالنے پھسالنے ميں لگی رہتی ہے ،ان کے دل ميں يوسف کی محبت بيٹھ گئی
ہے ،ہمارے خيال ميں تو وه صريح گمراہی ميں ہے )(١۔
٣٠۔ ١جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپا يا نہيں جا سکتا  ،عشق و محبت کا معاملہ بھی ايسا
ہی ہے۔ گو عزيز مصر نے حضرت يوسف عليہ السالم کو اسے نظر انداز کرنے کی تلقين کی
اور يقينا ً آپ کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہيں آيا ہوگا اس کے باوجود يہ واقعہ
جنگل کی آگ کی طرح پھيل گيا اور زنان مصر ميں اس کا چرچا عام ہو گيا ،عورتيں تعجب
کرنے لگيں کی عشق کرنا تھا تو کسی پيکر حسن و جمال سے کيا جاتا ،يہ کيا اپنے ہی غالم پر
زليخا فريفتہ ہو گئی ،يہ تو اس کی ہی نادانی ہے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َ ِﲰ َﻌ ْﺖ ِﺑ َﻤ ْﻜ ِﺮ ِﻫ َّﻦ َا ْر َﺳﻠَ ْﺖ ِاﻟ َﳱْ ِ َّﻦ َو َا ْﻋ َﺘﺪَ ْت ﻟَﻬ َُّﻦ ُﻣﺘَّ َﲀً َّو ٰاﺗ َْﺖ ُ َّ
ﰻ َوا ِﺣﺪَ ٍة ِ ّﻣﳯْ ُ َّﻦ ِﺳ ِﻜّ ْﻴﻨًﺎ َّوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ اﺧ ُْﺮ ْج ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َاﻳْﻨَ ٗ ٓﻪ اَ ْﻛ َ ْ ﻧﱪ َ ٗﻪ َوﻗَ َّﻄ ْﻌ َﻦ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ َّﻦ ۡ َو ُﻗﻠْ َﻦ
َﴩا ۭ ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ َﻣ َ ٌ
كل َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ
31
َﺣ َﺎش ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ٰﮬ َﺬا ﺑ َ ً
اس نے جب ان کی اس فريب پر غيبت کا حال سنا تو انہيں بلوا بھيجا ) (١اور ان کے لئے ايک
مجلس مرتب کی ) (٢اور ان ميں سے ہر ايک کو چھری دی۔ اور کہا اے يوسف ان کے سامنے
چلے آؤ ) (٣ان عورتوں نے جب اسے ديکھا تو بہت بﮍا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لئے ) (٤اور
زبانوں سے نکل گيا کہ ما شاءﷲ! يہ انسان تو ہرگز نہيں ،يہ تو يقينا ً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ
ہے۔
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٣١۔ ١زنان مصر کی غائبانہ باتوں اور طعن و مالمت کو مکر سے تعبير کيا گيا ،جس کی وجہ
سے بعض مفسرين نے يہ بيان کيا ہے کہ ان عورتوں کو بھی يوسف کے بےمثال حسن و جمال
کی اطالعات پہنچ چکی تھيں۔
چنانچہ وه اس پيکر حسن کو ديکھنا چاہتی تھيں چنانچہ وه اپنے اس مکر خفيہ تدبير ميں کامياب
ہوگئيں اور امرأة العزيز نے يہ بتالنے کے ليے کہ ميں جس پر فريفتہ ہوئی ہوں ،محض ايک
غالم يا عام آدمی نہيں ہے بلکہ ظاہر و باطن کے ايسے حسن سے آراستہ ہے کہ اسے ديکھ کر
نقد دل و جان ہار جانا کوئی انہونی بات نہيں ،لہذا ان عورتوں کی ضيافت کا اہتمام کيا اور انہيں
دعوت طعام دی۔
٣١۔ ٢يعنی ايسی نشست گاہيں بنائيں جن ميں تکئے لگے ہوئے تھے ،جيسا کہ آج کل بھی
عربوں ميں ايسی فرشی نشست گاہيں عام ہيں۔ حتی کہ ہوٹلوں اور ريستورانوں ميں بھی ان کا
اہتمام ہے۔
٣١۔ ٣يعنی حضرت يوسف عليہ السالم کو پہلے چھپائے رکھا ،جب سب عورتوں نے ہاتھوں
ميں چھرياں پکﮍ ليں تو امراة العزيز )زليخا( نے حضرت يوسف عليہ السالم کو مجلس ميں
حاضر ہونے کا حکم ديا۔
٣١۔ ٤يعنی حسن يوسف عليہ السالم کی جلوه آرائی ديکھ کر ايک تو ان کے عظمت و جالل شان
کا اعتراف کيا اور دوسرے ،ان پر بےخودی کی ايسی کيفيت طاری ہوئی کہ چھرياں اپنے
ہاتھوں پر چال ليں۔ جس سے ان کے ہاتھ زخمی اور خون آلوده ہوگئے۔ حديث ميں آتا ہے کہ
حضرت يوسف عليہ السالم کو نصف حسن ديا گيا ہے )صحيح مسلم(
٣١۔۵اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ فرشتے شکل وصورت ميں انسان سے بہتر يا افضل ہيں۔
کيونکہ فرشتوں کو تو انسانوں نے ديکھا ہی نہيں ہے۔ عالوه ازيں انسان کے بارے ميں تو ﷲ
ٰ
تعالی نے خود قرآن کريم ميں صراحت کی ہے کہ ہم نے اسے احسن تقويم بہترين انداز ميں پيدا
کيا ہے۔ ان عورتوں نے بشريت کی نفی محض اس ليے کی کہ انہوں نے حسن وجمال کا ايک
ايسا پيکر ديکھا تھا جو انسانی شکل ميں کبھی ان کی نظروں سے نہيں گزرا تھا اور انہوں نے
فرشتہ اس ليے قرار ديا کہ عام انسان يہی سمجھتا ہے فرشتے ذات وصفات کے لحاظ سے ايسی
شکل رکھتے ہيں جو انسانی شکل سے باالتر ہے۔ اس سے يہ معلوم ہوا کہ انبياء کی غير
معمولی خصوصيات و امتيازات کی بناء پر انہيں انسانيت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دينا،
ہر دور کے ايسے لوگوں کا شيوه رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے ناآشنا ہوتے ہيں۔
32
اﻟﺼ ِﻐ ِﺮْﻳ َﻦ
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ﻓَ ٰﺬ ِﻟ ُﻜ َّﻦ َّ ِاذل ْي ﻟُ ْﻤ ُﺘﻨ َّ ِ ْﲏ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َوﻟَﻘَﺪْ َر َاو ْدﺗ ُّ ٗﻪ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻌ َﺼ َﻢ ۭ َوﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﻔ َﻌ ْﻞ َﻣﺎ ٓ ٰا ُﻣ ُﺮ ٗﻩ ﻟَﻴ ُْﺴ َﺠ َ َّﲍ َوﻟَ َﻴ ُﻜ ْﻮانً ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
ِٕ
اس وقت عزيز مصر کی بيوی نے کہا ،يہی ہيں جن کے بارے ميں تم مجھے طعنے دے رہی
تھيں ) (١ميں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا ،ليکن يہ بال بال بچا رہا ،اور جو
کچھ ميں اسے کہہ رہی ہوں اگر يہ نہ کرے گا تو يقينا ً يہ قيد کر ديا جائے گا اور بيشک يہ بہت
ہی بےعزت ہوگا )(٢۔
٣٢۔  ١جب زليخا نے ديکھا اس کی چال کامياب رہی ہے اور عورتيں يوسف عليہ السالم کے
جلوه حسن آراء سے مد ہوش ہوگئيں تو کہنے لگی ،کہ اس کی ايک جھلک سے تمہارا يہ حال
ہو گيا ہے تو کيا تم اب بھی مجھے اس کی محبت ميں گرفتار ہونے پر طعنہ زنی کروگی؟ يہی
وه غالم ہے جس کے بارے ميں تم مجھے مالمت کرتی ہو۔
٣٢۔ ٢عورتوں کی مد ہوشی ديکھ کر اس کو مزيد حوصلہ ہو گيا اور شرم و حيا کے سارے
حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ايک مرتبہ پھر اظہار کيا۔
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33
َﴫ ْف َﻋ ِ ّ ْﲏ َﻛ ْﻴﺪَ ﻫ َُّﻦ َا ْﺻ ُﺐ ِاﻟ َﳱْ ِ َّﻦ َواَ ُﻛ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﺠﻬِ ِﻠ ْ َﲔ
اﻟﺴ ْﺠ ُﻦ َا َﺣ ُّﺐ ِا َ َّﱄ ِﻣ َّﻤﺎ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧ ِ ْ َٓﲏ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۚ َوا َِّﻻ ﺗ ْ ِ
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِ ّ
يوسف نے دعا کی اے ميرے پروردگار! جس بات کی طرف يہ عورت مجھے بال رہی ہے اس
سے تو مجھے جيل خانہ بہت پسند ہے ،اگر تو نے ان کا فن فريب مجھ سے دور نہ کيا تو ميں
ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں ميں جا ملوں گا )(١۔
٣٣۔ ١حضرت يوسف عليہ السالم نے يہ دعا اپنے دل ميں کی۔ اس لئے کہ ايک مومن کے لئے
دعا بھی ايک ہتھيار ہے۔ حديث ميں آتا ہے ،سات آدميوں کو قيامت والے دن عرش کا سايہ عطا
فرمائے گا ،ان ميں سے ايک وه شخص ہے جسے ايک ايسی عورت دعوت گناه دے جو حسن و
جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاه و منصب کی حامل ہو۔ ليکن وه اس کے جواب ميں کہہ دے کہ
ميں تو ' ﷲ '
سے ڈرتا ہوں )صحيح بخاری(
34
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ َ
ﺎب َ ٗهل َرﺑ ُّ ٗﻪ ﻓَ َ َ
ﴫ َف َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻛ ْﻴﺪَ ﻫ َُّﻦ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پيچ اس سے پھير ديئے ،يقينا ً
وه سننے واال جاننے واال ہے۔
ُ َّﰒ ﺑَﺪَ ا ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َر َا ُوا ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟَﻴ َْﺴ ُﺠ ُﻨﻨَّ ٗﻪ َﺣ ٰ ّﱵ ِﺣ ْ ٍﲔ ۧ 35

پھر ان تمام نشانيوں کے ديکھ لينے کے بعد بھی انہيں يہی مصلحت معلوم ہوئی کہ يوسف کو
کچھ مدت کے لئے قيد خانہ ميں رکھيں )(١۔
٣٥۔ ١عفت و پاک دامنی واضح ہو جانے کے باوجود يوسف عليہ السالم کو حوالہ زنداں کرنے
ميں يہی مصلحت ان کے پيش نظر ہو سکتی تھی کہ عزيز مصر حضرت يوسف عليہ السالم کو
اپنی بيوی سے دور رکھنا چاہتا ہوگا تاکہ وه دوباره يوسف عليہ السالم کو اپنے دام ميں پھنسانے
کی کوشش نہ کرے جيسا کہ وه ايسا اراده رکھتی تھی۔
ﰻ َّ
ﳼ ﺧ ْ ًُﱫا اتَ ْ ُ ُ
اﻟﻄ ْ ُﲑ ِﻣﻨْ ُﻪ ۭ ﻧ َ ِ ّﺒﺌْﻨَﺎ ِﺑ َﺘ ْﺎ ِوﻳْ ِ ٖـهل ۚ ِاانَّ ﻧَ ٰﺮ َﯨﻚ
ْﴫ َ ْﲬ ًﺮا ۚ َوﻗَﺎ َل ْ ٰاﻻﺧ َُﺮ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰر ِ ْ ٓ
اﻟﺴ ْﺠ َﻦ ﻓَﺘَ ٰ ِﲔ ۭ ﻗَﺎ َل َا َﺣﺪُ ُ َﳘﺎ ٓ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰر ِ ْ ٓ
ﯨﲏ َاﻋ ِ ُ
ﯨﲏ َا ْ ِﲪ ُﻞ ﻓَ ْﻮ َق َرْا ِ ْ
َو َد َﺧ َﻞ َﻣ َﻌ ُﻪ ِ ّ
36
ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جيل خانے ميں داخل ہوئے ،ان ميں سے ايک نے کہا کہ ميں
نے خواب ميں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ديکھا ہے ،اور دوسرے نے کہا ميں نے اپنے آپ کو
ديکھا ہے کہ ميں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہيں ،ہميں آپ اس
کی تعبير بتائيے ،ہميں تو آپ خوبيوں والے شخص دکھائی ديتے ہيں )(١۔
٣٦۔ ١يہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے تعلق رکھتے تھے۔ ايک شراب پالنے پر معمور تھا
اور دوسرا نان بھائی تھا ،کسی حرکت پر دونوں کو قيد ميں ڈال ديا تھا۔ حضرت يوسف عليہ
ٰ
تقوی و راست بازی
السالم ﷲ کے پيغمبر تھے ،دعوت و تبليغ کے ساتھ ساتھ عبادت و رياضت
اور اخالق و کردار کے لحاظ سے جيل ميں ديگر تمام قيديوں سے ممتاز تھے عالوه ازيں
خوابوں کی تعبير کا خصوصی علم اور ملکہ ﷲ نے ان کو عطا فرمايا تھا۔ ان دونوں نے خواب
ديکھا تو قدرتی طور پر حضرت يوسف عليہ السالم کی طرف انہوں نے رجوع کيا اور کہا ہميں
آپ محسنين ميں سے نظر آتے ہيں ،ہميں ہمارے خوابوں کی تعبير بتائيں۔ محسن کے ايک معنی
بعض نے يہ بھی کئے ہيں کہ خواب کی تعبير آپ اچھی کر ليتے ہيں۔
ﻗَﺎ َل َﻻ َ ْاي ِﺗ ْﻴ ُﳬَﺎ َﻃ َﻌﺎ ٌم ﺗُ ْﺮ َز ٰﻗ ِﻨ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ﻧ َ َّﺒ ْﺎﺗُ ُﳬَﺎ ِﺑ َﺘ ْﺎ ِوﻳْ ِ ٖـهل ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن َّ ْاي ِﺗ َﻴ ُﳬَﺎ ۭ ٰذ ِﻟ ُﳬَﺎ ِﻣ َّﻤﺎ ﻋَﻠ َّ َﻤ ِ ْﲏ َر ِ ّ ْﰊ ۭ ِا ِ ّ ْﱏ ﺗَ َﺮ ْﻛ ُﺖ ِﻣ َّ َةل ﻗَ ْﻮ ٍم َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُ ْﱒ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ْﱒ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن
37
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يوسف نے کہا تمہيں جو کھانا ديا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ميں تمہيں
اس کی تعبير بتال دوں گا يہ سب اس علم کی بدولت ہے جو ميرے رب نے سکھايا ہے (١) ،ميں
نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ ديا ہے جو ﷲ پر ايمان نہيں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر
ہيں(٢٠۔
٣٧۔ ١يعنی ميں جو تعبير بتالؤں گا ،وه کاہنوں اور نجوميوں کی طرح ظن و تخمين پر مبنی نہيں
ہوگی ،جس ميں خطا اور نيکی دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ بلکہ ميری تعبير يقينی علم پر مبنی
ہوگی جو ﷲ کی طرف سے مجھے عطا کيا گيا ہے ،جس ميں غلطی کا امکان ہی نہيں۔
٣٧۔ ٢يہ الہام اور علم ٰالہی )جن سے آپ کو نوازا گيا( کی وجہ بيان کی جا رہی ہے کہ ميں نے
ان لوگوں کا مذہب چھوڑ ديا جو ﷲ اور آخرت پر يقين نہيں رکھتے ،اس کے صلے ميں ﷲ
ٰ
تعالی کے يہ انعامات مجھ پر ہوئے۔
ﳾ ٍء ۭ ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َوﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ
َواﺗ َّ َﺒ ْﻌ ُﺖ ِﻣ َّ َةل ٰا َابۗ ِء ْ ٓي ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوا ِْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب ۭ َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧ ُّ ْﴩِكَ ِاب ٰ ّ ِهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن
38
ميں اپنے باپ دادوں کے دين کا پابند ہوں ،يعنی ابراہيم و اسحاق اور يعقوب کے دين کا )(١
ہميں ہرگز يہ سزاوار نہيں کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شريک کريں ) (٢ہم پر اور
تمام اور لوگوں پر ﷲ ٰ
تعالی کا يہ خاص فضل ہے ،ليکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہيں۔
٣٨۔ ١اجداد کو بھی آباء کہا ،اس لئے کہ وه بھی آباء ہی ہيں۔ پھر ترتيب ميں جد ٰ
اعلی )ابراہيم
عليہ السالم( پھر جد اقرب )اسحاق عليہ السالم( اور پھر باپ )يعقوب عليہ السالم( کا ذکر کيا،
يعنی پہلے۔ پہلی اصل ،پھر دوسری اصل اور پھر تيسری اصل بيان کی۔
٣٨۔ ٢وہی توحيد کی دعوت اور شرک کی ترديد ہے جو ہر نبی کی بنيادی اور اولين تعليم اور
دعوت ہوتی ہے۔

ۭ 39
اهلل اﻟْ َﻮا ِﺣﺪُ اﻟْ َﻘﻬ َُّﺎر
اﻟﺴ ْﺠ ِﻦ َء َا ْر َاببٌ ُّﻣﺘَ َﻔ ّ ِﺮ ُﻗ ْﻮ َن ﺧ ْ ٌَﲑ َا ِم ٰ ّ ُ
ﻳٰ َﺼﺎ ِﺣ َ ِﱯ ِّ
اے ميرے قيد خانے کے ساتھيو! ) (١کيا متفرق کئی ايک پروردگار بہتر ہيں؟ ) (٢يا ايک ﷲ
زبردست طاقتور۔
٣٩۔ ١قيد خانے کے ساتھی۔ اسلئے قرار ديا کہ يہ سب ايک عرصے سے جيل ميں محبوس چلے
آ رہے تھے۔
٣٩۔ ٢تفريق ذات ،صفات اور عدد کے لحاظ سے ہے۔ يعنی وه رب ،جو ذات کے لحاظ سے ايک
دوسرے سے متفرق ،صفات ميں ايک دوسرے سے مختلف اور تعداد ميں باہم متنافی ہيں ،وه
بہتر ہيں يا ﷲ ،جو اپنی ذات و صفات ميں متفرد ہے ،جس کا کوئی شريک نہيں ہے اور وه سب
پر غالب اور حکمران ہے۔
اهلل ﲠِ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ۭ ِا ِن اﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ ِا َّﻻ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ َا َﻣ َﺮ َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِا َّاي ُﻩ ۭ ٰذ ِ َكل ّ ِادلﻳْ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِ ّ ُﲓ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ
َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْ َﲰﺎۗ ًء َ َّﲰ ْﻴ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َﻫﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ َو ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ َّﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﺰ َل ٰ ّ ُ
40
اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وه سب نام ہی نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ
دادوں نے خود ہی گھﮍ لئے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی کوئی دليل نازل نہيں فرمائی )(١
فرمانروائی صرف ﷲ ٰ
تعالی کی ہے ،اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی
عبادت نہ کرو ،يہی دين درست ہے ) (٢ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے )(٣۔
٤٠۔ ١اس کا ايک مطلب يہ ہے کہ ان کا نام معبود تم نے خود ہی رکھ ليا ہے ،دراں حاليکہ وه
معبود ہيں نہ ان کی بابت کوئی دليل ﷲ نے اتاری ہے۔ دوسرا مطلب يہ ہے کہ ان معبودوں کے
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جو مختلف نام تم نے تجويز کر رکھے ہيں۔ مثال خواجہ غريب نواز ،گنج بخش کرنی واال،
کرماں واال وغيره يہ سب تمہارے خود ساختہ ہيں۔ ان کی کوئی دليل ﷲ نے نہيں اتاری۔
٤٠۔ ٢يہی دين ،جس کی طرف ميں تمہيں بال رہا ہوں ،جس ميں صرف ايک ﷲ کی عبادت ہے،
درست اور رقيم ہے جس کا حکم ﷲ نے ديا ہے۔
او َما ي ُْؤ ِم ُن اَ ْكثَ ُرھُ ْم بِا ٰ ّ ِ اِالﱠ
٤٠۔ ٣جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہيں ) َو َم َ
َوھُ ْم ﱡم ْش ِر ُكوْ نَ ( 12۔يوسف ' (106:ان ميں سے اکثر لوگ باوجود ﷲ پر ايمان رکھنے کے بھی
اس َولَوْ َح َرصْ تَ بِ ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ( 12۔يوسف (103:اے پيغمبر
مشرک ہی ہيں ' اور فرمايا ) َو َمآ اَ ْكثَ ُر النﱠ ِ
تيری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ﷲ پر ايمان النے والے نہيں ہيں۔
ﰻ َّ
اﻟﺴ ْﺠ ِﻦ َا َّﻣﺎ ٓ َا َﺣﺪُ ُ َامك ﻓَﻴ َْﺴ ِﻘ ْﻲ َرﺑ َّ ٗﻪ َ ْﲬ ًﺮا ۚ َو َا َّﻣﺎ ْ ٰاﻻﺧ َُﺮ ﻓَ ُﻴ ْﺼﻠَ ُﺐ ﻓَﺘَ ْﺎ ُ ُ
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ َّ ِاذل ْي ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻔ ِﺘ ٰ ِﲔ

ۭ 41
اﻟﻄ ْ ُﲑ ِﻣ ْﻦ َّرْا ِﺳ ٖﻪ ۭ ﻗُ ِ َ
ﻳٰ َﺼﺎ ِﺣ َ ِﱯ ِّ
اے ميرے قيد خانے کے رفيقو! ) (١تم دونوں ميں سے ايک تو اپنے بادشاه کو شراب پالنے پر
مقرر ہو جائے گا ) (٢ليکن دوسرا سولی پر چﮍھايا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر
کھائيں گے ) (٣تم دونوں جس کے بارے ميں تحقيق کر رہے تھے اس کام کا فيصلہ کر ديا گيا
ہے )(٤۔
٤١۔ ١توحيد کا وعظ کرنے کے بعد اب حضرت يوسف عليہ السالم ان کے بيان کرده خوابوں
کی تعبير بيان فرما رہے ہيں۔
٤١۔ ٢يہ وہی شخص ہے جس نے خواب ميں اپنے کو انگور کا شيره کرتے ہوئے ديکھا تھا تاہم
آپ نے دونوں ميں سے کسی ايک کی تعبين نہيں کی تاکہ مرنے واال پہلے ہی غم و حزن ميں
مبتال نہ ہو جائے۔
٤١۔  ٣يہ وه شخص ہے جس نے اپنے سر پر خواب ميں روٹياں اٹھائے ديکھا تھا۔
٤١۔ ٤يعنی تقدير ٰالہی ميں پہلے سے يہ بات ثبت ہے اور جو تعبير ميں بتالئی ہے۔ ال محالہ واقع
ہو کر رہے گا۔ جيسا کہ حديث ميں ہے۔ رسول ﷲ نے فرمايا کہ ' خواب ،جب تک اس کی تعبير
نہ کی جائے ،پرندے کے پاؤں پر ہے۔ جب اس کی تعبير کر دی جائے تو واقع ہو جاتا ہے '
)مسند احم بحوالہ ابن کثير(

ۧ 42
اﻟﺴ ْﺠ ِﻦ ﺑِﻀْ َﻊ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ
َوﻗَﺎ َل ِﻟ َّ ِذل ْي َﻇ َّﻦ َاﻧ َّ ٗﻪ انَ جٍ ِ ّﻣﳯْ ُ َﻤﺎ ْاذ ُﻛ ْﺮ ِ ْﱐ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ۡ ﻓَ َﺎﻧ ْ ٰﺴـﯩ ُﻪ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِذ ْﻛ َﺮ َرِﺑ ّ ٖﻪ ﻓَﻠَ ِﺒ َﺚ ِﰲ ِ ّ
اور جس کی نسبت يوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں ميں سے يہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ
اپنے بادشاه سے ميرا ذکر بھی کر دينا پھر اسے شيطان نے اپنے بادشاه سے ذکر کرنا بھال ديا
اور يوسف نے کئی سال قيد خانے ميں ہی کاٹے )(١۔
٤٢۔ ١بضع کا لفظ تين سے لے کر نو تک عدد کے ليے بوال جاتا ہے ،وہب بن منبہ کا قول ہے۔
حضرت ايوب عليہ السالم آزمائش ميں اور يوسف عليہ السالم قيد خانے ميں سات سال رہے اور
بخت نصر کا عذاب بھی سات سال رہا اور بعض کے نزديک باره سال اور بعض کے نزديک
چوده سال قيد خانے ميں رہے۔ وﷲ اعلم۔
َوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ ِ ُ
ُﴬ َّو ُاﺧ ََﺮ ﻳٰﺒ ِٰﺴ ٍﺖ ۭ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َاﻓْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ِ ْﰲ ُر ْء َاي َي ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﻟ ُّﻠﺮ ْء َاي ﺗَ ْﻌ ُﱪ ُْو َن
كل ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰري َﺳـ ْﺒ َﻊ ﺑ َ َﻘ ٰﺮ ٍت ِ َﲰ ٍﺎن َّ ْاي ُ ُﳇﻬ َُّﻦ َﺳـ ْﺒ ٌﻊ ِ َﲺ ٌﺎف َّو َﺳـ ْﺒ َﻊ ُﺳﻨْۢ ُﺒ ٰﻠ ٍﺖ ﺧ ْ ٍ
43
بادشاه نے کہا ،ميں نے خواب ديکھا ہے سات موٹی تازی فربہ گائے ہيں جن کو سات الغر دبلی
پتلی گائيں کھا رہی ہيں اور سات بالياں ہيں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک۔ اے
درباريو! ميرے اس خواب کی تعبير بتالؤ اگر تم خواب کی تعبير دے سکتے ہو۔
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ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺿْ ﻐ ُ
َﺎث َا ْﺣ َﻼ ٍم ۚ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﺘ ْﺎ ِوﻳْﻞِ ْ َاﻻ ْﺣ َﻼ ِم ِﺑ ٰﻌ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
44
انہوں نے جواب ديا يہ تو اڑتے اڑاتے پريشان خواب ہيں اور ايسے شوريده پريشان خوابوں کی
تعبير جاننے والے ہم نہيں )(١۔
ٰ
٤٤۔ ١يہ خواب اس بادشاه کو آيا ،عزيز مصر جس کا وزير تھا۔ ﷲ تعالی کو اس خواب کے
ذريعے سے يوسف عليہ السالم کی رہائی عمل ميں النی تھی۔ چنانچہ بادشاه کے درباريوں،
کاہنوں اور نجوميوں نے اس خواب پريشان کی تعبير بتالنے سے عجز کا اظہار کر ديا ،بعض
کہتے ہيں کہ نجوميوں کے اس قول کا مطلب مطلقا علم تعبير کی نفی ہے اور بعض کہتے ہيں
کہ علم تعبير سے وه بےخبر نہيں تھے نہ اس کی انہوں نے نفی کی ،انہوں نے صرف خواب
کی تعبير بتالنے سے ال علمی کا اظہار کيا۔
45
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْي َﳒَﺎ ِﻣﳯْ ُ َﻤﺎ َوا َّد َﻛ َﺮ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُا َّﻣ ٍﺔ َاانَ ُاﻧ َ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﺘ ْﺎ ِوﻳْ ِ ٖـهل ﻓَ َﺎ ْر ِﺳﻠُ ْﻮ ِن
ان دو قيديوں ميں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد ياد آگيا اور کہنے لگا ميں تمہيں اس کی
تعبير بتا دوں گا مجھے جانے کی اجازت ديجئے )(١۔
٤٥۔ ١يہ قيد کے دو ساتھيوں ميں سے ايک نجات پانے واال تھا ،جسے حضرت يوسف عليہ
السالم نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے ميرا ذکر کرنا ،تاکہ ميری رہائی کی صورت بن سکے۔ اسے
اچانک ياد آيا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو ميں تمہيں آ کر اس کی تعبير بتالتا ہوں،
چنانچہ وه نکل کر سيدھا يوسف عليہ السالم کے پاس پہنچا اور خواب کی تفصيل بتا کر اس کی
تعبير کی بابت پوچھا۔
ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ َاﳞُّ َﺎ ّ ِ
ُﴬ َّو ُاﺧ ََﺮ ﻳٰﺒ ِٰﺴ ٍﺖ ۙ ﻟ َّ َﻌ ِ ّ ْ ٓﲇ َا ْرﺟِ ُﻊ ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
اﻟﺼ ِّﺪﻳْ ُﻖ َاﻓْ ِﺘﻨَﺎ ِ ْﰲ َﺳـ ْﺒﻊ ِ ﺑ َ َﻘ ٰﺮ ٍت ِ َﲰ ٍﺎن َّ ْاي ُ ُﳇﻬ َُّﻦ َﺳـ ْﺒ ٌﻊ ِ َﲺ ٌﺎف َّو َﺳـ ْﺒﻊ ِ ُﺳﻨْۢ ُﺒ ٰﻠ ٍﺖ ﺧ ْ ٍ
46
اے يوسف! اے بہت بﮍے سچے يوسف! آپ ہميں اس خواب کی تعبير بتاليئے کہ سات موٹی
تازی گائيں ہيں جنہيں سات دبلی پتلی گائيں کھا رہی ہيں اور سات سبز خوشے ہيں اور سات ہی
دوسرے بھی بالکل خشک ہيں ،تاکہ ميں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وه سب جان ليں۔
ﻗَﺎ َل ﺗَ ْﺰ َرﻋ ُْﻮ َن َﺳـ ْﺒ َﻊ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ َد َا ًاب ۚ ﻓَ َﻤﺎ َﺣ َﺼﺪْ ُّ ْﰎ ﻓَ َﺬ ُر ْو ُﻩ ِ ْﰲ ُﺳﻨْۢ ُﺒ ِ ٖ ٓهل ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِّﻣ َّﻤﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن 47
يوسف نے جواب ديا کہ تم سات سال تک پے درپے لگاتار حسب عادت غلہ بويا کرنا ،اور فصل
کاٹ کر اسے باليوں سميت ہی رہنے دينا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔
ُ َّﰒ َ ْاي ِ ْﰐ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل َﺳـ ْﺒ ٌﻊ ِﺷﺪَ ا ٌد َّ ْاي ُ ْﳇ َﻦ َﻣﺎ ﻗَﺪَّ ْﻣ ُ ْﱲ ﻟَﻬ َُّﻦ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ُ ْﲢ ِﺼ ُﻨ ْﻮ َن
48
اس کے بعد سات سال نہايت سخت قحط کے آئيں گے وه اس غلے کو کھا جائيں گے ،جو تم نے
ان کے لئے ذخيره رکھ چھوڑا تھا ) (١سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو )(٢۔
٤٨۔ ١حضرت يوسف عليہ السالم کو ﷲ ٰ
تعالی نے علم تعبير سے بھی نوازی تھا ،اس لئے وه
اس خواب کی تہ تک فورا پہنچ گئے انہوں نے موٹی تازه سات گايوں سے سات سال مراد لئے
جن ميں خوب پيداوار ہوگی ،اور سات دبلی پتلی گايوں سے اس کے برعکس سات سال خشک
سالی کے۔ اسی طرح سات سبز خوشوں سے مراد ليا کہ زمين خوب پيداوار دے گی اور سات
خشک خوشوں کا مطلب يہ ہے کہ ان سات سالوں ميں زمين کی پيداوار نہيں ہوگی۔ اور پھر اس
کے لئے تدبير بھی بتالئی کہ سات سال تم متواتر کاشتکاری کرو اور جو غلہ تيار ہو ،اسے کاٹ
کر باليوں سميت ہی سنبھال کر رکھو تاکہ ان ميں غلہ زياده محفوظ رہے ،پھر جب سات سال
قحط کے آئيں گے تو يہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخيره تم اب کرو گے۔
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٤٨۔ِ ٢م ﱠما تُحصنُوْ نَ سے مراد وه دانے ہيں جو دوباره کاشت کے لئے محفوظ کر لئے جاتے ہيں۔
ُ َّﰒ َ ْاي ِ ْﰐ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ﻋَﺎ ٌم ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻳُﻐ ُ
ﴫ ْو َن

ۧ 49
َﺎث اﻟﻨَّ ُﺎس َو ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﻌ ِ ُ
اس کے بعد جو سال آئے گا اس ميں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس ميں )شيره
انگور بھی( خوب نچوڑيں گے )(١
٤٩۔ ١يعنی قحط کے سال گزرنے کے بعد پھر خوب بارش ہوگی ،جس کے نتيجے ميں کثرت
پيداوار ہوگی اور تم انگوروں سے شيره نچوڑو گے ،زيتوں سے تيل نکالو گے اور جانوروں
سے دودھ دوہو گے۔ خواب کی اس تعبير کو خواب سے کيسی لطيف مناسبت حاصل ہے ،جسے
صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جسے ﷲ ٰ
تعالی ايسا صحيح وجدان ،ذوق سليم اور ملکہ
راسخ عطا فرما دے جو ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت يوسف عليہ السالم
کو عطا فرمايا۔
َوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ ِ ُ
50
كل اﺋْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ِﺑ ٖﻪ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﻩ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﻗَﺎ َل ْارﺟِ ْﻊ ِا ٰﱄ َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ ْﺴ َٔـ ْ ُهل َﻣﺎ َاب ُل اﻟ ِﻨ ّ ْﺴ َﻮ ِة ا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ ﻗَ َّﻄ ْﻌ َﻦ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ َّﻦ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ِﺑ َﻜ ْﻴ ِﺪ ِﻫ َّﻦ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اور بادشاه نے کہا يوسف کو ميرے پاس الؤ ) (١جب قاصد يوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے
کہا ،اپنے بادشاه کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقيقی واقعہ کيا ہے
جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے ) (٢تھے؟ ان کے حيلے کو )صحيح طور پر( جاننے واال ميرا
پروردگار ہی ہے۔
٥٠۔ ١مطلب يہ ہے کہ جب وه شخص تعبير دريافت کر کے بادشاه کے پاس گيا اور اسے تعبير
بتائی تو وه اس تعبير سے اور حضرت يوسف عليہ السالم کی بتالئی ہوئی تدبير سے بﮍا متاثر
ہوا اور اس نے اندازه لگا ليا کہ يہ شخص ،جسے ايک عرصے سے حوالہ زنداں کيا ہوا ہے،
غير معمولی علم و فضل اور ٰ
اعلی صالحيتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاه نے انہيں دربار ميں
پيش کرنے کا حکم ديا۔
٥٠۔ ٢حضرت يوسف عليہ السالم نے جب ديکھا کہ بادشاه اب مائل بہ کرم ہے ،تو انہوں نے اس
طرح محض عنايت خسوانہ سے جيل سے نکلنے کو پسند نہيں فرمايا ،بلکہ اپنے کردار کی
رفعت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجيح دی تاکہ دنيا کے سامنے آپ کا کردار اور اس کی
بلندی واضح ہو جائے۔ کيونکہ داعی الی ﷲ کے لئے يہ عفت و پاک بازی اور رفعت کردار بہت
ضروری ہے۔
ﻗَﺎ َل َﻣﺎ ﺧ َْﻄ ُﺒ ُﻜ َّﻦ ِا ْذ َر َاو ْدﺗ ُّ َّﻦ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۭ ﻗُﻠْ َﻦ َﺣ َﺎش ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ﻋَ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ۭ ﻗَﺎﻟ َ ِﺖ ا ْﻣ َﺮ َا ُت اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْــٔ َٰﻦ َﺣ ْﺼ َﺤ َﺺ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۡ َاانَ َر َاو ْدﺗ ُّ ٗﻪ َﻋ ْﻦ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 51
ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
بادشاه نے پوچھا اے عورتو! اس وقت کا صحيح واقعہ کيا ہے جب تم داؤ فريب کرکے يوسف
کو اس کی دلی منشا سے بہکانہ چاہتی تھيں انہوں نے صاف جواب ديا کہ معاذﷲ ہم نے يوسف
ميں کوئی برائی نہيں ) (١پائی ،پھر تو عزيز کی بيوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر
آئی ميں نے ہی اسے ورغاليا تھا ،اس کے جی سے ،اور يقينا ً وه سچوں ميں سے ہے )(٢۔
٥١۔ ١بادشاه کے استفسار پر تمام عورتوں نے يوسف عليہ السالم کی پاک دامنی کا اعتراف کيا۔
٥١۔ ٢اب زليخا کے لئے بھی يہ اعتراف کئے بغير چاره نہيں رہا کہ يوسف عليہ السالم
بےقصور ہے اور يہ پيش دستی ميری ہی طرف سے ہوئی تھی ،اس فرشتہ صفت انسان کا اس
لغزش سے کوئی تعلق نہيں۔
اهلل َﻻﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻛ ْﻴﺪَ اﻟْﺨَﺎۗﯨ ِﻨ ْ َﲔ
ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ َا ِ ّ ْﱏ ﻟ َ ْﻢ َا ُﺧﻨْ ُﻪ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َو َا َّن ٰ ّ َ
ِٕ
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بادشاه نے کہا اسے ميرے پاس الؤ ميں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں ) (١پھر
جب اس سے بات چيت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہيں
)(٢۔
٥٢۔ ١جب جيل ميں حضرت يوسف عليہ السالم کو ساری تفصيل بتالئی گئی تو اسے سن کر
يوسف عليہ السالم نے کہا اور بعض کہتے ہيں کہ بادشاه کے پاس جا کر انہوں نے يہ کہا اور
بعض مفسرين کے نزديک زليخا کا قول ہے اور مطلب يہ ہے کہ يوسف عليہ السالم کی غير
موجودگی ميں بھی اس غلط طور پر خيانت کا ارتکاب نہيں کرتی بلکہ امانت کے تقاضوں کو
سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں۔ يا يہ مطلب ہے کہ ميں نے اپنے خاوند
کی خيانت نہيں کی اور کسی بﮍے گناه ميں واقعہ نہيں ہوئی۔ امام ابن کثير نے اسی قول کو
ترجيح دی ہے۔
٥٢۔ ٢کہ وه اپنے مکر وفريب ميں ہميشہ کامياب ہی رہيں ،بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی
ہوتا ہے۔ باآلخر جيت حق اور اہل حق ہی کی ہوتی ہے ،گو عارضی طور پر اہل حق کو
آزمائشوں سے گزرنا پﮍے۔

پاره 13
53
ﴘ ۚ ِا َّن اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ َ َﻻ َّﻣ َﺎر ٌة ِاب ُّﻟﺴ ْ ۗﻮ ِء ِا َّﻻ َﻣ َﺎر ِﺣ َﻢ َر ِ ّ ْﰊ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
َو َﻣﺎ ٓ ُاﺑَ ّ ِﺮ ُٔي ﻧ َ ْﻔ ِ ْ
ميں اپنے نفس کی پاکيزگی بيان نہيں کرتا ) (١بيشک نفس تو برائی پر ابھارنے واال ہی ہے )(٢
مگر يہ کہ ميرا پروردگار ہی اپنا رحم کے ) (٣يقينا ً ميرا رب پالنے واال بﮍی بخشش کرنے واال
اور بہت مہربانی فرمانے واال ہے۔
٥٣۔ ١اسے اگر حضرت يوسف عليہ السالم کا تسليم کيا جائے تو بطور کسر نفسی کے ہے،
ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر يہ عزيز
مصر کا قول ہے )جيسا کہ امام ابن کثير کا خيال ہے( تو يہ حقيقت پر مبنی ہے کيونکہ اپنے گناه
کا اور يوسف عليہ السالم کو بہالنے اور پھسالنے کا اعتراف کر ليا۔
٥٣۔٢يہ اس نے اپنی غلطی کی يا اس کی علت بيان کی کہ انسان کا نفس ہی ايسا ہے کہ برائی
پر ابھارتا ہے اور اس پر آماده کرتا ہے۔
ٰ
٥٣۔ ٣يعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر ﷲ تعالی کی رحمت ہو ،جيسا کہ
حضرت يوسف عليہ السالم کو ﷲ ٰ
تعالی نے بچا ليا۔
َوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ ِ ُ
ﴘ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﳇَّ َﻤ ٗﻪ ﻗَﺎ َل ِاﻧ ََّﻚ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َ َدلﻳْﻨَﺎ َﻣ ِﻜ ْ ٌﲔ َا ِﻣ ْ ٌﲔ 54
كل اﺋْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْﺳـ َﺘ ْﺨ ِﻠ ْﺼ ُﻪ ِﻟﻨَ ْﻔ ِ ْ
بادشاه نے کہا کہ اسے ميرے پاس الؤ کہ ميں اسے اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کرلوں
) (١پھر جب اس سے بات چيت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہيں
)(٢
٥٤۔ ١جب بادشاه ريان بن وليد يوسف عليہ السالم کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی
رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہوگئی ،تو اسے حکم ديا کہ انہيں ميرے سامنے پيش کرو ،ميں
انہيں اپنے لئے منتخب کرنا يعنی اپنا مصاحب اور مشير خاص بنانا چاہتا ہوں۔
٥٤۔َ ٢م ِکيْنُ مرتبہ واال ،آ ِمين رموز مملکت کا راز دان۔
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55
ﻗَﺎ َل ا ْﺟ َﻌﻠْ ِ ْﲏ ﻋَ ٰﲇ ﺧ ََﺰاۗﯨ ِﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ ِا ِ ّ ْﱏ َﺣ ِﻔ ْﻴﻆٌ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
ِٕ
)يوسف( نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر معمور کر ديجئے ) (١ميں حفاظت کرنے واال
اور باخبر ہوں )(٢
٥٥۔ ١خزائن خزانۃ کی جمع ہے خزانہ ايسی جگہ کو کہتے ہيں جس ميں چيزيں محفوظ کی
جاتی ہيں زمين کے خزانوں سے مراد وه گودام ہيں جہاں غلہ جمع کيا جاتا ہے۔ اس کا انتظام
ہاتھ ميں لينے کی خواہش اس لئے ظاہر کی کہ مستقبل قريب ميں )خواب کی تعبير کی رو سے(
جو قحط سالی کے ايام آنے والے ہيں ،اس سے نمٹنے کے لئے مناسب انتطامات کئے جاسکيں
اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جاسکے ،عام حاالت ميں اگرچہ عہده و منصب کی
طلب جائز نہيں ہے ،ليکن حضرت يوسف عليہ السالم کے اس اقدام سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ
خاص حاالت ميں اگر کوئی شخص يہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپيش ہيں
اور ان سے نمٹنے کی اچھی صالحيت ميرے اندر موجود ہيں جو دوسروں ميں نہيں ہيں ،تو وه
اپنی اہليت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے عالوه ازيں
حضرت يوسف عليہ السالم نے تو سرے سے عہدا و منصب طلب ہی نہيں کيا ،البتہ جب بادشاه
مصر نے انہيں پيشکش کی تو پھر ايسے عہدے کی خواہش کی جس ميں انہوں نے ملک اور
قوم کی خدمت کا پہلو نماياں ديکھا۔
٥٥۔َ ٢حفِيْظ ميں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غير ضروری مصرف
ميں خرچ نہيں کروں گا َعلِيْم اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور
نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہے۔
56
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﻣﻜَّﻨَّﺎ ِﻟ ُﻴ ْﻮ ُﺳ َﻒ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ ﻳَﺘ َ َﺒ َّﻮ ُا ِﻣﳯْ َﺎ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ﻧ ُِﺼﻴ ُْﺐ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ِﺘﻨَﺎ َﻣ ْﻦ ﻧَّﺸَ ﺎۗ ُء َو َﻻ ﻧ ُِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
اسی طرح ہم نے يوسف )عليہ السالم( کو ملک کا قبضہ دے ديا کہ وه جہاں کہيں چاہے رہے
سہے ) (١ہم جسے چاہيں اپنی رحمت پہنچا ديتے ہيں۔ ہم نيکوکاروں کا ثواب ضائع نہيں کرتے
)(٢۔
٥٦۔ ١يعنی ہم نے يوسف عليہ السالم کو زمين ميں ايسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاه وہی
کچھ کرتا جس کا حکم حضرت يوسف عليہ السالم کرتے ،اور سرزمين مصر ميں اس طرح
تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر ميں کرتا ہے اور جہاں چاہتے ،وه رہتے ،پورا مصر
ان کے زيرنگين تھا۔
٥٦۔ ٢يہ گويا اجر تھا ان کے صبر کا جو بھائيوں کے ظلم و ستم پر انہوں نے کيا اور ثابت
قدمی کا زليخا کی دعوت گناه کے مقابلے ميں اختيار کی اور اس کی اولو العزمی کا جو قيد
خانے کی زندگی ميں اپنا رکھی۔ حضرت يوسف عليہ السالم کو ورغالنے کی مذموم سعی کی
تھی۔ بعض لوگ کہتے ہيں کہ يہ بادشاه حضرت يوسف عليہ السالم کی دعوت و تبليغ سے
مسلمان ہوگيا تھا بعض نے يہ بھی کہا ہے کہ عزيز مصر ،جس کا نام اطفير تھا ،فوت ہوگيا تو
اس کے بعد زليخا کا نکاح حضرت يوسف عليہ السالم سے ہوگيا اور دو بچے بھی ہوئے ،ايک
نام افرأيم اور دوسرے کا نام ميشا تھا ،افرأيم ہی يوشع بن نون اور حضرت ايوب عليہ السالم کے
والد تھے )تفسير ابن کثير( ليکن يہ بات مستند روايت سے ثابت نہيں اس لئے نکاح والی بات
صحيح معلوم نہيں ہوتی ہے۔ عالوه ازيں اس عورت سے جس کردار کا مظاہره ہوا ،اس کے
ہوتے ہوئے ايک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی ،نہايت
نامناسب بات لگتی ہے۔
َو َ َﻻ ْﺟ ُﺮ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن
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يقينا ً ايمان داروں اور پرہيزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔
58
َو َﺟﺎۗ َء ِاﺧ َْﻮ ُة ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ ﻓَﺪَ َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَ َﻌ َﺮﻓَﻬ ُْﻢ َو ُ ْﱒ َ ٗهل ُﻣﻨْ ِﻜ ُﺮ ْو َن
يوسف کے بھائی آئے اور يوسف کے پاس گئے تو اس نے انہيں پہچان ليا اور انہوں نے اسے
نہ پہچانا )(١
٥٨۔ ١يہ اس وقت کا وقع ہے جب خوش حالی کے سات سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع
حتی کہ
ہوگئی جس نے ملک مصر کے تمام عالقوں اور شہروں کو اپنی لپيٹ ميں لے لياٰ ،
کنعان تک بھی اس کے اثرات جا پہنچے جہاں حضرت يعقوب عليہ السالم اور حضرت يوسف
عليہ السالم کے بھائی رہائش پذير تھے۔ حضرت يوسف عليہ السالم نے اپنے حسن تدبير سے
اس قحط سالی سے نمٹنے کے لئے جو انتظامات کئے تھے وه کام آئے اور ہر طرف سے لوگ
حضرت يوسف عليہ السالم کے پاس غلہ لينے کے لئے آرہے تھے حضرت يوسف عليہ السالم
کی يہ شہرت کنعان تک بھی جا پہنچی کہ مصر کا بادشاه اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔
چنانچہ باپ کے حکم پر يہ بردران يوسف عليہ السالم بھی گھر کی پونجی لے کر غلے کے
حصول کے لئے دربار شاہی ميں پہنچ گئے جہاں حضرت يوسف عليہ السالم تشريف فرما تھے،
جنہيں يہ بھائی تو نہ پہچان سکے ليکن يوسف عليہ السالم نے اپنے بھائيوں کو پہچان ليا۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َهج ََّﺰ ُ ْﱒ ِ َﲜﻬ َِﺎز ِ ْﱒ ﻗَﺎ َل اﺋْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ِ َابخٍ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ِﺑ ْﻴ ُ ْﲂ ۚ َا َﻻ ﺗَ َﺮ ْو َن َا ِ ّ ْ ٓﱏ ُا ْو ِﰲ ْاﻟ َﻜ ْﻴ َﻞ َو َاانَ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ُﻤ ْ ِ ِﲋﻟ ْ َﲔ 59
جب انہيں ان کا اسباب مہيا کر ديا تو کہا کہ تم ميرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی النا جو
تمہارے باپ سے ہے ،کيا تم نے نہيں ديکھا کہ ميں پورا ناپ کر ديتا ہوں اور ميں ہوں بھی
بہترين ميزبانی کرنے والوں ميں )(١
٥٩۔ ١حضرت يوسف عليہ السالم نے انجان بن کر جب اپنے بھائيوں سے باتيں پوچھيں تو انہوں
نے جہاں اور سب کچھ بتايا ،يہ بھی بتا ديا کہ ہم دس بھائی اس وقت يہاں موجود ہيں۔ ليکن
ہمارے دو بھائی )يعنی دوسری ماں سے( اور بھی ہيں۔ ان ميں سے ايک تو جنگل ميں ہالک
ہوگيا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لئے اپنے پاس رکھا ہے ،اسے
ہمارے ساتھ نہيں بھيجا۔ جس پر حضرت يوسف عليہ السالم نے کہا کہ آئنده اسے بھی ساتھ لے
کر آنا ،ديکھتے نہيں کہ ميں ناپ بھی پورا ديتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی
خوب کرتا ہوں۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ اتَ ْ ﺗ ُْﻮ ِ ْﱐ ِﺑ ٖﻪ ﻓَ َﻼ َﻛ ْﻴ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ْي َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُ ْﻮ ِن 60
پس اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو ميری طرف سے تمہيں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم
ميرے قريب بھی نہ پھٹکنا )(١
٦٠۔ ١ترغيب کے ساتھ يہ دھمکی ہے کہ اگر گيارہويں بھائی کو ساتھ نہ الئے تو نہ تمہيں غلہ
ملے گا نہ ميری طرف سے اس خاطر مدارت کا اہتمام ہوگا ۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺳ ُ َﲊا ِو ُد َﻋ ْﻨ ُﻪ َا َاب ُﻩ َواِانَّ ﻟ َ ٰﻔ ِﻌﻠُ ْﻮ َن 61
انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسالئيں گے اور پوری کوشش کريں گے )(١۔
٦١۔ ١يعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو النے کے لئے پھسالئيں گے اور ہميں اميد ہے کہ ہم
اس ميں کامياب ہوجائيں گے۔
َوﻗَﺎ َل ِﻟ ِﻔ ْﺘ ٰﻴ ِﻨ ِﻪ ا ْﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ﺑِﻀَ ﺎ َﻋﳤَ ُ ْﻢ ِ ْﰲ ِر َﺣﺎ ِﻟﻬ ِْﻢ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮﳖَ َﺎ ٓ ِا َذا اﻧْ َﻘﻠَ ُﺒ ْﻮٓا ِا ٰ ٓﱃ َا ْﻫ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 62
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اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ) (١ان کی پونجی انہی کی بوريوں ميں رکھ دو ) (٢کہ جب لوٹ
کر اپنے اہل و عيال ميں جائيں اور پونجيوں کو پہچان ليں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر
آئيں۔
ْ
٦٢۔ ١فِتيَان )نوجوانوں( سے مراد يہاں وه نوکر چاکر اور خادم و غالم ہيں جو دربار شاہی ميں
مامور تھے۔
٦٢۔ ٢اس سے مراد وه پونجی ہے جو غلہ خريدنے کے لئے برادران يوسف عليہ السالم ساتھ
الئے تھے ،پونجی چپکے سے ان کے سامانوں ميں اس لئے رکھوا دی کہ ممکن ہے دوباره
آنے کے لئے ان کے پاس مذيد پونجی نہ ہو تو يہی پونجی لے کر آجائيں۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َﺟ ُﻌ ْﻮٓا ِا ٰ ٓﱃ َاﺑِﳱْ ِ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َاي َابانَ ُﻣ ِﻨ َﻊ ِﻣﻨَّﺎ ْاﻟ َﻜ ْﻴ ُﻞ ﻓَ َﺎ ْر ِﺳ ْﻞ َﻣ َﻌﻨَﺎ ٓ َاﺧَﺎانَ ﻧَ ْﻜﺘَ ْﻞ َوِاانَّ َ ٗهل ﻟَ ٰﺤ ِﻔ ُﻈ ْﻮ َن 63
جب يہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک ليا
گيا ) (١اب آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھيجئے کہ ہم پيمانہ بھر کر الئيں ہم اس کی نگہبانی کے
ذمہ دار ہيں۔
٦٣۔ ١مطلب يہ ہے کہ آئنده کے لئے غلہ بنيامين کے بھيجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر يہ ساتھ
نہيں جائے گا تو غلہ نہيں ملے گا۔ اس لئے اسے ضرور ساتھ بھجيں تاکہ ہم دوباره بھی اسی
طرح غلہ مل سکے ،جس طرح اس دفعہ مال ہے ،اور اس طرح کا انديشہ نہ کريں جو يوسف
عليہ السالم کو بھيجتے ہوئے کيا تھا ،ہم اس کی حفاظت کريں گے۔
ﺎهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ٰﺣ ِﻔ ًﻈﺎ ۠ َّوﻫ َُﻮ َا ْر َﺣ ُﻢ ٰ ّاﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َﲔ 64
ﻗَﺎ َل ﻫ َْﻞ ٰا َﻣﻨُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِا َّﻻ َ َامك ٓ َا ِﻣﻨْ ُﺘ ُ ْﲂ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ ﻓَ ٰ ّ ُ
)يعقوب عليہ السالم نے( کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ويسا ہی اعتبار ہے ،جيسا اس
سے پہلے اس کے بھائی کے بارے ميں تھا ) (١بس ﷲ ہی بہترين محافظ ہے اور وه سب
مہربانوں سے بﮍا مہربان ہے۔٢
٦٤۔ ١يعنی تم نے يوسف عليہ السالم کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعده کيا
تھا ليکن جو کچھ ہوا وه سامنے ہے ،اب ميں تمہارا کس طرح اعتبار کروں۔
٦٤۔ ٢تاہم چونکہ غلے کی شديد ضرورت تھی۔ اس لئے انديشے کے باوجود بنيامين کو ساتھ
بھيجنے سے انکار مناسب نہيں سمجھا اور ﷲ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھيجنے پر آمادگی
ظاہر کر دی۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ ﻓَﺘَ ُﺤ ْﻮا َﻣﺘَﺎ َﻋﻬ ُْﻢ َو َﺟﺪُ ْوا ﺑِﻀَ ﺎ َﻋﳤَ ُ ْﻢ ُرد َّْت ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َاي َابانَ َﻣﺎ ﻧ َ ْﺒ ِﻐ ْﻲ ۭ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ﺑِﻀَ ﺎ َﻋ ُﺘﻨَﺎ ُرد َّْت ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ۚ َوﻧ َ ِﻤ ْ ُﲑ َا ْﻫﻠَﻨَﺎ َو َ ْﳓ َﻔﻆُ َاﺧَﺎانَ َوﻧَ ْﺰدَا ُد َﻛ ْﻴ َﻞ ﺑ َ ِﻌ ْ ٍﲑ ۭ ٰذ ِ َكل َﻛ ْﻴ ٌﻞ
ﻳ َِّﺴ ْ ٌﲑ 65
جب انہوں نے اپنا اسباب کھوال تو اپنا سرمايا موجود پايا جو ان کی جانب لوٹا ديا گيا تھا کہنے
لگے اے ہمارے باپ ہميں اور کيا چاہيے ) (١ديکھئے تو ہمارا سرمايا بھی واپس لوٹا ديا گيا
ہے ،ہم اپنے خاندان کو رسد ال ديں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھيں گے اور ايک اونٹ
کے بوجھ کا غلہ زياده الئيں گے ) (١يہ ناپ تو بہت آسان ہے )(٣۔
٦٥۔ ١يعنی بادشاه کے اس حسن سلوک کے بعد ،کہ اس نے ہماری خاطر تواضع بھی خوب کی
اور ہماری پونجی بھی واپس کر دی ،اور ہميں کيا چاہيئے۔
٦٥۔ ٢کيونکہ فی کس ايک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا ،غلہ ديا جاتا تھا ،بنيامين کی وجہ سے
ايک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ مذيد ملتا۔
٦٥۔ ٣اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ بادشاه کے لئے ايک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہيں
ک کا اشاره اس غلے کی طرف ہے جو ساتھ الئے
ہے ،آسان ہے ،دوسرا مطلب يہ ہے کہ ٰذ لِ َ
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تھے۔ اور يسير بمعنی قليل ہے يعنی جو غلہ ہم ساتھ الئے ہيں قليل ہے بنيامين کے ساتھ جانے
سے ہميں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے ہماری ضرورت زياده بہتر طريقے
سے پوری ہو سکے گی۔
ﻗَﺎ َل ﻟ َ ْﻦ ُا ْر ِﺳ َ ٗهل َﻣ َﻌ ُ ْﲂ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗ ُْﺆﺗ ُْﻮ ِن َﻣ ْﻮ ِﺛﻘًﺎ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل َو ِﻛ ْﻴ ٌﻞ 66
اهلل ﻟ َ َﺘ ْﺎﺗُﻨ َّ ِ ْﲏ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ُّﳛ ََﺎط ﺑ ُ ِْﲂ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ ٰاﺗ َْﻮ ُﻩ َﻣ ْﻮ ِﺛ َﻘﻬ ُْﻢ ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
يعقوب عليہ السالم نے کہا! ميں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھيجوں گا جب تک کہ تم
ﷲ کو بيچ ميں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے ميرے پاس پہنچا دو گے ،سوائے
اس ايک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لئے جاؤ ) (١جب انہوں نے پکا قول قرار دے ديا تو
انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہيں ﷲ اس پر نگہبان ہے۔
٦٦۔ ١يعنی تمہيں اجتماعی مصيبت پيش آجائے يا تم سب ہالک يا گرفتار ہو جاؤ ،جس سے
خالصی پر تم قادر نہ ہو ،تو اور بات ہے۔ اس صورت ميں تم معذور ہو گے۔
َوﻗَﺎ َل ﻳٰﺒَ ِ َّﲏ َﻻ ﺗَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ َاب ٍب َّوا ِﺣ ٍﺪ َّوا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َاﺑْ َﻮ ٍاب ُّﻣﺘَ َﻔ ّ ِﺮﻗَ ٍﺔ ۭ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْﻏ ِ ْﲏ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﰻ
ﳾ ٍء ۭ ِا ِن اﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ ِا َّﻻ ِ ٰ ّ ِهلل ۭﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ ۚ َوﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻮ ِ ّ ُﳇ ْﻮ َن 67
اور )يعقوب عليہ السالم( نے کہا اے ميرے بچو! تم سب ايک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی
جدا جدا دروازوں ميں سے داخل ہونا ) (١ميں ﷲ کی طرف سے آنے والی کسی چيز کو تم سے
ٹال نہيں سکتا حکم صرف ﷲ ہی کا چلتا ہے ) (٢ميرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ايک
بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہيئے۔
٦٧۔ ١جب بنيامين سميت ،گياره بھائی مصر جانے لگے ،تو يہ ہدايت دی ،کيونکہ ايک ہی باپ
کے گياره بيٹے ،جو قد و قامت اور شکل و صورت ميں بھی ممتاز ہوں ،جب اکٹھے ايک ہی
جگہ يا ايک ساتھ کہيں سے گزريں گے تو عموما ً انہيں لوگ تعجب يا حسد کی نظر سے
ديکھتے ہيں اور يہی چيز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہيں نظر بد سے بچانے کے
لئے بطور تدبير يہ حکم ديا ' نظر لگ جانا حق ہے 'جيسا کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم سے
بھی صحيح احاديث سے ثابت ہے مثالً ' اَ ْل َعيْنُ َحق' نظر کا لگ جانا حق ہے '۔ صحيح بخاری
صحيح مسلم اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے ليے دعائيہ کلمات بھی اپنی
امت کو بتالئے ہيں مثال فرمايا کہ جب تمہيں کوئی چيز اچھی لگے تو بارک ﷲ کہو۔ مؤطا امام
مالک جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا يہ پانی اس
شخص کے سر اور جسم پر ڈاال جائے جس کو نظر لگی ہو حوالہ مذکوره اسی طرح ماشاء ﷲ
ال قوة اال با پﮍھنا قرآن سے ثابت ہے سوره کہف قل اغوذ برب الفلق اور قل اغوذ برب الناس
نظر کے ليے بطور دم پﮍھنا چاہيے جامع ترمذی
٦٧۔ ٢يعنی يہ تاکيد بطور ظاہری اسباب ،احتياط اور تدبير کے ہے جسے اختيار کرنے کا
انسانوں کو حکم ديا گيا ہے ،تاہم اس سے ﷲ ٰ
تعالی کی تقدير و قضا ميں تبديلی نہيں آسکتی۔ ہوگا
وہی ،جو اس کی قضا کے مطابق اس کا حکم ہوگا ۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َد َﺧﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َا َﻣ َﺮ ُ ْﱒ َاﺑُ ْﻮ ُ ْﱒ ۭ َﻣﺎ َﰷ َن ﻳُﻐ ِ ْْﲏ َﻋﳯْ ُ ْﻢ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﳾ ٍء ِا َّﻻ َﺣﺎ َﺟ ًﺔ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺲ ﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب ﻗَﻀٰ َﺎ ۭ َو ِاﻧ َّ ٗﻪ َ ُذل ْو ِﻋ ْ ٍﲅ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﻋَﻠ َّ ْﻤ ٰﻨ ُﻪ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 68ۧ
جب وه انہيں راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہيں ديا تھا گئے۔ کچھ نہ تھا کہ ﷲ نے
جو بات مقرر کر دی ہے وه اس سے انہيں ذرا بھی بچا لے۔ مگر يعقوب )عليہ السالم( کے دل
ميں ايک خيال پيدا ہوا جسے اس نے پورا کر ليا ) (١بالشبہ وه ہمارے سکھالئے ہوئے علم کا
عالم تھا ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے )(٢
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٦٨۔ ١يعنی اس تدبير سے ﷲ کی تقدير کو ٹاال نہيں جاسکتا تھا ،تاہم حضرت يعقوب عليہ السالم
کے جی ميں جو )نظر بد لگ جانے کا انديشہ تھا ،اس کے پيش نظر انہوں نے ايسا کہا۔
٦٨۔ ٢يعنی يہ تدبير وحی ٰالہی کی روشنی ميں تھی اور يہ عقيده بھی حذر )احتيا طی تدبير( قدر
کو نہيں بدل سکتی ،ﷲ ٰ
تعالی کے سکھالئے ہوئے علم پر مبنی تھا ،جس سے اکثر لوگ بےبہره
ہيں۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ ٰا ٰ ٓوى ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َاﺧَﺎ ُﻩ ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاانَ َاﺧ ُْﻮكَ ﻓَ َﻼ ﺗَﺒْﺘَﯩ ْﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 69
ِٕ
يہ سب جب يوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا ليا اور کہا کہ
ميں تيرا بھائی )يوسف( ہوں پس يہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر )(١۔
٦٩۔ ١بعض مفسرين کہتے ہيں دو دو آدميوں کو ايک ايک کمرے ميں ٹھرايا گيا ،يوں بنيامين جو
اکيلے ره گئے تو يوسف عليہ السالم نے انہيں تنہا الگ ايک کمرے ميں رکھا اور پھر خلوت
ميں ان سے باتيں کيں اور انہيں پچھلی باتيں بتال کر کہا کہ ان بھائيوں نے ميرے ساتھ جو کچھ
کيا ،اس پر رنج نہ کر اور بعض کہتے ہيں کہ بنيامين کو روکنے کے لئے جو حيلہ اختيار کرنا
تھا ،اس سے بھی انہيں آگاه کر ديا تھا تاکہ وه پريشان نہ ہو۔ )ابن کثير(
ﴪﻗُ ْﻮ َن 70
اﻟﺴ َﻘﺎﻳ َ َﺔ ِ ْﰲ َر ْﺣﻞِ َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ُ َّﰒ َا َّذ َن ُﻣ َﺆ ِ ّذ ٌن َاﻳَّـﳤُ َﺎ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲑ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ ٰ ِ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َهج ََّﺰ ُ ْﱒ ِ َﲜﻬ َِﺎز ِ ْﱒ َﺟ َﻌ َﻞ ِّ
پھر جب انہيں ان کا سامان اسباب ٹھيک ٹھاک کر کے ديا تو اپنے بھائی کے اسباب ميں پانی
پينے کا پيالہ ) (١رکھوا ديا پھر ايک آواز دينے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو! )(٢
تم لوگ تو چور ہو )(٣۔
٧٠۔ ١مفسرين نے بيان کيا ہے کہ يہ سقايہ )پانی پينے کا برتن( سونے يا چاندی کا تھا ،پانی
پينے کے عالوه غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے ليا جاتا تھا ،اسے چپکے سے بنيامين کے سامان
ميں رکھ ديا گيا۔
٧٠۔ْ ٢العير اصالً ان اونٹوں ،گدھوں يا خچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ الد کر لے جايا جاتا ہے۔
يہاں مراد اصحاب العير يعنی قافلے والے۔
٧٠۔ ٣چوری کی يہ نسبت اپنی جگہ صحيح تھی کيونکہ منادی حضرت يوسف عليہ السالم کے
سوچے سمجھے منصوبے سے آگاه نہيں تھا يا اس کے معنی ہيں کہ تمہارا حال چوروں کا سا
ہے کہ بادشاه کا پيالہ ،بادشاه کی رضامندی کے بغير تمہارے سامان کے اندر ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو َا ْﻗ َﺒﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َذا ﺗَ ْﻔ ِﻘﺪُ ْو َن 71
انہوں نے ان کی طرف منہ پھير کر کہا تمہاری کيا چيز کھو گئی ہے؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧ َ ْﻔ ِﻘﺪُ ُﺻ َﻮا َع اﻟْ َﻤ ِ ِ
كل َو ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِﺑ ٖﻪ ِ ْﲪ ُﻞ ﺑ َ ِﻌ ْ ٍﲑ َّو َاانَ ِﺑ ٖﻪ َز ِﻋ ْ ٌﲓ 72
جواب ديا کہ شاہی پيمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ايک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔ اس
وعدے کا ميں ضامن ہوں )(١
٧٢۔ ١يعنی ميں اس بات کی ضمانت ديتا ہوں کی تفتيش سے قبل ہی جو شخص يہ جام شاہی
ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام يا اجرت کے طور پر اتنا غلہ ديا جائے گا جو ايک اونٹ
اٹھا سکے۔
ﴎِﻗ ْ َﲔ 73
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا اتَ ٰ ّ ِهلل ﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﺟِ ْﺌﻨَﺎ ِﻟ ُﻨ ْﻔ ِﺴﺪَ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ٰ ِ
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انہوں نے کہا ﷲ کی قسم! تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک ميں فساد پھيالنے کے لئے نہيں آئے
اور نہ ہم چور ہيں۔
٧٣۔ ١برداران يوسف عليہ السالم چونکہ اس منصوبے سے بےخبر تھے جو حضرت يوسف
عليہ السالم نے تيار کيا تھا ،اس لئے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمين ميں
فساد برپا کرنے
کی نفی کی۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻓَ َﻤﺎ َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ٗﻩٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﻛ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 74
انہوں نے کہا اچھا چور کی کيا سزا اگر تم جھوٹے ہو؟ )(١
٧٤۔ ١يعنی اگر تمہارے سامان ميں وه شاہی پيالہ مل گيا تو پھر اس کی کيا سزا ہوگی۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ٗﻩ َﻣ ْﻦ ُّوﺟِ ﺪَ ِ ْﰲ َر ْﺣ ِ ٖهل ﻓَﻬ َُﻮ َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ٗﻩ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 75
جواب ديا اس کی سزا يہی ہے کہ جس کے اسباب ميں سے پايا جائے وہی اس کا بدلہ ہے ) (١ہم
تو ايسے ظالموں کو يہی سزا ديا کرتے ہيں )(٢۔
٧٥۔ ١يعنی چور کو کچھ عرصے کے لئے اس شخص کے سپرد کر ديا جاتا ہے جس کی اس
نے چوری کی ہوتی تھی۔ يہ حضرت يعقوب عليہ السالم کی شريعت ميں سزا تھی ،جس کے
مطابق يوسف عليہ السالم کے بھائيوں نے يہ سزا تجويز کی۔
٧٥۔ ٢يہ قول بھی برادران يوسف عليہ السالم ہی کا ہے ،بعض کے نزديک يہ يوسف عليہ السالم
کے مصاحبين کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔ ليکن
آيت کا اگال ٹکﮍا کہ ' بادشاه کے دين ميں وه اپنے بھائی کو پکﮍ نہ سکتے تھے ' اس قول کی
نفی کرتا ہے۔
ﻓَ َﺒﺪَ َا ِ َاب ْو ِﻋ َﻴﳤِ ِ ْﻢ ﻗَ ْﺒ َﻞ ِوﻋَﺎۗ ِء َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘﺨْ َﺮ َهجَﺎ ِﻣ ْﻦ ِّوﻋَﺎۗ ِء َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ِﻛﺪْ انَ ِﻟ ُﻴ ْﻮ ُﺳ َﻒ ۭ َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟ َﻴ ْﺎﺧ َُﺬ َاﺧَﺎ ُﻩ ِ ْﰲ ِد ْﻳ ِﻦ اﻟْ َﻤ ِ ِ
اهلل ۭ ﻧَ ْﺮﻓَ ُﻊ د ََر ٰﺟ ٍﺖ
كل ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
َّﻣ ْﻦ ﻧ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َوﻓَ ْﻮ َق ُ ِ ّ
ﰻ ِذ ْي ِﻋ ْ ٍﲅ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 76
پس يوسف نے ان کے سامان کی تالشی شروع کی ،اپنے بھائی کے سامان کی تالشی سے
پہلے ،پھر اس پيمانہ کو اپنے بھائی کے سامان )زنبيل( سے نکاال ) (١ہم نے يوسف کے لئے
اسی طرح يہ تدبير کی ) (٢اس بادشاه کی قانون کی رو سے يہ اپنے بھائی کو نہ لے جاسکتا تھا
) (٣مگر يہ کہ ﷲ کو منظور ہو ہم جس کے چاہيں درجے بلند کر ديں ) (٤ہر ذی علم پر فوقيت
رکھنے واال دوسرا ذی علم موجود ہے )(٥۔
٧٦۔ ١پہلے بھائيوں کے سامان کی تالشی لی۔ آخر ميں بنيامين کا سامان ديکھا تاکہ انہيں شبہ نہ
ہو کہ يہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔
٧٦۔ ٢يعنی ہم نے وحی کے ذريعے سے يوسف عليہ السالم کو يہ تدبير سمجھائی۔ اس سے
معلوم ہوا کہ کسی صحيح غرض کے لئے ايسا طريقہ اختيار کرنا جس کی ظاہری صورت حيلہ
کی ہو ،جائز ہے بشرطيکہ وه طريقہ کسی نص شرعی کے خالف نہ ہو )فتح القدير(
٧٦۔ ٣يعنی بادشاه مصر ميں جو قانون اور دستور رائج تھا ،اس کی روح سے بنيامين کو اس
طرح روکنا ممکن نہيں تھا اس لئے انہوں نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ بتالؤ اس جرم کی سزا کيا
ہو۔
٧٦۔ ٤جس طرح يوسف عليہ السالم کو اپنی عنايات اور مہربانيوں سے بلند مرتبہ عطا کيا۔

Page 530 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٧٦۔ ٥يعنی ہر عالم سے بﮍھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے اس لئے کوئی صاحب علم اس
دھوکے ميں مبتال نہ ہو کہ ميں ہی اپنے وقت کا سب سے بﮍا عالم ہوں۔ اور بعض کہتے ہيں کہ
اس کا مطلب يہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ايک عليم يعنی ﷲ ٰ
تعالی ہے۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﺗ َِﺼ ُﻔ ْﻮ َن 77
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا ْن ﻳ ْ ِ
ﴍ َّﻣ َﲀانً ۚ َو ٰ ّ ُ
َّﴪ ْق ﻓَﻘَﺪْ َ َ
ﴎ َق َا ٌخ َّ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۚ ﻓَ َﺎ َ َّ
ﴎﻫَﺎ ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ َوﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺒ ِﺪﻫَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ۚ ﻗَﺎ َل َاﻧ ُ ْْﱲ َ ٌّ
انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی )تو کوئی تعجب کی بات نہيں( اس کا بھائی بھی پہلے
چوری کر چکا ہے ) (١يوسف )عليہ السالم( نے اس بات کو اپنے دل ميں رکھ ليا اور ان کے
سامنے بالکل ظاہر نہ کيا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ ميں ہو ) (٢اور جو تم بيان کرتے ہو اسے ﷲ ہی
خوب جانتا ہے۔
٧٧۔ ١يہ انہوں نے اپنی پاکيزگی و شرافت کے اظہار کے لئے کہا۔ کيونکہ حضرت يوسف عليہ
السالم اور بنيامين ،ان کے سگے اور حقيقی بھائی نہيں تھے ،عالتی بھائی تھے ،بعض مفسرين
نے يوسف عليہ السالم کی چوری کے لئے دو راز کار باتيں نقل کی ہيں جو کسی مستند ماخذ پر
مبنی نہيں ہيں۔ صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہايت با اخالق اور
باکردار باور کرايا اور يوسف عليہ السالم اور بنيامين کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے
کام ليتے ہوئے انہيں چور اور بے ايمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔
٧٧۔ ٢حضرت يوسف عليہ السالم کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت
يوسف عليہ السالم کی طرف چوری کے انتساب ميں صريح کذب بيانی کا ارتکاب کيا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻌ ِﺰ ْﻳ ُﺰ ِا َّن َ ٗ ٓهل َا ًاب َﺷـ ْﻴﺨًﺎ َﻛﺒ ْ ًِﲑا ﻓَﺨ ُْﺬ َا َﺣﺪَ انَ َﻣ َﲀﻧ َ ٗﻪ ۚ ِاانَّ ﻧَ ٰﺮ َﯨﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 78
انہوں نے کہا اے عزيز مصر! ) (١اس کے والد بہت بﮍی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہيں
آپ اس کے بدلے ہم ميں سے کسی کو لے ليجئے ،ہم ديکھتے ہيں کہ آپ بﮍے نيک نفس ہيں
)(٢۔
٧٨۔ ١حضرت يوسف کو عزيز مصر اس لئے کہا کہ اس وقت اصل اختيارات حضرت يوسف
عليہ السالم کے ہی پاس تھے ،بادشاه صرف برائے نام فرمانروائے مصر تھا۔
٧٨۔ ٢باپ تو يقينا بوڑھے ہی تھے ،ليکن يہاں ان کا اصل مقصد بنيامين کو چھﮍانا تھا۔ ان کے
ذہن ميں وہی يوسف عليہ السالم والی بات تھی کہ کہيں ہميں پھر دوباره بنيامين کے بغير باپ
کے پاس جانا پﮍے اور باپ ہم سے کہيں کہ تم نے ميرے بنيامين کو بھی يوسف عليہ السالم کی
طرح کہيں گم کر ديا۔ اس لئے يوسف عليہ السالم کے احسانات کے حوالے سے يہ بات کی کہ
شايد وه يہ احسان بھی کر ديں کہ بنيامين کو چھوڑ ديں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ
ليں۔
ﻗَﺎ َل َﻣ َﻌﺎ َذ ٰ ّ ِ

اهلل َا ْن انَّ ْ ﺧ َُﺬ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َّو َﺟﺪْ انَ َﻣﺘَﺎ َﻋﻨَﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ ۙ ِاانَّ ٓ ِا ًذا ﻟ َّ ٰﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 79
يوسف )عليہ السالم( نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چيز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی
گرفتاری کرنے سے ﷲ کی پناه چاہتے ہيں ،ايسا کرنے سے تو ہم يقينا ً نا انصافی کرنے والے
ہوجائيں گے )(١۔
٧٩۔ ١يہ جواب اس لئے ديا کہ حضرت يوسف عليہ السالم کا اصل مقصد تو بنيامين کو روکنا
تھا۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘ ْﻴـ َُٔﺴ ْﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ َﺧﻠَ ُﺼ ْﻮا َ ِﳒ ًّﻴﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َﻛﺒ ْ ُِﲑ ُ ْﱒ َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن َا َاب ُ ْﰼ ﻗَﺪْ َاﺧ ََﺬ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻮ ِﺛ ًﻘﺎ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﻣﺎ ﻓَ َّﺮ ْﻃﱲُّ ْ ِ ْﰲ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ ۚ ﻓَﻠَ ْﻦ َا ْﺑ َﺮ َح ْ َاﻻ ْر َض َﺣ ٰ ّﱴ
اهلل ِ ْﱄ ۚ َوﻫ َُﻮ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﺤ ِ ِﳬ ْ َﲔ 80
َ ْاي َذ َن ِ ْ ٓﱄ َا ِ ْ ٓﰊ َا ْو َ ْﳛ ُ َﲂ ٰ ّ ُ
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جب يہ اس سے مايوس ہوگئے تو تنہائی ميں بيٹھ کر مشوره کرنے لگے ) (١ان ميں جو سب
سے بﮍا تھا اس نے کہا تمہيں معلوم نہيں کہ تمہارے والد نے تم سے ﷲ کی قسم لے کر پختہ
قول قرار ليا ہے اور اس سے پہلے يوسف کے بارے ميں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ پس ميں تو
ٰ
اس سرزمين سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ ديں ) (٢يا ﷲ تعالی
ميرے اس معاملے کا فيصلہ کر دے ،وہی بہترين فيصلہ کرنے واال ہے۔
٨٠۔ ١کيونکہ بنيامين کو چھوڑ کر جانا ان کے لئے کٹھن مرحال تھا ،وه باپ کو منہ دکھانے کے
قابل نہ رہے تھے۔ اس لئے باہم مشوره کرنے لگے کہ اب کيا کيا جائے؟
٨٠۔ ٢اس کے بﮍے بھائی اس صورت حال ميں باپ کا سامنے کرنے کی اپنے اندر سکت اور
ہمت نہيں پائی ،تو صاف کہہ ديا کہ ميں تو يہاں سے اس وقت تک نہيں جاؤں گا جب تک خود
والد صاحب تفتيش کر کے ميری بےگناہی کا يقين نہ کرليں اور مجھے آنے کی اجازت نہ ديں۔
ﴎ َق ۚ َو َﻣﺎ ﺷَ ﻬِﺪْ انَ ٓ ِا َّﻻ ِﺑ َﻤﺎ ﻋَ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ِﻟﻠْﻐَ ْﻴ ِﺐ ٰﺣ ِﻔ ِﻈ ْ َﲔ  81
ِا ْرﺟِ ُﻌ ْﻮٓا ِا ٰ ٓﱃ َا ِﺑ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َاي َابانَ ٓ ِا َّن اﺑْﻨَ َﻚ َ َ
تم سب والد صاحب کی خدمت ميں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی! آپ کے صاحب زادے نے
چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے ) (١ہم کچھ غيب کی حفاظت کرنے
والے نہ تھے )(٢۔
٨٠۔ ١يعنی ہم نے جو عہد کيا تھا کہ ہم بنيامين کو باحفاظت واپس لے آئيں گے ،تو يہ ہم نے
اپنے علم کے مطابق عہد کيا تھا ،بعد ميں جو واقعہ پيش آگيا اور جس کی وجہ سے بنيامين کو
ہميں چھوڑنا پﮍا ،يہ تو ہمارے وہم و گمان ميں بھی نہ تھا۔ دوسرا مطلب يہ ہے ہم نے چوری کی
جو سزا بيان کی تھی چور کو ہی چوری کے بدلے ميں رکھ ليا جائے ،تو يہ سزا ہم نے اپنے
علم کے مطابق ہی تجويز کی تھی۔ اس ميں کسی قسم کی بدنيتی شامل نہيں تھی۔ ليکن يہ اتفاق
کی بات تھی کہ جب سامان کی تالشی لی گئی تو مسروقہ کٹورا بنيامين کے سامان سے نکل آيا۔
٨١۔ ٢يعنی مستقبل ميں پيش آنے والے واقعات سے ہم بےخبر تھے۔
َو ْﺳ َٔـﻞِ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ َﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ ُﻛﻨَّﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َواﻟْ ِﻌ ْ َﲑ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َا ْﻗ َﺒﻠْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َواِانَّ ﻟ َ ٰﺼ ِﺪﻗُ ْﻮ َن 82
آپ اس شہر کے لوگوں سے دريافت فرما ليں جہاں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی پوچھ ليں
جس کے ساتھ ہم آئے ہيں۔ اور يقينا ً ہم بالکل سچے ہيں )(١۔
٨٢۔ ١اَ ْلقَرْ يَۃَ مراد مصر ہے جہاں وه غلہ لينے گئے تھے۔ مطلب اہل مصر ہيں۔ اسی طرح َو ْال ِعي َر
سے مراد اصحاب العير يعنی اہل قافلہ ہيں۔ آپ مصر جا کر اہل مصر سے اور اس قافلے والوں
سے ،جو ہمارے ساتھ آيا ہے ،پوچھ ليں کہ ہم جو کچھ بيان کر رہے ہيں ،وه سچ ہے ،اس ميں
جھوٹ کی کوئی آميزش نہيں ہے۔
اهلل َا ْن َّ ْاي ِﺗﻴَ ِ ْﲏ ﲠِ ِ ْﻢ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ 83
ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ َﺳ َّﻮﻟَ ْﺖ ﻟَ ُ ْﲂ َاﻧْ ُﻔ ُﺴ ُ ْﲂ َا ْﻣ ًﺮا ۭ ﻓَ َﺼ ْ ٌﱪ َ ِﲨ ْﻴ ٌﻞ ۭ َﻋ َﴗ ٰ ّ ُ
)يعقوب عليہ السالم( نے کہا يہ تو نہيں ،بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ) (١پس اب صبر
ہی بہتر ہے۔ قريب ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی ان سب کو ميرے پاس ہی پہنچا دے ) (٢وہی علم و حکمت
واال ہے۔
ٰ
٨٣۔ ١حضرت يعقوب عليہ السالم چونکہ حقيقت حال سے بےخبر تھے اور ﷲ تعالی نے وحی
کے ذريعے سے انہيں حقيقت واقعہ سے آگاه نہيں فرمايا۔ اس لئے وه يہی سمجھے کہ ميرے ان
بيٹوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ بنيامين کے ساتھ انہوں نے کيا معاملہ کيا؟ اس کا يقينی
علم تو حضرت يعقوب عليہ السالم کے پاس نہيں تھا ،تاہم يوسف عليہ السالم کے واقعے پر قياس
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کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت يعقوب عليہ السالم کے دل ميں بجا طور پر شکوک
شبہات تھے۔
٨٣۔ ٢اب پھر سوائے صبر کے کوئی چاره نہيں تھا ،تاہم صبر کے ساتھ اميد کا دامن بھی نہيں
چھوڑا يوسف عليہ السالم ،بنيامين اور وه بﮍا بيٹا ہے جو مارے شرم کے وہيں مصر ميں رک
گيا تھا کہ يا تو والد صاحب مجھے اسی طرح آنے کی اجازت دے ديں يا پھر ميں کسی طريقے
سے بنيامين کو ساتھ لے کر آؤں گا۔
َوﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َوﻗَﺎ َل ٰ ٓ َاي َﺳ ٰﻔﻰ ﻋَ ٰﲇ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َواﺑْ َﻴﻀَّ ْﺖ َﻋ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﺤ ْﺰ ِن ﻓَﻬ َُﻮ َﻛ ِﻈ ْ ٌﲓ 84
پھر ان سے منہ پھير ليا اور کہا ہائے يوسف! ) (١ان کی آنکھيں بوجہ رنج و غم کے سفيد ہو
چکی تھيں ) (٢اور وه غم کو دبائے ہوئے تھے۔
٨٤۔ ١يعنی اس تازه صدمے نے يوسف عليہ السالم کی جدائی کے قديم صدمے کو بھی تازه کر
ديا۔
٨٤۔ ٢يعنی آنکھوں کی سياہی ،مارے غم کے ،سفيدی ميں بدل گئی تھی۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا اتَ ٰ ّ ِهلل ﺗَ ْﻔﺘَ ُﺆا ﺗ َْﺬ ُﻛ ُﺮ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن َﺣ َﺮﺿً ﺎ َا ْو ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْﻬٰ ِﻠ ِﻜ ْ َﲔ 85
بيٹوں نے کہا وﷲ! آپ ہميشہ يوسف کی ياد ہی ميں لگے رہيں گے يہاں تک کہ گھل جائيں يا
ختم ہی ہوجائيں )(١۔
٨٥۔َ ١ح َرض اس جسمانی عارضے يا ضعف عقل کو کہتے ہيں جو بﮍھاپے ،عشق يا پے درپے
صدمات کی وجہ سے انسان کو الحق ہوتا ہے ،يوسف عليہ السالم کے ذکر سے بھائيوں کی آتش
حسد پھر بھﮍک اٹھی اور اپنے باپ کو يہ کہا۔
اهلل َو َا ْﻋ َ ُﲅ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْﺷ ُﻜ ْﻮا ﺑ َ ِ ّ ْﱻ َو ُﺣ ْﺰ ِ ْ ٓﱐ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 86
انہوں نے کہا کہ ميں تو اپنی پريشانيوں اور رنج کی فرياد ﷲ ہی سے کر رہا ہوں مجھے ﷲ کی
طرف سے وه باتيں معلوم ہيں جو تم نہيں جانتے )(١۔
٨٦۔ ١اس سے مراد يا تو خواب ہے جس کی بابت انہيں يقين تھا کہ اس کی تعبير ضرور سامنے
آئے گی اور وه يوسف عليہ السالم کو سجده کريں گے يا ان کا يقين تھا کہ يوسف عليہ السالم
زنده موجود ہيں ،اور اس سے زندگی ميں ضرور مالقات ہوگی۔
ــــــ ُﺲ ِﻣ ْﻦ َّر ْوحِ ٰ ّ ِ
ــــــ ُﺴ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َّر ْوحِ ٰ ّ ِ
اهلل ِا َّﻻ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن 87
ﻳٰﺒَ ِ َّﲏ ا ْذ َﻫ ُﺒ ْﻮا ﻓَﺘَ َﺤ َّﺴ ُﺴ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻮ ُﺳ َﻒ َو َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ َو َﻻ اتَ ﻳْ َٔ
اهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ َايﻳْ َٔ
ميرے پيارے بچو! تم جاؤ اور يوسف عليہ السالم کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تالش
کرو ) (١اور ﷲ کی رحمت سے نا اميد نہ ہو۔ يقينا ً رب کی رحمت سے نا اميد وہی ہوتے ہيں جو
کافر ہوتے ہيں )(٢۔
٨٧۔ ١چنانچہ اس يقين سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنے بيٹوں کو يہ حکم ديا۔
٨٧۔ ٢جس طرح دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا )قَا َل َو َم ْن يﱠ ْقنَطُ ِم ْن رﱠحْ َم ِة َرب ٖ ٓﱢه اِ ﱠال
الضﱠا ۗ◌لﱡوْ نَ ( 15۔ الحجر ' (56:گمراه لوگ ہی ﷲ کی رحمت سے نا اميد ہوتے ہيں ' اس کا مطلب
يہ ہے کہ اہل ايمان کو سخت حاالت ميں بھی صبر و رضا کا اور ﷲ کی رحمت واسعہ کی اميد
کا دامن نہيں چھوڑنا چاہيئے۔
اهلل َ ْﳚ ِﺰي اﻟْ ُﻤ َﺘ َﺼ ِّﺪ ِﻗ ْ َﲔ 88
اﻟﴬ َوﺟِ ْﺌﻨَﺎ ِﺑﺒِﻀَ ﺎﻋَ ٍﺔ ُّﻣ ْﺰ ٰﺟﯩ ٍﺔ ﻓَ َﺎ ْو ِف ﻟَﻨَﺎ ْاﻟ َﻜ ْﻴ َﻞ َوﺗ ََﺼ َّﺪ ْق ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َﻣ َّﺴـﻨَﺎ َو َا ْﻫﻠَﻨَﺎ ُّ ُّ
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پھر جب يہ لوگ يوسف )عليہ السالم( کے پاس پہنچے ) (١تو کہنے لگے کہ اے عزيز! ہم کو
اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے ) (٢ہم حقير پونجی الئے ہيں پس آپ ہميں پورے غلے کا
ناپ ديجئے ) (٣اور ہم پر خيرات کيجئے ) (٤ﷲ ٰ
تعالی خيرات کرنے والوں کو بدلہ ديتا ہے۔
٨٨۔ ١يہ تيسری مرتبہ ان کا مصر جانا ہے۔
٨٨۔ ٢يعنی غلہ لينے کے لئے ہم جو ثمن )قيمت( لے کر آئے ہيں ،وه نہايت قليل اور حقير ہے۔
٨٨۔ ٣يعنی ہماری حقير پونجی کو نہ ديکھيں ،ہميں اس کے بدلے ميں پورا ناپ ديں۔
٨٨۔ ٤يعنی ہماری حقير پونجی قبول کر کے ہم پر احسان اور خيرات کريں۔ اور بعض مفسرين
نے اس کے معنی کيے ہيں کہ ہمارے بھائی بنيامين کو آزاد کر کے ہم پر احسان فرمائيں۔
ﻗَﺎ َل ﻫ َْﻞ ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠْ ُ ْﱲ ِﺑ ُﻴ ْﻮ ُﺳ َﻒ َو َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ِا ْذ َاﻧ ُ ْْﱲ ٰ ِهجﻠُ ْﻮ َن 89
يوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے يوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت
ميں کيا کيا )(١؟
٨٩۔ ١جب انہوں نے نہايت عاجزی کے انداز ميں صدقہ و خيرات يا بھائی کی رہائی کی اپيل
کی تو ساتھ ہی باپ کے بﮍھاپے ،ضعف اور بيٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کيا ،جس
سے يوسف عليہ السالم کا دل بھر آيا ،آنکھيں نمناک ہوگئيں اور انکشاف حال پر مجبور ہوگئے۔
تاہم بھائيوں کی زيادتيوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی اخالق کريمانہ کا بھی اظہار فرما ديا کہ يہ کام
تم نے ايسی حالت ميں کيا جب تم جاہل اور نادان تھے۔
اهلل َﻻ ﻳُ ِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 90
يخ ۡ ﻗَﺪْ َﻣ َّﻦ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﻖ َوﻳ َ ْﺼ ِ ْﱪ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء ِاﻧ ََّﻚ َ َﻻﻧ َْﺖ ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ ۭ ﻗَﺎ َل َاانَ ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ َوﻫ َٰﺬا ٓ َا ِ ْ
انہوں نے کہا کيا )واقعی( تو ہی يوسف )عليہ السالم( ہے ) (١جواب ديا کہ ہاں ميں يوسف )عليہ
السالم( ہوں اور يہ ميرا بھائی ہے ﷲ نے ہم پر فضل و کرم کيا بات يہ ہے کہ جو بھی پرہيز
گاری اور صبر کرے تو ﷲ ٰ
تعالی کسی نيکوکار کا اجر ضائع نہيں کرتا )(٢۔
٩٠۔ ١بھائيوں نے جب عزيز مصر کی زبان سے اس يوسف عليہ السالم کا تذکره سنا ،جسے
انہوں نے بچپن ميں کنعان کے ايک تاريک کنويں ميں پھينک ديا تھا ،تو وه حيران بھی ہوئے
اور غور سے ديکھنے پر مجبور بھی کہ کہيں ہم سے ہم کالم بادشاه ،يوسف عليہ السالم ہی تو
نہيں؟ ورنہ يوسف عليہ السالم کے قصے کا اسے کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے
سوال کيا کہ کيا تو يوسف عليہ السالم ہی تو نہيں؟
٩٠۔ ٢سوال کے جواب ميں اقرار و اعتراف کے ساتھ ،ﷲ کا احسان کا ذکر اور صبر و تقویٰ
کے نتائج حسنہ بھی بيان کر کے بتال ديا کہ تم نے مجھے ہالک کرنے ميں کوئی دقيقہ
فروگزاشت نہيں کيا۔ ليکن يہ ﷲ ٰ
تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف يہ کہ کنوئيں
سے نجات عطا فرمائی ،بلکہ مصر کی فرمانروائی بھی عطا فرما دی اور يہ نتيجہ ہے اس صبر
تقوی کا جس کی توفيق ﷲ ٰ
ٰ
تعالی نے مجھے دی۔
اور
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َوا ِْن ُﻛﻨَّﺎ ﻟَﺨٰ ِﻄـ ْ َﲔ 91
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا اتَ ٰ ّ ِهلل ﻟَﻘَﺪْ ٰاﺛ ََﺮكَ ٰ ّ ُ
ِٕ
انہوں نے کہا ﷲ کی قسم! ﷲ ٰ
تعالی نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور يہ بھی بالکل سچ ہے کہ
ہم خطا کار تھے )(١
٩١۔ ١بھائيوں نے جب يوسف عليہ السالم کی شان ديکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف
کر ليا۔
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ۡ َوﻫ َُﻮ َا ْر َﺣ ُﻢ ٰ ّاﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َﲔ
ﻗَﺎ َل َﻻ ﺗ ْ َِﱶﻳْ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ۭ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ٰ ّ ُ
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جواب ديا آج تم پر کوئی مالمت نہيں ہے ) (١ﷲ تمہيں بخشے ،وه سب مہربانوں سے بﮍا
مہربان ہے۔
٩٢۔ ١حضرت يوسف عليہ السالم نے بھی پيغمبرانہ عفو و درگزر سے کام ليتے ہوئے فرمايا کہ
جو ہوا سو ہوا۔ آج تمہيں کوئی سرزنش اور مالمت نہيں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول
ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی مکہ کے ان کفار اور سردران قريش کو ،جو آپ کے خون کے
پياسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ايذائيں پہنچائی تھيں ،يہی الفاظ ارشاد فرما کر انہيں
معاف فرما ديا تھا۔ صلی ﷲ عليہ و سلم۔
ﴢ ﻫ َٰﺬا ﻓَ َﺎﻟْ ُﻘ ْﻮ ُﻩ ﻋَ ٰﲇ َو ْﺟ ِﻪ َا ِ ْﰊ َ ْاي ِت ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۚ َو ْاﺗ ُْﻮ ِ ْﱐ ِ َاب ْﻫ ِﻠ ُ ْﲂ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۧ 93

ِا ْذ َﻫ ُﺒ ْﻮا ِﺑ َﻘ ِﻤ ْﻴ ِ ْ
ميرا يہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے ميرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وه ديکھنے لگيں ) (١اور
آجائيں اور اپنے تمام خاندان کو ميرے پاس لے آؤ )(٢۔
٩٣۔ ١قميص کے چہرے پر پﮍنے سے آنکھوں کی بينائی کا بحال ہونا ،ايک اعجاز اور کرامت
کے طور پر تھا۔
٩٣۔ ٢يہ يوسف عليہ السالم نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ ﻓَ َﺼﻠَ ِﺖ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲑ ﻗَﺎ َل َاﺑُ ْﻮ ُ ْﱒ ِا ِ ّ ْﱏ َ َﻻﺟِ ﺪُ ِرﻳْ َﺢ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن ﺗُ َﻔ ِﻨ ّﺪُ ْو ِن 94
جب يہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو يوسف کی خوشبو آرہی ہے اگر تم
مجھے سٹھيايا ہوا قرار نہ دو )(١
٩٤۔ ١ادھر يہ قميص لے کر قافلہ مصر سے اور ادھر حضرت يعقوب عليہ السالم کو ﷲ ٰ
تعالی
کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت يوسف عليہ السالم کی خوشبو آنے لگ گئی يہ گويا
اس بات کا اعالن تھا کہ ﷲ کے پيغمبر کو بھی ،جب تک ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے اطالع نہ
پہنچے ،پيغمبر بےخبر ہوتا ہے ،چاہے بيٹا اپنے شہر کے کسی کنوئيں ہی ميں کيوں نہ ہو ،اور
جب ﷲ ٰ
تعالی انتظام فرما دے تو پھر مصر جيسے دور دراز کے عالقے سے بھی بيٹے کی
خوشبو آجاتی ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا اتَ ٰ ّ ِهلل ِاﻧ ََّﻚ ﻟَ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠ ِ َ
كل اﻟْ َﻘ ِﺪ ْ ِﱘ 95
وه کہنے لگے کہ وﷲ آپ اپنے اسی پرانے خبط ) (١ميں مبتال ہيں۔
ض َالل سے مراد والہانہ محبت کی وه وارفتگی ہے جو حضرت يعقوب عليہ السالم کو
٩٥۔َ ١
اپنے بيٹے يوسف عليہ السالم کے ساتھ تھی۔ بيٹے کہنے لگے ،ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی
يعنی يوسف عليہ السالم کی محبت ميں گرفتار ہيں۔ اتنا طويل عرصہ گزر جانے کے باوجود
يوسف عليہ السالم کی محبت دل سے نہيں گئی۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا ْن َﺟﺎۗ َء اﻟْﺒَ ِﺸ ْ ُﲑ َاﻟْ ٰﻘﯩ ُﻪ ﻋَ ٰﲇ َو ْ ِهج ٖﻪ ﻓَ ْﺎرﺗَﺪَّ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۚ ﻗَﺎ َل َاﻟ َ ْﻢ َاﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ڌ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 96
جب خوشخبری دينے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وه کرتا ڈاال اسی وقت پھر بينا ہوگئے
) (١کہا! کيا ميں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ ميں ﷲ کی طرف سے وه باتيں جانتا ہوں جو تم نہيں
جانتے )(٢۔
٩٦۔ ١يعنی جب وه خوشخبری دينے واال آگيا اور آکر وه قميص حضرت يعقوب عليہ السالم کے
چہرے پر ڈال دی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بينائی بحال ہوگئی۔
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٩٦۔ ٢کيونکہ ميرے پاس ايک ذريعہ علم وحی بھی ہے ،جو تم ميں سے کسی کے پاس نہيں ہے۔
اس وحی کے ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی اپنے پيغمبروں کو حاالت سے مشيت و مصلحت آگاه کرتا
رہتا ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َاي َابانَ ْاﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧ ُْﻮﺑَﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ﺧ ِٰﻄـ ْ َﲔ 97
ِٕ
انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لئے گناہوں کی بخشش طلب کيجئے بيشک ہم قصور وار ہيں۔
ﻗَﺎ َل َﺳ ْﻮ َف َا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﻟَ ُ ْﲂ َر ِ ّ ْﰊ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ 98
کہا اچھا ميں جلد ہی تمہارے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا ) (١وه بہت بﮍا
بخشنے واال اور نہايت مہربانی کرنے واال ہے۔
٩٨۔ ١فی الفور مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے دعا کرنے کا وعده فرمايا ،مقصد يہ تھا کہ
رات کے پچھلے پہر ميں ،جو ﷲ کے خاص بندوں کا ﷲ کی عبادت کرنے کا خاص وقت ہوتا
ہے ،ﷲ سے ان کی مغفرت کی دعا کروں گا ،دوسری بات يہ کہ بھائيوں کی زيادتی يوسف عليہ
السالم پر تھی ،ان سے مشوره لينا ضروری تھا اس لئے انہوں نے تاخير کی اور فوراً مغفرت
کی دعا نہيں کی۔

اهلل ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ 99
ﴫ ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ ﻳُ ْﻮ ُﺳ َﻒ ٰا ٰ ٓوى ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َاﺑ َ َﻮﻳْ ِﻪ َوﻗَﺎ َل ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ِﻣ ْ َ
جب يہ سارا گھرانہ يوسف کے پاس پہنچ گيا تو يوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی
) (١اور کہا کہ ﷲ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر ميں آؤ۔
٩٩۔ ١يعنی عزت و احترام کے ساتھ انہيں اپنے پاس جگہ دی اور ان کا خوب اکرام کيا۔
اﻟﺴ ْﺠ ِﻦ َو َﺟﺎۗ َء
َو َرﻓَ َﻊ َاﺑ َ َﻮﻳْ ِﻪ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َوﺧ َُّﺮ ْوا َ ٗهل ُﲭَّﺪً ا ۚ َوﻗَﺎ َل ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ ﻫ َٰﺬا اتَ ْ ِوﻳْ ُﻞ ُر ْء َاي َي ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۡ ﻗَﺪْ َﺟ َﻌﻠَﻬَﺎ َر ِ ّ ْﰊ َﺣﻘًّﺎ ۭ َوﻗَﺪْ َا ْﺣ َﺴ َﻦ ِ ْ ٓﰊ ِا ْذ َاﺧ َْﺮ َﺟ ِ ْﲏ ِﻣ َﻦ ِ ّ
ﺑ ُ ِْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﺒﺪْ ِو ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َا ْن ﻧ َّ َﺰ َغ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑ َ ْ َﲔ ِاﺧ َْﻮ ِ ْﰐ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ ِﻄ ْﻴ ٌﻒ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ١٠٠
اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ ) (٢کو اونچا بٹھايا اور سب اسکے سامنے سجدے ميں گر گئے
) (٢تب کہا ابا جی! يہ ميرے پہلے کے خواب کی تعبير ہے ) (٣ميرے رب نے اسے سچا کر
دکھايا ،اس نے ميرے ساتھ بﮍا احسان کيا جب کہ مجھے جيل خانے سے نکاال ) (٤اور آپ
لوگوں کو صحرا سے لے آيا ) (٥اس اختالف کے بعد جو شيطان نے مجھ ميں اور ميرے
بھائيوں ميں ڈال ديا تھا ) (٦ميرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترين تدبير کرنے واال ہے اور وه
بہت علم و حکمت واال ہے۔
١٠٠۔ ١بعض مفسرين کا خيال ہے کہ يہ سوتيلی ماں اور سگی خالہ تھيں کيونکہ يوسف عليہ
السالم کی حقيقی ماں بنيامين کی والدت کے بعد فوت ہوگئی تھيں۔ حضرت يعقوب عليہ السالم
نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشيره سے نکاح کر ليا تھا يہی خالہ اب حضرت يعقوب عليہ
السالم کے ساتھ مصر ميں گئی تھيں )فتح القدير( ليکن امام ابن طبری نے اس کے برعکس يہ
کہا ہے کہ يوسف عليہ السالم کی والده فوت نہيں ہوئی تھيں اور وہی حقيقی والده تھيں۔ )ابن
کثير(
١٠٠۔ ٢بعض نے اس کا ترجمہ کيا ہے کہ ادب و تعظيم کے طور پر يوسف عليہ السالم کے
سامنے جھک گئے۔ ليکن ) َوخَرﱡ وْ ا لَهٗ ُس ﱠجدًا( 12۔يوسف (100:کے الفاظ بتالتے ہيں کہ وه زمين
پر يوسف عليہ السالم کے سامنے سجده ريز ہوئے ،يعنی يہ سجده ،سجده ہی کے معنی ميں ہے۔
تاہم يہ سجده ،سجده تعظيمی ہے سجده عبادت نہيں اور سجده تعظيمی حضرت يعقوب عليہ السالم
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کی شريعت ميں جائز تھا۔ اسالم شرک کے سد باب کے لئے سجده تعظيمی کو بھی حرام کر ديا
گيا ہے ،اور اب سجده تعظيمی بھی کسی کے لئے جائز نہيں۔
١٠٠۔ ٣يعنی حضرت يوسف عليہ السالم نے جو خواب ميں ديکھا تھا اتنی آزمائشوں سے
گزرنے کے بعد باآلخر اس کی تعبير سامنے آئی کہ ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت يوسف عليہ السالم کو
تخت شاہی پر بٹھايا اور والدين سميت تمام بھائيوں نے اسے سجده کيا۔
١٠٠۔ ٤ﷲ کے احسنات ميں کنويں سے نکلنے کا ذکر نہيں کيا تاکہ بھائی شرمنده نہ ہوں۔ يہ
اخالق نبوی ہے۔
١٠٠۔ ٥مصر جيسے متمدن عالقے کے مقابلے ميں کنعان کی حيثيت ايک صحرا کی تھی ،اس
لئے اسے بَ ُدوْ سے تعبير کيا۔
١٠٠۔ ٦يہ بھی اخالق کريمانہ کا ايک نمونہ کہ بھائيوں کو ذرا مورد الزام نہيں ٹھہرايا اور
شيطان کو اس کارستانی کا باعث قرار ديا۔
َر ِ ّب ﻗَﺪْ ٰاﺗَ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۣ َاﻧ َْﺖ َو ِ ٖ ّﱄ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ ﺗ ََﻮﻓ َّ ِ ْﲏ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ َّو َاﻟْ ِﺤ ْﻘ ِ ْﲏ ِاب ٰ ّﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ
كل َوﻋَﻠ َّ ْﻤ َﺘ ِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ اتَ ْ ِوﻳْﻞِ ْ َاﻻ َﺣﺎ ِدﻳْ ِﺚ ۚ ﻓَﺎ ِﻃ َﺮ َّ
١٠١
اے ميرے پروردگار! تو نے مجھے ملک عطا فرمايا ) (١اور تو نے مجھے خواب کی تعبير
سکھالئی ) (٢اے آسمان و زمين کے پيدا کرنے والے تو دنيا و آخرت ميں ميرا ولی )دوست(
اور کارساز ہے ،تو مجھے اسالم کی حالت ميں فوت کر اور نيکوں ميں مال دے۔
١٠١۔ ١يعنی ملک مصر کی فرمانروائی عطا فرمائی ،جيسا کہ تفصيل گزری۔
١٠١۔ ٢حضرت يوسف عليہ السالم ﷲ کے پيغمبر تھے ،جن پر ﷲ کی طرف سے وحی کا
نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہيں عطا کيا جاتا۔ چنانچہ اس علم نبوت کی روشنی
ميں پيغمبر خوابوں کی تعبير بھی صحيح طور پر کر ليتے۔ تھے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
يوسف عليہ السالم کو اس فن تعبير ميں خصوصی ملکہ حاصل تھا جيسا کہ قيد کے ساتھيوں کے
خواب کی اور سات موٹی گايوں کے خواب کی تعبير پہلے گزری۔
١٠١۔  ٣ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت يوسف عليہ السالم پر جو احسانات کيے ،انہيں ياد کرکے اور ﷲ
ٰ
تعالی کی ديگر صفات کا تذکره کرکے دعا فرما رہے ہيں کہ جب مجھے موت آئے تو اسالم کی
حالت ميں آئے اور مجھے نيک لوگوں کے ساتھ مال دے۔ اس سے مراد حضرت يوسف عليہ
السالم کے آباواجداد ،حضرت ابراہيم و اسحاق عليہا السالم وغيره مراد ہيں۔ بعض لوگوں کو اس
دعا سے يہ شبہ پيدا ہوا کہ حضرت يوسف عليہ السالم نے موت کی دعا مانگی حاالنکہ يہ موت
کی دعا نہيں ہے آخر وقت تک اسالم پر استقامت کی دعا ہے۔
ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎۗ ِء اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﻧ ُْﻮ ِﺣ ْﻴ ِﻪ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۚ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ َ َدلﳞْ ِ ْﻢ ِا ْذ َا ْ َﲨ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ ُ ْﱒ َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن ١٠٢
يہ غيب کی خبروں ميں سے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہيں۔ آپ ان کے پاس نہ
تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وه فريب کرنے لگے تھے )(١
١٠٢۔ ١يعنی يوسف عليہ السالم کے ساتھ ،جب کہ انہيں کنوئيں ميں پھينک آئے يا مراد حضرت
يعقوب عليہ السالم ہيں يعنی ان کو يہ کہہ کر کہ يوسف کو بھيﮍيا کھا گيا ہے اور يہ اس کی
قميص ہے ،جو خون ميں لت پت ہے ان کے ساتھ فريب کيا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس مقام پر بھی اس
بات کی نفی فرمائی ہے کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو غيب کا علم تھا ليکن يہ نفی مطلق
علم کی نہيں ہے کيونکہ ﷲ نے وحی کے ذريعے سے آپ کو آگاه فرمايا ديا۔ يہ نفی مشاہد کی
ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود نہيں تھے۔ اسی طرح ايسے لوگوں سے بھی آپ کا رابطہ و
تعلق نہيں رہا ہے جن سے آپ نے سنا ہو۔ يہ صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے جس نے آپ کو اس واقعہ
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کی خبر دی ہے جو اس بات کی دليل ہے کہ آپ ﷲ کے سچے نبی ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی کی طرف
سے آپ کو وحی نازل ہوتی ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اور بھی کئی مقامات پر اسی طرح غيب اور
مشاہدے کی نفی فرمائی ہے۔ مثالً مالحظہ ہو ،سوره آل عمران ٰ
ب نُوْ ِح ْي ِه
)ذلِ َ
ك ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء ْال َغ ْي ِ
َص ُموْ نَ ( 3۔ آل
اِلَ ْي َ
ك ۭ◌ َو َما ُك ْنتَ لَ َد ْي ِھ ْم اِ ْذ ي ُْلقُوْ نَ اَ ْق َال َمھُ ْم اَيﱡھُ ْم يَ ْكفُ ُل َمرْ يَ َم ۠◌ َو َما ُك ْنتَ لَ َد ْي ِھ ْم اِ ْذ يَ ْخت ِ
اويًا فِ ْٓي اَ ْھ ِل َم ْديَنَ تَ ْتلُوْ ا َعلَ ْي ِھ ْم ٰا ٰيتِنَا
عمرانَ (44:
)و ٰل ِكنﱠآ اَ ْن َشاْنَا قُرُوْ نًا فَتَطَا َو َل َعلَ ْي ِھ ُم ْال ُع ُم ُر ۚ◌ َو َما ُك ْنتَ ثَ ِ
ٰ
ْ
ﱡ
ً
ك لِتُ ْن ِذ َر قَوْ ًما ﱠمآ
ْ
ُ
ْ
ْ
ب الطوْ ِر اِذ نَا َد ْينَا َول ِكن رﱠحْ َمة ﱢمن ﱠربﱢ َ
ۙ◌ َو ٰل ِكنﱠا ُكنﱠا ُمرْ ِسلِ ْينَ 45 َو َما كنتَ بِ َجانِ ِ
ك لَ َعلﱠھُ ْم يَتَ َذ ﱠكرُوْ نَ 46 ( 28۔ القصصَ ) (45-46:ما َكانَ لِ َي ِم ْن ِع ْل ٍم ۢ◌
اَ ٰتٮھُ ْم ﱢم ْن نﱠ ِذي ٍْر ﱢم ْن قَ ْبلِ َ
ٓ
َص ُموْ نَ 69 اِ ْن يﱡوْ ٰ ٓحى اِلَ ﱠي اِ ﱠ ٓ
ال اَنﱠ َمآ اَنَا نَ ِذ ْي ٌر ﱡمبِي ٌْن 70 ( 38۔ص70:۔(69۔
ال ْاالَ ْع ٰلي اِ ْذ يَ ْخت ِ
بِ ْال َم َ ِ
َو َﻣﺎ ٓ اَ ْﻛ َ ُﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َوﻟ َ ْﻮ َﺣ َﺮ ْﺻ َﺖ ِﺑ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٠٣
گو آپ الکھ چاہيں۔ ليکن اکثر لوگ ايماندار نہ ہيں نہ ہونگے )(١۔
١٠٣۔  ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی آپ کو پچھلے واقعات سے آگاه فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت
پکﮍيں اور ﷲ کے پيغمبروں کا راستہ اختيار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائيں۔ ليکن اس
کے باوجود لوگوں کی اکثريت ايمان النے والی نہيں ہے کيونکہ وه گذشتہ قوموں کے واقعات
سنتے ہيں ليکن عبرت پذيری کے لئے نہيں ،صرف دلچسپی اور لذت کے لئے ،اس لئے وه
ايمان سے ،محروم ہی رہتے ہيں۔
ـــــﻠُﻬ ُْﻢ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۭ ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِﻟّﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٠٤ۧ
َو َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴ َٔ
آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہيں کر رہے ہيں ) (١يہ تو تمام دنيا کے لئے نری نصيحت
ہی نصيحت ہے )(٢
١٠٤۔ ١کہ جس سے ان کو يہ شبہ ہو کہ يہ دعوائے نبوت تو صرف پيسے جمع کرنے کا بہانہ
ہے۔
١٠٤۔ ٢تاکہ لوگ اس سے ہدايت حاصل کريں اور اپنی دنيا و آخرت سنوار ليں۔ اب دنيا کے
لوگ اگر اس سے آنکھيں پھير رکھيں اور اس سے ہدايت حاصل نہ کريں تو لوگوں کا قصور
اور ان کی بد قسمتی ہے ،قرآن تو فی الواقع اہل دنيا کی ہدايت اور نصيحت ہی کے لئے آيا ہے۔
گر نہ بيند بروز شپره چشم چشمہ آفتاب را چہ گناه
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ﻳ َ ُﻤ ُّﺮ ْو َن ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َو ُ ْﱒ َﻋﳯْ َﺎ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن ١٠٥
َو َﰷَ ِﻳ ّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ ٰاﻳ َ ٍﺔ ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں بہت سی نشانياں ہيں ،جن سے يہ منہ موڑے گزر جاتے ہيں )(١۔
١٠٥۔ ١آسمان اور زمين کی پيدائش اور ان ميں بيشمار چيزوں کا وجود ،اس بات پر داللت کرتا
ہے کہ ايک خالق و صانع ہے جس نے ان چيزوں کو وجود بخشا ہے اور ايک مدبر ہے جو ان
کا ايسا انتظام کر رہا ہے کہ صديوں سے يہ نظام چل رہا ہے اور ان ميں کبھی آپس ميں ٹکراؤ
اور تصادم نہيں ہوا ليکن لوگ ان چيزوں کو ديکھتے ہوئے يوں ہی گزر جاتے ہيں ان پر غو و
فکر کرتے ہيں اور نہ ان سے ان کی معرفت حاصل کرتے ہيں۔
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن ١٠٦
َو َﻣﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ِاب ٰ ّ ِهلل ِا َّﻻ َو ُ ْﱒ ُّﻣ ْ ِ
ان ميں سے اکثر لوگ باوجود ﷲ پر ايمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہيں )(١
١٠٦۔  ١يہ وه حقيقت ہے جسے قرآن نے بﮍی وضاحت کے ساتھ متعدد جگہ بيان فرمايا ہے کہ
يہ مشرک يہ تو مانتے ہيں کہ آسمان اور زمين کا خالق ،مالک ،رازق اور مدبر صرف ﷲ ٰ
تعالی
ہی ہے۔ ليکن اس کے باوجود عبادت ميں ﷲ کے ساتھ دوسروں کو بھی شريک ٹھرا ليتے ہيں۔
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اور يوں اکثر لوگ مشرک ہيں يعنی ہر دور ميں لوگ توحيد ربوبيت کے تو قائل رہے ہيں ليکن
توحيد الوہيت ماننے کے ليے تيار نہيں ہوتے آج کے قبر پرستوں کا شرک بھی يہی ہے کہ وه
قبروں ميں مدفون بزرگوں کو صفات الوہيت کا حامل سمجھ کر انہيں مدد کے ليے پکارتے بھی
ہيں اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے ليے بجا التے ہيں اعاذنا ﷲ منہ
َاﻓَ َﺎ ِﻣﻨُ ْﻮٓا َا ْن اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ﻏَﺎ ِﺷـ َﻴ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب ٰ ّ ِ
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﺑ َ ْﻐﺘَ ًﺔ َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ١٠٧
اهلل َا ْو اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ُﻢ َّ
کيا وه اس بات سے بےخوف ہوگئے ہيں کہ ان کے پاس ﷲ کے عذابوں ميں سے کوئی عام
عذاب آجائے يا ان پر اچانک قيامت ٹوٹ پﮍے اور وه بےخبری ميں ہوں۔
اهلل  ۷ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﺼ ْ َﲑ ٍة َاانَ َو َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻌ ِ ْﲏ ۭ َو ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
ﻗُ ْﻞ ٰﻫ ِﺬﻩٖ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ْ ٓﲇ َا ْدﻋ ُْﻮٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ١٠٨
اهلل َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
آپ کہہ ديجئے ميری راه يہی ہے ،ميں اور پيروکار ﷲ کی طرف بال رہے ہيں ،پورے يقين اور
اعتماد کے ساتھ ) (١اور ﷲ پاک ہے ) (٢اور ميں مشرکوں ميں نہيں۔
١٠٨۔ ١يعنی توحيد کی راه ہی ميری راه ہے بلکہ ہر پيغمبر کی راه رہی ہے اسی کی طرف ميں
اور ميرے پيروکار پورے يقين اور دالئل شرعی کے ساتھ لوگوں کو بالتے ہيں۔
١٠٨۔ ٢يعنی ميں اس کی تنزيہ و تقديس بيان کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کا کوئی شريک،
نظير ،مثيل يا وزير ومشير يا اوالد اور بيوی ہو وه ان تمام چيزوں سے پاک ہے۔
يح ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ اﻟْ ُﻘ ٰﺮى ۭ َاﻓَ َ ْﲅ ﻳ َِﺴ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬِ ْﻢ ۭ َو َ َدل ُار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َّ ِ
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
ـذل ْﻳ َﻦ
كل ِا َّﻻ ِر َﺟ ًﺎﻻ ﻧ ُّْﻮ ِ ْ ٓ
اﺗ َّ َﻘ ْﻮا ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٠٩
آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں ميں جتنے رسول بھيجے ہيں سب مرد ہی تھے جن کی طرف
ہم وحی نازل فرماتے گئے ) (١کيا زمين ميں چل پھر کر انہوں نے ديکھا نہيں کہ ان سے پہلے
لوگوں کا کيسا کچھ انجام ہوا؟ يقينا ً آخرت کا گھر پر ہيزگاروں کے لئے بہت ہی بہتر ہے ،کيا
پھر تم نہيں سمجھتے۔
١٠٩۔ ١يہ آيت اس بات پر قطعی حکم ہے کہ تمام نبی مرد ہی ہوئے ہيں ،عورتوں ميں سے
کسی کو نبوت کا مقام نہيں مال ،اسی طرح ان کا تعلق قريہ سے تھا ،جو قصبہ ديہات اور شہر
سب شامل ہيں۔ ان ميں سے کوئی بھی اہل باديہ )صحرا نشينوں( ميں سے نہيں تھا کيونکہ اہل
باديہ نسبتا ً طبعيت کے سخت اور اخالق کے کھردرے ہوتے ہيں اور شہری ان کی نسبت نرم،
دھيمے اور با اخالق ہوتے ہيں اور يہ خوبياں نبوت کے لئے ضروری ہيں۔
َﴫانَ ۙ ﻓَﻨُ ِ ّﺠ َﻲ َﻣ ْﻦ ﻧَّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو َﻻ ﻳُ َﺮ ُّد َ ْاب ُﺳـﻨَﺎ ﻋ َِﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ١١٠
ـــــ َﺲ ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ َو َﻇﻨُّ ْﻮٓا َاﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَﺪْ ُﻛ ِﺬﺑُ ْﻮا َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ﻧ ْ ُ
ﱑ ِا َذا ا ْﺳـ َﺘ ْﻴ َٔ
يہاں تک کہ جب رسول نا اميد ہو نے لگے ) (١اور وه )قوم کے لوگ( خيال کرنے لگے کہ
انہيں جھوٹا کہا گيا ) (٢فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آپہنچی ) (٣جسے ہم نے چاہا اسے
نجات دی گئی ) (٤بات يہ ہے کہ ہمارا عذاب گناه گاروں سے واپس نہيں کيا جاتا۔
١١٠۔ ١يہ مايوسی اپنی قوم کے ايمان النے سے ہوئی۔
١١٠۔ ٢قرأت کے اعتبار سے اس آيت کے کئی مفہوم بيان کئے گئے ہيں۔ ليکن سب سے مناسب
مفہوم يہ ہے کہ ظَنﱡوا کا فاعل قوم کفار کو قرار ديا جائے يعنی کفار عذاب کی دھمکی پر پہلے
تو ڈرے ليکن جب زياده تاخير ہوئی تو خيال کيا کہ عذاب تو آتا نہيں ہے) ،جيسا کہ پيغمبر کی
ٰ
دعوی ہو رہا ہے( اور نہ آتا نظر ہی آتا ہے ،معلوم ہوتا ہے کہ نبيوں سے بھی يوں
طرف سے
ہی جھوٹا وعده کيا گيا ہے۔ مطلب نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دينا ہے کہ آپ کی قوم
پر عذاب ميں جو تاخير ہو رہی ہے ،اس سے گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ پچھلی قوموں پر
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بھی عذاب ميں بﮍی بﮍی تاخير روا رکھی گئی ہے اور ﷲ کی مشيت و حکمت کے مطابق انہيں
حتی کہ رسول اپنی قوم کے ايمان سے مايوس ہوگئے اور لوگ يہ
خوب خوب مہلت دی گئی ٰ
خيال کرنے لگے کہ شايد انہيں عذاب کا يوں ہی جھوٹ موٹ کہہ ديا گيا ہے۔
١١٠۔ ٣اس ميں دراصل ﷲ ٰ
تعالی کے اس قانون مہلت کا بيان ہے ،جو وه نافرمانوں کو ديتا ہے،
حتی کہ اس بارے ميں وه اپنے پيغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی زياده سے زياده مہلت
ٰ
عطا کرتا ہے ،جلدی نہيں کرتا ،يہاں تک کہ بعض دفعہ پيغمبر کے ماننے والے بھی عذاب سے
مايوس ہو کر يہ سمجھنے لگ جاتے ہيں کہ ان سی يوں ہی جھوٹ موٹ کا وعده کيا گيا ہے۔ ياد
رہے کہ محض ايسے وسوسے کا پيدا ہو جانا ايمان کے منافی نہيں ہے۔
١١٠۔ ٤يہ نجات پانے والے اہل ايمان ہی ہوتے تھے۔
ﻟَﻘَﺪْ َﰷ َن ِ ْﰲ ﻗَ َﺼ ِﺼﻬ ِْﻢ ِﻋ ْ َﱪ ٌة ِ ّ ُﻻ ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ۭ َﻣﺎ َﰷ َن َﺣ ِﺪﻳْﺜ ًﺎ ﻳ ُّ ْﻔ َﱰٰى َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﺗ َْﺼ ِﺪﻳْ َﻖ َّ ِاذل ْي ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َوﺗَ ْﻔ ِﺼ ْﻴ َﻞ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳُّﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن
ﰻ َْ
١١١ۧ
ان کے بيان ميں عقل والوں کے لئے يقينا ً نصيحت اور عبرت ہے ،يہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی
بات نہيں بلکہ يہ تصديق ہے ،ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہيں ،کھول کھول کر بيان
کرنے واال ہے ہرچيز کو اور ہدايت اور رحمت ہے ايمان دار لوگوں کے لئے )(١۔
١١١۔ ١يعنی قرآن ،جس ميں قصہ يوسف عليہ السالم اور ديگر قوموں کے واقعات بيان کئے
گئے ہيں کوئی گھﮍا ہوا نہيں ہے۔ بلکہ يہ پچھلی کتابوں کی تصديق کرنے واال ہے اور اس ميں
دين کے بارے ميں ساری ضروری باتوں کی تفصيل ہے اور ايمان داروں کے لئے ہدايت و
رحمت۔

سورة الرعد
)سورة الرعد ۔ سوره نمبر  ١٣۔ تعداد آيات (٤٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟ ۗ ّۗﻤ ٰﺮ ۣ ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ۭ َو َّ ِاذل ْ ٓي ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن Ǻ
يہ قرآن کی آيتيں ہيں ،اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے ،سب
حق ہے ليکن اکثر لوگ ايمان نہيں التے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت ِﺑﻐ ْ َِﲑ َ َﲻ ٍﺪ ﺗَ َﺮ ْوﳖَ َﺎ ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘ ٰﻮى ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َو َﲯ ََّﺮ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ۭ ُ ٌّ
ﰻ َّ ْﳚ ِﺮ ْي ِ َﻻ َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ ﻳُﺪَ ﺑّ ُِﺮ ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ ﻳُﻔ ّ َِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ِﺑ ِﻠ َﻘﺎۗ ِء
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َرﻓَ َﻊ َّ
َرﺑّ ُ ِْﲂ ﺗ ُْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن Ą
ﷲ وه ہے جس نے آسمانوں کو بغير ستونوں کے بلند رکھا ہے کہ تم اسے ديکھ رہے ہو۔ پھر وه
عرش پر قرار پکﮍے ہوئے ہے ) (١اسی نے سورج اور چاند کو ما تحتی ميں لگا رکھا ہے۔ ہر
ايک ميعاد معين پر گشت کر رہا ہے ) ،(٢وہی کام کی تدبير کرتا ہے وه اپنے نشانات کھول
کھول کر بيان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی مالقات کا يقين کر لو۔

Page 540 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٢۔ ١استوا علی العرش کا مفہوم اس سے قبل بيان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد ﷲ ٰ
تعالی کا عرش
پر قرار پکﮍنا ہے۔ محدثين کا يہی مسلک ہے وه اس کی تاويل نہيں کرتے ،جيسے بعض
دوسرے گروه اس ميں اور ديگر صفات ٰالہی ميں تاويل کرتے ہيں۔ تاہم محدثين کہتے ہيں کہ اس
کی کيفيت نہ بيان کی جاسکتی ہے اور نہ اسے کسی چيز سے تشبيہ دی جاسکتی ہے۔ )ليس
کمثلہ شیء وہو السميع البصير( الشوری
٢۔ ٢اس کے ايک معنی يہ ہيں کہ يہ ايک وقت مقرر تک يعنی قيامت تک ﷲ کے حکم سے
چلتے رہيں گے جيسا کہ فرمايا )والشمس تجری لمستقرلھا ذلک تقدير العزيز العليم( يسين۔ اور
سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے دوسرے معنی يہ ہيں کہ چاند اور سورج دونوں
اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہيں سورج اپنا دوره ايک سال ميں اور چاند ايک ماه ميں
مکمل کر ليتا ہے جس طرح فرمايا )والقمر قدرنہ منازل( يسين۔ ہم نے چاند کی منزليں مقرر کر
دی ہيں سات بﮍے بﮍے سيارے ہيں جن ميں سے دو چاند اور سورج ہيں يہاں صرف ان دو کا
ذکر کيا ہے کيونکہ يہی دو سب سے زياده بﮍے اور اہم ہيں جب يہ دونوں بھی ﷲ کے حکم کے
تابع ہيں تو دوسرے سيارے تو بطريق اولی اس کے تابع ہونگے اور جب يہ ﷲ کے حکم کے
تابع ہيں تو يہ معبود نہيں ہو سکتے معبود تو وہی ہے جس نے ان کو مسخر کيا ہوا ہے اس ليے
فرمايا َ
س َو َال لِ ْلقَ َم ِر َوا ْس ُج ُدوْ ا ِ ٰ ّ ِ الﱠ ِذيْ َخلَقَھ ﱠُن اِ ْن ُك ْنتُ ْم اِيﱠاهُ تَ ْعبُ ُدوْ نَ ( 41۔فصلت(37:
)ال تَ ْس ُج ُدوْ ا لِل ﱠش ْم ِ
حم السجده سورج اور چاند کو سجده نہ کرو اس ﷲ کو سجده کرو جس نے انہيں پيدا کيا اگر تم
س َو ْالقَ َم َر ۭ◌ َوالنﱡجُوْ ُم ُم َس ﱠخ ٰر ٌ
ت ۢ◌ بِا َ ْم ِر ٖه( 16۔
صرف اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ ) ۙ◌ َوال ﱠش ْم َ
النحل (12:االعراف سورج چاند اور تارے سب اس کے حکم کے تابع ہيں۔
اﳼ َو َاﳖْ ٰ ًﺮا ۭ َو ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓﳱْ َﺎ َز ْو َﺟ ْ ِﲔ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ ﻳُﻐ ِْﴚ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﻣ َّﺪ ْ َاﻻ ْر َض َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓﳱْ َﺎ َر َو ِ َ
Ǽ
اسی نے زمين پھيال کر بچھا دی ہے اور اس ميں پہاڑ اور نہريں پيدا کر دی ہيں ) (١اور اس
ميں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پيدا کر ديئے ) (٢وه رات کو دن سے چھپا
ديتا ہے۔ يقينا ً غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس ميں بہت نشانياں ہيں۔
٣۔ ١زمين ميں طول و عرض کا اندازه بھی عام لوگوں کے لئے مشکل ہے اور بلند و باال
پہاڑوں کے ذريعے سے زمين ميں گويا ميخيں گاڑی ہيں ،نہروں درياؤں اور چشموں کا ايسا
سلسلہ قائم کيا کہ جس سے انسان خود بھی سيراب ہوتے ہيں اور اپنے کھيتوں کو بھی سيراب
کرتے ہيں جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پيدا ہوتے ہيں ،جن کی شکليں بھی ايک
دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ ہوتے ہيں۔
٣۔ ٢اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ نر ماده دونوں بنائے ،جيسا کہ موجوده تحقيقات نے بھی اس
کی تصديق کر دی ہے۔ دوسرا مطلب )جوڑے جوڑے کا( يہ ہے ميٹھا اور کھٹا ،سرد اور گرم،
سياه اور سفيد اور ذائقہ ،اس طرح ايک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسميں پيدا کيں۔
ﰻ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ
َو ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻗ َﻄ ٌﻊ ُّﻣﺘَ ٰﺠ ِﻮ ٰرتٌ َّو َﺟ ٰﻨ ّ ٌﺖ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻋﻨَ ٍﺎب َّو َز ْر ٌع َّو َ ِﳔ ْﻴ ٌﻞ ِﺻ ْﻨ َﻮ ٌان َّوﻏَ ْ ُﲑ ِﺻ ْﻨ َﻮ ٍان ﻳ ُّْﺴ ٰﻘﻰ ِﺑ َﻤﺎۗ ٍء َّوا ِﺣ ٍﺪ ۣ َوﻧ ُ َﻔ ِّﻀ ُﻞ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ِﰲ ْ ُاﻻ ُ ِ
ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن Ć
اور زمين ميں مختلف ٹکﮍے ايک دوسرے سے لگتے لگاتے ہيں ) (١اور انگوروں کے باغات
ہيں اور کھيت ہيں اور کھجوروں کے درخت ہيں ،شاخ دار اور بعض ايسے ہيں ) (٢جو بےشاخ
ہيں سب ايک ہی پانی پالئے جاتے ہيں۔ پھر بھی ہم ايک کو ايک پر پھلوں ميں برتری ديتے ہيں
) (٣اس ميں عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔
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٤۔ ١متجورات۔ ايک دوسرے کے قريب اور متصل يعنی زمين کا ايک حصہ شاداب اور زرخيز
ہے۔ خوب پيداوار ديتا ہے اس کے ساتھ ہی زمين شور ہے ،جس ميں کسی قسم کی بھی پيدا نہيں
ہوتی۔
٤۔ ٢صنوان۔ کے ايک معنی ملے ہوئے اور غير صنوان۔ کے جداجدا کيے گئے ہيں دوسرا معنی
صنوان ،ايک درخت ،جس کی کئی شاخيں اور تنے ہوں ،جيسے انار ،انجير اور بعض
کھجوريں۔
٤۔ ٣يعنی زمين بھی ايک ،پانی ،ہوا بھی ايک۔ ليکن پھل اور غلہ مختلف قسم اور ان کے ذائقے
اور شکليں بھی ايک دوسرے سے مختلف۔
َوا ِْن ﺗَ ْﻌ َﺠ ْﺐ ﻓَ َﻌ َﺠ ٌﺐ ﻗَ ْﻮﻟُﻬ ُْﻢ َء ِا َذا ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ ٰﺮ ًاب َء ِاانَّ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ َﺧﻠْ ٍﻖ َﺟ ِﺪﻳْ ٍﺪ ڛ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ْ َاﻻ ْﻏ ٰﻠ ُﻞ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻋﻨَﺎ ِﻗﻬ ِْﻢ ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
ﺧ ِ ُٰدل ْو َن Ĉ
اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا يہ کہنا عجيب ہے کہ کيا جب ہم مٹی ہوجائيں گے تو کيا ہم
نئی پيدائش ميں ہو نگے؟ ) (١يہی وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کيا يہی ہيں
جن کی گردنوں ميں طوق ہوں گے اور يہی ہيں جو جہنم کے رہنے والے ہيں جو اس ميں ہميشہ
ہميشہ رہيں گے۔
٥۔ ١يعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پيدا کيا ،اس کے لئے دوباره اس چيز کا بنانا کوئی مشکل کام
نہيں۔ ليکن کفار يہ عجيب بات کہتے ہيں کہ دوباره ہم کيسے پيدا کئے جائيں گے۔
َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ِاب َّﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ِﺔ ﻗَ ْﺒ َﻞ اﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ َوﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬِ ُﻢ اﻟْ َﻤﺜُ ٰﻠ ُﺖ ۭ َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ َ ُذل ْو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍة ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس ﻋَ ٰﲇ ُﻇﻠْ ِﻤﻬ ِْﻢ ۚ َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﺸَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب Č
اور جو تجھ سے )سزا کی طلبی ميں( جلدی کر رہے ہيں راحت سے پہلے ہی ،يقينا ً ان سے
پہلے سزائيں )بطور مثال( گزر چکی ہيں ) (١اور بيشک تيرا رب البتہ بخشنے واال ہے لوگوں
کے بےجا ظلم پر ) (٢اور يہ بھی يقينی بات ہے کہ تيرا رب بﮍی سخت سزا دينے واال بھی ہے۔
٦۔ ١يعنی عذاب ٰالہی سے قوموں اور بستيوں کی تباہی کی کئی مثاليں پہلے گزر چکی ہيں ،اس
کے باوجود يہ عذاب جلدی مانگتے ہيں؟ يہ کفار کے جواب ميں کہا گيا جو کہتے تھے کہ اے
پيغمبر! اگر تو سچا ہے تو عذاب ہم پر لے آ۔ جس سے تو ہميں ڈراتا رہتا ہے۔
٦۔ ٣يعنی لوگوں کے ظلم و معصيت کے باوجود وه عذاب ميں جلدی نہيں کرتا بلکہ مہلت ديتا
ہے اور بعض دفعہ تو اتنی تاخير کرتا ہے کہ معاملہ قيامت پر چھوڑ ديتا ہے ،يہ اس کے حلم و
کرم اور عفو و درگزر کا نتيجہ ہے ورنہ وه فوراً مواخذه کرنے اور عذاب دينے پر آجائے تو
روئے زمين پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے
َاخ ُذ ٰ ّ
ﱡؤَخ ُرھُ ْم اِ ٰلٓى اَ َج ٍل ﱡم َس ًّمى ۚ◌ فَاِذاَ
ك ع َٰلي ظَھ ِْرھَا ِم ْن دَا ۗ◌بﱠ ٍة ﱠو ٰل ِك ْن ي ﱢ
اس بِ َما َك َسبُوْ ا َما تَ َر َ
ﷲُ النﱠ َ
) َولَوْ يُؤ ِ
ٰ
َجا ۗ◌ َء اَ َجلُھُ ْم فَا ِ ﱠن ّ
صيْرًا 45 ۧ◌( 35۔فاطر(45:
ﷲَ َكانَ بِ ِعبَا ِد ٖه بَ ِ
اور اگر ﷲ ٰ
تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکﮍ دھکﮍ فرمانے لگتا تو روئے زمين پر
ايک تنفس کو نہ چھوڑتا '
٦۔ ٣يہ ﷲ کی دوسری صفت کا بيان ہے تاکہ انسان صرف ايک ہی پہلو پر نظر نہ رکھے اس
کے دوسرے پہلو کو بھی ديکھتا رہے کيونکہ ايک ہی رخ اور ايک ہی پہلو کو مسلسل ديکھنے
رہنے سے بہت سی چيزيں اوجھل ره جاتی ہيں اسی ليے قرآن کريم ميں جہاں ﷲ کی صفت
رحيمی وغفوری کا بيان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی دوسری صفت قہاری و جباری کا
بيان بھی ملتا ہے جيسا کہ يہاں بھی ہے تاکہ رجاء اميد اور خوف دونوں پہلو سامنے رہيں
کيونکہ اگر اميد ہی اميد سامنے رہے تو انسان معصيت الہی پر دلير ہو جاتا ہے اور اگر خوف
ہی خوف ہر وقت دل ودماغ پر مسلط رہے تو ﷲ کی رحمت سے مايوسی ہو جاتی ہے اور
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دونوں ہی باتيں غلط اور انسان کے ليے تباه کن ہيں اسی ليے کہا جاتا ہے االيمان بين الخوف
والرجاء ايمان خوف اور مبيد کے درميان ہے يعنی دونوں باتوں کے درميان اعتدال وتوازن کا
نام ايمان ہے انسان ﷲ کے عذاب کے خوف سے بےپروا ہو اور نہ اس کی رحمت سے مايوس۔
اس مضمون کے مالحظہ کے ليے ديکھئے سورة االنعام۔ سورة االعراف۔ سورة الحجر
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳ َ ٌﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ُﻣﻨْ ِﺬ ٌر َّو ِﻟ ُ ِّ

ﲁ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻫَﺎ ٍد ۧ Ċ
اور کافر کہتے ہيں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی )معجزه( کيوں نہيں
اتاری گئی۔ بات يہ ہے کہ آپ تو صرف آگاه کرنے والے ہيں ) (١اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے
)(٢۔
٧۔ ١ہر نبی کو ﷲ نے حاالت و ضروريات اور اپنی مشيت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانياں
اور معجزات عطا فرمائے ليکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہيں۔
جيسے کفار مکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو کہتے کہ کوه صفا کو سونے کا بنا ديا جائے يا
پہاڑوں کی جگہ نہريں اور چشمے جاری ہوجائيں ،وغيره وغيره جب ان کی خواہش کے مطابق
معجزه صادر کر کے نہ دکھايا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشان )معجزه( نازل کيوں نہيں کيا
گيا؟ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اے پيغمبر! تيرا کام صرف تبليغ ہے۔ وه تو کرتا ره کوئی مانے نہ
مانے ،اس سے تجھے کوئی غرض نہيں ،اس لئے کہ ہدايت دينا يہ ہمارا کام ہے۔ تيرا کام راستہ
دکھانا ہے ،اس راستے پر چال دينا ،يہ تيرا کام نہيں ،ہمارا کام ہے۔
٧۔ ٢يعنی ہر قوم کی ہدايت و رہنمائی کے لئے ﷲ ٰ
تعالی نے ہادی ضرور بھيجا ہے۔ يہ الگ بات
ہے کہ قوموں نے ہدايت کا راستہ اپنايا يا نہيں اپنايا۔ ليکن سيدھے راستے کی نشان دہی کرنے
کے لئے پيغمبر ہر قوم کے اندر ضرور آيا۔ )وان من امۃ اال خال فيھا نذير( فاطر۔ ہر امت ميں
ايک نذير ضرور آيا ہے۔
َا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ َ ْﲢ ِﻤ ُﻞ ُ ُّ
ﰻ ُاﻧ ْٰﱺ َو َﻣﺎ ﺗَ ِﻐ ْﻴ ُﺾ ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ ُم َو َﻣﺎ ﺗَ ْﺰدَا ُد ۭ َو ُ ُّ
ﳾ ٍء ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﺑ ِﻤ ْﻘﺪَ ٍار Ď
ﰻ َْ
ماده اپنے شکم ميں جو کچھ رکھتی ہے اسے ﷲ ٰ
تعالی بخوبی جانتا ہے ) (١اور پيٹ کا گھٹنا
بﮍھنا بھی ) (٢ہرچيز اس کے پاس اندازے سے ہے )(٣۔
٨۔ ١رحم مادر ميں کيا ہے ،نر يا ماده ،خوبصورت يا بد صورت ،نيک ہے يا بد ،طويل العمر
ہے يا قصير العمر؟ يہ سب باتيں صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی جانتا ہے۔
٨۔ ٢اس سے مراد حمل مدت ہے جو عام طور پر  ٩مہينے ہوتی ہے ليکن گھٹتی بﮍھتی بھی
ہے ،کسی وقت يہ مدت  ١٠مہينے اور کسی وقت  ٨،٧مہينے ہو جاتی ہے ،اس کا علم بھی ﷲ
کے سوا کسی کو نہيں۔
٨۔ ٣يعنی کسی کی زندگی کتنی ہے؟ اسے رزق سے کتنا حصہ ملے گا؟ اس کا پورا اندازه ﷲ
کو ہے۔
ﻋ ِ ُٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة ْاﻟ َﻜﺒ ْ ُِﲑ اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻌﺎلِ Ḍ
ظاہر و پوشيده کا وه عالم ہے )سب سے( بﮍا اور )سب سے( بلند وباال۔
ﴎ اﻟْ َﻘ ْﻮ َل َو َﻣ ْﻦ َهج ََﺮ ِﺑ ٖﻪ َو َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺴـ َﺘﺨْ ٍﻒ ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َﺳ ِﺎر ٌب ِابﻟﳯَّ َ ِﺎر 10
َﺳ َﻮا ۗ ٌء ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ َا َ َّ
تم ميں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا اور جو رات کو چھپا ہوا
ہو اور جو دن ميں چل رہا ہو ،سب ﷲ پر برابر و يکساں ہيں۔

Page 543 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َ ٗهل ُﻣ َﻌ ِﻘّ ٰﺒﺖٌ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔ ٖﻪ َ ْﳛﻔ َُﻈ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم ُﺳ ْ ۗﻮ ًءا ﻓَ َﻼ َﻣ َﺮ َّد َ ٗهل ۚ َو َﻣﺎ
اهلل َﻻ ﻳُﻐ ِ ّ َُﲑ َﻣﺎ ِﺑ َﻘ ْﻮ ٍم َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُﻐ ِ ّ َُﲑ ْوا َﻣﺎ ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۭ َوِا َذا ٓ َا َرا َد ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َّوالٍ 11
اس کے پہرے دار ) (١انسان کے آگے پيچھے مقرر ہيں ،جو ﷲ کے حکم سے اس کی نگہبانی
کرتے ہيں۔ کسی قوم کی حالت ﷲ ٰ
تعالی نہيں بدلتا جب تک کہ وه خود اسے نہ بدليں جو ان کے
دلوں ميں ہے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی جب کسی قوم کی سزا کا اراده کر ليتا ہے تو وه بدلہ نہيں کرتا اور
سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہيں۔
١١۔ ١معقبات ،،معقبۃ۔ کی جمع ہے ايک دوسرے کے پيچھے آنے والے ،مراد فرشتے ہيں جو
باری باری ايک دوسرے کے بعد آتے ہيں۔ دن کے فرشتے جاتے ہيں تو شام کے آجاتے ہيں شام
کے جاتے ہيں تو دن کے آجاتے ہيں۔
١١۔ ٢اس کی تشريح کے لئے ديکھئے سوره انفال آيت  ٥٣کا حاشيہ۔

ﺎب اﻟ ِﺜ ّ َﻘﺎ َل ۚ 12
اﻟﺴ َﺤ َ
ﴚ َّ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ ِﺮْﻳ ُ ُﲂ اﻟْ َﱪ َْق ﺧ َْﻮﻓًﺎ َّو َﻃ َﻤ ًﻌﺎ َّوﻳُﻨ ْ ِ ُٔ
وه ﷲ ہی ہے جو تمہيں بجلی کی چمک ڈرانے اور اميد دالنے کے لئے دکھاتا ہے ) (١اور
بھاری بادلوں کو پيدا کرتا ہے )(٢۔
١٢۔ ١جس سے راه گير مسافر ڈرتے ہيں اور گھروں ميں مقيم کسان اور کاشت کار اس کی
برکت و منفعت کی اميد رکھتے ہيں۔
١٢۔ ٢بھاری بادلوں سے مراد ،وه بادل ہيں جس ميں بارش کا پانی ہوتا ہے۔
ۗ
اﻟﺼ َﻮا ِﻋ َﻖ ﻓَ ُﻴ ِﺼﻴ ُْﺐ ﲠِ َﺎ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َو ُ ْﱒ ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮ َن ِﰲ ٰ ّ ِ

اهلل ۚ َوﻫ َُﻮ ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻤ َﺤﺎلِ ۭ 13
َوﻳ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ َّاﻟﺮ ْﻋﺪُ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪﻩٖ َواﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ُﺔ ِﻣ ْﻦ ِﺧ ْﻴ َﻔ ِﺘ ٖﻪ ۚ َوﻳُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ َّ
ِٕ
گرج اس کی تسبيح و تعريف کرتی ہے اور فرشتے بھی ،اس کے خوف سے ) (١اور وہی
آسمان سے بجلياں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے ) (٢کفار ﷲ کی بابت لﮍ
جھگﮍ رہے ہيں اور ﷲ سخت قوت واال ہے )(٣۔
١٣۔ ١جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ) َو اِ ْن ﱢم ْن َش ْی ٍء اِ ﱠالُ يُ َسبﱢ ُح بِ َح ْم ِد ٖه( )بنی اسريئيل۔(٤٤
ہر چيز ﷲ کی تسبيح بيان کرتی ہے۔
١٣۔ ٢يعنی اس کے ذريعے جس کو چاہتا ہے ،ہالک کر ڈالتا ہے۔
١٣۔ ٣محال۔ کے معنی قوت مواخذه اور تدبير وغيره کے کيے گئے ہيں يعنی وه بﮍی قوت واال،
نہايت مواخذه کرنے واال اور تدبير کرنے واال ہے۔
ِﴚ ٍء ِا َّﻻ َﻛ َﺒ ِﺎﺳﻂِ َﻛﻔَّ ْﻴ ِﻪ ِا َﱃ اﻟْ َﻤﺎۗ ِء ِﻟ َﻴ ْﺒﻠُ َﻎ ﻓَﺎ ُﻩ َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺑ َﺒﺎ ِﻟ ِﻐ ٖﻪ ۭ َو َﻣﺎ ُدﻋَﺎ ۗ ُء اﻟْ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ
َ ٗهل َدﻋ َْﻮ ُة اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ﺑ َ ْ
14
اسی کو پکارنا حق ہے ) (١جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہيں وه ان )کی پکار( کا
کچھ بھی جواب نہيں ديتے مگر جيسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھيالئے
ہوئے ہو کہ اس کے منہ ميں پﮍ جائے حاالنکہ وه پانی اس کے منہ ميں پہنچنے واال نہيں )(٢
ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ميں ہے )(٣۔
١٤۔ ١يعنی خوف اور اميد کے وقت اسی ايک ﷲ کو پکارنا صحيح ہے کيونکہ وہی ہر ايک کی
پکار سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے يا دعوت۔ عبادت کے معنی ميں ہے يعنی ،اسی کی عبادت حق
اور صحيح ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہيں ،کيونکہ کائنات کا خالق ،مالک اور
مدبر صرف وہی ہے اس لئے عبادت صرف اسی کا حق ہے۔
١٤۔ ٢يعنی جو ﷲ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لئے پکارتا ہيں۔ ان کی مثال ايسی ہے
جيسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھلياں پھيال کر پانی سے کہے کہ
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ميرے منہ تک آجا ،ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چيز ہے ،اسے پتہ ہی نہيں کہ ہتھيلياں پھيالنے
والے کی حاجت کيا ہے ،اور نہ اسے پتہ ہے کہ وه مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ
کر رہا ہے۔ اور نہ اس ميں يہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ يا منہ
تک پہنچ جائے اسی طرح يہ مشرک ﷲ کے سوا جن کو پکارتے ہيں انہيں نہ يہ پتہ ہے کہ
کوئی انہيں پکار رہا ہے اور اس کی فالں حاجت ہے اور نہ اس حاجت روائی کی ان ميں قدرت
ہی ہے۔
١٤۔ ٣اور بےفائده بھی ہے ،کيونکہ اس سے ان کو کئی نفع نہيں ہوگا ۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َﻃ ْﻮﻋًﺎ َّو َﻛ ْﺮﻫًﺎ َّو ِﻇ ٰﻠﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْﻐُﺪُ ِّو َو ْ ٰاﻻ َﺻﺎلِ 15۞}اﻟﺴﺠﺪە{
َو ِ ٰ ّ ِهلل ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
ﷲ ہی کے لئے زمين اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجده کرتی ہے اور
ان کے سائے بھی صبح شام )(١
١٥۔ ١اس ميں ﷲ ٰ
تعالی کی عظمت و قدرت کا بيان ہے کہ ہرچيز پر اس کا غلبہ ہے اور ہرچيز
اس کے ما تحت اور اس کے سامنے سجده ريز ہے ،چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کريں
يا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے۔ اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجده کرتے ہيں۔ جيسے
ق ّٰ
ﷲُ ِم ْن َش ْي ٍء يﱠتَفَيﱠ ُؤا ِظ ٰللُهٗ ع َِن ْاليَ ِمي ِْن َوال ﱠش َما ۗ◌ ِٕٮ ِل ُس ﱠجدًا
دوسرے مقام پر فرمايا۔ )اَ َولَ ْم يَ َروْ ا اِ ٰلى َما خَ لَ َ
ﱢ ٰ ّ ِ َوھُ ْم ٰد ِخرُوْ نَ ( 16۔ النحل (48:سورة النحل کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ ﷲ نے جو چيز بھی پيدا
کی ہے ان کے سائے داہنے اور بائيں سے ﷲ کو سجده کرتے ہوئے ڈھلتے ہيں اور وه عاجزی
کرتے ہيں اس سجدے کی کيفيت کيا ہے؟ يہ ﷲ ٰ
تعالی بہتر جانتا ہے يا دوسرا مفہوم اس کا يہ ہے
کہ کافر سميت تمام مخلوق ﷲ کے حکم کے تابع ہے کسی ميں اسی سے سرتابی کی مجال نہيں
ﷲ ٰ
تعالی کسی کو صحت دے بيمار کرے غنی کر دے يا فقير بنا دے زندگی دے يا موت سے
ہمکنار کرے ان تکوينی احکام ميں کسی کافر کو بھی مجال انکار نہيں۔
ﴐا ۭ ﻗُ ْﻞ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ َواﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ ڏ َا ْم ﻫ َْﻞ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُﻗﻞِ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ﻗُ ْﻞ َاﻓَ َّﺎﲣ َْﺬ ُ ْﰎ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ َّو َﻻ َ ًّ
ُﻗ ْﻞ َﻣ ْﻦ َّر ُّب َّ
ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي ُّ
اهلل ﺧَﺎ ِﻟ ُﻖ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻮا ِﺣﺪُ اﻟْ َﻘﻬ َُّﺎر  16
ﴍ َﰷ ۗ َء َﺧﻠَ ُﻘ ْﻮا َﻛ َﺨﻠْ ِﻘ ٖﻪ ﻓَﺘَﺸَ ﺎﺑ َ َﻪ اﻟْ َﺨﻠْ ُﻖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ﻗُﻞِ ٰ ّ ُ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ُﺖ َواﻟﻨُّ ْﻮ ُر ڬ َا ْم َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ُ َ
ﰻ َْ
آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمين کا پروردگار کون ہے؟ کہہ ديجئے! ﷲ ) (١کہہ ديجئے! کيا
تم پھر بھی اس کے سوا اور کو حمايتی بنا رہے ہو جو خود بھی اپنی جان کے بھلے برے کا
اختيار نہيں رکھتے ) (٢کہہ ديجئے کہ اندھا اور بينا برابر ہو سکتا ہے؟ يا کيا اندھيری اور
روشنی برابر ہوسکتی ہيں ) (٣کيا جنہيں يہ ﷲ کا شريک ٹھرا رہے ہيں انہوں نے بھی ﷲ کی
طرح مخلوق پيدا کی ہے کہ ان کی نظر ميں پيدائش مشتبہ ہوگئی ہو ،کہہ ديجئے کہ صرف ﷲ
ہی تمام چيزوں کا خالق ہے وه اکيال ہے ) (٤اور زبردست غالب ہے۔
١٦۔ ١يہاں تو پيغمبر کی زبان سے اقرار ہے۔ ليکن قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہے
کہ مشرکين کا جواب بھی يہی ہوتا تھا۔
١٦۔ ٢يعنی جب تمہيں اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمين کا رب ﷲ ہے جو تمام اختيارات
کا بال شرکت غير مالک ہے پھر تم اسے چھوڑ کر ايسوں کو کيوں دوست اور حمائتی سمجھتے
ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختيار نہيں رکھتے۔
١٦۔ ٣يعنی جس طرح اندھا اور بينا برابر نہيں ہو سکتے اسی طرح موحد اور مشرک برابر نہيں
ہو سکتے اس لئے کہ موحد توحيد کی بصيرت سے معمور ہے جب کہ مشرک اس سے محروم
ہے۔ موحد کی آنکھيں ہيں ،وه توحيد کا نور ديکھتا ہے اور مشرک کو يہ نور توحيد نظر نہيں
آتا ،اس لئے وه اندھا ہے۔ اسی طرح ،جس طرح اندھيرياں اور روشنی برابر نہيں ہو سکتی۔ ايک
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ﷲ کا پجاری ،جس کا دل نورانيت سے بھرا ہوا ہے ،اور ايک مشرک ،جو جہالت و توہمات کے
اندھيروں ميں بھٹک رہا ہے ،برابر نہيں ہو سکتے۔
١٦۔ ٤يعنی ايسی بات نہيں ہے کہ يہ کسی شبے کا شکار ہوگئے ہوں بلکہ يہ مانتے ہيں کہ
ہرچيز کا خالق صرف اور صرف ﷲ ہی ہے۔
اهلل
ﴬ ُب ٰ ّ ُ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎ ۗ ًء ﻓَ َﺴﺎﻟ َ ْﺖ َا ْو ِدﻳ َ ٌﺔ ِﺑ َﻘﺪَ ِرﻫَﺎ ﻓَ ْﺎﺣﺘَ َﻤ َﻞ اﻟ َّﺴـ ْﻴ ُﻞ َزﺑَﺪً ا َّرا ِﺑ ًﻴﺎ ۭ َو ِﻣ َّﻤﺎ ﻳُ ْﻮ ِﻗﺪُ ْو َن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر اﺑْ ِﺘﻐَﺎۗ َء ِﺣﻠْ َﻴ ٍﺔ َا ْو َﻣﺘَﺎعٍ َزﺑ َ ٌﺪ ِ ّﻣﺜ ُ ْٗهل ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْ ِ
َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
اهلل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل 17ۭ
ﴬ ُب ٰ ّ ُ
اﻟْ َﺤ َّﻖ َواﻟْ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ ڛ ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّاﻟﺰﺑَﺪُ ﻓَﻴَ ْﺬﻫ َُﺐ ُﺟ َﻔﺎۗ ًء ۚ َو َا َّﻣﺎ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ اﻟﻨَّ َﺎس ﻓَﻴَ ْﻤ ُﻜ ُﺚ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْ ِ
اسی نے آسمان سے پانی برسايا پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہ نکلے پھر پانی کے
ريلے نے اوپر چﮍھی جھاگ کو اٹھا ليا ) (١اور اس چيز ميں بھی جس کو آگ ميں ڈال کر تپاتے
ہيں زيور يا سازو سامان کے لئے اسی طرح کی جھاگ ہيں ) (٢اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی حق اور
باطل کی مثال بيان فرماتا ہے ) (٣اب جھاگ تو نکاره ہو کر چلی جاتی ہے ) (٤ليکن جو لوگوں
کو نفع دينے والی چيز ہے۔ وه زمين ميں ٹھری رہتی ہے ) (٥ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح مثاليں بيان
فرماتا ہے )(٦۔
١٧۔ ١بقدرھا وسعت کے مطابق کا مطلب ہے نالے يعنی وادی دو پہاڑوں کے درميان کی جگہ
تنگ ہو تو کم پانی کشاده ہو تو زياده پانی اٹھاتی ہے يعنی نزول قرآن کو جو ہدايت اور بيان کا
جاع ہے بارش کے نزول سے تشبيہ دی ہے اس ليے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی
طرح عام ہے اور واديوں کو تشبيہ دی ہے دلوں کے ساتھ اس ليے کہ واديوں نالوں ميں پانی جا
کر ٹھرتا ہے جس طرح قرآن کا اور ايمان مومنوں کے دلوں ميں قرار پکﮍتا ہے۔
١٧۔ ١اس جھاگ سے جب پانی اوپر آجاتا ہے اور جو ناکاره ہو ختم ہو جاتا ہے اور ہوائيں
جسے اڑا لے جاتی ہيں کفر مراد ہے ،جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے واال اور ختم ہو جانے
واال ہے۔
١٧۔ ٢يہ دوسری شکل ہے کہ تانبے پيتل ،سيسے يا سونے چاندی کو زيور يا سامان وغيره
بنانے کے لئے آگ ميں تپايا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ کی شکل ميں اوپر آجاتا ہے۔ پھر يہ
جھاگ ديکھتے ديکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل ميں باقی ره جاتا ہے۔
١٧۔ ٣يعی جب حق اور باطل کا آپس ميں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح
اثبات اور دوام نہيں ہوتا ،جس طرح سيالبی ريلے کا جھاگ پانی کے ساتھ ،دھاتوں کا جھاگ،
جن کو آگ ميں تپايا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہيں رہتا بلکہ ناکاره اور ختم ہو جاتا ہے۔
١٧۔ ٤يعنی اس سے کوئی نفع نہيں ہوتا ،کيونکہ جھاگ پانی يا دھات کے باقی رہتا ہی نہيں بلکہ
آہستہ آہستہ بيٹھ جاتا ہے يا ہوائيں اسے اڑا لے جاتی ہيں۔ باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح
ہے۔
١٧۔ ٥يعنی پانی اور سونا ،چاندی ،تانبا ،پيتل وغيرة يہ چيزيں باقی رہتی ہيں جن سے لوگ فائده
اٹھاتے اور فيض ياب ہوتے ہيں ،اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہيں
اور جس کا نفع بھی دائمی ہے۔
١٧۔  ٦يعنی بات کو سمجھانے اور ذہن نشين کرانے کے لئے مثاليں بيان فرماتا ہے ،جيسے
يہيں دو مثاليں بيان فرمائيں اور اسی طرح سوره بقره کے آغاز ميں منافقين کے لئے مثاليں بيان
فرمائيں۔ اسی طرح سوره نور ،آيات  ٤٠،٣٩ميں کافروں کے لئے دو مثاليں بيان فرمائيں۔ اور
احاديث ميں بھی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے مثالوں کے ذريعے سے لوگوں کو بہت سی باتيں
سمجھائيں۔ تفصيل کے ليے ديکھئے تفسير ابن کثير
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ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ َﺠﺎﺑُ ْﻮا ِﻟ َﺮ ِ ّ ِﲠ ُﻢ اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ڼ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا َ ٗهل ﻟ َ ْﻮ َا َّن ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّو ِﻣﺜ َ ْٗهل َﻣ َﻌ ٗﻪ َﻻﻓْﺘَﺪَ ْوا ِﺑ ٖﻪ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ ُء اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب ڏ َو َﻣ ْﺎ ٰو ُ ْﻢ
ِٕ
َ َهجﲌَّ ُ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ ِﻤﻬَﺎ ُد 18ۧ
جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاآوری کی ان کے لئے بھالئی ہے اور جن لوگوں نے
اس کے حکم کی نافرمانی کی اگر ان کے لئے زمين ميں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے
ساتھ ويسا ہی اور بھی ہو تو وه سب کچھ اپنے بدلے ميں دے ديں ) (١يہی ہيں جن کے لئے برا
حساب ہے ) (٢اور جن کا ٹھکانا جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔
١٨۔ ١يہ مضمون اس سے قبل بھی دو تين جگہ گزر چکا ہے۔
١٨۔ ٢کيونکہ ان سے ہر چھوٹے بﮍے عمل کا حساب ليا جائے گا اور ان کا معاملہ )جس سے
حساب ميں جرح کی گئی اس کا بچنا مشکل ہوگا ،وه عذاب سے دو چار ہو کر ہی رہے گا( آئينہ
دار ہوگا۔ اسی لئے آگے فرمايا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔

َاﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َ ُﲅ َاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َﳈَ ْﻦ ﻫ َُﻮ َا ْ ٰﲻﻰ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ۙ 19
کيا وه شخص جو يہ علم رکھتا ہے کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گيا ہے
وه حق ہے ،اس شخص جيسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو ) (١نصيحت تو وہی قبول کرتے ہيں ہيں
جو عقلمند ہوں )(٢
١٩۔ ١يعنی ايک وه شخص جو قرآن کی حقانيت و صداقت پر يقين رکھتا ہو اور دوسرا اندھا ہو
يعنی اسے قرآن کی صداقت ميں شک ہوگيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں؟ استفہام انکار کے
ليے ہے يعنی يہ دونوں اسی طرح برابر نہيں ہو سکتے جس طرح جھاگ اور پانی يا سونا تانبا
اور اس کی ميل کچيل برابر نہيں ہو سکتے
١٩۔ ٢يعنی جن کے پاس قلب سليم اور عقل صحيح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں
کے زنگ سے آلوده اور اپنی عقلوں کو خراب کر ليا ہو ،وه اس قرآن سے نصيحت حاصل نہيں
کر سکتے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﻮﻓُ ْﻮ َن ِﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ ُﻘﻀُ ْﻮ َن اﻟْ ِﻤ ْﻴﺜ ََﺎق ۙ 20

جو ﷲ کے عہد و پيمان کو پورا کرتے ہيں ) (١اور قول و قرار کو توڑتے نہيں۔)(٢
٢٠۔ ١يہ اہل دانش کی صفات بيان کی جا رہی ہيں ،ﷲ کے عہد سے مراد ،اس کے احکام
)اوامر و نواہی( ہيں جنہيں بجا التے ہيں۔ يا وه عہد ہے ،جو َع ْھ ِد الَسْت کہالتا ہے ،جس کی
تفصيل سوره اعراف ميں گزر چکی ہے۔
٢٠۔ ٢اس سے مراد وه باہمی معاہدے اور وعدے ہيں جو وه آپس ميں ايک دوسرے سے کرتے
ہيں يا وه جو ان کے اور ان کے رب کے درميان ہيں۔

اهلل ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْن ﻳ ُّ ْﻮ َﺻ َﻞ َو َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ َو َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب ۭ 21
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ِﺼﻠُ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ َا َﻣ َﺮ ٰ ّ ُ
اور ﷲ نے جن چيزوں کو جوڑنے کا حکم ديا ہے وه اسے جوڑتے ہيں ) (١اور وه اپنے
پروردگار سے ڈرتے ہيں اور حساب کی سختی کا انديشہ رکھتے ہيں۔
٢١۔ ١يعنی رشتوں اور قرابتوں کو توڑتے نہيں ہيں ،بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے
ہيں۔

اﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ َﺔ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﻋ ْﻘ َﱮ ادلَّ ِار ۙ 22
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻ َﱪُوا اﺑْ ِﺘﻐَﺎۗ َء َو ْﺟ ِﻪ َر ِ ّﲠ ِْﻢ َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ِ ًّ
ﴎا َّوﻋَ َﻼ ِﻧ َﻴ ًﺔ َّوﻳَﺪْ َر ُء ْو َن ِابﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ َّ
ِٕ
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اور وه اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لئے صبر کرتے ہيں ) (١اور نمازوں کو برابر
قائم رکھتے ہيں ) (٢اور جو کچھ ہم نے انہيں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہيں
) (٣اور برائی کو بھی بھالئی سے ٹالتے ہيں ) (٤ان ہی کے لئے عاقبت کا گھر ہے )(٥۔
٢٢۔ ١ﷲ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچتے ہيں۔ يہ صبر کی ايک قسم ہے۔ تکليفوں اور
آزمائشوں پر صبر کرتے ہيں ،يہ دوسری قسم ہے۔ اہل دانش دونوں قسم کا صبر کرتے ہيں۔
٢٢۔ ٢ان کی حدود و مواقيت ،خشوع و خضوع اور اعتدال ارکان کے ساتھ۔ نہ کہ اپنے من مانے
طريقے سے۔
٢٢۔ ٣يعنی جہاں جہاں اور جب بھی ،خرچ کرنے کی ضرورت پيش آتی ہے ،اپنوں اور بيگانوں
ميں اور خفيہ اور اعالنيہ خرچ کرتے ہيں۔
٢٢۔ ٤يعنی ان کے ساتھ کوئی برائی سے پيش آتا ہے تو وه اس کا جواب اچھائی سے ديتے ہيں،
يا عفو و درگزر اور صبر جميل سے کام ليتے ہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے
ك َوبَ ْينَهٗ َعدَا َوةٌ َكاَنﱠهٗ َولِ ﱞي َح ِم ْي ٌم( 41۔حم السجدة34:۔ برائی
فرمايا ' )اِ ْدفَ ْع بِالﱠتِ ْي ِھ َى اَحْ َس ُن فَا ِ َذا الﱠ ِذيْ بَ ْينَ َ
کا جواب ايسے طريقے سے دو جو اچھا ہو )اگر تم ايسا کرو گے( تو وه شخص جو تمہارا دشمن
ہے ،ايسا ہو جائے گا گويا وه تمہارا گہرا دوست ہے '۔
٢٢۔ ٥يعنی جو ٰ
اعلی اخالق کے حامل اور مزکوره خوبيوں سے متصف ہوں گے ،ان کے لئے
عاقبت کا گھر ہے۔
َﺟ ٰﻨّ ُﺖ ﻋَﺪْ ٍن ﻳَّﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮﳖَ َﺎ َو َﻣ ْﻦ َﺻﻠَ َﺢ ِﻣ ْﻦ ٰا َابۗ ِ ْﻢ َو َا ْز َو ِ ِ
اهج ْﻢ َو ُذ ّ ِرﻳّٰـﳤِ ِ ْﻢ َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ﰻ َاب ٍب ۚ 23
ِٕ
ِٕ
ہميشہ رہنے کے باغات ) (١جہاں يہ خود جائيں گے اور ان کے باپ دادوں اور بيوی اور
اوالدوں ميں سے بھی جو نيکوکار ہونگے ) (٢ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئيں گے۔
٢٣۔ ١عدن کے معنی ہيں اقامت۔ يعنی ہميشہ رہنے والے باغات۔
٢٣۔ ٢يعنی اس طرح نيک قرابت داروں کو آپس ميں جمع کر دے گا تاکہ ايک دوسرے کو ديکھ
حتی کہ اد ٰنی درجے کے جنتی کو ٰ
کر ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہوں ٰ
اعلی درجہ عطا فرما دے گا
ٰ
ﱠ
ُ
)وال ِذ ْينَ ا َمنُوْ ا َواتﱠبَ َع ْتھُ ْم ذرﱢ ﱠ
ان
تاکہ وه اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے۔ فرمايا َ
يــتُھُ ْم بِاِ ْي َم ٍ
ب َر ِھي ٌْن 21( 52۔
اَ ْل َحـ ْقنَا بِ ِھ ْم ُذ ﱢريﱠتَھُ ْم َو َمآ اَلَ ْت ٰنھُ ْم ﱢم ْن َع َملِ ِھ ْم ﱢم ْن َش ْي ٍء ۭ◌ ُكلﱡ ا ْم ِری بِ َما َك َس َ
الطور (21:اور وه لوگ جو ايمان الئے اور ان کی اوالد نے ايمان کے ساتھ ان کی پيروی کی تو
ہم مال ديں گے ان کے ساتھ ان کی اوالد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائيں گے نہيں،
اس سے جہاں يہ معلوم ہوا کہ نيک رشتے داروں کو ﷲ ٰ
تعالی جنت ميں جمع فرما دے گا ،وہيں
يہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ايمان اور عمل صالح کی پونجی نہيں ہوگی ،تو وه جنت
ميں نہيں جائے گا ،چاہے اس کے دوسرے نہايت قريبی رشتے دار جنت ميں چلے گئے ہوں۔
کيونکہ جنت ميں داخلہ حسب نسب کی بنياد پر نہيں ،ايمان و عمل کی بنياد پر ہوگا۔ )من بطاء بہ
عملہ لم يسرع بہ نسبہ( صحيح مسلم۔ جسے اس کا عمل پيچھے چھوڑ گيا اس کا نسب اسے آگے
نہيں بﮍھائے گا۔

َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎ َﺻ َ ْﱪ ُ ْﰎ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ ُﻋ ْﻘ َﱮ ادلَّ ِار ۭ 24
کہيں گے کہ تم پر سالمتی ہو ،صبر کے بدلے ،کيا ہی اچھا )بدلہ( ہے اس دار آخرت کا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻨ ُﻘﻀُ ْﻮ َن َﻋﻬْﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْن ﻳ ُّ ْﻮ َﺻ َﻞ َوﻳُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۙ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟﻠ َّ ْﻌﻨَ ُﺔ َوﻟَﻬُ ْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ ُء ادلَّ ِار  25
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِﻣ ْﻴﺜَﺎ ِﻗ ٖﻪ َوﻳ َ ْﻘ َﻄ ُﻌ ْﻮ َن َﻣﺎ ٓ َا َﻣ َﺮ ٰ ّ ُ
ِٕ
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اور جو ﷲ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ ديتے ہيں اور جن چيزوں کے جوڑنے کا
ﷲ نے حکم ديا ہے انہيں توڑتے ہيں اور زمين ميں فساد پھيالتے ہيں ،ان کے لئے لعنتيں ہيں
اور ان کے لئے برا گھر ہے )(١
٢٥۔ ١يہ نيکوں کے ساتھ بروں کا حشر بيان فرما ديا تاکہ انسان اس حشر سے بچنے کی کوشش
کرے۔

َا ٰ ّ ُهلل ﻳَﺒ ُْﺴﻂُ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر ۭ َوﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮا ِابﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۭ َو َﻣﺎ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِا َّﻻ َﻣﺘَﺎ ٌع ۧ 26
ﷲ ٰ
تعالی جس کی روزی چاہتا ہے بﮍھاتا ہے اور گھٹاتا ہے ) (١يہ دنيا کی زندگی ميں مست
ہوگئے ) (٢حاالنکہ دنيا آخرت کے مقابلے ميں نہايت )حقير( پونجی ہے )(٣۔
٢٦۔ ١جب کافروں اور مشرکوں کے لئے يہ کہا کہ ان کے لئے برا گھر ہے ،تو ذہن ميں يہ
اشکال
آ سکتا ہے کہ دنيا ميں تو انہيں ہر طرح کی آسائشيں اور سہولتيں مہيا ہيں۔ اس کے ازالے کے
لئے فرمايا کہ دنياوی اسباب اور رزق کی کمی بيشی يہ ﷲ کے اختيار ميں ہے وه اپنی حکمت و
مشيت ،جس کو صرف وہی جانتا ہے ،کے مطابق کسی کو زياده ديتا ہے کسی کو کم رزق کی
فروانی ،اس بات کی دليل؛ نہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب يہ نہيں کہ ﷲ
ٰ
تعالی اس پر ناراض ہے۔
٢٦۔ ٢کسی کو اگر دنيا کا مال زياده مل رہا ہے ،باوجوديکہ وه ﷲ کا نافرمان ہے تو يہ مقام
فرحت و مسرت نہيں ،کيونکہ يہ استدراج ہے ،مہلت ہے پتہ نہيں کب يہ مہلت ختم ہو جائے اور
ﷲ کی پکﮍ کے شکنجے ميں آجائے۔
٢٦۔ ٣حديث ميں آتا ہے کہ دنيا کی حيثيت ،آخرت کے مقابلے ميں اس طرح ہے جيسے کوئی
شخص
اپنی انگلی سمندر ميں ڈال کر نکالے ،تو ديکھے سمندر کے پانی کے مقابلے ميں اس کی انگلی
ميں کتنا پانی آيا ہے؟ )صحيح بخاری( ايک دوسری حديث ميں ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم کا گزر بکری کے ايک مرده بچے کے پاس سے ہوا ،تو اسے ديکھ کر آپ نے فرمايا ،ﷲ
کی قسم دنيا ،ﷲ کے نزديک اس سے بھی زياده حقير ہے جتنا يہ مرده ،اپنے مالکوں کے
نزديک اس وقت حقير تھا جب انہوں نے اسے پھينکا )صحيح مسلم(
اهلل ﻳُ ِﻀ ُّﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﳞَ ْ ِﺪ ْ ٓي ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ َاانَ َب 27ڻ
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳ َ ٌﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا َّن ٰ ّ َ
کافر کہتے ہيں کہ اس پر کوئی نشانی )معجزه( کيوں نازل نہيں کيا گيا؟ جواب ديجئے کہ ﷲ
جسے گمراه کرنا چاہے کر ديتا ہے اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا ديتا ہے۔
اهلل ۭ َا َﻻ ِﺑ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﺗ َْﻄ َﻤﯩ ُّﻦ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ِﺑ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ

اهلل ﺗ َْـﻄ َﻤﯩ ُّﻦ اﻟْ ُﻘﻠُ ْﻮ ُب ۭ 28
ِٕ
ِٕ
جو لوگ ايمان الئے ان کے دل ﷲ کے ذکر سے اطمينان حاصل کرتے ہيں۔ ياد رکھو ﷲ کے
ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے )(١
٢٨۔ ١ﷲ کا ذکر سے مراد ،اس کی توحيد کا بيان ہے ،جس سے مشرکوں کے دلوں ميں وسوسہ
پيدا ہو جاتا ہے ،يا اس کی عبادت ،تالوت قرآن ،نوافل اور دعا و مناجات ہے جو اہل ايمان کے
دلوں کی خوراک ہے يا اس کے احکام و فرامين کی اطاعت و بجا آوری ہے ،جس کے بغير اہل
ٰ
تقوی بےقرار رہتے ہيں۔
ايمان و
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ُﻃ ْﻮ ٰﰉ ﻟَﻬ ُْﻢ َو ُﺣ ْﺴ ُﻦ َﻣ ٰﺎ ٍب 29
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
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جو لوگ ايمان الئے اور جنہوں نے نيک کام بھی کئے ان کے لئے خوشحالی ہے ) (١اور
بہترين ٹھکانا۔
ٰ
ً
٢٩۔ ١طُوْ ٰبی کے مختلف معانی بيان کئے گئے ہيں مثال خير ،حسنی ،کرامت ،رشک ،جنت ميں
مخصوص درخت يا مخصوص مقام وغيره مفہوم سب کا ايک ہی ہے يعنی جنت ميں اچھا مقام
اور اس کی نعمتيں اور لذتيں۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِ ْ ٓﰲ ُا َّﻣ ٍﺔ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬَﺎ ٓ ُا َﻣ ٌﻢ ِﻟّﺘَ ْﺘﻠُ َﻮ ۟ا ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو ُ ْﱒ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِاب َّﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ۭ ﻗُ ْﻞ ُﻫ َﻮ َر ِ ّ ْﰊ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ
َﻣﺘَ ِﺎب 30
اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت ميں بھيجا ) (١جس سے پہلے بہت سی امتيں گزر چکی ہيں کہ
آپ انہيں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پﮍھ کر سنائيے يہ ﷲ رحمان کے منکر
ہيں ) (٢آپ کہہ ديجئے کہ ميرا پالنے واال تو وہی ہے اس کے سوا درحقيقت کوئی بھی الئق
عبادت نہيں ) (٣اسی کے اوپر ميرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب ميرا رجوع ہے۔
٣٠۔ ١جس طرح ہم نے آپ کو تبليغ رسالت کے لئے بھيجا ہے ،اسی طرح آپ سے پہلی امتوں
ميں بھی رسول بھيجے تھے ،ان کی بھی اسی طرح تکذيب کی گئی جس طرح آپ کی کی گئی
اور جس طرح تکذيب کے نتيجے ميں وه قوميں عذاب ٰالہی سے دو چار ہوئيں ،انہيں بھی اس
انجام سے بےفکر نہيں رہنا چاہيے۔
٣٠۔ ٢مشرکين مکہ رحمٰ ن کے لفظ سے بﮍا بدکتے تھے ،صلح حديبيہ کے موقع پر بھی جب بسم
ﷲ الرحمٰ ن الرحيم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا يہ رحمٰ ن رحيم کيا ہے؟ ہم نہيں جانتے۔
)ابن کثير(
٣٠۔ ٣يعنی رحمٰ ن ،ميرا وه رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں۔
اهلل ﻟَﻬَﺪَ ى اﻟﻨَّ َﺎس
ـــــــ ِﺲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ْن ﻟ َّ ْﻮ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ٰ ّ ُ
َوﻟ َ ْﻮ َا َّن ﻗُ ْﺮٰاانً ُﺳ ِ ّ َﲑ ْت ِﺑ ِﻪ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َا ْو ﻗُ ِّﻄ َﻌ ْﺖ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر ُض َا ْو ُ ِﳇّ َﻢ ِﺑ ِﻪ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۭ ﺑ َ ْﻞ ِ ّ ٰ ّ ِهلل ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ َاﻓَ َ ْﲅ َايﻳْ َٔ
َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ َو َﻻ ﻳَ َﺰ ُال َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﺗ ُِﺼ ْﻴﳢُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﺻﻨَ ُﻌ ْﻮا ﻗَ ِﺎرﻋَ ٌﺔ َا ْو َ ُﲢ ُّﻞ ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ ِّﻣ ْﻦ د َِار ِ ْﱒ َﺣ ٰ ّﱴ َ ْاي ِ َﰐ َو ْﻋﺪُ ٰ ّ ِ

اهلل َﻻ ُ ْﳜ ِﻠ ُﻒ اﻟْ ِﻤ ْﻴ َﻌﺎ َد ۧ 31
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اگر )بالفرض( کے کسی قرآن )آسمانی کتاب( کے ذريعہ پہاڑ چال ديے جاتے يا زمين ٹکﮍے
ٹکﮍے کر دی جاتی يا مردوں سے باتيں کرا دی جاتيں )پھر بھی وه ايمان نہ التے( ،بات يہ ہے
کہ سب کام ﷲ کے ہاتھ ميں ہے (١) ،تو کيا ايمان والوں کو اس بات پر دل جمعی نہيں کہ اگر ﷲ
ٰ
تعالی چاہے تو تمام لوگوں کو ہدايت دے دے۔ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہميشہ کوئی نہ
کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی يا ان کے مکانوں کے قريب نازل ہوتی رہے گی ) (٢تاوقتيکہ
وعده ٰالہی آپہنچے ) (٣يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی وعده خالفی نہيں کرتا۔
٣١۔ ١امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے ،جس طرح ايک حديث
ميں آتا ہے کہ حضرت داؤد عليہ السالم ،جانور کو تيار کرنے کا حکم ديتے اور اتنی دير ميں
ايک مرتبہ قرآن کا ورد کر ليتے ' )صحيح بخاری( يہاں ظاہر بات ہے قرآن سے مراد زبور ہے۔
مطلب آيت کا يہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ايسی نازل ہوئی ہوتی کہ جسے سن کر
پہاڑ رواں دواں ہو جاتے يا زمين کی مسافت طے ہو جاتی يا مردے بول اٹھتے تو قرآن کريم
اولی موجود ہوتی ،کيونکہ يہ اعجاز و بالغت ميں پچھلی کتابوں
کے اندر يہ خصوصيت بدرجہ ٰ
سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذريعے سے
معجزات ظاہر ہوتے ،تب بھی کفار ايمان نہ التے ،کيونکہ ايمان النا نہ النا يہ ﷲ کی مشيت پر
موقوف ہے ،معجزوں پر نہيں۔ اسی لئے فرمايا ،سب کام ﷲ کے ہاتھ ميں ہيں۔
٣١۔ ٢جو ان کے مشاہدے يا علم ميں ضرور آئے گا تاکہ وه عبرت پکﮍ سکيں۔
٣١۔ ٣يعنی قيامت واقعہ ہو جائے ،يا اہل اسالم کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے۔
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َوﻟ َ َﻘ ِﺪ ا ْﺳـﳤُ ْ ِﺰ َٔي ﺑ ُِﺮ ُﺳﻞٍ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ﻓَ َﺎ ْﻣﻠَ ْﻴ ُﺖ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ُ َّﰒ َاﺧ َْﺬﲥُ ُ ْﻢ ۣ ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ِﻋ َﻘ ِﺎب 32
يقينا ً آپ سے پہلے کے پيغمبروں کا مذاق اڑايا گيا تھا اور ميں نے بھی کافروں کو ڈھيل دی تھی
پھر انہيں پکﮍ ليا تھا ،پس ميرا عذاب کيسا رہا )(١۔
٣٢۔ ١حديث ميں آتا ہے ')ان ﷲ ليملی للظالم حتی اذا اخذه لم يفلتہ( ﷲ ظالم کو مہلت ديئے جاتا
ہے ح ٰتی کہ جب اسے پکﮍتا ہے تو پھر چھوڑتا نہيں ' اس کے بعد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
ك اِ َذآ اَ َخ َذ ْالقُ ٰري َو ِھ َى ظَالِ َمةٌ ۭ◌ اِ ﱠن اَ ْخ َذ ٗ ٓه اَلِ ْي ٌم َش ِد ْي ٌد (
يہ آيت تالوت فرمائی ) َو َك ٰذلِكَ اَ ْخ ُذ َربﱢ َ
)11۔ہود (102:اسی طرح تيرے رب کی پکﮍ ہے جب وه ظلم کی مرتکب بستيوں کو پکﮍتا ہے۔
يقينا اس کی پکﮍ بہت ہی الم ناک اور سخت ہے۔ )صحيح بخاری(۔
َاﻓَ َﻤ ْﻦ ﻫ َُﻮ ﻗَﺎۗ ٌ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﴍ َﰷ ۗ َء ۭ ﻗُ ْﻞ َ ُّﲰ ْﻮ ُ ْﱒ ۭ َا ْم ﺗُﻨَﺒِّــــــُٔ ْـﻮﻧ َ ٗﻪ ِﺑ َﻤﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْم ﺑ َِﻈﺎ ِﻫ ٍﺮ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ ۭ ﺑ َ ْﻞ ُزِﻳّ َﻦ ﻟِ َّ ِذل ْﻳ َﻦ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ ۚ َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ُ َ
ِٕ
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻫَﺎ ٍد 33
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ َۭو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
َﻛﻔ َُﺮ ْوا َﻣ ْﻜ ُﺮ ُ ْﱒ َو ُﺻﺪ ُّْوا َﻋ ِﻦ َّ
آيا وه ﷲ جو نگہبانی کرنے واال ہے ہر شخص کی ،اس کے کئے ہوئے اعمال پر ) (١ان لوگوں
نے ﷲ کے شريک ٹھرائے ہيں کہہ ديجئے ذرا ان کے نام تو لو (٢) ،کيا تم ﷲ کو وه باتيں بتاتے
ہو جو وه زمين ميں جانتا ہی نہيں ،يا صرف اوپری اوپری باتيں بتا رہے ہو ) ،(٣بات اصل يہ
ہے کہ کفر کرنے والوں کے لئے ان کے مکر سجا ديئے گئے ہيں ) ،(٤اور جس کو ﷲ گمراه
کر دے اس کو راه دکھانے واال کوئی نہيں )(٥۔
٣٣۔ ١يہاں اس کا جواب محذوف ہے يعنی کيا رب العزت اور وه معبودان باطل برابر ہو سکتے
ہيں جن کی عبادت کرتے ہيں ،جو کسی کو نفع پہنچانے پر ،نہ ديکھتے ہيں اور نہ عقل وشعور
سے بہره ور ہيں۔
٣٣۔ ٢يعنی ہميں بھی تو بتاؤ تاکہ انہيں پہچان سکيں اس لئے کہ ان کی کوئی حقيقت ہی نہيں ہے۔
اس لئے آگے فرمايا ،کيا تم ﷲ کو وه باتيں بتاتے ہو جو وه زمين ميں جانتا ہی نہيں ،يعنی ان کا
وجود ہی نہيں۔ اس لئے کہ اگر زمين ميں ان کا وجود ہوتا تو ﷲ ٰ
تعالی کے علم ميں ضرور ہوتا،
اس پر تو کوئی چيز مخفی نہيں ہے۔
٣٣۔ ٣يہاں ظاہر ظن کے معنی ميں ہے يعنی يا يہ صرف ان کی ظنی باتيں ہيں ،مطلب يہ ہے کہ
تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ يہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہيں اور تم ان کے نام
بھی معبود رکھے ہوئے ہيں ،حاالنکہ ،يہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہيں،
جن کی کوئی دليل ﷲ نے نہيں اتاری۔ يہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پيروی کرتے ہيں
)النجم۔(٢٣
٣٣۔ ٤مکر سے مراد ،ان کے وه غلط عقائد و اعمال ہيں جن ميں شيطان نے ان کو پھنسا رکھا
ہے ،شيطان نے گمراہيوں پر بھی حسين غالف چﮍھا رکھے ہيں۔
ٰ
ك لَهٗ ِمنَ ّ
٣٣۔ ٥جس طرح دوسرے مقام پر فرماياَ ) ،و َم ْن ي ِﱡر ِد ٰ ّ
شـيْ ـــــ ٔ◌◌ً ـا( 5۔
ﷲُ فِ ْتنَتَهٗ فَلَ ْن تَ ْملِ َ
ﷲِ َ
المائده(41:۔ جس کو ﷲ گمراه کرنے کا اراده کر لے تو ﷲ اس کے لئے کچھ اختيار نہيں رکھتا،
اور فرمايا۔ )اِ ْن تَحْ ِرصْ ع َٰلي ھُ ٰدٮھُ ْم فَا ِ ﱠن ٰ ّ
ص ِر ْينَ ( 16۔ النحل(37:۔
ﱡضلﱡ َو َما لَھُ ْم ﱢم ْن ٰنّ ِ
ﷲَ َال يَ ْھ ِديْ َم ْن ي ِ
اگر تم ان کی ہدايت کی خواہش رکھتے ہو تو )ياد رکھو( ﷲ ٰ
تعالی اسے ہدايت نہيں ديتا جسے وه
گمراه کرتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہيں ہوگا ۔
ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﻟ َ َﻌ َﺬ ُاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َاﺷَ ُّﻖ ۚ َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ٍاق 34
ان کے لئے دنيا کی زندگی ميں عذاب ہے ) (١اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زياده سخت ہے
) (٢انہيں ﷲ کے غضب سے بچانے واال کوئی بھی نہيں۔
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٣٤۔ ١اس سے مراد قتل اور اسيری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ ميں ان کافروں کے
حصے آتی ہے۔
٣٤۔ ٢جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی لعنت مالمت کرنے والے جوڑے سے فرمايا
تھا ')ان عذاب الدنيا اھون من عذاب االخرة( صحيح مسلم دنيا کا عذاب ،آخرت سے بہت ہلکا ہے
' عالوه ازيں دنيا کا عذاب )جيسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو( عارضی اور فانی ہے اور آخرت کا
عذاب دائمی ہے ،اسے زوال و فنا نہيں ،مذيد برآں جہنم کی آگ ،دنيا کی آگ کی نسبت  ٦٩گنا
تيز ہے ،اور اس طرح دوسری چيزيں ہيں۔ اس لئے عذاب کے سخت ہونے ميں کيا شبہ ہو سکتا
ہے۔
َﻣﺜ َُﻞ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ ُو ِﻋﺪَ اﻟْ ُﻤﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۭ ُا ُ ُﳇﻬَﺎ َدا ۗ ٌ َّو ِﻇﻠُّﻬَﺎ ۭ ِﺗ ْ َ
كل ُﻋ ْﻘ َﱮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗَّﻘَ ْﻮاڰ َّو ُﻋ ْﻘ َﱮ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ اﻟﻨَّ ُﺎر 35
ِٕ
اس جنت کی صفت ،جس کا وعده پرہيزگاروں کو ديا گيا ہے يہ ہے کہ اس کے نيچے نہريں بہہ
رہی ہيں۔ اس کا ميوه ہميشگی واال ہے اور اس کا سايہ بھی يہ ہے انجام پرہزگاروں کا ) (١اور
کافروں کا انجام دوزخ ہے۔
٣٥۔ ١اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ايمان کا حسن انجام بيان فرما ديا تاکہ جنت کے حصول
ميں رغبت اور شوق پيدا ہو ،اس مقام پر امام ابن کثير نے جنت کی نعمتوں ،لذتوں اور ان کی
خصوصی کيفيات پر مشتمل احاديث بيان فرمائی ہيں۔ جنہيں وہاں مالحظہ کر ليا جائے۔
اهلل َو َﻻ ٓ ُا ْﴍِكَ ِﺑ ٖﻪ ۭ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َا ْدﻋ ُْﻮا َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َﻣ ٰﺎ ِب 36
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳ َ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮ َن ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟَ ْﻴ َﻚ َو ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ِاب َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ﺑ َ ْﻌﻀَ ٗﻪ ۭ ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن َا ْﻋ ُﺒﺪَ ٰ ّ َ
جنہيں ہم نے کتاب دی ) (١وه تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہيں ) (٢اور
دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہيں ) (٣آپ اعالن کر ديجئے کہ مجھے تو صرف
يہی حکم ديا گيا ہے کہ ميں ﷲ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شريک نہ کروں ،ميں اسی
کی طرف بال رہا ہوں اور اسی کی جانب ميرا لوٹنا ہے۔
٣٦۔ ١اس سے مراد مسلمان ہيں اور مطلب ہے جو قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہيں۔
٣٦۔ ٢يعنی قرآن کے صدق کے دالئل و شواہد ديکھ کر مذيد خوش ہوتے ہيں۔
ٰ
نصاری اور کفار و مشرکين ہيں۔ بعض کے نزديک کتاب سے مراد
٣٦۔ ٣اس سے مراد يہود و
تورات وانجيل ہے ،ان ميں سے جو مسلمان ہوئے ،وه خوش ہوتے ہيں اور انکار کرنے والے وه
ٰ
يہود و
انصاری ہيں جو مسلمان نہيں ہوئے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ُﺣ ْﳬًﺎ َﻋ َﺮِﺑﻴًّﺎ ۭ َوﻟَﯩ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ ْﻌ َﺖ َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءكَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ۙ َﻣﺎ َ َكل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ َو ٍاق ۧ 37
ِٕ
اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ ) (١اگر آپ نے ان کی خواہشوں
) (٢کی پيروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا ہے ) (٣تو ﷲ )کے عذابوں( سے
آپ کو کوئی حمايتی ملے گا اور نہ بچانے واال )(٤۔
٣٧۔ ١يعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابيں مقامی زبانوں ميں نازل کيں ،اسی طرح
آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان ميں اتارا ،اس لئے کہ آپ کے مخاطب اولين اہل عرب ہيں ،جو
صرف عربی زبان ہی جانتے ہيں۔ اگر قرآن کسی اور زبان ميں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے
باال ہوتا اور قبول ہدايت ميں ان کے لئے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی ميں اتار کر يہ عذر
بھی دور کر ديا۔
٣٧۔ ٢اس سے مراد اہل کتاب کی بعض وه خواہشيں ہيں جو وه چاہتے تھے کہ پيغمبر آخر
الزماں انہيں اختيار کريں۔ مثالً بيت المقدس کو ہميشہ کے لئے قبلہ بنائے رکھنا اور ان کے
معتقدات کی مخالفت نہ کرنا وغيره۔
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٣٧۔ ٣اس سے مراد علم ہے جو وحی کے ذريعے سے آپ کو عطا کيا گيا ،جس ميں اہل کتاب
کے معتقدات کی حقيقت بھی آپ پر واضح کر دی گئی۔
٣٧۔ ٤يہ دراصل امت کے اہل علم کو تنبيہ ہے کہ وه دنيا کے عارضی مفادات کی خاطر قرآن و
حديث کے واضح احکام کے مقابلے ميں لوگوں کی خواہشات کے پيچھے نہ لگيں ،اگر وه ايسا
کريں گے تو انہيں ﷲ کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں ہوگا ۔
كل َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْز َوا ًﺟﺎ َّو ُذ ّ ِرﻳ َّ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟ َﺮ ُﺳ ْﻮلٍ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُر ُﺳ ًﻼ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اهلل ۭ ِﻟ ُ ِّ
ﲁ َا َﺟﻞٍ ِﻛ َﺘﺎبٌ 38
ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھيج چکے ہيں اور ہم نے ان سب کو بيوی بچوں واال
بنايا تھا ) (١کسی رسول سے نہيں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغير ﷲ کی اجازت کے لے آئے )(٢
ہر مقرره وعدے کی ايک لکھت ہے )(٣
٣٨۔ ١يعنی آپ سميت جتنے بھی رسول اور نبی آئے ،سب بشر ہی تھے ،جن کا اپنا خاندان اور
قبيلہ تھا اور بيوی بچے تھے وه فرشتے تھے نہ انسانی شکل ميں کوئی نوری مخلوق بلکہ جنس
بشر ہی ميں سے تھے کيونکہ اگر وه فرشتے ہوتے تو انسانوں کے ليے ان سے مانوس ہونا اور
ان کے قريب ہونا ناممکن تھا جس سے ان کو بھيجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اگر وه
فرشتے بشری جامے ميں آتے تو دنيا ميں نہ ان کا خاندان اور قبيلہ ہوتا اور نہ ان کے بيوی
بچے ہوتے جس سے يہ معلوم ہوا کہ تمام انبياء بحثييت جنس کے بشر ہی تھے بشری شکل ميں
فرشتے يا کوئی نوری مخلوق نہيں تھے مزکوره آيت ميں ازواجا سے رہبانيت کی ترديد اور
ذريۃ سے خاندانی منصوبہ بندی کی ترديد بھی ہوتی ہے کيونکہ ذريۃ جمع ہے کم از کم تين ہوں
گے
٣٨۔  ٢يعنی معجزات کا صدور ،رسولوں کے اختيار ميں نہيں کہ جب ان سے مطالبہ کيا جائے
تو وه صادر کر کے دکھا ديں بلکہ يہ ﷲ کے اختيار ميں ہے وه اپنی حکمت و مشيت کے مطابق
فيصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے يا نہيں؟ اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھايا
جائے۔
٣٨۔ ٣يعنی ﷲ نے جس چيز کا وعده کيا ،اس کا ايک وقت مقرر ہے ،اس وقت پر يہ واقع ہو کر
رہے گا اس لئے ﷲ کا وعده خالف نہيں ہوتا۔ ہر وه امر ،جسے ﷲ نے لکھ رکھا ہے ،اس کا
ايک وقت مقرر ہے ،يعنی معاملہ ،کفار کے ارادے اور منشاء پر نہيں بلکہ صرف اور صرف
ﷲ کی مشيت پر موقوف ہے۔
اهلل َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳُﺜْﺒ ُِﺖ ښ َو ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ ُا ُّم ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ 39
ﻳ َ ْﻤ ُﺤﻮا ٰ ّ ُ
ﷲ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے ،لوح محفوظ اسی کے پاس ہے )(١۔
٣٩۔ ١اس کے ايک معنی تو يہ ہيں وه جس حکم کو چاہے منسوخ کردے اور جسے چاہے باقی
رکھے۔ دوسرے معنی يہ ہيں اس نے جو تقدير لکھ رکھی ہے ،اس ميں محو و اثبات کرتا رہتا
ہے ،اس کے پاس لوح محفوط ہے۔ اس کی تائيد بعض احاديث و آثار سے ہوتی ہے۔ مثالً ايک
حديث ميں آتا ہے کہ ' آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر ديا جاتا ہے ،دعا سے
تقدير بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر ميں اضافہ ہوتا ہے )مسند احمد جلد۔ ٥ص۔(٢٧٧
بعض صحابہ سے يہ دعا منقول ہے )اللﱠھُ ﱠم اِ ْن ُک ْنتَ َکتَ ْبتﱠنَا ٰا ْشقِيَا َء فَا ْم ُحنَا َواَ ْکتُ ْبنَا ُس َعدَا َء َواِ ﱠن ُک ْنتَ
ک تَ ْمحُوْ َما تَ َشآ ُء َو تُ ْثب ُ
ب( حضرت عمر رضی ﷲ عنہ
ْت َو ِع ْن َد َ
َکتَ ْبتَنَا ُس َعدَا َء فَائُبِ ْستُنَا فَاِنﱠ َ
ک اُ ﱡم ْال ِکتَا ِ
سے منقول ہے کہ وه دوران طواف روتے ہوئے يہ دعا پﮍھتے ـ'اللھم ان کنت کتبت علی شقوة او
ذنبا فامحہ فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادة ومغفرة۔ ابن کثير۔ اے ﷲ
اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناه لکھا ہے تو اسے مٹا دے ،اس لئے کہ تو جو چاہے مٹائے
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اور جو چاہے باقی رکھے ،تيرے پاس ہی لوح محفوظ ہے ،پس تو بدبختی کو سعادت اور
مغفرت سے بدل دے )ابن کثير( اس مفہم پر يہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حديث ميں تو آتا ہے
جف القلم بما ہو کائن۔ صحيح بخاری۔ جو کچھ ہونے واال ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے
اس کا جواب يہ ديا گيا کہ يہ محو واثبات بھی منجملہ قضاء وتقدير ہی کے ہے۔ فتح القدير۔
ﺎب 40
َوا ِْن َّﻣﺎ ﻧُ ِﺮﻳَﻨَّ َﻚ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ ِاذل ْي ﻧ َ ِﻌﺪُ ُ ْﱒ َا ْو ﻧ َ َﺘ َﻮﻓَّﻴَﻨَّ َﻚ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ َوﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ اﻟْ ِﺤ َﺴ ُ
ان سے کيے ہوئے وعدوں ميں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا ديں يا آپ کو ہم فوت کرليں تو آپ
پر تو صرف پہنچا دينا ہی ہے۔ حساب تو ہمارے ہی ذمہ ہی ہے۔
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب 41
اهلل َ ْﳛ ُ ُﲂ َﻻ ُﻣ َﻌ ِﻘّ َﺐ ِﻟ ُﺤ ْ ِﳬ ٖﻪ ۭ َوﻫ َُﻮ َ ِ
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َاانَّ انَ ْ ِﰐ ْ َاﻻ ْر َض ﻧ َ ْﻨ ُﻘ ُﺼﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ َا ْﻃ َﺮا ِﻓﻬَﺎ َۭو ٰ ّ ُ
کيا وه نہيں ديکھتے؟ کہ ہم زمين کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آرہے ہيں ) (١ﷲ حکم
کرتا ہے کوئی اس کے احکام پيچھے ڈالنے واال نہيں ) (٢وه جلد حساب لينے واال ہے۔
٤١۔ ١يعنی عرب کی سرزمين مشرکين پر بتدريج تنگ ہو رہی ہے اور اسالم کو غلبہ عروج
حاصل ہو رہا ہے۔
٤١۔ ٢يعنی کوئی ﷲ کے حکموں کو رد نہيں کر سکتا۔
َوﻗَﺪْ َﻣ َﻜ َﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَ ِﻠ ٰ ّ ِهل اﻟْ َﻤ ْﻜ ُﺮ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗَ ْﻜ ِﺴ ُﺐ ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ۭ َو َﺳـ َﻴ ْﻌ َ ُﲅ ْاﻟ ُﻜ ٰ ّﻔ ُﺮ ِﻟ َﻤ ْﻦ ُﻋ ْﻘ َﱮ ادلَّ ِار 42
ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری ميں کمی نہ کی تھی ،ليکن تمام تدبيريں ﷲ ہی کی
ہيں (١) ،جو شخص جو کچھ کر رہا ہے ﷲ کے علم ميں ہے ) (٢کافروں کو ابھی معلوم ہو
جائے گا )اس( جہان کی جزا کس کے لئے ہے؟
٤٢۔ ١يعنی مشرکين مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے ميں مکر کرتے رہے ہيں،
ليکن ﷲ کی تدبير کے مقابلے ميں ان کی کوئی تدبير اور حيلہ کارگر نہيں ہوا ،اسی طرح آئنده
بھی ان کا کوئی مکر ﷲ کی مشيت کے سامنے نہيں ٹھر سکے گا۔
٤٢۔ ٢وه اس کے مطابق جزا اور سزا دے گا ،نيک کو اس کی نيکی کی جزا ديتا ہے اور بد کو
اس کی بد کی سزا ديتا ہے۔

َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ْﺴ َﺖ ُﻣ ْﺮ َﺳ ًﻼ ۭ ُﻗ ْﻞ َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۙ َو َﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻋ ْ ُﲅ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ۧ 43
يہ کافر کہتے ہيں کہ آپ ﷲ کے رسول نہيں۔ آپ جواب ديجئے کہ مجھ ميں اور تم ميں ﷲ گواہی
دينے واال کافی ہے ) (١اور وه جس کے پاس کتاب کا علم ہے )(٢۔
٤٣۔ ١پس وه جانتا ہے کہ ميں اس کا سچا رسول اور اس کے پيغام کا داعی ہوں اور تم جھوٹے
ہو۔
٤٣۔ ٢کتاب سے مراد جنس کتاب ہے اور مراد تورات اور انجيل کا علم ہے۔ يعنی اہل کتاب ميں
سے وه لوگ جو مسلمان ہوگئے ہيں ،جيسے عبد ﷲ بن اسالم ،سلمان فارسی اور تميم داری
وغيرہم رضی ﷲ عنہم يعنی يہ بھی جانتے ہيں کہ ميں ﷲ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکين اہم
معامالت ميں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے ،ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی
رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہيں ،ان سے تم پوچھ لو۔ بعض کہتے ہيں کہ کتاب سے مراد
قرآن ہے اور حاملين علم کتاب ،مسلمان ہيں۔ اور بعض نے کتاب سے مراد لوح محفوظ لی ہے۔
تعالی ،مگر پہال مفہوم زياده درست
يعنی جس کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے يعنی ﷲ تبارک و
ٰ
ہے۔
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سورة ابراہيم
)سورة ابراہيم ۔ سوره نمبر  ١٤۔ تعداد آيات (٥٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟ ۗ ٰﺮ ۣ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َا ْﻧ َ ﻟﺰْ ٰﻨ ُﻪ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻟ ُﺘﺨْ ِﺮ َج اﻟﻨَّ َﺎس ِﻣ َﻦ ُّ
ﴏ ِاط اﻟْ َﻌ ِﺰﻳْ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴ ِﺪ ۙ Ǻ

اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱄ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ڏ ِ ِاب ْذ ِن َ ِرﺑّﮭ ِْﻢ ِا ٰﱄ ِ َ
يہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھيروں سے اجالے کی
طرف الئيں ) (١ان کے پروردگار کے حکم ) (٢سے زبردست اور تعريفوں والے ﷲ کی طرف۔
ت
ت ۢ◌ بَيﱢ ٰن ٍ
١۔ ١جس طرح دوسرے مقام پر بھی ﷲ نے فرمايا ')ھُ َو الﱠ ِذيْ يُن ﱢَز ُل ع َٰلي َع ْب ِد ٖ ٓه ٰا ٰي ٍ
لﱢي ُْخ ِر َج ُك ْم ﱢمنَ ﱡ
ت اِلَى النﱡوْ ِر( 57۔ الحديد (9:سوره الحديد۔ وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر
الظلُمٰ ِ
واضح آيات نازل فرماتی ہے تاکہ وه تمہيں اندھيروں سے نکال کر نور کی طرف الئے َ ٰ ّ
')ﷲُ
َولِ ﱡي الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا ۙ◌ي ُْخ ِر ُجھُ ْم ﱢمنَ ﱡ
ت اِلَى النﱡوْ ِر( 2۔ البقرة(257:۔ ﷲ ايمان داروں کا دوست ہے،
الظلُمٰ ِ
وه انہيں اندھيروں سے نکال کر نور کی طرف التا ہے۔
١۔ ٢يعنی پيغمبر کا کام ہدايت کا راستہ دکھانا ہے۔ ليکن اگر کوئی اس راستے کو اختيار کر ليتا
ہے تو يہ صرف ﷲ کے حکم اور مشيت سے ہوتا ہے کيونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشيت
اگر نہ ہو ،تو پيغمبر کتنا بھی واعظ و نصيحت کر لے ،لوگ ہدايت کا راستہ اپنانے کے لئے تيار
نہيں ہوتے ،جس کی متعدد مثاليں انبيائے سابقين ميں موجود ہيں اور خود نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم باوجود شديد خواہش کے اپنے مہربان چچا ابو طالب کو مسلمان نہ کر سکے۔
ّٰ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣ ِﺎﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َوﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب ﺷَ ِﺪﻳْ ِۨﺪ ۙ Ą

اهلل َّ ِاذل ْي َ ٗهل َﻣ ِﺎﰲ َّ
اس ﷲ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے۔ اور کافروں کے لئے تو سخت عذاب کی
خرابی ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﺤ ُّﺒ ْﻮ َن اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻋَ َﲇ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َوﻳ َ ُﺼﺪ ُّْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮﻧَﮭَﺎ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠ ٍﻞ ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ Ǽ
ِٕ
جو آخرت کے مقابلے ميں دنياوی زندگی کو پسند رکھتے ہيں اور ﷲ کی راه سے روکتے ہيں
اور اس ميں ٹيﮍھ پن پيدا کرنا چاہتے ہيں ) (١يہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی ميں ہيں )(٢۔
٣۔ ١اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ اسالم کی تعليمات ميں لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے مين
ميکھ نکالتے اور انہيں مسخ کر کے پيش کرتے ہيں۔ دوسرا مطلب يہ ہے کہ اپنی اغراض و
خواہشات کے مطابق اس ميں تبديلی کرنا چاہتے ہيں۔
٣۔ ٢اس لئے کہ ان ميں مزکوره متعدد خرابياں جمع ہوگئی ہيں۔ مثالً آخرت کے مقابلے ميں دنيا
کو ترجيح دينا ،ﷲ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور اسالم ميں کجی تالش کرنا۔
اهلل َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ć
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ِا َّﻻ ِﺑ ِﻠ َﺴ ِﺎن ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ِﻟ ُﻴ َﺒ ِ ّ َﲔ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ﻓَ ُﻴ ِﻀ ُّﻞ ٰ ّ ُ
ہم نے ہر ہر نبی کو اس کی قومی زبان ميں ہی بھيجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بيان
کر دے ) (١اب ﷲ جسے چاہے گمراه کر دے اور جسے چاہے راه دکھا دے ،وه غلبہ اور
حکمت واال ہے )(٢۔
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٤۔ ١پھر جب ﷲ ٰ
تعالی نے اہل دنيا پر يہ احسان فرمايا کہ ان کی ہدايت کے لئے کتابيں نازل کيں
اور رسول بھيجے ،تو اس احسان کی تکميل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان ميں
بھيجا تاکہ کسی کو ہدايت کا راستہ سمجھنے ميں دقت نہ ہو۔
٤۔ ٢ليکن اس بيان و تشريح کے باوجود ہدايت اسے ملے گی جسے ﷲ چاہے گا۔
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱃ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر َو َذ ِﻛّ ْﺮ ُ ْﱒ ڏ ِ َاب ٰﻳ ّ ِ ٰ ّ ِ
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ َا ْن َا ْﺧ ِﺮ ْج ﻗَ ْﻮ َﻣ َﻚ ِﻣ َﻦ ُّ
اهلل ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﲁ َﺻﺒَّ ٍﺎر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٍر Ĉ
موسی کو اپنی نشانياں دے کر بھيجا کہ تو اپنی قوم کو اندھيروں سے
)ياد رکھو جب کہ( ہم نے
ٰ
روشنی ميں نکال ) (١اور انہيں ﷲ کے احسانات ياد دال ) (٢بيشک اس ميں نشانياں ہيں ہر صبر
شکر کرنے والے کے لئے )(٣۔
٥۔ ١يعنی جس طرح اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھيجا اور
کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر اور شرک کی تاريکيوں سے نکال کر ايمان کی روشنی
کی طرف الئيں۔ اسی طرح ہم نے
موسی عليہ السالم کو معجزات و دالئل دے کر ان کی قوم کی
ٰ
طرف بھيجا۔ تاکہ وه انہيں کفر کی تاريکيوں سے نکال کر ايمان کی روشنی عطا کريں۔ آيات
موسی عليہ السالم کو عطا کئے گئے تھے ،يا وه نو معجزات ہيں
سے مراد وه معجزات ہيں جو
ٰ
جن کا ذکر سوره بنی اسرائيل ميں کيا گيا ہے۔
٥۔ ٢اَ يﱠا َم ٰ ّ
ﷲِ سے مراد ﷲ کے وه احسنات ہيں جو بنی اسرائيل پر کئے گئے جن کی تفصيل پہلے
کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ يا ايام وقائع کے معنی ميں ہے ،يعنی وه واقعات ان کو ياد دال جن سے
وه گزر چکے ہيں جن ميں ان پر ﷲ ٰ
تعالی کے خصوصی انعامات ہوئے۔ جن ميں سے بعض کا
تذکره يہاں بھی آرہا ہے۔
٥۔ ٣صبر اور شکر يہ دو بﮍی خوبياں ہيں اور ايمان کا مدار ان پر ہے ،اس لئے يہاں صرف ان
دو کا تذکره کيا گيا ہے دونوں مبالغے کے صيغے ہيں۔ صبار ،بہت صبر کرنے واال ،شکور،
بہت شکر کرنے واال اور صبر کو شکر پر مقدم کيا ہے اس لئے کہ شکر ،صبر کا نتيجہ ہے۔
حديث ميں ہے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' مومن کا معاملہ بھی عجيب ہے۔ ﷲ
ٰ
تعالی اس کے لئے جس امر کا بھی فيصلہ کرے ،وه اس کے حق ميں بہتر ہوتا ہے ،اگر اسے
تکليف پہنچے اور وه صبر کرے تو يہ بھی اس کے حق ميں بہتر ہے اور اگر اسے کوئی
خوشی پہنچے ،وه اس پر ﷲ کا شکر ادا کرے تو يہ بھی اس کے حق ميں بہتر ہے ')صحيح
مسلم(
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ِﻪ ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْذ َا ْ ٰﳒ ُ ْ
ﯩﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻳ َُﺴ ْﻮ ُﻣ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ َﻌ َﺬا ِب َوﻳُ َﺬ ِ ّ ُﲝ ْﻮ َن َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﰼ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ُﻴ ْﻮ َن ِﻧ َﺴﺎۗ َء ُ ْﰼ ۭ َو ِ ْﰲ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺑ َ َﻼۗ ٌء
ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ Čۧ
جس وقت
موسی نے اپنی قوم سے کہا کہ ﷲ کے وه احسانات ياد کرو جو اس نے تم پر کئے
ٰ
ہيں ،جبکہ اس نے تمہيں فرعونيوں سے نجات دی جو تمہيں بﮍے دکھ پہنچاتے تھے ،تمہارے
لﮍکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لﮍکيوں کو زنده چھوڑتے تھے ،اس ميں تمہارے رب کی
طرف سے تم پر بہت بﮍی آزمائش تھی )(١
٦۔ ١يعنی جس طرح يہ ايک بہت بﮍی آزمائش تھی اسی طرح اس سے نجات ﷲ کا بہت بﮍا
احسان تھا ،اسی لئے بعض مترجمين نے بَ َالَء کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کيا ہے۔
َوِا ْذ اتَ َ َّذ َن َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻟَﯩ ْﻦ ﺷَ َﻜ ْﺮ ُ ْﰎ َ َﻻ ِزﻳْﺪَ ﻧَّ ُ ْﲂ َوﻟَﯩ ْﻦ َﻛ َﻔ ْﺮ ُ ْﰎ ِا َّن ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ ﻟَﺸَ ِﺪﻳْ ٌﺪ Ċ
ِٕ
ِٕ
اور جب تمہارے پروردگار نے تمہيں آگاه ) (١کر ديا کہ اگر تم شکرگزاری کرو گے تو بيشک
ميں تمہيں زياده ) (٢دونگا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو يقينا ً ميرا عذاب بہت سخت ہے )(٣
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٧۔ ١اس نے تمہيں اپنے وعدے سے تمہيں آگاه اور خبردار کر ديا ہے۔ اور يہ احتمال بھی ہے
کہ يہ قسم کے معنی ميں ہو يعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جالل اور کبريائی کی قسم
کھا کر کہا )ابن کثير(
٧۔ ٢نعمت پر شکر کرنے پر مذيد انعامات سے نوازوں گا،
٧۔ ٣اس کا مطلب يہ ہوا کہ کفران نعمت )ناشکری( ﷲ کو ناپسند ہے ،جس پر اس نے سخت
عذاب کی وعيد بيان فرمائی ہے ،اس لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی فرمايا کہ عورتوں
کی اکثريت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم ميں جائے گی )صحيح مسلم(
اهلل ﻟَﻐ ِ ٌَّﲏ َ ِﲪ ْﻴ ٌﺪ Ď
َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا ْن ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوٓا َاﻧ ُ ْْﱲ َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۙ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ٰ
موسی )عليہ السالم( نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمين کے تمام انسان ﷲ کی ناشکری
کريں تو بھی ﷲ بےنياز اور تعريفوں ) (١واال ہے۔
٨۔ ١مطلب يہ ہے کہ انسان ﷲ کی شکر گزاری کرے گا تو اس ميں اسی کا فائده ہے۔ ناشکری
کرے گا تو ﷲ کا اس ميں کيا نقصان ہے؟ وه تو بےنياز ہے سارا جہان ناشکرگزار ہو جائے تو
اس کا کيا بگﮍے گا جس طرح حديث قدسی ميں آتا ہے ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے۔ يا عبادی !لو ان
اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلک فی ملکی شيئا ،يا
نقص ذلک
عبادی! لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما
ٓ
صعيد واحد فسالونی فاعطيت
فی ملکی شيئا يا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی ٓ
مانقص ذلک من ملکی شيئا اال کما ينقض المخيط اذا ادخل فی البحر۔ اے ميرے
کل انسان مسالتہ
ٓ
بندو! اگر تمہارے ا ّول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن ،اس ايک آدمی کے دل کی
طرح ہوجائيں ،جو تم ميں سب سے زياده متقی اور پرہزگار ہو) ،يعنی کوئی بھی نافرمان نہ
رہے( تو اس سے ميری حکومت اور بادشاہی ميں اضافہ نہيں ہوگا اے ميرے بندو! اگر تمہارے
اول و آخر اور تمام انسان اور جن ايک آدمی کے دل کی طرح ہوجائيں ،جو تم ميں سب سے بﮍا
نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے ميری حکومت اور بادشاہی ميں کوئی کمی واقع نہيں ہوگی۔ اے
ميرے بندو! اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان و جن ،سب ايک ميدان ميں جمع ہوجائيں اور
مجھ سے سوال کريں ،پس ميں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے
ميرے خزانے اور بادشاہی ميں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر ميں ڈبو کر نکالنے
سے سمندر کے پانی ميں ہوتی ہے ' فَ ُسب َْحانَہُ َو تَ َعالَی ْال َغنِ ﱡی ْالح ِم ْي ُد '۔
اهلل ۭ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ َﺮد ُّْوٓا َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ ِ ْ ٓﰲ َاﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا
َاﻟَ ْﻢ َ ْاي ِﺗ ُ ْﲂ ﻧ َ َﺒ ُﺆا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ﻗَ ْﻮ ِم ﻧ ُْﻮحٍ َّوﻋَﺎ ٍد َّوﺛَ ُﻤ ْﻮ َد ټ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ړ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻬ ُْﻢ ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
ِاانَّ َﻛ َﻔ ْﺮانَ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ َواِانَّ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧَﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُﻣ ِﺮﻳْ ٍﺐ Ḍ
کيا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبريں نہيں آئيں؟ يعنی قوم نوح کی اور عاد و ثمود
کی اور ان کے بعد والوں کی جنہيں سوائے ﷲ ٰ
تعالی کے اور کوئی نہيں جانتا ،ان کے پاس ان
کے رسول معجزے الئے ،ليکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ ميں دبا ليے ) (١اور صاف کہہ
ديا کہ جو کچھ تمہيں دے کر بھيجا گيا ہے ہم اس کے منکر ہيں اور جس چيز کی طرف تم ہميں
بال رہے ہو ہميں تو اس ميں بﮍا بھاری شبہ ) (٢ہے۔
٩۔ ١مفسرين نے اس کے مختلف معانی بيان کئے ہيں مثالً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں ميں
رکھ لئے اور کہا ہمارا تو صرف ايک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہيں٢ ،۔
انہوں نے اپنی انگليوں سے اپنے مونہوں کی طرف اشاره کر کے کہا کہ خاموش رہو اور يہ جو
پيغام لے کر آئے ہيں ان کی طرف توجہ مت کرو٣،۔ انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے مونہوں
پر استہزا ًء اور تعجب کے طور پر رکھ ليے جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے
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ليے ايسا کرتا ہے۔ ٤۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے رسولوں کے مونہوں پر رکھ کر کہا خاموش
رہو،۔٥۔ بطور غيظ وغضب کے اپنے ہاتھ اپنے مونہوں ميں لے ليے جس طرح منافقين کی بابت
دوسرے مقام پر آتا ہے عضوا عليکم االنامل من الغيظ۔ ال عمران۔ وه تم پر اپنی انگلياں غيظ
وغضب سے کاٹتے ہيں۔ امام شوکانی اور امام طبری نے اسی آخری معنی کو ترجيح دی ہے۔
٩۔ ٢مريب يعنی ايسا شک ،کہ جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب ميں مبتال ہے۔
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ َا ِﰲ ٰ ّ ِ
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُﻨَﺎ ۭ ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﰼ ِﻟ َﻴ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُذﻧ ُْﻮﺑ ُ ِْﲂ َوﻳُ َﺆ ِّﺧ َﺮُ ْﰼ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا ْن َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
اهلل ﺷَ ٌّﻚ ﻓَﺎ ِﻃ ِﺮ َّ
ﺗ َُﺼﺪ ُّْوانَ َ َّﲻﺎ َﰷ َن ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰا َابۗ ُؤانَ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮانَ ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 10
ان کے رسولوں نے انہيں کہا کہ کيا حق ٰ
تعالی کے بارے ميں تمہيں شک ہے جو آسمانوں اور
زمين کا بنانے واال ہے وه تمہيں اس لئے بال رہا ہے کہ تمہارے تمام گناه معاف فرما دے )(١
اور ايک مقرر وقت تک تمہيں مہلت عطا فرمائے ،انہوں نے کہا تم تو ہم جيسے ہی انسان ہو
) (٢تم چاہتے ہو کہ ہميں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ کرتے
رہے ہيں ) (٣اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دليل پيش کرو )(٤۔
١٠۔ ١يعنی تمہيں ﷲ کے بارے ميں شک ہے ،جو آسمان و زمين کا خالق ہے۔ عالوه ازيں وه
ايمان و توحيد کی دعوت بھی صرف اس لئے دے رہا ہے کہ تمہيں گناہوں سے پاک کر دے۔ اس
کے باوجود تم اس خالق ارض و سماء کو ماننے کے لئے تيار نہيں اور اس کی دعوت سے
تمہيں انکار ہے؟
ٰ
١٠۔  ٢يہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پيش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وحی الہی
اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے؟
١٠۔ ٣يہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ ديں جن کی عبادت
ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہيں؟ جب کہ تمہارا مقصد ہميں ان کی عبادت سے ہٹا کر ﷲ
واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔
١٠۔ ٤دالئل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے ،اس سے مراد ايسی دليل يا معجزه ہے
جس سے ديکھنے کے وه آرزومند ہوتے تھے جيسے مشرکين مکہ نے حضور صلی ﷲ عليہ
وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کئے تھے ،جس کا تذکره بنی اسرائيل ميں آئے گا۔
اهلل ﻳ َ ُﻤ ُّﻦ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْن انَّ ْ ِﺗ َﻴ ُ ْﲂ ِﺑ ُﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِﰻ
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِا ْن َّ ْﳓ ُﻦ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن  11
ان کے پيغمبروں نے ان سے کہا کہ يہ تو سچ ہے کہ ہم تم جيسے ہی انسان ہيں ليکن ﷲ ٰ
تعالی
اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے ) (١ﷲ کے حکم کے بغير ہماری مجال
نہيں کہ ہم کوئی معجزه تمہيں ال دکھائيں ) (٢اور ايمانداروں کو صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی پر بھروسہ
رکھنا چاہيئے۔
١١۔ ١رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب ديا کہ يقينا ہم تمہارے جيسے بشر ہيں۔ ليکن تمہارا يہ
سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہيں ہو سکتا۔ ﷲ ٰ
تعالی انسانوں کی ہدايت کے لئے انسانوں ميں
سے ہی بعض انسانوں کو وحی و رسالت کے لئے چن ليتا ہے اور تم سب ميں سے يہ احسان ﷲ
نے ہم پر فرمايا ہے۔
١١۔ ٢ان کے حسب منشاء معجزے کے سلسلے ميں رسولوں نے جواب ديا کہ معجزے کا
صدور ہمارے اختيار ميں نہيں ،يہ صرف ﷲ کے اختيار ميں ہے۔
١١۔ ٣يہاں مومنيں سے مراد اوال خود انبياء ہيں يعنی ہميں سارا بھروسہ ﷲ پر ہی رکھنا چاہيے
جيسا کہ آگے فرمايا آخر کيا وجہ ہے کہ ہم ﷲ پر بھروسہ نہ رکھيں۔
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ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻗَﺪْ َﻫﺪٰ ﯨﻨَﺎ ُﺳـ ُﺒﻠَﻨَﺎ ۭ َوﻟَﻨَ ْﺼ ِ َﱪ َّن ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ ٰا َذﻳْ ُﺘ ُﻤ ْﻮانَ ۭ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َو َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ٓ َا َّﻻ ﻧ َ َﺘ َﻮ َّ َ

اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِﰻ اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻮ ِ ّ ُﳇ ْﻮ َن ۧ 12
آخر کيا وجہ ہے کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی پر بھروسہ نہ رکھيں جبکہ اسی نے ہميں ہماری راہيں سمجھائی
ہيں۔ وﷲ جو ايذائيں تم ہميں دو گے ہم ان پر صبر ہی کريں گے توکل کرنے والوں کو يہی الئق
ہے ﷲ ہی پر توکل کريں )(١۔
١٢۔ ١کہ وہی کفار کی شرارتوں اور سفاہتوں سے بچانے واال ہے۔ يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے
کہ ہم سے معجزات طلب نہ کريں ،ﷲ پر توکل کريں ،اس کی مشيت ہوگی تو معجزه ظاہر فرما
دے گا ورنہ نہيں۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟ ُﺮ ُﺳ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻟ َ ُﻨ ْﺨ ِﺮ َﺟﻨ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْر ِﺿﻨَﺎ ٓ َا ْو ﻟ َ َﺘ ُﻌ ْﻮد َُّن ِ ْﰲ ِﻣﻠ َّ ِﺘﻨَﺎ ۭ ﻓَ َﺎ ْو ٰ ٓىح ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ ﻟ َﳯُ ْ ِﻠ َﻜ َّﻦ ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 13
کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہيں ملک بدر کر ديں گے يا تم پھر سے ہمارے مذہب
ميں لوٹ آؤ ،تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھيجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت
کر ديں گے )(١
ٰ
ْ
ْ
١٣۔ ١جيسے اور بھی کئی مقامات پر ﷲ تعالی نے فرمايا ') َولَقَ ْد َسبَقَت َكلِ َمتُنَا لِ ِعبَا ِدنَا ال ُمرْ َسلِ ْينَ
١٧١ښ اِنﱠھُ ْم لَھُ ُم ْال َم ْنصُوْ رُوْ نَ ١٧٢ ۠◌ َواِ ﱠن ُج ْن َدنَا لَھُ ُم ْال ٰغلِبُوْ نَ ١٧٣ (۔ 37۔
الصافات(171:۔ پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق ميں جو رسول ہيں کہ بيشک وه
َب ٰ ّ
ﷲُ َالَ ْغلِبَ ﱠن اَنَا َو ُر ُسلِ ْي (۔ 58۔
فتح مند اور کامياب ہونگے اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا ') َكت َ
المجادلہ(21:۔ اور ﷲ نے يہ بات لکھ دی ہے کہ ميں اور ميرے رسول ہی غالب ہونگے۔
َوﻟَﻨ ُ ْﺴ ِﻜﻨَﻨَّ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ۭ ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧ ََﺎف َﻣ َﻘﺎ ِﻣ ْﻲ َوﺧ ََﺎف َو ِﻋ ْﻴ ِﺪ 14
اور ان کے بعد ہم خود تمہيں اس زمين ميں بسائيں گے ) (١يہ ہے ان کے لئے جو ميرے
سامنے کھﮍے ہونے کا ڈر رکھيں اور ميرے سزا دينے کے وعده سے خوف زده رہيں۔ )(٢
١٤۔ ١يہ مضمون بھی ﷲ نے کئی مقامات پر بيان فرمايا ہے مثالً) ،ولقد کتبنا فی الزبور من بعد
الصلحون(۔ االنبيا۔ ہم نے لکھ ديا زبور ميں ،نصيحت کے پيچھے
الذکر ان االرض يرثھا عبادی ٓ
ٰ
کہ آخر زمين کے وارث ہوں گے ميرے نيک بندے ' چنانچہ اس کے مطابق ﷲ تعالی نے نبی
کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد فرمائی ،آپ کو با دل نخواستہ مکے سے نکلنا پﮍا ليکن چند
سالوں بعد ہی آپ فاتحانہ مکے ميں داخل ہوئے اور آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم
مشرکين سر جھکائے ،کھﮍے آپ کے اشاره ابرو کے منتظر تھے ليکن آپ نے خلق عظيم کا
مظاہره کرتے ہوئے َ
ديا۔صلوات ﷲ
ْب َعلَ ْي ُك ُم( 12۔يوسف (92:کہہ کر سب کو معاف فرما
ٓ
)ال ت َْث ِري َ
وسالمہ عليہ
ْ
ﱠ
َ
َ
ْ
َ
َ
ف
ن
ال
ى
ھ
ن
و
ﱢه
ب
ر
م
ا
ق
م
خ
ن
س ع َِن ْالھَ ٰوى 40 ۙ◌
م
ا
م
ا
و
۔)
فرمايا
پر
مقام
دوسرے
طرح
١٤۔ ٢جس
َ
َ ﱠ َ افَ َ َ َ ٖ َ َ
فَا ِ ﱠن ْال َجنﱠةَ ِھ َي ْال َماْ ٰوى 41 ۭ◌( 79۔ النازعات(40:۔ النازعات۔ جو اپنے رب کے سامنے کھﮍا
ہونے سے ڈر گيا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا يقينا جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔
۔)ولمن خاف مقام ربہ جنتن(۔ الرحمن۔ جو اپنے رب کے سامنے کھﮍا ہونے سے ڈر گيا اس کے
ليے دو جنتيں ہيں۔
َﺎب ُ ُّ

ﰻ َﺟﺒَّ ٍﺎر َﻋ ِﻨ ْﻴ ٍﺪ ۙ 15
َوا ْﺳـ َﺘ ْﻔﺘَ ُﺤ ْﻮا َوﺧ َ
اور انہوں نے فيصلہ طلب کيا ) (١اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہوگئے۔
١٥۔ ١اس کا فاعل ظالم مشرک بھی ہو سکتے ہيں کہ انہوں نے باآلخر ﷲ سے فيصلہ طلب کيا۔
يعنی اگر يہ رسول سچے ہيں تو يا ﷲ ہم کو اپنے عذاب کے ذريعے سے ہالک کر دے جيسے
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مشرکين مکہ نے کہا ) ٰ
اللّھُ ﱠم اِ ْن َكانَ ٰھ َذا ھُ َو ْال َح ﱠ
ارةً ﱢمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء اَ ِو
ق ِم ْن ِع ْن ِدكَ فَا َ ْم ِطرْ َعلَ ْينَا ِح َج َ
ب اَلِي ٍْم ( 8۔ االنفال ' (32:اور جب کہ ان لوگوں نے کہا ،اے ﷲ! اگر يہ قرآن آپ کی
ا ْئتِنَا بِ َع َذا ٍ
طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا ،يا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے
'۔ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر مشرکين مکہ نے اس قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر ﷲ
نے )انفال۔  (١٩ميں کيا ہے يا اس کا فاعل رسول ہوں کہ انہوں نے ﷲ سے فتح و نصرت کی
دعائيں کيں ،جنہيں ﷲ نے قبول کيا۔

ِ ّﻣ ْﻦ َّو َراۗﯨ ٖﻪ َ َهجﲌَّ ُ َوﻳ ُْﺴ ٰﻘﻰ ِﻣ ْﻦ َّﻣﺎ ۗ ٍء َﺻ ِﺪﻳْ ٍﺪ ۙ 16
ِٕ
اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں پيپ کا پانی پاليا جائے گا۔ )(١
ص ِديْد ،پيپ اور خون جو جہنميوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعض
١٦۔َ ١
احاديث ميں اسے )جہنميوں کے جسم سے نچوڑا ہوا( اور بعض احاديث ميں ہے يہ صديد اتنا
گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قريب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر
گر پﮍے گی اور اس کا ايک گھونٹ پيتے ہی ان کے پيٹ کی آنتيں پاخانے کے راستے باہر نکل
پﮍيں گی۔
ﻳ َّ َﺘ َﺠ َّﺮﻋُ ٗﻪ َو َﻻ ﻳَ َﲀ ُد ﻳ ُ ِﺴـ ْﻴ ُﻐ ٗﻪ َو َ ْاي ِﺗ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﻣ َﲀ ٍن َّو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺑ َﻤ ّﻴ ٍِﺖ ۭ َو ِﻣ ْﻦ َّو َراۗﯨ ٖﻪ ﻋَ َﺬابٌ ﻏَ ِﻠ ْﻴﻆٌ 17
ِٕ
جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پئے گا۔ پھر بھی وه اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر
جگہ موت آتی دکھائی دے گی ليکن وه مرنے واال نہيں ) (١اور پھر اس کے پيچھے بھی سخت
عذاب ہے۔
١٧۔ ١يعنی انواع و اقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وه موت کی آرزو کرے گا۔ ليکن ،موت وہاں
کہاں؟ وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا ۔
ﳾ ٍء ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟﻀَّ ٰﻠ ُﻞ اﻟْ َﺒ ِﻌ ْﻴﺪُ 18
َﻣﺜ َُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ َﻛ َﺮ َﻣﺎ ِ ۨد ْاﺷـ َﺘ َّﺪ ْت ِﺑ ِﻪ ّ ِاﻟﺮﻳْ ُﺢ ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ ٍم ﻋَ ِﺎﺻ ٍﻒ ۭ َﻻ ﻳ َ ْﻘ ِﺪ ُر ْو َن ِﻣ َّﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َ ْ
ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کيا ،ان کے اعمال مثل راکھ کے ہيں
جس پر تيز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے ) (١جو بھی انہوں نے کيا اس ميں کسی چيز
پر قادر نہ ہونگے ،يہی ان کی گمراہی ہے
١٨۔ ١قيامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی يہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب
انہيں نہيں ملے گا۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳُ ْﺬ ِﻫ ْﺒ ُ ْﲂ َو َ ْاي ِت ِ َﲞﻠْ ٍﻖ َﺟ ِﺪﻳْ ٍﺪ ۙ 19
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﺧﻠَ َﻖ َّ
کيا تو نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے آسمانوں اور زمين کو بہترين تدبير کے ساتھ پيدا کيا ہے۔
اگر وه چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق الئے۔
َّو َﻣﺎ ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻌ ِﺰْﻳ ٍﺰ 20
ﷲ پر يہ کام کچھ بھی مشکل نہيں )(١۔
ٰ
٢٠۔ ١يعنی اگر تم نافرمانيوں سے باز نہ آئے تو ﷲ تعالی اس پر قادر ہے کہ وه تمہيں ہالک کر
کے ،تمہاری جگہ نئی مخلوق پيدا کر دے۔
َوﺑَ َﺮ ُز ْوا ِ ٰ ّ ِهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻓَ َﻘﺎ َل اﻟﻀُّ َﻌ ٰﻔ ۗ ُﺆا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ْاﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوٓا ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ﺗَ َﺒ ًﻌﺎ ﻓَﻬ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﻐ ُﻨ ْﻮ َن َﻋﻨَّﺎ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَﻬَﺪَ ﻳْ ٰﻨ ُ ْﲂ ۭ َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ٓ
ﳾ ٍء ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻫﺪٰ ﯨﻨَﺎ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ

َا َﺟ ِﺰ ْﻋﻨَﺎ ٓ َا ْم َﺻ َ ْﱪانَ َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّﻣ ِﺤ ْﻴ ٍﺺ ۧ 21
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سب کے سب ﷲ کے سامنے ربرو کھﮍے ہونگے ) (١اس وقت کمزور لوگ بﮍائی والوں سے
کہيں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے ،تو کيا تم ﷲ کے عذابوں ميں سے کچھ عذاب ہم سے
دور کر سکنے والے ہو؟ وه جواب ديں گے کہ اگر ﷲ ہميں ہدايت ديتا تو ہم بھی ضرور تمہاری
رہنمائی کرتے ،اب تو ہم پر بےقراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہيں ہمارے لئے
کوئی چھٹکارا نہيں۔ )(٢
٢١۔ ١يعنی سب ميدان محشر ميں ﷲ کے ربرو ہوں گے ،کوئی کہيں چھپ نہ سکے گا۔
٢١۔ ٢بعض کہتے ہيں کہ جہنمی آپس ميں کہيں گے کہ جنتيوں کو جنت اس لئے ملی کہ وه ﷲ
کے سامنے روتے اور گﮍگﮍاتے تھے ،آؤ ہم بھی ﷲ کی بارگاه ميں آہو زاری کريں چنانچہ وه
روئيں گے اور خوب آہو زاری کريں گے۔ ليکن اس کا کوئی فائده نہيں ہوگا ،پھر کہيں گے کہ
جنتيوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی ،چلو ہم بھی صبر کرتے ہيں ،وه صبر کا
بھرپور مظاہره کريں گے ،ليکن اس کا بھی کوئی فائده نہيں ہوگا ،پس اس وقت کہيں گے ہم
صبر کريں يا بےصبری ،اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہيں۔ يہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے
)واِ ْذ
اندر ہوگی۔ قرآن کريم ميں اس کو اور بھی کئی جگہ بيان کيا گيا ہے مثالً سوره مومن َ
ار فَيَقُوْ ُل الضﱡ َع ٰ
َص ْيبًا
ف ۗ◌ ُؤا لِلﱠ ِذ ْينَ ا ْستَ ْكبَر ُْٓوا اِنﱠا ُكنﱠا لَ ُك ْم تَبَعًا فَھَلْ اَ ْنتُ ْم ﱡم ْغنُوْ نَ َعنﱠا ن ِ
يَتَ ـ َحا ۗ◌جﱡ وْ نَ فِي النﱠ ِ
ٰ
ار 47 قَا َل الﱠ ِذ ْينَ ا ْستَ ْكبَر ُْٓوا اِنﱠا ُكلﱞ فِ ْيھَآ ۙ◌ اِ ﱠن ّ
ﷲَ قَ ْد َح َك َم بَ ْينَ ْال ِعبَا ِد 48 ( 40۔
ﱢمنَ النﱠ ِ
ال ا ْد ُخلُوْ ا فِ ْٓي اُ َم ٍم قَ ْد خَ لَ ْ
ار
المومن (47-48:سوره اعراف )قَ َ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ﱢمنَ ْال ِجنﱢ َو ْ ِ
اال ْن ِ
س فِي النﱠ ِ
ت اُ ﱠمةٌ لﱠ َعن ْ
ۭ◌ ُكلﱠ َما َد َخلَ ْ
َت اُ ْختَھَا ۭ◌ َح ٰتّى اِ َذا ا ﱠدا َر ُكوْ ا فِ ْيھَا َج ِم ْيعًا ۙ◌ قَالَ ْ
ت اُ ْخ ٰرٮھُ ْم ِالُوْ ٰلٮھُ ْم َربﱠنَا ٰھٓ ُؤ َال ۗ◌ ِء
ْف ﱠو ٰل ِك ْن ﱠال تَ ْعلَ ُموْ نَ 38 َوقَالَ ْ
ضع ٌ
ت اُوْ ٰلٮھُ ْم ِالُ ْخ ٰرٮھُ ْم
اَ َ
ار ڛ قَا َل لِ ُكلﱟ ِ
ضلﱡوْ نَا فَ ٰاتِ ِھ ْم َع َذابًا ِ
ض ْعفًا ﱢمنَ النﱠ ِ
اب بِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْك ِسبُوْ نَ 39 ۧ◌( 7۔ االعراف ) (38-39:يَوْ َم
فَ َما َكانَ لَ ُك ْم َعلَ ْينَا ِم ْن فَضْ ٍل فَ ُذوْ قُوا ْال َع َذ َ
ٰ
ار يَقُوْ لُوْ نَ ٰيلَ ْيتَنَآ اَطَ ْعنَا ّ
ﷲَ َواَطَ ْعنَا ال ﱠرسُوْ َال 66 َوقَالُوْ ا َربﱠنَآ اِنﱠآ اَطَ ْعنَا َسا َدتَنَا
تُقَلﱠبُ ُوجُوْ ھُھُ ْم فِي النﱠ ِ
ضلﱡوْ نَا ال ﱠسبِي َْال 67 ( 33۔ االحزاب (66-67:اس کے عالوه آپس ميں جھگﮍيں گے
َو ُكبَ َرا ۗ◌ َءنَا فَاَ َ
بھی اور ايک دوسرے پر گمراه کرنے کا الزام دھريں گے۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ جھگﮍا
ميدان محشر ميں ہوگا۔ اس کی مذيد تفصيل ﷲ ٰ
ال الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا لَ ْن نﱡ ْؤ ِمنَ
تعالی نے سوره سبا ) َوقَ َ
ٰ
ٓ
ّٰ
جــ ُ
ضھُ ْم اِ ٰلى
ع بَ ْع ُ
بِ ٰھ َذا ْالقُرْ ا ِن َو َال بِالﱠ ِذيْ بَ ْينَ يَ َد ْي ِه ۭ◌ َولَوْ ت َٰرى اِ ِذ الظلِ ُموْ نَ َموْ قُوْ فُوْ نَ ِع ْن َد َربﱢ ِھ ْم ښ يَرْ ِ
ْض ۨ◌ ْالقَوْ َل ۚ◌ يَقُوْ ُل الﱠ ِذ ْينَ ا ْستُضْ ِعفُوْ ا لِلﱠ ِذ ْينَ اسْ ـتَ ْكبَرُوْ ا لَوْ َ ٓ
ال اَ ْنتُ ْم لَ ُكنﱠا ُم ْؤ ِمنِ ْينَ 31 قَا َل الﱠ ِذ ْينَ
بَع ِ
ْ
ْ
ﱠ
ٰ
ُ
ۗ
ْ
ُ
ُ
ٰ
ُ
ال
ص َد ْدنك ْم ع َِن الھُدى بَ ْع َد اِذ َجا◌ َءك ْم بَلْ كنتُ ْم ﱡمجْ ِر ِم ْينَ 32 َوقَ َ
ا ْستَ ْكبَرُوْ ا لِل ِذ ْينَ ا ْستُضْ ِعف ْٓوا اَنَحْ ُن َ
ٰ
ار اِ ْذ تَاْ ُمرُوْ نَ ــنَآ اَ ْن نﱠ ْكفُ َر بِا ّ ِ َونَجْ َع َل لَهٗ ٓ اَ ْن َدادًا ۭ◌
الﱠ ِذ ْينَ ا ْستُضْ ِعفُوْ ا لِلﱠ ِذ ْينَ اسْ ـتَ ْكبَرُوْ ا بَلْ َم ْك ُر الﱠي ِْل َوالنﱠھَ ِ
َاق الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا ۭ◌ ھَلْ يُجْ َزوْ نَ اِ ﱠال َما َكانُوْ ا
َواَ َسرﱡ وا النﱠدَا َمةَ لَ ﱠما َراَ ُوا ْال َع َذ َ
اب ۭ◌ َو َج َع ْلنَا ْاالَ ْغ ٰل َل فِ ْٓي اَ ْعن ِ
يَ ْع َملُوْ نَ 33 ( 34۔سباء 31:تا  (33ميں بيان فرمائی ہے۔
اهلل َوﻋَﺪَ ُ ْﰼ َو ْﻋﺪَ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َوﻋَﺪْ ﺗ ُّ ُ ْﲂ ﻓَ َﺎ ْﺧﻠَ ْﻔ ُﺘ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِ َﱄ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ِا َّﻻ ٓ َا ْن َد َﻋ ْﻮﺗُ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ ْﺒ ُ ْﱲ ِ ْﱄ ۚ ﻓَ َﻼ ﺗَﻠُ ْﻮ ُﻣ ْﻮ ِ ْﱐ
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ِا َّن ٰ ّ َ
َوﻗَﺎ َل اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﻟ َ َّﻤﺎ ﻗُ ِ َ
ﴍ ْﻛ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ِن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ ِا َّن ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﻟَﻬُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 22
ﴫ ِﺧ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ُﻤ ْ ِ
َوﻟُ ْﻮ ُﻣ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۭ َﻣﺎ ٓ َاانَ ِﺑ ُﻤ ْ ِ
يخ ۭ ِا ِ ّ ْﱏ َﻛ َﻔ ْﺮ ُت ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْ َ
ﴫ ِ َّ
جب اور کام کا فيصلہ کر ديا جائے گا شيطان ) (١کہے گا کہ ﷲ نے تمہيں سچا وعده ديا تھا اور
ميں نے تم سے جو وعدے کئے تھے ان کے خالف کيا ) (٢ميرا تو تم پر کوئی دباؤ تو تھا نہيں
) (٣ہاں ميں نے تمہيں پکارا اور تم نے ميری مان لی (٤) ،پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود
اپنے آپ کو مالمت کرو ) (٤نہ ميں تمہارا فرياد رس اور نہ تم ميری فرياد کو پہنچنے والے
) (٥ميں تو سرے سے مانتا ہی نہيں کہ تم مجھے اس سے پہلے ﷲ کا شريک مانتے رہے )(٦
يقينا ً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے )(٧۔
٢٢۔ ١يعنی اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر و شرک جہنم ميں چلے جائيں گے تو شيطان
جہنميوں سے کہے گا
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٢٢۔ ٢ﷲ نے جو وعدے اپنے پيغمبروں کے ذريعے سے کئے تھے کہ نجات ميرے پيغمبروں
پر ايمان النے ميں ہے۔ وه حق پر تھے ان کے مقابلے ميں ميرے وعدے تو سراسر دھوکا اور
فريب تھے۔ جس طرح ﷲ نے فرمايا ' شيطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزوئيں دالتا ہے
ليکن شيطان کے يہ وعدے محض دھوکا ہيں ' )النساء۔(٢٠
٢٢۔ ٣دوسرا يہ کہ ميری باتوں ميں کوئی دليل و حجت نہيں ہوتی تھی ،نہ ميرا کوئی دباؤ ہی تم
پر تھا۔
٢٢۔ ٤ہاں ميری دعوت اور پکار تھی ،تم نے ميری بےدليل پکار کو مان ليا اور پيغمبروں کی
دليل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر ديا۔
٢٢۔ ٥اس لئے قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ ليا ،دالئل
واضحہ کو تم نے نظر انداز کر ديا ،اور مجرد دعوے کے پيچھے لگ رہے ،جس کی پشت پر
کوئی دليل نہيں۔
٢٢۔ ٦يعنی نہ ميں تمہيں عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس ميں تم مبتال ہو اور نہ تم اس قہر و
غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو ﷲ کی طرف سے مجھ پر ہے۔
٢٢۔ ٧مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ ميں ﷲ کا شريک ہوں ،اگر تم مجھے يا کسے اور
کو ﷲ کا شريک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی ،جس ﷲ نے ساری کائنات
بنائی تھی اور اس کی تدبير بھی وہی کرتا رہا ،بھال اس کا کوئی شريک کيونکر ہو سکتا تھا۔
٢٢۔ ٨بعض کہتے ہيں کہ يہ جملہ بھی شيطان ہی کا ہے اور يہ اس کے مذکوره خطبے کا تتمہ
ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ شيطان کا کالم ِم ْن قَ ْب ُل پر ختم ہوگيا ،يہ ﷲ کا کالم ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ِ ِاب ْذ ِن َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ َ ِﲢﻴَّﳤُ ُ ْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﺳ ٰ ٌﲅ 23
َو ُا ْد ِﺧ َﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
جو لوگ ايمان الئے اور نيک عمل کئے وه ان جنتوں ميں داخل کيے جائيں گے جن کے نيچے
چشمے جاری ہيں جہاں انہيں ہميشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے ) (١جہاں ان کا خير مقدم
سالم سے ہوگا )(٢
٢٣۔ ١يہ اہل شقاوت و اہل کفر کے مقابلے ميں اہل سعادت اور اہل ايمان کا تذکره ہے۔ ان کا ذکر
ان کے ساتھ اس لئے کيا گيا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ايمان واال کردار اپنانے کا شوق و
رغبت پيدا ہو۔
٢٣۔ ٢يعنی آپس ميں ان کا تحفہ ايک دوسرے کو سالم کرنا ہوگا۔ عالوه ازيں فرشتے بھی ہر ہر
دروازے سے داخل ہو ہو کر انہيں سالم عرض کريں گے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۙ 24
ﴐ َب ٰ ّ ُ
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َ َ
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ َ ِﳇ َﻤ ًﺔ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ًﺔ َﻛﺸَ َﺠ َﺮ ٍة َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ٍﺔ َا ْﺻﻠُﻬَﺎ َاثﺑ ٌِﺖ َّوﻓَ ْﺮ ُﻋﻬَﺎ ِﰲ َّ
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے پاکيزه بات کی مثال کس طرح بيان فرمائی ،مثل ايک
پاکيزه درخت کے جس کی جﮍ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنياں آسمان ميں ہيں۔
ﺗ ُْﺆ ِ ْ ٓﰐ ُا ُ َﳇﻬَﺎ ُ َّ
اهلل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 25
ﴬ ُب ٰ ّ ُ
ﰻ ِﺣ ْ ٍﲔ ِ ِاب ْذ ِن َر ِ ّﲠَﺎ ۭ َوﻳ َ ْ ِ
جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل التا ) (١ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی لوگوں کے
سامنے مثاليں بيان فرماتا ہے تاکہ وه نصيحت حاصل کريں۔
٢٥۔ ١اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے ،جو گرمی ہو يا سردی ہر
وقت پھل ديتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالحہ شب و روز کے لمحات ميں ہر آن اور ہر
گھﮍی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہيںَ ،کلِ َمۃ طَيﱢبَۃ سے اسالم ،يا ال اِ ٰلہ اال ﷲ اور شجره
طيبہ سے کھجور کا درخت مراد ہے۔ جيسا کہ صحيح حديث سے ثابت ہے )صحيح بخاری(
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َو َﻣﺜ َ ُﻞ َ ِﳇ َﻤ ٍﺔ َﺧ ِﺒ ْﻴﺜَ ٍﺔ َﻛﺸَ َﺠ َﺮ ٍة َﺧ ِﺒ ْﻴﺜَ ِۨﺔ ْاﺟ ُﺘﺜ َّْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِق ْ َاﻻ ْر ِض َﻣﺎ ﻟ َﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ َﺮ ٍار 26
اور ناپاک بات کی مثال ايسے درخت جيسی ہے جو زمين کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ ليا گيا۔
اسے کچھ ثبات تو ہے نہيں )(١۔
٢٦۔ ١کلمئہ خبيثہ سے مراد کفر اور شجره خبيثہ سے حنظل )اندرائن( کا درخت مراد ہے۔ جس
کی جﮍ زمين کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھﮍ جاتی ہے۔ يعنی کافر کے
اعمال بالکل بےحيثيت۔ نہ وه آسمان پر چﮍھتے ہيں ،نہ ﷲ کی بارگاه ميں وه قبوليت کا درجہ
پاتے ہيں۔

اهلل َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۧ 27
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِابﻟْ َﻘ ْﻮلِ اﻟﺜ َّﺎﺑ ِِﺖ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َوﻳُ ِﻀ ُّﻞ ٰ ّ ُ
ﻳُﺜَﺒ ّ ُِﺖ ٰ ّ ُ
اهلل ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ڐ َوﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ ٰ ّ ُ
ايمان والوں کو ﷲ ٰ
تعالی پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے ،دنيا کی زندگی ميں بھی اور
آخرت ميں بھی ) (١ہاں نا انصاف لوگوں کو ﷲ بہکا ديتا ہے اور ﷲ جو چاہے کر گزرے۔
٢٧۔ ١اس کی تفسير حديث ميں اس طرح آتی ہے کہ ' موت کے بعد قبر ميں جب مسلمان سے
سوال کيا جاتا ہے ،تو وه جواب ميں اس بات کی گواہی ديتا ہے کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں
ﱢت ٰ ّ
اور محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ﷲ کے رسول ہيں پس يہی مطلب ہے ﷲ کے فرمان) ،يُثَب ُ
ﷲُ
الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا( 14۔ ابرہيم  (27:کا )صحيح بخاری( ايک اور حديث ميں ہے کہ ' جب بندے کو قبر
ميں رکھ ديا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہيں اور وه ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا
ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہيں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہيں کہ اس شخص
کے بارے ميں تيری کيا رائے ہے ،وه مومن ہوتا ہے تو جواب ديتا ہے کہ وه ﷲ کے بندے اور
اس کے رسول ہيں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانا دکھاتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ﷲ نے اس کی
جگہ تيرے لئے جنت ميں ٹھکانا بنا ديا ہے۔ پس وه دونوں ٹھکانے ديکھتا ہے اور اس کی قبر
ستر ہاتھ کشاده کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قيامت تک نعمتوں سے بھر ديا جاتا ہے '
ک؟ َم ْن
ک؟ ِد ْينُ َ
)صحيح مسلم ،باب مذکور( ايک اثر ميں ہے ،اس سے پوچھا جاتا ہے َم ْن َربﱡ َ
ک؟ تيرا رب کون ہے ،تيرا دين کيا ہے اور تيرا پيغمبر کون ہے؟ پس ﷲ ٰ
تعالی اسے ثابت
نﱠبﱢ َ
ٰ
ّ
اال س َْال ُم )ميرا
قدمی عطا فرماتا ہے اور وه جواب ديتا ہے َربﱢی ﷲُ )ميرا رب ﷲ ہے(َ ،و ِد ْينِ َی ِ
دين اسالم ہے( َو نَبِيﱢی ُم َح ﱠمد )اور ميرے پيغمبر محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں( )تفسير ابن کثير(
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺑ َ َّﺪﻟُ ْﻮا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ

اهلل ُﻛ ْﻔ ًﺮا َّو َا َﺣﻠ ُّ ْﻮا ﻗَ ْﻮ َﻣﻬ ُْﻢ د ََار اﻟْ َﺒ َﻮ ِار ۙ 28
کيا آپ نے ان کی طرف نظر نہيں ڈالی جنہوں نے ﷲ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی
قوم کو ہالکت کے گھر ميں ال اتارا )(١۔
٢٨۔ ١اس کی تفسير صحيح بخاری ميں ہے کہ اس سے مراد کفار مکہ ہيں ،جنہوں نت رسالت
محمديہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر ميں مسلمانوں سے لﮍ کر اپنے لوگوں کو ہالک کروايا،
تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے يہ عام ہے اور مطلب يہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی ﷲ عليہ
وسلم کو ﷲ ٰ
تعالی نے رحمتہ للعالمين اور لوگوں کے لئے نعمت ٰالہيہ بنا کر بھيجا ،پس جس نے
اس نعمت کی قدر کی ،اسے قبول کيا ،اس نے شکر ادا کيا ،وه جنتی ہوگيا اور جس نے اس
نعمت کو رد کر ديا اور کفر اختيار کيے رکھا ،وه جہنمی قرار پايا۔
َ َهجﲌَّ َ ۚ ﻳ َ ْﺼﻠَ ْﻮﳖَ َﺎ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻘ َﺮ ُار 29
يعنی دوزخ ميں جس ميں يہ سب جائيں گے ،جو بدترين ٹھکانا ہے۔

Page 563 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل َاﻧْﺪَ ادًا ِﻟ ّ ُﻴ ِﻀﻠ ُّ ْﻮا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۭ ﻗُ ْﻞ ﺗَ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َّن َﻣ ِﺼ ْ َﲑُ ْﰼ ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎر 30
انہوں نے ﷲ کے ہمسر بنا لئے کہ لوگوں کو ﷲ کی راه سے بہکائيں۔ آپ کہہ ديجئے کہ خير
مزے کر لو تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے )(١۔
٣٠۔ ١يہ تہديد و توبيخ ہے کہ دنيا ميں تم جو کچھ چاہو کر لو ،مگر کب تک؟ باآلخر تمہارا
ٹھکانا جہنم ہے۔
ﴎا َّوﻋَ َﻼ ِﻧ َﻴ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ﻳ َ ْﻮ ٌم َّﻻ ﺑ َ ْﻴ ٌﻊ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو َﻻ ِﺧ ٰﻠ ٌﻞ 31
ُﻗ ْﻞ ِﻟ ّ ِﻌ َﺒﺎ ِد َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َوﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ِ ًّ
ميرے ايمان دار بندوں سے کہہ ديجئے کہ نمازوں کو قائم رکھيں اور جو کچھ ہم نے انہيں دے
رکھا ہے اس ميں سے کچھ نہ کچھ پوشيده اور ظاہر خرچ کرتے رہيں اس سے پہلے کہ وه دن
آجائے جس ميں نہ خريد و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت )(١۔
٣١۔ ١نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور نماز کو ٹھيک طريقہ کے
ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کيا جائے ،جس طرح کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی
سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے زکوة ادا کی جائے ،اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور
ديگر ضرورت مندوں پر احسان کيا جائے يہ نہيں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروريات پر تو
بال دريغ خوب خرچ کيا جائے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی کی بتالئی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گريز
کيا جائے۔ قيامت کا دن ايسا ہوگا کہ جہاں نہ خريد و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی
کسی کام آئے گی۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ َج ِﺑ ٖﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت رِزْ ﻗًﺎ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۚ َو َﲯ ََّــﺮ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ ُﻔ ْ َ
كل ِﻟ َﺘ ْﺠ ِﺮ َي ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ۚ َو َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻﳖْ ٰ َﺮ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ

ۚ 32
ﷲ وه ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے
ذريعے تمہاری روزی کے پھل نکالے ہيں اور کشتيوں کو تمہارے بس ميں کر ديا کہ درياؤں
ميں اس کے حکم سے چليں پھريں۔ اسی نے ندياں اور نہريں تمہارے اختيار ميں کر دی ہيں
)(١۔
ٰ
٣٢۔ ١ﷲ تعالی نے مخلوقات پر جو انعامات کئے ہيں ،ان ميں بعض کا تذکره يہاں کيا جا رہا
ہے۔ فرمايا آسمان کو چھت اور زمين کو بچھونا بنايا۔ آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم
کے درخت اور فصليں اگائيں جن ميں ذائقہ اور قوت کے لئے ميوے اور فروٹ بھی ہيں اور
انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکليں بھی ايک دوسرے سے مختلف ہيں اور
ذائقے اور خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہيں۔ کشتيوں اور جہازوں کو خدمت ميں لگا ديا کہ وه
تالطم خيز موجوں پر چلتے ہيں انسانوں کو بھی ايک ملک سے دوسرے ملک ميں پہنچاتے ہيں
اور سامان تجارت بھی ايک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہيں زمينوں اور پہاڑوں سے
چشمے اور نہريں جاری کر ديں تاکہ تم بھی سيراب ہو اور اپنے کھيتوں کو بھی سيراب کرو۔

َو َﲯ ََّــﺮ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َداۗﯨـ َﺒ ْ ِﲔ ۚ َو َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ۚ 33
ِٕ
اسی نے تمہارے لئے سورج چاند کو مسخر کر ديا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہيں ) (١اور رات
دن کو بھی تمہارے کام ميں لگا رکھا ہے )(٢۔
٣٣۔ ١يعنی مسلسل چلتے رہتے ہيں ،کبھی ٹھرتے نہيں رات کو ،نہ دن کو۔ عالوه ازيں ايک
دوسرے کے پيچھے چلتے ہيں ليکن کبھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہيں ہوتا۔
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٣٣۔ ٢رات اور دن ،ان کا باہمی تفاوت جاری رہتا ہے ،کبھی رات ،دن کا کچھ حصہ لے کر
لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن ،رات کا کچھ حصہ لے کر لمبا ہو جاتا ہے۔ اور يہ سلسلہ
ابتدائے کائنات سے چل رہا ہے ،اس ميں ايک رائی فرق نہيں آيا۔
ﰻ َﻣﺎ َﺳ َﺎﻟْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ۭ َوا ِْن ﺗَ ُﻌﺪ ُّْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
َو ٰاﺗ ُ ْ
ٰﯩﲂ ِّﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

اهلل َﻻ ُ ْﲢ ُﺼ ْﻮﻫَﺎ ۭ ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﻟ َ َﻈﻠُ ْﻮ ٌم َﻛﻔَّ ٌﺎر ۧ 34
اسی نے تمہيں تمہاری منہ مانگی کل چيزوں ميں سے دے رکھا ہے ) (١اگر تم ﷲ کے احسان
گننا چاہو تو انہيں پورے گن بھی نہيں سکتے ) (٢يقينا ً انسان بﮍا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔
٣٤۔ ١يعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چيزيں مہيا کيں جو تم اس سے طلب کرتے ہو ،وه
بھی ديتا ہے اور جسے نہيں مانگتے ،ليکن اسے پتہ ہے کہ وه تمہاری ضرورت ہے ،وه بھی
دے ديتا ہے۔ غرض تمہيں زندگی گزارنے کی تمام سہولتيں فراہم کرتا ہے۔
٣٤۔ ٢يعنی ﷲ کی نعمتيں ان گنت ہيں انہيں کوئی شمار ميں نہيں ال سکتا۔ چہجائيکہ کوئی ان
نعمتوں کے شکر کا حق ادا کرسکے۔ ايک اثر ميں حضرت داؤد عليہ السالم کا قول نقل کيا گيا
ہے۔ انہوں نے کہا ' اے رب! ميں تيرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جب کہ شکر بجائے خود تيری
طرف سے مجھ پر ايک نعمت ہے ' ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' اے داؤد اب تو نے ميرا شکر ادا کر
ديا جب کہ تو نے اعتراف کر ليا کہ يا ﷲ ميں تيری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں '
)تفسير ابن کثير(
٣٤۔ ٣ﷲ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم
اور بے انصافی کرتا ہے۔ بالخصوص کافر ،جو بالکل ہی ﷲ سے غافل ہے۔

َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ َر ِ ّب ْاﺟ َﻌ ْﻞ ﻫ َٰﺬا اﻟْ َﺒ َ َدل ٰا ِﻣﻨًﺎ َّوا ْﺟﻨُ ْﺒ ِ ْﲏ َوﺑ َ ِ َّﲏ َا ْن ﻧ َّ ْﻌ ُﺒﺪَ ْ َاﻻ ْﺻﻨَﺎ َم ۭ 35
)ا براہيم کی يہ دعا بھی ياد کرو( جب انہوں نے کہا اے ميرے پروردگار! اس شہر کو امن واال
بنا دے ) (١اور مجھے اور ميری اوالد کو بت پرستی سے پناه دے۔
٣٥۔ ' ١اس شہر 'سے مراد مکہ ہے۔ ديگر دعاؤں سے قبل يہ دعا کی کہ اسے امن واال بنا دے،
اس لئے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحيح معنوں ميں فائده اٹھا سکيں گے،
ورنہ امن و سکون کے بغير تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود ،خوف اور دہشت کے
سائے انسان کو مضطرب اور پريشان رکھتے ہيں۔ جيسے آجکل کے عام معاشروں کا حال ہے۔
سوائے سعودی عرب کے۔ وہاں اس دعا کی برکت سے اور اسالمی حدود کے نفاذ سے آج بھی
ايک مثالی امن قائم ہے۔ صانھا ﷲ عن الشرور والفتن۔ يہاں انعامات الہيہ کے ضمن ميں اسے
بيان فرما کر اشاره کر ديا کہ قريش جہاں ﷲ کے ديگر انعامات سے غافل ہيں اس خصوصی
انعام سے بھی غافل ہيں کہ اس نے انہيں مکہ جيسے امن والے شہر کا باشنده بنايا۔
ﺎﱐ ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 36
َر ِ ّب ِاﳖَّ ُ َّﻦ َاﺿْ ﻠَﻠْ َﻦ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَ ِﺒ َﻌ ِ ْﲏ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ِ ّ ْﲎ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﻋ َﺼ ِ ْ
اے ميرے پالنے والے معبود! انہوں نے بہت سے لوگوں کو راه سے بھٹکا ديا ہے ) (١پس
ميری تابعداری کرنے واال ميرا ہے اور جو ميری نافرمانی کرے تو ،تو بہت ہی معاف اور کرم
کرنے واال ہے۔
٣٦۔ ١گمراه کرنے کی نسبت ان پتھروں کی مورتيوں کی طرف جن کی مشرکين عبادت کرتے
تھے ،باوجود اس بات کے کہ وه غير عاقل ہيں ،کيونکہ گمراہی کا باعث تھيں اور ہيں۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ﻓَ ْﺎﺟ َﻌ ْﻞ َاﻓْﯩﺪَ ًة ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ﲥَ ْ ِﻮ ْ ٓي ِاﻟَﳱْ ِ ْﻢ َو ْار ُز ْﻗﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ﻟ َ َﻌﻠَّﻬُ ْﻢ
َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﺳ َﻜ ْﻨ ُﺖ ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِ ْﱵ ﺑ َِﻮا ٍد ﻏَ ْ ِﲑ ِذ ْي َز ْرعٍ ِﻋ ْﻨﺪَ ﺑَﻴْ ِﺘ َﻚ اﻟْ ُﻤ َﺤ َّﺮ ِم ۙ َرﺑَّﻨَﺎ ِﻟ ُﻴ ِﻘ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
ِٕ
ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 37
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اے ميرے پروردگار! ميں نے اپنی کچھ اوالد ) (١اس بےکھيتی کی وادی ميں تيرے حرمت
والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! يہ اس لئے کہ وه نماز قائم رکھيں ) (٢پس
تو کچھ لوگوں ) (٣کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اور انہيں پھلوں کی روزياں عنايت
فرما ) (٤تاکہ يہ شکر گزاری کريں۔
٣٧۔ِ ١م ْن ُذرﱢ يﱠتِ ْی ميں ِمن اوالد کے لئے ہے۔ يعنی بعض کہتے ہيں حضرت ابراہم عليہ السالم
کے آٹھ صلبی بيٹے تھے ،جن ميں سے صرف حضرت اسماعيل عليہ السالم کو يہاں بسايا )فتح
القدير(
٣٧۔ ٢عبادت ميں صرف نماز کا ذکر کيا ،جس سے نماز کی اہميت واضح ہے۔
٣٧۔ ٣يہاں بھی اوالد کے لئے ہے۔ کہ کچھ لوگ ،مراد اس سے مسلمان ہيں۔ چنانچہ ديکھ ليجئے
کہ
کس طرح دنيا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ ميں جمع ہوتے ہيں اور حج کے عالوه بھی سارا
اس )لوگوں کے دلوں(
سال يہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اگر حضرت ابراہيم عليہ السالم اَ ْفئِ َدةَ النﱠ ِ
اس کے ِم ْن نے اس
کہتے تو عيسائی ،يہودی ،مجوسی اور ديگر تمام لوگ مکہ پہنچتے۔ ِمنَ النﱠ ِ
دعا کو مسلمانوں تک محدود کر ديا )ابن کثير(
٣٧۔ ٤اس دعا کی تاثير بھی دکھ لی جائے کہ مکہ جيسی بےآب و گياه سرزمين ميں جہاں کوئی
پھلدار درخت نہيں ،دنيا بھر کے پھل اور ميوے نہايت فراوانی کے ساتھ مہيا ہيں حج کے موقع
پر بھی ،جب الکھوں افراد مذيد وہاں پہنچ جاتے ہيں ،پھلوں کی فراوانی ميں کوئی کمی نہيں
آتی ،کہا جاتا ہے کہ يہ دعا خانہ کعبہ کی تعمير کے بعد مانگی۔ جب کہ پہلی دعا اس وقت
مانگی ،جب اپنی اہليہ اور شير خوار بچے اسماعيل کو ﷲ ٰ
تعالی کے حکم پر وہاں چھوڑ کر
چلے گئے )ابن کثير(
َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧ ََّﻚ ﺗَ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ُ ْﳔ ِﻔ ْﻲ َو َﻣﺎ ﻧ ُ ْﻌ ِﻠ ُﻦ ۭ َو َﻣﺎ َ ْﳜ ٰﻔﻰ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء 38
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
ﳾ ٍء ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ِﰲ َّ
اے ہمارے پروردگار! تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائيں اور جو ظاہر کريں۔ زمين و آسمان کی
کوئی چيز ﷲ پر پوشيده نہيں )(١۔
٣٨۔ ١مطلب يہ ہے کہ ميری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے ،اس شہر کے لئے دعا سے
اصل مقصد تيری رضا ہے تو تو ہرچيز کی حقيقت کو خوب جانتا ہے ،آسمان و زمين کی کوئی
چيز تجھ سے پوشيده نہيں۔
َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َوﻫ ََﺐ ِ ْﱄ ﻋَ َﲇ ْاﻟ ِﻜ َ ِﱪ ِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوا ِْﲮ َٰﻖ ۭ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ َﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ ادلُّ ﻋَﺎۗ ِء 39
ﷲ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بﮍھاپے ميں اسماعيل و اسحاق )عليہا السالم( عطا فرمائے
کچھ شک نہيں کہ ميرا پالنے واال ﷲ دعاؤں کا سننے واال ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َو ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِ ْﱵ ڰ َرﺑَّﻨَﺎ َوﺗَ َﻘﺒَّ ْﻞ ُدﻋَﺎۗ ِء 40
َر ِ ّب ْاﺟ َﻌﻠْ ِ ْﲏ ُﻣ ِﻘ ْ َﲓ َّ
اے ميرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابند رکھ اور ميری اوالد سے بھی (١) ،اے ہمارے رب
ميری دعا قبول فرما۔
٤٠۔ ١اپنے ساتھ اپنی اوالد کے لئے بھی دعا مانگی ،جيسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی
اوالد کے لئے بھی دعا مانگی کہ انہيں پتھر کی مورتيوں کو پوجنے سے بچا رکھنا۔ جس سے
معلوم ہوا کہ ﷲ کے دين کے داعيوں کو اپنے گھر والوں کی ہدايت اور ان کی دينی تعليم و
ٰ
تربيت سے غافل نہيں رہنا چاہيے تبليغ و دعوت ميں انہيں اوليت دينی چاہيے جيسا کہ ﷲ تعالی
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َک
نے اپنے آخری پيغمبر حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی حکم ديا ) َو اَ ْن ِذ ُر ع َِش ْي َرت َ
ْاالَ ْق َربِ ْينَ ( 26۔ الشعراء '(214:اپنے قريبی رشتہ داروں کو ڈرائے '
ﺎب ۧ 41

َرﺑَّﻨَﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ َو ِﻟ َﻮ ِ َادل َّي َو ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُم اﻟْ ِﺤ َﺴ ُ
اے ميرے پروردگار! مجھے بخش دے اور ميرے ماں باپ کو بھی ) (١بخش اور ديگر مومنوں
کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔
٤١۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم نے يہ دعا اس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے ماں باپ کا
َع ُد ﱡو ٰ ّ
ﷲِ ہونا واضح نہيں ہوا تھا ،جب يہ واضح ہوگيا کہ ميرا باپ ﷲ کا دشمن ہے تو اس سے
اظہار سبکدوشی کر ديا۔ اس لئے کہ مشرکين کے لئے دعا کرنا جائز نہيں چاہے وه قرابت قريبہ
ہی کيوں نہ رکھتے ہوں۔
اهلل ﻏَﺎ ِﻓ ًﻼ َ َّﲻﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻞُ ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ڛ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﺆ ِّﺧ ُﺮ ُ ْﱒ ِﻟ َﻴ ْﻮ ٍم ﺗَﺸْ ﺨ َُﺺ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ْ َاﻻﺑْ َﺼﺎ ُر ۙ 42
َو َﻻ َ ْﲢ َﺴ َ َّﱭ ٰ ّ َ
نا انصافوں کے اعمال سے ﷲ کو غافل نہ سمجھو وه تو انہيں اس دن تک مہلت ديئے ہوئے ہے
جس دن آنکھيں پھٹی کی پھٹی ره جائيں گی )(١۔
٤٢۔ ١يعنی قيامت کی ہولناکيوں کی وجہ سے۔ اگر دنيا ميں اگر ﷲ نے کسی کو زياده مہلت دے
دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذه نہيں کيا تو قيامت کے دن تو وه مواخذه ٰالہی سے نہيں
بچ سکے گا ،جو کافروں کے لئے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھيں پھٹی کی پھٹی ره جائيں گی۔

ُﻣﻬ ِْﻄ ِﻌ ْ َﲔ ُﻣ ْﻘ ِﻨ ِﻌ ْﻲ ُر ُء ْو ِﺳﻬ ِْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺮﺗَﺪُّ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َﻃ ْﺮﻓُﻬ ُْﻢ ۚ َو َاﻓْـﺪَ ﲥُ ُ ْﻢ ﻫ ََﻮا ۗ ٌء ۭ 43
ِٕ
وه اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہونگے ) (١خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہيں نہ لوٹيں
گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہونگے )(٢۔
٤٣۔ ١مھطعين۔ تيزی سے دوڑ رہے ہونگے۔ دوسرے مقام پر فرمايا ،مھطعين الی الداع۔ القمر
بالنے والے کی طرف دوڑيں گے اور حيرت سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہونگے۔
٤٣۔ ٢جو ہولناکياں وه ديکھيں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے ميں انہيں ہوگا ،ان کے
پيش نظر ان کی آنکھيں ايک لمحہ کے لئے بھی پست نہيں ہونگی اور کثرت خوف سے ان کے
دل گرے ہوئے اور خالی ہونگے۔
َو َاﻧْ ِﺬ ِر اﻟﻨَّ َﺎس ﻳ َ ْﻮ َم َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا ِّﺧ ْﺮانَ ٓ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ﻗَ ِﺮﻳْ ٍﺐ ُّۙﳒ ِْﺐ َدﻋ َْﻮﺗ ََﻚ َوﻧَﺘ َّ ِﺒﻊ ِ ُّاﻟﺮ ُﺳ َﻞ ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮٓا َا ْﻗ َﺴ ْﻤ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ

َز َوالٍ ۙ 44
لوگوں کو اس دن سے ہوشيار کر دے جب کے ان کے پاس عذاب آجائے گا ،اور ظالم کہيں گے
کہ اے ہمارے رب ہميں بہت تھوڑے قريب کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تيری تبليغ مان
ليں اور تيرے پيغمبروں کی تابعداری ميں لگ جائيں کيا تم اس سے پہلے بھی قسميں نہيں کھا
رہے تھے؟ کہ تمہارے لئے دنيا سے ٹلنا ہی نہيں )(١۔
٤٤۔ ١يعنی دنيا ميں تم قسميں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت دوزخ
نہيں ،دوباره کسے زنده ہونا ہے۔
ﴐﺑْﻨَﺎ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل  45
َّو َﺳ َﻜﻨْ ُ ْﱲ ِ ْﰲ َﻣ ٰﺴ ِﻜ ِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َوﺗَ َﺒ َّ َﲔ ﻟَ ُ ْﲂ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻓَ َﻌﻠْﻨَﺎ ﲠِ ِ ْﻢ َو َ َ
اور کيا تم ان لوگوں کے گھروں ميں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کيا اور
کيا تم پر وه معاملہ کھال نہيں کہ ہم نے ان کے ساتھ کيسا کچھ کيا۔ ہم نے )تو تمہارے سمجھانے
کو( بہت سی مثاليں بيان کر دی تھيں )(١۔
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٤٥۔ ١يعنی عبرت کے لئے ہم نے تو ان کی پچھلی قوموں کے واقعات بيان کر ديئے ہيں ،جن
کے گھروں ميں تم آباد ہو اور ان کے کھنڈرات بھی تمہيں دعوت غور و فکر دے رہے ہيں۔ اگر
تم نے ان سے عبرت حاصل نہيں کی اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری
مرضی۔ پھر تم بھی اسی انجام کے لئے تيار رہو
َوﻗَﺪْ َﻣ َﻜ ُﺮ ْوا َﻣ ْﻜ َﺮ ُ ْﱒ َو ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﻜ ُﺮ ُ ْﱒ ۭ َوا ِْن َﰷ َن َﻣ ْﻜ ُﺮ ُ ْﱒ ِﻟ َﱱ ُْو َل ِﻣﻨْ ُﻪ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل 46
يہ اپنی اپنی چاليں چل رہے ہيں اور ﷲ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے ) (١اور ان کی چاليں
ايسی نہ تھيں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائيں )(٢۔
٤٦۔ ١يہ جملہ حاليہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کيا وه کيا ،درآنحاليکہ انہوں نے باطل کے
اثبات اور حق کے رد کرنے کے لئے مقدور بھر حيلے اور مکر کيے اور ﷲ کو ان تمام چالوں
کا علم ہے يعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وه ان کو سزا دے گا۔
٤٦۔ ٢کيونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے ،جب کہ سب پہاڑ اپنی اپنی
جگہ ثابت اور برقرار ہيں۔ يہ ان نافيہ کی صورت ميں ہے دوسرے معين ان مخففۃ من المثقلۃ
کے ليے گئے ہيں يعنی يقينا ان کے مکر تو اتنے بﮍے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل
جاتے يہ تو ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامياب نہيں ہوتے ديا جيسے مشريکن
کے شرک کے بارے ميں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا۔ تکاد السموات يتفطرن منہ وتنشق االرض
وتخرالجبال ھدا۔ ان دعوا للرحمن ولدا۔ سوره مريم۔ قريب ہے کہ آسمان پھٹ پﮍيں اور زمين شق
ہو جائے اور پہاڑ ريزه ريزه ہو جائيں اس بات پر کہ انہوں نے کہا ﷲ رحمان کی اوالد ہے۔

اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ ُذو اﻧْ ِﺘ َﻘﺎ ٍم ۭ 47
ﻓَ َﻼ َ ْﲢ َﺴ َ َّﱭ ٰ ّ َ
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ َﻒ َو ْﻋ ِﺪﻩٖ ُر ُﺳ َ ٗهل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
آپ ہرگز يہ خيال نہ کريں کہ ﷲ اپنے نبيوں سے وعده خالفی کرے گا ) (١ﷲ بﮍا ہی غالب اور
بدلہ لينے واال ہے )(٢۔
٤٧۔ ١يعنی ﷲ نے اپنے رسولوں سے دنيا اور آخرت ميں مدد کرنے کا جو وعده کيا ہے ،وه
يقينا ايسا ہے ،اس سے وعده خالفی ممکن نہيں۔
٤٧۔ ٢يعنی اپنے دوستوں کے لئے اپنے دشمنوں سے بدلہ لينے واال ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗُ َﺒ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َوﺑَ َﺮ ُز ْوا ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻮا ِﺣ ِﺪ اﻟْ َﻘﻬ َِّﺎر 48
ﺪَّل ْ َاﻻ ْر ُض ﻏَ ْ َﲑ ْ َاﻻ ْر ِض َو َّ
جس دن زمين اس زمين کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان ) (١بھی ،اور سب کے
سب ﷲ واحد غلبے والے کے رو برو ہونگے۔
٤٨۔ ١امام شوکانی فرماتے ہيں کہ آيت ميں دونوں احتمال ہيں کہ يہ تبديلی صفات کے لحاظ سے
ہو يا ذات کے لحاظ سے۔ يعنی يہ آسمان و زمين اپنے صفات کے اعتبار سے بدل جائيں گے يا
ويسے ہی ذاتی طور پر يہ تبديلی آئے گی ،نہ زمين رہے گی اور نہ يہ آسمان۔ زمين بھی کوئی
اور ہوگی اور آسمان بھی کوئی اور حديث ميں آتا ہے ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا
'۔ يحشر الناس يوم القيامۃ علی االرض بيضاء عفراء کقرصہ النقی ليس فيھا علم ال حد۔ صحيح
مسلم قيامت والے دن لوگ سفيد بھوری زمين پر اکھٹے ہونگے جو ميده کی روٹی کی طرح
ہوگی۔ اس ميں کسی کا کوئی جھنڈا )يا عالمتی نشان( نہيں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی ﷲ نے
پوچھا کہ جب يہ آسمان و زمين بدل دئيے جائيں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہونگے؟ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' صراط پر ' يعنی پل صراط پر )حوالہ مزکور( ايک يہودی کے
پوچھنے پر آپ نے فرمايا کہ ' لوگ اس دن پل کے قريب اندھيرے ميں ہونگے )صحيح مسلم(
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َوﺗَ َﺮى اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ُّﻣ َﻘ َّ ِﻧﺮ ْ َﲔ ِﰲ ْ َاﻻ ْﺻﻔَﺎ ِد ۚ 49

ِٕ
آپ اس دن گنہگاروں کو ديکھيں گے کہ زنجيروں ميں ملے جلے ايک جگہ جکﮍے ہوئے ہوں
گے۔

ﴎا ِﺑ ْﻴﻠُﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ِﻄ َﺮ ٍان َّوﺗَﻐ ْٰﴙ ُو ُﺟ ْﻮ َﻫﻬُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎر ۙ 50
ََ
ان کے لباس گندھک کے ہونگے ) (١اور آگ ان کے چہروں پر چﮍھی ہوئی ہوگی۔
٥٠۔ ١جو آگ سے فوراً بھﮍک اٹھتی ہے۔ عالوه ازيں آگ نے ان کے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوگا
۔
اهلل ُ َّ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب 51
اهلل َ ِ
ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي ٰ ّ ُ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تعالی ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ دے ،بيشک ﷲ ٰ
يہ اس لئے کہ ﷲ ٰ
تعالی کو
حساب ليتے کچھ دير نہيں لگنے کی۔
ﻫ َٰﺬا ﺑ َ ٰﻠ ٌﻎ ِﻟّﻠﻨَّ ِﺎس َو ِﻟ ُﻴ ْﻨ َﺬ ُر ْوا ِﺑ ٖﻪ َو ِﻟ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻫ َُﻮ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ َّو ِﻟ َﻴ َّﺬﻛَّ َﺮ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ۧ 52

يہ قرآن ) (١تمام لوگوں کے لئے اطالع نامہ ہے کہ اس کے ذريعے سے وه ہوشيار کر ديئے
جائيں اور بخوبی معلوم کرليں کہ ﷲ ايک ہی معبود ہے اور تاکہ عقلمند لوگ سوچ سمجھ ليں۔
٥٢۔ ١يہ اشاره قرآن کی طرف ہے ،يا پچھلی تفصيالت کی طرف جو ) َو َال تَحْ َسبَ ﱠن ٰ ّ
ﷲَ غَافِ ًال (
14۔ ابراہيم(42:
بيان کی گئی ہيں۔

سورة الحجر
)سورة الحجر ۔ سوره نمبر  ١٥۔ تعداد آيات (٩٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟ ۗ ٰﺮ ۣ ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َوﻗُ ْﺮٰا ٍن ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ Ǻ
ا لر ،يہ کتاب ٰالہی کی آيتيں ہيں اور کھلی اور روشن قرآن کی )(١۔
١۔ ١کتاب اور قرآن مبين سے مراد قرآن کريم ہی ہے ،جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر نازل ہوا۔
جس طرح )ڛ قَ ْد َجا ۗ◌ َء ُك ْم ﱢمنَ ٰ ّ
ﷲِ نُوْ ٌر ﱠو ِك ٰتبٌ ﱡمبِي ٌْن( 5۔ المائده (15:ميں نور اور کتاب دونوں سے
مراد قرآن کريم کی تکريم اور شان کے لئے ہے۔ يعنی قرآن کامل اور نہايت عظمت وشان واال
ہے۔

پاره 14
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ُرﺑ َ َﻤﺎ ﻳ َ َﻮ ُّد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟَ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ Ą
وه وقت بھی ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کريں گے )(١۔
٢۔ ١يہ آرزو کب کريں گے؟ موت کے وقت ،جب فرشتے انہيں جہنم کی آگ دکھاتے ہيں يا جب
جہنم ميں چلے جائيں گے يا اس وقت جب گنہگار ايمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا ،جہنم
ميں رکھنے کے بعد جہنم سے نکاال جائے گا يا ميدان محشر ميں ،جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا
اور کافر ديکھيں گے کہ مسلمان جنت ميں جا رہے ہيں تو آرزو کريں گے کہ کاش وه بھی
مسلمان ہوتے۔ ُربَ َما اصل ميں تو تکثير کے لئے ہے ليکن کبھی کمی کے لئے بھی استعمال ہوتا
ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ ان کی طرف سے يہ آرزو ہر موقعے پر ہوتی رہے گی ليکن اس کا
انہيں کوئی فائده نہيں ہوگا۔
َذ ْر ُ ْﱒ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮا َوﻳ َ َﺘ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا َوﻳُﻠْﻬِﻬِ ُﻢ ْ َاﻻ َﻣﻞُ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ǽ
آپ انہيں کھاتا ،نفع اٹھاتا اور )جھوٹی( اميدوں ميں مشغول ہوتا چھوڑ ديجئيے يہ خود بھی
جان ليں گے )(١۔
٣۔ ١يہ تہديد و تويخ ہے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہيں آ رہے ہيں تو انہيں
چھوڑ ديجئے يہ دنياوی لذتوں سے محفوظ ہوليں اور اپنی اميديں برالئيں۔ عنقريب انہيں اپنے
کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِا َّﻻ َوﻟَﻬَﺎ ِﻛ َﺘﺎبٌ َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٌم Ć
کسی بستی کو ہم نے ہالک نہيں کيا مگر يہ کہ اس کے لئے مقرره نوشتہ تھا )(١
َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴـﺒ ُِﻖ ِﻣ ْﻦ ُا َّﻣ ٍﺔ َا َﺟﻠَﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ُﺮ ْو َن Ĉ
کوئی گروه اپنی موت سے نہ آگے بﮍھتا نہ پيچھے رہتا )(١
٥۔ ١جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہالک کرتے ہيں ،تو فوراً ہالک نہيں کر ڈالتے،
بلکہ ہم ايک وقت مقرر کئے ہوئے ہيں ،اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے
ليکن جب وه مقرره وقت آ جاتا ہے تو انہيں ہالک کر ديا جاتا ہے پھر وه اس سے آگے يا پيچھے
نہيں ہوتے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َايﻳُّﮭَﺎ َّ ِاذل ْي ﻧُ ّ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِّاذل ْﻛ ُﺮ ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ َﻤ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن Čۭ
انہوں نے کہا اے وه شخص جس پر قرآن اتارا گيا ہے يقينا ً تو تو کوئی ديوانہ ہے )(١
ۗ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ Ċ
ﻟَ ْﻮ َﻣﺎ اتَ ْ ِﺗﻴْﻨَﺎ ِابﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ِﺔ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
ِٕ
اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کيوں نہيں التا )(١۔
٧۔ ١يہ کافروں کے کفر و عناد کا بيان ہے کہ وه نبی کو ديوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو )اے
محمد صلی ﷲ عليہ وسلم( سچا ہے تو اپنے ﷲ سے کہہ کہ وه فرشتے ہمارے پاس بھيجے تاکہ
وه تيری رسالت کی تصديق کريں يا ہميں ہالک کر ديں۔
َﻣﺎ ﻧ َ ُِّﲋ ُل اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ َﺔ ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮٓا ِا ًذا ُّﻣ ْﻨ َﻈ ِﺮْﻳ َﻦ Ď
ِٕ
ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہيں اور اس وقت وه مہلت ديئے گئے نہيں ہوتے )(١
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٨۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ بھيجتے ہيں يعنی جب ہماری حکمت و
مشيت عذاب بھيجنے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وه مہلت نہيں
ديئے جاتے ،فوراً ہالک کر ديئے جاتے ہيں۔
ِاانَّ َ ْﳓ ُﻦ ﻧَ َّ ﻟﺰْﻨَﺎ ِّاذل ْﻛ َﺮ َواِانَّ َ ٗهل ﻟ َ ٰﺤ ِﻔ ُﻈ ْﻮ َن Ḍ
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمايا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہيں )(١۔
٩۔ ١يعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تغير وتبدل سے بچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج
تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح يہ اترا تھا ،گمراه فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے
اثبات کے لئے اس کی آيات ميں معنوی تحريف تو کرتے رہتے ہيں اور آج بھی کرتے ہيں ليکن
پچھلی کتابوں کی طرح يہ لفظی تحريف اور تغير سے محفوظ ہے۔ عالوه ازيں اہل حق کی ايک
جماعت بھی تحريفات معنوی کا پرده چاک کرنے کے لئے ہر دور ميں موجود رہی ہے ،جو ان
کے گمراہانہ عقائد اور غلط دالئل اور ثبوت بکھيرتی رہی ہے اور آج بھی وه اس محاذ پر
سرگرم عمل ہے۔ عالوه ازيں قرآن کو يہاں 'ذکر ')نصيحت( کے لفظ سے تعبير کيا گيا ہے جس
سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کريم کے اہل جہاں کے لئے ' ذکر ' )ياد دہانی اور نصيحت
ہونے( کے پہلو ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی سيرت کے تابنده نقوش اور آپ کے فرمودات کو
بھی محفوظ کر کے قيامت تک کے لئے باقی رکھا گيا ہے۔ گويا قرآن کريم اور سيرت نبوی
صلی ﷲ عليہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسالم کی دعوت دينے کا راستہ ہميشہ کے لئے
کھال ہوا ہے۔ يہ شرف اور محفوظيت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہيں
ہوا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ِ ْﰲ ِﺷـ َﻴﻊ ِ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 10
ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں ميں بھی رسول )برابر( بھيجے۔
َو َﻣﺎ َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ِا َّﻻ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 11
اور )ليکن( جو بھی رسول آتا وه اس کا مذاق اڑاتے )(١۔
١١۔ ١يہ گويا نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذيب نہيں کی گئی ،ہر رسول
کے ساتھ اس کی قوم نے يہی معاملہ کيا۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َ ْﺴﻠُ ُﻜ ٗﻪ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮ ِب اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۙ 12

گناہگاروں کے دلوں ميں ہم اسی طرح ہی رچا ديا کرتے ہيں )(١۔
١٢۔ ١يعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں ميں ديتے ہيں يا رچا ديتے ہيں،
يہ نسبت نے اپنی طرف اس لئے کی کہ ہرچيز کا خالق ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے گو ان کا فعل ان کی
مسلسل معصيت کے نتيجے ميں ﷲ کی مشيت سے رونما ہوا۔
َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ َوﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ُﺳـﻨَّ ُﺔ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 13
وه اس پر ايمان نہيں التے اور يقينا ً اگلوں کا طريقہ گزرا ہوا ہے )(١۔
١٣۔ ١يعنی ان کے ہالک کرنے کا وہی طريقہ ہے جو ﷲ نے پہلے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذيب
و استہزاء کے بعد وه قوموں کو ہالک کرتا ہے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَ َﻈﻠ ُّ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُﺟ ْﻮ َن ۙ 14
َوﻟ َ ْﻮ ﻓَﺘَ ْﺤﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َاب ًاب ِّﻣ َﻦ َّ
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اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازه کھول بھی ديں اور يہ وہاں چﮍھنے بھی لگ جائيں۔

ﻟَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ ُﺳ ِّﻜ َﺮ ْت َاﺑْ َﺼ ُﺎرانَ ﺑ َ ْﻞ َ ْﳓ ُﻦ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻣ ْﺴ ُﺤ ْﻮ ُر ْو َن ۧ 15
تب بھی يہی کہيں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر ديا گيا
ہے۔ )(١
١٥۔ ١يعنی ان کا کفر و عناد اس حد تک بﮍھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ايک طرف،
اگر خود ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول ديئے جائيں اور يہ ان دروازوں سے آسمان پر آ
جائيں ،تب بھی انہيں اپنی آنکھوں پر يقين نہ آئے اور رسولوں کی تصديق نہ کريں بلکہ يہ کہيں
کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے يا ہم پر جادو کر ديا گيا ہے ،جس کی وجہ سے ہم ايسا
محسوس کر رہے ہيں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہيں۔ حاالنکہ ايسا نہيں۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﺑُ ُﺮ ْو ًﺟﺎ َّو َزﻳ َّ ٰ ّﳯَﺎ ِﻟﻠ ٰﻨّ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ ۙ 16
َوﻟَﻘَﺪْ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﰲ َّ
يقينا ً ہم نے آسمان ميں برج بنائے ہيں ) (١اور ديکھنے والوں کے لئے اسے سجا ديا گيا ہے۔
١٦۔ ١بروج برج کی جمع ہے جس کے معنی ظہور کے ہيں۔ اسی سے تبرج ہے جو عورت کے
اظہار زينت کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے۔ يہاں آسمان کے ستاروں کو بُرُوْ ج ُ،کہا گيا ہے
کيونکہ وه بلند اور ظاہر ہوتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں بُرُوْ ج سے مراد شمس و قمر اور ديگر
سياروں کی منزليں ہيں ،جو ان کے لئے مقرر ہيں اور يہ  ١٢ہيں۔ حمل ،ثور ،جوزاء ،سرطان،
اسد ،سنبلہ ،ميزان ،عقرب ،قوس ،جدی ،دلو ،حوت۔ عرب ان سياروں کی منزلوں اور ان کے
ذريعے سے موسم کا حال معلوم کرتے تھے۔ اس ميں کوئی قباحت نہيں البتہ ان سے تغير پذير
ہونے والے واقعات وحوادث جاننے کا دعوی کرنا ،جيسے آج کل بھی جاہلوں ميں اس کا خاصا
چرچہ۔ اور لوگوں کی قسمتوں کو ان کے ذريعے سے ديکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کوئی
تعلق دنيا ميں وقوع پذير ہونے والے واقعات وحوادث سے نہيں ہوتا ،جو کچھ بھی ہوتا ہے،
صرف مشيت الہی ہی سے ہوتا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے يہاں ان برجوں يا ستاروں کا ذکر اپنی قدرت
اور بےمثال صنعت کے طور پر کيا ہے۔ عالوه ازيں يہ واضح کيا ہے کہ يہ آسمان کی زينت
بھی ہيں۔
َو َﺣ ِﻔ ْﻈﳯٰ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﺷـ ْﻴ ٰﻄ ٍﻦ َّرﺟِ ْ ٍﲓ 17ۙ
اور اسے ہر مردود شيطان سے محفوظ رکھا ہے )(١
١٧۔ ١رجيم مرجوم کے معنی ميں ہے َرجْ م کے معنی ہيں سنگسار کرنا يعنی پتھر مارنے کے
ہيں۔ شيطان کو رجيم اس لئے کہا گيا ہے کہ يہ سب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے
تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ کر گرتے ہيں ،پھر رجيم ملعون و مردود کے معنی ميں
بھی استعمال ہوتا ہے ،کيونکہ جسے سنگسار کيا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت مالمت بھی
کی جاتی ہے۔ يہاں ﷲ ٰ
تعالی نے يہی فرمايا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شيطان
رجيم سے۔ يعنی ان ستاروں کے ذريعے سے ،کيونکہ يہ شيطان کو مار بھاگنے پر مجبور کر
ديتے ہيں۔
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ َﻌ ٗﻪ ِﺷﻬَﺎبٌ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 18
ِا َّﻻ َﻣ ِﻦ ْاﺳ َ َﱰ َق َّ
ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پيچھے دھکتا ہوا )کھال شعلہ( لگتا
ہے )(١۔
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١٨۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ شياطين آسمانوں پر باتيں سننے کے لئے جاتے ہيں ،جن پر شہاب
ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہيں ،جن سے کچھ تو مر جاتے ہيں اور کچھ بچ جاتے ہيں اور بعض سن
آتے ہيں۔ حديث ميں اس کی تفسير اس طرح آتی ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم فرماتے ہيں ' جب
ﷲ ٰ
تعالی آسمان پر کوئی فيصلہ فرماتا ہے ،تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر يا بازو پھﮍ پھﮍاتے
ہيں گويا وه کسی چٹان پر زنجير کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے ﷲ کا خوف دور
ہو جاتا ہے تو وه ايک دوسرے سے پوچھتے ہيں ،تمہارے رب نے کيا کہا؟ وه کہتے ہيں ،اس
نے کہا حق اور اور وه بلند اور بﮍا ہے )اس کے بعد ﷲ کا وه فيصلہ اوپر سے نيچے تک يکے
بعد ديگرے سنايا جاتا ہے( اس موقع پر شيطان چوری چھپے بات سنتے ہيں۔ اور يہ چوری
چھپے بات سننے والے شيطان ،تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ايک دوسرے کے اوپر ہوتے ہيں
اور ايک آدھا حکم سن کر اپنے دوست نجومی يا کاہن کے کان پھونک ديتے ہيں ،اور اس کے
ساتھ سو جھوٹ مال کر لوگوں کو بيان کرتا ہے )ملخصا۔ صحيح بخاری تفسير سوره حجر(
اﳼ َو َاﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّﻣ ْﻮ ُز ْو ٍن 19
ﰻ َْ
َو ْ َاﻻ ْر َض َﻣﺪَ دْﳖٰ َﺎ َو َاﻟْ َﻘ ْﻴﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َر َو ِ َ
اور زمين کو ہم نے پھيال ديا ہے اور اس پر )اٹل( پہاڑ ڈال ديئے ،اور اس ميں ہم نے ہرچيز
ايک معين مقدار سے اگادی۔
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣ َﻌﺎﻳ َِﺶ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﺴـ ُ ْﱲ َ ٗهل ﺑ ِٰﺮ ِز ِﻗ ْ َﲔ 20
اور اسی ميں ہم نے تمہاری روزياں بنادی ہيں ) (١اور جنہيں تم روزی دينے والے نہيں ہو )(٢۔
٢٠۔ ١معايش معيشۃ کی جمع ہے يعنی زمين ميں تمہاری معيشت اور گزران کے لئے بيشمار
اسباب و وسائل پيدا کر ديئے۔
٢٠۔ ٢اس سے مراد نوکر چاکر ،غالم اور جانور ہيں۔ يعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر ديا،
جن پر تم سواری بھی کرتے ہو ،سامان بھی الد کر لے جاتے ہو اور انہيں ذبح کر کے کھا بھی
ليتے ہو۔ غالم لونڈياں ہيں ،جن سے تم خدمت گزاری کا کام ليتے ہو۔ يہ اگرچہ سب تمہارے
ماتحت ہيں اور تم ان کے چارے اور خوراک وغيره کا انتظام بھی کرتے ہو ليکن حقيقت ميں ان
کا رازق ﷲ ٰ
تعالی ہے ،تم نہيں ہو۔ تم يہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو ،اگر تم انہيں کھانا نہيں
دو گے تو بھوکے مر جائيں گے۔
ﳾ ٍء ِا َّﻻ ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ﺧ ََﺰاۗﯨﻨُ ٗﻪ ۡ َو َﻣﺎ ﻧ َ ُِّﲋ ُ ٗ ٓهل ِا َّﻻ ِﺑ َﻘﺪَ ٍر َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٍم 21
َوا ِْن ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
ِٕ
اور جتنی بھی چيزيں ہيں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہيں ) (١اور ہم ہرچيز کو اس کے
مقرره انداز سے اتارتے ہيں۔
٢١۔ ١بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کيونکہ بارش ہی پيداوار کا ذريعہ ہے ليکن زياده
صحيح بات يہ ہے اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی حسب مشيت و
اراده عدم سے وجود ميں التا رہتا ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺎ ْﺳ َﻘ ْﻴ ٰﻨ ُ ُﳬ ْﻮ ُﻩ ۚ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ َ ٗهل ِ ٰﲞ ِﻧﺰ ْ َﲔ 22
َو َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ّ ِاﻟﺮﻳٰ َﺢ ﻟَ َﻮا ِﻗ َﺢ ﻓَ َﺎ ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ َّ
اور ہم بھيجتے ہيں بوجھل ہوائيں ) (١پھر آسمان سے پانی برسا کر وه تمہيں پالتے ہيں اور تم
اس کا ذخيره کرنے والے نہيں ہو )(٢۔
٢٢۔ ١ہواؤں کو بوجھل ،اس لئے کہا گيا کہ يہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہيں جن ميں پانی ہوتا ہے۔
جس طرح حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو پيٹ ميں بچہ اٹھائے ہوتی ہے۔
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٢٢۔ ٢يعنی يہ پانی جو ہم اتارتے ہيں ،اسے تم ذخيره رکھنے پر بھی قادر نہيں ہو۔ يہ ہماری ہی
قدرت و رحمت ہے کہ ہم اس پانی کو چشموں ،کنوؤں اور نہروں کے ذريعے سے محفوظ
رکھتے ہيں ،ورنہ اگر ہم چاہيں تو پانی کی سطح اتنی نيچی کر ديں کہ چشموں اور کنوؤں سے
پانی لينا تمہارے لئے ممکن نہ رہے ،جس طرح بعض عالقوں ميں ﷲ ٰ
تعالی بعض دفعہ اپنی
قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے الﱠھُ ﱠم اَ ْ
حفظنَا ِم ْنہُ۔
َواِانَّ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ ﻧُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻧ ُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ َو َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ٰﻮ ِرﺛُ ْﻮ َن 23
ہم ہی جالتے اور مارتے ہيں اور ہم ہی )باآلخر( وارث ہيں۔
َوﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺪ ِﻣ ْ َﲔ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َوﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ِﺮﻳْ َﻦ 24
اور تم ميں سے آگے بﮍھنے والے اور پيچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم ميں ہيں۔

ﴩ ُ ْﱒ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ۧ 25
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ َ ْﳛ ُ ُ
آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا يقينا ً وه بﮍی حکمتوں واال ہے۔

َوﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣ ْﻦ َﺻﻠْ َﺼﺎلٍ ِّﻣ ْﻦ َ َﲪ ٍﺎ َّﻣ ْﺴـ ُﻨ ْﻮ ٍن ۚ 26
يقينا ً ہم نے انسان کو کالی اور سﮍی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ،پيدا فرمايا ہے )(١۔
٢٦۔ ١مٹی کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہيں ،خشک مٹی ،بھيگی ہوئی،
گوندھی ہوئی بدبودار خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو اور جب آگ سے پکا ليا جائے تو
)ٹھيکری( کہالتی ہے۔ يہاں ﷲ ٰ
تعالی نے انسان کی تخليق کا جس طرح تذکره فرمايا ہے۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتال مٹی سے بنايا گيا ،جب وه سوکھ کر کھن کھن کرنے لگا
ال کو قرآن ميں دوسری جگہ
ص َ
)صلصال( ہو گيا۔ تو اس ميں روح پھونکی گئی ،اسی طرح َ
لص ِ
ار( 55۔ الرحمن ' (14:پيدا کيا انسان
)فخار کی ماند کہا گيا ہے )خَ لَ َ
ص ْل َ
اال ْن َسانَ ِم ْن َ
ق ِْ
ص ٍ
ال َك ْالفَ ﱠخ ِ
کو کھنکھناتی مٹی سے جيسے ٹھيکرا '
اﻟﺴ ُﻤ ْﻮ ِم 27
َواﻟْ َﺠﺎۗ َّن َﺧﻠَ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِﻣ ْﻦ انَّ ِر َّ
اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ ) (١سے پيدا کيا۔
٢٧۔ِ ١ج ّن کو جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ وه آنکھوں سے نظر نہيں آتا۔ سوره رحمٰ ن ميں جنات
ار( 55۔ الرحمن (15:سے بتالئی گئی ہے اور صحيح مسلم کی ايک
ج ﱢم ْن نﱠ ٍ
کی تخليق ) ﱠم ِ
ار ٍ
حديث ميں يہ کہا گيا اس اعتبار سے لو والی آگ يا آگ کے شعلے کا ايک ہی مطلب ہوگا۔
ۗ
َﴩا ِ ّﻣ ْﻦ َﺻﻠْ َﺼﺎلٍ ِ ّﻣ ْﻦ َ َﲪ ٍﺎ َّﻣ ْﺴـ ُﻨ ْﻮ ٍن 28
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ َﻚ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ِﺔ ِا ِ ّ ْﱏ ﺧَﺎ ِﻟ ٌﻖ ﺑ َ ً
ِٕ
اور جب تيرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمايا کہ ميں ايک انسان کو کالی اور سﮍی ہوئی
کھنکھناتی مٹی سے پيدا کرنے واال ہوں۔
يح ﻓَ َﻘ ُﻌ ْﻮا َ ٗهل ٰ ِﲭ ِﺪ ْﻳ َﻦ 29
ﻓَ ِﺎ َذا َﺳ َّﻮﻳْ ُﺘ ٗﻪ َوﻧَﻔَﺨْ ُﺖ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ُّر ْو ِ ْ
تو جب ميں اسے پورا بنا چکوں اور اس ميں ميں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے
سجدے ميں گر پﮍنا )(١۔
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٢٩۔ ١سجدے کا يہ حکم بطور تعظيم کے تھا ،عبادت کے طور پر نہيں ،اور يہ چونکہ ﷲ کا
حکم تھا ،اس لئے اس کے وجوب ميں کوئی شک نہيں۔ تاہم شريعت محمديہ ميں بطور تعظيم
بھی کسی کے لئے سجده کرنا جائز نہيں۔

ﻓَ َﺴ َﺠﺪَ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ُﳇُّﻬ ُْﻢ َا ْ َﲨ ُﻌ ْﻮ َن ۙ 30
ِٕ
چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجده کر ليا۔
اﻟﺴﺠِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 31
ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ َا ٰ ٓﰉ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن َﻣ َﻊ ٰ ّ
مگر ابليس کے ،کہ اس نے سجده کرنے والوں ميں شموليت کرنے سے صاف انکار کر ديا۔
اﻟﺴﺠِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 32
ﻗَﺎ َل ﻳٰٓـ ِﺎﺑْ ِﻠﻴ ُْﺲ َﻣﺎ َ َكل َا َّﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن َﻣ َﻊ ٰ ّ
)ﷲ ٰ
تعالی نے( فرمايا اے ابليس تجھے کيا ہوا کہ تو سجده کرنے والوں ميں شامل نہ ہوا؟
ﴩ َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ َﺻﻠْ َﺼﺎلٍ ِ ّﻣ ْﻦ َ َﲪ ٍﺎ َّﻣ ْﺴـ ُﻨ ْﻮ ٍن  33
ﻗَﺎ َل ﻟ َ ْﻢ اَ ُﻛ ْﻦ ِ ّ َﻻ ْﲭُﺪَ ِﻟﺒَ َ ٍ
وه بوال کہ ميں ايسا نہيں کہ اس انسان کو سجده کروں جسے تو نے کالی اور سﮍی ہوئی
کھنکھناتی مٹی سے پيدا کيا ہے )(١۔
٣٣۔ ١شيطان نے انکار کی وجہ حضرت آدم عليہ السالم کا خاکی اور بشر ہونا بتاليا ،جس کا
مطلب يہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشريت کی بنا پر حقير اور کم تر سمجھنا يہ شيطان
کا فلسفہ ہے ،جو اہل حق انبياء عليہم السالم کی بشريت کے منکر نہيں ،اس لئے کہ ان کی
بشريت کو خود قرآن کريم نے وضاحت سے بيان کيا ہے۔ عالوه ازيں بشريت ان کی عظمت اور
شان ميں کوئی فرق نہيں پﮍتا۔

ﻗَﺎ َل ﻓَﺎﺧ ُْﺮ ْج ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ َرﺟِ ْ ٌﲓ ۙ 34
فرمايا اب تو بہشت سے نکل جا کيونکہ تو رانده درگاه ہے۔
َّوا َِّن ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟﻠ َّ ْﻌﻨَ َﺔ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ِّادل ْﻳ ِﻦ 35
تجھ پر ميری پھٹکار ہے قيامت کے دن تک۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ﻓَ َﺎﻧ ِْﻈ ْﺮ ِ ْ ٓﱐ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن 36
کہنے لگا ميرے رب! مجھے اس دن تک کی ڈھيل دے کہ لوگ دوباره اٹھ کھﮍے کيئے جائيں۔

ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻈ ِﺮﻳْ َﻦ ۙ 37
فرمايا کہ اچھا تو ان ميں سے ہے جنہيں مہلت ملی ہے۔
ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ َﻮ ْﻗ ِﺖ اﻟْ َﻤ ْﻌﻠُ ْﻮ ِم 38
روز مقرر کے وقت تک۔

ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏ َﻮﻳْﺘ َ ِ ْﲏ َ ُﻻ َزﻳ ّ َ َِّﲍ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َ ُﻻ ْﻏ ِﻮﻳَﳯَّ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 39
)شيطان نے( کہا اے ميرے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراه کيا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ
ميں بھی زمين ميں ان کے لئے معاصی کو مزين کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔
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ِا َّﻻ ِﻋ َﺒﺎدَكَ ِﻣﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ 40
سوائے تيرے ان بندوں کے جو منتخب کرلئے گئے ہيں۔
ﴏ ٌاط ﻋَ َ َّﲇ ُﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٌﲓ 41
ﻗَﺎ َل ٰﮬ َﺬا ِ َ
ارشاد ہوا کہ ہاں يہی مجھ تک پہنچنے کی سيدھی راه ہے )(١
٤١۔ ١يعنی تم سب کو باآلخر ميرے پاس ہی لوٹ آنا ہے ،جنہوں نے ميرا اور ميرے رسولوں کا
اتباع کيا ہوگا ،ميں انہيں اچھی جزا دوں گا اور جو شيطان کے پيچھے لگ کر گمراہی کے
راستے پر چلتا رہا ہوگا اسے سخت سزا دوں گا جو جہنم کی صورت ميں تيار ہے۔
ِا َّن ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٌﻦ ِا َّﻻ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻌ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻮ ْﻳ َﻦ 42
ميرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہيں ) (١ليکن ہاں جو گمراه لوگ تيری پيروی کريں۔
٤٢۔ ١يعنی ميرے نيک بندوں پر تيرا داؤ نہيں چلے گا۔ اس کا مطلب يہ نہيں کہ ان سے کوئی
گناه ہی سرزد نہيں ہوگا ،بلکہ مطلب يہ ہے کہ ان کے ساتھ ايسا گناه نہيں ہوگا کہ جس کے بعد
نادم اور تائب نہ ہو کيونکہ وہی گناه انسان کی ہالکت کا باعث ہے کہ جس کے بعد انسان کے
اندر ندامت کا احساس اور توبہ و انابت الی ﷲ کا داعيہ پيدا نہ ہو۔ ايسے گناه کے بعد ہی انسان
گناه پر گناه کرتا چال جاتا ہے۔ اور باآلخر دائمی تباہی و ہالکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور اہل
ايمان کی صفت يہ ہے کہ گناه پر اصرار نہيں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے آئنده کے لئے اس
سے بچنے کی کوشش کرتے ہيں۔
َوا َِّن َ َهجﲌَّ َ ﻟ َ َﻤ ْﻮ ِﻋﺪُ ُ ْﱒ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ 43ڐ
يقينا ً سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے )(١
٤٣۔ ١يعنی جتنے بھی تيرے پيروکار ہوں گے ،سب جہنم کا ايندھن بنيں گے۔
ﻟَﻬَﺎ َﺳـ ْﺒ َﻌ ُﺔ َاﺑْ َﻮ ٍاب ۭ ِﻟ ُ ِّ

ﲁ َاب ٍب ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ُﺟ ْﺰ ٌء َّﻣ ْﻘ ُﺴ ْﻮ ٌم ۧ 44
جس کے سات دروازے ہيں۔ ہر دروازے کے لئے ان کا ايک حصہ بنا ہوا ہے )(١
٤٤۔ ١يعنی ہر دروازه مخصوص قسم کے لوگوں کے لئے خاص ہوگا۔ مثالً ايک دروازه
مشرکوں کے لئے ،ايک دروازه دھريوں کے لئے۔ ايک زنديقوں ،ايک زانيوں کے لئے۔ سود
خوروں ،چوروں اور ڈاکوؤں کے لئے وغيره وغيره۔ يا سات دروازوں سے مراد سات طبق اور
درجے ہيں۔ پہال طبق يا درجہ جہنم ہے ،دوسرا نطی۔ پھر حطمہ ،پھر سعير۔ پھر سقر ،پھر
حجيم ،پھر ہاويہ ،سب سے اوپر واال درجہ موحدين کے لئے ہوگا ،جنہيں کچھ عرصہ سزا دينے
کے بعد يا سفارش پر نکال ليا جائے گا ،دوسرے ميں يہودی ،تيسرے ميں عيسائی،چوتھے ميں
صابی ،پانچويں ميں مجوسی۔ چھٹے ميں مشرکين اور ساتويں ميں منافقين ہونگے ،سب سے
اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے اس کے بعد اس ترتيب سے نام ہيں۔ )فتح القدير(

ِا َّن اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ۭ 45
پرہيزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں ميں ہونگے )(١
٤٥۔ ١جہنم اور اہل جہنم کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکره کيا جا رہا ہے تاکہ جنت ميں جانے
کی ترغيب ہو۔ متقين سے مراد شرک سے بچنے والے موحدين ہيں اور بعض کے نزديک وه
ُون سے نہريں مراد ہيں۔
اہل ايمان جو معاصی سے بچتے رہے۔ َجنﱠا ٍ
ت سے مراد باغات اور ُعي ِ
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يہ باغات اور نہريں يا تو متقين کے لئے مشترکہ ہونگی ،يا ہر ايک کے لئے الگ الگ باغات
اور نہريں يا ايک ايک باغ اور نہر ہوگی۔
ُا ْد ُﺧﻠُ ْﻮﻫَﺎ ﺑ َِﺴ ٰ ٍﲅ ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 46
)ان سے کہا جائيگا( سالمتی اور امن کے ساتھ اس ميں داخل ہوجاؤ۔
٤٦۔  ١سالمتی ہر قسم کی آفات سے اور امن ہر قسم کے خوف سے۔ يا يہ مطلب ہے کہ ايک
مسلمان دوسرے مسلمان کو يا فرشتے اہل جنت کو سالمتی کی دعا ديں گے۔ يا ﷲ کی طرف
سے ان کی سالمتی اور امن کا اعالن ہوگا۔
ﴎ ٍر ُّﻣﺘَ ٰﻘ ِﺒ ِﻠ ْ َﲔ 47
َوﻧَ َﺰ ْﻋﻨَﺎ َﻣﺎ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ِ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻏ ٍ ّﻞ ِاﺧ َْﻮاانً ﻋَ ٰﲇ ُ ُ
ان کے دلوں ميں جو کچھ رنجش و کينہ تھا ،ہم سب کچھ نکال ديں گے ) (١وه بھائی بھائی بنے
ہوئے ايک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بيٹھے ہونگے۔
٤٧۔ ١دنيا ميں ان کے درميان جو آپس ميں حسد اور بغض و عداوت کے جذبات رہے ہوں گے،
وه ان کے سينوں سے نکال ديئے جائيں گے اور ايک دوسرے کے بارے ميں ان کے آئينے کی
طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔
َﻻ ﻳ َ َﻤ ُّﺴﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﻧ ََﺼ ٌﺐ َّو َﻣﺎ ُ ْﱒ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ِﺑ ُﻤ ْﺨ َﺮﺟِ ْ َﲔ 48
نہ تو وہاں انہيں کوئی تکليف چھو سکتی ہے اور نہ وہاں سے کبھی نکالے جائيں گے۔
ﻧ ِ ّ َْئب ِﻋ َﺒﺎ ِد ْ ٓي َا ِ ّ ْ ٓﱏ َاانَ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۙ 49

ميرے بندوں کو خبر دے دو کہ ميں بہت ہی بخشنے واال اور بﮍا مہربان ہوں۔
َو َا َّن ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ْ َاﻻ ِﻟ ْ ُﲓ 50
ساتھ ہی ميرے عذاب بھی نہايت دردناک ہيں۔

َوﻧ َ ِﺒ ّﳠْ ُ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺿَ ْﻴ ِﻒ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ۘ 51
انہيں ابراہيم کے مہمانوں کا )بھی( حال سنادو۔
ِا ْذ َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ۭ ﻗَﺎ َل ِاانَّ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َوﺟِ ﻠُ ْﻮ َن 52
کہ جب انہوں نے ان کے پاس آکر سالم کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو ڈر لگتا ہے )(١
٥٢۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم کو ان فرشتوں سے ڈر اس لئے محسوس ہوا کہ انہوں نے
حضرت ابراہيم عليہ السالم کا تيار کرده بھنا ہوا بچھﮍا نہيں کھايا ،جيسا کہ سوره ہود ميں تفصيل
گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ ٰ
تعالی کے جليل القدر پيغمبر کو بھی غيب کا علم نہيں ہوتا ،اگر
پيغمبر عالم الغيب ہوتے تو حضرت ابراہيم عليہ السالم سمجھ جاتے کہ آنے والے مہمان فرشتے
ہيں اور ان کے لئے کھانا تيار کرنے کی ضرورت نہيں ،کيونکہ فرشتے انسانوں کی طرح
کھانے پينے کے محتاج نہيں۔
ﴩكَ ِﺑﻐ ٰ ٍُﲅ ﻋَ ِﻠ ْ ٍﲓ 53
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ ﺗ َْﻮ َﺟ ْﻞ ِاانَّ ﻧُﺒَ ِ ّ ُ
انہوں نے کہا ڈرو نہيں ،ہم تجھے ايک صاحب علم فرزند کی بشارت ديتے ہيں۔
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ﴩ ْو َن 54
ﻗَﺎ َل َاﺑ َّ ْ
َﴩﺗُ ُﻤ ْﻮ ِ ْﱐ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َّﻣ َّﺴـ ِ َﲏ ْاﻟ ِﻜ َ ُﱪ ﻓَ ِ َﱬ ﺗُﺒَ ِ ّ ُ
کہا ،کيا اس بﮍھاپے کے آجانے کے بعد تم مجھے خوشخبری ديتے ہو! يہ خوشخبری تم کيسے
دے رہے ہو؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َّ ْ ﻧ
َﴩ َٰﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻘ ِﻨ ِﻄ ْ َﲔ 55
انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہيں آپ مايوس لوگوں ميں شامل نہ ہوں
)(١۔
٥٥۔ ١کيونکہ يہ ﷲ کا وعده ہے جو خالف نہيں ہو سکتا۔ عالوه ازيں وه ہر بات پر قادر ہے،
کوئی بات اس کے لئے ناممکن نہيں۔
ﻗَﺎ َل َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻘﻨَﻂُ ِﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ِﺔ َ ِرﺑ ّ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ اﻟﻀَّ ﺎۗﻟ ُّ ْﻮ َن 56
کہا اپنے رب ٰ
تعالی کی رحمت سے نا اميد تو صرف گمراه اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہيں
)(١۔
٥٦۔ ١يعنی اوالد کے ہونے پر ميں تعجب اور حيرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے
بﮍھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں يہ بات نہيں ہے کہ ميں اپنے رب کی رحمت سے نا اميد ہوں۔
رب کی رحمت سے نا اميد تو گمراه لوگ ہی ہوتے ہيں۔
ﻗَﺎ َل ﻓَ َﻤﺎ ﺧ َْﻄ ُﺒ ُ ْﲂ َاﳞُّ َﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 57
پوچھا کہ ﷲ کے بھيجے ہوئے )فرشتو( تمہارا ايسا کيا اہم کام ہے؟ )(١
٥٧۔ ١حضرت ابرہيم عليہ السالم نے ان فرشتوں کی گفتگو سے اندازه لگا ليا کہ يہ صرف اوالد
کی بشارت دينے ہی نہيں آئے ہيں بلکہ ان کی آمد کا اصل مقصد کوئی اور ہے۔ چنانچہ انہوں
نے پوچھا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ٍم ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۙ 58

انہوں نے جواب ديا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں۔
ِا َّﻻ ٓ ٰا َل ﻟُ ْﻮ ٍط ۭ ِاانَّ ﻟ َ ُﻤﻨَ ُّﺠ ْﻮ ُ ْﱒ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 59

مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو ضرور بچاليں گے
ِا َّﻻ ا ْﻣ َﺮ َاﺗَ ٗﻪ ﻗَﺪ َّْرانَ ٓ ۙ ِاﳖَّ َﺎ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪﻳْ َﻦ ۧ 60

سوائے اس )لوط( کی بيوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی ره جانے والوں ميں مقرر کر
ديا ہے۔

ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ٰا َل ﻟُ ْﻮ ِۨط اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن ۙ 61
جب بھيجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے۔
ﻗَﺎ َل ِاﻧَّ ُ ْﲂ ﻗَ ْﻮ ٌم ُّﻣﻨْ َﻜ ُﺮ ْو َن 62
تو انہوں )لوط عليہ السالم( نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو )(١۔
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٦٢۔ ١يہ فرشتے حسين نوجوانوں کی شکل ميں آئے تھے اور حضرت لوط عليہ السالم کے لئے
بالکل انجان تھے ،اس لئے انہوں نے ان سے اجنبيت اور بيگانگی کا اظہار کيا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْﻞ ﺟِ ْﺌ ٰﻨ َﻚ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﻤ َ ُﱰ ْو َن 63
ا نہوں نے کہا نہيں بلکہ ہم تيرے پاس وه چيز الئے ہيں جس ميں يہ لوگ شک شبہ کر رہے
تھے )(١۔
ٰ
٦٣۔ ١يعنی عذاب الہی ،جس ميں تيری قوم کو شک ہے کہ وه آ بھی سکتا ہے؟
َو َاﺗَﻴْﻨ َٰﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َواِانَّ ﻟ َ ٰﺼ ِﺪﻗُ ْﻮ َن 64
ہم تيرے پاس )صريح( حق الئے ہيں اور ہيں بھی بالکل سچے )(١۔
٦٤۔ ١اس صريح حق سے عذاب مراد ہے جس کے لئے وه بھيجے گئے تھے ،اس لئے انہوں
نے کہا ہم ہيں بھی بالکل سچے۔ يعنی عذاب کی جو بات ہم کر رہے ہيں۔ اس ميں سچے ہيں۔ اب
اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قريب آ پہنچا ہے۔
ﴎ ِ َابﻫ ِ َ
ْكل ِﺑ ِﻘ ْﻄﻊ ٍ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َاد َْاب َر ُ ْﱒ َو َﻻ ﻳَﻠْ َﺘ ِﻔ ْﺖ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َا َﺣ ٌﺪ َّوا ْﻣﻀُ ْﻮا َﺣ ْﻴ ُﺚ ﺗ ُْﺆ َﻣ ُﺮ ْو َن 65
ﻓَ َﺎ ْ ِ
اب تو اپنے خاندان سميت اس رات کے کسی حصہ ميں چل دے اور آپ ان کے پيچھے رہنا )(١
اور )خبردار( تم ميں سے )پيچھے( مﮍ کر بھی نہ ديکھے اور جہاں کا تمہيں حکم کيا جا رہا
ہے وہاں چلے جانا۔
٦٥۔ ١تاکہ کوئی مومن پيچھے نہ رہے ،تو ان کو آگے کرتا رہے۔
َوﻗَﻀَ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ٰذ ِ َكل ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ َا َّن َداﺑ َِﺮ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َﻣ ْﻘ ُﻄ ْﻮ ٌع ُّﻣ ْﺼ ِﺒ ِﺤ ْ َﲔ 66
ہم نے اس کی طرف اس بات کا فيصلہ کر ديا کہ صبح ہو تے ہوتے ان لوگوں کی جﮍيں کاٹ
ديجائيں گی )(١۔
٦٦۔ ١يعنی لوط عليہ السالم کو وحی کے ذريعے سے اس فيصلے سے آگاه کر ديا کہ صبح
ہونے تک ان لوگوں کی جﮍيں کاٹ دی جائيں گی ،يا دَابِ َر سے مراد وه آخری آدمی ہے جو باقی
ره جائے گا ،فرمايا ،وه بھی صبح ہونے تک ہالک کر ديا جائے گا۔
ْﴩ ْو َن 67
َو َﺟﺎۗ َء َا ْﻫﻞُ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ﻳ َْﺴـ َﺘﺒ ِ ُ
اور شہر والے خوشياں مناتے ہوئے آئے )(١۔
٦٧۔ ١ادھر تو حضرت لوط عليہ السالم کے گھر ميں قوم کی ہالکت کا يہ فيصلہ ہو رہا تھا۔ ادھر
قوم لوط کو پتہ چال کہ لوط عليہ السالم کے گھر ميں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہيں تو اپنی
امرد پرستی کی وجہ سے بﮍے خوش ہوئے اور خوشی خوشی حضرت لوط عليہ السالم کے
پاس آئے اور مطالبہ کيا کہ ان نوجوانوں کو ان کے سپرد کيا جائے تاکہ وه ان سے بےحيائی کا
ارتکاب کر کے اپنی تسکين کر سکيں۔

ﻗَﺎ َل ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﺿَ ْﻴ ِﻔ ْﻲ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻔﻀَ ُﺤ ْﻮ ِن ۙ 68
)لوط عليہ السالم نے( کہا يہ لوگ ميرے مہمان ہيں تم مجھے رسوا نہ کرو )(١۔
٦٨۔ ١حضرت لوط عليہ السالم نے انہيں سمجھانے کی کوشش کی کہ يہ مہمان ہيں انہيں ميں
کس طرح تمہارے سپرد کر سکتا ہوں ،اس ميں ميری رسوائی ہے۔
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اهلل َو َﻻ ُ ْﲣ ُــﺰ ْو ِن 69
َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا َوﻟ َ ْﻢ ﻧ َـﳯْ َ َﻚ َﻋ ِﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 70
وه بولے کيا ہم نے تجھے دنيا بھر )کی ٹھيکيداری( سے منع نہيں کر رکھا؟ )(١۔
٧٠۔ ١انہوں نے بد اخالقی کا مظاہره کرتے ہوئے کہا اے لوط! تو ان اجنبيوں کا کيا لگتا ہے؟
اور کيوں ان کی حمايت کرتا ہے؟ کيا ہم نے تجھے منع نہيں کيا ہے کہ اجنبيوں کی حمايت نہ
کيا کر ،يا ان کو اپنا مہمان نہ بنايا کر! يہ ساری گفتگو اس وقت ہوئی جب کہ حضرت لوط عليہ
السالم کو يہ علم نہيں تھا کہ يہ اجنبی مہمان ﷲ کے بھيجے ہوئے فرشتے ہيں اور وه اسی قوم
کو تباه کرنے کے لئے آئے ہيں جو ان فرشتوں کے ساتھ بد فعلی کے لئے مصر تھی ،جيسا کہ
سوره ہود ميں يہ تفصيل گزر چکی ہے۔ يہاں ان کے فرشتے ہونے کا ذکر پہلے آ گيا ہے۔

ﻗَﺎ َل ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﺑَﻨٰ ِ ْ ٓﱵ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ْ َﲔ ۭ 71
)لوط عليہ السالم نے( کہا اگر تمہيں کرنا ہی ہے تو يہ ميری بچياں موجود ہيں )(١۔
٧١۔ ١يعنی ان سے تم نکاح کر لو يا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بيٹياں کہا ،تم عورتوں
سے نکاح کر لو يا جن کے حبالہ عقد ميں عورتيں ہيں ،وه ان سے اپنی خواہش پوری کريں۔
ﻟَ َﻌ ْﻤ ُﺮكَ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ َﺳ ْﻜ َﺮﲥِ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻬ ُْﻮ َن 72
تيری عمر کی قسم! وه تو اپنی بد مستی ميں سرگرداں تھے )(١۔
٧٢۔ ١ﷲ نبی سے خطاب فرما کر ،ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے ،جس سے آپ کا شرف و
فضل واضح ہے۔ تاہم کسی اور کے لئے ﷲ ٰ
تعالی کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہيں
ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی تو حاکم مطلق ہے ،وه جس کی چاہے قسم کھائے ،اس سے کون پوچھنے واال
ہے؟ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے ميں دھت انسان کی عقل ماؤف ہو جاتی
ہے ،اسی طرح يہ اپنی بد مستی اور گمراہی ميں اتنے سرگرداں تھے کہ حضرت لوط عليہ
السالم کی اتنی معقول بات بھی ان کی سمجھ ميں نہيں آ پائی۔

ُﴩِﻗ ْ َﲔ ۙ 73
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ ُﺔ ﻣ ْ ِ
ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّ
پس سورج نکلتے نکلتے انہيں ايک بﮍے زور کی آواز نے پکﮍ ليا )(١۔
٧٣۔ ١ايک چنگھاڑ نے ،جب کہ سورج طلوع ہو چکا تھا ،ان کا خاتمہ کر ديا۔ بعض کہتے ہيں
کہ يہ زوردار آواز حضرت جبرائيل عليہ السالم کی تھی۔
ﻓَ َﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻋَﺎ ِﻟﳱَ َﺎ َﺳﺎ ِﻓﻠَﻬَﺎ َو َا ْﻣ َﻄ ْﺮانَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﺣ َﺠ َﺎر ًة ِ ّﻣ ْﻦ ِ ِّﲭ ْﻴﻞٍ ۭ 74

باآلخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر ديا ) (١اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر ) (٢برسائے۔
٧٤۔ ١کہا جاتا ہے کہ ان کی بستيوں کو زمين سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جايا گيا اور وہاں
سے ان کو الٹا کر کے زمين پر پھينک ديا گيا۔ يوں اوپر حصہ نيچے اور نچال حصہ اوپر کر
کے تہ و باال کر ديا گيا ،اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سميت
زمين بوس ہو جانا ہے۔
٧٤۔ ٢اس کے بعد کھنگر قسم کے مخصوص پتھر برسائے گئے۔ اس طرح گويا تين قسم کے
عذابوں سے انہيں دوچار کر کے نشان عبرت بنا ديا گيا۔
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ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﺘ َﻮ ِ ّ ِﲰ ْ َﲔ 75
بالشبہ بصيرت والوں کے لئے ) (١اس ميں بہت سی نشانياں ہيں۔
٧٥۔ ١گہری نظر سے جائزه لينے اور غور وفکر کرنے والوں کو ُمتَ َو ﱢس ِم ْينَ کہا جاتا ہے۔
ُمتَ َو ﱢس ِم ْينَ کے لئے اس واقعے ميں عبرت کے پہلو اور نشانياں ہيں۔
َواِﳖَّ َﺎ ﻟَﺒ َِﺴ ِﺒ ْﻴﻞٍ ُّﻣ ِﻘ ْ ٍﲓ 76
يہ بستی راه پر ہے جو برابر چلتی رہتی )عام گزرگاه( ہے )(١۔
٧٦۔ ١مراد شاہراه ہے ،يعنی قوم لوط کی بستياں مدينے سے شام کو جاتے ہوئے راستے ميں
پﮍتی ہيں۔ ہر آنے جانے والے کو انہی بستيوں سے گزر کر جانا پﮍتا ہے۔ کہتے ہيں يہ پانچ
بستياں تھيں ،کہا جاتا ہے کہ جبرائيل عليہ السالم نے اپنے بازو پر انہيں اٹھايا اور آسمان پر
چﮍھ گئے ح ٰتی کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی
آوازيں سنيں اور پھر ان کو زمين پر دے مارا )ابن کثير( مگر اس بات کی کوئی سند نہيں۔

ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ 77
اور اس ميں ايمان داروں کے لئے بﮍی نشانی ہے۔
َوا ِْن َﰷ َن َا ْﲱ ُٰﺐ ْ َاﻻ ْﻳ َﻜ ِﺔ ﻟ َ ٰﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 78ۙ
ايک بستی کے رہنے والے بھی بﮍے ظالم تھے )(١
٧٨۔ ١أي َکہ گھنے درخت کو کہتے ہيں۔ اس بستی ميں گھنے درخت ہونگے۔ اس لئے انہيں )
اَصْ ٰحبُ ْاالَ ْي َك ِة( 15۔ الحجر) (78:بن يا جنگل والے( کہا گيا۔ مراد اس سے قوم شعيب ہے اور ان
کا زمانہ حضرت لوط عليہ
السالم کے بعد ہے اور ان کا عالقہ حجاز اور شام کے درميان قوم لوط کی بستيوں کے قريب ہی
تھا۔ اسے مدين کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بيٹے يا پوتے کا نام تھا اور اسی
کے نام پر بستی کا نام پﮍ گيا تھا۔ ان کا ظلم يہ تھا کہ ﷲ کے ساتھ شرک کرتے تھے ،رہزنی ان
کا شيوه اور کم تولنا اور کم ناپنا ان کا وطيره تھا ،ان پر جب عذاب آيا ايک بادل ان پر سايہ فگن
ہو گيا پھر چنگھاڑ اور بھو نچال نے مل کر ان کو ہالک کر ديا۔
ﻓَﺎﻧْ َﺘ َﻘ ْﻤﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۘ َواِﳖَّ ُ َﻤﺎ ﻟَ ِﺒ ِﺎ َﻣﺎ ٍم ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 79ۉ
جن سے )آخر( ہم نے انتقام لے ہی ليا۔ يہ دونوں شہر کھلے )عام( راستے پر ہيں )(١
٧٩۔ ١امام ُمبِي ٍْن کے معنی بھی شاہراه عام کے ہيں ،جہاں سے شب و روز لوگ گزرتے ہيں۔
دونوں شہر سے مراد قوم لوط کا شہر اور قوم شعيب کا مسکن۔ مدين۔ مراد ہيں۔ يہ دونوں ايک
دوسرے کے قريب ہی تھے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬ َب َا ْ ٰ

ﲱ ُﺐ اﻟْ ِﺤ ْـﺠ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ۙ 80
اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹاليا )(١
ْ
٨٠۔ ١حضرت صالح عليہ السالم کی قوم ثمود کی بستيوں کا نام تھا۔ انہيں ) اَصْ ٰحبُ ال ِحـجْ ِر( 15۔
الحجر) (80:حجر والے( کہا گيا ہے۔ يہ بستی مدينہ اور تبوک کے درميان تھی۔ انہوں نے اپنے
پيغمبر حضرت صالح عليہ السالم کو جھٹاليا۔ ليکن يہاں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ' انہوں نے
پيغمبروں کو جھٹاليا ،يہ اس لئے کہ ايک پيغمبر کی تکذيب ايسے ہی ہے جيسے سارے
پيغمبروں کی تکذيب۔
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َو ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَ َﲀﻧ ُْﻮا َﻋﳯْ َﺎ ُﻣ ْﻌ ِﺮ ِﺿ ْ َﲔ ۙ 81

اور ہم نے اپنی نشانياں بھی عطا فرمائيں )ليکن( تاہم وه ان سے روگردانی ہی کرتے رہے )(١۔
٨١۔ ١ان نشانيوں ميں وه اونٹنی بھی تھی جو ان کے کہنے پر ايک چٹان سے بطور معجزه ظاہر
کی گئی تھی ،ليکن ظالموں نے اسے قتل کر ڈاال۔
َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻨ ِﺤ ُﺘ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 82
يہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے ،بےخوف ہو کر )(١۔
٨٢۔ ١يعنی بغير کسی خوف کے پہاڑ تراش ليا کرتے تھے۔  ٩ہجری ميں تبوک جاتے ہوئے جب
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم اس بستی سے گزرے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے سر پر کپﮍا
لپيٹ ليا اور اپنی سواری کو تيز کر ليا اور صحابہ سے فرمايا کہ روتے ہوئے اور ﷲ کے
عذاب سے ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزرو )ابن کثير(
صحيح بخاری و مسلم ميں بھی يہ روايت ہے۔
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ ُﺔ ُﻣ ْﺼ ِﺒ ِﺤ ْ َﲔ ۙ 83

ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّ
آخر انہيں بھی صبح ہوتے ہوتے چنگھاڑ نے آدبوچا )(١۔
٨٣۔ ١حضرت صالح عليہ السالم نے انہيں کہا کہ تين دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا ،چنانچہ
چوتھے روز ان پر يہ عذاب آ گيا۔
ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ۭ 84

پس ان کی کسی تدبير و عمل نے انہيں کوئی فائده نہ ديا۔
اﻟﺼ ْﻔ َﺢ اﻟْ َﺠ ِﻤ ْﻴ َﻞ 85
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ َ ٰﻻ ِﺗ َﻴ ٌﺔ ﻓَ ْﺎﺻ َﻔ ِﺢ َّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ٓ ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوا َِّن َّ
َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َّ
ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور ان کے درميان کی سب چيزوں کو حق کے ساتھ پيدا فرمايا
ہے (١) ،اور قيامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ پس تو حسن و خوبی )اور اچھائی( سے
درگزر کر لے۔
٨٥۔ ١حق سے مراد وه فوائد و صالح ہيں جو آسمان و زمين کی پيدائش سے مقصود ہيں۔ يا حق
سے مراد محسن )نيکوکار( کو اس کی نيکی کا اور بدکار کو اس کی برائی کا بدلہ دينا ہے۔ جس
طرح ايک دوسرے مقام پر فرمايا ' ﷲ ہی کے لئے ہے جو آسمانوں ميں ہے اور جو زمين ميں
ہے تاکہ بروں کو ان کی برائيوں کا اور نيکوں کو ان کی نيکی کا بدلہ دے )النجم۔ (٣١
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺨ ٰﻠ ّ ُﻖ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 86
يقينا ً تيرا پروردگار ہی پيدا کرنے واال اور جاننے واال ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨ َٰﻚ َﺳـ ْﺒ ًﻌﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺜ ِ َْﺎﱐ َواﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ َﲓ 87
يقينا ً ہم نے سات آيتيں دے رکھی ہيں ) (١کہ وه دہرائی جاتی ہيں اور عظيم قرآن بھی دے رکھا
ہے۔
٨٧۔ ١سبع مثانی سے مراد کيا ہے اس ميں مفسرين کا اختالف ہے صحيح بات يہ ہے کہ اس
سے مراد سورة فاتحہ ہے۔ يہ سات آيتيں ہيں اور جو ہر نماز ميں بار بار پﮍھی جاتی ہيں )مثانی
کے معنی بار بار دہرانے کے کيئے گئے ہيں )حديث ميں بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔ چنانچہ
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ايک حديث ميں رسول ﷲ نے فرمايا )اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ َربﱢ ْال ٰعلَ ِم ْينَ ( يہ سبع مثانی اور قرآن عظيم ہے
جو ميں ديا گيا ہوں )صحيح بخاری( ايک اور حديث ميں فرمايا ))ام القرآن ھی السبع المثانی
والقرآن العظيم(( سوره فاتحہ قرآن کا ايک جزء ہے اس ليے قرآن عظيم کا ذکر بھی ساتھ ہی کيا
گيا ہے۔
َﻻ ﺗَ ُﻤﺪ ََّّن َﻋ ْﻴﻨ َ ْﻴ َﻚ ِا ٰﱃ َﻣﺎ َﻣﺘَّ ْﻌﻨَﺎ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا َزْوا ًﺟﺎ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َو َﻻ َ ْﲢ َﺰ ْن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َوا ْﺧ ِﻔ ْﺾ َﺟﻨَﺎ َﺣ َﻚ ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 88
آپ ہرگز اپنی نظريں اس چيز کی طرف نہ دوڑائيں ،جس سے ہم نے ان ميں سے کئی قسم کے
لوگوں کو بہره مند کر رکھا ہے ،نہ ان پر آپ افسوس کريں اور مومنوں کے لئے اپنے بازو
جھکائے رہيں )(١۔
٨٨۔ ١يعنی ہم نے سورت فاتحہ اور قرآن عظيم جيسی نعمتيں آپ کو عطا کی ہيں ،اس لئے دنيا
اور اس کی زينتيں اور ان مختلف قسم کے اہل دنيا کی طرف نہ نظر دوڑائيں جن کو دنيا فانی
کی عارضی چيزيں ہم نے دی ہيں اور وه جو آپ کی تکذيب کرتے ہيں ،اس پر غم نہ کھائيں اور
مومنوں کے لئے اپنے بازو جھکائے رہيں ،يعنی ان کے لئے نرمی اور محبت کا رويہ اپنائيں۔
اس محاوره کی اصل يہ ہے کہ جب پرنده اپنے بچوں کو اپنے سايہ شفقت ميں ليتا ہے تو ان کو
اپنے بازوؤں يعنی پروں ميں لے ليتا ہے۔ يوں يہ ترکيب نرمی ،پيار و محبت کا رويہ اپنانے کے
مفہوم ميں استعمال ہوتی ہے۔

َو ُﻗ ْﻞ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاانَ اﻟﻨَّ ِﺬ ْﻳ ُﺮ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ ۚ 89
اور کہہ ديجئے کہ ميں تو کھلم کھال ڈرانے واال ہوں۔

َ َامك ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﻘﺘ َ ِﺴ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 90
جيسے کہ ہم نے ان تقسيم کرنے والوں پر اتارا )(١۔
٩٠۔ ١بعض مفسرين کے نزديک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے ۔ معنی يہ ہيں کہ ميں تمہيں
کھل کر ڈرانے واال ہوں عذاب سے ،مثل اس عذاب کے ،جنہوں نے کتاب ٰالہی کے ٹکﮍے
ٹکﮍے کر ديئے ،بعض کہتے ہيں کہ اس سے قريش قوم مراد ہے ،جنہوں نے ﷲ کی کتاب کو
تقسيم کر ديا ،اس کے بعض حصے کے شعر ،بعض کو سحر )جادو( بعض کو کہانت اور بعض
کو اساطيراألولين )پہلوں کی کہانياں )قرار ديا ،بعض کہتے ہيں کہ يہ حضرت صالح عليہ السالم
کی قوم ہے جنہوں نے آپس ميں قسم
کھائی تھی کہ صالح عليہ السالم اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھيرے ميں قتل کر ديں
گے )تَقَا َس ُموْ ا بِا ٰ ّ ِ لَـنُبَيﱢتَـنﱠهٗ َواَ ْھلَهٗ ( 27۔ النمل (49:اور آسمانی کتاب کو ٹکﮍے ٹکﮍے کر ڈاال۔
عضين کے ايک معنی يہ بھی کيے گئے ہيں کہ اس کی بعض باتوں پر ايمان رکھنا اور بعض
کے ساتھ کفر کرنا۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺟ َﻌﻠُﻮا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻋ ِﻀ ْ َﲔ 91
جنہوں نے اس کتاب ٰالہی کے ٹکﮍے ٹکﮍے کرديئے

ﻓَ َﻮ َرﺑ ّ َِﻚ ﻟَﻨ َ ْﺴ َٔـﻠَﳯَّ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 92
قسم ہے تيرے پالنے والے کی! ہم ان سب سے ضرور باز پرس کريں گے۔
َ َّﲻﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 93
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ہرچيز کی جو وه کرتے تھے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 94
ﻓَ ْﺎﺻﺪَ ْع ِﺑ َﻤﺎ ﺗُﺆْ َﻣ ُﺮ َو َا ْﻋ ِﺮ ْض ﻋ َِﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
پس آپ ) (١اس حکم کو جو آپ کو کيا جارہا ہے کھول کر سنا ديجئے اور مشرکوں سے منہ
پھير ليجئے۔
ْ
٩٤۔ ١اَ صْ َدع کے معنی ہيں کھول کر بيان کرنا ،اس آيت کے نزول سے قبل آپ چھپ کر تبليغ
فرماتے تھے ،اس کے بعد آپ نے کھلم کھال تبليغ شروع کر دی۔ )فتح القدير(

ِاانَّ َﻛ َﻔ ْﻴ ٰﻨ َﻚ اﻟْ ُﻤ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ِءﻳْ َﻦ ۙ 95
آپ سے جو لوگ مسخرا پن کرتے ہيں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہيں۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْﳚ َﻌﻠُ ْﻮ َن َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ٰﻟـﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ۚ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 96
جو ﷲ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہيں انہيں عنقريب معلوم ہوجائے گا۔

َوﻟَﻘَﺪْ ﻧ َ ْﻌ َ ُﲅ َاﻧ ََّﻚ ﻳ َ ِﻀ ْﻴ ُﻖ َﺻﺪْ ُركَ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ۙ 97
ہميں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔

اﻟﺴﺠِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۙ 98
ﻓَ َﺴـ ّﺒ ِْﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ّ َِﻚ َو ُﻛ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
آپ اپنے پروردگار کی تسبيح اور حمد بيان کرتے رہيں اور سجده کرنے والوں ميں شامل
ہوجائيں۔
َوا ْﻋ ُﺒﺪْ َرﺑ َّ َﻚ َﺣ ٰ ّﱴ َ ْاي ِﺗ َﻴ َﻚ اﻟْ َﻴ ِﻘ ْ ُﲔ ۧ 99

اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہيں يہاں تک کہ آپ کو موت آجائے )(١۔
٩٩۔ ١مشرکين آپ کو ساحر ،مجنون ،کاہن وغيره کہتے جس سے بشری جبلت کی وجہ سے آپ
کبيده خاطر ہوتے ،ﷲ ٰ
تعالی نے تسلی ديتے ہوئے فرمايا کہ آپ حمد وثنا کريں ،نماز پﮍھيں اور
اپنے رب کی عبادت کريں ،اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور ﷲ کی مدد بھی حاصل
ہوگی ،سجدے سے يہاں نماز اور يقين سے مراد موت ہے۔

سورة النحل
)سورة النحل ۔ سوره نمبر  ١٦۔ تعداد آيات (١٢٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َا ٰ ٓﰏ َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن Ǻ
اهلل ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ ُﻩ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ َوﺗ َ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
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ﷲ ٰ
تعالی کا حکم آپہنچا ،اب اس کی جلدی نہ مچاؤ ) (١تمام پاکی اس کے لئے ہے وه برتر ہے
ان سب سے جنہيں يہ ﷲ کے نزديک شريک بتالتے ہيں۔
١۔ ١اس سے مراد قيامت ہے ،يعنی وه قيامت قريب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے ،پس
جلدی نہ مچاؤ ،يا وه عذاب مراد ہے جسے مشرکين طلب کرتے تھے۔ اسے مستقبل کے بجائے
ماضی کے صيغے سے بيان کيا ،کيونکہ کہ اس کا وقوع يقينی ہے۔
ﻳُ َ ِّﲋ ُل اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ َﺔ ِاب ُّﻟﺮ ْوحِ ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮﻩٖ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ٓ َا ْن َاﻧْ ِﺬ ُر ْوٓا َاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ٓ َاانَ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ِن Ą
ِٕ
وہی فرشتوں کو اپنی وحی ) (١دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتا ہے
) (٢اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاه کر دو کہ ميرے سوا اور کوئی معبود نہيں ،پس تم مجھ سے
ڈرو۔
ٰ
٢۔ ١رُوْ ح سے مراد وحی ہے جيسا کہ قرآن مجيد کے دوسرے مقام پر ہے۔ ) َو َكذلِ َ
ك اَوْ َح ْينَآ اِلَ ْيكَ
اال ْي َم ُ
ان( )42۔ الشوری ' (52:اسی طرح ہم نے آپ
رُوْ حًا ﱢم ْن اَ ْم ِرنَا ۭ◌ َما ُك ْنتَ تَ ْد ِريْ َما ْال ِك ٰتبُ َو َال ْ ِ
کی طرف اپنے حکم سے وحی کی ،اس سے پہلے آپ کو علم نہيں تھا کہ کتاب کيا ہے ،اور
ايمان کيا '
٢۔ ٢مراد انبياء عليہم السالم ہيں جن پر وحی ٰ نازل ہوتی ہے۔ جس طرح ﷲ نے فرمايا َ ٰ ّ
)ﷲُ اَ ْعل ُمَ
َحي ُ
ْث يَجْ َع ُل ِر َسالَتَهٗ ( 6۔ األنعام ' (124:ﷲ خوب جانتا ہے کہ وه اپنی رسالت کہاں رکھے اور وه
اپنے حکم سے اپنے بندوں ميں جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا يعنی نازل فرماتا ہے تاکہ وه مالقات
والے )قيامت کے( دن سے لوگوں کو ڈرائے ـ'۔
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن Ǽ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
َﺧﻠَ َﻖ َّ
اسی نے آسمانوں اور زمين کو حق کے ساتھ پيدا کيا ) (١وه اس سے بری ہے جو مشرک کرتے
ہيں۔
٣۔ ١يعنی محض تماشے اور کھيل کود کے طور پر نہيں پيدا کيا بلکہ ايک مقصد پيش نظر ہے
اور وه ہے جزا و سزا ،جيسا کہ ابھی تفصيل گزری ہے۔
َﺧﻠَ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ ﻓَ ِﺎ َذا ﻫ َُﻮ َﺧ ِﺼ ْ ٌﲓ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ Ć
اس نے انسان کو نطفے سے پيدا کيا پھر وه صريح جھگﮍالو بن بيٹھا )(١۔
٤۔ ١يعنی ايک جامد چيز سے جو ايک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے۔ جسے منی کہا جاتا ہے۔
اسے مختلف اطوار سے گزار کر ايک مکمل صورت دی جاتی ہے ،پھر اس ميں ﷲ ٰ
تعالی روح
پھونکتا ہے اور ماں کے پيٹ سے نکال کر اس دنيا ميں التا ہے جس ميں وه زندگی گزارتا ہے
ليکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے ميں جھگﮍتا ،اس کا انکار کرتا يا اس کے
ساتھ شريک ٹھہراتا ہے۔
َو ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ َم َﺧﻠَ َﻘﻬَﺎ ۚ ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ ِد ْف ٌء َّو َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ َو ِﻣﳯْ َﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ۠ Ĉ

اسی نے چوپائے پيدا کئے جن ميں تمہارے لئے گرم لباس ہيں اور بھی بہت سے نفع ہيں )(١
اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہيں۔
٥۔ ١اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمايا کہ چوپائے )اونٹ ،گائے اور بکرياں(
بھی اسی نے پيدا کئے ،جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپﮍے تيار کر کے گرمی حاصل
کرتے ہو۔ اسی طرح ان سے ديگر منافع حاصل کرتے ہو ،مثالً ان سے دودھ حاصل کرتے ہو،
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ان پر سواری کرتے ہو اور سامان الدتے ہو ،ان کے ذريعے ہل چالتے اور کھيتوں کو سيراب
کرتے ہو ،وغيره وغيره۔
ﴪ ُﺣ ْﻮ َن ۠ Č

َوﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﲨَﺎ ٌل ِﺣ ْ َﲔ ﺗُ ِﺮ ْﳛ ُْﻮ َن َو ِﺣ ْ َﲔ ﺗ َ ْ َ
ان ميں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر الؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی )(١۔
٦۔ ١تريحون جب شام کو چرا کر گھر الؤ ،جب صبح چرانے کے لئے لے جاؤ ،ان دونوں وقتوں
ميں يہ لوگوں کی نظروں ميں آتے ہيں ،جس سے تمہارے حسن و جمال ميں اضافہ ہوتا ہے۔ ان
دونوں اوقات کے عالوه وه نظروں سے اوجھل رہتے يا باڑوں ميں بند رہتے ہيں۔
َو َ ْﲢ ِﻤ ُﻞ َاﺛْ َﻘﺎﻟَ ُ ْﲂ ِا ٰﱃ ﺑ َ َ ٍدل ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﺑٰ ِﻠ ِﻐ ْﻴ ِﻪ ِا َّﻻ ﺑ ِِﺸ ّ ِﻖ ْ َاﻻﻧْ ُﻔ ِﺲ ۭ ِا َّن َ ﺑر َّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺮ ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ۙ Ċ

اور وه تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہيں جہاں تم آدھی جان کيئے پہنچ ہی نہيں
سکتے تھے۔ يقينا ً تمہارا رب بﮍا شفيق اور نہايت مہربان ہے۔
َّواﻟْ َﺨ ْﻴ َﻞ َواﻟْ ِﺒﻐَﺎ َل َواﻟْ َﺤ ِﻤ ْ َﲑ ِﻟ َ ْﱰ َﻛ ُﺒ ْﻮﻫَﺎ َو ِزﻳْﻨَ ًﺔ ۭ َو َ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ď
گھوڑوں کو ،خچروں کو گدھوں کو اس نے پيدا کيا کہ تم ان کی سواری لو اور وه باعث زينت
بھی ہيں۔ ) (١اور بھی ايسی بہت سی چيزيں پيدا کرتا ہے جن کا تمہيں علم نہيں )(٢۔
٨۔ ١يعنی ان کی پيدائش کا اصل مقصد اور فائده تو ان پر سواری کرنا ہے تاہم زينت کا بھی
باعث ہيں ،گھوڑے خچر ،اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہاء نے استدالل کيا ہے
کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر۔ عالوه ازيں کھانے والے چوپاؤں
کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس لئے اس آيت ميں جن تين جانوروں کا ذکر ہے ،يہ صرف )سواری(
کے لئے ہے۔
٨۔ ٢زمين کے زيريں حصے ميں ،اسی طرح سمندر ميں ،اور بےآب وگياه صحراؤں اور
جنگلوں ميں ﷲ ٰ
تعالی مخلوق پيدا فرماتا رہتا ہے جن کا علم ﷲ کے سوا کسی کو نہيں اور اسی
ميں انسان کی بنائی ہوئی وه چيزيں بھی آ جاتی ہيں جو ﷲ کے ديئے ہوئے دماغ اور صالحيتوں
کو بروئے کار التے ہوئے اسی کی پيدا کرده چيزوں کو مختلف انداز ميں جوڑ کر تيار کرتا
ہے ،مثالً بس ،کار ،ريل گاڑی ،جہاز اور ہوائی جہاز اور اس طرح کی بيشمار چيزيں اور جو
مستقبل ميں متوقع ہيں۔
َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ َو ِﻣﳯْ َﺎ َﺟﺎۗﯨ ٌﺮ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ﻟَﻬَﺪٰ ُ ْ
ﯨﲂ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۧ Ḍ

اهلل ﻗَ ْﺼﺪُ َّ
ِٕ
اور ﷲ پر سيدھی راه کا بتا دينا ہے ) (١اور بعض ٹيﮍھی راہيں ہيں ،اور اگر وه چاہتا تو تم سب
کو راه راست پر لگا ديتا )(٢۔
٩۔ ١اس کے ايک دوسرے معنی ہيں ' اور ﷲ ہی پر ہے سيدھی راه ' يعنی اس کا بيان کرنا۔
چنانچہ اس نے اسے بيان فرما ديا اور ہدايت اور ضاللت دونوں کو واضح کر ديا ،اسی لئے
آگے فرمايا کہ بعض راہيں ٹيﮍھی ہيں يعنی گمراہی کی ہيں۔
٩۔ ٢ليکن اس ميں چوں کہ جبر ہوتا اور انسان کی آزمائش نہ ہوتی ،اس لئے ﷲ نے اپنی مشيت
سے سب کو مجبور نہيں کيا ،بلکہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے ،انسان کو اراده و اختيار
کی آزادی دی ہے۔
ﴍابٌ َّو ِﻣﻨْ ُﻪ َﴭ ٌَـﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﺗ ُ ِﺴـ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻟ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َ َ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
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وہی تمہارے فائدے کے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پيتے ہو اور اسی سے اُگے
ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔
ﺎب َو ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن 11
ﻳُ ْۢﻨﺒ ُِﺖ ﻟَ ُ ْﲂ ِﺑ ِﻪ َّاﻟﺰ ْر َع َو َّاﻟﺰﻳْ ُﺘ ْﻮ َن َواﻟﻨَّ ِﺨ ْﻴ َﻞ َو ْ َاﻻ ْﻋﻨَ َ
اسی سے وه تمہارے لئے کھيتی اور زيتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے
بيشک ان لوگوں کے لئے تو اس ميں بﮍی نشانی ہے ) (١اور غور و فکر کرتے ہيں۔
١١۔ ١اس ميں بارش کے وه فوائد بيان کئے گئے ہيں ،جو ہر مشاہدے اور تجربے کا حصہ ہيں
وه محتاج وضاحت نہيں۔ نيز ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔
َو َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ۙ َواﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ۭ َواﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ُم ُﻣ َﺴﺨ َّٰﺮ ٌت ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ۙ 12

اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے لئے تابع کر ديا ہے اور ستارے بھی اس کے حکم
کے ماتحت ہيں ،يقينا ً اس ميں عقلمند لوگوں کے لئے کئی ايک نشانياں موجود ہيں )(١۔
١٢۔ ١کس طرح رات اور دن چھوٹے بﮍے ہوتے ہيں ،چاند اور سورج کس طرح اپنی اپنی
منزلوں کی طرف رواں دواں رہتے ہيں اور ان ميں کبھی فرق واقع نہيں ہوتا ،ستارے کس طرح
آسمان کی زينت اور رات کے اندھيروں ميں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لئے دليل راه ہيں۔ يہ
سب ﷲ ٰ
تعالی کی قدرت کاملہ اور سلطنت عظيمہ پر داللت کرتے ہيں۔
َ.و َﻣﺎ َذ َر َا ﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ًﻔﺎ َاﻟْ َﻮاﻧ ُ ٗﻪ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 13
اور بھی بہت سی چيزيں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لئے زمين پر پھيال
رکھی ہے۔ بيشک نصيحت قبول کرنے والوں کے لئے اس ميں بﮍی بھاری نشانی ہے )(١۔
١٣۔ ١يعنی زمين ميں ﷲ نے جو معدنيات ،نباتات ،جمادات اور حيوانات اور ان کے منا فع اور
خواص پيدا کئے ہيں ،ان ميں بھی نصيحت حاصل کرنے والوں کے لئے نشانياں ہيں۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﲯ ََّﺮ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ِﻟ َﺘ ْﺎ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ ﻟ َ ْﺤ ًﻤﺎ َﻃ ِﺮ ًّاي َّوﺗ َ ْﺴـ َﺘﺨْ ِﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣﻨْ ُﻪ ِﺣﻠْ َﻴ ًﺔ ﺗَﻠْﺒَ ُﺴ ْﻮﳖَ َﺎ ۚ َوﺗَ َﺮى اﻟْ ُﻔ ْ َ
كل َﻣ َﻮا ِﺧ َﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو ِﻟ َﺘﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن
14
اور دريا بھی اس نے تمہارے بس ميں کر ديئے ہيں کہ تم اس ميں سے )نکال ہوا( تازه گوشت
کھاؤ اور اس ميں سے اپنے پہننے کے زيورات نکال سکو اور تم ديکھتے ہو کہ کشتياں اس ميں
پانی چيرتی ہوئی )چلتی( ہيں اور اس لئے بھی کہ تم اس کا فضل تالش کرو اور ہو سکتا ہے کہ
تم شکر گزاری بھی کرو )(١۔
١٤۔ ١اس ميں سمندری تالطم خيز موجوں کو انسان کے تابع کر دينے کے بيان کے ساتھ ،اس
کے تين فوائد بھی ذکر کئے ہيں۔ ايک يہ کہ تم اس سے مچھلی کی شکل ميں تازه گوشت کھاتے
ہو )مچھلی مرده بھی ہو تب بھی حالل ہے(۔ عالوه ازيں حالت احرام ميں بھی اس کو شکار کرنا
حالل ہے۔ دوسرے ،اس سے تم موتی ،سيپياں اور جواہر نکالتے ہو ،جن سے تم زيور بناتے ہو۔
تيسرے ،اس ميں تم کشتياں اور جہاز چالتے ہو ،جن کے ذريعے سے تم ايک ملک سے
دوسرے ملک ميں جاتے ہو ،تجارتی سامان بھی التے ہو ،لے جاتے ہو ،جس سے تمہيں ﷲ کا
فضل حاصل ہوتا ہے جس پر تمہيں ﷲ کا شکر گزار ہونا چاہيئے۔

اﳼ َا ْن ﺗَ ِﻤ ْﻴﺪَ ﺑ ُ ِْﲂ َو َاﳖْ ٰ ًﺮا َّو ُﺳـ ُﺒ ًﻼ ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْو َن ۙ 15
َو َاﻟْ ٰﻘﻰ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َر َو ِ َ
اور اس نے زمين ميں پہاڑ گاڑ ديئے ہيں تاکہ تمہيں لے کر ہلے نہ ) (١اور نہريں اور راہيں
بناديں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو )(٢۔
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١٥۔ ١يہ پہاڑوں کا فائده بيان کيا جا رہا ہے اور ﷲ کا ايک احسان عظيم بھی ہے ،کيونکہ اگر
زمين ہلتی رہتی تو اس ميں سکونت ممکن ہی نہ رہتی۔ اس کا اندازه ان زلزلوں سے کيا جا سکتا
ہے جو چند سکينڈوں اور لمحوں کے لئے آتے ہيں ،ليکن کس طرح بﮍی بﮍی مضبوط عمارتوں
کو پيوند زمين اور شہروں کو کھنڈرات ميں تبديل کر ديتے ہيں۔
١٥۔ ٢نہروں کا سلسلہ بھی عجيب ہے ،کہاں سے وه شروع ہوتی ہيں اور کہاں کہاں ،دائيں
بائيں ،شمال ،جنوب ،مشرق و مغرب ہر جہت کو سہراب کرتی ہيں۔ اس طرح راستے بنائے ،جن
کے ذريعے تم منزل مقصود پر پہنچتے ہو۔
َوﻋَ ٰﻠ ٰﻤ ٍﺖ ۭ َو ِابﻟﻨَّ ْﺠ ِﻢ ُ ْﱒ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن 16
اور بھی بہت سی نشانياں مقرر فرمائيں اور ستاروں سے بھی لوگ راه حاصل کرتے ہيں۔
َاﻓَ َﻤ ْﻦ َّ ْﳜﻠُ ُﻖ َﳈَ ْﻦ َّﻻ َ ْﳜﻠُ ُﻖ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 17
تو کيا وه جو پيدا کرتا ہے اس جيسا ہے جو پيدا نہيں کر سکتا؟ کيا تم بالکل نہيں سوچتے )(١۔
١٧۔ ١ان تمام نعمتوں سے توحيد کی اہميت کو اجاگر فرمايا کی ﷲ تو ان چيزوں کا خالق ہے،
ليکن اس کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو ،انہوں نے بھی کچھ پيدا کيا ہے؟ نہيں ،بلکہ
وه تو خود ﷲ کی مخلوق ہيں۔ پھر بھال خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہيں؟ جبکہ تم
انہيں معبود بنا کر ﷲ کا برابر ٹھہرا رکھا ہے۔ کيا تم ذرا نہيں سوچتے؟
َوا ِْن ﺗَ ُﻌ ْﺪُّوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 18
اهلل َﻻ ُ ْﲢ ُﺼ ْﻮﻫَﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور اگر تم ﷲ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہيں کر سکتے۔ بيشک ﷲ بﮍا بخشنے
واال مہربان ہے
ﴪ ْو َن َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن 19
َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗ ُ ِ ُّ
اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو ﷲ ٰ
تعالی سب کچھ جانتا ہے )(١۔
١٩۔ ١اور اس کے مطابق وه قيامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔ نيک کو نيکی کی جزا اور بد
کو بدی کی سزا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

اهلل َﻻ َ ْﳜﻠُ ُﻘ ْﻮ َن ﺷَ ْﻴ ًٔـﺎ َّو ُ ْﱒ ُ ْﳜﻠَ ُﻘ ْﻮ َن ۭ 20
اور جن جن کو يہ لوگ ﷲ ٰ
تعالی کے سوا پکارتے ہيں وه کسی چيز کو پيدا نہيں کر سکتے،
بلکہ وه خود پيدا کيئے ہوئے ہيں )(١۔
٢٠۔ ١اس ميں ايک چيز کا اضافہ ہے يعنی صفت )خالقيت( کی نفی کے ساتھ نقصان يعنی کمی
)عدم خالقيت( کا اثبات )فتح القدير( ُ
َا ْﻣ َﻮاتٌ ﻏَ ْ ُﲑ َا ْﺣﻴَﺎۗ ٍء ۚ َو َﻣﺎ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ۙ َا َّاي َن ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن ۧ 21

مردے ہيں زنده نہيں ) (١انہيں تو يہ بھی شعور نہيں کہ کب اٹھائے جائيں گے )(٢
٢١۔ ١مرده سے مراد ،وه جماد )پتھر( بھی ہيں جو بےجان اور بےشعور ہيں۔ اور فوت شده
صالحين بھی ہيں۔ کيونکہ مرنے کے بعد اٹھايا جانا )جس کا انہيں شعور نہيں وه تو جماد کی
بجائے صالحين ہی پر صادق آ سکتا ہے۔ ان کو صرف مرده ہی نہيں کہا بلکہ مزيد وضاحت
فرما دی کہ ' وه زنده نہيں ہيں ' ﷲ ٰ
تعالی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے
بعد ،دنياوی زندگی کسی کو نصيب نہيں ہو سکتی نہ دنيا سے کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔

Page 588 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٢١۔ ٢پھر ان سے نفع کی اور ثواب و جزا کی توقع کيسے کی جا سکتی ہے؟
ِا ٰﻟـﻬ ُ ُْﲂ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ۚ ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُﻗﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ُّﻣﻨْ ِﻜ َﺮ ٌة َّو ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِﱪ ُْو َن 22
تم سب کا معبود صرف ﷲ ٰ
تعالی اکيال اور آخرت پر ايمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہيں
اور وه خود تکبر سے بھرے ہوئے ہيں )(١۔
٢٢۔ ١يعنی ايک ﷲ کا ماننا منکرين اور مشرکين کے لئے بہت مشکل ہے وه کہتے ہيں ' اس نے
تمام معبودوں کو ايک ہی معبود کر ديا يہ تو بﮍی ہی عجيب بات ہے ' دوسرے مقام پر فرمايا
جب ايک ﷲ کا ذکر کيا جاتا ہے تو منکرين آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہيں اور جب ﷲ کے
سوا دوسرے معبودوں کا ذکر آ جاتا ہے تو خوش ہوتے ہيں۔
ُﴪ ْو َن َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ِﱪْﻳ َﻦ 23
َﻻ َﺟ َﺮ َم َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳ ِ ُّ
بيشک و شبہ ﷲ ٰ
تعالی ہر اس چيز کو ،جسے وه لوگ چھپاتے ہيں اور جسے ظاہر کرتے ہيں،
بخوبی جانتا ہے۔ وه غرور کرنے والوں کو پسند نہيں فرماتا )(١
٢٣۔ ١اَ ْستِ ْکبَار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بﮍا سمجھتے ہوئے صحيح اور حق بات کا انکار
کر دينا اور دوسروں کو حقير و کمتر سمجھنا۔ کبر کی يہی تعريف حديث ميں بيان کی گئی ـ' يہ
کبر وغرور ﷲ کو سخت ناپسند ہے۔ حديث ميں ہے کہ ،وه شخص جنت ميں نہيں جائے گا جس
کے دل ميں ايک ذره کے برابر بھی کبر ہوگا۔

َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ َذا ٓ َا ْﻧ َﺰ َل َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۙ 24
ان سے جب دريافت کيا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کيا نازل فرمايا ہے؟ تو جواب ديتے
ہيں کہ اگلوں کی کہانياں )(١۔
ٰ
٢٤۔ ١يعنی اعراض اور استہزا کا مظاہره کرتے ہوئے يہ مکذبين جواب ديتے ہيں۔ ﷲ تعالی نے
تو کچھ بھی نہيں اتارا ،اور محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( ہميں جو پﮍھ کر سناتا ہے ،وه تو پہلے
لوگوں کی کہانياں ہيں جو کہيں سے سن کر بيان کرتا ہے۔

ِﻟ َﻴ ْﺤ ِﻤﻠُ ْﻮٓا َا ْو َز َار ُ ْﱒ َﰷ ِﻣ َ ًةل ﻳ َّ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۙ َو ِﻣ ْﻦ َا ْو َز ِار َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ِﻀﻠ ُّ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ َا َﻻ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ ﻳَ ِﺰ ُر ْو َن ۧ 25
اس کا نتيجہ ہوگا کہ قيامت کے دن يہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے
حصے دار ہوں گے جنہيں بےعلمی سے گمراه کرتے رہے۔ ديکھو تو کيسا برا بوجھ اٹھا رہے
ہيں )(١۔
ٰ
٢٥۔ ١يعنی ان کی زبانوں سے يہ بات ﷲ تعالی نے نکلوائی تاکہ وه اپنے بوجھوں کے ساتھ
دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائيں۔ جس طرح حديث ميں آتا ہے۔ نبی نے فرمايا ' جس نے لوگوں کو
ہدايت کی طرف باليا ،تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر
ہدايت کا راستہ اپنائيں گے اور جس نے گمراہی کی طرف باليا تو اس کو تمام لوگوں کے
گناہوں کا بار بھی اٹھانا پﮍے گا جو اس کی دعوت پر گمراه ہوئے۔
اﻟﺴ ْﻘ ُﻒ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬ ِْﻢ َو َا ٰﺗ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ ﻳَﺸْ ُﻌ ُﺮ ْو َن 26
ﻗَﺪْ َﻣ َﻜ َﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَ َﺎ َﰏ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑُﻨْﻴَﺎﳖَ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ َﻮا ِﻋ ِﺪ ﻓَﺨ ََّــﺮ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ َّ
ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کيا تھا) ،آخر( ﷲ نے )ان کے منصوبوں( کی عمارتوں
کو جﮍوں سے اکھيﮍ ديا اور ان )کے سروں( پر )ان کی( چھتيں اوپر سے گر پﮍيں ) (١اور ان
کے پاس عذاب وہاں سے آگيا جہاں کا انہيں وہم و گمان بھی نہ تھا )(٢
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٢٦۔ ١بعض مفسرين اسرائيلی روايات کی بنياد پر کہتے ہيں کہ اس سے مراد نمرود يا بخت
نصر ہے ،جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چﮍھ کر ﷲ کے خالف مکر کيا ،ليکن وه ناکام واپس
آئے اور بعض مفسرين کا خيال ميں يہ ايک کہانی ہے جس سے يہ بتانا مقصود ہے کہ ﷲ کے
ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہونگے جس طرح کسی کے مکان کی
بنياديں متزلزل ہو جائيں اور وه چھت سميت گر پﮍے۔ مگر زياده صحيح بات يہ ہے کہ اس سے
مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشاره کرنا ہے ،جن قوموں نے پيغمبروں کی تکذيب پر
اصرار کيا اور باآلخر عذاب ٰالہی ميں گرفتار ہو کر گھروں سميت تباه ہوگئے ،مثالً قوم عاد
وقوم لوط وغيره۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا من حيث لم يحتسبوا۔
٢٦۔ ' ٢پس ﷲ )کا عذاب( ان کے پاس ايسی جگہ سے آيا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا
'
٢٦۔٣بس ﷲ کا عذاب ان کے پاس ايسی جگہ سے آيا جہاں سے ان کو وہم وگمان بھی نہ تھا۔

اﻟﺴ ْ ۗﻮ َء ﻋَ ٰﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ۙ 27
ُ َّﰒ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ُ ْﳜــ ِﺰﳞْ ِ ْﻢ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َا ْﻳ َﻦ ُ َ
ﴍ َﰷ ۗ ِء َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗُﺸَ ﺎۗﻗُّ ْﻮ َن ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ۭ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ ِا َّن اﻟْ ِﺨ ْﺰ َي اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َو ُّ
پھر قيامت والے دن بھی ﷲ ٰ
تعالی انہيں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ ميرے شريک کہاں ہيں
جن کے بارے ميں تم لﮍتے جھگﮍتے تھے (١) ،جنہيں علم ديا گيا تھا وه پکار اٹھيں گے ) (٢آج
تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی۔
ٰ
٢٧۔ ١يعنی يہ تو وه عذاب تھا جو دنيا ميں ان پر آئے اور قيامت والے دن ﷲ تعالی انہيں اس
طرح ذليل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا تمہارے وه شريک کہاں ہيں جو تم نے ميرے
لئے ٹھہرا رکھے تھے ،اور جن کی وجہ سے تم مومنوں سے لﮍتے جھگﮍتے تھے۔
٢٧۔ ٢يعنی جن کو دين کا علم نہيں تھا وه دين کے پابند تھے وه جواب ديں گے۔
ۗ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 28
اﻟﺴ َ َﲅ َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ۭ ﺑ َ ٰ ٓﲆ ِا َّن ٰ ّ َ
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﺗَ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّﯩﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ُﺔ َﻇﺎ ِﻟ ِﻤ ْ ٓﻲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۠ﻓَ َﺎﻟْ َﻘ ُﻮا َّ
ِٕ
وه جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہيں ،فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہيں اس وقت
وه جھک جاتے ہيں کہ ہم برائی نہيں کرتے تھے ) (١کيوں نہيں؟ ﷲ ٰ
تعالی خوب جاننے واال ہے
جو کچھ تم کرتے تھے۔
٢٨۔ ١يہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کيفيت بيان کی جا رہی ہے جب فرشتے ان کی
روحيں قبض کرتے ہيں تو وه صلح کی بات ڈالتے ہيں يعنی سمع و طاعت اور عاجزی کا
مظاہره کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ ہم تو برائی نہيں کرتے تھے۔ جس طرح ميدان محشر ميں ﷲ
کے روبرو بھی جھوٹی قسميں کھائيں گے اور کہيں گے ' ﷲ کی قسم ،ہم مشرک نہيں تھے '
دوسرے مقام پر فرمايا ' جس دن ﷲ ٰ
تعالی ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو ﷲ کے
سامنے بھی يہ اسی طرح )جھوٹی( قسميں کھائيں گے جس طرح تمہارے سامنے قسميں کھاتے
ہيں۔
٢٨۔٢فرشتے جواب ديں گے کيوں نہيں؟ يعنی تم جھوٹ بولتے ہو ،تمہاری تو ساری عمر ہی
برائيوں ميں گزری ہے اور ﷲ کے پاس تمہارے اعمال کا ريکارڈ محفوظ ہے تمہارے اس انکار
سے اب کيا بنے گا۔
ﻓَﺎ ْد ُﺧﻠُ ْﻮٓا َاﺑْ َﻮ َاب َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ﻓَﻠَ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺜ َْﻮى اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻜ ِ ّ ِﱪ ْﻳ َﻦ 29
پس اب تو ہميشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں ميں داخل ہو جاؤ ) (١پس کيا ہی برا
ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا۔
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٢٩۔ ١امام ابن کثير فرماتے ہيں ،ان کی موت کے فوراً بعد سب کی روحيں جہنم ميں چلی جاتی
ہيں اور ان کے جسم قبر ميں رہتے ہيں )جہاں ﷲ ٰ
تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جسم و روح ميں
بعد کے باوجود ،ان ميں ايک گونہ تعلق پيدا کر کے ان کو عذاب ديتا ہے) ،اور صبح شام ان پر
آگ پيش کی جاتی ہے( پھر جب قيامت برپا ہوگی تو ان کی روحيں ان کے جسموں ميں لوٹ آئيں
گی اور ہميشہ کے لئے يہ جہنم ميں داخل کر ديئے جائيں گے۔

َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َﻣﺎ َذا ٓ َا ْﻧ َﺰ َل َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺧ ْ ًَﲑا ۭ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َا ْﺣ َﺴـ ُﻨ ْﻮا ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ۭ َو َ َدل ُار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﺧ ْ ٌَﲑ ۭ َوﻟ َ ِﻨ ْﻌ َﻢ دَا ُر اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 30
اور پرہيزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کيا نازل فرمايا ہے؟ تو جواب
ديتے ہيں اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھالئی کی ان کے لئے اس دنيا ميں بھالئی ہے ،اور
يقينا ً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے ،اور کيا ہی خوب پرہيزگاروں کا گھر ہے۔
اهلل اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 31

َﺟ ٰﻨ ّ ُﺖ ﻋَﺪْ ٍن ﻳَّﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮﳖَ َﺎ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳚ ِﺰي ٰ ّ ُ
ہميشگی والے باغات جہاں وه جائيں گے جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں ،جو کچھ طلب کريں
گے وہاں ان کے لئے موجود ہوگا۔ پرہيزگاروں کو ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّﯩﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َﻃ ِ ّﻴﺒ ْ َِﲔ ۙ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ ۙ ا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 32
ِٕ
وه جن کی جانيں فرشتے اس حال ميں قبض کرتے ہيں کہ وه پاک صاف ہوں کہتے ہيں کہ
تمہارے لئے سالمتی ہی سالمتی ہے (١) ،جاؤ جنت ميں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے
تھے )(٢۔
ٰ
٣٢۔ ١ان آيات ميں ظالم مشرکوں کے مقابلے ميں اہل ايمان و
تقوی کا کردار اور ان کا حسن
انجام بيان فرمايا ہے۔
٣٢۔ ٢سوره اعراف کی آيت  ٤٣کے تحت يہ حديث گزر چکی ہے کہ کوئی شخص بھی محض
اپنے عمل سے جنت ميں نہيں جائے گا ،جب تک ﷲ کی رحمت نہيں ہوگی۔ ليکن يہاں فرمايا جا
رہا ہے کہ تم اپنے عملوں کے بدلے جنت ميں داخل ہو جاؤ ،تو ان ميں دراصل کوئی منافقت
نہيں۔ کيونکہ ﷲ کی رحمت کے حصول کے لئے اعمال صالحہ ضروری ہيں ،اس کے بغير
آخرت ميں ﷲ کی رحمت مل ہی نہيں سکتی۔ اس لئے حديث مذکوره کا مفہوم بھی اپنی جگہ
صحيح ہے اور عمل کی اہميت بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس ليے ايک اور حديث ميں فرمايا
گيا ہے ان ﷲ ال ينظر الی صورکم واموالکم ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم۔
اهلل َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 33
ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ٓ َا ْن اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َا ْو َ ْاي ِ َﰐ َا ْﻣ ُﺮ َرﺑ ّ َِﻚ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻓَ َﻌ َﻞ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َو َﻣﺎ َﻇﻠَ َﻤﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
کيا يہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہيں کہ ان کے پاس فرشتے آجائيں يا تيرے رب کا حکم
آجائے؟ ) (١ايسا ہی ان لوگوں نے بھی کيا تھا جو ان سے پہلے تھے ) (٢ان پر ﷲ ٰ
تعالی نے
کوئی ظلم نہيں کيا ) (٣بلکہ وه خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے )(٤۔

ﻓَ َﺎ َﺻﺎﲠَ ُ ْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ُت َﻣﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َو َﺣ َﺎق ﲠِ ِْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن ۧ 34
پس ان کے برے اعمال کے نتيجے انہيں مل گئے اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو
گھير ليا )(١
٣٤۔ ١يعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ايمان نہيں الؤ گے تو ﷲ کا عذاب آ جائے گا۔ تو
يہ استہزا کے طور پر کہتے کہ جا اپنے ﷲ سے کہہ وه عذاب بھيج کر ہميں تباه کر دے۔ چنانچہ
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اس عذاب نے انہيں گھير ليا جس کا وه مذاق اڑاتے تھے ،پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان
کے پاس نہيں رہا۔
ﳾ ٍء ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻓَ َﻌ َﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۚ ﻓَﻬ َْﻞ ﻋَ َﲇ
ﴍ ُﻛ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
ﳾ ٍء َّ ْﳓ ُﻦ َو َﻻ ٓ ٰا َابۗ ُؤانَ َو َﻻ َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َ ْ
اهلل َﻣﺎ َﻋ َﺒﺪْ انَ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ُّاﻟﺮ ُﺳﻞِ ِا َّﻻ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 35
مشرک لوگوں نے کہا اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی
عبادت ہی نہ کرتے ،نہ اس کے فرمان کے بغير کسی چيز کو حرام کرتے۔ يہی فعل ان سے
پہلے لوگوں کا رہا۔ تو رسولوں پر تو صرف کھلم کھوال پيغام پہنچا دينا ہے )(١
٣٥۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے مشرکين کے ايک وہم اور مغالطے کا ازالہ فرمايا ہے وه کہتے
تھے کہ ہم ﷲ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہيں يا اس کے حکم کے بغير ہی کچھ
چيزوں کو حرام کر ليتے ہيں ،اگر ہماری يہ باتيں غلط ہيں تو ﷲ ٰ
تعالی اپنی قدرت کاملہ سے
ہميں ان چيزوں سے روک کيوں نہيں ديتا ،وه اگر چاہے تو ہم ان کاموں کو کر ہی نہيں سکتے۔
اگر وه نہيں روکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہيں ،اس کی مشيت کے مطابق
ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے اس شبہے کا ازالہ ' رسولوں کا کام صرف پہنچا دينا ہے ' کہہ کر
فرمايا۔ مطلب يہ ہے کہ تمہارا يہ گمان صحيح نہيں ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں اس سے روکا
نہيں ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے تو تمہيں ان مشرکانہ امور سے بﮍی سختی سے روکا ہے۔ اسی لئے وه
ہر قوم ميں رسول بھيجتا اور کتابيں نازل کرتا رہا ہے اور ہر نبی نے آ کر سب سے پہلے اپنی
قوم کو شرک ہی سے بچانے کی کوشش کی ہے اس کا صاف مطلب يہ ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی ہرگز يہ
پسند نہيں کرتا کہ لوگ شرک کريں کيونکہ اگر اسے يہ پسند ہوتا کہ تکذيب کر کے شرک کا
راستہ اختيار کيا اور ﷲ نے اپنی مشيت تکوينيہ کے تحت قہراً و جبراً تمہيں اس سے نہيں روکا،
تو يہ اس کی حکمت ومصلحت کا ايک حصہ ہے ،جس کے تحت اس نے انسانوں کو اراده و
اختيار کی آزادی دی ہے۔ کيونکہ اس کے بغير ان کی آزمائش ممکن ہی نہ تھی۔ ہمارے رسول
ہمارا پيغام تم تک پہنچا کر يہی سمجھاتے رہے کہ اس آزادی کا غلط استعمال نہ کرو بلکہ ﷲ
کی رضا کے مطابق اسے استعمال کرو۔ ہمارے رسول يہی کچھ کر سکتے تھے ،جو انہوں نے
کيا اور تم نے شرک کے آزادی کا غلط استعمال کيا جس کی سزا دائمی عذاب ہے۔
اهلل َوا ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮا َّ
َوﻟَﻘَﺪْ ﺑ َ َﻌﺜْﻨَﺎ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
اﻟﻄﺎﻏُ ْﻮ َت ۚ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻫَﺪَ ى ا ٰ ّ ُهلل َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺣﻘَّ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟﻀَّ ٰﻠ َ ُةل ۭ ﻓَ ِﺴ ْﲑ ُْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا
ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ َّر ُﺳ ْﻮ ًﻻ َا ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
ْ
َ
َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟ ُﻤﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 36
ہم نے ہر امت ميں رسول بھيجا کہ )لوگو( صرف ﷲ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام
معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت دی اور بعض پر گمراہی ثابت
ہوگئی ) (١پس تم خود زمين ميں چل پھر کر ديکھ لو جھٹالنے والوں کا انجام کيسا کچھ ہوا؟
٣٦۔ ١مذکوره شبہے کے ازالے کے لئے مزيد فرمايا کہ ہم نے تو ہر امت ميں رسول بھيجا اور
يہ پيغام ان کے ذريعے سے پہنچايا کہ صرف ايک ﷲ کی عبادت کرو۔ ليکن جن پر گمراہی ثابت
ہو چکی تھی ،انہوں نے اس کی پرواه ہی نہ کی۔
ﴫْﻳ َﻦ 37
ِا ْن َ ْﲢ ِﺮ ْص ﻋَ ٰﲇ ﻫُﺪٰ ُ ْﻢ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻀ ُّﻞ َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ ٰﻧ ّ ِ ِ
گو آپ ان کی ہدايت کے خواہشمند رہے ہيں ليکن ﷲ ٰ
تعالی اسے ہدايت نہيں ديتا جسے گمراه
کردے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے )(١۔
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٣٧۔ ١اس ميں ﷲ ٰ
تعالی فرما رہا ہے۔ اے پيغمبر! تيری خواہش يقينا ً يہی ہے کہ يہ سب ہدايت کا
راستہ اپنا ليں ليکن قوانين الہيہ کے تحت جو گمراه ہوگئے ہيں ،ان کو ہدايت کے راستے پر نہيں
چال سکتا ،يہ تو اپنے آخری انجام کو پہنچ کر ہی رہيں گے ،جہاں ان کا کوئی مددگار نہيں ہوگا۔
اهلل َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻤ ْﻮ ُت ۭ ﺑ َ ٰﲆ َو ْﻋﺪً ا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺣﻘًّﺎ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 38ۙ
َو َا ْﻗ َﺴ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َ ْهجﺪَ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ۙ َﻻ ﻳ َ ْﺒ َﻌ ُﺚ ٰ ّ ُ
وه لوگ بﮍی سخت سخت قسميں کھا کھا کر کہتے ہيں کہ مردوں کو ﷲ زنده نہيں کرے گا )(١
کيوں نہيں ضرور زنده کرے گا يہ اس کا برحق الزمی وعده ہے ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے
)(٢۔
٣٨۔ ١کيونکہ مٹی ميں مل جانے کے بعد ان کا دوباره جی اٹھنا ،انہيں مشکل اور ناممکن نظر آتا
تھا۔ اسی لئے رسول جب انہيں بعث بعد الموت کی بابت کہتا تو اسے جھٹالتے ہيں ،اس کی
تصديق نہيں کرتے بلکہ اس کے برعکس يعنی دوباره زنده نہ ہونے پر قسميں کھاتے ہيں،
قسميں بھی بﮍی تاکيد اور يقين کے ساتھ۔
٣٨۔ ٢اس جہالت اور بےعلمی کی وجہ سے رسولوں کی تکذيب و مخالفت کرتے ہوئے درياے
کفر ميں ڈوب جاتے ہيں۔
ِﻟ ُﻴـ َﺒ ِ ّ َﲔ ﻟَﻬُ ُﻢ َّ ِاذل ْي َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﻛ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 39
اس لئے بھی کہ يہ لوگ جس چيز ميں اختالف کرتے تھے اسے ﷲ ٰ
تعالی صاف بيان کردے اور
اس لئے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان ليں )(١۔
٣٩۔ ١يہ وقوع قيامت کی حکمت و علت بيان کی جا رہی ہے کہ اس دن ﷲ ٰ
تعالی ان چيزوں ميں
ٰ
تقوی کو اچھی
فيصلہ فرمائے گا جن ميں لوگ دنيا ميں اختالف کرتے تھے اور اہل حق اور اہل
جزا اور اہل کفر و فسق کو ان کے برے عملوں کی سزا دے گا۔ نيز اس دن اہل کفر پر بھی يہ
بات واضح ہو جائے گی کہ قيامت کے عدم وقوع پر جو قسميں کھاتے تھے ان ميں وه جھوٹے
تھے۔

ﴚ ٍء ِا َذا ٓ َا َر ْدﻧٰ ُﻪ َا ْن ﻧ َّ ُﻘ ْﻮ َل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن ۧ 40
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻗَ ْﻮﻟُـﻨَﺎ ِﻟ َ ْ
ہم جب کسی چيز کا اراده کرتے ہيں تو صرف ہمارا يہ کہہ دينا ہوتا ہے کہ ہو جا ،پس وه ہو
جاتی ہے )(١۔
٤٠۔ ١يعنی لوگوں کے نزديک قيامت کا ہونا ،کتنا بھی مشکل يا ناممکن ہو ،مگر ﷲ کے لئے تو
کوئی مشکل نہيں اسے زمين اور آسمان ڈھانے کے لئے مزدوروں ،انجينئروں اور مستريوں
اور ديگر آالت ووسائل کی ضرورت نہيں۔ اسے تو صرف کن کہنا ہے اس کے لفظ کن سے
ص ِر اَوْ ھُ َو اَ ْق َربُ ۭ◌ اِ ﱠن
ح ْالبَ َ
ٰپلک جھپکتے ميں قيامت برپا ہو جائے گی۔ ) َو َمآ اَ ْم ُر السﱠا َع ِة اِ ﱠال َكلَ ْم ِ
ّ
ﷲَ ع َٰلي ُكلﱢ َش ْي ٍء قَ ِد ْيرٌ( 16۔ النحل (77:قيامت کا معاملہ پلک جھپکتے يا اس سے بھی کم مدت
ميں واقع ہو جائے گا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا ِﰲ ٰ ّ ِ

اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ُﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮا ﻟ َ ُﻨ َﺒ ّ ِﻮﺋَﳯَّ ُ ْﻢ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ ۭ َو َ َﻻ ْﺟ ُﺮ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة اَ ْﻛ َ ُﱪ ۘ ﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 41
جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ﷲ کی راه ميں ترک وطن کيا ہے ) (١ہم انہيں بہتر
سے بہتر ٹھکانا دنيا ميں عطا فرمائيں گے ) (٢اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بﮍا ہے (٣) ،کاش
کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔
٤١۔ ١ہجرت کا مطلب ہے ﷲ کے دين کے لئے ﷲ کی رضا کی خاطر اپنا وطن ،اپنے رشتہ دار
اور دوست احباب چھوڑ کر ايسے عالقے ميں چلے جانا جہاں آسانی سے ﷲ کے دين پر عمل
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ہو سکے۔ اس آيت ميں ان ہی مہاجرين کی فضيلت بيان فرمائی گئی ہے ،يہ آيت عام ہے جو تمام
مہاجرين کو شامل ہے اور يہ بھی احتمال ہے کہ يہ ان مہاجرين کے بارے ميں نازل ہوئی جو
اپنی قوم کی ايذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد عورتوں سميت ايک
سو يا اس سے زياده تھی ،جن ميں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ۔ دختر رسول حضرت
رقيہ بھی تھيں۔
٤١۔ ٢اس سے رزق طيب اور بعض نے مدينہ مراد ليا ہے ،جو مسلمانوں کا مرکز بنا ،امام ابن
کثير فرماتے ہيں کہ دونوں قولوں ميں منافات نہيں ہے۔ اس لئے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار
اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی ،ﷲ ٰ
تعالی نے دنيا ميں ہی انہيں نعم البدل عطا فرما ديا۔
رزق طيب بھی ديا اور پورے عرب پر انہيں اقتدار و تمکن عطا فرمايا۔
٤١۔  ٣حضرت عمر نے جب مہاجرين و انصار کے وظيفے مقرر کئے تو ہر مہاجر کو وظيفہ
ک ّٰ
ﷲُ فِی ال ﱡد ْنيَا ' يہ وه ہے جس کا ﷲ نے دنيا ميں وعده کيا ہے '۔
ديتے ہوئے فرمايا۔ ھَ َذا َما َو َع َد َ
وما ادخر لک فی اآلخرة افضل۔ اور آخرت ميں تيرے ليے جو ذخيره ہے وه اس سے کہييں بہتر
ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻ َ ُﱪ ْوا َوﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّ ُﳇ ْﻮ َن 42
وه جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ

يح ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻓَ ْﺴ َٔـﻠُ ْﻮٓا َا ْﻫ َﻞ ِّاذل ْﻛ ِﺮ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 43
كل ِا َّﻻ ِر َﺟ ًﺎﻻ ﻧ ُّْﻮ ِ ْ ٓ
آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھيجتے رہے ،جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس اگر
تم نہيں جانتے تو اہل علم سے دريافت کرلو )(١۔
٤٣۔ ١اَ ْھ ُل ال ﱢذ ْکر سے مراد اہل کتاب ہيں جو پچھلے انبياء اور ان کی تاريخ سے واقف تھے۔
مطلب يہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھيجے ،وه انسان ہی تھے اس لئے محمد رسول ﷲ
بھی اگر انسان ہيں تو يہ کوئی نئی بات نہيں کہ تم ان کی بشريت کی وجہ سے ان کی رسالت کا
انکار کر دو۔ اگر تمہيں شک ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لو کہ پچھلے انبياء بشر تھے يا مالئکہ؟
اگر وه فرشتے تھے تو پھر بيشک انکار کر دينا ،اگر وه بھی انسان ہی تھے تو پھر محمد رسول
ﷲ کی رسالت کا محض بشريت کی وجہ سے انکار کيوں؟
ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو ُّاﻟﺰﺑُ ِﺮ ۭ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِّاذل ْﻛ َﺮ ِﻟ ُﺘ َﺒ ِ ّ َﲔ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َﻣﺎ ﻧُ ّ ِﺰ َل ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َوﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن 44
دليلوں اور کتابوں کے ساتھ ،يہ ذکر )کتاب( ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب
جو نازل فرمايا گيا ہے آپ اسے کھول کھول کر بيان کر ديں ،شايد کہ وه غور و فکر کريں۔

اهلل ﲠِ ِ ُﻢ ْ َاﻻ ْر َض َا ْو َ ْاي ِﺗﳱَ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ۙ 45
َاﻓَ َﺎ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻣ َﻜ ُﺮوا اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت َا ْن َّ ْﳜ ِﺴ َﻒ ٰ ّ ُ
بدترين داؤ پيچ کرنے والے کيا اس بات سے بےخوف ہوگئے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی انہيں زمين ميں
دھنسا دے يا ان کے پاس ايسی جگہ سے عذاب آجائے جہاں کا انہيں وہم وگمان بھی نہ ہو۔

َا ْو َ ْايﺧ َُﺬ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺗَ َﻘﻠُّﳢِ ِ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ُ ْﱒ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ۙ 46
يا انہيں چلتے پھرتے پکﮍلے ) (١يہ کسی صورت ميں ﷲ ٰ
تعالی کو عاجز نہيں کر سکتے۔
٤٦۔ ١اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہيںً ،
مثال١ ،۔ جب تم تجارت اور کاروبار کے لئے سفر پر
جاؤ٢،۔ جب تم کاروبار کو فروغ دينے کے لئے مختلف حيلے اور طريقے اختيار کرو٣،۔ يا
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رات کو آرام کرنے کے لئے اپنے بستروں پر جاؤ۔ يہ تَقَلﱡب کے مختلف مفہوم ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی جب
چاہے ان صورتوں ميں بھی تمہارا مواخذا کر سکتا ہے۔
َا ْو َ ْايﺧ َُﺬ ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ َﲣ َُّــﻮ ٍف ۭ ﻓَ ِﺎ َّن َرﺑ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺮ ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 47
يا انہيں ڈرا دھمکا کر پکﮍ لے ) (١پس يقينا ً تمہارا پروردگار ٰ
اعلی شفقت اور انتہائی رحم واال
ہے )(٢۔
٤٧۔ ١نخوف کا يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ہی دل ميں عذاب اور مواخذے کا ڈر
ہو۔ جس طرح بعض دفعہ انسان کسی بﮍے گناه کا ارتکاب کر بيٹھتا ہے ،تو خوف محسوس کرتا
ہے کہ کہيں ﷲ ميری گرفت نہ کر لے چنانچہ بعض دفعہ اس طرح مؤاخذه ہوتا ہے۔
٤٧۔ ٢کہ وه گناہوں پر فوراً مواخذه نہيں کرتا بلکہ مہلت ديتا ہے اور اس مہلت سے بہت سے
لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفيق بھی نصيب ہو جاتی ہے۔
ﳾ ٍء ﻳ َّ َﺘ َﻔﻴَّ ُﺆا ِﻇ ٰﻠ ُ ٗهل َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ َواﻟﺸَّ َﻤﺎۗﯨﻞِ ُﲭَّﺪً ا ِ ّ ٰ ّ ِهلل َو ُ ْﱒ ٰد ِﺧ ُﺮ ْو َن 48
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا ِا ٰﱃ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
ِٕ
کيا انہوں نے ﷲ کی مخلوق ميں سے کسی کو بھی نہيں ديکھا؟ کہ اس کے سائے دائيں بائيں
جھک جھک کر ﷲ ٰ
تعالی کے سامنے سر بسجود ہوتے اور عاجزی کا اظہار کرتے ہيں )(١۔
٤٨۔ ١ﷲ ٰ
تعالی کی عظمت و کبريائی اور اس کی جاللت شان کا بيان ہے کہ ہرچيز اس کے
سامنے جھکی ہوئی اور مطيع ہے۔ جمادات ہوں يا حيوانات يا جن و انسان اور مالئکہ۔ ہر وه
چيز جس کا سايہ ہے اور اس کا سايہ دائيں بائيں جھکتا ہے تو وه صبح و شام اپنے سائے کے
ساتھ ﷲ کو سجده کرتی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہيں جب سورج ڈھلتا ہے تو ہرچيز ﷲ کے
سامنے سجده ريز ہو جاتی ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣ ْﻦ َداۗﺑَّـ ٍﺔ َّواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِﱪ ُْو َن 49}اﻟﺴﺠﺪە{
َو ِ ٰ ّ ِهلل ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ َﻣﺎ ِﰲ َّ
ِٕ
يقينا ً آسمان و زمين کے کل جاندار اور تمام فرشتے ﷲ ٰ
تعالی کے سامنے سجدے کرتے ہيں اور
ذرا بھی تکبر نہيں کرتے۔
۞
َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬ ِْﻢ َوﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن َﻣﺎ ﻳُ ْﺆ َﻣ ُﺮ ْو َن 50 ۧ
اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ،کپکپاتے رہتے ہيں ) (١اور جو حکم مل جائے اس کی
تعميل کرتے ہيں )(٢۔
٥٠۔ ١ﷲ کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہيں۔
٥٠۔ ٢ﷲ کے حکم سے سرتابی نہيں کرتے بلکہ جس کا حکم ديا جاتا ہے ،بجا التے ہيں ،جس
سے منع کيا جاتا ہے ،اس سے دور رہتے ہيں۔
اهلل َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوٓا ِا ٰﻟـﻬ ْ َِﲔ اﺛْـﻨَ ْ ِﲔ ۚ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻫ َُﻮ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ۚ ﻓَ ِﺎ َّاي َي ﻓَ ْﺎر َﻫ ُﺒ ْﻮ ِن 51
َوﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو صرف وہی اکيال ہے ) (١پس تم سب
ميرا ہی ڈر خوف رکھو۔
٥١۔ ١کيونکہ ﷲ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہيں۔ اگر آسمان وزمين ميں دو معبود ہوتے تو
نظام عالم قائم ہی نہيں ره سکتا تھا يہ فساد اور خرابی کا شکار ہو چکا ہوتا۔ جب کائنات کا خالق
ايک ہے اور وہی بال شرکت غير تمام کائنات کا نظم و نسق چال رہا ہے تو معبود بھی صرف
وہی ہے جو اکيال ہے۔ دو يا دو سے زياده نہيں ہيں۔
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اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َ ُهل ّ ِادل ْﻳ ُﻦ َو ِاﺻ ًﺒﺎ ۭ َاﻓَﻐ ْ ََﲑ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 52
َو َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت الزم ہے (١) ،کيا پھر
تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟۔
اصب کے معنی ہميشگی کے ہيں ' ان کے
٥٢۔ ١اسی کی عبادت و اطاعت دائمی اور الزم ہے َو ِ
لئے عذاب ہے ہميشہ کا ' اور اس کا وہی مطلب ہے جو دوسرے مقامات پر بيان کيا گيا ہے۔ '
پس ﷲ کی عبادت کرو ،اسی کے لئے بندگی کو خالص کرتے ہوئے ،خبردار! اسی کے لئے
خالص بندگی ہے '۔
َو َﻣﺎ ﺑ ُ ِْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻧ ّ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ﻓَ ِﻤ َﻦ ٰ ّ ِ

اﻟﴬ ﻓَ ِﺎﻟ َ ْﻴ ِﻪ َ ْﲡــــَٔ ُــﺮ ْو َن ۚ 53
اهلل ُ َّﰒ ِا َذا َﻣ َّﺴ ُ ُﲂ ُّ ُّ
تمہارے پاس جتنی بھی نعمتيں ہيں سب اسی کی دی ہوئی ہيں (١) ،اب بھی جب تمہيں کوئی
مصيبت پيش آجائے تو اسی کی طرف نالہ اور فرياد کرتے ہو )(٢۔
٥٣۔ ١جب سب نعمتوں کا دينے واال صرف ايک ﷲ ہے تو پھر عبادت کسی اور کی کيوں؟
٥٣۔ ٢اس کا مطلب يہ ہے کہ ﷲ کے ايک ہونے کا عقيده قلب و جدان کی گہرائيوں ميں راسخ
ہے جو اس وقت ابھر کر سامنے آ جاتا ہے جب ہر طرف سے مايوسی کے بادل گہرے ہو جاتے
ہيں۔
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۙ 54

اﻟﴬ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ِا َذا ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ ْ ِ
ُ َّﰒ ِا َذا َﻛﺸَ َﻒ ُّ َّ
اور جہاں اس نے وه مصيبت تم سے دفع کر دی تم ميں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک
کرنے لگ جاتے ہيں۔
ِﻟ َﻴ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ۭ ﻓَﺘَ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا ۣ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 55
کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کريں۔ ) (١اچھا کچھ فائده اٹھالو آخرکار تمہيں معلوم ہو
ہی جائيگا )(٢
٥٥۔ ١ليکن انسان بھی کتنا ناشکرا ہے کہ تکليف )بيماری ،تنگ دستی اور نقصان وغيره( کے
دور ہوتے ہی وه پھر رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔
ُ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
ار( 14۔
٥٥۔ ٢يہ اس طرح ہی ہے جيسے اس سے قبل فرمايا تھا) ،قلْ تَ َمتعُوْ ا فَاِ ﱠن َم ِ
ص ْي َرك ْم اِلى الن ِ
ابراہيم (30:چند روزه زندگی ميں فائده اٹھالو! باآلخر تمہارا ٹھکانا جہنم ہے۔
َو َ ْﳚ َﻌﻠُ ْﻮ َن ِﻟ َﻤﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ ِّﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ۭ اتَ ٰ ّ ِهلل ﻟَﺘُ ْﺴ َٔـﻠُ َّﻦ َ َّﲻﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن 56
اور جسے جانتے بو جھتے بھی نہيں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی ميں سے مقرر کرتے
ہيں (١) ،وﷲ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کيا جائے گا )(٢۔
٥٦۔ ١يعنی جن کو يہ حاجت روا ،مشکل کشا اور معبود سمجھتے ہيں ،وه پتھر کی مورتياں ہيں
يا جنات و شياطين ہيں ،جن کی حقيقت کا ان کو علم ہی نہيں۔ اسی طرح قبروں ميں مدفون لوگوں
کی حقيقت بھی کوئی نہيں جانتا کہ ان کے ساتھ وہاں کيا معاملہ ہو رہا ہے؟ وه ﷲ کے پسنديده
افراد ميں ہيں يا کسی دوسری فہرست ميں؟ ان باتوں کو کوئی نہيں جانتا ليکن ان ظالم لوگوں نے
ان کی حقيقت سے ناآشنا ہونے کے باوجود ،انہيں ﷲ کا شريک ٹھہرا رکھا ہے اور ﷲ کے دئيے
ہوئے مال ميں سے ان کے ليے بھی نذر ونياز کے طور پر حصہ مقرر کرتے ہيں بلکہ ﷲ کا
حصہ ره جائے تو بيشک ره جائے ان کے حصے ميں کمی نہيں کرتے جيسا کہ سورة االنعام
ميں بيان کيا گيا ہے۔
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٥٦۔ ٢تم جو ﷲ پر افترا کرتے ہو کہ اس کا شريک يا شرکا ہيں ،اس کی بابت قيامت والے دن تم
سے پوچھا جائے گا۔
َو َ ْﳚ َﻌﻠُ ْﻮ َن ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﺒﻨٰ ِﺖ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ ۙ َوﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻳ َ ْﺸـﳤَ ُ ْﻮ َن 57
اور وه ﷲ سبحانہ و ٰ
تعالی کے لئے لﮍکياں مقرر کرتے ہيں اور اپنے لئے وه جو اپنی خواہش
کے مطابق ہو )(١
٥٧۔ ١عرب کے بعض قبيلے )خزاعہ اور کنانہ( فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے
کہ يہ ﷲ کی بيٹياں ہيں۔ يعنی ايک ظلم تو يہ کيا کہ ﷲ کی اوالد قرار دی۔ جب کہ اس کی کوئی
اوالد نہيں۔ پھر اوالد بھی مونث ،جسے وه اپنے لئے پسند ہی نہيں کرتے ﷲ کے لئے اسے پسند
کيا ،جسے دوسرے مقام پر فرمايا ' کيا تمہارے لئے بيٹے اور اس کے لئے بيٹياں؟ يہ تو بﮍی
بھونڈی تقسيم ہے ' يہاں فرمايا کہ تم تو يہ خواہش رکھتے ہو کہ بيٹے ہوں ،بيٹی کوئی نہ ہو۔
ُﴩ َا َﺣﺪُ ُ ْﱒ ِاب ْ ُﻻﻧ ْٰﱺ َﻇ َّﻞ َو ْ ُهج ٗﻪ ُﻣ ْﺴ َﻮدًّا َّوﻫ َُﻮ َﻛ ِﻈ ْ ٌﲓ ۚ 58

َوِا َذا ﺑ ِ ّ َ
ان ميں سے جب کسی کو لﮍکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہره سياه ہو جاتا ہے اور دل
ہی دل ميں گھٹنے لگتا ہے
اﻟﱰ ِاب ۭ َا َﻻ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ َ ْﳛ ُ ُﳬ ْﻮ َن 59
ُﴩ ِﺑ ٖﻪ ۭ َاﻳُ ْﻤ ِﺴ ُﻜ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ﻫ ُْﻮ ٍن َا ْم ﻳَﺪُ ُّﺳ ٗﻪ ِﰲ ُّ َ
ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰارى ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْ ۗﻮ ِء َﻣﺎ ﺑ ِ ّ َ
اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کيا اس کو ذلت کے
ساتھ لئے ہوئے ہی رہے يا اسے مٹی ميں دبا دے ،آه! کيا ہی برے فيصلے کرتے ہيں؟ )(١
٥٩۔ ١يعنی لﮍکی کی والدت کی خبر سن کر ان کا تو يہ حال ہوتا ہے جو مذکور ہوا ،اور ﷲ کے
لئے بيٹياں تجويز کرتے ہيں۔ کيسا برا يہ فيصلہ کرتے ہيں ،يہاں يہ نہ سمجھا جائے کہ ﷲ ٰ
تعالی
بھی لﮍکوں کے مقابلے ميں لﮍکی کو حقير اور کم تر سمجھتا ہے ،نہيں ﷲ کے نزديک لﮍکے
اور لﮍکی ميں کوئی تميز نہيں ہے نہ جنس کی نبياد پر حقارت اور برتری کا تصور اس کے ہاں
ہے يہاں تو صرف عربوں کی اس نا انصافی اور سراسر غير معقول رويے کی وضاحت
مقصود ہے جو انہوں نے ﷲ کے ساتھ اختيار کيا تھا درآں حاليکہ ﷲ کی برتری اور فوقيت کے
وه بھی قائل تھے جس کا منطقی نتيجہ تو يہ تھا کہ جو چيز يہ اپنے ليے پسند نہيں کرتے ،ﷲ
کے ليے بھی اسے تجويز نہ کرتے ليکن انہوں نے اس کے برعکس کيا۔ يہاں صرف اسی نا
انصافی کی وضاحت کی گئی ہے۔

اﻟﺴ ْﻮ ِء ۚ َو ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻤﺜَ ُﻞ ْ َاﻻ ْﻋ ٰﲆ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ۧ 60
ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َﻣﺜ َُﻞ َّ
آخرت پر ايمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے ) (١ﷲ کے لئے تو بہت ہی بلند صفت
ہے ،وه بﮍا ہی غالب اور با حکمت ہے )(٢۔
٦٠۔ ١يعنی کافروں کے برے اعمال بيان کئے گئے ہيں انہيں کے لئے بری مثال يا صفت ہے
يعنی جہل اور کفر کی صفت۔ يا يہ مطلب ہے کہ ﷲ کی جو بيوی اور اوالد يہ ٹھہراتے ہيں ،يہ
بری مثال ہے جو يہ منکرين آخرت ﷲ کے لئے بيان کرتے ہيں۔
٦٠۔ ٢يعنی اس کی ہر صفت ،مخلوق کے مقابلے ميں ٰ
اعلی و برتر ہے ،مثالً اس کا علم و سيع
ہے ،اس کی قدرت ال متناہی ہے ،اس کی جود و عطا بےنظير ہے۔ و ٰ
علی ہذا القياس يا يہ مطلب
ہے کہ وه قادر ہے ،خالق ہے۔ رازق ہے اور سميع و بصير ہے وغيره )فتح القدير( يا بری مثال
کا مطلب نقص کوتاہی ہے اور مثل اعلی کا مطلب کمال مطلق ہر لحاظ سے ﷲ کے ليے ہے۔
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اهلل اﻟﻨَّ َﺎس ﺑ ُِﻈﻠْ ِﻤﻬ ِْﻢ َّﻣﺎ ﺗَ َﺮكَ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ َﺆ ِّﺧ ُﺮ ُ ْﱒ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َا َﺟﻠُﻬُ ْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ُﺮ ْو َن َﺳﺎﻋَ ًﺔ َّو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺪ ُﻣ ْﻮ َن 61
َوﻟ َ ْﻮ ﻳُ َﺆا ِﺧ ُﺬ ٰ ّ ُ
اگر لوگوں کے گناه پر ﷲ ٰ
تعالی ان کی گرفت کرتا تو روئے زمين پر ايک بھی جاندار باقی نہ
رہتا ) (١ليکن وه تو انہيں ايک وقت مقرر تک ڈھيل ديتا ہے ) (٢جب ان کا وه وقت آجاتا ہے تو
وه ايک ساعت نہ پيچھے ره سکتے ہيں اور نہ آگے بﮍھ سکتے ہيں۔
٦١۔ ١يہ اس کی نرم دلی ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہے کہ وه اپنی نافرمانياں
ديکھتا ہے ليکن پھر بھی وه اپنی نعمتيں سلب کرتا ہے نہ فوری مواخذه ہی کرتا ہے حاالنکہ اگر
ارتکاب معصيت کے ساتھ ہی وه مواخذه کرنا شروع کر دے تو ظلم اور معصيت اور کفر اور
شرک اتنا عام ہے کہ روئے زمين پر کوئی جاندار باقی نہ رہے کيونکہ جب برائی عام ہو جائے
تو پھر عذاب عام ميں نيک لوگ بھی ہالک کر ديئے جاتے ہيں تاہم آخرت ميں وه عند ﷲ
سرخرو رہيں گے جيسا کہ حديث ميں وضاحت آتی ہے )مالحظۃ ہو صحيح بخاری۔ نمبر ٢١١٨۔
٦١۔ ٢يہ اس کی حکمت کا بيان ہے جس کے تحت وه ايک خاص وقت تک مہلت ديتا ہے تاکہ
ايک تو ان کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دوسرے ،ان کی اوالد ميں سے کچھ ايماندار نکل
آئيں۔
َو َ ْﳚ َﻌﻠُ ْﻮ َن ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ﻳَ ْﻜ َﺮﻫ ُْﻮ َن َوﺗ َِﺼ ُﻒ َاﻟْ ِﺴـﻨَﳤُ ُ ُﻢ ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َا َّن ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۭ َﻻ َﺟ َﺮ َم َا َّن ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟﻨَّ َﺎر َو َاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣ ْﻔ َﺮ ُﻃ ْﻮ َن 62
اور وه اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہيں ﷲ کے لئے ثابت کرتے ہيں ) (١اور ان کی زبانيں
جھوٹی باتيں بيان کرتی ہيں کہ ان کے لئے خوبی ہے ) (٢نہيں نہيں ،دراصل ان کے لئے آگ
ہے اور يہ دوزخيوں کے پيش رو ہيں )(٣۔
٦٢۔ ١يعنی بيٹياں۔ يہ تکرار تاکيد کے لئے ہے۔
٦٢۔ ٢يہ ان کی دوسری خرابی کا بيان ہے کہ وه ﷲ کے ساتھ نا انصافی کا معاملہ کرتے ہيں ان
کی زبانيں يہ جھوٹ بولتی ہيں کہ ان کا انجام اچھا ہے ،ان کے لئے بھالئياں ہيں اور دنيا کی
طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔
٦٢۔ ٣يعنی يقينا ً ان کا انجام ' اچھا ' ہے اور وه ہے جہنم کی آگ ،جس ميں وه دوزخيوں کے پيش
رو پہلے جانے والے ہوں گے۔ فَ َرط کے يہی معنی حديث سے بھی ثابت ہيں۔ نبی صلی ﷲ عليہ
ض ' )صحيح بخاری( ' ميں حوض کوثر پر تمہارا پيش
وسلم نے فرمايا ' اَ نَا فَ َرطُ ُک ْم َعلَی ْال َحوْ ِ
رو ہوں گا ' ايک دوسرے معنی ُمف َرطُوْ نَ کے يہ کئے گئے ہيں کہ انہيں جہنم ميں ڈال کر
فراموش کر ديا جائے گا۔
اتَ ٰ ّ ِهلل ﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰ ٓﱃ ُا َﻣ ٍﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ﻓَ َﺰﻳ َّ َﻦ ﻟ َ ُﻬ ُﻢ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَﻬ َُﻮ َو ِﻟﳱُّ ُ ُﻢ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 63
وﷲ! ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھيجے ليکن شيطان نے ان
کے اعمال بد ان کی نگاہوں ميں آراستہ کر ديئے ) (١وه شيطان آج بھی ان کا رفيق بنا ہوا ہے
) (٢اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔
٦٣۔ ١جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذيب کی جس طرح پيغمبر قريش مکہ
تيری تکذيب کر رہے ہيں۔
٦٣۔ ٢اَ ْليَوْ َم سے يا تو زمانہ دنيا مراد ہے ،جيسا کہ ترجمے سے واضح ہے ،يا اس سے مراد
آخرت ہے کہ وہاں بھی يہ ان کا ساتھی ہوگا۔ يعنی يہی شيطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراه
کيا ،آج وه ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہيں تکذيب رسالت پر مجبور کر رہا ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِا َّﻻ ِﻟ ُﺘـ َﺒ ِ ّ َﲔ ﻟَﻬُ ُﻢ َّ ِاذلي ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۙ َوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 64
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اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چيز کو واضح کر ديں
جس ميں وه اختالف کر رہے ہيں ) (١اور يہ ايمان داروں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔
٦٤۔ ١اس ميں نبی کا يہ منصب بيان کيا گيا کہ عقائد و احکام شرعيہ کے سلسلے ميں يہود و
انصاری کے درميان اور اسی طرح مجوسيوں اور مشرکين کے درميان اور ديگر اہل مذاہب
کے درميان جو باہم اختالف ہے ،اس کی اس طرح تفصيل بيان فرمائيں کہ حق اور باطل واضح
ہو جائے تاکہ لوگ حق کو اختيار اور باطل سے پرہيز کريں۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَﺎ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 65
َو ٰ ّ ُ
اهلل َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
اور ﷲ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کر ديتا ہے۔ يقينا ً
اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سنيں۔
ﻠﴩﺑ ْ َِﲔ 66
َوا َِّن ﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﻟ َ ِﻌ ْ َﱪ ًة ۭ ﻧ ُ ْﺴ ِﻘ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮ ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ﻓَ ْﺮ ٍث َّو َد ٍم ﻟ َّ َﺒﻨًﺎ ﺧَﺎ ِﻟ ًﺼﺎ َﺳﺎۗﯨﻐًﺎ ِﻟ ّ ٰ ّ ِ
ِٕ
تمہارے لئے تو چوپايوں ) (١ميں بھی بﮍی عبرت ہے کہ ہم تمہيں اس کے پيٹ ميں جو کچھ ہے
اسی ميں سے گوبر اور لہو کے درميان سے خالص دودھ پالتے ہيں جو پينے والوں کے لئے
سہتا پچتا ہے )(٢۔
٦٦۔ ١اَ ْن َعام )چوپائے( سے اونٹ ،گائے ،بکری )اور بھيﮍ ،دنبہ( مراد ہوتے ہيں۔
٦٦۔ ٢يہ چوپائے جو کچھ کھاتے ہيں ،معدے ميں جاتا ہے ،اسی خوراک سے دودھ ،خون ،گوبر
اور پيشاب بنتا ہے ،خون رگوں ميں اور دودھ تھنوں ميں اسی طرح گوبر اور پيشاب اپنے اپنے
مخرج ميں منتقل ہو جاتا ہے اور دودھ ميں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے اور نہ گوبر
پيشاب کی بدبو۔ سفيد اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہايت آسانی سے حلق سے نيچے اتر جاتا
ہے۔
َو ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ ٰﺮ ِت اﻟﻨَّ ِﺨ ْﻴﻞِ َو ْ َاﻻ ْﻋﻨَ ِﺎب ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو َن ِﻣ ْﻨ ُﻪ َﺳ َﻜ ًﺮا َّو ِر ْزﻗًﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 67
اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا ليتے ہو ) (١اور عمده روزی
بھی۔ جو لوگ عقل رکھتے ہيں ان کے لئے تو اس ميں بہت بﮍی نشانی ہے۔
٦٧۔ ١يہ آيت اس وقت اتری تھی جب شراب حرام نہيں تھی ،اس لئے حالل چيزوں کے ساتھ اس
کا بھی ذکر کيا گيا ہے ،ليکن اس ميں َس َکرً ا کے بعد ِر ْزقًا َح َسنًا ہے ،جس ميں اس بات کی
طرف اشاره ہے کہ شراب رزق حسن نہيں ہے۔ نيز يہ سورت مکی ہے۔ جس ميں شراب کے
بارے ناپسنديدگی کا اظہار ہے۔ پھر مدنی سورتوں ميں بتدريج اس کی حرمت نازل ہو گئی۔

َو َا ْو ٰىح َرﺑ ُّ َﻚ ِا َﱃ اﻟﻨَّ ْﺤﻞِ َا ِن َّ ِاﲣ ِﺬ ْي ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً َّو ِﻣ َﻦ اﻟﺸَّ َﺠ ِﺮ َو ِﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ ِﺮ ُﺷ ْﻮ َن ۙ 68
آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل ميں يہ بات ) (١ڈال دی کہ پہاڑوں ميں درختوں اور
لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی ٹٹيوں ميں اپنے گھر )چھتے( بنا۔
٦٨۔َ ١و َح ًی سے مراد الہام اور وه سمجھ بوجھ ہے جو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنی طبعی ضروريات کی
تکميل کے لئے حيوانات کو بھی عطا کی ہے۔
ُ َّﰒ ُ ِﳇ ْﻲ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﴍابٌ ُّﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ٌﻒ َاﻟْ َﻮاﻧ ُ ٗﻪ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﺷ َﻔﺎۗ ٌء ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن
ﰻ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت ﻓَ ْﺎﺳﻠُ ِ ْ
ﲄ ُﺳـ ُﺒ َﻞ َرﺑ ّ ِِﻚ ُذﻟُ ًﻼ ۭ َ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ْۢﻦ ﺑُ ُﻄ ْﻮﳖِ َﺎ َ َ
69
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اور ہر طرح کے ميوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں ميں چلتی پھرتی ره ،ان کے پيٹ سے
رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے (١) ،جس کے رنگ مختلف ہيں ) (٢اور جس ميں لوگوں کے
لئے شفا ) (٣ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس ميں بہت بﮍی نشانی ہے۔
٦٩۔ ١شہد کی مکھی پہلے پہاڑوں ميں ،درختوں ميں انسانی عمارتوں کی بلنديوں پر اپنا مسدس
خانہ اور چھتہ اس طرح بناتی ہے کہ درميان ميں کوئی شگاف نہيں رہتا۔ پھر وه باغوں،
جنگلوں ،واديوں اور پہاڑوں ميں گھومتی پھرتی ہے اور ہر قسم کے پھلوں کا جوس اپنے پيٹ
ميں جمع کرتی ہے اور پھر انہيں راہوں سے ،جہاں جہاں سے وه گزرتی ہے ،واپس لوٹتی ہے
اور اپنے چھتے ميں آ کر بيٹھ جاتی ہے ،جہاں اس کے منہ يا دبر سے وه شہد نکلتا ہے جسے
قرآن نے ' شراب ' سے تعبير کيا ہے۔ يعنی مشروب روح افزا۔
٦٩۔ ٢کوئی سرخ ،کوئی سفيد ،کوئی نيال اور کوئی زرد رنگ کا ،جس قسم کے پھلوں اور
کھيتوں سے وه خوراک حاصل کرتی ہے ،اسی حساب سے اس کا رنگ اور ذائقہ بھی مختلف
ہوتا ہے۔
٦٩۔ِ ٣شفَاء ميں تنکير تعظيم کے لئے ہے۔ يعنی بہت سے امراض کے لئے شہد ميں شفا ہے۔ يہ
نہيں کہ مطلقًا ہر بيماری کا عالج ہے۔ علمائے طب نے تشريح کی ہے کہ شہد يقينا ً ايک شفا
بخش قدرتی مشروب ہے۔ ليکن مخصوص بيماريوں کے لئے نہ کہ ہر بيماری کے لئے۔ حديث
ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو حلوا ميٹھی چيز اور شہد پسند تھا )صحيح البخاری،
کتاب االشربہ۔ باب شراب الحلواء والعسل( ايک دوسری روايت ميں ہے کہ آپ نے فرمايا تين
چيزوں ميں شفا ہے۔ فصد کھلوانے )پچھنے لگانے( ميں شہد کے پينے ميں اور آگ سے داغنے
ميں۔ ليکن ميں اپنی امت کو داغ لگونے سے منع کرتا ہوں۔ حديث ميں ايک واقعہ بھی آتا ہے
اسہال )دست( کے مرض ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے شہد پالنے کا مشوره ديا جس سے
مزيد فضالت خارج ہوئے اور گھر والے سمجھے کہ شايد مرض ميں اضافہ ہوگيا ہے پھر نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے تيسری مرتبہ فرمايا ﷲ سچا ہے
اور تيرے بھائی کا پيٹ جھوٹا ہے۔ جا اور اسے شہد پال چنانچہ تيسری مرتبہ ميں اسے شفائے
کاملہ حاصل ہو گئی۔
اهلل َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّ ُ ْ

اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ۧ 70
ﲄ َﻻ ﻳ َ ْﻌ َ َﲅ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِﻋ ْ ٍﲅ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ﯩﲂ َڐو ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳُّ َﺮ ُّد ِا ٰ ٓﱃ َا ْر َذلِ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ِﺮ ِﻟ َ ْ
َو ٰ ّ ُ
ـــــﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی ہی نے تم سب کو پيدا کيا وہی پھر تمہيں فوت کرے گا ،تم ميں ايسے بھی ہيں جو
بدترين عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہيں کہ بہت کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانيں )(١
بيشک ﷲ دانا اور توانا ہے۔
٧٠۔ ١جب انسان طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا
ہے اور بعض دفعہ عقل بھی ماؤف ،اور وه نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ يہی طويل عمر
ہے جس سے نبی نے بھی پناه مانگی ہے۔
اهلل ﻓَﻀَّ َﻞ ﺑ َ ْﻌﻀَ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ِﰲ ّاﻟﺮِزْ ِق ۚ ﻓَ َﻤﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻓُ ِّﻀﻠُ ْﻮا ﺑ َِﺮا ۗ ِ ّد ْي رِزْ ِﻗﻬ ِْﻢ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ ْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﺳ َﻮا ۗ ٌء ۭ َاﻓَ ِﺒ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل َ ْﳚ َﺤﺪُ ْو َن 71
َ sو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی ہی نے تم سے ايک کو دوسرے پر روزی ميں زيادتی دے رکھی ہے ،پس جنہيں
زيادتی دی گئی ہے وه اپنی روزی اپنے ما تحت غالموں کو نہيں ديتے کہ وه اور يہ اس ميں
برابر ہوجائيں ) (١تو کيا يہ لوگ ﷲ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہيں۔
٧١۔ ١يعنی جب تم اپنے غالموں کو اتنا مال اسباب دنيا نہيں ديتے کہ تمہارے برابر ہو جائيں تو
ﷲ ٰ
تعالی کب يہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو ،جو ﷲ ہی کے بندے اور غالم ہيں ﷲ کا
شريک اور اس کے برابر قرار دے دو ،اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے
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انسانوں ميں جو فرق پايا جاتا ہے وه ﷲ ٰ
تعالی کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے۔
جسے جبری قوانين کے ذريعے ختم نہيں کيا جاسکتا کہ اشتراکی نظام ميں ہے يعنی معاشی
مساوات کی غير فطری کوشش کی بجائے ہر کسی کو معاشی ميدان ميں کسب معاش کے لئے
مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع ميسر ہونے چاہيں۔
٧١۔٢کہ ﷲ کے دئيے ہوئے مال ميں سے غير ﷲ کے ليے نذر نياز نکالتے ہيں اور يوں کفران
نعمت کرتے ہيں۔
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ ۭ َاﻓَﺒِﺎﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َو ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َا ْز َوا ًﺟﺎ َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْز َواﺟِ ُ ْﲂ ﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ َو َﺣ َﻔﺪَ ًة َّو َر َزﻗَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ

اهلل ُ ْﱒ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ۙ 72
َو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے تم ميں سے ہی تمہاری بيوياں پيدا کيں اور تمہاری بيويوں سے
تمہارے لئے بيٹے اور پوتے پيدا کئے اور تمہيں اچھی اچھی چيزيں کھانے کو ديں۔ کيا پھر بھی
لوگ باطل پر ايمان الئيں گے؟ ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کريں گے۔
٧٢۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی اپنے انعامات کا تذکره کر کے جو آيت ميں مذکور ہيں ،سوال کر رہا ہے
کہ سب کچھ دينے واال تو ﷲ ہے ،ليکن يہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہيں اور
دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہيں۔
َوﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِ ُ

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ َّو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ۚ 73
كل ﻟَﻬ ُْﻢ ِر ْزﻗًﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اور وه ﷲ ٰ
تعالی کے سوا ان کی عبادت کرتے ہيں جو آسمانوں اور زمين سے انہيں کچھ بھی تو
روزی نہيں دے سکتے اور نہ قدرت رکھتے ہيں )(١۔
٧٣۔ ١يعنی ﷲ کو چھوڑ کر عبادت بھی ايسے لوگوں کی کرتے ہيں جن کے پاس کسی چيز کا
اختيار نہيں۔
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 74
َﴬﺑُ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻓَ َﻼ ﺗ ْ ِ
تعالی کے لئے مثاليں مت بناؤ ) (١ﷲ ٰ
پس ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے اور تم نہيں جانتے۔
٧٤۔ ١جس طرح مشرکين مثاليں ديتے ہيں کہ بادشاه سے ملنا ہو يا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی
براه راست بادشاه سے نہيں مل سکتا ہے۔ پہلے اسے بادشاه کے مقربين سے رابطہ کرنا پﮍتا ہے
تب کہيں جا کر بادشاه تک اس کی رسائی ہوتی ہے اسی طرح ﷲ کی ذات بھی بہت اعلی اور
اونچی ہے۔ اس تک پہنچنے کے ليے ہم ان معبودوں کو ذريعہ بناتے ہيں يا بزرگوں کا وسيلہ
پکﮍتے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،تم ﷲ کو اپنے پر قياس مت کرو نہ اس قسم کی مثاليں دو۔ اس
ليے کہ وه تو واحد ہے ،اس کی کوئی مثال ہی نہيں ہے۔ پھر بادشاه نہ تو عالم الغيب ہے ،نہ
حاضر و ناظر نہ سميع وبصير۔ کہ وه بغير کسی ذريعے کے رعايا کے حاالت وضروريات سے
آگاه ہو جائے جب کہ ﷲ ٰ
تعالی تو ظاہر وباطن اور حاضر غائب ہرچيز کا علم رکھتا ہے ،رات
کی تاريکيوں ميں ہونے والے کاموں کو بھی ديکھتا ہے اور ہر ايک کی فرياد سننے پر بھی
قادر ہے۔ بھال ايک انسانی بادشاه اور حاکم کا ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ کيا مقابلہ اور موازنہ؟
ﴎا َّو َ ْهج ًﺮا ۭ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ٗﻮ َن ۭ َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ
ﴐ َب ٰ ّ ُ
ََ
ﳾ ٍء َّو َﻣ ْﻦ َّر َز ْﻗ ٰﻨ ُﻪ ِﻣﻨَّﺎ رِزْ ﻗًﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ﻓَﻬ َُﻮ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻖ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ِ ًّ
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ َﻋ ْﺒﺪً ا َّﻣ ْﻤﻠُ ْﻮ ًﰷ َّﻻ ﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر ﻋَ ٰﲇ َ ْ
ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 75
ﷲ ٰ
تعالی ايک مثال بيان کرتا ہے کہ ايک غالم ہے دوسرے کی ملکيت کا ،جو کسی بات کا
اختيار نہيں رکھتا اور ايک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی
ہے ،جس ميں سے چھپے کھلے خرچ کرتا ہے۔ کيا يہ سب برابر ہو سکتے ہيں؟ ) (١ﷲ ٰ
تعالی
ہی کے لئے سب تعريف ہے ،بلکہ ان ميں سے اکثر نہيں جانتے۔
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٧٥۔ ١بعض کہتے ہيں کہ يہ غالم اور آزاد کی مثال ہے کہ پہال شخص غالم اور دوسرا آزاد
ہے۔ يہ دونوں برابر نہيں ہو سکتے بعض کہتے ہيں کہ يہ مومن اور کافر کی مثال ہے۔ پہال کافر
اور دوسرا مومن ہے۔ يہ برابر نہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ ﷲ ٰ
تعالی اور بت )معبودان باطلہ( کی
مثال ہے ،پہلے سے مراد بت اور دوسرے سے ﷲ ہے۔ يہ دونوں برابر نہيں ہو سکتے مطلب
يہی ہے کہ ايک غالم اور آزاد ،باوجود اس بات کے کہ دونوں انسان ہيں ،دونوں ﷲ کی مخلوق
ہيں اور بھی بہت سی چيزيں دونوں کے درميان مشترکہ ہيں ،اس کے باوجود رتبہ اور شرف
اور فضل و منزلت ميں تم دونوں کو برابر نہيں سمجھتے تو ﷲ ٰ
تعالی اور پتھر کی ايک مورتی
يہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہيں۔
ﳾ ٍء َّوﻫ َُﻮ َ ٌّ
ﰻ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻮ ٰﻟﯩ ُﻪ ۙ َاﻳْﻨَـ َﻤﺎ ﻳُ َﻮ ِ ّ ْهج ُّﻪ َﻻ َ ْاي ِت ِﲞ ْ ٍَﲑ ۭﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮ ْي ﻫ َُﻮ ۙ َو َﻣ ْﻦ َّ ْاي ُﻣ ُﺮ ِابﻟْ َﻌﺪْ لِ ۙ َوﻫ َُﻮ
ﴐ َب ٰ ّ ُ
َو َ َ
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ َّر ُﺟﻠَ ْ ِﲔ َا َﺣﺪُ ُ َﳘﺎ ٓ َا ْﺑ َ ُﲂ َﻻ ﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر ﻋَ ٰﲇ َ ْ
ﻋَ ٰﲇ َِ

ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ ۧ 76
ﷲ ٰ
تعالی ايک اور مثال بيان فرماتا ہے ) (١دو شخصوں کی ،جن ميں سے ايک تو گونگا ہے
اور کسی چيز پر اختيار نہيں رکھتا بلکہ وه اپنے مالک پر بوجھ ہے کہيں بھی اسے بھيج دو
کوئی بھالئی نہيں التا ،کيا يہ اور وه جو عدل کا حکم ديتا ہے ) (٢اور ہے بھی سيدھی راه پر،
برابر ہو سکتے ہيں؟
٧٦۔ ١يہ ايک اور مثال ہے جو پہلے سے زياده واضح ہے۔
٧٦۔ ٢اور ہر کام کرنے پر قادر ہے کيونکہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سيدھی
راه يعنی دين اور سيرت صالحہ پر۔ يعنی کمی بيشی سے پاک۔ جس طرح يہ دونوں برابر نہيں،
اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی اور وه چيزيں ،جن کو لوگ ﷲ کا شريک ٹھہراتے ہيں ،برابر نہيں ہو
سکتے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 77
ﴫ َا ْو ﻫ َُﻮ َا ْﻗ َﺮ ُب ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ِا َّﻻ َﳇَ ْﻤ ِﺢ اﻟْ َﺒ َ ِ
ﰻ َْ
َو ِ ٰ ّ ِهلل ﻏَ ْﻴ ُﺐ َّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻣ ُﺮ َّ
آسمانوں اور زمين کا غيب صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی کو معلوم ہے ) (١اور قيامت کا امر تو ايسا ہی
ہے جيسے آنکھ کا جھپکنا ،بلکہ اس سے بھی زياده قريب۔ بيشک ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے
)(٢۔
٧٧۔ ١يعنی آسمان اور زمين ميں جو چيزيں غائب ہيں اور وه بيشمار ہيں اور انہی ميں قيامت کا
علم ہے۔ ان کا علم ﷲ کے سوا کسی کو نہيں۔ اس لئے عبادت کے الئق بھی صرف ايک ﷲ ہے
نہ کہ وه پتھر کے بت جن کو کسی چيز کا علم نہيں نہ وه کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر
ہيں۔
٧٧۔ ٢يعنی اس کی قدرت کاملہ کی دليل ہے کہ وسيع وعريض کائنات اس کے حکم سے پلک
جھپکنے ميں بلکہ اس سے بھی کم لمحے ميں تباه برباد ہو جائے گی۔ يہ بات بطور مبالغہ نہيں
ہے بلکہ ايک حقيقت واقعہ ہے کيونکہ اس کی قدرت غير متناہی ہے۔ جس کا ہم اندازه نہيں کر
سکتے ،اس کے ايک لفظ ُک ْن سے سب کچھ ہو جاتا ہے جو وه چاہتا ہے۔ تو يہ قيامت بھی اس
کے ُک ْن)ہو جا( کہنے سے برپا ہو جائے گی۔
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ َﺎر َو ْ َاﻻ ْﻓـﺪَ َة ۙ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن 78
َو ٰ ّ ُ
اهلل َاﺧ َْﺮ َﺟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑُ ُﻄ ْﻮ ِن ُا َّﻣﻬٰ ِﺘ ُ ْﲂ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﺷَ ـ ْﻴ ًٔـﺎ ۙ َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ َّ
ِٕ
ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں تمہاری ماؤں کے پيٹوں سے نکاال ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہيں جانتے
تھے (١) ،اسی نے تمہارے کان اور آنکھيں اور دل بنائے ) (٢کہ تم شکر گزاری کرو )(٣۔
٧٨۔َ ١ش ْيئًا ،نکره ہے تم کچھ نہيں جانتے تھے ،نہ نيکی و بد بختی کو ،نہ فائدے اور نقصان کو۔
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٧٨۔ ٢تاکہ کانوں کے ذريعے تم آوازيں سنو ،آنکھوں کے ذريعے سے چيزوں کو ديکھو اور
دل ،يعنی عقل )کيونکہ عقل کا مرکز دل ہے( دی ،جس سے چيزوں کے درميان تميز کر سکو
اور نفع نقصان پہچان سکو ،جوں جوں انسان بﮍا ہوتا ہے ،اس کی عقل و حواس ميں بھی اضافہ
حتی کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی يہ
ہوتا جاتا ہےٰ ،
حتی کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہيں۔
صالحيتيں بھی قوی ہو جاتی ہيںٰ ،
ٰ
٧٨۔ ٣يعنی يہ صالحيتيں اور قوتيں ﷲ تعالی نے اس لئے عطا کی ہيں کہ انسان ان عضا و
جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے ﷲ ٰ
تعالی راضی ہو جائے۔ ان سے ﷲ کی عبادت و
اطاعت کرے۔ يہی ﷲ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے حديث ميں آتا ہے ' ميرا بنده جن چيزوں
کے ذريعے ميرا قرب حاصل کرتا ہے ان ميں سب سے محبوب وه چيزيں ہيں جو ميں نے اس
پر فرض کی ہيں۔ عالوه ازيں نوافل کے ذريعے سے بھی وه ميرا قرب حاصل کرنے کی سعی
کرتا ہے۔ حتی کہ ميں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب ميں اس سے محبت کرنے
لگ جاتا ہوں تو ميں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وه سنتا ہےآنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وه
ديکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وه پکﮍتا ہے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وه چلتا ہے اور
اگر وه مجھ سے سوال کرتا ہے تو ميں اسے ديتا ہوں اور مجھ سے کسی چيز سے پناه طلب
کرتا ہے تو ميں اسے پناه ديتا ہوں۔ تنبيہ :اس حديث کا بعض لوگ غلط مطلب لے کر اولياء ﷲ
کو خدائی اختيارات کا حامل باور کراتے ہيں۔ حاالنکہ حديث کا مطلب يہ ہے کہ جب بنده اپنی
اطاعت و عباد ﷲ کے ليے خالص کر ليتا ہے تو اس کا ہر کام صرف ﷲ کی رضا کے کے ليے
ہوتا ہے ،وه اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آنکھوں سے وہی چيز ديکھتا ہے جس کی
ﷲ نے اجازت دی ہے ،جس چيز کو ہاتھ سے پکﮍتا ہے يا پيروں سے چل کر اس کی طرف جاتا
ہے تو وہی چيز ہوتی ہے جس کو شريعت نے روا رکھا ہے وه ان کو ﷲ کی نافرمانی ميں
استعمال نہيں کرتا بلکہ صرف اطاعت ميں استعمال کرتا ہے۔
َاﻟَ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا ِا َﱃ َّ
اهلل ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 79
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۭ َﻣﺎ ﻳُ ْﻤ ِﺴ ُﻜﻬ َُّﻦ ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
اﻟﻄ ْ ِﲑ ُﻣ َﺴﺨ َّٰﺮ ٍت ِ ْﰲ َﺟ ّ ِﻮ َّ
کيا ان لوگوں نے پرندوں کو نہيں ديکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا ميں ہيں ،جنہيں بجز ﷲ ٰ
تعالی
کے کوئی اور تھامے ہوئے نہيں (١) ،بيشک اس ميں ايمان النے والے لوگوں کيلئے بﮍی
نشانياں ہيں۔
ٰ
٧٩۔ ١يہ ﷲ تعالی ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہيں اپنے دوش
پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی۔
اهلل َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُ ْﲂ َﺳ َﻜﻨًﺎ َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُﺟﻠُ ْﻮ ِد ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﺨﻔُّ ْﻮﳖَ َﺎ ﻳ َ ْﻮ َم َﻇ ْﻌ ِﻨ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻮ َم ِاﻗَﺎ َﻣ ِﺘ ُ ْﲂ ۙ َو ِﻣ ْﻦ َا ْﺻ َﻮا ِﻓﻬَﺎ َو َا ْو َاب ِرﻫَﺎ َو َا ْﺷ َﻌ ِﺎر َﻫﺎ ٓ َا َاثاثً َّو َﻣﺘَﺎﻋًﺎ
َو ٰ ّ ُ
ِا ٰﱃ ِﺣ ْ ٍﲔ 80
اور ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے گھروں ميں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے
لئے چوپايوں کی کھالوں کے گھر بنا ديئے ہيں ،جنہيں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن
اور اپنے ٹھہرنے کے دن بھی (١) ،اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت
سے سامان اور ايک وقت مقرره تک کے لئے فائده کی چيزيں بنائيں )(٢۔
٨٠۔ ١يعنی چمﮍے کے خيمے ،جنہيں تم سفر ميں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو ،اور جہاں
ضرورت پﮍتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے کو محفوط کر ليتے ہو۔
ْ
َ
٨٠۔ ٢اَ صْ َواف ،صُوْ ف ،کی جمع۔ بھيﮍ کی اون اَوْ بَارَ ،وبَر ،کی جمع ،اونٹ کے بال ،اش َعار،
َش َعر ،کی جمع ،دنبے اور بکری کے بال۔ ان سے کئی قسم کی چيزيں تيار ہوتی ہيں ،جن سے
انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ايک وقت تک فائده بھی اٹھاتا ہے۔
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ﴎا ِﺑ ْﻴ َﻞ ﺗَ ِﻘ ْﻴ ُ ْﲂ َ ْاب َﺳ ُ ْﲂ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ِ ُّﱲ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ
َو ٰ ّ ُ
اهلل َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َﺧﻠَ َﻖ ِﻇ ٰﻠ ًﻼ َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ اَ ْﻛﻨَﺎانً َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َ َ
ﴎا ِﺑ ْﻴ َﻞ ﺗَـ ِﻘ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﺤ َّـﺮ َو َ َ
ﺗ ُ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 81
ﷲ ہی نے تمہارے لئے اپنی پيدا کرده چيزوں ميں سے سائے بنائے ہيں ) (١اور اسی نے
تمہارے لئے پہاڑوں ميں غار بنائے ہيں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہيں جو تمہيں
گرمی سے بچائيں اور ايسے کرتے بھی جو تمہيں لﮍائی کے وقت کام آئيں ) (٢وه اس طرح
اپنی پوری پوری نعمتيں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ۔
٨١۔ ١يعنی درخت جن سے سايہ حاصل کيا جاتا ہے۔
٨١۔ ٢يعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے ميں آتے ہيں اور لوہے کی زرہيں اور خود
جو جنگوں ميں پہنی جاتی ہيں۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 82
پھر بھی اگر يہ منہ موڑے رہيں تو آپ پر صرف کھول کر تبليغ کر دينا ہی ہے۔
ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮ َن ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ُ َّﰒ ﻳُ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ْوﳖَ َﺎ َواَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ۧ 83

يہ ﷲ کی نعمتيں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہيں ،بلکہ ان ميں سے اکثر
ناشکرے ہيں )(١
٨٣۔ ١يعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہيں کہ يہ ساری نعمتيں پيدا کرنے واال اور ان کا
استعمال ميں النے کی صالحيتيں عطا کرنے واال صرف ﷲ ٰ
تعالی ہے ،پھر بھی ﷲ کا انکار
کرتے ہيں اور اکثر ناشکری کرتے ہيں۔ يعنی ﷲ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہيں۔
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻧ َ ْﺒ َﻌ ُﺚ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ ﺷَ ِﻬ ْﻴﺪً ا ُ َّﰒ َﻻ ﻳُﺆْ َذ ُن ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳ ُ ْﺴـ َﺘ ْﻌ َﺘ ُﺒ ْﻮ َن 84
اور جس دن ہم ہر امت ميں سے گواه کھﮍا کريں گے ) (١پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے
گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔
٨٤۔ ١يعنی ہر امت پر اس امت کا پيغمبر گواہی دے گا کہ انہيں ﷲ کا پيغام پہنچا ديا گيا تھا۔
ليکن انہوں نے اس کی پرواه نہيں کی ان کافروں کو عذر پيش کرنے کی اجازت بھی نہيں دی
جائے گی ،اس لئے کہ ان کے پاس حقيقت ميں کوئی عذر يا حجت ہوگی ہی نہيں۔ نہ ان سے
رجوع يا عتاب دور کرنے کا مطالبہ کيا جائے گا۔ کيونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پيش
آتی ہے جب کسی کو گنجائش دينا مقصود ہو ،ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کہ انہيں
اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع نہيں ديا جائے گا۔ کيونکہ وه موقع تو دنيا ميں ديا جا چکا ہے
جو دارالعمل ہے۔ آخرت تو دارعمل نہيں ،وه تو دارالجزا ہے ،وہاں تو اس چيز کا بدلہ ملے گا
جو انسان دنيا سے کر کے گيا ہو گا ،وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہيں ملے گا۔
َوِا َذا َر َا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ﻓَ َﻼ ُﳜَـﻔَّ ُﻒ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ْو َن 85
اور جب يہ ظالم عذاب ديکھ ليں گے پھر نہ تو ان سے ہلکا کيا جائے گا اور نہ وه ڈھيل ديئے
جائيں گے )(١۔
٨٥۔ ١ہلکا نہ کرنے کا مطلب ،درميان ميں کوئی وقفہ نہيں ہوگا ،عذاب اور مسلسل بال توقف
عذاب ہوگا۔ اور نہ ڈھيل ہی ديئے جائيں گے يعنی ،ان کو فوراً لگاموں سے پکﮍ کر
اور زنجيروں ميں جکﮍ کر جہنم ميں پھينک ديا جائے گا يا توبہ کا موقع نہيں ديا جائے گا،
کيونکہ آخرت عمل کی جگہ نہيں ،جزا کا مقام ہے۔
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ﴍ َﰷ ۗ ُؤانَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َﺪْ ﻋ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ َﻚ ۚ ﻓَ َﺎﻟْ َﻘ ْﻮا ِاﻟَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ِاﻧَّ ُ ْﲂ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ۚ 86
ﴍ ُﻛ ْﻮا ُ َ
َوِا َذا َر َا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
ﴍ َﰷ ۗ َء ُ ْﱒ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ُ َ
جب مشرکين اپنے شريکوں کو ديکھ ليں گے تو کہيں گے کہ اے ہمارے پروردگار! يہی وه
ہمارے شريک ہيں جنہيں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ،پس وه انہيں جواب ديں گے کہ
تم بالکل ہی جھوٹے ہو )(٢
٨٦۔ ١معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے ميں جھوٹے تو نہيں ہوں گيں۔
ليکن شرکا جن کو يہ ﷲ کا شريک گردانتے تھے ،کہيں گے يہ جھوٹے ہيں۔ يہ يا تو شرکت
کی نفی ہے ہميں ﷲ کا شريک ٹھہرانے ميں يہ جھوٹے ہيں ،بھال ﷲ کا شريک کوئی ہو سکتا
ہے؟ يا اسلئے جھوٹا قرار ديں گے کہ وه ان کی عبادت سے بالکل بےخبر تھے ،جس طرح
قرآن کريم نے متعدد جگہ اس بات کو بيان فرمايا ہے۔ ' ہمارے اور تمہارے درميان ﷲ بطور
گواه کافی ہے کہ ہم اس بات سے بےخبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ مزيد
ضلﱡ ِم ﱠم ْن يﱠ ْد ُعوْ ا ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ﷲِ َم ْن ﱠال يَ ْست َِجيْبُ لَهٗ ٓ اِ ٰلى يَوْ ِم ْالقِ ٰي َم ِة َوھُ ْم
ديکھيے سوره احقاف ) َو َم ْن اَ َ
ٰ
ُش َر النﱠاسُ َكانُوْ ا لَھُ ْم اَ ْعدَا ۗ◌ ًء ﱠو َكانُوْ ا بِ ِعبَا َدتِ ِھ ْم كفِ ِر ْينَ Č(
ع َْن ُدعَا ۗ◌ ِٕٮ ِھ ْم ٰغفِلُوْ نَ Ĉ َواِ َذا ح ِ
)واتﱠ َخ ُذوْ ا ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ﷲِ ٰالِھَةً لﱢيَ ُكوْ نُوْ ا لَھُ ْم ِع ًّزا 81 ۙ◌ َك ﱠال ۭ◌ َسيَ ْكفُرُوْ نَ
46۔ االحقاف(5-6:۔ َ
ٰ
ْ
)وقَا َل اِنﱠ َما اتﱠخَذتُ ْم ﱢم ْن ُدوْ ِن ّ
ﷲِ اَوْ ثَانًا
بِ ِعبَا َدتِ ِھ ْم َويَ ُكوْ نُوْ نَ َعلَ ْي ِھ ْم ِ
ض ًّدا 82 ۧ◌ ( 19۔ مريم(81-82:۔ َ
ض ُك ْم بَعْضًا ۡ◌
ْض ﱠويَ ْل َع ُن بَ ْع ُ
ۙ◌ ﱠم َو ﱠدةَ بَ ْينِ ُك ْم فِي ْال َح ٰيو ِة ال ﱡد ْنيَا ۚ◌ ثُ ﱠم يَوْ َم ْالقِ ٰي َم ِة يَ ْكفُ ُر بَ ْع ُ
ض ُك ْم بِبَع ٍ
ي الﱠ ِذ ْينَ
)ويَوْ َم يَقُوْ ُل نَا ُدوْ ا ُش َر َكا ۗ◌ ِء َ
ﱠو َماْ ٰوٮ ُك ُم النﱠا ُر َو َما لَ ُك ْم ﱢم ْن ٰنّ ِ
ص ِر ْينَ ( 29۔ العنکبوت(25:۔ َ
َز َع ْمتُ ْم فَ َدعَوْ ھُ ْم فَلَ ْم يَ ْست َِج ْيبُوْ ا لَھُ ْم َو َج َع ْلنَا بَ ْينَھُ ْم ﱠموْ بِقًا( 18۔ الکہف(52:۔ وغيرھا من االيات ايک
يہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہيں اپنی عبادت کرنے کے ليے کبھی نہيں کہا تھا اس
ليے تم ہی جھوٹے ہو۔ يہ شرکا اگر حجر وشجر ہوں گے تو ﷲ ٰ
تعالی انہيں قوت گويائی عطا
فرمائے گا۔ جنات وشياطين ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہيں ہے اور اگر ﷲ کے نيک بندے
ہوں گے جس طرح کہ متعدد صلحا واتقيا اور اولياء ﷲ کو لوگ مدد کے ليے پکارتے ہيں ان
کے نام کی نذر نياز ديتے ہيں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظيم کرتے ہيں
جس طرح کسی معبود کی خوف ورجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ﷲ ٰ
تعالی ان کو
ميدان محشر ميں ہی بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم ميں ڈال ديا
عيسی عليہ السالم سے ﷲ ٰ
جائے گا۔ جيسا کہ حضرت
تعالی کا سوال اور ان کا جواب سوره
ٰ
مائده کے آخر ميں مذکور ہے۔
َو َاﻟْ َﻘ ْﻮا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ َ َﲅ َوﺿَ َّﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن 87
اهلل ﻳ َ ْﻮ َﻣ ِٕﯩ ِۨﺬ َّ
اس دن وه سب )عاجز ہو کر( ﷲ کے سامنے اطاعت کا اقرار پيش کريں گے اور جو بہتان بازی
کيا کرتے تھے وه سب ان سے گم ہو جائے گی۔
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺻ ْﺪُّوا ﻋ َْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ِزدْﳖٰ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ﻓَ ْﻮ َق اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن 88
جنہوں نے کفر کيا اور ﷲ کی راه سے روکا ہم انہيں عذاب پر عذاب بﮍھاتے جائيں گے ) (١يہ
بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازيوں کا۔
٨٨۔ ١جس طرح جنت ميں اہل ايمان کے درجات مختلف ہوں گے ،اسی طرح جہنم ميں کفار کے
عذاب ميں فرق ہوگا جو گمراه ہونے کے ساتھ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہونگے ،ان کا
عذاب دوسروں کی نسبت شديد تر ہوگا۔
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ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻧ ْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َوﺟِ ْﺌﻨَﺎ ﺑ َِﻚ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﻋَ ٰﲇ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َۭوﻧَ َّ ﻟﺰْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﺗﺒْﻴَﺎانً ِﻟ ّ ُ ِّ
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻧ َ ْﺒ َﻌ ُﺚ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
ُﴩى ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
ﳾ ٍء َّوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ َّوﺑ ْ ٰ
ﲁ َْ

ۧ 89
اور جس دن ہم ہر امت ميں انہی ميں سے ان کے مقابلے پر گواه کھﮍا کريں گے اور تجھے ان
سب پر گواه بنا کر الئيں گے ) (١اور ہم نے تجھ پر يہ کتاب نازل فرمائی ہے جس ميں ہرچيز کا
شافی بيان ہے ) (٢اور ہدايت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے۔
٨٩۔ ١يعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی اور آپ کی امت کے لوگ انبياء کی بابت
گواہی ديں گے کہ يہ سچے ہيں ،انہوں نے يقينا ً تيرا پيغام پہنچا ديا تھا )صحيح بخاری(
٨٩۔ ٢کتاب سے مراد ﷲ کی کتاب اور نبی کی تشريحات )احاديث( ہيں۔ اپنی احاديث کو بھی ﷲ
کے رسول نے ' کتاب ﷲ ' قرار ديا ہے۔ اور ہرچيز کا مطلب ہے ،ماضی اور مستقبل کی خبريں
جن کا علم ضروری اور مفيد ہے ،اسی طرح حرام و حالل کی تفصيالت اور وه باتيں جن کے
دين و دنيا اور معاش و معاد کے معامالت ميں انسان محتاج ہيں۔ قرآن و حديث دونوں ميں يہ
سب چيزيں واضح کر دی گئی ہيں۔
اهلل َ ْاي ُﻣ ُﺮ ِابﻟْ َﻌﺪْ لِ َو ْ ِاﻻ ْﺣ َﺴ ِﺎن َوِاﻳْ َﺘﺎۗ ِٔي ِذي اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َوﻳَﳯْ ٰـﻰ ﻋ َِﻦ اﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ ِء َواﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َواﻟْ َﺒ ْﻐ ِﻲ ۚﻳ َ ِﻌ ُﻈ ُ ْﲂ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 90
ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی عدل کا ،بھالئی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم ديتا ہے اور
بےحيائی کے کاموں ،ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زيادتی سے روکتا ہے (١) ،وه خود تمہيں
نصيحتيں کر رہا ہے کہ تم نصيحت حاصل کرو۔
٩٠۔ ١عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہيں۔ يعنی اپنوں اور بيگانوں سب کے ساتھ
انصاف کيا جائے ،کسی کے ساتھ دشمنی يا عناد يا محبت يا قرابت کی وجہ سے ،انصاف کے
تقاضے مجروح نہ ہوں۔ ايک دوسرے معنی اعتدال کے ہيں يعنی کسی معاملے ميں بھی زيادتی
يا کمی کا ارتکاب نہ کيا جائے۔ حتیٰ کہ دين کے معاملے ميں بھی۔ کيونکہ دين ميں زيادتی کا
نتيجہ حد سے زياده گزر جانا ہے ،جو سخت خراب ہے اور کمی ،دين ميں کوتاہی ہے يہ بھی
ناپسنديده ہے۔
٩٠۔٢احسان کے ايک معنی حسن سلوک ،عفو ودرگزر اور معاف کر دينے کے ہيں۔ دوسرے
معنی تفضل کے ہيں يعنی حق واجب سے زياده دينا يا عمل واجب سے زياده عمل کرنا۔ مثال
کسی کام کی مزدوری سو روپے طے ہے ليکن ديتے وقت  ٢٠،١٠روپے زياده دے دينا ،طے
شده سو روپے کی ادائيگی حق واجب ہے اور يہ عدل ہے۔ مزيد  ٢٠،١٠روپے يہ احسان ہے۔
عدل سے بھی معاشرے ميں امن قائم ہوتا ہے ليکن احسان سے مزيد خوش گواری اور اپنائيت و
فدائيت کے جذبات نشو ونما پاتے ہيں۔ اور فرائض کی ادائيگی کے ساتھ نوافل کا اہتمام ،عمل
واجب سے زياده عمل جس سے ﷲ کا قرب خصوصی حاصل ہوتا ہے۔ احسان کے ايک تيسرے
معنی اخالص عمل اور حسن عبادت ہے ،جس کو حديث ميں ان تعبد ﷲ کانک تراه ﷲ کی
عبادت اس طرح کرو گويا تم اسے ديکھ رہے ہو سے تعبير کيا گيا ہے۔ ايتاء ذی القربی رشتے
داروں کا حق ادا کرنا يعنی ان کی امداد کرنا ہے اسے حديث ميں صلہ رحمی کہا گيا ہے اور
اس کی نہايت تاکيد احاديث ميں بيان کی گئی ہے۔ عدل واحسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر يہ
بھی صلہ رحمی کی اہميت کو واضح کر رہا ہے۔ فحشاء سے مراد بےحيائی کے کام ہيں۔ آج کل
بےحيائی اتنی عام ہوگئی ہے کہ اس کا نام تہذيب ترقی اور آرٹ قرار پا گيا ہے۔ يا تفريح کے نام
پر اس کا جواز تسليم کر ليا گيا ہے۔ تاہم محض خوشنما ليبل لگا لينے سے کسی چيز کی حقيقت
نہيں بدل جاتی اسی طرح شريعت اسالميہ نے زنا اور اس کے مقدمات کو رقص وسرود
بےپردگی اور فيشن پرستی کو اور مرد و زن کے بےباکانہ اختالط اور مخلوط معاشرت اور
ديگر اس قسم کی خرافات کو بےحيائی قرار ديا ہے ،ان کا کتنا بھی اچھا نام رکھ ليا جائے
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مغرب سے درآمد شده يہ خباثتيں جائز قرار نہيں پا سکتيں۔ منکر ہر وه کام ہے جسے شريعت
نے ناجائز قرار ديا ہے اور بغی کا مطلب ظلم وزيادتی کا ارتکاب۔ ايک حديث ميں بتاليا گيا ہے
کہ قطع رحمی اور بغی يہ دونوں جرم ﷲ کو اتنے ناپسند ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے آخرت
کے عالوه دنيا ميں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے۔
َو َا ْوﻓُ ْﻮا ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 91
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﻛ ِﻔ ْﻴ ًﻼ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ِا َذا ٰﻋﻬَﺪْ ُّ ْﰎ َو َﻻ ﺗَـ ْﻨ ُﻘﻀُ ﻮا ْ َاﻻﻳْ َﻤ َﺎن ﺑ َ ْﻌﺪَ ﺗ َْﻮ ِﻛ ْﻴ ِﺪﻫَﺎ َوﻗَﺪْ َﺟ َﻌﻠْ ُ ُﱲ ٰ ّ َ
اور ﷲ ٰ
تعالی کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس ميں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی
پختگی کے بعد مت توڑو ،حاالنکہ تم ﷲ ٰ
تعالی کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو ) (١تم جو کچھ
کرتے ہو ﷲ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔
٩١۔ ١قَ َسم ايک تو وه ہے جو کسی عہد و پيمان کے وقت ،اسے مزيد پختہ کرنے کے لئے کھائی
جاتی ہے۔ دوسری قسم وه ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا ليتا ہے کہ ميں فالں کام
کروں گا يا نہيں کروں گا۔ يہاں آيت ميں اول الذکر قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر ﷲ کو
ضامن بنا ليا ہے۔ اب اسے نہيں توڑنا بلکہ عہد وپيمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم
کھائی ہے۔ کيونکہ ثانی الذکر قسم کی بابت تو حديث ميں حکم ديا گيا ہے کہ
' کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے ،پھر وه ديکھے کہ زياده خير دوسری چيز ميں ہے
)يعنی قسم کے خالف کرنے ميں ہے( تو بہتری والے کام کو اختيار کرے اور قسم کو توڑ کر
اس کا کفاره ادا کرے ،نبی کا عمل بھی يہی تھا۔ )صحيح بخاری(
اهلل ِﺑ ٖﻪ ۭ َوﻟ َ ُﻴ َﺒ ِﻴ ّ َ َّﲍ ﻟَ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم
ﱓ َا ْر ٰﰉ ِﻣ ْﻦ ُا َّﻣ ٍﺔ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺒﻠُ ْﻮ ُﰼُ ٰ ّ ُ
َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷﻟ َّ ِ ْﱵ ﻧ َ َﻘﻀَ ْﺖ ﻏَ ْﺰﻟَﻬَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻗُ َّﻮ ٍة َا ْﻧ َﲀاثً ۭ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو َن َاﻳْ َﻤﺎﻧَ ُ ْﲂ َدﺧ ًَﻼ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ُا َّﻣ ٌﺔ ِ َ
اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﲣ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 92
اور اس عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکﮍے ٹکﮍے
کرکے توڑ ڈاال ) (١کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ ) (٢اس لئے کہ ايک
گروه دوسرے گروه سے بﮍھا چﮍھا ہو جائے ) (٣بات صرف يہی ہے کی اس عہد سے ﷲ
تمہيں آزما رہا ہے۔ يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی تمہارے لئے قيامت کے دن ہر اس چيز کو کھول کر بيان کر
دے گا جس ميں تم اختالف کر رہے تھے۔
٩٢۔ ١يعنی مؤکد بہ حلف عہد کو توڑ دينا ايسا ہی ہے جيسے کوئی عورت سوت کاتنے کے بعد
اسے خود ہی ٹکﮍے ٹکﮍے کر ڈالے۔ يہ تمثيل ہے۔
٩٢۔ ٢يعنی دھوکہ اور فريب دينے کا ذريعہ بناؤ۔
٩٢۔ ٣جب تم ديکھو کہ اب تم زياده ہوگئے ہو تو اپنے گمان سے حلف توڑ دو ،جب کہ قسم اور
معاہدے کے وقت وه گروه کمزور تھا ،ليکن کمزوری کے باوجود وه مطمئن تھا کہ معاہدے کی
وجہ سے ہميں نقصان نہيں پہنچايا جائے گا۔ ليکن تم عذر اور نقص عہد کر کے نقصان پہنچاؤ۔
زمانہء جايليت ميں اخالقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی ،مسلمانوں کو
اس اخالقی پستی سے روکا گيا ہے۔
اهلل ﻟَ َﺠ َﻌﻠَ ُ ْﲂ ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻀ ُّﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َوﻟَﺘُ ْﺴ َٔـﻠُ َّﻦ َ َّﲻﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 93
َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اگر ﷲ چاہتا تم سب کو ايک ہی گروه بنا ديتا ليکن وه جسے چاہے گمراه کرتا ہے اور جسے
چاہے ہدايت ديتا ہے ،يقينا ً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے ميں باز پرس کی جانے والی
ہے۔
ً
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اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد
ڈگمگا جائيں گے اور تمہيں سخت سزا برداشت کرنا پﮍے گی کيونکہ تم نے ﷲ کی راه سے
روک ديا اور تمہيں سخت عذاب ہوگا )(١
٩٤۔ ١مسلمانوں کو دوباره مذکوره عہد شکنی سے روکا جا رہا ہے کہ کہيں ايسا نہ ہو کہ
تمہاری اس اخالقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائيں اور کافر تمہارا يہ رويہ ديکھ کر قبول
اسالم سے رک جائيں اور يوں تم لوگوں کو ﷲ کے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے
مستحق بن جاؤ۔ بعض مفسرين نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی بيعت مراد لی ہے۔ يعنی نبی
کی بيعت توڑ کر پھر مرتد ہو جانا ،تمہارے ارادوں کو ديکھ کر دوسرے لوگ بھی اسالم قبول
کرنے سے رک جائيں گے اور يوں تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ )فتح القدير(
اهلل ﺛَـ َﻤﻨًﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
َو َﻻ ﺗ َ ْﺸ َﱰ ُْوا ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 95
تم ﷲ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بيچ ديا کرو۔ ياد رکھو ﷲ کے پاس کی چيز ہی
تمہارے لئے بہتر ہے بشرطيکہ تم ميں علم ہو۔
َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﰼ ﻳ َ ْﻨﻔَﺪُ َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َاب ٍق ۭ َوﻟَﻨَ ْﺠ ِﺰﻳَ َّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻ َ ُﱪ ْوٓا َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ ِ َاب ْﺣ َﺴ ِﻦ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 96
تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور ﷲ ٰ
تعالی کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ اور صبر
کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترين بدلہ ضرور عطا فرمائيں گے۔
َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ِّﻣ ْﻦ َذ َﻛ ٍﺮ َا ْو ُاﻧ ْٰﱺ َوﻫ َُﻮ ﻣُﺆْ ِﻣ ٌﻦ ﻓَﻠَ ُﻨ ْﺤ ِﻴﻴَﻨ َّ ٗﻪ َﺣ ٰﻴﻮ ًة َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ًﺔ ۚ َوﻟَـﻨَ ْﺠ ِﺰﻳَﳯَّ ُ ْﻢ َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ ِ َاب ْﺣ َﺴ ِﻦ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 97
جو شخص نيک عمل کرے مرد ہو يا عورت ،ليکن با ايمان ہو تو ہم يقينا ً نہايت بہتر زندگی عطا
فرمائيں گے ) (١اور ان کے نيک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہيں ضرور ضرور ديں گے۔
٩٧۔ ١حيات طيبہ )بہتر زندگی( سے مراد دنيا کی زندگی ہے ،اس لئے آخرت کی زندگی کا ذکر
اگلے جملے ميں ہے اور مطلب يہ ہے کہ ايک مومن باکردار کو صالحانہ اور متقيانہ زندگی
گزارنے اور ﷲ کی عبادت و اطاعت اور زہد و قناعت ميں جو لذت و حالوت محسوس ہوتی
ہے ،وه ايک کافر اور نافرمان کو دنيا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود ميسر نہيں
آتی ،بلکہ وه ايک طرح کی بےچينی و اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ "ومن اعرض عن ذکری فان
لہ معيشۃ ضنکا" جس نے ميری ياد سے اعراض کيا اس کا گزران تنگی واال ہوگا۔
ﻓَ ِﺎ َذا ﻗَ َﺮْا َت اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻌ ْﺬ ِاب ٰ ّ ِهلل ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ َّاﻟﺮﺟِ ْ ِﲓ 98
قرآن پﮍھنے کے وقت راندے ہوئے شيطان سے ﷲ کی پناه طلب کرو۔ )(١
٩٨۔ ١خطاب اگرچہ نبی سے ہے ليکن مخاطب ساری امت ہے۔ يعنی تالوت کے آغاز ميں
ٰ
ﱠجي ِْم پﮍھا جائے۔
اَ ُعوْ ُذ بِا ّ ِ ِمنَ ال ﱠشي ْٰط ِن الر ِ
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَﻴ َْﺲ َ ٗهل ُﺳﻠْ ٰﻄ ٌﻦ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّ ُﳇ ْﻮ َن 99
ايمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر زور مطلقًا نہيں چلتا۔
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن ١٠٠ۧ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨُ ٗﻪ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْ ِ
ہاں اس کا غلبہ ان پر تو يقينا ً ہے جو اسی سے رفاقت کريں اور اسے ﷲ کا شريک ٹھہرائيں۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳُ َ ِّﲋ ُل ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ُﻣ ْﻔ َ ٍﱰ ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
َوِا َذا ﺑ َ َّﺪﻟْﻨَﺎ ٓ ٰاﻳ َ ًﺔ َّﻣ َﲀ َن ٰاﻳ َ ٍﺔ ۙ َّو ٰ ّ ُ
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جب ہم کسی آيت کی جگہ دوسری آيت بدل ديتے ہيں اور جو کچھ ﷲ ٰ
تعالی نازل فرماتا ہے اسے
وه خوب جانتا ہے تو يہ کہتے ہيں کہ تو تو بہتان باز ہے۔ بات يہ ہے کہ ان ميں سے اکثر جانتے
ہی نہيں )(١۔
١٠١۔ ١يعنی ايک حکم منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کرتے ہيں ،جس کی
حکمت و مصلحت ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے اور اس کے مطابق وه احکام ميں رد وبدل فرماتا
ہے ،تو کافر کہتے ہيں کہ يہ کالم اے محمد! )صلی ﷲ عليہ وسلم( تيرا اپنا گھﮍا ہوا ہے۔ کيونکہ
تعالی تو اس طرح نہيں کر سکتا۔ ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے کہ ان کے اکثر لوگ بےعلم ہيں ،اس
لئے يہ منسوخی کی حکمتيں اور مصلحتيں کيا جانيں۔ مزيد وضاحت کيليے مالحظہ ہو سوره
بقره آيت  ١٠٦کا حاشيہ
ُﴩى ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ١٠٢
ُﻗ ْﻞ ﻧَ َّﺰ َ ٗهل ُر ْو ُح اﻟْ ُﻘﺪُ ِس ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ ُﻴﺜَﺒ ّ َِﺖ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻫُﺪً ى َّوﺑ ْ ٰ
کہہ ديجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائيل حق کے ساتھ لے کر آئے ہيں ) (١تاکہ
ايمان والوں کو ﷲ ٰ
تعالی استقالل عطا فرمائے ) (٢اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت ہو
جائے )(٣۔
١٠٢۔ ١يعنی يہ قرآن محمد کا اپنا گھﮍا ہوا نہيں بلکہ اسے حضرت جبرائيل عليہ السالم جيسے
پاکيزه ہستی نے سچائی کے ساتھ رب کی طرف سے اتارا ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر ہے،
)نَ َز َل بِ ِه الرﱡ وْ ُح ْاالَ ِمي ُْن ١٩٣ ۙ◌ ع َٰلي قَ ْلبِكَ لِتَ ُكوْ نَ ِمنَ ْال ُم ْن ِذ ِر ْينَ ١٩٤ ۙ◌ ( 26۔ الشعراء-194:
 (193اسے الروح االمين )جبرائيل عليہ السالم( نے تيرے دل پر اتارا ہے '۔
١٠٢۔ ٢اس لئے کہ وه کہتے ہيں کہ منسوخ کرنے واال اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے
ہيں۔ عالوه ازيں منسوخی کی مصلحتيں بھی جب ان کے سامنے آتی ہيں تو ان کے اندر مزيد
ثبات قدمی اور ايمان ميں رسوخ پيدا ہوتا ہے۔
١٠٢۔ ٣اور يہ قرآن مسلمانوں کے لئے ہدايت اور بشارت کا ذريعہ ہے ،کيونکہ قرآن بھی بارش
کی طرح ہے ،جس سے بعض زمينيں خوب شاداب ہوتی ہيں اور بعض ميں کانٹے دار جھاڑيوں
کے سوا کچھ نہيں اگتا۔ مومن کا دل صاف اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ايمان کے
نور سے منور ہو جاتا ہے اور کافر کا
دل زمين شور کی طرح ہے جو کفر و ضاللت کی تاريکيوں سے بھرا ہوا ہے ،جہاں قرآن کی
ضيا پاشياں بھی بے اثر رہتی ہيں۔
َﴩ ۭ ِﻟ َﺴ ُﺎن َّ ِاذل ْي ﻳُﻠْ ِﺤﺪُ ْو َن ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َا ْ َﲺ ِﻤ ٌّﻲ َّو ٰﮬ َﺬا ِﻟ َﺴ ٌﺎن َﻋ َﺮ ِ ٌّﰊ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١٠٣
َوﻟَﻘَﺪْ ﻧ َ ْﻌ َ ُﲅ َاﳖَّ ُ ْﻢ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ٗﻪ ﺑ َ ٌ
ہميں بخوبی علم ہے کہ يہ کافر کہتے ہيں کہ اسے تو ايک آدمی سکھاتا ہے ) (١اس کی زبان
جس کی طرف يہ نسبت کر رہے ہيں عجمی ہے اور يہ قرآن تو صاف عربی زبان ميں ہے )(٢۔
١٠٣۔ ١يعنی بعض غالم تھے جو تورات و انجيل سے واقف تھے ،پہلے وه عيسائی يا يہودی
تھے ،پھر مسلمان ہوگئے ان کی زبان ميں بھی روانی نہ تھی۔ مشرکين مکہ کہتے تھے کہ فالں
غالم ،محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔
١٠٣۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے جواب ميں فرمايا کہ يہ جس آدمی ،يا آدميوں کا نام ليتے ہيں وه تو عربی
زبان بھی روانی کے ساتھ نہيں بول سکتے ،جب کہ قرآن تو ايسی صاف عربی زبان ميں ہے
جو فصاحت و بالغت اور اعجاز بيان ميں بےنظير ہے اور چلينج کے باوجود اس کی مثل ايک
سورت بھی بنا کر پيش نہيں کی جا سکتی ،دنيا بھر کے عالم فاضل اس کی نظير پيش کرنے
سے قاصر ہيں۔ عربی اس شخص کو عجمی )گونگا( کہتے تھے جو فصيح و بليغ زبان بولنے
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سے قاصر ہوتا تھا اور غير عربی کو بھی عجمی کہا جاتا ہے کہ عجمی زبانيں بھی فصاحت
وبالغت ميں عربی زبان کا مقابلہ نہيں کر سکتيں۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ١٠٤
اهلل ۙ َﻻ ﳞَ ْ ِﺪﳞْ ِ ُﻢ ٰ ّ ُ
جو لوگ ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں پر ايمان نہيں رکھتے انہيں ﷲ کی طرف سے بھی رہنمائی نہيں
ہوتی اور ان کے لئے المناک عذاب ہيں۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔ َ ِﱰي ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ١٠٥
ِٕ
جھوٹ افترا تو وہی باندھتے ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں پر ايمان نہيں ہوتا۔ يہی لوگ جھوٹے
ہيں )(١۔
١٠٥۔ ١اور ہمارا پيغمبر تو ايمانداروں کا سردار اور ان کا قائد ہے ،وه کس طرح ﷲ پر افترا
باندھ سکتا ہے کہ يہ کتاب ﷲ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو ،اور وه يونہی کہہ دے کہ
يہ کتاب مجھ پر ﷲ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لئے جھوٹا ہمارا پيغمبر نہيں ،يہ خود
جھوٹے ہيں جو قرآن کے منزل من ﷲ ہونے کے منکر ہيں۔
ﴍ َح ِابﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َﺻﺪْ ًرا ﻓَ َﻌﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻏَﻀَ ٌﺐ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ
َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ِاب ٰ ّ ِهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ُا ْﻛ ِﺮ َﻩ َوﻗَﻠْ ُﺒ ٗﻪ ُﻣ ْﻄ َﻤـﭟ ِاب ْ ِﻻﻳْ َﻤ ِﺎن َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻣ ْﻦ َ َ
١٠٦
جو شخص اپنے ايمان کے بعد ﷲ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کيا جائے اور اس
کا دل ايمان پر برقرار ہو ) (١مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کريں تو ان پر ﷲ کا غضب ہے
اور انہی کے لئے بہت بﮍا عذاب ہے۔
١٠٦۔ ١اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کيا جائے اور وه جان
بچانے کے لئے قوالً يا فعالً کفر کا ارتکاب کر لے جبکہ اس کا دل ايمان پر مطمئن ہو ،تو وه
کافر نہيں ہوگا ،نہ اس کی بيوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر ديگر احکام کفر الگو ہونگيں۔
قالہ ْالقُرْ طُبِ ﱡی )فتح القدير(
١٠٦۔ ٢يہ مرتد ہونے کی سزا ہے کہ وه غضب ا ٰلہی اور عذاب عظيم کے مستحق ہوں گے اور
ك
اس کی دنياوی سزا قتل ہے جيسا کہ حديث ميں ہے۔ )مزيد تفصيل کے لئے ديکھئے )يَسْــَٔـلُوْ نَ َ
ص ﱞد ع َْن َسبِي ِْل ٰ ّ
ﷲِ َو ُك ْف ٌر ۢ◌ بِ ٖه َو ْال َم ْس ِج ِد ْال َح َر ِام ۤ َو
َال فِ ْي ِه ۭ◌ قُلْ قِتَا ٌل فِ ْي ِه َكبِ ْي ٌر ۭ◌ َو َ
ع َِن ال ﱠشھ ِْر ْال َح َر ِام قِت ٍ
ٰ
اِ ْخ َرا ُج اَ ْھلِ ٖه ِم ْنهُ اَ ْكبَ ُر ِع ْن َد ّ
ﷲِ ۚ◌ َو ْالفِ ْتنَةُ اَ ْكبَ ُر ِمنَ ْالقَ ْت ِل ۭ◌ َو َال يَزَالُوْ نَ يُقَاتِلُوْ نَ ُك ْم َح ٰتّى يَ ُر ﱡدوْ ُك ْم ع َْن ِد ْينِ ُك ْم
طا ُعوْ ا ۭ◌ َو َم ْن يﱠرْ تَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم ع َْن ِد ْينِ ٖه فَيَ ُم ْ
ول ۗ◌ ِٕٮكَ َحبِطَ ْ
اِ ِن ا ْستَ َ
ت َوھُ َو َكافِ ٌر فَا ُ ٰ
ت اَ ْع َمالُھُ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا
َو ْ ٰ
ار ۚ◌ ھُ ْم فِ ْيھَا ٰخلِ ُدوْ نَ ( 2۔ البقرة (217:اور آيت َ ٓ
اال ِخ َر ِة ۚ◌ َواُ ٰ
)ال اِ ْك َراهَ فِي ال ﱢدي ِْن
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ك اَصْ ٰحبُ النﱠ ِ
ٰ
ك بِ ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْث ٰقى ۤ َال
ت َوي ُْؤ ِم ْن ۢ◌ بِا ّ ِ فَقَ ِد ا ْستَ ْم َس َ
ڐ قَ ْد تﱠبَيﱠنَ الرﱡ ْش ُد ِمنَ ْال َغ ﱢي ۚ◌ فَ َم ْن يﱠ ْكفُرْ بِالطﱠا ُغوْ ِ
صا َم لَھَا ۭ◌ َو ٰ ّ
ﷲُ َس ِم ْي ٌع َعلِ ْي ٌم( 2۔ البقرة (256:کا حاشيہ(۔
ا ْنفِ َ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ١٠٧
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ُﻢ ا ْﺳـ َﺘ َﺤ ُّﺒﻮا اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻋَ َﲇ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۙ َو َا َّن ٰ ّ َ
يہ اس لئے کہ انہوں نے دنيا کی زندگی کو آخرت سے زياده محبوب رکھا يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی کافر
لوگوں کو راه راست نہيں دکھاتا )(١۔
١٠٧۔ ١يہ ايمان کے بعد کفر اختيار کرنے )مرتد ہو جانے( کی علت ہے کہ انہيں ايک تو دنيا
محبوب ہے۔ دوسرے ﷲ کے ہاں يہ ہدايت کے قابل ہی نہيں ہيں۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َو َ ْﲰ ِﻌﻬ ِْﻢ َو َاﺑْ َﺼ ِﺎر ِ ْﱒ ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻐ ِﻔﻠُ ْﻮ َن ١٠٨
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻃ َﺒ َﻊ ٰ ّ ُ
ِٕ
ِٕ
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يہ وه لوگ ہيں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور
يہی لوگ غافل ہيں )(١۔
١٠٨۔ ١پس يہ وعظ ونصيحت کی باتيں سنتے ہيں نہ انہيں سمجھتے ہيں اور نہ وه نشانياں ہی
ديکھتے ہيں جو انہيں حق کی طرف لے جانے والی ہيں۔ بلکہ يہ ايسی غفلت ميں مبتال ہيں جس
نے ہدايت کے راستے ان کے لئے مسدود کر ديئے ہيں۔
ﴪ ْو َن ١٠٩
َﻻ َﺟ َﺮ َم َاﳖَّ ُ ْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
کچھ شک نہيں کہ يہی لوگ آخرت ميں سخت نقصان اٹھانے والے ہيں۔
ُ َّﰒ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﻓُ ِﺘ ُﻨ ْﻮا ُ َّﰒ ٰهجَﺪُ ْوا َو َﺻ َ ُﱪ ْوٓا ۙ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫَﺎ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١١٠ۧ
جن لوگوں نے فتنوں ميں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کيا اور صبر کا ثبوت ديا
بيشک تيرا پروردگار ان باتوں کے بعد انہيں بخشنے واال اور مہربانياں کرنے واال ہے )(١۔
١١٠۔ ١يہ مکے کے ان مسلمانوں کا تذکره ہے جو کمزور تھے اور قبول اسالم کی وجہ سے
کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بنے رہے۔ باآلخر انہيں ہجرت کا حکم ديا گيا تو اپنے خويش و
اقارب ،وطن مالوف اور مال جائداد سب کچھ چھوڑ کر حبشہ يا مدينہ چلے گئے ،پھر جب کفار
کے ساتھ معرکہ آرائی کا مرحلہ آيا تو مردانہ وار لﮍے اور جہاد ميں بھرپور حصہ ليا اور پھر
اس کی راه کی شدتوں اور الم ناکيوں کو صبر کے ساتھ برداشت کيا۔ ان تمام باتوں کے بعد يقينا ً
تيرا رب ان کے لئے غفور ورحيم ہے يعنی رب کی مغفرت ورحمت کے حصول کے لئے
ايمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہے ،جيسا کہ مذکوره مہاجرين نے ايمان وعمل کا عمده
ض َی ٰ ّ
ﷲُ َع ْنھُ ْم َو َرضُو ا َع ْنہُ۔
نمونہ پيش کيا تو رب کی رحمت ومغفرت سے وه شاد کام ہوئے۔ َر ِ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ُﲡَﺎ ِد ُل ﻋ َْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴﻬَﺎ َوﺗ َُﻮ ٰ ّﰱ ُ ُّ
ﻳ َ ْﻮ َم اتَ ْ ِ ْﰐ ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َ ِﲻﻠَ ْﺖ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١١١
جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لئے لﮍتا جھگﮍتا آئے ) (١اور ہر شخص کو اس کے کئے
ہوئے اعمال کا پورا بدلہ ديا جائے گا اور لوگوں پر )مطلقا ً( ظلم نہ کيا جائے گا )(٢۔
١١١۔ ١يعنی کوئی اور کسی حمايت ميں آگے نہيں آئے گا نہ باپ ،نہ بھائی ،نہ بيٹا نہ بيوی نہ
کوئی اور۔ بلکہ ايک دوسرے سے بھاگيں گے۔ بھائی بھائی سے ،بيٹے ماں باپ سے ،خاوند
بيوی سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی جو اسے دوسرے سے بےپروا کر
دے گی۔ "لکل امرء منھم يومئذ شأن يغنيہ" ان ميں سے ہر ايک کو اس دن ايک ايسا مشغلہ ہوگا
جو اسے مشغول رکھنے کيليے کافی ہوگا۔
١١١۔ ٢يعنی نيکی کے ثواب ميں کمی کر دی جائے اور برائی کے بدلے ميں زيادتی کر دی
ادنی سا ظلم بھی نہيں ہوگا۔ برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا کسی
جائے۔ ايسا نہيں ہوگا کسی پر ٰ
ٰ
برائی کا ہوگا۔ البتہ نيکی کی جزا ﷲ تعالی خوب بﮍھا چﮍھا کر دے گا اور يہ اس کے فضل
وکرم کا مظاہره ہوگا جو قيامت والے دن اہل ايمان
کے لئے ہوگا۔ َج َعلَنَا ٰ ّ
ﷲُ ِم ْنھُ ْم۔
ﰻ َﻣ َﲀ ٍن ﻓَ َﻜﻔ ََﺮ ْت ِ َابﻧْ ُﻌ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ ﻗَ ْﺮﻳ َ ًﺔ َﰷﻧ َْﺖ ٰا ِﻣﻨَ ًﺔ ُّﻣ ْﻄ َﻤﯩﻨَّ ًﺔ َّ ْاي ِﺗﳱْ َﺎ ِر ْزﻗُﻬَﺎ َرﻏَﺪً ا ِ ّﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
اهلل ِﻟ َﺒ َﺎس اﻟْ ُﺠ ْﻮعِ َواﻟْﺨ َْﻮ ِف ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ ْﻮ َن
ﴐ َب ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَ َﺎ َذاﻗَﻬَﺎ ٰ ّ ُ
َو َ َ
ِٕ
١١٢
ﷲ ٰ
تعالی اس بستی کی مثال بيان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمينان سے تھی اس کی روزی
اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آرہی تھی۔ پھر اس نے ﷲ ٰ
تعالی کی نعمتوں کا کفر کيا
تو ﷲ ٰ
تعالی نے اسے بھوک اور ڈر کا مزه چکھايا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا )(١۔
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١٢٢۔ ١اکثر مفسرين نے اس قريہ )بستی( سے مراد مکہ ليا ہے۔ يعنی اس ميں مکہ اور اہل مکہ
کا حال بيان کيا گيا ہے اور يہ اس وقت ہوا جب ﷲ کے رسول نے ان کے لئے بد دعا فرمائی '
اے ﷲ مضر )قبيلے( پر اپنی سخت گرفت فرما اور ان پر اس طرح قحط سالی مسلط کر دے،
جس طرح حضرت يوسف کے زمانے ميں مصر ميں ہوئی ' چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے مکے کے امن
حتی کہ ان کا يہ حال ہو گيا کہ ہڈياں اور
کو خوف سے اور خوشحالی کو بھوک سے بدل ديا۔ ٰ
درختوں کے پتے کھا کر انہيں گزاره کرنا پﮍا۔ اور بعض مفسرين کے نزديک يہ غير معين
بستی ہے اور تمثيل کے طور پر يہ بات بيان کی گئی ہے۔ کہ کفران نعمت کرنے والے لوگوں کا
يہ حال ہوگا ،وه جہاں بھی ہوں اور جب بھی ہوں۔ اس کے اس عموم سے جمہور مفسرين کو
بھی انکار نہيں ہے ،گو نزول کا سبب ان کے نزديک خاص ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ُﱒ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب َو ُ ْﱒ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١١٣
ان کے پاس انہی ميں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھٹاليا پس انہيں عذاب نے
آدبوچا ) (١اور وه تھے ہی ظالم۔
١١٣۔ ١اس عذاب سے مراد وہی عذاب خوف وبھوک ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آيت ميں
ہے ،يا اس سے مراد کافروں کا وه قتل ہے جو جنگ بدر ميں مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔
اهلل َﺣ ٰﻠ ًﻼ َﻃ ِ ّﻴ ًﺒﺎ ۠ َّو ْاﺷ ُﻜ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِا َّاي ُﻩ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ١١٤
ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َزﻗَ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
جو کچھ حالل اور پاکيزه روزی ﷲ نے تمہيں دے رکھی ہے اسے کھاؤ اور ﷲ کی نعمت کا
شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو )(١۔
١١٤۔ ١اس کا مطلب يہ ہوا کہ حالل وطيب چيزوں سے تجاوز کر کے حرام اور خبيث چيزوں
کا استعمال اور ﷲ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا ،يہ ﷲ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﺣ َّﺮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ ْﻴ َﺘ َﺔ َوادلَّ َم َوﻟ َ ْﺤ َﻢ اﻟْ ِﺨ ْ ِﲋْﻳ ِﺮ َو َﻣﺎ ٓ ُا ِﻫ َّﻞ ِﻟﻐ ْ َِﲑ ٰ ّ ِ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١١٥
اهلل ِﺑ ٖﻪ ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺿْ ُﻄ َّﺮ ﻏَ ْ َﲑ َابغٍ َّو َﻻ ﻋَﺎ ٍد ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چيز پر ﷲ کے سوا دوسرے کا نام
پکارا جائے حرام ہيں ) (١پھر اگر کوئی بےبس کر ديا جائے نہ وه خواہشمند ہو اور نہ حد سے
گزر جانے واال ہو تو يقينا ً ﷲ بخشنے واال رحم کرنے واال ہے۔
ب َعلَ ْي ُك ُم
١١٥۔ ١يہ آيت اس سے قبل تين مرتبہ پہلے بھی گزر چکی ہے۔ ) ٰيٓاَيﱡھَا الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا ُكتِ َ
ب َعلَي الﱠ ِذ ْينَ ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلﱠ ُك ْم تَتﱠقُوْ نَ ( 2۔ البقرة(183:۔ )حُرﱢ َم ْ
ت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ َوال ﱠد ُم َولَحْ ُم
الصﱢ يَا ُم َك َما ُكتِ َ
ٰ
ْال ِخ ْن ِزي ِْر َو َمآ اُ ِھ ﱠل لِ َغي ِْر ّ
ﷲِ بِ ٖه َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو ْال َموْ قُوْ َذةُ َو ْال ُمت ََر ﱢديَةُ َوالنﱠ ِط ْي َحةُ َو َمآ اَ َك َل ال ﱠسبُ ُع اِ ﱠال َما َذ ﱠك ْيتُ ْم ۣ◌
ب َواَ ْن تَسْـتَ ْق ِس ُموْ ا بِ ْاالَ ْز َال ِم ۭ◌ ٰذلِ ُك ْم فِ ْس ٌ
س الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا ِم ْن ِد ْينِ ُك ْم فَ َال
َو َما ُذبِ َح َعلَي النﱡ ُ
ق ۭ◌ اَ ْليَوْ َم يَ ِٕٮ َ
ص ِ
ت َْخ َشوْ ھُ ْم َو ْ
ضي ُ
ت لَ ُك ْم ِد ْينَ ُك ْم َواَ ْت َم ْم ُ
اخ َشوْ ِن ۭ◌ اَ ْليَوْ َم اَ ْك َم ْل ُ
االس َْال َم ِد ْينًا ۭ◌ فَ َم ِن
ْت لَ ُك ُم ْ ِ
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِ ْي َو َر ِ
ٰ
ف ﱢ ِال ْث ٍم ۙ◌ فَا ِ ﱠن ّ
ال اَ ِج ُد فِ ْي َمآ
ﱠح ْي ٌم( 5۔ المائده(3:۔ )قُلْ ﱠ ٓ
ص ٍة َغ ْي َر ُمتَ َجانِ ٍ
اضْ طُ ﱠر فِ ْي َم ْخ َم َ
ﷲَ َغفُوْ ٌر ر ِ
ٰ
ْ
ٓ
اُوْ ِح َي اِلَ ﱠي ُم َح ﱠر ًما عَلي طَا ِع ٍم يﱠط َع ُمهٗ اِ ﱠ ٓ
ال اَ ْن يﱠ ُكوْ نَ َم ْيتَةً اَوْ َد ًما ﱠم ْسفُوْ حًا اَوْ لَحْ َم ِخ ْن ِزي ٍْر فَاِنﱠهٗ ِرجْ سٌ اَوْ
فِ ْسقًا اُ ِھ ﱠل لِ َغي ِْر ٰ ّ
ﱠح ْي ٌم ( 6۔ االنعام (145:ميں۔
اغ ﱠو َال عَا ٍد فَا ِ ﱠن َربﱠ َ
ك َغفُوْ ٌر ر ِ
ﷲِ بِ ٖه ۚ◌ فَ َم ِن اضْ طُ ﱠر َغ ْي َر بَ ٍ
يہ چوتھا مقام ہے۔ يعنی مخاطبين کے عقيدے اور خيال کو سامنے رکھتے ہوئے فرمايا گيا ہے۔
ورنہ دوسرے جانور اور درندے وغيره بھی حرام ہيں ،البتہ ان آيات سے يہ واضح ہے کہ ان
ميں جن چار محرکات کا ذکر ہے ،ﷲ ٰ
تعالی ان سے مسلمانوں کو نہايت تاکيد کے ساتھ بچانا
چاہتا ہے۔ اس کی ضروری تشريح گزشتہ مقامات پر کی جا چکی ہے ،تاہم اس ميں )جس چيز
پر ﷲ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے( جو چوتھی قسم ہے۔ اس کے مفہوم ميں حقير عذر
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کو سامنے رکھ کر شرک کے لئے چور دروازه تالش کيا جاتا ہے۔ اس ليے اس کی مزيد
وضاحت پيش خدمت ہے۔ جو جانور غير ﷲ کے ليے نامزد کر ديا جائے اس کی مختلف
صورتيں ہيں۔ ايک صورت يہ ہے کہ غير ﷲ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے ليے اسے
ذبح کيا جائے اور ذبح کرتے وقت نام بھی اسی بت يا بزرگ کا ليا جائے بزعم خويش جس کو
راضی کرنا مقصود ہے دوسری صورت يہ ہے کہ مقصود تو غير ﷲ کا تقرب ہی ہو۔ ليکن ذبح
ﷲ کے نام پر ہی کيا جائے جس طرح کہ قبر پرستوں ميں يہ سلسلہ عام ہے۔ وه جانوروں کو
بزرگوں کيليے نامزد تو کرتے ہيں مثال يہ بکرا فالں پير کا ہے يہ گائے فالں پير کی ہے ،يہ
جانور گيارہويں کے ليے يعنی شيخ عبدالقادر جيالنی کے ليے ہے ،وغيره وغيره۔ اور ان کو وه
بسم ﷲ پﮍھ کر ہی ذبح کرتے ہيں۔ اس ليے وه کہتے ہيں کہ پہلی صورت تو يقينا ً حرام ہے ليکن
يہ دوسری صورت حرام نہيں بلکہ جائز ہے کيونکہ يہ غير ﷲ کے نام پر ذبح نہيں کيا گيا ہے
اور يوں شرک کا راستہ کھول ديا گيا ہے۔ حاالنکہ فقہاء نے اس دوسری صورت کو بھی حرام
قرار ديا ہے۔ اس ليے کہ يہ بھی وما اھل لغير ﷲ بہ ميں داخل ہے چنانچہ حاشيہ بيضاوی ميں
ہے ہر وه جانور جس پر غير ﷲ کا نام پکارا جائے حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اس پر ﷲ ہی
کا نام ليا جائے اس ليے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان اگر غير ﷲ کا تقرب حاصل
کرنے کی غرض سے جانور ذبح کرے گا تو وه مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبيح مرتد کا ذبيحہ
ہوگا اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب درمختار ميں ہے کہ کسی حاکم اور کسی طرح کسی بﮍے
کی آمد پر حسن خلق يا شرع ضيافت کی نيت سے نہيں بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی
تعظيم کے طور پر جانور ذبح کيا جائے تو وه حرام ہوگا اس ليے کہ وه وما اھل لغير ﷲ ميں
داخل ہے اگرچہ اس پر ﷲ ہی کا نام ليا گيا ہو اور عالمہ شامی نے اس کی تائيد کی ہے۔ البتہ
بعض فقہاء اس دوسری صورت کو وما اھل لغير ﷲ کا مدلول اور اس ميں داخل نہيں سمجھتے
اور اشتراک علت کی وجہ سے اسے حرام سمجھتے ہيں۔ گويا حرمت ميں کوئی اختالف نہيں
صرف استدالل و احتجاج کے طريقے ميں اختالف ہے۔ عالوه ازيں يہ دوسری صورت وماذبح
علی النصب )جو بتوں کے پاس يا تھانوں پر ذبح کيے جائيں( بھی داخل ہے ،جسے سورة المائده
ميں محرمات ميں ذکر کيا گيا ہے اور احاديث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آستانوں درباروں اور
تھانوں پر ذبح کيے گئے جانور بھی حرام ہيں اس ليے کہ وہاں ذبح کرنے کا يا وہاں لے جا کر
تقسيم کرنے کا مقصد تقرب لغير ﷲ ہی ہوتا ہے۔ ايک حديث ميں ہے ايک شخص نے آ کر
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پوچھا کہ کيا وہاں زمانہ جاہليت کے بتوں ميں سے کوئی بت
تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی؟ لوگوں نے بتاليا نہيں پھر آپ نے پوچھا کہ وہاں ان کی
عيدوں ميں سے کوئی عيد تو نہيں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے اس کی بھی نفی ،تو آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم نے سائل کو نذر پوری کرنے کا حکم ديا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے ہٹائے
جانے کے بعد بھی غير آباد آستانوں پر جا کر جانور ذبح کرنا جائز نہيں ہے۔ چہ جائيکہ ان
آستانوں اور درباروں پر جا کر ذبح کيے جائيں جو پرستش اور نذر ونياز کے ليے مرجع عوام
ہيں۔ اعاذنا ﷲ منہ
اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻔ َﱰ ُْو َن ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َو َﻻ ﺗَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﻟ َﻤﺎ ﺗ َِﺼ ُﻒ َاﻟْ ِﺴﻨ َ ُﺘ ُ ُﲂ ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب ٰﮬ َﺬا َﺣ ٰﻠ ٌﻞ َّو ٰﮬ َﺬا َﺣ َﺮا ٌم ِﻟ ّ َﺘ ْﻔ َﱰ ُْوا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١١٦ۭ
کسی چيز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ ديا کرو کہ يہ حالل ہے اور يہ حرام ہے کہ ﷲ
پر جھوٹ بہتان باندھ لو (١) ،سمجھ لو کہ ﷲ ٰ
تعالی پر بہتان بازی کرنے والے کاميابی سے
محروم ہی رہتے ہيں۔
١١٦۔ ١يہ اشاره ہے ان جانوروں کی طرف جو وه بتوں کے نام وقف کر کے ان کو اپنے لئے
حرام کر ليتے تھے ،جيسے بحيره ،سائبہ ،وصيلہ اور حام وغيره۔ )ديکھئے ) َما َج َع َل ٰ ّ
ﷲُ ِم ْن ۢ◌
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ص ْيلَ ٍة ﱠو َال َح ٍام ۙ◌ ﱠو ٰل ِك ﱠن الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا يَ ْفتَرُوْ نَ َعلَي ٰ ّ
ب ۭ◌ َواَ ْكثَ ُرھُ ْم َال
ﷲِ ْال َك ِذ َ
بَ ِحي َْر ٍة ﱠو َال َسا ۗ◌ ِٕٮبَ ٍة ﱠو َال َو ِ
ٓ
ٰ
ُ
ُ
ُ
ﱢ
ٌ
ْ
صة لذ ُكوْ ِرنَا َو ُم َح ﱠر ٌم عَلي
يَ ْعقِلُوْ نَ ( 5۔ المائده (103:اور اال نعام ) َوقَالوْ ا َما فِ ْي بُطوْ ِن ٰھ ِذ ِه االَ ْن َع ِام خَالِ َ
اجنَا ۚ◌ َواِ ْن يﱠ ُك ْن ﱠم ْيتَةً فَھُ ْم فِ ْي ِه ُش َر َكا ۗ◌ ُء ۭ◌ َسيَجْ ِز ْي ِھ ْم َوصْ فَھُ ْم ۭ◌اِنﱠهٗ َح ِك ْي ٌم َعلِ ْي ٌم ١٣٩ قَ ْد
اَ ْز َو ِ
ٰ
ٰ
ﷲُ ا ْفتِ َرا ۗ◌ ًء َعلَي ّ
خَ ِس َر الﱠ ِذ ْينَ قَتَلُ ْٓوا اَوْ َال َدھُ ْم َسفَهً ۢ◌ا بِ َغي ِْر ِع ْل ٍم ﱠو َح ﱠر ُموْ ا َما َر َزقَھُ ُم ّ
ضلﱡوْ ا َو َما
ﷲِ ۭ◌ قَ ْد َ
ت ﱠوالنﱠ ْخ َل َوال ﱠزرْ َع ُم ْختَلِفًا اُ ُكلُهٗ
َكانُوْ ا ُم ْھتَ ِد ْينَ ١٤٠ ۧ◌ َوھُ َو الﱠ ِذ ْٓ
ت ﱠو َغي َْر َم ْعرُوْ ٰش ٍ
ت ﱠم ْعرُوْ ٰش ٍ
ي اَ ْن َشا َ َج ٰنّ ٍ
صا ِد ٖه ڮ َو َال
َوال ﱠز ْيتُوْ نَ َوالرﱡ ﱠمانَ ُمتَ َشابِھًا ﱠو َغ ْي َر ُمتَ َشابِ ٍه ۭ◌ ُكلُوْ ا ِم ْن ثَ َم ِر ٖ ٓه اِ َذ ٓا اَ ْث َم َر َو ٰاتُوْ ا َحقﱠهٗ يَوْ َم َح َ
ْرفِ ْينَ ١٤١ ۙ◌ ( 6۔ االنعام 139:تا  (141کے حواشی(
ْرفُوْ ا ۭ◌ اِنﱠهٗ َال ي ُِحبﱡ ْال ُمس ِ
تُس ِ
َﻣﺘَﺎ ٌع ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ۠ َّوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ١١٧
انہيں بہت معمولی فائده ملتا ہے اور ان کے لئے ہی دردناک عذاب ہے۔
َوﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ َﻣﺎ ﻗَ َﺼ ْﺼﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۚ َو َﻣﺎ َﻇﻠَ ْﻤﳯٰ ُ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١١٨
اور يہوديوں پر جو کچھ ہم نے حرام کيا تھا اسے ہم پہلے ہی سے آپ کو سنا چکے ہيں ) (١ہم
نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ وه خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔
ْ
ْ
ۚ
١١٨۔ ١ديکھئے سوره اال نعامَ ) ،و َعلَي الﱠ ِذ ْينَ ھَا ُدوْ ا َح ﱠر ْمنَا ُك ﱠل ِذيْ ظُفُ ٍر ◌ َو ِمنَ البَقَ ِر َوال َغن َِم َح ﱠر ْمنَا
اختَلَطَ بِ َع ْ
ت ظُھُوْ ُرھُ َمآ اَ ِو ْال َح َوايَآ اَوْ َما ْ
َعلَ ْي ِھ ْم ُشحُوْ َمھُ َمآ اِ ﱠال َما َح َملَ ْ
ظ ٍم ۭ◌ ٰذلِكَ َجزَ ي ْٰنھُ ْم بِبَ ْغيِ ِھ ْم ڮ َواِنﱠا
لَ ٰ
ت
ص ِدقُوْ نَ ( 6۔ االنعام (146:کا حاشيہ ،نيز سوره نساء۔)فَبِظُ ْل ٍم ﱢمنَ الﱠ ِذ ْينَ ھَا ُدوْ ا َح ﱠر ْمنَا َعلَ ْي ِھ ْم طَيﱢ ٰب ٍ
ٰ
ص ﱢد ِھ ْم ع َْن َسبِي ِْل ّ
اُ ِحلﱠ ْ
ﷲِ َكثِيْرًا( 4۔ النساء (160:ميں بھی اس کا ذکر ہے
ت لَھُ ْم َوبِ َ
اﻟﺴ ْ ۗﻮ َء ِﲜَــﻬ َ ٍَﺎةل ُ َّﰒ اتَ ﺑُ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل َو َا ْﺻﻠَ ُﺤ ْﻮٓا ۙ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻫَﺎ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ ١١٩ۧ
ُ َّﰒ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َ ِﲻﻠُﻮا ُّ
جو کوئی جہالت سے برے عمل کرلے پھر توبہ کرلے اور اصالح بھی کرلے تو پھر آپ کا رب
بالشک و شبہ بﮍی بخشش کرنے واال اور نہايت ہی مہربان ہے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ١٢٠ۙ
ِا َّن ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﰷ َن ُا َّﻣ ًﺔ ﻗَﺎ ِﻧ ًﺘﺎ ِ ّ ٰ ّ ِهلل َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ۭ َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ُﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
بيشک ابراہيم پيشوا ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی کے فرمانبردار اور ايک طرفہ مخلص تھے۔ وه مشرکوں
ميں نہ تھے۔
١٢٠۔ ١اُ ﱠمۃٌ کے معنی پيشوا اور قائد کے بھی ہيں۔ جيسا کہ ترجمے سے واضح ہے اور امت
بمعنی امت بھی ہے ،اس اعتبار سے حضرت ابرہيم عليہ السالم کا وجود ايک امت کے برابر
اب اِ ٰلٓى اُ ﱠم ٍة ﱠم ْع ُدوْ َد ٍة لﱠيَقُوْ لُ ﱠن َما يَحْ بِسُهٗ ۭ◌ اَ َال
)ولَ ِٕٮ ْن اَ ﱠخرْ نَا َع ْنھُ ُم ْال َع َذ َ
تھا۔ )امت کے معانی کے لئے َ
ُ
َ
َ
ْ
ق بِ ِھ ْم ﱠما كانوْ ا بِ ٖه يَستھ ِْزءُوْ نَ ( 11۔ہود (8:کا حاشيہ ديکھئے(
ْس َمصْ رُوْ فًا َع ْنھُ ْم َو َحا َ
يَوْ َم يَاْتِ ْي ِھ ْم لَي َ

ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ ١٢١
ﺷَ ﺎ ِﻛ ًﺮا ِ ّ َﻻﻧْ ُﻌ ِﻤ ٖﻪ ۭ ِا ْﺟﺘَ ٰﺒﯩ ُﻪ َو َﻫﺪٰ ﯨ ُﻪ ِا ٰﱃ ِ َ
ﷲ ٰ
تعالی کی نعمتوں کے شکر گزار تھے ،ﷲ نے انہيں اپنا برگزيده کر ليا تھا اور انہيں راه
راست سمجھا دی تھی۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١٢٢ۭ
َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ ۭ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻟَ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
ہم نے اس دنيا ميں بھی بہتری دی تھی اور بيشک وه آخرت ميں بھی نيکوکاروں ميں ہيں۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ
ُ َّﰒ َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َا ِن اﺗ َّ ِﺒ ْﻊ ِﻣ َّ َةل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
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پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھيجی کہ آپ ملت ابراہيم حنيف کی پيروی کريں (١) ،جو
مشرکوں ميں سے نہ تھے۔
ٰ
١٢٣۔ِ ١ملﱠۃَ کے معنی ايسا دين جسے ﷲ تعالی نے اپنے کسی نبی کے ذريعے لوگوں کے لئے
شروع کے موافق اور ضروری قرار ديا ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ
تمام انبياء سميت اوالد آدم کے سردار ہيں ،آپ کو ملت ابراہيمی کی پيروی کا حکم ديا گيا ہے،
جس سے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی امتيازی اور خصوصی فضيلت ثابت ہوتی ہے۔ ايسے
اصول ميں تمام انبياء کی شريعت اور ملت ايک ہی رہی جس ميں رسالت کے ساتھ توحيد
وعقبی
ٰ
و بنيادی حيثيت حاصل ہے۔
اﻟﺴﺒْ ُﺖ ﻋَ َﲇ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟ َ َﻴ ْﺤ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻓـ ْﻴ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ١٢٤
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ُﺟ ِﻌ َﻞ َّ
ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری تھی جنہوں نے اس ميں
اختالف کيا تھا (١) ،بات يہ ہے کہ آپ کا پروردگار خود ہی ان ميں ان کے اختالف کا فيصلہ
قيامت کے دن کرے گا۔
١٢٤۔ ١اس اختالف کی نيت کيا ہے؟ اس کی تفصيل ميں اختالف ہے۔ بعض کہتے ہيں حضرت
موسی عليہ السالم نے ان کے لئے جمعہ کا دن مقرر فرمايا تھا ،ليکن بنو اسرائيل نے اختالف
ٰ
ٰ
موسی! انہوں نے جو
کيا اور ہفتے کا دن تعظيم وعبادت کے لئے پسند کيا۔ ﷲ تعالی نے فرمايا،
ٰ
دن پسند کيا ہے ،وہی دن رہنے دو ،بعض کہتے ہيں ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں حکم ديا تھا تعظيم کے
لئے ہفتے ميں کوئی ايک دن متعين کر لو۔ جس کے تعين ميں ان کے درميان اختالف ہوا۔ پس
ٰ
نصاری نے اتوار کا دن يہوديوں کی
يہود نے اپنے مذہبی قياس کی بنياد پر ہفتے کا دن اور
مخالفت کے جذبے سے اپنے لئے مقرر کيا تھا ،اسی طرح عبادت کے لئے انہوں نے اپنے کو
يہوديوں سے الگ رکھنے کے لئے بيت المقدس کی شرقی جانب کو بطور قبلہ اختيار کيا۔ جمعہ
کا دن ﷲ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے مقرر کئے جانے کا ذکر حديث ميں موجود ہے
)صحيح بخاری(
ﱓ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ ﺿَ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳـ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل َوﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِابﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ
ُا ْد ُع ِا ٰﱃ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ َرﺑ ّ َِﻚ ِابﻟْ ِﺤ ْﳬَ ِﺔ َواﻟْ َﻤ ْﻮ ِﻋ َﻈ ِﺔ اﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ َو َﺟﺎ ِدﻟْﻬ ُْﻢ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ِ َ
١٢٥
اپنے رب کی راه کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترين نصيحت کے ساتھ بالئيے اور ان سے
بہترين طريقے سے گفتگو کيجئے ) (١يقينا ً آپ کا رب اپنی راه سے بہکنے والوں کو بھی
بخوبی جانتا ہے اور وه راه يافتہ لوگوں سے پورا واقف ہے )(٢
١٢٥۔ ١اس ميں تبليغ ودعوت کے اصول بيان کئے گئے ہيں جو حکمت ،اصالحات کی مناسبت
پر مبنی ہيں۔ جدال باألحسن ،درشتی اور تلخی سے بچتے ہوئے نرم ومشفقانہ لب ولہجہ اختيار
کرنا ہے۔
١٢٥۔ ٢يعنی آپ کا کام مذکوره اصولوں کے مطابق وعظ و تبليغ ہے ،ہدايت کے راستے پر چال
دينا ،يہ صرف ﷲ کے اختيار ميں ہے ،اور وه جانتا ہے کہ ہدايت قبول کرنے واال کون ہے اور
کون نہيں؟
َوا ِْن ﻋَﺎﻗَ ْﺒ ُ ْﱲ ﻓَ َﻌﺎ ِﻗ ُﺒ ْﻮا ِﺑ ِﻤﺜْﻞِ َﻣﺎ ﻋ ُْﻮ ِﻗ ْﺒ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ َۭوﻟَﯩ ْﻦ َﺻ َ ْﱪ ُ ْﰎ ﻟَﻬ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ ٰ ّﻠﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ١٢٦
ِٕ
اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہيں پہنچايا گيا ہو اور اگر صبر کر لو تو
بيشک صابروں کے لئے يہی بہتر ہے )(١۔
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١٢٦۔ ١اس ميں اگرچہ بدلہ لينے کی اجازت ہے بشرطيکہ تجاوز نہ ہو ،ورنہ يہ خود ظالم ہو
جائے گا ،تاہم معاف کر دينے اور صبر اختيار کرنے کو بہتر قرار ديا گيا ہے۔
َو ْاﺻ ِ ْﱪ َو َﻣﺎ َﺻ ْﱪُكَ ِا َّﻻ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َﻻ َ ْﲢ َﺰ ْن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ﺗ َُﻚ ِ ْﰲ ﺿَ ْﻴ ٍﻖ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن ١٢٧
آپ صبر کريں بغير توفيق ٰالہی کے آپ صبر کر ہی نہيں سکتے اور ان کے حال پر رنجيده نہ
ہوں اور جو مکرو فريب يہ کرتے رہتے ہيں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ )(١
١٢٧۔ ١اس لئے کہ ﷲ ٰ
ٰ
تعالی ان کے مکروں کے مقابلے ميں اہل ايمان وتقوی اور محسنين کے
ساتھ ہے اور جس کے ساتھ ﷲ ہو ،اسے اہل دنيا کی سازشيں نقصان نہيں پہنچا سکتيں ،جيسا کہ
ما بعد کی آيت ميں ہے
اهلل َﻣ َﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َّو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺤ ِﺴـ ُﻨ ْﻮ َن ١٢٨ۧ
ِا َّن ٰ ّ َ
يقين مانو کہ ﷲ ٰ
تعالی پرہيزگاروں اور نيک کاروں کے ساتھ ہے۔

االس َراء
سورة بنی اسرائيل ٕ /
سراء ۔ سورة نمبر  ١٧۔ تعداد آيات (١١١
اال َ
بنی اسرآئيل ٕ /
)سورة ٓ

پاره 15
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو نہايت مہربان بﮍا رحم واال ہے
يہ سورت مکی ہے۔ اسے سورت االسراء بھی کہتے ہيں ،اس لئے کہ اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ
اقصی لے جانے( کا ذکر ہے۔ صحيح بخاری ميں ہے حضرت
وسلم کے اسراء )رات کو مسجد
ٰ
عبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنہ مرفوعا حديث فرماتے ہيں کہ سوره کہف ،مريم اور بنی
اسرائيل يہ عتاق اول ميں سے ہيں اور ميرے تالد ميں سے ہيں ،تالد قديم مال کو کہتے ہيں۔
مطلب يہ ہے کہ يہ سورتيں ان قديم سورتوں ميں سے ہيں جو مکے ميں اول اول نازل ہوئيں۔
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائيل اور سوره زمر کی تالوت فرمايا کرتے
تھے۔ مسند احمد جلد  ،٦ص ،٤٨۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ Ǻ
ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْ ٰ
ﴎى ِﺑ َﻌ ْﺒ ِﺪﻩٖ ﻟَ ْﻴ ًﻼ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم ِا َﱃ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ ْ َاﻻ ْﻗ َﺼﺎ َّ ِاذل ْي ٰﺑ َﺮ ْﻛﻨَﺎ َﺣ ْﻮ َ ٗهل ِﻟ ُ ِﲊﻳ َ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
پاک ہے ) (١وه ﷲ ٰ
تعالی جو اپنے بندے ) (٢کو رات ہی رات ميں مسجد حرام سے مسجد
اقصی) (٣تک لے گيا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے ) (٤رکھی ہے اس لئے کہ ہم اسے
ٰ
اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائيں ) (٥يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی خوب سننے ديکھنے واال ہے۔
١۔ ُ ١سب َْحا نَ عام طور پر اس کا استعمال ايسے موقع پر ہوتا ہے جب کسی عظيم الشان واقعے
کا ذکر ہو۔ مطلب يہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزديک ظاہری اسباب کے اعتبار سے يہ واقعہ کتنا
محال ہو ،ﷲ کے لئے مشکل نہيں ،اس لئے کہ وه اسباب کا پابند نہيں ،وه لفظ ُک ْن سے پلک
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جھپکنے ميں جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب تو انسانوں کے لئے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی ان پابنديوں اور
کوتاہيوں سے پاک ہے۔
ً
١۔ ٢اِس َْرآء کے معنی ہوتے ہيں ،رات کو لے جانا۔ آگے لَيْال اس ليے ذکر کيا گيا تاکہ رات کی
قلت واضح ہو جائے۔ يعنی رات ايک حصے يا تھوڑے سے حصے ميں۔ يعنی چاليس راتوں کا
دور دراز کا سفر ،پوری رات ميں بھی نہيں بلکہ رات کے ايک قليل حصے ميں طے ہوا۔
اقصی دور کو کہتے ہيں بيت المقدس ،جو القدس يا ايلياء )قديم نام( شہر ميں اور فلسطين
١۔٣
ٰ
ميں واقع ہے ،مکے سے القدس تک مسافت ) (٤٠دن کی ہے ،اس اعتبار سے مسجد حرام کے
مقابلے ميں بيت المقدس کو مسجد ٰ
اقصی )دور کی مسجد( کہا گيا ہے۔
١۔ ٤يہ عالقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبياء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ
سے ممتاز ہے ،اس لئے اسے بابرکت قرار ديا گيا ہے۔
ٰ
کبری دکھائيں۔ جن ميں
١۔ ٥يہ اس سير کا مقصد ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو عجائبات اور آيات
سے ايک آيت اور معجزه يہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ايک قليل حصے ميں ہو گيا
نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو جو معراج ہوئی يعنی آسمانوں پر لے جايا گيا ،وہاں مختلف
آسمانوں پر انبياء عليہم السالم سے مالقاتيں ہوئيں اور سدرة المنتہٰ ی پر ،جو عرش سے نيچے
ساتويں آسمان پر ہے ،ﷲ ٰ
تعالی نے وحی کے ذريعے سے نماز اور ديگر بعض چيزيں عطا
کيں۔ جس کی تفصيالت صحيح احاديث ميں بيان ہوئی ہيں اور صحابہ و تابعين سے لے کر آج
تک امت کے اکثر علماء فقہاء اس بات کے قائل چلے آرہے ہيں کہ يہ معراج حالت بيداری ميں
ہوئی ہے۔ يہ خواب يا روحانی سير اور مشاہده نہيں ہے ،بلکہ عينی مشاہده ہے جو ﷲ نے اپنی
قدرت کاملہ سے اپنے پيغمبر کو کرايا ہے۔ اس معراج کے دو حصے ہيں۔ پہال حصہ اسراء
اقصی تک کے سفر کا
کہالتا ہے ،جس کا ذکر يہاں کيا گيا ہے اور جو مسجد حرام سے مسجد
ٰ
نام ہے ،يہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے تمام انبياء کی امامت فرمائی۔ بيت
المقدس سے پھر آپ کو آسمانوں پر لے جايا گيا ،يہ سفر کا دوسرا حصہ ہے جسے معراج کہا
جاتا ہے۔ اس کا تذکره سوره نجم ميں کيا گيا ہے اور باقی تفصيالت احاديث ميں بيان کی گئی
ہيں۔ عام طور پر اس پورے سفر کو ' معراج ' سے ہی تعبير کيا جاتا ہے۔ معراج سيﮍھی کو
کہتے ہيں يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ُع ِر َج بِ ْی اِلَی ال ّس َما ِء
)مجھے آسمان پر لے جايا يا چﮍھايا گيا( سے ماخوذ ہے۔ کيونکہ اس سفر کا يہ دوسرا حصہ
پہلے سے بھی زياده اہم اور عظيم الشان ہے ،اس لئے معراج کا لفظ ہی زياده مشہور ہو گيا۔ اس
کی تاريخ ميں اختالف ہے۔ تاہم اس ميں اتفاق ہے کہ يہ ہجرت سے قبل کا واقعہ ہے۔ بعض
کہتے ہيں ايک سال قبل اور بعض کہتے ہيں کئی سال قبل يہ واقعہ پيش آيا۔ اسی طرح مہينے
اور اس کی تاريخ ميں اختالف ہے۔ کوئی ربيع االول کی  ١٧يا  ،٢٧کوئی رجب کی  ٢٧اور
بعض کوئی اور مہينہ اس کی تاريخ بتالتے ہيں۔ )فتح القدير(
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َا َّﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِ ْﱐ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ ۭ Ą

َو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳼ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َو َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻫُﺪً ى ِﻟ ّ َﺒ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
موسی کو کتاب دی اور اسے بنی اسرئيل کے لئے ہدايت بنا ديا کہ تم ميرے سوا کسی کو
ہم نے
ٰ
اپنا کارساز نہ بنانا
ُذ ّ ِرﻳَّـ َﺔ َﻣ ْﻦ َ َﲪﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﻧ ُْﻮحٍ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﻋ ْﺒﺪً ا ﺷَ ُﻜ ْﻮ ًرا Ǽ
اے ان لوگوں کی اوالد! جنہيں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر ديا تھا ،وه ہمارا بﮍا ہی شکر گزار
بنده تھا )(١
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٣۔ ١طوفان نوح عليہ السالم کے بعد نسل انسانی نوح عليہ السالم کے ان بيٹوں کی نسل سے ہے
جو کشتيئ نوح عليہ السالم ميں سوار ہوئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔ اس لئے بنو
اسرائيل کو خطاب کر کے کہا گيا کہ تمہارا باپ ،نوح عليہ السالم ،ﷲ کا بہت شکر گزار بنده
تھا۔ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختيار کرو اور ہم نے جو محمد صلی ﷲ
عليہ وسلم کو رسول بنا کر بھيجا ہے ،ان کا انکار کر کے کفران نعمت مت کرو۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ِﰲ اﻟْ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟ َ ُﺘ ْﻔ ِﺴﺪُ َّن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﻣ َّﺮﺗ ْ َِﲔ َوﻟَ َﺘ ْﻌﻠُ َّﻦ ﻋُﻠُ ًّﻮا َﻛﺒ ْ ًِﲑا Ć
َوﻗَﻀَ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ہم نے بنو اسرائيل کے لئے ان کی کتاب ميں صاف فيصلہ کر ديا تھا کہ تم زمين ميں دو بار فساد
برپا کرو گے اور تم بﮍی زبردست زيادتياں کرو گے
وﱄ َ ْاب ٍس ﺷَ ِﺪﻳْ ٍﺪ ﻓَ َﺠ ُﺎﺳ ْﻮا ِﺧ ٰﻠ َﻞ ّ ِادل َاي ِر ۭ َو َﰷ َن َو ْﻋﺪً ا َّﻣ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ Ĉ
ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َو ْﻋﺪُ ُا ْو ٰﻟ ُ َﻤﺎ ﺑ َ َﻌﺜْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻋ َﺒﺎدًا ﻟَّﻨَﺎ ٓ ُا ِ ْ
ان دونوں وعدوں ميں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلہ پر اپنے بندے بھيج ديئے جو
بﮍے ہی لﮍاکے تھے۔ پس وه تمہارے گھروں کے اندر تک پھيل گئے اور ﷲ کا يہ وعده پورا
ہونا ہی تھا )(١۔
٥۔ ١يہ اشاره ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمان روا بخت نصر کے ہاتھوں،
حضرت مسيح عليہ السالم سے تقريبًا چھ سو سال قبل ،يہوديوں پر يروشلم ميں نازل ہوئی۔ اس
نے بےدريغ يہوديوں کو قتل کيا اور ايک بﮍی تعداد کو غالم بنا ليا اور يہ اس وقت ہوا جب
انہوں نے ﷲ کے نبی حضرت شعيب عليہ السالم کو قتل کيا يا حضرت ارميا عليہ السالم کو قيد
کيا اور تورات کے احکام کی خالف ورزی اور معصيات کا ارتکاب کر کے فساد فی االرض
کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہيں کہ بخت نصر کے بجائے جالوت کو ﷲ ٰ
تعالی نے بطور سزا ان
حتی کہ طالوت کی قيادت ميں حضرت
پر مسلط کيا ،جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ٰ
داود عليہ السالم نے جالوت کو قتل کيا۔
ٗ
ُ َّﰒ َر َددْانَ ﻟَ ُ ُﲂ ْاﻟ َﻜ َّﺮ َة ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َا ْﻣﺪَ ْد ٰﻧ ُ ْﲂ ِ َاب ْﻣ َﻮالٍ َّوﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ َو َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُ ْﲂ اَ ْﻛ َ َﱶ ﻧ َ ِﻔ ْ ًﲑا Č
پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھيرے اور مال اور اوالد سے تمہاری مدد کی
اور تمہيں بﮍے جتھے واال بنا ديا )(١۔
٦۔ ١يعنی بخت نصر يا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہيں پھر مال اور دولت ،بيٹوں اور جاه
حشمت سے نوازا ،جب کہ يہ ساری چيزيں تم سے چھن چکی تھيں۔ اور تمہيں پھر زياده جتھے
واال اور طاقتور بنا ديا۔
ِا ْن َا ْﺣ َﺴﻨ ْ ُ ْﱲ َا ْﺣ َﺴﻨ ْ ُ ْﱲ ِ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َۣوا ِْن َا َﺳ ْﺎ ُ ْﰎ ﻓَﻠَﻬَﺎ ۭ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َو ْﻋﺪُ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻟﻴ َُﺴ ْ ۗﻮ ٗءا ُو ُﺟ ْﻮﻫ ُ َْﲂ َو ِﻟ َﻴﺪْ ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ﺪَ َ َامك َد َﺧﻠُ ْﻮ ُﻩ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة َّو ِﻟـ ُﻴ َﺘ ِ ّ ُﱪ ْوا َﻣﺎ ﻋَﻠَ ْﻮا ﺗَ ْﺘﺒ ْ ًِﲑا
Ċ
اگر تم نے اچھے کام کئے تو خود اپنے ہی فائدے کے لئے ،اور اگر تم نے برائياں کيں تو بھی
اپنے ہی لئے ،پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آيا )تو ہم نے دوسرے کو بھيج ديا تاکہ( وه
تمہارے چہرے بگاڑ ديں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد ميں گھس جائيں اور جس جس
چيز پر قابو پائيں توڑ پھوڑ کر جﮍ سے اکھاڑ ديں )(١
٧۔ ١يہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کيا کہ حضرت زکريا عليہ السالم کو قتل کر ديا اور
عيسی عليہ السالم کو بھی قتل کرنے کے درپے رہے ،جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے زنده آسمان
حضرت
ٰ
پر اٹھا کر ان سے بچا ليا۔ اس کے نتيجے ميں پھر رومی بادشاه ٹيٹس کو ﷲ نے ان پر مسلط کر
ديا ،اس نے يروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا ديئے اور بہت سوں کو قيدی
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بنا ليا ،ان کے اموال لوٹ لئے ،مذہبی صحيفوں کو پاؤں تلے روندا اور بيت المقدس اور ہيکل
سليمانی کو غارت کيا اور انہيں ہميشہ کے لئے بيت المقدس سے جال وطن کر ديا۔ اور يوں ان
کی ذلت و رسوائی کا خوب خوب سامان کيا۔ يہ تباہی ٧٠ء ميں ان پر آئی۔
َﻋ ٰﴘ َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ َا ْن ﻳ َّ ْﺮ َﲪ ُ َْﲂ ۚ َوا ِْن ﻋُﺪْ ُّ ْﰎ ﻋُﺪْ انَ ۘ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َ َهجﲌَّ َ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﺣ ِﺼ ْ ًﲑا Ď
اميد ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم دوباره ايسا
ہی کريں گے ) (١اور ہم نے منکروں کا قيد خانہ جہنم بنا رکھا ہے )(٢۔
٨۔ ١يہ انہيں تنبيہ کی کہ اگر تم نے اصالح کر لی تو ﷲ کی رحمت کے مستحق ہو گے۔ جس کا
مطلب دنيا وآخرت کی سرخ روئی اور کاميابی ہے اور اگر دوباره ﷲ کی نافرمانی کا راستہ
اختيار کر کے تم نے فساد فی االرض کا ارتکاب کيا تو ہم پھر تمہيں اسی طرح ذلت و رسوائی
سے دو چار کر ديں گے۔ جيسے اس سے قبل دو مرتبہ ہم تمہارے ساتھ يہ معاملہ کر چکے ہيں
چنانچہ ايسا ہی ہوا يہ يہود اپنی حرکتوں سے باز نہيں آئے اور وہی کردار رسالت محمديہ کے
بارے ميں دہرايا جو رسالت موسوی اور رسالت عيسوی ميں ادا کر چکے تھے جس کے نتيجے
ميں يہ يہودی تيسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذليل وخوار ہوئے اور بصد رسوائی انہيں
مدينے اور خيبر سے نکلنا پﮍا۔
٨۔ ٢يعنی اس دنيا کی رسوائی کے بعد آخرت ميں جہنم کی سزا اور اس کا عذاب الگ ہے جو
وہاں انہيں بھگتنا ہو گا۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َا َّن ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ًﺮا َﻛﺒ ْ ًِﲑا ۙ Ḍ

ﴩ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ٰ ّ
ِا َّن ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﳞَ ْ ِﺪ ْي ِﻟﻠ َّ ِ ْﱵ ِﮬ َﻲ َا ْﻗ َﻮ ُم َوﻳُﺒَ ِ ّ ُ
يقينا ً يہ قرآن وه راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سيدھا ہے اور ايمان والوں کو جو نيک اعمال
کرتے ہيں اس بات کی خوشخبری ديتا ہے کہ ان کے لئے بہت بﮍا اجر ہے۔

َّو َا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 10
اور يہ کہ جو لوگ آخرت پر يقين نہيں رکھتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تيار کر رکھا
ہے
ﻟﴩ ُدﻋَﺎ ۗ َء ٗﻩ ِابﻟْﺨ ْ َِﲑ ۭ َو َﰷ َن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َ ُﲺ ْﻮ ًﻻ 11
َوﻳَﺪْ ُع ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِاب َّ ّ ِ
اور انسان برائی کی دعائيں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھالئی کی دعا کی طرح ،انسان
ہی بﮍا جلد باز ہے )(١
١١۔ ١انسان چونکہ جلد باز اور بےحوصلہ ہے اس ليے جب اسے تکليف پہنچتی ہے تو اپنی
ہالکت کے ليے اسی طرح بد دعا کرتا ہے جس طرح بھالئی کے ليے اپنے رب سے دعائيں
کرتا ہے يہ تو رب کا فضل و کرم ہے کہ وه اس کی بد دعاؤں کو قبول نہيں کرتا يہی مضمون
) َولَوْ يُ َعجﱢ ُل ٰ ّ
ض َي اِلَ ْي ِھ ْم اَ َجلُھُ ْم ۭ◌ فَنَ َذ ُر الﱠ ِذ ْينَ َال يَرْ جُوْ نَ لِقَا ۗ◌ َءنَا فِ ْي
اس ال ﱠش ﱠر ا ْستِع َ
ْجالَھُ ْم بِ ْالخَ ي ِْر لَقُ ِ
ﷲُ لِلنﱠ ِ
طُ ْغيَانِ ِھ ْم يَ ْع َمھُوْ نَ ( 10۔يونس (11:ميں گزر چکا ہے۔
ﺎب ۭ َو ُ َّ
ﳾ ٍء ﻓَ َّﺼﻠْ ٰﻨ ُﻪ
ﴫ ًة ِﻟ ّ َﺘﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َو ِﻟ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻋَﺪَ َد اﻟ ِ ّﺴـ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ِﺤ َﺴ َ
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ٰاﻳَـ َﺘ ْ ِﲔ ﻓَ َﻤــ َﺤ ْﻮانَ ٓ ٰاﻳ َ َﺔ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ٓ ٰاﻳ َ َﺔ اﻟﳯَّ َ ِﺎر ُﻣ ْﺒ ِ َ
ﰻ َْ
ﺗَ ْﻔ ِﺼ ْﻴ ًﻼ 12
ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانياں بنائی ہيں ،رات کی نشانی کو تو ہم نے بےنور کر
ديا اور دن کی نشانی کو روشن بنايا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل تالش کر سکو اور اس
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لئے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو ) (١اور ہرچيز کو ہم نے خوب تفصيل
سے بيان فرما ديا ہے )(٢۔
١٢۔ ١يعنی رات کو بےنور يعنی تاريک کر ديا تاکہ تم آرام کر سکو اور تمہاری دن بھر کی
تھکاوٹ دور ہو جائے اور دن کو روشن بنايا تاکہ کسب معاش کے ذريعے سے تم رب کا فضل
تالش کرو۔ عالوه ازيں رات اور دن کا دوسرا فائده يہ ہے کہ اس طرح ہفتوں ،مہينوں اور
برسوں کا شمار اور حساب تم کر سکو ،اس حساب کے بھی بيشمار فوائد ہيں۔ اگر رات کے بعد
دن اور دن کے بعد رات نہ آتی بلکہ ہميشہ رات ہی رات يا دن ہی دن رہتا تو تمہيں آرام اور
سکون کا يا کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا اور اسی طرح مہينوں اور سالوں کا حساب بھی
ممکن نہ رہتا۔
١٢۔ ٢يعنی انسان کے لئے دين اور دنيا کی ضروری باتيں سب کھول کر ہم نے بيان کر دی ہيں
تاکہ ان سے انسان فائده اٹھائيں ،اپنی دنيا سنواريں اور آخرت کی بھی فکر اور اس کے لئے
تياری کريں۔
َو ُ َّ
ﰻ ِاﻧ ْ َﺴ ٍﺎن َاﻟْ َﺰ ْﻣ ٰﻨ ُﻪ ٰ ۗﻃ َ ٗﻩ ِ ْﰲ ُﻋ ُﻨ ِﻘ ٖﻪ ۭ َو ُ ْﳔ ِﺮ ُج َ ٗهل ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ﻳَّﻠْ ٰﻘﯩ ُﻪ َﻣﻨْﺸُ ْﻮ ًرا 13
ِٕ
ہر انسان کی برائی بھالئی کو اس کے گلے لگا ديا ہے ) (١اور بروز قيامت ہم اس کے سامنے
اس کا نامہ اعمال نکاليں گے جسے وه اپنے اوپر کھال ہوا پائے گا۔
١٣۔َ ١
طائِر کے معنی پرندے کے ہيں اور ُعنُق کے معنی گردن کے۔ امام ابن کثير نے طائر
سے مراد انسان کے عمل کے لئے ہيں۔ فِ ْی ُعنُقِ ِہ کا مطلب ہے ،اس کے اچھے يا برے عمل،
جس پر اس کو اچھی يا بری جزا دی جائے گی ،گلے کے ہار کی طرح اس کے ساتھ ہوں گے۔
يعنی اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے ،ﷲ کے ہاں اس کا پورا ريکارڈ محفوظ ہو گا۔ قيامت والے
دن اس کے مطابق اس کا فيصلہ کيا جائے گا۔ اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی
قسمت لی ہے ،جو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے علم کے مطابق پہلے سے لکھ دی ہے ،جسے سعادت مند
اور ﷲ کا مطيع ہونا تھا وه ﷲ کو معلوم تھا اور جسے نافرمان ہونا تھا ،وه بھی اس کے علم ميں
تھا ،يہی قسمت )سعادت مندی يا بد بختی( ہر انسان کے ساتھ گلے کے ہار کی طرح چمٹی ہوئی
ہو گی۔ اسی کے مطابق اس کے عمل ہوں گے اور قيامت والے دن اسی کے مطابق فيصلے ہوں
گے۔
ِا ْﻗ َﺮْا ِﻛ ٰﺘ َﺒ َﻚ ۭ َﻛ ٰﻔﻰ ِﺑﻨَ ْﻔ ِﺴ َﻚ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َﺣ ِﺴﻴْ ًﺒﺎ 14ۭ
لے! خود ہی اپنی کتاب آپ پﮍھ لے۔ آج تو تو آپ ہی اپنا خود حساب لينے کو کافی ہے۔
َﻣ ِﻦ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﳞَ ْـ َﺘ ِﺪ ْي ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﺿَ َّﻞ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۭ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َوا ِز َر ٌة ِّو ْز َر ُاﺧ ْٰﺮى ۭ َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ َﺣ ٰ ّﱴ ﻧ َ ْﺒ َﻌ َﺚ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ 15
جو راه راست حاصل کر لے وه خود اپنے ہی بھلے کے لئے راه يافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک
جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے ،کوئی بوجھ واال کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ الدے گا
) (١اور ہماری سنت نہيں کہ رسول بھيجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگيں )(٢۔
١٥۔ ١البتہ جو مضل )گمراه کرنے والے( بھی ہوں گے ،انہيں اپنی گمراہی کے بوجھ کے ساتھ،
ان کے گناہوں کا بار بھی )بغير ان کے گناہوں ميں کمی کيے( اٹھانا پﮍے گا جو ان کی کوششوں
سے گمراه ہوئے ہوں گے ،جيسا کہ قرآن کے دوسرے مقامات اور احاديث ميں واضح ہے۔ يہ
دراصل ان کے اپنے ہی گناہوں کا بھار ہوگا جو دوسروں کو گمراه کر کے انہوں نے کمايا ہوگا۔
١٥۔ ٢بعض مفسرين نے اس سے صرف دنياوی عذاب مراد ليا ہے۔ يعنی آخرت کے عذاب سے
مستثنی نہيں ہوں گے ،ليکن قرآن کريم کے دوسرے مقامات سے واضح ہے کہ ﷲ ٰ
ٰ
تعالی لوگوں
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سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس ميرے رسول نہيں آئے تھے؟ جس پر اثبات ميں جواب ديں
گے ،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسال رسل اور انزال کتب کے بغير وه کسی کو عذاب نہيں
دے گا۔ تاہم اس کا فيصلہ کہ کس قوم يا فرد تک اس کا پيغام نہيں پہنچا ،قيامت والے دن وه خود
ہی فرمائے گا ،وہاں يقينا کسی کے ساتھ ظلم نہيں ہو گا۔ اسی طرح بہرا پاگل فاترالعقل اور زمانہ
فترت يعنی دو نبيوں کے درميانی زمانے ميں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے ان کی بابت
بعض روايات ميں آتا ہے کہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی ان کی طرف فرشتے بھيجے گا اور وه
انہيں کہيں گے کہ جہنم ميں داخل ہو جاؤ اگر وه ﷲ کے اس حکم کو مان کر جہنم ميں داخل ہو
جائيں گے تو جہنم ان کے ليے گل و گلزار بن جائے گی بصورت ديگر انہيں گھسيٹ کر جہنم
ميں پھينک ديا جائے گا۔ مسند احمد۔ عالمہ البانی نے صحيح الجامع الصغير ميں اسے ذکر کيا
ہے چھوٹے بچوں کی بابت اختالف ہے مسلمانوں کے بچے تو جنت ميں ہی جائيں گے البتہ کفار
و مشرکين کے بچوں ميں اختالف ہے کوئی توقف کا کوئی جنت ميں جانے کا اور کوئی جہنم
ميں جانے کا قائل ہے امام ابن کثير نے کہا ہے کہ ميدان محشر ميں ان کا امتحان ليا جائے گا
جو ﷲ کے حکم کی اطاعت اختيار کرے گا وه جنت ميں اور جو نافرمانی کرے گا جہنم ميں
جائے گا امام ابن کثير نے اسی قول کو ترجيح دی ہے اور کہا ہے کہ اس سے متضاد روايات
ميں تطبيق بھی ہو جاتی ہے۔ تفصيل کے ليے تفسير ابن کثير مالحظہ کيجئے۔ مگر صحيح
بخاری کی روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکين کے بچے بھی جنت ميں جائيں گے۔
َوِا َذا ٓ َا َردْانَ ٓ َا ْن ﳖُّ ْ ِ َ
كل ﻗَ ْﺮﻳ َ ًﺔ َا َﻣ ْﺮانَ ُﻣ ْ َﱰِﻓﳱْ َﺎ ﻓَ َﻔ َﺴ ُﻘ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَ َﺤ َّﻖ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ﻓَﺪَ َّﻣ ْﺮﳖٰ َﺎ ﺗَﺪْ ِﻣ ْ ًﲑا 16
اور جب ہم کسی بستی کی ہالکت کا اراده کر ليتے ہيں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو )کچھ(
حکم ديتے ہيں اور وه اس بستی ميں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہيں تو ان پر )عذاب کی( بات
ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اسے تباه و برباد کر ديتے ہيں )(١۔
١٦۔ ١اس ميں وه اصول بتاليا گيا ہے جس کی روح سے قوموں کی ہالکت کا فيصلہ کيا جاتا ہے
اور يہ کہ ان کا خوش حال طبقہ ﷲ کے حکموں کی نافرمانی شروع کر ديتا ہے اور انہی کی
تقليد پھر دوسرے لوگ کرتے ہيں ،يوں اس قوم ميں ﷲ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور وه
مستحق عذاب قرار پا جاتی ہے۔
َو َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻧ ُْﻮحٍ َۭو َﻛ ٰﻔﻰ ﺑ َِﺮﺑ ّ َِﻚ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮ ِب ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َﺧﺒ ْ ًِﲑا ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا 17
ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قوميں ہالک کيں ) (١اور تيرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے
کافی خبردار اور خوب ديکھنے بھالنے واال ہے
١٧۔ ١وه بھی اسی اصول ہالکت کے تحت ہی ہالک ہوئيں
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ اﻟْ َﻌﺎﺟِ َ َةل َ َّﲺـﻠْﻨَﺎ َ ٗهل ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻧ ُّ ِﺮﻳْﺪُ ُ َّﰒ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َ ٗهل َ َهجﲌَّ َ ۚ ﻳ َ ْﺼ ٰﻠ َﺎ َﻣ ْﺬ ُﻣ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣﺪْ ُﺣ ْﻮ ًرا 18
جس کا اراده صرف اس جلدی والی دنيا )فوری فائده( کا ہی ہو اسے ہم يہاں جس قدر جس کے
لئے چاہيں سردست ديتے ہيں باآلخر اس کے لئے ہم جہنم مقرر کر ديتے ہيں جہاں وه برے
حالوں ميں دھتکارا ہوا داخل ہوگا )(١
١٨۔ ١يعنی دنيا کے ہر طالب کو دنيا نہيں ملتی ،صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہيں ،پھر
اس کو بھی اتنی دنيا نہيں جتنی وه چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لئے فيصلہ
کريں۔ ليکن اس دنيا طلبی کا نتيجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔
َو َﻣ ْﻦ َا َرا َد ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة َو َﺳ ٰﻌﻰ ﻟَﻬَﺎ َﺳ ْﻌﳱَ َﺎ َوﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﰷ َن َﺳ ْﻌﳱُ ُ ْﻢ َّﻣ ْﺸ ُﻜ ْﻮ ًرا 19
ِٕ
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اور جس کا اراده آخرت کا ہو اور جيسی کوشش اس کے لئے ہونی چاہئے ،وه کرتا بھی ہو اور
وه با ايمان بھی ہو ،پس يہی لوگ ہيں جن کی کوشش کی ﷲ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے
گی )(١
ٰ
١٩۔ ١ﷲ تعالی کے ہاں قدر دانی کے لئے تين چيزيں يہاں بيان کی گئی ہيں١،۔ اراده آخرت،
يعنی اخالص اور ﷲ کی رضا جوئی ٢۔ ايسی کوشش جو اس کے الئق ہو ،يعنی سنت کے
مطابق٣ ،۔ ايمان کيونکہ اس کے بغير تو کوئی عمل بھی قابل توجہ نہيں۔ يعنی قبوليت عمل کے
لئے ايمان کے ساتھ اخالص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
ُ ًّالك ﻧ ُّ ِﻤ ُّﺪ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َو ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻄﺎۗ ِء َرِﺑ ّ َﻚ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن َﻋ َﻄﺎۗ ُء َرﺑ ّ َِﻚ َﻣ ْﺤ ُﻈ ْﻮ ًرا 20
ہر ايک کو ہم بہم پہنچائے جاتے ہيں انہيں بھی اور انہيں بھی تيرے پروردگار کے انعامات ميں
سے۔ تيرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہيں ہے )(١۔
٢٠۔ ١يعنی دنيا کا رزق اور اس کی آسائشيں ہم بال تفريق مومن اور کافر ،طالب دنيا اور طالب
آخرت سب کو ديتے ہيں۔ ﷲ کی نعمتيں کسی سے بھی روکی نہيں جاتيں۔
ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻓَﻀَّ ﻠْﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ َوﻟ َ ْ ٰﻼ ِﺧ َﺮ ُة اَ ْﻛ َ ُﱪ د ََر ٰﺟ ٍﺖ َّواَ ْﻛ َ ُﱪ ﺗَ ْﻔ ِﻀ ْﻴ ًﻼ 21
ديکھ لے کہ ان ميں ايک کو ايک پر ہم نے کس طرح فضيلت دے رکھی ہے اور آخرت تو
درجوں ميں اور بھی بﮍھ کر اور فضيلت کے اعتبار سے سے بھی بہت بﮍی ہے )(١۔
٢١۔ ١تاہم دنيا کی چيزيں کسی کو کم ،کسی کو زياده ملتی ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی اپنی حکمت و مصلحت
کے مطابق يہ روزی تقسيم فرماتا ہے۔ تاہم آخرت ميں درجات کا يہ تفاضل زياده واضح اور
نماياں ہوگا اور وه اس طرح کہ اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر جہنم ميں جائيں گے۔
َﻻ َ ْﲡ َﻌ ْﻞ َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ

اهلل ِا ٰﻟـﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ﻓَﺘَ ْﻘ ُﻌﺪَ َﻣ ْﺬ ُﻣ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣﺨ ُْﺬ ْو ًﻻ ۧ 22
ﷲ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حالوں بےکس ہو کر بيٹھ رہے گا
َوﻗَ ٰﴣ َرﺑ ُّ َﻚ َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِا َّاي ُﻩ َو ِابﻟْ َﻮ ِ َادل ْﻳ ِﻦ ِا ْﺣ َﺴﺎانً ۭ ِا َّﻣﺎ ﻳ َ ْﺒﻠُﻐ ََّﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ كَ ْاﻟ ِﻜ َ َﱪ َا َﺣﺪُ ُ َﳘﺎ ٓ َا ْو ِ ٰﳇـﻬُ َﻤﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَـ ُﻘ ْﻞ ﻟَّﻬُ َﻤﺎ ٓ ُا ّ ٍف َّو َﻻ ﺗَﳯْ َ ْﺮ ُ َﳘﺎ َو ُﻗ ْﻞ ﻟَّﻬُ َﻤﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﻛ ِﺮﻳْ ًﻤﺎ
23
اور تيرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا
اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تيری موجودگی ميں ان ميں سے ايک يا دونوں بﮍھاپے
کو پہنچ جائيں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا ،نہ انہيں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و
احترام سے بات کرنا )(١
٢٣۔ ١اس آيت ميں ﷲ تبارک و ٰ
تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدين کے ساتھ
حسن سلوک کا حکم ديا ہے ،جس سے والدين کی اطاعت ،ان کی خدمت اور ان کے ادب و
احترام کی اہميت واضح ہے۔ گويا ربوبيت ٰالہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدين کے
تقاضوں کی ادائيگی بھی ضروری ہے۔ احاديث ميں بھی اس کی اہميت اور تاکيد کو خوب واضح
کر ديا گيا ہے ،پھر بﮍھاپے ميں بطور خاص ان کے سامنے ' ہوں ' تک کہنے اور ان کو ڈانٹنے
ڈپٹنے سے منع کيا ہے ،کيونکہ بﮍھاپے ميں والدين تو کمزور ،بےبس اور ال چار ہوتے ہيں،
جب کہ اوالد جوان اور وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے۔ عالوه ازيں جوانی کے ديوانے جذبات
اور بﮍھاپے کے سرد و گرم تجربات ميں تصادم ہوتا ہے۔ ان حاالت ميں والدين کے ادب و
احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تاہم ﷲ کے ہاں سرخ رو
وہی ہوگا جو ان تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔
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َوا ْﺧ ِﻔ ْﺾ ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﺟﻨَ َﺎح ُّاذل ِ ّل ِﻣ َﻦ َّاﻟﺮ ْ َﲪ ِﺔ َو ُﻗ ْﻞ َّر ِ ّب ْار َ ْﲪﻬُ َﻤﺎ َ َامك َرﺑَّﻴ ِ ْٰﲏ َﺻ ِﻐ ْ ًﲑا ۭ 24

اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا ) (١اور دعا
کرتے رہنا کہ اے ميرے پروردگار ان پر ويسا ہی رحم کر جيسا انہوں نے ميرے بچپن ميں
ميری پرورش کی ہے۔
٢٤۔ ١پرنده جب اپنے بچوں کو اپنے سايہء شفقت ميں ليتا ہے تو ان کے لئے اپنے بازو پست کر
ديتا ہے ،يعنی تو بھی والدين کے ساتھ اسی طرح اچھا اور پُرشفقت معاملہ کرنا اور ان کی اسی
طرح کفالت کر جس طرح انہوں نے بچپن ميں تيری کی۔ يا يہ معنی ہيں کہ جب پرنده اڑنے اور
بلند ہونے کا اراده کرتا ہے تو اپنے بازو پھيال ليتا ہے اور جب نيچے اترتا ہے تو بازؤں کو
پست کر ليتا ہے۔ اس اعتبار سے بازوؤں کے پست کرنے کے معنی ،والدين کے سامنے تواضع
اور عاجزی کا اظہار کرنے کے ہوں گے۔
َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ِ ْﰲ ﻧ ُ ُﻔ ْﻮ ِﺳ ُ ْﲂ ۭ ِا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ٰﺻ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﻟ ْ َﻼ َّواﺑ ْ َِﲔ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا 25
جو کچھ تمہارے دلوں ميں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے اگر تم نيک ہو تو وه رجوع
کرنے والوں کو بخشنے واال ہے۔
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ َو َﻻ ﺗُ َﺒ ِّﺬ ْر ﺗَ ْﺒ ِﺬ ْﻳ ًﺮا 26
َو ٰا ِت َذا اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َﺣﻘَّ ٗﻪ َواﻟْ ِﻤ ْﺴ ِﻜ ْ َﲔ َوا ْﺑ َﻦ َّ
اور رشتے داروں کا اور مسکينوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو ) (١اور اسراف اور
بےجا خرچ سے بچو
٢٦۔ ١قرآن کريم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غريب رشتہ داروں ،مساکين اور ضرورت مند
مسافروں کی امداد کر کے ،ان پر احسان نہيں جتالنا چاہيے کيونکہ يہ ان پر احسان نہيں ہے،
بلکہ مال کا وه حق ہے جو ﷲ تبارک و ٰ
تعالی نے اصحاب مال کے مالوں ميں مذکوره ضرورت
مندوں کا رکھا ہے ،اگر صاحب مال يہ حق ادا نہيں کرے گا تو عند ﷲ مجرم ہوگا۔ گويا يہ حق
کی ادائيگی ہے ،نہ کہ کسی پر احسان عالوه ازيں رشتے داروں کے پہلے ذکر سے ان کی
اوليت اور اہميت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتے داروں کے حقوق کی ادائيگی اور ان کے ساتھ
حسن سلوک کو ،صلہ رحمی کہا جاتا ہے ،جس کی اسالم ميں بﮍی تاکيد ہے۔
ِا َّن اﻟْ ُﻤ َﺒ ِّﺬ ِرْﻳ َﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا ِاﺧ َْﻮ َان اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ِﲔ ۭ َو َﰷ َن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﻟ َ ِﺮﺑ ّ ٖﻪ َﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا 27
بے جا خرچ کرنے والے شيطانوں کے بھائی ہيں اور شيطان اپنے پروردگار کا بﮍا ہی ناشکرا
ہے )(١
٢٧۔ ١تبذير کی اصل بذر )بيج( ہے ،جس طرح زمين ميں بيج ڈالتے ہوئے يہ نہيں ديکھا جاتا کہ
يہ صحيح جگہ پر پﮍ رہا ہے يا اس سے ادھر اُدھر ،بلکہ کسان بيج ڈالے چال جاتا ہے )فضول
خرچی( بھی يہی ہے کہ انسان اپنا مال بيج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے ميں حد شرع
سے تجاوز کرے اور بعض کہتے ہيں کہ تبذير کے معنی ناجائز امور ميں خرچ کرنا ہيں چاہے
تھوڑا ہی ہو۔ ہمارے خيال ميں دونوں ہی صورتيں تبذير ميں آجاتی ہيں۔ اور يہ اتنا برا عمل ہے
کی اس کے مرتکب کو شيطان سے مشابہت ہے اور شيطان کی مماثلت سے بچنا چاہيے وه
کسی ايک ہی خصلت ميں ہو ،انسان کے لئے واجب ہے ،پھر شيطان کو َکفُوْ ر )بہت ناشکرا( کہہ
کر مذيد بچنے کی تاکيد کر دی ہے اگر شيطان کی مشابہت اختيار کرو گے تو تم بھی اس کی
طرح َکفُوْ ر قرار دئيے جاؤ گے۔ )فتح القدير(
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َوِا َّﻣﺎ ﺗُ ْﻌ ِﺮﺿَ َّﻦ َﻋﳯْ ُ ُﻢ اﺑْﺘِﻐَﺎۗ َء َر ْ َﲪ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﺗَ ْﺮ ُﺟ ْﻮﻫَﺎ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﻟَّﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َّﻣﻴ ُْﺴ ْﻮ ًرا 28
اور اگر تجھے ان سے منہ پھير لينا پﮍے اپنے رب کی رحمت کی جستجو ميں ،جس کی اميد
رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہيے کہ عمدگی اور نرمی سے انہيں سمجھا دے )(١۔
٢٨۔ ١يعنی مالی استطاعت کے فقدان کی وجہ سے ،جس کے دور ہونے کی اور کشائش رزق
کی تو اپنے رب سے اميد رکھتا ہے۔ اگر تجھے غريب رشتے داروں ،مسکينوں اور ضرورت
مندوں سے اعراض کرنا يعنی اظہار معذرت کرنا پﮍے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت
کر ،يعنی جواب بھی ديا جائے تو نرمی اور پيار و محبت کے لہجے ميں نہ کہ ترشی اور بد
اخالقی کے ساتھ ،جيسا کہ عام طور پر لوگ ضرورت مندوں اور غريبوں کے ساتھ کرتے ہيں۔
َو َﻻ َ ْﲡ َﻌ ْﻞ ﻳَﺪَ كَ َﻣ ْﻐﻠُ ْﻮ َ ًةل ِا ٰﱃ ُﻋ ُﻨ ِﻘ َﻚ َو َﻻ ﺗَﺒ ُْﺴ ْﻄﻬَﺎ ُ َّ
ﰻ اﻟْﺒَ ْﺴﻂِ ﻓَﺘَـ ْﻘ ُﻌﺪَ َﻣﻠُ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣ ْﺤ ُﺴ ْﻮ ًرا 29
اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر مالمت کيا ہوا
درمانده بيٹھ جائے )(١
٢٩۔ ١گزشتہ آيت ميں انکار کرنے کا ادب بيان فرمايا اب انفاق کا ادب بيان کيا جا رہا ہے اور وه
يہ ہے کہ انسان بخل کرے کہ اپنی اور اپنے اہل و عيال کی ضروريات پر بھی خرچ نہ کرے
اور نہ فضول خرچی ہی کرے کہ اپنی وسعت اور گنجائش ديکھے بغير ہی بےدريغ خرچ کرتا
رہے۔ بخل کا نتيجہ يہ ہوگا کہ انسان ،قابل مالمت و ندمت قرار پائے گا اور فضول خرچی کے
نتيجے ميں محسور )تھکا ہارا اور پچھتانے واال( محسور اس جانور کو کہتے ہيں جو چل چل
کر تھک چکا اور چلنے سے عاجز ہو چکا ہو۔ فضول خرچی کرنے واال بھی باآلخر خالی ہاتھ
ہو کر بيٹھ جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ ،يہ کنايہ ہے بخل سے اور '
نہ اسے بالکل ہی کھول دے ' يہ کنايہ ہے فضول خرچی سے۔ ملوما محسورا لف نشر مرتب
ہے ،يعنی ملوم بخل کا اور محسور فضول خرچی کا نتيجہ ہے۔

ﻂ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ َﺧﺒ ْ ًِﲑا ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۧ 30
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻳَﺒ ُْﺴ ُ
يقينا ً تيرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشاده کر ديتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ )(١
يقينا ً وه اپنے بندوں سے باخبر اور خوب ديکھنے واال ہے
٣٠۔ ١اس ميں اہل ايمان کے لئے تسلی ہے کہ ان کے پاس وسائل رزق کی فروانی نہيں ہے ،تو
اس کا مطلب يہ نہيں ہے ﷲ کے ہاں ان کا مقام نہيں ہے بلکہ يہ رزق کی وسعت يا کمی ،اس کا
تعلق ﷲ کی حکمت و مصلحت سے ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔ وه اپنے دشمنوں کو قارون
بنا دے اور اپنوں کو اتنا ہی دے کہ جس سے يہ مشکل وه اپنا گذاره کر سکيں۔ يہ اس کی مشيت
ہے۔ جس کو وه زياده دے ،وه اس کا محبوب نہيں ،اور وه قوت ال يموت کا مالک اس کا مبغوض
نہيں۔
َو َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮٓا َا ْو َﻻد ُ َْﰼ ﺧ َْﺸـ َﻴ َﺔ ِا ْﻣ َﻼ ٍق ۭ َ ْﳓ ُﻦ ﻧَ ْﺮ ُزﻗُﻬ ُْﻢ َوا َِّاي ُ ْﰼ ۭ ِا َّن ﻗَ ْﺘﻠَﻬ ُْﻢ َﰷ َن ِﺧ ْﻄ ًﺎ َﻛﺒ ْ ًِﲑا 31
اور مفلسی کے خوف سے اپنی اوالد کو نہ مار ڈالو ،ان کو تم کو ہم ہی روزی ديتے ہيں۔ يقينا ً ان
کا قتل کرنا کبيره گناه ہے )(١
٣١۔ ١يہ آيت سورة اال نعام ١٥١ ،ميں بھی گزر چکی ہے ،حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے شرک کے بعد جس گناه کو سب سے بﮍا قرار ديا وه يہی ہے کہ ان تقتل ولدک
خشيۃ ان يطعم معک۔ )صحيح بخاری( ' کہ تو اپنی اوالد اس ڈر سے قتل کردے کہ وه تيرے
ساتھ کھائے گی ' آجکل قتل اوالد کا گناه عظيم طريقے سے خاندانی منصوبہ بندی کے حسين
عنوان سے پوری دنيا ميں ہو رہا ہے اور مرد حضرات ' بہتر تعليم و تربيت ' کے نام پر اور
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خواتين اپنے ' حسن ' کو برقرار رکھنے کے لئے اس جرم کا عام ارتکاب کر رہی ہيں۔ اعاذنا ﷲ
منہ۔
َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُﻮا ّ ِاﻟﺰ ٰ ٓﱏ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻓَﺎ ِﺣﺸَ ًﺔ ۭ َو َﺳﺎۗ َء َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 32
خبردار زنا کے قريب بھی نہ پھٹکنا کيونکہ وه بﮍی بےحيائی ہے اور بہت ہی بری راه ہے )(١۔
٣٢۔ ١اسالم ميں زنا چونکہ بہت بﮍا جرم ہے ،اتنا بﮍا کہ کوئی شادی شده مرد يا عورت اس کا
ارتکاب کر لے تو اسے اسالمی معاشرے ميں زنده رہنے کا ہی حق نہيں ہے۔ پھر اسے تلوار
کے ايک وار سے مار دينا ہی کافی نہيں ہے بلکہ حکم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی
کا خاتمہ کيا جائے تاکہ معاشرے ميں نشان عبرت بن جائے۔ اس لئے يہاں فرمايا کہ زنا کے
قريب مت جاؤ ،يعنی اس کے دواعی و اسباب سے بھی بچ کر رہوً ،
مثال غير محرم عورت کو
ديکھنا ،ان سے اختالط ،کالم کی راہيں پيدا کرنا ،اسی طرح عورتوں کا بےپرده اور بن سنور
کر گھروں سے باہر نکلنا ،وغيره ان تمام امور سے پرہيز ضروری ہے تاکہ اس بےحيائی سے
بچا جا سکے۔
ُﴪ ْف ِ ّﰲ اﻟْ َﻘﺘْﻞِ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﻣﻨْ ُﺼ ْﻮ ًرا  33
اهلل ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻗُ ِﺘ َﻞ َﻣ ْﻈﻠُ ْﻮ ًﻣﺎ ﻓَﻘَﺪْ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ َﻮ ِﻟ ِ ّﻴ ٖﻪ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ﻓَ َﻼ ﻳ ْ ِ
َو َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮا اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ
اور کسی جان کو جس کا مارنا ﷲ نے حرام کر ديا ہرگز ناحق قتل نہ کرنا ) (١اور جو شخص
مظلوم ہونے کی صورت ميں مار ڈاال جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ
پس اسے چاہيے کہ مار ڈالنے ميں زيادتی نہ کرے بيشک وه مدد کيا گيا ہے )(٢۔
٣٣۔ ١حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب قصاص ميں قتل کرنا ہے ،جس کو انسانی معاشرے کی
زندگی اور امن و سکون کا باعث قرار ديا گيا ہے۔ اسی طرح شادی شده زانی اور مرتد کو قتل
کرنے کا حکم ہے۔
٣٣۔ ٢يعنی مقتول کے وارثوں کو يہ حق يا غلبہ يا طاقت دی گئی ہے کہ وه قاتل کو حاکم وقت
کے شرعی فيصلہ کے بعد قصاص ميں قتل کر ديں يا اس سے ديت لے ليں يا معاف کر ديں اور
اگر قصاص ہی لينا ہے تو اس ميں زيادتی نہ کريں کہ ايک کے بدلے ميں دو يا تين چار کو مار
ديں ،يا اس کا مثلہ کر کے يا عذاب دے کر ماريں ،مقتول کا وارث ،مدد ديا گيا ہے ،يعنی امرا و
احکام کو اس کی مدد کرنے کی تاکيد کی گئی ہے ،اس لئے اس پر ﷲ کا شکر ادا کرنا چاہيے نہ
يہ کہ زيادتی کا ارتکاب کر کے ﷲ کی ناشکری کرے۔
َو َﻻ ﺗَ ْﻘ َﺮﺑُ ْﻮا َﻣﺎ َل اﻟْ َﻴ ِﺘ ْ ِﲓ ِا َّﻻ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ِﮬ َﻲ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ْﺒﻠُ َﻎ َا ُﺷ َّﺪ ٗﻩ َ۠و َا ْوﻓُ ْﻮا ِابﻟْ َﻌﻬْ ِﺪ ۚ ِا َّن اﻟْ َﻌﻬْﺪَ َﰷ َن َﻣ ْﺴــــُٔ ْـﻮ ًﻻ 34
اور يتيم کے مال کے قريب بھی نہ جاؤ بجز اس طريقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو ،يہاں تک کہ وه
اپنی بلوغت کو پہنچ جائے ) (١اور وعدے پورے کرو کيونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے
والی ہے )(٢۔
٣٤۔ ١کسی کی جان کو ناجائز طريقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد ،اتالف مال )مال
کے ضائع کرنے( سے روکا جا رہا ہے اور اس ميں يتيم کا مال سب سے زياده اہم ہے ،اس لئے
فرمايا کہ يتيم کے بالغ ہونے تک اس کے مال کو ايسے طريقے سے استعمال کرو ،جس ميں اس
کا فائده ہو۔ يہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغير ايسے کاروبار ميں لگا دو کہ وه ضائع يا خسارے
سے دو چار ہو جائے۔ يا عمر شعور سے پہلے تم اسے اڑا ڈالو۔
٣٤۔ ٢عہد سے وه ميثاق بھی مراد ہے جو ﷲ اور اس کے بندے کے درميان ہے اور وه بھی جو
انسان آپس ميں ايک دوسرے سے کرتے ہيں۔ دونوں قسم کے عہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے
اور نقص عہد کی صورت ميں باز پرس ہوگی۔
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َو َا ْوﻓُﻮا ْاﻟ َﻜ ْﻴ َﻞ ِا َذا ِ ْﳇ ُ ْﱲ َو ِزﻧ ُْﻮا ِابﻟْ ِﻘ ْﺴ َﻄ ِﺎس اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ِﲓ ۭ ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َا ْﺣ َﺴ ُﻦ اتَ ْ ِوﻳْ ًﻼ 35
اور جب ناپنے لگو تو بھر پورے پيمانے سے ناپو اور سيدھی ترازو سے توال کرو۔ يہی بہتر
ہے ) (١اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔
٣٥۔ ١اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے ،عالوه ازيں لوگوں کے اندر اعتماد پيدا کرنے ميں
ناپ تول ميں ديانت داری مفيد ہے
ﴫ َواﻟْ ُﻔ َﺆا َد ُ ُّ
ﰻ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﰷ َن َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻣ ْﺴــــُٔ ْــﻮ ًﻻ 36
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َواﻟْ َﺒ َ َ
َو َﻻ ﺗَـ ْﻘ ُﻒ َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۭ ِا َّن َّ
ِٕ
جس بات کی تمہيں خبر ہی نہ ہو اس کے پيچھے مت ) (١پﮍ کيونکہ کان اور آنکھ اور دل ان
ميں سے ہر ايک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے )(٢۔
٣٦۔ ١فَفَا يَ ْقفُوْ کے معنی ہيں پيچھے لگنا ،يعنی جس چيز کا علم نہيں ،اس کے پيچھے مت لگو،
يعنی بدگمانی مت کرو ،کسی کی ٹوه ميں مت رہو ،اسی طرح جس چيز کا علم نہيں ،اس پر عمل
مت کرو۔
٣٦۔ ٢يعنی جس چيز کے پيچھے تم پﮍو گے اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ کيا اس نے
سنا تھا ،آنکھ سے سوال ہوگا کيا اس نے ديکھا تھا اور دل سے سوال ہوگا کيا اس نے جانا تھا؟
کيونکہ يہی تينوں علم کا ذريعہ ہيں۔ يعنی ان اعضا کو ﷲ ت ٰ
عالی قيامت والے دن قوت گويائی
عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائيگا۔
َو َﻻ ﺗَ ْﻤ ِﺶ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﻣ َﺮ ًﺣﺎ ۚ ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ ْﻦ َ ْﲣ ِﺮ َق ْ َاﻻ ْر َض َوﻟ َ ْﻦ ﺗَ ْﺒﻠُ َﻎ اﻟْﺠِ َﺒﺎ َل ُﻃ ْﻮ ًﻻ 37
اور زمين ميں اکﮍ کر نہ چل کہ نہ تو زمين کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی ميں پہاڑوں کو پہنچ
سکتا ہے )(١
٣٧۔ ١اترا کر اور اکﮍ کر چلنا ،ﷲ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور
صرُوْ نَهٗ
ض ۣ◌ فَ َما َكانَ لَهٗ ِم ْن فِئَ ٍة يﱠ ْن ُ
َار ِه ْاالَرْ َ
خزانوں ٰسميت زمين ميں دھنسا ديا گيا )فَخَ َس ْفنَا بِ ٖه َوبِد ِ
ِم ْن ُدوْ ِن ّ
َص ِر ْينَ ( 28۔ القصص (81:حديث ميں آتا ہے ' ايک شخص دو
ﷲِ ۤ َو َما َكانَ ِمنَ ْال ُم ْنت ِ
چادريں پہنے اکﮍ کر چل رہا تھا کہ اس کو زمين ميں دھنسا ديا گيا اور وه قيامت تک دھنستا چال
جائے گا۔ )صحيح مسلم( ﷲ ٰ
تعالی کو عاجزی پسند ہے۔
ُ ُّ
ﰻ ٰذ ِ َكل َﰷ َن َﺳ ِﻴ ّﺌُ ٗﻪ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ َﻣ ْﻜ ُﺮ ْوﻫًﺎ 38
ان سب کاموں کی برائی تيرے رب کے نزديک )سخت( ناپسند ہے )(١۔
٣٨۔ ١يعنی جو باتيں مذکور ہوئيں ،ان ميں جو بھی بری ہيں ،جن سے منع کيا گيا ،وه ناپسنديده
ہيں
ٰذ ِ َكل ِﻣ َّﻤﺎ ٓ َا ْو ٰ ٓىح ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َرﺑ ُّ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﺤ ْﳬَ ِﺔ ۭ َو َﻻ َ ْﲡ َﻌ ْﻞ َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ٰﻟـﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ﻓَ ُﺘﻠْ ٰﻘﻰ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ َﻣﻠُ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣﺪْ ُﺣ ْﻮ ًرا 39
يہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تيری جانب تيرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو ﷲ
کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ مالمت خورده اور رانده درگاه ہو کر دوزخ ميں ڈال ديا
جائے۔
َاﻓَ َﺎ ْﺻ ٰﻔ ُ ْ

ﯩﲂ َرﺑُّ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺒ ِﻨ ْ َﲔ َو َّاﲣ ََﺬ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ِاانَ اثً ۭ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺘ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻋ َِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 40
ِٕ
کيا بيٹوں کے لئے تو ﷲ نے تمہيں چھانٹ ليا اور خود اپنے لئے فرشتوں کو لﮍکياں بناليں؟
بيشک تم بہت بﮍا بول بول رہے ہو۔
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ﴏﻓْـﻨَﺎ ِ ْﰲ ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِﻟ َﻴ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْوا ۭ َو َﻣﺎ ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ُ ْﱒ ِا َّﻻ ﻧ ُ ُﻔ ْﻮ ًرا 41
َوﻟَﻘَﺪْ َ َّ
ہم نے اس قرآن ميں ہر ہر طرح بيان ) (١فرما ديا کہ لوگ سمجھ جائيں ليکن اس سے انہيں تو
نفرت ہی بﮍھتی ہے۔
٤١۔ ١ہر ہر طرح کا مطلب ہے ،وعظ و نصيحت ،دالئل و بينات اور مثاليں و واقعات ،ہر
طريقے سے بار بار سمجھايا گيا ہے تاکہ وه سمجھ جائيں ،ليکن وه کفر شرک کی تاريکيوں ميں
اس طرح پھنسے ہوئے ہيں کہ وه حق کے قريب ہونے کی بجائے ،اور زياده دور ہوگئے ہيں۔
اس لئے کہ وه سمجھتے ہيں کہ يہ قرآن جادو ،کہانياں اور شاعری ہے ،پھر وه اس قرآن سے
کس طرح راه ياب ہوں؟ کيونکہ قرآن کی مثال بارش کی ہے کہ اچھی زمين پر پﮍے تو وه بارش
سے شاداب ہو جاتی ہے اور اگر وه گندی ہے تو بارش سے بدبو ميں اضافہ ہو جاتا ہے۔
ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ َﰷ َن َﻣ َﻌ ٗ ٓﻪ ٰا ِﻟـﻬَ ٌﺔ َ َامك ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِا ًذا َّﻻﺑْ َﺘﻐ َْﻮا ِا ٰﱃ ِذي اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 42
کہہ ديجئے! کہ اگر ﷲ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جيسے کہ يہ لوگ کہتے ہيں تو ضرور
وه اب تک مالک عرش کی جانب راه ڈھونڈ نکالتے )(١
٤٢۔ ١اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ جس طرح ايک بادشاه دوسرے بادشاه پر لشکر کشی کر
کے غلبہ و قوت حاصل کر ليتا ہے ،اسی طرح دوسرے معبود بھی ﷲ پر غلبے کی کوئی راه
ڈھونڈ نکالتے۔ اور اب تک ايسا نہيں ہوا ،جب کہ ان معبودوں کو پوجتے ہوئے صدياں گزر گئی
ہيں ،تو اس کا مطلب يہ ہے کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود ہی نہيں ،کوئی با اختيار ہی نہيں،
دوسرے معنی ہيں کہ وه اب تک ﷲ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے اور يہ مشرکين جو يہ عقيده
رکھتے ہيں کہ ان کے ذريعے سے وه ﷲ کا قرب حاصل کرتے ہيں ،انہيں بھی وه ﷲ کے قريب
کر چکے ہوتے
ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ َوﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻋُﻠُ ًّﻮا َﻛﺒ ْ ًِﲑا 43
جو کچھ يہ کہتے ہيں اس سے پاک اور باال تر ،بہت دور اور بہت بلند ہے )(١۔
ٰ
٤٣۔ ١يعنی واقعہ يہ ہے کہ يہ لوگ ﷲ کی بابت جو کہتے ہيں کہ اس کے شريک ہيں ،ﷲ تعالی
ان باتوں سے پاک اور بلند ہے
ﳾ ٍء ِا َّﻻﻳ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪﻩٖ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﺗَ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن ﺗ َ ْﺴ ِﺒ ْﻴ َﺤﻬ ُْﻢ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﺣ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا 44
اﻟﺴـ ْﺒ ُﻊ َو ْ َاﻻ ْر ُض َو َﻣ ْﻦ ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ۭ َوا ِْن ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َّ
ﺗُـ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ َ ُهل َّ
ساتوں آسمان اور زمين اور جو بھی ان ميں ہے اسی کی تسبيح کر رہے ہيں۔ ايسی کوئی چيز
نہيں جو اسے پاکيزگی اور تعريف کے ساتھ ياد نہ کرتی ہو۔ ہاں يہ صحيح ہے کہ تم اس کی
تسبيح سمجھ نہيں سکتے۔ ) (١وه بﮍا برد بار اور بخشنے واال ہے۔
٤٤۔ ١يعنی سب اسی کے مطيع اور اپنے اپنے انداز ميں اس کی تسبيح و تحميد ميں مصروف
ہيں۔ گو ہم ان کی تسبيح و تحميد کو نہ سمجھ سکيں۔ اس کی تائيد بعض آيات قرآنی سے بھی
ہوتی ہے ً
ال َم َعهٗ يُ َسبﱢحْ نَ
مثال حضرت داؤد عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے )اِنﱠا َس ﱠخرْ نَا ْال ِجبَ َ
اق( 38۔ص ' (18:ہم نے پہاڑوں کو داؤد عليہ السالم کے تابع کر ديا ' بس وه شام
بِ ْال َع ِش ﱢي َو ْ ِ
اال ْش َر ِ
کو اور صبح کو اس کے ساتھ ﷲ کی تسبيح )پاکی( بيان کرتے ہيں۔ ' بعض پتھروں کے بارے
ﷲِ( 2۔ البقرة (74:اور بعض ﷲ ٰ
ميں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ) َواِ ﱠن ِم ْنھَا لَ َما يَ ْھبِطُ ِم ْن خَ ْشـيَ ِة ٰ ّ
تعالی کے
ڈر سے گر پﮍتے ہيں ،ايک اور حديث سے ثابت ہے کہ چيونٹياں ﷲ کی تسبيح کرتی ہيں ،اسی
طرح جس تنے کے ساتھ ٹيک لگا کر رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم خطبہ ارشاد فرمايا کرتے
تھے ،جب لکﮍی کا منبر بن گيا اور اسے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے چھوڑ ديا تو بچے کی
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طرح اس سے رونے کی آواز آتی تھی )بخاری نمبر  (٣٥٨٣مکے ميں ايک پتھر تھا جو رسول
صلی ﷲ عليہ وسلم کو سالم کيا کرتا تھا )صحيح مسلم۔  (١٧٨٢ان آيات و صحيح حديث سے
واضح ہے کہ جمادات و نباتات کے اندر بھی ايک مخصوص قسم کا شعور موجود ہے ،جسے
گو ہم نہ سمجھ سکيں ،مگر وه اس شعور کی بنا پر ﷲ کی تسبيح کرتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ
اس سے مراد تسبيح داللت ہے يعنی يہ چيزيں اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ تمام کائنات کا
خالق اور ہرچيز پر قادر صرف ﷲ ٰ
تعالی ہے۔ وفی کل شیء لہ آيۃ۔ تدل علی انہ واحد۔ ہرچيز اس
بات پر داللت کرتی ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی ايک ہے ليکن صحيح بات پہلی ہی ہے کہ تسبيح اپنے
حقيقی معنی ميں ہے۔
َوِا َذا ﻗَ َﺮْا َت اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﺑَﻴْﻨَ َﻚ َوﺑ َ ْ َﲔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﺣ َﺠ ًﺎاب َّﻣ ْﺴـ ُﺘ ْﻮ ًرا ۙ 45

تو جب قرآن پﮍھتا ہے ہم تيرے اور ان لوگوں کے درميان جو آخرت پر يقين نہيں رکھتے ايک
پوشيده حجاب ڈال ديتے ہيں۔ )(١
اتر)مانع اور حائل( ہے مستور عن االبصار )آنکھوں سے اوجھل( پس وه
٤٥۔َ ١م ْستُور بمعنی َس ٍ
اسے ديکھتے ہيں۔ اس کے باوجود ،ان کے اور ہدايت کے درميان حجاب ہے۔
َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ اَ ِﻛﻨَّ ًﺔ َا ْن ﻳ َّ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ ُﻩ َو ِ ْ ٓﰲ ٰا َذاﳖِ ِ ْﻢ َو ْﻗ ًﺮا ۭ َوِا َذا َذ َﻛ ْﺮ َت َرﺑ َّ َﻚ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن َو ْﺣﺪَ ٗﻩ َوﻟ َّ ْﻮا ﻋَ ٰ ٓﲇ َاد َْاب ِر ِ ْﱒ ﻧ ُ ُﻔ ْﻮ ًرا 46
اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال ديئے ہيں کہ وه اسے سمجھيں اور ان کے کانوں ميں بوجھ
اور جب تو صرف ﷲ ہی کا ذکر اس کی توحيد کے ساتھ ،اس قرآن ميں کرتا ہے تو وه
روگردانی کرتے پيٹھ پھير کر بھاگ کھﮍے ہوتے ہيں )(١۔
٤٦۔ ١اکنۃ ،کنان کی جمع ہے ايسا پرده جو دلوں پر پﮍ جائے وقر کانوں ميں ايسا ثقل يا ڈاٹ جو
قرآن کے سننے ميں مانع ہو۔ مطلب يہ ہے کہ ان کے دل قرآن کے سمجھنے سے قاصر اور کان
قرآن سن کر ہدايت قبول کرنے سے عاجز ہيں ،اور ﷲ کی توحيد سے انہيں اتنی نفرت ہے کہ
اسے سن کر تو بھاگ ہی کھﮍے ہوتے ہيں ،ان افعال کی نسبت ﷲ کی طرف ،بہ اعتبار خلق کے
ہے۔ ورنہ ہدايت سے محرومی ان کے جمود و عناد ہی کا نتيجہ تھا۔
َ ْﳓ ُﻦ َاﻋْ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا ْذ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َوِا ْذ ُ ْﱒ َ ْﳒ ٰ ٓﻮى ِا ْذ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ِا ْن ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َر ُﺟ ًﻼ َّﻣ ْﺴ ُﺤ ْﻮ ًرا 47
جس غرض سے وه لوگ اسے سنتے ہيں ان )کی نيتوں( سے ہم خوب آگاه ہيں ،جب يہ آپ کی
طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہيں تب بھی اور جب مشوره کرتے ہيں تب بھی جب کہ يہ ظالم
کہتے ہيں کہ تم اس کی تابعداری ميں لگے ہوئے ہو جن پر جادو ) (١کر ديا گيا ہے۔
٤٧۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو يہ سحر زده سمجھتے ہيں اور يہ سمجھتے ہوئے قرآن
سنتے اور آپس ميں سرگوشياں کرتے ہيں ،اس لئے ہدايت سے محروم ہی رہتے ہيں۔
ﴐﺑُ ْﻮا َ َكل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل ﻓَﻀَ ﻠ ُّ ْﻮا ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 48
ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َ َ
ديکھيں تو سہی ،آپ کے لئے کيا کيا مثاليں بيان کرتے ہيں ،پس وه بہک رہے ہيں۔ اب تو راه پانا
ان کے بس ميں نہيں رہا )(١
٤٨۔ ١کبھی ساحر ،کبھی مسحور ،کبھی مجنون اور کبھی کاہن کہتے ہيں ،پس اس طرح گمراه
ہو رہے ہيں ،ہدايت کا راستہ انہيں کس طرح ملے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء ِا َذا ُﻛﻨَّﺎ ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َّو ُرﻓَﺎاتً َء ِاانَّ ﻟَ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن َﺧﻠْﻘًﺎ َﺟ ِﺪﻳْﺪً ا 49
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انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈياں اور )مٹی ہو کر( ريزه ريزه ہوجائيں گے تو کيا ہم از سر نو پيدا
کرکے پھر دوباره اٹھا کر کھﮍے کر ديئے جائيں گے

ُﻗ ْﻞ ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﺣ َﺠ َﺎر ًة َا ْو َﺣ ِﺪﻳْﺪً ا ۙ 50
جواب ديجئے کہ تم پتھر بن جاؤ يا لوہا )(١۔
٥٠۔ ١جو مٹی اور ہڈيوں سے زياده سخت ہے اور جس ميں زندگی کے آثار پيدا کرنا زياده
مشکل ہے۔
َا ْو َﺧﻠْﻘًﺎ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳَ ْﻜ ُ ُﱪ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ُ ْﰼ ۚ ﻓَ َﺴـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻌ ْﻴﺪُ انَ ۭ ﻗُﻞِ َّ ِاذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮُ ْﰼ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة ۚ ﻓَ َﺴﻴُﻨْ ِﻐﻀُ ْﻮ َن ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ُر ُء ْو َﺳﻬ ُْﻢ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ﻫ َُﻮ ۭ ﻗُ ْﻞ َﻋ ٰ ٓﴘ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن
ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ 51
يا کوئی اور ايسی خلقت جو تمہارے دلوں ميں بہت ہی سخت معلوم ہو (١) ،پھر وه يہ پوچھيں
کہ کون ہے جو دوباره ہماری زندگی لوٹائے؟ جواب ديں کہ وہی ﷲ جس نے تمہيں اول بار پيدا
کيا ،اس پر وه اپنے سر ہال ہال کر ) (٢آپ سے دريافت کريں گے کہ اچھا يہ ہے کب؟ تو آپ
جواب دے ديں کہ کيا عجب کہ وه )ساعت( قريب ہی آن لگی ہو )(٣۔
٥١۔ ١يعنی اس سے بھی زياده سخت چيز ،جو تمہارے علم ميں ہو ،وه بن جاؤ اور پھر پوچھو
کہ کون زنده کرے گا؟
٥١۔٢انغض۔ ينغض کے معنی ہيں سر ہالنا۔ يعنی استہزاء کے طور پر سر ہال کر وه کہيں گے
کہ يہ دوباره زندگی کب ہوگی؟
ُ
ُ
لﱡ
ت فَھ َﱡو قَ ِريْب ہر وقوع پذير ہونے والی
آ
و
ھ
ا
م
ک
چيز
والی
ہونے
٥١۔ ٣قريب کا مطلب ہے،
َ َ ٍ
چيز قريب ہے ' يعنی قيامت کا وقوع يقينی اور ضروری ہے۔

ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﰼ ﻓَﺘ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮ َن ِ َﲝ ْﻤ ِﺪﻩٖ َوﺗ َُﻈﻨُّ ْﻮ َن ِا ْن ﻟ َّ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۧ 52
جس دن وه تمہيں ) (١بالئے گا تم اس کی تعريف کرتے ہوئے تعميل ارشاد کرو گے اور گمان
کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے )(٢۔
٥٢۔ ' ١بالئے گا ' کا مطلب ہے قبروں سے زنده کر کے اپنی بارگاه ميں حاضر کرے گا ،تم اس
کی حمد کرتے ہوئے تعميل ارشاد کرو گے يا اسے پہچانتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ
گے۔
٥٢۔ ٢وہاں يہ دنيا کی زندگی بالکل تھوڑی معلوم ہوگی۔ کانھم يوم يرونھا لم يلبثوا اال عشيۃ او
ضحہا۔ النازعات۔ جب قيامت کو ديکھ ليں گے ،تو دنيا کی زندگی انہيں ايسے لگے گی گويا اس
ميں ايک شام يا ايک صبح رہے ہيں ' اسی مضمون کو ديگر مقامات ميں بھی بيان کيا گيا ہے
بعض کہتے ہيں کہ پہال صور پھونکيں گے تو سب مردے قبروں ميں زنده ہو جائيں گے۔ پھر
دوسرے صور پر ميدان محشر ميں حساب کتاب کے لئے اکٹھے ہونگے۔ دونوں صور کے
درميان چاليس سال کا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے ميں انہيں کوئی عذاب نہيں ديا جائے گا ،وه
سو جائيں گے۔ دوسرے صور پر اٹھيں گے تو کہيں گے ' افسوس ،ہميں ہماری خواب گاہوں
ق ْال ُمرْ َسلُوْ نَ (
ص َد َ
سے کس نے اٹھايا؟ ' )قَالُوْ ا ٰي َو ْيلَنَا َم ْن ۢ◌ بَ َعثَنَا ِم ْن ﱠمرْ قَ ِدنَا ۆ ٰھ َذا َما َو َع َد الرﱠحْ مٰ نُ َو َ
36۔يس) (52:فتح القدير( پہلی بات زياده صحيح ہے۔
َو ُﻗ ْﻞ ِﻟ ّ ِﻌ َﺒﺎ ِد ْي ﻳَـ ُﻘ ْﻮﻟُﻮا اﻟ َّ ِ ْﱵ ِﮬ َﻲ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ۭ ِا َّن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ﻳ َ ْ َﲋ ُغ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ ِا َّن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ َﰷ َن ِﻟ ْ ِﻼﻧ ْ َﺴ ِﺎن ﻋَﺪُ ًّوا ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ 53
اور ميرے بندوں سے کہہ ديجئے کہ وه بہت ہی اچھی بات منہ سے نکاال کريں ) (١کيونکہ
شيطان آپس ميں فساد ڈلواتا ہے۔ ) (٢بيشک شيطان انسان کا کھال دشمن ہے۔
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٥٣۔ ١يعنی آپس ميں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتياط سے استعمال کريں ،اچھے کلمات بوليں،
اسی طرح کفار و مشرکين اور اہل کتاب سے اگر مخاطبت کی ضرورت پيش آئے تو ان سے
مشفقانہ اور نرم لہجے ميں گفتگو کريں۔
٥٣۔ ٢زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شيطان ،جو تمہارا کھال دشمن ہے ،تمہارے درميان
آپس ميں فساد ڈلوا سکتا ہے ،يا کفار يا مشرکين کے دلوں ميں تمہارے لئے زياده بغض و عناد
پيدا کر سکتا ہے۔ حديث ميں ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا تم ميں سے کوئی شخص
اپنے بھائی کی طرف ہتھيار کے ساتھ اشاره نہ کرے اس ليے کہ وه نہيں جانتا کہ شيطان شايد
اس کے ہاتھ سے وه ہتھيار چلوا دے اور وه اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی
موت واقع ہو جائے پس وه جہنم کے گﮍھے ميں جا گرے۔ صحيح بخاری
َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َا ْﻋ َ ُﲅ ﺑ ُ ِْﲂ ۭ ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳَ ْﺮ َ ْﲪ ُ ْﲂ َا ْو ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳُ َﻌ ِّﺬ ْﺑ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ 54
تمہارا رب تم سے بہ نسبت تمہارے بہت زياده جاننے واال ہے ،وه اگر چاہے تو تم پر رحم کر
دے يا اگر چاہے تو تمہيں عذاب دے ) (١ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہيں بھيجا )(٢۔
٥٤۔ ١اگر خطاب مشرکين سے ہو تو رحم کے معنی قبول اسالم کی توفيق کے ہونگے اور
عذاب سے مراد شرک پر ہی موت ہے ،جس پر وه عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر خطاب
مومنين سے ہو تو رحم کے معنی ہوں گے کہ وه کفار سے تمہاری حفاظت فرمائے گا اور عذاب
کا مطلب ہے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ و تسلط۔
٥٤۔ ٢کہ آپ انہيں ضرور کفر کی دلدل سے نکاليں يا ان کے کفر پر جمے رہنے پر آپ سے
باز پرس ہو۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوﻟَﻘَﺪْ ﻓَﻀَّ ﻠْﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ َﺾ اﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ َّو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ د َٗاو َد َزﺑُ ْﻮ ًرا 55
َو َرﺑ ُّ َﻚ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پيغمبروں
داود کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔
کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔ ) (١اور ٗ
ٰ
ْض( 2۔ البقرة (253:بھی گزر چکا ہے۔ يہاں
٥٥۔ ١يہ مضمون )تِ ْل َ
ك الرﱡ ُس ُل فَض ْﱠلنَا بَ ْع َ
ضھُ ْم عَلي بَع ٍ
دوباره کفار مکہ کے جواب ميں يہ مضمون دہرايا گيا ہے ،جو کہتے تھے کہ کيا ﷲ کو رسالت
کے لئے يہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہی مال تھا؟ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کسی کو رسالت کے لئے
منتخب کرنا اور کسی ايک نبی کو دوسرے پر فضيلت دينا ،يہ ﷲ ہی کے اختيار ميں ہے۔
اﻟﴬ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َو َﻻ َ ْﲢ ِﻮﻳْ ًﻼ 56
ُﻗﻞِ ا ْد ُﻋﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َز َ ْﲻ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن َﻛ ْﺸ َﻒ ُّ ِّ
کہہ ديجئے کہ ﷲ کے سوا جنہيں تم معبود سمجھ رہے ہو انہيں پکارو ليکن نہ تو وه تم سے
کسی تکليف کو دور کر سکتے ہيں اور نہ بدل سکتے ہيں۔
ۗ
اب َرﺑ ّ َِﻚ َﰷ َن َﻣ ْﺤ ُﺬ ْو ًرا 57
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ﻳَﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن ِا ٰﱃ َر ِ ّ ِﲠ ُﻢ اﻟْ َﻮ ِﺳـ ْﻴ َ َةل َاﳞُّ ُ ْﻢ َا ْﻗ َﺮ ُب َوﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن َر ْ َﲪ َﺘ ٗﻪ َو َ َﳜﺎﻓُ ْﻮ َن ﻋَ َﺬاﺑ َ ٗﻪ ۭ ِا َّن ﻋَ َﺬ َ
ِٕ
جنہيں يہ لوگ پکارتے ہيں خود وه اپنے رب کے تقرب کی جستجو ميں رہتے ہيں کہ ان ميں
سے کون زياده نزديک ہو جائے وه خود اس کی رحمت کی اميد رکھتے اور اس کے عذاب سے
خوف زده رہتے ہيں) (١) ،بات بھی يہی ہے( کہ تيرے رب کا عذاب ڈرنے کی چيز ہے۔
٥٧۔ ١مذکوره آيت ميں ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ﷲِ سے مراد فرشتوں اور بزرگوں کی وه تصويريں اور
مجسمے ہيں جن کی عبادت کرتے تھے ،يا حضرت عزير و مسيح علہما السالم ہيں جنہيں يہودی
اور عيسائی ابن ﷲ کہتے ہيں اور انہيں ربوبيت صفات کا حامل مانتے تھے ،يا وه جنات ہيں جو
مسلمان ہوگئے تھے اور مشرکين ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس لئے کہ اس آيت ميں بتاليا جا
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رہا ہے کہ يہ تو خود اپنے رب کا قرب تالش کرنے کی جستجو ميں رہتے اور اس کی رحمت
کی اميد رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہيں اور يہ صفت جمادات )پتھروں( ميں نہيں ہو
سکتی۔ اس آيت سے واضح ہو جاتا ہے کہ ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ﷲ )ﷲ کے سوا جن کی عبات کی جاتی رہی
ہے( وه صرف پتھر کی مورتياں ہی نہيں تھيں ،بلکہ ﷲ کے وه بندے بھی تھے جن ميں سے
کچھ فرشتے ،کچھ صالحين ،کچھ انبياء اور کچھ جنات تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے سب کی بابت فرمايا
کہ وه کچھ نہيں کر سکتے ،نہ کسی کی تکليف دور کر سکتے ہيں نہ کسی کی حالت بدل سکتے
ہيں ' اپنے رب کے تقرب کی جستجو ميں رہتے ہيں ' کا مطلب اعمال صالحہ کے ذريعے سے
ﷲ کا قرب ڈھونڈتے ہيں۔ يہی الوسيلۃ ہے جسے قرآن نے بيان کيا ہے وه نہيں ہے جسے قبر
پرست بيان کرتے ہيں کہ فوت شده اشخاص کے نام کی نذر نياز دو ،ان کی قبروں پر غالف
چﮍھاؤ اور ميلے ٹھيلے جماؤ اور ان سے استمداد و استغاثہ کرو کيونکہ يہ وسيلہ نہيں يہ تو ان
کی عبادت ہے جو شرک ہے ﷲ ٰ
تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔
َوا ِْن ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِا َّﻻ َ ْﳓ ُﻦ ُﻣﻬْ ِﻠ ُﻜ ْﻮﻫَﺎ ﻗَ ْﺒ َﻞ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َا ْو ُﻣ َﻌ ِّﺬﺑُ ْﻮﻫَﺎ ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ۭ َﰷ َن ٰذ ِ َكل ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻣ ْﺴ ُﻄ ْﻮ ًرا 58
جتنی بھی بستياں ہيں ہم قيامت کے دن سے پہلے پہلے يا تو انہيں ہالک کر دينے والے ہيں يا
سخت تر سزا دينے والے ہيں۔ يہ کتاب ميں لکھا جا چکا ہے )(١۔
٥٨۔ ١کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مطلب يہ ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے يہ بات طے
شده ہے ،جو لوح محفوظ ميں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو يا تو موت کے
ذريعے سے ہالک کر ديں گے اور بستی سے مراد ،بستی کے باشندگان ہيں اور ہالکت کی وجہ
ان کا کفر و شرک اور ظلم و طغيان ہے۔ عالوه ازيں يہ ہالکت قيامت سے قبل وقوع پذير ہوگی،
ورنہ قيامت کے دن تو بال تفريق ہر بستی ہی شکست و ريخت کا شکار ہو جائے گی۔
ﴫ ًة ﻓَ َﻈﻠَ ُﻤ ْﻮا ﲠِ َﺎ ۭ َو َﻣﺎ ﻧُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ِاب ْ ٰﻻﻳٰ ِﺖ ِا َّﻻ َ ْﲣ ِﻮﻳْ ًﻔﺎ 59
َو َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻌﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧ ُّ ْﺮ ِﺳ َﻞ ِاب ْ ٰﻻﻳٰ ِﺖ ِا َّﻻ ٓ َا ْن َﻛ َّﺬ َب ﲠِ َﺎ ْ َاﻻ َّوﻟُ ْﻮ َن ۭ َو ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ﺛَ ُﻤ ْﻮ َد اﻟﻨَّﺎﻗَ َﺔ ُﻣ ْﺒ ِ َ
ہميں نشانات )معجزات( کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہيں
جھٹال چکے ہيں ) (١ہم نے ثموديوں کو بطور بصيرت کے اونٹنی دی ليکن انہوں نے اس پر
ظلم کيا ) (٢ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لئے ہی نشانی بھيجتے ہيں۔
٥٩۔ ١يہ آيت اس وقت اتری جب کفار مکہ نے مطالبہ کيا کوه صفا کو سونے کا بنا ديا جائے يا
مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا ديئے جائيں تاکہ وہاں کاشت کاری ممکن ہو سکے ،جس پر ﷲ
ٰ
تعالی نے جبرائيل کے ذريعے سے پيغام بھيجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لئے تيار
ہيں ،ليکن اگر اس کے بعد بھی وه ايمان نہ الئے تو پھر ان کی ہالکت يقينی ہے۔ پھر انہيں مہلت
دی جائے گی۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمايا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ
کيا جائے تاکہ يہ ہالکت سے بچ جائيں ،اس آيت ميں بھی ﷲ ٰ
تعالی نے يہی مضمون بيان فرمايا
کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانياں اتار دينا ہمارے لئے کوئی مشکل نہيں۔ ليکن ہم اس سے
گريز اس لئے کر رہے ہيں کہ پہلی قوموں نے بھی اپنی خواہش کے مطابق نشانياں مانگيں جو
انہيں دکھا دی گئيں ،ليکن اس کے باوجود انہوں نے تکذيب کی اور ايمان نہ الئے ،جس کے
نتيجے ميں وه ہالک کر دی گئيں۔
٥٩۔ ٢قوم ثمود کا بطور مثال تذکره کيا کيونکہ ان کی خواہش پر پتھر کی چٹان سے اونٹنی ظاہر
کر کے دکھائی گئی تھی ،ليکن ان ظالموں نے ،ايمان النے کی بجائے ،اس اونٹنی ہی کو مار
ڈاال ،جس پر تين دن کے بعد ان پر عذاب آگيا۔
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َوِا ْذ ﻗُﻠْﻨَﺎ َ َكل ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ َا َﺣ َﺎط ِابﻟﻨَّ ِﺎس ۭ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُّاﻟﺮ ْء َاي اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َا َرﻳْ ٰﻨ َﻚ ِا َّﻻ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ِﻟ ّﻠﻨَّ ِﺎس َواﻟﺸَّ َﺠ َﺮ َة اﻟْ َﻤﻠْ ُﻌ ْﻮﻧ َ َﺔ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْ ٰﺮا ِن ۭ َو ُﳔ ّ َِﻮﻓُﻬ ُْﻢ ۙ ﻓَ َﻤﺎ ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ُ ْﱒ ِا َّﻻ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎانً َﻛﺒ ْ ًِﲑا

ۧ 60
اور ياد کرو جب کہ ہم نے آپ سے فرما ديا کے آپ کے رب نے لوگوں کو گھير ليا ہے۔ )(١
جو رويت )عينی روئيت( ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وه لوگوں کے لئے صاف آزمائش ہی تھی
اور اسی طرح وه درخت بھی جس سے قرآن ميں اظہار نفرت کيا گيا ہے ) (٢ہم انہيں ڈرا رہے
ہيں ليکن يہ انہيں اور بﮍی سرکشی ميں بﮍھا رہا ہے )(٣
٦٠۔ ١يعنی لوگ ﷲ کے غلبہ و تصرف ميں ہيں اور جو ﷲ چاہے گا وہی ہوگا نہ کہ جو وه
چاہيں گے ،يا مراد اہل مکہ ہيں کہ وه ﷲ کے زير اقتدار ہيں ،آپ بےخوفی سے تبليغ رسالت
کيجئے ،وه آپ کا کچھ نہيں بگاڑ سکيں گے ،ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائيں گے۔ يا جنگ
بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح ﷲ نے کفار مکہ کو عبرت ناک شکست سے دو چار
کيا ،اس کو واضح کيا جارہا ہے۔
٦٠۔ ٢صحابہ و تابعين نے اس رويا کی تفسير عينی رويت سے کی ہے اور مراد اس سے
معراج کا واقعہ ہے ،جو بہت سے کمزور لوگوں کے لئے فتنے کا باعث بن گيا اور وه مرتد
ہوگئے۔ اور درخت سے مراد )تھوہر( کا درخت ہے ،جس کا مشاہده نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
شب معراج ،جہنم ميں کيا۔ اَ ْل َم ْلعُونَۃَسے مراد ،کھانے والوں پر يعنی جہنميوں پر لعنت۔ جيسے
دوسرے مقام پر ہے کہ۔ ان شجرة الزقوم۔ طعام االثيم۔ زقوم کا درخت ،گناه گاروں کا کھانا ہے
٦٠۔ ٣يعنی کافروں کے دلوں ميں جو خبث و عناد ہے ،اس کی وجہ سے ،نشانياں ديکھ کر ايمان
النے کی بجائے ،ان کی سرکشی و طغيانی ميں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔
َوِا ْذ ﻗُﻠْﻨَﺎ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ْاﲭُﺪُ ْوا ِ ٰﻻ َد َم ﻓَ َﺴ َﺠﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ ﻗَﺎ َل َء َا ْﲭُﺪُ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘ َﺖ ِﻃ ْﻴﻨًﺎ ۚ 61

ِٕ
جب ہم نے فرشتوں کو حکم ديا کہ آدم کو سجده کرو تو ابليس کے سوا سب نے کيا ،اس نے کہا
کہ کيا ميں اسے سجده کروں جسے تو نے مٹی سے پيدا کيا ہے۔
ﻗَﺎ َل َا َر َءﻳْ َﺘ َﻚ ﻫ َٰﺬا َّ ِاذل ْي َﻛ َّﺮ ْﻣ َﺖ ﻋَ َ َّﲇ ۡ ﻟَﯩ ْﻦ َاﺧ َّْﺮﺗَ ِﻦ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َ َﻻ ْﺣﺘَ ِﻨ َﻜ َّﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ َﺘ ٗ ٓﻪ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 62
ِٕ
اچھا ديکھ لے اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے ،ليکن اگر مجھے بھی قيامت تک تو نے
ڈھيل دی تو ميں اس کی اوالد کو بجز تھوڑے لوگوں کے ،اپنے بس ) (١ميں کرلوں گا۔
٦٢۔ ١يعنی اس پر غلبہ حاصل کرلوں گا اور اسے جس طرح چاہوں گا ،گمراه کرلوں گا۔ البتہ
تھوڑے سے لوگ ميرے داؤ سے بچ جائيں گے۔ آدم عليہ السالم و ابليس کا يہ قصہ اس سے قبل
سوره بقره ،اعراف اور حجر ميں گزر چکا ہے۔ يہاں چوتھی مرتبہ اسے بيان کيا جا رہا ہے۔
عالوه ازيں سوره کہف ٰط ٰہ اور سوره ص ميں بھی اس کا ذکر آئے گا۔
ﻗَﺎ َل ا ْذﻫ َْﺐ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَ ِﺒ َﻌ َﻚ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ ِﺎ َّن َ َهجﲌَّ َ َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ُ ْﰼ َﺟ َﺰا ۗ ًء َّﻣ ْﻮﻓُ ْﻮ ًرا 63
ارشاد ہوا کہ جا ان ميں سے جو بھی تيرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو
پورا پورا بدلہ ہے
كل َو َرﺟِ ِ َ
َوا ْﺳـ َﺘ ْﻔ ِﺰ ْز َﻣ ِﻦ ْاﺳـﺘَ َـﻄ ْﻌ َﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﺑ َِﺼ ْﻮ ِﺗ َﻚ َو َا ْﺟ ِﻠ ْﺐ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ َﲞ ْﻴ ِ َ
كل َوﺷَ ِﺎر ْﻛﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْﻣ َﻮالِ َو ْ َاﻻ ْو َﻻ ِد َو ِﻋﺪْ ُ ْﱒ ۭ َو َﻣﺎ ﻳ َ ِﻌﺪُ ُ ُﱒ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِا َّﻻ ﻏُ ُﺮ ْو ًرا 64
ان ميں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا ) (١لے اور ان پر اپنے سوار اور
پيادے چﮍھاال ) (٢اور ان کے مال اور اوالد ميں سے اپنا بھی حصہ لگا ) (٣اور انہيں
)جھوٹے( وعدے دے لے ) (٤ان سے جتنے بھی وعدے شيطان کے ہوتے ہيں سب کے سب
سراسر فريب ہيں )(٥۔
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٦٤۔ ١آواز سے مراد پر فريب دعوت يا گانے ،موسيقی اور لہو و لعب کے ديگر آالت ہيں ،جن
کے ذريعے سے شيطان بکثرت لوگوں کو گمراه کر رہا ہے۔
٦٤۔ ٢ان لشکروں سے مراد ،انسانوں اور جنوں کے وه سوار اور پيادے لشکر ہيں جو شيطان
کے چيلے اور اس کے پيروکار ہيں اور شيطان ہی کی طرح انسانوں کو گمراه کرتے ہيں ،يا
مراد ہے ہر ممکن ذرائع جو شيطان گمراه کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔
٦٤۔ ٣مال ميں شيطان کے شامل ہونے کا مطلب حرام ذريعے سے مال کمانا اور حرام طريقے
سے خرچ کرنا ہے اور اسی طرح مويشيوں کو بتوں کے ناموں پر وقف کر دينا ً
مثال بحيره،
ٰ
عبدالعزی وغيره نام رکھنا،
سائبہ وغيره اور اوالد ميں شرکت کا مطلب ،زنا کاری ،عبداالت،
غير اسالمی طريقے سے ان کی تربيت کرنا کہ برے اخالق و کردار کے حامل ہوں ،ان کو تنگ
دستی کے خوف سے ہالک يا زنده درگور کر دينا ،اوالد کو مجوسی ،يہودی و نصرانی وغيره
بنانا اور بغير مسنون دعا پﮍھے بيوی سے ہم بستری کرنا وغيره وغيره ہے۔ ان تمام صورتوں
ميں شيطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔
٦٤۔ ٤کہ کوئی جنت و دوزخ نہيں ہے ،يا مرنے کے بعد دوباره زندگی نہيں ہے وغيره۔
٦٤۔ُ ٥غر ُور )فريب( کا مطلب ہوتا ہے غلط کام کو اس طرح مزين کرکے دکھانا کہ وه اچھا اور
درست لگے۔
ِا َّن ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٌﻦ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ﺑ َِﺮﺑ ّ َِﻚ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ 65
ميرے سچے بندوں پر تيرا کوئی قابو اور بس نہيں ) (١تيرا رب کار سازی کرنے واال کافی
ہے۔)(٢
٦٥۔ ١بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ،بطور شرف اور اعزاز کے ہے ،جس سے معلوم ہوا کہ
ﷲ کے خاص بندوں کو شيطان بہکانے ميں ناکام رہتا ہے۔
٦٥۔ ٢يعنی جو صحيح معنوں ميں ﷲ کا بنده بن جاتا ہے ،اسی پر اعتماد اور توکل کرتا ہے تو
ﷲ بھی اس کا دوست اور کار ساز بن جاتا ہے۔
يج ﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ ُﻔ ْ َ
كل ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ِﻟ َﺘﺒْﺘَ ُﻐ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﺑ ُ ِْﲂ َر ِﺣـ ْﻴ ًﻤﺎ 66
َرﺑ ُّ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﺰ ِ ْ
تمہارا پروردگار وه ہے جو تمہارے لئے دريا ميں کشتياں چالتا تاکہ تم اس کا فضل تالش کرو۔
وه تمہارے اوپر بہت مہربان ہے )(١
٦٦۔ ١يہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر ديا اور وه
اس پر کشتياں اور جہاز چال کر ايک ملک سے دوسرے ملک ميں آتے جاتے اور کاروبار
کرتے ہيں ،نيز اس نے ان چيزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن ميں بندوں کے لئے منافع
اور مصالح ہيں۔
اﻟﴬ ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ﺿَ َّﻞ َﻣ ْﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِا َّﻻ ٓ ِا َّاي ُﻩ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َ ٰ ّﳒ ُ ْ
ﯩﲂ ِا َﱃ اﻟْ َ ِّﱪ َاﻋ َْﺮﺿْ ُ ْﱲ ۭ َو َﰷ َن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا 67
َوِا َذا َﻣ َّﺴ ُ ُﲂ ُّ ُّ
اور سمندروں ميں مصيبت پہنچتے ہی جنہيں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہيں صرف وہی
ﷲ باقی ره جاتا ہے پھر جب تمہيں خشکی کی طرف بچا التا ہے تو تم منہ پھير ليتے ہو اور
انسان بﮍا ہی ناشکرا ہے )(١۔
٦٧۔ ١يہ مضموں پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔

َاﻓَ َﺎ ِﻣ ْﻨ ُ ْﱲ َا ْن َّ ْﳜ ِﺴ َﻒ ﺑ ُ ِْﲂ َﺟﺎ ِﻧ َﺐ اﻟْ َ ِّﱪ َا ْو ُﻳ ْﺮ ِﺳ َﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﺣ ِﺎﺻ ًﺒﺎ ُ َّﰒ َﻻ َﲡِﺪُ ْوا ﻟَ ُ ْﲂ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ ۙ 68
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تو کيا تم اس سے بےخوف ہوگئے ہو کہ تمہيں خشکی کی طرف )لے جا کر زمين( ميں دھنسا
دے يا تم پر پتھروں کی آندھی بھيج دے ) (١پھر تم اپنے لئے کسی نگہبان کو نہ پا سکو۔
٦٨۔ ١يعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو ﷲ کو بھول جاتے ہو تو کيا تمہيں معلوم نہيں کہ
وه خشکی ميں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے ،تمہيں وه زمين ميں دھنسا سکتا ہے يا پتھروں
کی بارش کر کے تمہيں ہالک کر سکتا ہے ،جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس
طرح ہالک کيا۔
َا ْم َا ِﻣﻨْ ُ ْﱲ َا ْن ﻳ ُّ ِﻌ ْﻴﺪَ ُ ْﰼ ِﻓ ْﻴ ِﻪ اتَ َر ًة ُاﺧ ْٰﺮى ﻓَ ُﲑ ِْﺳ َﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻗَ ِﺎﺻ ًﻔﺎ ِ ّﻣ َﻦ ّ ِاﻟﺮﻳْ ِﺢ ﻓَ ُﻴ ْﻐ ِﺮﻗَ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﻔ ْﺮ ُ ْﰎ ۙ ُ َّﰒ َﻻ َ ِﲡﺪُ ْوا ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ﺗَ ِﺒ ْﻴ ًﻌﺎ 69
کيا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ ﷲ ٰ
تعالی پھر تمہيں دوباره دريا کے سفر ميں لے آئے
اور تم پر تيز و تند ہواؤں کے جھونکے بھيج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہيں ڈبو دے۔
پھر تم اپنے لئے ہم پر اس کا )پيچھا( کرنے واال کسی کو نہ پاؤ گے )(١۔
اصف ايسی تند تيز سمندری ہوا جو کشتيوں کو توڑ دے اور انہيں ڈوب دے تَبِ ْيعًا انتقام
٦٩۔ ١قَ ِ
لينے واال ،پيچھا کرنے واال ،يعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے
بندوں کو کيوں ڈبويا؟ مطلب يہ ہے کہ ايک مرتبہ سمندر سے بخريت نکلنے کے بعد ،کيا تمہيں
دوباره سمندر ميں جانے کی ضرورت پيش نہيں آئے گی؟ اور وہاں وه تمہيں بھنور ميں نہيں
پھنسا سکتا؟۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﻛ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم َو َ َﲪﻠْﳯٰ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َو َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َوﻓَﻀَّ ﻠْﳯٰ ُ ْﻢ ﻋَ ٰﲇ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ِ ّﻣ َّﻤ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﺗَ ْﻔ ِﻀ ْﻴ ًﻼ ۧ 70

يقينا ً ہم نے اوالد آدم کو بﮍی عزت دی ) (١اور انہيں خشکی اور تری کی سوارياں ) (٢ديں اور
انہيں پاکيزه چيزوں کی روزياں ) (٣ديں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہيں فضيلت عطا فرمائی
)(٤۔
٧٠۔ ا يہ شرف اور فعل ،بحيثيت انسان کے ،ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو يا کافر۔
کيونکہ يہ شرف دوسری مخلوقات ،حيوانات ،جمادات و نباتات وغيره کے مقابلے ميں ہے۔ اور
يہ شرف متعدد اعتبار سے ہے جس طرح کی شکل و صورت ،قدو قامت اور ہيئت ﷲ ٰ
تعالی نے
انسان کو عطا کی ہے ،وه کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہيں ،جو عقل انسان کو دی گئی ہے،
جس کے ذريعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لئے بيشمار چيزيں ايجاد کيں۔ حيوانات
وغيره اس سے محروم ہيں۔ عالوه ازيں اسی عقل سے صحيح ،مفيد و مضر اور حسين قبيح کے
درميان تميز کرنے پر قادر ہے۔ عالوه ازيں کائنات کی تمام چيزوں کو ﷲ ٰ
تعالی نے انسان کی
خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چاند سورج ،ہوا ،پانی اور ديگر بيشمار چيزيں ہيں جن سے انسان فيض
ياب ہو رہا ہے۔
٧٠۔ ٢خشکی ميں گھوڑوں خچروں ،گدھوں اونٹوں اور اپنی تيار کرده سواريوں )ريليں ،گاڑياں،
بسيں ،ہوائی جہاز ،سائيکل اور موٹر سائيکل وغيره( پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر ميں
کشتياں اور جہاز ہيں جن پر وه سوار ہوتا ہے اور سامان التا لے جاتا ہے۔
٧٠۔ ٣انسان کی خوراک کے لئے جو غلہ جات ،ميوے اور پھل ہيں سب اسی نے پيدا کئے اور
ان ميں جو جو لذتيں ،ذائقے اور قوتيں رکھيں ہيں۔ انواع اقسام کے کھانے ،يہ لذيذ و مرغوب
پھل اور يہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خميرے اور معجونات ،انسان کے
عالوه اور کس مخلوق کو حاصل ہيں؟
٧٠۔ ٤مذکوره تفصيل سے انسان کی ،بہت سی مخلوقات پر ،فضيلت اور برتری واضح ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻧ َﺪْ ﻋ ُْﻮا ُ َّ
ﰻ ُاانَ ٍس ِ ِاب َﻣﺎ ِﻣﻬ ِْﻢ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ُا ْو ِ َﰐ ِﻛ ٰﺘ َﺒ ٗﻪ ِﺑ َﻴ ِﻤ ْﻴ ِﻨ ٖﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳ َ ْﻘ َﺮ ُء ْو َن ِﻛ ٰﺘﳢَ ُ ْﻢ َو َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻓَ ِﺘ ْﻴ ًﻼ 71
ِٕ
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جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پيشوا سميت ) (١بالئيں گے۔ پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائيں
ہاتھ ميں دے ديا گيا وه تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پﮍھنے لگيں گے اور دھاگے کے برابر )ذره
برابر( بھی ظلم نہ کئے جائيں گے )(٢۔
٧١۔ ١اِ َمام کے معنی پيشوا ،ليڈر اور قائد کے ہيں ،يہاں اس سے کيا مراد ہے؟ اس ميں اختالف
ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد پيغمبر ہے يعنی ہر امت کو اس کے پيغمبر کے حوالے
سے پکارا جائے گا ،بعض کہتے ہيں ،اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبياء کے ساتھ نازل
ہوتی رہيں۔ يعنی اے اہل تورات! اے اہل انجيل! اور اے اہل قرآن! وغيره کہہ کر پکارا جائے گا
بعض کہتے ہيں يہاں 'امام سے مراد نامہ اعمال ہے يعنی ہر شخص کو جب باليا جائے گا تو اس
کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فيصلہ کيا جائے گا۔ اسی رائے کو
امام ابن کثير اور امام شوکانی نے ترجيح دی ہے۔
٧١۔ ٢فَتِيل اس جھلی يا تاگے کو کہتے ہيں جو کھجور کی گٹھلی ميں ہوتا ہے يعنی ذره برابر
ظلم نہيں ہوگا۔
َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ َا ْ ٰﲻﻰ ﻓَﻬ َُﻮ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َا ْ ٰﲻﻰ َو َاﺿَ ُّﻞ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 72
اور جو کوئی اس جہان ميں اندھا رہا ،وه آخرت ميں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا
ہوا رہے گا )(١۔
٧٢۔ ١اَ ْع َم ٰی )اندھا( سے مراد دل کا اندھا ہے يعنی جو دنيا ميں حق کے ديکھنے ،سمجھنے اور
اسے قبول کرنے سے محروم رہا ،وه آخرت ميں اندھا ،اور رب کے خصوصی فضل و کرم
سے محروم رہے گا۔
َوا ِْن َﰷد ُْوا ﻟَ َﻴ ْﻔ ِﺘ ُﻨ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻟﺘَ ْﻔ َ ِﱰ َي ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻏَ ْ َﲑ ٗﻩ ڰ َوِا ًذا َّﻻ َّﲣ َُﺬ ْوكَ َﺧ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 73
يہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے کہ آپ اس کے سوا کچھ
اور ہی ہمارے نام سے گھﮍ گھﮍا ليں ،تب تو آپ کو يہ لوگ اپنا ولی دوست بنا ليتے۔
ـــــﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 74ڎ
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن ﺛَ َّﺒﺘْﻨ َٰﻚ ﻟَﻘَﺪْ ِﻛﺪْ َّت ﺗَ ْﺮ َﻛ ُﻦ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قليل مائل ہو ہی جاتے
)(١۔
٧٤۔ ١اس ميں اس عصمت کا بيان ہے جو ﷲ کی طرف سے انبياء عليہم السالم کو حاصل ہوتی
ہے۔ اس سے يہ معلوم ہوا کہ مشرکين اگرچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا
چاہتے تھے ،ليکن ﷲ نے آپ کو ان سے بچايا اور آپ ذرا بھی ان کی طرف نہيں جھکے۔
ِا ًذا َّ َﻻ َذ ْﻗﻨ َٰﻚ ِﺿ ْﻌ َﻒ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة َو ِﺿ ْﻌ َﻒ اﻟْ َﻤ َﻤ ِ
ﺎت ُ َّﰒ َﻻ َﲡِﺪُ َ َكل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا 75
پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنيا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا ) (١پھر آپ تو اپنے لئے
ہمارے مقابلے ميں کسے کو مددگار نہ پاتے۔
٧٥۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدرو منزلت کے مطابق ہوتی ہے
َوا ِْن َﰷد ُْوا ﻟَﻴَ ْﺴـ َﺘ ِﻔ ُّﺰ ْوﻧ ََﻚ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻟ ُﻴﺨْ ِﺮ ُﺟ ْﻮكَ ِﻣﳯْ َﺎ َو ِا ًذا َّﻻ ﻳَﻠْ َﺒﺜ ُْﻮ َن ِﺧ ٰﻠ َﻔ َﻚ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 76
يہ تو آپ کے قدم اس سرزمين سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال ديں ) (١پھر
يہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرتے )(٢
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٧٦۔ ١يہ سازش کی طرف اشاره ہے جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لئے
قريش مکہ نے تيار کی تھی ،جس سے ﷲ نے آپ کو بچا ليا۔
٧٦۔ ٢يعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق يہ آپ کو مکے سے نکال ديتے تو يہ بھی اس کے
بعد زياده دير نہ رہتے يعنی عذاب ٰالہی کی گرفت ميں آجاتے۔
ُﺳـﻨَّ َﺔ َﻣ ْﻦ ﻗَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻗَ ْﺒ َ َ

كل ِﻣ ْﻦ ُّر ُﺳ ِﻠﻨَﺎ َو َﻻ َﲡِﺪُ ِﻟ ُﺴـﻨَّ ِﺘﻨَﺎ َ ْﲢ ِﻮﻳْ ًﻼ ۧ 77
ايسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھيجے ) (١اور آپ ہمارے دستور ميں
کبھی ردو بدل نہ پائيں گے )(٢۔
٧٧۔ ١يعنی يہ دستور پرانا چال آرہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لئے بھی برتا جاتا رہا
ہے کہ جب ان قوموں نے انہيں اپنے وطن سے نکال ديا يا انہيں نکلنے پر مجبور کر ديا تو پھر
وه قوميں بھی ﷲ کے عذاب سے محفوظ نہ رہيں۔
٧٧۔ ٢چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی يہی ہوا کہ رسول ﷲ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی ہجرت
کے ڈيﮍھ سال بعد ہی ميدان بدر ميں وه عبرت ناک ذلت و شکست سے دو چار ہوئے اور چھ
سال بعد  ٨ہجری ميں مکہ ہی فتح ہوگيا اور اس ذلت و ہزيميت کے بعد وه سر اٹھانے کے قابل
نہ رہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ِ ُدلﻟُ ْﻮ ِك اﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ ِا ٰﱃ ﻏَ َﺴ ِﻖ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو ُﻗ ْﺮٰا َن اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ۭ ِا َّن ُﻗ ْﺮٰا َن اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ َﰷ َن َﻣﺸْ ﻬ ُْﻮدًا 78
َا ِﻗ ِﻢ َّ
نماز کو قائم کريں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاريکی تک ) (١اور فجر کا قرآن
پﮍھنا بھی يقينا ً فجر کے وقت کا قرآن پﮍھنا حاضر کيا گيا )(٢
٧٨۔ ١دلوک کے معنی زوال کے اور غسق کے معنی تاريکی کے ہيں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے
بعد ،ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاريکی تک مراد مغرب اور عشاء کی نمازيں ہيں
اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن ،نماز کے معنی ميں ہے۔ اس کو قرآن سے اس
لئے تعبير کيا گيا ہے کہ فجر ميں قرأت لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح اس آيت ميں پانچوں فرض
نمازوں کا اجمالی ذکر آجاتا ہے۔ جن کی تفيصالت احاديث ميں ملتی ہيں اور جو امت کے لئے
عملی تواتر سے بھی ثابت ہيں۔
٧٨۔ ٢يعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہيں بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا
اجتماع ہوتا ہے ،جيسا کہ حديث ميں ہے )صحيح بخاری( ،تفسير بنی اسرائيل( ايک اور حديث
ميں ہے کہ رات والے فرشتے جب ﷲ کے پاس جاتے ہيں تو ﷲ ٰ
تعالی ان سے پوچھتا ہے
حاالنکہ وه خود خوب جانتا ہے تم نے ميرے بندوں کو کس حال ميں چھوڑا؟ ' فرشتے کہتے ہيں
ہم ان کے پاس گئے تھے ،اس وقت بھی وه نماز پﮍھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے
آئے ہيں تو انہيں نماز پﮍھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہيں۔ البخاری ومسلم
َو ِﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ﻓَﳤَ َ َّﺠﺪْ ِﺑ ٖﻪ انَ ِﻓ َ ًةل َّ َكل ڰ َﻋ ٰ ٓﴘ َا ْن ﻳ َّ ْﺒ َﻌﺜ ََﻚ َرﺑ ُّ َﻚ َﻣ َﻘﺎ ًﻣﺎ َّﻣ ْﺤ ُﻤ ْﻮدًا 79
رات کے کچھ حصے ميں تہجد کی نماز ميں قرآن کی تالوت کريں ) (١يہ زيادتی آپ کے لئے
) (٢ہے عنقريب آپ کا رب آپ کو مقام محمود ميں کھﮍا کرے گا )(٣۔
٧٩۔ ١بعض کہتے ہيں تہجد اضداد ميں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہيں اور نيند
سے بيدار ہونے کے بھی۔ اور يہاں يہی دوسرے معنی ہيں کہ رات کو سو کر اٹھيں اور نوافل
پﮍھيں۔ بعض کہتے ہيں کہ ہجود کے اصل معنی تو رات کو سونے کے ہی ہيں ،ليکن باب تفعل
ميں جانے سے اس ميں پرہيز کے معنی پيدا ہوگئے جيسے تأثم کے معنی ہيں اس نے گناه سے
اجتناب کيا ،يا بچا ،اس طرح تہجد کے معنی ہونگے ،سونے سے بچنا جو رات کو سونے سے
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بچا اور قيام کيا۔ بہرحال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل پﮍھنا۔ ساری رات قيام
الليل کرنا خالف سنت ہے۔ نبی رات کے پہلے حصے ميں سوتے اور پچھلے حصے ميں اٹھ کر
تہجد پﮍھتے۔ يہی طريقہ سنت ہے۔
٧٩۔ ٢بعض نے اس کے معنی کئے ہيں يہ ايک زائد فرض ہے جو آپ کے لئے خاص ہے ،اس
طرح وه کہتے ہيں کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی ،جس طرح
پانچ نمازيں فرض تھيں۔ البتہ امت کے لئے تہجد کی نماز فرض نہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ تہجد
آپ پر فرض تھی نہ آپ کی امت پر۔ يہ ايک زائد عبادت ہے جس کی فضيلت يقينا بہت ہے اور
اس وقت ﷲ اپنی عبادت سے بﮍا خوش ہوتا ہے۔ تاہم يہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم پر تھی اور نہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی امت پر ہی فرض ہے۔
٧٩۔ ٣يہ وه مقام ہے جو قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی نبی کو عطا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ
وه شفاعت عظمٰ ی فرمائيں گے ،جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔
ﺨْــﺮ َج ِﺻﺪْ ٍق َّوا ْﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْﱄ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧ َْﻚ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ﻧ َِّﺼ ْ ًﲑا 80
َو ُﻗ ْﻞ َّر ِ ّب َا ْد ِﺧﻠْ ِ ْﲏ ُﻣﺪْ َﺧ َﻞ ِﺻﺪْ ٍق َّو َا ْﺧ ِﺮ ْﺟ ِ ْﲏ ُﻣ َ
اور دعا کيا کريں کہ اے ميرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے
نکال اچھی طرح نکال اور ميرے لئے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔
٨٠۔ ١بعض کہتے ہيں کہ يہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب آپ کو مدينے ميں داخل ہونے
اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپيش تھا ،بعض کہتے ہيں اس کے معنی ہيں مجھے سچائی کے
ساتھ موت دينا اور سچائی کے ساتھ قيامت والے دن اٹھانا۔ بعض کہتے ہيں کہ مجھے قبر ميں
سچا داخل کرنا اور قيامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا
وغيره۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ چونکہ يہ دعا ہے اس لئے اس کے عموم ميں سب باتيں
آجاتی ہيں۔
َو ُﻗ ْﻞ َﺟﺎۗ َء اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َزﻫ ََﻖ اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ ۭ ِا َّن اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ َﰷ َن َزﻫ ُْﻮﻗًﺎ 81
اور اعالن کر دے کہ حق آچکا اور ناحق نابود ہوگيا۔ يقينا ً باطل تھا بھی نابود ہونے واال )(١۔
٨١۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم خانہ کعبہ ميں داخل
ہوئے تو وہاں تين سو ساٹھ بت تھے ،آپ کے ہاتھ ميں چھﮍی تھی ،آپ چھﮍی کی نوک سے ان
بتوں کو مارتے جاتے اور ) َوقُلْ َجا ۗ◌ َء ْال َح ﱡ
اط ُل ۭ◌( 17۔ االسراء(81:۔ اور )قُلْ َجا ۗ◌ َء
ق َو َزھَ َ
ق ْالبَ ِ
ق َو َما يُ ْب ِد ُٔ
ْال َحـ ﱡ
اط ُل َو َما يُ ِع ْي ُد ( 34۔سبأء (49:پﮍھتے جاتے )صحيح بخاری(
ي ْالبَ ِ
َوﻧ َ ُِّﲋ ُل ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺷ َﻔﺎۗ ٌء َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟ ّﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۙ َو َﻻ ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِا َّﻻ ﺧ ََﺴ ًﺎرا 82
يہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہيں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں ظالموں
کو بجز نقصان کے اور کوئی زيادتی نہيں ہوتی )(١۔
٨٢۔ ١اس مفہوم کی آيت) ٰيٓاَيﱡھَا النﱠاسُ قَ ْد َجا ۗ◌ َء ْت ُك ْم ﱠموْ ِعظَةٌ ﱢم ْن ﱠربﱢ ُك ْم َو ِشفَا ۗ◌ ٌء لﱢ َما فِي الصﱡ ُدوْ ِر ڏ
َوھُدًى ﱠو َرحْ َمةٌ لﱢ ْل ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ( 10۔يونس (57:ميں گزر چکی ہے ،اس کا حاشيہ مالحظہ فرما ليا جائے۔
اﻟﴩ َﰷ َن ﻳَـــــُٔ ْﻮ ًﺳﺎ 83
َوِا َذا ٓ َاﻧْ َﻌ ْﻤﻨَﺎ ﻋَ َﲇ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ِﺎن َاﻋ َْﺮ َض َوانَ ٰ ِ َﲜﺎ ِﻧ ِﺒ ٖﻪ ۚ َوِا َذا َﻣ َّﺴ ُﻪ َّ ُّ
اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہيں تو وه منہ موڑ ليتا ہے اور کروٹ بدل ليتا ہے اور جب
اسے کوئی تکليف پہنچتی ہے تو وه مايوس ہو جاتا ہے )(١
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٨٣۔ ١اس ميں انسان کی حالت و کيفيت کا ذکر ہے جس ميں وه عام طور پر خوش حالی کے
وقت اور تکليف کے وقت مبتال ہوتا ہے ،خوشحالی ميں وه ﷲ کو بھول جاتا ہے اور تکليف ميں
مايوس ہو جاتا ہے ،ليکن اہل ايمان کا معاملہ دونوں حالتوں ميں اس سے مختلف ہوتا ہے۔
ﻗُ ْﻞ ُ ٌّ

ﰻ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻋَ ٰﲇ ﺷَ ِﺎﳇَ ِﺘ ٖﻪ ۭ ﻓَ َﺮﺑ ُّ ُ ْﲂ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ ﻫ َُﻮ َاﻫْﺪٰ ى َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۧ 84
کہہ ديجئے! کہ ہر شخص اپنے طريقہ پر عامل ہے جو پوری ہدايت کے راستے پر ہيں انہيں
تمہارا رب ہی بخوبی ) (١جاننے واال ہے
٨٤۔ ١اس ميں مشرکين کے لئے تہديد و وعيد ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سوره ہود کی
آيت ١٢١۔ ١٢٢کا ہے۔ وقل للذين ال يومنون اعملوا علی مکانتکم انا عملون۔ شاکلۃ کے معنی نيت
دين طريقے اور مزاج و طبيعت کے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ اس ميں کافر کے ليے ذم اور
مومن کے ليے مدح کا پہلو ہے کيونکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ ہر انسان ايسا عمل کرتا ہے جو
اس کے اخالق و کردار پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبيعت ہوتی ہے۔
ـــــﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ﻋ َِﻦ ُّاﻟﺮ ْوحِ ۭ ُﻗﻞِ ُّاﻟﺮ ْو ُح ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ َر ِ ّ ْﰊ َو َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِﺗﻴ ُ ْْﱲ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 85
َوﻳ َْﺴ َٔ
اور يہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہيں ،آپ جواب ديجئے کہ روح ميرے رب کے
حکم سے ہے اور تمہيں بہت ہی کم علم ديا گيا ہے )(١
٨٥۔ ١روح وه لطيف شے ہے جو کسی کو نظر نہيں آتی ليکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی
روح کے اندر مضمر ہے اس کی حقيقت و ماہيت کيا ہے؟ کوئی نہيں جانتا۔ يہوديوں نے بھی
ايک مرتبہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو يہ آيت اتری )صحيح بخاری( اس
آيت کا مطلب يہ ہے کہ تمہارا علم ،ﷲ کے علم کے مقابلے ميں قليل ہے ،اور يہ روح ،جس کے
بارے ميں تم سے پوچھ رہے ہو ،اس کا علم تو ﷲ نے انبياء سميت کسی کو بھی نہيں ديا ہے اتنا
سمجھو کہ يہ ميرے رب کا امر )حکم( ہے۔ يا ميرے رب کی شان ميں سے ہے ،جس کی حقيقت
کو صرف وہی جانتا ہے۔

َوﻟَﯩ ْﻦ ِﺷـ ْﺌﻨَﺎ ﻟَﻨَ ْﺬﻫ َ ََّﱭ ِاب َّ ِذل ْ ٓي َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ُ َّﰒ َﻻ َﲡِﺪُ َ َكل ِﺑ ٖﻪ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ ۙ 86
ِٕ
اور اگر ہم چاہيں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کرليں ) (١پھر آپ کو اس
کے لئے ہمارے مقابلے ميں کوئی حمايتی ميسر نہ آسکے )(٢
ٰ
٨٦۔ ١يعنی وحی کے ذريعے سے جو تھوڑا بہت علم ديا گيا ہے اگر ﷲ تعالی چاہے تو اسے
بھی سلب کرلے يعنی دل سے محو کر دے يا کتاب سے ہی مٹا دے۔
٨٦۔ ٢جو دوباره اس وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے۔
ِا َّﻻ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۭ ِا َّن ﻓَﻀْ َ ٗهل َﰷ َن ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َﻛﺒ ْ ًِﲑا 87
سوائے آپ کے رب کی رحمت کے ) (١يقينا ً آپ پر اس کا بﮍا فضل ہے۔
٨٧۔ ١کہ اس نے نازل کرده وحی کو سلب نہيں کيا يا وحی سے آپ کو مشرف فرمايا۔
ُﻗ ْﻞ ﻟَّﯩ ِﻦ ا ْﺟﺘَ َﻤ َﻌ ِﺖ ْ ِاﻻﻧ ْ ُﺲ َواﻟْﺠِ ُّﻦ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َّ ْايﺗ ُْﻮا ِﺑ ِﻤﺜْﻞِ ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْ ٰﺮا ِن َﻻ َ ْايﺗ ُْﻮ َن ِﺑ ِﻤﺜ ِ ْٖهل َوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ َﻇﻬ ْ ًِﲑا 88
ِٕ
کہہ ديجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل النا چاہيں تو ان سب سے
اس کے مثل النا ناممکن ہے گو وه )آپس ميں( ايک دوسرے کے مددگار بھی بن جائيں )(١۔
٨٨۔ ١قرآن مجيد سے متعلق يہ چلينج اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ يہ چلينج آج تک
تشنہ جواب ہے
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ﴏﻓْـﻨَﺎ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِ ْﰲ ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﻣﺜ َﻞٍ ۡ ﻓَ َﺎ ٰ ٓﰉ اَ ْﻛ َ ُﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس ِا َّﻻ ُﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا 89
َوﻟَﻘَﺪْ َ َّ
ہم نے تو اس قرآن ميں لوگوں کے سمجھنے کے لئے ہر طرح سے مثاليں بيان کر دی ہيں ،مگر
اکثر لوگ انکار سے باز نہيں آتے )(١۔
٨٩۔ ١يہ آيت اسی سورت کے شروع ميں بھی گزر چکی ہے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﻣ َﻦ َ َكل َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَ ْﻔ ُﺠ َﺮ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ﻳَﻨْۢ ُﺒ ْﻮﻋًﺎ ۙ 90

انہوں نے کہا ) (١کہ ہم آپ پر ہرگز ايمان النے کے نہيں تا وقتيکہ آپ ہمارے لئے زمين سے
کوئی چشمہ جاری نہ کر ديں۔
٩٠۔ ١ايمان النے کے لئے قريش مکہ نے يہ مطالبات پيش کئے

َا ْو ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن َ َكل َﺟﻨ َّ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِﳔ ْﻴﻞٍ َّو ِﻋﻨَ ٍﺐ ﻓَ ُﺘ َﻔ ِ ّﺠ َﺮ ْ َاﻻﳖْ ٰ َﺮ ِﺧ ٰﻠﻠَﻬَﺎ ﺗَﻔْﺠِ ْ ًﲑا ۙ 91
يا خود آپ کے لئے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس درميان آپ بہت سی
نہريں جاری کر دکھائيں

اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء َ َامك َز َ ْﲻ َﺖ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﻛ َﺴ ًﻔﺎ َا ْو اتَ ْ ِ َﰐ ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ﻗَ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۙ 92
َا ْو ﺗ ُ ْﺴ ِﻘﻂَ َّ
ِٕ
يا آپ آسمان کو ہم پر ٹکﮍے ٹکﮍے کرکے گرا ديں جيسا کہ آپ کا گمان ہے يا آپ خود ﷲ ٰ
تعالی
کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے ال کھﮍا کر ديں )(١۔
٩٢۔ ١يعنی ہمارے روبرو آکر کھﮍے ہو جائيں اور ہم انہيں اپنی آنکھوں سے ديکھيں
َﴩا َّر ُﺳ ْﻮ ًﻻ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۭ َوﻟَ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﻣ َﻦ ِﻟ ُﺮِﻗﻴّ َِﻚ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗ َ ُِّﲋ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ﻧ َّ ْﻘ َﺮ ُؤ ٗﻩ ۭ ﻗُ ْﻞ ُﺳـ ْﺒ َﺤ َﺎن َر ِ ّ ْﰊ ﻫ َْﻞ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ِا َّﻻ ﺑ َ ً
َا ْو ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن َ َكل ﺑَﻴ ٌْﺖ ِ ّﻣ ْﻦ ُزﺧ ُْﺮ ٍف َا ْو ﺗَ ْﺮ ٰﰵ ِﰲ َّ

ۧ 93
يا آپ کے اپنے لئے کوئی سونے ) (١کا گھر ہو جائے يا آپ آسمان پر چﮍھ جائيں اور ہم آپ
کے چﮍھ جانے کا بھی اس وقت ہرگز يقين نہيں کريں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ
اتار الئيں جسے ہم خود پﮍھ ليں (٢) ،آپ جواب ديں کہ ميرا پروردگار پاک ہے ميں تو صرف
ايک انسان ہی ہوں جو رسول بنايا گيا ہوں )(٣
٩٣۔ُ ١ز ْخرُف کے اصل معنی زينت کے ہيں َم ِزخ ََرفُ  ،مزين چيز کو کہتے ہيں۔ ليکن يہاں
اسکے معنی سونے کے ہيں۔
٩٣۔ ٢يعنی ہم ميں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پﮍھ سکتا ہو۔
٩٣۔ ٣مطلب يہ ہے کہ ميرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے ،وه چاہے تو تمہارے
مطالبے آن واحد ميں لفظ ' ُک ْن ' سے پورے فرما دے۔ ليکن جہاں تک ميرا تعلق ہے ميں تو
)تمہاری طرح( ايک بشر ہوں۔ کيا کوئی بشر ان چيزوں پر قادر ہے؟ جو مجھ سے مطالبہ کرتے
ہو۔ ہاں ،اس کے ساتھ ميں ﷲ کا رسول بھی ہوں۔ ليکن رسول کا کام صرف ﷲ کا پيغام پہنچانا
ہے ،اور وه ميں نے پہنچا ديا اور پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے
دکھانا يہ رسالت کا حصہ نہيں ہے۔ البتہ اگر ﷲ چاہے تو صدق رسالت کے لئے ايک آدھا
معجزه دکھا ديا جاتا ہے ليکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر ديئے
جائيں تو يہ سلسلہ کہيں بھی جا کر نہيں رک سکے گا ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نيا
معجزه ديکھنے کا آرزو مند ہوگا اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا تبليغ ودعوت کا اصل
کام ٹھپ ہو جائے گا اس ليے معجزات کا صدور صرف ﷲ کی مشيت سے ہی ممکن ہے اور
ميں بھی اس کی مشيت ميں دخل اندازی کا مجاز نہيں۔
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َﴩا َّر ُﺳ ْﻮ ًﻻ 94
َو َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻊ اﻟﻨَّ َﺎس َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْﻬُﺪٰ ٓ ى ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺑ َ َﻌ َﺚ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ َ ً
لوگوں کے پاس ہدايت پہنچ چکنے کے بعد ايمان سے روکنے والی صرف يہی چيز رہی کہ
انہوں نے کہا کيا ﷲ نے ايک انسان کو ہی رسول بنا کر بھيجا؟ )(١
٩٤۔ ١يعنی کسی انسان کا رسول ہونا ،کفار و مشرکين کے لئے سخت تعجب کی بات تھی ،وه يہ
بات مانتے ہی نہ تھے کہ ہمارے جيسا انسان ،جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے ،ہماری طرح کھاتا
پيتا ہے ،ہماری طرح انسانی رشتوں ميں منسلک ہے ،وه رسول بن جائے۔ يہی تعجب ان کے
ايمان ميں مانع رہا۔
ۗ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﻠَ ًﲀ َّر ُﺳ ْﻮ ًﻻ 95
ﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ َﰷ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﻣ ٰﻠﯩ َﻜ ٌﺔ ﻳ َّ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ُﻣ ْﻄ َﻤ ِٕﯩ ِﻨّ ْ َﲔ ﻟ َ َ َّﲋﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِّﻣ َﻦ َّ
ِٕ
آپ کہہ ديں کہ اگر زمين ميں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے
پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھيجتے )(١
٩٥۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا جب زمين ميں انسان بستے ہيں تو ان کی ہدايت کے لئے رسول بھی
انسان ہی ہوں گے۔ غير انسان رسول ،انسانوں کی ہدايت کا فريضہ انجام دے ہی نہيں سکتا۔ ہاں
اگر زمين ميں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لئے رسول بھی يقينا فرشتے ہی ہوتے۔
ُﻗ ْﻞ َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ َﺧﺒ ْ ًِﲑا ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا 96
کہہ ديجئے کہ ميرے اور تمہارے درميان ﷲ ٰ
تعالی کا گواه ہونا کافی ہے ) (١وه اپنے بندوں
سے خوب آگاه اور بخوبی ديکھنے واال ہے
٩٦۔ ١يعنی ميرے ذمے جو تبليغ و دعوت تھی ،وه ميں نے پہنچا دی ،اس بارے ميرے اور
تمہارے درميان ﷲ کا گواه ہونا کافی ہے ،کيونکہ ہرچيز کا فيصلہ اسی کو کرنا ہے۔
ﴩ ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻋَ ٰﲇ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ُ ْﲻ ًﻴﺎ َّوﺑُ ْﳬًﺎ َّو ُ ًّ
ﲳﺎ ۭ َﻣ ْﺎ ٰو ُ ْﻢ َ َهجﲌَّ ُ ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ َﺧ َﺒ ْﺖ
َو َﻣ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَﻬ َُﻮ اﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠ ْﻞ ﻓَﻠَ ْﻦ َﲡِﺪَ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ۭ َو َ ْﳓ ُ ُ
ِزدْﳖٰ ُ ْﻢ َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا 97
ﷲ جس کی رہنمائی کرے وه تو ہدايت يافتہ ہے اور جسے وه راه سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ
تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے (١) ،ايسے لوگوں کا ہم بروز قيامت اوندھے
منہ حشر کريں گے ) (٢دراں حاليکہ وه اندھے گونگے اور بہرے ہونگے ) (٣ان کا ٹھکانا جہنم
ہوگا جب کبھی وه بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھﮍکا ديں گے۔
٩٧۔ ١ميری تبليغ و دعوت سے کون ايمان التا ہے ،کون نہيں ،يہ بھی ﷲ کے اختيار ميں ہے،
ميرا کام صرف تبليغ ہی ہے۔
٩٧۔ ٢حديث ميں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کيا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر
ہوگا؟ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،جس ﷲ نے ان کو پيروں سے چلنے کی قوت عطا کی
ہے ،وه اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہيں منہ کے بل چال دے۔
٩٧۔ ٣يعنی جس طرح وه دنيا ميں حق کے معاملے ميں اندھے ،بہرے اور گونگے بنے رہے،
قيامت والے دن بطور جزا اندھے ،بہرے اور گونگے ہوں گے۔
ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ُ ْﱒ ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء ِا َذا ُﻛﻨَّﺎ ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َّو ُرﻓَﺎاتً َء ِاانَّ ﻟ َ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن َﺧ ْﻠ ًﻘﺎ َﺟ ِﺪﻳْﺪً ا 98
يہ سب ہماری آيتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کيا جب ہم ہڈياں اور
ريزے ريزے ہوجائيں گے پھر ہم نئی پيدائش ميں اٹھ کھﮍے کئے جائيں ) (١گے؟
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٩٨۔ ١يعنی جہنم کی يہ سزا ان کو اس لئے دی جائيگی کہ انہوں نے ہماری نازل کرده آيات کی
تصديق نہيں کی اور کائنات ميں پھيلی ہوئی تکوينی آيات پر غور و فکر نہيں کيا ،جس کی وجہ
سے انہوں نے و قوع قيامت اور بعث بعد الموت کو محال خيال کيا اور کہا کہ ہڈياں اور ريزه
ريزه ہو جانے کے بعد ہميں نئی پيدائش کس طرح مل سکتی ہے؟
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ﻗَﺎ ِد ٌر ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َّ ْﳜﻠُ َﻖ ِﻣﺜْﻠَﻬ ُْﻢ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ َا َﺟ ًﻼ َّﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻓَ َﺎ َﰉ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ِا َّﻻ ُﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا 99
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
کيا انہوں نے اس بات پر نظر نہيں کی کہ جس ﷲ نے آسمان و زمين کو پيدا کيا وه ان جيسوں
کی پيدائش پر پورا قادر ہے ) (١اسی نے ان کے لئے ايک ايسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک
و شبہ سے يکسر خالی ہے (٢) ،ليکن ظالم لوگ انکار کئے بغير رہتے ہی نہيں۔
٩٩۔ ١ﷲ نے ان کے جواب ميں فرمايا کہ جو ﷲ آسمانوں اور زمين کا خالق ہے ،وه ان جيسوں
کی پيدائش يا دوباره انہيں زندگی دينے پر بھی قادر ہے ،کيونکہ يہ تو آسمان و زمين کی تخليق
سے زياده آسان ہے۔ )لَخَ ْ
ــل ُ
اس( 40۔ المؤمن(57:۔ المومن۔
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ق النﱠ ِ
ض اَ ْكبَ ُر ِم ْن خ َْل ِ
ت َو ْاالَرْ ِ
آسمان اور زمين کی پيدائش انسانوں کی تخليق سے زياده بﮍا اور مشکل کام ہے۔ اسی مضمون
کو ﷲ ٰ
تعالی نے سورة االحقاف ميں اور سوره يسين ميں بھی بيان فرمايا ہے۔
٩٩۔ ٢اس اجل )وقت مقرر( سے مراد موت يا قيامت ہے۔ يہاں سياق کالم کے اعتبار سے قيامت
مراد لينا زياده صحيح ہے يعنی ہم نے انہيں دوباره زنده کر کے قبروں سے اٹھانے کے لئے
ايک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وما تؤخره اال الجل معدود۔ ہود۔ ہم ان کے معاملے کو ايک وقت
مقرر تک کے ليے ہی مؤخر کر رہے ہيں۔
ﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ﺧ ََﺰاۗﯨ َﻦ َر ْ َﲪ ِﺔ َر ِ ّ ْ ٓﰊ ِا ًذا َّ َﻻﻣ َْﺴ ْﻜ ُ ْﱲ َﺧ ْﺸـ َﻴ َﺔ ْ ِاﻻﻧْﻔ َِﺎق ۭ َو َﰷ َن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ﻗَ ُﺘ ْﻮ ًرا ١٠٠ۧ
ِٕ
کہہ ديجئے کہ اگر بالفرض تم ميرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم
اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے ) (١کے خوف سے اس کو روکے رکھتے اور انسان ہے
ہی تنگ دل ہے۔
١٠٠۔ ١خشيۃ االنفاق کا مطلب ہے۔ خشيۃ ان ينفقوا فيفتقروا۔ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم
کر ڈاليں گے ،اس کے بعد فقير ہو جائيں گے۔ حاالنکہ يہ خزانہ ٰالہی جو ختم ہونے واال نہيں
ليکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے ،اس لئے بخل سے کام ليتا ہے۔ دوسرے مقام پر ﷲ
ٰ
اس نَقِ ْيرًا(۔ 4۔ النساء(53:۔ يعنی ان کو
صيْبٌ ﱢمنَ ْال ُم ْل ِك فَا ِ ًذا ﱠال ي ُْؤتُوْ نَ النﱠ َ
تعالی نے فرمايا )اَ ْم لَھُ ْم نَ ِ
اگر ﷲ کی بادشاہی ميں سے کچھ حصہ مل جائے تو يہ لوگوں کو کچھ نہ ديں۔ نقير کھجور کی
گٹھلی ميں جو گﮍھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہيں يعنی تل برابر بھی کسی کو نہ ديں يہ تو ﷲ کی
مہربانی اور اس کا فضل وکرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے ليے کھولے
ہوئے ہيں جس طرح حديث ميں ہے ﷲ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہيں وه رات دن خرچ کرتا ہے ليکن
اس ميں کوئی کمی نہيں آتی ذرا ديکھو تو سہی جب سے آسمان و زمين اس نے پيدا کيے ہيں
کس قدر خرچ کيا ہوگا ليکن اس کے ہاتھ ميں جو کچھ ہے اس ميں کمی نہيں وه بھرے کے
بھرے ہيں۔ البخاری۔ مسلم۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ﻓَ َﻘﺎ َل َ ٗهل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ِا ِ ّ ْﱏ َ َﻻ ُﻇﻨُّ َﻚ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳼ َﻣ ْﺴ ُﺤ ْﻮ ًرا ١٠١
ـــــ ْﻞ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِﺗ ْﺴ َﻊ ٰاﻳٰ ٍﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﻓَ ْﺴ َٔ
موسی کو نو معجزے ) (٢بالکل صاف صاف عطا فرمائے ،تو خود ہی بنی اسرائيل سے
ہم نے
ٰ
پوچھ لے کہ جب وه ان کے پاس پہنچے تو فرعون بوال کہ اے ٰ
موسی! ميرے خيال ميں تو تجھ
پر جادو کر ديا گيا ہے۔
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١٠١۔ ١وه نو معجزے ہيں۔ ہاتھ ،الٹھی ،قحط سالی ،نقص ثمرات ،طوفان ،جراد )ٹڈی دل( قمل
)کھٹمل ،جوئيں( ضفاد )مينڈک( اور خون ،امام حسن بصری کہتے ہيں ،کہ قحط سالی اور نقص
ثمرات ايک ہی چيز ہے اور نواں معجزه الٹھی کا جادو گروں کی شعبده بازی کو نگل جانا ہے۔
موسی عليہ السالم کو ان کے عالوه بھی معجزات ديئے گئے تھے ً
مثال الٹھی کا پتھر پر
حضرت
ٰ
مارنا ،جس سے باره چشمے ظاہر ہوگئے تھے ،بادلوں کا سايہ کرنا ،من و سلوی وغيره۔ ليکن
يہاں آيات تسعہ سے صرف وہی نو معجزات مراد ہيں ،جن کا مشاہده فرعون اور اس کی قوم نے
کيا۔ اسی ليے حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہما نے انفالق بحر )سمندر کا پھٹ کر راستہ بن
جانے( کو بھی ان نو معجزات ميں شمار کيا ہے اور قحط سالی اور نقص ثمرات کو ايک معجزه
شمار کيا ہے ترمذی کی ايک روايت ميں آيات تسعہ کی تفصيل اس سے مختلف بيان کی گئی
ہے ليکن سنداً وه روايت ضعيف ہے اس ليے آيات تسعہ سے مراد يہی مذکوره معجزات ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ﺑ َ َﺼﺎۗﯨ َﺮ ۚ َوا ِ ّ ِْﱏ َ َﻻ ُﻇﻨُّ َﻚ ﻳٰ ِﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َﻣﺜْ ُﺒ ْﻮ ًرا ١٠٢
ﻗَﺎ َل ﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤ َﺖ َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ِا َّﻻ َر ُّب َّ
ِٕ
موسی نے جواب ديا کہ يہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمين کے پروردگار ہی نے يہ
ٰ
معجزے دکھانے ،سمجھانے کو نازل فرمائے ہيں ،اے فرعون! ميں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو يقينا ً
تباه اور ہالک کيا گيا ہے۔
ﻓَ َﺎ َرا َد َا ْن ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻔ َّﺰ ُ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﺎ ْﻏ َﺮ ْﻗ ٰﻨ ُﻪ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ َﻌ ٗﻪ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ١٠٣ۙ
آخر فرعون نے پختہ اراده کر ليا کہ انہيں زمين سے ہی اکھيﮍ دے تو ہم نے خود اسے اور اس
کے تمام ساتھيوں کو غرق کر ديا۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ْاﺳ ُﻜﻨُﻮا ْ َاﻻ ْر َض ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َو ْﻋﺪُ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﺟِ ﺌْﻨَﺎ ﺑ ُ ِْﲂ ﻟ َ ِﻔ ْﻴ ًﻔﺎ ۭ ١٠٤

َّوﻗُﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ِﻟ َﺒ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اس کے بعد ہم نے بنی اسرائيل سے فرما ديا کہ اس سرزمين ) (١پر رہو سہو۔ ہاں جب آخرت
کا وقت آئے گا ہم سب کو سميٹ لپيٹ کر لے آئيں گے
موسی عليہ السالم اور ان کی قوم کو نکالنے کا
١٠٤۔ ١بظاہر اس سرزمين جس سے فرعون نے
ٰ
اراده کيا تھا۔ مگر تاريخ بنی اسرائيل کی شہادت يہ ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد دوباره
مصر نہيں گئے ،بلکہ چاليس سال ميدان تيہ ميں گزار کر فلسطين ميں داخل ہوئے۔ اس کی
شہادت سوره اعراف وغيره ميں قرآن کے بيان سے ملتی ہے۔ اس لئے صحيح يہی ہے کہ اس
سے مراد فلسطين کی سرزمين ہے۔
ﴩا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا ۘ ١٠٥

َو ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ َو ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻧَ َﺰ َل ۭ َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِا َّﻻ ُﻣﺒَ ِ ّ ً
اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور يہ بھی حق کے ساتھ اترا ) (١ہم نے آپ کو
صرف خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال ) (٢بنا کر بھيجا ہے۔
١٠٥۔ ١يعنی با حفاظت آپ تک پہنچ گيا ،اس ميں راستے ميں کوئی کمی بيشی اور کوئی تبديلی
اور آميزش نہيں کی گئی اس لئے کہ اس کو النے واال فرشتہ۔ شديد القوی ،االمين ،المکين اور
المطاع فی المالء االعلی ہے۔ يہ وه صفات ہيں جو حضرت جبرائيل عليہ السالم کے متعلق قرآن
ميں بيان کی گئی ہيں۔
١٠٥۔ ٢بَ ِشيْر اطاعت گزار مومن کے لئے اور نَ ِذيْر نافرمان کے لئے۔
َوﻗُ ْﺮٰاانً ﻓَ َﺮ ْﻗ ٰﻨ ُﻪ ِﻟ َﺘ ْﻘ َﺮ َا ٗﻩ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻋَ ٰﲇ ُﻣ ْﻜ ٍﺚ َّوﻧَ َّﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ﺗ ْ َِﲋﻳْ ًﻼ ١٠٦
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قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لئے اتارا ) (١ہے کہ آپ اسے بہ مہلت لوگوں کو سنائيں
اور ہم نے خود بھی اسے بتدريج نازل فرمايا۔
ضحْ نَاه )ہم نے اسے کھول کر وضاحت سے بيان
١٠٦۔ ١فَ َر ْقنَاهُ کے ايک دوسرے معنی بَيﱠنﱠاه َو اَوْ َ
کر ديا( بھی کئے گئے ہيں
ُﻗ ْﻞ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْو َﻻ ﺗُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮا ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖ ٓهل ِا َذا ﻳُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َ ِﳜ ُّﺮ ْو َن ِﻟ ْ َﻼ ْذﻗَ ِﺎن ُﲭَّﺪً ا ١٠٧ۙ}اﻟﺴﺠﺪە{
کہہ ديجئے! تم اس پر ايمان الؤ يا نہ الؤ ،جنہيں اس سے پہلے علم ديا گيا ہے ان کے پاس تو
جب بھی اس کی تالوت کی جاتی ہے تو وه ٹھوڑيوں کے بل سجده ميں گر پﮍتے ہيں )(١۔
١٠٧۔ ١يعنی وه علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کتب سابقہ پﮍھی ہيں اور وه وحی کی
حقيقت اور رسالت کی عالمات سے واقف ہيں ،وه سجده ريز ہوتے ہيں ،اس بات پر ﷲ کا شکر
ادا کرتے ہوئے کہ انہيں آخری رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی پہچان کی توفيق دی اور قرآن و
رسالت پر ايمان النے کی سعادت نصيب فرمائی۔
َّوﻳَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ٓ ِا ْن َﰷ َن َو ْﻋﺪُ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ﻟ َ َﻤ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ ١٠٨
اور کہتے ہيں کہ ہمارا رب پاک ہے ،ہمارے رب کا وعده بال شک و شبہ پورا ہو کر رہنے )(١
واال ہی ہے۔
١٠٨۔ ١مطلب يہ ہے کہ يہ کفار مکہ جو ہرچيز سے ناواقف ہيں اگر يہ ايمان نہيں التے تو آپ
پروانہ کريں اس ليے کہ جو اہل علم ہيں اور وحی ورسالت کی حقيقت سے آشنا ہيں وه اس پر
ايمان لے آئے ہيں بلکہ قرآن سن کر وه بارگاه الہی ميں سجده ريز ہوگئے ہيں اور اس کی
پاکيزگی بيان کرتے اور رب کے وعدوں پر يقين رکھتے ہيں۔
َو َ ِﳜ ُّﺮ ْو َن ِﻟ ْ َﻼ ْذﻗَ ِﺎن ﻳ َ ْﺒ ُﻜ ْﻮ َن َوﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ُ ْﱒ ﺧُﺸُ ْﻮﻋًﺎ ١٠٩۞
وه اپنی ٹھوڑيوں کے بل روتے ہوئے سجده ميں گر پﮍتے ہيں اور يہ قرآن ان کی عاجزی اور
خشوع اور خضوع بﮍھا ديتا ہے )(١۔
١٠٩۔ ١ٹھوڑيوں کے بل سجدے ميں گر پﮍنے کا دوباره ذکر کيا ،کيونکہ پہال سجده ﷲ کی
تعظيم کے لئے اور بطور شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشيت و رقت ان پر طاری ہوئی اور
اس کی تاثير و اعجاز سے جس درجہ وه متأثر ہوئے ،اس نے دوباره انہيں سجده ريز کر ديا۔
اهلل َا ِو ا ْد ُﻋﻮا َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ َﻦ ۭ َا ًّاي َّﻣﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮا ﻓَ َ ُهل ْ َاﻻ ْ َﲰﺎۗ ُء اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۚ َو َﻻ َ ْﲡـﻬ َْﺮ ﺑ َِﺼ َﻼﺗِ َﻚ َو َﻻ ُﲣَﺎ ِﻓ ْﺖ ﲠِ َﺎ َواﺑْ َﺘﻎ ِ ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ١١٠
ﻗُﻞِ ا ْد ُﻋﻮا ٰ ّ َ
کہہ ديجئے کہ ﷲ کو ﷲ کہہ کر پکارو يا رحمٰ ن کہہ کر ،جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام
اسی کے ہيں ) (١نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پﮍھ اور نہ بالکل پوشيده بلکہ اس کے
درميان کا راستہ تالش کر لے )(٢۔
١١٠۔ ١جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکين مکہ کے لئے ﷲ کا صفتی نام ' رحمٰ ن ' يا
' رحيم ' نامانوس تھا اور بعض آثار ميں آتا ہے کہ بعض مشرکين نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی زبان مبارک سے يا رحمٰ ن و رحيم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہميں تو يہ کہتا ہے کہ صرف
ايک ﷲ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی )ابن کثير(
١١٠۔ ٢اس کی شان نزول ميں حضرت ابن عباس بيان فرماتے ہيں کہ مکے ميں رسول ﷲ چھپ
کر رہتے تھے ،جب اپنے ساتھيوں کو نماز پﮍھاتے تو آواز قدرے بلند فرما ليتے ،مشرکين قرآن
سن کر قرآن کو اور ﷲ کو گالی گلوچ کرتے ،ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ
کرو کہ مشرکين سن کر قرآن کو برا بھال کہيں اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن
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سکيں ،خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ايک رات نبی کا گزر حضرت ابو بکر
صديق کی طرف سے ہوا تو وه پست آواز سے نماز پﮍھ رہے ہيں ،پھر حضرت عمر کو بھی
ديکھنے کا اتفاق ہوا تو وه اونچی آواز سے نماز پﮍھ رہے تھے۔ آپ نے دونوں سے پوچھا تو
حضرت ابو بکر صديق نے فرمايا ،ميں جس سے مصروف مناجات تھا ،وه ميری آواز سن رہا
تھا ،حضرت عمر نے جواب ديا کہ ميرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شيطان کو بھگانا تھا۔ آپ
نے صديق اکبر سے فرمايا ،اپنی آواز قدرے بلند کرو اور حضرت عمر سے کہا ،اپنی آواز کچھ
پست رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہيں کہ يہ آيت دعا کے بارے ميں نازل ہوئی ہے )بخاری و
مسلم ،بحوالہ فتح القدير(
ﴍﻳْ ٌﻚ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
كل َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل َو ِ ٌّﱄ ِّﻣ َﻦ ُّاذل ِ ّل َو َﻛ ِ ّ ْﱪ ُﻩ ﺗَ ْﻜﺒ ْ ًِﲑا ١١١ۧ
َوﻗُﻞِ اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي ﻟ َ ْﻢ ﻳَﺘَّ ِﺨ ْﺬ َو َ ًدلا َّوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل َ ِ
اور يہ کہہ ديجئے کہ تمام تعريفيں ﷲ ہی کے لئے ہيں جو نہ اوالد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت
ميں کسی کو شريک ساجھی رکھتا ہے اور نہ وه کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو اور
تو اس کی پوری پوری بﮍائی بيان کرتا ره۔

سورة الکھف
)سورة الکھف ۔ سوره نمبر  ١٨۔ تعداد آيات (١١٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
بﮍے مہربان اور سب سے زياده رحم کرنے والے ﷲ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔
َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﺒ ِﺪ ِﻩ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َوﻟ َ ْﻢ َ ْﳚ َﻌ ْﻞ َّ ٗهل ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ Ǻڸ
تمام تعريفيں اسی ﷲ کے لئے سزاوار ہيں جس نے اپنے بندے پر يہ قرآن اتارا اور اس ميں
کوئی کسر باقی نہ چھوڑی )(١۔
کہف کے معنی غار کے ہيں۔ اس ميں اصحاب کہف کا واقعہ بيان کيا گيا ہے ،اس لئے اسے
سوره کہف کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی دس آيات اور آخری دس آيات کی فضيلت حديث ميں بيان
کی گئی ہے کہ جو ان کو ياد کرے اور پﮍھے گا وه فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا )صحيح
مسلم( اور اس کی تالوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئنده جمعے تک اس کے لئے خاص نور کی
روشنی رہے گی ،اور اس کے پﮍھنے سے گھر ميں سکون و برکت نازل ہوتی ہے۔ ايک مرتبہ
ايک صحابی نے سوره کہف پﮍھی گھر ميں ايک جانور بھی تھا ،وه بدکنا شروع ہوگيا ،انہوں
نے غور سے ديکھا کہ کيا بات ہے؟ تو انہيں ايک بادل نظر آيا ،جس نے انہيں ڈھانپ رکھا تھا،
صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی سے کيا ،تو آپ نے فرمايا ،اسے پﮍھا کرو۔ قرآن پﮍھتے
وقت سکينۃ نازل ہوتی ہے )صحيح بخاری(
١۔ ١يا کوئی کجی اور راه اعتدال سے انحراف اس ميں نہيں رکھا بلکہ اسے قيم يعنی سيدھا
رکھا۔ يا قيم کے معنی ،بندوں کے دينی و دنياوی مصالح کی رعايت و حفاظت کرنے والی کتاب۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َا َّن ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ًﺮا َﺣ َﺴـﻨًﺎ Ąۙ
ﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ٰ ّ
ﻗَـ ِ ّﻴ ًﻤﺎ ِﻟ ّ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر َ ْاب ًﺳﺎ ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ِ ّﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧْ ُﻪ َوﻳُﺒَ ِ ّ َ
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بلکہ ہر طرح سے ٹھيک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے ) (١پاس کی سخت سزا سے ہوشيار کر دے اور
ايمان النے اور نيک عمل کرنے والوں کو خوشخبرياں سنادے کہ ان کے لئے بہترين بدلہ ہے۔
٢۔ِ ١م ْن لﱠدنہ ،جو اس ﷲ کی طرف سے صادر يا نازل ہونے واال ہے
َّﻣﺎ ِﻛ ِﺜ ْ َﲔ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َاﺑَﺪً ا ۙ Ǽ

جس ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔
اهلل َو َ ًدلا ۤ Ć

َّوﻳُ ْﻨ ِﺬ َر َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َّاﲣ ََﺬ ٰ ّ ُ
اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی اوالد رکھتا ہے )(١۔
٤۔ ١جيسے يہوديوں عيسائيوں اور بعض مشرکين )فرشتے ﷲ کی بيٹياں ہيں( کا عقيده ہے۔
َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ َّو َﻻ ِ ٰﻻ َابۗ ِ ْﻢ ۭ َﻛ ُ َﱪ ْت َ ِﳇ َﻤ ًﺔ َ ْﲣ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ َاﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ ۭ ِا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِا َّﻻ َﻛ ِﺬ ًاب Ĉ
ِٕ
در حقيقت نہ تو خود انہيں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ يہ تہمت بﮍی بری ہے جو ان
کے منہ سے نکل رہی ہے وه نرا جھوٹ بک رہے ہيں۔
۵۔ ١اس کلمہ تہمت سے مراد يہی ہے کہ ﷲ کی اوالد ہے جو نرا جھوٹ ہے۔
ﻓَﻠَ َﻌ َّ َ
كل َاب ِﺧ ٌﻊ ﻧ َّ ْﻔ َﺴ َﻚ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا َاث ِر ِ ْﱒ ِا ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮا ﲠِ ٰ َﺬا اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺚ َا َﺳ ًﻔﺎ Č
پس اگر يہ لوگ اس بات ) (١پر ايمان نہ الئيں تو کيا آپ ان کے پيچھے اس رنج ميں اپنی جان
ہالک کر ڈاليں گے
ث )اس بات( سے مراد قرآن کريم ہے۔ کفار کے ايمان النے کی جتنی شديد خواہش
٦۔ ١بِ ٰھ َذا ْال َح ِد ْي ِ
آپ رکھتے تھے اور ان کے اعراض و گريز سے آپ کو سخت تکليف ہوتی تھی ،اس ميں آپ
کی اسی کيفيت اور جذبے کا اظہار ہے۔
ِاانَّ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْر ِض ِزﻳْﻨَ ًﺔ ﻟَّﻬَﺎ ِﻟﻨَ ْﺒﻠُ َﻮ ُ ْﱒ َاﳞُّ ُ ْﻢ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َ َﲻ ًﻼ Ċ
روئے زمين پر جو کچھ ) (١ہے ہم نے اسے زمين کی رونق کا باعث بنايا ہے کہ ہم انہيں
آزماليں کہ ان ميں سے کون نيک اعمال واال ہے
٧۔ ١روئے زمين ميں جو کچھ ہے ،حيوانات ،جمادات ،نباتات ،معدنيات اور ديگر مدفون
خزانے ،يہ سب دنيا کی زينت اور رونق ہيں
َواِانَّ ﻟ َ ٰﺠ ِﻌﻠُ ْﻮ َن َﻣﺎ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﺻ ِﻌ ْﻴﺪً ا ُﺟ ُﺮ ًزا ۭ Ď

اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ايک ہموار صاف ميدان کر ڈالنے والے ہيں )(١۔
٨۔ ١صعيدا۔ صاف ميدان۔ جرز۔ بالکل ہموار۔ جس ميں کوئی درخت وغيره نہ ہو ،يعنی ايک وقت
آئے گا کہ يہ دنيا اپنی تمام تر رونقوں سميت فنا ہو جائے گی اور روئے زمين ايک چٹيل اور
ہموار ميدان کی طرح ہو جائے گی ،اس کے بعد ہم نيک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا
ديں گے۔
َا ْم َﺣ ِﺴﺒْ َﺖ َا َّن َا ْ ٰ
ﲱ َﺐ ْاﻟ َﻜﻬ ِْﻒ َو َّاﻟﺮِﻗ ْ ِﲓ ۙ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َ َﲺ ًﺒﺎ Ḍ
کيا تو اپنے خيال ميں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانيوں ميں سے کوئی بہت عجيب نشانی
سمجھ رہا ہے )(١
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٩۔ ١يعنی يہ واحد بﮍی اور عجيب نشانی نہيں ہے۔ بلکہ ہماری ہر نشانی ہی عجيب ہے۔ يہ
آسمان و زمين کی پيدائش اور اس کا نظام ،شمس و قمر اور کواکب کی تسخير ،رات اور دن کا
آنا جانا اور ديگر بيشمار نشانياں ،کيا تعجب انگيز نہيں ہيں۔ َکھْف اس غار کو کہتے ہيں جو پہاڑ
ميں ہوتا ہے۔ رقيم ،بعض کے نزديک اس بستی کا نام ہے جہاں سے يہ نوجوان گئے تھے،
بعض کہتے ہيں اس پہاڑ کا نام ہے جس ميں غار واقع تھا بعض کہتے ہيں َرقِيْم بمعنی َمرْ قُوْ م ہے
اور يہ ايک تختی ہے لوہے يا سيسے کی ،جس ميں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ہيں۔
اسے رقيم اس لئے کہا گيا ہے کہ اس پر نام تحرير ہيں۔ حاليہ تحقيق سے معلوم ہوا کہ پہلی بات
زياده صحيح ہے۔ جس پہاڑ ميں يہ غار واقع ہے اس کے قريب ہی ايک آبادی ہے جسے اب
الرقيب کہا جاتا ہے جو مرور زمانہ کے سبب الرقيم کی بگﮍی ہوئی شکل ہے۔
ِا ْذ َا َوى اﻟْ ِﻔ ْﺘ َﻴ ُﺔ ِا َﱃ اﻟْ َﻜﻬ ِْﻒ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ٰا ِﺗﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧ َْﻚ َر ْ َﲪ ًﺔ َّوﻫ ِ ّ َْئي ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮانَ َرﺷَ ﺪً ا 10
ان چند نو جوانوں نے جب غار ميں پناه لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار! ہميں اپنے پاس
سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام ميں ہمارے لئے راه يابی کو آسان کر دے )(١۔
١٠۔ ١يہ وہی نوجوان ہيں جنہيں اصحاب کہف کہا گيا) ،تفصيل آگے آرہی ہے( انہوں نے جب
اپنے دين کو بچاتے ہوئے غار ميں پناه لی تو يہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے ميں
نوجوانوں کے لئے بﮍا سبق ہے ،آجکل کے نوجوانوں کا بيشتر وقت فضوليات ميں برباد ہوتا ہے
اور ﷲ کی طرف کوئی توجہ نہيں۔ کاش! آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانيوں کو ﷲ کی عبادت
ميں صرف کريں۔

ﴬﺑْﻨَﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا َذاﳖِ ِ ْﻢ ِﰲ ْاﻟ َﻜﻬ ِْﻒ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ ﻋَﺪَ دًا ۙ 11
ﻓَ َ َ
پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار ميں پردے ڈال ديئے )(١۔
١١۔ ١يعنی کانوں پر پردے ڈال کر ان کے کانوں کو بند کر ديا تاکہ باہر کی آوازوں سے ان کی
نيند ميں خلل نہ پﮍے۔ مطلب يہ ہے کہ ہم نے انہيں گہری نيند سال ديا۔

ُ َّﰒ ﺑ َ َﻌﺜْﳯٰ ُ ْﻢ ِﻟﻨَ ْﻌ َ َﲅ َا ُّي اﻟْ ِﺤ ْﺰﺑ َ ْ ِﲔ َا ْﺣ ٰﴡ ِﻟ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒﺜ ُْﻮٓا َا َﻣﺪً ا ۧ 12
پھر ہم نے انہيں اٹھا کھﮍا کيا کہ ہم يہ معلوم کرليں کہ دونوں گروه ميں سے اس انتہائی مدت کو
جو انہوں نے گزاری کس نے زياده ) (١ياد رکھا
١٢۔ ١ان دو گروہوں سے مراد اختالف کرنے والے لوگ ہيں۔ يہ يا تو اسی دور کے لوگ تھے
جن کے درميان ان کی بابت اختالف ہوا ،يا عہد رسالت کے مومن و کافر مراد ہيں اور بعض
کہتے ہيں کہ يہ اصحاب کہف ہی ہيں ان کے دو گروه بن گئے تھے۔ ايک کہتا تھا ہم اتنا عرصہ
سوئے رہے ،دوسرا ،اس کی نفی کرتا اور فريق اول سے کم و بيش مدت بتالتا۔
َ ْﳓ ُﻦ ﻧ َ ُﻘ ُّﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ﻧ َ َﺒ َﺎ ُ ْﱒ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ِﻓ ْﺘ َﻴ ٌﺔ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو ِزدْﳖٰ ُ ْﻢ ﻫُﺪً ى 13ڰ
ہم ان کا صحيح واقعہ تيرے سامنے بيان فرما رہے ہيں۔ يہ چند نوجوان ) (١اپنے رب پر ايمان
الئے تھے اور ہم نے ان کی ہدايت ميں ترقی دی تھی۔
١٣۔ ١اب اختصار کے بعد تفصيل بيان کی جا رہی ہے۔ يہ نوجوان ،بعض کہتے ہيں عيسائيت
عيسی عليہ السالم سے پہلے کا ہے۔
کے پيروکار تھے اور بعض کہتے ہيں ان کا زمانہ حضرت
ٰ
حافظ ابن کثير نے اسی قول کو ترجيح دی ہے۔ کہتے ہيں ايک بادشاه تھا ،دقيانوس ،جو لوگوں
کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نذر نياز دينے کی ترغيب ديتا تھا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان
کے چند نوجوانوں کے دلوں ميں يہ بات ڈال دی کہ عبادت کے الئق تو صرف ايک ﷲ ہی ہے
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جو آسمان و زمين کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فِ ْتيِۃ جمع قلت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ان
کی تعداد  ٩يا اس سے بھی کم تھی۔ يہ الگ ہو کر کسی ايک جگہ ﷲ واحد کی عبادت کرتے،
آہستہ آہستہ لوگوں ميں ان کے عقيده کا چرچا ہوا ،تو بادشاه تک بات پہنچ گئی اور اس نے انہيں
اپنے دربار ميں طلب کر کے ان سے پوچھا ،تو وہاں انہوں نے برمال ﷲ کی توحيد بيان کی
باآلخر پھر بادشاه اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دين کو بچانے کے لئے آبادی سے دور
ايک پہاڑ کے غار ميں پناه گزين ہوگئے ،جہاں ﷲ ٰ
تعالی نے ان پر نيند مسلط کر دی اور وه تين
سو نو ) (٣٠٩سال وہاں سوئے رہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ﻟَ ْﻦ ﻧ َّﺪْ ﻋ َُﻮ ۟ا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ِا ٰﻟـﻬًﺎ ﻟَّﻘَﺪْ ﻗُﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ًذا ﺷَ َﻄ ًﻄﺎ 14
َّو َرﺑ َ ْﻄﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ِا ْذ ﻗَﺎ ُﻣ ْﻮا ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا َرﺑُّﻨَﺎ َر ُّب َّ
ہم نے ان کے دل مضبوط کر ديئے ) (١تھے جبکہ يہ اٹھ کر کھﮍے ہوئے ) (٢اور کہنے لگے
کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمين کا پروردگار ہے ،ناممکن ہے کہ ہم اس کے
سوا کسی اور کو معبود پکاريں اگر ايسا کيا تو ہم نے نہايت ہی غلط بات کہی۔
١٤۔ ١يعنی ہجرت کرنے کی وجہ سے اپنے خويش و اقارب کی جدائی اور عيش و راحت کی
زندگی سے محرومی کا جو صدمہ انہيں اٹھانا پﮍا ،ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر ديا تاکہ وه
صدمات کو برداشت کرليں۔ نيز حق گوئی کا فريضہ بھی جرأت اور حوصلے سے ادا کر سکيں۔
١٤۔ ٢اس قيام سے مراد اکثر مفسرين کے نزديک وه طلبی ہے ،جو بادشاه کے دربار ميں ان کی
ہوئی اور بادشاه کے سامنے کھﮍے ہو کر انہوں نے توحيد کا وعظ بيان کيا ،بعض کہتے ہيں کہ
شہر سے باہر آپس ميں ہی کھﮍے ،ايک دوسرے کو توحيد کی بات سنائی ،جو فرداً فرداً ﷲ کی
طرف سے ان کے دلوں ميں ڈالی گئی اور يوں اہل توحيد باہم اکٹھے ہوگئے۔
١٤۔ ٣شططا کے معنی جھوٹ کے يا حد سے تجاوز کرنے کے ہيں۔
ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻗَ ْﻮ ُﻣﻨَﺎ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ۭ ﻟَ ْﻮ َﻻ َ ْايﺗ ُْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ﺑ َ ِ ّ ٍﲔ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ اﻓْ َﱰٰى ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ

اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ۭ 15
يہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہيں۔ ان کی خدائی کی يہ کوئی
صاف دليل کيوں پيش نہيں کرتے ﷲ پر جھوٹ افترا باند ھنے والے سے زياده ظالم کون ہے۔
ـئي ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﺮﻓَ ًﻘﺎ 16
َوِا ِذ ا ْﻋ َ َﱱﻟْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِا َّﻻ ٰ ّ َ
ﴩ ﻟَ ُ ْﲂ َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ َوﳞُ َ ِ ّ ْ
اهلل ﻓَ ْﺎ ٗ ٓوا ِا َﱃ ْاﻟ َﻜﻬ ِْﻒ ﻳَﻨ ْ ُ ْ
جب تم ان سے اور ﷲ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کناره کش ہوگئے تو اب تم کسی غار
) (١ميں جا بيٹھو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھيال دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کام ميں
سہولت مہيا کر دے گا۔
١٦۔ ١يعنی جب تم نے اپنی قوم کے معبودوں سے کناره کشی کر لی ہے ،تو اب جسمانی طور
پر بھی ان سے عليحدگی اختيار کر لو۔ يہ اصحاب کہف نے آپس ميں کہا۔ چنانچہ اس کے بعد وه
ايک غار ميں جا چھپے ،جب ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو تالش کيا گيا ،ليکن وه
اسی طرح ناکام رہے ،جس طرح نبی کی تالش ميں کفار مکہ غار ثور تک پہنچ جانے کے
باوجود ،جس ميں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے ،ناکام رہے تھے۔
اﻟﺸ َﻤﺎلِ َو ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﻓَ ْﺠ َــﻮ ٍة ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ۭ ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
َوﺗَ َﺮى اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ ِا َذا َﻃﻠَ َﻌ ْﺖ ﺗ َّ ٰﺰ َو ُر َﻋ ْﻦ َﻛﻬْ ِﻔﻬ ِْﻢ َذ َات اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ َوِا َذا ﻏَ َﺮﺑ َ ْﺖ ﺗ َّ ْﻘ ِﺮﺿُ ﻬ ُْﻢ َذ َات ِ ّ
اهلل ﻓَﻬ َُﻮ
اهلل ۭ َﻣ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ٰ ّ ُ

اﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠ ْﻞ ﻓَﻠَ ْﻦ َﲡِﺪَ َ ٗهل َو ِﻟ ًّﻴﺎ ُّﻣ ْﺮ ِﺷﺪً ا ۧ 17
آپ ديکھيں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائيں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت
غروب ان کے بائيں جانب کترا جاتا ہے اور وه اس غار کی کشاده جگہ ميں ہيں ) (١يہ ﷲ کی
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نشانيوں ميں سے ہے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی جس کی رہبری فرمائے وه راه راست پر ہے اور جسے وه
گمراه کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پاسکيں )(٣۔
١٧۔ ١يعنی سورج طلوع کے وقت دائيں جانب کو اور غروب کے وقت بائيں جانب کو کترا کر
نکل جاتا اور يوں دونوں وقتوں ميں ان پر دھوپ نہ پﮍتی ،حاالنکہ وه غار ميں کشاده جگہ پر
محو استراحت تھے۔ فجوة کے معنی ہيں کشاده جگہ۔
١٧۔ ٢يعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کہ باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پﮍے،
ﷲ کی نشانيوں ميں سے ہے۔
١٧۔ ٣جيسے دقيانوس بادشاه اور اس کے پيروکار ہدايت سے محروم رہے تو کوئی انہيں راه
ياب نہيں کر سکا۔
َو َ ْﲢ َﺴـﳢُ ُ ْﻢ َاﻳْﻘَ ًﺎﻇﺎ َّو ُ ْﱒ ُرﻗُ ْﻮ ٌد ڰ َّوﻧ ُ َﻘ ِﻠ ّﳢُ ُ ْﻢ َذ َات اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ َو َذ َات ِ ّ
اﻟﺸ َﻤﺎلِ ڰ َو َ ْﳇﳢُ ُ ْﻢ َاب ِﺳﻂٌ ِذ َرا َﻋ ْﻴ ِﻪ ِابﻟْ َﻮ ِﺻ ْﻴ ِﺪ ۭ ﻟَ ِﻮ َّاﻃﻠَ ْﻌ َﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻟ َ َﻮﻟ َّ ْﻴ َﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِﻓ َﺮ ًارا َّوﻟ َ ُﻤ ِﻠ ْﺌ َﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ
ُر ْﻋ ًﺒﺎ 18
آپ خيال کرتے کہ وه بيدار ہيں ،حاالنکہ وه سوئے ہوئے تھے ) (١خود ہم انہيں دائيں بائيں
کروٹيں داليا کرتے تھے ) (٢ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھيالئے ہوئے تھا۔ اگر آپ
جھانک کر انہيں ديکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھﮍے ہوتے اور ان کے رعب سے
آپ پر دہشت چھا جاتی )(٣۔
١٨۔ ١ايقاظ ،يقظ کی جمع اور رقود راقد کی جمع ہے وه بيدار اس لئے محسوس ہوتے تھے کہ
ان کی آنکھيں کھلی ہوتی تھيں ،جس طرح جاگنے والے شخص کی ہوتی ہيں۔ بعض کہتے ہيں
زياده کروٹيں بدلنے کی وجہ سے وه بيدار نظر آتے تھے۔
١٨۔ ٢تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے۔
١٨۔ ٣يہ ان کی حفاظت کے لئے ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے انتظام تھا تاکہ کوئی ان کے قريب نہ
جاسکے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﺑ َ َﻌﺜْﳯٰ ُ ْﻢ ِﻟ َﻴﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮا ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ ﻗَﺎ َل ﻗَﺎۗﯨ ٌﻞ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ َ ْﰼ ﻟ َ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَ ِﺒﺜْﻨَﺎ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َا ْو ﺑ َ ْﻌ َﺾ ﻳ َ ْﻮ ٍم ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ۭ ﻓَﺎﺑْ َﻌﺜ ُْﻮٓا َا َﺣﺪَ ُ ْﰼ ﺑ َِﻮ ِر ِﻗ ُ ْﲂ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ ِا َﱃ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ
ﻓَﻠْ َﻴ ْﻨ ُﻈ ْﺮ َاﳞُّ َﺎ ٓ َا ْز ٰﰽ َﻃ َﻌﺎ ًﻣﺎ ﻓَﻠْ َﻴ ْﺎ ِﺗ ُ ْﲂ ِﺑ ِﺮ ْز ٍق ِٕ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َوﻟْ َﻴ َﺘﻠَ َّﻄ ْﻒ َو َﻻ ﻳُﺸْ ِﻌ َﺮ َّن ﺑ ُ ِْﲂ َا َﺣﺪً ا 19
اسی طرح ہم نے انہيں جگا کر اٹھا ديا ) (١کہ آپس ميں پوچھ گچھ کرليں۔ ايک کہنے والے نے
کہا کہ کيوں بھئی تم کتنی دير ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب ديا کہ ايک دن يا ايک دن سے
بھی کم ) (٢کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم ﷲ ٰ
تعالی ہی کو ہے ) (٣اب تم
اپنے ميں سے کسی کو اپنی يہ چاندی دے کر شہر بھيجو وه خوب ديکھ بھال لے کہ شہر کا
کونسا کھانا پاکيزه تر ہے ) (٤پھر اسی ميں سے تمہارے کھانے کے لئے لے آئے ،اور وه بہت
احتياط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے )(٥
١٩۔ ١يعنی جس طرح ہم نے انہيں اپنی قدرت سے سال ديا تھا ،اسی طرح تين سو نو سال کے
بعد ہم نے انہيں اٹھا ديا اور اس حال ميں اٹھايا کہ ان کے جسم اسی طرح صحيح تھے ،جس
طرح تين سو سال قبل سوتے وقت تھے ،اسی لئے آپس ميں ايک دوسرے سے انہوں نے سوال
کيا۔
١٩۔ ٢گويا جس وقت وه غار ميں داخل ہوئے ،صبح کا پہال پہر تھا اور جب بيدار ہوئے تو دن کا
آخری پہر تھا ،يوں وه سمجھے کہ شايد ہم ايک دن يا اس سے بھی کم ،دن کا کچھ حصہ سوئے
رہے۔
١٩۔ ٣تاہم کثرت نوم کی وجہ سے وه سخت تردد ميں رہے اور باآلخر معاملہ ﷲ کے سپرد کر
ديا کہ وہی صحيح مدت جانتا ہے۔
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١٩۔ ٤بيدار ہونے کے بعد ،خوراک جو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے ،اس کا سر و
سامان کرنے کی فکر الحق ہوئی۔
١٩۔ ٥احتياط اور نرمی کی تاکيد اسی انديشے کے پيش نظر کی ،جس کی وجہ سے وه شہر سے
نکل کر ايک ويرانے ميں آئے تھے۔ اسے تاکيد کی کہ کہيں اس کے روپے سے شہر والوں کو
ہمارا علم نہ ہو جائے اور کوئی نئی افتاد ہم پر نہ آپﮍے ،جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
ِاﳖَّ ُ ْﻢ ِا ْن ﻳ َّ ْﻈﻬ َُﺮ ْوا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻳَ ْﺮ ُ ُﲨ ْﻮ ُ ْﰼ َا ْو ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ْو ُ ْﰼ ِ ْﰲ ِﻣﻠَّﳤِ ِ ْﻢ َوﻟ َ ْﻦ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮٓا ِا ًذا َاﺑَﺪً ا 20
اگر يہ کافر تم پر غلبہ پا ليں تو تمہيں سنگسار کر ديں گے يا تمہيں پھر اپنے دين ميں لوٹا ليں
گے اور پھر تم کبھی بھی کامياب نہ ہو سکو گے )(١
٢٠۔ ١يعنی آخرت کی جس کاميابی کے لئے ہم نے صعوبت ،مشقت برداشت کی ،ظاہر بات ہے
کہ اگر اہل شہر نے ہميں مجبور کرکے پھر آبائی دين کی طرف لوٹا ديا ،تو ہمارا اصل مقصد
ہی فوت ہو جائے گا ،ہماری محنت بھی برباد جائے گی اور ہم نہ دين کے رہيں گے نہ دنيا کے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْﻋ َ ْﱶانَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻟ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﳱْ َﺎڥ ِا ْذ ﻳَﺘَﻨَ َﺎزﻋ ُْﻮ َن ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َا ْﻣ َﺮ ُ ْﱒ ﻓَ َﻘﺎﻟُﻮا اﺑْ ُﻨ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑُﻨْﻴَﺎانً ۭ َرﲠُّ ُ ْﻢ َا ْﻋ َ ُﲅ ﲠِ ِ ْﻢ ۭ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ
اهلل َﺣ ٌّﻖ َّو َا َّن َّ
ﻏَﻠَ ُﺒ ْﻮا ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻣ ِﺮ ِ ْﱒ ﻟَﻨَﺘَّ ِﺨ َﺬ َّن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣ ْﺴﺠِ ﺪً ا 21
ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاه کر ) (١ديا کہ وه جان ليں کہ ﷲ کا وعده بالکل
سچا ہے اور قيامت ميں کوئی شک و شبہ نہيں ) (٢جبکہ وه اپنے امر ميں آپس ميں اختالف کر
رہے تھے ) (٣کہنے لگے ان کے غار پر ايک عمارت بنالو ) (٤اور ان کا رب ہی ان کے حال
کا زياده عالم ہے ) (٥جن لوگوں نے ان کے بارے ميں غلبہ پايا وه کہنے لگے کہ ہم تو ان کے
آس پاس مسجد بناليں گے )(٦
٢١۔ ١يعنی جس طرح ہم نے ساليا اور جگايا ،اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاه
کر ديا۔ بعض روايات کے مطابق يہ آگاہی اس طرح ہوئی جب اصحاب کہف کا ايک ساتھی
چاندی کا سکہ لے کر شہر گيا ،جو تين سو سال قبل کے بادشاه دقيانوس کے زمانے کا تھا اور
وه سکہ اس نے ايک دکاندار کو ديا ،تو وه حيران ہوا ،اس نے ساتھ والی دکان والے کو دکھايا،
وه ديکھ کر حيران ہوا ،جب کہ اصحاب کہف کا ساتھی يہ کہتا رہا کہ ميں اس شہر کا باشنده ہوں
اور کل ہی يہاں سے گيا ہوں ،ليکن اس ' کل ' کو تين صدياں گزر چکی تھيں ،لوگ کس طرح
اس کی بات مان ليتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہيں اس شخص کو مدفون خزانہ مال ہو۔ يہ بات
بادشاه يا حاکم مجاز تک پہنچی اور اس ساتھی کی مدد سے وه غار تک پہنچا اور اصحاب کہف
سے مالقات کی۔ اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں پھر وفات دے دی )ابن کثير(
٢١۔ ٢يعنی اصحاب کہف کے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قيامت کے وقوع اور بعث بعد
الموت کا وعده ٰالہی سچا ہے ،منکرين کے لئے اس واقعہ ميں ﷲ کی قدرت کا ايک نمونہ موجود
ہے۔
٢١۔ ٣اذ يا تو ظرف ہے اعثرنا کا ،يعنی ہم نے انہيں اس وقت ان کے حال سے آگاه کيا ،جب وه
بعث بعد الموت يا واقعہ قيامت کے بارے ميں آپس ميں جھگﮍ رہے تھے۔
٢١۔ ٤يہ کہنے والے کون تھے ،بعض کہتے ہيں کہ اس وقت کے اہل ايمان تھے ،بعض کہتے
ہيں بادشاه اور اس کے ساتھی تھے ،جب جاکر انہوں نے مالقات کی اور اس کے بعد ﷲ نے
انہيں پھر سال ديا ،تو بادشاه اور اس کے ساتھيوں نے کہا کہ ان کی حفاظت کے لئے ايک
عمارت بنا دی جائے۔
ٰ
٢١۔ ٥جھگﮍا کرنے والوں کو ﷲ تعالی نے فرمايا کہ ان کی بابت صحيح علم صرف ﷲ کو ہی
ہے۔
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٢١۔ ٦يہ غلبہ حاصل کرنے والے اہل ايمان تھے يا اہل کفر و شرک؟ شوکانی نے پہلی رائے کو
ترجيح دی ہے اور ابن کثير نے دوسری رائے کو۔ کيونکہ صالحين کی قبروں پر مسجديں تعمير
کرنا ﷲ کو پسند نہيں۔
وصالحيھم
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا۔ لعن ﷲ اليھود
والنصاری اتخذوا قبور انبيائھم ٓ
ٓ
مساجد۔ البخاری۔ مسلم۔ ﷲ ٰ
تعالی بہود و نصار ٰی پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پيغمبروں اور
صالحين کی قبروں کو مسجديں بنا ليا ،حضرت عمر کی خالفت ميں عراق ميں حضرت دانيال
عليہ السالم کی قبر دريافت ہوئی تو آپ نے حکم ديا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جيسا کر ديا
جائے تاکہ لوگوں کے علم ميں نہ آئے کہ فالں قبر فالں پيغمبر کی ہے۔ تفسير ابن کثير۔
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﺛَ ٰﻠﺜَ ٌﺔ َّرا ِﺑ ُﻌﻬ ُْﻢ َ ْﳇﳢُ ُ ْﻢ ۚ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َ ْﲬ َﺴ ٌﺔ َﺳﺎ ِد ُﺳﻬ ُْﻢ َ ْﳇﳢُ ُ ْﻢ َر ْﲨًﺎ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۚ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﺳـ ْﺒ َﻌ ٌﺔ َّو َاث ِﻣﳯُ ُ ْﻢ َ ْﳇﳢُ ُ ْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ َّر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ ِﻌﺪَّﲥِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤﻬ ُْﻢ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ڢ

ﻓَ َﻼ ﺗُ َﻤ ِﺎر ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ِا َّﻻ ِﻣ َﺮاۗ ًء َﻇﺎ ِﻫ ًﺮا ۠ َّو َﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻔ ِﺖ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َا َﺣﺪً ا ۧ 22
کچھ لوگ تو کہيں گے کہ اصحاب کہف تين تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا ،کچھ کہيں گے کہ پانچ
تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا ) (١غيب کی باتوں ميں )اٹکل )کے تير تکے( چالتے ہيں ) (٢کچھ
کہيں گے سات ہيں آٹھواں ان کا کتا ) (٣ہے آپ کہہ ديجئے کہ ميرا پروردگار ان کی تعداد کو
بخوبی جاننے واال ہے ،انہيں بہت ہی کم لوگ جانتے ہيں ) (٤پس آپ ان کے بارے ميں صرف
سرسری گفتگو ہی کريں ) (٥اور ان ميں سے کسی سے ان کے بارے ميں پوچھ گچھ بھی نہ
کريں )(٦۔
٢٢۔ ١يہ کہنے والے اور ان کی مختلف تعداد بتالنے والے عہد رسالت کے مؤمن اور کافر
ٰ
دعوی رکھتے تھے۔
تھے ،خصوصا ً اہل کتاب جو کتب آسمانی سے آگاہی اور علم کا
٢٢۔ ٢يعنی علم ان ميں سے کسی کے پاس نہيں ،جس طرح بغير ديکھے کوئی پتھر مارے ،يہ
بھی اس طرح اٹکل پچو باتيں کر رہے ہيں۔
٢٢۔ ٣ﷲ ٰ
ب )ظن و
تعالی نے صرف تين قول بيان فرمائے ،پہلے وه دو قولوں کو َرجْ َما بِ ْال َغ ْي ِ
تخمين( کہہ کر ان کو کمزور رائے قرار ديا اور اس تيسرے قول کا ذکر اس کے بعد کيا ،جس
سے اہل تفسير نے استدالل کيا ہے کہ يہ انداز اس قول کی صحت کی دليل ہے اور فی الواقع ان
کی اتنی ہی تعداد تھی )ابن کثير(
٢٢۔ ٤بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وه کہتے تھے ميں بھی ان کم لوگوں ميں سے ہوں جو يہ
جانتے ہيں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ وه صرف سات تھے جيسا کہ تيسرے قول ميں
بتاليا گيا ہے )ابن کثير(
٢٢۔ ٥يعنی صرف ان ہی باتوں پر اکتفا کريں جن کی اطالع آپ کو وحی کے ذريعے سے کر
دی گئی ہے۔ يا تعين عدد ميں بحث و تکرار نہ کريں ،صرف يہ کہہ ديں کہ اس تعين کی کوئی
دليل نہيں ہے۔
٢٢۔ ٦يعنی بحث کرنے والوں سے ان کی بابت کچھ نہ پوچھيں ،اس لئے کہ جس سے پوچھا
جائے ،اس کو پوچھنے والے سے زياده علم ہونا چاہئے ،جب کہ يہاں معاملہ اس کے برعکس
ہے۔ آپ کے پاس تو پھر بھی يقينی علم کا ايک ذريعہ وحی ،موجود ہے ،جب کہ دوسروں کے
پاس ذہنی تصور کے سوا کچھ بھی نہيں۔

َو َﻻ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ ِﻟﺸَ ْﺎي ٍء ِا ِ ّ ْﱏ ﻓَﺎ ِﻋ ٌﻞ ٰذ ِ َكل ﻏَﺪً ا ۙ 23
اور ہرگز ہرگز کسی کام پر يوں نہ کہنا ميں اسے کل کروں گا۔
اهلل ۡ َو ْاذ ُﻛ ْﺮ َّرﺑ َّ َﻚ ِا َذا ﻧ َ ِﺴﻴ َْﺖ َوﻗُ ْﻞ َﻋ ٰ ٓﴘ َا ْن ﳞَّ ْ ِﺪﻳَ ِﻦ َر ِ ّ ْﰊ ِ َﻻ ْﻗ َﺮ َب ِﻣ ْﻦ ٰﻫ َﺬا َرﺷَ ﺪً ا 24
ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
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مگر ساتھ ہی انشا ﷲ کہ لينا ) (١اور جب بھی بھولے ،اپنے پروردگار کی ياد کر ليا کرو )(٢
اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری اميد ہے کہ ميرا رب مجھے اس سے بھی زياده ہدايت کے قريب
کی بات کی رہبری کرے )(٣۔
٢٤۔ ١مفسرين کہتے ہيں کہ يہوديوں نے نبی سے تين باتيں پوچھی تھيں ،روح کی حقيقت کيا
ہے اور اصحاب کہف اور ذوالقرنين کون تھے؟ کہتے ہيں کہ يہی سوال اس سورت کے نزول کا
سبب بنا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ميں تمہيں کل جواب دونگا ،ليکن اس کے بعد  ١٥دن
تک جبرائيل وحی لے کر نہيں آئے۔ پھر جب آئے تو ﷲ ٰ
تعالی نے انشاءﷲ کہنے کا يہ حکم ديا۔
آيت ميں )غد( سے مراد مستقبل ہے يعنی جب بھی مستقبل قريب يا بعيد ميں کوئی کام کرنے کا
عزم کرو تو انشاءﷲ ضرور کہا کرو۔ کيونکہ انسان کو تو پتہ نہيں کہ جس بات کا عزم کر رہا
ہے ،اس کی توفيق بھی اسے ﷲ کی مشيت سے ملتی ہے يا نہيں۔
٢٤۔ ٢يعنی اگر کالم يا وعده کرتے وقت انشاءﷲ کہنا بھول جاؤ ،تو جس وقت ياد آجائے انشاءﷲ
کہہ ليا کرو ،يا پھر رب کو ياد کرنے کا مطلب ،اس کی تسبيح و تحميد اور اس سے استفغار ہے۔
٢٤۔ ٣يعنی ميں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں ،ممکن ہے ﷲ ٰ
تعالی اس سے زياده بہتر اور مفيد
کام کی طرف ميری رہنمائی فرما دے۔
َوﻟ َ ِﺒﺜ ُْﻮا ِ ْﰲ َﻛﻬْ ِﻔﻬ ِْﻢ ﺛَ ٰﻠ َﺚ ِﻣﺎﺋ َ ٍﺔ ِﺳـﻨِ ْ َﲔ َو ْازدَاد ُْوا ﺗِ ْﺴ ًﻌﺎ 25
وه لوگ اپنے غار ميں تين سو سال تک رہے اور نو سال اور زياده گزارے )(١
٢٥۔ ١جمہور مفسرين نے اسے ﷲ کا قول قرار ديا ہے۔ شمسی حساب سے تين سو سال اور
قمری حساب سے  ٣٠٩سال بنتے ہيں۔ بعض اہل علم کا خيال ہے کہ انہيں لوگوں کا قول ہے جو
ان کی مختلف تعداد بتاتے ہيں ،جس کی دليل ﷲ کا يہ قول ہے ' کہ ﷲ ہی کو ان کے ٹھرے
رہنے کا بخوبی علم ہے ' جس کا مطلب وه مذکوره مدت کی نفی ليتے ہيں۔ ليکن جمہور کی
تفسير کے مطابق اس کا مفہوم يہ ہے کہ اہل کتاب يا کوئی اور اس بتالئی ہوئی مدت سے
اختالف کرے تو آپ ان سے کہہ ديں کہ تم زياده جانتے ہو يا ﷲ؟ جب اس نے تين سو نو سال
مدت بتالئی ہے تو يہی صحيح ہے کيونکہ وہی جانتا ہے کہ وه کتنی مدت غار ميں رہے؟
ُﴩكُ ِ ْﰲ ُﺣ ْ ِﳬ ٖ ٓﻪ َا َﺣﺪً ا 26
ﴫ ِﺑ ٖﻪ َو َا ْ ِﲰ ْﻊ ۭ َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ ۡ َّو َﻻ ﻳ ْ ِ
ُﻗﻞِ ٰ ّ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َاﺑْ ِ ْ
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻟ َ ِﺒﺜ ُْﻮا ۚ َ ٗهل ﻏَ ْﻴ ُﺐ َّ
آپ کہہ ديں ﷲ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے ،آسمانوں اور زمينوں کا
غيب صرف اسی کو حاصل ہے وه کيا ہی اچھا ديکھنے سننے واال ہے ) (١سوائے ﷲ کے ان
کا کوئی مددگار نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی اپنے حکم ميں کسی کو شريک نہيں کرتا۔
٢٦۔ ١يہ ﷲ کی صفت علم و خبر کی مذيد وضاحت ہے
يح ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ ِﻛ َﺘ ِﺎب َرﺑ ّ َِﻚ ڝ َﻻ ُﻣ َﺒ ِّﺪ َل ِﻟ َ ِﳫ ٰﻤﺘِ ٖﻪ ڟ َوﻟ َ ْﻦ َﲡِﺪَ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ُﻣﻠْ َﺘ َﺤﺪً ا 27
َواﺗْ ُﻞ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َ
تيری جانب جو تيرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پﮍھتا ره ) (١اس کی باتوں کو کوئی
بدلنے واال نہيں تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناه کی جگہ نہ پائے گا )(٢۔
٢٧۔ ١ويسے تو يہ حکم عام ہے کہ جس چيز کی بھی وحی آپ کی طرف کی جائے ،اس کی
تالوت فرمائيں اور لوگوں کو اس کی تعليم ديں۔ ليکن اصحاب کہف کے قصے کے خاتمے پر
اس حکم سے مراد يہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے ميں لوگ جو چاہيں ،کہتے
پھريں۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے اس کے بارے ميں اپنی کتاب ميں جو کچھ اور جتنا کچھ بيان فرما ديا
ہے ،وہی صحيح ہے ،وہی لوگوں کو پﮍھ کر سنا ديجئے ،اس سے زياده ديگر باتوں کی طرف
دھيان نہ ديجئے۔
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٢٧۔ ٢يعنی اگر اسے بيان کرنے سے گريز و انحراف کيا ،يا اس کے کلمات ميں تغير و تبديلی
کی کوشش کی ،تو ﷲ سے آپ کو بچانے واال کوئی نہيں ہوگا۔ خطاب اگرچہ نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم سے ہے ،ليکن اصل مخاطب امت ہے۔
ﴚ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َو ْ َهج ٗﻪ َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺪُ َﻋ ْﻴ ٰﻨ َﻚ َﻋﳯْ ُ ْﻢ ۚ ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ِزﻳْﻨَ َﺔ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َو َﻻ ﺗ ُِﻄ ْﻊ َﻣ ْﻦ َا ْﻏ َﻔﻠْﻨَﺎ ﻗَﻠْ َﺒ ٗﻪ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮانَ
َو ْاﺻ ِ ْﱪ ﻧ َ ْﻔ َﺴ َﻚ َﻣ َﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ِابﻟْﻐَﺪٰ و ِة َواﻟْ َﻌ ِ ِ ّ
َواﺗ َّ َﺒ َﻊ ﻫ َٰﻮﯨ ُﻪ َو َﰷ َن َا ْﻣ ُﺮ ٗﻩ ﻓُ ُﺮ ًﻃﺎ 28
اور اپنے آپ کو انہيں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہيں اور اسی
کے چہرے کے ارادے رکھتے ہيں )رضا مندی چاہتے ہيں( ،خبردار! تيری نگاہيں ان سے نہ
ہٹنی پائيں ) (١کہ دنياوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے ميں لگ ) (٢جا۔ ديکھ اس کا کہنا نہ ماننا
جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر ديا ہے اور جو اپنی خواہش کے پيچھے پﮍا ہوا
ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے )(٣۔
٢٨۔ ١يہ وہی حکم ہے جو اس کے قبل سوره اال نعام۔  ٥٢ميں گزر چکا ہے۔ مراد ان سے وه
صحابہ کرام ہيں جو غريب اور کمزور تھے۔ جن کے ساتھ بيٹھنا اشراف قريش کو گوارا نہ تھا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہيں کہ ہم چھ آدمی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ تھے،
ميرے عالوه بالل ،ابن مسعود ،ايک ہذلی اور دو صحابی اور تھے۔ قريش مکہ نے خواہش ظاہر
کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت ميں حاضر ہو کر آپ کی بات
سنيں ،نبی کے دل ميں آيا کہ چلو شايد ميری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنيا بدل جائے۔
ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے سختی کے ساتھ ايسا کرنے سے منع فرما ديا )صحيح مسلم(
٢٨۔ ٢يعنی ان کو دور کر کے آپ اصحاب شرف و اہل غنی کو اپنے قريب کرنا چاہتے ہيں۔
٢٨۔ ٣فرطا ،اگر افراط سے ہو تو معنی ہوں گے حد سے متجاوز اور اگر تفريط سے ہو تو
معنی ہوں گے کہ ان کا کام تفريط پر مبنی ہے جس کا نتيجہ ضياع اور ہالکت ہے۔
ﴎا ِدﻗُﻬَﺎ ۭ َوا ِْن ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻐ ْﻴﺜ ُْﻮا ﻳُﻐَﺎﺛُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎۗ ٍء َﰷﻟْ ُﻤﻬْﻞِ ﻳ َْﺸ ِﻮي
َوﻗُﻞِ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّ ﺑر ّ ُ ِْﲂ ۣ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء ﻓَﻠْ ُﻴ ْﺆ ِﻣ ْﻦ َّو َﻣ ْﻦ ﺷَ ﺎ ۗ َء ﻓَﻠْ َﻴ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ۙ ِاانَّ ٓ َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ انَ ًرا ۙ َا َﺣ َﺎط ﲠِ ِ ْﻢ ُ َ
اﻟﴩ ُاب ۭ َو َﺳﺎ ۗ َء ْت ُﻣ ْﺮﺗَ َﻔﻘًﺎ 29
اﻟْ ُﻮ ُﺟ ْﻮ َﻩ ۭ ِﺑﺌْ َﺲ َّ َ
اور اعالن کر دے کہ يہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے
ايمان الئے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لئے ہم نے وه آگ تيار کر رکھی ہے جس کے
شعلے انہيں گھير ليں گے۔ اگر وه فرياد رسی چاہيں گے تو ان کی فرياد رسی اس پانی سے کی
جائے گی جو تيل کی گرم دھار جيسا ہوگا جو چہرے بھون دے گا بﮍا ہی برا پانی ہے اور بﮍی
بری آرام گاه )دوزخ( ہے۔

اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِاانَّ َﻻ ﻧ ُِﻀ ْﻴ ُﻊ َا ْﺟ َﺮ َﻣ ْﻦ َا ْﺣ َﺴ َﻦ َ َﲻ ًﻼ ۚ 30
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
يقينا ً جو لوگ ايمان الئيں اور نيک اعمال کريں تو ہم کسی نيک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع
نہيں کرتے )(١۔
٣٠۔ ١قرآن کے انداز بيان کے مطابق جہنميوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکره ہے تاکہ
لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق و رغبت پيدا ہو۔
ۗ
ُﴬا ِ ّﻣ ْﻦ ُﺳـ ْﻨﺪُ ٍس َّوِا ْﺳـ َﺘ ْ َﱪ ٍق ُّﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ِﻓﳱْ َﺎ ﻋَ َﲇ
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ُﺖ ﻋَﺪْ ٍن َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ ِ ُﻢ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ُ َﳛﻠ َّ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ َا َﺳﺎ ِو َر ِﻣ ْﻦ َذﻫ ٍَﺐ َّوﻳَﻠْﺒَ ُﺴ ْﻮ َن ِﺛ َﻴ ًﺎاب ﺧ ْ ً
ِٕ
ِٕ

ْ َاﻻ َراۗﯨ ِﻚ ۭ ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟﺜ ََّﻮ ُاب ۭ َو َﺣ ُﺴﻨ َ ْﺖ ُﻣ ْﺮﺗَ َﻔﻘًﺎ ۧ 31
ِٕ
ان کے لئے ہميشگی والی جنتيں ہيں ،ان کے نيچے نہريں جاری ہونگی ،وہاں يہ سونے کے
کنگن پہنائے جائيں گے ) (١اور سبز رنگ کے نرم اور باريک اور موٹے ريشم کے لباس پہنيں
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گے ) (٢وہاں تختوں کے اوپر تکيے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کيا خوب بدلہ ہے ،اور کس قدر
عمده آرام گاه ہے
٣١۔ ١زمانہ نزول قرآن اور اس سے ما قبل رواج تھا کہ بادشاه ،رؤسا سردران قبائل اپنے
ہاتھوں ميں سونے کے کﮍے پہنتے تھے ،جس سے ان کی امتيازی حيثيت نماياں ہوتی تھی۔ اہل
جنت کو بھی سونے کے کﮍے پہنائے جائيں گے۔
٣١۔ ٢سندس ،باريک ريشم اور استبرق موٹا ريشم۔ دنيا ميں مردوں کے لئے سونا اور ريشمی
لباس ممنوع ہيں ،جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنيا ميں ان محرمات سے اجتناب کريں
گے ،انہيں جنت ميں يہ ساری چيزيں ميسر ہونگی۔ وہاں کوئی چيز ممنوع نہيں ہوگی بلکہ اہل
جنت جس چيز کی خواہش کريں گے ،وه موجود ہوگی۔ ولکم فيہا ما تشتھی انفسکم ولکم فيھا
ماتدعون۔ جس چيز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت ميں موجود ہے۔
اﴐ ْب ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺜ ًَﻼ َّر ُﺟﻠَ ْ ِﲔ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ َﻻ َﺣ ِﺪ ِ َﳘﺎ َﺟﻨ َّ َﺘ ْ ِﲔ ِﻣ ْﻦ َا ْﻋﻨَ ٍﺎب َّو َﺣ َﻔﻔْﳯٰ ُ َﻤﺎ ِﺑﻨَ ْﺨﻞٍ َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ َز ْرﻋًﺎ ۭ 32

َو ْ ِ
اور انہيں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے ) (١جن ميں سے ايک کو ہم نے دو باغ
انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہيں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھير رکھا تھا )(٢
اور دونوں کے درميان کھيتی لگا رکھی تھی )(٣۔
ٰ
٣٢۔ ١مفسرين کا اس ميں اختالف ہے کہ يہ دو شخص کون تھے؟ ﷲ تعالی نے تفہيم کے لئے
بطور مثال ان کا تذکره کيا ہے يا واقعی دو شخص ايسے تھے؟ اگر تھے تو يہ بنی اسرائيل ميں
گزرے ہيں يا اہل مکہ ميں تھے ،ان ميں ايک مومن اور دوسرا کافر تھا۔
٣٣۔ ٢جس طرح چار ديواری کے ذريعے سے حفاظت کی جاتی ہے ،اس طرح ان باغوں کے
چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے ،جو باڑ اور چار ديواری کا کام ديتے تھے۔
٣٢۔ ٣يعنی دونوں باغوں کے درميان کھيتی تھی جن سے غلہ جات کی فصليں حاصل کی جاتی
تھيں۔ يوں دونوں باغ غلے اور ميووں کے جامع تھے۔

ـــــﺎ ۙ َّوﻓَ َّﺠ ْﺮانَ ِﺧ ٰﻠﻠَﻬُ َﻤﺎ ﳖَ َ ًﺮا ۙ 33
ِ ْﳇ َﺘﺎ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺘ ْ ِﲔ ٰاﺗ َْﺖ ُا ُ َﳇﻬَﺎ َوﻟ َ ْﻢ ﺗ َْﻈ ِ ْﲅ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
دونوں باغ اپنا پھل خوب الئے اور اس ميں کسی طرح کی کمی نہ کی ) (١اور ہم نے ان باغوں
کے درميان نہر جاری کر رکھی تھی )(٢
٣٣۔ ١يعنی اپنی پيداوار ميں کوئی کمی نہيں کرتے تھے بلکہ بھرپور پيداوار ديتے تھے۔
٣٣۔ ٢تاکہ باغوں کو سيراب کرنے ميں کوئی رکاوٹ واقع نہ ہو۔ يا بارانی عالقوں کی طرح
بارش کے محتاج نہ رہيں۔
ــــﺮ ۚ ﻓَﻘَﺎ َل ِﻟ َﺼﺎ ِﺣ ِﺒ ٖﻪ َوﻫ َُﻮ ُﳛَﺎ ِو ُر ٗﻩٓ َاانَ اَ ْﻛ َ ُﱶ ِﻣﻨْ َﻚ َﻣ ًﺎﻻ َّو َا َﻋ ُّﺰ ﻧ َ َﻔ ًﺮا 34
َّو َﰷ َن َ ٗهل ﺛَ َﻤ ٌ
الغرض اس کے پاس ميوے تھے ،ايک دن اس نے باتوں ہی باتوں ميں اپنے ساتھی سے کہا )(١
کہ ميں تجھ سے زياده مالدار ہوں اور جتھے ) (٢کے اعتبار سے بھی زياده مضبوط ہوں۔
٣٤۔ ١يعنی باغوں کے مالک نے ،جو کافر تھا ،اپنے ساتھيوں سے کہا جو مومن تھا۔
٣٤۔ ٢نَفَر )جتھے( سے مراد اوالد اور نوکر چاکر ہيں۔

َو َد َﺧ َﻞ َﺟﻨ َّ َﺘ ٗﻪ َوﻫ َُﻮ َﻇﺎ ِﻟ ٌﻢ ِﻟ ّﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ ﻗَﺎ َل َﻣﺎ ٓ َا ُﻇ ُّﻦ َا ْن ﺗَ ِﺒ ْﻴﺪَ ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ َاﺑَﺪً ا ۙ 35
اور يہ اپنے باغ ميں گيا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے واال۔ کہنے لگا کہ ميں خيال نہيں کر
سکتا کہ کسی وقت بھی يہ برباد ہو جائے۔
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اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ﻗَﺎۗﯨ َﻤ ًﺔ ۙ َّوﻟَﯩ ْﻦ ُّر ِدد ُّْت ِا ٰﱃ َر ِ ّ ْﰊ َ َﻻﺟِ ﺪَ َّن ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﳯْ َﺎ ُﻣﻨْ َﻘﻠَ ًﺒﺎ 36
َّو َﻣﺎ ٓ َا ُﻇ ُّﻦ َّ
ِٕ
ِٕ
اور نہ ميں قيامت کو قائم ہونے والی خيال کرتا ہوں اور اگر )بالفرض( ميں اپنے رب کی طرف
لوٹايا بھی گيا تو يقينا ً ميں )اس لوٹنے کی جگہ( اس سے بھی زياده بہتر ) (١پاؤں گا۔
٣٦۔ ١يعنی وه کافر عجب اور غرور ميں ہی مبتال نہيں ہوا بلکہ اس کی مد ہوشی اور مستقبل کی
حسين اور لمبی اميدوں نے اسے ﷲ کی گرفت اور سزا کے عمل سے بالکل غافل کر ديا۔ عالوه
ازيں اس نے قيامت کا ہی انکار کر ديا ،پھر مذاق کا مظاہره کرتے ہوئے کہا کہ اگر قيامت برپا
ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام ميرا مقدر ہوگا۔ جن کا کفر طغيان حد سے تجاوز کر جاتا ہے،
وه مست مئے پندار ہو کر ايسے ہی متکبرانہ دعوے کرتے ہيں۔ جيسے دوسرے مقام پر ﷲ
ٰ
تعالی نے فرمايا ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنی۔ حم السجده۔ اگر مجھے رب کی طرف
لوٹايا گيا تو وہاں بھی ميرے ليے اچھائياں ہی ہيں۔ افرءيت الذی کفر بايتنا وقال الوتين ماال وولدا۔
مريم۔ کيا آپ نے اس شخص کو ديکھا جس نے ہماری آيتوں کے ساتھ کفر کيا اور دعوی کيا کہ
آخرت ميں بھی مجھے مال و اوالد سے نوازا جائے گا۔

ﻗَﺎ َل َ ٗهل َﺻﺎ ِﺣ ُﺒ ٗﻪ َوﻫ َُﻮ ُﳛَﺎ ِو ُر ٗﻩٓ اَ َﻛ َﻔ ْﺮ َت ِاب َّ ِذل ْي َﺧﻠَ َﻘ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ ٍاب ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ ُ َّﰒ َﺳ ٰ ّﻮ َﯨﻚ َر ُﺟ ًﻼ ۭ 37
اس کے ساتھی نے اس سے باتيں کرتے ہوئے کہا کہ کيا تو اس )معبود( سے کفر کرتا ہے جس
نے تجھے مٹی سے پيدا کيا۔ پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا ديا۔
٣٧۔ ١اس کی يہ باتيں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعظ وتبليغ کے انداز ميں
سمجھايا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی اور قطره
پانی سے پيدا کيا ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس ليے
انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی ،پھر قريبی سبب وه نطفہ بنا جو باپ کی صلب سے نکل کر رحم
مادر ميں گيا وہاں نو مہينے اس کی پرورش کی پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پيٹ سے
نکاال بعض کے نزديک مٹی سے پيدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وه سب
زمين سے يعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے اسی خوراک سے وه نطفہ بنتا ہے جو عورت کے
رحم ميں جا کر انسان کی پيدائش کا ذريعہ بنتا ہے يوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی
ہے ناشکرے انسان کو اس کی اصل ياد دال کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ
دالئی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقيقت اور اصل پر غور کر اور پھر رب کے ان احسانات کو ديکھ
کہ تجھے اس نے کيا کچھ بنا ديا اور اس عمل تخليق ميں کوئی اس کا شريک اور مددگار نہيں
ہے يہ سب کچھ کرنے واال صرف اور صرف وه ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے جس کو ماننے کے ليے تو
تيار نہيں ہے آه ،کس قدر يہ انسان ناشکرا ہے؟
ﴍكُ ﺑ َِﺮ ِ ّ ْ ٓﰊ َا َﺣﺪً ا 38
اهلل َر ِ ّ ْﰊ َو َﻻ ٓ ُا ْ ِ
ٰﻟ ِﻜﻨ َّ ۟ﺎ ﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
ليکن ميں تو عقيده رکھتا ہوں کہ وہی ﷲ ميرا پروردگار ہے ميں اپنے رب کے ساتھ کسی کو
شريک نہ کروں گا )(١
٣٨۔ ١يعنی ميں تيری طرح بات نہيں کروں گا بلکہ ميں تو ﷲ کی ربوبيت اور اس کی واحدنيت
کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی مشرک ہی تھا۔

اهلل ۙ َﻻ ُﻗ َّﻮ َة ِا َّﻻ ِاب ٰ ّ ِهلل ۚ ِا ْن ﺗَ َﺮ ِن َاانَ َاﻗَ َّﻞ ِﻣﻨْ َﻚ َﻣ ًﺎﻻ َّو َو َ ًدلا ۚ 39
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ِا ْذ َد َﺧﻠْ َﺖ َﺟﻨَّﺘَ َﻚ ُﻗﻠْ َﺖ َﻣﺎ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
تو نے اپنے باغ ميں جاتے وقت کيوں نہ کہا کہ ﷲ کا چاہا ہونے واال ہے ،کوئی طاقت نہيں مگر
ﷲ کی مدد ) (١سے اگر تو مجھے مال اور اوالد ميں اپنے سے کم ديکھ رہا ہے۔
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٣٩۔ ١ﷲ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طريقہ بتالتے ہوئے کہا کہ باغ ميں داخل ہوتے وقت
سرکشی اور غرور کا مظاہره کرنے کی بجائے يہ کہا ہوتاَ ،ما َشا َ َء ٰ ّ
ﷲُ َال قُ ﱠوةَ اِ ّال بِا ٰ ّ ِ يعنی جو
کچھ ہوتا ہے ﷲ کی مشيت سے ہوتا ہے ،وه چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے۔
اسی لئے حديث ميں آتا ہے کہ جس کو کسی کا مال ،اوالد يا حال اچھا لگے تو اسے َما َشا َ َء ٰ ّ
ﷲُ
َال قُ ﱠوةَ اِ ّال بِا ٰ ّ ِ پﮍھنا چاہيے )تفسير ابن کثير(

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَﺘُ ْﺼﺒ َِﺢ َﺻ ِﻌ ْﻴﺪً ا َزﻟَﻘًﺎ ۙ 40
ﻓَ َﻌ ٰﴘ َر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ِﺗ َ ِﲔ ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣ ْﻦ َﺟﻨ َّ ِﺘ َﻚ َوﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ُﺣ ْﺴـ َﺒﺎانً ِ ّﻣ َﻦ َّ
بہت ممکن ہے کہ ميرا رب مجھے تيرے اس باغ سے بھی بہتر دے ) (١اور اس پر آسمانی
عذاب بھيج دے تو يہ چٹيل اور صاف ميدان بن جائے )(٢۔
٤٠۔ ١دنيا يا آخرت ميں۔ يا دنيا اور آخرت دونوں جگہوں ميں۔
٤٠۔َ ٢ح ْسبَانُ ،غ ْف َران کے وزن پر۔ حساب سے ہے يعنی ايسا عذاب ،جو کسی کے کرتوتوں کے
نتيجے ميں آئے۔ يعنی آسمانی عذاب کے ذريعے سے وه محاسبہ کر لے۔ اور يہ جگہ جہاں اس
وقت سرسبز و شاداب باغ ہے ،چٹيل اور صاف ميدان بن جائے۔
َا ْو ﻳُ ْﺼﺒ َِﺢ َﻣﺎۗ ُؤﻫَﺎ ﻏَ ْﻮ ًرا ﻓَﻠَ ْﻦ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ َﻊ َ ٗهل َﻃﻠَ ًﺒﺎ 41
يا اس کا پانی نيچے اتر جائے اور تيرے بس ميں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈھ الئے )(١
٤١۔ ١يا درميان ميں جو نہر ہے جو باغ کو شادابی اور زرخيزی کا باعث ہے ،اس کے پانی کو
اتنا گہرا کر دے کہ اس سے پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے اور جہاں پانی زياده گہرائی
ميں چال جائے تو پھر وہاں بﮍے بﮍے ہارس پاور کی موٹريں اور مشينيں بھی پانی کو اوپر
کھينچ النے ميں ناکام رہتی ہيں۔
ﴍكْ ﺑ َِﺮ ِ ّ ْ ٓﰊ َا َﺣﺪً ا 42
َو ُا ِﺣ ْﻴﻂَ ِﺑﺜَ َﻤ ِﺮﻩٖ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ َﺢ ﻳُ َﻘ ِﻠ ّ ُﺐ َﻛﻔَّ ْﻴ ِﻪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ َﻖ ِﻓﳱْ َﺎ َو ِﮬ َﻲ ﺧَﺎ ِوﻳ َ ٌﺔ ﻋَ ٰﲇ ﻋ ُُﺮ ْو ِﺷﻬَﺎ َوﻳَـ ُﻘ ْﻮ ُل ﻳٰﻠَ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ﻟ َ ْﻢ ُا ْ ِ
اور اس کے )سارے( پھل گھير ليئے گئے ) (١پس وه اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس ميں کيا
تھا اپنے ہاتھ ملنے ) (٢لگا اور باغ تو اوندھا الٹا پﮍا تھا ) (٣اور )وه شخص( يہ کہہ رہا تھا کہ
کاش! ميں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شريک نہ کرتا )(٤۔
٤٢۔ ١يہ کنايہ ہے ہالکت و فنا سے۔ يعنی سارا باغ ہالک کر ڈاال۔
٤٢۔ ٢يعنی باغ کی تعمير و اصالح اور کاشتکاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ
ملنا کنايہ ،يہ ہے ندامت سے۔
٤٢۔ ٣يعنی جن چھتوں ،چھپروں پر انگوروں کی بيليں تھيں ،وه سب زمين پر آرہيں اور
انگوروں کی ساری فصل تباه ہوگئی۔
٤٢۔ ٤اب اسے احساس ہوا کہ ﷲ کے ساتھ کسی کو شريک ٹھہرانا اس کی نعمتوں سے فيض
ياب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے ميں سرکشی ،کسی طرح بھی ايک
انسان کے لئے زيبا نہيں ،ليکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائده نہيں تھا ،اب پچھتائے
کيا ہوت ،جب چﮍياں چگ گئيں کھيت۔
ﴫ ْوﻧ َ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

ﴫا ۭ 43
َوﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل ِﻓﺌَ ٌﺔ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
اهلل َو َﻣﺎ َﰷ َن ُﻣﻨْ َﺘ ِ ً
اس کی حمايت ميں کوئی جماعت نہ ) (١اٹھی کہ ﷲ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وه خود
بدلہ لينے واال بن سکا
٤٣۔ ١جس جتھے پر اس کو ناز تھا ،وه بھی اس کے کام نہيں آيا نہ وه خود ہی ﷲ کے عذاب
سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا
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ُﻫﻨَ ِ َ

ﺎكل اﻟْ َﻮ َﻻﻳ َ ُﺔ ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ﻫ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﺛ ََﻮا ًاب َّوﺧ ْ ٌَﲑ ُﻋ ْﻘ ًﺒﺎ ۧ 44
يہيں سے )ثابت ہے( کہ اختيارات ) (١ﷲ برحق کے لئے ہيں وه ثواب دينے اور انجام کے
اعتبار سے بہت ) (٢ہی بہتر ہے۔
٤٤۔ ١واليۃ۔ کے معنی مواالت اور نصرت کے ہيں يعنی اس مقام پر ہر مومن و کافر کو معلوم
ہو جاتا ہے کہ ﷲ کے سوا کوئی کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر
نہيں ہے ،يہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بﮍے بﮍے سرکش اور جبار بھی اظہار ايمان پر
مجبور ہو جاتے ہيں ،گو اس وقت کا ايمان نافع اور مقبول نہيں۔ جس طرح قرآن نے فرعون کی
بابت نقل کيا ہے کہ جب وه غرق ہونے لگا تو کہنے لگا۔ امنت انہ ال الہ اال الذی امنت بہ بنوا
اسرائيل وانا من المسلمين۔ سوره يونس۔ ميں اس ﷲ پر ايمان اليا جس پر بنو اسرائيل ايمان
رکھتے ہيں اور ميں مسلمانوں ميں سے ہوں۔ دوسرے کفار کی بابت فرمايا گيا جب انہوں نے
ہمارا عذاب ديکھا تو کہا ہم ﷲ واحد پر ايمان الئے اور جن کو ہم ﷲ کا شريک ٹھہراتے تھے ان
کا انکار کرتے ہيں سورة المومن۔ اگر واليت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی
حکم اور اختيارات کے ہيں جيسا کہ ترجمے ميں يہی معنی اختيار کيے گئے ہيں۔ ابن کثير۔
٤٤۔ ٢يعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دينے واال اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے واال
ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠَﻂَ ِﺑ ٖﻪ ﻧ َ َﺒ ُ
ﳾ ٍء ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺪ ًرا
ﺎت ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ َﺢ َﻫ ِﺸـ ْﻴ ًﻤﺎ ﺗ َْﺬ ُر ْو ُﻩ ّ ِاﻟﺮﻳٰ ُﺢ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َو ْ ِ
ﰻ َْ
اﴐ ْب ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺜ َ َﻞ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َ َامك ۗ ٍء َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ َﻦ َّ
45
ان کے سامنے دنيا کی زندگی کی مثال )بھی( بيان کرو جيسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے
ہيں اور اس سے زمين کا سبزه مال جال )نکلتا( ہے ،پھر آخرکار وه چورا چورا ہو جاتا ہے
جسے ہوائيں اڑائے ليئے پھرتی ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے )(١۔
٤٥۔ ١اس آيت ميں دنيا کی بےثباتی اور ناپائداری کو کھيتی کی مثال کے ذريعے واضح کيا گيا
ہے کہ کھيتی ميں لگے پودوں اور درختوں پر جب آسمان سے بارش برستی ہے تو پانی سے
ملکر کھيتی لہلہا اٹھتی ہے ،پودے اور درخت حيات نو سے شاداب ہو جاتے ہيں۔ ليکن پھر ايک
وقت آتا ہے کہ کھيتی سوکھ جاتی ہے۔ پانی کی عدم دستيابی کی وجہ سے يا فصل پک جانے
کے سبب تو پھر ہوائيں اس کو اڑائے پھرتی ہيں۔ ہوا کا ايک جھونکا کبھی اسے دائيں اور کبھی
بائيں جانب جھکا ديتا ہے۔ دنيا کی زندگی بھی ہوا کے ايک جھونکے يا اس پانی کے بلبلے يا
کھيتی ہی کی طرح ہے ،جو اپنی چند روزه بہار دکھا کر فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اور يہ
سارے تصرفات اس ہستی کے ہاتھ ميں ہيں جو ايک ہے اور ہرچيز پر قادر ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے
ٰ
)مثال ) َو ٰ ّ
ً
َار الس ٰﱠل ِم ۭ◌
دنيا کی مثال قرآن مجيد ميں متعدد جگہ بيان فرمائی ہے۔
ﷲُ يَ ْد ُع ْٓوا اِلى د ِ
ٰ
اط ﱡم ْستَــقِي ٍْم( 10۔يونس) ،(25:اَلَ ْم تَ َر اَ ﱠن ّ
َل ِمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء َما ۗ◌ ًء
ص َر ٍ
ﷲَ اَ ْنز َ
َويَ ْھ ِديْ َم ْن يﱠ َشا ۗ◌ ُء اِ ٰلى ِ
ض ثُ ﱠم ي ُْخ ِر ُج بِ ٖه زَرْ عًا ﱡم ْختَلِفًا اَ ْل َوانُهٗ ثُ ﱠم يَ ِھ ْي ُج فَت َٰرٮهُ ُمصْ فَ ًّرا ثُ ﱠم يَجْ َعلُهٗ ُحطَا ًما ۭ◌
فَ َسلَكَهٗ يَنَابِ ْي َع فِي ْاالَرْ ِ
ْ
ب( 39۔ الزمر (21:وغيرہا من اآليات(
اِ ﱠن فِ ْي ٰذلِ َ
ك لَ ِذ ْك ٰرى ِالُولِي ْاالَلبَا ِ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ُﺖ ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ﺛ ََﻮ ًااب َّوﺧ ْ ٌَﲑ َا َﻣ ًﻼ 46
َاﻟْ َﻤ ُﺎل َواﻟْ َﺒ ُﻨ ْﻮ َن ِزﻳْﻨَ ُﺔ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َواﻟْ ٰﺒ ِﻘ ٰﻴ ُﺖ ٰ ّ
مال و اوالد تو دنيا کی زينت ہے ) (١اور )ہاں( البتہ باقی رہنے والی نيکياں ) (٢تيرے رب کے
نزديک از روئے ثواب اور )آئنده کی( اچھی توقع کے بہت بہتر ہيں۔
٤٦۔ ١اس ميں اہل ايمان دنيا کا اور جو دنيا کے مال اسباب ،قبيلہ اور خاندان اور آل اوالد پر
فخر کرتے ہيں ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،يہ چيزيں تو دنيا فانی کی عارضی زينت ہيں۔ آخرت ميں يہ
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چيزيں کچھ کام نہيں آئيں گی۔ اسی لئے اسے آگے فرمايا کہ آخرت ميں کام آنے والے عمل وه
ہيں جو باقی رہنے والے ہيں۔
٤٦۔ ٢باقيات صالحات )باقی رہنے والی نييکياں( کون سی يا کون کون سی ہيں؟ کسی نے نماز
کو ،کسی نے تحميد و تسبيح اور تکبير و تہليل کو اور کسی نے اعمال خير کو مصداق قرار ديا۔
ليکن صحيح بات يہ ہے کہ يہ عام ہے اور تمام نيکيوں کو شامل ہے۔ تمام فرائض و واجبات اور
سنن و نوافل سب باقيات صالحات ہيں بلکہ برے کاموں سے اجتناب بھی ايک عمل صالح ہے،
جس پر عند ﷲ اجر و ثواب کی اميد ہے۔

ﴩﳖٰ ُ ْﻢ ﻓَ َ ْﲅ ﻧُﻐَﺎ ِد ْر ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َا َﺣﺪً ا ۚ 47
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻧ ُ َﺴ ِ ّ ُﲑ اﻟْﺠِ َﺒﺎ َل َوﺗَ َﺮى ْ َاﻻ ْر َض َاب ِر َز ًة ۙ َّو َﺣ َ ْ
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چالئيں گے ) (١اور زمين کو تو صاف کھلی ہوئی ديکھے گا اور تمام
لوگوں کو ہم اکٹھا کريں گے ان ميں سے ايک بھی باقی نہ چھوڑيں گے )(٢
٤٧۔ ١يہ قيامت کی ہولناکياں اور بﮍے بﮍے واقعات کا بيان ہے۔ پہاڑوں کو چالئيں گے کا
مطلب ،پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائيں گے اور دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائيں گے اور پہاڑ
ايسے ہونگے جيسے دھنکی ہوئی رنگين اون ،زمين سے جب پہاڑ جيسی مضبوط چيزيں ختم ہو
جائيں گی ،تو مکانات ،درخت اور اسی طرح کی ديگر چيزيں کس طرح وجود برقرار رکھ
سکيں گی؟ اسی لئے آگے فرمايا ' 'و زمين کو صاف کھلی ہوئی ديکھے گا '
٤٧۔ ٢يعنی اولين و آخرين ،چھوٹے بﮍے ،کافر و مومن سب کو جمع کريں گے ،کوئی زمين کی
تہ ميں پﮍا نہ ره جائے گا اور نہ قبر سے نکل کر کسی جگہ چھپ سکے گا۔
َو ُﻋ ِﺮﺿُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َرﺑ ّ َِﻚ َﺻﻔًّﺎ ۭ ﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘ ُﻤ ْﻮانَ َ َامك َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ َا َّو َل َﻣ َّﺮةٍ ۡ ﺑ َ ْﻞ َز َ ْﲻ ُ ْﱲ َاﻟ َّ ْﻦ َّ ْﳒ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻮ ِﻋﺪً ا 48
اور سب کے سب تيرے رب کے سامنے صف بستہ ) (١حاضر کيے جائيں گے۔ يقينا ً تم ہمارے
پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا تھا ليکن تم تو اس خيال ميں رہے
کہ ہم ہرگز تمہارے لئے کوئی وعدے کا وقت مقرر کريں گے بھی نہيں۔
٤٨۔ ١اس کے معنی ہيں کہ ايک ہی صف ميں ﷲ کے سامنے کھﮍے ہونگے ،يا صفوں کی
شکل ميں بارگاه ٰالہی ميں حاضر ہونگے
ﺎﴐا ۭ
َو ُو ِﺿـ َﻊ اﻟْ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ ﻓَ َ َﱰى اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ﻣ ُْﺸ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ِﻣ َّﻤﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻳٰ َﻮﻳْﻠَ َﺘﻨَﺎ َﻣﺎلِ ﻫ َٰﺬا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻻ ﻳُﻐَﺎ ِد ُر َﺻ ِﻐ ْ َﲑ ًة َّو َﻻ َﻛﺒ ْ َِﲑ ًة ِا َّﻻ ٓ َا ْﺣ ٰﺼ َﺎ ۚ َو َو َﺟﺪُ ْوا َﻣﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َﺣ ِ ً

َو َﻻ ﻳ َ ْﻈ ِ ُﲅ َرﺑ ُّ َﻚ َا َﺣﺪً ا ۧ 49
اور نامہ اعمال سامنے رکھ ديئے جائيں گے۔ پس تو ديکھے گا گنہگار اس کی تحرير سے
خوفزده ہو رہے ہونگے اور کہہ رہے ہونگے ہائے ہماری خرابی يہ کيسی کتاب ہے جس نے
کوئی چھوٹا بﮍا گناه بغير گھيرے کے باقی ہی نہيں چھوڑا ،اور جو کچھ انہوں نے کيا تھا سب
موجود پائيں گے اور تيرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔
َوِا ْذ ﻗُﻠْﻨَﺎ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ْاﲭُﺪُ ْوا ِ ٰﻻ َد َم ﻓَ َﺴ َﺠﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ ﻓَ َﻔ َﺴ َﻖ َﻋ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭ َاﻓَﺘَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوﻧ َ ٗﻪ َو ُذ ّ ِرﻳ َّ َﺘ ٗ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ د ُْو ِ ْﱐ َو ُ ْﱒ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ۭ ِﺑﺌْ َﺲ
ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﺑَﺪَ ً ِٕﻻ 50
اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم ديا کہ تم آدم کو سجده کرو تو ابليس کے سوا سب نے سجده کيا،
يہ جنوں ميں سے تھا ) (١اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی (٢) ،کيا پھر بھی تم اسے
اور اس کی اوالد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو؟ حاالنکہ وه تم سب کا دشمن ہے
) (٣ايسے ظالموں کا کيا ہی برا بدلہ ہے۔
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٥٠۔ ١قرآن کی اس آيت نے واضح کر ديا کہ شيطان فرشتہ نہيں تھا ،فرشتہ اگر ہوتا تو حکم ٰالہی
سے سرتابی کی اسے مجال ہی نہ ہوتی ،کيونکہ فرشتوں کی صفت ﷲ ٰ
تعالی نے بيان فرمائی
ہے ) ﱠال يَ ْعصُوْ نَ ٰ ّ
ﷲَ َمآ اَ َم َرھُ ْم َويَ ْف َعلُوْ نَ َما ي ُْؤ َمرُوْ نَ ( 66۔ التحريم(6:۔ وه ﷲ کے حکم کی نافرمانی
نہيں کرتے اور وہی کرتے ہيں جس کا انہيں حکم ديا جاتا ہے۔ اس صورت ميں يہ اشکال رہتا
ہے اگر وه فرشتہ نہيں تھا تو پھر ﷲ کے حکم کا وه مخاطب ہی نہيں تھا کيونکہ اس کے
مخاطب تو فرشتے تھے انہيں کو سجدے کا حکم ديا گيا تھا صاحب روح المعانی نے کہا ہے کہ
وه فرشتہ يقينا نہيں تھا ليکن وه فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ان ہی ميں شمار ہوتا تھا اس
ليے وه بھی اسجدوا الدم کے حکم کا مخاطب تھا اور سجده آدم کے حکم کے ساتھ اس کا خطاب
کيا جانا قطعی ہے ارشاد باری ہے۔ ما منعک اال تسجد اذ امرتک۔ جب ميں نے تجھے حکم دے
ديا تو پھر تو نے سجده کيوں نہ کيا۔
ت الفَا َرة
٥٠۔ ٢فِسْق کے معنی ہوتے ہيں نکلنا ِ چوہا جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو کہتے ہيں فَ َسقَ ِ
ُحرھَا ،شيطان بھی سجده تعظيم و تحيہ کا انکار کرکے رب کی اطاعت سے نکل گيا۔
ِم ْن ج ِ
٥٠۔ ٣يعنی کيا تمہارے لئے يہ صحيح ہے کہ تم ايسے شخص کو اور اسکی نسل کو دوست بناؤ
جو تمہارے باپ آدم عليہ السالم کا دشمن ،تمہارا دشمن اور تمہارے رب کا دشمن ہے اور ﷲ کو
چھوڑ کر اس شيطان کی اطاعت کرو؟
۵٠۔ ٤ايک دوسرا ترجمہ اس کا يہ کيا گيا ہے ظالموں نے کيا ہی برا بدل اختيار کيا ہے يعنی ﷲ
کی اطاعت اور اسکی دوستی کو چھوڑ کر شيطان کی اطاعت اور اسکی دوستی جو اختيار کی
ہے تو يہ بہت ہی برا بدل ہے جسے ان ظالموں نے اپنايا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ َﺧﻠْ َﻖ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َ۠و َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ُﻣﺘَّ ِﺨ َﺬ اﻟْ ُﻤ ِﻀ ِﻠ ّ ْ َﲔ َﻋﻀُ ﺪً ا 51
َﻣﺎ ٓ َا ْﺷﻬَﺪْ ﲥُّ ُ ْﻢ َﺧﻠْ َﻖ َّ
ميں نے انہيں آسمانوں و زمين کی پيدائش کے وقت موجود نہيں رکھا تھا اور نہ خود ان کی اپنی
پيدائش ميں ) (١اور ميں گمراه کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے واال نہيں )(٢
٥١۔ ١يعنی آسمان اور زمين کی پيدائش اور اس کی تدبير ميں ،بلکہ خود شياطين کی پيدائش ميں
ہم نے ان سے يا ان ميں سے کسی ايک سے کوئی مدد حاصل نہيں کی ،يہ تو اسوقت موجود
بھی نہ تھے۔ پھر تم اس شيطان اور اس کے نسل کی پوجا يا ان کی اطاعت کيوں کرتے ہو؟ اور
ميری عبادت و اطاعت سے تمہيں گريز کيوں ہے؟ جب کہ يہ مخلوق ہيں اور ميں ان سب کا
خالق ہوں۔
٥١۔ ٢اور بفرض محال اگر ميں کسی کو مددگار بناتا بھی تو ان کو کيسے بناتا ،جبکہ يہ ميرے
بندوں کو گمراه کرکے ميری جنت اور ميری رضا سے روکتے ہيں۔
ﴍ َﰷ ۗ ِء َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َز َ ْﲻ ُ ْﱲ ﻓَﺪَ َﻋ ْﻮ ُ ْﱒ ﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻮ ِﺑﻘًﺎ 52
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل انَ د ُْوا ُ َ
اور جس دن وه فرمائے گا کہ تمہارے خيال ميں جو ميرے شريک تھے انہيں پکارو! يہ پکاريں
گے ليکن ان ميں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا ہم ان کے درميان ہالکت کا سامان کر ديں گے
)(١۔
٥٢۔ ١موبق کے ايک معنی حجاب۔ پردے اور آڑ کے ہيں يعنی ان کے درميان پرده اور فاصلہ
کر ديا جائے گا کيونکہ ان کے درميان آپس ميں عداوت ہوگی۔ نيز اس لئے کہ محشر ميں يہ
ايک دوسرے کو نہ مل سکيں۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ جہنم ميں پيپ اور خون کی مخصوص
آبادی ہے۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ مہلک کيا ہے ،يہ ايک دوسرے کو مل ہی نہيں سکيں
گے کيونکہ ان کے درميان ہالکت کا سامان اور ہولناک چيزيں ہونگی۔
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ﴫﻓًﺎ ۧ 53
َو َر َا اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن اﻟﻨَّ َﺎر ﻓَ َﻈﻨُّ ْﻮٓا َاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣ َﻮا ِﻗ ُﻌ ْﻮﻫَﺎ َوﻟ َ ْﻢ َ ِﳚﺪُ ْوا َﻋﳯْ َﺎ َﻣ ْ ِ
اور گنہگار جہنم کو ديکھ کر سمجھ ليں گے کہ وه اسی ميں جھونکے جانے والے ہيں ليکن اس
سے بچنے کی جگہ نہ پائيں گے )(١
٥٣۔ ١جس طرح بعض روايات ميں ہے کہ کافر ابھی چاليس سال کی مسافت پر ہوگا کہ يقين کر
لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے )مسند احمد جلد۔ ،٣ص (٧٥
ﴏﻓْـﻨَﺎ ِ ْﰲ ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َﺟﺪَ ًﻻ 54
َوﻟَﻘَﺪْ َ َّ
ﰻ َﻣﺜ َﻞٍ ۭ َو َﰷ َن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن اَ ْﻛ َ َﱶ َ ْ
ہم نے اس قرآن ميں ہر ہر طريقے سے تمام کی تمام مثاليں لوگوں کے لئے بيان کر دی ہيں ليکن
انسان سب سے زياده جھگﮍالو ہے۔ )(١
٥٤۔ ١يعنی ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لئے قرآن ميں ہر طريقہ استعمال کيا،
وعظ ،نصيحت ،امثال ،واقعات اور دالئل ،عالوه ازيں انہيں بار بار اور مختلف انداز سے بيان
کيا ہے۔ ليکن انسان چونکہ سخت جھگﮍالو ہے ،اس لئے وعظ نصيحت کا اس پر اثر ہوتا ہے
اور نہ دالئل و نصيحت اس کے لئے کارگر۔
َو َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻊ اﻟﻨَّ َﺎس َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْﻬُﺪٰ ى َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا َرﲠَّ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ٓ َا ْن اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ُﺳـﻨَّ ُﺔ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ َا ْو َ ْاي ِﺗﳱَ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ﻗُ ُﺒ ًﻼ 55
لوگوں کے پاس ہدايت آچکنے کے بعد انہيں ايمان النے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے
صرف اس چيز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہيں بھی پيش آئے ) (١يا ان کے سامنے
کھلم کھال عذاب آ موجود ہو جائے )(٢
٥٥۔ ١يعنی تکذيب کی صورت ميں ان پر بھی اسی طرح عذاب آئے ،جيسے پہلے لوگوں پر آيا۔
٥٥۔ ٢يعنی اہل مکہ ايمان النے کے لئے ان دو باتوں ميں سے کسی ايک کے منتظر ہيں۔ ليکن
ان عقل کے اندھوں کو يہ پتہ نہيں کہ اس کے بعد ايمان کی کوئی حيثيت ہی نہيں يا اس کے بعد
ايمان النے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا؟
ﴩْﻳ َﻦ َو ُﻣﻨْ ِﺬ ِرْﻳ َﻦ ۚ َو ُﳚَﺎ ِد ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ ِﻟ ُﻴﺪْ ِﺣﻀُ ْﻮا ِﺑ ِﻪ اﻟْ َﺤ َّﻖ َو َّاﲣ َُﺬ ْوٓا ٰاﻳٰ ِ ْﱵ َو َﻣﺎ ٓ ُاﻧْ ِﺬ ُر ْوا ﻫ ُُﺰ ًوا 56
َو َﻣﺎ ﻧُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ِا َّﻻ ُﻣﺒَ ِ ّ ِ
ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لئے بھيجتے ہيں کہ وه خوشخبرياں سنا ديں اور ڈراديں۔ کافر
لوگ باطل کے سہارے جھگﮍتے ہيں اور )چاہتے ہيں( کہ اس سے حق کو لﮍا کھﮍا ديں ،انہوں
نے ميری آيتوں کو اور جس چيز سے ڈرايا جاتا اسے مذاق بنا ڈاال ہے )(١۔
٥٦۔ ١اور ﷲ کی آيتوں کا مذاق اڑانا ،يہ جھٹالنے کی بدترين قسم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل
کے ذريعہ سے )يعنی باطل طريقے اختيار کر کے( حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا بھی
نہايت مذموم حرکت ہے۔ اس جدال بالباطل کی ايک صورت يہ ہے جو کافر رسولوں کو يہ کہہ
کر ان کی رسالت انکار کر ديتے رہے ہيں کہ تم ہمارے جيسے ہی انسان ہو۔ ما انتم اال بشر مثلنا۔
يسين۔ ہم تمہيں رسول کس طرح تسليم کرليں؟ دحض۔ کے اصل معنی پھسلنے کے ہيں کہا جاتا
ہے دحضت رجلہ اس کا پير پھسل گيا يہاں سے يہ کسی چيز کے زوال اور بطالن کے معنی
ميں استعمال ہونے لگا کہتے ہيں دحضت حجتۃ دحوضا ای بطلت اس کی حجت باطل ہوگئی اس
لحاظ سے ادحض يدحض کے معنی ہوں گے باطل کرنا )فتح القدير(
اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آيتوں سے نصيحت کی جائے وه پھر
بھی منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھيج رکھا ہے اسے بھول جائے،
بيشک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال ديئے ہيں کہ وه اسے )نہ( سمجھيں اور ان کے کانوں
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ميں گرانی ہے ،گو تو انہيں ہدايت کی طرف بالتا رہے ،ليکن يہ کبھی بھی ہدايت نہيں پانے )(١
کے۔
٥٧۔ ١يعنی ان کے اس ظلم عظيم کی وجہ سے کہ انسان نے رب کی آيات سے اعراض کيا اور
اپنے کرتوتوں کو بھولے رہے ،ان کے دلوں پر ايسے پردے اور ان کے کانوں پر ايسے بوجھ
ڈال ديئے گئے ہيں ،جس سے قرآن کا سمجھنا ،سننا اور اس سے ہدايت قبول کرنا ان کے لئے
ناممکن ہوگيا۔ ان کو کتنا بھی ہدايت کی طرف بال لو ،يہ کبھی بھی ہدايت کا راستہ اپنانے کے
لئے تيار نہيں ہونگے۔
َو َرﺑ ُّ َﻚ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر ُذو َّاﻟﺮ ْ َﲪ ِﺔ ۭ ﻟ َ ْﻮ ﻳُ َﺆا ِﺧ ُﺬ ُ ْﱒ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ﻟ َ َﻌ َّﺠ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ۭ ﺑ َ ْﻞ ﻟَّﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻮ ِﻋ ٌﺪ ﻟ َّ ْﻦ َّﳚِﺪُ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ َﻣ ْﻮﯨ ًﻼ 58
ِٕ
تيرا پروردگار بہت ہی بخشش واال اور مہربانی واال ہے وه اگر ان کے اعمال کی سزا ميں
پکﮍے تو بيشک انہيں جلدی عذاب کردے ،بلکہ ان کے لئے ايک وعده کی گھﮍی مقرر ہے جس
سے وه سرکنے کی ہرگز جگہ نہيں پائيں گے )(١
ً
٥٨۔ ١يعنی يہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وه گناه پر فورا گرفت نہيں فرماتا ،بلکہ مہلت ديتا
ہے۔ اگر ايسا نہ ہوتا تو پاداش عمل ميں ہر شخص ہی عذاب ٰالہی کے شکنجے ميں کسا ہوتا۔
البتہ يہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہالکت کا وقت آجاتا ہے ،جو ﷲ
ٰ
تعالی مقرر کئے ہوتا ہے تو پھر فرار کا کوئی راستہ اور بچاؤ کی کوئی سبيل ان کے لئے نہيں
رہتی۔ موئل۔ کے معنی ہيں جائے پناه راه فرار۔
َو ِﺗ ْ َ
كل اﻟْ ُﻘ ٰ ٓﺮى َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ﻟ َ َّﻤﺎ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ َﻤﻬْ ِﻠ ِﻜﻬ ِْﻢ َّﻣ ْﻮ ِﻋﺪً ا ۧ 59

وه بستياں جنہيں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کرديا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے
ايک ميعاد مقرر کر رکھی تھی )(١۔
٥٩۔ ١اس سے مراد ،عاد ،ثمود اور حضرت شعيب عليہ السالم اور حضرت لوط عليہ السالم
وغيره کی قوميں جو اہل حجاز کے قريب اور ان کے راستوں ميں ہی تھيں۔ انہيں بھی اگرچہ ان
کے ظلم کے سبب ہی ہالک کيا گيا ليکن ہالکت سے پہلے انہيں پورا موقع ديا گيا اور جب يہ
بات واضح ہوگئی کہ ان کا ظلم و طغيان اس حد کو پہنچ گيا ہے جہاں سے ہدايت کے راستے
بالکل مسدود ہو جاتے ہيں اور ان سے خير اور بھالئی کی اميد باقی نہيں رہی ،تو پھر ان کی
مہلت عمل ختم اور تباہی کا وقت شروع ہوگيا۔ پھر انہيں حرف غلط کی طرح مٹا ديا گيا۔ يا اہل
دنيا کے لئے عبرت کا نمونہ بنا ديا گيا۔ يہ دراصل اہل مکہ کو سمجھايا جا رہا ہے کہ تم ہمارے
آخری پيغمبر اور اشرف الرسل حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی تکذيب کر رہے
ہو۔ تم يہ نہ سمجھنا کہ تمہيں مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ تمہيں کوئی پوچھنے
واال نہيں بلکہ يہ مہلت تو سنت ﷲ ہے ،جو ايک وقت موعود تک ہر فرد گروه اور قوم کو وه
عطا کرتا ہے جب يہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے کفر و عناد سے باز نہيں آؤ گے تو پھر
تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہيں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہو چکا ہے۔
ﴤ ُﺣ ُﻘ ًﺒﺎ 60
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِﻟ َﻔﺘٰﯩ ُﻪ َﻻ ٓ َا ْﺑ َﺮ ُح َﺣ ٰ ّﱴ َاﺑْﻠُ َﻎ َﻣ ْﺠـ َﻤ َﻊ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮْﻳ ِﻦ َا ْو َا ْﻣ ِ َ
موسی نے اپنے نوجوان ) (١سے کہا کہ ميں تو چلتا ہی رہوں گا يہاں تک کہ دو درياؤں
جبکہ
ٰ
کے ) (٢سنگم پر پہنچوں ،خواه مجھے سالہا سال چلنا پﮍے )(٣۔
موسی عليہ السالم کے وفات
٦٠۔ ١نوجوان سے مراد حضرت يوشع بن نون عليہ السالم ہيں جو
ٰ
کے بعد ان کے جانشين بنے۔
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٦٠۔ ٢اس مقام کی تعيين کسی يقينی ذريعہ سے نہيں ہو سکی تاہم قياس کيا جاتا ہے کہ اس سے
مراد صحرائے سينا کا وه جنوبی راستہ ہے جہاں خليج عقبہ اور خليج سويز دونوں آکر ملتے
ہيں اور بحر احمر ميں ضم ہو جاتے ہيں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرين نے کيا ہے ان پر
سرے سے مجمع البحرين کی تعبير ہی صادق نہيں آتی۔
٦٠۔ ٣حقب ،کے ايک معنی ٧٠يا  ٨٠سال اور دوسرے معنی غير معين مدت کے ہيں يہاں يہی
دوسرا معنی مراد ہے يعنی جب تک ميں مجمع البحرين )جہاں دونوں سمندر ملتے ہيں( نہيں
پہنچ جاؤں گا ،چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا ،چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔
موسی عليہ السالم کو اس سفر کی ضرورت اس لئے پيش آئی کہ انہوں نے ايک موقع
حضرت
ٰ
ٰ
پر ايک سائل کے جواب ميں يہ کہہ ديا کہ اس وقت مجھ سے بﮍا عالم کوئی نہيں۔ ﷲ تعالی کو
ان کا يہ جملہ پسند نہيں آيا اور وحی کے ذريعہ سے انہيں مطلع کيا کہ ہمارا ايک بنده )خضر(
موسی عليہ السالم نے پوچھا کہ يا ﷲ اس سے مالقات
ہے جو تجھ سے بﮍا عالم ہے۔ حضرت
ٰ
کس طرح ہوسکتی ہے؟ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،جہاں دونوں سمندر ملتے ہيں ،وہيں ہمارا وه بنده
بھی ہوگا۔ نيز فرمايا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ ،جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری )زنبيل( سے نکل کر
غائب ہو جائے تو سمجھ لينا کہ يہی مقام ہے )بخاری ،سوره کہف( چنانچہ اس کے حکم کے
مطابق انہوں نے ايک مچھلی لی اور سفر شروع کر ديا۔
ﴎ ًاب 61
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺑَﻠَﻐَﺎ َﻣ ْﺠ َﻤ َﻊ ﺑَﻴْﳯِ ِ َﻤﺎ ﻧ َ ِﺴـ َﻴﺎ ُﺣ ْﻮﲥَ ُ َﻤﺎ ﻓَ َّﺎﲣ ََﺬ َﺳ ِﺒ ْﻴ َ ٗهل ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َ َ
جب وه دونوں دريا کے سنگم پر پہنچے ،وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دريا ميں سرنگ
جيسا اپنا راستہ بنا ليا
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟ َﺎو َزا ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻔﺘٰﯩ ُﻪ ٰا ِﺗﻨَﺎ ﻏَﺪَ ا ۗ َءانَ ۡ ﻟَﻘَﺪْ ﻟ َ ِﻘ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺳ َﻔ ِﺮانَ ﻫ َٰﺬا ﻧ ََﺼ ًﺒﺎ 62
موسی نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ال ہمارا ناشتہ دے
جب يہ دونوں وہاں سے آگے بﮍھے تو
ٰ
ہميں تو اپنے اس سفر سے سخت تکليف اٹھانی پﮍی
اﻟﺼﺨ َْﺮ ِة ﻓَ ِﺎ ِ ّ ْﱏ ﻧ َ ِﺴﻴ ُْﺖ اﻟْ ُﺤ ْﻮ َت ۡ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ْ ٰﺴ ِﻨ ْﻴ ُﻪ ِا َّﻻ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْن َا ْذ ُﻛ َﺮ ٗﻩ ۚ َو َّاﲣ ََﺬ َﺳ ِﺒ ْﻴ َ ٗهل ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮڰ َ َﲺ ًﺒﺎ 63
ﻗَﺎ َل َا َر َءﻳْ َﺖ ِا ْذ َا َوﻳْﻨَﺎ ٓ ِا َﱃ َّ
اس نے جواب ديا کہ کيا آپ نے ديکھا بھی؟ جبکہ ہم پتھر سے ٹيک لگا کر آرام کر رہے تھے
وہيں ميں مچھلی بھول گيا تھا ،دراصل شيطان نے ہی مجھے بھال ديا کہ ميں آپ سے اس کا ذکر
کروں۔ اس مچھلی نے ايک انوکھے طور پر دريا ميں ) (١اپنا راستہ بنا ليا۔
ٰ
٦٣۔ ١يعنی مچھلی زنده ہو کر سمندر ميں چلی گئی اور اس کے لئے ﷲ تعالی نے سمندر ميں
سرنگ کی طرح راستہ بنا ديا۔ حضرت يوشع عليہ السالم نے مچھلی کو سمندر ميں جاتے اور
راستہ بنتے ہوئے ديکھا ،ليکن حضرت
موسی عليہ السالم کو بتالنا بھول گئے۔ ح ٰتی کہ آرام
ٰ
کرکے وہاں سے پھر سفر شروع کر ديا ،اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے ،جب
سی عليہ السالم کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان
دوسرے دن حضرت مو ٰ
ساتھی سے کہا الؤ بھئی ناشتہ ،ناشتہ کرليں۔ اس نے کہا ،مچھلی تو ،جہاں ہم نے پتھر سے ٹيک
لگا کر آرام کيا تھا ،وہاں زنده ہو کر سمندر ميں چلی گئی تھی اور وہاں عجب طريقے سے اس
نے اپنا راستہ بنايا تھا ،جس کا ميں آپ سے تذکره کرنا بھول گيا۔ شيطان نے مجھے بھال ديا۔
ﻗَﺎ َل ٰذ ِ َكل َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﺒﻎ ِ ڰ ﻓَ ْﺎرﺗَﺪَّا ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا َاث ِر ِ َﳘﺎ ﻗَ َﺼ ًﺼﺎ 64ۙ
ٰ
موسی نے کہا يہی تھا ،جس کی تالش ميں ہم تھے چنانچہ وہيں سے اپنے قدموں کے نشان
ڈھونڈتے ) (١ہوئے واپس لوٹے۔
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موسی عليہ السالم نے کہا ،ﷲ کے بندے! جہاں مچھلی زنده ہو کر غائب ہوئی
٦٤۔ ١حضرت
ٰ
تھی ،وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا ،جس کی تالش ميں ہم سفر کر رہے ہيں۔ چنانچہ اپنے نشانات
صا کے معنی ہيں
ص َ
ديکھتے ہوئے پيچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرين پر واپس آگئے۔ قَ َ
پيچھے لگنا ،پيچھے پيچھے چلنا۔ يعنی نشانات قدم کو ديکھتے ہوئے ان کے پيچھے پيچھے
چلتے رہے۔
ﻓَ َﻮ َﺟﺪَ ا َﻋ ْﺒﺪً ا ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ ٓ ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ َوﻋَﻠ َّ ْﻤ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلانَّ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ 65
پس ہمارے بندوں ميں سے ايک بندے ) (١کو پايا ،جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت )(٢
عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص) (٣علم سکھا رکھا تھا۔
٦٥۔ ١اس بندے سے مراد حضرت خضر ہيں ،جيسا کہ صحيح احاديث ميں وضاحت ہے۔ خضر
کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہيں ،يہ ايک مرتبہ سفيد زمين پر بيٹھے تو وه حصہ زمين ان
کے نيچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا ،اسی وجہ سے ان کا نام خضر پﮍ گيا )صحيح
بخاری ،تفسير سوره کہف(
٦٥۔َ ٢رحْ َمۃ سے مراد مفسرين نے وه خصوصی انعامات مراد لئے ہيں جو ﷲ نے اپنے اس
خاص بندے پر فرمائے اور اکثر مفسرين نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔
٦٥۔ ٣اس سے علم نبوت کے عالوه جس سے حضرت موسیٰ عليہ السالم بھی بہره ور تھے،
بعض خاص امور کا علم ہے جس ﷲ ٰ
تعالی نے صرف حضرت خضر کو نوازا تھا ،حضرت
موسی عليہ السالم کے پاس بھی وه علم نہيں تھا۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے بعض صوفيا
ٰ
ٰ
ٰ
دعوی کرتے ہيں کہ ﷲ تعالی بعض لوگوں کو ،جو نبی نہيں ہوتے ،علم الہام سے نوازتا ہے ،جو
بغير استاد کے محض فيض کے سر چشمہ کا نتيجہ ہوتا ہے اور يہ باطنی علم ،شريعت کے
ظاہری علم سے ،جو قرآن و حديث کی صورت ميں موجود ہے ،مختلف بلکہ بعض دفعہ اس
کے مخالف اور معارض ہوتا ہے ليکن استدالل اس لئے صحيح نہيں کہ حضرت خضر کی بابت
تو ﷲ ت ٰ
عالی نے خود ان کے علم خاص ديئے جانے کی وضاحت کر دی ہے ،جب کہ کسی اور
کے لئے ايسی وضاحت کہيں نہيں اگر اس کو عام کر ديا جائے تو پھر ہر شعبده باز اس قسم کا
ٰ
دعوی کر سکتا ہے ،چنانچہ اس طبقے ميں يہ دعوے عام ہی ہيں۔ اس لئے ايسے دعوؤں کی
کوئی حيثيت نہيں۔
ﻗَﺎ َل َ ٗهل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﻫ َْﻞ َاﺗ َّ ِﺒ ُﻌ َﻚ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﺗُ َﻌ ِﻠ ّ َﻤ ِﻦ ِﻣ َّﻤﺎ ﻋُ ِﻠ ّ ْﻤ َﺖ ُر ْﺷﺪً ا 66
اس سے
موسی نے کہا کہ ميں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ مجھے اس نيک علم کو سکھا ديں
ٰ
جو آپ کو سکھايا گيا ہے۔
ﻗَﺎ َل ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ ْﻦ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ َﻊ َﻣ ِﻌ َﻲ َﺻ ْ ًﱪا 67
اس نے کہا آپ ميرے ساتھ ہرگز صبر نہيں کر سکتے۔
ﻂ ِﺑ ٖﻪ ﺧ ْ ًُﱪا 68
َو َﻛ ْﻴ َﻒ ﺗ َْﺼ ِ ُﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ُ ِﲢ ْ
اور جس چيز کو آپ نے اپنے علم ميں ) (١نہ ليا ہو اس پر صبر کر بھی کيسے سکتے ہيں؟
٦٨۔ ١يعنی جس کا پورا علم نہ ہو
ْﴢ َ َكل َا ْﻣ ًﺮا
ﻗَﺎ َل َﺳـ َﺘﺠِ ﺪُ ِ ْ ٓﱐ ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل َﺻﺎﺑ ًِﺮا َّو َﻻ ٓ َاﻋ ِ ْ
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ٰ
موسی نے جواب ديا کہ انشاء ﷲ آپ مجھے صبر کرنے واال پائيں گے اور کسی بات ميں ميں
آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔

ﳾ ٍء َﺣ ٰ ّﱴ ُا ْﺣ ِﺪ َث َ َكل ِﻣﻨْ ُﻪ ِذ ْﻛ ًﺮا ۧ 70
ـــــﻠْ ِ ْﲏ َﻋ ْﻦ َ ْ
ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺎ ِن اﺗ َّ َﺒ ْﻌ َﺘ ِ ْﲏ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴ َٔ
اس نے کہا اچھا اگر آپ ميرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہيں تو ياد رہے کسی چيز کی
نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ ميں خود اس کی نسبت کوئی تذکره نہ کروں۔
ـــــﺎ ِا ْﻣ ًﺮا 71
اﻟﺴ ِﻔ ْﻴﻨَ ِﺔ ﺧ ََﺮﻗَﻬَﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َاﺧ ََﺮ ْﻗﳤَ َﺎ ِﻟ ُﺘ ْﻐ ِﺮ َق َا ْﻫﻠَﻬَﺎ ۚ ﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ﺌ َْﺖ ﺷَ ْﻴ ًٔ
ﻓَﺎﻧ َْﻄﻠَ َﻘﺎ ۪ﱑ ِا َذا َر ِﻛ َﺒﺎ ِﰲ َّ
پھر دونوں چلے ،يہاں تک کہ ايک کشتی ميں سوار ہوئے ،خضر نے اس کے تختے توڑ ديئے،
موسی نے کہا کيا آپ اسے توڑ رہے ہيں کہ کشتی والوں کو ڈبو ديں ،يہ تو آپ نے بﮍی
ٰ
)خطرناک( بات کر دی )(١۔
موسی عليہ السالم کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہيں تھی جس کی بنا پر
٧١۔ ١حضرت
ٰ
خضر نے کشتی کے تختے توڑ ديئے تھے ،اس لئے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے
مطابق اسے نہايت ہولناک کام قرارا ديا۔ امرا کے معنی ہيں الداھيۃ العظيمۃ ،بﮍا ہيبت ناک کام۔
ﻗَﺎ َل َاﻟ َ ْﻢ َا ُﻗ ْﻞ ِاﻧ ََّﻚ ﻟَ ْﻦ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ َﻊ َﻣ ِﻌ َﻲ َﺻ ْ ًﱪا 72
خضر نے جواب ديا ميں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ ديا تھا کہ تو ميرے ساتھ ہرگز صبر نہ
کر سکے گا۔
ُﴪا 73
ﻗَﺎ َل َﻻ ﺗُ َﺆا ِﺧ ْﺬ ِ ْﱐ ِﺑ َﻤﺎ ﻧ َ ِﺴﻴ ُْﺖ َو َﻻ ﺗُ ْﺮ ِﻫ ْﻘ ِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ ْي ﻋ ْ ً
ٰ
موسی نے جواب ديا کہ ميری بھول پر مجھے نہ پکﮍيئے اور مجھے اپنے کام ميں تنگی نہ
ڈاليئے )(١۔
٧٣۔ ١يعنی ميرے ساتھ نرمی کا معاملہ کريں ،سختی کا نہيں۔
ـــــﺎ ﻧُّ ْﻜ ًﺮا 74
ﻓَﺎﻧ َْﻄﻠَ َﻘﺎ ۪ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ﻟَ ِﻘﻴَﺎ ﻏُ ٰﻠ ًﻤﺎ ﻓَ َﻘﺘَ َ ٗهل ۙ ﻗَﺎ َل َاﻗَﺘَﻠْ َﺖ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ َز ِﻛ َّﻴ ًﺔ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ۭ ﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ْﺌ َﺖ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
موسی نے کہا
پھر دونوں چلے ،يہاں تک کہ ايک ) (١لﮍکے کو پايا ،خضر نے اسے مار ڈاال،
ٰ
کہ کيا آپ نے ايک پاک جان کو بغير کسی جان کے عوض مار ڈاال؟ بيشک آپ نے تو بﮍی
ناپسنديده حرکت کی )(٢۔
٧٤۔ ١غالم سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔
٧٤۔ ٢نکرا ،فظيعامنکرا ال يعرف فی الشرع ،،ايسا بﮍا برا کام جس کی شريعت ميں گنجائش نہيں
بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہيں انکر من االمر االول پہلے کام )کشتی کے تختے
توڑنے( سے زياده برا کام۔ اس لئے کہ قتل ،ايسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہيں۔
جبکہ کشتی کے تختے اکھيﮍ دينا ،ايسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کيا جا سکتا ہے ،کيونکہ
موسی عليہ السالم کو جو علم شريعت حاصل تھا ،اس کی رو سے حضرت خضر کا يہ
حضرت
ٰ
کام بہرحال خالف شرع تھا ،جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کيا اور اسے نہايت برا کام
قرار ديا۔
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پاره 16
ﻗَﺎ َل َا ﻟَ ْﻢ َاﻗُ ْﻞ َّ َكل ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ ْﻦ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ َﻊ َﻣ ِﻌ َﻲ َﺻ ْ ًﱪا 75
وه کہنے لگے کہ ميں نے تم سے نہيں کہا تھا کہ تم ميرے ہمراه ره کر ہرگز صبر نہيں کر
سکتے۔
ﳾ ٍء ﺑ َ ْﻌﺪَ ﻫَﺎ ﻓَ َﻼ ﺗ ُٰﺼ ِﺤ ْﺒ ِ ْﲏ ۚ ﻗَﺪْ ﺑَﻠَﻐ َْﺖ ِﻣ ْﻦ َّ ُدل ِ ّ ْﱏ ُﻋ ْﺬ ًرا 76
ﻗَﺎ َل ِا ْن َﺳ َﺎﻟْ ُﺘ َﻚ ﻋ َْﻦ َ ْ
ٰ
موسی )عليہ السالم( نے جواب ديا اگر اب اس کے بعد ميں آپ سے کسی چيز کے بارے ميں
ً
سوال کروں تو بيشک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا ،يقينا آپ ميری طرف سے )حد( عذر )(١
کو پہنچ چکے۔
٧٦۔ ١يعنی اب اگر سوال کروں تو اپنے ساتھ رکھنے کے شرف سے مجھے محروم کر ديں،
مجھے کوئی احتراز نہيں ہوگا ،اس لئے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔
۪ﱑ ِا َذا ٓ َاﺗَ َﻴﺎ ٓ َا ْﻫ َﻞ ﻗَ ْﺮﻳَـ ِۨﺔ ْاﺳـ َﺘ ْﻄ َﻌ َﻤﺎ ٓ َا ْﻫﻠَﻬَﺎ ﻓَ َﺎﺑ َ ْﻮا َا ْن ﻳُّﻀَ ِ ّﻴ ُﻔ ْﻮ ُ َﳘﺎ ﻓَ َﻮ َﺟﺪَ ا ِﻓـﳱْ َﺎ ﺟِ ﺪَ ًارا ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﻳ َّ ْﻨ َﻘ َّﺾ ﻓَ َﺎﻗَﺎ َﻣ ٗﻪ ۭ ﻗَﺎ َل ﻟ َ ْﻮ ِﺷﺌْ َﺖ ﻟَﺘَّﺨ َْﺬ َت ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا

ﻓَﺎﻧ َْﻄﻠَ َﻘﺎ
77
پھر دونوں چلے ايک گاؤں والوں کے پاس آکر ان سے کھانا طلب کيا تو انہوں نے مہمانداری
سے صاف انکار کر ديا ) (١دونوں نے وہاں ايک ديوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی ،اس نے
موسی )عليہ السالم( کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر
اسے ٹھيک اور درست ) (٢کر ديا،
ٰ
اجرت لے ليتے )(٣۔
٧٧۔ ١يعنی يہ بخيلوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے انکار کر ديا ،دراں
حاليکہ مسافروں کو کھانا کھالنا اور مہمان نوازی کرنا ہر شريعت کی اخالقی تعليمات کا اہم
حصہ رہا ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی مہمان نوازی کو ايمان کا تقاضا قرار ديا ہے اور
فرمايا ' جو ﷲ اور يوم آخرت پر ايمان رکھتا ہے ،اسے چاہيے کہ مہمان کی عزت وتکريم
کرے۔
٧٧۔ ٢حضرت خضر نے اس ديوار کو ہاتھ لگايا اور ﷲ کے حکم سے معجزانہ طور پر سيدھی
ہوگئی۔ جيسا کہ صحيح بخاری کی روايت سے واضح ہے۔
٧٧۔ ٣حضرت
موسی عليہ السالم ،جو اہل بستی کے رويے سے پہلے ہی کبيده خاطر تھے،
ٰ
حضرت خضر کے بال معاوضہ احسان پر خاموش نہ ره سکے اور بول پﮍے کہ جب ان بستی
والوں نے ہماری مسافرت ،ضرورت مندی اور شرف وفضل کسی چيز کا بھی لحاظ نہيں کيا تو
يہ لوگ کب اس الئق ہيں کہ ان کے ساتھ احسان کيا جائے۔
ﻗَﺎ َل ٰﮬ َﺬا ِﻓ َﺮ ُاق ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْ ِﻨ َﻚ ۚ َﺳ ُﺎﻧ َ ِﺒ ّﺌ َُﻚ ِﺑ َﺘ ْﺎ ِوﻳْﻞِ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻊ ﻋَّﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺻ ْ ًﱪا 78
اس نے کہا بس يہ جدائی ہے ميرے اور تيرے درميان (١) ،اب ميں تجھے ان باتوں کی اصليت
بھی بتا دونگا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا )(٢
٧٨۔ ١حضرت خضرنے کہا کہ
موسی عليہ السالم ،يہ تيسرا موقعہ ہے کہ تو صبر نہيں کر سکا
ٰ
اور اب خود تيرے کہنے کے مطابق ميں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں۔
٧٨۔ ٢ليکن جدائی سے قبل حضرت خضر نے تينوں واقعات کی حقيقت سے انہيں آگاه اور باخبر
کرنا ضروری خيال کيا تاکہ
موسی عليہ السالم کسی مغالطے کا شکار نہ رہيں اور وه يہ سمجھ
ٰ
ليں کہ علم نبوت اور ہے ،جس سے انہيں نوازا گيا ہے اور بعض اہم امور کا علم اور ہے جو ﷲ
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کی حکمت ومشيت کے تحت ،حضرت خضر کو ديا گيا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے
موسی عليہ
ايسے کام کيے جو علم شريعت کی رو سے جائز نہيں تھے اور اسی لئے حضرت
ٰ
السالم بجا طور پر ان پر خاموش نہيں ره سکے تھے۔ انہی اہم امور کی انجام دہی کی وجہ سے
بعض اہل علم کی رائے ہے کہ حضرت خضر انسانوں ميں سے نہيں تھے اور اسی لئے وه ان
کی نبوت ورسالت يا دالئل کے بيچ ميں نہيں پﮍتے کيونکہ يہ سارے مناصب تو انسانوں کے
ساتھ ہی خاص ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ وه فرشتہ تھے ،ليکن اگر ﷲ ٰ
تعالی اپنے کسی نبی کو بعض
اہم امور سے مطلع کر کے ان کے ذريعے سے کام کروا لے ،تو اس ميں بھی کوئی ناممکن بات
نہيں ہے۔ جب وه صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ ميں نے يہ کام ﷲ کے حکم
سے ہی کئے ہيں تو گو بظاہر وه خالف شريعت ہی نظر آتے ہوں ،ليکن جب ان کا تعلق ہی اہم
امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی حيثيت غير ضروری ہے۔ جيسے تکوينی
احکامات کے تھے کوئی بيمار ہوتا ہے ،کوئی مرتا ہے ،کسی کا کاروبار تباه ہو جاتا ہے،
قوموں پر عذاب آتا ہے ،ان ميں سے بعض کام بعض دفعہ بہ اذن ٰالہی فرشتے ہی کرتے ہيں ،تو
جس طرح يہ امور آج تک کسی کو خالف شريعت نظر نہيں آئے۔ اسی طرح حضرت خضر کے
ذريعے سے و قوع پذير ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چوں کہ اہم امور سے ہے اس لئے
انہيں شريعت کی ترازو ميں تولنا ہی غير صحيح ہے۔ البتہ اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو
ٰ
دعوی ہرگز صحيح اور قابل تسليم نہيں ہوگا جيسا کہ
جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا
حضرت خضر سے منقول ہے کيونکہ حضرت خضر کا معاملہ تو آيت قرآنی سے ثابت ہے ،اس
ٰ
دعوی يا عمل کرے گا ،اس کا انکار الزمی
لئے مجال انکار نہيں۔ ليکن اب جو بھی اس قسم کا
اور ضروری ہے کيونکہ اب وه يقينی ذريعہ علم موجود نہيں ہے جس سے اس کے دعوے اور
عمل کی حقيقت واضح ہو سکے۔
اﻟﺴ ِﻔ ْﻴﻨَ ُﺔ ﻓَ َﲀﻧ َْﺖ ِﻟ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ َﲔ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ﻓَ َﺎ َرد ُّْت َا ْن َا ِﻋ ْﻴﳢَ َﺎ َو َﰷ َن َو َرا ۗ َء ُ ْﱒ َّﻣ ِ ٌ
كل َّ ْايﺧ ُُﺬ ُ َّ
ﰻ َﺳ ِﻔ ْﻴﻨَ ٍﺔ ﻏَ ْﺼ ًﺒﺎ 79
َا َّﻣﺎ َّ
کشتی تو چند مسکينوں کی تھی جو دريا ميں کام کاج کرتے تھے۔ ميں نے اس ميں کچھ توڑ
پھوڑ کا اراده کر ليا کيونکہ ان کے آگے ايک بادشاه تھا جو ہر ايک )صحيح سالم( کشتی کو
جبراً ضبط کر ليتا تھا۔
َو َا َّﻣﺎ اﻟْﻐ ٰ ُُﲅ ﻓَ َﲀ َن َاﺑ َ ٰﻮ ُﻩ ﻣُﺆْ ِﻣﻨَ ْ ِﲔ ﻓَﺨ َِﺸﻴْﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻳُّ ْﺮ ِﻫ َﻘﻬُ َﻤﺎ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎانً َّو ُﻛ ْﻔ ًﺮا ۚ 80

اور اس لﮍکے کے ماں باپ ايمان والے تھے ،ہميں خوف ہوا کہ کہيں يہ انہيں اپنی سرکشی اور
کفر سے عاجز و پريشان نہ کر دے۔
ﻓَ َﺎ َردْانَ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ْﺒ ِﺪﻟَﻬُ َﻤﺎ َرﲠُّ ُ َﻤﺎ ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َز ٰﻛﻮ ًة َّو َا ْﻗ َﺮ َب ُر ْﲪًﺎ 81
اس لئے ہم نے چاہا کہ انہيں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکيزگی واال اور اس
سے زياده محبت اور پيار واال بچہ عنايت فرمائے
َو َا َّﻣﺎ اﻟْﺠِ ﺪَ ُار ﻓَ َﲀ َن ِﻟ ُﻐ ٰﻠ َﻤ ْ ِﲔ ﻳ َ ِﺘ ْﻴ َﻤ ْ ِﲔ ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ َو َﰷ َن َ ْﲢ َﺘ ٗﻪ َﻛ ْ ٌﲋ ﻟَّﻬُ َﻤﺎ َو َﰷ َن َاﺑُ ْﻮ ُ َﳘﺎ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ۚ ﻓَ َﺎ َرا َد َرﺑ ُّ َﻚ َا ْن ﻳ َّ ْﺒﻠُ َﻐﺎ ٓ َا ُﺷﺪَّ ُ َﳘﺎ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ِﺮ َﺟﺎ َﻛ ْ َﲋ ُ َﳘﺎ ڰ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۚ
َو َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠْ ُﺘ ٗﻪ َﻋ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ ْي ۭ ٰذ ِ َكل اتَ ْ ِوﻳْ ُﻞ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﺗ َ ْﺴ ِﻄ ْﻊ ﻋَّﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺻ ْ ًﱪا 82ۄ
ديوار کا قصہ يہ ہے کہ اس شہر ميں دو يتيم بچے ہيں جن کا خزانہ ان کی اس ديوار کے نيچے
دفن ہے ،ان کا باپ بﮍا نيک شخص تھا تو تيرے رب کی چاہت تھی کہ يہ دونوں يتيم اپنی جوانی
کی عمر ميں آکر اپنا يہ خزانہ تيرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال ليں ،ميں نے اپنی
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رائے سے کوئی کام نہيں کيا ) (١يہ تھی اصل حقيقت اور ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر
نہ ہو سکا۔
٨٢۔ ١حضرت خضر کی نبوت کے قائلين کی يہ دوسری دليل ہے جس سے وه نبوت خضر کا
اثبات کرتے ہيں۔ کيونکہ کسی بھی غير نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہيں آتی کہ وه اتنے
اتنے اہم کام کسی اشاره غيبی پر کر دے ،نہ کسی غير نبی کا ايسا اشاره غيبی قابل عمل ہی ہے۔
نبوت خضر کی طرح حيات خضر بھی ايک حلقے ميں مختلف ہے اور حيات خضر کے قائل
بہت سے لوگوں کی مالقاتيں حضرت خضر سے ثابت کرتے ہيں اور پھر ان سے ان کے اب
تک زنده ہونے پر دليل پيش کرتے ہيں ليکن جس طرح حضرت خضر کی زندگی پر کوئی آيت
شرعی نہيں ہے ،اسی طريقے سے لوگوں کے مکاشفات يا حالت بيداری يا نيند ميں حضرت
خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسليم نہيں۔ جب ان کا حليہ ہی معقول ذرائع سے بيان نہيں
کيا گيا ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے؟ اور کيوں کر يقين کيا جا سکتا ہے ،کہ جن
موسی عليہ السالم سے ہی
بزرگوں نے ملنے کے دعوے کئے ہيں ،واقعی ان کی مالقات خضر،
ٰ
ہوئی ہے ،خضر کے نام سے انہيں کسی نے دھوکہ اور فريب نے مبتال نہيں کيا۔
َوﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ْﻦ ِذي اﻟْ َﻘ ْ ﻧﺮ ْ َِﲔ ۭ ُﻗ ْﻞ َﺳ َﺎﺗْﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ِذ ْﻛ ًﺮا ۭ 83

آپ سے ذوالقر نين کا واقعہ يہ لوگ دريافت کر رہے ہيں (١) ،آپ کہہ ديجئے کہ ميں ان کا
تھوڑا سا حال تمہيں پﮍھ کر سناتا ہوں
٨٣۔ ١يہ مشرکين کے اس تيسرے سوال کا جواب ہے جو يہوديوں کے کہنے پر انہوں نے نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم سے کئے تھے ،ذوالقرنين کے لفظی معنی دو سينگوں والے کے ہيں۔ يہ نام
اس لئے پﮍا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سينگ تھے يا اس لئے کہ اس نے مشرق ومغرب
دنيا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کی قرن يعنی شعاع کا مشاہده کيا ،بعض کہتے ہيں کہ
اس کے سر پر بالوں کی دو لٹيں تھيں ،قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہيں۔ يعنی دو لٹوں دو
مينڈھيوں يا ،دو زلفوں واال۔ قديم مفسرين نے بالعموم اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار ديا
ہے جس کی فتوحات کا دائره مشرق ومغرب تک پھيال ہوا تھا )تفصيل کے لئے مالحظہ ہو
تفسير ' ' ترجمان القرآن '۔
ِاانَّ َﻣﻜَّﻨَّﺎ َ ٗهل ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ﳾ ٍء َﺳﺒَ ًﺒﺎ ۙ 84
ﰻ َْ
ہم نے اس زمين ميں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہرچيز کے ) (١سامان بھی عنايت کر ديے
تھے۔
٨٤۔ ١ہم نے اسے ايسے ساز وسامان اور وسائل مہيا کيے ،جن سے کام لے کر اس نے فتوحات
حاصل کيں ،دشمنوں کا غرور خاک ميں ماليا اور ظالم حکمرانوں کو نيست ونابود کيا۔
ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ َﻊ َﺳﺒَﺒًﺎ 85
وه ايک راه کے پيچھے لگا )(١۔
٨٥۔ ١دوسرے سبب کے معنی راستے کے کئے گئے ہيں يا يہ مطلب ہے کہ ﷲ کے ديے ہوئے
وسائل سے مزيد وسائل تيار اور مہيا کئے ،جس طرح ﷲ کے پيدا کرده لوہے سے مختلف قسم
کے ہتھيار اور اسی طرح ديگر خام مواد سے بہت سی اشياء بنائی جاتی ہيں۔
ﱑ ِا َذا ﺑَﻠَ َﻎ َﻣ ْﻐ ِﺮ َب اﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ َو َﺟﺪَ ﻫَﺎ ﺗَﻐ ُْﺮ ُب ِ ْﰲ ﻋَ ْ ٍﲔ َ ِﲪﺌَ ٍﺔ َّو َو َﺟﺪَ ِﻋ ْﻨﺪَ ﻫَﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ڛ ُﻗﻠْﻨَﺎ ﻳٰ َﺬا اﻟْ َﻘ ْ ﻧﺮ ْ َِﲔ ِا َّﻣﺎ ٓ َا ْن ﺗُ َﻌ ِّﺬ َب َوِا َّﻣﺎ ٓ َا ْن ﺗَﺘَّ ِﺨ َﺬ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ُﺣ ْﺴـﻨًﺎ 86
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يہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گيا اور اسے ايک دلدل کے چشمے ميں غروب ہوتا ہوا
پايا ) (١اور اس چشمے کے پاس ايک قوم کو پايا ہم نے فرمايا ) (٢کہ اے ذوالقرنين! يا تو انہيں
تکليف پہنچائے يا ان کے بارے ميں تو کوئی بہترين روش اختيار کرے )(٣۔
٨٦۔١عين سے مراد چشمہ يا سمندر ہے حمثۃ ،کيچﮍ ،دلدل ،وجد )پايا( يعنی دکھايا محسوس کيا
مطلب يہ ہے کہ ذوالقرنين جب مغربی جہت ميں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا ،اس مقام پر پہنچ گيا
جہاں آخری آبادی تھی وہاں گدلے پانی کا چشمہ يا سمندر تھا جو نيچے سے سياه معلوم ہوتا تھا
اسے ايسا محسوس ہوا کہ گويا سورج اس چشمے ميں ڈوب رہا ہے۔ ساحل سمندر سے دور
سے ،جس کے آگے حد نظر تک کچھ نہ ہو ،غروب شمس کا نظاره کرنے والوں کو ايسا
محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر ميں يا زمين ميں ڈوب رہا ہے حاالنکہ وه اپنے مقام آسمان پر
ہی ہوتا ہے۔
٨٦۔ ٢قُ ْلنَا )ہم نے کہا( بذريعہ وحی ،اسی سے بعض علماء نے نبوت پر ثبوت کيا ہے اور جو ان
کی نبوت کے قائل نہيں ہيں ،وه کہتے ہيں کہ اس وقت کے پيغمبر کے ذريعے سے ہم نے اس
سے کہا۔
٨٦۔ ٣يعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختيار دے ديا کہ چاہے تو اسے قتل کرے اور قيدی
بنا لے يا فديہ لے کر بطور احسان چھوڑ دے
ﻗَﺎ َل َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﻇ َ َﲅ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻧ ُ َﻌ ِّﺬﺑ ُ ٗﻪ ُ َّﰒ ﻳُ َﺮ ُّد ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ﻓَ ُﻴ َﻌ ِّﺬﺑُ ٗﻪ ﻋَ َﺬ ًااب ﻧ ُّ ْﻜ ًﺮا 87
اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا ديں گے ) (١پھر وه اپنے پروردگار کی
طرف لوٹايا جائے گا اور وه اسے سخت تر عذاب دے گا
٨٧۔ ١يعنی جو کفر وشرک پر جما رہے گا ،اسے ہم سزا ديں گے يعنی پچھلی غلطيوں پر
مواخذه نہيں ہوگا۔
ُﴪا ۭ 88

َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ َ ٗهل َﺟ َﺰا ۗ َ ۨء اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۚ َو َﺳـﻨَ ُﻘ ْﻮ ُل َ ٗهل ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮانَ ﻳ ْ ً
ہاں جو ايمان الئے اور نيک اعمال کرے اس کے لئے توبدلے ميں بھالئی ہے اور ہم اسے اپنے
کام ميں بھی آسانی کا حکم ديں گے
ُ َّﰒ َاﺗْـ َﺒـ َﻊ َﺳﺒَ ًﺒﺎ 89
پھر وه اور راه کے پيچھے لگا )(١
٨٩۔ ١يعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اختيار کيا۔
ﱑ ِا َذا ﺑَﻠَ َﻎ َﻣ ْﻄ ِﻠ َﻊ اﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ َو َﺟﺪَ ﻫَﺎ ﺗ َْـﻄﻠُ ُﻊ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ٍم ﻟ َّ ْﻢ َ ْﳒ َﻌ ْﻞ ﻟَّﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ َﺎ ِﺳ ْ ًﱰا 90ۙ
يہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ايک ايسی قوم پر نکلتا پايا کہ ان کے
لئے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہيں بنائی )(١
٩٠۔ ١يعنی ايسی جگہ پہنچ گيا جو مشرقی جانب کی آخری آبادی تھی ،اس کو مطلع الشمس کہا
گيا ہے۔ جہاں اس نے ايسی قوم ديکھی جو مکانوں ميں رہنے کے بجائے ميدانوں اور صحراؤں
ميں بسيرا کيے ہوئے ،لباس سے بھی آزاد تھی۔ يہ مطلب ہے کہ ان کے اور سورج کے درميان
کوئی پرده اور اوٹ نہيں تھی۔ سورج ان کے ننگے جسموں پر طلوع ہوتا۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ۭ َوﻗَﺪْ َا َﺣ ْﻄﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ َ َدلﻳْ ِﻪ ﺧ ْ ًُﱪا 91
واقعہ ايسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ ) (١کر رکھا ہے۔
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٩١۔ ١يعنی ذوالقرنين کی بابت ہم نے جو بيان کيا ہے وه اسی طرح ہے کہ پہلے وه انتہائی
مغرب اور پھر انتہائی مشرق ميں پہنچا اور ہميں اس کی تمام صالحيتوں ،اسباب ووسائل اور
ديگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔
ُ َّﰒ َاﺗْ َﺒ َﻊ َﺳﺒَ ًﺒﺎ  92
وه پھر ايک سفر کے سامان ميں لگا )(١۔
٩٢۔ ٢يعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہوگيا۔
اﻟﺴ َّﺪ ْﻳ ِﻦ َو َﺟﺪَ ِﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ ِ َﻤﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ۙ َّﻻ ﻳَ َﲀد ُْو َن ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن ﻗَ ْﻮ ًﻻ 93
ﱑ ِا َذا ﺑَﻠَ َﻎ ﺑ َ ْ َﲔ َّ
يہاں تک کہ جب وه دو ديواروں ) (١کے درميان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ايک ايسی
قوم پائی جو بات سمجھنے کے قريب بھی نہ تھی )(٢
٩٣۔ ١اس سے مراد دو پہاڑ ہيں جو ايک دوسرے کے مقابل تھے ،ان کے درميان کھائی تھی،
جس سے ياجوج و ماجوج ادھر آبادی ميں آ جاتے اور اودھم مچاتے اور قتل وغارت گری کا
بازار گرم کرتے۔
٩٣۔ ٢يعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہيں سمجھتے تھے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ َﺬا اﻟْ َﻘ ْ ﻧﺮ ْ َِﲔ ِا َّن َ ْاي ُﺟ ْﻮ َج َو َﻣ ْﺎ ُﺟ ْﻮ َج ُﻣ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻬ َْﻞ َ ْﳒ َﻌ ُﻞ َ َكل ﺧ َْﺮ ًﺟﺎﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َ ْﲡ َﻌ َﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َﺳﺪًّا 94
انہوں نے کہا اے ذوالقر نين! ) (١ياجوج ماجوج اس ملک ميں )بﮍے بھاری( فسادی (٢) ،ہيں تو
کيا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کرديں؟ )اس شرط پر کہ( آپ ہمارے اور ان کے درميان
ايک ديوار بنا ديں۔
ٰ
٩٤۔ ١ذو القرنين سے يہ خطاب يا تو کسی ترجمان کے ذريعے ہوا ہوگا يا ﷲ تعالی نے
ذوالقرنين کو جو خصوصی اسباب ووسائل مہيا فرمائے تھے ،انہی ميں مختلف زبانوں کا علم
بھی ہو سکتا ہے اور يوں يہ خطاب براه راست بھی ہو سکتا ہے۔
٩٤۔ ٢ياجوج و ماجوج يہ دو قوميں ہيں اور حديث صحيح کے مطابق نسل انسانی ميں سے ہيں
اور ان کی تعداد ،دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے ميں زياده ہوگی اور انہی سے جہنم زياده
بھرے گی )صحيح بخاری(

ـﲏ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َر ِ ّ ْﰊ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻓَ َﺎ ِﻋ ْﻴ ُﻨ ْﻮ ِ ْﱐ ِﺑ ُﻘ َّــﻮ ٍة َا ْﺟ َﻌ ْﻞ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َر ْد ًﻣﺎ ۙ 95
ﻗَﺎ َل َﻣﺎ َﻣﻜَّ ِ ّ ْ
اس نے جواب ديا کہ ميرے اختيار ميں ميرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے ،تم
صرف قوت ) (١طاقت سے ميری مدد کرو۔
٩٥۔ ١قوت سے مراد يعنی تم مجھے تعميراتی سامان اور رجال کار مہيا کرو۔

اﻟﺼﺪَ ﻓَ ْ ِﲔ ﻗَﺎ َل اﻧْ ُﻔﺨ ُْﻮا ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا َﺟ َﻌ َ ٗهل انَ ًرا ۙ ﻗَﺎ َل ٰاﺗ ُْﻮ ِ ْ ٓﱐ ُاﻓْ ِﺮ ْغ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻗ ْﻄ ًﺮا ۭ 96
ٰاﺗ ُْﻮ ِ ْﱐ ُزﺑَ َﺮ اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺪ ۭ َﺣ ٰ ّﱴ ِا َذا َﺳ ٰﺎوى ﺑ َ ْ َﲔ َّ
ميں تم ميں اور ان ميں مضبوط پرده بنا ديتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادريں ال دو۔ يہاں تک کہ
جب ان دونوں پہاڑوں کے درميان ديوار برابر کر دی ) (١تو حکم ديا کہ آگ تيز جالؤ تاوقتيکہ
لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر ديا۔ تو فرمايا ميرے پاس الؤ اس پر پگھال ہوا تانبا ڈال دو
)(٢
٩٦۔ ١يعنی دونوں پہاڑوں کے سروں کے درميان جو خال تھا ،اسے لوہے کی چھوٹی چھوٹی
چادروں سے پر کر ديا۔
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٩٦۔ ٢پگھال ہوا سيسہ ،يا لوہا يا تانبا۔ يعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھال
ہوا لوہا ،تانبا يا سيسہ ڈالنے سے وه پہاڑی دره يا راستہ ايسا مضبوط ہو گيا کہ اسے عبور کر
کے يا توڑ کر ياجوج ماجوج کا ادھر دوسری طرف انسانی آباديوں ميں آنا ناممکن ہوگيا۔
ﻓَ َﻤﺎ ْاﺳ َﻄﺎﻋ ُْﻮٓا َا ْن ﻳ َّ ْﻈﻬ َُﺮ ْو ُﻩ َو َﻣﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻄﺎﻋ ُْﻮا َ ٗهل ﻧ َ ْﻘ ًﺒﺎ 97
پس تو ان ميں اس کے ديوار کے اوپر چﮍھنے کی طاقت تھی اور نہ اس ميں کوئی سوراخ کر
سکتے تھے
ﻗَﺎ َل ٰﮬ َﺬا َر ْ َﲪ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َو ْﻋﺪُ َر ِ ّ ْﰊ َﺟ َﻌ َ ٗهل د ََّﰷ ۗ َء ۚ َو َﰷ َن َو ْﻋﺪُ َر ِ ّ ْﰊ َﺣﻘًّﺎ 98ۭ
کہا يہ سب ميرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب ميرے رب کا وعده آئے گا تو اسے زمين بوس
کر دے گا ) (١بيشک ميرے رب کا وعده سچا ہے۔
٩٨۔ ١يعنی يہ ديوار اگرچہ بﮍی مضبوط بنا دی گئی جس کے اوپر چﮍھ کر اس ميں سوراخ کر
کے ياجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہيں ہے ليکن جب ميرے رب کا وعده آ جائے گا ،تو وه
اسے ريزه ريزه کر کے زمين کے برابر کر دے گا ،اس وعدے سے مراد قيامت کے قريب
ياجوج و ماجوج کا ظہور ہے جيسا کہ احاديث ميں ہے۔ ً
مثال ايک حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم نے اس ديوار کے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قريب ہونے سے تعبير فرمايا )صحيح
بخاری ،نمبر  ٣٣٤٦و مسلم ،نمبر  (٢٢٠٨ايک اور حديث ميں آتا ہے کہ وه ہر روز اس ديوار
کو کھودتے ہيں اور پھر کل کے لئے چھوڑ ديتے ہيں ،ليکن جب ﷲ کی مشيت ان کے باہر
نکلنے کی ہوگی تو پھر وه کہيں گے کل انشا ﷲ اسکو کھو ديں گے اور پھر دوسرے دن وه اس
سے نکلنے ميں کامياب ہو جائيں گے۔ زمين ميں فساد پھيالئيں گے ح ٰتی کے لوگ قلعہ بند ہو
جائيں گے ،يہ آسمانوں پر تير پھينکيں گے جو خون آلوده لوٹيں گے ،باآلخر ﷲ ٰ
تعالی ان کی
گديوں پر ايسا کيﮍا پيدا فرما دے گا جس سے ان کی ہالکت واقع ہو جائے گی۔ صحيح مسلم ميں
عيسی عليہ
نواس بن سمعان کی روايت ميں وضاحت ہے کہ ياجوج و ماجوج کا ظہور حضرت
ٰ
السالم کے نزول کے بعد ان کی موجودگی ميں ہوگا۔ جس سے ان حضرات کی ترديد ہو جاتی
ہے ،جو کہتے ہيں کہ تاتاريوں کا مسلمانوں پر حملہ ،يا منگول ترک جن ميں چنگيز بھی تھا يا
روسی يا چينی قوميں يہی ياجوج و ماجوج ہيں ،جن کا ظہور ہو چکا۔ يا مغربی قوميں ان کا
مصداق ہيں کہ پوری دنيا ميں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ يہ سب باتيں غلط ہيں کيونکہ ان کے غلبے
سے سياسی غلبہ مراد نہيں ہے بلکہ قتل وغارت گری اور زرو وفساد کا وه عارضی غلبہ ہے
جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں ميں نہيں ہوگی ،تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے
سب آن واحد ميں لقمہ اجل بن جائيں گے۔
اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻓَـ َﺠـ َﻤ ْﻌﳯٰ ُ ْﻢ َ ْﲨ ًﻌﺎ 99ۙ
َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ ُﻤ ْﻮ ُج ِ ْﰲ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ َّوﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰲ ُّ
ِٕ
اس دن ہم انہيں آپس ميں ايک دوسرے ميں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ ديں گے اور صور پھونک
ديا جائے گا پس سب کو اکٹھا کرکے ہم جمع کرليں گے
َّو َﻋ َﺮﺿْ ﻨَﺎ َ َهجﲌَّ َ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟ ّ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﻋ ْﺮ َۨﺿﺎ ١٠٠ۙ
ِٕ
اس دن ہم جہنم )بھی( کافروں کے سامنے ال کھﮍا کر ديں گے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﰷﻧ َْﺖ َا ْﻋ ُﻴﳯُ ُ ْﻢ ِ ْﰲ ِﻏ َﻄﺎۗ ٍء َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ْي َو َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َ ْﲰ ًﻌﺎ ١٠١ۧ
جن کی آنکھيں ميری ياد سے پردے ميں تھيں اور )امر حق( سن بھی نہيں سکتے تھے۔
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َاﻓَ َﺤ ِﺴ َﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َا ْن ﻳَّـﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي ِﻣ ْﻦ د ُْو ِ ْ ٓﱐ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ۭ ِاانَّ ٓ َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ َ َهجﲌَّ َ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻧُ ُﺰ ًﻻ ١٠٢
کيا کافر يہ خيال کئے بيٹھے ہيں؟ کہ ميرے سوا وه ميرے بندوں کو اپنا حمايتی بناليں گے؟
)سنو( ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لئے جہنم کو تيار کر رکھا ہے )(١
١٠٢۔ ١حسب ،بمعنی ظن ہے اور عبادی )ميرے بندوں( سے مراد مالئکہ ،مسيح عليہ السالم
اور ديگر صالحين ہيں ،جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے ،اسی طرح شياطين و
جنات ہيں جن کی عبادت کی جاتی ہے اور استفہام زجر وتوبيخ کے ليے ہے۔ يعنی غير ﷲ کے
يہ پجاری کيا يہ سمجھتے ہيں کہ وه مجھے چھوڑ کر اور ميرے بندوں کی عبادت کر کے ان
کی حمايت سے ميرے عذاب سے بچ جائيں گے؟ يہ ناممکن ہے ،ہم نے تو ان کافروں کے لئے
جہنم تيار کر رکھی ہے جس ميں جانے سے ان کو وه بندے نہيں روک سکيں گے جن کی يہ
عبادت کرتے اور ان کو اپنا حمايتی سمجھتے ہيں۔
ْﴪْﻳ َﻦ َا ْ َﲻ ًﺎﻻ ١٠٣ۭ
ُﻗ ْﻞ ﻫ َْﻞ ﻧُﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِاب ْ َﻻﺧ َ ِ
کہہ ديجئے کہ اگر )تم کہو تو( ميں تمہيں بتادوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زياده خسارے ميں
کون ہيں؟
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﺿَ َّﻞ َﺳ ْﻌﳱُ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ُ ْﱒ َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن َاﳖَّ ُ ْﻢ ُ ْﳛ ِﺴـ ُﻨ ْﻮ َن ُﺻ ْﻨ ًﻌﺎ ١٠4
وه ہيں کہ جن کی دنياوی زندگی کی تمام تر کوششيں بےکار ہو گيئں اور وه اسی گمان ميں رہے
کہ وه بہت اچھے کام کر رہے ہيں )(١۔
١٠٤۔ ١يعنی اعمال ان کے ايسے ہيں جو ﷲ کے ہاں ناپسنديده ہيں ،ليکن بزم خويش سمجھتے يہ
ہيں کہ وه بہت اچھے کام کر رہے ہيں۔ اس سے مراد کون ہيں بعض کہتے ہيں ،يہود وانصار
ہيں ،بعض کہتے ہيں مخالفين اور ديگر اہل بدعت ہيں ،بعض کہتے ہيں کہ مشرکين ہيں۔ صحيح
بات يہ ہے کہ آيت عام ہے جس ميں ہر وه فرد اور گروه شامل ہے جس کے اندر مذکوره صفات
ہوں گی۔ آگے ايسے ہی لوگوں کی بابت مزيد سزا دينے کے وعدے بيان کيے جا رہے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو ِﻟ َﻘﺎۗﯨ ٖﻪ ﻓَ َﺤﺒ َِﻄ ْﺖ َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ ﻓَ َﻼ ﻧ ُ ِﻘ ْ ُﲓ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َو ْزانً ١٠٥
ِٕ
ِٕ
يہی وه لوگ ہيں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آيتوں اور اس کی مالقات سے کفر کيا ) (١اس
لئے ان کے اعمال غارت ہوگئے پس قيامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کريں گے )(٢۔
١٠٥۔ ١رب کی آيات سے مراد توحيد کے وه دالئل ہيں جو کائنات ميں پھيلے ہوئے ہيں اور وه
آيات شرعی ہيں اور جو اس نے اپنی کتابوں ميں نازل کيں اور پيغمبروں نے تبليغ وتوضيع کی۔
اور رب کی مالقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوباره جی اٹھنے سے انکار ہے۔
١٠٥۔ ٢يعنی ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر وقيمت نہيں ہوگی يا يہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لئے
ميزان کا اہتمام ہی نہيں کريں گے کہ جس ميں ان کے اعمال تولے جائيں ،اس لئے کہ اعمال تو
خدا کو ايک ماننے والوں کے تولے جائيں گے جن کے نامہ اعمال ميں نيکياں اور برائياں
دونوں ہونگی ،جب کہ ان کے نامہ اعمال نيکيوں سے بالکل خالی ہوں گے جس طرح حديث ميں
آتا ہے کہ ' قيامت والے دن موٹا تازه آدمی آئے گا ،ﷲ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہيں ہوگا جتنا
مچھر کے پر کا ہوتا ہے ،پھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اسی آيت کی تالوت فرمائی۔ )صحيح
بخاری۔ سوره کہف(
ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ُ ْﱒ َ َهجﲌَّ ُ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َّاﲣ َُﺬ ْوٓا ٰاﻳٰ ِ ْﱵ َو ُر ُﺳ ِ ْﲇ ﻫ ُُﺰ ًوا ١٠٦

Page 670 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

حال يہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کيونکہ انہوں نے کفر کيا اور ميری آيتوں اور ميرے رسولوں
کا مذاق اڑا يا۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﰷﻧ َْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ُﺖ اﻟْ ِﻔ ْﺮد َْو ِس ﻧُ ُﺰ ًﻻ ١٠٧ۙ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے کام بھی اچھے کئے يقينا ً ان کے لئے فردوس ) (١کے باغات
کی مہمانی ہے
١٠٧۔ ١جنت الفردوس ،جنت کا سب سے
اعلی درجہ ہے ،اسی لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
ٰ
فرمايا ' جب بھی تم ﷲ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو ،اس لئے کہ وه جنت
اعلی حصہ ہے اور وہيں سے جنت کی نہريں پھوٹتی ہيں ' )البخاری کتاب التوحيد(
کا
ٰ
ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َﻻ ﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮ َن َﻋﳯْ َﺎ ِﺣ َﻮ ًﻻ ١٠٨
جہاں وه ہميشہ رہا کريں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا اراده ہی نہ ہوگا )(١
١٠٨۔  ١يعنی اہل جنت ،جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائيں گے کہ وه اس کے عالوه
کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کريں۔
ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﻮ َﰷ َن اﻟْ َﺒ ْﺤ ُﺮ ِﻣﺪَ ادًا ِﻟ ّ َ ِﳫ ٰﻤ ِﺖ َر ِ ّ ْﰊ ﻟَﻨَ ِﻔﺪَ اﻟْ َﺒ ْﺤ ُﺮ ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن ﺗَ ْﻨ َﻔﺪَ َ ِﳇ ٰﻤ ُﺖ َر ِ ّ ْﰊ َوﻟ َ ْﻮ ﺟِ ْﺌﻨَﺎ ِﺑ ِﻤﺜ ِ ْٖهل َﻣﺪَ دًا ١٠٩
کہہ ديجئے کہ اگر ميرے پروردگار کی باتوں کے ) (١لکھنے کے لئے سمندر سياہی بن جائے
تو وه بھی ميرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا ،گو ہم اسی جيسا
اور بھی اس کی مدد ميں لے آئيں۔
١٠٩۔َ ١کلِ َماَت سے مراد ،ﷲ ٰ
تعالی کا علم محيط ،اس کی حکمتيں اور وه دالئل وبرائين ہيں جو
اس کی واحدنيت پر دال ہيں۔ انسانی عقليں ان سب کا احا طہ نہيں کر سکتيں اور دنيا بھر کے
درختوں کے قلم بن جائيں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر ہوں ،وه سب سياہی
ميں بدل جائيں ،قلم گھس جائيں گے اور سياہی ختم ہو جائے گی ،ليکن رب کے کلمات اور اس
کی حکمتيں ضبط تحرير ميں نہيں آ سکيں گی۔
ُﴩكْ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ َد ِة َرِﺑ ّ ٖ ٓﻪ َا َﺣﺪً ا ١١٠ۧ
َﴩ ِّﻣﺜْﻠُ ُ ْﲂ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ َاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ِا ٰﻟـــﻬ ُ ُْﲂ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻟ َﻘﺎ ۗ َء َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ﻓَﻠْ َﻴ ْﻌ َﻤ ْﻞ َ َﲻ ًﻼ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ َّو َﻻ ﻳ ْ ِ
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ﺑ َ ٌ
آپ کہ ديجئے کہ ميں تو تم جيسا ہی ايک انسان ہوں )) (١ہاں( ميری جانب وحی کی جاتی ہے
کہ سب کا معبود صرف ايک ہی معبود ہے (٢) ،تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی
آرزو ہو اسے چاہيے کہ نيک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت ) (٣ميں کسی کو
شريک نہ کرے۔
١١٠۔ ١اس لئے ميں بھی رب کی باتوں کا احاطہ نہيں کر سکتا۔
١١٠۔ ٢البتہ مجھے يہ امتياز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ اسی وحی کی بدولت ميں نے
اصحاب کہف اور ذوالقرنين کے متعلق ﷲ کی طرف سے نازل کرده وه باتيں بيان کی ہيں جن پر
مرور ايام کی دبيز تہيں پﮍی ہوئی تھيں يا ان کی حقيقت افسانوں ميں گم ہوگئی تھی۔ عالوه ازيں
اس وحی ميں سب سے اہم حکم يہ ديا گيا ہے کہ تم سب کا معبود صرف ايک ہے۔
١١٠۔ ٣عمل صالح وه ہے جو سنت کے مطابق ہو ،يعنی جو اپنے رب کی مالقات کا يقين رکھتا
ہے ،اسے چاہيے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسرا ﷲ کی عبادت ميں کسی کو
شريک نہ ٹھہرائے ،اس لئے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی ضبط اعمال کا سبب ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی
ان دونوں سے ہر مسلمان کو مفوظ رکھے۔
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*ہجرت حبشہ کے واقعات ميں بيان کيا گيا کہ حبشہ کے بادشاه نجاشی اور اس کے مصاحبين
اور امرا کے سامنے جب سوره مريم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی ﷲ نے
پﮍھ کر سنايا تو ان سب کی ڈاڑھياں آنسوؤں سے تر ہوگئيں اور نجاشی نے کہا کہ يہ قرآن اور
عيسی عليہ السالم جو لے کر آئے ہيں ،يہ سب ايک ہی مشعل کی کرنيں ہيں )فتح
حضرت
ٰ
القدير(۔

سورة مريم
)سورة مريم ۔ سوره نمبر  ١٩۔ تعداد آيات (٩٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے۔
ﻛۗﻬٰ ٰﻴﻌ ۗۗﺺ Ǻڗ
کہيعص
ِذ ْﻛ ُﺮ َر ْﲪ َِﺖ َرﺑ ّ َِﻚ َﻋ ْﺒﺪَ ٗﻩ َز َﻛ ِﺮ َّاي Ąڻ
يہ ہے تيرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکريا ) (١پر کی تھی۔
٢۔ ١حضرت زکر يا عليہ السالم ،انبيائے بنی اسرائيل ميں سے ہيں۔ يہ بﮍھئی تھے اور يہی پيشہ
ان کا ذريعہ آمدنی تھا )صحيح مسلم(
ِا ْذ انَ دٰى َرﺑ َّ ٗﻪ ِﻧﺪَ ا ۗ ًء َﺧ ِﻔﻴًّﺎ Ǽ
جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی )(١
٣۔ ١خفيہ دعا اس لئے کی کہ ايک تو يہ ﷲ کو زياده پسند ہے کيونکہ اس ميں تضرع وانابت
اور خشوع وخضوع زياده ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ انہيں بيوقوف نہ قرار ديں کہ يہ بڈھا اب
بﮍھاپے ميں اوالد مانگ رہا ہے جب کہ اوالد کے تمام ظاہری امکانات ختم ہو چکے ہيں۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ َوﻫ ََﻦ اﻟْ َﻌ ْﻈ ُﻢ ِﻣ ِ ّ ْﲏ َوا ْﺷـ َﺘ َﻌ َﻞ َّاﻟﺮْا ُس ﺷَ ﻴْﺒًﺎ َّوﻟ َ ْﻢ اَ ُﻛ ْۢﻦ ﺑِﺪُ ﻋَﺎۗﯨ َﻚ َر ِ ّب ﺷَ ِﻘﻴًّﺎ Ć
ِٕ
کہ اے ميرے پروردگار! ميری ہڈياں کمزور ہوگئی ہيں اور سر بﮍھاپے کی وجہ سے بھﮍک
اٹھا ہے ) (١ليکن ميں کبھی بھی تجھ سے دعا کرکے محروم نہيں رہا )(٢
٤۔ ١يعنی جس طرح لکﮍی آگ سے بھﮍک اٹھتی ہے اسی طرح ميرا سر بالوں کی سفيدی سے
بھﮍک اٹھا ہے مراد ضعف وکبر )بﮍھاپے( کا اظہار ہے۔
٤۔ ٢اور اسی ليے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے اوالد مانگ رہا ہوں۔
َوا ِ ّ ِْﱏ ِﺧ ْﻔ ُﺖ اﻟْ َﻤ َﻮ ِ َاﱄ ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِء ْي َو َﰷﻧ َِﺖ ا ْﻣ َﺮ َا ِ ْﰐ ﻋَﺎ ِﻗ ًﺮا ﻓَﻬ َْﺐ ِ ْﱄ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلﻧ َْﻚ َو ِﻟ ًّﻴﺎ ۙ Ĉ

مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے ) (١ميری بيوی بھی بانجھ ہے پس تو
مجھے اپنے پاس سے ) (٢وارث عطا فرما۔
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٥۔ ١اس ڈر سے مراد يہ ہے کہ اگر ميرا کوئی وارث ميری مسند وعظ وارشاد نہيں سنبھالے گا
تو ميرے قرابت داروں ميں اور تو کوئی اس مسند کا اہل نہيں ہے۔ ميرے قرابت دار بھی تيرے
راستے سے گريز وانحراف نہ اختيار کرليں۔
٥۔ ' ٢اپنے پاس سے ' کا مطلب يہی ہے کہ گو ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہيں ،ليکن تو
اپنے فضل خاص سے مجھے اوالد سے نواز دے۔
ﻳ َّ ِﺮﺛُ ِ ْﲏ َوﻳَ ِﺮ ُث ِﻣ ْﻦ ٰالِ ﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب ڰ َوا ْﺟ َﻌ ْ ُهل َر ِ ّب َر ِﺿﻴًّﺎ Č
جو ميرا بھی وارث ہو اور يعقوب )عليہ السالم( کے خاندان کا بھی جانشين اور ميرے رب! تو
اسے مقبول بنده بنالے۔
اﲰ ٗﻪ َ ْﳛ ٰـﲕ ۙ ﻟ َ ْﻢ َ ْﳒ َﻌ ْﻞ َّ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َ ِﲰ ًّﻴﺎ Ċ
ﴩكَ ِﺑﻐ ٰ ُِۨﲅ ْ ُ
ٰﻳ َﺰ َﻛ ِﺮ َّاي ٓ ِاانَّ ﻧُﺒَ ِ ّ ُ
اے زکريا! ہم تجھے ايک بچے کی خوشخبری ديتے ہيں جس کا نام يح ٰيی ہے ،ہم نے اس سے
پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہيں کيا )(١۔
٧۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجويز فرما ديا
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب َا ٰ ّﱏ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْﱄ ﻏُ ٰ ٌﲅ َّو َﰷﻧ َِﺖ ا ْﻣ َﺮ َا ِ ْﰐ ﻋَﺎ ِﻗ ًﺮا َّوﻗَﺪْ ﺑَﻠَﻐ ُْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻜ َ ِﱪ ِﻋ ِﺘ ًّﻴﺎ Ď
زکريا )عليہ السالم( کہنے لگے ميرے رب! ميرے ہاں لﮍکا کيسے ہوگا ،جب کہ ميری بيوی
بانجھ اور ميں خود بﮍھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں )(١۔
٨۔ ١عَاقِر اس عورت کو بھی کہتے ہيں جو بﮍھاپے کی وجہ سے اوالد جننے کی صالحيت سے
محروم ہو چکی ہو اور اس کو بھی کہتے ہيں جو شروع سے ہی بانجھ ہو۔ يہاں يہ دوسرے معنی
ميں ہی ہے۔ جو لکﮍی سوکھ جائے ،اسے ِعتِيًّا کہتے ہيں۔ مراد بﮍھاپے کا آخری درجہ ہے۔ جس
ميں ہڈياں اکﮍ جاتی ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ ميری بيوی تو جوانی سے ہی بانجھ ہے اور ميں
بﮍھاپے کے آخری درجے پر پہنچ چکا ہوں ،اب اوالد کيسے ممکن ہے؟ کہا جاتا ہے کہ
حضرت زکريا عليہ السالم کی اہليہ کا نام اشاع بنت فاقود بن ميل ہے يہ حضرت حنہ )والده
مريم( کی بہن ہيں۔ ليکن زياده قول صحيح يہ لگتا ہے کہ اشاع بھی حضرت عمران کی دختر ہيں
جو حضرت مريم کے والد تھے۔ يوں حضرت ٰي ٰ
عيسی عليہ السالم
حيی عليہ السالم اور حضرت
ٰ
آپس ميں خالہ زاد بھائی ہيں۔ حديث صحيح سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے )فتح القدير(
ــــــﺎ Ḍ
ﻗَﺎ َل َﻛ ٰﺬ ِ َكل ۚ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ َﻚ ﻫ َُﻮ ﻋَ َ َّﲇ ﻫ ِ ّ ٌَﲔ َّوﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘ ُﺘ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻟ َ ْﻢ ﺗ َُﻚ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ارشاد ہوا کہ وعده اسی طرح ہو چکا ،تيرے رب نے فرما ديا کہ مجھ پر تو يہ بالکل آسان ہے
اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا ميں تجھے پيدا کر چکا ہوں )(١
ٰ
٩۔ ١فرشتوں نے حضرت زکريا کا تعجب دور کرنے کے لئے کہا کہ ﷲ تعالی نے تجھے بيٹا
دينے کا فيصلہ کر ليا ہے جس کے مطابق يقينا ً تجھے بيٹا ملے گا ،اور يہ ﷲ کے لئے قطعا ً
مشکل کام نہيں ہے کيونکہ جب وه تجھے نيست سے ہست کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب
سے ہٹ کر بيٹا بھی دے سکتا ہے۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ْاﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْ ٓﱄ ٰاﻳ َ ًﺔ ۭ ﻗَﺎ َل ٰاﻳ َ ُﺘ َﻚ َا َّﻻ ﺗُ َ ِﳫّ َﻢ اﻟﻨَّ َﺎس ﺛَ ٰﻠ َﺚ ﻟ َ َﻴﺎلٍ َﺳ ِﻮ ًّاي ١0
کہنے لگے ميرے پروردگار ميرے لئے کوئی عالمت مقرر فرما دے ارشاد ہوا کہ تيرے لئے
عالمت يہ ہے کہ باوجود بھال چنگا ہونے کے تين راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔
)(١
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١٠۔ ١راتوں سے مراد ،دن اور رات ہيں اور َس ِويا ًّ کا مطلب ہے بالکل ٹھيک ٹھاک ،تندرست،
يعنی ايسی کوئی بيماری نہيں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے۔ ليکن اس کے باوجود تيری
زبان سے گفتگو نہ ہو سکے تو سمجھ لينا کہ خوشخبری کے دن قريب آ گئے ہيں۔
ﻓَﺨ ََﺮ َج ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ ِاب ﻓَ َﺎ ْو ٰ ٓىح ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َا ْن َﺳـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮا ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة َّوﻋ َِﺸـ ًّﻴﺎ 11
اب زکريا )عليہ السالم( اپنے حجرے ) (١سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آکر انہيں اشاره کرتے
ہيں کہ تم صبح وشام ﷲ ٰ
تعالی کی تسبيح بيان کرو )(٢۔
١١۔ِ ١محْ َراب سے مراد حجره ہے جس ميں وه ﷲ کی عبادت کرتے تھے۔ يہ َحرْ ب سے ہے
جس کے معنی لﮍائی کے ہيں۔ گويا عبادت گاه ميں ﷲ کی عبادت کرنا ايسے ہے گويا وه شيطان
سے لﮍ رہا ہے۔
١١۔ ٢صبح وشام ﷲ کی تسبيح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے۔ يا يہ مطلب ہے کہ دو
وقتوں ميں ﷲ کی تسبيح وتمحيد اور پاکی کا خصوصی اہتمام کرو۔
ﻳٰـ َﻴ ْﺤ ٰـﲕ ُﺧ ِﺬ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﺑ ُﻘ َّﻮ ٍة ۭ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ اﻟْ ُﺤ ْ َﲂ َﺻ ِﺒ ًّﻴﺎ ۙ 12

اے ٰ
يحيی! ميری کتاب ) (١کو مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لﮍکپن ہی سے دانائی
عطا فرما دی )(٢
ٰ
ٰ
١٢۔ ١يعنی ﷲ نے حضرت زکريا عليہ السالم کو يحيی عليہ السالم عطا فرمايا اور جب وه کچھ
بﮍا ہوا ،گو ابھی بچہ ہی تھا ،اس ﷲ نے کتاب کو مضبوطی سے پکﮍنے يعنی اس پر عمل
کرنے کا حکم ديا۔ کتاب سے مراد تورات ہے يا ان پر مخصوص نازل کرده کوئی کتاب ہے جس
کا ہميں علم نہيں۔
١٢۔ُ ٢ح ْکم سے مراد دانائی ،عقل ،شعور ،کتاب ميں درج احکام دين کی سمجھ ،علم وعمل کی
جامعيت يا نبوت سے مراد ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ اس امر ميں کوئی مانع نہيں ہے کہ
حکم ميں يہ ساری ہی چيزيں داخل ہوں۔
َّو َﺣﻨَﺎانً ِ ّﻣ ْﻦ َّ ُدلانَّ َو َز ٰﻛﻮ ًة ۭ َو َﰷ َن ﺗَ ِﻘﻴًّﺎ ۙ 13

اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکيزگی بھی ) (١وه پرہيزگار شخص تھا۔
١٣۔َ ١حنَانًا ،شفقت ،مہربانی ،يعنی ہم نے اس کو والدين اور اقربا پر شفقت ومہربانی کرنے کا
جذبہ اور اسے نفس کی آالئشوں اور گناہوں سے پاکيزگی وطہارت بھی عطا کی۔
َّوځ اﺑ َِﻮ ِ َادلﻳْ ِﻪ َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﺟﺒَّ ًﺎرا ﻋ َِﺼﻴًّﺎ ١4
اور اپنے ماں باپ سے نيک سلوک کرنے واال تھا وه سرکش اور گناه گار نہ تھا )(١
١٤۔ ١يعنی اپنے ماں باپ کی يا اپنے رب کی نافرمانی کرنے واال نہيں تھا۔ اس کا مطلب يہ ہے
کہ اگر کسی کے دل ميں والدين کے لئے شفقت ومحبت کا اور ان کی اطاعت وخدمت اور حسن
سلوک کا جذبہ ﷲ ٰ
تعالی پيدا فرما دے تو يہ اس کا خاص فضل وکرم ہے اور اس کے برعکس
جذبہ يا رويہ ،يہ ﷲ ٰ
تعالی کے فضل خاص سے محرومی کا نتيجہ ہے۔

َو َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﻮ َم ُو ِ َدل َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻤ ْﻮ ُت َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُـ ْﺒ َﻌ ُﺚ َﺣﻴًّﺎ ۧ 15
اس پر سالم ہے جس دن وه پيدا ہوا اور جس دن وه مرے اور جس دن وه زنده کر کے اٹھايا
جائے )(١۔
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١٥۔ ١تين مواقع انسان کے لئے سخت ودہشت ناک ہو تے ہيں١ ،۔ جب انسان رحم مادر سے باہر
آتا ہے٢ ،۔ جب موت کا شکنجہ اسے اپنی گرفت ميں ليتا ہے٣،۔ اور جب اسے قبر سے زنده کر
کے اٹھايا جائے گا تو وه اپنے کو ميدان محشر کی ہولناکيوں ميں گھرا ہوا پائے گا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے
فرمايا کہ ان تينوں جگہوں ميں اس کيلئے ہماری طرف سے سالمتی اور امان ہے۔ بعض اہل
بدعت اس آيت سے يوم والدت پر عيد ميالد "کا جواز ثابت کرتے ہيں ليکن کوئی ان سے
پوچھے تو پھر يوم وفات پر عيد وفات يا عيد ممات "بھی منانی ضروری ہوئی کيونکہ جس طرح
يوم والدت کے ليے سالم ہے يوم وفات کے ليے بھی سالم ہے اگر محض لفظ "سالم "سے عيد
ميالد "کا اثبات ممکن ہے تو پر اسی لفظ سے "عيد وفات "کا بھی اثبات ہوتا ہے ليکن کہاں
وفات کی عيد تو کجا سرے سے وفات وممات ہی کا انکار ہے يعنی وفات نبوی صلی ﷲ عليہ
وسلم کا انکار کر کے نص قرآنی کا تو انکار کرتے ہی ہيں خود اپنے استدالل کی رو سے بھی
آيت کے ايک جز کو تو مانتے ہيں اور اسی آيت کے دوسرے جز سے ان ہی کے استدالل کی
ْض ( 2۔
ْض ْال ِك ٰت ِ
ب َوتَ ْكفُرُوْ نَ بِبَع ٍ
روشنی ميں جو ثابت ہوتا ہے اس کا انکار ہے۔ ( ۭ◌اَفَتُ ْؤ ِمنُوْ نَ بِبَع ِ
البقرة (85:کيا بعض احکام پر ايمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟
ﴍِﻗﻴًّﺎ ۙ 16

َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﰱ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ۘ ِا ِذ اﻧْﺘ َ َﺒ َﺬ ْت ِﻣ ْﻦ َا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ َﻣ َﲀانً َ ْ
اس کتاب ميں مريم کا بھی واقعہ بيان کر۔ جبکہ وه اپنے گھر کے لوگوں سے عليحده ہو کر
مشرقی جانب آئيں
ﻓَ َّﺎﲣ ََﺬ ْت ِﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ ِْﻢ ِﺣ َﺠ ًﺎاب
َﴩا َﺳ ِﻮ ًّاي 17
ڨ ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َﳱْ َﺎ ُر ْو َﺣﻨَﺎ ﻓَﺘَ َﻤﺜ َّ َﻞ ﻟَﻬَﺎ ﺑ َ ً
اور ان لوگوں کی طرف سے پرده کر ليا ) (١پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح )جبرائيل عليہ
السالم( کو بھيجا پس وه اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا )(٢۔
١٧۔ ١يہ عليحدگی اور حجاب )پرده( ﷲ کی عبادت کی غرض سے تھا تاکہ انہيں کوئی نہ
ديکھے اور يکسوئی حاصل رہے يا طہارت حيض کے لئے۔ اور مشرقی مکان سے مراد بيت
المقدس کی مشرقی جانب ہے۔
١٧۔ ٢رُوْ ح سے مراد حضرت جبرائيل عليہ السالم ہيں ،جنہيں کامل انسانی شکل ميں حضرت
مريم کی طرف بھيجا گيا ،حضرت مريم نے جب ديکھا کہ ايک شخص بےدھﮍک اندر آ گيا ہے
تو ڈر گئيں کہ يہ بری نيت سے نہ آيا ہو۔ حضرت جبرائيل عليہ السالم نے کہا ميں وه نہيں ہوں
جو تو گمان کر رہی ہے بلکہ تيرے رب کا قاصد ہوں اور يہ خوشخبری دينے آيا ہوں کہ ﷲ
ٰ
ب صيغہ غائب ہے۔ متکلم کا صيغہ
تعالی تجھے لﮍکا عطا فرمائے گا ،بعض قرائتوں ميں لِيَھَ َ
)جو موجوده قراءت ميں ہے( اس لئے بوال کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے حضرت جبرائيل
عليہ السالم نے ان کے گريبان ميں پھونک ماری تھی جس سے باذن ﷲ ان کو حمل ٹھہر گيا تھا۔
اس لئے ہبہ کا تناسب اپنی طرف منسوب کر ليا۔ يا يہ بھی ہو سکتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی ہی کا قول ہو
ک اَرْ َس ٰل ُ
ت
اور يہاں حکايتًا نقل ہوا ہو۔ اس اعتبار سے تقدير کالم يوں ہوگی۔ )اَ رْ َسلَنِ ْی ،يَقُو ُل لَ َ
ک( 'يعنی ﷲ نے مجھے تيرے لئے يہ پيغام دے کر بھيجا ہے کہ ميں نے
ْک األھ َ
َرسُوْ لِ ْی اِلَي ِ
َب لَ ِ
تيری طرف اپنا قاصد يہ بتالنے کے لئے بھيجا ہے کہ ميں تجھے ايک پاکيزه بچہ عطا کروں گا
'اس طرح حذف اور تقدير کالم قرآن ميں کئی جگہ ہے۔
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﻋ ُْﻮ ُذ ِاب َّﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ِﻣﻨْ َﻚ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺗَ ِﻘﻴًّﺎ 18
يہ کہنے لگيں ميں تجھ سے رحمٰ ن کی پناه مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی ﷲ سے ڈرنے واال ہے۔
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ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ َر ُﺳ ْﻮ ُل َرﺑ ّ ِِﻚ ڰ ِ َﻻﻫ ََﺐ َ ِكل ﻏُ ٰﻠ ًﻤﺎ َز ِﻛ ًّﻴﺎ 19
اس نے جواب ديا کہ ميں تو ﷲ کا بھيجا ہوا قاصد ہوں ،تجھے ايک پاکيزه لﮍکا دينے آيا ہوں۔
َﴩ َّوﻟ َ ْﻢ َاكُ ﺑ َ ِﻐ ًّﻴﺎ 20
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َا ٰ ّﱏ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِ ْﱄ ﻏُ ٰ ٌﲅ َّوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻤ َﺴ ْﺴـ ِ ْﲏ ﺑ َ ٌ
کہنے لگيں بھال ميرے ہاں بچہ کيسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہ لگا اور
نہ ميں بدکار ہوں۔
ﻗَﺎ َل َﻛ ٰﺬ ِ ِكل ۚ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ ِﻚ ﻫ َُﻮ ﻋَ َ َّﲇ ﻫ ِ ّ ٌَﲔ ۚ َو ِﻟﻨَ ْﺠ َﻌ َ ٗ ٓهل ٰاﻳ َ ًﺔ ِﻟّﻠﻨَّ ِﺎس َو َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ ۚ َو َﰷ َن َا ْﻣ ًﺮا َّﻣ ْﻘ ِﻀﻴًّﺎ 2١
اس نے کہا بات تو يہی ہے (١) ،ليکن تيرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وه مجھ پر بہت ہی آسان
ہے ہم تو اسے لوگوں کے لئے ايک نشانی بنا ديں گے ) (٢اور اپنی خاص رحمت ) (٣يہ تو
ايک طے شده بات ہے )(٤۔
٢١۔ ١يعنی يہ بات تو صحيح ہے کہ تجھے مرد سے مقاربت کا کوئی موقع نہيں مال ہے ،جائز
طريقے سے نہ ناجائز طريقے سے۔ جب کہ حمل کے لئے عادتًا يہ ضروری ہے۔
٢١۔ ٢يعنی ميں اسباب کا محتاج نہيں ہوں ،ميرے لئے يہ بالکل آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت
تخليق کے لئے نشانی بنانا چاہتے ہيں۔ اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت
عيسی عليہ السالم کو پيدا کر
کے بغير ،اور تمہاری ماں حوا کو صرف مرد سے پيدا کيا اور اب
ٰ
کے چوتھی شکل ميں بھی پيدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہيں اور وه ہے صرف
عورت کے بطن سے ،بغير مرد کے پيدا کر دينا۔ ہم تخليق کی چاروں صورتوں پر قادر ہيں۔
٢١۔ ٣اس سے مراد نبوت ہے جو ﷲ کی رحمت خاص ہے اور ان کے لئے بھی جو اس نبوت
پر ايمان الئيں گے۔
٢١۔ ٤يہ اسی کالم کا ضميمہ ہے جو جبرائيل عليہ السالم نے ﷲ کی طرف سے نقل کيا ہے۔
يعنی يہ اعجازی تخليق۔ تو ﷲ کے علم اور اس کی قدرت ومشيت ميں مقدر ہے۔
ﻓَـ َﺤ َﻤﻠَ ْﺘ ُﻪ ﻓَﺎﻧْﺘ َ َﺒ َﺬ ْت ِﺑ ٖﻪ َﻣ َﲀانً ﻗَ ِﺼ ًّﻴﺎ 22
پس وه حمل سے ہوگئيں اور اسی وجہ سے وه يکسو ہو کر ايک دور کی جگہ چلی گئيں۔
ﻓَ َﺎ َﺟﺎۗ َءﻫَﺎ اﻟْ َﻤﺨ ُ
َﺎض ِا ٰﱃ ﺟِ ْﺬعِ اﻟﻨَّﺨ َ ِْةل ۚ ﻗَﺎﻟَ ْﺖ ﻳٰﻠَ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ِﻣﺖُّ ﻗَ ْﺒ َﻞ ٰﮬ َﺬا َو ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻧ َ ْﺴـ ًﻴﺎ َّﻣﻨ ْ ِﺴـ ًّﻴﺎ 23
پھر درد زه اسے ايک کھجور کے تنے کے نيچے لے آيا ،بولی کاش! ميں اس سے پہلے ہی مر
گئی ہوتی اور لوگوں کی ياد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی )(١۔
٢٣۔ ١موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ ميں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن
کر سکوں گی ،جب کہ ميری بات کی کوئی تصديق کرنے کے لئے تيار ہی نہيں ہوگا۔ اور يہ
تصور بھی روح فرسا تھا کہ کہاں شہرت ايک عابده وزاہده کے طور پر ہے اور اس کے بعد
لوگوں کی نظروں ميں بدکار ٹھہروں گی۔
ﴎ ًّاي 24
ﻓَﻨَﺎ ٰد َﺎ ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ٓ َا َّﻻ َ ْﲢ َﺰ ِ ْﱐ ﻗَﺪْ َﺟ َﻌ َﻞ َرﺑ ُّ ِﻚ َ ْﲢ َﺘ ِﻚ َ ِ
اتنے ميں اسے نيچے سے ہی آواز دی کہ آزرده خاطر نہ ہو ،تيرے رب نے تيرے پاؤں تلے
ايک چشمہ جاری کر ديا ہے

َوﻫ ّ ُِﺰ ْ ٓي ِاﻟ َ ْﻴ ِﻚ ِﲜ ِْﺬعِ اﻟﻨَّﺨ َ ِْةل ﺗ ُ ٰﺴ ِﻘﻂْ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻚ ُر َﻃ ًﺒﺎ َﺟ ِﻨ ًّﻴﺎ ۡ 25

Page 676 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہال ،يہ تيرے سامنے ترو تازه پکی کھجوريں گرا دے
گا )(١۔
ٰ
٢٥۔َ ١س ِربّا َ چھوٹی نہر يا پانی کا چشمہ۔ يعنی بطور کرامت اور خالف قانون قدرت ،ﷲ تعالی
نے حضرت مريم کے پاؤں تلے پينے کے لئے پانی کا اور کھانے کے لئے ايک سوکھے ہوئے
درخت ميں پکی ہوئے تازه کھجوروں کا انتطام کر ديا۔ آواز دينے والے حضرت جبرائيل عليہ
السالم تھے ،جنہوں نے وادی کے نيچے سے آواز دی اور کہا جاتا ہے کہ َس ِریّ بمعنی سردار
ہے اور اس سے مراد
عيسی عليہ السالم ہيں اور انہی نے حضرت مريم کو نيچے سے آواز دی
ٰ
تھی۔

ﴩ َا َﺣﺪً ا ۙ ﻓَ ُﻘ ْﻮ ِ ْ ٓﱄ ِا ِ ّ ْﱏ ﻧ ََﺬ ْر ُت ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َﺻ ْﻮ ًﻣﺎ ﻓَﻠَ ْﻦ ُا َ ِﳇّ َﻢ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِاﻧ ْ ِﺴـﻴًّﺎ ۚ 26
اﴍ ِ ْﰊ َوﻗَ ّ ِﺮ ْي َﻋ ْﻴﻨًﺎ ۚ ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ ﺗَ َﺮِﻳ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْﺒَ َ ِ
ﻓَ ُ ِﳫ ْﻲ َو ْ َ
اب چين سے کھا پی اور آنکھيں ٹھنڈی رکھ ) (١اگر تجھے کوئی انسان نظر پﮍ جائے تو کہہ
) (٢دينا کہ ميں نے ﷲ رحمان کے نام کا روزه رکھا ہے۔ ميں آج کسی شخص سے بات نہ
کروں گی۔
٢٦۔ ١يعنی کھجوريں کھا ،چشمے کا پانی پی اور بچے کو ديکھ کر آنکھيں ٹھنڈی کر۔
٢٦۔ ٢يہ کہنا بھی اشارے سے تھا ،زبان سے نہيں ،عالوه ازيں ان کے ہاں روزے کا مطلب ہی
کھانے اور بولنے سے پرہيز ہے۔
ــــــﺎ ﻓَ ِﺮ ًّاي 27
ﻓَ َﺎﺗ َْﺖ ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﻮ َﻣﻬَﺎ َ ْﲢ ِﻤ ُ ٗهل ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ َﻤ ْﺮ َ ُﱘ ﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ﺌ ِْﺖ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
عيسی )عليہ السالم( کو لئے ہوئے وه اپنی قوم کے پاس آئيں۔ سب کہنے لگے مريم
اب حضرت
ٰ
تو نے بﮍی بری حرکت کی
ٰ ٓ ُايﺧ َْﺖ ﻫ ُٰﺮ ْو َن َﻣﺎ َﰷ َن َاﺑُ ْﻮ ِك ا ْﻣ َﺮ َا َﺳ ْﻮ ٍء َّو َﻣﺎ َﰷﻧ َْﺖ ُا ُّﻣ ِﻚ ﺑ َ ِﻐﻴًّﺎ 28ڻ
اے ہارون کی بہن! ) (١نہ تو تيرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تيری ماں بدکار تھی
٢٨۔  ١ہارون سے مراد ممکن ہے ان کا کوئی عينی يا عالتی بھائی ہو ،يہ بھی ممکن ہے ہارون
موسی عليہ السالم( ہی ہوں اور عربوں کی طرح ان کی نسبت
سے مراد ہارون رسول )برادر
ٰ
ٰ
اخوت ہارون کی طرف کر دی ،جيسے کہا جاتا ہے،
تقوی وپاکيزگی اور عبادت ميں حضرت
ہارون عليہ السالم کی طرح انہيں سمجھتے ہوئے ،انہيں کی مثل اور مشابہت ميں اخت ہارون
کہا ہو ،اس کی مثاليں قرآن کريم ميں بھی موجود ہيں )ابن کثير(
ﻓَ َﺎﺷَ ﺎ َر ْت ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻛ ْﻴ َﻒ ﻧُ َ ِﳫّ ُﻢ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ِﰲ اﻟْ َﻤﻬْ ِﺪ َﺻ ِﺒ ًّﻴﺎ 29
مريم نے اپنے بچے کی طرف اشاره کيا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھال ہم گود کے بچے سے باتيں
کيسے کريں؟
ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ َﻋ ْﺒﺪُ ٰ ّ ِ
ٰﯩﲏ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َو َﺟ َﻌﻠَ ِ ْﲏ ﻧ َ ِﺒﻴًّﺎ ۙ 30

اهلل ڜ ٰاﺗ ِ َ
بچہ بول اٹھا کہ ميں ﷲ ٰ
تعالی کا بنده ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا
پيغمبر بنايا ) (١ہے
٣٠۔ ١يعنی قضا وقدر ہی ميں ﷲ نے يہ فيصلہ کيا ہوا ہے کہ مجھے کتاب اور نبوت سے
نوازے گا
ﯩﲏ ِاب َّﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َو َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ ِة َﻣﺎ ُد ْﻣ ُﺖ َﺣﻴًّﺎ 31ډ
َّو َﺟ َﻌﻠَ ِ ْﲏ ُﻣ ٰ َﱪ ًﰷ َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ۠ َو َا ْو ٰﺻ ِ ْ
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اور اس نے مجھے بابرکت کيا ہے ) (١جہاں بھی ميں ہوں ،اور اس نے مجھے نماز اور زکوة
کا حکم ديا ہے جب تک بھی ميں زنده رہوں
٣١۔ ١ﷲ کے دين ميں ثابت قدم ،يا ہرچيز ميں زيادتی ،برتری اور کاميابی ميرا مقدر ہے يا
لوگوں کے لئے نافع ،نيکی کے کام کرنے کا حکم دينے واال اور برائی سے روکنے واال۔ )فتح
القدير(
َوځ ا ﺑ َِﻮ ِ َادل ِ ْﰐ ۡ َوﻟ َ ْﻢ َ ْﳚ َﻌﻠْ ِ ْﲏ َﺟﺒَّ ًﺎرا ﺷَ ِﻘﻴًّﺎ 32
اور اس نے مجھے اپنی والده کا خدمت گزار بنايا ہے ) (١اور مجھے سرکش اور بد بخت نہيں
کيا )(٢۔
عيسی عليہ
٣٢۔ ١صرف والده کے ساتھ حسن سلوک کے ذکر سے بھی واضح ہے کہ حضرت
ٰ
عيسی عليہ
السالم کی والدت بغير باپ کے ايک اعجازی شان کی حامل ہے ،ورنہ حضرت
ٰ
لسالم بھی ،حضرت ٰ
يحيی عليہ السالم کی طرح )ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے واال(
کہتے ،يہ نہ کہتے کہ ميں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے واال ہوں۔
٣٢۔ ٢اس کا مطلب يہ ہے کہ جو ماں باپ کا خدمت گزار اور اطاعت شعار نہيں ہوتا ،اس کی
عيسی عليہ السالم نے ساری
فطرت ميں سرکشی اور قسمت ميں بد بختی لکھی ہے ،حضرت
ٰ
گفتگو ماضی کے صيغوں ميں کی ہے حاالں کہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا ،کيونکہ
ابھی تو وه شير خوار بچے ہی تھے۔ يہ اس لئے کہ يہ ﷲ کی تقدير کے اٹل فيصلے تھے کہ گو
ابھی يہ معرض ظہور ميں نہيں آئے تھے ليکن ان کا وقوع اس طرح يقينی تھا جس طرح کے
گزرے ہوئے واقعات شک وشبہ سے باال ہوتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰ ُﲅ ﻋَ َ َّﲇ ﻳ َ ْﻮ َم ُو ِ ْدل ُّت َوﻳ َ ْﻮ َم َا ُﻣ ْﻮ ُت َوﻳ َ ْﻮ َم ُاﺑْ َﻌ ُﺚ َﺣﻴًّﺎ 33
َو َّ
اور مجھ پر ميری پيدائش کے دن اور ميری موت کے دن اور جس دن کہ ميں دوباره زنده کھﮍا
کيا جاؤں گا ،سالم ہی سالم ہے۔
ــﻖ َّ ِاذل ْي ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﻤ َ ُﱰ ْو َن 34
ٰذ ِ َكل ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ۚ ﻗَ ْﻮ َل اﻟْ َﺤ ّ ِ
عيسی بن مريم )عليہ السالم( کا ،يہی ہے وه حق بات جس ميں لوگ شک
يہ ہے صحيح واقعہ
ٰ
شبہ ميں مبتال ہيں )(١
عيسی عليہ السالم صفت کئے گئے تھے نہ کہ
٣٤۔ ١يعنی يہ ہيں وه صفات ،جن سے حضرت
ٰ
ٰ
نصاری نے حد سے گزر کر ان کے بارے ميں باور کرائيں اور نہ
ان صفات کے حامل ،جو
ايسے ،جو يہوديوں نے کمی کی اور نقص نکالنے سے کام ليتے ہوئے ان کی بابت کہا۔ اور يہی
حق بات ہے۔ جس ميں لوگ خواه مخواه شک کرتے ہيں۔

َﻣﺎ َﰷ َن ِ ٰ ّ ِهلل َا ْن ﻳَّـﺘَّ ِﺨ َﺬ ِﻣ ْﻦ َّو َ ٍدل ۙ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤـﻨَ ٗﻪ ۭ ِا َذا ﻗَ ٰ ٓﴣ َا ْﻣ ًﺮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن ۭ 35
ﷲ ٰ
تعالی کے لئے اوالد کا ہونا الئق نہيں ،وه بالکل پاک ذات ہے ،وه تو جب کسی کام کے سر
انجام دينے کا اراده کرتا ہے تو اسے کہہ ديتا ہے کہ ہو جا ،وه اسی وقت ہو جاتا ہے )(١۔
٣٥۔ ١جس ﷲ کی يہ شان اور قدرت ہو اسے بھال اوالد کی کيا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح اس
کے لئے بغير باپ کے پيدا کر دينا کون سا مشکل امر ہے۔ گويا جو ﷲ کے لئے اوالد ثابت
عيسی عليہ السالم کی اعجازی والدت سے انکار کرتے ہيں ،وه دراصل
کرتے ہيں يا حضرت
ٰ
ﷲ کی قدرت وطاقت کے منکر ہيں۔
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ﴏ ٌاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٌﲓ 36
َوا َِّن ٰ ّ َ
اهلل َر ِ ّ ْﰊ َو َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ُﻩ ۭ ٰﮬ َﺬا ِ َ
ميرا اور تم سب کا پروردگار صرف ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے۔ تم سب اسی کی عبادت کرو ،يہی سيدھی
راه ہے۔
ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠَ َﻒ ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ُاب ِﻣ ْۢﻦ ﺑَﻴْﳯِ ِ ْﻢ ۚ ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ َّ ِ
ـذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ َّﻣ ْﺸﻬَ ِﺪ ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ 37
پھر يہ فرماتے آپس ميں اختالف کرنے لگے (١) ،پس کافروں کے لئے ' ويل ' ہے ايک بﮍے
)سخت( دن کی حاضری سے )(٢۔
٣٧۔  ١يہاں االحزاب سے مراد کتاب کے فرقے اور خود عيسائيوں کے فرقے ہيں۔ جنہوں نے
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں باہم اختالف کيا۔ يہود نے کہا کہ وه جادوگر اور
حضرت
ٰ
يوسف نجار کے بيٹے ہيں نصا ٰ
ری کے ايک فرقے نے کہا کہ وه ابن ﷲ ہيں۔ )کيتھولک( فرقے
ُ
نے کہا وه
ثالث ثَ َالثلَ ِۃ)تين خداؤں ميں سے تيسرے( ہيں اور تيسرے فرقے يعقوبيہ )آرتھوڈکس(
نے کہا ،وه ﷲ ہيں۔ پس يہوديوں نے تفريط اور تقصير کی عيسائيوں نے افراط وغلو )اليسرا
لتفاسير ،فتح القدير(
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں اس طرح اختالف اور
٣٧۔ ٢ان کافروں کے لئے جنہوں نے
ٰ
افراط کا ارتکاب کيا ،قيامت والے دن جب وہاں حاضر ہوں گے ،ہالکت ہے۔
ﴫ ۙﻳ َ ْﻮ َم َ ْايﺗ ُْﻮﻧَﻨَﺎ ٰﻟ ِﻜ ِﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 38
َا ْ ِﲰ ْﻊ ﲠِ ِ ْﻢ َو َاﺑْ ِ ْ
کيا خوب ديکھنے سننے والے ہونگے اس دن جبکہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے (١) ،ليکن
آج تو يہ ظالم لوگ صريح گمراہی ميں پﮍے ہوئے ہيں
٣٨۔ ١يہ تعجب کے صيغے ہيں يعنی دنيا ميں تو يہ حق کے ديکھنے اور سننے سے اندھے اور
بہرے رہے ليکن آخرت ميں يہ کيا خوب ديکھنے اور سننے والے ہونگے؟ ليکن وہاں يہ ديکھنا
سننا کس کام کا؟
ﴤ ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ۘ َو ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﻏَ ْﻔ َ ٍةل َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 39
ﴪ ِة ِا ْذ ُﻗ ِ َ
َو َاﻧْ ِﺬ ْر ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﺤ ْ َ
تو انہيں اس رنج و افسوس کے دن ) (١کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا ديا جائے گا )(٢
اور يہ لوگ غفلت اور بے ايمانی ميں ہی ره جائيں گے۔
٣٩۔ ١روز قيامت کو يوم حسرت کہا ،اس لئے کہ اس روز سب ہی حسرت کريں گے۔ بدکار
حسرت کريں گے کہ کاش انہوں نے برائياں نہ کی ہوتيں اور نيکوکار اس بات پر حسرت کريں
گے کہ انہوں نے اور زياده نيکياں کيوں نہيں کمائيں؟
٣٩۔ ٢يعنی حساب کتاب کر کے صحيفے لپيٹ ديئے جائيں گے اور جنتی جنت ميں اور جہنمی
جہنم ميں چلے جائيں گے۔ حديث ميں آتا ہے کہ اس کے بعد موت کو ايک مينڈھے کی شکل ميں
اليا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درميان کھﮍا کر ديا جائے گا ،جنتيوں اور دوزخيوں
دونوں سے پوچھا جائے گا ،اسے پہچانتے ہو ،يہ کيا ہے؟ وه کہيں گے ،ہاں يہ موت ہے پھر ان
کے سامنے اسے ذبح کر ديا جائے گا اور اعالن کر ديا جائے گا کہ اہل جنت! تمہارے لئے
جنت کی زندگی ہميشہ کے لئے ہے ،اب موت نہيں آئے گی۔ دوزخيوں سے کہا جائے گا۔ اے
دوزخيو! تمہارے لئے دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ اب موت نہيں آئے گی )صحيح بخاری(

ِاانَّ َ ْﳓ ُﻦ ﻧَ ِﺮ ُث ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣ ْﻦ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َوِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 40
خود زمين کے اور تمام زمين والوں کے وارث ہم ہی ہونگے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا
کر الئے جائيں گے۔
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َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ڛ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﺻ ِّﺪﻳْﻘًﺎ ﻧ َّ ِﺒﻴًّﺎ 41
اس کتاب ميں ابراہيم )عليہ السالم( کا قصہ بيان کر ،بيشک وه بﮍی سچائی والے پيغمبر تھے
)(١۔
٤١۔ ١صديق صدق )سچائی سے مبالغے کا صيغہ ہے۔ بہت راست باز ،يعنی جس کے قول
وعمل ميں مطابقت اور راست بازی اس کا شعار ہو۔ صديقيت کا يہ مقام ،نبوت کے بعد سب سے
ٰ
اعلی ہے ہر نبی اور رسول بھی اپنے وقت کا سب سے بﮍا راست باز اور صداقت شعار ہوتا
ہے ،اس لئے وه صديق بھی ہوتا ہے۔ تاہم ہر صديق ،نبی نہيں ہوتا۔ قرآن کريم ميں حضرت مريم
ٰ
تقوی وطہارت اور راست بازی ميں بہت
کو صديقہ کہا گيا ہے جس کا مطلب يہ ہے کہ وه
اونچے مقام پر فائز تھيں تاہم نبيہ نہيں تھيں۔ امت محمديہ ميں بھی صديقين ہيں۔ اور ان ميں سر
فہرست حضرت ابو بکر صديق رضی ﷲ ہيں جو انبياء کے بعد امت ميں خير البشر تسليم کئے
ض َی ٰ ّ
ﷲُ َع ْنہُ۔
گئے ہيں۔ َر ِ
ــــــــﺎ 42
ﴫ َو َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ َﻋ ْﻨ َﻚ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ ِﻟ َﻢ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ َﻣﺎ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻊ َو َﻻ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان! آپ ان کی پوجا پاٹ کيوں کر رہے ہيں جو نہ
سنيں نہ ديکھيں؟ نہ آپ کو کچھ بھی فائده پہنچا سکيں۔
ﴏ ًاﻃﺎ َﺳ ِﻮ ًّاي 43
ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ ِا ِ ّ ْﱏ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ِ ْﱐ ِﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ َ ْايﺗِ َﻚ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ْﻌ ِ ْ ٓﲏ َا ْﻫ ِﺪكَ ِ َ
ميرے مہربان باپ! آپ ديکھيے ميرے پاس وه علم آيا ہے جو آپ کے پاس آيا ہی نہيں (١) ،تو
آپ ميری ہی مانيں ميں بالکل سيدھی راه کی طرف آپ کی رہبری کروں گا )(٢۔
٤٣۔ ١جس سے مجھے ﷲ کی معرفت اور اس کا يقين حاصل ہوا ،بعث بعد الموت اور غير ﷲ
کے پجاريوں کے لئے دائمی عذاب کا علم ہوا۔
٤٣۔ ٢جو آپ کی سعادت کو ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گی۔
ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ َﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒ ِﺪ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ۭ ِا َّن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ َﰷ َن ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ﻋ َِﺼ ًّﻴﺎ 44
ميرے ابا جان آپ شيطان کی پرستش سے باز آجائيں شيطان تو رحم و کرم والے ﷲ ٰ
تعالی کا بﮍا
ہی نافرمان ہے )(١۔
٤٤۔ ١يعنی شيطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے سے آپ جو ايسے بتوں کی پرستش
کرتے ہيں جو سننے اور ديکھنے کی طاقت رکھتے ہيں نہ نفع نقصان پہنچانے کی قدرت ،تو يہ
دراصل شيطان ہی کی پرستش ہے۔ جو ﷲ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی ﷲ کا نافرمان بنا
کر ان کو اپنے جيسا بنانے پر تال رہتا ہے۔
ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف َا ْن ﻳ َّ َﻤ َّﺴ َﻚ ﻋَ َﺬابٌ ِ ّﻣ َﻦ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻟﻠ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ َو ِﻟﻴًّﺎ 45
ابا جان! مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہيں آپ پر کوئی عذاب ٰالہی نہ آپﮍے کہ آپ شيطان کے
ساتھی بن جائيں )(١
٤٥۔ ١اگر آپ اپنے شرک وکفر پر باقی رہے اور اسی حال ميں آپ کو موت آ گئی ،تو عذاب
ٰالہی سے آپ کو کوئی نہيں بچا سکے گا۔ يا دنيا ميں ہی آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائيں اور
شيطان کے ساتھی بن کر ہميشہ کے لئے رانده بارگاه ٰالہی ہو جائيں۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم
نے اپنے باپ کے ادب واحترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے ،نہايت شفقت
اور پيار کے لہجے ميں باپ کو توحيد کا وعظ سنايا ،ليکن توحيد کا سبق کتنے ہی شريں اور
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نرم لہجے ميں بيان کيا جائے ،مشرک کے لئے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ
نے اس نرمی اور پيار کے جواب ميں نہايت درشتی اور تلخی کے ساتھ موحد بيٹے کو کہا اگر
تو ميرے معبودوں سے روگردانی کرنے سے باز نہ آيا تو ميں تجھے سنگسار کردوں گا۔
َـﱵ ٰ ٓ ِاي ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ۚ ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﺗَﻨْﺘَ ِﻪ َ َﻻ ْر ُﲨَـﻨَّ َﻚ َو ْاﳗ ُْﺮ ِ ْﱐ َﻣ ِﻠ ًّﻴﺎ 46
ﻗَﺎ َل َا َرا ِﻏ ٌﺐ َاﻧ َْﺖ َﻋ ْﻦ ٰا ِﻟــﻬ ِ ْ
ِٕ
اس نے جواب ديا کہ اے ابراہيم! کيا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے۔ سن اگر تو
باز نہ آيا تو ميں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا ،جا ايک مدت دراز تک مجھ سے الگ ره
)(١۔
٤٦۔ ١دراز مدت ،ايک عرصہ۔ دوسرے معنی اس کے صحيح وسالم کے کئے گئے ہيں۔ يعنی
مجھے ميرے حال پر چھوڑ دے ،کہيں مجھ سے اپنے ہاتھ پير نہ تﮍوا لينا۔
ﻗَﺎ َل َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ۚ َﺳ َﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َ َكل َر ِ ّ ْﰊ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِ ْﰊ َﺣ ِﻔﻴًّﺎ 47
کہا اچھا تم پر سالم ہو ) (١ميں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا
) (٢وه مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔
٤٧۔ ١يہ سالم دعايہ نہيں ہے جو ايک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطب
کا اظہار ہے جيسے ) ﱠواِ َذا خَاطَبَھُ ُم ْال ٰج ِھلُوْ نَ قَالُوْ ا َس ٰل ًما( 25۔ الفرقان' (63:جب بےعلم لوگ ان
سے باتيں کرتے ہيں تو وه کہہ ديتے ہيں کہ سالم ہے ' اس ميں اہل ايمان اور بندگان ٰالہی کا
طريقہ بتاليا گيا ہے۔
٤٧۔ ٢يہ اس وقت کہا جب حضرت ابراہيم عليہ السالم کو مشرک کے لئے مغفرت کی دعا
کرنے کی ممانعت کا علم نہيں تھا ،جب يہ علم ہوا تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر ديا ) َو َما
َكانَ ا ْستِ ْغفَا ُر اِب ْٰر ِھ ْي َم ِالَبِ ْي ِه اِ ﱠال ع َْن ﱠموْ ِع َد ٍة ﱠو َع َدھَآ اِيﱠاهُ ۚ◌ فَلَ ﱠما تَـبَيﱠنَ لَهٗ ٓ اَنﱠهٗ َع ُد ﱞو ﱢ ٰ ّ ِ تَبَ ﱠراَ ِم ْنهُ ۭ◌ اِ ﱠن اِب ْٰر ِھ ْي َم
َالَ ﱠواهٌ َحلِ ْي ٌم ( 9۔ التوبہ(114:
َو َا ْﻋ َ ِﱱﻟُ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو َا ْدﻋ ُْﻮا َر ِ ّ ْﰊ ڮ َﻋ ٰ ٓﴗ َا َّﻻ ٓ اَ ُﻛ ْﻮ َن ﺑِﺪُ ﻋَﺎۗ ِء َر ِ ّ ْﰊ ﺷَ ِﻘﻴًّﺎ 48
ميں تو تمہيں بھی اور جن جن کو تم ﷲ ٰ
تعالی کے سوا پکارتے ہو انہيں بھی سب کو چھوڑ رہا
ہوں۔ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا ،مجھے يقين ہے کہ ميں اپنے پروردگار سے
دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ا ْﻋ َ َﱱﻟَﻬ ُْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۙ َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗ ٓهل ِا ْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب ۭ َو ُ ًّالك َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻧ َ ِﺒﻴًّﺎ 49
جب ابراہيم )عليہ السالم( ان سب کو اور ﷲ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم
نے انہيں اسحاق و يعقوب )عليہما السالم( عطا فرمائے (١) ،اور دونوں کو نبی بنا ديا۔
٤٩۔ ١حضرت يعقوب عليہ السالم ،حضرت اسحاق عليہ السالم کے بيٹے يعنی حضرت ابراہيم
عليہ السالم کے پوتے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کا ذکر بھی بيٹے کے ساتھ اور بيٹے ہی کی طرح
کيا۔ مطلب يہ ہے کہ جب ابراہيم عليہ السالم توحيد ٰالہی کی خاطر باپ کو ،گھر کو اور اپنے
پيارے وطن کو چھوڑ کر بيت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے ،تو ہم نے انہيں اسحاق ويعقوب
عليہما السالم سے نوازا تاکہ ان کی انس ومحبت ،باپ کی جدائی کا صدمہ بھال دے۔
َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ِﺘﻨَﺎ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻟ َﺴ َﺎن ِﺻﺪْ ٍق ﻋَ ِﻠ ًّﻴﺎ ۧ 50

اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتيں ) (١عطا فرمائيں اور ہم نے ان کے ذکر جميل کو
بلند درجے کا کر ديا )(٢۔
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٥٠۔١يعنی نبوت کے عالوه بھی اور بہت سی رحمتيں ہم نے انہيں عطا کيں ،مثال مال مزيد اوالد
اور پھر اسی سلسلہ نسب ميں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا يہ سب سے
بﮍی رحمت تھی جو ان پر ہوئی اسی ليے حضرت ابراہيم عليہ السالم ابو االنبيا کہالتے ہيں۔
٥٠۔ ٢لسان صدق سے مراد ثنائے حسن اور ذکر جميل ہے لسان کی اضافت صدق کی طرف کی
اور پھر اس کا وصف علو بيان کيا جس سے اس طرف اشاره کر ديا کہ بندوں کی زبانوں پر جو
ان کا ذکر جميل رہتا ہے ،تو وه واقعی اس کے مستحق ہيں۔ چنانچہ ديکھ ليجئے کہ تمام ديگر
مذاہب کو ماننے والے بلکہ مشرکين بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم اور ان کی اوالد کا تذکره
بﮍے اچھے الفاظ ميں اور نہايت ادب واحترام سے کرتے ہيں۔ يہ نبوت واوالد کے بعد ايک اور
انعام ہے جو ہجرت فی سبيل ﷲ کی وجہ سے انہيں حاصل ہوا۔
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ۡ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ُﻣ ْﺨﻠَ ًﺼﺎ َّو َﰷ َن َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻧ َّ ِﺒﻴًّﺎ 51
موسی )عليہ السالم( کا ذکر ،جو چنا ہوا ) (١اور رسول اور نبی تھا
اس قرآن ميں
ٰ
مجتبی اور مختار،چاروں الفاظ کا مفہوم ايک ہے يعنی رسالت وپيامبری
مصطفی،
٥١۔١مخلص،
ٰ
ٰ
کے ليے چنا ہوا پسنديده شخص رسول بمعنی مرسل ہے )بھيجا ہوا( اور نبی کے معنی ﷲ کا
پيغام لوگوں کو سنانے واال يا وحی الہٰی کی خبر دينے واال تاہم مفہوم دونوں کا ايک ہے کہ ﷲ
جس بندے کو لوگوں کی ہدايت ورہنمائی کے لئے چن ليتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نوازتا
ہے ،اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قديم سے اہل علم ميں ايک بحث يہ چلی آ رہی ہے
کہ آيا کہ ان دونوں ميں فرق ہے يا نہيں؟ اگر ہے تو وه کيا ہے؟ فرق کرنے والے بالعموم کہتے
ہيں کہ صاحب شريعت يا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پيغمبر اپنی سابقہ
پيغمبر کی کتاب يا شريعت کے مطابق ہی لوگوں کو ﷲ کا پيغام پہنچاتا رہا ،وه صرف نبی ہے،
رسول نہيں۔ تاہم قرآن کريم ميں ان کا اطالق ايک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ مقابلہ
کرنے والے بھی آئے ہيں ،مثالً سورة الحج آيت  ٥٢ميں۔ ْْ◌
َوانَ َدﻳْ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﺟﺎ ِﻧ ِﺐ ُّ
اﻟﻄ ْﻮ ِر ْ َاﻻﻳْ َﻤ ِﻦ َوﻗَ َّﺮﺑْ ٰﻨ ُﻪ َ ِﳒ ًّﻴﺎ 52
ہم نے اسے طور کی دائيں جانب سے آواز کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قريب کر ليا۔
َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪﺘِﻨَﺎ ٓ َاﺧَﺎ ُﻩ ﻫ ُٰﺮ ْو َن ﻧ َ ِﺒﻴًّﺎ 53
اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمايا

َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ ۡ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﺻﺎ ِد َق اﻟْ َﻮ ْﻋ ِﺪ َو َﰷ َن َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻧ َّ ِﺒﻴًّﺎ ۚ 54
اس کتاب ميں اسماعيل )عليہ السالم( کا واقعہ بھی بيان کر ،وه بﮍا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا
بھی رسول اور نبی۔
َو َﰷ َن َ ْاي ُﻣ ُﺮ َاﻫ َ ْٗهل ِاب َّﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َو َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ ِة ۠ َو َﰷ َن ِﻋ ْﻨﺪَ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ َﻣ ْﺮ ِﺿ ًّﻴﺎ 55
وه اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوة کا حکم ديتا تھا ،اور تھا بھی اپنے پروردگار کی
بارگاه ميں پسنديده اور مقبول۔
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِا ْد ِرﻳ َْﺲ ۡ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﺻ ِّﺪﻳْ ًﻘﺎ ﻧ َّ ِﺒﻴًّﺎ 56ڎ
اور اس کتاب ميں ادريس )عليہ السالم( کا بھی ذکر کر ،وه بھی نيک کردار پيغمبر تھا۔
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َّو َرﻓَ ْﻌ ٰﻨ ُﻪ َﻣ َﲀانً ﻋَ ِﻠ ًّﻴﺎ 57
ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا ليا )(١
٥٧۔ ١حضرت ادريس عليہ السالم ،کہتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السالم کے بعد پہلے نبی تھے
اور حضرت نوح عليہ السالم کے يا ان کے والد کے دادا تھے ،انہوں نے ہی سب سے پہلے
کپﮍے سيئے ،بلندی مکان سے مراد؟ بعض مفسرين نے اس کا مفہوم ُرفِ َع اِلَی ال ﱠس َمآ ِء سمجھا ہے
کہ حضرت عيسیٰ عليہ السالم کی طرح انہيں بھی آسمان پر اٹھا ليا گيا ليکن قرآن کے الفاظ اس
مفہوم کے لئے صاف نہيں ہيں اور کسی صحيح حديث ميں بھی يہ بيان نہيں ہوا۔ البتہ اسرائيلی
روايات ميں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اثبات کے لئے
کافی نہيں۔ اس لئے زياده صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبے کی وه بلندی
ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہيں عطا کی گئی۔ وﷲ اعلم
ۗ
ِﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۡ َو ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﻫَﺪَ ﻳْﻨَﺎ َوا ْﺟﺘَ َﺒﻴْﻨَﺎ ۭ ِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ُﺖ
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َاﻧْ َﻌ َﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّﺒ ٖ ّ َِﲔ ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِﺔ ٰا َد َم ۤ َو ِﻣ َّﻤ ْﻦ َ َﲪﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﻧ ُْﻮحٍ ۡ َّو ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِﺔ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوا ْ َ
َّاﻟﺮ ِٕ ْ ٰﲪ ِﻦ ﺧ َُّﺮ ْوا ُﲭَّﺪً ا َّوﺑُ ِﻜﻴًّﺎ 58۞}اﻟﺴﺠﺪە{
ہم نے نوح )عليہ السالم( کے ساتھ کشتی ميں چﮍھا ليا تھا ،اور اوالد ابراہيم و يعقوب سے اور
ہماری طرف سے راه يافتہ اور ہمارے پسنديده لوگوں ميں سے۔ ان کے سامنے جب ﷲ رحمان
کی آيتوں کی تالوت کی جاتی تھی يہ سجده کرتے روتے گﮍ گﮍاتے گر پﮍتے تھے )(١۔
٥٨۔ ١گويا ﷲ کی آيات کو سن کر وجد کی کيفيت کا طاری ہو جانا اور عظمت ٰالہی کے آگے
سجده ريز ہو جانا ،بندگان ٰالہی کی خاص عالمت ہے۔ سجده تالوت کی مسنوں دعا يہ ہے ) َو
ص ﱠو َرهَُ ،و َش ﱠ
ص َرهَ بِ َحوْ لِ ِہ َو قُ ﱠوتِ ِہ( )ابو داؤد ،ترمذی ،نسائی۔
ق َس ْم َعہُ َو بَ َ
َس َج َد َو جْ ِھ َی لِلﱠ ِذیْ َخلَہَُ ،و َ
بحالہ مشکوة ،باب سجود القرآن( بعض روايات ميں اضافہ ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َواﺗَّـ َﺒ ُﻌﻮا اﻟﺸَّ ﻬ َٰﻮ ِت ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳَﻠْ َﻘ ْﻮ َن ﻏَﻴًّﺎ ۙ 59

ﻓَﺨَـﻠَ َﻒ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ َﺧﻠْ ٌﻒ َاﺿَ ﺎ ُﻋﻮا َّ
پھر ان کے بعد ايسے اطاعت نہ کرنے والے پيدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور
نفسانی خواہشوں کے پيچھے پﮍ گئے ،سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا )(١
٥٩۔ ١انعام يافتہ بندگان ٰالہی کا تذکره کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کيا جا رہا ہے ،جو ان کے
برعکس ﷲ کے احکام سے غفلت واعراض کرنے والے ہيں۔ نماز ضائع کرنے سے مراد يا تو
بالکل نماز کا ترک ہے جو کفر ہے يا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے يعنی وقت پر نماز نہ
پﮍھنا ،جب جی چاہا ،نماز پﮍھ لی ،يا بال عذر اکٹھی کر کے پﮍھنا کبھی دو ،کبھی چار ،کبھی
ايک اور کبھی پانچوں نمازيں۔ يہ بھی تمام صورتيں نماز ضائع کرنے کی ہيں جس کا مرتکب
سخت گناه گار اور آيت ميں بيان کرده وعيد کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ غيا کے معنی ہالکت ،انجام
بد کے ہيں يا جہنم کی ايک وادی کا نام ہے۔

ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ اتَ َب َو ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤـﺎ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن اﻟْ َﺠـﻨَّ َﺔ َو َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﺷَ ـ ْﻴــــــًٔﺎ ۙ 60
ِٕ
بجز ان کے جو توبہ کرليں اور ايمان الئيں اور نيک عمل کريں۔ ايسے لوگ جنت ميں جائيں گے
اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی )(١
٦٠۔ ١يعنی جو توبہ کر کے ترک ٰ
صلوة اور جنسی خواہش کی پيروی سے باز آ جائيں اور ايمان
وعمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرليں تو ايسے لوگ مذکوره انجام بد سے محفوظ اور جنت
کے مستحق ہوں گے۔
َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ ﻋَﺪْ ِ ۨن اﻟ َّ ِ ْﱵ َوﻋَﺪَ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ٗﻩ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َو ْﻋﺪُ ٗﻩ َﻣ ْﺎ ِﺗ ًّﻴﺎ  61
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ہميشگی والی جنتوں ميں جن کا غائبانہ وعده ) (١ﷲ مہربان نے اپنے بندوں سے کيا ہے۔ بيشک
اس کا وعده پورا ہونے واال ہی ہے۔
٦١۔ ١يعنی يہ ان کے ايمان ويقين کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو ديکھا بھی نہيں ،صرف
ٰ
ﷲ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لئے ايمان
وتقوی کا راستہ اختيار کيا۔
َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ﻟَﻐ ًْﻮا ِا َّﻻ َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ۭ َوﻟَﻬ ُْﻢ رِزْ ﻗُـﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة َّو َﻋ ِﺸـ ًّﻴﺎ 62
وه لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنيں گے صرف سالم ہی سالم سنيں ) (١گے ،ان کے لئے وہاں
صبح شام ان کا رزق ہوگا )(٢۔
٦٢۔ ١يعنی فرشتے بھی انہيں ہر طرف سے سالم کريں گے اور اہل جنت بھی آپس ميں ايک
دوسرے کو کثرت سے سالم کيا کريں گے۔
٦٢۔ ٢امام احمد نے اس کی تفسير ميں کہا کہ جنت ميں رات اور دن نہيں ہونگے ،صرف اجاال
ہی اجاال اور روشی ہی روشنی ہوگی۔ حديث ميں ہے۔ جنت ميں داخل ہونے والے پہلے گروه کی
شکليں چودھويں رات کے چاند کی طرح ہوں گی ،وہاں انہيں تھوک آئے گا نہ رينٹ اور بول
وبزاز۔ ان کے برتن اور کنگھياں سونے کی ہونگی ،ان کا بخور ،خوشبودار )لکﮍی( ہوگی۔ ان
کا پسينہ کستوری )کی طرح( ہوگا۔ ہر جنتی کی دو بيوياں ہوں گی ،ان کی پنڈليوں کا گودا ان
کے گوشت کے پيچھے نظر آئے گا ،ان کے حسن جمال کی وجہ سے۔ ان ميں باہم بغض اور
اختال ف نہيں ہوگا ،ان کے دل ،ايک دل کی طرح ہوں گے ،صبح شام ﷲ کی تسبيح کريں گے
)صحيح بخاری(
ِﺗ ْ َ
كل اﻟْ َﺠـﻨَّ ُﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻧ ُْﻮ ِر ُث ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﺗَ ِﻘﻴًّﺎ 63
يہ ہے وه جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں ميں سے انہيں بناتے ہيں جو متقی ہوں۔

َو َﻣﺎ ﻧ َ َﺘ َ َّﲋ ُل ِا َّﻻ ِ َاب ْﻣ ِﺮ َرﺑ ّ َِﻚ ۚ َ ٗهل َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﻳْـﻨَﺎ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻨَﺎ َو َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل ۚ َو َﻣﺎ َﰷ َن َرﺑ ُّ َﻚ ﻧ َ ِﺴـ ًّﻴﺎ ۚ 64
ہم بغير تيرے رب کے حکم کے اتر نہيں سکتے ) (١ہمارے آگے پيچھے اور ان کے درميان
کی کل چيزيں اس کی ملکيت ميں ہيں ،تيرا پروردگار بھولنے واال نہيں۔
٦٤۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ايک مرتبہ جبرائيل عليہ السالم سے زياده اور جلدی جلدی
مالقات کی خواہش ظاہر فرمائی جس پر يہ آيت اتری )صحيح بخاری( ،تفسير سوره مريم(
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪْ ُﻩ َو ْاﺻ َﻄ ِ ْﱪ ِﻟ ِﻌ َﺒﺎ َد ِﺗ ٖﻪ ۭ ﻫ َْﻞ ﺗَ ْﻌ َ ُﲅ َ ٗهل َ ِﲰ ًّﻴﺎ ۧ 65

َر ُّب َّ
آسمانوں کا ،زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی بندگی کر
اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کيا تيرے علم ميں اس کا ہم نام ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ )(١
٦٥۔ ١يعنی نہيں ہے ،جب اس کی مثل کوئی اور نہيں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہيں
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َء ِا َذا َﻣﺎ ِﻣﺖُّ ﻟَ َﺴ ْﻮ َف ُاﺧ َْﺮ ُج َﺣﻴًّﺎ 66
انسان کہتا ) (١ہے کہ جب ميں مر جاؤنگا تو کيا پھر زنده کر کے نکاال جاؤنگا )(٢۔
٦٦۔ ١انسان سے مراد يہاں کافر باحيثيت جنس کے ہے ،جو قيامت کے وقوع اور بعث بعد
الموت کے قائل نہيں۔
٦٦۔ ٢استفہام ،انکار کے لئے ہے۔ يعنی جب ميں بوسيده اور مٹی ميں رل مل جاؤں گا ،تو
مجھے دوباره کس طرح نيا وجود عطا کر ديا جائے گا؟ يعنی ايسا ممکن نہيں۔
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ــــــﺎ 67
َا َو َﻻ ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َاانَّ َﺧﻠَ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َوﻟَ ْﻢ ﻳ َ ُﻚ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
کيا يہ انسان اتنا بھی ياد نہيں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پيدا کيا حاالنکہ وه کچھ بھی نہ
تھا )(١۔
ٰ
٦٧۔ ١ﷲ تعالی نے جواب ديا کہ جب پہلی مرتبہ بغير نمونے کے ہم نے انسان پيدا کر ديا ،تو
دوباره پيدا کرنا ہمارے لئے کيوں کر مشکل ہوگا؟ پہلی مرتبہ پيدا کرنا مشکل ہے يا دوباره اسے
پيدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا ديا
ہے۔

ﴬﳖَّ ُ ْﻢ َﺣ ْﻮ َل َ َهجﲌَّ َ ﺟِ ِﺜﻴًّﺎ ۚ 68
ﴩﳖَّ ُ ْﻢ َواﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ ُ َّﰒ ﻟ َ ُﻨ ْﺤ ِ َ
ﻓَ َﻮ َرﺑ ّ َِﻚ ﻟَﻨَ ْﺤ ُ َ
تيرے پروردگار کی قسم! ہم انہيں اور شيطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہنم کے ارد
گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر ديں گے )(١
٦٨۔١جثيی ،جاث کی جمع ہے جثا يجثو
ث گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہيں۔ يہ
سے۔جا ٍ
َ
حال ہے يعنی ہم دوباره انہيں کو نہيں بلکہ ان شياطين کو بھی زنده کر ديں گے جنہوں نے ان کو
گمراه کيا تھا يا جن کی وه عبادت کرتے تھے پھر ان سب کو اس حال ميں جہنم کے گرد جمع
کر ديں گے کہ يہ محشر کی ہولناکيوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بيٹھے
ہونگے ،ميرے لئے پہلی مرتبہ پيدا کرنا دوسری مرتبہ پيدا کرنے سے زياده آسان نہيں ہے
)يعنی مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پيدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ( اور اس کا مجھے ايذا پہنچانا
يہ ہے کہ وه کہتا ہے ميری اوالد ہے ،حاالنکہ ميں ايک ہوں ،بےنياز ہوں نہ ميں نے کسی کو
جنا اور نہ خود جنا گيا ہوں ميرا کوئی ہمسر نہيں ہے )صحيح بخاری۔ تفسير سوره اخالص(
ُ َّﰒ ﻟَﻨَ ْ ِﲋ َﻋ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ﰻ ِﺷـ ْﻴ َﻌ ٍﺔ َاﳞُّ ُ ْﻢ َاﺷَ ُّﺪ ﻋَ َﲇ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ِﻋ ِﺘﻴًّﺎ ۚ 69
ہم ہر ہر گروه سے انہيں الگ نکال کھﮍا کريں گے جو ﷲ رحمٰ ن سے بہت اکﮍے اکﮍے پھرتے
تھے )(١
٦٩۔ ١مطلب يہ ہے کہ ہر گمراه فرقے کے بﮍے بﮍے سرکشوں اور ليڈروں کو ہم الگ کرليں
گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم ميں پھينک ديں گے۔ کيونکہ يہ قائدين دوسرے جہنميوں کے
مقابلے ميں سزا وعقوبت کے زياده سزا وار ہيں ،جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
ُ َّﰒ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ َا ْﻋ َ ُﲅ ِاب َّ ِذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ َا ْو ٰﱃ ﲠِ َﺎ ِﺻ ِﻠ ًّﻴﺎ 70
پھر ہم انہيں بھی خوب جانتے ہيں جو جہنم کے داخلے کے زياده سزاوار ہيں )(١۔
٧٠۔ ١يعنی جہنم ميں داخل ہونے اور اس ميں جلنے کے کون زياده مستحق ہيں ،ہم ان کو خوب
جانتے ہيں

َوا ِْن ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ِا َّﻻ َو ِار ُدﻫَﺎ ۚ َﰷ َن ﻋَ ٰﲇ َرﺑ ّ َِﻚ َﺣ ْﺘ ًﻤﺎ َّﻣ ْﻘ ِﻀﻴًّﺎ ۚ 71
تم ميں سے ہر ايک وہاں ضرور وارد ہونے واال ہے ،يہ تيرے پروردگار کے ذمے قطعی ،طے
شده امر ہے۔
ُ َّﰒ ﻧُـﻨَ ِ ّﺠﻲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗَّﻘَ ْﻮا َّوﻧ ََﺬ ُر ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻓﳱْ َﺎ ﺟِ ِﺜ ًّﻴﺎ 72
پھر ہم پرہيزگاروں کو تو بچا ليں گے اور نافرمانوں کو اسی ميں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ
ديں گے )(١۔
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٧٢۔ ١اس کی تفسير صحيح حديث ميں اس طرح بيان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنايا
جائے گا جس ميں ہر مومن وکافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد يا بدير
گزر جائيں گے ،کچھ تو پلک جھپکنے ميں ،کچھ بجلی اور کچھ ہوا کی طرح ،کچھ پرندوں کی
طرح اور کچھ عمده گھوڑوں اور ديگر سواريوں کی طرح گزر جائيں گے يوں کچھ بالکل
صحيح سالم ،کچھ زخمی تاہم پل عبور کرليں گے کچھ جہنم ميں گر پﮍيں گے جنہيں بعد ميں
شفاعت کے ذريعے سے نکال ليا جائے گا۔ ليکن کافر اس پل کو عبور کرنے ميں کامياب نہيں
ہونگے اور سب جہنم ميں گر پﮍيں گے۔ اس کی تائيد اس حديث سے بھی ہوتی ہے جس ميں آتا
ہے کہ ' جس کے تين بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں ،اسے آگ نہيں چھوئے گی مگر
ضيًّا
صرف قسم حالل کرنے کے لئے )البخاری( يہ قسم وہی ہے جسے اس آيت ميں َح ْت ًما ﱠم ْق ِ
)قطعی طے شده امر( يعنی اس کا در جہنم ميں صرف پل پر گزرنے کی حد تک ہی ہوگا۔
)تفصيل کے لئے ديکھئے ابن کثير وايسر التفاسير(
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰا ٰﻳﺘُﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ۙ َا ُّي اﻟْ َﻔ ِﺮﻳْ َﻘ ْ ِﲔ ﺧ ْ ٌَﲑ َّﻣ َﻘﺎ ًﻣﺎ َّو َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻧ َ ِﺪ ًّاي 73
جب ان کے سامنے ہماری روشن آيتيں تالوت کی جاتی ہيں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہيں
بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں ميں سے کس کا مرتبہ زياده ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے )(١۔
٧٣۔ ١يعنی قرآنی دعوت کا مقابلہ يہ کفار مکہ فقرا مسلمين اور اغنيائے قريش اور ان کی
مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہيں ،کہ مسلمانوں ميں عمار ،بالل ،صہيب
رضی ﷲ عنہم جيسے فقير لوگ ہيں ،انکا دار الشور ٰی دار ارقم ہے۔ جب کہ کافروں ميں ابو
جہل ،نفر بن حارث ،عتبہ ،شيبہ وغيره جيسے رئيس اور ان کی عالی شان کوٹھياں اور مکانات
ہيں ،ان کی اجتماع گاه بہت عمده ہے۔
َو َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ُ ْﱒ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َا َاثاثً َّو ِر ْء ًاي 74
ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہيں جو سازو سامان اور نام و نمود
ميں ) (١ان سے بﮍھ چﮍھ کر تھيں
٧٤۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،دنيا کی يہ چيزيں ايسی نہيں ہيں کہ ان پر فخر اور ناز کيا جائے ،يا
ان کو ديکھ کر حق وباطل کا فيصلہ کيا جائے۔ يہ چيزيں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھيں،
ليکن تکذيب حق کی پاداش ميں انہيں ہالک کر ديا گيا ،دنيا کا يہ مال واسباب انہيں ﷲ کے عذاب
سے نہيں بچا سکا۔
ﴍ َّﻣ َﲀانً َّو َاﺿْ َﻌ ُﻒ ُﺟﻨْﺪً ا
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ۭ ﻓَ َﺴـ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ َ ٌّ
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ِﰲ اﻟﻀَّ ٰﻠ َ ِةل ﻓَﻠْ َﻴ ْﻤﺪُ ْد َ ُهل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َﻣﺪًّا ڬﱑ ِا َذا َر َا ْوا َﻣﺎ ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ِا َّﻣﺎ اﻟْ َﻌ َﺬ َاب َوِا َّﻣﺎ َّ
75
کہہ ديجئے! جو گمراہی ميں ہوتا ہے ﷲ رحمٰ ن اس کو خوب لمبی مہلت ديتا ہے ،يہاں تک کہ وه
ان چيزوں کو ديکھ ليں جن کا وعده کيے جاتے ہيں يعنی عذاب يا قيامت کو ،اس وقت ان کو
صحيح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے واال اور کس کا گروه کمزور ہے )(١۔
٧٥۔ ١عالوه ازيں يہ چيزيں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہيں ،اس لئے
يہ کوئی معيار نہيں۔ اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا ،جب مہلت عمل ختم ہو جائے
گی اور ﷲ کا عذاب انہيں آ گھيرے گا يا قيامت برپا ہو جائے گی۔ ليکن اس وقت کا علم ،کوئی
فائده نہيں دے گا ،کيونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہيں ہوگی۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ُﺖ ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ﺛ ََﻮ ًااب َّوﺧ ْ ٌَﲑ َّﻣ َﺮدًّا 76
َوﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﻫ َﺘﺪَ ْوا ﻫُﺪً ى ۭ َواﻟْ ٰﺒ ِﻘ ٰﻴ ُﺖ ٰ ّ
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اور ہدايت يافتہ لوگوں کو ﷲ ٰ
تعالی ہدايت ميں بﮍھاتا ہے ) (١اور باقی رہنے والی نيکياں تيرے
رب کے نزديک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہيں )(٢۔
٧٦۔ ١اس ميں ايک دوسرے اصول کا ذکر ہے جس طرح قرآن سے ،جن کے دلوں ميں کفر اور
شرک وضاللت کا روگ ہے۔ ان کی بدبختی و ضاللت ميں اور اضافہ ہو جاتا ہے ،اسی طرح
اہل ايمان کے دل ايمان وہدايت ميں اور پختہ ہو جاتے ہيں۔
٧٦۔ ٢اس ميں فقرا مسلمين کو تسلی ہے کہ کفار ومشرکين جن مال واسباب پر فخر کرتے ہيں،
وه سب فنا کے گھاٹ اتر جائيں گے اور تم جو نيک اعمال کرتے ہو ،يہ ہميشہ باقی رہنے والے
ہيں۔ جن کا اجر وثواب تمہيں اپنے رب کے ہاں ملے گا۔ اور ان کا بہترين صلہ اور نفع تمہاری
طرف لوٹے گا۔

َاﻓَ َﺮ َءﻳْ َﺖ َّ ِاذل ْي َﻛ َﻔ َﺮ ِ ٰاب ٰﻳ ِﺘﻨَﺎ َوﻗَﺎ َل َ ُﻻ ْوﺗ َ ََّﲔ َﻣ ًﺎﻻ َّو َو َ ًدلا ۭ 77
کيا تو نے اسے بھی ديکھا جس نے ہماری آيتوں سے کفر کيا اور کہا کہ مجھے تو مال و اوالد
ضرور ہی دی جائے گی۔

َا َّﻃﻠَ َﻊ اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺐ َا ِم َّاﲣ ََﺬ ِﻋ ْﻨﺪَ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َﻋﻬْﺪً ا ۙ 78
کيا وه غيب پر مطلع ہے يا ﷲ کا کوئی وعده لے چکا ہے؟

َ َّالك ۭ َﺳـﻨَ ْﻜـ ُﺘ ُﺐ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َوﻧ َ ُﻤﺪُّ َ ٗهل ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬا ِب َﻣﺪًّا ۙ 79
ہرگز نہيں ،يہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ ليں گے ،اور اس کے لئے عذاب بﮍھائے چلے
جائيں گے۔
َّوﻧَ ِﺮﺛُ ٗﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َو َ ْاي ِﺗﻴْﻨَﺎ ﻓَ ْﺮدًا 80
يہ جن چيزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے ليں گے۔ اور يہ تو بالکل اکيال ہی ہمارے
سامنے حاضر ہوگا )(١۔
٨٠۔ ١ان آيات کی شان نزول ميں بتاليا گيا ہے۔ کہ حضرت عمرو بن العاص رضی ﷲ کے والد
عاص بن وائل ،جو اسالم کے شديد دشمنوں ميں سے تھا۔ اس کے ذمے حضرت خباب بن ارت
کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی ﷲ نے اس سے اپنی رقم کا
مطالبہ کيا تو اس نے کہا جب تک تو محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ کفر نہيں کرے گا ميں
تجھے تيری رقم نہيں دونگا۔ انہوں نے کہا يہ کام تو ،تو مر کر دوباره زنده ہو جائے تب بھی
نہيں کرونگا۔ اس نے کہا اچھا پھر ايسے ہی سہی ،جب مجھے مرنے کے بعد دوباره اٹھايا
جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال واوالد سے نوازا جائے گا تو ميں وہاں رقم ادا کر دونگا
)صحيح بخاری( ﷲ ٰ
ٰ
دعوی کر رہا ہے کيا اس کے پاس غيب کا علم
تعالی نے فرمايا کہ يہ جو
ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اوالد ہوگی؟ يا ﷲ سے اس کا کوئی عہد ہے؟ ايسا ہرگز
نہيں ہے يہ صرف ﷲ ٰ
تعالی اور آيات الہٰ ی کا استہزا وتمسخر ہے يہ جس مال واوالد کی بات کر
رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہيں يعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا
اور ہماری بارگاه ميں يہ اکيال آئے گا نہ مال ساتھ ہوگا نہ اوالد اور نہ کوئی جتھہ۔ البتہ عذاب
ہوگا جو اس کے ليے اور ان جيسے ديگر لوگوں کے ليے ہم بﮍھاتے رہيں گے۔
َو َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

اهلل ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ِﻟ ّ َﻴ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻋ ًّﺰا ۙ 81
انہوں نے ﷲ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہيں کہ وه ان کے لئے باعث عزت ہوں۔

Page 687 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َ َّالك ۭ َﺳـ َﻴ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِﺑ ِﻌ َﺒﺎدَﲥِ ِ ْﻢ َوﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﺿﺪًّا ۧ 82

ليکن ايسا ہرگز نہيں۔ وه تو پوجا سے منکر ہوجائيں گے ،الٹے ان کے دشمن ) (١بن جائيں گے۔
ض ًّدا کے
٨٢۔ِ ١ع ًّزا کا مطلب ہے يہ معبود ان کے لئے عزت کا باعث اور مددگار ہوں گے اور ِ
معنی ہيں ،دشمن ،جھٹالنے والے اور ان کے خالف دوسروں کے مددگار۔ يعنی يہ معبود ان کے
گمان کے برعکس ان کے حمايتی ہونے کی بجائے ،ان کے دشمن ،ان کو جھٹالنے والے اور ان
کے خالف ہونگے۔

َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﺗَـــ ُﺆ ُّز ُ ْﱒ َا ًّزا ۙ 83
کيا تو نے نہيں ديکھا کہ ہم کافروں کے پاس شيطانوں کو بھيجتے ہيں جو انہيں خوب اکساتے
ہيں )(١
٨٣۔ ١يعنی گمراه کرتے ،بہکاتے اور گناه کی طرف کھينچ کر لے جاتے ہيں

ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ َﺠ ْﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻧ َ ُﻌ ُّﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَﺪًّا ۚ 84
تو ان کے بارے ميں جلدی نہ کر ،ہم تو خود ہی ان کے لئے مدت شمار کر رہے ہيں )(١۔
٨٤۔ ١اور جب وه مہلت ختم ہو جائے گی تو عذاب ٰالہی ان کيلئے ہميشگی کے لئے بن جائيگا۔
آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہيں ہے
ﴩ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِا َﱃ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َوﻓْﺪً ا ۙ 85

ﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳓ ُ ُ
جس دن ہم پرہيزگاروں کو ﷲ رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کريں گے۔

َّوﻧ َ ُﺴ ْﻮ ُق اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ِا ٰﱃ َ َهجﲌَّ َ ِو ْردًا ۘ 86
اور گنہگاروں کو سخت پياس کی حالت ميں جہنم کی طرف ہانک لے جائيں گے )(١۔
٨٦۔١وفد وافد کی جمع ہے جيسے رکب راکب کی جمع ہے۔ مطلب يہ کہ انہيں اونٹوں ،گھوڑوں
پر سوار کرا کے نہايت عزت واحترام سے جنت کی طرف لے جايا جائے گا۔ وزدا کے معنی
پياسے۔ اس کے برعکس مجرمين کو بھوکا پياسا جہنم ميں ہانک ديا جائے گا۔

َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن اﻟﺸَّ ﻔَﺎﻋَ َﺔ ِا َّﻻ َﻣ ِﻦ َّاﲣ ََﺬ ِﻋ ْﻨﺪَ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َﻋﻬْﺪً ا ۘ 87
کسی کو شفاعت کا اختيار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے کوئی قول
قرار لے ليا ہے )(١۔
٨٧۔ ١قول و قرار )عہد( کا مطلب ايمان و تقوٰ ی ہے۔ يعنی اہل ايمان و ٰ
تقوی ميں سے جن کو ﷲ
شفاعت کرنے کی اجازت دے گا ،وہی شفاعت کريں گے ،ان کے سوا کسی کو شفاعت کرنے
کی اجازت بھی نہيں ہوگی۔

َوﻗَﺎﻟُﻮا َّاﲣ ََﺬ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َو َ ًدلا ۭ 88
ان کا قول يہ ہے کہ ﷲ رحمٰ ن نے بھی اوالد اختيار کی ہے۔

ـــــــﺎ ِادًّا ۙ 89
ﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ﺌ ُ ْْﱲ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
يقينا ً تم بہت بری اور بھاری چيز الئے ہو۔
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اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت ﻳَـ َﺘﻔ ََّﻄ ْﺮ َن ِﻣﻨْ ُﻪ َوﺗَﻨْﺸَ ُّﻖ ْ َاﻻ ْر ُض َو َ ِﲣ ُّﺮ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل ﻫَﺪًّا ۙ 90
ﺗَ َﲀ ُد َّ
قريب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائيں اور زمين شق ہو جائے اور پہاڑ ريزه
ريزه ہوجائيں

َا ْن َد َﻋ ْﻮا ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َو َ ًدلا ۚ 91
کہ وه رحمٰ ن کی اوالد ثابت کرنے بيٹھے )(١۔
٩١۔ ١ادا کے معنی بہت بھيانک معاملہ اور داھيۃ )بھاری چيز اور مصبيت( کے ہيں۔ يہ مضمون
پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ﷲ کی اوالد قرار دينا اتنا بﮍا جرم ہے کہ اس سے آسمان و زمين
پھٹ سکتے ہيں اور پہاڑ ريزه ريزه ہو سکتے ہيں۔

َو َﻣﺎ ﻳَﻨْۢ َﺒ ِﻐ ْﻲ ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َا ْن ﻳَّـﺘَّ ِﺨ َﺬ َو َ ًدلا ۭ 92
شان رحمٰ ن کے الئق نہيں کہ وه اوالد رکھے۔
ِا ْن ُ ُّ

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ ٓ ٰا ِﰐ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪً ا ۭ 93
ﰻ َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
آسمان و زمين ميں جو بھی ہيں سب کے سب ﷲ کے غالم بن کر ہی آنے والے ہيں )(١۔
٩٣۔ ١جب سب ﷲ کے غالم اور اس کے عاجز بندے ہيں تو پھر اسے اوالد کی ضرورت ہی کيا
ہے؟ اور يہ اس کے الئق بھی نہيں ہے

ﻟَﻘَﺪْ َا ْﺣ ٰﺼ ُ ْﻢ َوﻋَ َّﺪ ُ ْﱒ ﻋَﺪًّا ۭ 94
ان سب کو اس نے گھير رکھا ہے اور سب کو پورے گن بھی رکھا ہے )(١
٩٤۔ ١يعنی آدم سے لے کر صبح قيامت تک جتنے بھی انسان ،جن ہيں ،سب کو اس نے گن رکھا
ہے ،سب اس کے قابو اور گرفت ميں ہيں ،کوئی اس سے چھپا ہے اور نہ چھپا ره سکتا ہے۔
َو ُﳇُّﻬ ُْﻢ ٰا ِﺗ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻓَ ْﺮدًا 95
يہ سارے کے سارے قيامت کے دن اکيلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہيں )(١
ْ
٩٥۔ ١يعنی کوئی کسی کا مددگار نہيں ہوگا ،نہ مال ہی وہاں کچھ کام آئے گا )يَوْ َم َال يَنفَ ُع َما ٌل ﱠو َال
بَنُوْ نَ (26۔ الشعراء (88:اس دن نہ مال نفع دے گا ،نہ بيٹے ،ہر شخص کو تنہا اپنا اپنا حساب دينا
پﮍے گا اور جن کی بابت انسان دنيا ميں يہ سمجھتا ہے کہ يہ ميرے وہاں حمائتی اور مددگار
ہوں گے ،وہاں سب غائب ہو جائيں گے۔ کوئی کسی کی مدد کے لئے حاضر نہيں ہوگا۔
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا اﻟ ٰ ّﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺳـ َﻴ ْﺠ َﻌ ُﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ُودًّا 96
بيشک جو ايمان الئے ہيں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کيے ہيں ان کے لئے ﷲ رحمٰ ن محبت
پيدا کر دے گا )(١
٩٦۔ ١يعنی دنيا ميں لوگوں کے دلوں ميں اس کی نيکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پيدا کر
دے گا ،جيسا کہ حديث ميں آتا ہے ' جب ﷲ ٰ
تعالی کسی )نيک( بندے کو اپنا محبوب بنا ليتا ہے
تو ﷲ جبرائيل عليہ السالم کو کہتا ہے ،ميں فالں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے
محبت کر۔ پس جبرائيل عليہ السالم بھی اس سے محبت کرنی شروع کر ديتے ہيں پھر جبرائيل
عليہ السالم آسمان ميں منادی کرتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی فالں آدمی سے محبت کرتا ہے ،پس تمام
آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہيں ،پھر زمين ميں اس کے لئے قبوليت اور
پذيرائی رکھ دی جاتی ہے ' )صحيح بخاری(۔
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ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َّ ْ ﻧ
ﴩ ِﺑ ِﻪ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ َوﺗُ ْﻨ ِﺬ َر ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ُّ ًّدلا 97
َﴪٰ ُﻪ ِﺑ ِﻠ َﺴﺎ ِﻧ َﻚ ِﻟ ُﺘﺒَ ِ ّ َ
ہم نے اس قرآن کو تيری زبان ميں بہت ہی آسان کر ديا ہے ) (١کہ تو اس کے ذريعہ سے
پرہيزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگﮍالو ) (٢کو ڈرا دے۔
٩٧۔ ١قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان ميں اتارنا ہے جس کو پيغمبر جانتا تھا يعنی عربی
زبان ميں ،پھر اس کے مضمون کا کھال ہونا ،واضح اور صاف ہونا۔
٩٧۔ ٢لُ ﱠدا )أَلَ ﱡد کی جمع( کے معنی جھگﮍا لو کے ہيں مراد کفار ومشرکين ہيں۔

َو َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ۭ ﻫ َْﻞ ﺗُـ ِﺤ ُّﺲ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ َا ْو ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﻟَﻬ ُْﻢ ِر ْﻛ ًﺰا ۧ 98
ہم نے اس سے پہلے بہت سی جماعتيں تباه کر ديں ہيں ،کيا ان ميں سے ايک بھی آہٹ تو پاتا ہے
يا ان کی آواز کی بھنک بھی تيرے کان ميں پﮍتی ہے؟ )(١۔
٩٨۔ ١احساس کے معنی ہيں ،حس کے ذريعے سے معلومات حاصل کرنا۔ يعنی کيا تو ان کو
آنکھوں سے ديکھ سکتا يا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ يعنی ان کا وجود ہی
دنيا ميں نہيں ہے کہ تو انہيں ديکھ يا چھو سکے يا ديکھ سکے يا اس کی ہلکی سی آواز ہی
تجھے کہيں سے سنائی دے سکے۔
*حضرت عمر رضی ﷲ عنہ کے قبول اسالم کے متعدداسباب بيان کئے گئے ہيں۔ بيض تاريخ
وسير کی روايتات ميں اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر ميں سوره طہ کا سننا اور اس سے مثاثر
ہونا بھی مذکورہے۔ )فتح القدير(

سورة طه
)سورة طه ۔ سوره نمبر  ٢٠۔ تعداد آيات (١٣٥

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﻃ ٰﻪ Ǻۚ
ٰط ٰہ
َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻟﺘ َﺸْ ٰﻘٓﻲ Ą
ہم نے يہ قرآن تجھ پر اس لئے نہيں اتارا کہ تو مشقت ميں پﮍ جائے۔ )(١
٢۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے نہيں اتارا کہ تو ان کے کفر پر کثرت افسوس
اور ان کے عدم ايمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت ميں ڈال لے اور غم ميں پﮍ جائے جيسا
ٰٓ ٰ
ث اَ َسفًا( 18۔
کہ اس آيت ميں اشاره ہے۔ )فَلَ َعلﱠ َ
ك بَ ِ
ار ِھ ْم اِ ْن لﱠ ْم ي ُْؤ ِمنُوْ ا بِ ٰھ َذا ْال َح ِد ْي ِ
اخ ٌع نﱠ ْف َسكَ عَلي اثَ ِ
الکہف (6:پس اگر يہ لوگ اس بات پر ايمان نہ الئيں تو کيا ان کے پيچھے اسی رنج ميں اپنی
جان ہالک کر ڈاليں گے بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصيحت اور ياد دہانی کے ليے اتارا ہے تاکہ ہر
انسان کے تحت الشعور ميں ہماری توحيد کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے۔ واضح اور نماياں ہو جائے
گويا يہاں شقآء عنآء اور تعب کے معنی ميں ہے يعنی تکليف اور تھکاوٹ۔
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ِا َّﻻ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ًة ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َّ ْﳜ ٰﴙ ۙ Ǽ

بلکہ اس کی نصيحت کے لئے جو ﷲ سے ڈرتا ہے۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت اﻟْ ُﻌ ٰﲆ ۭ Ć
ﺗ ْ َِﲋﻳْ ًﻼ ِ ّﻣ َّﻤ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ ْ َاﻻ ْر َض َو َّ
اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمين کو اور بلند آسمان کو پيدا کيا ہے۔
َا َّﻟﺮ ْﲪ َُﻦ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ا ْﺳـ َﺘ ٰﻮى Ĉ
جو رحمٰ ن ہے ،عرش پر قائم ہے )(١
٥۔ ١بغير کسی حد بندی اور کيفيت بيان کرنے کے ،جس طرح کہ اس کی شان کے الئق ہے
يعنی ﷲ ٰ
تعالی عرش پر قائم ہے ،ليکن کس طرح اور کيسے؟ يہ کيفيت کسی کو معلوم نہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ َو َﻣﺎ َ ْﲢ َﺖ َّاﻟﱶٰى Č
َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
جس کی ملکيت آسمانوں اور زمين اور ان دونوں کے درميان اور )کره خاک( کے نيچے کی ہر
ايک چيز پر ہے )(١۔
٦۔ ١ثَ َر ٰی کے معنی ہيں السافلين يعنی زمين کا سب سے نچال حصہ
اﻟﴪ َو َا ْﺧ ٰﻔﻲ Ċ
َوا ِْن َ ْﲡــﻬ َْﺮ ِابﻟْ َﻘ ْﻮلِ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِ ّ َّ
اگر تو اونچی بات کہے تو وه تو ہر ايک پوشيده ،بلکہ پوشيده سے پوشيده تر بات کو بھی بخوبی
جانتا ہے
٧۔ ١يعنی ﷲ کا ذکر يا اس سے دعا اونچی آواز ميں کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ اس لئے کہ
وه پوشيده سے پوشيده تر بات کو بھی جانتا ہے يا اَ ْخفَ ٰی کے معنی ہيں کہ ﷲ تو ان باتوں کو بھی
جانتا ہے جن کو اس نے تقدير ميں لکھ ديا اور ابھی تک لوگوں سے مخفی رکھا ہے۔ يعنی قيامت
تک وقوع پذير ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے۔
َا ٰ ّ ُهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َ ُهل ْ َاﻻ ْ َﲰﺎۗ ُء اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ Ď
وہی ﷲ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں ،بہترين نام اسی کے ہيں )(١۔
٨۔ ١يعنی معبود وہی ہے جو مذکوره صفات سے متصف ہے اور بہترين نام بھی اسی کے ہيں
جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا کوئی اور ہے اور نہ اس کے اسمائے
حس ٰنی ہی کسی کے ہيں۔ پس اسی کی صحيح معرفت حاصل کر کے اُسی سے ڈرايا جائے ،اسی
سے محبت رکھی جائے ،اسی پر ايمان اليا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ تاکہ انسان
جب اس کی بارگاه ميں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے
شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔
َوﻫ َْﻞ َاﺗ َ
ٰﯩﻚ َﺣ ِﺪﻳْ ُﺚ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ۘ Ḍ

موسی )عليہ السالم( کا قصہ بھی معلوم ہے۔
تجھے
ٰ
ِا ْذ َرٰا انَ ًرا ﻓَ َﻘﺎ َل ِ َﻻﻫ ِ ِْهل ا ْﻣ ُﻜـﺜ ُْﻮٓا ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ٰاﻧ َ ْﺴ ُﺖ انَ ًرا ﻟ َّ َﻌ ِ ّ ْ ٓﲇ ٰا ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ِﺑ َﻘﺒَ ٍﺲ َا ْو َاﺟِ ﺪُ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻫُﺪً ى 10
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جبکہ اس نے آگ ديکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دير ٹھہر جاؤ مجھے آگ
دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ميں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس الؤں يا آگ کے پاس
سے راستے کی اطالع پاؤں )(١۔
١٠۔ ١يہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب
موسی عليہ السالم مدين سے اپنی بيوی کے ہمراه )جو ايک
ٰ
قول کے مطابق حضرت شعيب عليہ السالم کی دختر نيک اختر تھيں( اپنی والده کی طرف سے
واپس جا رہے تھے ،اندھيری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم۔ بعض مفسرين کے بقول بيوی
کی زچگی کا وقت بالکل قريب تھا اور انہيں حرارت کی ضرورت تھی۔ يا سردی کی وجہ سے
گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے ميں دور سے انہيں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے
نظر آئے۔ گھر والوں سے يعنی بيوی سے )يا بعض کہتے ہيں خادم اور بچہ بھی تھا اس لئے
جمع کا لفظ استعمال فرمايا( کہا تم يہاں ٹھہرو! شايد ميں آگ کا کوئی انگارا وہاں سے لے آؤں يا
کم از کم وہاں سے راستے کی نشان دہی ہو جائے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا ٰﺗ َﺎ ﻧ ُْﻮ ِد َي ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ ۭ 11

جب وه وہاں پہنچے تو آواز دی گئی ) (١اے ٰ
موسی۔
موسی عليہ السالم جب آگ والی جگہ پہنچے تو وہاں ايک درخت سے )جيسا کہ سوره
١١۔١
ٰ
قصص۔ ٣٠ميں صراحت ہے( آواز آئی۔

ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاانَ َرﺑ ُّ َﻚ ﻓَﺎ ْﺧﻠَ ْﻊ ﻧ َ ْﻌﻠَ ْﻴ َﻚ ۚ ِاﻧ ََّﻚ ِابﻟْ َﻮا ِد اﻟْ ُﻤ َﻘﺪَّ ِس ُﻃ ًﻮى ۭ 12
ٰ
طوی ميں ہے
يقينا ً ميں تيرا پروردگار ہوں تو اپنی جوتياں اتار دے (١) ،کيونکہ تو پاک ميدان
)(٢۔
١٢۔ ١جوتياں اتارنے کا حکم اس لئے ديا کہ اس ميں تواضع کا اظہار اور شرف و تکريم کا پہلو
زياده اور وادی کی پاکيزگی اس کا سبب تھا ،جيسا کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ تاہم
اس کے دو پہلو ہيں۔ يہ حکم وادی کی تعظيم کے لئے تھا يا اس لئے کہ وادی کی پاکيزگی کے
موسی عليہ السالم کے اندر زياده جذب ہو سکيں۔ وﷲ
اثرات ننگے پير ہونے کی صورت ميں
ٰ
اعلم۔
ُ
١٢۔ ٢ط َوی وادی کا نام ہے ،اسے بعض نے منصرف اور بعض نے غير منصرف کہا ہے )فتح
القدير(
َو َاانَ اﺧ َ ْْﱰﺗ َُﻚ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻤ ْﻊ ِﻟ َﻤﺎ ﻳُ ْﻮ ٰىح 13
اور ميں نے تجھے منتخب کر ليا ہے ) (١اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔
١٣۔ ١يعنی نبوت و رسالت اور ہم کالمی کے لئے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ِ ِذل ْﻛ ِﺮ ْي 14
ِاﻧ ِ ْ َّٓﲏ َاانَ ٰ ّ ُ
اهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ٓ َاانَ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪْ ِ ْﱐ ۙ َو َا ِﻗ ِﻢ َّ
بيشک ميں ہی ﷲ ہوں ،ميرے سوا عبادت کے الئق اور کوئی نہيں پس تو ميری ہی عبادت کر
) (١اور ميری ياد کے لئے نماز قائم رکھ )(٢۔
١٤۔ ١يعنی تکليفات ميں سب سے پہال اور سب سے اہم حکم ہے جس کا ہر انسان پر تکلف ہی
ہے۔ عالوه ازيں جب الوہيت کا مستحق بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔
١٤۔ ٢عبادت کے بعد نماز کا خصوصی حکم ديا۔ حاالنکہ عبادت ميں نماز بھی شامل تھی ،تاکہ
اس کی وه اہميت واضح ہو جائے جيسے کہ اس کی ہے۔ لِ ِذ ْک ِریْ کا ايک مطلب يہ ہے کہ تو
مجھے ياد کرے ،اسلئے ياد کرنے کا طريقہ عبادت ہے اور عبادت ميں نماز کو خصوصی
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اہميت وفضيلت حاصل ہے۔ دوسرا مفہوم يہ ہے کہ جب بھی ميں تجھے ياد آ جاؤں نماز پﮍھ،
يعنی اگر کسی وقت غفلت يا نيند کا غلبہ ہو تو اس کيفيت سے نکلتے ہی اور ميری ياد آتے ہی
نماز پﮍھ۔ جس طرح کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' جو نماز سے سو جائے يا بھول
جائے ،تو اس کا کفاره يہی ہے کہ جب بھی اسے ياد آئے پﮍھ لے ' )صحيح بخاری(
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ٰا ِﺗ َﻴ ٌﺔ اَ َﰷ ُد ُا ْﺧ ِﻔﳱْ َﺎ ِﻟ ُﺘ ْﺠ ٰﺰى ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ِﺑ َﻤﺎ ﺗ َ ْﺴ ٰﻌﻲ 15
ِا َّن َّ
قيامت يقينا ً آنے والی ہے جسے ميں پوشيده رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وه بدلہ ديا جائے
جو اس نے کوشش کی ہو۔
ﻓَ َﻼ ﻳ َ ُﺼﺪَّ ﻧ ََّﻚ َﻋﳯْ َﺎ َﻣ ْﻦ َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ﲠِ َﺎ َواﺗ َّ َﺒ َﻊ ﻫ َٰﻮﯨ ُﻪ ﻓَ َ ْﱰدٰى 16
پس اب اس کے يقين سے تجھے کوئی ايسا شخص روک نہ دے جو اس پر ايمان نہ رکھتا ہو
اور اپنی خواہش کے پيچھے پﮍا ہو ،ورنہ تو ہالک ہو جائے گا )(١۔
١٦۔ ١اس لئے کہ آخرت پر يقين کرنے سے يا اس کے ذکر و مراقبے سے گريز ،دونوں ہی
باتيں ہالکت کا باعث ہيں
َو َﻣﺎ ِﺗ ْ َ
كل ِﺑ َﻴ ِﻤ ْﻴﻨِ َﻚ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ ١7
اے ٰ
موسی! تيرے اس دائيں ہاتھ ميں کيا ہے؟
ﱓ َﻋ َﺼ َﺎي ۚ َاﺗ ََـﻮﻛَّ ُﺆا ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َو َاﻫ ُُّﺶ ﲠِ َﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻏَﻨَ ِﻤ ْﻲ َو ِ َﱄ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣ ٰﺎ ِر ُب ُاﺧ ْٰﺮى 18
ﻗَﺎ َل ِ َ
جواب ديا کہ يہ ميری الٹھی ہے ،جس پر ميں ٹيک لگاتا ہوں اور جس سے ميں اپنی بکريوں
کے لئے پتے جھاڑ ليا کرتا ہوں اور بھی اس ميں مجھے بہت سے فائدے ہيں۔
ﻗَﺎ َل َاﻟْ ِﻘﻬَﺎ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ 19
فرمايا اے ٰ
موسی! اسے ہاتھ سے نيچے ڈال دے۔
ﱓ َﺣﻴَّ ٌﺔ ﺗ َ ْﺴ ٰﻌﻲ 20
ﻓَ َﺎﻟْ ٰﻘﯩﻬَﺎ ﻓَ ِﺎ َذا ِ َ
ڈالتے ہی وه سانپ بن کر دوڑنے لگی۔
ﻗَﺎ َل ﺧ ُْﺬﻫَﺎ َو َﻻ َﲣ َْﻒ ۪ َﺳـ ُﻨ ِﻌ ْﻴﺪُ ﻫَﺎ ِﺳ ْ َﲑﲥَ َﺎ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ 2١
فرمايا بےخوف ہو کر اسے پکﮍ لے ،ہم اسے اسی پہلی سی صورت ميں دوباره الديں گے )(١
موسی عليہ السالم کے
موسی عليہ السالم کو معجزه عطا کيا گيا جو عصائے
٢١۔ ١يہ حضرت
ٰ
ٰ
نام سے مشہور ہے
َو ْ ُ
اﲷ ْﻢ ﻳَﺪَ كَ ِا ٰﱃ َﺟﻨَﺎ ِﺣ َﻚ َ ْﲣ ُﺮ ْج ﺑ َ ْﻴﻀَ ﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْ ِﲑ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ٰاﻳ َ ًﺔ ُاﺧ ْٰﺮى ۙ 22

اور اپنا ہاتھ بغل ميں ڈال لے تو وه سفيد چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا ،ليکن بغير کسی عيب )اور
روگ( کے ) (١يہ دوسرا معجزه ہے
٢٢۔ ١بغير عيب اور روگ کے ،کا مطلب يہ ہے کہ ہاتھ کا اس طرح سفيد اور چمک دار ہو کر
نکلنا ،کسی بيماری کی وجہ سے نہيں ہے جيسا کہ برص کے مريض کی چمﮍی سفيد ہو جاتی
ہے۔ بلکہ يہ دوسرا معجزه ہے ،جو ہم تجھے عطا کر رہے ہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر ان
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ك بُرْ ھ َٰان ِن ِم ْن ﱠربﱢكَ اِ ٰلى فِرْ عَوْ نَ َو َم َال ۟◌ ِٕٮه( 28۔ القصص' (32:
دونوں معجزوں کا ذکر فرمايا ) فَ ٰذنِ َ
پس يہ دو دليليں ہيں تيرے پروردگار کی طرف سے ،فرعون اور اس کے سرداروں کے لئے '

ِﻟ ُ ِﲊﻳ َ َﻚ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ْاﻟ ُﻜ ْﱪٰى ۚ 23
يہ اس لئے کہ ہم تجھے اپنی بﮍی بﮍی نشانياں دکھانا چاہتے ہيں

ِا ْذﻫ َْﺐ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻃﻐٰﻲ ۧ 24
اب تو فرعون کی طرف جا اس نے بﮍی سرکشی مچا رکھی ہے )(١
موسی عليہ السالم کی قوم بنی اسرائيل کو
٢٤۔ ١فرعون کا ذکر اس لئے کيا کہ اس نے حضرت
ٰ
غالم بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا۔ عالوه ازيں اس کی سرکشی و
ٰ
دعوی کرنے لگا تھا ) اَنَا َربﱡ ُك ُم ْاالَ ْع ٰلى( 79۔
طغيانی بھی بہت بﮍھ گئی تھی ح ٰتی کہ وه
النازعات ' (24:ميں تمہارا بلند تر رب ہوں '

اﴍ ْح ِ ْﱄ َﺻﺪْ ِر ْي ۙ 25
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ْ َ
موسی )عليہ السالم( نے کہا اے ميرے پروردگار! ميرا سينہ ميرے لئے کھول دے۔
ٰ
َﴪ ِ ْ ٓﱄ َا ْﻣ ِﺮ ْي 26ۙ
َوﻳ ِ ّ ْ
اور ميرے کام کو مجھ پر آسان کر دے

ﺎﱐ ۙ 27
َوا ْﺣﻠُ ْﻞ ُﻋ ْﻘﺪَ ًة ِ ّﻣ ْﻦ ِﻟ ّ َﺴ ِ ْ
اور ميری زبان کی گره بھی کھول دے۔

ﻳ َ ْﻔ َﻘـــﻬ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ِ ْﱄ ۠ 28
تاکہ لوگ ميری بات اچھی طرح سمجھ سکيں۔

َوا ْﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْﱄ َو ِز ْﻳ ًﺮا ِ ّﻣ ْﻦ َاﻫ ِ ْْﲇ ۙ 29
اور ميرا وزير ميرے کنبے ميں سے کر دے۔

ﻫ ُٰﺮ ْو َن َا ِيخ ۙ 30
يعنی ميرا بھائی ہارون )عليہ السالم( کو۔
ْاﺷﺪُ ْد ِﺑ ٖ ٓﻪ َا ْز ِر ْي ۙ 31

تو اس سے ميری کمر کس دے۔

ﴍ ْﻛ ُﻪ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ ِﺮ ْي ۙ 32
َو َا ْ ِ
اور اسے ميرا شريک کار کر دے )(١
موسی عليہ السالم جب فرعون کے شاہی محل ميں زير پرورش تھے تو
٣٢۔ ١کہتے ہيں کہ
ٰ
کھجور يا موتی کی بجائے آگ کا انگارا منہ ميں ڈال ليا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی اور
اس ميں لکنت پيدا ہوگئی )ا بن کثير( جب ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں حکم ديا کہ فرعون کے پاس جا کر
موسی عليہ السالم کے دل ميں دو باتيں آئيں ايک تو يہ کہ وه بﮍا
ميرا پيغام پہنچاؤ تو حضرت
ٰ
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موسی عليہ السالم
جابر اور متکبر بادشاه ہے بلکہ رب ہونے تک کا دعويدار ہے دوسرا يہ کہ
ٰ
موسی کو اپنی جان
کے ہاتھوں اس کی قوم کا ايک آدمی مارا گيا تھا اور جس کی وجہ سے
ٰ
بچانے کے ليے وہاں سے نکلنا پﮍا تھا يعنی ايک فرعون کی عظمت وجباريت کا خوف اور
دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعہ کا انديشہ اور ان دونوں پر زائد تيسری بات زبان ميں
لکنت حضرت موسیٰ عليہ السالم نے دعا فرمائی کہ يا ﷲ ! ميرا سينہ کھول دے تاکہ ميں
رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں ميرے کام کو آسان فرما دے يعنی جو مہم مجھے درپيش ہے اس ميں
ميری مدد فرما اور ميری زبان کی گره کھول دے تاکہ فرعون کے سامنے ميں پوری وضاحت
سے تيرا پيغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پيش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں اس کے ساتھ
موسی عليہ
يہ دعا بھی کی کہ ميرے بھائی ہارون عليہ السالم کو )کہتے ہيں کہ يہ عمر ميں
ٰ
السالم سے بﮍے تھے( بطور معين اور مددگار ميرا وزير اور شريک کار بنا دے وزير موازر
کے معنی ميں ہے يعنی بوجھ اٹھانے واال جس طرح ايک وزير بادشاه کا بوجھ اٹھاتا ہے اور
امور مملکت ميں اسکا مشير ہوتا ہے اسی طرح ہارون عليہ السالم ميرا مشير اور بوجھ اٹھانے
واال ساتھی ہو۔

َ ْﰾ ﻧ ُ َﺴـ ِ ّﺒ َﺤ َﻚ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۙ 33
تاکہ ہم دونوں بکثرت تيری تسبيح بيان کريں
َّوﻧ َْﺬ ُﻛ َﺮكَ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۭ 34

اور بکثرت تيری ياد کريں )(١۔
٣٤۔ ١يہ دعاؤں کی علت بيان کی کہ اس طرح ہم تبليغ رسالت کے ساتھ ساتھ تيری تسبيح اور
تيرا ذکر بھی زياده کر سکيں۔
ِاﻧ ََّﻚ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﺑﻨَﺎ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا 35
بيشک تو ہميں خوب ديکھنے بھالنے واال ہے )(١۔
٣٥۔ ١يعنی تجھے سارے حاالت کا علم ہے اور بچپن ميں جس طرح تو نے ہم پر احسان کئے،
اب بھی اپنے احسانات سے ہميں محروم نہ رکھ۔
ﻗَﺎ َل ﻗَﺪْ ُا ْو ِﺗﻴ َْﺖ ُﺳ ْﺆ َ َكل ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ 36
جناب باری ٰ
موسی تيرے تمام سواالت پورے کر ديے گئے )(١
تعالی نے فرمايا
ٰ
٣٦۔ ١اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ،ﷲ ٰ
تعالی نے زبان کی لکنت کو بھی دور فرما ديا ہوگا۔ اس
موسی عليہ السالم نے چونکہ پوری لکنت دور کرنے کی دعا نہيں
لئے يہ کہنا صحيح نہيں کہ
ٰ
کی تھی ،اس لئے کچھ باقی ره گئی تھی۔ باقی رہا فرعون کا يہ کہنا ) ﱠو َاليَ َکا ُد يُبِي ُْن( ' يہ تو صاف
بول بھی نہيں سکتا ' يہ ان کی تحقيق گزشتہ کيفيت کے اعتبار سے ہے۔

َوﻟَﻘَﺪْ َﻣﻨَﻨَّﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َﻣ َّﺮ ًة ُاﺧ ٰ ْٓﺮى ۙ 37
ہم نے تو تجھ پر ايک بار اور بھی بﮍا احسان کيا ہے )(١
ٰ
٣٧۔ ١قبوليت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزيد تسلی اور حوصلے کے لئے ﷲ تعالی بچپن کے
موسی عليہ السالم کی ماں نے قتل کے انديشے سے ﷲ
اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے ،جب
ٰ
کے حکم سے ،جب وه شير خوار بچے تھے تابوت ميں ڈل کر دريا کے سپرد کر ديا تھا
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ِا ْذ َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰ ٓﱃ ُا ِّﻣ َﻚ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓيح ۙ 38

جب کہ ہم نے تيری ماں کو وه الہام کيا جس کا ذکر اب کيا جا رہا ہے۔
َا ِن ا ْﻗ ِﺬ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟﺘَّﺎﺑُ ْﻮ ِت ﻓَﺎ ْﻗ ِﺬ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟْ َ ِّﲓ ﻓَﻠْ ُﻴﻠْ ِﻘ ِﻪ اﻟْ َ ُّﲓ ِاب َّﻟﺴﺎ ِﺣﻞِ َ ْايﺧ ُْﺬ ُﻩ ﻋَﺪُ ٌّو ِ ّ ْﱄ َوﻋَﺪُ ٌّو َّ ٗهل ۭ َو َاﻟْ َﻘ ْﻴ ُﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َﻣ َﺤ َّﺒ ًﺔ ِّﻣ ِ ّ ْﲏ ڬ َو ِﻟ ُﺘ ْﺼﻨَ َﻊ ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﻴ ِ ْﲏ 39ۘ
کہ تو اسے صندوق ميں بند کر کے دريا ميں چھوڑ دے ،پس دريا اسے کنارے ال ڈالے گا اور
ميرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا ) (١اور ميں نے اپنی طرف کی خاص محبت و
مقبوليت تجھ پر ڈال دی ) (٢تاکہ تيری پرورش ميری آنکھوں کے سامنے ) (٣کی جائے۔
٣٩۔ ١مراد فرعون ہے جو ﷲ کا بھی دشمن اور حضرت
موسی عليہ السالم کا بھی دشمن تھا۔
ٰ
يعنی لکﮍی کا وه تابوت تيرتا ہواجب شاہی محل کے کنارے پہنچا تو اسے باہر نکال کر ديکھا
گيا ،تو اس ميں ايک معصوم بچہ تھا ،فرعون نے اپنی بيوی کی خواہش پر پرورش کے لئے
شاہی محل ميں رکھ ليا۔
٣٩۔ ٢يعنی فرعون کے دل ميں ڈال دی يا عام لوگوں کے دلوں ميں تيری محبت ڈال دی۔
٣٩۔ ٣چنانچہ ﷲ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت و نگہبانی کا کمال اور کرشمہ ديکھئے کہ
جس بچے کی خاطر ،فرعون بيشمار بچوں کو قتل کروا چکا ،تاکہ وه زنده نہ رہے ،اسی بچے
کو ﷲ ٰ
تعالی اس کی گود ميں پلوا رہا ہے ،اور ماں اپنے بچے کو دودھ پال رہی ہے ،ليکن اس
موسی عليہ السالم سے وصول کر رہی ہے۔
کی اجرت بھی اسی دشمن
ٰ
ِا ْذ ﺗَ ْﻤ ِ ْ ٓ
ﴚ ُا ْﺧ ُﺘ َﻚ ﻓَﺘَ ُﻘ ْﻮ ُل ﻫ َْﻞ َادُﻟ ُّ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ُ ٗهل ۭ ﻓَ َﺮ َﺟ ْﻌ ٰﻨ َﻚ ِا ٰ ٓﱃ ُا ِ ّﻣ َﻚ َ ْﰾ ﺗَ َﻘ َّﺮ َﻋ ْﻴﳯُ َﺎ َو َﻻ َ ْﲢ َﺰ َن ڛ َوﻗَﺘَﻠْ َﺖ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴ ٰﻨ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻐ ّ ِﻢ َوﻓَﺘَ ٰﻨّ َﻚ ﻓُ ُﺘ ْﻮانً ڢ
ﻓَﻠَ ِﺒﺜ ْ َﺖ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ ِ ْ ٓﰲ َاﻫْﻞِ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ ڏ ُ َّﰒ ﺟِ ﺌ َْﺖ ﻋَ ٰﲇ ﻗَﺪَ ٍر ٰﻳ ّ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ 40
)ياد کر( جبکہ تيری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو ميں بتادوں جو اس کی
نگہبانی کرے ) (١اس تدبير سے ہم نے تجھے تيری ماں کے پاس پہنچايا کہ اس کی آنکھيں
ٹھنڈی رہيں اور وه غمگين نہ ہو ،اور تو نے ايک شخص کو مار ڈاال تھا ) (٢اس پر بھی ہم نے
تمہيں غم سے بچا ليا ،غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما ليا )(٣۔ پھر تو کئی سال تک مدين
کے لوگوں ميں ٹھہرا رہا ) (٤پھر تقدير ٰالہی کے مطابق اے )ٰ (۵
موسی! تو آيا۔
٤٠۔ ١يہ اس وقت ہوا ،جب ماں نے تابوت دريا ميں پھينک ديا تو بيٹی سے کہا ،ذرا ديکھتی
رہو ،يہ کہاں کنارے لگتا ہے اور اس کے ساتھ کيا معاملہ ہوتا ہے؟ جب ﷲ کی مشيت سے
موسی عليہ السالم فرعون کے محل ميں پہنچ گئے ،شيرخوارگی کا عالم تھا ،چنانچہ دودھ پالنے
ٰ
موسی عليہ
موسی عليہ السالم کسی کا دودھ نہ پيتے
والی عورتوں اور آياؤں کو باليا گيا ليکن
ٰ
ٰ
السالم کی بہن خاموشی سے سارا منظر ديکھ رہی تھی،
باآلخر اس نے کہا ميں تمہيں ايسی عورت بتاتی ہوں جو تمہاری يہ مشکل دور کر دے گی،
موسی عليہ السالم کی بھی ماں تھی ،بال
انہوں نے کہا ٹھيک ہے ،چنانچہ وه اپنی ماں کو ،جو
ٰ
موسی عليہ السالم نے ﷲ کی تدبير و مشيت
الئی ،جب ماں نے بيٹے کو چھاتی سے لگايا تو
ٰ
سے غٹا غٹ دودھ پينا شروع کر ديا۔
موسی عليہ السالم سے غير ارادی طور پر ايک
٤٠۔ ٢يہ ايک دوسرے احسان کا ذکر ہے ،جب
ٰ
فرعونی کو صرف گھونسہ مارنے سے مر گيا ،جس کا ذکر سوره قصص ميں آئے گا
٤٠۔٣فتون دخول اور خروج کی طرح مصدر ہے يعنی ابتليناک ابتالء يعنی ہم نے تجھے خوب
آزمايا۔ يا يہ جمع ہے فتنہ کی جيسے حجرة کی حجور اور بدرة کی بدور کی جمع ہے يعنی ہم
نے تجھے کئی مرتبہ يا بار بار آزمايا يا آزمائشوں سے نکاال مثال جو سال بچوں کے قتل کا تھا
تجھے پيدا کيا تيری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپرد کر ديا تمام داياؤں کا دودھ تجھ
پر حرام کر ديا تو نے فرعون کی داڑھی پکﮍ لی تھی جس پر اس نے تيرے قتل کا اراده کر ليا
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تھا تيرے ہاتھوں قبطی کا قتل ہوگيا وغيره ان تمام مواقع آزمائش ميں ہم ہی تيری مدد اور چاره
سازی کرتے رہے۔
٤٠۔٤يعنی فرعونی کے غير ارادی قتل کے بعد تو يہاں سے نکل کر مدين چال گيا اور وہاں
کئی سال رہا۔
٤٠۔ ۵يعنی ايسے وقت ميں تو آيا جو وقت ميں نے اپنے فيصلے اور تقدير ميں تجھ سے ہم
َر سے مراد ،عمر ہے يعنی عمر کے اس مرحلے
کالمی اور نبوت کے لئے لکھا ہوا تھا يا قَد ٍ
ميں آيا جو نبوت کے لئے موزوں ہے۔ يعنی چاليس سال کی عمر ميں۔

ﴘ ۚ 41
َو ْاﺻ َﻄﻨَ ْﻌ ُﺘ َﻚ ِﻟﻨَ ْﻔ ِ ْ
اور ميں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لئے پسند فرمايا ليا۔

ِا ْذﻫ َْﺐ َاﻧ َْﺖ َو َاﺧ ُْﻮكَ ِ ٰابﻳٰ ِ ْﱵ َو َﻻ ﺗَ ِﻨﻴَﺎ ِ ْﰲ ِذ ْﻛ ِﺮ ْي ۚ 42
اب تو اپنے بھائی سميت ميری نشانياں ہمراه لئے ہوئے جا ،اور خبردار ميرے ذکر ميں سستی
نہ کرنا )(١
٤٢۔ ١اس ميں ﷲ سے دعا کے لئے بﮍا سبق ہے کہ انہيں کثرت سے ﷲ کا ذکر کرنا چاہئے
ِا ْذ َﻫ َﺒﺎ ٓ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻃﻐٰﻰ 43ښ
تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس نے بﮍی سرکشی کی ہے
ﻓَ ُﻘ ْﻮ َﻻ َ ٗهل ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻟ َّ ِ ّﻴﻨًﺎ ﻟ َّ َﻌ َّ ٗهل ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ َا ْو َ ْﳜ ٰﴙ 44
اسے نرمی ) (١سے سمجھاؤ کہ شايد وه سمجھ لے يا ڈر جائے۔
٤٤۔ ١يہ وصف بھی ﷲ سے دعا کے لئے بہت ضروری ہے۔ کيونکہ سختی سے لوگ بدکتے
ہيں اور دور بھاگتے ہيں اور نرمی سے قريب آتے ہيں اور متاثر ہوتے ہيں اگر وه ہدايت قبول
کرنے والے ہوتے ہيں۔
ﻗَ َﺎﻻ َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧَّﻨَﺎ َﳔ َُﺎف َا ْن ﻳ َّ ْﻔ ُﺮ َط ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ٓ َا ْو َا ْن ﻳ َّ ْــﻄﻐٰﻲ 45
دونوں نے کہا اے ہمارے رب! ہميں خوف ہے کہ کہيں فرعون ہم پر کوئی زيادتی نہ کرے يا
اپنی سرکشی ميں بﮍھ نہ جائے۔
ﻗَﺎ َل َﻻ َﲣَﺎﻓَﺎ ٓ ِاﻧ ِ َّْﲏ َﻣ َﻌ ُﳬَﺎ ٓ َا ْ َﲰ ُﻊ َو َا ٰرى 46
جواب مال کہ تم مطلقا ً خوف نہ کرو ميں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور ديکھتا رہوں گا )(١
٤٦۔ ١تم فرعون کو جا کر کہو گے اور اس کے جواب ميں جو کہے گا ،ميں وه سنتا اور
تمہارے اور اس کے طرز عمل کو ديکھتا رہوں گا۔ اس کے مطابق ميں تمہاری مدد اور اس کی
چالوں کو ناکام کروں گا ،اس لئے اس کے پاس جاؤ ،فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہيں۔
اﻟﺴ ٰ ُﲅ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻊ اﻟْﻬُﺪٰ ى 47
ﻓَ ْﺎ ِﺗ ٰﻴ ُﻪ ﻓَ ُﻘ ْﻮ َﻻ ٓ ِاانَّ َر ُﺳ ْﻮ َﻻ َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ َﺎ ْر ِﺳ ْﻞ َﻣ َﻌﻨَﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ﴎا ۗ ِء ﻳْ َﻞ ڏ َو َﻻ ﺗُ َﻌ ِّﺬﲠْ ُ ْﻢ ۭ ﻗَﺪْ ﺟِ ْﺌ ٰﻨ َﻚ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۭ َو َّ
تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تيرے پروردگار کے پيغمبر ہيں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائيل کو
بھيج دے ،ان کی سزائيں موقوف کر۔ ہم تو تيرے پاس تيرے رب کی طرف سے نشانی لے کر
آئے ہيں اور سالمتی اس کے لئے ہے جو ہدايت کا پابند ) (١ہو جائے۔
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٤٧۔ ١يہ سالم تحيہ نہيں ہے ،بلکہ امن و سالمتی کی طرف دعوت ہے۔ جيسے نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے روم کے بادشاه ہرقل کے نام مکتوب ميں لکھا تھا ،و اَ ْسلِ ْم ،تَ ْسلَ ْم) ،اسالم قبول کر
)والس ٰﱠل ُم ع َٰلي َم ِن اتﱠبَ َع ْالھ ُٰدى(
لے ،سالمتی ميں رہے گا( اس طرح مکتوب کے شروع ميں آپ نے َ
20۔طہ (47:بھی تحرير فرمايا) ،ابن کثير( اس کا مطلب يہ ہے کہ کسی غير مسلم کو مکتوب يا
مجلس ميں مخاطب کرنا ہو تو اسے انہی الفاظ ميں سالم کہا جائے ،جو مشروط ہے ہدايت کے
اپنانے کے ساتھ۔
يح ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ٓ َا َّن اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ َﻛ َّﺬ َب َوﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ 48
ِاانَّ ﻗَﺪْ ُا ْو ِ َ
ہمارے طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹالئے اور روگردانی کرے اس کے لئے عذاب ہے
ﻗَﺎ َل ﻓَ َﻤ ْﻦ َّ ﺑر ُّ ُﳬَﺎ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ 49
فرعون نے پوچھا کہ اے ٰ
موسی! تم دونوں کا رب کون ہے؟
ﻗَﺎ َل َرﺑُّﻨَﺎ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻋ ْٰﻄﻲ ُ َّ
ﳾ ٍء َﺧﻠْ َﻘ ٗﻪ ُ َّﰒ َﻫﺪٰ ى 50
ﰻ َْ
جواب ديا کہ ہمارا رب وه ہے جس نے ہر ايک کو اس کی خاص صورت ،شکل عنايت فرمائی
پھر راه سجھا دی )(١۔
٥٠۔ ١مثالً جو شکل صورت انسان کے مناسب حال تھی ،وه اسے ،جو جانوروں کے مطابق تھی
وه جانوروں کو عطا فرمائی ' راه سجھائی ' کا مطلب ہر مخلوق کو اس کی طبعی ضروريات
کے مطابق رہن سہن ،کھانے پينے اور بود و باش کا طريقہ سمجھا ديا ،اس کے مطابق ہر
مخلوق کا سامان زندگی فراہم کرتی اور حيات مستعار کے دن گزارتی ہے۔
ﻗَﺎ َل ﻓَ َﻤﺎ َاب ُل اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ 51
اس نے کہا اچھا يہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کيا ہونا ہے )(١
٥١۔ ١فرعون نے بات کا رخ دوسری طرف پھيرنے کے لئے يہ سوال کيا ،يعنی پہلے لوگ جو
غير ﷲ کی عبادت کرتے ہوئے دنيا سے چلے گئے ،ان کا حال کيا ہوگا؟

ﻗَﺎ َل ِﻋﻠْ ُﻤﻬَﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ْﰊ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ۚ َﻻ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ َر ِ ّ ْﰊ َو َﻻ ﻳَﻨ ْ َﴗ ۡ 52
جواب ديا کہ ان کا علم ميرے رب کے ہاں کتاب ميں موجود ہے ،نہ تو ميرا رب غلطی کرتا ہے
نہ بھولتا ہے )(١
موسی عليہ السالم نے جواب ميں فرمايا ،ان کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے۔ البتہ
٥٢۔ ١حضرت
ٰ
ان کا علم ميرے رب کو ہے ،جو اس کے پاس کتاب ميں موجود ہے وه اس کے مطابق جزا و
سزا دے گا ،پھر اس کا علم اس طرح ہرچيز کو محيط ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھوٹی
بﮍی چيز اوجھل نہيں ہو سکتی ،نہ اسے بھول ہی ال حق ہو سکتی ہے۔ جب کہ مخلوق کے علم
ميں دونوں نقص موجود ہيں۔ ايک تو ان کا علم محيط کل نہيں ،بلکہ ناقص ہے۔ دوسرے ،علم
کے بعد وه بھول بھی سکتے ہيں ،ميرا رب ان دونوں نقصوں سے پاک ہے۔ آگے ،رب کی مزيد
صفات بيان کی جا رہی ہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ۭ ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا َزْوا ًﺟﺎ ِّﻣ ْﻦ ﻧ َّ َﺒ ٍ
َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض َﻣﻬْﺪً ا َّو َﺳ َ َ
ﺎت َﺷـ ٰ ّﱴ 53
كل ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ ُﺳـ ُﺒ ًﻼ َّو َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
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اسی نے تمہارے لئے زمين کو فرش بنايا اور اس ميں تمہارے چلنے کے لئے راستے بنائے ہيں
اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے ،پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پيداوار بھی
ہم ہی پيدا کرتے ہيں۔

ُ ُﳇ ْﻮا َو ْار َﻋ ْﻮا َاﻧْ َﻌﺎ َﻣ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِ ّ ُﻻ ِوﱄ اﻟﳯُّ ٰـﻰۧ 54
تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ ) (١کچھ شک نہيں کہ اس ميں عقلمندوں کے لئے
) (٢بہت سی نشانياں ہيں۔
٥٤۔ ١يعنی بيشمار اقسام کی پيداوار ميں کچھ چيزيں تمہاری خوراک اور لذت اور راحت کا
سامان ہيں اور کچھ تمہارے چوپاؤں اور جانوروں کے لئے ہيں۔
٥٤۔ ٢اُولُو ال ﱡنھَ ٰی عقل والے۔ عقل کو نُ ْھبَۃ اور عقلمند کو ُذوْ نُ ْھيَ ٍۃ ،اس لئے کہا جاتا ہے کہ باآلخر
انہی کی رائے پر معاملہ انتہا پذير ہوتا ہے ،يا اس لئے کہ يہ نفس کو گناہوں سے روکتے ہيں
)فتح القدير(
ِﻣﳯْ َﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ َو ِﻓﳱْ َﺎ ﻧ ُ ِﻌ ْﻴﺪُ ُ ْﰼ َو ِﻣﳯْ َﺎ ُ ْﳔ ِﺮ ُﺟ ُ ْﲂ اتَ َر ًة ُاﺧ ْٰﺮى 55
اس زمين ميں سے ہم نے تمہيں پيدا کيا اور اسی ميں پھر واپس لوٹائيں گے اور اسی سے پھر
دوباره تم سب ) (١کو نکال کھﮍا کريں گے۔
٥٥۔ ١بعض روايات ميں دفنانے کے بعد تين مٹھياں )يا بکے( مٹی ڈالتے وقت اس آيت کا پﮍھنا
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے منقول ہے ،ليکن سنداً يہ روايات ضعيف ہيں۔ تاہم آيت کے بغير تين
لپيں ڈالنے والی روايت ،جو ابن ماجہ ميں ہے ،صحيح ہے ،اس لئے دفنانے کے بعد دونوں
ہاتھوں سے تين تين مرتبہ مٹی ڈالنے کو علماء نے مستحب قرارا ديا ہے۔ مالحظہ ہو کتاب
الجنائر صفحہ ١٥٢۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا َرﻳْ ٰﻨ ُﻪ ٰا ٰﻳ ِﺘﻨَﺎ ُﳇَّﻬَﺎ ﻓَ َﻜ َّﺬ َب َو َا ٰﰉ 56
ہم نے اسے اپنی سب نشانياں دکھا ديں ليکن پھر بھی اس نے جھٹاليا اور انکار کر ديا۔
ﻗَﺎ َل اَﺟِ ْﺌ َﺘﻨَﺎ ِﻟ ُﺘ ْﺨ ِﺮ َﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َا ْر ِﺿﻨَﺎ ﺑ ِِﺴ ْﺤﺮِكَ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳻ 57
کہنے لگا اے ٰ
موسی! کيا تو اسی لئے آيا ہے کہ ہميں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک
سے باہر نکال دے )(١
٥٧۔ ١جب فرعون کو دالئل واضح کے ساتھ وه معجزات بھی دکھالئے گئے ،جو عصا اور يد
بيضا کی صورت ميں حضرت موسیٰ عليہ السالم کو عطا کئے گئے تھے ،تو فرعون نے اسے
جادو کا کرتب سمجھا اور کہنے لگا اچھا تو ہميں اس جادو کے زور سے ہماری زمين سے
نکالنا چاہتا ہے؟
ﻓَﻠَﻨَ ْﺎ ِﺗﻴَﻨ َّ َﻚ ﺑ ِِﺴ ْﺤ ٍﺮ ِ ّﻣﺜ ِ ْٖهل ﻓَﺎ ْﺟ َﻌ ْﻞ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑَﻴْﻨَ َﻚ َﻣ ْﻮ ِﻋﺪً ا َّﻻ ُ ْﳔ ِﻠ ُﻔ ٗﻪ َ ْﳓ ُﻦ َو َﻻ ٓ َاﻧ َْﺖ َﻣ َﲀانً ُﺳ ًﻮى 58
اچھا ہم بھی تيرے مقابلے ميں اسی جيسا جادو ضرور الئيں گے ،پس تو ہمارے اور اپنے
درميان ايک وعدے کا وقت مقرر کر لے ) (١کہ نہ ہم اس کا خالف کريں اور نہ تو ،صاف
ميدان ميں مقابلہ ہو۔ )(٢
٥٨۔ ١موعد مصدر ہے يا اگر ظرف ہے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہو سکتے ہيں کوئی
جگہ اور دن مقرر کر لے۔
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٥٨۔ ٢مکان سوی ۔ صاف ہموار جگہ ،جہاں ہونے والے مقابلے کو ہر شخص آسانی سے ديکھ
سکے يا ايسی برابر کی جگہ ،جہاں فريقين سہولت سے پہنچ سکيں۔
ﴩ اﻟﻨَّ ُﺎس ﺿُ ـ ًﺤﻲ 59
ﻗَﺎ َل َﻣ ْﻮ ِﻋﺪُ ُ ْﰼ ﻳ َ ْﻮ ُم ّ ِاﻟﺰﻳْﻨَ ِﺔ َو َا ْن ُّ ْﳛ َ َ
موسی )عليہ السالم( نے جواب ديا کہ زينت اور جشن کے دن ) (١کا وعده ہے اور يہ کہ لوگ
ٰ
دن چﮍھے ہی جمع ہوجائيں
٥٩۔ ١اس سے مراد نو روز يا کوئی اور ساالنہ ميلے يا جشن کا دن ہے جسے وه عيد کے طور
پر مناتے تھے۔
ﻓَﺘَ َﻮ ٰ ّﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻓَـ َﺠ َﻤ َﻊ َﻛ ْﻴﺪَ ٗﻩ ُ َّﰒ َا ٰﰏ 60
پس فرعون لوٹ گيا اور اس نے اپنے ہتھکنڈے جمع کئے پھر آگيا )(١
٦٠۔ ١يعنی مختلف شہروں سے ماہر جادو گروں کو جمع کر کے اجتماع گاه ميں آ گيا۔
ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﻮ ٰﳻ َوﻳْﻠَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗَ ْﻔ َﱰ ُْوا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َﺎب َﻣ ِﻦ ا ْﻓ َﱰٰى 61
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ﻓَﻴ ُْﺴ ِﺤ َﺘ ُ ْﲂ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب ۚ َوﻗَﺪْ ﺧ َ
موسی )عليہ السالم( نے کہا تمہاری شامت آچکی ،ﷲ ٰ
ٰ
تعالی پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ
تمہيں عذابوں سے ملياميٹ کردے ،ياد رکھو وه کبھی کامياب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات
گھﮍی۔ )(١۔
٦١۔ ١جب فرعون اجتماع گاه ميں جادو گروں کو مقابلہ کی ترغيب دے رہا تھا اور ان کو
موسی عليہ السالم
انعامات اور قرب خصوصی سے نواز نے کا اظہار کر رہا تھا تو حضرت
ٰ
ٰ
نے بھی مقابلے سے پہلے انہيں وعظ کيا اور ان کے موجوده رويے پر انہيں عذاب الہی سے
ڈرايا۔
ﴎوا اﻟﻨَّ ْﺠ ٰﻮى 62
ﻓَﺘَﻨَ َﺎزﻋ ُْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ ُ ْﱒ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َو َا َ ُّ
پس يہ لوگ آپس کے مشوروں ميں مختلف رائے ہوگئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشوره
کرنے لگے )(١۔
موسی عليہ السالم کے وعظ سے ان ميں باہم کچھ اختالف ہوا اور بعض چپکے
٦٢۔ ١حضرت
ٰ
چپکے کہنے لگے کہ يہ واقعی ﷲ کا نبی ہی نہ ہو ،اس کی گفتگو تو جادو گروں والی نہيں
پيغمبرانہ لگتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس رائے کا اظہار کيا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا ْن ٰﮬ ٰﺬ ِﯨﻦ ﻟَ ٰﺴ ِﺤ ٰﺮ ِن ﻳُ ِﺮﻳْﺪٰ ِن َا ْن ُّ ْﳜ ِﺮ ٰﺟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْر ِﺿ ُ ْﲂ ﺑ ِِﺴ ْﺤ ِﺮ ِ َﳘﺎ َوﻳ َ ْﺬ َﻫ َﺒﺎ ﺑ َِﻄ ِﺮﻳْ َﻘ ِﺘ ُ ُﲂ اﻟْ ُﻤﺜ ْٰﲆ 63
کہنے لگے يہ دونوں محض جادوگر ہيں اور ان کا پختہ اراده ہے کہ اپنے جادو کے زور سے
تمہيں تمہارے ملک سے نکال باہر کريں اور تمہارے بہترين مذہب کو برباد کريں )(١۔
مثلی ،طريقۃ کی صفت ہے يہ امثل کی تانيث ہے افضل کے معنی ميں مطلب يہ ہے کہ اگر
٦٣۔ٰ ١
يہ دونوں بھائی اپنے ' جادو ' کے زور سے غالب آ گئے ،تو سادات و اشراف اس کی طرف
مائل ہو جائيں گے ،جس سے ہمارا اقتدار خطرے ميں اور ان کے اقتدار کا امکان بﮍھ جائے گا۔
عالوه ازيں ہمارا بہترين طريقہ يا مذہب ،اسے بھی يہ ختم کر ديں گے۔ يعنی اپنے مشرکانہ
مذہب کو بھی انہوں نے "بہترين"قرار ديا جيسا کہ آج بھی ہر باطل مذہب اور فرقے کے
پيروکار اسی زعم فاسد ميں مبتال ہيں سچ فرمايا ﷲ نے )کل حزب بما لديھم فرحون( ہر فرقہ جو
اس کے پاس ہے اس پر ريچھ رہا ہے۔ ۔
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ﻓَ َﺎ ْ ِﲨ ُﻌ ْﻮا َﻛ ْﻴﺪَ ُ ْﰼ ُ َّﰒ اﺋْ ُﺘ ْﻮا َﺻﻔًّﺎ ۚ َوﻗَﺪْ َاﻓْﻠَ َﺢ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﻣ ِﻦ ا ْﺳـ َﺘ ْﻌ ٰﲆ 64
تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو ،پھر صف بندی کرکے آؤ ،جو آج غالب آگيا وہی بازی لے
گيا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا َّﻣﺎ ٓ َا ْن ﺗُﻠْ ِﻘ َﻲ َوِا َّﻣﺎ ٓ َا ْن ﻧ َّ ُﻜ ْﻮ َن َا َّو َل َﻣ ْﻦ َاﻟْ ٰﻘﻲ 65
کہنے لگے اے ٰ
موسی! يا تو پہلے ڈال يا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائيں۔
ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ َاﻟْ ُﻘ ْﻮا ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ِﺣ َﺒﺎﻟُﻬ ُْﻢ َو ِﻋ ِﺼﳱُّ ُ ْﻢ ُ َﳜﻴَّ ُﻞ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِ ْ
ﲮ ِﺮ ِ ْﱒ َاﳖَّ َﺎ ﺗ َ ْﺴ ٰﻌﻲ 66
موسی )عليہ السالم( کو يہ خيال گزرنے لگا کہ ان
جواب ديا کہ نہيں تم ہی پہلے ڈالو ) (١اب تو
ٰ
کی رسياں اور لکﮍياں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہيں )(٢
موسی عليہ السالم نے انہيں پہلے اپنا کرتب دکھانے کے لئے کہا ،تاکہ ان پر يہ
٦٦۔ ١حضرت
ٰ
واضح ہو جائے کہ وه جادو گروں کی اتنی بﮍی تعداد سے ،جو فرعون جمع کر کے لے آيا ہے،
اسی طرح ان کے ساحرانہ کمال اور کرتبوں سے خوف زده نہيں ہيں۔ دوسرے ،ان کی ساحرانہ
شعبده بازياں ،جب معجزه ٰالہی سے چشم زدن ميں ہوا ہو جائيں گی ،تو اس کا بہت اچھا اثر پﮍے
گا اور جادوگر يہ سوچنے پر مجبور ہو جائيں گے کہ يہ جادو نہيں ہے ،واقعی اسے ﷲ کی تائيد
حاصل ہے کہ آن واحد ميں اس کی ايک الٹھی ہمارے سارے کرتبوں کو نگل گئی۔
٦٦۔ ٢قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسياں اور الٹھياں حقيقتا ً سانپ نہيں بنی تھيں،
بلکہ جادو کے زور سے ايسا محسوس ہوتا تھا ،جيسے مسمريزم کے ذريعے سے نظر بندی کر
دی جاتی ہے۔ تاہم اس کا اثر يہ ضرور ہوتا ہے کہ عارضی اور وقتی طور پر ديکھنے والوں پر
ايک دہشت طاری ہو جاتی ہے ،گو شے کی حقيقت تبديل نہ ہو۔ دوسری بات يہ معلوم ہوئی کہ
جادو کتنا بھی اونچے درجے کا ہو ،وه شے کی حقيقت تبديل نہيں کر سکتا۔
ﻓَ َﺎ ْو َﺟ َﺲ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ِﺧ ْﻴ َﻔ ًﺔ ُّﻣ ْﻮ ٰﳻ 67
موسی )عليہ السالم( نے اپنے دل ہی دل ميں ڈر محسوس کيا۔
پس
ٰ
ﻗُﻠْﻨَﺎ َﻻ َﲣ َْﻒ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ ْ َاﻻ ْﻋ ٰﲆ 68
ہم نے فرمايا کچھ خوف نہ کر يقينا ً تو ہی غالب اور برتر رہے گا )(١۔
موسی عليہ السالم نے خوف محسوس کيا،
٦٨۔ ١اس دہشت ناک منظر کو ديکھ کر اگر حضرت
ٰ
تو يہ ايک طبعی چيز تھی ،جو کمال نبوت کے منافی ہے نہ عصمت کے۔ کيونکہ نبی بھی بشر
ہی ہوتا ہے اور بشريت کے طبعی تقاضوں سے نہ وه باال ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے ،بہرحال
موسی عليہ السالم کے انديشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے ﷲ ٰ
موسی )عليہ
تعالی نے فرمايا،
ٰ
ٰ
السال م( کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہيں ہے ،تو ہی غالب رہے گا ،اس جملے
سے طبعی خوف اور ديگر انديشوں ،سب کا ہی ازالہ فرما ديا۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا ،جيسا کہ اگلی
آيت ميں ہے۔
اﻟﺴﺎ ِﺣ ُﺮ َﺣ ْﻴ ُﺚ َا ٰﰏ 69
َو َاﻟْ ِﻖ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻳ َ ِﻤ ْﻴ ِﻨ َﻚ ﺗَﻠْ َﻘ ْﻒ َﻣﺎ َﺻﻨَ ُﻌ ْﻮا ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﺻﻨَ ُﻌ ْﻮا َﻛ ْﻴﺪُ ٰ ِﲮ ٍﺮ ۭ َو َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ َّ
اور تيرے دائيں ہاتھ ميں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاريگری کو وه نگل جائے ،انہوں
نے جو کچھ بنايا ہے يہ صرف جادوگروں کے کرتب ہيں اور جادوگر کہيں سے بھی آئے
کامياب نہيں ہوتا۔
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اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ُﲭَّﺪً ا ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨ َّﺎ ﺑ َِﺮ ِ ّب ﻫ ُٰﺮ ْو َن َو ُﻣ ْﻮ ٰﳻ 70
ﻓَ ُﺎﻟْ ِﻘ َﻲ َّ
موسی )عليہما
اب تو تمام جادوگر سجدے ميں گر پﮍے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور
ٰ
السالم( کے رب پر ايمان الئے
وﺻ ِﻠ ّ َﺒﻨَّ ُ ْﲂ ِ ْﰲ ُﺟ ُﺬ ْوعِ اﻟﻨَّﺨْﻞِ ۡ َوﻟَ َﺘ ْﻌﻠ َ ُﻤ َّﻦ َاﻳُّﻨَﺎ ٓ َاﺷَ ُّﺪ
اﻟﺴ ْﺤ َﺮ ۚ ﻓَ َ ُﻼﻗَ ِّﻄ َﻌ َّﻦ َاﻳْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ َو َا ْر ُﺟﻠَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِﺧ َﻼ ٍف َّو َ ُﻻ َ
ﻗَﺎ َل ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ َ ٗهل ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن ٰا َذ َن ﻟَ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ َﻜﺒ ْ ُِﲑُﰼُ َّ ِاذل ْي ﻋَﻠ َّ َﻤ ُ ُﲂ ِ ّ
ﻋَ َﺬ ًااب َّو َاﺑْ ٰﻘﻲ 71
فرعون کہنے لگا کہ کيا ميری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ايمان لے آئے؟ يقينا ً تمہارا بﮍا
بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھايا ہے) ،سن لو( ميں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سيدھے
) (١کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں ميں سولی پر لٹکوا دوں گا ،اور تمہيں پوری طرح
معلوم ہو جائے گا کہ ہم ميں سے کس کی مار زياده سخت اور ديرپا ہے۔
ف )الٹے سيدھے( کا مطلب ہے سيدھا ہاتھ تو باياں پاؤں يا باياں ہاتھ تو سيدھا پاؤں
٧١۔ِ ١م ْن ِخ َال ِ
ﴤ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ 72ۭ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﺛ َﺮكَ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو َّ ِاذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮانَ ﻓَﺎ ْﻗ ِﺾ َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻗَ ٍﺎض ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗَ ْﻘ ِ ْ
انہوں نے جواب ديا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجيح ديں ان دليلوں پر جو ہمارے سامنےآ
چکيں ہيں ،اور اس ﷲ پر جس نے ہميں پيدا کيا ہے ) (١اب تو تو جو کچھ کرنے واال ہے کر
گزر ،تو جو کچھ بھی حکم چال سکتا ہے وه اسی دنياوی زندگی ) (٢ميں ہی ہے۔
٧٢۔١يہ ترجمہ اس صورت ميں ہے جب والذی فطرنا کا عطف ما جاءنا پر ہو اور يہ بھی
صحيح ہے تاہم بعض مفسرين نے اسے قسم قرار ديا ہے۔ يعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے
ہميں پيدا کيا ،ہم تجھے ان دليلوں پر ترجيح نہيں ديں گے جو ہمارے سامنے آ چکيں۔
٧٢۔ ٢يعنی تيرے بس ميں جو کچھ ہے وه کر لے ہميں معلوم ہے کہ تيرا بس صرف اس دنيا
ميں ہی چل سکتا ہے جب کہ ہم جس پروردگار پر ايمان الئے ہيں اس کی حکمرانی تو دنيا
وآخرت دونوں جگہوں پر ہے مرنے کے بعد ہم تيری حکمرانی اور تيرے ظلم وستم سے تو بچ
جائيں گے کيونکہ جسموں سے روح کے نکل جانے کے بعد تيرا اختيار ختم ہو جائے گا ليکن
اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختيار سے باہر نہيں نکل
سکتے وه ہميں سخت عذاب دينے پر قادر ہے رب پر ايمان النے کے بعد ايک مومن کی زندگی
ميں جو عظيم انقالب آنا اور دنيا کی بےثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح يقين
ہونا چاہيے اور پھر اس عقيده وايمان پر جو تکليفيں آئيں انہيں جس حوصلہ وصبر اور عزم و
استقامت سے برداشت کرنا چاہيے جادو گروں نے اس کا ايک بہترين نمونہ پيش کيا کہ ايمان
النے سے قبل کس طرح وه فرعون سے انعامات اور دنياوی جاه ومنصب کے طالب تھے ليکن
ايمان النے کے بعد کوئی ترغيب وتحريض انہيں متزلزل کر سکی نہ تشديد وتعذيب کی دھمکياں
انہيں ايمان سے منحرف کرنے ميں کامياب ہو سکيں۔
اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َاﺑْ ٰﻘﻲ 73
اﻟﺴ ْﺤ ِﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِاانَّ ٓ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ َِﺮِﺑ ّﻨَﺎ ِﻟ َﻴ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَﻨَﺎ ﺧ َٰﻄ ٰﻴﻨَﺎ َو َﻣﺎ ٓ اَ ْﻛ َﺮ ْﻫ َﺘﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ ِّ
ہم )اس اميد سے( اپنے پروردگار پر ايمان الئے کہ وه ہماری خطائيں معاف فرما دے اور
)خاص کر( جادوگری )کا گناه( جس پر تم نے ہميں مجبور کيا ہے ) (١ﷲ ہی بہتر اور ہميشہ
باقی رہنے واال ہے )(٢۔
موسی )عليہ
٧٣۔ ١دوسرا ترجمہ اس کا يہ ہے کہ ' ہماری وه غلطياں بھی معاف فرما دے جو
ٰ
السالم( کے مقابلے ميں تيرے مجبور کرنے پر ہم نے عمل جادو کی صورت ميں کيں۔ ' اس
صورت ميں َما اَ ْک َر ْھتَنَا کا عطف َخطَايانا پر ہوگا۔
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٧٣۔ ٢يہ فرعون کے الفاظَ ) ،ولَتَ ْعلَ ُم ﱠن اَيﱡنَآ اَ َش ﱡد َع َذابًا ﱠواَب ْٰقي( 20۔طہ (71:کا جواب ہے کہ اے
فرعون! تو جو سخت ترين عذاب کی ہميں دھمکی دے رہا ہے ،ﷲ ٰ
تعالی کے ہاں ہميں اجر و
ثواب ملے گا ،وه اس سے کہيں زياده بہتر اور پائيدار ہے۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ َّ ْاي ِت َرﺑ َّ ٗﻪ ُﻣ ْﺠ ِﺮ ًﻣﺎ ﻓَ ِﺎ َّن َ ٗهل َ َهجﲌَّ َ ۭ َﻻ ﻳ َ ُﻤ ْﻮ ُت ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻻ َ ْﳛ ٰﲖ 74
بات يہی ہے کہ جو بھی گناه گار بن کر ﷲ ٰ
تعالی کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لئے دوزخ ہے،
جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی )(١
٧٤۔ ١يعنی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کريں گے ،تو موت نہيں آئے گی اور رات دن
عذاب ميں مبتال رہنا ،کھانے پينے کو زقوم جيسا تلخ درخت اور جہنميوں کے جسموں سے نچﮍا
ہوا خون
اور پيپ ملنا ،يہ کوئی زندگی ہوگی؟
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬُ ُﻢ ادلَّ َر ٰﺟ ُﺖ اﻟْ ُﻌ ٰﲇ ۙ 75

َو َﻣ ْﻦ َّ ْاي ِﺗ ٖﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ ﻗَﺪْ َ ِﲻ َﻞ ٰ ّ
ِٕ
اور جو بھی اس کے پاس ايماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نيک کئے ہونگے
اس کے لئے بلند و باال درجے ہيں۔
َﺟ ٰﻨ ّ ُﺖ ﻋَﺪْ ٍن َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َو ٰذ ِ َكل َﺟ ٰ ۗﺰ ُؤا َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺰ ٰ ّﰽ ۧ 76

ہميشگی والی جنتيں جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جہاں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ يہی انعام
ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہوا )(١۔
٧٦۔ ١جہنميوں کے مقابلے ميں اہل ايمان کو جو جنت کی پر آسائش زندگی ملے گی ،اس کا ذکر
فرمايا اور واضح کر ديا کہ اس کے مستحق وه لوگ ہونگے جو ايمان النے کے بعد اس کے
تقاضے پورے کريں گے۔ يعنی اعمال صالح اختيار اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے
پاک کريں گے۔ اس لئے کہ ايمان زبان سے صرف چند کلمات ادا کر دينے کا نام نہيں ہے بلکہ
عقيده و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔
ﺎﴐ ْب ﻟَﻬ ُْﻢ َﻃ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ﻳَﺒَ ًﺴﺎ ۙ َّﻻ َ ٰﲣ ُﻒ د ََر ًﰷ َّو َﻻ َ ْﲣ ٰﴙ 77
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ڏ َا ْن َا ْ ِ
ﴎ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِد ْي ﻓَ ْ ِ
موسی )عليہ السالم( کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات ميرے بندوں کو لے
ہم نے
ٰ
چل ) (١پھر نہ تجھے کسی کے آپکﮍنے کا خطره ہوگا نہ ڈر )(٢۔
٧٧۔ ١جب فرعون ايمان بھی نہيں اليا اور بنی اسرائيل کو بھی آزاد کرنے پر آماده نہيں ہوا ،تو
ﷲ ٰ
تعالی نے موسیٰ عليہ السالم کو يہ حکم ديا۔
٧٧۔ ٢اس کی تفصيل سورة الشعرا ميں آئے گی کہ موس ٰی عليہ السالم نے ﷲ کے حکم سے
سمندر ميں الٹھی ماری ،جس سے سمندر ميں گزرنے کے لئے خشک راستہ بن گيا۔
٧٧۔ ٣خطره فرعون اور اس کے لشکر کا اور ڈر پانی ميں ڈوبنے کا۔

ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ َﻌﻬ ُْﻢ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ِ ُﲜ ُﻨ ْﻮ ِدﻩٖ ﻓَ َﻐ ِﺸـﳱَ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َ ِّﲓ َﻣﺎ ﻏَ ِﺸـﳱَ ُ ْﻢ ۭ 78
فرعون نے اپنے لشکروں سميت ان کا تعاقب کيا پھر تو دريا ان سب پر چھا گيا جيسا کچھ چھا
جانے واال تھا )(١
٧٨۔ ١يعنی اس خشک راستے پر جب فرعون اور اس کا لشکر چلنے لگا ،تو ﷲ نے سمندر کو
حکم ديا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا ،چنانچہ وه خشک راستہ چشم زدن پانی کی موجوں
ميں تبديل ہوگيا اور فرعون سميت سارا لشکر غرق ہوگيا۔ غشيھم ،کے معنی ہيں عالھم وأصابھم
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سمندر کا پانی ان پر غالب آ گيا۔ ماغشيھم يہ تکرار تعثيم وتہويل يعنی ہولناکی کے بيان کے ليے
ہے يا اس کے معنی ہيں جو کہ مشہور ومعروف ہے۔ ۔
َو َاﺿَ َّﻞ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ﻗَ ْﻮ َﻣ ٗﻪ َو َﻣﺎ َﻫﺪٰ ى 79
فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی ميں ڈال ديا اور سيدھا راستہ نہ دکھايا )(١
٧٩۔ ١اس لئے کہ سمندر ميں غرق ہونا ان کا مقدر تھا
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ﻗَﺪْ َا ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ﻋَﺪُ ِّو ُ ْﰼ َو ٰوﻋَﺪْ ٰﻧ ُ ْﲂ َﺟﺎ ِﻧ َﺐ ُّ
اﻟﺴﻠْ ٰﻮى 80
ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اﻟﻄ ْﻮ ِر ْ َاﻻﻳْ َﻤ َﻦ َوﻧَ َّﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ َّﻦ َو َّ
اے بنی اسرائيل! ديکھو ہم نے تمہيں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوه طور کی
ٰ
سلوی اتارا )(٢
دائيں طرف کا وعده ) (١اور تم پر من و
موسی عليہ السالم کوه طور پر تمہيں يعنی تمہارے نمائندے بھی
٨٠۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ
ٰ
موسی عليہ السالم سے ہم کالم ہوں ،يا ضمير جمع
ساتھ لے کر آئيں تاکہ تمہارے سامنے ہی ہم
ٰ
موسی عليہ السالم کو بالنا ،بنی اسرائيل ہی کی خاطر اور
اس لئے الئی گئی کہ کوه طور پر
ٰ
انہی کی ہدايت و رہنمائی کے لئے تھا۔
ٰ
سلوی کے نزول کا واقعہ ،سوره بقره کے آغاز ميں گزر چکا ہے۔ من کوئی ميٹھی
٨٠۔ ٢من و
ٰ
چيز تھی جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اور سلوی سے مراد بٹير پرندے ہيں جو کثرت سے ان
کے پاس آتے اور وه حسب ضرورت انہيں پکﮍ کر پکاتے اور کھا ليتے۔ )ابن کثير(
ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ َو َﻻ ﺗ َْﻄﻐ َْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻓَﻴَ ِﺤ َّﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻏَﻀَ ِ ْﱯ ۚ َو َﻣ ْﻦ َّ ْﳛ ِﻠ ْﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻏَﻀَ ِ ْﱯ ﻓَﻘَﺪْ ﻫ َٰﻮى 81
تم ہماری دی ہوئی پاکيزه روزی کھاؤ ،اور اس ميں حد سے آگے نہ بﮍھو ) (١ورنہ تم پر ميرا
غضب نازل ہوگا ،اور جس پر ميرا غضب نازل ہو جائے وه يقينا ً تباه ہوا )(٢۔
٨١۔ ١يعنی حالل اور جائز چيزوں کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چيزوں کی طرف تجاوز مت
کرو ،يا ﷲ کی نعمتوں کا انکار کر کے يا کفر ان نعمت کا ارتکاب کر کے اور نافرمانی کر کے
حد سے تجاوز نہ کرو ،ان تمام مفہومات پر طغيان کا لفظ صادق آتا ہے اور بعض نے کہا کہ
طغيان کا مفہوم ہے ،ضرورت و حاجت سے زياده پرندے پکﮍنا يعنی حاجت کے مطابق پرندے
پکﮍو اور اس سے تجاوز مت کرو۔
٨١۔ ٢دوسرے معنی يہ بيان کئے گئے ہيں کہ وه ہاويہ يعنی جہنم ميں گرا۔ ہاويہ جہنم کا نچال
حصہ ہے ،يعنی جہنم کی گہرائی والے حصے کا مستحق ہوگيا۔
َوا ِ ّ ِْﱏ ﻟ َ َﻐﻔَّ ٌﺎر ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ اتَ َب َو ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ُ َّﰒ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى 82
ہاں بيشک ميں انہيں بخش دينے واال ہوں جو توبہ کريں ايمان الئيں نيک عمل کريں اور راه
راست پر بھی رہيں )(١
٨٢۔ ١يعنی مغفرت ٰالہی کا مستحق بننے کے لئے چار چيزيں ضروری ہيں۔ کفر و شرک اور
معاصی سے توبہ ،ايمان ،عمل صالح اور راه راست پر چلتے رہنا يعنی استقالل ح ٰتی کہ ايمان
ہی پر اسے موت آئے ،ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ و ايمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک کا
راستہ اختيار کر ليا ،ح ٰتی کہ موت بھی اسے کفر و شرک پر ہی آئے تو مغفرت ٰالہی کے بجائے
عذاب کا مستحق ہوگا۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْ َﲺ َ َ
كل َﻋ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ َﻚ ﻳٰ ُﻤ ْــﻮ ٰﳻ 83
اے ٰ
موسی! تجھے اپنی قوم سے )غافل کرکے( کون سی چيز جلدی لے آئی؟
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ﻗَﺎ َل ُ ْﱒ ُا َوﻻۗ ِء ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﺛَ ِﺮ ْي َو َ ِﲺﻠْ ُﺖ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ َر ِ ّب ِﻟ َ ْﱰ ٰﴇ 84
کہا کہ وه لوگ بھی ميرے پيچھے ہی پيچھے ہيں ،اور ميں نے اے رب! تيری طرف جلدی اس
لئے کی کہ تو خوش ہو جائے )(١۔
موسی عليہ السالم اسرائيل کے سربرآورده لوگوں کو ساتھ لے
٨٤۔ ١سمندر پار کرنے کے بعد
ٰ
کر کوه طور کی طرف چلے ،ليکن رب کے شوق مالقات ميں تيز رفتاری سے ساتھيوں کو
پيچھے چھوڑ کر اکيلے ہی طور پر پہنچ گئے ،سوال کرنے پر جواب ديا ،مجھے تو تيری رضا
کی طلب اور اس کی جلدی تھی۔ وه لوگ ميرے پيچھے ہی آ رہے ہيں۔ بعض کہتے ہيں اس کا
مطلب يہ نہيں کہ ميرے پيچھے آ رہے ہيں بلکہ يہ ہے کہ وه ميرے پيچھے کوه طور کے قريب
ہی ہيں اور وہاں ميری واپسی کے منتظر ہيں۔
اﻟﺴﺎ ِﻣ ِﺮ ُّي 85
ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺎانَّ ﻗَﺪْ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﻗَ ْﻮ َﻣ َﻚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪكَ َو َاﺿَ ﻠَّـﻬُ ُﻢ َّ
فرمايا! ہم نے تيری قوم کو تيرے پيچھے آزمائش ميں ڈال ديا اور انہيں سامری نے بہکا ديا ہے
)(١
موسی عليہ السالم کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائيل کو بچھﮍا
٨٥۔ ١حضرت
ٰ
ٰ
موسی عليہ السالم کو دی کہ سامری
پوجنے پر لگا ديا ،جس کی اطالع ﷲ تعالی نے طور پر
ٰ
نے تيری قوم کو گمراه کر ديا ہے ،فتنے ميں ڈالنے کی نسبت ﷲ نے اپنی طرف باحيثيت خالق
کے کی ہے ،ورنہ اس گمراہی کا سبب تو سامری ہی تھا۔ جيسا کہ اضلھم السامری سے واضح
ہے۔
ﻓَ َﺮ َﺟ َﻊ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻏَﻀْ َﺒ َﺎن َا ِﺳ ًﻔﺎ ڬ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َاﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ِﻌﺪْ ُ ْﰼ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َو ْﻋﺪً ا َﺣ َﺴـﻨًﺎ ڛ َاﻓَ َﻄﺎ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻌﻬْﺪُ َا ْم َا َرد ُّ ْْﰎ َا ْن َّ ِﳛ َّﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻏَﻀَ ٌﺐ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ ﻓَ َﺎ ْﺧﻠَ ْﻔ ُ ْﱲ
َّﻣ ْﻮ ِﻋ ِﺪ ْي 86
موسی )عليہ السالم( سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے ،اور کہنے لگے کہ
پس
ٰ
اے ميری قوم والو! کيا تم سے تمہارے پروردگار نے نيک وعده نہيں کيا ) (١تھا؟ کيا اس کی
مدت تمہيں لمبی معلوم ہوئی؟ ) (٢بلکہ تمہارا اراده ہی يہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا
غضب نازل ہو؟ کہ تم نے ميرے وعدے کے خالف کيا )(٣
٨٦۔ ١اس سے مراد جنت کا يا فتح و ظفر کا وعده ہے اگر وه دين پر قائم رہے يا تورات عطا
کرنے کا وعده ہے ،جس کے لئے طور پر انہيں باليا گيا تھا۔
٨٦۔  ٢کيا اس عہد کو مدت دراز گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے ،اور بچھﮍے کی پوجا شروع
کر دی۔
موسی عليہ السالم سے وعده کيا تھا کہ ان کی طور سے واپسی تک وه ﷲ کی
٨٦۔ ٣قوم نے
ٰ
اطاعت و عبادت پر قائم رہيں گے ،يا يہ وعده تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پيچھے پيچھے آ
رہے ہيں ليکن راستے ميں ہی رک کر انہوں نے گو سالہ پرستی شروع کر دی۔

اﻟﺴﺎ ِﻣ ِﺮ ُّي ۙ 87
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﺧﻠَ ْﻔﻨَﺎ َﻣ ْﻮ ِﻋﺪَ كَ ِﺑ َﻤﻠْ ِﻜﻨَﺎ َو ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎ ُ ِ ّﲪﻠْﻨَﺎ ٓ َا ْو َز ًارا ِّﻣ ْﻦ ِزﻳْﻨَ ِﺔ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ﻓَ َﻘ َﺬ ْﻓﳯٰ َﺎ ﻓَ َﻜ ٰﺬ ِ َكل َاﻟْ َﻘﻲ َّ
انہوں نے جواب ديا کہ ہم نے اپنے اختيار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خالف نہيں کيا )(١
بلکہ ہم پر زيورات قوم کے جو بوجھ الد ديئے گئے تھے ،انہيں ہم نے ڈال ديا ،اور اسی طرح
سامری نے بھی ڈال ديئے۔
٨٧۔ ١يعنی ہم نے اپنے اختيار سے يہ کام نہيں کيا بلکہ غلطی ہم سے اضطراری طور پر
ہوگئی ،آگے اس کی وجہ بيان کی
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ﴘ ۭ 88
ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ َج ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ْﲺ ًـﻼ َﺟ َﺴﺪً ا َّ ٗهل ﺧ َُﻮ ٌار ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا ٓ ِا ٰﻟـــﻬ ُ ُْﲂ َوا ٰ ُِهل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ۥ ﻓَﻨ َ ِ َ
پھر اس نے لوگوں کے لئے ايک بچھﮍا نکال کھﮍا کيا يعنی بچھﮍے کا بت ،جس کی گائے کی
موسی کا بھی۔ ليکن
سی آواز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ يہی تمہارا بھی معبود ہے ) (١اور
ٰ
موسی بھول گيا ہے۔
ٰ
٨٨۔١زينۃ سے زيورات اور القوم سے قوم فرعون مراد ہے۔ کہتے ہيں يہ زيورات انہوں نے
فرعونيوں سے عاريتًا لئے تھے ،اسی لئے انہيں بوجھ کہا گيا کيونکہ يہ ان کے لئے جائز نہيں
تھے ،چنانچہ انہيں جمع کر کے ايک گﮍھے ميں ڈال ديا گيا ،سامری نے بھی )جو مسلمانوں
کے بعض گمراه فرقوں کی طرح( گمراه تھا اس نے تمام زيورات کو تپا کر ايک طرح بچھﮍا بنا
ديا کہ جس ميں ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے ايک قسم کی آواز پيدا ہوتی تھی۔ اس آواز سے
موسی عليہ السالم تو گمراه ہوگئے ہيں کہ وه ﷲ سے ملنے
اس نے بنی اسرائيل کو گمراه کيا کہ
ٰ
کے لئے طور پر گئے ہيں ،جبکہ تمہارا اور موسیٰ عليہ السالم کا معبود تو يہ ہے۔
َاﻓَ َﻼ ﻳَ َﺮ ْو َن َا َّﻻ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻊ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ڏ َّو َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِ ُ

ﴐا َّو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ ۧ 89
كل ﻟَﻬ ُْﻢ َ ًّ
کيا يہ گمراه لوگ يہ بھی نہيں ديکھتے کہ وه تو ان کی بات کا جواب بھی نہيں دے سکتا اور نہ
ان کے کسی برے بھلے کا اختيار رکھتا ہے )(١
٨٩۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی جہالت و نادنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمايا کہ ان عقل کے
اندھوں کو اتنا بھی نہيں پتہ چال کہ يہ بچھﮍا کوئی جواب دے سکتا ہے۔ نہ نفع نقصان پہنچانے
پر قادر ہے۔ جب کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر ايک کی فرياد سننے پر ،نفع و نقصان
پہنچانے پر اور حاجت برآوری پر قادر ہو۔
َوﻟَﻘَﺪْ ﻗَﺎ َل ﻟَﻬُ ْﻢ ﻫ ُٰﺮ ْو ُن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻓُ ِﺘ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ۚ َوا َِّن َرﺑَّ ُ ُﲂ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ِ ْﱐ َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ ِﺮ ْي 90
اور ہارون )عليہ السالم( نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ ديا تھا اے ميری قوم والو! اس
بچھﮍے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے ،تمہارا حقيقی پروردگار تو ﷲ رحمٰ ن ہی ہے،
پس تم سب ميری تابعداری کرو۔ اور ميری بات مانتے چلے جاؤ )(١۔
٩٠۔ ١حضرت ہارون عليہ السالم نے يہ اس وقت کہا جب يہ قوم سامری کے پيچھے لگ کر
بچھﮍے کی عبادت ميں لگ گئی
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻦ ﻧ ْ ََّﱪ َح ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰﻋ ِﻜ ِﻔ ْ َﲔ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَ ْﺮﺟِ َﻊ ِاﻟَ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ 91
موسی )عليہ السالم( کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بيٹھے
انہوں نے جواب ديا کہ
ٰ
رہيں گے )(١
٩١۔ ١اسرائيليوں کو يہ گو سالہ اتنا اچھا لگا کہ ہارون عليہ السالم کی بات کی بھی پروا نہيں کی
اور اس کی تعظيم و عبادت چھوڑنے سے انکار کر ديا۔
ﻗَﺎ َل ﳞٰ ٰ ُﺮ ْو ُن َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻌ َﻚ ِا ْذ َر َا ْﻳﳤَ ُ ْﻢ ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮٓا ۙ 92

موسی )عليہ السالم( کہنے لگے اے ہارون! انہيں گمراه ہوتا ہوا ديکھتے ہوئے تجھے کس چيز
ٰ
نے روکا تھا۔
َا َّﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ َﻌ ِﻦ ۭ َاﻓَ َﻌ َﺼﻴ َْﺖ َا ْﻣ ِﺮ ْي 93
کہ تو ميرے پيچھے نہ آيا۔ کيا تو بھی ميرے فرمان کا نافرمان بن بيٹھا )(١
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٩٣۔ ١يعنی اگر انہوں نے تيری بات ماننے سے انکار کر ديا تھا ،تو تجھ کو فوراً ميرے پيچھے
کوه طور پر آ کر مجھے بتالنا چاہيے تھا تو نے بھی ميرے حکم کی پروا نہ کی۔ يعنی جانشينی
کا صحيح حق ادا نہيں کيا۔
ﴎاۗ ِءﻳْ َﻞ َوﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﺮﻗُ ْﺐ ﻗَ ْﻮ ِ ْﱄ 94
ﳼ ۚ ِا ِ ّ ْﱏ ﺧ َِﺸﻴ ُْﺖ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮ َل ﻓَ َّﺮ ْﻗ َﺖ ﺑ َ ْ َﲔ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ﻗَﺎ َل ﻳ َ ْﺒﻨَـ ُﺆ َّم َﻻ اتَ ْ ﺧ ُْﺬ ِﺑ ِﻠ ْﺤ َﻴ ِ ْﱵ َو َﻻ ﺑ َِﺮْا ِ ْ
ہارون )عليہ السالم( نے کہا اے ميرے ماں جائے بھائی! ميری داڑھی نہ پکﮍ اور سر کے بال
نہ کھينچ ،مجھے تو صرف يہ خيال دامن گير ہوا کہ کہيں آپ يہ )نہ( فرمائيں ) (١کہ تو نے بنی
اسرائيل ميں تفرقہ ڈال ديا اور ميری بات کا انتظار نہ کيا۔ )(٢
موسی عليہ السالم قوم کو شرک کی گمراہی ميں ديکھ کر سخت غضب ناک تھے
٩٤۔ ١حضرت
ٰ
اور سمجھتے تھے کہ شايد اس ميں ان کے بھائی ہارون عليہ السالم کی ،جن کو وه اپنا خليفہ بنا
کر گئے تھے ،خوش آمد کا بھی دخل ہو ،اس لئے سخت غصے ميں ہارون عليہ السالم کی
داڑھی اور سر پکﮍ کر انہيں جھنجھوڑنا اور پوچھنا شروع کيا ،جس پر حضرت ہارون عليہ
السالم نے انہيں اتنا سخت رويہ اپنانے سے روکا۔
٩٤۔ ٢سوره اعراف ميں حضرت ہارون عليہ السالم کا جواب يہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے
کمزور خيال کيا اور ميرے قتل کے درپے ہوگئی )آيت۔  (١٤٢جس کا مطلب يہ ہے کہ حضرت
ہارون عليہ السالم نے اپنی ذمے داری پوری طرح نبھائی اور انہيں سمجھا نے اور گو سالہ
پرستی سے روکنے ميں مداہنت اور کوتاہی نہيں کی۔ ليکن معاملے کو اس حد تک نہيں جانے
ديا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے کيونکہ ہارون عليہ السالم کے قتل کا مطلب پھر ان کے
حاميوں اور مخالفوں ميں آپس ميں خونی تصادم ہوتا اور بنی اسرائيل واضح طور پر دو گروہوں
موسی عليہ السالم چوں کہ
ميں بٹ جاتے جو ايک دوسرے کے خون کے پياسے ہوتے حضرت
ٰ
خود وہاں موجود نہ تھے اس ليے صورت حال کی نزاکت سے بےخبر تھے اسی بنا پر حضرت
ہارون عليہ السالم کو انہوں نے سخت سست کہا ليکن پھر وضاحت پر وه اصل مجرم کی طرف
متوجہ ہوئے اس ليے يہ استدالل صحيح نہيں )جيسا کہ بعض لوگ کرتے ہيں( کہ مسلمانوں کے
اتحاد وارفاق کی خاطر شرکيہ امور اور باطل چيزوں کو بھی برداشت کر لينا چاہيے کيونکہ
حضرت ہارون عليہ السالم نے نہ ايسا کيا ہی ہے نہ ان کے قول کا يہ مطلب ہی ہے۔
ﻗَﺎ َل ﻓَ َﻤﺎ ﺧ َْﻄ ُﺒ َﻚ ﻳ َٰﺴﺎ ِﻣ ِﺮ ُّي 95
موسی )عليہ السالم( نے پوچھا سامری تيرا کيا معاملہ ہے۔
ٰ
ﴘ 96
ﻗَﺎ َل ﺑ َ ُ ْ
ﴫ ُت ِﺑ َﻤﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﺒ ُ ُ
ﴫ ْوا ِﺑ ٖﻪ ﻓَ َﻘ َﺒﻀْ ُﺖ ﻗَ ْﺒﻀَ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َاﺛَ ِﺮ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ﻓَﻨَ َﺒ ْﺬﲥُ َﺎ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺳ َّﻮﻟ َ ْﺖ ِ ْﱄ ﻧ َ ْﻔ ِ ْ
اس نے جواب ديا کہ مجھے وه چيز دکھائی دی جو انہيں دکھائی نہيں دی ،تو ميں نے قاص ِد ٰالہی
کے نقش قدم سے ايک مٹھی بھر لی اسے اس ميں ڈال ديا ) (١اسی طرح ميرے دل نے يہ بات
ميرے لئے بھلی بنا دی۔
٩٦۔ ١مطلب يہ بيان کيا ہے کہ جبرائيل عليہ السالم کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے
ديکھا اور اس کے قدموں کے نيچے کی مٹی اس نے سنبھال رکھ لی ،جس ميں کچھ کرامات
کے اثرات تھے۔ اس مٹی کی مٹھی اس نے پگھلے ہوئے زيورات يا بچھﮍے ميں ڈالی تو اس
ميں سے ايک قسم کی آواز نکلنی شروع ہوگئی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔
ﻗَﺎ َل ﻓَﺎ ْذﻫ َْﺐ ﻓَ ِﺎ َّن َ َكل ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮ َل َﻻ ِﻣ َﺴ َﺎس ۠ َوا َِّن َ َكل َﻣ ْﻮ ِﻋﺪً ا ﻟ َّ ْﻦ ُ ْﲣﻠَ َﻔ ٗﻪ ۚ َواﻧ ُْﻈ ْﺮ ِا ٰ ٓﱃ ِا ٰﻟﻬِ َﻚ َّ ِاذل ْي َﻇﻠْ َﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻋَﺎ ِﻛ ًﻔﺎ ۭ ﻟ َ ُﻨ َﺤ ّ ِﺮﻗَﻨ َّ ٗﻪ ُ َّﰒ ﻟَﻨَﻨ ْ ِﺴ َﻔﻨ َّ ٗﻪ ِﰲ
اﻟْ َ ِّﲓ ﻧ َ ْﺴ ًﻔﺎ 97
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کہا اچھا جا دنيا کی زندگی ميں تيری سزا يہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا ) (١اور
ايک اور بھی وعده تيرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہيں ٹلے گا ) (٢اور اب تو اپنے اس
معبود کو بھی ديکھ لينا جس کا اعتکاف کئے ہوئے تھا کہ ہم اسے جال کر دريا ميں ريزه ريزه
اڑائيں گے۔ )(٣
٩٧۔ ١يعنی عمر بھر تو يہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو ،مجھے نہ چھونا ،اس لئے کہ
اسے چھو تے ہی چھونے واال بھی اور يہ سامری بھی دونوں بخار ميں مبتال ہو جاتے۔ اس لئے
جب کسی انسان کو ديکھتا تو فوراً چيخ اٹھتا کہا جاتا ہے کہ پھر يہ انسانوں کی بستی سے نکل
کر جنگل ميں چال گيا ،جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری اور يوں عبرت کا نمونہ
بنا رہا ،گويا لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے جو شخص جتنا زياده حيلہ و فن اور مکر و فريب
اختيار کرے گا ،دنيا اور آخرت ميں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شديد تر اور نہايت عبرت
ناک ہوگی۔
٩٧۔ ٢يعنی آخرت کا عذاب اس کے عالوه ہے جو ہرصورت بھگتنا پﮍے گا۔
٩٧۔ ٣اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام ونشان تک مٹا ڈالنا چاہيے ان
کی نسبت کتنی ہی مقدس ہستيوں کی طرف ہو ،توہين نہيں ،جيسا کہ اہل بدعت ،قبر پرست اور
تعزيہ پرست باور کراتے ہيں بلکہ يہ توحيد کا منشا اور دينی غيرت کا تقاضا ہے جيسے اس
واقعے ميں اس اثرالرسول کو نہيں ديکھا گيا جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہده
بھی کيا گيا اس کے باوجود اس کی پروا نہيں کی گئی اس ليے کہ وه شرک کا ذريعہ بن گيا تھا۔
اهلل َّ ِاذل ْي َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َو ِﺳ َﻊ ُ َّ
ﳾ ٍء ِﻋﻠْ ًﻤﺎ 98
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ِا ٰﻟــﻬ ُ ُُﲂ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
اصل بات يہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف ﷲ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے
قابل نہيں۔ اس کا علم تمام چيزوں پر حاوی ہے
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َ ُﻘ ُّﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎ ۗ ِء َﻣﺎ ﻗَﺪْ َﺳـ َﺒ َﻖ ۚ َوﻗَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨ َٰﻚ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلانَّ ِذ ْﻛ ًﺮا 99ڻ
اس طرح ہم تيرے سامنے ) (١پہلے کی گزری ہوئی وارداتيں بيان فرما رہے ہيں اور يقينا ً ہم
تجھے اپنے پاس سے نصيحت عطا فرما چکے ہيں )(٢۔
٩٩۔ ١يعنی جس طرح ہم نے فرعون و
موسی عليہ السالم کا قصہ بيان کيا ،اسی طرح انبياء کے
ٰ
حاالت ہم آپ پر بيان کر رہے ہيں تاکہ آپ ان سے باخبر ہوں ،اور اس ميں عبرت کے پہلو ہوں،
انہيں لوگوں کے سامنے نماياں کريں تاکہ لوگ اس کی روشنی ميں صحيح رويہ اختيار کريں۔
٩٩۔ ٢نصيحت )ذکر( سے مراد قرآن عظيم ہے۔ جس سے بنده اپنے رب کو ياد کرتا ،ہدايت
اختيار کرتا اور نجات و سعادت کا راستہ اپناتا ہے۔
َﻣ ْﻦ َاﻋ َْﺮ َض َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ َ ْﳛ ِﻤ ُﻞ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِو ْز ًرا ١٠٠ۙ
اس سے جو منہ پھير لے گا ) (١وه يقينا ً قيامت کے دن اپنا بھاری بوجھ الدے ہوئے ہوگا )(٢۔
١٠٠۔ ١يعنی اس پر ايمان نہيں الئے گا اور اس ميں جو کچھ درج ہے ،اس پر عمل نہيں کرے
گا۔
١٠٠۔ ٢يعنی گناه عظيم اس لئے کہ اس کا نامہ اعمال ،نيکيوں سے خالی اور برائيوں سے پر
ہوگا۔
ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﺳﺎۗ َء ﻟَﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِ ْﲪ ًﻼ ١٠١ۙ
جس ميں ہميشہ رہے گا ) (١اور ان کے لئے قيامت کے دن )بﮍا( برا بوجھ ہے
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١٠١۔ ١جس سے وه بچ نہ سکے گا ،نہ ہی بھاگ سکے گا
ﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ُز ْرﻗًﺎ ١٠٢ښ
ﻳ َّ ْﻮ َم ﻳُ ْﻨ َﻔﺦُ ِﰲ ُّ
اﻟﺼ ْﻮ ِر َو َ ْﳓ ُ ُ
ِٕ
جس دن صور پھونکا جائيگا ) (١اور گناه گاروں کو ہم اس دن )دہشت کی وجہ سے( نيلی پيلی
آنکھوں کے ساتھ گھير الئيں گے
١٠٢۔ ١صور سے مراد وه )نرسنگا( ہے ،جس ميں اسرافيل عليہ السالم ﷲ کے حکم سے
پھونک ماريں گے تو قيامت برپا ہو جائے گی ،حضرت اسرافيل عليہ السالم کے پہلے پھونکنے
سے سب پر موت طاری ہو جائيگی ،اور دوسرے پھونکنے سے بحکم ٰالہی سب زنده اور ميدان
محشر ميں جمع ہو جائيں گے۔ آيت ميں يہی دوسرا پھونکنا مراد ہے۔
َﴩا ١٠٣
ﻳ َّ َﺘﺨَﺎﻓَ ُﺘ ْﻮ َن ﺑ َ ْﻴﳯَ ُ ْﻢ ِا ْن ﻟ َّ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ﻋ ْ ً
وه آپس ميں چپکے چپکے کہہ رہے ) (١ہونگے کہ ہم تو )دنيا ميں( صرف دس دن ہی رہے۔
١٠٣۔ ١شدت ہول اور دہشت کی وجہ سے ايک دوسرے سے چپکے چپکے باتيں کريں گے۔
َ ْﳓ ُﻦ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِا ْذ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َا ْﻣﺜَﻠُﻬ ُْﻢ َﻃ ِﺮﻳْ َﻘ ًﺔ ِا ْن ﻟ َّ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ١٠٤ۧ
جو کچھ وه کہہ رہے ہيں اس کی حقيقت سے ہم باخبر ہيں ان ميں سب سے زياده اچھی رائے
) (١واال کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ايک ہی دن دنيا ميں رہے۔
١٠٤۔ ١يعنی سب سے زياده عاقل اور سمجھدار۔ يعنی دنيا کی زندگی انہيں چند دن بلکہ گھﮍی
دو گھﮍی کی محسوس ہوگی۔ جس طرح دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ) َويَوْ َم تَــقُوْ ُم السﱠا َعةُ
يُـ ْق ِس ُم ْال ُمجْ ِر ُموْ نَ ڏ َما لَبِثُوْ ا َغ ْي َر َسا َع ٍة ۭ◌ َك ٰذلِكَ َكانُوْ ا ي ُْؤفَ ُكوْ نَ ( 30۔ الروم۔ (55جس دن قيامت برپا
ہوگی کافر قسميں کھا کر کہيں گے کہ وه )دنيا ميں ايک گھﮍی سے زياده نہيں رہے يہی
مضمون اور بھی متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے۔ مثال سوره فاطر٣٧ ،سورة
المؤمنون۔١١٢،۔١١٤سورة النازعات وغيره مطلب يہی ہے فانی زندگی کو پاقی رہنے والی
زندگی پر ترجيح نہ دی جائے۔
َوﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ َﻋ ِﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﻳَﻨ ْ ِﺴ ُﻔﻬَﺎ َر ِ ّ ْﰊ ﻧ َ ْﺴ ًﻔﺎ ١٠٥ۙ
وه آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہيں ،تو آپ کہہ ديں کہ انہيں ميرا رب ريزه ريزه
کرکے اڑا دے گا۔
ﻓَﻴَ َﺬ ُرﻫَﺎ ﻗَﺎﻋًﺎ َﺻ ْﻔ َﺼ ًﻔﺎ ١٠٦ۙ
اور زمين کو بالکل ہموار صاف ميدان کرکے چھوڑے گا۔
َّﻻ ﺗَ ٰﺮى ِﻓﳱْ َﺎ ِﻋ َﻮ ًﺟﺎ َّو َﻻ ٓ َا ْﻣﺘًﺎ ١٠٧ۭ
جس ميں تو نہ کہيں موڑ توڑ ديکھے گا ،نہ اونچ نيچ۔
ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳَّﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ادلَّ ا ِﻋ َﻲ َﻻ ِﻋ َﻮ َج َ ٗهل ۚ َوﺧَﺸَ َﻌ ِﺖ ْ َاﻻ ْﺻ َﻮ ُات ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِا َّﻻ َ ْﳘ ًﺴﺎ ١٠٨
ِٕ
جس دن لوگ پکارنے والے کے پيچھے چليں ) (١گے جس ميں کوئی کجی نہ ہوگی ) (٢اور ﷲ
رحمٰ ن کے سامنے تمام آوازيں پست ہوجائيں گی سوائے کھسر پھسر کے تجھے کچھ بھی سنائی
نہ دے گا )(٣۔
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١٠٨۔ ١يعنی جس دن اونچے نيچے پہاڑ ،وادياں ،فلک بوس عمارتيں ،سب صاف ہو جائيں گی،
سمندر اور دريا خشک ہو جائيں گے ،اور ساری زمين صاف چٹيل ميدان ہو جائی گی۔ پھر ايک
آواز آئيگی ،جس کے پيچھے سارے لوگ لگ جائيں گے يعنی جس طرف وه بالئے گا ،جائيں
گے۔
١٠٨۔ ٢يعنی اس بالنے والے سے ادھر ادھر نہيں ہو نگے۔
١٠٨۔  ٣يعنی مکمل سناٹا ہوگا سوائے قدموں کی آہٹ اور کھسر پھسر کے کچھ سنائی نہيں دے
گا۔
ﴈ َ ٗهل ﻗَ ْﻮ ًﻻ ١٠٩
ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّﻻ ﺗَ ْﻨ َﻔ ُﻊ اﻟﺸَّ ﻔَﺎﻋَ ُﺔ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َا ِذ َن َ ُهل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َو َر ِ َ
ِٕ
اس دن سفارش کچھ کام نہ آئيگی مگر جسے رحمٰ ن حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے
)(١
١٠٩۔ ١يعنی اس دن کسی کی سفارش کسی کو فائده نہيں پہنچائے گی ،سوائے ان کے جن کو
رحمٰ ن شفاعت کرنے کی اجازت دے گا ،اور وه بھی ہر کسی کی سفارش نہيں کريں گے بلکہ
صرف ان کی سفارش کريں گے جن کی بابت سفارش کو ﷲ پسند فرمائے گا اور يہ کون لوگ
ہونگے؟ صرف اہل توحيد ،جن کے حق ميں ﷲ ٰ
تعالی سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ يہ
مضمون قرآن ميں متعدد جگہ بيان فرمايا گيا ہے۔ مثال سوره نجم ، ٦ ٢،سوره انبياء٢٨ ،۔ سوره
سباء٢٣،۔ سوره النباء ٣٨۔ اور آيت الکرسی۔
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻬ ُْﻢ َو َﻻ ُ ِﳛ ْﻴ ُﻄ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ١١٠
جو کچھ ان کے آگے پيچھے ہے اسے ﷲ ہی جانتا ہے مخلوق کا علم اس پر حاوی نہيں ہو
سکتا۔)(١
١١٠۔ ١گزشتہ آيت ميں شفاعت کے ليے جو اصول بيان فرمايا گيا ہے اس ميں اس کی وجہ اور
علت بيان کر دی گئی ہے کہ چونکہ ﷲ کے سوا کسی کو بھی کسی کی بابت پورا علم نہيں ہے
کہ کون کتنا بﮍا مجرم ہے؟ اور وه اس بات کا مستحق ہے بھی يا نہيں کہ اس کی سفارش کی جا
سکے؟ اس ليے اس بات کا فيصلہ بھی ﷲ ٰ
تعالی ہی فرمائے گا کہ کون کون لوگ انبياء وصلحا
کی سفارش کے مستحق ہيں؟ کيونکہ ہر شخص کے جرائم کی نوعيت وکيفيت کو اس کے سواء
کوئی نہيں جانتا اور نہ جان ہی سکتا ہے۔
َﺎب َﻣ ْﻦ َ َﲪ َﻞ ُﻇﻠْ ًﻤﺎ ١١١
َو َﻋﻨَ ِﺖ اﻟْ ُﻮ ُﺟ ْﻮ ُﻩ ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻲ اﻟْﻘَﻴُّ ْﻮ ِم ۭ َوﻗَﺪْ ﺧ َ
تمام چہرے اس زنده اور قائم دائم اور مدبر ،ﷲ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے
ہونگے ،يقينا ً وه برباد ہوا جس نے ظلم الد ليا )(١
١١١۔ ١اس لئے کہ اس روز ﷲ ٰ
تعالی مکمل انصاف فرمائے گا اور ہر صاحب حق کو اس کا
حق دالئے گا۔ ٰ
حتی کہ اگر ايک سينگ والی بکری نے بغير سينگ والی بکری پر ظلم کيا ہوگا،
تو اس کا بھی بدلہ داليا جائے گا ،اسی لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اسی حديث ميں يہ بھی
فرمايا"لتؤدن الحقوق الی اھلھا " ' ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ' ورنہ قيامت کو دينا
پﮍے گا۔ دوسری حديث ميں فرمايا )اِيﱠا ُک ْم و ﱡ
الظ ْل َم فَا ِ ﱠن الظُ ْل َم ظُلُ َمات ُ،يَوْ َم ْالقِيَا َم ِۃ(
ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قيامت کے دن اندھيروں کا باعث ہوگا ،سب سے نامراد وه شخص
ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی الد رکھا ہوگا ،اس لئے کہ شرک ظلم عظيم بھی ہے اور ناقابل
معافی بھی۔
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اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َوﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَ َﻼ َ ٰﳜ ُﻒ ُﻇﻠْ ًﻤﺎ َّو َﻻ ﻫَﻀْ ًﻤﺎ ١١٢
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اور جو نيک اعمال کرے اور ايمان دار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی
کا )(١
١١٢۔ ١بے انصافی يہ ہے کہ اس پر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی ڈال ديا جائے اور حق
تلفی يہ ہے کہ نيکيوں کا اجر کم ديا جائے۔ يہ دونوں باتيں وہاں نہيں ہونگی۔
ﴏﻓْﻨَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻮ ِﻋ ْﻴ ِﺪ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن َا ْو ُ ْﳛ ِﺪ ُث ﻟَﻬُ ْﻢ ِذ ْﻛ ًﺮا ١١٣
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ُﻗ ْﺮٰاانً َﻋ َ ِﺮﺑﻴًّﺎ َّو َ َّ
اس طرح ہم نے تجھ پر عربی ميں قرآن نازل فرمايا ہے اور طرح طرح سے اس ميں ڈر کا بيان
سنايا ہے تاکہ لوگ پرہيزگار بن ) (١جائيں يا ان کے دل ميں سوچ سمجھ تو پيدا کرے )(٢
١١٣۔ ١يعنی گناه ،محرمات اور فواحش کے ارتکاب سے باز آ جائيں۔
١١٣۔ ٢يعنی اطاعت اور قرب حاصل کرنے کا شوق يا پچھلی امتوں کے حاالت و واقعات سے
عبرت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پيدا کر دے۔
اهلل اﻟْ َﻤ ِ ُ
كل اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ َو َﻻ ﺗَ ْﻌ َﺠ ْﻞ ِابﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻳ ُّ ْﻘ ٰ ٓﴣ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو ْﺣ ُﻴ ٗﻪ ۡ َوﻗُ ْﻞ َّر ِ ّب ِز ْد ِ ْﱐ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ١١٤
ﻓَﺘَ ٰﻌ َﲆ ٰ ّ ُ
پس ﷲ عالی شان واال سچا اور حقيقی بادشاه ) (١ہے۔ تو قرآن پﮍھنے ميں جلدی نہ کر اس سے
پہلے کہ تيری طرف جو وحی کی جاتی ہے وه پوری کی جائے (٢) ،ہاں يہ دعا کر کہ
پروردگار ميرا علم بﮍھا )(٣
١١٤۔ ١جس کا وعده اور وعيد حق ہے ،جنت دوزخ حق ہے اور اس کی ہر بات حق ہے۔
١١٤۔ ٢جبرائيل عليہ السالم جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم بھی
جلدی جلدی ساتھ ساتھ پﮍھتے جاتے ،کہ کہيں کچھ بھول نہ جائيں ،ﷲ ٰ
تعالی نے اس سے منع
فرمايا اور تاکيد کی کہ غور سے ،پہلے وحی کو سنيں ،اس کو ياد کرانا اور دل ميں بٹھا دينا
ہمارا کام ہے۔ جيسا کہ سورة ق ميں آئے گا۔
١١٤۔ ٣يعنی ﷲ ٰ
تعالی سے زيادتی علم کی دعا فرماتے رہيں۔ اس ميں علماء کے لئے بھی
نصيحت ہے کہ وه ٰ
فتوی ميں پوری تحقيق اور غور سے کام ليں ،جلد بازی سے بچيں اور علم
ميں اضافہ کی صورتيں اختيار کرنے ميں کوتاہی نہ کريں عالوه ازيں علم سے مراد قرآن و
حديث کا علم ہے۔ قرآن ميں اسی کو علم سے تعبير کيا گيا اور ان کے حاملين کو علماء ديگر
چيزوں کا علم ،جو انسان کسب معاش کے لئے حاصل کرتا ہے ،وه سب فن ہيں ،ہنر ہيں اور
صنعت و حرفت ہيں۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے ،وه وحی
و رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن و حديث ميں محفوظ ہے ،جس سے انسان کا ربط و تعلق ﷲ
ٰ
تعالی کے ساتھ قائم ہوتا ہے ،اس کے اخالق و کردار کی اصالح ہوتی اور ﷲ کی رضا و عدم
رضا کا پتہ چلتا ہے ايسی دعاؤں ميں ايک دعا يہ ہے جو آپ پﮍھا کرتے تھے۔ )اللﱠھُ ﱠم اُ ْن ْف ُعنِ ْی بِ َما
َعلﱠ ْمتَنِ ْیَ ،و َعلﱢ ْمنِ ْی َما يَ ْنفَ ُعنِ ْی َو ِز ْد نِ ْی ِع ْل ًماَ ،و ْالح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ ع َٰلی ُکلﱢ َحال( )ابن ماجہ(
ﴘ َوﻟ َ ْﻢ َﳒِﺪْ َ ٗهل َﻋ ْﺰ ًﻣﺎ ١١٥ۧ
َوﻟَﻘَﺪْ َﻋﻬِﺪْ انَ ٓ ِا ٰ ٓﱃ ٰا َد َم ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَﻨ َ ِ َ
ہم نے آدم کو پہلے تاکيدی حکم دے ديا تھا ليکن وه بھول گيا اور ہم نے اس ميں کوئی عزم نہيں
پايا )(١
١٥۔ ١نسيان) ،بھول جانا( ہر انسان کی سرشت ميں داخل ہے اور ارادے کی کمزوری يعنی
فقدان عزم۔ يہ بھی انسانی خصلت ميں بالعموم پائی جاتی ہے۔ يہ دونوں کمزورياں ہی شيطان
کے وسوسوں ميں پھنس جانے کا باعث بنتی ہيں۔ اگر ان کمزوريوں ميں ﷲ کے حکم سے
بغاوت و سرکشی کا جذبہ اور ﷲ کی نافرمانی کا عزم مصمم شامل نہ ہو ،تو بھول اور ضعف
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اراده سے ہونے والی غلطی عصمت و کمال نبوت کے منافی نہيں ،کيونکہ اس کے بعد انسان
فوراً نادم ہو کر ﷲ کی بارگاه ميں جھک جاتا اور توبہ و استفغار ميں مصروف ہو جاتا ہے۔
)جيسا کہ حضرت آدم عليہ السالم نے کيا( حضرت آدم عليہ السالم کو ﷲ نے سمجھايا تھا کہ
شيطان تيرا اور تيری بيوی کا دشمن ہے ،يہ تمہيں جنت سے نہ نکلوا دے گا۔ يہی وه بات ہے
جسے يہاں عہد سے تعبير کيا گيا ہے۔ آدم عليہ السالم اس عہد کو بھول گئے اور ﷲ ٰ
تعالی نے
حضرت آدم عليہ السالم کو ايک درخت کے قريب جانے يعنی اس سے کچھ کھانے سے منع
فرمايا تھا۔ حضرت آدم عليہ السالم کے دل ميں يہ بات تھی کہ وه اس درخت کے قريب نہيں
جائيں گے۔ ليکن جب شيطان نے ﷲ کی قسميں کھا کر انہيں يہ باور کرايا کہ اس کا پھل تو يہ
تاثير رکھتا ہے کہ جو کھا ليتا ہے ،اسے زندگی جاوداں اور دائمی بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو
ارادے پر قائم نہ ره سکے اور اس فقدان عزم کی وجہ سے شيطانی وسوسے کا شکار ہوگئے۔
َوِا ْذ ﻗُﻠْﻨَﺎ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ْاﲭُﺪُ ْوا ِ ٰﻻ َد َم ﻓَ َﺴ َﺠﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ َا ٰﰉ ١١٦
ِٕ
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم )عليہ السالم( کو سجده کرو تو ابليس کے سوا سب نے
کيا۔ اس نے صاف انکار کر ديا۔
ﻓَ ُﻘﻠْﻨَﺎ ٰ ٓ ٰاي َد ُم ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻋَﺪُ ٌّو َّ َكل َو ِﻟ َﺰ ْوﺟِ َﻚ ﻓَ َﻼ ُ ْﳜ ِﺮ َﺟﻨ َّ ُﳬَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ﻓَﺘ َ ْﺸ ٰﻘﻲ ١١٧
تو ہم نے کہا اے آدم! يہ تيرا اور تيری بيوی کا دشمن ہے )خيال رکھنا( ايسا نہ ہو کہ وه تم
دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصيبت ميں پﮍ جائے )(١
١١٧۔١يہ شقا ،محنت ومشقت کے معنی ميں ہے ،يعنی جنت ميں کھانے پينے ،لباس اور مسکن
جو سہولتيں بغير کسی محنت کے حاصل ہيں۔ جنت سے نکل جانے کی صورت ميں ان چاروں
چيزوں کے لئے محنت و مشقت کرنی پﮍے گی ،جس طرح کہ ہر انسان کو دنيا ميں ان بنيادی
ضروريات کی فراہمی کے لئے محنت کرنی پﮍ رہی ہے۔ عالوه ازيں صرف آدم عليہ السالم
سے کہا گيا کہ محنت مشقت ميں پﮍ جائيگا۔ دونوں کو نہيں کہا گيا حاالنکہ درخت کا پھل کھانے
والے آدم عليہ السالم و حوا دونوں ہی تھے۔ اس لئے اصل مخاطب آدم ہی تھے۔ نيز بنيادی
ضروريات کی فراہمی بھی مرد ہی کی ذمہ داری ہے عورت کی نہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے عورت کو
اس محنت و مشقت سے بچا کر گھر کی ملکہ کا اعزاز عطا فرمايا ہے۔ ليکن آج عورت کو يہ
"اعزاز ال ٰہی ""طوق غالمی "نظر آتا ہے جس سے آزاد ہونے کے ليے وه بےقرار اور
مصروف جہد ہے آه! اغوائے شيطانی بھی کتنا موثر اور اس کا جال بھی کتنا حسين اور دلفريب
ہے۔
ِا َّن َ َكل َا َّﻻ َ ُﲡ ْﻮ َع ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻻ ﺗَ ْﻌ ٰﺮى ١١٨ۙ
يہاں تو تجھے يہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا۔
َو َاﻧ ََّﻚ َﻻ ﺗ َْﻈ َﻤ ُﺆا ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻻ ﺗَﻀْ ٰﺤﻲ ١١٩
اور نہ تو يہاں پياسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکليف اٹھاتا ہے۔
ُكل ﻋَ ٰﲇ َﴭ ََﺮ ِة اﻟْﺨ ْ ُِدل َو ُﻣ ْ ٍ
ﻓَ َﻮ ْﺳ َﻮ َس ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﻗَﺎ َل ٰ ٓ ٰاي َد ُم ﻫ َْﻞ َاد ُّ َ
كل َّﻻ ﻳ َ ْﺒ ٰﲆ ١٢٠
ليکن شيطان نے وسوسہ ڈاال ،کہنے لگا کہ کيا ميں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت
بتالؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو
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ﻓَﺎَ َ َالك ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ َﺒﺪَ ْت ﻟَﻬُ َﻤﺎ َﺳ ْﻮ ٰاﲥُ ُ َﻤﺎ َو َﻃ ِﻔ َﻘﺎ َ ْﳜ ِﺼ ٰﻔ ِﻦ ﻋَﻠَﳱْ ِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ َّو َر ِق اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َو َﻋ ٰ ٓﴡ ٰا َد ُم َرﺑ َّ ٗﻪ ﻓَﻐ َٰﻮى ١٢١ډ
چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا ليا پس ان کے ستر کھل گئے اور بہشت کے پتے
اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم )عليہ السالم( نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گيا )(١
١٢١۔ ١يعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی ،جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ مطلوب يا راه راست
سے بہک گئے
ﺎب ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﻫﺪٰ ى ١٢٢
ُ َّﰒ ا ْﺟﺘَ ٰﺒﯩ ُﻪ َرﺑ ُّ ٗﻪ ﻓَﺘَ َ
پھر اس کے رب نے نوازا ،اس کی توبہ قبول کی اور اس کی راہنمائی کی )(١
١٢٢۔ ١اس سے بعض لوگ استدال کرتے ہوئے کہتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السالم سے
مذکوره غلطيوں کا ہونا ،نبوت سے قبل ہوا ،اور نبوت سے اس کے بعد آپ کو نوازا گيا۔ ليکن ہم
نے گزشتہ صفحے ميں اس ' معصيت ' کی حقيقت بيان کی ہے ،وه عصمت کے منافی نہيں
رہتی۔ کيونکہ ايسا وعظ و نصيحت ،جس کا تعلق تبليغ رسالت اور تشريع سے نہ ہو ،بلکہ ذاتی
افعال سے ہو اور اس ميں بھی اس کا سبب ضعف کا اطالق کيا گيا ہے تو محض ان کی عظمت
شان اور مقام بلند کی وجہ سے کہ بﮍوں کی معمولی غلطی کو بھی بﮍا سمجھ ليا جاتا ہے ،اس
لئے آيت کا مطلب يہ نہيں کہ ہم نے اس کے بعد اسے نبوت کے لئے چن ليا ،بلکہ مطلب يہ ہے
کہ ندامت اور توبہ کے بعد ہم نے اسے پھر اسی مقام پر فائز کر ديا ،جو پہلے انہيں حاصل تھا۔
ان کو زمين پر اتار نے کا فيصلہ ،ہماری مشيت اور حکمت و مصلحت پر مبنی تھا ،اس سے يہ
نہ سمجھ ليا جائے کہ يہ ہمارا غضب ہے جو آدم پر نازل ہوا ہے۔
ﻗَﺎ َل ا ْﻫﺒ َِﻄﺎ ِﻣﳯْ َﺎ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻋَﺪُ ٌّو ۚ ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ َ ْاي ِﺗﻴَﻨ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ِ ّ ْﲏ ﻫُﺪً ى ڏ ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻊ ُﻫﺪَ َاي ﻓَ َﻼ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ َو َﻻ ﻳَﺸْ ٰﻘﻲ ١٢٣
فرمايا ،تم دونوں يہاں سے اتر جاؤ تم آپس ميں ايک دوسرے کے دشمن ہو ،اب تمہارے پاس
جب کبھی ميری طرف سے ہدايت پہنچے تو ميری ہدايت کی پيروی کرے نہ تو وه بہکے گا نہ
تکليف ميں پﮍے گا۔
ﴩ ٗﻩ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َا ْ ٰﲻﻰ ١٢٤
َو َﻣ ْﻦ َاﻋ َْﺮ َض َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ْي ﻓَ ِﺎ َّن َ ٗهل َﻣ ِﻌﻴْﺸَ ًﺔ ﺿَ ْﻨ ًﲀ َّو َ ْﳓ ُ ُ
اور )ہاں( جو ميری ياد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی ميں رہے گی (١) ،اور ہم
اسے بروز قيامت اندھا کرکے اٹھائيں گے )(٢
١٢٤۔ ١اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر اور بعض نے وه ،قلق واضطراب ،بےچينی اور
بےکلی مراد لی ہے جس ميں ﷲ کی ياد سے غافل بﮍے بﮍے دولت مند مبتال رہتے ہيں۔
١٢٤۔ ٢اس سے مراد فی الواقع آنکھوں سے اندھا ہونا ہے يا پھر بصيرت سے محرومی مراد
ہے يعنی وہاں اس کو کوئی ايسی دليل نہيں سوجھے گی جسے پيش کر کے وه عذاب سے
چھوٹ سکے۔
ﴩﺗ ِ ْ َٓﲏ َا ْ ٰﲻﻲ َوﻗَﺪْ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ١٢٥
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِﻟ َﻢ َﺣ َ ْ
وه کہے گا کہ ٰالہی! مجھے تو نے اندھا بنا کر کيوں اٹھايا؟ حاالنکہ ميں تو ديکھتا بھالتا تھا۔
ﻗَﺎ َل َﻛ ٰﺬ ِ َكل َاﺗَ ْﺘ َﻚ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﻓَﻨ َ ِﺴﻴْﳤَ َﺎ ۚ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﺗُﻨ ْ ٰﴗ ١٢٦
)جواب ملے گا کہ( اسی طرح ہونا چاہيے تھا تو ميری آئی ہوئی آيتوں کو بھول گيا تو آج تو بھی
بھال ديا جاتا ہے
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ﴎ َف َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ْۢﻦ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭ َوﻟ َ َﻌ َﺬ ُاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َاﺷَ ُّﺪ َو َاﺑْ ٰﻘﻲ ١٢٧
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰ ْي َﻣ ْﻦ َا ْ َ
ہم ايسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو ديا کرتے ہيں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آيتوں
پر ايمان نہ الئے ،اور بيشک آخرت کا عذاب نہايت ہی سخت اور باقی رہنے واال ہے۔
َاﻓَ َ ْﲅ ﳞَ ْ ِﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن ﻳ َ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﻣ ٰﺴ ِﻜﳯِ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِ ّ ُﻻ ِوﱄ اﻟﳯُّ ٰـﻰ ١٢٨ۧ
کيا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہيں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستياں ہالک کر دی
ہيں جن کے رہنے سہنے کی جگہ يہ چل پھر رہے ہيں۔ يقينا ً اس ميں عقلمندوں کے لئے بہت
سی نشانياں ہيں۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َ ِﳇ َﻤ ٌﺔ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻟَ َﲀ َن ِﻟ َﺰا ًﻣﺎ َّو َا َﺟ ٌﻞ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ ١٢٩

اگر تيرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شده اور وقت معين کرده نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب
آچمٹتا )(١۔
١٢٩۔ ١يعنی يہ مکذبين اور مشرکين مکہ ديکھتے نہيں کہ ان سے پہلے کئی امتيں گزر چکی
ہيں ،جن کے جانشين ہيں اور ان کی رہائش گاہوں سے گزر کر آگے جاتے ہيں انہيں ہم اسکے
جھٹالنے کی وجہ سے ہالک کر چکے ہيں ،جن کے عبرت ناک انجام ميں اہل عقل و دانش کے
لئے بﮍی نشانياں ہيں ،ليکن اہل مکہ ان سے آنکھيں بند کئے ہوئے انہی کی روش اپنائے ہوئے
ہيں۔ اگر ﷲ ٰ
تعالی نے پہلے سے يہ فيصلہ نہ کيا ہوتا کہ وه تمام حجت کے بغير اور اس مدت
کے آنے سے پہلے جو وه مہلت کے لئے کسی قوم کو عطا فرماتا ہے ،کسی کو ہالک نہيں کرتا۔
تو فورا! انہيں عذاب ٰالہی آ چمٹتا اور يہ ہالکت سے دو چار ہو چکے ہوتے۔ مطلب يہ ہے کہ
تکذيب رسالت کے باوجود اگر ان پر اب تک عذاب نہيں آيا تو يہ سمجھيں کہ آئنده بھی نہيں آئے
گا بلکہ ابھی ان کو ﷲ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے ،جيسا کہ وه ہر قوم کو ديتا ہے۔ مہلت
عمل ختم ہو جانے کے بعد ان کو عذاب ٰالہی سے بچانے واال کوئی نہيں ہوگا۔
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو َﺳـ ّﺒ ِْﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ّ َِﻚ ﻗَ ْﺒ َﻞ ُﻃﻠُ ْﻮعِ اﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ َوﻗَ ْﺒ َﻞ ﻏُ ُﺮ ْوﲠِ َﺎ ۚ َو ِﻣ ْﻦ ٰاانَ ۗ ِٔي اﻟ َّ ْﻴﻞِ ﻓَ َﺴـ ّﺒ ِْﺢ َو َا ْﻃ َﺮ َاف اﻟﳯَّ َ ِﺎر ﻟ َ َﻌ َّ َ
كل ﺗَ ْﺮ ٰﴇ ١٣٠
پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبيح اور تعريف بيان کرتا ره ،سورج
نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے ،رات کے مختلف وقتوں ميں بھی اور دن کے
حصوں ميں بھی تسبيح کرتا ره ) (١بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے )(٢
١٣٠۔ ١بعض مفسرين کے نزديک تسبيح سے مراد نماز ہے اور وه اسے پانچ نمازوں سے مراد
ليتے ہيں۔ طلوع شمس سے قبل فجرٖ ،غروب سے قبل ،عصر رات کی گھﮍيوں سے مغرب و
عشاء اور اطراف النھار سے ظہر کی نماز مراد ہے کيونکہ ظہر کا وقت ،يہ نماز اول کا طرف
آخر اور نہار آخر کا طرف اول ہے۔ اور بعض کے نزديک ان اوقات ميں ايسے ہی ﷲ کی تسبيح
و توحيد ہے ،جس ميں نماز ،تالوت ،ذکر اذکار ،دعا مناجات اور نوافل سب داخل ہيں۔ مطلب يہ
ہے کہ آپ ان مشرکين کی تکذيب سے بددل نہ ہوں۔ ﷲ کی تسبيح و تحميد کرتے رہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی
جب چاہے گا ،ان کی گرفت فرما لے گا۔
١٣٠۔ ٢يہ متعلق ہے فَ َسبﱢحْ سے يعنی ان اوقات ميں تسبيح کريں ،يہ اميد رکھتے ہوئے کہ ﷲ
کے ہاں آپ کو وه مقام و درجہ حاصل ہو جائے گا جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے۔
َو َﻻ ﺗَ ُﻤﺪ ََّّن َﻋ ْﻴﻨ َ ْﻴ َﻚ ِا ٰﱃ َﻣﺎ َﻣﺘَّ ْﻌﻨَﺎ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا َزْوا ًﺟﺎ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َزﻫ َْﺮ َة اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ڏ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺘﳯَ ُ ْﻢ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو ِرزْ ُق َرﺑ ّ َِﻚ ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َاﺑْ ٰﻘﻲ ١٣١
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اور اپنی نگاہيں ہرگز چيزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان ميں سے مختلف لوگوں کو
آرائش دنيا کی دے رکھی ہيں تاکہ انہيں اس ميں آزماليں ) (١تيرے رب کا ديا ہوا ہی )بہت( بہتر
اور بہت باقی رہنے واال ہے )(٢۔
١٣١۔ ١يہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سوره عمران ١٩٦۔ ،١٩٧سوره حجر٨٧ ،۔ ٨٨اور
سوره کہف ٧،وغيره ميں بيان ہوا ہے۔
١٣١۔ ٢اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنيا کے مال و اسباب سے بہتر بھی ہے اور
اس کے مقابلے ميں باقی رہنے واال بھی۔ حديث ميں آتا ہے کہ حضرت عمر ،نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے ،ديکھا کہ آپ ايک کھردری چٹائی پر ليٹے ہوئے ہيں اور
بےسرو سامانی کا يہ عالم ہے ،کہ گھر ميں چمﮍے کی دو چيزوں کے عالوه کچھ نہيں۔ حضرت
عمر رضی ﷲ کی آنکھوں ميں بے اختيار آنسو آ گئے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے پوچھا ،عمر
کيا بات ہے ،روتے کيوں ہو؟ عرض کيا يا رسول ﷲ! قيصرو ٰ
کسری ،کس طرح آرام و راحت
کی زندگی گزار رہے ہيں اور آپ کا ،باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہيں ،يہ حال ہے،
فرمايا ،عمر کيا تم اب تک شک ميں ہو۔ يہ وه لوگ ہيں جن کو ان کے آرام کی چيزيں دنيا ميں
ہی دے دی گئی ہيں۔ ' يعنی آخرت ميں ان کے لئے کچھ نہيں ہوگا )مسلم بخاری(
ْكل ِاب َّﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َو ْاﺻ َﻄ ِ ْﱪ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۭ َﻻ ﻧ َ ْﺴـَٔ ُ َ
َو ْا ُﻣ ْﺮ َاﻫ َ َ
كل ِر ْزﻗًﺎ ۭ َ ْﳓ ُﻦ ﻧَ ْﺮ ُزﻗُ َﻚ ۭ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ِﻟﻠﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ١٣٢
اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکيد رکھ اور خود بھی اس پر جما ره ) (١ہم تجھ سے
روزی نہيں مانگتے ،بلکہ ہم خود تجھے روزی ديتے ہيں ،آخر ميں بول باال پرہيزگاری ہی کا
ہے۔
١٣٢۔ ١اس خطاب ميں ساری امت نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے تابع ہے۔ يعنی مسلمان کے لئے
ضروری ہے کہ وه خود بھی نماز کی پا بندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکيد
کرتا رہے۔
اﻟﺼ ُﺤ ِﻒ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ١٣٣
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ َ ْاي ِﺗﻴْﻨَﺎ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ َا َوﻟَ ْﻢ اتَ ْ ﲥِ ِ ْﻢ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ُﺔ َﻣﺎ ِﰲ ُّ
انہوں نے کہا کہ يہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کيوں نہيں اليا؟
) (١کيا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دليل نہيں پہنچی؟ )(٢
١٣٣۔ ١يعنی ان کی خواہش کے مطابق نشانی ،جيسے ثمود کے لئے اونٹنی ظاہر کی گئی۔
١٣٣۔ ٢ان سے مراد تورات ،انجيل اور زبور وغيره ہيں ،يعنی کيا ان ميں نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی صفات موجود نہيں ،جن سے ان کی نبوت کی تصديق ہوتی ہے۔ يا يہ مطلب ہے کہ کيا
ان کے پاس پچھلی قوموں کے حاالت نہيں پہنچے کہ انہوں نے جب اپنی حسب خواہش معجزے
کا مطالبہ کيا اور وه انہيں دکھا ديا گيا ليکن اس کے باوجود وه ايمان نہيں الئے ،تو انہيں ہالک
کر ديا گيا۔
َوﻟ َ ْﻮ َاانَّ ٓ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ﻟ َ َﻘﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ﻟَ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْر َﺳﻠْ َﺖ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻓَﻨَﺘَّ ِﺒ َﻊ ٰاﻳٰ ِﺘ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻧ َّ ِﺬ َّل َو َ ْﳔ ٰﺰى ١٣٤
اور ہم اس سے پہلے ) (١ہی انہيں عذاب سے ہالک کر ديتے تو يقينا ً يہ کہہ اٹھتے کہ اے
ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کيوں نہ بھيجا؟ کہ ہم تيری آيتوں کی تابعداری
کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذليل و رسوا ہوتے۔
١٣٤۔ ١مراد آخر الزماں پيغمبر حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں۔
ﰻ ُّﻣ َ َﱰﺑ ّ ٌِﺺ ﻓَ َ َﱰﺑ َّ ُﺼ ْﻮا ۚ ﻓَ َﺴـ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻣ ْﻦ َا ْ ٰ
ﻗُ ْﻞ ُ ٌّ
اﻟﺴ ِﻮ ِ ّي َو َﻣ ِﻦ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى ١٣٥ۧ
ﲱ ُﺐ ِ ّ َ
اﻟﴫ ِاط َّ
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کہہ ديجئے! ہر ايک انجام کا منتظر ) (١ہے پس تم بھی انتظار ميں رہو۔ ابھی ابھی قطعا ً جان لو
گے کہ راه راست والے کون ہيں اور کون راه يافتہ ہيں )(٢۔
١٣٥۔ ١يعنی مسلمان اور کافر دونوں اس انتظار ميں ہيں کہ ديکھو کفر غالب رہتا ہے يا اسالم
غالب آتا ہے۔
١٣٥۔ ٢اس کا علم تمہيں اس سے ہو جائے گا کہ ﷲ کی مدد سے کامياب اور سرخرو کون ہوتا
ہے؟ چنانچہ يہ کاميابی مسلمانوں کے حصے ميں آئی ،جس سے واضح ہوگيا کہ اسالم ہی سيدھا
راستہ اور اس کے حاملين ہی ہدايت يافتہ ہيں۔

پاره 17

سورة األنبياء
)سورة األنبياء ۔ سوره نمبر  ٢١۔ تعداد آيات (١١٢

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

ِا ْﻗ َ َﱰ َب ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِﺣ َﺴﺎﲠُ ُ ْﻢ َو ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﻏَ ْﻔ َ ٍةل ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن ۚ Ǻ

لوگوں کے حساب کا وقت قريب آگيا ) (١پھر بھی وه بےخبری ميں منہ پھيرے ہوئے ہيں (٢
١۔ ١وقت حساب سے مراد قيامت ہے جو ہر گھﮍی قريب سے قريب تر ہو رہی ہے۔ اور وه
ہرچيز جو آنے والی ہے ،قريب ہے۔ اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لئے قيامت ہے۔
عالوه ازيں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قيامت قريب ہے کيونکہ جتنا زمانہ گزر
چکا ہے۔ باقی ره جانے واال زمانہ اس سے کم ہے۔
١۔ ٢يعنی اس کی تياری سے غافل ،دنيا کی زينتوں ميں گم اور ايمان کے تقاضوں سے بےخبر
ہيں۔
َﻣﺎ َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ِذ ْﻛ ٍﺮ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّﲠ ِْﻢ ُّﻣ ْﺤﺪَ ٍث ِا َّﻻ ْاﺳﺘَـ َﻤ ُﻌ ْﻮ ُﻩ َو ُ ْﱒ ﻳَﻠْ َﻌ ُﺒ ْﻮ َن Ąۙ
ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصيحت آتی ہے اسے وه کھيل کود ميں
ہی سنتے ہيں )(١
٢۔ ١يعنی قرآن جو وقتا ً فوقتا ً حسب حاالت و ضروريات نيا نيا اترتا رہتا ہے ،وه اگرچہ انہی کی
نصيحت کے لئے اترتا ہے ،ليکن وه اسے اس طرح سنتے ہيں جيسے وه اس سے استہزاء مذاق
اور کھيل کر رہے ہوں يعنی اس ميں تدبر و غور و فکر نہيں کرتے۔
ﴫ ْو َن Ǽ
ﴎوا اﻟﻨَّ ْﺠ َﻮي ڰ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ڰ ﻫ َْﻞ ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
اﻟﺴ ْﺤ َﺮ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
َﻻ ِﻫ َﻴ ًﺔ ُﻗﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ۭ َو َا َ ُّ
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُ ُ ْﲂ ۚ َاﻓَﺘَ ْﺎﺗُ ْﻮ َن ِ ّ
ان کے دل بالکل غافل ہيں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشياں کيں کہ وه تم ہی جيسا
انسان ہے پھر کيا وجہ ہے جو تم آنکھوں ديکھتے جادو ميں آجاتے ہو )(١
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٣۔ ١يعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لئے ناقابل قبول ہے پھر يہ بھی کہتے ہيں کہ تم ديکھ نہيں
رہے کہ يہ تو جادوگر ہے ،تم اس کے جادو ميں ديکھتے بھالتے کيوں پھنستے ہو۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ Ć
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ۡ َوﻫ َُﻮ َّ
ٰﻗ َﻞ َر ِ ّ ْﰊ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ِﰲ َّ
پيغمبر نے کہا ميرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمين و آسمان ميں ہے بخوبی جانتا ہے ،وه
بہت ہی سننے واال اور جاننے واال ہے )(١
٤۔ ١وه تمام بندوں کی باتيں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے ،تم جو جھوٹ بکتے ہو،
اسے سن رہا ہے اور ميری سچائی کو اور جو دعوت تمہيں دے رہا ہوں ،اس کی حقيقت کو
خوب جانتا ہے۔
ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُ ْـﻮٓا َاﺿْ ﻐ ُ
َﺎث َا ْﺣ َﻼمٍ ﺑَﻞِ اﻓْ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ ﺷَ ﺎ ِﻋ ٌﺮ ښ ﻓَﻠْ َﻴ ْﺎﺗِﻨَﺎ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ َ َامك ٓ ُا ْر ِﺳ َﻞ ْ َاﻻ َّوﻟُ ْﻮ َن Ĉ
aاتنا ہی نہيں بلکہ يہ کہتے ہيں کہ يہ قرآن حيران کن خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ اس نے از
خود اسے گھﮍ ليا بلکہ يہ شاعر ) (١ہے ،ورنہ ہمارے سامنے يہ کوئی ايسی نشانی التے جيسے
اگلے پيغمبر بھيجے گئے ) (٢تھے۔
٥۔ ١ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہيں کيا بلکہ کہا کہ يہ قرآن تو پريشان
خواب کی طرح حيران کن افکار کا مجموعہ ،بلکہ اس کا اپنا گھﮍا ہوا ہے ،بلکہ يہ شاعر ہے
اور يہ قرآن کتاب ہدايت نہيں ،شاعری ہے۔ يعنی کسی ايک بات پر ان کو قرار نہيں ہے۔ ہر روز
ايک نيا پينترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراشی کرتے ہيں۔
موسی عليہ السالم کے لئے عصا اور يد بيضا وغيره۔
٥۔ ٢يعنی جس طرح ثمود کے لئے اونٹنی،
ٰ
َﻣﺎ ٓ ٰا َﻣﻨَ ْﺖ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ َﺎ ۚ َاﻓَﻬ ُْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن Č
ان سے پہلے جتنی بستياں ہم نے اجاڑيں سب ايمان سے خالی تھيں۔ تو کيا اب يہ ايمان الئيں گے
)(١
٦۔ ١يعنی ان سے پہلے جتنی بستياں ہم نے ہالک کيں ،يہ نہيں ہوا کہ ان کی حسب خواہش
معجزه دکھالنے پر ايمان لے آئی ہوں ،بلکہ معجزه ديکھ لينے کے باوجود وه ايمان نہيں الئيں،
جس کے نتيجے ميں ہالکت ان کا مقدر بنی تو کيا اگر اہل مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق
کوئی نشانی دکھال دی جائے ،تو وه ايمان لے آئيں گے؟ نہيں ،ہرگز نہيں۔ يہ بھی تکذيب و عناد
کے راستے پر ہی بدستور گامزن رہيں گے۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻗَ ْﺒ َ َ
يح ِاﻟَﳱْ ِ ْﻢ ﻓَ ْﺴ َٔـﻠُ ْﻮٓا َا ْﻫ َﻞ ِّاذل ْﻛ ِﺮ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ċ
كل ِا َّﻻ ِر َﺟ ًﺎﻻ ﻧ ُّْﻮ ِ ْ ٓ
تجھ سے پہلے بھی جتنے پيغمبر ہم نے بھيجے سبھی مرد تھے ) (١جن کی طرف ہم وحی
اتارتے تھے پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہيں علم نہ ہو )(٢
٧۔ ١يعنی تمام نبی مرد انسان تھے ،نہ کوئی غير انسان کبھی نبی آيا اور نہ غير مرد ،گويا نبوت
انسانوں کے ساتھ اور انسانوں ميں بھی مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ کوئی عورت نبی نہيں بنی۔ اس لئے نبوت بھی ان کے فرائض ميں سے ہے جو عورت کو
طبعی اور فطری دائره عمل سے خارج ہے۔
٧۔ ٢اَ ْھ َل ال ﱢذ ْک ِر )اہل علم( سے مراد اہل کتاب ہيں ،جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے،
ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبياء جو ہو گزرے ہيں ،وه انسان تھے يا غير انسان؟ وه تمہيں
بتالئيں گے کہ تمام انبياء انسان ہی تھے۔
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َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ ْﻠﳯٰ ُ ْﻢ َﺟ َﺴﺪً ا َّﻻ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن َّ
اﻟﻄ َﻌﺎ َم َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ Ď
ہم نے ان کے ايسے جسم نہيں بنائے تھے کہ وه کھانا نہ کھائيں اور نہ وه ہميشہ رہنے والے
تھے )(١۔
٨۔ ١بلکہ وه کھانا بھی کھاتے تھے اور موت سے بھی ہم کنار ہو کر مسافر عالم بقاء بھی ہوئے،
يہ انبياء کی بشريت ہی کی دليل دی جا رہی ہے۔
ﴪِﻓ ْ َﲔ Ḍ
ُ َّﰒ َﺻﺪَ ْﻗﳯٰ ُ ُﻢ اﻟْ َﻮ ْﻋﺪَ ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴﳯٰ ُ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ ﻧَّﺸَ ﺎۗ ُء َو َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
پھر ہم نے ان سے کئے ہوئے وعدے سچے کئے انہيں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا
فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر ديا )(١۔
٩۔ ١يعنی وعدے کے مطابق نبيوں کو اور اہل ايمان کو نجات عطا کی اور حد سے تجاوز کرنے
والے يعنی کفار و مشرکين کو ہم نے ہالک کر ديا۔

ﻟَﻘَﺪْ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِذ ْﻛ ُﺮُ ْﰼ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ۧ 10
يقينا ً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس ميں تمہارے لئے ذکر کيا پھر بھی تم عقل
نہيں رکھتے
َو َ ْﰼ ﻗَ َﺼ ْﻤﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َﰷﻧ َْﺖ َﻇﺎ ِﻟ َﻤ ًﺔ َّو َاﻧْﺸَ ْﺎانَ ﺑ َ ْﻌﺪَ ﻫَﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ 11
اور بہت سی بستياں ہم نے تباه کر ديں ) (١جو ظالم تھيں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو
پيدا کر ديا۔
ص َم کے معنی ہيں توڑ پھوڑ کر رکھ دينا۔ يعنی کتنی ہی بستيوں کو ہم نے ہالک کر ديا،
١١۔ ١قَ َ
توڑ پھوڑ کر رکھ ديا ،جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' قوم نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی
بستياں ہالک کر ديں )سوره بنی اسرائيل(

ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا َﺣ ُّﺴ ْﻮا َ ْاب َﺳـﻨَﺎ ٓ ِا َذا ُ ْﱒ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ﻳَ ْﺮ ُﻛﻀُ ْﻮ َن ۭ 12
جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر ليا تو لگے اس سے بھاگنے )(١
١٢۔ ١احساس کے معنی ہيں ،حواس کے ذريعے سے ادراک کر لينا۔ يعنی جب انہوں نے عذاب
يا اس کے آثار کو آتے ديکھا يا کﮍک گرج کی آواز سن کر معلوم کر ليا ،تو اس سے بچنے کے
لئے راه فرار ڈھونڈنے لگے۔ رکض کے معنی ہوتے ہيں آدمی گھوڑے وغيره پر بيٹھ کر اس کو
دوڑانے کے ليے ايﮍ لگائے يہيں سے يہ بھاگنے کے معنی ميں استعمال ہونے لگا۔
َﻻ ﺗَ ْﺮ ُﻛﻀُ ْﻮا َو ْارﺟِ ُﻌ ْﻮٓا ِا ٰﱃ َﻣﺎ ٓ ُا ْﺗ ِﺮ ْﻓ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو َﻣ ٰﺴ ِﻜ ِﻨ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ُ ْﺴ َٔـﻠُ ْﻮ َن 13
بھاگ دوڑ نہ کرو ) (١اور جہاں تمہيں آسودگی دی گئی تھی وہی واپس لوٹو اور اپنے مکانات
کی طرف ) (٢جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر ليا جائے )(٣
١٣۔ ١يہ فرشتوں نے ندا دی يا مومنوں نے استہزاء کے طور پر کہا۔
١٣۔ ٢يعنی جو نعمتيں اور آسائشيں تمہيں حاصل تھيں جو تمہارے کفر اور سرکشی کا باعث
تھيں اور وه مکانات جن ميں تم رہتے تھے اور جن کی خوبصورتی اور پائيداری پر فخر کرتے
تھے ان کی طرف پلٹو۔
١٣۔ ٣اور عذاب کے بعد تمہارا حال احوال تو پوچھ ليا جائے کہ تم پر يہ کيا بيتی ،کس طرح
بيتی اور کيوں بيتی؟ يہ سوال بطور خيال اور مذاق کے ہے ،ورنہ ہالکت کے شکنجے ميں
کسے جانے کے بعد وه جواب دينے کی پوزيشن ميں ہی کب رہتے تھے؟
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ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﻳ َﻮﻳْﻠَﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 14
کہنے لگے ہائے ہماری خرابی! بيشک ہم ظالم تھے۔
ﻓَ َﻤﺎ َزاﻟ َ ْﺖ ِﺗ ّ ْ َ
كل َدﻋ ْٰﻮ ُ ْﻢ َﺣ ٰ ّﱴ َﺟ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َﺣ ِﺼ ْﻴﺪً ا ٰ ِﲬ ِﺪ ْﻳ َﻦ 15
پھر تو ان کا يہی قول رہا ) (١يہاں تک کہ ہم نے انہيں جﮍ سے کٹی ہوئی کھيتی اور بھجی پﮍی
آگ )کی طرح( کر ديا )(٢
١٥۔ ١يعنی جب تک زندگی کے آثار ان کے اندر رہے ،وه اعتراف ظلم کرتے رہے۔
صيْد کٹی ہوئی کھيتی کو اور ُخ ُموْ د آگ کے بج جانے کو کہتے ہيں۔ يعنی باآلخر وه کٹی
١٥۔َ ٢ح ِ
ہوئی کھيتی اور بھجی ہوئی آگ کی طرح راکھ کا ڈھير ہوگئے ،کوئی تاب و توانائی اور حس و
حرکت ان کے اندر نہ رہی۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ٰﻟ ِﻌﺒ ْ َِﲔ 16
َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َّ
ہم نے آسمان و زمين اور ان کے درميان کی چيزوں کو کھيلتے ہوئے نہيں بنايا )(١
١٦۔ ١بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتيں ہيں ،مثالً بندے ميرا ذکر و شکر کريں ،نيکوں کو
نيکيوں کی جزا اور بدوں کو بديوں کی سزا دی جائے۔ وغيره۔
ﻟَ ْـﻮ َا َردْانَ ٓ َا ْن ﻧَّﺘَّ ِﺨ َﺬ ﻟَﻬ ًْﻮا َّﻻ َّﲣ َْﺬﻧٰ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َّ ُدلانَّ ٓ ڰ ِا ْن ُﻛﻨَّﺎ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ْ َﲔ 17
اگر ہم يوں ہی کھيل تماشے کا اراده کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا ) (١ليتے ،اگر ہم
کرنے والے ہی ہوتے )(٢۔
١٧۔  ١يعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چيزيں کھيل کے لئے بنا ليتے اور اپنا شوق پورا کر ليتے۔
اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور پھر ميں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کيا
ضرورت تھی؟
١٧۔ ' ٢اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے ' عربی اسلوب کے اعتبار سے يہ زياده ہے بہ نسبت اس
ترجمہ کے کہ ' ہم کرنے والے ہی نہيں ' صحيح ہے )فتح القدير(
ﺑ َ ْﻞ ﻧ َ ْﻘ ِﺬ ُف ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ ﻓَﻴَﺪْ َﻣ ُﻐ ٗﻪ ﻓَ ِﺎ َذا ﻫ َُﻮ َزا ِﻫﻖٌ ۭ َوﻟ َ ُ ُ
ـﲂ اﻟْ َﻮﻳْ ُﻞ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗ َِﺼ ُﻔ ْﻮ َن 18
بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھينک مارتے ہيں پس سچ جھوٹ کا سر توڑ ديتا ہے اور وه اسی وقت
نابود ہو جاتا ہے ) (١تم جو باتيں بناتے ہو وه تمہارے لئے باعث خرابی ہيں )(٢۔
١٨۔ ١يعنی تخليق کائنات کے مقاصد ميں سے ايک اہم مقصد يہ ہے کہ يہاں حق و باطل کی جو
معرکہ آرائی اور خيرو شر کے درميان جو تصادم ہے ،اس ميں ہم حق اور خير کو غالب اور
باطل اور شر کو مغلوب کريں چنانچہ ہم حق کو باطل پر يا سچ کو جھوٹ پر يا خير کو شر پر
مارتے ہيں ،جس سے باطل ،جھوٹ اور شر کا بھيجہ نکل جاتا ہے اور چشم زدن ميں وه نابود
ہو جاتا ہے۔
١٨۔ ٢يعنی رب کی طرف سے تم جو بےسرو پا باتيں منسوب کرتے يا اس کی بابت باور
کراتے ہو) ،مثالً يہ کائنات ايک کھيل ہے ،ايک کھلنڈرے کا شوق فضول ہے وغيره( يہ تمہاری
ہالکت کا باعث ہے۔ کيونکہ اسے کھيل تماشہ سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گريز اور باطل
کو اختيار کرنے ميں کوئی تامل اور خوف محسوس نہيں کرتے ،جس کا نتيجہ باآلخر تمہاری
بربادی اور ہالکت ہی ہے۔
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ﴪ ْو َن ۚ 19
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ َﻻ ﻳ َْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن َﻋ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ ٖﻪ َو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ِ ُ
َو َ ٗهل َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں جو ہے اسی ﷲ کا ہے ) (١اور جو اس کے پاس ہيں ) (٢وه اس کی
عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہيں اور نہ تھکتے ہيں۔
١٩۔ ١سب اسی کی ملک اور اسی کے غالم ہيں ،پھر جب تم کسی غالم کو اپنا بيٹا اور کسی
لونڈی کو بيوی بنانے کے لئے تيار نہيں ہوتے۔ تو ﷲ ٰ
تعالی اپنے مملوکين اور غالموں ميں سے
بعض کو بيٹا اور بعض کو بيوی کس طرح بنا سکتا ہے؟
١٩۔ ٢اس سے مراد فرشتے ہيں ،وه بھی اس کے غالم اور بندے ہيں ،ان الفاظ سے ان کا شرف
و اکرام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وه اس کی بارگاه کے مقربين ہيں۔ اس کی بيٹياں نہيں ہيں جيسا
کہ مشرکين کا عقيده تھا۔
ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر َﻻﻳ َ ْﻔ ُﱰ ُْو َن 20
وه دن رات تسبيح بيان کرتے ہيں اور ذرا سی بھی سستی نہيں کرتے۔
ﴩ ْو َن 21
َا ِم َّاﲣ َُﺬ ْوٓا ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ُ ْﱒ ﻳُﻨ ْ ِ ُ
کيا ان لوگوں نے زمين )کی مخلوقات ميں( سے جنہيں معبود بنا رکھا ہے وه زنده کر ديتے ہيں
)(١۔
٢١۔ ١استفہام انکاری ہے يعنی نہيں کر سکتے۔ پھر وه ان کو جو کسی چيز کی قدرت نہيں
رکھتے ،ﷲ کا شريک کيوں ٹھہراتے اور ان کی عبادت کيوں کرتے ہيں؟
اهلل ﻟ َ َﻔ َﺴﺪَ اتَ ۚ ﻓَ ُﺴـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َر ِ ّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َ َّﲻﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن 22
ﻟَ ْﻮ َﰷ َن ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ ٓ ٰا ِﻟﻬَ ٌﺔ ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
اگر آسمان و زمين ميں سوائے ﷲ ٰ
تعالی کے اور بھی معبود ہوتے تو يہ دونوں درہم برہم ہو
جاتے ) (١پس ﷲ ٰ
تعالی عرش کا رب ہے ہر اس وصف سے پاک ہے جو يہ مشرک بيان کرتے
ہيں۔
٢٢۔ ١يعنی اگر واقع آسمان و زمين ميں دو معبود ہوتے تو کائنات ميں تصرف کرنے والی دو
ہستياں ہوتيں ،دو کا اراده و شعور اور مرضی کار فرما ہوتی اور جب دو ہستيوں کا اراده اور
نظم کائنات اس طرح قائم ره ہی نہيں سکتا تھا جو ابتدائے آفرينش
فيصلہ کائنات ميں چلتا تو يہ ِ
سے ،بغير کسی ادنیٰ توقف کے قائم چال آرہا ہے۔ کيونکہ دونوں کا اراده ايک دوسرے سے
ٹکراتا۔ دونوں کی مرضی کا آپس ميں تصادم ہوتا ،دونوں کے اختيارات ايک دوسرے کے
مخالف سمت ميں استعمال ہوتے۔ جس کا نتيجہ ابتری اور فساد کی صورت ميں رونما ہوتا اور
اب تک ايسا نہيں ہوا تو اس کے صاف معنی يہ ہيں کہ کائنات ميں صرف ايک ہی ہستی ہے
جس کا اراده ومشيت کار فرما ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم پر
ہوتا ہے اس کے دئيے ہوئے کو کوئی روک نہيں سکتا اور جس سے وه اپنی رحمت روک لے
اس کو دينے واال کوئی نہيں۔
َﻻ ﻳ ُْﺴـ َُٔﻞ َ َّﲻﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ َو ُ ْﱒ ﻳ ُْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮ َن 23
وه اپنے کاموں کے لئے )کسی کے آگے( جواب ده نہيں اور سب )اس کے آگے( جواب ده ہيں۔
َا ِم َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻫَﺎﺗ ُْﻮا ﺑُ ْﺮﻫَﺎﻧَ ُ ْﲂ ۚ ٰﮬ َﺬا ِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ َّﻣ ِﻌ َﻲ َو ِذ ْﻛ ُﺮ َﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ْﲇ ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ اﻟْ َﺤ َّﻖ ﻓَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 24
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کيا ان لوگوں نے ﷲ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہيں ،ان سے کہہ دو ۔ الؤ اپنی دليل پيش کرو۔
يہ ہے ميرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دليل ) (١بات يہ ہے کہ ان ميں اکثر
لوگ حق کو نہيں جانتے اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہيں۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
يح ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ٓ َاانَ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ِن 25
كل ِﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ِا َّﻻ ﻧ ُْﻮ ِ ْ ٓ
تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھيجا اس کی طرف يہی وحی نازل فرمائی کہ ميرے سوا
کوئی معبود برحق نہيں پس تم سب ميری ہی عبادت کرو )(١

َوﻗَﺎﻟُﻮا َّاﲣ ََﺬ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َوﻟَـﺪً ا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ ۭ ﺑ َ ْﻞ ِﻋ َﺒﺎ ٌد ُّﻣ ْﻜ َﺮ ُﻣ ْﻮ َن ۙ 26
)مشرک لوگ( کہتے ہيں کہ رحمٰ ن اوالد واال ہے )غلط ہے( اس کی ذات پاک ہے ،بلکہ وه سب
اس کے باعزت بندے ہيں۔
َﻻ ﻳ َ ْﺴـ ِﺒ ُﻘ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِابﻟْ َﻘ ْﻮلِ َو ُ ْﱒ ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 27
کسی بات ميں ﷲ پر پيش دستی نہيں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہيں )(١۔
٢٧۔ ١اس ميں مشرکين کا کہنا ہے جو فرشتوں کو ﷲ کی بيٹياں کہا کرتے تھے۔ فرمايا وه بيٹياں
نہيں ،اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرما بردار ہيں۔ عالوه ازيں بيٹے ،بيٹيوں کی
ضرورت ،اس وقت پﮍتی ہے۔ جب عالم پيری ميں ضعف و بﮍھاپا ،ايسے عوارض ہيں جو انسان
کو الحق ہوتے ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی کی ذات ان تمام کمزوريوں اور کوتاہيوں سے پاک ہے۔ اس لئے
اسے اوالد کی يا کسی سہارے کی ضرورت ہی کيا ہے؟ يہی وجہ ہے کہ قرآن کريم ميں بار بار
اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی کوئی اوالد نہيں ہے۔
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻬ ُْﻢ َو َﻻ ﻳ َْﺸ َﻔ ُﻌ ْﻮ َن ۙ ِا َّﻻ ِﻟ َﻤ ِﻦ ْارﺗ َٰﴣ َو ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ َْﺸﻴَ ِﺘ ٖﻪ ﻣ ُْﺸ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن 28
وه ان کے آگے پيچھے کے تمام امور سے واقف ہے وه کسی کی بھی سفارش نہيں کرتے بجز
ان کے جن سے ﷲ خوش ہو ) (١وه خود ہيبت ٰالہی سے لرزاں و ترساں ہيں۔
٢٨۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ انبياء صالحين کے عالوه فرشتے بھی سفارش کريں گے۔ حديث
صحيح سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے ،ليکن يہ سفارش انہی کے حق ميں ہوگی جن کے لئے
تعالی پسند فرمائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی سفارش اپنے نافرمان بندوں کے لئے
نہيں ،صرف گناه گار مگر فرماں بردار بندوں يعنی اہل ايمان و توحيد کے لئے پسند فرمائے گا۔
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻞ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ِا ٰ ٌهل ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ﻓَ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰﻳْ ِﻪ َ َهجﲌَّ َ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 29
ان ميں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ ﷲ کے سوا ميں الئق عبادت تو ہم اسے دوزخ کی سزا
ديں ) (١ہم ظالموں کو اس طرح سزا ديتے ہيں۔
ٰ
دعوی کر دے تو ہم اسے بھی جہنم
٢٩۔ ١يعنی ان فرشتوں ميں سے بھی اگر کوئی ﷲ ہونے کا
ميں پھينک ديں گے۔ يہ شرطيہ کالم ہے ،جس کا وقوع ضروری نہيں۔ مقصد ،شرک کی ترديد
اور توحيد کا اثبات ہے۔ جيسے )قُلْ اِ ْن َكانَ لِلرﱠحْ مٰ ِن َولَ ٌد ڰ فَاَنَا اَ ﱠو ُل ْال ٰعبِ ِد ْينَ ( 43۔ الزخرف' (81:
اگر بالفرض رحمٰ ن کی اوالد ہو تو ميں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں ميں سے ہوں
ك ( 39۔ الزمر '(65:اے پيغمبر! اگر تو بھی شرک کرے تو تيرے
گا ' ) لَ ِٕٮ ْن اَ ْش َر ْكتَ لَيَحْ بَطَ ﱠن َع َملُ َ
عمل برباد ہو جائيں گے ' يہ سب مشروط ہيں جن کا وقوع غير ضروری ہے۔
اﳼ َا ْن ﺗَ ِﻤ ْﻴﺪَ ﲠِ ِ ْﻢ ۠ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻓ َﺠـﺎ ًﺟﺎ ُﺳـ ُﺒ ًﻼ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن 31
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َر َو ِ َ
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اور ہم نے زمين ميں پہاڑ بنا ديئے تاکہ مخلوق کو ہال نہ سکے ) (١اور ہم نے ) (٢اس ميں
کشاده راہيں بنا ديں تاکہ وه راستہ حاصل کريں
٣١۔ ١يعنی اگر زمين پر يہ بﮍے بﮍے پہاڑ نہ ہوتے تو زمين جنبش اور لرزش ہوتی رہتی ،جس
کی وجہ سے انسانوں اور حيوانوں کے لئے زمين مسکن اور مستقر بننے کی صالحيت سے
محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈانوا ڈول ہونے سے محفوظ کر ديا۔
٣١۔ ٢اس سے مراد زمين يا پہاڑ ہيں ،يعنی زمين ميں کشاده راستے بنا ديئے يا پہاڑوں ميں
درے رکھ ديئے ،جس سے ايک عالقے سے دوسرے عالقے ميں آنا جانا آسان ہوگيا ،دوسرا
مفہوم يہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کے ذريعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر
سکيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء َﺳ ْﻘ ًﻔﺎ َّﻣ ْﺤ ُﻔ ْﻮ ًﻇﺎ ښ َّو ُ ْﱒ ﻋ َْﻦ ٰاﻳٰـﳤِ َﺎ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 32
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َّ
آسمان کو مضبوط چھت ) (١بھی ہم نے ہی بنايا۔ ليکن لوگ اسکی قدرت کے نمونوں پر دھيان
نہيں دھرتے۔
٣٢۔ ١زمين کے لئے محفوظ چھت ،جس طرح خيمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے يا اس معنی
ميں محفوظ کہ ان کو زمين پر گرنے سے روک رکھا ہے ،ورنہ آسمان زمين پر گر پﮍيں تو
زمين کا سارا نظام تہ وباال ہو سکتا ہے۔ يا شياطين سے محفوظ جيسے فرمايا ) َو َحفِ ْ
ظ ٰنھَا ِم ْن كلﱢُ
ﱠجي ٍْم( 45۔ الحجر(17:
َش ْي ٰط ٍن ر ِ
ﰻ ِ ْﰲ ﻓَ َ ٍ
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر َواﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ۭ ُ ٌّ
كل ﻳ َّ ْﺴـ َﺒ ُﺤ ْﻮ َن 33
وہی ﷲ ہے جس نے رات اور دن ،سورج اور چاند کو پيدا کيا ہے ) (١ان ميں سے ہر ايک اپنے
اپنے مدار ميں تيرتے پھرتے ہيں )(٢۔
٣٣۔ ١يعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لئے بنايا ،سورج کو دن کی نشانی چاند کو رات
کی نشانی بنايا ،تاکہ مہينوں اور سالوں کا حساب کيا جاسکے ،جو انسان کی اہم ضروريات ميں
سے ہے۔
٣٣۔ ٢جس طرح پيراک سطح آب پر تيرتا ہے ،اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر
تيرتے يعنی رواں دواں رہتے ہيں۔
ﴩ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل اﻟْﺨ ْ َُدل ۭ َاﻓَ ۟ﺎﯨ ْﻦ ِ ّﻣﺖَّ ﻓَﻬُ ُﻢ اﻟْﺨٰ ِ ُدل ْو َن 34
َو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟﺒَ َ ٍ
ِٕ
آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہميشگی نہيں دی ،کيا اگر آپ مر گئے تو وه ہميشہ کے
لئے ره جائيں گے )(١۔
٣٤۔ ١يہ کفار کے جواب ميں ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ايک دن اسے مر
ہی جانا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،موت تو ہر انسان کو آنی ہے اور اس اصول سے يقينا محمد
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی مستش ٰنی نہيں۔ کيونکہ وه بھی انسان ہی ہيں اور ہم نے انسان
کے لئے بھی دوام اور ہميشگی نہيں رکھی ہے۔ ليکن کيا بات کہنے والے خود نہيں مريں گے۔؟
اس سے صنم پرستوں کی بھی ترديد ہوگئی جو ديوتاؤں کی اور انبياء واولياء کی زندگی کے
قائل ہيں اور اسی بنياد پر ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہيں فنعوذ با من ھذه العقيدة
الفاسدة التی تعارض القرآن۔
ُ ُّ
ﻟﴩ َواﻟْﺨ ْ َِﲑ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ۭ َو ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 35
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َذاۗﯨ َﻘ ُﺔ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۭ َوﻧ َ ْﺒﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ ِاب َّ ّ ِ
ِٕ
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ہر جاندار موت کا مزه چکھنے واال ہے۔ ہم بطريق امتحان تم ميں سے ہر ايک کو برائی بھالئی
ميں مبتال کرتے ہيں ) (١اور تم سب ہماری طرف لوٹاۓ جاؤ گے )(٢۔
٣٥۔ ١يعنی کبھی مصائب و رنج و غم سے دو چار کرکے اور کبھی دنيا کے وسائل فراواں سے
بہرور کر کے۔ کبھی صحت و فراخی کے ذريعے سے اور کبھی تنگی و بيماری کے ذريعے
سے ،کبھی تونگری ديکر اور کبھی فقرو فاقہ ميں مبتال کر کے ہم آزماتے ہيں۔ تاکہ ہم ديکھيں
کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون؟ صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون؟ شکر
اور صبر ،يہ رضائے ٰالہی کا اور کفران نعمت اور ناصبری غضب ٰالہی کا موجب ہے۔
٣٥۔ ٢وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی يا بری جزا ديں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لئے
بھالئی اور دوسروں کے لئے برائی۔
َوِا َذا َرٰاكَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ْن ﻳَّـﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوﻧ ََﻚ ِا َّﻻ ﻫ ُُـﺰ ًوا ۭ َا ٰﮬ َﺬا َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ٰا ِﻟﻬَ َﺘ ُ ْﲂ ۚ َو ُ ْﱒ ِﺑ ِﺬ ْﻛ ِﺮ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ُ ْﱒ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 36
يہ منکرين تجھے جب ديکھتے ہيں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہيں کيا يہی وه ہے جو تمہارے
معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ،اور وه خود ہی رحمٰ ن کی ياد کے بالکل ہی منکر ہيں )(١
٣٦۔ ١اس کے باوجود يہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کا ہنسی و مذاق اڑاتے ہيں۔ جس طرح
ث ّٰ
ك اِ ﱠال ھُ ُز ًوا ۭ◌ اَ ٰھ َذا الﱠ ِذيْ بَ َع َ
ﷲُ َرسُوْ ًال( 25۔ الفرقان(41:
دوسرے مقام پر فرمايا۔ ) اِ ْن يﱠتﱠ ِخ ُذوْ نَ َ
جب اے پيغمبر! يہ کفار مکہ تجھے ديکھتے ہيں تو تيرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہيں۔ کہتے ہيں
کہ يہ وه شخص ہے جسے ﷲ نے رسول بنا کر بھيجا؟
ُﺧ ِﻠ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِﻣ ْﻦ َ َﲺﻞٍ ۭ َﺳ ُﺎ ِور ْﻳ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِ ْﱵ ﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ ِن 37
انسان جلد باز مخلوق ہے ميں تمہيں اپنی نشانياں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ
کرو )(١۔
٣٧۔ ١يہ کفار کے متعلق عذاب کے جواب ميں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت ميں عجلت اور
جلد بازی ہے اس لئے وه پيغمبروں سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے ﷲ سے
کہہ کہ ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ ﷲ نے فرمايا جلدی مت کرو ،ميں عنقريب اپنی نشانياں
تمہيں دکھاؤں گا۔ ان نشانيوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول صلی ﷲ عليہ
وسلم کے دالئل وبراہين بھی۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ٰﮬ َﺬا اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 38
کہتے ہيں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ يہ وعده کب ہے۔
ــﴫ ْو َن 39
ﻟَ ْﻮ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﺣ ْ َﲔ َﻻ ﻳَ ُﻜﻔُّ ْﻮ َن َﻋ ْﻦ ُّو ُﺟ ْﻮ ِﻫﻬِ ُﻢ اﻟﻨَّ َﺎر َو َﻻ َﻋ ْﻦ ُﻇﻬ ُْﻮ ِر ِ ْﱒ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُﻨْ َ ُ
کاش! يہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو يہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکيں گے اور نہ
اپنی پيٹھوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی )(١
٣٩۔ ١اس کا جواب عليحده ہے ،يعنی اگر يہ جان ليتے تو پھر عذاب کا جلدی مطالبہ نہ کرتے يا
يقينا جان ليتے کہ قيامت آنے والی ہے يا کفر پر قائم نہ رہتے بلکہ ايمان لے آتے۔
ﺑ َ ْﻞ اتَ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ ﻓَﺘَﳢْ َﳤُ ُ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َر َّدﻫَﺎ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ْو َن 40
)ہاں ہاں!( وعدے کی گھﮍی ان کے پاس اچانک آجائے گی اور انہيں ہکا بکا کر دے گی )(١
پھر نہ تو يہ لوگ اسے ٹال سکيں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت ديئے ) (٢جائيں گے۔
٤٠۔ ١يعنی انہيں کچھ سجھائی نہ نہيں دے گا کہ وه کيا کريں؟
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٤٠۔ ٢کہ وه توبہ و اعتذار کا اہتمام کرليں ۔
َوﻟ َ َﻘ ِﺪ ا ْﺳـﳤُ ْ ِﺰ َٔي ﺑ ُِﺮ ُﺳﻞٍ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ

كل ﻓَ َﺤ َـﺎق ِاب َّ ِذل ْﻳ َﻦ َ ِﲯ ُــﺮ ْوا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن ۧ 41
اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کيا گيا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس
چيز نے گھير ليا جس کی وه ہنسی اڑاتے تھے )(١۔
٤١۔ ١رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکين کے مذاق اور
جھٹالنے سے بد دل نہ ہوں ،يہ کوئی نئی بات نہيں ہے ،تجھ سے پہلے آنے والے پيغمبروں کے
ساتھ بھی يہی معاملہ کيا گيا ،باآلخر وہی عذاب ان پر الٹ پﮍا ،يعنی اس نے انہيں گھير ليا ،جس
کا مذاق اڑايا کرتے تھے اور جس کا وقوع ان کے نزديک ابھی مستبعد تھاجس طرح دوسرے
مقام پر فرمايا ) َولَقَ ْد ُك ﱢذبَ ْ
صبَرُوْ ا ع َٰلي َما ُك ﱢذبُوْ ا َواُوْ ُذوْ ا َح ٰتّى اَ ٰتٮھُ ْم نَصْ ُرنَا( 6۔
ت ُر ُس ٌل ﱢم ْن قَ ْبلِ َ
ك فَ َ
االنعام (34:تجھ سے پہلے بھی رسول جھٹالئے گئے پس انہوں نے تکذيب پر اور ان تکليفوں پر
جو انہيں دی گئيں صبر کيا يہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آگئی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار و مشرکين کے ليے اس ميں تہديد و وعيد بھی ہے۔
ُﻗ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْ َ
ـﳫـ ُﺆ ُ ْﰼ ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ِﻣ َﻦ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ۭ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 42
ان سے پوچھئے کہ رحمٰ ن کے سوا ،دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ ) (١بات يہ
ہے کہ يہ لوگ اپنے رب کے شکر سے پھرے ہوئے ہيں۔
٤٢۔ ١يعنی تمہارے جو کرتوت ہيں ،وه تو ايسے ہيں کہ دن يا رات کی کسی گھﮍی ميں تم پر
عذاب آسکتا ہے؟ اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاطت کرتا ہے؟ کيا ﷲ کے سوا
بھی کوئی اور ہے جو عذاب ٰالہی سے تمہاری حفاظت کر سکے؟
ـﴫ َاﻧْـ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ ِّﻣﻨَّﺎ ﻳُ ْﺼ َﺤ ُﺒ ْﻮ َن 43
َا ْم ﻟَـﻬ ُْﻢ ٰا ِﻟـﻬَ ٌﺔ ﺗَ ْﻤـﻨَ ُﻌﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧﻨَﺎ ۭ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ﻧ َ ْ َ
کيا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہيں جو انہيں مصيبتوں سے بچاليں۔ کوئی بھی خود اپنی مدد
کی طاقت نہيں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ ديا جاتا ہے )(١۔
٤٣۔ ١اس معنی ہيں ' َو َال ھُ ْم يَجْ ارُوْ نَ ِم ْن َع َذابِنَا ' نہ وه ہمارے عذاب سے ہی محفوظ ہيں ،يعنی
وه خود اپنی مدد پر اور ﷲ کے عذاب سے بچنے پر قادر نہيں ہيں ،پھر ان کی طرف سے ان
کی مدد کيا ہوئی ہے اور وه انہيں عذاب سے کس طرح بچا سکتے ہيں؟
ﺑ َ ْﻞ َﻣﺘَّ ْﻌﻨَﺎ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َو ٰا َابۗ َء ُ ْﱒ َﺣ ٰ ّﱴ َﻃﺎ َل ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ُﺮ ۭ َاﻓَ َﻼ ﻳَ َﺮ ْو َن َاانَّ انَ ْ ِﰐ ْ َاﻻ ْر َض ﻧ َ ْﻨ ُﻘ ُﺼﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ َا ْﻃ َﺮا ِﻓﻬَﺎ ۭ َاﻓَـﻬُ ُﻢ اﻟْ ٰﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن 44
بلکہ ہم نے انہيں اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے سرو سامان ديئے يہاں تک کہ ان کی
مدت عمر گزر گئی ) (١کيا وه نہيں ديکھتے کہ ہم زمين کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے
آرہے ہيں ) (٢اب کيا وہی غالب ہيں؟ )(٣۔
٤٤۔ ١يعنی ان کی يا ان کے آبا واجداد ،کی زندگياں اگر عيش و راحت ميں گزر گئيں تو کيا وه
يہ سمجھتے ہيں کہ وه صحيح راستے پر ہيں؟ اور آئنده بھی انہيں کچھ نہيں ہوگا؟ نہيں بلکہ يہ
چند روزه زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ايک حصہ ہے ،اس سے کسی کو دھوکا اور
فريب ميں مبتال نہيں ہونا چاہئے۔
٤٤۔ ٢يعنی زمين کفر بتدريج گھٹ رہی ہے اور دولت اسالم وسعت پذير ہے۔ کفر کے پيروں
تلے سے زمين کھسک رہی ہے اور اسالم کا غلبہ بﮍھ رہا ہے اور مسلمان عالقے پر عالقہ فتح
کرتے چلے جا رہے ہيں۔

Page 724 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٤٤۔ ٣يعنی کفر کو سمٹتا اور اسالم کو بﮍھتا ہوا ديکھ کر بھی ،کيا وه کافر يہ سمجھتے ہيں کہ
وه غالب ہيں؟ استفہام انکاری ہے۔ يعنی وه غالب نہيں ،مغلوب ہيں ،فاتح نہيں ،مفتوح ہيں ،معزز
و سر فراز نہيں ،ذلت اور خواری ان کا مقدر ہے۔
اﻟﺼ ُّﻢ ادلُّ ﻋَﺎۗ َء ِا َذا َﻣﺎ ﻳُ ْﻨ َﺬ ُر ْو َن 45
يح ڮ َو َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻊ ُّ
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُاﻧْ ِﺬ ُرُ ْﰼ ِابﻟْ َﻮ ْ ِ
کہہ ديجئے! ميں تمہيں ﷲ کی وحی کے ذريعہ آگاه کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہيں سنتے
جبکہ انہيں آگاه کيا جائے )(١۔
٤٥۔ ١يعنی قرآن سنا کر انہيں وعظ و نصيحت کر رہا ہوں اور يہی ميری ذمہ داری ہے اور
منصب ہے۔ ليکن جن لوگوں کے کانوں کو ﷲ نے حق کے سننے سے بہرا کر ديا ،آنکھوں پر
پرده ڈال ديا اور دلوں پر مہر لگا دی ،ان پر اس قرآن کا اور وعظ و نصيحت کا کوئی اثر نہيں
ہوتا۔
َوﻟَﯩ ْﻦ َّﻣ َّﺴـﳤْ ُ ْﻢ ﻧ َ ْﻔ َﺤ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب َرﺑ ّ َِﻚ ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ﻳٰ َﻮﻳْﻠَﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 46
ِٕ
اگر انہيں تيرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھيں کہ ہائے ہماری بد
بختی يقينا ً ہم گناه گار تھے )(١۔
٤٦۔ ١يعنی عذاب کا ايک ہلکا سا چھٹا اور تھوڑا حصہ بھی پہنچے گا تو پکار اٹھيں گے اور
اعتراف جرم کرنے لگ جائيں گے۔
َوﻧ َﻀَ ُﻊ اﻟْ َﻤ َﻮ ِازﻳْ َﻦ اﻟْ ِﻘ ْﺴ َ
ﻂ ِﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻓَ َﻼ ﺗ ُْﻈ َ ُﲅ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ﺷَ ـ ْﻴــــــًٔﺎ ۭ َو ِا ْن َﰷ َن ِﻣﺜْ َﻘﺎ َل َﺣﺒَّ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ َْﺮدَلٍ َاﺗَﻴْﻨَﺎ ﲠِ َﺎ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِﺑﻨَﺎ ٰﺣ ِﺴـﺒ ْ َِﲔ 47
قيامت کے دن ہم درميان ميں ال رکھيں گے ٹھيک ٹھيک تولنے والی ترازو کو۔ پھر کسی پر کچھ
ظلم بھی نہ کيا جائے گا۔ اور اگر ايک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے ال
حاضر کريں گے ،اور ہم کافی ہيں حساب کرنے والے )(١۔
٤٧۔ ١موازين ،ميزان )ترازو( کی جمع ہے وزن اعمال کے لئے قيامت والے دن يا تو کئی ترازو
ہونگے يا ترازو تو ايک ہی ہوگی انسان کے اعمال تو بےوزن ہيں يعنی ان کا کوئی ظاہری
وجود يا جسم تو ہے نہيں پھر وزن کس طرح ہوگا؟ يہ سوال آج سے قبل تک شايد کوئی اہميت
رکھتا ہو۔ ليکن آج سائنسی ايجادات نے اسے ممکن بنا ديا ہے۔ اب ان ايجادات کے ذريعے سے
بےوزن چيزوں کا وزن بھی توال جانے لگا ہے۔ جب انسان اس بات پر قادر ہوگيا ہے ،تو ﷲ
کے لئے ان اعمال کا ،جو بےوزن کو دکھالنے کے لئے ان بےوزن اعمال کو وه اجسام ميں بدل
دے گا اور پھر وزن کرے ،جيسا کہ حديث ميں بعض اعمالوں کے مجسم ہونے کا ثبوت ملتا
ہے۔ مثال! صاحب قرآن کے لئے ايک خوش شکل نوجوان کی شکل ميں آئے گا۔ اور پوچھے گا،
تو کون ہے؟ وه کہے گا ميں قرآن ہوں جسے تو راتوں کو )قيام الليل( بيدار ره کر اور دن کو
پياسا ره کر پﮍھا کرتا تھا ،اسی طرح مومن کی قبر ميں عمل صالح ايک خوش رنگ اور معطر
نوجوان کی شکل ميں آئے گا اور کافر اور منافق کے پاس اس کی برعکس شکل ميں )مسند
احمد ٥۔(٢٨٧۔
اس کی مذيد تفصيل کے ليے ديکھئے سورة االعراف  ٧کا حاشيہ القسط مصدر اور الموازين کی
صفت ہے معنی ہيں ذوات قسط انصاف کرنے والی ترازو يا ترازوئيں
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن اﻟْـ ُﻔ ْﺮﻗَ َﺎن َو ِﺿ َﻴﺎۗ ًء َّو ِذ ْﻛ ًﺮا ِﻟّـﻠْ ُﻤﺘَّـ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 48

موسی و ہارون کو فيصلے کرنے والی نورانی اور پرہيزگاروں کے
يہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے
ٰ
لئے وعظ و نصيحت والی کتاب عطا فرمائی ہے )(١
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موسی عليہ السالم کو دی گئی تھی۔ اس
٤٨۔ ١يہ تورات کی صفات بيان کی گئی ہيں جو حضرت
ٰ
ْ
ﱢ
ميں بھی متقين کے لئے ہی نصيحت تھی۔ جيسے قرآن کريم کو بھی )ھُدَی لل ُمتﱠقِ ْينَ ( کہا گيا،
کيونکہ جن کے دلوں ميں ﷲ کا ٰ
تقوی نہيں ہوتا ،وه ﷲ کی کتاب کی طرف توجہ ہی نہيں کرتے،
تو آسمانی کتاب ان کيلئے نصيحت اور ہدايت کا ذريعہ کس طرح بنے ،نصيحت يا ہدايت کے
لئے ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس ميں غور و فکر کيا جائے۔
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن 49
َّ ِاذلﻳْ َﻦ َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َو ُ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ َّ
وه لوگ جو اپنے رب سے بن ديکھے خوف کھاتے ہيں اور قيامت )کے تصور( سے کانپتے
رہتے ہيں )(١۔
٤٩۔ ١يہ متقين کی صفات ہيں ،جيسے سوره بقره کے آغاز ميں اور ديگر مقامات پر بھی متقين
کی صفات کا تذکره ہے۔

َو ٰﮬ َﺬا ِذ ْﻛ ٌﺮ ُّﻣ ٰ َﱪكٌ َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ۭ َاﻓَ َﺎﻧ ُ ْْﱲ َ ٗهل ُﻣﻨْ ِﻜ ُﺮ ْو َن ۧ 50
اور يہ نصيحت اور برکت واال قرآن بھی ہم نے نازل فرمايا ہے کيا پھر بھی تم اس کے منکر ہو
)(١۔
٥٠۔ ١يہ قرآن ،جو ياد دہانی حاصل کرنے والے کے لئے ذکر اور نصيحت اور خير و برکت کا
حامل ہے ،اسے بھی ہم نے ہی اتارا ہے۔ تم اس کے ُمنَ ﱠزل ﱢمنَ ٰ ّ
ﷲِ ہونے سے کيوں انکار کرتے
ہو ،جب کہ تمہيں اعتراف ہے کہ تورات ﷲ کی طرف سے ہی نازل کرده کتاب ہے۔

َوﻟَـﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ٓ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ُر ْﺷﺪَ ٗﻩ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ُﻛﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ ٰﻋ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۚ 51
يقينا ً ہم نے اس سے پہلے ابراہيم کو اسکی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ) (١ہم اسکے احوال سے
بخوبی واقف تھے )(٢۔
٥١۔ِ ١م ْن قَ ْب ُل سے مراد تو يہ ہے کہ ابراہيم عليہ السالم کو رشد و ہدايت )يا ہوشمندی( دينے کا
موسی عليہ السالم کو ابتدائے تورات سے پہلے کا ہے يہ مطلب ہے کہ ابراہيم عليہ السالم
واقع،
ٰ
کو نبوت سے پہلے ہی ہوش مندی عطا کر دی تھی۔
٥١۔ ٢يعنی ہم جانتے تھے کہ وه اس رشد کا اہل ہے اور وه اس کا صحيح استعمال کرے گا۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ َﻣﺎ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟﺘَّـ َﻤﺎ ِﺛ ْﻴﻞُ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻟَﻬَﺎ ٰﻋ ِﻜ ُﻔ ْﻮ َن 52
جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ يہ مورتياں جن کے تم مجاور بنے بيٹھے
ہو کيا ہيں؟ )(١۔
٥٢۔ ١تَ َماثِيْل ،تِ ْمثَا ُل کی جمع ہے۔ يہ اصل ميں کسی چيز کی ہوبہو نقل کو کہتے ہيں۔ جيسے پتھر
کا مجسمہ يا کاغذ اور ديوار پر کسی کی تصوير۔ يہاں مراد وه مورتياں ہيں جو قوم ابراہيم عليہ
السالم نے اپنے معبودوں کی بنا رکھی تھيں اور جن کی وه عبادت کرتے تھے عاکف۔ عکوف
سے اسم فاعل کا صيغہ ہے جس کے معنی کسی چيز کو الزم پکﮍنے اور اس پر جھک کر جم
کر بيٹھ رہنے کے ہيں۔ اسی سے اعتکاف ہے جس ميں انسان ﷲ کی عبادت کے ليے جم کر
بيٹھتا ہے اور يکسوئی اور انہماک سے اس کی طرف لو لگاتا ہے يہاں اس سے مراد بتوں کی
تعظيم وعبادت اور ان کے تھانوں پر مجاور بن کر بيٹھنا ہے يہ تمثاليں )مورتياں اور تصويريں(
قبر پرستوں اور پير پرستوں ميں بھی آجکل عام ہيں اور ان کو بﮍے اہتمام سے گھروں اور
دکانوں ميں بطور تبرک آويزاں کيا جاتا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی انہيں سمجھ عطا فرمائے۔
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ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو َﺟﺪْ انَ ٓ ٰا َابۗ َءانَ ﻟَﻬَﺎ ٰﻋ ِﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ 53
سب نے جواب ديا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پايا۔
جس طرح آج بھی جہالت وخرافات ميں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو بدعات ورسومات جاہليہ سے
روکا جائے تو وه جواب ديتے ہيں کہ ہم انہيں کس طرح چھوڑيں جب کہ ہمارے آباواجداد بھی
يہی کچھ کرتے رہے ہيں اور يہی جواب وه حضرات ديتے ہيں جو نصوص کتاب و سنت سے
اعراض کر کے علماء ومشائخ کے آراء وافکار سے چمٹے رہنے کو ضروری خيال کرتے ہيں۔
ﻗَﺎ َل ﻟَﻘَﺪْ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َاﻧ ُ ْْﱲ َو ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 54
آپ نے فرمايا! پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی يقينا ً کھلی گمراہی ميں مبتال رہے۔
ــﻖ َا ْم َاﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟ ٰﻠ ّ ِﻌﺒ ْ َِﲔ 55
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا اَﺟِ ﺌْـ َﺘﻨَﺎ ِابﻟْ َﺤ ّ ِ
کہنے لگے کيا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق الئے ہيں يا يوں ہی مذاق کر رہے ہيں )(١۔
٥٥۔ ١يہ اس لئے کہا کہ انہوں نے اس سے قبل توحيد کی آواز ہی نہيں سنی تھی انہوں نے
سوچا ،پتہ نہيں ،ابراہيم عليہ السالم ہمارے ساتھ مذاق تو نہيں کر رہا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َّ ِاذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮﻫ َُّﻦ ڮ َو َاانَ ﻋَ ٰﲇ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 56
ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ َّرﺑُّ ُ ْﲂ َر ُّب َّ
آپ نے فرمايا نہيں درحقيقت تم سب کا پروردگار تو وه ہے جو آسمانوں اور زمين کا مالک ہے
جس نے انہيں پيدا کيا ہے ،ميں تو اپنی بات کا گواه اور قائل ہوں )(١
٥٦۔ ١يعنی ميں مذاق نہيں کر رہا ،بلکہ ايک ايسی چيز پيش کر رہا ہوں جس کا علم و يقين
)مشاہده( مجھے حاصل ہے اور وه يہ کہ تمہارا معبود مورتياں نہيں ،بلکہ وه رب ہے جو
آسمانوں اور زمين کا مالک اور ان کا پيدا کرنے واال ہے۔
َواتَ ٰ ّ ِهلل َ َﻻ ِﻛ ْﻴﺪَ َّن َا ْﺻﻨَﺎ َﻣ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﺪَ َا ْن ﺗ َُﻮﻟ ُّ ْﻮا ُﻣﺪْ ِﺑ ِﺮْﻳ َﻦ 57
اور ﷲ کی قسم ميں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم عليحده پيٹھ پھير کر چل دو گے ايک
چال چلوں گا
٥٧۔ ١يہ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے اپنے دل ميں عزم کيا ،بعض کہتے ہيں کہ آہستہ سے
کہا جس سے مقصود بعض لوگوں کو سنانا تھا۔ مراد يہی وه عملی کوشش ہے جو وه زبانی وعظ
کے بعد عملی اہتمام کی شکل ميں کرنا چاہتے تھے۔ يعنی بتوں کی توڑ پھوڑ۔
ﻓَ َﺠـ َﻌﻠَﻬ ُْﻢ ُﺟ ٰﺬ ًذا ِا َّﻻ َﻛﺒ ْ ًِﲑا ﻟ َّﻬ ُْﻢ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 58
پس اس نے سب کے ٹکﮍے ٹکﮍے کر دئيے ہاں صرف بﮍے بت کو چھوڑ ديا يہ بھی اس لئے
کہ وه سب اس کی طرف ہی لوٹيں )(١
٥٨۔ ١چنانچہ وه جس دن اپنی عيد يا کوئی جشن مناتے تھے ،ساری قوم اس کے لئے باہر چلی
گئی اور ابراہيم عليہ السالم نے موقع غنيمت جان کر انہيں توڑ پھوڑ کر رکھ ديا صرف ايک بﮍا
بت چھوڑ ديا ،بعض کہتے ہيں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ ميں پکﮍا دی تاکہ وه اس سے پوچھيں۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣ ْﻦ ﻓَ َﻌ َﻞ ٰﮬ َﺬا ِ ٰاب ِﻟـﻬَ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 59
کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ يہ کس نے کيا؟ ايسا شخص تو يقينا ً ظالموں ميں سے ہے
)(١
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٥٩۔ ١يعنی جب وه جشن سے فارغ ہو کر آئے تو ديکھا کہ معبود تو ٹوٹے پﮍے ہيں ،تو کہنے
لگے ،يہ کوئی بﮍا ہی ظالم شخص ہے جس نے يہ حرکت کی ہے۔

ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ًـﱴ ﻳ َّ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ُ ْﱒ ﻳُ َﻘ ُﺎل َ ٗ ٓهل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ۭ 60
بولے ہم نے ايک نوجوان کو ان کا تذکره کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہيم )عليہ السالم( کہا
جاتا ہے )(١۔
٦٠۔ ١ان ميں سے بعض نے کہا کہ وه نوجوان ابراہيم )عليہ السالم( ہے نا ،وه ہمارے بتوں کے
خالف باتيں کرتا ہے ،معلوم ہوتا ہے يہ اس کی کارستانی ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻓَ ْﺎﺗُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻋ ُ ِﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َْﺸﻬَﺪُ ْو َن 61
سب نے کہا اچھا اسے مجمع ميں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے الؤ تاکہ سب ديکھيں )(١
٦١۔ ١يعنی اس کو سزا ملتی ہوئی ديکھيں تاکہ آئنده کوئی اور يہ کام نہ کرے۔ يا يہ معنی ہيں کہ
لوگ اس بات کی گواہی ديں کہ انہوں نے ابراہيم عليہ السالم کو بت توڑتے ہوئے ديکھا يا ان
کے خالف باتيں کرتے ہوئے سنا ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء َاﻧ َْﺖ ﻓَ َﻌﻠْ َﺖ ٰﮬ َﺬا ِ ٰاب ِﻟﻬَ ِﺘﻨَﺎ ﻳٰٓـ ِﺎ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ۭ 62

کہنے لگے! اے ابراہيم )عليہ السالم( کيا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ يہ حرکت کی ہے۔
ﻗَﺎ َل ﺑ َ ْﻞ ﻓَ َﻌ َهل ٗٗ◌ ڰ َﻛﺒ ْ ُِﲑ ُ ْﱒ ٰﮬ َﺬا ﻓَ ْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮ ُ ْﱒ ِا ْن َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ ْﻮ َن 63
آپ نے جواب ديا بلکہ اس کام کو ان کے بﮍے نے کيا ہے تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو ،اگر يہ
بولتے چالتے ہوں )(١
٦٣۔ ١چنانچہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کو مجمع عام ميں اليا گيا اور ان سے پوچھا گيا،
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے جواب ديا کہ يہ کام تو اس بﮍے بت نے کيا ہے ،اگر يہ )ٹوٹے
ہوئے بت( بول کر بتال سکتے ہيں تو ذرا ان سے پوچھو تو سہی۔ يہ بطور اپنے مطلب کے بات
کی يا انہوں نے کہا تاکہ وه يہ بات جان ليں کہ جو نہ بول سکتا ہو نہ کسی چيز سے آگاہی کی
صالحيت رکھتا ہو ،وه معبود نہيں ہو سکتا۔ نہ اس پر الہ کا اطالق ہی صحيح ہے ايک حديث
صحيح ميں حضرت ابراہيم عليہ السالم کے اس قول بل فعلہ کبيرھم کو لفظ کذب سے تعبير کيا
گيا ہے کہ ابراہيم عليہ السالم نے تين جھوٹ بولے دو ﷲ کے ليے ايک )انی سقيم( اور دوسرا
يہی اور تيسرا حضرت ساره اپنی بيوی کو بہن کہنا )صحيح بخاری کتاب االنبياء باب واتخذﷲ
ابراہيم خليال( زمانہ حال کے بعض مفسرين نے اس حديث صحيح کو قرآن کے خالف باور کر
کے اس کا انکار کر ديا ہے اور اس کی صحت پر اصرار غلو اور روايت پرستی قرار ديا ہے
ليکن ان کی يہ رائے صحيح نہيں يقينا حقيقت کے اعتبار سے انہيں جھوٹ نہيں کہا جا سکتا
ليکن ظاہری شکل کے لحاظ سے ان کو کذب سے خارج بھی نہيں کيا جا سکتا ہے گو يہ کذب
ﷲ کے ہاں قابل مواخذه نہيں ہے کيونکہ وه ﷲ ہی کے ليے بولے گئے ہيں درآنحاليکہ کوئی گناه
کا کام ﷲ کے ليے نہيں ہو سکتا اور يہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر کذب ہونے کے
باوجود وه حقيقتا کذب نہ ہو جيسے حضرت آدم عليہ السالم کے ليے عصی اور غوی کے الفاظ
استعمال ہوئے ہيں حاالنکہ خود قرآن ميں ہی ان کے فعل اکل شجر کو نسيان اور ارادے کی
کمزوری کا نتيجہ بھی بتاليا گيا ہے جس کا صاف مطلب يہ ہے کہ کسی کام کے دو پہلو بھی ہو
سکتے ہيں من وجہ اس ميں استحسان اور من وجہ ظاہری قباحت کا پہلو۔ حضرت ابراہيم عليہ
السالم کا يہ قول اس پہلو سے ظاہری طور پر کذب ہی ہے کہ واقعے کے خالف تھا بتوں کو
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انہوں نے خود توڑا تھا ليکن اس کا انتساب بﮍے بت کی طرف کيا ليکن چونکہ مقصد ان کا
تعريض اور اثبات توحيد تھا اس ليے حقيقت کے اعتبار ہم اسے جھوٹ کے بجائے اتمام حجت
کا ايک طريق اور مشرکين کی بےعقلی کے اثبات واظہار کا ايک انداز کہيں گے عالوه ازيں
حديث ميں ان کذبات کا ذکر جس ضمن ميں آيا ہے وه بھی قابل غور ہے اور وه ہے ميدان محشر
ميں ﷲ کے روبرو جاکر سفارش کرنے سے اس ليے گريز کرنا کہ ان سے دنيا ميں تين موقعوں
پر لغزش کا صدور ہوا ہے درآنحاليکہ وه لغزشيں نہيں يعنی حقيقت اور مقصد کے اعتبار وه
جھوٹ نہيں ہيں مگر وه ﷲ کی عظمت وجال کيوجہ سے اتنے خوف زده ہوں گے کہ يہ باتيں
جھوٹ کے ساتھ مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئيں گی گويا حديث کا مقصد حضرت
ابراہيم عليہ السالم کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہيں ہے بلکہ اس کيفيت کا اظہار ہے جو قيامت
والے دن خشيت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوگی۔
ﻓَ َﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮٓا ِا ٰ ٓﱃ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧَّ ُ ْﲂ َاﻧ ُ ُْﱲ ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 64
پس يہ لوگ اپنے دلوں ميں قائل ہوگئے اور کہنے لگے واقع ظالم تو تم ہی ہو )(١
٦٤۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم کے اس جواب سے وه سوچ ميں پﮍ گئے اور ايک دوسرے کو
الجواب ہو کر ،کہنے لگے ،واقع ظالم تو تم ہی ہو ،جو اپنی جان کو بچانے پر اور نقصان
پہنچانے والے کا ہاتھ پکﮍنے پر قادر نہيں وه مستحق عبادت کيونکر ہو سکتا ہے؟ بعض نے يہ
مفہوم بيان کيا کہ معبودوں کی عدم حفاظت پر ايک دوسرے کو مالمت کی اور ترک حفاظت پر
ايک دوسرے کا ظالم کہا۔
ُ َّﰒ ﻧُ ِﻜ ُﺴ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ ُر ُء ْو ِﺳﻬ ِْﻢ ۚ ﻟَـﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤ َﺖ َﻣﺎ ٰﻫٓـ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ ْﻮ َن 65
پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہوگئے )اور کہنے لگے کہ( يہ تجھے بھی معلوم ہے يہ بولنے
چالنے والے نہيں )(١
٦٥۔ ١پھر اے ابراہيم )عليہ السالم( تو ہميں يہ کيوں کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر يہ بول
سکتے ہيں ،جب کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ يہ بولنے کی طاقت سے محروم ہيں۔
ﻗَﺎ َل َاﻓَﺘَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴬُ ْﰼ 66ۭ
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ُ ْﲂ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ َّو َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
ﷲ کے خليل نے اسی وقت فرمايا افسوس! کيا تم ﷲ کے عالوه ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ
تمہيں کچھ بھی نفع پہنچا سکيں نہ نقصان۔
ُا ّ ٍف ﻟ َّ ُ ْﲂ َو ِﻟ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 67
تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم ﷲ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کيا تمہيں اتنی سی عقل نہيں
)(١۔
٦٧۔ ١يعنی جب وه خود ان کی بےبسی کے اعتراف پر مجبور ہوگئے تو پھر ان کی بےعقلی پر
افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ﷲ کو چھوڑ کر ايسے بےبسوں کی تم عبادت کرتے ہو؟
ْﴫ ْوٓا ٰا ِﻟﻬَ َﺘ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ْ َﲔ 68
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺣ ّ ِﺮ ُﻗ ْـﻮ ُﻩ َواﻧ ُ ُ
کہنے لگے کہ اسے جال دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہيں کچھ کرنا ہی ہے )(١
٦٨۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم نے جب يوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی ضاللت
وحماقت کو ايسے طريقے سے ان پر واضح کر ديا کہ وه الجواب ہوگئے۔ تو چونکہ وه توفيق
ہدايت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بےنور کر ديا تھا۔ اس لئے بجائے
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اس کے کہ وه شرک سے بعض آجاتے ،الٹا ابراہيم عليہ السالم کے خالف سخت اقدام کرنے پر
آماده ہوگئے اور اپنے معبودوں کی دہائی ديتے ہوئے انہيں آگ ميں جھونک دينے کی تياری
شروع کر دی ،چنانچہ آگ کا ايک بہت بﮍا االؤ تيار کيا گيا اور اس ميں حضرت ابراہيم عليہ
السالم کو کہا جاتا ہے کہ منجنيق )جس سے بﮍے پتھر پھينکے جاتے ہيں( کے ذريعے سے
پھينکا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے آگ کو حکم ديا کہ ابراہيم عليہ السالم کے لئے ٹھنڈی اور سالمتی بن
جا علماء کہتے ہيں کہ اگر ﷲ
تعالی ،ٹھنڈی کے ساتھ ' سالمتی ' نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک
ٰ
ابراہيم عليہ السالم کے لئے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال يہ ايک بہت بﮍا معجزه ہے جو آسمان
سے باتيں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت ميں حضرت ابراہيم عليہ
السالم کے لئے ﷲ کی مشيت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح ﷲ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش
سے بچا ليا۔

ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳٰﻨَ ُﺎر ُﻛ ْـﻮ ِ ْﱐ ﺑَ ْﺮدًا َّو َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ۙ 69
ہم نے فرما ديا اے آگ! تو ٹھندی پﮍ جا اور ابراہيم )عليہ السالم( کے لئے سالمتی )اور آرام کی
چيز( بن جا۔
ْﴪْﻳ َﻦ ۚ 70

َو َا َراد ُْوا ِﺑ ٖﻪ َﻛ ْﻴﺪً ا ﻓَ َﺠ َﻌﻠْﳯٰ ُ ُﻢ ْ َاﻻﺧ َ ِ
گو انہوں نے ابراہيم )عليہ السالم( کا برا چاہا ،ليکن ہم نے انہيں ناکام بنا ديا۔
َو َ َّﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َوﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض اﻟ َّ ِ ْﱵ ٰﺑ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻟﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 71
اور ہم ابراہيم اور لوط کو بچا کر اس زمين کی طرف لے چلے جس ميں ہم نے تمام جہان والوں
کے لئے برکت رکھی تھی )(١۔
٧١۔ ١اس سے مراد اکثر مفسرين کے نزديک ملک شام ہے۔ جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں
کی کثرت نيز انبياء عليہم السالم کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گيا ہے۔
َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗ ٓهل ِا ْﲮ َٰﻖ ۭ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب انَ ِﻓ َ ًةل ۭ َو ُ ًّالك َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ٰﺻ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 72
اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمايا اور يعقوب اس پر مزيد ) (١اور ہر ايک کو ہم نے صالح
بنايا۔
َ
٧٢۔ ١نَا فِلۃ ،زائد کو کہتے ہيں ،يعنی حضرت ابراہيم عليہ السالم نے تو صرف بيٹے کے لئے
دعا کی تھی ،ہم نے بغير دعا مذيد پوتا بھی عطا کر ديا۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َوِاﻳْ َﺘﺎۗ َء َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ ِة ۚ َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻟَﻨَﺎ ٰﻋ ِﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ 73
َو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َاﯨ َّﻤ ًﺔ ﳞَّ ْﺪُ ْو َن ِ َاب ْﻣ ِﺮانَ َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ِﻓ ْﻌ َﻞ اﻟْﺨ َْﲑ ِٰت َوِاﻗَﺎ َم َّ
ِٕ
اور ہم نے انہيں پيشوا بنا ديا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کريں اور ہم نے ان کی
طرف نيک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور ٰ
زکوة دينے کی وحی )تلقين( کی،
اور وه سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔
َڌوﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ُﺣ ْﳬًﺎ َّو ِﻋﻠْ ًﻤﺎ َّو َ َّﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﰷﻧ َْﺖ ﺗ َّ ْﻌ َﻤﻞُ اﻟْﺨَـ ٰﺒۗﯩ َﺚ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ َم َﺳ ْﻮ ٍء ٰﻓ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 74

ِٕ
ہم نے لوط)عليہ السالم( کو بھی حکم اور علم ديا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ
گندے کاموں ميں مبتال تھے۔ اور تھے بھی وه بدترين گنہگار۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 75ۧ
َو َا ْد َﺧﻠْ ٰﻨ ُﻪ ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘﻨَﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
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اور ہم نے لوط)عليہ السالم( کو اپنی رحمت ميں داخل کر ليا بيشک وه نيکوکار لوگوں ميں سے
تھا )(١۔
٧٥۔ ١حضرت لوط عليہ السالم ،حضرت ابراہيم عليہ السالم کے برادر زاد )بھتيجے( تھے اور
حضرت ابراہيم عليہ السالم پر ايمان النے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کرکے شام
جانے والوں ميں سے تھے۔ ﷲ نے ان کو بھی علم و حکمت يعنی نبوت سے نوازا۔ يہ جس
عالقے ميں نبی بنا کر بھيجے گئے ،اسے عموره اور سدوم کہا جاتا ہے۔ يہ فلسطين کے بحيره
مردار سے متصل بجانب اردن ايک شاداب عالقہ تھا۔ جس کا بﮍا حصہ اب بحيره مردار کا جزو
ہے۔ ان کی قوم لواطت جيسے فعل شفيع ،گزر گاہوں پر بيٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازے کسنا
اور انہيں تنگ کرنا روڑے ريزے پھينکنا وغيره ميں ممتاز تھی ،جسے ﷲ نے يہاں خبائث )پليد
کاموں( سے تعبير فرمايا ہے۔ باآلخر حضرت لوط عليہ السالم کو اپنی رحمت ميں داخل کرکے
يعنی انہيں اور ان کے پيرو کار کو بچا کر قوم کو تباه کر ديا گيا۔

َوﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ِا ْذ انَ دٰي ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َاﻫ َ ْٗهل ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﻜ ْﺮ ِب اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۚ 76
نوح کے اس وقت کو ياد کيجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اس کی دعا قبول
فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بﮍے کرب سے نجات دی۔
َوﻧ َ َ ْ ﻧ
ــﴫٰ ُﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ َم َﺳ ْﻮ ٍء ﻓَ َﺎ ْﻏ َﺮ ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ 77
اور جو لوگ ہماری آيتوں کو جھٹالتے رہے تھے ان کے مقابلے ميں ہم نے اس کی مدد کی،
يقينا ً وه برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو ڈبو ديا۔
َود َٗاو َد َو ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ِا ْذ َ ْﳛ ُ ٰﳬ ِﻦ ِﰲ اﻟْ َﺤ ْﺮ ِث ِا ْذ ﻧ َ َﻔﺸَ ْﺖ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻏَ َ ُﲌ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ۚ َو ُﻛﻨَّﺎ ِﻟ ُﺤ ْ ِ
ـﳬﻬ ِْﻢ ٰﺷﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ 78ڎ
اور داؤد اور سليمان )عليہما السالم( کو ياد کيجئے جبکہ وه کھيت کے معاملہ ميں فيصلہ کر
رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکرياں رات کو اس ميں چر گئی تھيں ،اور ان کے فيصلے ميں ہم
موجود تھے۔
ﻓَ َﻔﻬَّ ْﻤﳯٰ َﺎ ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ۚ َو ُ ًّالك ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﺣ ْﳬًﺎ َّو ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ۡ َّو َﲯ َّْﺮانَ َﻣ َﻊ د َٗاو َد اﻟْﺠِ َﺒﺎ َل ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ْﺤ َﻦ َو َّ
اﻟﻄ ْ َﲑ ۭ َو ُﻛﻨَّﺎ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ْ َﲔ 79
ہم نے اس کا صحيح فيصلہ سليمان کو سمجھا ديا ) (١ہاں ہر ايک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا
تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر ديئے تھے جو تسبيح کرتے ) (٢تھے اور پرند ) (٣بھی ہم
کرنے والے ہی تھے )(٤۔
٧٩۔ ١مفسرين نے يہ قصہ اس طرح بيان فرمايا ہے کہ ايک شخص کی بکرياں ،دوسرے
شخص کے کھيت ميں رات کو جا گھسيں اور اس کی کھيتی چر چگئيں۔ حضرت داؤد عليہ
السالم نے جو پيغمبر کے ساتھ حکمران بھی تھے فيصلہ ديا کہ بکرياں ،کھيت واال لے لے تاکہ
اس کے نقصان کی تالفی ہو جائے۔ حضرت سليمان عليہ السالم نے اس فيصلے سے اختالف کيا
اور يہ فيصلہ ديا کہ بکرياں کچھ عرصے کے لئے کھيتی کے مالک کو دے دی جائيں ،وه ان
سے فائده اٹھائے اور کھيتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وه کھيتی کی آب پاشی اور
ديکھ بھال کرکے ،اسے صحيح کرے ،جب وه اس حالت ميں آجائے جو بکريوں چرنے سے
پہلے تھی تو کھيتی ،کھيتی والے کو اور بکرياں ،بکری والے کو واپس کر دی جائيں۔ پہلے
فيصلے کے مقابل ميں دوسرا فيصلہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس ميں کسی کو بھی اپنی چيز
سے محروم ہونا نہيں پﮍا۔ جب کہ پہلے فيصلے ميں بکری والے اپنی بکريوں سے محروم کر
ديئے گئے تھے۔ تاہم ﷲ نے حضرت داؤد عليہ السالم کی بھی تعريف کی اور فرمايا کہ ہم نے
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ہر ايک کو )يعنی داؤد عليہ السالم اور سليمان عليہ السالم دونوں کو( علم و حکمت سے نوازا
ٰ
دعوی
تھا۔ بعض لوگ اس سے استدالل کرتے ہوئے کہتے ہيں۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ يہ
صحيح نہيں۔ کسی ايک معاملے ميں دو الگ الگ )متضاد( فيصلہ کرنے والے دو منصف ،بيک
وقت دونوں مصنفين ہو سکتے ،ان ميں ضرور ايک مصيب )درست فيصلہ کرنے واال( ہوگا اور
دوسرا غلطی کر کے غلط فيصلہ کرنے واال ،البتہ يہ الگ بات ہے کہ غلطی سے غلط فيصلہ
کرنے سے گناه گار نہيں ہوگا ،بلکہ اسے ايک اجر ملے گا۔ کما فی الحديث )فتح القدير(۔
٧٩۔ ٢اس سے مراد يہ نہيں کہ پہاڑ ان کی تسبيح کی آواز سے گونج اٹھتے تھے )کيونکہ اس
ميں تو کوئی اعجاز ہی باقی نہيں رہتا(
٧٩۔ ٣يعنی پرندے بھی داؤد عليہ السالم کی سوز آواز سن کر ﷲ کی تسبيح کرنے لگتے ،مطلب
يہ ہے کہ پرندے بھی داؤد عليہ السالم کے لئے مسخر کر ديئے گئے تھے )فتح القدير(
٧٩۔ ٣يعنی يہ تفہيم ،ابتائے حکم اور تسخی ،ان سب کے کرنے والے ہم ہی تھے ،اس لئے ان
ميں کسی کو تعجب کرنے کی يا انکار کرنے کی ضرورت نہيں ہے ،اس لئے کہ ہم جو چاہيں
کر سکتے ہيں۔
َوﻋَﻠ َّ ْﻤ ٰﻨ ُﻪ َﺻ ْﻨ َﻌ َﺔ ﻟ َ ُﺒ ْﻮ ٍس ﻟ َّ ُ ْﲂ ِﻟ ُﺘ ْﺤ ِﺼﻨَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْۢﻦ َ ْاب ِﺳ ُ ْﲂ ۚ ﻓَﻬ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﺷ ِﻜ ُﺮ ْو َن 80
ہم نے اسے تمہارے لئے لباس بنانے کی کاريگری سکھائی تاکہ لﮍائی کی ضرر سے تمہارا
بچاؤ ہو ) (١کيا تم شکر گزار بنو گے۔
٨٠۔ ١يعنی لوہے کو ہم نے داؤد عليہ السالم کے لئے نرم کر ديا تھا ،وه اس سے جنگی لباس،
لوہے کی زريں تيار کرتے تھے ،جو جنگ ميں تمہاری حفاظت کا ذريعہ ہيں۔ حضرت قتاده
رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ فرماتے ہيں کہ حضرت داؤد عليہ السالم سے پہلے بھی زريں بنتی تھيں۔
ليکن وه ساده بغير کنڈوں اور بغير حلقوں کے ہوتی تھيں ،حضرت داؤد عليہ السالم پہلے شخص
ہيں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زريں بنائيں )ابن کثير(
َو ِﻟ ُﺴﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ّ ِاﻟﺮﻳْ َﺢ ﻋَ ِﺎﺻ َﻔ ًﺔ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ٓ ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض اﻟ َّ ِ ْﱵ ٰﺑ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َو ُﻛﻨَّﺎ ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ٰﻋ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 81
ِﲁ َ ْ
ہم نے تند و تيز ہوا کو سليمان )عليہ السالم( کے تابع کر ديا ) (١جو اس کے فرمان سے اس
زمين کی طرف چلتی ہے جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی ،اور ہم ہرچيز سے باخبر اور دانا
ہيں۔
٨١۔ ١يعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد عليہ السالم کے لئے مسخر کر ديئے تھے،
اسی طرح ہوا حضرت سليمان عليہ السالم کے تابع کر دی گئی تھی۔ وه اپنے وزرا سلطنت
سميت تخت پر بيٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے ،مہينوں کی مسافت ،لمحوں اور ساعتوں ميں
طے کرکے وہاں پہنچ جاتے ،ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ بابرکت زمين سے مراد شام
کا عالقہ ہے۔
َو ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ِﲔ َﻣ ْﻦ ﻳَّﻐ ُْﻮ ُﺻ ْﻮ َن َ ٗهل َوﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َ َﲻ ًﻼ د ُْو َن ٰذ ِ َكل ۚ َو ُﻛﻨَّﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ٰﺣ ِﻔ ِﻈ ْ َﲔ ۙ 82

اسی طرح سے بہت سے شياطين بھی ہم نے اس کے تابع کئے تھے جو اس کے فرمان سے
غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے (١) ،ان کے نگہبان ہم ہی
تھے )(٢
٨٢۔ ١جنات بھی حضرت سليمان عليہ السالم کے تابع تھے جو ان کے حکم سے سمندروں ميں
غوتے لگاتے اور موتی اور جواہر نکال التے ،اسی طرح ديگر عمارتی کام ،جو آپ چاہتے
کرتے تھے۔
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٨٢۔ ٢يعنی جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا ماده ہے ،اس سے ہم نے سليمان عليہ السالم
کی حفاظت کی اور وه ان کے آگے سرتابی کی مجال نہيں رکھتے تھے۔
ﴬ َو َاﻧ َْﺖ َا ْر َﺣ ُﻢ ٰ ّاﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َﲔ 83ښ
َو َاﻳ ُّ ْﻮ َب ِا ْذ انَ دٰي َرﺑ َّ ٗ ٓﻪ َا ِ ّ ْﱏ َﻣ َّﺴـ ِ َﲏ اﻟ ُّ ُّ
ايوب )عليہ السالم( کی اس حالت کو ياد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے
يہ بيماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زياده رحم کرنے واال ہے۔
ﴐ َّو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ َاﻫ َ ْٗهل َو ِﻣﺜْﻠَﻬ ُْﻢ َّﻣ َﻌﻬ ُْﻢ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ َو ِذ ْﻛ ٰﺮي ِﻟﻠْ ٰﻌ ِﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ 84
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل ﻓَ َﻜﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻣﺎ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ُ ٍّ
تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہيں تھا اسے دور کر ديا اور اس کو اہل و عيال عطا
فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ويسے ہی اور ،اپنی خاص مہربانی ) (١سے تاکہ سچے بندوں کے
لئے سبب نصيحت ہو۔
ٰ
صابِرًا ۭ◌ نِ ْع َم
٨٤۔ ١قرآن مجيد ميں حضرت ايوب عليہ السالم کو صابر کہا گيا ہے◌ۭ ( ،اِنﱠا َو َج ْدنهُ َ
ْال َع ْب ُد ۭ◌ اِنﱠهٗ ٓ اَ ﱠوابٌ ( 38۔ص (44:اس کا مطلب يہ ہے کہ انہيں سخت آزمائشوں ميں ڈاال گيا جن
ميں انہوں نے صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہيں چھوڑا۔ يہ آزمائش اور تکليفيں کيا تھيں ،اس کی
مستند تفصيل تو نہيں ملتی ،تاہم قرآن کے انداز بيان سے معلوم ہوتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں
مال و دولت دنيا اور اوالد وغيره سے نوازا ہوا تھا ،بطور آزمائش ﷲ ٰ
تعالی نے ان سے يہ سب
نعمتيں چھين ليں ،ح ٰتی کہ جسمانی صحت سے بھی محروم اور بيماريوں ميں گھر کر ره گئے۔
باآلخر کہا جاتا ہے کہ ٨ا سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاه ٰالہی ميں دعا کی ،ﷲ نے دعا قبول
فرمائی اور صحت کے ساتھ مال و اوالد ،پہلے سے دوگنا عطا فرمائے۔ اس کی کچھ تفصيل
صحيح ابن حبان رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ کی ايک روايت ميں ملتی ہے ،جس کا اظہار حضرت ايوب
ٰ
عليہ السالم نے کبھی نہيں کيا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہيں ہے۔ اسی لئے ﷲ تعالی نے اس
کے لئے ' ہم نے قبول کر لی 'کے الفاظ استعمال فرمائے۔
َوِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َوِاد ِْرﻳ َْﺲ َو َذا ْاﻟ ِﻜ ْﻔﻞِ ۭ ُ ٌّ
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ 85ښ
ﰻ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اور اسماعيل اور ادريس اور ذوالکفل )) (١عليہم السالم( يہ سب صابر لوگ تھے۔
٨٥۔ ١ذوالکفل کے بارے ميں اختالف ہے کہ وه نبی تھے يا نہيں؟ بعض نے ان کی نبوت کے
اور بعض واليت کے قائل ہيں۔ امام ابن جرير نے ان کی بابت توقف اختيار کيا ہے ،امام ابن کثير
فرماتے ہيں ،قرآن ميں نبيوں کے ساتھ ان کا ذکر ان کے نبی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ وﷲ اعلم۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 86
َو َا ْد َﺧﻠْﳯٰ ُ ْﻢ ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘﻨَﺎ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
ہم نے انہيں اپنی رحمت ميں داخل کر ليا۔ يہ سب لوگ نيک تھے۔
َو َذا اﻟﻨُّ ْﻮ ِن ِا ْذ َّذﻫ ََﺐ ُﻣﻐ َِﺎﺿ ًﺒﺎ ﻓَ َﻈ َّﻦ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻧ َّ ْﻘ ِﺪ َر ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَﻨَﺎدٰي ِﰲ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ َا ْن َّﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ٓ َاﻧ َْﺖ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤـﻨَ َﻚ ڰ ِا ِ ّ ْﱏ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟ ٰ ّﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 87ښ
مچھلی والے )) (١حضرت يونس عليہ السالم( کو ياد کرو! جبکہ وه غصہ سے چل ديے اور
خيال کيا کہ ہم اسے نہ پکﮍ سکيں گے۔ باال آخر وه اندھيروں ) (٢کے اندر سے پکار اٹھا کہ
ٰالہی تيرے سوا کوئی معبود نہيں تو پاک ہے بيشک ميں ظالموں ميں ہوگيا۔
٨٧۔ ١مچھلی والے سے مراد حضرت يونس عليہ السالم ہيں جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور
انہيں عذاب ٰالہی کی دھمکی دے کر ،ﷲ کے حکم کے بغير وہاں سے چل ديئے تھے ،جس پر
ﷲ نے ان کی گرفت اور انہيں مچھلی کا لقمہ بنا ديا ،اس کی کچھ تفصيل سورة يونس ميں گزر
چکی ہے اور کچھ سوره صافات ميں آئے گی۔
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٨٧۔ ٢ظلمات ،ظلمۃ کی جمع ہے بمعنی اندھيرا ۔ حضرت يونس عليہ السالم متعدد اندھيروں ميں
گھر گئے۔ رات کا اندھيرا ،سمندر کا اندھيرا اور مچھلی کے پيٹ کا اندھيرا۔
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل ۙ َو َ َّﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻐ ّ ِﻢ ۭ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧُـــــْۨـﺠِ ﻲ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 88
تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ايمان والوں کو اسی طرح
بچا ليا کرتے ہيں )(١۔
٨٨۔ ١ہم نے يونس عليہ السالم کی دعا قبول کی اور اسے اندھيروں سے اور مچھلی کے پيٹ
سے نجات دی اور جو بھی مومن ہميں اس طرح شدائد اور مصيبتوں ميں پکارے گا ،ہم اسے
نجات ديں گے۔ حديث ميں آتا ہے۔ کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' جس مسلمان نے بھی
اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لئے دعا مانگی تو ﷲ نے اسے قبول فرمايا )جامع ترندی
نمبر  ٣٥٠٥وصححہ االلبانی(
َو َز َﻛ ِﺮ َّايٓ ِا ْذ انَ دٰي َرﺑ َّ ٗﻪ َر ِ ّب َﻻ ﺗ ََﺬ ْر ِ ْﱐ ﻓَ ْﺮدًا َّو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ٰﻮ ِر ِﺛ ْ َﲔ 89ښ
اور زکريا )عليہ السالم( کو ياد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی اے ميرے پروردگار!
مجھے تنہا نہ چھوڑ ،تو سب سے بہتر وارث ہے۔
َـﲑ ِت َوﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧَﻨَﺎ َرﻏَ ًﺒﺎ َّو َر َﻫ ًﺒﺎ ۭ َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻟَﻨَﺎ ﺧ ِٰﺸ ِﻌ ْ َﲔ 90
ُﴪﻋ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟْﺨ ْ ٰ
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ َﺠ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل ۡ َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗهل َ ْﳛ ٰـﲕ َو َا ْﺻﻠَ ْﺤﻨَﺎ َ ٗهل َز ْو َﺟ ٗﻪ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ ٰ ِ
ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے ٰ
يحی )عليہ السالم( عطا فرمايا ) (١اور ان کی بيوی کو ان
کے لئے درست کر ديا ) (٢يہ بزرگ لوگ نيک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہميں
اللچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے )(٣۔
٩٠۔ ١حضرت زکريا عليہ السالم کا بﮍھاپے ميں اوالد کے لئے دعا کرنا اور ﷲ کی طرف سے
اس کا عطا کيا جانا ،اس کی ضروری تفصيل سوره آل عمران اور سوره ٰط ٰہ ميں گزر چکی ہے۔
يہاں بھی اس کی طرف اشاره ان الفاظ ميں کيا ہے۔
٩٠۔ ٢يعنی وه بانجھ اور ناقابل اوالد تھی ،ہم نے اس کے اس نقص کا ازالہ فرما کر اسے نيک
بچہ عطا فرمايا۔
٩٠۔ ٣گويا قبوليت دعا کے لئے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کيا جائے جن کا بطور خاص
يہاں ذکر کيا گيا ہے۔ مثالً الحاح و زاری کے ساتھ ﷲ کی بارگاه ميں دعا و مناجات ،نيکی کے
کاموں ميں سبقت ،خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے
سامنے عاجزی اور خشوع خضوع کا اظہار۔
َواﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َا ْﺣ َﺼﻨ َ ْﺖ ﻓَ ْﺮ َهجَﺎ ﻓَﻨَ َﻔ ْﺨﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُّر ْو ِﺣﻨَﺎ َو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ َﺎ َوا ْﺑﳯَ َﺎ ٓ ٰاﻳ َ ًﺔ ِﻟّـﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 91
اور وه پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے اس کے اندر اپنی روح
پھونک دی اور خود انہيں اور ان کے لﮍکے کو تمام جہان کے لئے نشانی بنا ديا )(١
عيسی عليہما السالم کا تذکره ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔
٩١۔ ١يہ حضرت مريم اور
ٰ
ِا َّن ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ ُا َّﻣ ُﺘ ُ ْﲂ ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ڮ َّو َاانَ َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ِن 92
يہ تمہاری امت ہے جو حقيقت ميں ايک ہی امت ہے ) (١اور ميں تم سب کا پروردگار ہوں پس
تم ميری ہی عبادت کرو۔
٩٢۔ ١امۃ سے مراد يہاں دين يا ملت يعنی تمہارا دين يا ملت ايک ہی ہے اور وه دين ہے دين
توحيد ،جس کی دعوت تمام انبياء نے دی اور ملت ،ملت اسالم ہے جو تمام انبياء کی ملت رہی۔
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جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' ہم انبياء کی جماعت اوالد عالت ہيں) ،جن کا باپ
ايک اور مائيں مختلف ہوں( ہمارا دين ايک ہی ہے ' )ابن کثير(
َوﺗَ َﻘ َّﻄ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ ُ ْﱒ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ُ ٌّ

ۭﰻ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ٰرﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 93
مگر لوگوں نے آپس ميں اپنے دين ميں فرقہ بندياں کرليں سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹنے
والے ہيں )(١۔
٩٣۔ ١يعنی دين توحيد اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں ميں بٹ گئے
ايک گروه تو مشرکين اور کفار کا ہوگيا اور انبياء و رسل کے ماننے والے بھی گروه بن گئے،
کوئی يہودی ہو گيا ،کوئی عيسائی ،کوئی کچھ اور اور بد قسمتی سے يہ فرقہ بندياں خود
مسلمانوں ميں بھی پيدا ہوگئيں اور يہ بھی بيسيوں فرقوں ميں تقسيم ہوگئے۔ ان سب کا فيصلہ،
جب يہ بارگاه ٰالہی ميں لوٹ کر جائيں گيں۔ تو وہيں ہوگا۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َوﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَ َﻼ ُﻛ ْﻔ َﺮ َان ِﻟ َﺴ ْﻌ ِﻴ ٖﻪ ۚ َواِانَّ َ ٗهل ٰﻛ ِﺘ ُﺒ ْﻮ َن 94
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
پھر جو بھی نيک عمل کرے اور وه مومن )بھی( ہو تو اسکی کوشش کی بےقدری نہيں کی
جائيگی ہم تو اس کے لکھنے والے ہيں۔
َو َﺣ ٰﺮ ٌم ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ َﺎ ٓ َاﳖَّ ُ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 95
اور جس بستی کو ہم نے ہالک کر ديا اس پر الزم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہيں آئيں گے
)(١۔
٩٥۔ ١جيسا کہ ترجمے ميں واضح ہے۔ يا پھر َال يَرْ ِجعُوْ نَ ميں َال زائد ہے ،يعنی جس بستی کو ہم
نے ہالک کر ديا ،اس کا دنيا ميں پلٹ کر آنا حرام ہے۔
ﱑ ِا َذا ﻓُ ِﺘ َﺤ ْﺖ َ ْاي ُﺟ ْﻮ ُج َو َﻣ ْﺎ ُﺟ ْﻮ ُج َو ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﺣﺪَ ٍب ﻳَّﻨ ْ ِﺴﻠُ ْﻮ َن 96
يہاں تک کہ ياجوج اور ماجوج کھول ديئے جائيں گے اور وه ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئيں
گے )(١۔
٩٦۔ ١ياجوج ماجوج کی ضروری تفصيل سوره کہف کے آخر ميں گزر چکی ہے۔ حضرت
عيسی عليہ السالم کی موجودگی ميں قيامت کے قريب ان کا ظہور ہوگا اور اتنی تيزی اور
ٰ
کثرت سے يہ ہر طرف پھيل جائيں گے کہ ہر اونچی جگہ يہ دوڑتے ہوئے محسوس ہونگے۔ ان
کی فساد انگيزيوں اور شرارتوں سے اہل ايمان تنگ آ جائيں گے ٰ
عيسی عليہ
حتی کی حضرت
ٰ
عيسی عليہ السالم
السالم اہل ايمان کو ساتھ کوه طور پر پناه گزيں ہو جائيں گے ،پھر حضرت
ٰ
کی بد دعا سے يہ ہالک ہو جائيں گے اور ان کی الشوں کی سﮍاند اور بدبو ہر طرف پھيلی
ہوگی ،ح ٰتی کہ ﷲ ٰ
تعالی پرندے بھيجے گا جو ان کی الشوں کو اٹھا کر سمندر ميں پھينک ديں
گے پھر ايک زور دار بارش نازل فرمائے گا ،جس سے ساری زمين صاف ہو جائيگی۔ )يہ
ساری تفصيالت صحيح حديث ميں بيان کی گئی ہيں تفصيل کے لئے تفسير ابن کثير مالحطہ ہو(
ﱓ ﺷَ ﺎ ِﺧ َﺼ ٌﺔ َاﺑْ َﺼ ُﺎر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ۭ ٰﻳ َﻮﻳْﻠَﻨَﺎ ﻗَﺪْ ُﻛﻨَّﺎ ِ ْﰲ ﻏَ ْﻔ َ ٍةل ِ ّﻣ ْﻦ ٰﮬ َﺬا ﺑ َ ْﻞ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 97
َوا ْﻗ َ َﱰ َب اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ﻓَ ِﺎ َذا ِ َ
اور سچا وعده قريب آلگے گا اس وقت کافروں کی نگاہيں پھٹی کی پھٹی ره جائيں گی (١) ،کہ
ہائے افسوس! ہم اس حال سے غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔
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٩٧۔ ١يعنی ياجوج ماجوج کے خروج کے بعد قيامت کا وعده ،جو برحق ہے ،بالکل قريب آجائے
گا اور جب يہ قيامت برپا ہو جائے گی شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھيں پھٹی کی
پھٹی ره جائيں گی۔
ِاﻧَّ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ َﺼ ُﺐ َ َهجﲌَّ َ ۭ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻟَﻬَﺎ ٰو ِرد ُْو َن 98
تم اور ﷲ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ،سب دوزخ کا ايندھن بنو گے ،تم سب دوزخ
ميں جانے والے ہو )(١۔
٩٨۔ ١يہ آيت مشرکين مکہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جو الت منات اور ٰ
عزی و ہبل کی پوجا
کرتے تھے يہ سب پتھر کی مورتياں تھيں۔ جو جمادات يعنی غير عاقل تھيں ،اس لئے آيت ميں
َما تَ ْعبُ ُدوْ نَ کے الفاظ ہيں اور عربی ميں ) َما( غير عاقل کے لئے آتا ہے۔ يعنی کہا جارہا ہے کہ
تم بھی اور تمہارے معبود بھی جن کی مورتياں بنا کر تم نے عبادت کے لئے رکھی ہوئی ہيں
سب جہنم کا ايندھن ہيں۔
ﻟَ ْﻮ َﰷ َن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ َّﻣﺎ َو َرد ُْوﻫَﺎ ۭ َو ُ ٌّ
ﰻ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 99
اگر يہ )سچے( معبود ہوتے تو جہنم ميں داخل نہ ہوتے ،اور سب کے سب اسی ميں ہميشہ رہنے
والے ہيں )(١
٩٩۔ ١يعنی اگر يہ واقع معبود ہوتے تو با اختيار ہوتے اور تمہيں جہنم جانے سے روک ليتے۔
ليکن وه تو خود جہنم ميں بطور عبرت کے جا رہے ہيں۔ تمہيں جانے سے کس طرح روک
سکتے ہيں۔ لہذا عابد و معبود دونوں ہميشہ جہنم ميں رہيں گے۔
ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َزِﻓ ْ ٌﲑ َّو ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ١٠٠
وه وہاں چال رہے ہونگے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکيں گے )(١۔
١٠٠۔ ١يعنی سارے کے سارے شدت غم و الم سے چيخ اور چال رہے ہونگے ،جس کی وجہ
سے وه ايک دوسرے کی آواز بھی نہيں سن سکيں گے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ ﻟَﻬُ ْﻢ ِ ّﻣﻨَّﺎ اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰ ٓﲎ ۙ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻋﳯْ َﺎ ُﻣ ْﺒ َﻌﺪُ ْو َن ۙ ١٠١

ِٕ
البتہ بيشک جن کے لئے ہماری طرف سے نيکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے۔ وه سب جہنم سے دور
ہی رکھے جائيں گے )(١۔
١٠١۔ ١بعض لوگوں کے ذہن ميں يہ اشکال پيدا ہو سکتا تھا يا مشرکين کی طرف سے پيدا کيا
عيسی و عزيز عليہالسالم،
جاسکتا تھا ،جيسا کہ فی الواقع کيا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت
ٰ
فرشتوں اور بہت سے صالحين کی بھی کی جاتی ہے تو کيا يہ بھی اپنے عابدين کے ساتھ جہنم
ميں ڈالے جائيں گے؟ اس آيت ميں اس کا ازالہ کر ديا گيا ہے کہ يہ لوگ تو ﷲ کے نيک بندے
تھے جن کی نيکيوں کی وجہ سے ﷲ کی طرف سے ان کے لئے نيکی يعنی سعادت ابدی يا
بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ يہ جہنم سے دور ہی رہيں گے
َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن َﺣ ِﺴﻴ َْﺴﻬَﺎ ۚ َو ُ ْﱒ ِ ْﰲ َﻣﺎ ا ْﺷـﳤَ َ ْﺖ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ۚ ١٠٢

وه تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنيں گے اور اپنی من بھاتی چيزوں ميں ہميشہ رہنے والے ہونگے۔
َﻻ َ ْﳛ ُﺰﳖُ ُ ُﻢ اﻟْ َﻔ َﺰ ُع ْ َاﻻ ْﻛ َ ُﱪ َوﺗَ َﺘﻠَ ٰﻘّﯩﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ۭ ٰﮬ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ُﻣ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْي ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن ١٠٣
ِٕ
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وه بﮍی گھبراہٹ )) (١بھی( انہيں غمگين نہ کر سکے گی اور فرشتے انہيں ہاتھوں ہاتھ ليں
گے ،کہ يہی تمہارا وه دن ہے جس کا تم وعده ديئے جاتے رہے۔
١٠٣۔ ١بﮍی گھبراہٹ سے موت يا صور اسرافيل مراد ہے يا وه لمحہ جب دوزخ اور جنت کے
درميان موت کو ذبح کر ديا جائے گا۔ دوسری بات يعنی صور اسرافيل اور قيام قيامت سياق کے
زياده قريب ہے۔
اﻟﺴﺠِ ِ ّﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻜ ُﺘ ِﺐ ۭ َ َامك ﺑَﺪَ ْاانَ ٓ َا َّو َل َﺧﻠْ ٍﻖ ﻧ ُّ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ ۭ َو ْﻋﺪً ا ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۭ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻓ ِﻌ ِﻠ ْ َﲔ ١٠٤
ﻳ َ ْﻮ َم ﻧ َْﻄ ِﻮي ا َّﻟﺴ َﻤﺎ ۗ َء َﻛ َـﻄ ّ ِﻲ ِ ّ
جس دن ہم آسمان کو يوں لپيٹ ليں گے جيسے دفتر ميں اوراق لپيٹ ديئے جاتے ہيں ) (١جيسے
کہ ہم نے اول دفعہ پيدائش کی تھی اسی طرح دوباره کريں گے۔ يہ ہمارے ذمے وعده ہے اور ہم
اسے ضرور کرکے )ہی( رہيں گے۔
١٠٤۔ ١يعنی جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق يا رجسٹر لپيٹ کر رکھ ديتا ہے۔ جيسے
ت َم ْ
ط ِو ٰيّ ٌ
)والسﱠمٰ ٰو ُ
ت ۢ◌ بِيَ ِم ْينِ ٖه ( 39۔ الزمر (87:آسمان اس کے دائيں ہاتھ
دوسرے مقام پر فرمايا َ
ْ
ب کے معنی ہيں َعلَی
ميں لپٹے ہوئے ہونگے ' ' ِس ِجل کے معنی صحيفے يا رجسٹر کے ہيں لِل ُکتُ ِ
ب )تفسير ابن کثير( مطلب يہ ہے کہ کاتب کے لئے لکھے ہوئے کاغذات کو
ب بِ َم ْعنَی ْال َم ْکتُوْ ِ
ْال ِکتَا ِ
لپيٹ لينا جس طرح آسان ہے ،اسی طرح ﷲ کے لئے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ ميں سميٹ
لينا کوئی مشکل امر نہيں۔
اﻟﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٠٥
َوﻟَﻘَﺪْ َﻛ َﺘﺒْﻨَﺎ ِﰲ َّاﻟﺰﺑُ ْﻮ ِر ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِّاذل ْﻛ ِﺮ َا َّن ْ َاﻻ ْر َض ﻳَ ِﺮهثُ َﺎ ِﻋ َﺒﺎ ِد َي ٰ ّ
ہم زبور ميں پندو نصيحت کے بعد يہ لکھ چکے ہيں کہ زمين کے وارث ميرے نيک بندے )(١
)ہی( ہونگے
١٠٥۔ ١زبور سے مراد يا تو زبور ہی ہے اور ذکر سے مراد پندونصيحت جيسا کہ ترجمہ ميں
درج ہے يا پھر زبور سے مراد گذشتہ آسمانی کتابيں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے۔ يعنی
پہلے لوح محفوظ ميں يہ بات درج ہے اور اس کے بعد آسمانی کتابوں ميں بھی يہ بات لکھی
جاتی رہی ہے کہ زمين کے وارث نيک بندے ہونگے۔ زمين سے مراد بعض مفسرين کے
نزديک جنت ہے اور بعض کے نزديک ارض کفار۔ يعنی ﷲ کے نيک بندے زمين ميں اقتدار
اور سرخرو رہے اور آئنده بھی جب کبھی وه اس صفت کے حامل ہوں گے ،اس وعده ٰالہی کے
مطابق ،زمين کا اقتدار انہی کے پاس ہوگا۔ اس ليے مسلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجوده
صورت حال کسی اشکال کا باعث نہيں بننی چاہيے يہ وعده مشروط ہے صالحيت عباد کے ساتھ
اور اذا فات الشرط فات المشروط کے مطابق جب مسلمان اس خوبی سے محروم ہوگئے تو اقتدار
سے بھی محروم کردئيے گئے اس ميں گويا حصول اقتدار کا طريقہ بتاليا گيا ہے اور وه ہے
صالحيت يعنی ﷲ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود وضابطوں
پر کاربند رہنا۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰﮬ َﺬا ﻟ َ َﺒ ٰﻠﻐًﺎ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ٰﻋ ِﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ ١٠٦ۭ
عبادت گزار بندوں کے لئے تو اس ميں ايک بﮍا پيغام ہے )(١
١٠٦۔ ١فی ھذا سے مراد وه وعظ وتنبيہ ہے جو اس سورت ميں مختلف انداز سے بيان کی گئی
ہے بالغ سے مراد کفايت ومنفعت ہے يعنی وه کافی اور مفيد ہے يا اس سے مراد قرآن مجيد ہے
جس ميں مسلمانوں کے لئے بﮍا فائده اور کفالت ہے عابدين سے ،خشوع خضوع سے ﷲ کی
عبادت کرنے والے ،اور شيطان اور خواہشات نفس پر ﷲ کی اطاعت کو ترجيح دينے والے ہيں۔
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َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِا َّﻻ َر ْ َﲪ ًﺔ ِﻟّﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٠٧
اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھيجا ہے۔
اس کا مطلب يہ ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان لے آئے گا اس نے گويا اس
رحمت کو قبول کر ليا اور ﷲ کی اس نعمت کا شکر ادا کيا۔ نتيجتًا دنيا و آخرت کی سعادتوں سے
ہمکنار ہوگا اور اور چونکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت پورے جہان کے ليے ہے اس
ليے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پورے جہان کے ليے رحمت بن کر يعنی اپنی تعليمات کے ذريعے
سے دين و دنيا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے ليے آئے ہيں بعض لوگوں نے اس اعتبار
سے بھی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو جہان والوں کے ليے رحمت قرار ديا ہے کہ آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کی وجہ سے يہ امت بالکليہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی جيسے پچھلی
قوميں اور امتيں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہيں امت محمديہ )جو امت اجابت اور امت
دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے( پر اس طرح کا کلی عذاب نہيں آئے
اور احاديث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکين کے ليے بد دعا نہ کرنا يہ بھی آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کی رحمت کا ايک حصہ تھا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ )صحيح مسلم( اسی طرح
غصے ميں کسی مسلمان کو لعنت يا سب وشتم کرنے کو بھی قيامت والے دن رحمت کا باعث
قرار دينا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رحمت کا حصہ ہے ) مسند احمد ( اسی ليے ايک حديث
ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا انما رحمۃ مھداة )صحيح الجامع الصغير( ميں رحمت
مجسم بن کر آيا ہوں جو ﷲ کی طرف سے اہل جہان کے ليے ايک ہديہ ہے۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ُﻘ ْﻞ ٰا َذﻧْ ُﺘ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ َﺳ َﻮا ۗ ٍء ۭ َوا ِْن َاد ِْر ْ ٓي َاﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ َا ْم ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٌﺪ َّﻣﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن ١٠٩
پھر اگر يہ منہ موڑ ليں تو کہہ ديجئے کہ ميں نے تمہيں يکساں طور پر خبردار کر ديا ہے )(١
مجھے علم نہيں کہ جس کا وعده تم سے کيا جا رہا ہے وه قريب ہے يا دور )(٢
١٠٩۔ ١يعنی جس طرح ميں جانتا ہوں کہ تم ميری دعوت توحيد و اسالم سے منہ موڑ کر ميرے
دشمن ہو ،اسی طرح تمہيں بھی معلوم ہونا چاہيے کہ ميں بھی تمہارا دشمن ہوں اور ہماری
تمہاری آپس ميں کھلی جنگ ہے۔
١٠٩۔ ٢اس وعدے سے مراد قيامت ہے يا غلبہ اسالم و مسلمين کا وعده يا وه وعده جب ﷲ کی
طرف سے تمہارے خالف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ اﻟْ َﺠـــﻬ َْﺮ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن ١١٠
البتہ ﷲ ٰ
تعالی تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔
َوا ِْن َاد ِْر ْي ﻟ َ َﻌ َّ ٗهل ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو َﻣﺘَﺎ ٌع ِا ٰﱃ ِﺣ ْ ٍﲔ ١١١
مجھے اس کا بھی علم نہيں ،ممکن ہے يہ تمہاری آزمائش ہو اور ايک مقرر وقت تک کا فائده
)پہنچانا( ہے۔
ٰﻗ َﻞ َر ِ ّب ْاﺣ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َو َرﺑُّﻨَﺎ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ َﻌ ُﺎن ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﺗ َِﺼ ُﻔ ْﻮ َن ١١٢ۧ
خود نبی نے کہا ) (١اے رب! انصاف کے ساتھ فيصلہ فرما اور ہمارا رب بﮍا مہربان ہے جس
سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بيان کرتے ہو )(٢
١١٢۔ ١يعنی اس وعده ٰالہی ميں تاخير ،ميں نہيں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لئے ہے يا ايک
خاص وقت تک فائده اٹھانے کے لئے مہلت دينا ہے۔
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١١٢۔ ٢يعنی ميری بابت جو تم مختلف باتيں کرتے رہتے ہو ،يا ﷲ کے لئے اوالد ٹھہراتے ہو،
ان سب باتوں کے مقابلے ميں وه رب ہی مہربانی کرنے واال اور وہی مدد کرنے واال ہے۔

سورة الحج
)سورة الحج ۔ سوره نمبر  ٢٢۔ تعداد آيات (٧٨

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﳾ ٌء ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ Ǻ
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ َ ْ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس اﺗ َّ ُﻘ ْﻮا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ۚ ِا َّن َزﻟْ َﺰ َ َةل َّ
لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو! بالشبہ قيامت کا زلزلہ بہت بﮍی چيز ہے۔
اب ٰ ّ ِ
ﰻ ُﻣ ْﺮ ِﺿ َﻌ ٍﺔ َ َّﲻﺎ ٓ َا ْرﺿَ َﻌ ْﺖ َوﺗَﻀَ ُﻊ ُ ُّ
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ َﺮ ْوﳖَ َﺎ ﺗ َْﺬ َﻫ ُﻞ ُ ُّ
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ Ą
ﰻ َذ ِات َ ْﲪﻞٍ َ ْﲪﻠَﻬَﺎ َوﺗَ َﺮى اﻟﻨَّ َﺎس ُﺳ ٰﻜ ٰﺮي َو َﻣﺎ ُ ْﱒ ﺑ ُِﺴ ٰﻜ ٰﺮي َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ﻋَ َﺬ َ
جس دن تم اسے ديکھ لو گے ہر دودھ پالنے والی اپنے دودھ پيتے بچے کو بھول جائے گی اور
تمام حمل واليوں کے حمل گر جائيں گے اور تو ديکھے گا کہ لوگ مد ہوش ،دکھائی ديں گيں،
حاالنکہ درحقيقت وه متوالے نہ ہونگے ليکن ﷲ کا عذاب بﮍا سخت ہے )(١۔
٢۔ ١آيت مذکوره ميں جس زلزلے کا ذکر ہے ،جس کے نتائج دوسری آيت ميں بتالئے گئے ہيں
جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف ،دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا ،يہ قيامت سے قبل ہوگا
اور اس کے ساتھ دنيا فنا ہو جائيگی۔ يا يہ قيامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے اٹھ کر
ميدان محشر ميں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرين پہلی رائے کے قائل ہيں۔
جبکہ بعض مفسرين دوسری رائے کے اور اس کی تائيد ميں وه احاديث پيش کرتے ہيں مثال ﷲ
ٰ
تعالی آدم عليہ السالم کو حکم دے گا کہ وه اپنی ذريت ميں سے ہزار ميں ٩٩٩جہنم کے ليے
نکال دے۔ يہ بات سن کر حمل واليوں کے حمل گرجائيں گے بچے بوڑھے ہوجائيں گے اور
لوگ مدہوش سے نظر آئيں گے حاالنکہ وه مدہوش نہيں ہونگے صرف عذاب کی شدت ہوگی يہ
بات صحابہ پر بﮍی گراں گزری ان کے چہرے متغير ہوگئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ
ديکھ کر فرمايا )گھبراؤ نہيں( يہ ٩٩٩ياجوج ماجوج ميں سے ہوں گے اور تم ميں سے صرف
ايک ہوگا۔ تمہاری )تعداد( لوگوں ميں اس طرح ہوگی جيسے سفيد رنگ کے بيل کے پہلو ميں
کالے بال يا کالے رنگ کے بيل کے پہلو ميں سفيد بال ہوں اور مجھے اميد ہے کہ اہل جنت ميں
تم چوتھائی يا تہائی يا نصف ہو گے جسے سن کر صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين نے
بطور مسرت کے ﷲ اکبر کا نعره بلند کيا )صحيح بخاری تفسير سوره حج( پہلی رائے بھی
بےوزن نہيں ہے بعض ضعيف احاديث سے ان کی بھی تائيد ہوتی ہے اس لئے زلزلہ اور اس
کی کيفيات سے مراد اگر فزع اور ہولناکی کی شدت ہے )ظاہر يہی ہے( تو سخت گھبراہٹ اور
ہولناکی کی يہ کيفيت دونوں موقعوں پر ہی ہوگی اس ليے دونوں ہی رائيں صحيح ہوسکتی ہيں
کيونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کيفيت ايسی ہوگی جيسی اس آيت ميں اور صحيح بخاری
کی روايت ميں بيان کی گئی ہے۔
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ُّﳚَﺎ ِد ُل ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ َّوﻳَﺘَّﺒِـ ُﻊ ُ َّ
ﰻ َﺷـ ْﻴ ٰﻄ ٍﻦ َّﻣ ِﺮﻳْ ٍﺪ Ǽۙ
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بعض لوگ ﷲ کے بارے ميں باتيں بناتے ہيں اور وه بھی بےعلمی کے ساتھ اور ہر سرکش
شيطان کی پيروی کرتے ہيں )(١۔
مثال يہ کہ ﷲ ٰ
٣۔ً ١
تعالی دوباره پيدا کرنے پر قادر نہيں ہے ،يا اس کی اوالد ہے وغيره وغيره۔
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ Ć
ُﻛ ِﺘ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َاﻧ َّ ٗﻪ َﻣ ْﻦ ﺗ ََﻮ َّﻻ ُﻩ ﻓَ َﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻳُ ِﻀ ُّ ٗهل َوﳞَ ْ ِﺪﻳْ ِﻪ ِا ٰﱃ ﻋَ َﺬ ِاب َّ
جس پر )قضائے ٰالہی( لکھ دی گئی ) (١ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وه اسے گمراه
کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔
٤۔ ١يعنی شيطان کی بابت تقدير ٰالہی ميں يہ بات ثبت ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِ ْﰲ َرﻳْ ٍﺐ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﺒ ْﻌ ِﺚ ﻓَ ِﺎانَّ َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ ِّﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ ٍاب ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ﻋَﻠَ َﻘ ٍﺔ ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ُّﻣﻀْ َﻐ ٍﺔ ُّﻣ َﺨﻠ َّ َﻘ ٍﺔ َّوﻏَ ْ ِﲑ ُﻣ َﺨﻠَّﻘَ ٍﺔ ِﻟ ّ ُﻨ َﺒ ِ ّ َﲔ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َوﻧ ُ ِﻘ ُّﺮ ِﰲ ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ ِم
َﻣﺎ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ُ َّﰒ ُ ْﳔ ِﺮ ُﺟ ُ ْﲂ ِﻃ ْﻔ ًﻼ ُ َّﰒ ِﻟ َﺘ ْﺒﻠُﻐ ُْﻮٓا َا ُﺷﺪَّ ُ ْﰼ ۚ َو ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﺘ َﻮ ٰ ّﰱ َو ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﺮ ُّد ِا ٰ ٓﱃ َا ْر َذلِ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ِﺮ ِﻟ َﻜ ْﻴ َﻼ ﻳ َ ْﻌ َ َﲅ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِﻋ ْ ٍﲅ ﺷَ ْﻴـًٔﺎ ۭ َوﺗَ َﺮى
ْ َاﻻ ْر َض ﻫَﺎ ِﻣﺪَ ًة ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ اﻟْ َﻤﺎۗ َء اﻫ َ َّْﱱ ْت َو َرﺑ َ ْﺖ َو َاﻧْۢ َﺒﺘ َ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َز ْوج ٍ ﲠَ ِ ْﻴ ٍﺞ Ĉ
لوگو! اگر تمہيں مرنے کے بعد جی اٹھنے ميں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا
پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھﮍے سے جو صورت ديا گيا تھا اور وه
بےنقشہ تھا ) (١يہ ہم تم پر ظاہر کر ديتے ہيں ) (٢اور ہم جسے چاہيں ايک ٹھہرائے ہوئے وقت
تک رحم مادر ميں رکھتے ہيں ) (٣پھر تمہيں بچپن کی حالت ميں دنيا ميں التے ہيں تاکہ تم اپنی
پوری جوانی کو پہنچو ،تم ميں سے بعض تو وه ہيں جو فوت کر لئے جاتے ہيں ) (٤اور بعض
بےغرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دئيے جاتے ہيں کہ وه ايک چيز سے باخبر ہونے کے
بعد پھر بےخبر ہو جائے ) (٥تو ديکھتا ہے کہ زمين بنجر اور خشک ہے پھر جب ہم اس پر
بارش برساتے ہيں تو وه ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے
)(٦۔
٥۔ ١يعنی نطفے )قطره منی( سے چاليس روز بعد َعلَقَ ٍۃ گاڑھا خون اور َعلَقَ ٍۃ سے ُمضْ َغ ٍۃ گوشت
کا لوتھﮍا بن جاتا ہے ُم َخلﱠقَ ٍۃ سے ،وه بچہ مراد ہے جس کی پيدائش واضح اور شکل و صورت
نماياں ہو جائے ،اس کے برعکس ،جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو ،نہ اس ميں روح
پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وه ساقط ہو جائے۔ صحيح حديث ميں بھی رحم مادر کی ان
کيفيات کا ذکر کيا گيا ہے۔ مثال ايک حديث ميں ہے کہ نطفہ چاليس دن کے بعد علقۃ )گاڑھا
خون( بن جاتا ہے پھر چاليس دن کے بعد يہ مضغۃ)لوتھرڑا يا گوشت کی بوٹی( کی شکل اختيار
کر ليتا ہے پھر ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ايک فرشتہ آتا ہے جو اس ميں روح پھونکتا ہے يعنی
چار مہينے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ايک واضح شکل ميں ڈھل جاتا ہے )صحيح
بخاری(
٥۔ ٢يعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت و تخليق تمہارے لئے بيان کرتے ہيں۔
٥۔ ٣يعنی جس کو ساقط کرنا نہيں ہوتا۔
٥۔ ٤يعنی عمر اشد سے پہلے ہی۔ عمر اشد سے مراد بلوغت يا کمال عقل و کمال قوت و تميز
کی عمر ،جو  ٣٠سے  ٤٠سال کے درميان عمر ہے۔
٥۔ ٥اس سے مراد بﮍھاپے ميں قوائے انسانی ميں ضعف و کمزوری کے ساتھ عقل و حافظہ کا
کمزور ہو جانا اور ياداشت اور عقل و فہم ميں بچے کی طرح ہو جانا ،جسے سوره ٰيسين ميں
ق( 36۔يس (68:اور سوره تين ميں )ثُ ﱠم َر َد ْد ٰنهُ اَ ْسفَ َل ٰسفِلِ ْينَ ( 95۔
) َو َم ْن نﱡ َع ﱢمرْ هُ نُنَ ﱢك ْسهُ فِي ْالخ َْل ِ
التين (5:سے تعبير کيا گيا ہے۔
ٰ
٥۔ ٦يہ احيائے موتی )مردوں کے زنده کرنے( پر ﷲ تعالی کے قادر ہونے کی دوسری دليل ہے۔
پہلی دليل ،جو مذکوره ہوئی ،يہ تھی کہ جو ذات ايک حقير قطره پانی سے اس طرح ايک انسانی
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پيکر تراش سکتا ہے اور ايک حسين وجود عطا کر سکتا ہے ،عالوه ازيں وه اسے مختلف
مراحل سے گزارتا ہوا بﮍھاپے کے ايسے اسٹيج پر پہنچا سکتا ہے جہاں اس کے جسم سے لے
کر اس کی ذہنی و دماغی صالحيتيں تک ،سب ضعف و انحطاط کا شکار ہوجائيں۔ کيا اس کے
لئے اسے دوباره زندگی عطا کر دينا مشکل ہے؟ يقينا جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار
سکتی ہے ،وہی ذات مرنے کے بعد دوباره زنده کرکے ايک نيا قالب اور نيا وجود بخش سکتی
ہے دوسری دليل يہ دی ہے کہ ديکھو زمين بنجر اور مرده ہوتی ہے ليکن اسے بارش کے بعد
يہ کس طرح زنده اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے ،ميوه جات اور رنگ برنگ کے
پھولوں سے ماال مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی قيامت والے دن انسانوں کو بھی ان کی
قبروں سے اٹھا کر کھﮍا کرے گا۔
ٰ
جس طرح حديث ميں ہے ايک صحابی نے پوچھا کہ ﷲ تعالی انسانوں کو جس طرح پيدا
فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات ميں سے بيان فرمائيے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا کيا تمہارا گزر ايسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو پھر دوباره اسے لہلہاتا ہوا
ديکھا ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا بس اسی طرح انسانوں کی جی اٹھنا
ہوگا۔)مسند احمد جلد(٤
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻳُـ ْﺤ ِﻲ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ َو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ۙ Č

ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
يہ اس لئے کہ ﷲ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جالتا ہے اور ہر ہرچيز پر قدرت رکھنے واال
ہے۔
اهلل ﻳ َ ْﺒ َﻌ ُﺚ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ُﺒ ْﻮ ِر Ċ
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ٰا ِﺗ َﻴ ٌﺔ َّﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﳱْ َﺎ ۙ َو َا َّن ٰ ّ َ
َّو َا َّن َّ
اور يہ کہ قيامت آنے والی ہے جس ميں کوئی شک و شبہ نہيں اور يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی قبروں والوں
کو دوباره زنده فرمائے گا۔
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ُّﳚَﺎ ِد ُل ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ َّو َﻻ ﻫُﺪً ى َّو َﻻ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣ ِﻨ ْ ٍﲑ ۙ Ď

بعض لوگ ﷲ کے بارے ميں بغير علم کے بغير ہدايت کے اور بغير روشن دليل کے جھگﮍتے
ہيں۔
َاث ِ َﱐ ِﻋ ْﻄ ِﻔ ٖﻪ ِﻟ ُﻴ ِﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َ ٗهل ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﺧ ْﺰ ٌي َّوﻧ ُ ِﺬﻳْ ُﻘ ٗﻪ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ َﺤ ِﺮﻳْ ِﻖ Ḍ
جو اپنی پہلو موڑنے واال بن کر ) (١اس لئے کہ ﷲ کی راه سے بہکا دے ،اسے دنيا ميں
رسوائی ہوگی اور قيامت کے دن بھی ہم اسے جہنم ميں جلنے کا عذاب چکھائيں گے۔
٩۔١ثانی اسم فاعل ہے موڑنے واال عطف کے معنی پہلو کے ہيں يہ يجادل سے حال ہے اس ميں
اس شخص کی کيفيت بيان کی گئی ہے جو بغير کسی عقلی اور نقلی دليل کے ﷲ کے بارے ميں
جھگﮍتا ہے کہ وه تکبر اور اعراض کرتے ہوئے اپنی گردن موڑتے ہوئے پھرتا ہے جيسے
دوسرے مقامات پر اس کيفيت کو ان الفاظ سے ذکر کيا گيا ہے۔) َو ٰلّى ُم ْستَ ْكبِرًا َكا َ ْن لﱠ ْم يَ ْس َم ْعھَا(
ض َون َٰا بِ َجانِبِ ٖه( 17۔ االسراء(83:
31۔لقمان ) (7:لَوﱠوْ ا ُرءُوْ َسھُ ْم( 63۔ المنافقون ) (5:اَ ْع َر َ

اهلل ﻟَﻴ َْﺲ ﺑ َِﻈ َّﻼ ٍم ِﻟّـﻠْ َﻌ ِﺒ ْﻴ ِﺪ ۧ 10
ٰذ ِ َكل ِﺑ َﻤﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ ﻳَﺪٰ كَ َو َا َّن ٰ ّ َ
يہ ان اعمال کی وجہ سے جو تيرے ہاتھوں نے آگے بھيج رکھے تھے۔ يقين مانو کہ ﷲ ٰ
تعالی
اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہيں۔
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ُﴪ ُان
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰ ّ َ
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﺣ ْﺮ ٍف ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َا َﺻﺎﺑ َ ٗﻪ ﺧ ْ ُ َۨﲑ ْاﻃـ َﻤ َﺎ َّن ِﺑ ٖﻪ ۚ َوا ِْن َا َﺻﺎﺑ َ ْﺘ ُﻪ ِﻓ ْﺘﻨَ ُ ۨﺔ اﻧْ َﻘﻠَ َﺐ ﻋَ ٰﲇ َو ْ ِهج ٖﻪ ڗ ﺧ ِ َ
َﴪ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْﺨ ْ َ
اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 11
بعض لوگ ايسے بھی ہيں کہ ايک کنارے پر )کھﮍے( ہو کر ﷲ کی عبادت کرتے ہيں۔ اگر کوئی
نفع مل گيا تو دلچسپی لينے لگتے ہيں اور اگر کوئی آفت آگئی تو اسی وقت منہ پھير ليتے ہيں
) (١انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا ليا واقع يہ کھال نقصان ہے۔
١١۔ ١حرف کے معنی ہيں کناره۔ ان کناروں پر کھﮍا ہونے واال ،غير مستقر ہوتا ہے يعنی اسے
قرار و ثبات نہيں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص دين کے بارے ميں شک و تذبذب کا شکار رہتا ہے
اس کا حال بھی يہی ہے ،اسے دين پر استقامت نصيب نہيں ہوتی کيونکہ اس کی نيت صرف
دنياوی مفادات کی رہتی ہے ،ملتے رہے تو ٹھيک ہے ،بصورت ديگر وه پھر دين آبائی يعنی
کفر اور شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے اور ايمان اور
يقين سے سرشار ہوتے ہيں۔ بعض روايات ميں يہ وصف نو مسلم اعرابيوں کا بيان کيا گيا ہے
)فتح الباری ،باب مذکور(
ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

ﴬ ٗﻩ َو َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ٗﻪ ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟﻀَّ ٰﻠ ُﻞ اﻟْ َﺒ ِﻌ ْﻴﺪُ ۚ 12
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
ﷲ کے سوا وه انہيں پکارتے ہيں جو نہ انہيں نقصان پہنچا سکيں نہ نفع۔ يہی تو دور دراز کی
گمراہی ہے۔
ﴐ ٗﻩٓ َا ْﻗ َﺮ ُب ِﻣ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﻌ ٖﻪ ۭ ﻟَ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﱃ َوﻟَ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ َﻌ ِﺸ ْ ُﲑ 13
ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮا ﻟ َ َﻤ ْﻦ َ ُّ
اسے پکارتے ہيں جس کا نقصان اس کے نفع سے زياده قريب ہے ،يقينا ً برے والی ہيں اور برے
ساتھی )(١
١٣۔ ١بعض مفسرين کے نزديک غير ﷲ کا پجاری قيامت والے دن کہے گا کہ جس کا نقصان،
اس کے نفع کے قريب تر ہے ،وه والی اور ساتھی يقينا برا ہے۔ يعنی اپنے معبودوں کے بارے
يہ کہے گا کہ وہاں اس کے اميدوں کے محل ڈھے جائيں گے اور يہ معبود ،جن کی بات اس کا
خيال تھا کہ وه ﷲ کے عذاب سے اس بچائيں گے ،اس کی شفاعت کريں گے ،وہاں خود وه
معبود بھی ،اس کے ساتھ ہی جہنم کا ايندھن بنے ہونگے مطلب يہ کہ غير ﷲ کو پکارنے سے
فوری نقصان تو اس کا ہوا کہ ايمان سے ہاتھ دھو بيٹھا ،يہ قريب نقصان ہے۔ اور آخرت ميں تو
اس کا نقصان تحقيق شده ہی ہے۔
اهلل ﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ 14
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳُﺪْ ِﺧ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ايمان اور نيک اعمال والوں کو ﷲ ٰ
تعالی لہريں ليتی ہوئی نہروں والی جنتوں ميں لے جائے گا۔
ﷲ جو اراده کرے اسے کرکے رہتا ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ُ َّﰒ ﻟْ َﻴ ْﻘ َﻄ ْﻊ ﻓَﻠْ َﻴ ْﻨ ُﻈ ْﺮ ﻫ َْﻞ ﻳُ ْﺬ ِﻫ َ َّﱭ َﻛ ْﻴﺪُ ٗﻩ َﻣﺎ ﻳ َ ِﻐ ْﻴﻆُ 15
ﴫ ُﻩ ٰ ّ ُ
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳ َ ُﻈ ُّﻦ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُ َ
اهلل ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻓَﻠْ َﻴ ْﻤﺪُ ْد ﺑ َِﺴﺒَ ٍﺐ ِا َﱃ َّ
جس کا خيال يہ ہو کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنے رسول کی مدد دونوں جہان ميں نہ کرے گا وه اونچائی پر
ايک رسہ باندھ کر )اپنے حلق ميں پھندا ڈال کر اپنا گال گھونٹ لے( پھر ديکھ لے کہ اس کی
چاالکيوں سے وه بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تﮍپا ) (١رہی ہے؟
ٰ
١٥۔ ١اس کے ايک معنی تو يہ کئے گئے ہيں کہ ايسا شخص ،جو يہ چاہتا ہے کہ ﷲ تعالی اپنے
پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد نہ کرے ،کيونکہ اس کے غلبہ و فتح سے اسے تکليف ہوتی
ہے ،تو وه اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے ميں اس کا پھندا لے کر اپنا گال
گھونٹ لے ،شايد يہ خود کشی اسے غيظ و غضب سے بچا لے جو محمد صلی ﷲ عليہ وسلم
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کے بﮍھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ديکھ کر اپنے دل ميں پاتا ہے۔ اس صورت ميں سماء سے
مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہيں کہ ايک رسہ لے کر آسمان پر چﮍھ جائے اور
آسمان سے جو وحی يا مدد آتی ہے ،اس کا سلسلہ ختم کرا دے )اگر وه کر سکتا ہے( اور
ديکھے کہ کيا اس کے بعد اس کا کليجہ ٹھنڈا ہو گيا ہے؟ امام ابن کثير نے پہلے مفہوم کو اور
امام شوکانی نے دوسرے مفہوم کو زياده پسند کيا ہے اور سياق سے يہی دوسرا مفہوم زياده
قريب لگتا ہے۔
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ 16
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ٰاﻳٰ ٍﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ۙ َّو َا َّن ٰ ّ َ
ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آيتوں ميں اتارا ہے۔ جسے ﷲ چاہے ہدايت نصيب فرماتا
ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ 17
ﴍ ُﻛ ْـﻮٓا ڰ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻔ ِﺼﻞُ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺼﺒِـ ْ َﲔ َواﻟﻨَّ ٰ ٰ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوا َو ٰ ّ
ﴫي َواﻟْ َﻤ ُﺠ ْﻮ َس َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْ َ
ﰻ َْ
ِٕ
ايمان دار اور يہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی ) (١اور مشرکين ) (٢ان سب کے
تعالی فيصلہ کرے گا ) (٣ﷲ ٰ
درميان قيامت کے دن خود ﷲ ٰ
تعالی ہر ہرچيز پر گواه ہے )(٤۔
١٧۔  ١مجوسی سے مراد ايران کے آتش پرست ہيں جو دو خداؤں کے قائل ہيں ،ايک ظلمت کا
خالق ہے ،دوسرا نور کا ،جسے وه اہرمن اور يزداں کہتے ہيں۔
١٧۔ ٢ان ميں مذکوره گمراه فرقوں کے عالوه جتنے بھی ﷲ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے
والے ہيں ،سب آگئے۔
١٧۔ ٣ان ميں سے حق پر کون ہے ،باطل پر کون ،يہ تو ان دالئل سے واضح ہو جاتا ہے جو ﷲ
اپنے قرآن ميں نازل فرماتے ہيں اور اپنے آخری پيغمبر کو بھی اسی مقصد کے لئے بھيجا تھا،
يہاں فيصلے سے مراد وه سزا ہے جو ﷲ ٰ
تعالی باطل پرستوں کو قيامت والے دن دے گا ،اس
سزا سے بھی واضح ہو جائے گا کہ دنيا ميں حق پر کون تھا اور باطل پر کون کون۔
١٧۔ ٤يہ فيصلہ محض حاکمانہ اختيارات کے زور پر نہيں ہوگا ،بلکہ عدل و انصاف کے مطابق
ہوگا ،کيونکہ وه باخبر ہستی ہے ،اسے ہرچيز کا علم ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َواﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ َواﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ُم َواﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َواﻟﺸَّ َﺠ ُﺮ َوادلَّ َوا ۗ ُّب َو َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ِّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ۭ َو َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ َﺣ َّﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ َ ٗهل َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
ۗ
اهلل ﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎ ُء 18ڍ}اﻟﺴﺠﺪە{
اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ۭ َو َﻣ ْﻦ ُّﳞ ِِﻦ ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ُّﻣ ْﻜ ِﺮ ٍم ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
کيا تو نہيں ديکھ رہا کہ ﷲ کے سامنے سجدے ميں ہيں سب آسمانوں والے اور سب زمينوں
والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور ) (١اور بہت سے انسان
بھی ) (٢ہاں بہت سے وه بھی ہيں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے ) (٣جسے رب ذليل
کر دے اسے کوئی عزت دينے واال نہيں (٤) ،ﷲ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
١٨۔ ١بعض مفسرين نے اس سجدے سے ان تمام چيزوں کا احکام ٰالہی کے تابع ہونا مراد ليا
ہے ،کسی ميں مجال نہيں کہ وه حکم ٰالہی سے سرتابی کر سکے۔ ان کے نزديک وه سجده
اطاعت و عبادت مراد نہيں۔ جب کہ بعض مفسرين نے اسے مجاز کے بجائے حقيقت پر مبنی
کيا ہے کہ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے ﷲ کے سامنے سجده ريز ہے مثال ) من فی السموات(
سے مراد فرشتے ہيں ومن فی االرض سے ہر قسم کے حيوانات ،انسان ،جنات ،چوپائے اور
پرندے اور ديگر اشياء ہيں يہ سب اپنے اپنے انداز سے سجده اور تسبيح کرتی ہيں ) َواِ ْن ﱢم ْن
َش ْي ٍء اِ ﱠاليُ َسبﱢ ُح بِ َح ْم ِد ٖه( 17۔ االسراء (44:سوره بنی اسرائيل۔ سورج چاند اور ستاروں کا بطور
خاص اس ليے ذکر کيا گيا ہے کہ مشرکين ان کی عبادت کرتے رہے ہيں ﷲ ٰ
تعالی نے بيان
فرمايا تم ان کو سجده کرتے ہو يہ تو ﷲ ٰ
تعالی کو سجده کرنے والے ہيں اور اس کے ماتحت ہيں
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اس ليے تم انہيں سجده مت کرو اس ذات کو سجده کرو جو ان کا خالق ہے )حم سجده (٣٧
صحيح حديث ميں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ فرماتے ہيں کہ مجھ سے رسول
ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے ميں نے کہا ﷲ اور اس کا
رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ہی بہتر جانتے ہيں فرمايا سورج جاتا ہے اور عرش کے نيچے جاکر
سجده ريز ہو جاتا ہے پھر اسے )طلوع ہونے کا( حکم ديا جاتا ہے ايک وقت آئے گا کہ اسے کہا
جائے گا واپس لوٹ جا يعنی جہاں سے آيا ہے وہيں چال جا۔ )صحيح بخاری( اسی طرح صحابی
کا واقعہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے کہ انہوں نے خواب ميں اپنے ساتھ درخت کو سجده کرتے
ديکھا )ترمذی( اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے ميں ان سايوں کا دائيں بائيں پھرنا يا جھکنا
بھی شامل ہے جس طرف اشاره سورة الرعد اور النحل ٤٨،٤٧ميں بھی کيا گيا ہے۔
١٨۔ ٢يہ سجده اطاعت و عبادت ہی ہے جس کو انسانوں کی ايک بﮍی تعداد کرتی ہے اور ﷲ
کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔
١٨۔ ٣يہ وه ہيں جو سجده اطاعت سے انکار کرکے کفر اختيار کرتے ہيں ،ورنہ تکوينی احکام
يعنی سجده انقياد ميں تو انہيں بھی مجال انکار نہيں۔
١٨۔ ٤کفر اختيار کرنے کا نتيجہ ذلت و رسوائی اور آخرت کا دائمی عذاب ہے ،جس سے بچا
کر کافروں کو عزت دينے واال کوئی نہيں ہوگا۔

ٰﮬ ٰﺬ ِن ﺧ َْﺼ ٰﻤ ِﻦ ا ْﺧﺘَ َﺼ ُﻤ ْﻮا ِ ْﰲ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۡ ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻗُ ِّﻄ َﻌ ْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﺛ َﻴﺎبٌ ِ ّﻣ ْﻦ انَّ ٍر ۭ ﻳُ َﺼ ُّﺐ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِق ُر ُء ْو ِﺳﻬِ ُﻢ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْ ُﲓ ۚ 19
يہ دونوں اپنے رب کے بارے ميں اختالف کرنے ) (١والے ہيں ،پس کافروں کے لئے تو آگ
کے کپﮍے ناپ کر کاٹے جائيں گے ،اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہايا
جائے گا۔
١٩۔ ١ھذان خصمن يہ دونوں تثنيہ کے صيغے ہيں بعض نے اس سے مراد مذکوره گمراه فرقے
اور اس کے مقابلے ميں دوسرا فرقہ مسلمان کو ليا ہے۔ يہ دونوں اپنے رب کے بارے ميں
جھگﮍتے ہيں ،مسلمان تو وحدانيت اور اس کی قدرت علی البعث کے قائل ہيں ،جب کہ دوسرے
ﷲ کے بارے ميں مختلف گمراہيوں ميں مبتال ہيں۔ اس ضمن ميں جنگ بدر ميں لﮍنے والے
مسلمان اور کافر بھی آجاتے ہيں ،جس کے آغاز ميں مسلمانوں ميں ايک طرف حضرت حمزه،
حضرت علی اور حضرت عبيدة رضی ﷲ عنہم تھے اور دوسری طرف ان کے مقابلے ميں
کافروں ميں عتبہ ،شيبہ اور وليد بن عتبہ تھے )امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ يہ دونوں ہی مفہوم
صحيح اور آيت کے مطابق ہيں۔

ﻳُ ْﺼﻬ َُﺮ ِﺑ ٖﻪ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮﳖِ ِْﻢ َواﻟْ ُﺠﻠُ ْﻮ ُد ۭ 20
جس سے ان کے پيٹ کی سب چيزيں اور کھاليں گال دی جائيں گی۔
َوﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ َﻘﺎ ِﻣ ُﻊ ِﻣ ْﻦ َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺪ 21
اور ان کی سزا کے لئے لوہے کے ہتھوڑے ہيں۔

ُﳇَّ َﻤﺎ ٓ َا َراد ُْوٓا َا ْن َّ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ِﻣ ْﻦ َ ٍّﰬ ُا ِﻋ ْﻴﺪُ ْوا ِﻓﳱْ َﺎ ۤ َو ُذ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ َﺤ ِﺮﻳْ ِﻖ ۧ 22
يہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا اراده کريں گے وہيں لوٹا ديئے جائيں گے اور
)کہا جائے گا( جلنے کا عذاب چکھو )(١۔
٢٢۔ ١اس ميں جہنميوں کے عذاب کی کچھ تفصيل بيان کی گئی ہے جو انہيں وہاں بھگتنا ہوگا۔
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اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺟ ٰﻨّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ُ َﳛﻠ َّ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ َا َﺳﺎ ِو َر ِﻣ ْﻦ َذﻫ ٍَﺐ َّوﻟُ ْﺆﻟُ ًﺆا ۭ َو ِﻟ َﺒ ُﺎﺳﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﺣ ِﺮ ْﻳ ٌﺮ 23
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳُﺪْ ِﺧﻞُ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ايمان والوں اور نيک کام والوں کو ﷲ ٰ
تعالی ان جنتوں ميں لے جائے گا جن کے درختوں تلے
سے نہريں لہريں بہہ رہی ہيں ،جہاں وه سونے کے کنگن پہنائے جائيں گے اور سچے موتی
بھی۔ وہاں ان کا لباس خالص ريشم کا ہوگا )(١۔
٢٣۔ ١جہنميوں کے مقابلے ميں يہ اہل جنت کا اور ان نعمتوں کا تذکره ہے جو اہل ايمان کو مہيا
کی جائيں گی۔
َوﻫُﺪُ ْوٓا ِا َﱃ َّ
ﴏ ِاط اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴ ِﺪ 24
اﻟﻄ ّﻴ ِِﺐ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ ښ َوﻫُﺪُ ْوٓا ِا ٰﱃ ِ َ
ان کی پاکيزه بات کی رہنمائی کر دی گئی ) (١اور قابل صد تعريف راه کی ہدايت کر دی گئی
)(٢۔
٢٤۔ ١يعنی جنت ايسی جگہ ہے جہاں پاکيزه باتيں ہی ہونگی ،وہاں بےہوده اور گناه کی بات نہيں
ہوگی۔
٢٤۔ ٢يعنی ايسی جگہ کی طرف جہاں ہر طرف ﷲ کی حمد اور اس کی تسبيح کی صدائے دل
نواز گونج رہی ہوگی۔ اگر اس کا تعلق دنيا سے ہو تو مطلب قرآن اور اسالم کی طرف رہنمائی
ہے جو اہل ايمان کے حصے ميں آتی ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َوﻳ َ ُﺼﺪ ُّْو َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َواﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َﺳ َﻮا ۗ َ ۨء اﻟْ َﻌﺎ ِﻛ ُﻒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َواﻟْ َﺒﺎ ِد ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﺮ ْد ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِ ِابﻟْ َﺤﺎ ٍد ﺑ ُِﻈ ْ ٍﲅ ﻧ ُّ ِﺬ ْﻗ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب

َا ِﻟ ْ ٍﲓ ۧ 25
جن لوگوں نے کفر کيا اور ﷲ کی راه سے روکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے )(١
بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لئے مساوی کر ديا ہے وہيں کے رہنے والے ہوں يا باہر کے
ہوں ) (٢جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دين حق سے پھر جانے کا اراده کرے ) (٣ہم اسے دردناک
عذاب چکھائيں گے )(٤۔
٢٥۔ ١روکنے والوں سے مراد کفار مکہ ہيں جنہوں نے  ٦ہجری ميں مسلمانوں کو مکہ جاکر
عمره کرنے سے روک ديا تھا ،اور مسلمانوں کو حديبيہ سے واپس آنا پﮍا تھا۔
٢٥۔ ٢اس ميں اختالف ہے کہ مسجد حرام سے مراد خاص مسجد )خانہ کعبہ( ہی ہے يا پورا
حرم مکہ۔ کيونکہ قرآن ميں بعض جگہ پورے حرم مکہ کے ليے بھی مسجد حرام کا لفظ بوال گيا
ہے۔ ،يعنی جزء بول کر کل مراد ليا گيا ہے۔ جو شخص بھی کسی جگہ سے حج يا عمرے کے
لئے مکہ جائے تو اسے يہ حق حاصل ہے کہ وه جہاں چاہے ٹھہر جائے ،وہاں رہنے والوں کی
ذمہ داری ہے کہ وه اپنے گھروں ميں ٹھہرانے سے نہ روکيں۔ دوسری رائے يہ ہے کہ مکانات
اور زمينيں ملک خاص ہو سکتی ہيں اور ان ميں مالکانہ تصرفات يعنی بيچنا ،کرائے پر دينا
جائز ہے۔ البتہ وه مقامات جن کا تعلق مناسک حج سے ہے ،مثالً منی ،مزدلفہ اور عرفات کے
ميدان يہ وقف عام ہيں۔ ان ميں کسی کی ملکيت جائز نہيں۔ يہ مسئلہ قديم فقہاء کے درميان خاصہ
مختلف فيہ رہا ہے۔ تاہم آجکل تقريبا ً تمام کے تمام علماء ہی ملکيت خاص کے قائل ہوگئے ہيں۔
اور يہ مسئلہ سرے سے اختالفی ہی نہيں رہا۔ موالنا مفتی محمد شفيع مرحوم نے بھی امام ابو
حنيفہ اور فقہاء کا مسلک مختار اسی کو قرار پايا ہے۔ )مالحظہ ' معارف القرآن جلد  ٦صفحہ
(٢٥٣
٢٥۔ ٣الحاد کے لفظی معنی تو کج روی ہے ہيں يہاں يہ عام ہے ،کفر و شرک سے لے کر ہر
قسم کے گناه کے لئے ح ٰتی کہ بعض عمال الفاظ قرآنی کے پيش نظر اس بات تک قائل ہيں کہ
حرم ميں اگر کسی گناه کا اراده بھی کر لے گا) ،چاہے اس پر عمل نہ کر سکے( تو وه بھی اس
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وعيد ميں شامل ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ محض ارادے پر مؤاخذه نہيں ہوگا ،جيسا کہ ديگر آيات
سے واضح ہے۔ تاہم اراده اگر عزم مصمم کی حد تک ہو تو پھر گرفت ہو سکتا ہے۔ )فتح القدير(
٢٥۔ ٤يہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مذکوره گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔
اﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد 26
َوِا ْذ ﺑ َ َّﻮ ْاانَ ِ ِﻻ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َﻣ َﲀ َن اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ َا ْن َّﻻ ﺗ ُ ْ ِ
ﴩكْ ِ ْﰊ ﺷَ ْﻴـــــًٔﺎ َّو َﻃﻬّ ِْﺮ ﺑَﻴ ِ َْﱵ ِﻟ َّﻠﻄﺎۗﯨِٕ ِﻔ ْ َﲔ َواﻟْ َﻘﺎۗﯨِٕ ِﻤ ْ َﲔ َو ُّاﻟﺮﻛَّﻊ ِ ُّ
جبکہ ہم نے ابراہيم )عليہ السالم( کے ليے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی ) (١اس شرط
پر کہ ميرے ساتھ کسی کو شريک ) (٢نہ کرنا اور ميرے گھر کو طواف قيام رکوع سجده کرنے
والوں کے لئے پاک صاف رکھنا )(٣۔
٢٦۔ ١يعنی بيعت ﷲ کی جگہ بتال دی اور وہاں ہم نے ذريت ابراہيم عليہ السالم کو ٹھہرايا۔ اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح عليہ السالم کی ويرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمير سب سے
پہلے حضرت ابراہيم عليہ السالم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ جيسا کہ صحيح حديث سے بھی
ثابت ہے جس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' سب سے پہلی مسجد جو زمين ميں بنائی
گئی ،مسجد حرام ہے ،اور اس کے چاليس سال بعد مسجد ٰ
اقصی تعمير ہوئی '
)مسند احمد ٥۔ ١٦٧ ،١٦٦،١٥٠و مسلم کتاب المساجد(
ف ٤يہ خانہ کعبہ کی تعمير کی غرض بيان کی کہ اس ميں صرف ميری عبادت کی جائے اس
سے يہ بتالنا مقصود ہے کہ مشرکين نے اس ميں جو بت سجا رکھے ہيں جن کی وه يہاں آکر
عبادت کرتے ہيں يہ ظلم صريح ہے کہ جہاں صرف ﷲ کی عبادت کرنی چاہيے تھی وہاں بتوں
کی عبادت کی جاتی ہے۔
٢٦۔ ٢کفر بت پرستی اور ديگر گندگيوں اور نجاستوں سے۔ يہاں ذکر صرف نماز پﮍھنے والوں
کا کيا ہے ،کيونکہ يہ دونوں عبادت خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہيں ،نماز ميں رخ اس کی طرف
ہوتا ہے اور طواف صرف اسی کے گرد کيا جاتا ہے۔ ليکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا
طواف بھی ايجاد کر ليا ہے اور بعض نمازوں کے ليے قبلہ بھی کوئی اور۔ اعاذنا ﷲ منہما
ﰻ ﺿَ ﺎ ِﻣ ٍﺮ َّ ْاي ِﺗ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
َو َا ِ ّذ ْن ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎس ِابﻟْ َﺤ ّ ِﺞ َ ْايﺗ ُْﻮكَ ِر َﺟ ًﺎﻻ َّوﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﰻ ﻓَ ّ ٍﺞ َ ِﲻ ْﻴ ٍﻖ 27ۙ
اور لوگوں ميں حج کی منادی کر دے لوگ تيرے پاس پياده بھی آئيں گے اور دبلے پتلے اونٹوں
پر بھی ) (١دور دراز کی تمام راہوں سے آئيں گے )(٢۔
٢٧۔ ١جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے الغر اور کمزور ہو جائيں گے۔
٢٧۔ ٢يہ ﷲ ٰ
تعالی کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی يہ نحيف سی
صدا ،دنيا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ،جس کا مشاہده حج اور عمرے ميں ہر حاجی اور
معتمر کرتا ہے۔
اﰟ ٰ ّ ِ

اهلل ِ ْ ٓﰲ َا َّاي ٍم َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٰﻣ ٍﺖ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ َر َزﻗَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﲠَ ِ ْﻴ َﻤ ِﺔ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ۚ ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َو َا ْﻃ ِﻌ ُﻤﻮا اﻟْ َﺒﺎۗﯨ َﺲ اﻟْ َﻔ ِﻘ ْ َﲑ ۡ 28
ِﻟّﻴ َْﺸﻬَﺪُ ْوا َﻣﻨَﺎ ِﻓ َﻊ ﻟَﻬ ُْﻢ َوﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮوا ْ َ
ِٕ
اپنے فائدے حاصل کرنے کو آجائيں ) (١اور ان مقرره دنوں ميں ﷲ کا نام ياد کريں ان چوپايوں
پر جو پالتو ہيں ) (٢پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقيروں کو بھی کھالؤ۔
٢٨۔ ١يہ فائدے دينی بھی ہيں کہ نماز ،طواف اور مناسک حج و عمره کے ذريعے سے ﷲ کی
مغفرت و رضا حاصل کی جائے اور دنياوی بھی کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنيا
ميسر آجائے۔
٢٨۔ ٢بہيمۃ االنعام پالتو جانوروں سے مراد اونٹ ،گائے ،بکری )اور بھيﮍ دنبے( ہيں۔ ان پر ﷲ
کا نام لينے کا مطلب ان کو ذبح کرنا جو ﷲ کے نام لے کر ہی کيا جاتا ہے اور ايام معلومات
سے مراد ،ذبح کے ايام ' ايام تشريق ہيں ،جو يوم ) ١٠ذواللحجہ( اور تين دن اس کے بعد ہيں۔
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يعنی  ١٢،١١اور  ١٣ذوالحجہ تک قربانی کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر ايام معلومات سے
عشره ذوالحجہ اور ايام معدودات سے ايام تشريق مراد لئے جاتے ہيں۔
تاہم يہاں ' معلومات ' جس سياق ميں آيا ہے ،اس سے يہی معلوم ہوتا ہے کہ يہاں ايام تشريق
مراد ہيں۔ وﷲ اعلم۔
ُ َّﰒ ﻟْ َﻴ ْﻘﻀُ ْﻮا ﺗَﻔَﳦَ ُ ْﻢ َوﻟْ ُﻴ ْﻮﻓُ ْﻮا ﻧ ُُﺬ ْو َر ُ ْﱒ َوﻟْ َﻴ َّﻄ َّﻮﻓُ ْﻮا ِابﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺘ ْﻴ ِﻖ 29
پھر وه اپنا ميل کچيل دور کريں ) (١اور اپنی نذريں پوری کريں ) (٢اور ﷲ کے قديم گھر کا
طواف کريں )(٣
ٰ
کبری)يا عقبہ( کو کنکرياں مارنے کے بعد حاجی تحلل اول )يا
٢٩۔ ١يعنی ١٠ذوالحجہ کو جمره
اصغر( حاصل ہو جاتا ہے ،جس کے بعد وه احرام کھول ديتا ہے اور بيوی سے مباشرت کے
سوا ،ديگر وه تمام کام اس کے لئے جائز ہو جاتے ہيں ،جو حالت احرام ميں ممنوع ہوتے ہيں۔
ميل کچيل دور کرنے کا مطلب يہی ہے کہ پھر وه بالو ،ناخنوں وغيره کو صاف کرلے ،تيل
خوشبو استعمال کرے اور سلے ہوئے کپﮍے پہن لے وغيره۔
٢٩۔ ٢اگر کوئی مانی ہوئی ہو ،جيسے لوگ مان ليتے ہيں کہ اگر ﷲ نے ہميں اپنے مقدس گھر
کی زيارت نصيب فرمائی ،تو ہم فالں نيکی کا کام کريں گے۔
٢٩۔ ٣عتيق کے معنی قديم کے ہيں مراد خانہ کعبہ ہے کہ حلق يا تقصير کے بعد افاضہ کرلے،
جسے طواف زيارت بھی کہتے ہيں ،اور يہ حج کا رکن ہے جو وقوف عرفہ اور جمره عقبہ )يا
ٰ
کبری( کو کنکرياں مارنے کے بعد کيا جاتا ہے۔ جب کہ طواف قدوم بعض کے نزديک واجب
اور بعض کے نزديک سنت ہے اور طواف وداع سنت مؤکده )يا واجب( ہے۔ جو اکثر اہل علم
کے نزديک عذر سے ساقط ہو جاتا ہے ،جيسے حائضہ عورت سے باالتفاق ساقط ہو جاتا ہے
)ايسر التفاسير(
ٰذ ِ َكل ۤ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﻌ ِّﻈ ْﻢ ُﺣ ُﺮ ٰﻣ ِﺖ ٰ ّ ِ

اهلل ﻓَﻬ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ َّ ٗهل ِﻋ ْﻨﺪَ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭ َو ُا ِﺣﻠ َّ ْﺖ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ُم ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒﻮا ّ ِاﻟﺮ ْﺟ َﺲ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْو َاث ِن َوا ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒ ْﻮا ﻗَ ْﻮ َل ُّاﻟﺰ ْو ِر ۙ 30
يہ جو کوئی ﷲ کی حرمتوں ) (١کی تعظيم کرے اس کے اپنے لئے اس کے رب کے پاس
بہتری ہے۔ اور تمہارے لئے چوپائے جانور حالل کر ديئے گئے بجز ان کے جو تمہارے
سامنے ) (٢بيان کئے گئے ہيں پس تمہيں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہيے ) (٣اور
جھوٹی بات سے بھی پرہيز کرنا چاہيے )(٤۔
٣٠۔ ١ان حرمتوں سے مراد وه مناسک حج ہيں جن کی تفصيل ابھی گزری ہے۔ ان کی تعظيم کا
مطلب ،ان کی اس طرح ادائيگی ہے جس طرح بتاليا گيا ہے۔ يعنی ان کی خالف ورزی کر کے
ان حرمتوں کو پامال نہ کرے۔
٣٠۔ ٢جو بيان کئے گئے ہيں ' کا مطلب ہے جن کا حرام ہونا بيان کر ديا گيا ،جيسے آيت
)حُرﱢ َم ْ
ت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ َوال ﱠد ُم َولَحْ ُم ْال ِخ ْن ِزي ِْر( 5۔ المائده (3:ميں تفصيل ہے۔
٣٠۔ ٣رجس سے مراد گندگی اور پليدی کے ہيں يہاں اس سے مراد لکﮍی ،لوہے يا کسی اور
چيز کے بنے ہوئے بت ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ ﷲ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا ،يہ
نجاست ہے اور ﷲ کے غضب اور عدم رضا کا باعث ،اس سے بچو۔
٣٠۔ ٤جھوٹی بات ميں ،جھوٹی بات کے عالوه جھوٹی قسم بھی ہے )جس کو حديث ميں شرک
اور حقوق والدين کے بعد تيسرے نمبر پر کبيره گناہوں ميں شمار کيا گيا ہے( اور سب سے بﮍا
جھوٹ يہ ہے کہ ﷲ جن چيزوں سے پاک ہے ،وه اسکی طرف منسوب کی جائيں۔ ً
مثال ﷲ کی
اوالد ہے وغيره۔ فالں بزرگ کے اختيارات ميں شريک ہے يافالں کام پر ﷲ کس طرح قادر
ہوگاجيسے کفار بعث بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے رہے ہيں اور کرتے ہيں يا اپنی طرف
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سے ﷲ کی حالل کرده چيزوں کو حرام اور حرام چيزوں کو حالل کر لينا جيسے مشرکين بحيره
سائبہ وصيلہ اور عام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر ليتے تھے يہ سب جھوٹ ہيں ان سے
اجتناب ضروری ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَﺘَﺨ َْﻄ ُﻔ ُﻪ َّ
اﻟﻄ ْ ُﲑ َا ْو ﲥَ ْ ِﻮ ْي ِﺑ ِﻪ ّ ِاﻟﺮﻳْ ُﺢ ِ ْﰲ َﻣ َﲀ ٍن َ ِﲮ ْﻴ ٍﻖ 31
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ِﺑ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ْ ِ
ُﺣﻨَ َﻔﺎۗ َء ِ ٰ ّ ِهلل ﻏَ ْ َﲑ ُﻣ ْ ِ
ُّﴩكْ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَ َﲀَﻧ َّ َﻤﺎ ﺧ ََّﺮ ِﻣ َﻦ َّ
ﷲ کی توحيد کو مانتے ہوئے ) (١اس کے ساتھ کسی کو شريک نہ کرتے ہوئے۔ سنو! ﷲ کے
ساتھ شريک کرنے واال گويا آسمان سے گر پﮍا ،اب يا تو اسے پرندے اچک لے جائيں گے يا
ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھينک دے گی )(٢
٣١۔١حنفاء حنيف کی جمع ہے جس کے مصدری معنی ہيں مائل ہونا ايک طرف ہونا ،يک رخا
ہونا يعنی شرک سے توحيد کی طرف اور کفر و باطل سے اسالم اور دين حق کی طرف مائل
ہوتے ہوئے۔ يا ايک طرف ہو کر خالص ﷲ کی عبادت کرتے ہوئے۔
٣١۔ ٢يعنی جس طرح بﮍے پرندے ،چھوٹے جانوروں کو نہايت تيزی سے جھپٹا مار کر انہيں
نوچ کھاتے ہيں يا ہوائيں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھينک ديں اور کسی کو اس کا سراغ نہ
ملے۔ دونوں صورتوں ميں تباہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح وه انسان جو صرف ايک ﷲ کی
عبادت کرتا ہے ،وه سالمت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر
فائز ہو جاتا ہے اور جوں ہی وه شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گويا اپنے کو بلندی سے پستی ميں
اور صفائی سے گندگی اور کيچﮍ ميں پھينک ليتا ہے
ٰذ ِ َكل ۤ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﻌ ِّﻈ ْﻢ ﺷَ َﻌﺎۗﯨ َﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ ِﺎﳖَّ َﺎ ِﻣ ْﻦ ﺗَ ْﻘ َﻮي اﻟْ ُﻘﻠُ ْﻮ ِب 32
ِٕ
يہ سن ليا اب اور سنو! ﷲ کی نشانيوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہيزگاری
کی وجہ سے يہ ہے )(١۔
٣٢۔ ١شعائر شعيره کی جمع ہے جس کے معنی ہيں عالمت اور نشانی کے ہيں جيسے جنگ
ميں ايک شعار )مخصوص لفظ بطور عالمت( اختيار کرليا جاتا ہے جس سے وه آپس ميں ايک
دوسرے کو پہنچانتے ہيں اس اعتبار سے شعائر ﷲ وه ہيں ،جو جو اسالم کے نماياں امتيازی
احکام ہيں ،جن سے ايک مسلمان کا امتياز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے
الگ پہچان ليا جاتا ہے ،صفا ،مروه پہاڑيوں کو بھی اس لئے شعائر ﷲ کہا گيا ہے کہ مسلمان
حج و عمرے ميں ان کے درميان سعی کرتے ہيں۔ يہاں حج کے ديگر مناسک خصوصا ً قربانی
کے جانوروں کو شعائر ﷲ کہا گيا ہے۔ اس تعظيم کو دل کا ٰ
تقوی قرار ديا گيا ہے۔ يعنی دل کے
ان افعال سے جن کی بنياد ٰ
تقوی ہے۔
ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ُ َّﰒ َﻣ ِﺤﻠُّﻬَﺎ ٓ ِا َﱃ اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺘ ْﻴ ِﻖ 33ۧ
ان ميں تمہارے لئے ايک مقرره وقت تک فائده ہے ) (١پھر ان کے حالل ہونے کی جگہ خانہ
کعبہ ہے )(٢۔
٣٣۔ ١وه فائده ،سواری ،دودھ ،مذيد نسل اور اون وغيره کا حصول ہے۔ وقت مقرر مراد )ذبح
کرنا( ہے يعنی ذبح نہ ہونے تک تمہيں ان سے مذکوره فوائد حاصل ہوتے ہيں۔ اس سے معلوم
ہوا کہ قربانی کے جانور سے ،جب تک وه ذبح نہ ہو جائے فائده اٹھانا جائز ہے۔ صحيح حديث
سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔ ايک آدمی ايک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا
تھا۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس سے فرمايا اس پر سوار ہو جا ،اس نے کہا يہ حج کی
قربانی ہے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،اس پر سوار ہو جا۔ )صحيح بخاری(
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٣٣۔ ٢حالل ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حالل ہوتا ہے۔ يعنی يہ جانور ،مناسک حج کی
ادائيگی کے بعد ،بيت ﷲ اور حرم مکی ميں پہنچتے ہيں اور وہاں ﷲ کے نام پر ذبح کر دئيے
جاتے ہيں ،پس مذکوره فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وه ايسے ہی حرم کے لئے
قربانی دی جاتی ہے ،تو حرم ميں پہنچتے ہی ذبح کر ديئے جاتے ہيں اور فقراء مکہ ميں ان کا
گوشت تقسيم کر ديا جاتا ہے۔
اﰟ ٰ ّ ِ
َو ِﻟ ُ ِّ

َﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺨ ِﺒ ِﺘ ْ َﲔ ۙ 34
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ َر َزﻗَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﲠَ ِ ْﻴ َﻤ ِﺔ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ۭ ﻓَ ِﺎ ٰﻟـﻬ ُ ُْﲂ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ﻓَ َ ٗ ٓهل َا ْﺳ ِﻠ ُﻤ ْﻮا ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
ﲁ ُا َّﻣ ٍﺔ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣﻨ ْ َﺴ ًﲀ ِﻟ ّ َﻴ ْﺬ ُﻛ ُﺮوا ْ َ
اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طريقے مقرر فرمائے ہيں تاکہ چوپائے جانوروں پر ﷲ
کا نام ليں جو ﷲ نے انہيں دے رکھے ہيں ) (١سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ايک
ہی ہے تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا ديجئے!
٣٤۔ ١منسک۔ نسک ينسک کا مصدر ہے معنی ہيں ﷲ کے تقرب کے ليے قربانی کرنا ذبيحۃ
)ذبح شده جانور( کو بھی نسيکۃ کہا جاتا ہے جس کی جمع نسک ہے اس کے معنی اطاعت
وعبادت کے بھی ہيں کيونکہ رضائے ٰالہی کے لئے جانور کی قربانی کرنا عبادت ہے۔ اسی لئے
غير ﷲ کے نام پر يا ان کی خوشنودی کے لئے جانور ذبح کرنا غير ﷲ کی عبادت ہے ،جہاں
حج کے اعمال و ارکان ادا کئے جاتے ہيں ،جيسے عرفات ،مزدلفہ ،م ٰنی اور مکہ۔ مطلق ارکان
و اعمال حج کو بھی مناسک کہہ ليا جاتا ہے۔ مطلب آيت کا يہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب
والوں کے لئے ذبح کا يا عبادت کا يہ طريقہ مقرر کرتے آئے ہيں تاکہ وه اس کے ذريعے سے
ﷲ کا قرب حاصل کرتے رہيں۔ اور اس ميں حکمت يہ ہے کہ ہمارا نام ليں۔ يعنی بسم ﷲ و ﷲ
اکبر کہہ کر ذبح کريں يا ہميں ياد رکھيں۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة ۙ َو ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن 35
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِا َذا ُذ ِﻛ َﺮ ٰ ّ ُ
اهلل َوﺟِ ﻠَ ْﺖ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َو ٰ ّ
اﻟﺼ ِ ِﱪﻳْ َﻦ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﲠَ ُ ْﻢ َواﻟْ ُﻤ ِﻘ ْﻴ ِﻤﻲ َّ
انہيں کہ جب ﷲ کا ذکر کيا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہيں ،انہيں جو برائی پہنچے اس پر
صبر کرتے ہيں ،نماز قائم کرنے والے ہيں اور جو کچھ ہم نے انہيں دے رکھا ہے وه اس ميں
سے بھی ديتے رہتے ہيں۔
اﰟ ٰ ّ ِ
َواﻟْ ُﺒﺪْ َن َﺟ َﻌﻠْﳯٰ َﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ﺷَ َﻌﺎۗﯨ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﺻ َﻮا ۗ َّف ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َو َﺟ َﺒ ْﺖ ُﺟﻨُ ْﻮﲠُ َﺎ ﻓَ ُ ُﳫ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َو َا ْﻃ ِﻌ ُﻤﻮا اﻟْ َﻘﺎ ِﻧ َﻊ َواﻟْ ُﻤ ْﻌ َ َّﱰ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ْ ٌَﲑ ڰ ﻓَ ْﺎذ ُﻛ ُﺮوا ْ َ
ِٕ
َﲯ َّْﺮﳖٰ َﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 36
قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لئے ﷲ ٰ
تعالی کی نشانياں مقرر کر دی ہيں ان ميں تمہيں نفع ہے
پس انہيں کھﮍا کر کے ان پر ﷲ کا نام لو (١) ،پھر جب ان کے پہلو زمين سے لگ جائيں )(٢
اسے )خود بھی( کھاؤ ) (٤اور مسکين سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی کھالؤ،
اس طرح ہم نے چوپاؤں کو تمہارے ماتحت کر ديا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔
٣٦۔١بدن بدنۃ کی جمع ہے يہ جانور عام طور پر موٹا تازه ہوتا ہے اس ليے بدنۃ کہا جاتا ہے۔
فربہ جانور۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کيا ہے ليکن حديث کی رو سے
گائے پر بھی بدنۃ کا اطالق صحيح ہے مطلب يہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے ليے
ليے جائيں يہ بھی شعائر ﷲ يعنی ﷲ کے ان احکام ميں سے ہيں جو مسلمانوں کے ليے خاص
اور ان کی عالمت ہيں۔
:٣صواف مصفوفۃ )صف بستہ يعنی کھﮍے ہوئے( معنی ميں ہے اونٹ کو اسی طرح کھﮍے
کھﮍے نحر کيا جاتا ہے کہ باياں ہاتھ پاؤں اس کا بندھا ہوا اور تين پاؤں پر وه کھﮍا ہوتا ہے۔
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٣٦۔ ٢يعنی سارا خون نکل جائے اور وه بےروح ہو کر زمين پر گرے تب اسے کاٹنا شروع
کرو۔ کيونکہ جی دار جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے ' جس جانور سے اس حال ميں
گوشت کاٹا جائے کہ وه زنده ہو تو وه )کاٹا( ہوا گوشت مرده ہے۔
٣٦۔ ٣بعض علماء کے نزديک يہ امر وجوب کے لئے ہے يعنی قربانی کا گوشت کھانا ،قربانی
کرنے والے کے لئے واجب ہے يعنی ضروری ہے اور اکثر علماء کے نزديک يہ امر جواز
کے لئے ہے۔ يعنی اس امر کا مقصد صرف جواز کا اثبات يعنی اگر کھا ليا جائے تو جائز يا
پسنديده ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسيم کر دے تو کوئی گناه نہيں ہے۔
:٣قانع کے ايک معنی سائل کے اور دوسرے معنی قناعت کرنے والے کے کيے گئے ہيں يعنی
وه سوال نہ کرے اور معتر کے معنی بعض نے بغير سوال کے سامنے آنے والے کے کيے ہيں
اور تيسرا سائلين اور معاشرے کی ضرورت مند افراد کے ليے۔ جس کی تائيد ميں يہ حديث بھی
پيش کی جاتی جس ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ميں نے تمہيں )پہلے( تين دن
سے زياده قربانی کا گوشت ذخيره کرکے رکھنے سے منع کيا تھا ليکن اب تمہيں اجازت ہے کہ
کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخيره کرو دوسری روايت کے الفاظ ہيں پس کھاؤ
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ َﻫﺪٰ ُ ْ
َﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 37
ﯨﲂ ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
ﻟَ ْﻦ ﻳَّﻨَﺎ َل ٰ ّ َ
اهلل ﻟُ ُﺤ ْﻮ ُﻣﻬَﺎ َو َﻻ ِد َﻣﺎۗ ُؤﻫَﺎ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳَّﻨَ ُ ُﺎهل اﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮي ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﲯ ََّﺮﻫَﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِﻟ ُﺘ َﻜ ِ ّ ُﱪوا ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی کو قربانيوں کے گوشت نہيں پہنچتے نہ ان کے خون بلکہ اسے تمہارے دل کی
پرہيزگاری پہنچتی ہے اسی طرح ﷲ نے جانوروں کو تمہارا مطيع کر ديا ہے کہ تم اس کی
راہنمائی کے شکريئے ميں اس کی بﮍائياں بيان کرو ،اور نيک لوگوں کو خوشخبری سنا ديجئے۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ُ َّ
ﰻ ﺧ ََّﻮ ٍان َﻛ ُﻔ ْﻮ ٍر ۧ 38

اهلل ﻳُﺪٰ ِﻓ ُﻊ َﻋ ِﻦ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِا َّن ٰ ّ َ
سن رکھو! يقينا ً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود ﷲ ٰ
تعالی ہٹا ديتا ہے ) (١کوئی خيانت کرنے
واال ناشکرا ﷲ ٰ
تعالی کو ہرگز پسند نہيں۔
٣٨۔ ١جس طرح  ٦ہجری ميں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ جا کر
عمره نہيں کرنے ديا ،ﷲ ٰ
تعالی نے دو سال بعد ہی کافروں کے اس غلبہ کو ختم فرما کر
مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا ديا اور مسلمانوں کو ان پر غالب کر ديا۔

َﴫ ِ ْﱒ ﻟ َ َﻘ ِﺪ ْﻳ ُ ۨﺮ ۙ 39
ُا ِذ َن ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ٰﻘﺘَﻠُ ْﻮ َن ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ُﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮا ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻧ ْ ِ
جن )مسلمانوں( سے )کافر( جنگ کر رہے ہيں انہيں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے
کيونکہ وه مظلوم ہيں ) (١بيشک ان کی مدد پر ﷲ قادر ہے۔
٣٩۔ ١اکثر سلف کا قول ہے کہ اس آيت ميں سب سے پہلے جہاد کا حکم ديا گيا ،جس کے دو
مقصد يہاں بيان کئے گئے ہيں۔ مظلوميت کا خاتمہ اور اعالئے کلمۃ ﷲ۔ اس لئے کہ مظلومين
کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنيا ميں زور آور کمزوروں کو اور بےوسيلہ
لوگوں کو جينے ہی نہ ديں جس سے زمين فساد سے بھر جائے۔ اور اگر باطل تو باطل کے
غلبے سے دنيا کا امن و سکون اور ﷲ کا نام لينے والوں کے لئے کوئی عبادت خانہ باقی نہ
رہے )مذيد تشريح کے لئے ديکھئے سوره بقره ،آيت  ٢٥١کا حاشيہ(۔
اهلل ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َدﻓْ ُﻊ ٰ ّ ِ
اﰟ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِ ْﱒ ِﺑﻐ ْ َِﲑ َﺣ ّ ٍﻖ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َرﺑُّﻨَﺎ ٰ ّ ُ
اهلل اﻟﻨَّ َﺎس ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻟَّﻬ ُِّﺪ َﻣ ْﺖ َﺻ َﻮا ِﻣ ُﻊ َو ِﺑ َﻴ ٌﻊ َّو َﺻﻠَ ٰﻮتٌ َّو َﻣ ٰﺴﺠِ ﺪُ ﻳُ ْﺬ َﻛ ُﺮ ِﻓﳱْ َﺎ ْ ُ
ّٰ ِ
اهلل ﻟ َ َﻘ ِﻮ ٌّي َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ 40
ﴫ َّن ٰ ّ ُ
ﴫ ٗﻩ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َۭوﻟَ َﻴ ْﻨ ُ َ
يہ وه ہيں جنہيں ناحق اپنے گھروں سے نکاال گيا ،صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار
فقط ﷲ ہے ،اگر ﷲ ٰ
تعالی لوگوں کو آپس ميں ايک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور
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گرجے اور مسجديں اور يہوديوں کے معبد اور وه مسجديں بھی ڈھا دی جاتيں جہاں ﷲ کا نام
باکثرت ليا جاتا ہے۔ جو ﷲ کی مدد کرے گا ﷲ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بيشک ﷲ
ٰ
تعالی بﮍی قوتوں واال بﮍے غلبے واال ہے
صوامع صومعۃ کی جمع( سے چھوٹے گرجے اور بيع )بيعۃ کی جمع( سے بﮍے گرجے
صلوات سے يہوديوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہيں مراد ہيں
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗ َُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو َا َﻣ ُﺮ ْوا ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﳖَ َ ْﻮا َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ ۭ َو ِ ٰ ّ ِهلل ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر 41
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ ِا ْن َّﻣﻜَّ ٰ ّﳯُ ْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
يہ وه لوگ ہيں کہ اگر ہم زمين ميں ان کے پاؤں جما ديں تو يہ پوری پابندی سے نمازيں قائم
کريں اور ٰ
زکوتيں ديں اور اچھے کاموں کا حکم کريں اور برے کاموں سے منع کريں ) (١تمام
کاموں کا انجام ﷲ کے اختيار ميں ہے )(٢۔
٤١۔ ١اس آيت ميں اسالمی حکومت کی بنيادی اہداف اور اغراض و مقاصد بيان کئے گئے ہيں،
جنہيں خالفت راشده کی ديگر اسالمی حکومتوں ميں بروئے کار اليا گيا اور انہوں نے اپنی
ترجيحات ميں ان کو سر فہرست رکھا تو ان کی بدولت ان کی حکومتوں ميں امن اور سکون بھی
رہا ،رفاہيت و خوش حالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج بھی سعودی
عرب کی حکومت ميں بحمد ﷲ ان چيزوں کا اہتمام ہے ،تو اس کی برکت سے وه اب بھی امن و
خوش حالی کے اعتبار سے دنيا کی بہترين اور مثالی مملکت ہے۔ آجکل اسالمی ملکوں ميں
فالحی مملکت کے قيام کا بﮍا غلغلہ اور شور ہے اور ہرآنے جانے واالحکمران اس کے دعوے
کرتا ہے ليکن ہر اسالمی ملک ميں بدامنی ،فساد ،قتل وغارت اور ادبار وپستی اور زبوں حالی
روز افزوں ہے اس کی وجہ يہ ہے کہ سب ﷲ کے بتالئے ہوئے راستے کو اختيار کرنے کے
بجائے مغرب کے جمہوری اور الدينی نظام کے ذريعے سے فالح وکامرانی حاصل کرنا چاہتے
ہيں جو آسمان ميں تھگلی لگانے اور ہوا کو مٹھی ميں لينے کے مترادف ہے جب تک مسلمان
مملکتيں قرآن کے بتالئے ہوئے اصول کے مطابق اقامت صلوة و زکوة اور امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر کا اہتمام نہيں کريں اور اپنی ترجيحات ميں ان کو سرفہرست نہيں رکھيں گی وه
فالحی ممللکت کے قيام ميں کبھی کامياب نہيں ہوسکيں گی ۔
٤١۔ ٢يعنی ہر بات کا مرجع ﷲ کا حکم اور اس کی تدبير ہی ہے اس کے حکم کے بغير کائنات
ميں کوئی پتہ بھی نہيں ہلتا۔ چہ جائيکہ کوئی ﷲ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کرکے
حقيقی فالح و کاميابی سے ہمکنار ہو جائے۔

َوِا ْن ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮكَ ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ ُْﻮحٍ َّوﻋَﺎ ٌد َّوﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد ۙ 42
اگر يہ لوگ آپ کو جھٹالئيں )تو کوئی تعجب کی بات نہيں( تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد
اور ثمود۔

َوﻗَ ْﻮ ُم ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوﻗَ ْﻮ ُم ﻟُ ْﻮ ٍط ۙ 43
اور قوم ابراہيم اور قوم لوط۔
َّو َا ْﲱ ُٰﺐ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ ۚ َو ُﻛ ِّﺬ َب ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ﻓَ َﺎ ْﻣﻠَ ْﻴ ُﺖ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ ُ َّﰒ َاﺧ َْﺬﲥُ ُ ْﻢ ۚ ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻧَ ِﻜ ْ ِﲑ 44
موسی )عليہ السالم( بھی جھٹالئے جا
اور مدين والے بھی اپنے اپنے نبيوں کو جھٹال چکے ہيں۔
ٰ
چکے ہيں پس ميں نے کافروں کو يوں ہی سی مہلت دی پھر دھر دبايا ) (١پھر ميرا عذاب کيسا
ہوا )(٢۔
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٤٤۔ ١اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ يہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹال
رہے ہيں تو يہ نئی بات نہيں ہے پچھلی قوميں بھی اپنے پيغمبروں کے ساتھ يہی کچھ کرتی رہی
ہيں اور ميں بھی انہيں مہلت ديتا رہا۔ پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہوگيا تو انہيں تباه برباد کر
ديا گيا۔ اس ميں تعريض وکنايہ ہے مشرکين مکہ کے ليے کہ تکذيب کے باوجود تم ابھی تک
مؤاخذه الہی سے بچے ہوئے ہو تو يہ نہ سمجھ لينا کہ ہمارا کوئی مؤاخذه کرنے واال نہيں بلکہ
يہ ﷲ کی طرف سے مہلت ہے جو وه ہر قوم کو ديا کرتا ہے ليکن اگر وه اس اس مہلت سے
فائده اٹھا کر اطاعت وانقياد کا راستہ اختيار نہيں کرتی تو پھر اسے ہالک يا مسلمانوں کے
ذريعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کرديا جاتا ہے۔
٤٤۔ ٢يعنی کس طرح ميں نے انہيں اپنی نعمتوں سے محروم کرکے عذاب و ہالکت سے دو چار
کر ديا۔
ﴫ َّﻣ ِﺸـ ْﻴ ٍﺪ 45
ﱓ َﻇﺎ ِﻟ َﻤ ٌﺔ ﻓَﻬ َِـﻲ ﺧَﺎ ِوﻳ َ ٌﺔ ﻋَ ٰﲇ ﻋ ُُﺮ ْو ِﺷﻬَﺎ َوﺑ ْ ٍِﱤ ُّﻣ َﻌ َّﻄ َ ٍةل َّوﻗَ ْ ٍ
ﻓَ َﲀَ ِﻳّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ َﺎ َو ِ َ
بہت سی بستياں ہيں جنہيں ہم نے تہ و باال کر ديا اس لئے کہ وه ظالم تھے پس وه اپنی چھتوں
کے بل اوندھی ہوئی پﮍی ہيں اور بہت سے آباد کنوئيں بيکار پﮍے ہيں اور بہت سے پکے اور
بلند محل ويران پﮍے ہيں۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر 46
َاﻓَ َ ْﲅ ﻳ َِﺴ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻗُﻠُ ْﻮبٌ ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ٓ َا ْو ٰا َذ ٌان ﻳ َّْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺎﳖَّ َﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌ َﻤﻰ ْ َاﻻﺑْ َﺼ ُﺎر َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﺗَ ْﻌ َﻤﻰ اﻟْ ُﻘﻠُ ْﻮ ُب اﻟ َّ ِ ْﱵ ِﰲ ُّ
کيا انہوں نے زمين ميں سيرو سياحت نہيں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے
ہوتے يا کانوں سے ہی ان )واقعات( کو سن ليتے ،بات يہ ہے کہ صرف آنکھيں ہی اندھی نہيں
ہوتيں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہيں جو سينوں ميں ہيں )(١۔
٤٦۔ ١اور جب کوئی قوم ضاللت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ عبرت کی صالحيت بھی کھو
بيٹھے ،تو ہدايت کی بجائے ،گذشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا مقدر بن کر رہتی ہے۔ آيت ميں
عمل و عقل کا تعلق دل کی طرف کيا گيا ہے ،جس ميں يہ واضح کيا گيا ہے کہ عقل کا محل دل
ہے ،اور بعض کہتے ہيں کہ محل عقل دماغ ہے۔ اور بعض کہتے ہيں کہ ان دونوں باتوں ميں
کوئی فرق نہيں ،اس لئے عقل و فہم کے حصول ميں عقل اور دماغ دونوں کا آپس ميں بﮍا گہرا
تعلق ہے )فتح القدير(
اهلل َو ْﻋﺪَ ٗﻩ ۭ َوا َِّن ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ َﰷَﻟْ ِﻒ َﺳـﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ُﻌﺪُّ ْو َن 47
َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ِابﻟْ َﻌ َﺬ ِاب َوﻟ َ ْﻦ ُّ ْﳜ ِﻠ َﻒ ٰ ّ ُ
اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ﷲ ہرگز اپنا وعده نہيں ٹالے گا۔ ہاں البتہ آپ کے رب
کے نزديک ايک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ايک ہزار سال کا ہے )(١۔
٤٧۔ ١اس لئے يہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کرتے ہيں۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی کے حساب ميں ايک
دن بھی ہزار سال کا ہے اس اعتبار سے وه اگر کسی کو ايک دن ) ٢٤گھنٹے( کی مہلت دے تو
ہزار سال ،نصف يوم کی مہلت تو پانچ سو سال ٦ ،گھنٹے )جو  ٢٤گھنٹے کا چوتھائی ہے( مہلت
دے تو ڈھائی سو سال کا عرصہ عذاب کے لئے درکار ہے ،اس طرح ﷲ کی طرف سے کسی
کو ايک گھنٹے کی مہلت مل جانے کا مطلب کم و بيش چاليس سال کی مہلت ہے )ايسر التفاسير(
ايک دوسرے معنی يہ ہيں کہ ﷲ کی قدرت ميں ايک دن اور ہزار سال برابر ہيں اس ليے تقديم
وتاخير سے کوئی فرق نہيں پﮍتا يہ جلدی مانگتے ہيں وه دير کرتا ہے تاہم يہ بات تو يقينی ہے
کہ وه اپنا وعده ضرور پورا کرکے رہے گا اور بعض نے اسے آخرت پر محمول کيا ہے کہ
شدت ہولناکی کی وجہ سے قيامت کا ايک دن ہزار سال بلکہ بعض کو پچاس ہزار سال کا لگے
گا اور بعض نے کہا کہ آخرت کا دن واقعی ہزار سال کا ہوگا۔
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ﱓ َﻇﺎ ِﻟ َﻤ ٌﺔ ُ َّﰒ َاﺧ َْﺬﲥُ َﺎ ۚ َوا َ َِّﱄ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ۧ 48
َو َﰷَ ِﻳّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َا ْﻣﻠَ ْﻴ ُﺖ ﻟَﻬَﺎ َو ِ َ
بہت سی ظلم کرنے والی بستيوں کو ميں نے ڈھيل دی پھر آخر انہيں پکﮍ ليا ،اور ميری ہی
طرف لوٹ کر آنا ہے )(١
٤٨۔ ١اسی لئے يہاں قانون مہلت کو پھر بيان کيا ہے کہ ميری طرف سے عذاب ميں کتنی ہی
تاخير کيوں نہ ہو جائے ،تاہم ميری گرفت سے کوئی بچ نہيں سکتا ،نہ کہيں فرار ہو سکتا ہے۔
اسے لوٹ کر باآلخر ميرے ہی پاس آنا ہے۔
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ﻟَ ُ ْﲂ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۚ 49

اعالن کر دو کہ لوگو! ميں تمہيں کھلم کھال چوکنا کرنے واال ہی ہوں )(١۔
٤٩۔ ١يہ کفار و مشرکين کے مطالبہ پر کہا جا رہا ہے کہ ميرا کام تو عذاب بھيجنا ،يہ ﷲ کا کام
ہے ،وه جلدی گرفت فرما لے يا اس ميں تاخير کرے ،وه اپنی حسب و مشيت و مصلحت يہ کام
کرتا ہے۔ جس کا علم بھی ﷲ کے سوا کسی کو نہيں۔ اس خطاب کے اصل مخاطب اگرچہ اہل
مکہ ہيں۔ ليکن چونکہ آپ پوری نوح انسانی کے لئے رہبر اور رسول بن کر آئے تھے ،اس لئے
خطاب يَا اَيﱡھَا لنﱠاسُ ! کے الفاظ سے کيا گيا ،اس ميں قيامت تک ہونے والے وه کفار و مشرکين
آگئے جو اہل مکہ کا سا رويہ اختيار کريں گے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو ِر ْز ٌق َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ 50
ﻓَ َّ ِﺎذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
پس جو ايمان الئے اور جنہوں نے نيک عمل کيے ہيں ان ہی کے لئے بخشش ہے اور عزت
والی روزی۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺳ َﻌ ْﻮا ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُﻣ ٰﻌﺠِ ِﺰﻳْ َﻦ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 51
ِٕ
اور جو لوگ ہماری نشانيوں کو پست کرنے کے درپے رہتے ہيں ) (١وہی دوزخی ہيں۔
٥١۔ُ ١م ٰع ِج ِز ْينَ کا مطلب ہے يہ گمان کرتے ہوئے کہ ہميں عاجز کر ديں گے ،تھکا ديں گے اور
ہم ان کی گرفت کرنے پر قادر نہيں ہو سکيں گے۔ اس لئے کہ وه بعث بعد الموت اور حساب
کتاب کے منکر تھے۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ
اهلل ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ﻳُﻠْ ِﻘﻲ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ُ َّﰒ ُ ْﳛ ِ ُﲂ ٰ ّ ُ
كل ِﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ َّو َﻻ ﻧ ِ ٍَّﱯ ِا َّﻻ ٓ ِا َذا ﺗَـ َﻤ ّ ٰ ٓﲎ َاﻟْﻘَﻰ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِ ْ ٓﰲ ُا ْﻣ ِﻨ َّﻴ ِﺘ ٖﻪ ۚ ﻓَﻴَﻨ ْ َﺴﺦُ ٰ ّ ُ

ۙ 52
ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھيجا اس کے ساتھ يہ ہوا کہ جب وه اپنے دل ميں
کوئی آرزو کرنے لگا شيطان نے اس کی آرزو ميں کچھ مال ديا ،پس شيطان کی مالوٹ کو ﷲ
تعالی دور کر ديتا ہے پھر اپنی باتيں پکی کر ديتا ہے ) (١ﷲ ٰ
ٰ
تعالی دانا اور باحکمت ہے۔
٥٢۔١تمنی کے ايک معنی ہيں آرزو کی يا دل ميں خيال آيا ۔ دوسرے معنی ہيں پﮍھايا تالوت کی۔
اسی اعتبار سے امنيۃ کا ترجمہ آرزو ،خيال يا تالوت ہوگا پہلے معنی کے اعتبار سے مفہوم
ہوگا اس کی آرزو ميں شيطان نے رکاوٹيں ڈاليں تاکہ وه پوری نہ ہوں۔ اور رسول و نبی کی
آرزو يہی ہوتی ہے کہ لوگ زياده سے زياده ايمان لے آئيں ،شيطان رکاوٹيں ڈال کر لوگوں کو
زياده سے زياده ايمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مفہوم ہوگا کہ جب
بھی ﷲ کا رسول يا نبی وحی شده کالم پﮍھتا اور اس کی تالوت کرتا ہے۔ تو شيطان اس کی
قرأت و تالوت ميں اپنی باتيں مالنے کی کوشش کرتا ہے يا اس کی بابت لوگوں کے دلوں ميں
شبہے ڈالتا اور مين ميخ نکالتا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی شيطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر يا تالوت ميں
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مالوٹ کی کوشش ناکام فرما کر شيطان کے پيدا کرده شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی
بات کو يا اپنی آيات کو محکم )پکا( فرما ديتا ہے۔ اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی
جا رہی ہے کہ شيطان کی يہ کارستانياں صرف آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ ہی نہيں ہيں،
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے جو رسول اور نبی آئے ،سب کے ساتھ يہی کچھ کرتا آيا ہے۔
تاہم آپ صلی ﷲ عليہ وسلم گھبرائيں نہيں شيطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے جس طرح
ہم پچھلے انبياء عليہم السالم کو بچاتے رہے ہيں يقينا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی محفوظ رہيں
گے اور شيطان کے علی الرغم ﷲ ٰ
تعالی اپنی بات کو پکا کرکے رہے گا۔ يہاں بعض مفسرين
نے غرانيق علی کا قصہ بيان کيا ہے جو محققين کے نزديک ثابت ہی نہيں ہے اس ليے اسے
يہاں پيش کرنے کی ضرورت ہی سرے سے نہيں سمجھی کی گئی ہے۔

ِﻟ ّ َﻴ ْﺠ َﻌ َﻞ َﻣﺎ ﻳُﻠْ ِﻘﻲ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ﻟِ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض َّواﻟْ َﻘﺎ ِﺳـ َﻴ ِﺔ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ۭ َوا َِّن اﻟ ٰ ّﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ِﺷ َﻘ ٍﺎق ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ ۙ 53
يہ اس لئے کہ شيطانی مالوٹ کو ﷲ ٰ
تعالی ان لوگوں کی آزمائش کا ذريعہ بنا دے جن کے دلوں
ميں بيماری ہے اور جن کے دل سخت ہيں ) (١بيشک ظالم لوگ گہری مخالفت ميں ہيں۔
٥٣۔ ١يعنی شيطان يہ حرکتيں اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراه کرے اور اس کے جال ميں
لوگ پھنس جاتے ہيں جن کے دلوں ميں کفر و نفاق کا روگ ہوتا ہے گناه کرکے ان کے دل
سخت ہو چکے ہوتے ہيں۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 54
َّو ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ َاﻧ َّ ُﻪ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ ُﻴ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻓَ ُﺘ ْﺨﺒ َِﺖ َ ٗهل ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
اهلل ﻟَﻬَﺎ ِد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ٰﱃ ِ َ
اور اس لئے بھی کہ جنہيں علم عطا فرمايا گيا ہے وه يقين کرليں کہ يہ آپ کے رب ہی کی
طرف سے سراسر حق ہی ہے پھر اس پر ايمان الئيں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائيں
) (١يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی ايمان والوں کو راه راست پر رہبری کرنے واال ہے۔
٥٤۔ ١يعنی يہ القائے شيطانی ،جو دراصل اغوائے شيطانی ہے ،اگر اہل مشرکين اور اہل کفر و
شرک کے حق ميں فتنے کا ذريعہ ہے تو دوسری طرف جو علم معرفت کے حال ہيں ،ان کے
ايمان و يقين ميں اضافہ ہو جاتا ہے اور وه سمجھ جاتے ہيں کہ ﷲ کی نازل کرده بات يعنی قرآن
حق ہے۔ جس سے ان کے دل بارگاه ٰالہی ميں جھک جاتے ہيں۔
:٣دنيا ميں بھی اور آخرت ميں بھی دنيا ميں اس طرح کی ان کی راہنمائی حق کی طرف کر ديتا
ہے اور اس کے قبول اور اتباع کی توفيق سے بھی نواز ديتا ہے باطل کی سمجھ بھی ان کو دے
ديتا ہے اور اس سے انہيں بچا بھی ليتا ہے اور آخرت ميں سيدھے راستے کی راہنمائی يہ ہے
کہ انہيں جہنم کے عذاب اليم و عظيم سے بچا کر جنت ميں داخل فرمائے گا اور وہاں اپنی
نعمتوں اور ديدار سے انہيں نوازے گا۔ اللھم اجعلنا منہم
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َا ْو َ ْاي ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ُاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻘ ْ ٍﲓ 55
َو َﻻ ﻳَ َﺰ ُال َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ ِﻣ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ َﺣ ٰ ّﱴ اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ُﻢ َّ
کافر اس وحی ٰالہی ميں ہميشہ شک شبہ ہی کرتے رہيں گے ح ٰتی کہ اچانک ان کے سروں پر
قيامت آجائے يا ان کے پاس اس دن کا عذاب آجائے جو منحوس ہے )(١۔
٥٥۔ ١يَوْ ِم َعقِي ِْم )بانجھ دن( سے مراد قيامت کا دن ہے۔ اسے عقيم اس لئے کہا گيا ہے کہ اس کے
بعد کوئی دن نہيں ہوگا ،جس طرح عقيم اس کو کہا جاتا ہے جس کی اوالد نہ ہو۔ يا اس لئے کہ
کافروں کے لئے اس دن کوئی رحمت نہيں ہوگی ،گويا ان کے لئے خير سے خالی ہوگا۔ جس
طرح باد تند کو ،جو بطور عذاب کے آتی رہی ہے الرﱢ ْي َح ْال َعقِ ْي َم کہا گيا ہے۔ )اِ ْذ اَرْ َس ْلنَا َعلَ ْي ِھ ُم الرﱢ ْي َح
ْال َعقِ ْي َم( 51۔ الذاريات (41:جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھيجی۔ يعنی ايسی ہوا جس ميں کوئی خير
تھی نہ بارش کی نويد
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َاﻟْ ُﻤ ْ ُ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ 56
كل ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِ ّ ٰ ّ ِهلل ۭ َ ْﳛ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
اس دن صرف ﷲ کی بادشاہی ہوگی ) (١وہی ان ميں فيصلے فرمائے گا ،ايمان اور نيک عمل
والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں ميں ہوں گے۔
٥٦۔ ١يعنی دنيا ميں تو عارضی طور پر بطور انعام يا بطور امتحان لوگوں کو بھی بادشاہتيں اور
اختيار و اقتدار مل جاتا ہے ليکن آخرت ميں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختيار نہيں
ہوگا۔ صرف ايک ﷲ کی بادشاہی اور اس کی فرمان روائی ہوگی ،اسی کا مکمل اختيار اور غلبہ
ك يَوْ َم ِٕٮ ِذ ۨ◌ ْال َح ﱡ
ہوگا )اَ ْل ُم ْل ُ
ق لِلرﱠحْ مٰ ِن ۭ◌ َو َكانَ يَوْ ًما َعلَي ْال ٰكفِ ِر ْينَ ع َِس ْي ًرا( 25۔ الفرقان ' (26:بادشاہی
ٰ
اس دن ثابت ہے واسطے رحمان کے اور يہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا ،ﷲ تعالی پوچھے
گا ' آج کس کی بادشاہی ہے؟ ' پھر خود ہی جواب دے گا ' ايک ﷲ غالب کی '۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ ۧ 57
ِٕ
اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری آيتوں کو جھٹاليا ان کے لئے ذليل کرنے والے عذاب ہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎ َﺟ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَﻬ َُﻮ ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِز ِﻗ ْ َﲔ 58
اهلل ُ َّﰒ ﻗُ ِﺘﻠُ ْﻮٓا َا ْو َﻣﺎﺗ ُْﻮا ﻟ َ َ ْﲑ ُزﻗَﳯَّ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِر ْزﻗًﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
اور جن لوگوں نے راه خدا ميں ترک وطن کيا پھر وه شہيد کر ديئے گئے يا اپنی موت مر گئے
تعالی انہيں بہترين رزق عطا فرمائے گا ) (٢بيشک ﷲ ٰ
) (١ﷲ ٰ
تعالی روزی دينے والوں ميں
سب سے بہتر ہے )(٣۔
٥٨۔ ١يعنی اسی ہجرت کی حالت ميں موت آگئی يا شہيد ہوگئے۔
٥٨۔ ٢يعنی جنت کی نعمتيں جو ختم نہ ہونگيں نہ فنا۔
٥٨۔ ٣کيونکہ وه بغير حساب کے ،بغير استحقاق کے اور بغير سوال کے ديتا ہے۔ عالوه ازيں
انسان بھی جو ايک دوسرے کو ديتے ہيں تو اسی کے ديئے ہوئے ميں سے ديتے ہيں۔ اس لئے
اصل رازق وہی ہے۔
اهلل ﻟ َ َﻌ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ 59
ﻟَ ُﻴﺪْ ِﺧﻠَﳯَّ ُ ْﻢ ُّﻣﺪْ ﺧ ًَﻼ ﻳ َّ ْﺮﺿَ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
تعالی ايسی جگہ پہنچائے گا کہ وه اس سے راضی ہوجائيں گے ) (١بيشک ﷲ ٰ
انہيں ﷲ ٰ
تعالی
بردباری ) (٢واال ہے۔
٥٩۔ ١کيونکہ جنت کی نعمتيں ايسی ہونگيں ،جنہيں آج تک نہ کسی آنکھ نے ديکھا ،نہ کسی کان
نے سنا۔ اور ديکھنا سننا تو کجا ،کسی انسان کے دل ميں ان کا وہم و گمان بھی نہيں گزرا ،بھال
ايسی نعمتوں سے بہرا ياب ہو کر کون خوش نہيں ہوگا؟
٥٩۔َ ٢علِيْم وه نيک عمل کرنے والوں کے درجات اور ان کے مراتب استحقاق کو جانتا ہے۔ کفر
و شرک کرنے والوں کی گستاخيوں اور نافرمانيوں کو ديکھتا ہے۔ ليکن ان کا فوری مؤاخذه نہيں
کرتا۔
اهلل ﻟ َ َﻌ ُﻔ ٌّﻮ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر 60
ٰذ ِ َكل ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻋَﺎﻗَ َﺐ ِﺑ ِﻤﺜْﻞِ َﻣﺎ ﻋ ُْﻮ ِﻗ َﺐ ِﺑ ٖﻪ ُ َّﰒ ﺑُ ِﻐ َﻲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ َﻴ ْﻨ ُ َ ﻧ
ﴫ َّ ُﻪ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
بات يہی ہے ) (١اور جس نے بدلہ ليا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کيا گيا تھا پھر اگر اس
سے زيادتی کی جائے تو يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی خود اس کی مدد فرمائے گا ) (٢بيشک ﷲ درگزر کرنے
واال بخشنے واال ہے )(٣
٦٠۔ ١يعنی يہ کہ مہاجرين بطور خاص شہادت يا طبعی موت پر ہم نے جو وعده کيا ہے ،وه
ضرور پورا ہوگا۔
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٦٠۔ ٢کسی نے اگر کسی کے ساتھ کوئی زيادتی کی ہے تو جس سے زيادتی کی گئی ہے ،اسے
بقدر زيادتی بدلہ لينے کا حق ہے۔ ليکن اگر بدلہ لينے کے بعد ،جب کہ ظالم اور مظلوم دونوں
برابر سربرا ہو چکے ہوں ،ظالم ،مظلوم پھر زيادتی کرے تو ﷲ تعا ٰلی اس مظلوم کی ضرور
مدد فرماتا ہے۔ يعنی يہ شبہ نہ ہو کہ مظلوم نے معاف کر دينے کی بجائے بدلہ لے کر غلط کام
کيا ہے ،نہيں ،بلکہ اس کی بھی اجازت ﷲ ہی نے دی ہے ،اس لئے آئنده بھی ﷲ کی مدد کا
مستحق رہے گا۔
٦٠۔ ٣اس ميں پھر معاف کر دينے کی ترغيب دی گئی ہے کہ ﷲ درگزر کرنے واال ہے۔ تم بھی
درگزر سے کام لو۔ ايک دوسرے معنی يہ بھی ہو سکتے ہيں کہ بدلہ لينے ميں۔ جو بقدر ظلم
ظالم ہوگا۔ جتنا ظلم کيا جائے گا ،اس کی اجازت چونکہ ﷲ کی طرف سے ہے ،اس لئے اس پر
مؤاخذه نہيں ہوگا ،بلکہ وه معاف ہے۔ بلکہ اسے ظلم اور سيئہ بطور مشاکلت کے کہا جاتا ہے،
ورنہ انتقام يا بدلہ سرے سے ظلم يا سيئہ ہی نہيں ہے۔
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 61
اهلل ﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ِﰲ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َا َّن ٰ ّ َ
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
يہ اس لئے کہ ﷲ رات کو دن ميں داخل کرتا ہے اور دن کو رات ميں داخل کرتا ہے ) (١بيشک
ﷲ سننے واال ديکھنے واال ہے۔
٦١۔ ١يعنی جو ﷲ اس طرح کام کرنے پر قادر ہے ،وه اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کے جن
بندوں پر ظلم کيا جائے ان کا بدلہ وه ظالموں سے لے۔
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِ ُّﲇ اﻟْ َﻜﺒ ْ ُِﲑ 62
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َا َّن َﻣﺎ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ َو َا َّن ٰ ّ َ
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
يہ سب اس لئے کہ ﷲ ہی حق ہے ) (١اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے ہيں وه باطل ہے
بيشک ﷲ ہی بلندی واال کبريائی واال ہے۔
٦٢۔ ١اس لئے اس کا دين حق ہے ،اس کی عبادت حق ہے اس کے وعدے حق ہيں ،اس کا اپنے
اولياء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے ميں مدد کرنا حق ہے ،وه ﷲ عزوجل اپنی ذات ميں ،اپنی
صفات ميں اور اپنے افعال ميں حق ہے۔

اهلل ﻟ َ ِﻄ ْﻴ ٌﻒ َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ۚ 63
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
ﴬ ًة ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ۡ ﻓَ ُﺘ ْﺼﺒ ُِﺢ ْ َاﻻ ْر ُض ُﻣ ْﺨ َ َّ
اهلل َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے ،پس زمين سر سبز ہو جاتی ہے،
بيشک ﷲ ٰ
تعالی مہربان اور باخبر ہے۔
٦٣۔ ١لَ ِطيْف )باريک بين( ہے ،اس کا علم ہر چھوٹی بﮍی چيز کو محيط ہے يا لطف کرنے واال
يعنی اپنے بندوں کو روزی پہنچانے ميں لطف و کرم سے کام ليتا ہے۔ خَ يْر وه ان باتوں سے
باخبر ہے جن ميں اس کے بندوں کے معامالت کی تدبير اور اصالح ہے۔ يا ان کی ضروريات و
حاجات سے آگاه ہے۔
اهلل ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴﺪُ ۧ 64

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں جو کچھ ہے اسی کا ہے ) (١اور يقينا ً ﷲ وہی ہے بےنياز تعريفوں واال۔
٦٤۔ ١پيدائش کے لحاظ سے بھی ،ملکيت کے اعتبار سے بھی اور تصرف کرنے کے اعتبار
سے بھی۔ اس لئے سب مخلوق اس کی محتاج ہے ،وه کسی کا محتاج نہيں۔ کيونکہ وه غنی
بےنياز ہے۔ اور جو ذات سارے کماالت اور اختيارات کا منبع ہے ،ہر حال ميں تعريف کی
مستحق بھی وہی ہے۔
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اهلل َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َواﻟْ ُﻔ ْ َ
اهلل ِابﻟﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﺮ ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء َا ْن ﺗَ َﻘ َﻊ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
كل َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ۭ َوﻳُ ْﻤ ِﺴ ُﻚ َّ
65
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ہی نے زمين کی تمام چيزيں تمہارے لئے مسخر کر دی ہيں )(١
اور اس کے فرمان سے پانی ميں چلتی ہوئی کشتياں بھی۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ
زمين پر اس کی اجازت کے بغير گر نہ پﮍے ) (٢بيشک ﷲ ٰ
تعالی لوگوں پر شفقت و نرمی
کرنے واال اور مہربان ہے )(٣۔
٦٥۔ً ١
مثال جانور ،نہريں ،درخت اور ديگر بيشمار چيزيں ،جن کے منافع سے انسان بہره ور
اور لذت ياب ہوتا ہے۔
٦٥۔ ٢يعنی اگر وه چاہے تو آسمان زمين پر گر پﮍے ،جس سے زمين پر ہرچيز تباه ہو جائے۔
ہاں قيامت والے دن اس کی مشيت سے آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔
٦٥۔ ٣اس لئے اس نے مذکوره چيزوں کو انسان کے تابع کر ديا ہے اور آسمان کو بھی ان پر
گرنے نہيں ديتا۔ تابع )مسخر( کرنے کا مطلب ہے کہ ان چيزوں سے فائده اٹھانا اس کے لئے
ممکن يا آسان کر ديا گيا ہے۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﺣﻴَ ُ ْﺎﰼ ۡ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺘ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ُ ْﳛ ِﻴ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﻟَ َﻜ ُﻔ ْﻮ ٌر 66
اسی نے تمہيں زندگی بخشی ،پھر وہی تمہيں مار ڈالے گا پھر وہی تمہيں زنده کرے گا ،بيشک
انسان البتہ ناشکرا ہے )(١
٦٦۔ ١يہ بحيثيت جنس کے ہے۔ بعض افراد کا اس ناشکری سے نکل جانا اس کے منافی نہيں،
کيونکہ انسانوں کی اکثريت ميں يہ کفر و جحود پايا جاتا ہے۔
ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ُا َّﻣ ٍﺔ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣﻨ ْ َﺴ ًﲀ ُ ْﱒ انَ ِﺳ ُﻜ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﻼ ﻳُﻨَ ِﺎز ُﻋﻨَّ َﻚ ِﰲ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ َوا ْد ُع ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ۭ ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ َﻌ ٰﲆ ﻫُﺪً ى ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 67
ہر امت کے لئے ہم نے عبادت کا ايک طريقہ مقرر کر ديا ہے ،جسے وه بجا النے والے ہيں
) (١پس انہيں اس امر ميں آپ سے جھگﮍا نہ کرنا چاہيے ) (٢آپ اپنے پروردگار کی طرف
لوگوں کو بالئيے۔ يقينا ً آپ ٹھيک ہدايت پر ہی ہيں )(٣۔
٦٧۔ ١يعنی ہر زمانے ميں ہم نے لوگوں کے لئے ايک شريعت مقرر کی ،جو بعض چيزوں ميں
موسی عليہ السالم کے لئے،
سے ايک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی ،جس طرح تورات ،امت
ٰ
انجيل امت عيسیٰ عليہ السالم کے لئے شريعت تھی اور اب قرآن امت محمديہ کے لئے شريعت
اور ضابطہ حيات ہے۔
٦٧۔ ٢يعنی ﷲ نے آپ کو جو دين اور شريعت عطا کی ہے ،يہ بھی مذکوره اصول کے مطابق
ہی ہے ،ان سابقہ شريعت والوں کو چاہيے کہ اب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی شريعت پر ايمان
لے آئيں ،نہ کہ اس معاملے ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے جھگﮍيں۔
٦٧۔ ٣يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان کے جھگﮍے کی پرواه نہ کريں ،بلکہ ان کو اپنے رب کی
طرف دعوت ديتے رہيں ،کيونکہ اب صراط مستقيم پر صرف آپ ہی گامزن ہيں ،يعنی پچھلی
شريعتيں منسوخ ہوگئی ہيں۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 68
َوا ِْن ٰﺟﺪَ ﻟُ ْﻮكَ ﻓَ ُﻘﻞِ ٰ ّ ُ
پھر بھی اگر يہ لوگ آپ سے الجھنے لگيں تو آپ کہہ ديں کہ تمہارے اعمال سے ﷲ بخوبی
واقف ہے۔
َا ٰ ّ ُهلل َ ْﳛ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﲣ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 69
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بيشک تمہارے سب کے اختالف کا فيصلہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی آپ کرے گا )(١۔
٦٩۔ ١يعنی بيان اور اظہار حجت کے بعد بھی اگر يہ جھگﮍے سے باز نہ آئيں تو ان کا معاملہ
ﷲ کے سپرد کر ديں کہ ﷲ ٰ
تعالی ہی تمہارے اختالفات کا فيصلہ قيامت والے دن فرمائے گا ،پس
اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کيا ہے اور باطل کيا ہے؟ کيونکہ وه اس کے مطابق سب کو
جزا دے گا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِا َّن ٰذ ِ َكل ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ۭ ِا َّن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ٌﲑ 70
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َ ْﲅ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
کيا آپ نے نہيں جانا کہ آسمان و زمين کی ہرچيز ﷲ کے علم ميں ہے۔ يہ سب لکھی ہوئی کتاب
ميں محفوظ ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی پر تو يہ امر بالکل آسان ہے )(١۔
٧٠۔ ١اس ميں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر فرمايا ہے۔ يعنی
اس کی مخلوقات کو جو جو کچھ کرنا تھا ،اس کو علم پہلے سے ہی تھا ،وه ان کو جانتا تھا۔
چنانچہ اس نے اپنے علم سے يہ باتيں پہلے ہی لکھ ديں۔ اور لوگوں کو يہ بات چاہے ،کتنی ہی
مشکل معلوم ہو ،ﷲ کے لئے بالکل آسان ہے۔ يہ وہی تقدير کا مسئلہ ہے ،اس پر ايمان رکھنا
ضروری ہے ،جسے حديث ميں اس طرح بيان فرمايا گيا ' ﷲ ٰ
تعالی آسمان و زمين کی پيدائش
سے پچاس ہزار سال پہلے ،جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا ،مخلوقات کی تقديريں لکھ دی تھيں
)صحيح مسلم( اور سنن کی روايت ہے۔ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' ﷲ ٰ
تعالی نے
سب سے پہلے قلم پيدا فرمايا ،اور اس کو کہا ' لکھ ' اس نے کہا ،کيا لکھوں؟ ﷲ ٰ
تعالی نے
فرمايا ،جو کچھ ہونے واال ہے ،سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے ﷲ کے حکم سے قيامت تک جو
کچھ ہونے واال تھا ،سب لکھ ديا۔ )ابوداؤد کتاب السنۃ(
َوﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳُ َ ِّﲋ ْل ِﺑ ٖﻪ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ َّو َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۭ َو َﻣﺎ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ ﻧ َِّﺼ ْ ٍﲑ 71
اور يہ ﷲ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہيں جس کی کوئی خدائی دليل نازل نہيں ہوئی نہ وه
خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہيں )(١۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہيں۔
٧١۔ ١يعنی ان کے پاس نہ کوئی نقلی دليل ہے ،جسے آسمانی کتاب سے يہ دکھا سکيں ،نہ عقلی
دليل ہے جسے غير ﷲ کی عبادت کے اثبات ميں پيش کر سکيں۔
ِﴩ ِ ّﻣ ْﻦ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ۭ َاﻟﻨَّ ُﺎر ۭ
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﺗَ ْﻌ ِﺮ ُف ِ ْﰲ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻩ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ َﺮ ۭ ﻳَ َﲀد ُْو َن ﻳ َْﺴ ُﻄ ْﻮ َن ِاب َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۭ ﻗُ ْﻞ َاﻓَ ُﺎﻧ َ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ﺑ َ ّ ٍ

اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ۧ 72
َوﻋَﺪَ ﻫَﺎ ٰ ّ ُ
جب ان کے سامنے ہمارے کالم کی کھلی ہوئی آيتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں
کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان ليتے ہيں۔ وه قريب ہوتے ہيں کہ ہماری آيتيں
سنانے والوں پر حملہ کر بيٹھيں (٢) ،کہہ ديجئے کہ کيا ميں تمہيں اس سے بھی زياده بدتر خبر
دوں۔ وه آگ ہے ،جس کا وعده ﷲ نے کافروں سے کر رکھا ہے (٣) ،اور وه بہت ہی بری جگہ
ہے
٧٢۔ ١اپنے ہاتھوں سے دست درازی کرکے يا بد زبانی کے ذريعے سے۔ يعنی مشرکين اور اہل
ضاللت کے لئے ﷲ کی توحيد اور رسالت و قيامت کا بيان ناقابل برداشت ہوتا ہے ،جس کا
اظہار ،ان کے چہرے سے اور بعض دفعہ ہاتھوں اور زبانوں سے ہوتا ہے۔ يہی حال آج کے اہل
بدعت اور گمراه فرقوں کا ہے ،جب ان کی گمراہی ،قرآن و حديث کے دالئل سے واضح کی
جاتی ہے تو ان کا رويہ بھی آيات قرآنی اور دالئل کے مقابلے ميں ايسا ہی ہوتا ہے ،جس کی
وضاحت اس آيت ميں کی گئی ہے )فتح القدير(
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٧٢۔ ٢يعنی ابھی تو آيات ٰالہی سن کر صرف تمہارے چہرے ہی حيران ہوتے ہيں۔ ايک وقت
آئے گا ،اگر تم نے اپنے اس روئيے سے توبہ نہيں کی ،کہ اس سے کہيں زياده بدتر حاالت سے
تمہيں دو چار ہونا پﮍے گا ،اور وه ہے جہنم کی آگ ميں جلنا ،جس کا وعده ﷲ نے اہل کفر و
شرک سے کر رکھا ہے۔
ﴐ َب َﻣﺜ َ ٌﻞ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮا َ ٗهل ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ــــــًﺎ َّﻻ ﻳ َْﺴﺘَﻨْ ِﻘ ُﺬ ْو ُﻩ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ۭ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ُ ِ
اهلل ﻟ َ ْﻦ َّ ْﳜﻠُ ُﻘ ْﻮا ُذ َاب ًاب َّوﻟ َ ِﻮ ا ْﺟﺘَ َﻤ ُﻌ ْﻮا َ ٗهل ۭ َوا ِْن ﻳ َّْﺴﻠُﳢْ ُ ُﻢ ُّاذل َاب ُب ﺷَ ْﻴ ٔ
ﺿَ ُﻌ َﻒ َّ
اﻟﻄﺎ ِﻟ ُﺐ َواﻟْ َﻤ ْﻄﻠُ ْﻮ ُب 73
لوگو! ايک مثال بيان کی جا رہی ہے ،ذرا کان لگا کر سن لو! ﷲ کے سوا جن جن کو تم پکارتے
رہے ہو وه ايک مکھی بھی پيدا نہيں کر سکتے گو سارے کے سارے ہی جمع ہوجائيں(١) ،
بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چيز لے بھاگے تو يہ تو اسے بھی اس سے چھين نہيں سکتے ،بﮍا
بزدل ہے طلب کرنے واال اور بﮍا بزدل ہے ) (٢وه جس سے طلب کيا جا رہا ہے۔
٧٣۔ ١يعنی يہ معبودان باطل ،جن کو تم ،ﷲ کو چھوڑ کر ،مدد کے لئے پکارتے ہو ،يہ سارے
کے سارے جمع ہو کر ايک نہايت حقير سی مخلوق مکھی بھی پيدا کرنا چاہيں ،تو نہيں کر
سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو حاجت روا سمجھو ،تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس
سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ ﷲ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے ،وه صرف پتھر کی
بےجان مورتياں ہيں جو ايک مکھی بھی پيدا نہيں کر سکتيں ہيں۔
٧٣۔ ٢طالب سے مراد ،خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد مکھی يا بعض کے نزديک
طالب سے ،پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے ،حديث قدسی ميں معبود ان باطل کی
بےبسی کا تذکره ان الفاظ ميں ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے کہ اس سے زياده ظالم کون ہوگا جو
ميری طرح پيدا کرنا چاہتا ہے اگر کسی ميں واقع يہ قدرت ہے تو وه ايک ذره يا ايک جو ہی پيدا
کر کے دکھا دے ' )صحيح بخاری(
اهلل ﻟ َ َﻘ ِﻮ ٌّي َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ 74
اهلل َﺣ َّﻖ ﻗَﺪْ ِرﻩٖ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َﻣﺎ ﻗَﺪَ ُروا ٰ ّ َ
انہوں نے ﷲ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی بﮍا ہی زور و قوت
واال اور غالب و زبردست ہے۔
٧٤۔ ١يہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بےبس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شريک قرار دے ليتے
ہيں۔ اگر ان کو ﷲ ٰ
تعالی کی عظمت و جاللت ،اس کی قدرت و طاقت اور اس کی بےپناہی کا
صحيح صحيح اندازه اور علم ہو تو وه کبھی اس کی خدائی ميں کسی کو شريک نہ ٹھہرائيں۔

اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ۚ 75
َا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ ْﺼ َﻄ ِﻔ ْﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ُر ُﺳ ًﻼ َّو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِٕ
فرشتوں ميں سے اور انسانوں ميں سے پيغام پہنچانے والوں کو ﷲ ہی چھانٹ ليتا ہے(١) ،
بيشک ﷲ ٰ
تعالی سننے واال ديکھنے واال ہے )(٢
٧٥۔ ١رسل رسول )فرستاده ،بھيجا ہوا قاصد( کی جمع ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرشتوں سے بھی
رسالت کا يعنی پيغام رسانی کا کام ليا ہے ،جيسے حضرت جبرائيل عليہ السالم کو اپنی وحی
کے لئے منتخب کيا کہ وه رسولوں کے پاس وحی پہنچائيں۔ يا عذاب لے کر قوموں کے پاس
جائيں اور لوگوں ميں سے بھی ،جنہيں چاہا ،رسالت کے لئے چن ليا اور انہيں لوگوں کی ہدايت
و راہنمائی پر مامور فرمايا۔ يہ سب ﷲ کے بندے تھے ،گو منتخب اور چنيده تھے ليکن کسی
کے لئے؟ خدائی اختيارات ميں شرکت کے لئے؟ جس طرح کے بعض لوگوں نے انہيں ﷲ کا
شريک گردان ليا۔ نہيں ،بلکہ صرف ﷲ کا پيغام پہنچانے کے لئے۔
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٧٥۔ ٢وه بندوں کے اقوال سننے واال ہے اور بصير ہے۔ يعنی يہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق
کون ہے؟ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ) َ ٰ ّ
ﷲُ اَ ْعلَ ُم َحي ُ
ْث يَجْ َع ُل ِر َسالَتَهٗ ( 6۔ االنعام((124:
' ' ' اس موقع کو ﷲ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وه اپنی پيغمبری رکھے '
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻬ ُْﻢ ۭ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر 76
وه بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پيچھے ہے ،اور ﷲ ہی کی
طرف سب کام لوٹائے جاتے ہيں )(١۔
٧٦۔ ١جب تمام معامالت کا مرجع ﷲ ہی ہے تو پھر انسان اس کی نافرمانی کرکے کہاں جا سکتا
ہے اور اس کے عذاب سے کيونکر بچ سکتا ہے؟ کيا اس کے لئے يہ بہتر نہيں ہے کہ وه اس
کی اطاعت اور فرماں برداری کا راستہ اختيار کر کے اس کی رضا حاصل کرے؟ چنانچہ اگلی
آيت ميں اس کی صراحت کی جا رہی ہے۔
َـﲑ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 77ڋ}اﻟﺴﺠﺪە{
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ْار َﻛ ُﻌ ْﻮا َو ْاﲭُﺪُ ْوا َوا ْﻋ ُﺒﺪُ ْوا َ ﺑر َّ ُ ْﲂ َواﻓْ َﻌﻠُﻮا اﻟْﺨ ْ َ
اے ايمان والو! رکوع سجده کرتے رہو ) (١اور اپنے پروردگار کی عبادت ميں لگے رہو اور
نيک کام کرتے رہو تاکہ تم کامياب ہو جاؤ )(٢۔
٧٧۔ ١يعنی اس نماز کی پابندی کرو جو شريعت ميں مقرر کی گئی ہے۔ آگے عبادت کا بھی حکم
آرہا ہے۔ جس ميں نماز بھی شامل تھی ،ليکن اس کی اہميت و افضليت کے پيش نظر اس کا
خصوصی حکم ديا۔
٧٧۔ ٢يعنی فالح )کاميابی( ﷲ کی عبادت اور اطاعت يعنی افعال خير اختيار کرنے ميں ہے ،نہ
کہ ﷲ کی عبادت و اطاعت سے گريز کرکے محض مادی اسباب و وسائل کی فراہمی اور
فراوانی ميں ،جيسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہيں۔
َو َﺟﺎ ِﻫﺪُ ْوا ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ َّﻖ ِهجَﺎ ِدﻩٖ ۭ ﻫ َُﻮ ا ْﺟﺘَ ٰﺒ ُ ْ
ﯩﲂ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﰲ ِّادل ْﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮجٍ ۭ ِﻣﻠَّـ َﺔ َا ِﺑ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ۭﻫ َُﻮ َ ٰ ّﲰ ُ ُ
ﯩﲂ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤ ْ َﲔ ڏ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِ ْﰲ ٰﮬ َﺬا ِﻟ َﻴ ُﻜ ْﻮ َن
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َوا ْﻋ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل ۭ ﻫ َُﻮ َﻣ ْﻮ ٰﻟ ُ ْ

ﯩﲂ ۚ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﱃ َو ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟﻨَّ ِﺼ ْ ُﲑ ۧ 78
َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َوﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس ښ ﻓَ َﺎ ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
اور ﷲ کی راه ميں ويسا ہی جہاد کرو جيسے جہاد کا حق ہے ) (١اسی نے تمہيں برگزيده بنايا
ہے اور تم پر دين کے بارے ميں کوئی تنگی نہيں ڈالی ) (٢دين اپنے باپ ابراہيم )) (٣عليہ
السالم( کا قائم رکھو اس ﷲ ) (٤نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس قرآن سے پہلے اور اس
ميں بھی تاکہ پيغمبر تم پر گواه ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواه بن جاؤ ) (٥پس تمہيں
چاہيے کہ نمازيں قائم رکھو اور زکوة ادا کرتے رہو اور ﷲ کو مضبوط تھام لو ،وہی تمہارا ولی
اور مالک ہے۔ پس کيا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا بہتر مددگار ہے۔
٧٨۔ ١اس جہاد سے مراد بعض نے وه جہاد اکبر ليا ہے جو اعالئے کلمۃ ﷲ کے لئے کفار و
مشرکين سے کيا جاتا ہے اور بعض نے ادائے امر ٰالہی کی بجاآوری ،کہ اس ميں بھی نفس
اماره اور شيطان کا مقابلہ کرنا پﮍتا ہے۔ اور بعض نے ہر وه کوشش مراد لی ہے جو حق اور
صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی۔
٧٨۔ ٢يعنی ايسا حکم نہيں ديا گيا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو بلکہ پچھلی شريعتوں کے
بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر ديئے عالوه ازيں بہت سی آسانياں مسلمانوں کو عطا
کر ديں جو پچھلی شريعتوں ميں نہيں تھيں۔
٧٨۔ ٣عرب حضرت اسماعيل عليہ السالم کی اوالد سے تھے ،اس اعتبار سے حضرت ابراہيم
عليہ السالم عربوں کے باپ تھے اور غير عرب بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم کو ايک بزرگ
شخصيت کے طور پر اسی طرح احترام کرتے تھے ،جس طرح بيٹے باپ کا احترام کرتے ہيں،
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اس لئے وه تمام ہی لوگوں کے باپ تھے ،عالوه ازيں پيغمبر اسالم کے )عرب ہونے کے ناطے
سے( حضرت ابراہيم عليہ السالم باپ تھے ،اس لئے امت محمديہ کے بھی باپ ہوئے ،اس لئے
کہا گيا ،يہ دين اسالم ،جسے ﷲ نے تمہارے لئے پسند کيا ہے ،تمہارے باپ ابراہيم عليہ السالم
کا دين ہے ،اسی کی پيروی کرو۔
٧٨۔ ٤مسلم کا مرجع بعض کے نزديک حضرت ابراہيم عليہ السالم ہيں يعنی نزول قرآن سے
پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہيم عليہ السالم ہی نے رکھا ہے اور بعض کے نزديک،
مرجع ﷲ ٰ
تعالی ہے۔ يعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔
٧٨۔ ٥يہ گواہی ،قيامت والے دن ہوگی ،جيسا کہ حديث ميں ہے۔ مالحظہ ہو سوره بقره ،آيت
 ١٤٣کا حاشيہ۔

پاره 18

سورة المؤمنون
)سورة المؤمنون ۔ سوره نمبر  ٢٣۔ تعداد آيات (١١٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﻗَﺪْ َا ْﻓﻠَ َﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۙ Ǻ

يقينا ً ايمان والوں نے فالح حاصل کر لی )(١
١۔ ١فَ َالح کے لغوی معنی ہيں چيرنا ،کاٹنا ،کاشت کار کو فَ َالح کہا جاتا ہے کہ وه زمين کو چير
پھاڑ کر اس ميں بيج بوتا ہے ،شريعت کی نظر ميں کامياب وه ہے جو دنيا ميں ره کر اپنے رب
کو راضی کر لے اور اس کے بدلے ميں آخرت ميں ﷲ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پا
جائے۔ اس کے ساتھ دنيا کی سعادت و کامرانی بھی ميسر آ جائے تو سبحان ﷲ۔ ورنہ اصل
کاميابی تو آخرت ہی کی کاميابی ہے۔ گو دنيا والے اس کے برعکس دنياوی آسائشوں سے بہره
ور کو ہی کامياب سمجھتے ہيں۔ آيت ميں ان مومنوں کو کاميابی کی نويد سنائی گئی ہے جن ميں
ذيل کی صفات ہوں گی۔ ً
مثال اگلی آيات مالحظہ ہوں۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِ ْﰲ َﺻ َﻼﲥِ ِ ْﻢ ٰﺧ ِﺸ ُﻌ ْﻮ َن Ąۙ
جو اپنی نماز ميں خشوع کرتے ہيں )(١
٢۔ُ ١خ ُشوع سے مراد ،قلب کی يکسوئی اور مصروفيت ہے۔ قلبی يکسوئی يہ ہے کہ نماز کی
حالت ميں بہ قصد خياالت اور وسوسوں کے ہجوم سے دل کو محفوظ رکھے اور ﷲ کی عظمت
و جاللت کا نقش اپنے دل پر بٹھا نے کی سعی کرے۔ اعضا و دل کی يکسوئی يہ ہے کہ ادھر
ادھر نہ ديکھے ،کھيل کود نہ کرے ،بالوں اور کپﮍوں کو سنوارنے ميں نہ لگا رہے بلکہ خوف
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و خشيت اور عاجزی کی ايسی کيفيت طاری ہو ،جيسے عام طور پر بادشاه يا کسی بﮍے شخص
کے سامنے ہوتی ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ َﻋ ِﻦ اﻟﻠ َّ ْﻐ ِﻮ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن Ǽۙ
جو لغويات سے منہ موڑ ليتے ہيں )(١
٣۔ ١لَ ْغو ہر وه کام اور ہر وه بات جس کا کوئی فائده نہ ہو يا اس ميں دينی يا دنياوی نقصانات
ہوں،
ان سے پرہيز مطلب ہے ان کی طرف خيال بھی نہ کيا جائے۔ چہ جائيکہ انہيں اختيار يا ان کا
ارتکاب
کيا جائے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِﻟ َّﻠﺰ ٰﻛﻮ ِة ٰﻓ ِﻌﻠُ ْﻮ َن ۙ Ć

جو زکوة ادا کرنے والے ہيں )(١
٤۔ ١اس سے مراد بعض کے نزديک زکوة مفروضہ ہے) ،جس کی تفصيالت يعنی اس کا نصاب
اور زکوة کی شرع مدينہ ميں بتالئی گئی تاہم( اس کا حکم مکے ميں ہی دے ديا گيا تھا اور
بعض کے نزديک ايسے افعال کا اختيار کرنا ہے ،جس سے نفس اور اخالق و کردار کی
پاکيزگی ہو۔
َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُ ْﱒ ِﻟ ُﻔ ُﺮ ْو ِ ِهج ْﻢ ٰﺣ ِﻔ ُﻈ ْﻮ َن ۙ Ĉ

جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہيں۔
ِا َّﻻ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا َزْو ِ ِ
اهج ْﻢ َا ْو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ ْﻢ ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣﻠُ ْﻮ ِﻣ ْ َﲔ ۚ Č

بجز اپنی بيويوں اور ملکيت کی لونڈيوں کے يقينا ً يہ مالمتيوں ميں سے نہيں ہيں۔

ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺑْ َﺘﻐٰﻰ َو َرا ۗ َء ٰذ ِ َكل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻌﺪُ ْو َن ۚ Ċ
ِٕ
جو اس کے سوا کچھ اور چاہيں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہيں )(١
٧۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کی اسالم ميں قطعًا اجازت نہيں اور جنسی خواہش کی تسکين
کے لئے صرف دو ہی جائز طريقے ہيں۔ بيوی سے مباشرت کر کے يا لونڈی سے ہم بستری کر
کے۔ بلکہ اب صرف بيوی ہی اس کام کے لئے ره گئی ہے کيونکہ اصطالحی لونڈی کا وجود فی
الحال ختم ہے جب کبھی حاالت نے دوباره وجود پذير کيا تو بيوی ہی کی طرح اس سے
مباشرت جائز ہوگی۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِ َﻻ ٰﻣ ٰﻨﳤِ ِ ْﻢ َو َﻋﻬْ ِﺪ ِ ْﱒ ٰرﻋ ُْﻮ َن ۙ Ď

جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہيں )(١
٨۔ ١اَ َمانَات سے مراد سونپی ہوئی ڈيوٹی کی ادائيگی ،راز دارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی
حفاظت اور رعايت عہد ميں ﷲ سے کيے ہوئے ميثاق اور بندوں سے کيے عہد و پيماں دونوں
شامل ہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ َﺻﻠَ ٰﻮﲥِ ِ ْﻢ ُﳛَﺎ ِﻓ ُﻈ ْﻮ َن ۘ Ḍ

جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہيں )(١
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٩۔ ١آخر ميں پھر نمازوں کی حفاظت کو فالح کے لئے ضروری قرار ديا ،جس سے نماز کی
اہميت و فضيلت واضح ہے۔ ليکن آج مسلمان کے نزديک دوسرے اعمال صالح کی طرح اس کی
بھی کوئی اہميت سرے سے باقی نہيں ره گئی ہے۔ فانا وان اليہ راجعون

ُاو ٰﻟ ۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻮ ِرﺛُ ْﻮ َن ۙ 10
ِٕ
يہی وارث ہيں۔
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳَ ِﺮﺛُ ْﻮ َن اﻟْ ِﻔ ْﺮد َْو َس ۭ ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 11
جو فردوس کے وارث ہونگے جہاں وه ہميشہ رہيں گے )(١
١١۔ ١ان صفات مذکوره کے حامل مومن ہی فالح ياب ہونگے جو جنت کے وارث يعنی حق دار
ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفردوس ،جو جنت کا ٰ
اعلی حصہ ہے۔ جہاں سے جنت کی نہريں
جاری ہوتی ہيں
)صحيح بخاری ،کتاب الجہاد ،باب درجات المجاہدين ،فی سبيل ﷲ ،وکتاب التوحيد ،باب وکان
عرشہ علی ماء(

َوﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣ ْﻦ ُﺳ ٰﻠـﻠَـ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ ۚ 12
يقينا ً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پيدا کيا )(١
١٢۔ ١مٹی سے پيدا کرنے کا مطلب ،ابو البشر حضرت آدم عليہ السالم کی مٹی سے پيدائش ہے
يا انسان جو خوراک بھی کھاتا ہے وه سب مٹی سے ہی پيدا ہوتی ہيں ،اس اعتبار سے اس نطفے
کی اصل ،جو خلقت
انسانی کا باعث بنتا ہے ،مٹی ہی ہے۔

ُ َّﰒ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻧ ُْﻄ َﻔ ًﺔ ِ ْﰲ ﻗَ َﺮ ٍار َّﻣ ِﻜ ْ ٍﲔ ۠ 13
پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ ميں قرار دے ديا )(١۔
١٣۔ ١محفوظ جگہ سے مراد رحم مادر ہے ،جہاں نو مہينے بچہ بﮍی حفاظت سے رہتا اور
پرورش پاتا ہے۔

ُ َّﰒ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟﻨُّ ْﻄ َﻔ َﺔ ﻋَﻠَ َﻘ ًﺔ ﻓَﺨَـﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟْ َﻌﻠَ َﻘ َﺔ ُﻣﻀْ َﻐ ًﺔ ﻓَﺨَـﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟْ ُﻤﻀْ َﻐ َﺔ ِﻋ ٰﻈ ًﻤﺎ ﻓَ َﻜ َﺴ ْﻮانَ اﻟْ ِﻌ ٰﻈ َﻢ ﻟ َ ْﺤـ ًﻤﺎ ۤ ُ َّﰒ َاﻧْﺸَ ْﺎﻧٰ ُﻪ َﺧﻠْﻘًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ۭﻓَﺘَ ٰﱪَكَ ا ٰ ّ ُهلل َا ْﺣ َﺴ ُﻦ اﻟْﺨٰ ِﻠ ِﻘ ْ َﲔ ۭ 14
پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا ديا ،پھر خون کے لوتھﮍے کو گوشت کا ٹکﮍا کر ديا ،پھر
گوشت کے ٹکﮍے کو ہڈياں بنا ديں ،پھر ہڈيوں کو ہم نے گوشت پہنا ديا ) (١پھر دوسری بناوٹ
ميں اسے پيدا کر ديا ) (٢برکتوں واال ہے وه ﷲ جو سب سے بہترين پيدا کرنے واال ہے )(٣۔
١٤۔ ١اس کی کچھ تفصيل سوره حج ميں گزر چکی ہے۔ يہاں پھر اسے بيان کيا گيا ہے۔ تاہم
وہاں ُمخلﱠقَۃ کا جو ذکر تھا ،يہاں اس کی وضاحتُ ،مضْ غَۃ کو ہڈيوں ميں تبديل کرنے اور ہڈيوں
کو گوشت پہنانے ،سے کر دی ہے۔ ُمضْ غَۃ گوشت کو ہڈيوں سے تبديل کرنے کا مقصد ،انسانی
ڈھانچے کو مضبوط بنيادوں پر کھﮍا کرنا ہے کيونکہ محض گوشت ميں تو کوئی سختی نہيں
ہوتی ،پھر اگر اسے ہڈيوں کا ڈھانچہ ہی رکھا جاتا ،تو انسان ميں وه حس و رعنائی نہ آتی ،جو
ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس لئے ہڈيوں پر ايک خاص تناسب اور مقدار سے گوشت چﮍھا
ديا گيا کہيں کم اور کہيں زياده۔ تاکہ قدو قامت ميں غير موزونيت اور بھدا پن پيدا نہ ہو۔ بلکہ
حسن و جمال کا ايک پيکر اور قدرت کی تخليق کا ايک شاه کار ہو۔ اسی چيز کو قرآن نے ايک
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اال ْن َسانَ فِ ْٓي اَحْ َس ِن تَ ْق ِوي ٍْم( 95۔ التين ' (4:ہم نے
دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا )لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
انسان کو احسن تقويم يعنی بہت اچھی ترکيب يا بہت اچھے ڈھانچے ميں بنايا '
١٤۔ ٢اس سے مراد وه بچہ ہے جو نو مہينے کے بعد ايک خاص شکل و صورت لے کر ماں
کے پيٹ سے باہر آتا ہے اور حرکت و اضطراب کے ساتھ ديکھنے اور سننے اور ذہنی قوتيں
بھی ساتھ ہوتی ہيں۔
١٤۔ ٣خَ الِقِ ْينَ يہاں ان صالحين کے معنی ميں ہے۔ جو خاص خاص مقداروں ميں اشيا کو جوڑ کر
کوئی ايک چيز تيار کرتے ہيں۔ يعنی ان تمام صنعت گروں ميں ،ﷲ جيسا بھی کوئی صنعت گر
ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پيش کر سکے جو ﷲ ٰ
تعالی نے انسانی پيکر کی
صورت ميں پيش کيا ہے۔ پس سب سے زياده خير و برکت واال وه ﷲ ہی ہے ،جو تمام صنعت
کاروں سے بﮍا اور سب سے اچھا صنعت کار ہے۔

ُ َّﰒ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل ﻟ َ َﻤ ِ ّﻴ ُﺘ ْﻮ َن ۙ 15
اس کے بعد پھر تم سب يقينا ً مر جانے والے ہو۔
ُ َّﰒ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﺗُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن 16
پھر قيامت کے دن بالشبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﻓَ ْﻮﻗَ ُ ْﲂ َﺳـ ْﺒ َﻊ َﻃ َﺮا ۗﯨ َﻖ ڰ َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﺨﻠْ ِﻖ ٰﻏ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ 17
ِٕ
ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہيں ) (١اور ہم مخلوقات ميں غافل نہيں ہيں )(٢۔
١٧۔١طرائق ،طريقۃ کی جمع ہے مراد آسمان ہيں عرب ،اوپر تلے چيز کو بھی کہتے ہيں آسمان
بھی اوپر تلے ہيں اس لئے انہيں طرائق کہا۔ يا طريقہ بمعنی راستہ ہے ،آسمان مالئکہ کے آنے
جانے يا ستاروں کی گزرگاه ہے ،اس لئے انہيں طرائق قرار ريا۔
١٧۔ ٢خَ لَق سے مراد مخلوق ہے۔ يعنی آسمانوں کو پيدا کر کے ہم اپنی زمينی مخلوق سے غافل
نہيں ہوگئے بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمين پر گرنے سے محفوظ رکھا ہے تاکہ مخلوق ہالک نہ
ہو۔ يا يہ مطلب ہے کہ مخلوق کی مصلحتوں اور ان کی ضروريات زندگی سے غافل نہيں
ہوگئے بلکہ ہم اس کے انتظام کرتے ہيں )فتح القدير( اور بعض نے يہ مفہوم بيان کيا ہے کہ
زمين سے جو کچھ نکلتا يا داخل ہوتا ،اسی طرح آسمان سے جو اترتا اور چﮍھتا ہے ،سب اس
کے علم ميں ہے اور ہرچيز پر وه نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وه اپنے علم کے لحاظ سے
تمہارے ساتھ ہوتا ہے )ابن کثير(

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ِﺑ َﻘﺪَ ٍر ﻓَ َﺎ ْﺳ َﻜ ٰﻨ ّ ُﻪ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ڰ َواِانَّ ﻋَ ٰﲇ َذﻫَﺎبٍ ِﺑ ٖﻪ ﻟ َ ٰﻘ ِﺪ ُر ْو َن ۚ 18
َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ َّ
ہم ايک صحيح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہيں (١) ،پھر اسے زمين ميں ٹھہرا ديتے ہيں
) (٢اور ہم اس کے لے جانے پر يقينا ً قادر ہيں۔
١٨۔ ١يعنی نہ زياده کہ جس سے تباہی پھيل جائے اور نہ اتنا کم کہ پيداوار اور ديگر ضروريات
کے لئے کافی نہ ہو۔
ً
١٨۔ ٢يعنی يہ انتطام بھی کيا کہ سارا پانی برس کر فورا بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے بلکہ
ہم نے چشموں ،نہروں ،درياؤں اور تاالبوں اور کنوؤں کی شکل ميں اسے محفوظ بھی کيا ،تاکہ
ان ايام ميں جب بارشيں نہ ہوں ،يا ايسے عالقے ميں جہاں بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی
ضرورت زياده ہے ،ان سے پانی حاصل کر ليا جائے۔
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١٨۔ ٣يعنی جس طرح ہم اپنے فضل و کرم سے پانی کا ايسا وسيع انتظام کيا ہے ،وہيں ہم اس
بات پر بھی قادر ہيں کہ پانی کی سطح اتنی نيچی کر ديں کہ تمہارے لئے پانی کا حصول
ناممکن ہو جائے۔

ﻓَ َﺎﻧْﺸَ ْﺎانَ ﻟَ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ ِّﻣ ْﻦ َّ ِﳔ ْﻴﻞٍ َّو َا ْﻋﻨَ ٍﺎب ۘﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَ َﻮا ِﻛ ُﻪ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٌة َّو ِﻣﳯْ َﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ۙ 19
اسی پانی کے ذريعے سے ہم تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پيدا کر ديتے
ہيں ،کہ تمہارے ليے ان ميں بہت سے ميوے ہوتے ہيں انہی ميں سے تم کھاتے بھی ہو )(١
١٩۔ ١يعنی ان باغوں ميں انگور اور کھجور کے عالوه اور بہت سے پھل ہوتے ہيں ،جن سے تم
لذت اندوز ہوتے ہو اور کچھ کھاتے ہو۔
َو َﴭ ََــﺮ ًة َ ْﲣ ُــﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ُﻃ ْﻮ ِر َﺳﻴْﻨَﺎۗ َء ﺗَ ْۢﻨﺒُ ُﺖ ِابدلُّ ﻫ ِْﻦ َو ِﺻ ْﺒﻎ ٍ ِﻟ ّ ْ ٰﻼ ِ ِﳇ ْ َﲔ 20
اور وه درخت جو طور سينا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تيل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لئے
سالن ہے )(١۔
٢٠۔ ١اس سے زيتون کا درخت مراد ہے ،جس کا روغن تيل کے طور پر اور پھل سالن کے
صب ٍْغ ُ،رنگ کہا ہے کيونکہ روٹی ،سالن ميں ڈبو کر ،گويا
طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو ِ
رنگی جاتی ہے۔ طُوْ ِر َس ْينَآ َء )پہاڑ( اور اس کا قرب و جوار خاص طور پر اس کی عمده قسم کی
پيداوار کا عالقہ ہے۔

َوا َِّن ﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﻟ َ ِﻌ ْ َﱪ ًة ۭ ﻧ ُ ْﺴ ِﻘ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮﳖِ َﺎ َوﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٌة َّو ِﻣﳯْ َﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ۙ 21
تمہارے لئے چوپايوں ميں بھی بﮍی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پيٹوں ميں سے ہم تمہيں دودھ
پالتے ہيں اور بھی بہت سے نفع تمہارے لئے ان ميں ہيں ان ميں سے بعض کو تم کھاتے بھی
ہو۔
َوﻋَﻠَﳱْ َﺎ َوﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻔ ْ ِ

كل ُ ْﲢ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۧ 22
اور ان پر اور کشتيوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو )(١
٢٢۔ ١يعنی رب کی ان نعمتوں سے تم فيض ياب ہوتے ہو ،کيا وه اس الئق کہ تم اس کا شکر ادا
کرو اور
صرف اسی ايک کی عبادت اور اطاعت کرو۔
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 23
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻓَ َﻘﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
يقينا ً ہم نے نوح )عليہ السالم( کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھيجا ،اس نے کہا کہ اے
ميری قوم کے لوگو! ﷲ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ،کيا تم )اس
سے( نہيں ڈرتے۔
اهلل َ َﻻ ْﻧ َﺰ َل َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ًﺔ ښ َّﻣﺎ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ِﺑﮭ َٰﺬا ِ ْ ٓﰲ ٰا َابۗﯨﻨَﺎ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 24ۚ
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُ ُ ْﲂ ۙ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﻳ َّ َﺘﻔَﻀَّ َﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ َوﻟَ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﻓَ َﻘﺎ َل اﻟْ َﻤﻠَ ُﺆا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ َﻣﺎ ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
ِٕ
ِٕ
اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ ديا کہ يہ تو تم جيسا ہی انسان ہے ،يہ تم پر
فضيلت اور بﮍائی حاصل کرنا چاہتا ہے ) (١اگر ﷲ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا
) (٢ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے ميں سنا ہی نہيں )(٣
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٢٤۔ ١يعنی يہ تو تمہارے جيسا ہی انسان ہے ،يہ کس طرح نبی اور رسول ہو سکتا ہے؟ اور اگر
ٰ
دعوی کر رہا ہے تو اصل مقصد اس سے تم پر فضيلت اور بہتری حاصل
يہ نبوت و رسالت کا
کرنا ہے۔
٢٤۔ ٢اور اگر واقع ﷲ اپنے رسول کے ذريعہ سے ہميں يہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت کے
الئق صرف وہی ہے ،تو وه کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھيجتا نہ کہ کسی انسان کو ،وه ہميں آ
کر توحيد کا مسئلہ سمجھاتا۔
٢٤۔ ٣يعنی اس کی دعوت توحيد ،ايک نرالی دعوت ہے ،اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں
کے زمانے ميں تو يہ سنی ہی نہيں۔
ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ َر ُﺟ ٌﻞ ِﺑ ٖﻪ ﺟِ ﻨ َّ ٌﺔ ﻓَ َ َﱰﺑ َّ ُﺼ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ َﺣ ٰ ّﱴ ِﺣ ْ ٍﲔ 25
يقينا ً اس شخص کو جنون ہے ،پس تم اسے ايک وقت مقرر تک ڈھيل دو )(١۔
٢٥۔ ١يہ ہميں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے ،بيوقوف اور کم
عقل سمجھتا
اور کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ يہ خود ہی ديوانہ ہے اسے ايک وقت تک ڈھيل دو ،موت کے
ساتھ ہی اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی يا ممکن ہے اس کی ديوانگی ختم ہو جائے اور اس
دعوت کو ترک کر دے۔
ْــﴫ ِ ْﱐ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮ ِن 26
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب اﻧ ُ ْ
نوح )عليہ السالم( نے دعا کی اے ميرے رب ان کو جھٹالنے پر تو ميری مدد کر )(١
َعاربﱠہ ،اَنﱢ ْی
٢٦۔ ١ساڑھے نو سو سال کی تبليغ و دعوت کے بعد ،باآلخر رب سے دعا کی) ،فد َ
َصرُ( )القمر  ' (١٠نوح عليہ السالم نے رب سے دعا کی ،ميں مغلوب اور کمزور ہوں
َم ْغلُوْ ب فَا ْنت ِ
ٰ
ميری مدد کر ' ﷲ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور حکم ديا کہ ميری نگرانی اور ہدايت کے
مطابق کشتی تيار کرو۔
كل ِ َاب ْﻋ ُﻴ ِﻨﻨَﺎ َو َو ْﺣ ِﻴﻨَﺎ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮانَ َوﻓَ َﺎر اﻟﺘَّﻨُّ ْﻮ ُر ۙ ﻓَ ْﺎﺳ ُ ْ
ﰻ َز ْو َﺟ ْ ِﲔ اﺛْﻨَ ْ ِﲔ َو َاﻫ َ َ
ﻓَ َﺎ ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َا ِن ْاﺻﻨَﻊ ِ اﻟْ ُﻔ ْ َ
كل ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ٍّ
ْكل ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﺳـ َﺒ َﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۚ َو َﻻ
ُﲣَﺎ ِﻃ ْﺒ ِ ْﲏ ِﰲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ۚ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣﻐ َْﺮﻗُ ْﻮ َن 27
تو ہم نے ان کی طرف وحی بھيجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق
ايک کشتی بنا جب ہمارا حکم آجائے ) (١اور تنور ابل پﮍے ) (٢تو تو ہر قسم کا ايک ايک جوڑا
اس ميں رکھ لے ) (٣اور اپنے اہل کو بھی ،مگر ان ميں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے
گزر چکی ہے ) (٤خبردار جن لوگوں نے ظلم کيا ان کے بارے ميں مجھ سے کچھ کالم نہ کرنا
وه تو سب ڈبوئے جائيں گے )(٥۔
٢٧۔ ١يعنی ان کی ہالکت کا حکم آ جائے۔
٢٧۔ ٢تنور پر حاشيہ سوره ہود ميں گزر چکا ہے کہ صحيح بات يہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے
ہاں کا معروف تنور نہيں ،جس ميں روٹی پکائی جاتی ہے ،بلکہ روئے زمين سے مراد ہے
ساری زمين ہی چشمے ميں تبديل ہوگئی۔ نيچے زمين سے پانی چشموں کی طرح ابل پﮍا۔ نوح
عليہ السالم کو ہدايت جاری ہے کہ جب پانی زمين سے ابل پﮍے۔
٢٧۔ ٣يعنی حيوانات ،نباتات اور ثمرات ہر ايک ميں سے ايک ايک جوڑا )نر ماده( کشتی ميں
رکھ لے تاکہ سب کی نسل باقی رہے۔
٢٧۔ ٤يعنی جن کی ہالکت کا فيصلہ ،ان کے کفر و طغيان کی وجہ سے ہو چکا ہے ،جيسے
زوجہ نوح عليہ السالم اور انکا پسر۔
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٢٧۔ ٥يعنی جب عذاب کا آغاز ہو جائے تو ان ظالموں ميں سے کسی پر رحم کھانے کی
ضرورت نہيں ہے کہ تو کسی کی سفارش کرنی شروع کر دے۔ کيونکہ ان کے غرق کرنے کا
قطعی فيصلہ کيا جا چکا ہے۔
كل ﻓَ ُﻘﻞِ اﻟْـ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َ ٰ ّﳒﯩﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
ﻓَ ِﺎ َذا ا ْﺳـ َﺘ َﻮﻳْ َﺖ َاﻧ َْﺖ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ َﻌ َﻚ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻔ ْ ِ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 28
جب تو اور تيرے ساتھی کشتی پر باطمينان بيٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعريف ﷲ کے لئے ہی ہے
جس نے ہميں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔
َوﻗُ ْﻞ َّر ِ ّب َا ْﻧ ِﺰﻟْ ِ ْﲏ ُﻣ ْ َﲋ ًﻻ ُّﻣ ٰ َﱪ ًﰷ َّو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ ُﻤ ْ ِ ِﲋﻟ ْ َﲔ 29
اور کہنا کہ اے ميرے رب! ) (١مجھے بابرکت اتارنا اتار اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں ميں
)(٢۔
٢٩۔ ١کشتی ميں بيٹھ کر ﷲ کا شکر ادا کرنا کہ ان ظالموں کو باآلخر غرق کر کے ،ان سے
نجات عطا فرمائی اور کشتی کے خيرو عافيت کے ساتھ کنارے پر لگنے کی دعا کرنا ) َوقُلْ رﱠبﱢ
اَ ْن ِز ْلنِ ْي ُم ْن ً
زَال ﱡم ٰب َر ًكا ﱠواَ ْنتَ َخ ْي ُر ْال ُم ْن ِزلِ ْينَ ( 23۔ المومنون(29:
ﷲٰ
ٰ
ﷲُ اَ ْکبَرْ ّ ،
٢٩۔ ٢نبی صلی ﷲ عليہ وسلم ،سواری پر بيٹھتے وقت يہ دعا پﮍھا کرتے تھے۔ ّ
اَ ْکبَرْ ،
ٰ
)وتَـقُوْ لُوْ ا ُسب ْٰحنَ الﱠ ِذيْ َس ﱠخــ َر لَنَا ٰھ َذا َو َما ُكنﱠا لَهٗ ُم ْق ِرنِ ْينَ ( 43۔ الزخرف(13:
ا ّ ُ اَ ْکبَرْ َ
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ َّوا ِْن ُﻛﻨَّﺎ ﻟ َ ُﻤ ْﺒ َﺘ ِﻠ ْ َﲔ 30
يقينا ً اس ميں بﮍی بﮍی نشانياں ہيں ) (١اور ہم بيشک آزمائش کرنے والے ہيں )(٢۔
٣٠۔ ١يعنی اس سرگزشت نوح عليہ السالم ميں اہل ايمان کو نجات اور کفروں کو ہالک کر ديا
گيا ،نشانياں ہيں اس امر پر کہ انبياء جو کچھ ﷲ کی طرف سے لے کر آتے ہيں ،ان ميں وه
سچے ہوتے ہيں۔ نيز يہ کہ ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر اور کشمکش حق و باطل ميں ہر بات سے
آگاه ہے اور وقت آنے پر اس کا نوٹس ليتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ
اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہيں سکتا۔
٣٠۔ ٢اور ہم انبياء و رسل کے ذريعے سے يہ آزمائش کرتے رہے ہيں۔
ُ َّﰒ َاﻧْﺸَ ْﺎانَ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ﻗَ ْﺮانً ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ۚ 31

پھر ان کے بعد ہم نے ايک اور امت پيدا کی )(١
٣١۔ ١اکثر مفسرين کے نزديک قوم نوح کے بعد ،جس قوم کو ﷲ نے پيدا فرمايا اور ان ميں
رسول بھيجا ،وه قوم عاد ہے کيونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشين کے طور پر عاد ہی
کا ذکر کيا گيا ہے۔ بعض کے نزديک يہ قوم ثمود ہے کيونکہ آگے چل کر ان کی ہالکت کے ذکر
ميں کہا گيا کہ زبردست چيخ نے ان کو پکﮍ ليا ،اور يہ عذاب قوم ثمود پر آيا تھا۔ بعض کے
نزديک يہ حضرت شعيب عليہ السالم کی قوم اہل ميں ہيں کہ ان کی ہالکت بھی چيخ کے ذريعے
سے ہوئی تھی۔
اهلل َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ُﲑ ٗﻩ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۧ 32

ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َا ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
پھر ان ميں خود ان ميں سے )ہی( رسول بھی بھيجا ) (١کہ تم سب ﷲ کی عبادت کرو اس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہيں ) (٢تم کيوں نہيں ڈرتے؟
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٣٢۔ ١يہ رسول بھی ہم نے انہی ميں سے بھيجا ،جس کی نشو و نما ان کے درميان ہی ہوئی
تھی ،جس کو وه اچھی طرح پہچانتے تھے ،اس کے خاندان ،مکان اور جائے پيدائش ہرچيز سے
واقف تھے۔
٣٢۔ ٢اس نے آ کر سب سے پہلے وہی توحيد کی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت و تبليغ کا
سرنامہ رہی۔
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُ ُ ْﲂ ۙ َ ْاي ُ ُ
ﴩﺑ ُ ْﻮ َن
َوﻗَﺎ َل اﻟْ َﻤ َ ُﻼ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ِﻪ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِﺑ ِﻠ َﻘﺎۗ ِء ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو َا ْﺗ َﺮﻓْﳯٰ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۙ َﻣﺎ ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
َﴩ ُب ِﻣ َّﻤﺎ ﺗ َ ْ َ
ﰻ ِﻣ َّﻤﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ِﻣ ْﻨ ُﻪ َوﻳ ْ َ
33۽
اور سردار قوم ) (١نے جواب ديا ،جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی مالقات کو جھٹالتے تھے
اور ہم نے انہيں دنياوی زندگی ميں خوشحال کر رکھا تھا ) (٢کہ يہ تو تم جيسا ہی انسان ہے،
تمہاری ہی خوراک يہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پينے کا پانی ہی يہ بھی پيتا ہے )(٣۔
٣٣۔ ١يہ سردار قوم ہی ہر دور ميں انبياء و رسل اور اہل حق کو جھٹالتے ہيں ،جس کی وجہ
سے قوم کی اکثريت ايمان النے سے محروم رہتی۔ کيونکہ يہ نہايت با اثر لوگ ہوتے تھے ،قوم
انہيں کے پيچھے چلنے والی ہوتی تھی۔
٣٣۔ ٢يعنی عقيده آخرت پر عدم ايمان اور دنياوی آسائشوں کی فروانی ،يہ دو بنيادی سبب تھے،
اپنے رسول پر ايمان نہ النے کے۔ آج بھی باطل انہيں اسباب کی بنا پر اہل حق کی مخالفت اور
دعوت حق سے گريز کرتے ہيں۔
٣٣۔ ٣چنانچہ انہوں نے يہ کہہ کر انکار کر ديا کہ يہ تو ہماری ہی طرح کھاتا پيتا ہے۔ يہ ﷲ کا
رسول کس طرح ہو سکتا ہے؟جيسے آج بھی بہت سے مدعيان اسالم کے ليے رسول کی بشريت
کا تسليم کرنا نہايت گراں ہے۔

ﴪ ْو َن ۙ 34
َﴩا ِ ّﻣﺜْﻠَ ُ ْﲂ ۙ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ِا ًذا ﻟَّﺨٰ ِ ُ
َوﻟَﯩ ْﻦ َا َﻃ ْﻌ ُ ْﱲ ﺑ َ ً
ِٕ
اگر تم نے اپنے جيسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بيشک تم سخت خسارے والے ہو )(١۔
٣٤۔ ١وه خساره ہی ہے کہ اپنے ہی جيسے انسان کو رسول مان کر تم اس کی فضيلت و برتری
کو تسليم کر لو گے ،جب کہ ايک بشر ،دوسرے بشر سے افضل کيوں کر ہو سکتا ہے۔ يہی وه
مغالطہ ہے جو مکرين بشريت رسول کے دماغوں ميں رہا۔ حاالنکہ ﷲ ٰ
تعالی جس بشر کو
رسالت کے ليے چن ليتا ہے تو وه اس وحی رسالت کی وجہ سے دوسرے تمام غير نبی انسانوں
سے شرف و فضل ميں بہت باال اور نہايت ارفع ہو جاتا ہے۔
ْــﺮ ُﺟ ْﻮ َن 35۽
َاﻳ َ ِﻌﺪُ ُ ْﰼ َاﻧ َّ ُ ْﲂ ِا َذا ِﻣ ُّ ْﱲ َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗُ َﺮ ًااب َّو ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َاﻧ َّ ُ ْﲂ ُّﻣﺨ َ
کيا يہ تمہيں اس بات کا وعده کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی ره جاؤ گے تو تم
پھر زنده کيے جاؤ گے۔
ﺎت ِﻟ َﻤﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن 36۽
ﺎت َﻫﳱْ َ َ
َﻫﳱْ َ َ
نہيں نہيں دور اور بہت دور ہے وه جس کا تم وعده ديے جاتے ہو )(١۔
ھيھات ،جس کے معنی دور کے ہيں ،دو مرتبہ تاکيد کے ليے ہے۔
ﱓ ِا َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻧ َ ُﻤ ْﻮ ُت َو َ ْﳓ َﻴﺎ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛِ ْ َﲔ 37۽
ِا ْن ِ َ
)زندگی( تو صرف دنيا کی زندگی ہے ہم مرتے جيتے رہتے ہيں اور يہ نہيں کہ ہم اٹھائے جائيں
گے۔
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ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ َر ُﺟ ُ ۨﻞ اﻓْ َﱰٰى ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َّو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ َ ٗهل ِﺑ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 38
يہ تو بس ايسا شخص ہے جس نے ﷲ پر جھوٹ )بہتان( باندھ ليا ہے (١) ،ہم تو اس پر ايمان
النے والے نہيں ہيں۔
٣٨۔ ١يعنی دوباره زنده ہونے کا وعده ،يہ ايک نرا جھوٹہے جو يہ شخص ﷲ پر باندھ رہا ہے۔
ْﴫ ِ ْﱐ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮ ِن 39
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب اﻧ ُ ْ
نبی نے دعا کی کہ پروردگار! ان کے جھٹالنے پر ميری مدد کر )(١
ٰ
٣٩۔  ١باآلخر ،حضرت نوح عليہ السالم کی طرح ،اس پيغمبر نے بھی بارگاه الہی ميں ،مدد کے
لئے ،دست دعا دراز کر ديا۔

ﻗَﺎ َل َ َّﲻﺎ ﻗَ ِﻠ ْﻴﻞٍ ﻟ َّ ُﻴ ْﺼ ِﺒ ُﺤ َّﻦ ﻧٰ ِﺪ ِﻣ ْ َﲔ ۚ 40
جواب مال کہ يہ تو بہت ہی جلد اپنے کيے پر پچھتانے لگيں گے )(١
٤٠۔١عما ميں ما زائد ہے جو مجرور کے درميان ،قلت زمان کی تاکيد کے ليے آيا ہے جيسے
)فبما رحمتہ من ﷲ( ميں ما زائد ہے يعنی بہت جلد عذاب آنا ہے جس پر يہ پچھتائيں گے۔ ليکن
اس وقت يہ پچھتاوا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ يعنی بہت جلد عذاب آنے واال ہے ،جس پر يہ
پچھتائيں گے۔ ليکن اس وقت يہ پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ ُﺔ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻓَ َﺠ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ ﻏُﺜَﺎۗ ًء ۚ ﻓَ ُﺒ ْﻌﺪً ا ِﻟّﻠْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 41
ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّ
باآلخر عدل کے تقاضے کے مطابق چيخ ) (١نے پکﮍ ليا اور ہم نے انہيں کوڑا کرکٹ کر ڈاال
) (٢پس ظالموں کے لئے دوری ہو۔
٤١۔ ١يہ چيخ کہتے ہيں کہ حضرت جبرائيل عليہ السالم کی چيخ تھی ،بعض کہتے ہيں کہ
ويسے ہی سخت چيخ تھی ،جس کے ساتھ باد صر صر بھی تھی۔ دونوں نے مل کر ان کو چشم
زدن ميں فنا کے گھاٹ اتار ديا۔
٤١۔ُ ٢غ ْثآ َء اس کوڑے کرکٹ کو کہتے ہيں جو سيالبی پانی کے ساتھ ہوتا ہے ،جس ميں
درختوں کے پتے ،خشک تنے ،تنکے اور اسی طرح کی چيزيں ہوتی ہيں۔ جب پانی کا زور ختم
ہو جاتا ہے ،تو خشک ہو کر بيکار پﮍے ہوتے ہيں ،يہی حال ان منکرين اور متکبرين کا ہوا۔
ُ َّﰒ َاﻧْﺸَ ْﺎانَ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ُﻗ ُﺮ ْوانً ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ 42ۭ
ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتيں پيدا کيں )(١
٤٢۔ ١اس سے مراد حضرت صالح ،حضرت لوط اور حضرت شعيب عليہم السالم کی قوميں
ہيں ،کيونکہ سوره اعراف اور سوره ہود ميں اسی ترتيب سے ان کے واقعات بيان کئے گئے
ہيں۔ بعض کے نزديک بنو اسرائيل مراد ہيں۔ قرون ،قرن کی جمع ہے اور يہاں بمعنی امت
استعمال ہوا ہے۔

َﻣﺎ ﺗ َ ْﺴـﺒ ُِﻖ ِﻣ ْﻦ ُا َّﻣ ٍﺔ َا َﺟﻠَﻬَﺎ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ُﺮ ْو َن ۭ 43
نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقره سے آگے بﮍھی اور نہ پيچھے رہی )(١
٤٣۔ ١يعنی سب امتيں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح ،جب ان کی ہالکت کا وقت آيا تو تباه اور
برباد ہوگئيں ،ايک لمحہ آگے پيچھے نہ ہوئيں۔ جيسے فرمايا ( ۭ◌اِ َذا َجا ۗ◌ َء اَ َجلُھُ ْم فَ َال يَ ْستَاْ ِخرُوْ نَ
َسا َعةً ﱠو َال يَ ْستَ ْق ِد ُموْ نَ ( 10۔يونس(49:
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ُ َّﰒ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ﺗ ْ ََﱰا ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُا َّﻣ ًﺔ َّر ُﺳ ْﻮﻟُﻬَﺎ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ ْﻌﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ َّو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َا َﺣﺎ ِدﻳْ َﺚ ۚ ﻓَ ُﺒ ْﻌﺪً ا ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 44
پھر ہم نے لگاتار رسول بھيجے ) (١جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آيا اس نے
جھٹاليا ،پس ہم نے ايک کو دوسرے کے پيچھے لگا ديا ) (٢اور انہيں افسانہ ) (٣بنا ديا۔ ان
لوگوں کو دوری ہے جو ايمان قبول نہيں کرتے۔
٤٤۔ ١نَ ْت َرا کے معنی ہيں۔ يکے بعد ديگرے ،متواتر لگا تار۔
٤٤۔ ٢ہالکت اور بربادی ميں۔ يعنی جس طرح يکے بعد ديگرے رسول آئے ،اسی طرح رسالت
کے جھٹالنے پر يہ قوميں يکے بعد ديگرے ،عذاب سے دو چار ہو کر ہست و نيست ہوتی رہيں۔
احي ُ
ْث
َاجيْبُ  ،اُ ْعجُوبَۃً کی جمع ہے )تعجب انگيز چيز يا بات( اسی طرح اَ َح ِ
٤٤۔ ٣جس طرح اَع ِ
اُحْ ُدوْ ثَۃًکی جمع ہے بمعنی مشہور معروف مخلو قات کے واقعات اور قصص۔

ُ َّﰒ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو َاﺧَﺎ ُﻩ ﻫ ُٰﺮ ْو َن ڏ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۙ 45
موسی )عليہ السالم( کو اور اس کے بھائی ہارون )عليہ السالم( کو اپنی آيتوں اور
پھر ہم نے
ٰ
کھلی دليل ) (١کے ساتھ بھيجا۔
٤٥۔ ١آيات سے مراد وه نو آيات ہيں ،جن کا ذکر سوره اعراف ميں ہے ،جن کی وضاحت گزر
ان ُمبِي ٍْن سے مراد واضح اور پختہ دليل ہے ،جس کا کوئی جواب فرعون اور
چکی ہے اور س ُْلطَ ٍ
اس کے درباريوں سے نہ بن پﮍا۔

ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼﯨ ٖﻪ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻜ َﱪ ُْوا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻋَﺎ ِﻟ ْ َﲔ ۚ 46
ِٕ
فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف ،پس انہوں نے تکبر کيا اور تھے ہی وه سرکش لوگ
)(١۔
٤٦۔ ١استکبار اور اپنے کو بﮍا سمجھنا ،اس کی بنيادی وجہ بھی وہی عقيده آخرت سے انکار
اور اسباب دنيا کی فروانی ہی تھی ،جس کا ذکر پچھلی قوموں کے واقعات ميں گزرا۔

ﴩْﻳ ِﻦ ِﻣﺜْ ِﻠﻨَﺎ َوﻗَ ْﻮ ُﻣﻬُ َﻤﺎ ﻟَﻨَﺎ ٰﻋﺒِﺪُ ْو َن ۚ 47
ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ ِﻟﺒَ َ َ
کہنے لگے کہ کيا ہم اپنے جيسے دو شخصوں پر ايمان الئيں؟ حاالنکہ خود ان کی قوم )بھی(
ہمارے ماتحت ) (١ہے۔
موسی و ہارون عليہما السالم کی بشريت ہی
يہاں بھی انکار کے ليے دليل انہوں نے حضرت
ٰ
پيش کی اور اسی بشريت کی تاکيد کے ليے انہوں نے کہا کہ يہ دونوں اسی قوم کے افراد ہيں
جو ہماری غالم ہے۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُ َﳘﺎ ﻓَ َﲀﻧ ُْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﻬْﻠَ ِﻜ ْ َﲔ 48
پس انہوں نے دونوں کو جھٹاليا آخر وه بھی ہالک شده لوگوں ميں مل گئے۔
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻟَ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن 49
موسی )عليہ السالم( کو کتاب )بھی( دی کہ لوگ راه راست پر آجائيں )(١۔
ہم نے
ٰ
٤٩۔ ١امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ حضرت موسیٰ عليہ السالم کو تورات ،فرعون اور اس کی
قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی۔ اور نزول تورات کے بعد ﷲ نے کسی قوم کو عذاب عام
سے ہالک نہيں کيا۔ بلکہ مومنوں کو حکم ديا جاتا رہا کہ وه کافروں سے جہاد کريں۔
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َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ا ْﺑ َﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َو ُا َّﻣ ٗ ٓﻪ ٰاﻳ َ ًﺔ َّو ٰا َو ْﻳﳯٰ ُ َﻤﺎ ٓ ِا ٰﱃ َرﺑْ َﻮ ٍة َذ ِات ﻗَ َﺮ ٍار َّو َﻣ ِﻌ ْ ٍﲔ ۧ 50
ہم نے ابن مريم اور اس کی والده کو ايک نشانی بنايا ) (١اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی
اور جاری پانی ) (٢والی جگہ ميں پناه دی۔
عيسی عليہ السالم کی والدت بغير باپ کے ہوئی ،جو رب کی قدرت کی
٥٠۔ ١کيونکہ حضرت
ٰ
ايک نشانی ہے ،جس طرح آدم عليہ السالم کو بغير ماں باپ کے اور ہوا کو بغير ماده کے
حضرت آدم عليہ السالم سے اور ديگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پيدا کرنا اس کی
نشانيوں ميں سے ہے۔
٥٠۔َ ٢رب َْو ٍة )بلند جگہ( سے بيت المقدس اور َم ِعي ٍْن )چشمہ جاری( سے وه چشمہ مراد ہے جو
عيسی عليہ السالم کے وقت ﷲ نے بطور معجزه ،حضرت مريم
ايک قول کے مطابق والدت
ٰ
کے پيروں کے نيچے سے جاری فرمايا تھا۔ جيسا سوره مريم ميں گزرا۔
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َو ْ َ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ َﻦ َّ

اﲻﻠُ ْﻮا َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ۭ ِا ِ ّ ْﱏ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ۭ 51
اے پيغمبر! حالل چيزيں کھاؤ اور نيک عمل کرو ) (١تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے ميں
بخوبی واقف ہوں۔
٥١۔ِ ١طيﱢ ٰبت سے مراد پاکيزه اور لذت بخش چيزيں ہيں ،بعض نے اس کا ترجمہ حالل چيزيں
کيا ہے۔
دونوں ہی اپنی جگہ صحيح ہيں کيونکہ ہر پاکيزه چيز ﷲ نے حالل کر دی ہے اور ہر حالل چيز
پاکيزه اور لذت بخش ہے۔ خبائث کو ﷲ نے اس لئے حرام کيا ہے کہ وه اثرات و نتائج کے لحاظ
سے پاکيزه نہيں ہيں۔ حالل روزی کے ساتھ عمل صالح کی تاکيد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا
آپس ميں گہرا تعلق ہے اور يہ ايک دوسر کے معاون ہيں۔ اسی لئے ﷲ نے تمام پيغمبروں کو ان
دونوں باتوں کا حکم ديا۔ چنانچہ تمام پيغمبر محنت کر کے حالل روزی کمانے اور کھانے کا
اہتمام کرتے رہے ،جس طرح حضرت داؤد عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے 'کہ وه اپنے ہاتھ
کی کمائی سے کھاتے تھے ' اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' ہر نبی نے بکرياں چرائی
ہيں ،ميں بھی اہل مکہ کی بکرياں چند سکوں کے عوض چراتا رہا )صحيح بخاری(
َوا َِّن ٰﻫ ِﺬﻩٖ ٓ ُا َّﻣ ُﺘ ُ ْﲂ ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة َّو َاانَ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻓَﺎﺗ َّـ ُﻘ ْﻮ ِن 52
يقينا ً تمہارا يہ دين ايک ہی دين ہے ) (١اور ميں ہی تم سب کا رب ہوں ،پس تم مجھ سے ڈرتے
رہو۔
ُ
٥٢۔ ١ا ﱠمۃ سے مراد دين ہے ،اور ايک ہونے کا مطلب يہ ہے کہ سب انبياء نے ايک ﷲ کی
عبادت ہی کی دعوت پيش کی ہے۔ ليکن لوگ دين توحيد چھوڑ کر الگ الگ فرقوں ميں بٹ گئے
اور ہر گروه اپنے عقيده و عمل پر خوش ہے ،چاہے وه حق سے کتنا بھی دور ہو۔
ﻓَﺘَ َﻘ َّﻄ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ ُ ْﱒ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ُزﺑُ ًﺮا ۭ ُ ُّ
ﰻ ِﺣ ْﺰبٍ ِﺑ َﻤﺎ َ َدلﳞْ ِ ْﻢ ﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮ َن 53
پھر انہوں نے خود )ہی( اپنے امر )دين( کے آپس ميں ٹکﮍے ٹکﮍے کر لئے ،ہر گروه جو کچھ
اس کے پاس ہے اس پر اترا رہا ہے۔
ﻓَ َﺬ ْر ُ ْﱒ ِ ْﰲ َ ْﲽ َﺮﲥِ ِ ْﻢ َﺣ ٰ ّﱴ ِﺣ ْ ٍﲔ 54
پس آپ )بھی( انہيں انکی غفلت ميں ہی کچھ مدت پﮍا رہنے ديں۔ )(٢
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٥٤۔ ١گمراہی کی تاريکياں بھی اتنی گمبھير ہوتی ہيں کہ اس ميں گھرے ہوئے انسان کی نظروں
سے حق اوجھل ہی رہتا ہے ُعمرة ،حيرت ،غفلت اور ضاللت ہے۔ آيت ميں بطور دھمکی ان کو
چھوڑنے کا
حکم ہے ،مقصود وعظ و نصيحت سے روکنا نہيں ہے۔

َا َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻧ ُ ِﻤﺪُّ ُ ْﱒ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َّﻣﺎلٍ َّوﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ ۙ 55
کيا يہ )يوں( سمجھ بيٹھے ہيں؟ کہ ہم جو بھی ان کے مال و اوالد بﮍھا رہے ہيں۔
ﻧ ُ َﺴ ِﺎر ُع ﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ اﻟْﺨ َْـﲑ ِٰت ۭ ﺑ َ ْﻞ َّﻻ ﻳَﺸْ ُﻌ ُﺮ ْو َن 56
وه ان کے لئے بھالئيوں ميں جلدی کر رہے ہيں )نہيں نہيں( بلکہ يہ سمجھتے ہی نہيں۔

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِّﻣ ْﻦ ﺧَﺸْ ـ َﻴ ِﺔ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ُّﻣﺸْ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ۙ 57
يقينا ً جو لوگ اپنے رب کی ہيبت سے ڈرتے ہيں۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۙ 58
يقينا ً جو لوگ اپنے رب کی آيتوں پر ايمان رکھتے ہيں۔

ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۙ 59
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ َﻻ ﻳ ْ ِ
اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شريک نہيں کرتے
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆﺗ ُْﻮ َن َﻣﺎ ٓ ٰاﺗ َْﻮا َّوﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َوﺟِ َ ٌةل َاﳖَّ ُ ْﻢ ِا ٰﱃ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ٰرﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 60ۙ
اور جو لوگ ديتے ہيں جو کچھ ديتے ہيں اور ان کے دل کپکپاتے ہيں کہ وه اپنے رب کی طرف
لوٹنے والے ہيں )(١۔
٦٠۔ ١يعنی ﷲ کی راه ميں خرچ کرتے ہيں ليکن ﷲ سے ڈرتے ہيں کہ کسی کوتاہی کی وجہ
سے ہمارا عمل يا صدقہ نامقبول قرار نہ پائے۔ حديث ميں آتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا '
ڈرنے والے کون ہيں؟ وه جو شراب پيتے ،بدکاری کرتے اور چورياں کرتے ہيں؟ نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے فرمايا ،نہيں ،بلکہ يہ وه لوگ ہيں جو نماز پﮍھتے ،روزه رکھتے اور صدقہ و
خيرات کرتے ہيں ليکن ڈرتے رہتے ہيں کہ کہيں يہ نامقبول نہ ٹھہريں ' )ترمذی تفسير سوره
المومنون۔ مسند احمد ٦۔١٩٥۔(١٦٠۔
ُﴪﻋ ُْﻮ َن ِﰲ اﻟْﺨ َْـﲑ ِٰت َو ُ ْﱒ ﻟَﻬَﺎ ٰﺳـ ِﺒ ُﻘ ْﻮ َن 61
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳ ٰ ِ
ِٕ
يہی ہيں جو جلدی جلدی بھالئياں حاصل کر رہے ہيں اور يہی ہيں جو ان کی طرف دوڑ جانے
والے ہيں۔
َو َﻻ ﻧُ َ ِﳫّ ُﻒ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِا َّﻻ ُو ْﺳ َﻌﻬَﺎ َو َ َدلﻳْﻨَﺎ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻳ َّ ْﻨ ِﻄ ُﻖ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 62
ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زياده تکليف نہيں ديتے ) (١اور ہمارے پاس ايسی کتاب ہے
جو حق کے ساتھ بولتی ہے ،ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کيا جائے گا۔
٦٢۔ ١ايسی ہی آيت سوره بقره کے آخر ميں گزر چکی ہے۔
ﺑ َ ْﻞ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ِ ْﰲ َ ْﲽ َﺮ ٍة ِ ّﻣ ْﻦ ٰﮬ َﺬا َوﻟَﻬ ُْﻢ َا ْ َﲻﺎ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰذ ِ َكل ُ ْﱒ ﻟَﻬَﺎ ٰ ِﲻﻠُ ْﻮ َن 63
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بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت ميں ہيں اور ان کے لئے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال
ہيں ) (١جنہيں وه کرنے والے ہيں۔
٦٣۔ ١يعنی شرک کے عالوه ديگر برائياں يا اعمال مراد ہيں ،جو مومنوں کے اعمال )خشيت
ٰالہی ،ايمان با توحيد وغيره( کے برعکس ہيں۔ تاہم مفہوم دونوں کا ايک ہی ہے۔
َﺣ ّ ٰ ٓﱵ ِا َذا ٓ َاﺧ َْﺬانَ ُﻣ ْ َﱰِﻓﳱْ ِ ْﻢ ِابﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ِا َذا ُ ْﱒ َ ْﳚــــَٔ ُــﺮ ْو َن 64ۭ
يہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسوده حال لوگوں کو عذاب ميں پکﮍ ليا ) (١تو بلبالنے لگے۔
٦٤۔ ١عذاب تو آسوده اور غير آسوده حال دونوں کو ہی ہوتا ہے۔ ليکن آسوده حال لوگوں کا نام
خصوصی طور پر شايد اس لئے ليا گيا کہ قوم کی قيادت بالعموم انہی کے ہاتھوں ميں ہوتی ہے،
وه جس طرف چاہيں قوم کا رخ پھير سکتے ہيں۔ اگر وه ﷲ کی نافرمانی کا راستۃ اختيار کريں
اور اس پر ڈٹے رہيں تو انہی کی ديکھا ديکھی قوم بھی ٹس سے مس نہيں ہوتی۔ يا مراد
چوہدری اور سردار قسم کے لوگ ہيں۔ اور عذاب سے مراد اگر دنياوی ہے ،تو جنگ بدر ميں
کفار مکہ مارے گئے بلکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بد دعا کے نتيجے ميں بھوک اور قحط
سالی کا عذاب مسلط ہوا ،وه مراد ہے يا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے۔ مگر يہ سياق سے بعيد
ہے۔
ﴫ ْو َن 65
َﻻ َ ْﲡــــَٔ ُــﺮوا اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ۣ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨَّﺎ َﻻ ﺗُ ْﻨ َ ُ
آج مت بلبالؤ يقينا ً تم ہمارے مقابلہ پر مدد نہ کئے جاؤ گے )(١۔
۔ ١يعنی دنيا ميں عذاب ٰالہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چيخ پکار انہيں ﷲ کی گرفت
سے چھﮍا نہيں سکتی۔ اسی طرح عذاب آخرت سے بھی انہيں چھﮍانے واال يا مدد کرنے واال،
کوئی نہيں ہوگا۔

ﻗَﺪْ َﰷﻧ َْﺖ ٰاﻳٰ ِ ْﱵ ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَ ُﻜ ْﻨ ُ ْﱲ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻋ َﻘﺎﺑ ُ ِْﲂ ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺼ ْﻮ َن ۙ 66
ميری آيتيں تو تمہارے سامنے پﮍھی جاتی تھيں ) (١پھر بھی تم اپنی ايﮍيوں کے بل الٹے
بھاگتے تھے )(٢
ٰ
٦٦۔ ١يعنی قرآن مجيد يا کالم الہی ،جن ميں پيغمبر کے فرمودات بھی شامل ہيں۔
٦٦۔ ٢يعنی آيا احکام ٰالہی سن کر تم منہ پھير ليتے تھے اور ان سے بھا گتے تھے۔
ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ڰ ِﺑ ٖﻪ ٰ ِﲰ ًﺮا ﲥَ ْ ُﺠ ُﺮ ْو َن 67
اکﮍتے اينٹھتے ) (١افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ ديتے تھے )(٢۔
٦٧۔ ١يعنی انہيں اپنی توليت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و نگران ہونے کا جو غرور تھا ،اس کی
بنا پر آيات ٰالہی کا انکار کيا اور بعض نے اس کا مرجع قرآن کو بنايا ہے اور مطلب يہ ہے کہ
قرآن سن کر ان کے دل ميں کھلبلی پيدا ہو جاتی جو انہيں قرآن پر ايمان النے سے روک ديتی۔
٦٧۔َ ٢س َمر کے معنی ہيں رات کی گفتگو يہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہيں
جو قرآن کريم اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے بارے ميں وه کرتے تھے اور اس کی بنا پر وه
حق کی بات سننے اور قبول کرنے سے انکار کر ديتے۔ يعنی چھوڑ ديتے۔ اور بعض نے ہجر
کے معنی فحش گوئی کے کئے ہيں۔ يعنی راتوں کی گفتگو ميں تم قرآن کی شان ميں بےہوده اور
فحش باتيں کرتے ہو ،جن ميں کوئی بھالئی نہيں )فتح القدير(

َاﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ َّﺪﺑ َّ ُﺮوا اﻟْ َﻘ ْﻮ َل َا ْم َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َّﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ َ ْاي ِت ٰا َابۗ َء ُ ُﱒ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۡ 68
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کيا انہوں نے اس بات ميں غور و فکر ہی نہيں کيا ) (١بلکہ ان کے پاس وه آيا جو ان کے اگلے
باپ دادوں کے پاس نہيں آيا تھا )(٢۔
٦٨۔ ١بات سے مراد قرآن مجيد ہے۔ يعنی اس ميں غور کر ليتے تو انہيں اس پر ايمان النے کی
توفيق نصيب ہو جاتی۔
٦٨۔ ٢يعنی ان کے پاس وه دين اور شريعت آئی ہے جس سے ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہليت
ميں محروم رہے۔ جس پر انہيں ﷲ کا شکر ادا کرنا اور دين اسالم کو قبول کر لينا چاہيے تھا۔
َا ْم ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮا َر ُﺳ ْﻮﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َ ٗهل ُﻣﻨْ ِﻜ ُﺮ ْو َن 69ۡ
يا انہوں نے اپنے پيغمبر کو پہچانا نہيں کہ اس کے منکر ہو رہے ہيں )(١۔
٦٩۔ ١يہ بطور توبيخ کے ہے ،کيونکہ وه پيغمبر کے نسب ،خاندان اور اسی طرح اس کی
صداقت و امانت ،راست بازی اور اخالق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف
کرتے تھے۔
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ﺟِ ﻨ َّ ٌﺔ ۭ ﺑ َ ْﻞ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َواَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻖ ٰﻛ ِﺮﻫ ُْﻮ َن 70
يا يہ کہتے ہيں کہ اسے جنون ہے ) (١بلکہ وه تو ان کے پاس حق اليا ہے۔ ہاں ان ميں اکثر حق
سے چﮍنے والے ہيں )(٢۔
٧٠۔ ١يہ بھی زجر و توبيخ کے طور پر ہی ہے يعنی اس پيغمبر نے ايسا قرآن پيش کيا جس کی
نظير پيش کرنے سے دنيا قاصر ہے۔ اسی طرح اس کی تعليمات نوع انسانی کے لئے رحمت
اور امن و سکون کا باعث ہيں۔ کيا ايسا قرآن اور ايسی تعليمات ايسا شخص بھی پيش کر سکتا
ہے جو ديوانہ اور مجنون ہو۔
٧٠۔ ٢يعنی ان کے اعراض اور استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت )ناپسديدگی( ہے
جو عرصہ دراز سے باطل کو اختيار کئے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پيدا ہوگئی ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َو ْ َاﻻ ْر ُض َو َﻣ ْﻦ ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ۭ ﺑ َ ْﻞ َاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ِﺑ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ِ ْﱒ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ِ ْﱒ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن ۭ 71

َوﻟ َ ِﻮ اﺗ َّ َﺒـ َﻊ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ ﻟَـ َﻔ َﺴﺪَ ِت َّ
اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پيرو ہو جائے تو زمين و آسمان اور ان کے درميان کی ہرچيز
درہم برہم ہو جائے ) (١حق تو يہ ہے کہ ہم نے انہيں ان کی نصيحت پہنچا دی ہے ليکن وه اپنی
نصيحت سے منہ موڑنے والے ہيں۔
٧١۔ ١حق سے مراد دين اور شريعت ہے۔ يعنی اگر دين ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو
ظاہر بات ہے کہ زمين و آسمان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ مثالً وه چاہتے ہيں کہ ايک
معبود کے بجائے متعدد معبود ہوں ،اگر فی الواقع ايسا ہو ،تو کيا نظام کائنات ٹھيک ره سکتے
ہيں۔
َا ْم ﺗ َ ْﺴـَٔ ﻠُﻬ ُْﻢ ﺧ َْﺮ ًﺟﺎ ﻓَﺨ ََــﺮ ُاج َرﺑ ّ َِﻚ ﺧ ْ ٌَﲑ ڰ َّوﻫ َُﻮ ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِز ِﻗ ْ َﲔ 72
کيا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہيں؟ ياد رکھئے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے
اور وه سب سے بہتر روزی رساں ہے۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 73
َوِاﻧ ََّﻚ ﻟَ َﺘﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ ِا ٰﱃ ِ َ
يقينا ً آپ انہيں راه راست کی طرف بال رہے ہيں۔
اﻟﴫ ِاط ﻟ َ ٰﻨ ِﻜ ُﺒ ْﻮ َن 74
َوا َِّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َﻋ ِﻦ ِ ّ َ
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بيشک جو لوگ آخرت پر يقين نہيں رکھتے وه سيدھے راستے سے مﮍ جانے والے ہيں )(١۔
٧٤۔ ١يعنی صراط مستقيم سے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ايمان ہے۔
ﴐ ﻟَّـﻠَ ُّﺠ ْﻮا ِ ْﰲ ُﻃ ْﻐ َﻴﺎﳖِ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻬ ُْﻮ َن 75
َوﻟ َ ْﻮ َر ِﲪْﳯٰ ُ ْﻢ َو َﻛﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻣﺎ ﲠِ ِ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ُ ّ ٍ
اور اگر ہم ان پر رحم فرمائيں اور ان کی تکليفيں دور کر ديں تو يہ تو اپنی اپنی سرکشی ميں جم
کر اور بہکنے لگيں )(١
٧٥۔ ١اسالم کے خالف ان کے دلوں ميں جو بغض و عناد تھا اور کفر و شرک کی دلدل ميں
جس طرح وه پھنسے ہوئے تھے ،اس ميں ان کا بيان ہے۔
ـﴬﻋ ُْﻮ َن 76
َوﻟَﻘَﺪْ َاﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﲀﻧ ُْﻮا ِﻟ َﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳَﺘَ َ َّ
اور ہم نے انہيں عذاب ميں پکﮍا تاہم يہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی
عاجزی اختيار کی )(١۔
٧٦۔ ١عذاب سے مراد يہاں وه شکست ہے جو جنگ بدر ميں کفار مکہ کو ہوئی ،جس ميں ان
کے ستر آدمی مارے گئے تھے يا وه قحط سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بد
دعا کے نتيجے ميں ان پر آيا تھا۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ' اے ﷲ ،جس
طرح حضرت يوسف کے زمانے ميں سات سال قحط رہا ،اسی طرح قحط سالی ميں انہيں مبتال
کر کے ان کے مقابلے ميں ميری مدد فرما ' چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی ميں مبتال ہوگئے
جس پر حضرت سفيان نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس آئے اور انہيں ﷲ کا اور رشتہ داری کا
واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھاليں اور خون تک کھانے پر مجبور ہوگئے ہيں۔
جس پر آيت نازل ہوئی )ابن کثير(

ﱑ ِا َذا ﻓَﺘَ ْﺤﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َاب ًاب َذا ﻋَ َﺬ ٍاب ﺷَ ِﺪﻳْ ٍﺪ ِا َذا ُ ْﱒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُﻣ ْﺒ ِﻠ ُﺴ ْﻮ َن ۧ 77
يہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازه کھول ديا تو اسی وقت فوراً مايوس ہوگئے
)(١
۔ ١اس سے دنيا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی ،جہاں وه تمام راحت اور خير
سے مايوس اور محروم ہوں گے اور تمام اميديں منقطع ہو جائيں گی۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْﺸَ َﺎ ﻟ َ ُ ُ
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ َﺎر َو ْ َاﻻ ْﻓـﺪَ َة ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن 78
ـﲂ َّ
ِٕ
وه ﷲ ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھيں اور دل پيدا کئے ،مگر تم بہت )ہی( کم شکر
کرتے ہو )(١
٧٨۔ ١يعنی عقل و فہم اور سننے کی صالحتيں عطا کيں تاکہ ان کے ذريعے سے وه حق کو
پہچانيں ،سنيں اور اسے قبول کريں۔ يہی ان نعمتوں کا شکر ہے۔ مگر يہ شکر کرنے والے يعنی
حق کو اپنانے والے کم ہی ہيں۔
ﴩ ْو َن 79
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َذ َراَ ُ ْﰼ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
اور وہی ہے جس نے تمہيں پيدا کرکے زمين ميں پھيال ديا اور اسی کی طرف جمع کئے جاؤ
گے )(١۔
۔ ١اس ميں ﷲ کی قدرت عظيمہ کا بيان ہے کہ جس طرح اس نے تمہيں پيدا کر کے مختلف
اطراف ميں پھيال ديا ہے۔ تمہارے رنگ بھی ايک دوسرے سے مختلف ،زبانيں بھی مختلف اور
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عادات و رسومات بھی مختلف۔ پھر ايک وقت آئے گا کہ تم سب کو زنده کر کے وه اپنی بارگاه
ميں جمع فرمائے گا۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ َو َ ُهل ا ْﺧ ِﺘ َﻼ ُف اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 80
اور وہی ہے جو جالتا ہے اور مارتا ہے اور رات دن کے ردو بدل ) (١کا مختار بھی وہی ہے۔
کيا تم کو سمجھ بوجھ نہيں )(٢
٨٠۔ ١يعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا ،پھر رات اور دن کا چھوٹا بﮍا ہونا۔
٨٠۔ ٢جس سے تم يہ سمجھ سکو کہ يہ سب کچھ اس ايک ﷲ کی طرف سے ہے جو ہرچيز پر
غالب ہے اور اس کے سامنے ہرچيز جھکی ہے۔
ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ﻗَﺎ َل ْ َاﻻ َّوﻟُ ْﻮ َن 81
بلکہ ان لوگوں نے بھی ويسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء ِا َذا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ًااب َّو ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َء ِاانَّ ﻟ َ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن 82
کہ کيا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہوجائيں گے کيا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائيں گے۔
ﻟَﻘَﺪْ ُو ِﻋﺪْ انَ َ ْﳓ ُﻦ َو ٰا َابۗ ُؤانَ ٰﮬ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 83
ہم سے ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے يہ وعده ہوتا چال آيا ہے کچھ نہيں يہ صرف اگلے
لوگوں کے افسانے ہيں۔
٨٣۔ ١يہ سب لکھی ہوئی حکايتيں ،کہانياں۔ يعنی دوباره جی اٹھنے کا وعده کب سے ہوتا چال آ
رہا ہے ،ہمارے آباؤ اجداد سے ،ليکن ابھی تک روبہ عمل نہيں ہوا ،جس کا صاف مطلب يہ ہے
کہ يہ کہانياں ہيں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں ميں لکھ دی ہيں جو نقل در نقل ہوتی چلی آ
رہی ہيں جن کی کوئی حقيقت نہيں۔
ُﻗ ْﻞ ِﻟ ّ َﻤ ِﻦ ْ َاﻻ ْر ُض َو َﻣ ْﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 84
پوچھيے تو سہی کہ زمين اور اس کی کل چيزيں کس کی ہيں؟ بتالؤ اگر جانتے ہو۔
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ُﻗ ْﻞ َاﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 85
فوراً جواب ديں گے کہ ﷲ کی ،کہہ ديجئے کہ پھر تم نصيحت کيوں نہيں حاصل کرتے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت اﻟ َّﺴـ ْﺒﻊ ِ َو َر ُّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ 86
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َّر ُّب َّ
دريافت کيجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت با عظمت عرش کا رب کون ہے؟
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ُﻗ ْﻞ َاﻓَ َﻼ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 87
وه لوگ جواب ديں گے کہ ﷲ ہی ہے۔ کہہ ديجئے کہ پھر تم کيوں نہيں ڈرتے )(١۔
٨٧۔ ١يعنی جب تمہيں تسليم ہے کہ زمين کا اور اس ميں موجود تمام اشيا کا خالق بھی ايک ﷲ
ہے آسمان اور عرش عظيم کا مالک بھی وہی ہے ،تو پھر تمہيں يہ تسليم کرنے ميں تامل کيوں
ہے کہ عبادت کے الئق بھی صرف وہی ايک ﷲ ہے ،پھر تم اس کی واحدانيت کو تسليم کر کے
اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کيوں نہيں کرتے۔
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ﻗُ ْﻞ َﻣ ْۢﻦ ِﺑ َﻴ ِﺪﻩٖ َﻣﻠَ ُﻜ ْﻮ ُت ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّوﻫ َُﻮ ُﳚ ْ ُِﲑ َو َﻻ ُﳚ َُﺎر ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 88
ﰻ َْ
پوچھئے کہ تمام چيزوں کا اختيار کس کے ہاتھ ميں ہے؟ جو پناه ديتا ہے ) (١اور جس کے
مقابلے ميں کوئی پناه نہيں ديا جاتا ) (٢اگر تم جانتے ہو تو بتالؤ؟
٨٨۔ ١يعنی جس کی حفاظت کرنا چاہے اسے اپنی پناه ميں لے لے ،کيا اسے کوئی نقصان پہنچا
سکتا ہے۔
٨٨۔ ٢يعنی جس کو وه نقصان پہنچانا چاہے ،کيا کائنات ميں ﷲ کے سوا کوئی ايسی ہستی ہے
کہ وه اسے نقصان سے بچا لے اور ﷲ کے مقابلے ميں اپنی پناه ميں لے لے؟
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ُ ْﺴ َﺤ ُﺮ ْو َن 89
يہی جواب ديں گے کہ ﷲ ہی ہے۔ کہہ ديجئے پھر تم کدھر جادو کر ديئے جاتے ہو )(١
٩٨۔ ١يعنی پھر تمہاری عقلوں کو کيا ہو گيا ہے کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں
کو اس کی عبادت ميں شريک کرتے ہو؟ قرآن کريم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ
مشرکين مکہ ﷲ ٰ
تعالی کی ربوبيت ،اسکی خالقيت و مالکيت اور رزاقيت کے منکر نہيں تھے
بلکہ وه سب باتيں تسليم کرتے تھے۔ انہيں صرف توحيد الوہيت سے انکار تھا۔ يعنی عبادت
صرف ايک ﷲ کی نہيں کرتے تھے بلکہ اس ميں دوسروں کو بھی شريک کرتے تھے اس لئے
نہيں کہ آسمان و زمين کی تخليق يا تدبير ميں کوئی اور بھی شريک ہے بلکہ صرف اس
مغالطے کی بنا پر کہ يہ ﷲ کے نيک بندے تھے ان کو ﷲ نے اختيار دے رکھے ہيں اور ہم ان
کے ذريعے سے ﷲ کا قرب حاصل کرتے ہيں۔
ﺑ َ ْﻞ َاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َواِﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 90
حق يہ ہے کہ ہم نے انہيں حق پہنچا ديا ہے اور يہ بيشک جھوٹے ہيں۔
ﰻ ِا ٰهلٍ ِﺑ َﻤﺎ َﺧﻠَ َﻖ َوﻟ َ َﻌ َﻼ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
َﻣﺎ َّاﲣ ََﺬ ا ٰ ّ ُهلل ِﻣ ْﻦ َّو َ ٍدل َّو َﻣﺎ َﰷ َن َﻣ َﻌ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ِا ًذا َّ َذلﻫ ََﺐ ُ ُّ
اهلل َ َّﲻﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن ۙ 91

نہ تو ﷲ نے کسی کو بيٹا بنايا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ،ورنہ ہر معبود اپنی
مخلوق کو لئے لئے پھرتا اور ہر ايک دوسرے پر چﮍھ دوڑتا جو اوصاف يہ بتالتے ہيں ان سے
ﷲ پاک )اور بےنياز( ہے۔

ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۧ 92
ﻋ ِ ِٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة ﻓَﺘَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
وه غائب حاضر کا جاننے واال ہے اور جو شرک يہ کرتے ہيں اس سے باال تر ہے۔

ـﲏ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ۙ 93
ﻗُ ْﻞ َّر ِ ّب ِا َّﻣﺎ ﺗُ ِﺮﻳ َ ِ ّ ْ
آپ دعا کريں کہ اے ميرے پروردگار! اگر تو مجھے وه دکھائے جس کا وعده انہيں ديا جا رہا
ہے۔
َر ِ ّب ﻓَ َﻼ َ ْﲡ َﻌﻠْ ِ ْﲏ ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 94
تو اے رب! تو مجھے ان ظالموں کے گروه ميں نہ کرنا )(١
)و اِ َذا اَ َر َدتَ بِقَوْ ِم
٩٤۔ ١چنانچہ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم دعا فرماتے تھے َ
فِ ْتنَۃُ،
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ک َغ ْي َر َم ْفتُوْ ِن( )ترندی تفسير سورة ص و مسند احمد ،جلد  ،٥ص (٢٤٣۔ ' اے ﷲ جب
فَ َوفﱠنِ ْی اِلَ ْي َ
تو کسی قوم پر آزمائش يا عذاب بھيجنے کا فيصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنيا سے
اٹھا لے۔
َواِانَّ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻧ ُّ ِﺮﻳ َ َﻚ َﻣﺎ ﻧ َ ِﻌﺪُ ُ ْﱒ ﻟَ ٰﻘ ِﺪ ُر ْو َن 95
ہم جو کچھ وعدے انہيں دے رہے ہيں سب آپ کو دکھا دينے پر يقينا ً قادر ہيں۔
اﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ َﺔ ۭ َ ْﳓ ُﻦ َاﻋْ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن 96
ﱓ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َّ
ِا ْدﻓَ ْﻊ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ِ َ
برائی کو اس طريقے سے دور کريں جو سراسر بھالئی واال ہو (١) ،جو کچھ بيان کرتے ہيں ہم
بخوبی واقف ہيں۔
٩٦۔ ١جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ' برائی ايسے طريقے سے دور کرو جو اچھا ہو ،اس کا
نتيجہ يہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی ،تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ ٰحم السجده )٢٤۔(٣٥

َو ُﻗ ْﻞ َّر ِ ّب َاﻋ ُْﻮ ُذ ﺑ َِﻚ ِﻣ ْﻦ َ َﳘ ٰﺰ ِت اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ِﲔ ۙ 97
اور دعا کريں کہ اے ميرے پروردگار! ميں شيطانوں کے وسوسوں سے تيری پناه چاہتا ہوں
)(١۔
ٰ
ّ
ُ
َ
)و ا ُعوذ بِا ِ ال ﱠس ِمي ِْع
٩٧۔ ١چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم شيطان سے اس طرح پناه مانگتے َ
ﱠجي ِْم ِم ْن َح ْم ِز ِه َو نَفُ ِخ ِہ َونَ ْفثِ ِہ( )ابو داؤد(
ْال َعلِ ِيم ِمنَ ال َشي ْٰط ِن الر ِ
ﴬ ْو ِن 98
َو َاﻋ ُْﻮ ُذ ﺑ َِﻚ َر ِ ّب َا ْن َّ ْﳛ ُ ُ
اور اے ميرے رب! ميں تيری پناه چاہتا ہوں کہ وه ميرے پاس آجائيں )(١
٩٨۔ ١اس لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے تاکيد فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا ﷲ کے نام سے
کرو يعنی بسم ﷲ پﮍھ کر ،کيونکہ ﷲ کی ياد ،شيطان کو دور کرنے والی چيز ہے۔ اسی لئے آپ
يہ دعا بھی مانگتے تھے۔
ْ
ُ
ُ
ک اَ ْن يﱠتَ َخبﱠطَنِ ْی ال ﱠش ْيطَ ُ
ت(
ق ،و اَ ُعوذبِ َ
ک ِمنَ ْال َح َر ِم َو اَ ُعوذبِ َ
)اللﱠھُ ﱠم اِنﱢ ْی اَ ُعو ُذبِ َ
ان ِع ْندَال ُموْ ِ
ک ِمنَ ال َغ َر ِ
)ابو داؤد(

َﺣ ّ ٰ ٓﱵ ِا َذا َﺟﺎۗ َء َا َﺣﺪَ ُ ُﱒ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ْارﺟِ ُﻌ ْﻮ ِن ۙ 99
يہاں تک کہ جب ان ميں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے ميرے پروردگار!
مجھے واپس لوٹا دے۔
ﻟَ َﻌ ِ ّ ْ ٓﲇ َا ْ َﲻ ُﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ﺗَ َﺮ ْﻛ ُﺖ َ َّالك ۭ ِاﳖَّ َﺎ َ ِﳇ َﻤ ٌﺔ ﻫ َُﻮ ﻗَﺎۗﯨﻠُﻬَﺎ ۭ َو ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِ ْﻢ ﺑَ ْﺮ َز ٌخ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن ١٠٠
ِٕ
ِٕ
کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنيا ميں جاکر نيک اعمال کرلوں ) (١ہرگز ايسا نہيں ہوگا ) (٢يہ تو
صرف ايک قول ہے جس کا يہ قائل ہے ) (٣ان کے پس پشت تو ايک حجاب ہے ،ان کے دوباره
جی اٹھنے کے دن تک )(٤۔
ٰ
١٠٠۔ ١يہ آرزو ،ہر کافر موت کے وقت ،دوباره اٹھائے جانے کے وقت ،بارگاه الہی ميں قيامت
کے وقت اور جہنم ميں دھکيل ديئے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا ،ليکن اس کا کوئی
فائده نہيں ہوگا۔ قرآن کريم ميں اس مضمون کو متعدد ،جگہ بيان کيا گيا ہے۔
١٠٠۔َ ٢ک ﱠال ،ڈانٹ ڈپٹ کے لئے ہے يعنی ايسا کبھی نہيں ہو سکتا کہ انہيں دوباره دنيا ميں بھيج
ديا جائے۔
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١٠٠۔ ٣اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ ايسی بات ہے کہ جو ہر کافر نزع )جان کنی( کے وقت
کہتا ہے۔ دوسرے معنی ہيں کہ يہ صرف بات ہی بات ہے عمل نہيں ،اگر انہيں دوباره بھی دنيا
ميں بھيج ديا جائے تو ان کا يہ قول ،قول ہی رہے گا عمل اصالح کی توفيق انہيں پھر نصيب
نہيں ہوگی ،کافر دنيا ميں اپنے خاندان اور قبيلے کے پاس جانے کی آرزو نہيں کرے گا ،بلکہ
عمل صالح کے لئے دنيا ميں آنے کی آرزو کرے گا۔ اس لئے زندگی کے لمحات کو غنيمت
جانتے ہوئے زياده سے زياده عمل صالح کر لئے جائيں تاکہ کل قيامت کو يہ آرزو کرنے کی
ضرورت پيش نہ آئے )ابن کثير(
١٠٠۔ ٤دو چيزوں کے درميان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے۔ دنيا کی زندگی اور آخرت
کی زندگی کے درميان جو وقفہ ہے ،اسے يہاں برزخ سے تعبير کيا گيا ہے۔ کيونکہ مرنے کے
بعد انسان کا تعلق دنيا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت
ہوگا جب تمام انسانوں کو دوباره زنده کيا جائے گا۔ يہ درميان کی زندگی ہے۔ انسان کا وجود
جہاں بھی اور جس شکل ميں بھی ہوگا ،بظاہر وه مٹی ميں مل کر مٹی بن چکا ہوگا ،يا راکھ بنا
کر ہواؤں ميں اڑا ديا يا درياؤں ميں بہا ديا ہوگا يا کسی جانور کی خوراک بن
گيا ہوگا ،مگر ﷲ ٰ
تعالی سب کو ايک نيا وجود عطا فرما کر ميدان محشر ميں جمع فرمائے گا۔
ﺎب ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّو َﻻ ﻳَﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن ١٠١
اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻓَ َﻼ ٓ َاﻧ ْ َﺴ َ
ﻓَ ِﺎ َذا ﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰲ ُّ
ِٕ
پس جب صور پھونک ديا جائيگا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہيں گے ،نہ آپس کی پوچھ
گچھ )(١
١٠١۔ ١محشر کی ہولناکيوں کی وجہ سے ابتداء ايسا ہوگا ،بعد ميں وه ايک دوسرے کو پہچانيں
گے بھی اور ايک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کريں گے۔
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺛَ ُﻘﻠَ ْﺖ َﻣ َﻮ ِازﻳْ ُﻨ ٗﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٠٢
ِٕ
جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگيا وه تو نجات والے ہوگئے۔
ۗ
َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ١٠٣ۚ
َو َﻣ ْﻦ َﺧﻔَّ ْﺖ َﻣ َﻮ ِازﻳْ ُﻨ ٗﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺧ ِ ُ
ِٕ
اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگيا يہ ہيں وه جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر ليا جو ہميشہ جہنم
واصل ہوئے۔
ﺗَﻠْ َﻔ ُﺢ ُو ُﺟ ْﻮ َﻫﻬُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎر َو ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ ٰ ِﳇ ُﺤ ْﻮ َن ١٠٤
ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی ) (١اور وه وہاں بد شکل بنے ہوئے ہونگے )(٢۔
١٠٤۔ ١چہرے کا ذکر اس لئے کيا ہے کہ يہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے،
ورنہ جہنم تو پورے جسم کو ہی محيط ہوگی۔
١٠٤۔َ ٢کلَحً کے معنی ہوتے ہيں ہونٹ سکﮍ کر دانت ظاہر ہو جائيں۔ ہونٹ گويا دانتوں کا لباس
ہيں ،جب يہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکﮍ جائيں گے تو دانت ظاہر ہو جائيں گے ،جس سے
انسان کی صورت بدشکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی۔
ـﱵ ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَ ُﻜﻨْ ُ ْﱲ ﲠِ َﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ١٠٥
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ٰاﻳٰ ِ ْ
کيا ميری آيتيں تمہارے سامنے تالوت نہيں کی جاتی تھيں؟ پھر بھی تم انہيں جھٹالتے تھے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ﻏَﻠَ َﺒ ْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﺷ ْﻘ َﻮﺗُﻨَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﺿَ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ ١٠٦
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کہيں گے کہ اے پروردگار ! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی )واقعی( ہم تھے ہی گمراه۔
َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا ْﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ ِﺎ ْن ﻋُﺪْ انَ ﻓَ ِﺎانَّ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ١٠٧
اے پروردگار! ہميں يہاں سے نجات دے اگر اب بھی ہم ايسا ہی کريں تو بيشک ہم ظالم ہيں۔
ﻗَﺎ َل اﺧ َْﺴـُٔ ْـﻮا ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻻ ﺗُ َ ِﳫّ ُﻤ ْﻮ ِن ١٠٨
ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا پھٹکارے ہوئے يہيں پﮍے رہو اور مجھ سے کالم نہ کرو۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ٰا َﻣﻨَّﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ْار َ ْﲪﻨَﺎ َو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َﲔ ١٠٩ښ
ميرے بندوں کی ايک جماعت تھی جو برابر يہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار! ہم ايمان ال
چکے ہيں تو ہميں بخش اور ہم پر رحم فرما تو سب مہربانوں سے زياده مہربان ہے۔
ﻓَ َّﺎﲣ َْﺬﺗُ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ ِ ْ
ﲯ ِﺮ ًّاي ﱑ َاﻧ ْ َﺴ ْﻮ ُ ْﰼ ِذ ْﻛ ِﺮ ْي َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﺗَﻀْ َﺤ ُﻜ ْﻮ َن ١١٠
)ليکن( تم انہيں مذاق ہی اڑاتے رہے يہاں تک کہ )اس مشغلے نے( تم کو ميری ياد )بھی( بھال
دی اور تم ان سے مذاق کرتے رہے۔
ِا ِ ّ ْﱏ َﺟ َﺰْﻳﳤُ ُ ُﻢ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِﺑ َﻤﺎ َﺻ َ ُﱪ ْوٓا ۙ َاﳖَّ ُ ْﻢ ُ ُﱒ اﻟْﻔَﺎۗﯨ ُﺰ ْو َن ١١١
ِٕ
ميں نے آج انہيں ان کے اس صبر کا بدلہ دے ديا ہے کہ وه خاطر خواه اپنی مراد کو پہنچ چکے
ہيں۔ )(١
١١١۔ ١دنيا ميں اہل ايمان کے لئے ايک صبر آزما مرحلہ يہ بھی ہوتا ہے کہ جب دين و ايمان پر
عمل کرتے ہيں تو دين سے ناآشنا اور ايمان سے بےخبر لوگ انہيں ہنسی مذاق و مالمت کا
نشانہ بنا ليتے ہيں۔ کتنے ہی کمزور ايمان والے ہيں کہ وه ان مالمتوں سے ڈر کر بہت سے
احکام ﷲ پر عمل کرنے سے کرتے ہيں ،جيسے ڈاڑھی ہے ،پردے کا مسئلہ ہے ،شادی بياه کی
ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے وغيره وغيره۔ خوش قسمت ہيں وه لوگ جو کسی بھی مالمت
کی پروا نہيں کرتے اور ﷲ و رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہيں کرتے،
ﷲ ٰ
تعالی قيامت والے دن انہيں اس کی بہترين جزا عطا فرمائے گا اور انہيں کاميابی سے
سرفراز کرے گا۔ جيسا کہ اس آيت سے واضح ہے۔ اللﱠھُ ﱠم! اَجْ َع ْلنَا ِم ْنھُ ْم۔
ٰﻗ َﻞ َ ْﰼ ﻟ َ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻋَﺪَ َد ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ ١١٢
ﷲ ٰ
تعالی دريافت فرمائے گا کہ زمين ميں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ِﺒﺜْﻨَﺎ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َا ْو ﺑ َ ْﻌ َﺾ ﻳ َ ْﻮ ٍم ﻓَ ْﺴـَٔ ﻞِ اﻟْ َﻌﺎۗ ِ ّد ْﻳ َﻦ ١١٣
وه کہيں گے ايک دن يا ايک دن سے بھی کم ،گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ ليجئے )(١
١١٣۔  ١اس سے مراد فرشتے ہيں ،جو انسانوں کے اعمال اور عمريں لکھنے پر مامور ہيں يا
وه انسان مراد ہيں جو حساب کتاب ميں مہارت رکھتے ہيں۔ قيامت کی ہولناکياں ،ان کے ذہنوں
سے دنيا کی عيش و عشرت کو محو کر ديں گی اور دنيا کی زندگی انہيں ايسے لگے گی جيسے
دن يا آدھا دن۔ اس لئے وه کہيں گے کہ ہم تو ايک دن يا اس سے بھی کم وقت دنيا ميں رہے۔
بيشک تو فرشتوں سے يا حساب جاننے والوں سے پوچھ لے۔
ٰﻗ َﻞ ِا ْن ﻟ َّ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ﻟ َّ ْﻮ َاﻧ َّ ُ ْﲂ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١١٤
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ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو اے کاش! تم اسے پہلے ہی جان ليتے؟
)(١
١١٤۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے ميں يقينا دنيا کی زندگی بہت
ہی قليل ہے۔ ليکن اس نکتے کو دنيا ميں تم نے نہيں جانا کاش تم دنيا ميں اس کی حقيقت سے دنيا
کی بےثباتی سے آگاه ہو جاتے ،تو آج تم بھی اہل ايمان کی طرح کامياب و کامران ہوتے۔
َاﻓَ َﺤ ِﺴﺒْ ُ ْﱲ َاﻧ َّ َﻤﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ َﻋ َﺒﺜ ًﺎ َّو َاﻧَّ ُ ْﲂ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َﻻ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ١١٥
کيا تم يہ گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہيں يونہی بيکار پيدا کيا ہے اور يہ کہ تم ہماری طرف
لوٹائے ہی نہ جاؤ گے۔
اهلل اﻟْ َﻤ ِ ُ
كل اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ َر ُّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ْاﻟ َﻜ ِﺮ ْ ِﱘ ١١٦
ﻓَﺘَ ٰﻌ َﲆ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی سچا بادشاه ہے وه بﮍی بلندی واال ہے ) (١اس کے سوا کوئی معبود نہيں ،وہی بزرگ
عرش کا مالک ہے )(٢
١١٦۔ ١يعنی وه اس سے بہت بلند کہ وه تمہيں بغير کسی مقصد کے يوں ہی ايک کھيل کے طور
پر بےکار پيدا کيا اور وه ہے اس کی عبادت کرنا۔ اسی لئے آگے فرمايا وہی معبود ہے ،اس کے
سوا کوئی معبود نہيں۔
١١٦۔ ٢عرش کی صفت کريم بيان فرمائی کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔
َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺪْ ُع َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ٰﻟــﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ۙ َﻻ ﺑُ ْﺮﻫ ََﺎن َ ٗهل ِﺑ ٖﻪ ۙ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ِﺣ َﺴﺎﺑُ ٗﻪ ِﻋ ْﻨﺪَ َرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ١١٧
جو شخص ﷲ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دليل اس کے پاس نہيں،
پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بيشک کافر لوگ نجات سے محروم ہيں )(١۔
١١٧۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ فالح اور کاميابی آخرت ميں عذاب ٰالہی سے بچ جانا ہے ،محض
دنيا کی دولت اور آسائشوں کی فروانی ،کاميابی نہيں ،يہ دنيا ميں کافروں کو بھی حاصل ہے،
ليکن ﷲ ٰ
تعالی ان سے فالح کی نفی فرما رہا ہے ،جس کے صاف معنی يہ ہيں کہ اصل فالح
آخرت سے فالح ہے جو اہل ايمان کے حصے آئے گی ،نہ کہ دنياوی مال و اسباب کی کثرت،
جو کہ بال تفريق مومن اور کافر ،سب کو ہی حاصل ہوتی ہے۔
َو ُﻗ ْﻞ َّر ِ ّب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ َو ْار َﺣ ْﻢ َو َاﻧ َْﺖ ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِ ِﲪ ْ َﲔ ١١٨ۧ
اور کہو کہ اے ميرے رب! تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے
واال ہے۔

سورة النور
)سورة النور ۔ سوره نمبر  ٢٤۔ تعداد آيات (٦٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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سُوْ َرةُ النﱡوْ ِر  ٢٤يہ سورت مدنی ہے اس ميں ) (٦٤آيات اور ) (٩رکوع ہيں۔
ُﺳ ْﻮ َر ٌة َا ْﻧ َﺰﻟْﳯٰ َﺎ َوﻓَ َﺮﺿْ ﳯٰ َﺎ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ٰاﻳٰ ٍﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن Ǻ
يہ وه سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے ) (١اور مقرر کردی ہے اور جس ميں ہم نے کھلی
آيتيں )احکام( اتارے ہيں تاکہ تم ياد رکھو۔
١۔ ١قرآن کريم کی ساری ہی سورتيں ﷲ کی نازل کرده ہيں ،ليکن اس سورت کی بابت جو يہ کہا
تو اس سے اس سورت ميں بيان اہم تفصيالت بيان کی گئی ہيں۔
ﰻ َوا ِﺣ ٍﺪ ِ ّﻣﳯْ ُ َﻤﺎ ِﻣﺎﺋ َ َﺔ َﺟ ْ َدل ٍة ۠ َّو َﻻ اتَ ْ ﺧ ُْﺬ ُ ْﰼ ﲠِ ِ َﻤﺎ َرْاﻓَ ٌﺔ ِ ْﰲ ِد ْﻳ ِﻦ ٰ ّ ِ
َا َّﻟﺰا ِﻧ َﻴ ُﺔ َو َّاﻟﺰ ِ ْاﱐ ﻓَﺎ ْﺟ ِ ُدل ْوا ُ َّ
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ۚ َوﻟْﻴ َْﺸﻬَﺪْ ﻋَ َﺬاﲠَ ُ َﻤﺎ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِّﻣ َﻦ
ِٕ
اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ą
زنا کار عورت و مرد ميں ہر ايک کو سو کوڑے لگاؤ۔ ) (١ان پر ﷲ کی شريعت کی حد جاری
کرتے ہوئے تمہيں ہرگز ترس نہ کھانا چاہيئے ،اگر تمہيں ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان ہو
) (٢ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ايک جماعت موجود ہونی چاہيے )(٣۔
٢۔ ١بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسالم ميں عبوری طور پر بتائی گئی تھی ،وه سورة النساء
آيت۔ ١٥ميں گزر چکی ہے ،اس ميں کہا گيا تھا کہ اس کے لئے جب تک مستقل سزا مقرر نہ
کی جائے ،ان بدکار عورتوں کو گھروں ميں بند رکھو ،پھر جب سوره نور کی يہ آيت نازل ہوئی
تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے جو وعده فرمايا تھا ،اس کے مطابق بدکار
مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے ،وه تم مجھ سے سيکھ لو ،اور وه ہے
کنوارے )غير شادی شده( مرد اور عورت کے لئے سو سو کوڑے اور شادی شده مرد اور
عورت کو سو سو کوڑے اور سنگساری کے ذريعے مار دينا۔ )صحيح مسلم( پھر آپ نے شادی
شده زانيوں کے لئے سزا صرف رجم )سنگساری( ہے۔
٢۔ ٢اس کا مطلب يہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دينے سے گريز مت کرو ،ورنہ طبعی طور پر
ترس کا آنا ،ايمان کے منافی نہيں ،منجملہ خواص طبائع انسانی ميں سے ہے۔
٢۔ ٣تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکﮍيں ،زياده وسيع پيمانے پر حاصل ہو
سکے۔ بد قسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خالف باور کرايا جا رہا ہے۔
يہ سراسر جہالت ،احکام ٰالہی سے بغاوت اور بزم خويش ﷲ سے بھی زياده انسانوں کا ہمدرد
اور خيرخواه بننا ہے۔ درانحاليکہ ﷲ سے زياده رؤف رحيم کوئی نہيں۔
ﴩكٌ ۚ َو ُﺣ ّ ِﺮ َم ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ǽ
ﴩ َﻛ ًﺔ ۡ َّو َّاﻟﺰا ِﻧ َﻴ ُﺔ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻬَﺎٓ ِا َّﻻ َز ٍان َا ْو ُﻣ ْ ِ
َا َّﻟﺰ ِ ْاﱐ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻜ ُﺢ ِا َّﻻ َزا ِﻧ َﻴ ًﺔ َا ْو ُﻣ ْ ِ
زانی مرد بجز زانيہ يا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہيں کرتا اور زنا کار عورت بھی بجز
زانی يا مشرک مرد کے اور نکاح نہيں کرتی اور ايمان والوں پر يہ حرام کر ديا گيا )(١
٣۔ ١اس کے مفہوم ميں مفسرين کے درميان اختالف ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﺮ ُﻣ ْﻮ َن اﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ِﺖ ُ َّﰒ ﻟ َ ْﻢ َ ْايﺗ ُْﻮا ِ َاب ْرﺑ َ َﻌ ِﺔ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ﻓَﺎ ْﺟ ِ ُدل ْو ُ ْﱒ ﺛ َٰﻤ ِﻨ ْ َﲔ َﺟ ْ َدل ًة َّو َﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺒﻠُ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ ﺷَ ﻬَﺎ َد ًة َاﺑَﺪً ا ۚ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن ۙ Ć

ِٕ
جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائيں پھر چار گواه نہ پيش کر سکيں تو انہيں اسی
کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ يہ فاسق لوگ ہيں )(١۔
٤۔ ١اس ميں )بہتان تراشی( کی سزا بيان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت يا
مرد پر زنا کی تہمت لگائے اس طرح جو عورت کسی پاک دامن مرد يا عورت پر زنا کی تہمت
لگائے اور بطور ثبوت چار گواه پيش نہ کر سکے تو اس کے لئے تين حکم بيان کئے گئے ہيں
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) (١انہيں اسی کوڑے لگائے جائيں ) (٢ان کی شہادت قبول نہ کی جائے ) (٣وه عند ﷲ و
عندالناس فاسق ہيں۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ĉ
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اتَ ﺑُ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل َو َا ْﺻﻠَ ُﺤ ْﻮا ۚ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصالح کرليں ) (١تو ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال اور مہربانی
کرنے واال ہے۔
٥۔ ١توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہيں ہوگی ،تائب ہو جائے يا اصرار کرے ،يہ سزا تو
بہرحال ملے گی
البتہ دوسری دو باتيں جو ہيں اس کے بارے ميں اختالف ہے ،بعض علماء اس استثنا کو فسق
تک محدود رکھتے ہيں۔ يعنی توبہ کے بعد فاسق نہيں رہے گا۔ اور بعض مفسرين دونوں جملوں
کو اس ميں شامل سمجھتے ہيں ،يعنی توبہ کے بعد مقبول الشہادة بھی ہو جائے گا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﺮ ُﻣ ْﻮ َن َا ْز َو َ ُ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ Č
اهج ْﻢ َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَّﻬ ُْﻢ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ ُء ِا َّﻻ ٓ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ ﻓَﺸَ ﻬَﺎ َد ُة َا َﺣ ِﺪ ِ ْﱒ َا ْرﺑ َ ُﻊ ﺷَ ﻬٰﺪٰ ٍت ِاب ٰ ّ ِهلل ۙ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
جو لوگ اپنی بيويوں پر بدکاری کی تہمت لگائيں اور ان کا کوئی گواه بجز خود ان کی ذات نہ ہو
تو ايسے لوگوں ميں سے ہر ايک کا ثبوت يہ ہے کہ چار مرتبہ ﷲ کی قسم کھا کر کہيں کہ وه
سچوں ميں سے ہيں۔
َواﻟْﺨَﺎ ِﻣ َﺴ ُﺔ َا َّن ﻟ َ ْﻌﻨَ َﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ Ċ
اور پانچويں مرتبہ کہے کہ اس پر ﷲ ٰ
تعالی کی لعنت ہو اگر وه جھوٹوں ميں سے ہو )(١
٧۔ ١اس ميں لعان کا مسئلہ بيان کيا گيا ہے ،جس کا مطلب يہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بيوی کو
اپنی آنکھوں سے کسی غير کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے ديکھا ،جس کا وه خود عينی گواه ہے
ليکن چونکہ زنا کی حد کے اثبات کے لئے چار مردوں کی عينی گواہی ضروری ہے ،اس لئے
جب تک وه اپنے ساتھ مزيد تين عينی گواه پيش نہ کرے ،اس کی بيوی پر زنا کی حد نہيں لگ
سکتی۔ ليکن اپنی آنکھوں سے ديکھ لينے کے بعد ايسی بد چلن بيوی کو برداشت کرنا بھی اس
کے لئے ناممکن ہے۔ شريعت نے اس کا حل يہ پيش کيا ہے کہ يہ شخص عدالت ميں يا حاکم
مجاز کے سامنے چار مرتبہ ﷲ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وه اپنی بيوی پر زنا کی تہمت لگانے
ميں سچا ہوں بچہ يا حمل اس کا نہيں ہے۔ اور پانچويں مرتبہ کہے گا کہ اگر وه جھوٹا ہے تو
اس پر ﷲ کی لعنت۔
َوﻳَﺪْ َرؤُا َﻋﳯْ َﺎ اﻟْ َﻌ َﺬ َاب َا ْن ﺗ َ ْﺸﻬَﺪَ َا ْرﺑ َ َﻊ ﺷَ ﻬٰﺪٰ ٍت ِاب ٰ ّ ِهلل ۙ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻤ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ ۙ Ď

اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہوسکتی ہے کہ وه چار مرتبہ ﷲ کی قسم کھا کر کہے
کہ يقينا ً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں ميں سے ہے۔
َواﻟْﺨَﺎ ِﻣ َﺴ َﺔ َا َّن ﻏَﻀَ َﺐ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ Ḍ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ٓ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اور پانچويں دفع کہے کہ اس پر ﷲ کا عذاب ہو اگر اس کا خاوند سچوں ميں سے ہو۔
٩۔ ١يعنی اگر خاوند کے جواب ميں بيوی چار مرتبہ قسم کھا کر يہ کہہ دے کہ وه جھوٹا ہے اور
پانچويں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے )اور ميں جھوٹی ہوں( تو مجھ پر ﷲ کا غضب
نازل ہو۔ تو اس صورت ميں وه زنا کی سزا سے بچ جائی گی اس کے بعد ان دونوں کے درميان
ہميشہ کے لئے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لئے کہتے ہيں کہ اس ميں دونوں ہی اپنے آپ
کو جھوٹا ہونے کی صورت ميں مستحق لعنت قرار ديتے ہيں ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے
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زمانے ميں ايسے بعض واقعات پيش آئے ،جن کی تفصيل احاديث ميں موجود ہے ،وہی واقعات
ان آيات کے نزول کا سبب بنے۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ﻞُ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗ ََّﻮابٌ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ۧ 10

اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ َو َا َّن ٰ ّ َ
تعالی کا فضل تم پر نہ ہوتا )) (١تو تم پر مشقت اترتی( اور ﷲ ٰ
اگر ﷲ ٰ
تعالی توبہ قبول کرنے
واال ہے۔
ً
١٠۔ ١تو تم ميں سے جھوٹے پر فورا ﷲ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ ليکن چونکہ وه تو رب ہے اور
حکيم بھی ،اس لئے ايک تو اس نے ستر پوشی کر دی ،تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل
سے توبہ کر لے تو وه اسے اپنے دامن رحمت ميں ڈھانپ لے گا اور حکيم بھی ہے کہ اس نے
لعان جيسا مسئلہ بيان کر کے غيور مردوں کے لئے ايک نہايت معقول اور آسان تجويز مہيا کر
دی۔
ﴍا ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ا ْﻣ ِﺮۍ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ ا ْﻛﺘ َ َﺴ َﺐ ِﻣ َﻦ ْ ِاﻻ ْ ِﰒ ۚ َو َّ ِاذل ْي ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ِﻛ ْ َﱪ ٗﻩ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َ ٗهل ﻋَ َﺬابٌ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺟﺎۗ ُء ْو ِاب ْ ِﻻ ْﻓ ِﻚ ﻋ ُْﺼ َﺒ ٌﺔ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ ۭ َﻻ َ ْﲢ َﺴـ ُﺒ ْﻮ ُﻩ َ ًّ
ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ 11
جو لوگ يہ بہت بﮍا بہتان باندھ الئے ہيں ) (١يہ بھی تم ميں سے ہی ايک گروه ہے ) (٢تم اسے
اپنے لئے برا نہ سمجھو ،بلکہ يہ تو تمہارے حق ميں بہتر ہے ) (٣ہاں ان ميں سے ہر ايک
شخص پر اتنا گناه ہے جتنا اس نے کمايا ہے اور ان ميں سے جس نے اس کے بہت بﮍے
حصے کو سر انجام ديا ہے اس کے لئے عذاب بھی بہت بﮍا ہے )(٤۔
١١۔ ١اِ فَک سے مراد وه واقع افک ہے جس ميں منافقين نے حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا کے
دامن عفت و عزت کو داغ دار کرنا چاہا تھا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے قرآن کريم ميں حضرت عائشہ
کی حرمت ميں آيت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تر کر ديا۔ اِ ْفک کے
معنی ہيں کسی چيز کو الٹا دينا۔ اس واقع ميں بھی چونکہ منافقين نے معاملے کو الٹا کر ديا تھا
يعنی حضرت عائشہ تو ثنا تعريف کی مستحق تھيں ،عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھيں
نہ کہ قذف کی۔ ليکن ظالموں نے اس پيکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا
ہدف بنا ليا۔
١١۔ ٢ايک گروه اور جماعت کو َعصْ بَۃ کہا جاتا ہے کيونکہ وه ايک دوسرے کی تقويت اور
عصيبت کا باعث ہوتے ہيں۔
١١۔ ٣کيونکہ اس سے ايک تو تمہيں کرب اور صدمے کے سبب ثواب عظيم ملے گا ،دوسرے
آسمانوں سے حضرت عائشہ کی حرمت ميں ان کی عظمت شان اور ان کے خاندان کا شرف و
فضل نماياں تر ہوگيا ،عالوه ازيں اہل ايمان کے لئے اس ميں عبرت ونصيحت کے اور کئی پہلو
ہيں۔
١١۔  ٤اس سے مراد عبد ﷲ بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔
ﻟَ ْﻮ َﻻ ٓ ِا ْذ َ ِﲰ ْﻌ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ َﻇ َّﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ُٰﺖ ِ َابﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﺧ ْ ًَﲑا ۙ َّوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا ٓ ِاﻓْ ٌﻚ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 12
اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق ميں نيک کمائی کيوں نہ کی کيوں نہ کہہ
ديا کہ يہ تو کھلم کھال صريح بہتان ہے )(١
١٢۔ ١يہاں سے تربيت کے ان پہلوؤں کو نماياں کيا جا رہا ہے جو اس واقعے ميں مضمر ہيں۔
ان ميں سب
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سے پہلی بات يہ ہے کہ اہل ايمان ايک جان کی طرح ہيں ،جب حضرت عائشہ پر تہمت طرازی
کی گئی تو تم نے اپنے اوپر قياس کرتے ہوئے فورا! اس کی ترديد کيوں نہ کی اور اسے بہتان
صريح کيوں قرار نہيں ديا؟
ﻟَ ْﻮ َﻻ َﺟﺎۗ ُء ْو ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِ َاب ْرﺑ َ َﻌ ِﺔ ُﺷﻬَﺪَ ا ۗ َء ۚ ﻓَ ِﺎ ْذ ﻟ َ ْﻢ َ ْايﺗ ُْﻮا ِابﻟﺸُّ ﻬَﺪَ ا ۗ ِء ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ُ ُﱒ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 13
ِٕ
وه اس پر چار گواه کيوں نہ الئے؟ اور جب گواه نہيں الئے تو بہتان باز لوگ يقينا ً ﷲ کے
نزديک محض جھوٹے ہيں۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻟ َ َﻤ َّﺴ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َﻣﺎ ٓ َاﻓَﻀْ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻋَ َﺬابٌ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 14ښ
اگر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل و کرم تم پر دنيا اور آخرت ميں نہ ہوتا تو يقينا ً تم نے جس بات کے
چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے ميں تمہيں بہت بﮍا عذاب پہنچتا۔
ِا ْذ ﺗَﻠَﻘَّ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ِ َابﻟْ ِﺴﻨ َ ِﺘ ُ ْﲂ َوﺗَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَ ُ ْﲂ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ َّو َ ْﲢ َﺴـ ُﺒ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َﻫ ِ ّﻴﻨًﺎ ڰ َّوﻫ َُﻮ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 15
جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وه بات نکالنے لگے
جس کی تمہيں مطلق خبر نہ تھی ،گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے ليکن ﷲ ٰ
تعالی کے
نزديک ايک بہت بﮍی بات تھی۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ِا ْذ َ ِﲰ ْﻌ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ُﻗﻠْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧَّﺘَ َﳫَّ َﻢ ِﺑﮭ َٰﺬا ڰ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ ٰﮬ َﺬا ﲠُ ْ َﺘ ٌﺎن َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 16
تم نے ايسی بات کو سنتے ہی کيوں نہ کہہ ديا کہ ہميں ايسی بات منہ سے نکالنی بھی الئق نہيں۔
يا ﷲ! تو پاک ہے ،يہ تو بہت بﮍا بہتان ہے اور تہمت ہے )(١
١٦۔ ١دوسری بات ﷲ ٰ
تعالی نے اہل ايمان کو يہ بتالئی کہ اس بہتان پر انہوں نے ايک گواه پيش
نہيں کيا۔ جبکہ اس کے لئے چار گواه ضروری تھے ،اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشيوں
کو جھوٹا نہيں کہا يہی وجہ ہے کہ ان آيات کے نزول کے بعد حسان ،مسطح اور حمنہ بنت
حجش رضی ﷲ عنہم کو حد قذف لگائی گئی )مسند احمد ،جلد۔  (٦عبد ﷲ بن ابی کو سزا اس
لئے نہيں دی گئی کہ اس کے لئے آخرت کے عذاب عظيم کو ہی کافی سمجھ ليا گيا اور مومنوں
کو سزا دے کر دنيا ہی ميں پاک کر ديا گيا۔ دوسرے اس کے پيچھے ايک پورا جتھہ تھا ،اس کو
سزا دينے کی صورت ميں کچھ ايسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے
لئے مشکل تھا ،اس لئے مصلتًا اس سزا دينے سے گريز کيا گيا )فتح القدير(

اهلل َا ْن ﺗَ ُﻌ ْﻮد ُْوا ِﻟ ِﻤﺜ ِ ٖ ْٓهل َاﺑَﺪً ا ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۚ 17
ﻳ َ ِﻌ ُﻈ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی تمہيں نصيحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ايسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 18
َوﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
اهلل ﻟَ ُ ُﲂ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی تمہارے سامنے اپنی آيتيں بيان فرما رہا ہے ،اور ﷲ ٰ
تعالی علم و حکمت واال ہے۔
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 19
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ِﳛ ُّﺒ ْﻮ َن َا ْن ﺗ َ ِﺸـ ْﻴ َﻊ اﻟْﻔَﺎ ِﺣﺸَ ُﺔ ِﰲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ۙ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۭ َو ٰ ّ ُ
جو لوگ مسلمانوں ميں بےحيائی پھيالنے کے آرزو مند رہتے ہيں ان کے لئے دنيا اور آخرت
ميں دردناک عذاب ہيں ) (١ﷲ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہيں جانتے۔
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اح َشۃ ،کے معنی بےحيائی ہيں اور قرآن نے بدکاری کو بھی فاحشہ قرار ديا ہے) ،بنی
١٩۔ ا فَ ِ
ٰ
اسرائيل( اور يہاں بدکاری کی ايک جھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی ﷲ تعالی نے بےحيائی سے
تعبير فرمايا ہے اور اسے دنيا و آخرت ميں عذاب اليم کا باعث قرار ديا ہے۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل َر ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 20ۧ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ َو َا َّن ٰ ّ َ
اگر تم پر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور يہ بھی کہ ﷲ ٰ
تعالی بﮍی شفقت
رکھنے واال مہربان ہے )) (١تم پر عذاب اتر جاتا(
٢٠۔ ١جواب محذوف ہے ،تو پھر ﷲ کا عذاب تمہيں اپنی گرفت ميں لے ليتا۔ يہ محض اس کا
فضل اور شفقت و رحمت ہے کہ اس نے تمہارے اس جرم عظيم کو معاف فرما ديا۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا ﺧ ُُﻄ ٰﻮ ِت اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘ َّ ِﺒ ْﻊ ﺧ ُُﻄ ٰﻮ ِت اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ َ ْاي ُﻣ ُﺮ ِابﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ ِء َواﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َر ْ َﲪ ُﺘ ٗﻪ َﻣﺎ َز ٰﰾ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 21
اهلل ﻳُ َﺰ ِ ّ ْﰾ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
ِ ّﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ َاﺑَﺪً ا ۙ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
ايمان والو! شيطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شيطانی قدموں کی پيروی کرے تو وه
بےحيائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا اور اگر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو
تم ميں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی جسے پاک کرنا چاہے ،کر
ديتا ہے ) (١اور ﷲ سب سننے واال جاننے واال ہے۔
٢١۔ ١اس مقام پر شيطان کی پيروی سے ممانعت کے بعد يہ فرمانا کہ اگر ﷲ کا فضل اور اس
کی رحمت نہ ہوتی تو تم ميں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا ،اس سے يہ مقصد معلوم ہوتا
ہے کہ جو لوگ مذکوره واقعہ افک ميں ملوث ہونے سے بچ گئے ،يہ محض ﷲ کا فضل و کرم
ہے جو ان پر ہوا ،ورنہ وه بھی اسی رو ميں بہہ جاتے ،جس ميں بعض مسلمان بہہ گئے تھے۔
اس لئے شيطان کے داؤ اور فريب سے بچنے کے لئے ايک تو ہر وقت ﷲ سے مدد طلب کرتے
اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو اور دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری سے شيطان
کے فريب کا شکار ہوگئے ہيں ،ان کو زياده ہدف مالمت مت بناؤ ،بلکہ خير خواہانہ طريقے سے
ان کی اصالح کی کوشش کرو۔
اﻟﺴ َﻌ ِﺔ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆﺗ ُْﻮٓا ُا ِوﱄ اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤﻬٰﺠِ ِﺮْﻳ َﻦ ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ۭ
اهلل ډ َوﻟْ َﻴ ْﻌ ُﻔ ْﻮا َوﻟْ َﻴ ْﺼ َﻔ ُﺤ ْﻮا ۭ َا َﻻ ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮ َن َا ْن ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٰ ّ ُ
َو َﻻ َ ْايﺗَﻞِ ُاوﻟُﻮا اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو َّ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 22
َو ٰ ّ ُ
تم ميں سے جو برزگی اور کشادگی والے ہيں انہيں اپنے قرابت داروں اور مسکينوں اور
مہاجروں کو فی سبيل ﷲ دينے سے قسم نہ کھالينی چاہيئے۔ کيا تم نہيں جانتے کہ ﷲ ٰ
تعالی
تمہارے قصور معاف فرما دے؟ ) (١ﷲ قصوروں کو معاف فرمانے واال ہے۔
٢٢۔ ١حضرت مسطح ،جو واقعہ افک ميں ملوث ہوگئے تھے ،فقرائے مہاجرين ميں سے تھے،
رشتے ميں حضرت ابو بکر صديق کے خالہ زاد تھے ،اسی لئے ابو بکر ان کے کفيل اور معاش
کے ذمے دار تھے ،جب يہ بھی حضرت عائشہ ' کے خالف مہم ميں شريک ہوگئے تو ابو بکر
صديق کو سخت صدمہ پہنچا ،جو ايک فطری عمل تھا چنانچہ نزول براءت کے بعد غصہ ميں
انہوں نے قسم کھا لی کہ وه آئنده مسطح کو کوئی فائده نہيں پہنچائيں گے۔ ابو بکر صديق کی يہ
قسم ،جو اگرچہ انسانی فطرت کے مطابق ہی تھی ،تاہم مقام صديق تم اس سے بلند تر کردار کا
متقاضی تھا ،ﷲ ٰ
تعالی کو پسند نہيں آئی اور يہ آيت نازل فرمائی ،جس ميں بﮍے پيار سے ان کی
اس عاجالنہ بشری اقدام پر انہيں متنبہ فرمايا کہ تم سے بھی غلطياں ہوتی رہتی ہيں اور تم يہ
چاہتے ہو کہ ﷲ ٰ
تعالی تمہاری غلطياں معاف فرماتا رہے۔ تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی
طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کيوں نہيں کرتے؟ کيا تم پسند نہيں کرتے کہ ﷲ ٰ
تعالی تمہاری
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غلطياں معاف فرما دے؟ يہاں انداز بيان اتنا موثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابو بکر صديق بےساختہ
پکار اٹھے ' کيوں نہيں اے ہمارے رب! ہم ضرور يہ چاہتے ہيں کہ تو ہميں معاف فرما دے '
اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفاره ادا کر کے حسب سابق مسطح کی مالی سر پرستی
شروع فرما دی )فتح القدير( ،ابن کثير(

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَ ْﺮ ُﻣ ْﻮ َن اﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺼﻨٰ ِﺖ اﻟْ ٰﻐ ِﻔ ٰﻠ ِﺖ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨ ِٰﺖ ﻟُ ِﻌ ُﻨ ْﻮا ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۠ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ ۙ 23
جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ايمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہيں وه دنيا و آخرت ميں ملعون
ہيں اور ان کے لئے بﮍا بھاری عذاب ہے )(١
ٰ
٢٣۔ ١بعض مفسرين نے اس آيت کو حضرت عائشہ رضی ﷲ تعالی عنہما اور ديگر ازواج
مطہرات رضی ﷲ
عنہن کے ساتھ خاص قرار ديا ہے کہ اس آيت ميں بطور خاص ان پر تہمت لگانے کی سزا بيان
کی گئی ہے اور وه يہ کہ ان کے لئے توبہ نہيں ہے۔ اور بعض مفسرين نے اسے عام ہی رکھا
ہے اور اس ميں وہی حد قذف بيان کی گئی ہے ،جو پہلے گزر چکی ہے۔ اگر تہمت لگانے واال
مسلمان ہے تو لعنت کا مطلب ہوگا کہ وه قابل حد ہے اور مسلمان کے لئے نفرت اور بعد کا
مستحق اور اگر کافر ہے ،تو مفہوم واضح ہی ہے کہ وه دنيا و آخرت ميں ملعون يعنی رحمت
ٰالہی سے محروم ہے۔
ﻳ َّ ْﻮ َم ﺗ َ ْﺸﻬَﺪُ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َاﻟْ ِﺴﻨ َﳤُ ُ ْﻢ َو َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َا ْر ُﺟﻠُﻬ ُْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 24
جبکہ ان کے مقابلے ميں ان کی زبانيں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی ديں گے
)(١۔
٢٤۔ ١جيسا کہ قرآن کريم ميں دوسرے مقامات پر بھی اور احاديث ميں بھی يہ مضمون بيان کيا
گيا ہے۔
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 25
ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ ُّ َﻮ ِﻓّﳱْ ِ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ِد ْﻳﳯَ ُ ُﻢ اﻟْ َﺤ َّﻖ َوﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َا َّن ٰ ّ َ
ِٕ
اس دن ﷲ ٰ
تعالی انہيں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وه جان ليں گے کہ ﷲ
ٰ
تعالی ہی حق ہے )اور وہی( ظاہر کرنے واال ہے۔
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ُﺖ ِﻟ َّﻠﻄ ِ ّﻴﺒ ْ َِﲔ َو َّ
َاﻟْ َﺨ ِﺒ ْﻴﺜ ٰ ُﺖ ِﻟﻠْ َﺨ ِﺒ ْﻴ ِﺜ ْ َﲔ َواﻟْ َﺨ ِﺒﻴْﺜ ُْﻮ َن ﻟِﻠْ َﺨ ِﺒ ْﻴﺜ ٰ ِﺖ ۚ َو َّ

اﻟﻄ ِ ّﻴ ُﺒ ْﻮ َن ِﻟ َّﻠﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ ۚ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُﻣ َ َّﱪ ُء ْو َن ِﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ۭ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو ِر ْز ٌق َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ ۧ 26
ِٕ
خبيث عورتيں خبيث مرد کے الئق ہيں اور خبيث مرد خبيث عورتوں کے الئق ہيں اور پاک
عورتيں پاک مردوں کے الئق ہيں اور پاک مرد پاک عورتوں کے الئق ہيں ) (١ايسے پاک
لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس )بہتان باز( کر رہے ہيں وه ان سے بالکل بری ہيں ،ان کے
لئے بخشش ہے اور عزت والی روزی )(٢
٢٦۔ ١اس کا ايک مفہوم تو يہی بيان کيا گيا ہے جو ترجمے سے واضح ہے۔ اس صورت ميں يہ
ہم معنی آيت ہوگی ،اور خبيثات اور خبيثيوں سے زانی مرد و عورت اور طيبات اور رفيون سے
مراد پاک دامن عورت اور مرد ہونگے۔ دوسرے معنی اس کے ہيں کہ ناپاک باتيں ناپاک مردوں
کے لئے اور ناپاک مرد ناپاک باتوں کے لئے ہيں اور پاکيزه باتيں پاکيزه مردوں کے لئے اور
پاکيزه مرد پاکيزه باتوں کے لئے ہيں اور مطلب يہ ہوگا کہ ناپاک باتيں وہی مرد عورت کرتے
ہيں جو ناپاک ہيں اور پاکيزه باتيں کرنا پاکيزه مردوں اور عورتوں کا شيوه ہے۔ اس ميں اشاره
ہے۔ اس بات کی طرف کہ حضرت عائشہ پر ناپاکی کا الزام عائد کرنے والے ناپاک اور ان سے
اس کی براءت کرنے والے پاک ہيں۔
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٢٦۔ ٢اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ايمان کو نصيب ہوگی۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮا ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ﻏَ ْ َﲑ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُ ْﲂ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﻧ ُﺴ ْﻮا َوﺗ ُ َﺴ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮا ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 27
اے ايمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں ميں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور
وہاں کے رہنے والوں کو سالم نہ کرلو ) (١يہی تمہارے لئے سراسر بہتر ہے تاک تم نصيحت
حاصل کرو )(٢
ٰ
٢٧۔١گزشتہ آيات ميں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بيان گزرا ،اب ﷲ تعالی گھروں ميں
داخل ہونے کے آداب بيان فرما رہا ہے تاکہ مرد و عورت کے درميان اختالط نہ ہو جو عام
طور زنا يا قذف کا سبب بنتا ہے۔ اَ ْستِ ْينَاس کے معنی ہيں ،معلوم کرنا ،يعنی جب تک تمہيں يہ
معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہيں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے،
اس وقت تک داخل نہ ہو۔ آيت ميں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سالم
کرنے کا ذکر بعد ميں ہے۔ ليکن حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پہلے سالم
کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے اسی طرح آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا معمول
بھی تھا کہ تين مرتبہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اجازت طلب فرماتے اگر کوئی جواب نہيں آتا تو
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم لوٹ آتے۔ اور يہ بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ
اجازت طلبی کے وقت آپ صلی ﷲ عليہ وسلم دروازے کے دائيں يا بائيں جانب کھﮍے ہوتے،
تاکہ ايک دم سامنا نہ ہو جائے جس بےپردگی کا امکان رہتا ہے )مالحظہ ہو صحيح بخاری(
اسی طرح آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے دروازے پر کھﮍے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہايت
حتی کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی
سختی کے ساتھ منع فرمايا ہے ٰ
تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ اس پر کوئی گناه نہيں )البخاری( آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے اس بات کو بھی ناپسند فرمايا کہ جب اندر سے صاحب بيت پوچھے  ،کون ہے؟ تو اس کے
جواب ميں "ميں""ميں"کہا جاءے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے )صحيح
بخاری(
٢٧۔ ٢يعنی عمل کرو ،مطلب يہ ہے کہ اجازت طلبی اور سالم کرنے کے بعد گھر کے اندر
داخل ہونا ،دونوں کے لئے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 28
ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ َﲡِﺪُ ْوا ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َا َﺣﺪً ا ﻓَ َﻼ ﺗَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮﻫَﺎ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُﺆْ َذ َن ﻟَ ُ ْﲂ ۚ َوا ِْن ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْارﺟِ ُﻌ ْﻮا ﻓَ ْﺎرﺟِ ُﻌ ْﻮا ﻫ َُﻮ َازْ ٰﰽ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
اگر وہاں تمہيں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغير اندر نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے
لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ ،يہی بات تمہارے لئے پاکيزه ہے ،جو کچھ تم کر
رہے ہو ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے۔
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗُ ْﺒﺪُ ْو َن َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻜ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َن 29
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺟﻨَ ٌﺎح َا ْن ﺗَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮا ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ﻏَ ْ َﲑ َﻣ ْﺴ ُﻜ ْﻮﻧ َ ٍﺔ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺘَﺎ ٌع ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ہاں غير آباد گھروں ميں جہاں تمہارا کوئی فائده يا اسباب ہو ،جانے ميں تم پر کوئی گناه نہيں
) (١تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو ﷲ ٰ
تعالی سب کچھ جانتا ہے۔
٢٩۔ ١اس سے مراد کون سے گھر ہيں ،جن ميں بغير اجازت لئے داخل ہونے کی اجازت دی جا
رہی ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد وه گھر ہيں ،جو بطور خاص مہمانوں کے لئے الگ
تيار يا مخصوص کر ديئے گئے ہوں۔ ان ميں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے،
بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد سرائے ہيں جو مسافروں کے لئے ہی ہوتی ہيں يا تجارتی گھر
ہيں ،يعنی جن ميں تمہارا فائده ہو۔
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اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ ْﻮ َن 30
ﻗُ ْﻞ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻳَﻐُﻀُّ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َاﺑْ َﺼ ِﺎر ِ ْﱒ َو َ ْﳛﻔ َُﻈ ْﻮا ﻓُ ُﺮ ْو َهج ُْﻢ ۭ ٰذ ِ َكل َا ْز ٰﰽ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہيں نيچی رکھيں ) (١اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھيں
) (٢يہ ان کے لئے پاکيزگی ہے ،لوگ جو کچھ کريں ﷲ ٰ
تعالی سب سے خبردار ہے۔
٣٠۔ ١جب کسی کے گھر ميں داخل ہونے کے لئے اجازت لينے کو ضروری قرار ديا تو اس
کے ساتھ ہی )آنکھوں کو پست رکھنے يا بند رکھنے( کا حکم دے ديا تاکہ اجازت طلب کرنے
واال بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔
٣٠۔ ٢يعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائيں يا انہيں اس طرح چھپا کر رکھيں کہ ان پر کسی
کی نظر نہ پﮍے۔ اس کے يہ دونوں مفہوم صحيح ہيں کيونکہ دونوں ہی مطلوب ہيں۔ عالوه ازيں
نظروں کی حفاظت کا ذکر کيا کيونکہ اس ميں بے احتياطی ہی ،غفلت کا سبب بنتی ہے۔
ﴬ َﻦ ِ ُﲞ ُﻤ ِﺮ ِﻫ َّﻦ ﻋَ ٰﲇ ُﺟ ُﻴ ْﻮﲠِ َِّﻦ ۠ َو َﻻ ﻳُ ْﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ ِزﻳْﻨَﳤَ ُ َّﻦ ِا َّﻻ
َوﻗُ ْﻞ ِﻟّﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨ ِٰﺖ ﻳَﻐْﻀُ ﻀْ َﻦ ِﻣ ْﻦ َاﺑْ َﺼ ِﺎر ِﻫ َّﻦ َو َ ْﳛ َﻔ ْﻈ َﻦ ﻓُ ُﺮ ْو َ ُهج َّﻦ َو َﻻ ﻳُ ْﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ ِزﻳْﻨَﳤَ ُ َّﻦ ِا َّﻻ َﻣﺎ َﻇﻬ ََﺮ ِﻣﳯْ َﺎ َوﻟْ َﻴ ْ ِ ْﺑ
ِﻟ ُﺒ ُﻌ ْﻮﻟ َﳤِ ِ َّﻦ َا ْو ٰا َابۗ ِ َّﻦ َا ْو ٰا َابۗ ِء ﺑ ُ ُﻌ ْﻮﻟ َﳤِ ِ َّﻦ َا ْو َاﺑْﻨَﺎۗ ِ َّﻦ َا ْو َاﺑْﻨَﺎ ۗ ِء ﺑُ ُﻌ ْﻮﻟ َﳤِ ِ َّﻦ َا ْو ِاﺧ َْﻮاﳖِ ِ َّﻦ َا ْو ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِاﺧ َْﻮاﳖِ ِ َّﻦ َا ْو ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ َاﺧ َٰﻮﲥِ ِ َّﻦ َا ْو ِﻧ َﺴﺎۗ ِ َّﻦ َا ْو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ َّﻦ َا ِو اﻟ ٰﺘّ ِﺒ ِﻌ ْ َﲔ
ﴬْﺑ َﻦ ِ َاب ْر ُﺟ ِﻠﻬ َِّﻦ ِﻟ ُﻴ ْﻌ َ َﲅ َﻣﺎ ُ ْﳜ ِﻔ ْ َﲔ ِٕ ِﻣ ْﻦ ِزﻳْﻨ َﳤِ ِ َّﻦ ۭ َوﺗ ُْﻮﺑُ ْﻮٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ﻏَ ْ ِﲑ ُا ِوﱄ ْ ِاﻻ ْرﺑ َ ِِٕﺔ ِﻣ َﻦ ّ ِاﻟﺮ َﺟﺎلِ َا ِو ِّ
اهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َاﻳ ُّ َﻪ
اﻟﻄ ْﻔﻞِ َّ ِاذل ِٕ ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻈﻬ َُﺮ ْوا ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﻮ ٰر ِت اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ۠ َو َﻻ ﻳ َ ْ ِ
اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 31
مسلمان عورتوں سے کہو کہ وه بھی اپنی نگاہيں نيچی رکھيں اور اپنی عصمت ميں فرق نہ آنے
ديں اور اپنی زينت کو ظاہر نہ کريں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گريبانوں پر اپنی
اوڑھنياں ڈالے رہيں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کريں سوائے اپنے خاوندوں
کے يا اپنے والد يا اپنے خسر کے يا اپنے لﮍکوں سے يا اپنے خاوند کے لﮍکوں کے يا اپنے
بھائيوں کے يا اپنے بھتيجوں کے يا اپنے بھانجوں کے يا اپنے ميل جول کی عورتوں کے يا
غالموں کے يا ايسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں يا ايسے بچوں کے جو
عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہيں اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چليں
کہ ان کی پوشيده زينت معلوم ہو جائے ،اے مسلمانوں! تم سب کے سب ﷲ کی جناب ميں توبہ
کرو تاکہ نجات پاؤ )(١
٣١۔ ١يہاں پردے کے احکام ميں توبہ کا حکم دينے ميں يہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ
جاہليت ميں ان احکام کی خالف ورزی بھيتم کرتے رہے ہو ،وه چونکہ اسالم سے قبل کی باتيں
ہيں ،اس لئے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکوره کے مطابق پردے کا
صحيح اہتمام کر ليا تو الزمی کاميابی اور دنيا اور آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔
اهلل َو ِاﺳ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 32
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ َو ٰ ّ ُ
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ُ ْﰼ َوِا َﻣﺎۗﯨ ُ ْﲂ ۭ ِا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻓُ َﻘ َﺮا ۗ َء ﻳُﻐْﳯِ ِ ُﻢ ٰ ّ ُ
َو َا ْﻧ ِﻜ ُﺤﻮا ْ َاﻻ َاي ٰﻣﻰ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو ٰ ّ
ِٕ
تم سے جو مرد عورت بےنکاح ہوں ان کا نکاح کر دو ) (١اور اپنے نيک بخت غالم لونڈيوں کا
بھی ) (٢اگر وه مفلس بھی ہونگيں تو ﷲ ٰ
تعالی انہيں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا ) (٣ﷲ
ٰ
تعالی کشادگی واال علم واال ہے۔
٣٢۔١آيت ميں خطاب اولياء سے ہے کہ نکاح کر دو ،يہ نہيں فرمايا کہ نکاح کر لو ،کہ مخاطب
نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور
رضامندی کے بغير از خود اپنا نکاح نہيں کر سکتی ،جس کی تائيد احاديث سے بھی ہوتی ہے۔
اس طرح امر کے صيغے سے بعض نے ثبوت کيا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے ،جب کہ اسے
جائز اور پسنديده قرار ديا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لئے يہ سنت مؤکده بلکہ بعض
حاالت ميں واجب ہے اور اس سے بچنے کی سخت وعيد ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا فرمان
ہے کہ جس نے ميری سنت سے انکار کيا ،وه مجھ سے نہيں۔
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٣٢۔ ٢يہاں صالحيت سے مراد ايمان ہے ،اس ميں اختالف ہے کہ مالک اپنے غالم اور لونڈيوں
کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہيں يا نہيں بعض نفرت کے قائل ہيں ،بعض نہيں۔ تاہم
انديشہ ضرر کی صورت ميں شرعا ً مجبور کرنا جائز ہے۔ بصورت ديگر غير مشروع )اليسر
التفاسير(
٣٢۔ ٣يعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح ميں مانع نہيں ہونی چاہيے ممکن ہے نکاح کے
بعد ﷲ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت ورزق ميں بدل دے۔ حديث ميں آتا ہے تين
شخص ہيں جن کی ﷲ ضرور مدد فرماتا ہے ١۔ نکاح کرنے واال جو پاکدامنی کی نيت سے نکاح
کرتا ہے ٢۔ مکاتب غالم ،جو ادائيگی کی نيت رکھتا ہے ٣۔ اور ﷲ کی راه ميں جہاد کرنے واال۔
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳَﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ َّﻤﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ﻓَ َﲀ ِﺗ ُﺒ ْﻮ ُ ْﱒ ِا ْن ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُ ْﱲ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ﺧ ْ ًَﲑا ڰ َّو ٰاﺗ ُْﻮ ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ
َوﻟْﻴَ ْﺴـ َﺘ ْﻌ ِﻔ ِﻒ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن ِﻧ َﲀ ًﺣﺎ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ْﻐ ِﻨﳱَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
َّﻣﺎلِ ٰ ّ ِ
اهلل َّ ِاذل ْ ٓي ٰاﺗ ُ ْ
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِا ْﻛ َﺮا ِﻫﻬ َِّﻦ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
ٰﯩﲂ ۭ َو َﻻ ﺗُ ْﻜ ِﺮﻫ ُْﻮا ﻓَﺘَ ٰﻴ ِﺘ ُ ْﲂ ﻋَ َﲇ اﻟْ ِﺒﻐَﺎۗ ِء ِا ْن َا َرد َْن َﲢ َُّﺼﻨًﺎ ِﻟ ّ َﺘ ْﺒﺘَﻐ ُْﻮا ﻋ ََﺮ َض اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻜ ِﺮ ْﮬﻬ َُّّﻦ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
33
اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہيے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہيں رکھتے يہاں تک کہ
ﷲ ٰ
تعالی انہيں اپنے فضل سے مالدار بنا دے ،تمہارے غالموں ميں سے جو کوئی کچھ تمہيں
دے کر آزادی کی تحرير کرانی چاہے تو تم ايسی تحرير انہيں کر ديا کرو اگر تم کو ان ميں
کوئی بھالئی نظر آتی ہو اور ﷲ نے جو مال تمہيں دے رکھا ہے اس ميں سے انہيں بھی دو،
تمہاری جو لونڈياں پاک دامن رہنا چاہتی ہيں انہيں دنيا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے
بدکاری پر مجبور نہ کرو اور جو انہيں مجبور کر دے تو ﷲ ٰ
تعالی ان پر جبر کے بعد بخش
دينے واال اور مہربانی کرنے واال ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ٍﺖ ُّﻣ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ َّو َﻣﺜ ًَﻼ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ َو َﻣ ْﻮ ِﻋ َﻈ ًﺔ ِﻟّﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 34ۧ
ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آيتيں اتار دی ہيں اور ان لوگوں کی کہاوتيں جو تم سے
پہلے گزر چکے ہيں اور پرہيزگاروں کے لئے نصيحت۔
ﴍِﻗﻴَّ ٍﺔ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻣﺜ َ ُﻞ ﻧ ُْﻮ ِرﻩٖ َ ِﳈﺸْ ٰﻜﻮ ٍة ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﺼ َﺒ ٌﺎح ۭ َاﻟْ ِﻤ ْﺼ َﺒ ُﺎح ِ ْﰲ ُز َﺟﺎ َﺟ ٍﺔ ۭ َا ُّﻟﺰ َﺟﺎ َﺟ ُﺔ َﰷَﳖَّ َﺎ َﻛ ْﻮ َﻛ ٌﺐ د ّ ُِر ٌّي ﻳ ُّ ْﻮﻗَﺪُ ِﻣ ْﻦ َﴭ ََﺮ ٍة ُّﻣ ٰ َﱪ َﻛ ٍﺔ َزﻳْ ُﺘ ْﻮﻧ َ ٍﺔ َّﻻ َ ْ
َا ٰ ّ ُهلل ﻧ ُْﻮ ُر َّ
ۗ
َّو َﻻ ﻏَ ْ ِﺮﺑ َّﻴ ٍﺔ ۙ ﻳ َّ َﲀ ُد َزْﻳﳤُ َﺎ ﻳُ ِ ْ ۗ
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
ﴤ ُء َوﻟ َ ْﻮ ﻟ َ ْﻢ ﺗَ ْﻤ َﺴ ْﺴ ُﻪ انَ ٌر ۭ ﻧ ُْﻮ ٌر ﻋَ ٰﲇ ﻧ ُْﻮ ٍر ۭ ﳞَ ْ ِﺪي ٰ ّ ُ
اهلل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ۭ َو ٰ ّ ُ
ﴬ ُب ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ُﻨ ْﻮ ِرﻩٖ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ُء ۭ َوﻳ َ ْ ِ
ِﲁ َ ْ

ۙ 35
ﷲ نور ہے آسمانوں کا اور زمين کا ) (١اس کے نور کی مثال مثل ايک طاق کے ہے جس پر
چراغ ہو اور چراغ شيشہ کی طرح قنديل ميں ہو اور شيشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے
کے ہو وه چراغ ايک بابرکت درخت زيتون کے تيل سے جاليا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے
نہ مغربی خود وه تيل قريب ہے کہ آپ ہی روشنی دينے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھائے
نور پر نور ہے ﷲ ٰ
تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے ) (٢لوگوں )کے
تعالی بيان فرما رہا ہے ) (٣اور ﷲ ٰ
سمجھانے( کو يہ مثاليں ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کے حال سے
بخوبی واقف ہے۔
٣٥۔ ١يعنی اگر ﷲ نہ ہوتا تو آسمان ميں نور ہوتا نہ زمين ميں ،نہ آسمان و زمين ميں کسی کو
ہدايت نصيب ہوتی۔ پس وه ﷲ ٰ
تعالی ہی آسمان و زمين کو روشن کرنے واال ہے اس کی کتاب
نور ہے ،اس کا رسول )بحيثيت صفات کے( نور ہے۔ يعنی ان دونوں کے ذريعے سے زندگی
کی تاريکيوں ميں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے ،جس طرح چراغ اور بلب سے
انسان روشنی حاصل کرتا ہے۔ حديث سے بھی ﷲ کا نور ہونا ثابت ہے ،پس ﷲ ،اس کی ذات
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نور ہے ،اس کا حجاب نور ہے اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق ،اس کا عطا کرنے واال
اور اس کی طرف ہدايت کرنے واال صرف ايک ﷲ ہے۔
٣٥۔ ٢نور سے مراد ايمان و اسالم ہے ،يعنی ﷲ ٰ
تعالی جن کے اندر ايمان کی رغبت اور اس کی
طلب ديکھتا ہے ،ان کی اس نور کی طرف رہنمائی فرما ديتا ہے ،جس سے دين و دنيا کی
سعادتوں کے دروازے ان کے لئے کھل جاتے ہيں۔
٣٥۔  ٣جس طرح ﷲ نے مثال بيان فرمائی ،جس ميں اس نے ايمان کو اور اپنے مومن بندے کے
دل ميں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال قلوب کا علم رکھنے کو واضح فرمايا کہ کون
ہدايت کا اہل ہے اور کون نہيں۔
اﲰ ٗﻪ ۙ ﻳ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ َ ٗهل ِﻓﳱْ َﺎ ِابﻟْﻐُﺪُ ِّو َو ْ ٰاﻻ َﺻﺎلِ ۙ 36

ِ ْﰲ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ٍت َا ِذ َن ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﺗُ ْﺮﻓَ َﻊ َوﻳُ ْﺬ َﻛ َﺮ ِﻓﳱْ َﺎ ْ ُ
ان گھروں ميں جن کے بلند کرنے اور جن ميں اپنے نام کی ياد کا ﷲ ٰ
تعالی نے حکم ديا ہے )(١
وہاں صبح و شام ﷲ ٰ
تعالی کی تسبيح کرو )(٢۔
٣٦۔ ١جب ﷲ ٰ
تعالی نے قلب مومن کو اور اس ميں جو ايمان و ہدايت اور علم ہے ،اس کو ايسے
چراغ سے تشبيہ دی جو شيشے کی قنديل ميں ہو اور جو صاف اور شفاف تيل سے روشن ہو۔ تو
اب اس کا محل بيان کيا جا رہا ہے کہ يہ قنديل ايسے گھروں ميں ہيں ،جن کی بابت حکم ديا گيا
ہے کہ انہيں بلند کيا جائے اور ان ميں ﷲ کا ذکر کيا جائے مراد مسجديں ہيں ،جو ﷲ کو زمين
کے حصوں ميں سب سے زياده محبوب ہيں۔ بلندی سے مراد سنگ و خشت کی بلندی نہيں ہے
بلکہ اس ميں مسجدوں کو گندگی ،لغويات اور غير مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا بھی
شامل ہے۔ ورنہ محض مسجدوں کی عمارتوں کو عالی شان اور فلک بوس بنا دينا مطلوب نہيں
ہے بلکہ احاديث ميں مسجدوں کو زر و نگار اور زياده آراستہ و پيراستہ کرنے سے منع کيا گيا
ہے۔ اور ايک حديث ميں تو اسے قرب قيامت کی عالمات ميں بتاليا گيا ہے۔
٣٦۔ ٢تسبيح سے مراد نماز ہے ،يعنی اہل ايمان ،جن کے دل ميں ايمان اور ہدايت کے نور سے
روشن ہوتے ہيں ،صبح شام مسجدوں ميں ﷲ کی رضا کے لئے نماز پﮍھتے اور اس کی عبادت
کرتے ہيں۔
ِر َﺟﺎ ٌل َّﻻ ﺗُﻠْﻬِﳱْ ِ ْﻢ ِﲡ ََﺎر ٌة َّو َﻻ ﺑ َ ْﻴ ٌﻊ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ِة َوِاﻳْ َﺘﺎۗ ِء َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ ِة ۽ َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ﺗَ َﺘﻘَﻠ َّ ُﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘﻠُ ْﻮ ُب َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ ُﺎر 37ڎ
اهلل َوِاﻗَﺎ ِم َّ
ايسے لوگ جنہيں تجارت اور خريدو فروخت ﷲ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوة ادا
کرنے سے غافل نہيں کرتی اس دن سے ڈرتے ہيں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھيں
الٹ پلٹ ہوجائيں گی )(١
٣٧۔ ١يعنی شدت خوف اور ہولناکی کی وجہ سے جس طرح دوسرے مقام پر ہے ' ان کو قيامت
والے دن سے ڈراؤ ،جس دن دل ،گلوں کے پاس آجائيں گے ،غم بھرے ہوئے '۔ ابتداً دلوں کی يہ
کيفيت سب کی ہی ہوگی ،مومن کی بھی اور کافر کی بھی۔
اهلل ﻳَ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ۗ ُء ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب 38
اهلل َا ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َوﻳَ ِﺰﻳْﺪَ ُ ْﱒ ِّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ َو ٰ ّ ُ
ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰﳞَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اس ارادے سے کہ ﷲ انہيں اور ان کے اعمال کا بہترين بدلہ دے بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ
زيادتی عطا فرمائے ،ﷲ ٰ
تعالی جس چاہے بيشمار روزياں ديتا ہے )(١
٣٨۔ ١قيامت والے دن اہل ايمان کو ان کی نيکيوں کا بدلہ )کئی کئی گنا( کی صورت ميں ديا
جائے گا اور بہت سوں کو بےحساب ہی جنت ميں داخل کر ديا جائے گا اور وہاں رزق کی
فروانی جس کا اندازه ہی نہيں کيا جا سکتا ۔
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ﴪابٍ ِﺑ ِﻘ ْﻴ َﻌ ٍﺔ َّ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ُﻪ َّ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب
اﻟﻈ ْﻤ ٰﺎ ُن َﻣﺎۗ ًء ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱵ ِا َذا َﺟﺎۗ َء ٗﻩ ﻟ َ ْﻢ َ ِﳚﺪْ ُﻩ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
اهلل َ ِ
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ﻓَ َﻮ ٰﻓ ّﯩ ُﻪ ِﺣ َﺴﺎﺑ َ ٗﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
ـــــﺎ َّو َو َﺟﺪَ ٰ ّ َ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوٓا َا ْ َﲻﺎﻟُﻬ ُْﻢ َﻛ َ َ

ۙ 39
اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ريت کے ہيں جو چٹيل ميدان ميں جيسے پياسا
شخص دور سے پانی سمجھتا ہے ليکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہيں پاتا،
ہاں ﷲ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا ديتا ہے ،ﷲ بہت جلد حساب کر
دينے واال ہے۔
َا ْو َﻛ ُﻈﻠُ ٰﻤ ٍﺖ ِ ْﰲ َ ْﲝ ٍﺮ ﻟُّـ ِ ّﺠ ّ ٍﻲ ﻳَّﻐ ْٰﺸـﯩ ُﻪ َﻣ ْﻮ ٌج ِّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗ ٖﻪ َﻣ ْﻮ ٌج ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗ ٖﻪ َ َ
اهلل َ ٗهل
ﲮﺎبٌ ۭ ُﻇﻠُ ٰﻤ ٌﺖ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬَﺎ ﻓَ ْﻮ َق ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ ِا َذا ٓ َاﺧ َْﺮ َج ﻳَﺪَ ٗﻩ ﻟَ ْﻢ ﻳَ َﻜﺪْ ﻳَ ٰﺮ َﺎ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َ ْﳚ َﻌﻞِ ٰ ّ ُ

ﻧ ُْﻮ ًرا ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻮ ٍر ۧ 40
يا مثل ان اندھيروں کے ہے جو نہايت گہرے سمندر کی تہ ميں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں
نے ڈھانپ رکھا ہو پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھيرياں ہيں جو اوپر تلے
پے درپے ہيں۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قريب ہے کہ نہ ديکھ سکے ) (١اور بات يہ ہے
کہ جسے ﷲ ٰ
تعالی ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہيں ہوتی۔
٤٠۔ ١يعنی دنيا ميں ايمان و اسالم کی روشنی نصيب نہيں ہوتی اور آخرت ميں بھی اہل ايمان کو
ملنے والے نور سے وه محروم رہيں گے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َّ
اﻟﻄ ْ ُﲑ ٰ ۗﺻ ٰ ّﻔ ٍﺖ ۭ ُ ٌّ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 41
ﰻ ﻗَﺪْ ﻋَ ِ َﲅ َﺻ َﻼﺗَ ٗﻪ َوﺗ َ ْﺴ ِﺒ ْﻴ َﺤ ٗﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ َ ٗهل َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ آسمانوں اور زمين کی کل مخلوق اور پر پھيالئے اڑنے والے کل پرند
ﷲ کی تسبيح ميں مشغول ہيں۔ ہر ايک کی نماز اور تسبيح اسے معلوم ہے لوگ جو کچھ کريں
اس سے ﷲ بخوبی واقف ہے )(١۔
٤١۔ ١يعنی اہل زمين و اہل آسمان ،جس طرح ﷲ کی اطاعت اور اس کی تسبيح کرتے ہيں ،سب
اس کے علم ميں ہے ،يہ گويا انسانوں اور جنوں کو تنبيہ ہے کہ تمہيں ﷲ نے شعور اور ارادے
کی آزادی دی ہے تو تمہيں تو دوسری مخلوقات سے زياده ﷲ کی تسبيح و تحميد اور اس کی
اطاعت کرنی چاہيئے۔ ليکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ديگر مخلوقات تو تسبيح ٰالہی ميں
مصروف ہيں۔ ليکن شعور اور اراده سے بہره ور مخلوق اس ميں کوتاہی کا ارتکاب کرتی ہے۔
جس پر يقينا وه ﷲ کی گرفت کی مستحق ہوگی۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
َو ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
اهلل اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 42
كل َّ
زمين و آسمان کی بادشاہت ﷲ ہی کی ہے اور ﷲ ٰ
تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے )(١
٤٢۔ ١پس وہی اصل حاکم ہے ،جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے واال نہيں اور وہی معبود
برحق ہے ،جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہيں۔ اس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے،
جہاں ہر ايک کے بارے ميں عدل و انصاف کے مطابق فيصلہ فرمائے گا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﻣ ْﻦ ﺟِ َﺒﺎلٍ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑَ َﺮ ٍد ﻓَ ُﻴ ِﺼﻴ ُْﺐ ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
يج َﲮ ًَﺎاب ُ َّﰒ ﻳُ َﺆ ِﻟ ّ ُﻒ ﺑَﻴْﻨَ ٗﻪ ُ َّﰒ َ ْﳚ َﻌ ُ ٗهل ُر َﰷ ًﻣﺎ ﻓَ َ َﱰى اﻟْ َﻮد َْق َ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ِﺧ ٰﻠ ِ ٖهل ۚ َوﻳُ َ ِّﲋ ُل ِﻣ َﻦ َّ
اهلل ﻳُ ْﺰ ِ ْ
ﴫﻓُ ٗﻪ ﻋ َْﻦ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ﻳَ َﲀ ُد َﺳـﻨَﺎ ﺑَ ْﺮِﻗ ٖﻪ ﻳ َ ْﺬﻫ َُﺐ ِاب ْ َﻻﺑْ َﺼ ِﺎر 43ۭ
َوﻳ َ ْ ِ
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی بادلوں کو چالتا ہے ،پھر انہيں مالتا ہے پھر انہيں تہ بہ تہ کر
ديتا ہے ،پھر آپ ديکھتے ہيں ان کے درميان مينہ برستا ہے وہی آسمانوں کی جانب اولوں کے
پہاڑ ميں سے اولے برساتا ہے ،پھر جنہيں چاہے ان کے پاس انہيں برسائے اور جن سے چاہے
ان سے انہيں ہٹا دے بادلوں ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ايسی ہوتی ہے کہ گويا اب
آنکھوں کی روشنی لے چلی۔
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اهلل اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل ﻟَ ِﻌ ْ َﱪ ًة ِ ّ ُﻻ ِوﱄ ْ َاﻻﺑْ َﺼ ِﺎر 44
ﻳُ َﻘ ِﻠ ّ ُﺐ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی ہی دن اور رات کو ردو بدل کرتا رہتا ہے ) (١آنکھوں والوں کے لئے تو اس ميں يقينا ً
بﮍی بﮍی عبرتيں ہيں۔
٤٤۔ ١يعنی کبھی دن بﮍے ،راتيں چھوٹی اور کبھی اس کے برعکس۔ يا کبھی دن کی روشنی،
کو بادلوں کی تاريکيوں سے اور رات کے اندھيروں کو چاند کی روشنی سے بدل ديتا ہے۔
اهلل َﺧﻠَ َﻖ ُ َّ
اهلل ﻋَ ٰﲇ
َو ٰ ّ ُ
ﴚ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْرﺑَﻊ ٍ ۭ َ ْﳜﻠُ ُﻖ ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﴚ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻄ ِﻨ ٖﻪ ۚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ْ
ﰻ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّﻣﺎۗ ٍء ۚ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ْ
ﴚ ﻋَ ٰﲇ ِر ْﺟﻠَ ْ ِﲔ ۚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ْ
ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 45
ﰻ َْ
تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو ﷲ ٰ
تعالی ہی نے پانی سے پيدا کيا ان ميں سے
بعض تو اپنے پيٹ کے بل چلتے ہيں ) (١بعض دو پاؤں پر چلتے ہيں ) (٢بعض چارپاؤں پر
تعالی جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے ) (٤بيشک ﷲ ٰ
) ،(٣ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
٤٥۔ ١جس طرح سانپ ،مچھلی اور ديگر حشرات االرض کيﮍے مکوڑے ہيں۔
٤٥۔ ٢جيسے انسان اور پرند ہيں
٤٥۔ ٣جيسے تمام چوپائے اور ديگر حيوانات ہيں۔
٤٥۔ ٤يہ اشاره ہے اس بات کی طرف کہ بعض حيوانات ايسے بھی ہيں جو چار سے بھی زياده
پاؤں رکھتے ہيں ،جيسے کيکﮍا ،مکﮍی اور بہت سے زمينی کيﮍے۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 46
ﻟَ َﻘﺪْ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ٰاﻳٰ ٍﺖ ُّﻣ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِا ٰﱃ ِ َ
بال شبہ ہم نے روشن اور واضح آيتيں اتار دی ہيں ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہے سيدھی راه دکھا ديتا
ہے )(١۔
ٰ
٤٦۔ ١ﷲ تعالی اسے نظر صحيح اور قالب صادق عطا فرما ديتا ہے جس سے اس کے لئے
ہدايت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ صراط مستقيم سے مراد يہی ہدايت کا راستہ ہے جس ميں کوئی
کجی نہيں ،اسے اختيار کر کے انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جاتا ہے۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِاب َّﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َو َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ ُ َّﰒ ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰ ّﱃ ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰذ ِ َكل ۭ َو َﻣﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِابﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 47
ِٕ
اور کہتے ہيں کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی اور رسول پر ايمان الئے اور فرماں بردار ہوئے پھر ان ميں سے
ايک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔ يہ ايمان والے ہيں )ہی( نہيں )(١۔
٤٧۔ ١يہ منافقين کا بيان ہے جو زبان سے اسالم کا اظہار کرتے تھے ليکن دلوں ميں کفر و عناد
تھا يعنی اعتقاد صحيح سے محروم تھے۔ اس لئے زبان سے اظہار ايمان کے باوجود ان کے
ايمان کی نفی کی گئی۔
َوِا َذا ُدﻋ ُْﻮٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ِﻟ َﻴ ْﺤ ُ َﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِا َذا ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ُّﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 48
جب يہ اس بات کی طرف بالئے جاتے ہيں کہ ﷲ اور اس کا رسول ان کے جھگﮍے چکا دے تو
بھی ان کی ايک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔

َوا ِْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻦ ﻟَّﻬُ ُﻢ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َ ْايﺗ ُْﻮٓا ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ُﻣ ْﺬ ِﻋ ِﻨ ْ َﲔ ۭ 49
ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطيع و فرماں بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہيں )(١
٤٩۔ ١کيونکہ انہيں يقين ہوتا ہے کہ عدالت نبوی صلی ﷲ عليہ وسلم سے جو فيصلہ صادر ہوگا،
اس ميں کسی کی رو رعايت نہيں ہوگی ،اس لئے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے ہی گريز کرتے
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ہيں۔ ہاں اگر وه جانتے ہيں کہ مقدمے ميں وه حق پر ہيں اور ان ہی کے حق ميں فيصلہ ہونے کا
غالب امکان ہے تو پھر خوشی خوشی وہاں آتے ہيں۔
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ۭ ﺑ َ ْﻞ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 50
َا ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض َا ِم ْاراتَ ﺑُ ْﻮٓا َا ْم َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن َا ْن َّ ِﳛ ْﻴ َﻒ ٰ ّ ُ
ِٕ
کيا ان کے دلوں ميں بيماری ہے؟ يا يہ شک و شبہ ميں پﮍے ہوئے ہيں؟ يا انہيں اس بات کا ڈر
ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کريں؟ بات يہ ہے کہ يہ لوگ خود ہی بﮍے
ظالم ہيں )(١
٥٠۔ ١جب فيصلہ ان کے خالف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو اس سے اعراض و گريز کی وجہ
بيان کی جا رہی ہے کہ يا تو ان کے دلوں ميں کفر و نفاق کا روگ ہے يا انہيں نبوت محمدی ميں
شک ہے يا انہيں اس بات کا انديشہ ہے کہ ان پر ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ظلم
کرے گا ،حاالنکہ ان کی طرف سے ظلم کا کوئی امکان ہی نہيں بلکہ اصل حقيقت يہ ہے کہ
خود ہی ظالم ہيں۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َﰷ َن ﻗَ ْﻮ َل اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِا َذا ُدﻋ ُْﻮٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ِﻟ َﻴ ْﺤ ُ َﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ َو َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ ۭ َو ُاوﻟٰۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 51
ِٕ
ايمان والوں کا قول تو يہ ہے کہ جب انہيں ٰ اس لئے باليا جاتا ہے کہ ﷲ اور اس کے رسول ان
ميں فيصلہ کر دے تو وه کہتے ہيں کہ ہم نے سنا اور مان ليا ) (١يہی لوگ کامياب ہونے والے
ہيں۔
٥١۔ ١يہ اہل کفر و نفاق کے مقابلے ميں اہل ايمان کے کردار و عمل کا بيان ہے۔
اهلل َوﻳ َﺘَّ ْﻘ ِﻪ ﻓَ ُﺎوﻟٰۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْﻔَﺎۗﯨ ُﺰ ْو َن 52
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َو َ ْﳜ َﺶ ٰ ّ َ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻄﻊ ِ ٰ ّ َ
ِٕ
ِٕ
جو بھی ﷲ ٰ
تعالی کی ،اس کے رسول کی فرماں برداری کريں ،خوف ٰالہی رکھيں اور اس کے
عذابوں سے ڈرتے رہيں ،وہی نجات پانے والے ہيں )(١۔
٥٢۔ ١يعنی فالح و کاميابی کے مستحق صرف وه لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معامالت ميں ﷲ
اور رسول کے فيصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے اور انہی کی اطاعت کرتے ہيں اور
خشيت ٰالہی اور ٰ
تقوی سے متصف ہيں ،نہ کہ دوسرے لوگ ،جو ان صفات سے محروم ہيں۔
اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 53
َو َا ْﻗ َﺴ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َ ْهجﺪَ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِْﻢ ﻟَﯩ ْﻦ َا َﻣ ْﺮﲥَ ُ ْﻢ ﻟ َ َﻴ ْﺨ ُﺮ ُﺟ َّﻦ ۭ ﻗُ ْﻞ َّﻻ ﺗُ ْﻘ ِﺴ ُﻤ ْﻮا ۚ َﻃﺎﻋَ ٌﺔ َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓَ ٌﺔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
بﮍی پختگی کے ِٕساتھ ﷲ ٰ
تعالی کی قسميں کھا کھا کر کہتے ہيں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل
کھﮍے ہونگے۔ کہہ ديجئے کہ بس قسميں نہ کھاؤ )تمہاری( اطاعت )کی حقيقت( معلوم ہے )(١
جو کچھ تم کر رہے ہو ﷲ ٰ
تعالی اس سے باخبر ہے۔
٥٣۔ ١اور وه يہ ہے کہ جس طرح تم قسميں جھوٹی کھاتے ہو ،تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی
ہے۔ بعض نے يہ معنی کئے ہيں کہ تمہارا معاملہ اطاعت معروف ہونا چاہيئے۔ يعنی معروف
ميں بغير کسی قسم کے حلف کے اطاعت ،جس طرح مسلمان کرتے ہيں ،پس تم بھی ان کی مثل
ہو جاؤ۔ )ابن کثير(
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻣﺎ ُ ِ ّﲪ َﻞ َوﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ُ ِ ّﲪﻠْ ُ ْﱲ ۭ َوا ِْن ﺗ ُِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ُﻩ ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْوا ۭ َو َﻣﺎ ﻋَ َﲇ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ِا َّﻻ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 54
ﻗُ ْﻞ َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
کہہ ديجئے کہ ﷲ کا حکم مانو ،رسول ﷲ کی اطاعت کرو ،پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو
رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر الزم کر ديا گيا ہے ) (١اور تم پر اس کی
جوابدہی ہے جو تم پر رکھا گيا ہے ) (٢ہدايت تو تمہيں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی
کرو ) (٣سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دينا ہے۔
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٥٤۔ ١يعنی تبليغ و دعوت ،جو وه ادا کر رہا ہے۔
٥٤۔ ٢يعنی تبليغ و دعوت کو قبول کر کے ﷲ اور اس کے رسول پر ايمان النا اور ان کی
اطاعت کرنا۔
٥٤۔ ٣اس لئے کہ صراط مستقيم کی طرف دعوت ديتا ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻴَ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ِﻠﻔَﳯَّ ُ ْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ َامك ا ْﺳـ َﺘ ْﺨﻠَ َﻒ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۠ َوﻟ َ ُﻴ َﻤ ِﻜّ َ َّﲍ ﻟَﻬ ُْﻢ ِد ْﻳﳯَ ُ ُﻢ َّ ِاذلي ْارﺗ َٰﴣ ﻟَﻬ ُْﻢ َوﻟ َ ُﻴ َﺒ ِّﺪﻟ َﳯَّ ُ ْﻢ ِّﻣ ْۢﻦ
َوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ۗ
ٰ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ٰ
ُ
ـــــﺎ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻛ َﻔ َﺮ ﺑ َ ْﻌﺪَ ذ ِ َكل ﻓَﺎوﻟﯩ َﻚ ُﱒ اﻟ ٰﻔﺴ ُﻘ ْﻮ َن 55
ُﴩﻛ ْﻮ َن ِ ْﰊ ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ َْﻮﻓﻬ ِْﻢ َا ْﻣﻨًﺎ ۭ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوﻧ ِ َْﲏ ﻻ ﻳ ْ ِ
ِٕ
تم ميں سے ان لوگوں سے جو ايمان الئے ہيں اور نيک اعمال کئے ہيں ﷲ ٰ
تعالی وعده فرما چکا
ہے کہ انہيں ضرور زمين ميں خليفہ بنائے گا جيسے کہ ان لوگوں کو خليفہ بنايا تھا جو ان سے
پہلے تھے اور يقينا ً ان کے لئے ان کے اس دين کو مضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جما دے
گا جسے ان کو وه امن امان سے بدل دے گا ) (١وه ميری عبادت کريں گے ميرے ساتھ کسی کو
بھی شريک نہ ٹھہرائيں گے ) (٢اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کريں وه يقينا ً فاسق
ہيں )(٣۔
ٰ
٥٥۔ ١بعض نے اس وعده الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ يا خلفائے راشدين کے ساتھ خاص
قرار ديا ہے ليکن اس کی تخصيص کی کوئی دليل نہيں۔ قرآن کے الفاظ عام ہيں اور ايمان اور
عمل صالح کے ساتھ مشروط ہيں۔ البتہ يہ بات ضرور ہے کہ عہد خالفت راشده اور عہد خير
القرون ميں ،اس وعده ٰالہی کا ظہور ہوا ،ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کو زمين ميں غلبہ عطا فرمايا۔
اپنے پسنديده دين اسالم کو عروج ديا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل ديا ،پہلے مسلمان
کفار عرب سے ڈرتے تھے ،پھر اس کے برعکس معاملہ ہوگيا ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی
جو پيش گوئياں فرمائی تھيں وه بھی اس عہد ميں پوری ہوئيں۔ مثال آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا تھا حيره سے ايک عورت تن تنہا اکيلی چلے گی اور بيت ﷲ کا آ کر طواف کرے گی،
ٰ
کسری کے خزانے تمہارے قدموں ميں ڈھير ہو جائيں گے۔
اسے کوئی خوف خطره نہيں ہوگا۔
چنانچہ ايسا ہی ہوا )صحيح بخاری( نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ بھی فرمايا تھا ))ان ﷲ زوی
لی االرض  ،فرايت مشارقھا ومغاربھا  ،وان امتی سيبلغ ملکھا ما زوی لی منھا (( )صحيح مسلم
("ﷲ ٰ
تعالی نے زمين کو ميرے ليے سکيﮍ ديا "پس ميں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے
ديکھے  ،عنقريب ميری امت کا دائره اقتدار وہاں تک پہنچے گا ،جہاں تک ميرے ليے زمين
سکيﮍ دی گئی "حکمرانی کی يہ وسعت بھی مسلمانوں کے حصے ميں آئی  ،اور فارس وشام
اور مصر افريقہ اور ديگر دور دراز کے ممالک فتح ہوئے اور کفر وشرک کی جگہ توحيد
وسنت کی مشعليں ہر جگہ روشن ہوگئيں اور اسالمی تہذيب وتمدن کا پھريرا چار دانگ عالم ميں
لہرا گيا۔ ليکن يہ وعده چونکہ مشروط تھا ،جب مسلمان ايمان ميں کمزور اور عمل صالح ميں
کوتاہی کے مرتکب ہوئے اور ﷲ نے ان کی عزت کو ذلت ميں  ،ان کے اقتدار اور غلبے کو
غالمی ميں اور ان کے امن واستحکام کو خوف اور دہشت ميں بدل ديا۔
٥٥۔ ٢يہ بھی ايمان اور عمل صالح کے ساتھ ايک اور بنيادی شرط ہے جس کی وجہ سے
مسلمان ﷲ کی مدد کے مستحق اور اس وصف توحيد سے عاری ہونے کے بعد وه ﷲ کی مدد
سے محروم ہو جائيں گے۔
٥٥۔ ٣اس کفر سے مراد ،وہی ايمان ،عمل صالح اور توحيد سے محرومی ہے ،جس کے بعد
ايک انسان ﷲ کی اطاعت سے نکل جاتا اور کفر فسق کے دائرے ميں داخل ہو جاتا ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َ ُﲪ ْﻮ َن 56
َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
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نماز کی پابندی کرو زکوة ادا کرو اور ﷲ ٰ
تعالی کے رسول کی فرماں برداری ميں لگے رہو
تاکہ تم پر رحم کيا جائے )(١
٥٦۔ ١يہ گويا مسلمانوں کو تاکيد کی گئی ہے کہ ﷲ کی رحمت اور مدد حاصل کرنے کا طريقہ
يہی ہے جس پر چل کر صحابہ کرام کو يہ رحمت اور مدد حاصل ہوئی۔
َﻻ َ ْﲢ َﺴ َ َّﱭ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ُﻣ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َو َﻣ ْﺎ ٰو ُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎر ۭ َوﻟ َ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ۧ 57

يہ خيال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمين ميں )ادھر ادھر بھاگ کر( ہميں ہرا دينے
والے ہيں ) (١ان کا اصلی ٹھکانا تو جہنم ہے جو يقينا ً بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔
ٰ
٥٧۔ ١يعنی آپ کے مخالفين اور مکذبين ﷲ کو عاجز نہيں کر سکتے ،بلکہ ﷲ تعالی ان کی
گرفت کرنے پر ہر طرح قادر ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻟﻴَ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذ ْﻧ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﺒﻠُ ُﻐﻮا اﻟْ ُﺤ ُ َﲅ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ﺛَ ٰﻠ َﺚ َﻣ ٰ ّﺮ ٍت ۭ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َﺻ ٰﻠﻮ ِة اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ َو ِﺣ ْ َﲔ ﺗَﻀَ ُﻌ ْﻮ َن ِﺛ َﻴﺎﺑَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اﻟﻈﻬ ْ َِﲑ ِة َو ِﻣ ْۢﻦ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اهلل ﻟَ ُ ُﲂ ْ ٰاﻻ ٰﻳ ِﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﺻ ٰﻠﻮ ِة اﻟْ ِﻌﺸَ ﺎۗ ِء ڜ ﺛَ ٰﻠ ُﺚ َﻋ ْﻮ ٰر ٍت ﻟ َّ ُ ْﲂ ۭ ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻻ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﺟﻨَ ٌﺎح ﺑ َ ْﻌﺪَ ﻫ َُّﻦ ۭ َﻃ ٰ ّﻮﻓُ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 58
ايمان والو! تم سے تمہاری ملکيت کے غالموں کو اور انہيں بھی جو تم ميں سے بلوغت کو نہ
پہنچے ہوں )اپنے آنے کی( تين وقتوں ميں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے
پہلے اور ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپﮍے اتار رکھتے ہو اور عشا کی نماز کے بعد ،يہ
تينوں وقت تمہاری )خلوت( اور پرده کے ہيں ،ان وقتوں کے ماسوا نہ تم پر کوئی گناه ہے اور
نہ ان پر ) ،(١تم سب آپس ميں ايک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو )ہی( ،ﷲ اس
طرح کھول کھول کر اپنے احکام سے بيان فرما رہا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی پورے علم اور کامل حکمت
واال ہے۔
٥٨۔ ١يعنی ان اوقات ثالثہ کے عالوه گھر کے مذکوره خدمت گزاروں کو اس بات کی اجازت
ہے کہ وه اجازت طلب کئے بغير گھر کے اندر آ جا سکتے ہيں۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 59
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
َوِا َذا ﺑَﻠَ َﻎ ْ َاﻻ ْﻃﻔ َُﺎل ِﻣ ْﻨ ُ ُﲂ اﻟْ ُﺤ ُ َﲅ ﻓَﻠْﻴَ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذﻧ ُْﻮ َ َاامك ا ْﺳـ َﺘ ْﺎ َذ َن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
اور تمہارے بچے )بھی( جب بلوغت کو پہنچ جائيں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت
مانگتے ہيں انہيں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہيے ) (١ﷲ ٰ
تعالی تم سے اسی طرح اپنی آيتيں بيان
فرماتا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی ہی علم و حکمت واال ہے۔
٥٩۔ ١ان بچوں سے مراد احرار بچے ہيں ،بلوغت کے بعد ان کا حکم عام مردوں کا سا ہے ،اس
لئے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئيں تو پہلے اجازت طلب کريں۔
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
َواﻟْ َﻘ َﻮا ِﻋﺪُ ِﻣ َﻦ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻧ َﲀ ًﺣﺎ ﻓَﻠَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ُﺟﻨَ ٌﺎح َا ْن ﻳَّﻀَ ْﻌ َﻦ ِﺛ َﻴﺎﲠَ ُ َّﻦ ﻏَ ْ َﲑ ُﻣﺘَ َ ِّﱪ ٰﺟ ٍﺖ ِﺑ ِﺰﻳْﻨَ ٍﺔ َۭو َا ْن ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ْﻌ ِﻔ ْﻔ َﻦ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟَّﻬ َُّﻦ ۭ َو ٰ ّ ُ
60
بﮍی بوڑھی عورتيں جنہيں نکاح کی اميد )اور خواہش ہی( نہ رہی ہو وه اگر اپنے کپﮍے اتار
رکھيں تو ان پر کوئی گناه نہيں بشرطيکہ وه اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والياں نہ ہوں ) (١تاہم
اگر ان سے بھی احتياط رکھيں تو ان کے لئے بہت افضل ہے (٢) ،اور ﷲ ٰ
تعالی سنتا اور جانتا
ہے۔
٦٠۔ ١ان سے مراد وه بوڑھی اور راز کار رفتہ عورتيں ہيں جن کو حيض آنا بند ہوگيا ہو اور
والدت کے قابل نہ رہی ہوں اس عمر ميں بالعموم عورت کے اندر مرد کے لئے فطری طور پر
جو جنسی کشش ہوتی ہے وه ختم ہو جاتی ہے نہ وه کسی مرد سے نکاح کی خواہش مند ہوتی

Page 796 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ہيں ،نہ مرد ہی ان کے لئے ايسے جذبات رکھتے ہيں۔ ايسی عورتوں کو پردے ميں تخفيف کی
اجازت دے دی گئی ہے ' کپﮍے اتار ديں سے مراد جو شلوار قميض کے اوپر عورت پردے
کے لئے بﮍی چادر يا برقعہ وغيره کی شکل ميں ليتی ہے بشرطيکہ مقصد اپنی زينت اور بناؤ
سنگھار کا اظہار نہ ہو۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنسی کشش کھو جانے کے
باوجود اگر بناؤ سنگھار کے ذريعے سے ' اپنی جنسيت کو نماياں کرنے کے مرض ميں مبتال ہو
ٰ
تو اس تخفيف پرده کے حکم سے
مستشنی ہوگی اور اس کے لئے مکمل پرده کرنا ضروری
ہوگا۔
٦٠۔ ٢يعنی مذکوره بوڑھی عورتيں بھی پردے ميں تخفيف نہ کريں بلکہ بدستور بﮍی چادر يا
برقعہ بھی استعمال کرتی رہيں تو يہ ان کے لئے زياده بہتر ہے۔
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ َﺣ َﺮ ٌج َّو َﻻ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻﻋ َْﺮجِ َﺣ َﺮ ٌج َّو َﻻ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤ ِﺮﻳْ ِﺾ َﺣ َﺮ ٌج َّو َﻻ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧ ْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َا ْن اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت ٰا َابۗﯨ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت ُا َّﻣﻬٰ ِﺘ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت
ِٕ
ِاﺧ َْﻮا ِﻧ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت َاﺧ َٰﻮ ِﺗ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت َا ْ َﲻﺎ ِﻣ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت َ ٰ ّﲻ ِﺘ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت َاﺧ َْﻮا ِﻟ ُ ْﲂ َا ْو ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِت ٰﺧ ٰﻠ ِﺘ ُ ْﲂ َا ْو َﻣﺎ َﻣﻠَ ْﻜ ُ ْﱲ َّﻣﻔ ِ َ
َﺎﲢ ٗ ٓﻪ َا ْو َﺻ ِﺪﻳْ ِﻘ ُ ْﲂ ۭ ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺟﻨَ ٌﺎح َا ْن
اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮا َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َا ْو َا ْﺷـ َﺘﺎاتً ۭ ﻓَ ِﺎ َذا َد َﺧﻠْ ُ ْﱲ ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ﻓَ َﺴ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮا ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َ ِﲢ َّﻴ ًﺔ ِّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ

اهلل ﻟَ ُ ُﲂ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ۧ 61
اهلل ُﻣ ٰ َﱪ َﻛ ًﺔ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ًﺔ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ َﺒ ِ ّ ُﲔ ٰ ّ ُ
اندھے پر ،لنگﮍے پر ،بيمار پر اور خود تم پر )مطلقا ً( کوئی حرج نہيں کہ تم اپنے گھروں سے
کھالو يا اپنے باپوں کے گھروں سے يا اپنی ماؤں کے گھروں سے يا اپنے بھائيوں کے گھروں
سے يا اپنی بہنوں کے گھروں سے يا اپنے چچاؤں کے گھروں سے يا اپنی پھوپھيوں کے
گھروں يا اپنے ماموؤں کے گھروں سے يا اپنی خاالؤں کے گھروں سے يا ان گھروں سے جن
کے کنجيوں کے تم مالک ہو يا اپنے دوستوں کے گھروں سے تم پر اس ميں بھی کوئی گناه نہيں
کہ تم سب ساتھ بيٹھ کر کھانا کھاؤ يا الگ الگ۔ پس جب تم گھروں ميں جانے لگو تو اپنے گھر
والوں کو سالم کر ليا کرو ،دعائے خير ہے جو بابرکت اور پاکيزه ہے ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے
نازل شده ،يوں ہی ﷲ ٰ
تعالی کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بيان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ
لو۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َوِا َذا َﰷﻧ ُْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻣ ٍﺮ َﺟﺎ ِﻣﻊ ٍ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﺬ َﻫ ُﺒ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذﻧ ُْﻮ ُﻩ ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذﻧ ُْﻮﻧ ََﻚ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل
ِٕ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 62
َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ا ْﺳـ َﺘ ْﺎ َذﻧ ُْﻮكَ ِﻟ َﺒ ْﻌ ِﺾ ﺷَ ْﺎﳖِ ِ ْﻢ ﻓَ ْﺎ َذ ْن ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ ِﺷﺌْ َﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬُ ُﻢ ٰ ّ َ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
با ايمان لوگ تو وہی ہيں جو ﷲ ٰ
تعالی پر اور اس کے رسول پر يقين رکھتے ہيں اور جب ايسے
معاملہ ميں جس ميں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہيں
توجب تک آپ سے اجازت نہ ليں نہيں جاتے۔ جو لوگ ايسے موقع پر آپ سے اجازت لے ليتے
ہيں حقيقت ميں يہی ہيں جو ﷲ ٰ
تعالی پر اور اس کے رسول پر ايمان ال چکے ہيں ) (١پس جب
ايسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لئے اجازت طلب کريں تو آپ ان ميں سے جسے چاہيں
اجازت دے ديں اور ان کے لئے ﷲ ٰ
تعالی سے بخشش کی دعا مانگيں ،بيشک ﷲ بخشنے واال
مہربان ہے۔
٦٢۔ ١يعنی جمعہ وعيدين کے اجتماعات ميں يا داخلی و بيرونی مسئلے پر مشاورت کے لئے
بالئے گئے اجالس ميں اہل ايمان تو حاضر ہوتے ہيں ،اسی طرح اگر وه شرکت سے معذور
ہوتے ہيں تو اجازت طلب کرتے ہيں۔ جس کا مطلب دوسرے لفظوں ميں يہ ہوا کہ منافقين ايسے
اجتماعات ميں شرکت سے اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے اجازت مانگنے سے گريز کرتے
ہيں۔
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺘ َ َﺴﻠَّـﻠُ ْﻮ َن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِﻟ َﻮا ًذا ۚ ﻓَﻠْ َﻴ ْﺤ َﺬ ِر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ َﳜﺎ ِﻟ ُﻔ ْﻮ َن َﻋ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮﻩٖ ٓ َا ْن ﺗ ُِﺼ ْﻴﳢَ ُ ْﻢ ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ َا ْو
َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮا ُدﻋَﺎۗ َء َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َﻛﺪُ ﻋَﺎۗ ِء ﺑ َ ْﻌ ِﻀ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ۭ ﻗَﺪْ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ٰ ّ ُ
ﻳُ ِﺼ ْﻴﳢَ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 63
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تم ﷲ ٰ
تعالی کے نبی کے بالنے کو ايسا بالوا نہ کر لو جيسا کہ آپس ميں ايک دوسرے سے ہوتا
ہے تم ميں سے انہيں ﷲ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہيں ) (١سنو
جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہيں انہيں ڈرتے رہنا چاہيے کہ کہيں ان پر کوئی
زبردست آفت نہ آپﮍے يا انہيں دردناک عذاب نہ پہنچے۔
٦٣۔ ١يہ منافقين کا رويہ ہوتا تھا کہ اجتماع مشاورت سے چپکے سے کھسک جاتے۔
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ۧ 64

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻗَﺪْ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا ۭ َو ٰ ّ ُ
ِﲁ َ ْ
َا َﻻ ٓ ِا َّن ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آگاه ہو جاؤ کہ آسمان و زمين ميں جو کچھ ہے سب ﷲ ٰ
تعالی ہی کا ) (١ہے۔ جس روش پر تم ہو
وه اسے بخوبی جانتا ہے ) (٢اور جس دن يہ سب اس کی طرف لوٹائے جائيں گے اس دن ان کو
ان کے کئے سے وه خبردار کر دے گا۔ ﷲ ٰ
تعالی سب کچھ جاننے واال ہے۔
٦٤۔ ١خلق کے اعتبار سے بھی ،ملک کے اعتبار سے بھی اور ماتحتی کے اعتبار سے بھی۔ وه
جس طرح چاہے تصرف کرے اور جس چيز کا چاہے ،حکم دے۔ پس اس کے رسول صلی ﷲ
عليہ وسلم کے معاملے ميں ﷲ سے ڈرتے رہنا چاہيئے ،جس کا تقاضا يہ ہے کہ رسول کے
کسی حکم کی مخالفت نہ کی جائے اور جس سے اس نے منع کر ديا ہے ،اس کا ارتکاب نہ کيا
جائے۔ اس لئے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے بھيجنے کا مقصد ہی يہی ہے کہ اس کی اطاعت
کی جائے۔
٦٤۔ ٢يہ مخالفين رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کو تنبيہ ہے کہ جو کچھ حرکات تم کر رہے ہو ،يہ
نہ سمجھو کہ وه ﷲ سے مخفی ره سکتی ہيں۔ اس کے علم ميں سب کچھ ہے اور وه اس کے
مطابق قيامت والے دن جزا اور سزا دے گا۔

سورة الفرقان
)سورة الفرقان ۔ سوره نمبر  ٢٥۔ تعداد آيات (٧٧

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
سُوْ َرةُ ْالفُرْ قَا ِن  ٢٥يہ سورت مکی ہے اس ميں ) (٧٧آيات اور ) (٦رکوع ہيں۔
ﺗ َٰﱪَكَ َّ ِاذل ْي ﻧَ َّﺰ َل اﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ َﺎن ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﺒ ِﺪﻩٖ ِﻟ َﻴ ُﻜ ْﻮ َن ِﻟﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ َ ۨﺮا ۙ Ǻ

بہت بابرکت ہے وه ﷲ ٰ
تعالی جس نے اپنے بندے پر فرقان ) (١اتارا تاکہ وه تمام لوگوں کے )(٢
لئے آگاه کرنے واال بن جائے۔
١۔ ١فرقان کے معنی ہيں حق و باطل ،توحيد و شرک اور عدل و ظلم کے درميان کا فرق کرنے
واال ،اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے ،اس لئے اسے فرقان سے تعبير
کيا۔
١۔ ٢اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی نبوت عالم گير ہے اور آپ تمام
انسانوں اور جنوں کے لئے ہادی و رہنما بنا کر بھيجے گئے ہيں ،جس طرح دوسرے مقام پر
فرمايا ) قُلْ ٰيٓاَيﱡھَا النﱠاسُ اِنﱢ ْى َرسُوْ ُل ٰ ّ
ﷲِ اِلَ ْي ُك ْم َج ِميْعا ً( 7۔ االعراف) (158:صحيح مسلم( ' پہلے نبی
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کسی ايک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور ميں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھيجا گيا ہوں
' رسالت و نبوت کے بعد ،توحيد کا بيان کيا جا رہا ہے۔ يہاں ﷲ کی چار صفات بيان کی گئی ہيں۔
ﴍﻳْ ٌﻚ ِﰲ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
َّ ِاذل ْي َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
كل َو َﺧﻠَ َﻖ ُ َّ
ﳾ ٍء ﻓَﻘَﺪ ََّر ٗﻩ ﺗَ ْﻘ ِﺪ ْﻳ ًﺮا Ą
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوﻟَ ْﻢ ﻳَﺘَّ ِﺨ ْﺬ َو َ ًدلا َّوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َّ ُهل َ ِ
ﰻ َْ
كل َّ
اس ﷲ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمين کی ) (١اور وه کوئی اوالد نہيں رکھتا ) (٢نہ اس کی
سلطنت ميں کوئی ساتھی ہے ) (٣اور ہرچيز کو اس نے پيدا کرکے ايک مناسب انداز ٹھہرايا
) (٤ہے۔
٢۔ ١يہ پہلی صفت ہے يعنی کائنات ميں تصرف کا مالک صرف وہی ہے ،کوئی اور نہيں۔
ٰ
نصاری ،يہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد عمل جو فرشتوں کو ﷲ کی بيٹياں
٢۔ ٢اس ميں
قرار ديتے تھے۔
٢۔ ٣اس ميں صنم پرست مشرکين اور )دو خداؤں کے خالق( کے قائلين کا رد عمل ہے۔
٢۔ ٤ہرچيز کا خالق صرف وہی ہے اور اپنی حکمت و مشيت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات
کو ہر وه چيز بھی مہيا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے يا ہرچيز کی موت اور روزی اس
نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے۔
ﴐا َّو َﻻ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ َّو َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن َﻣ ْﻮاتً َّو َﻻ َﺣ ٰﻴﻮ ًة َّو َﻻ ﻧُﺸُ ْﻮ ًرا Ǽ
َو َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ َّﻻ َ ْﳜﻠُ ُﻘ ْﻮ َن ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ َّو ُ ْﱒ ُ ْﳜﻠَ ُﻘ ْﻮ َن َو َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َ ًّ
ان لوگوں نے ﷲ کے سوا جنہيں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہيں وه کسی چيز کو پيدا نہيں کر
سکتے بلکہ وه خود پيدا کئے جاتے ہيں ،يہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختيار نہيں رکھتے
اور نہ موت و حيات کے اور نہ دوباره جی اٹھنے کے وه مالک ہيں )(١۔
٣۔ ١ليکن ظالموں نے ايسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ايسے لوگوں کو رب بنا ليا
جو اپنے بارے ميں بھی کسی چيز کا اختيار نہيں رکھتے چہ جائيکہ کہ وه کسی اور کے لئے
کچھ کر سکنے کے اختيارات سے بہره ور ہوں اس کے بعد منکرين نبوت کے شبہات کا ازالہ
کيا جا رہا ہے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ ِا ْﻓ ُ ۨﻚ ا ْﻓ َ ٰﯨﱰ ُﻪ َو َاﻋَﺎﻧ َ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻗَ ْﻮ ٌم ٰاﺧ َُﺮ ْو َن ڔ ﻓَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ ُء ْو ُﻇﻠْ ًﻤﺎ َّو ُز ْو ًرا Ćڔ
اور کافروں نے کہا يہ تو بس خود اسی کا گھﮍا گھﮍايا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی
اس کی مدد کی ) (١ہے ،دراصل يہ کافر بﮍے ہی ظلم اور سرتاسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے
ہيں۔
٤۔ ١مشرکين کہتے تھے کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ کتاب گھﮍنے ميں يہود سے يا ان
کے بعض دوست
)مثالً ابو فکيہہ يسار ،عداس اور جبرو غيره( سے مدد لی۔ جيسا کہ سوره النحل آيت  ١٠٣ميں
اس کی ضروری تفصيل گزر چکی ہے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ا ْﻛ َﺘﺘَﳢَ َﺎ ﻓَﻬ َِـﻲ ﺗُ ْﻤ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة َّو َا ِﺻ ْﻴ ًﻼ Ĉ
اور يہ بھی کہا کہ يہ تو اگلوں کے افسانے ہيں جو اس نے لکھا رکھے ہيں بس وہی صبح و شام
اس کے سامنے پﮍھے جاتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ Č
ُﻗ ْﻞ َا ْﻧ َﺰ َ ُهل َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِ ّ َّ
اﻟﴪ ِﰲ َّ
کہہ ديجئے کہ اسے تو اس ﷲ نے اتارا ہے جو آسمان و زمين کی تمام پوشيده باتوں کو جانتا ہے
) (١بيشک وه بﮍا ہی بخشنے واال ہے مہربان ہے۔
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٦۔ ١يہ ان کے جھوٹ اور افترا کے جواب ميں کہا کہ قرآن کو تو ديکھو ،اس ميں کيا ہے؟ کيا
اس کی کوئی بات غلط اور خالف واقعہ ہے؟ يقينا نہيں ہے ،بلکہ ہر بات بالکل صحيح اور سچی
ہے ،اس لئے کہ اس کو اتارنے والی ذات وه ہے جو آسمان و زمين کی ہر پوشيده بات کو جانتا
ہے۔
ﴚ ِﰲ ْ َاﻻ ْﺳ َﻮ ِاق ۭ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َﻣ َ ٌ
ﰻ َّ
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎلِ ٰﮬ َﺬا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َ ْاي ُ ُ
كل ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ َن َﻣ َﻌ ٗﻪ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا Ċ
اﻟﻄ َﻌﺎ َم َوﻳ َ ْﻤ ِ ْ
اور انہوں نے کہا کہ يہ کيسا رسول ہے؟ کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں ميں چلتا پھرتا ہے
) ،(١اس کے پاس کوئی فرشتہ کيوں نہيں بھيجا جاتا ،کہ وه بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے واال
بن جاتا۔
٧۔ ١قرآن پر طعن کرنے کے بعد رسول پر طعن کيا جا رہا ہے اور يہ طعن رسول کی بشريت
پر ہے۔ کيونکہ ان کے خيال ميں بشريت ،عظمت رسالت کی متحمل نہيں۔ اس لئے انہوں نے کہا
کہ يہ تو کھاتا پيتا ہے اور بازاروں ميں آتا جاتا ہے اور ہمارے ہی جيسا بشر ہے۔ حاالنکہ رسول
کو تو بشر نہيں ہونا چاہيئے۔
ﰻ ِﻣﳯْ َﺎ ۭ َوﻗَﺎ َل ٰ ّ
َا ْو ﻳُﻠْ ٰﻘٓﻰ ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َﻛ ْ ٌﲋ َا ْو ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن َ ٗهل َﺟﻨ َّ ٌﺔ َّ ْاي ُ ُ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ِا ْن ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َر ُﺟ ًﻼ َّﻣ ْﺴ ُﺤ ْﻮ ًرا Ď
يا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال ديا جاتا ) (١يا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس ميں سے يہ
کھاتا ) (٢اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ايسے آدمی کے پيچھے ہو لئے ہو جس پر جادو کر ديا
گيا ہے۔ )(٣۔
٨۔ ١تاکہ طلب رزق سے بےنياز ہو۔
٨۔ ٢تاکہ اس کی حيثيت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی۔
٨۔ ٣يعنی جس کی عقل و فہم سحر زده ہے
ﴐﺑُ ْﻮا َ َكل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل ﻓَﻀَ ﻠ ُّ ْﻮا ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۧ Ḍ

ُاﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َ َ
خيال تو کيجئے! کہ يہ لوگ آپ کی نسبت کيسی کيسی باتيں بناتے ہيں۔ پس جس سے خود ہی
بہک رہے ہيں اور کسی طرح راه پر نہيں آسکتے )(١۔
٩۔ ١يعنی اے پيغمبر! آپ کی نسبت يہ اس قسم کی باتيں اور بہتان تراشی کرتے ہيں ،کبھی
ساحر کہتے ہيں ،کبھی مسحور و مجنون اور کبھی کذاب و شاعر۔ حاالنکہ يہ ساری باتيں باطل
ہيں اور جن کے پاس ذره برابر بھی عقل فہم ہے ،وه ان کا جھوٹا ہونا جانتے ہيں ،پس يہ ايسی
باتيں کر کے خود ہی راه ہدايت سے دور ہو جاتے ہيں ،انہيں راه راست کس طرح نصيب ہو
سکتی ہے؟
ﺗ َٰﱪَكَ َّ ِاذل ْ ٓي ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء َﺟ َﻌ َﻞ َ َكل ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۙ َو َ ْﳚ َﻌ ْﻞ َّ َكل ﻗُ ُﺼ ْﻮ ًرا 10
ﷲ ٰ
تعالی تو ايسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ايسے باغات عنايت فرما دے جو
ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں جس کے نيچے نہريں لہريں لے رہی ہوں اور آپ
کو بہت سے )پختہ( محل بھی دے دے )(١۔
١٠۔ ١يعنی يہ آپ کے لئے جو مطالبے کرتے ہيں ،ﷲ کے لئے ان کا کر دينا کوئی مشکل نہيں
ہے ،وه چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محالت دنيا ميں آپ کو عطا کر سکتا ہے جو کہ ان
کے دماغوں ميں ہيں۔ ليکن ان کے مطالبے تو تکذيب و عناد کے طور پر ہيں نہ کہ طلب ہدايت
اور تالش نجات کے لئے۔
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ﺑ َ ْﻞ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِاب َّﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ۣ َو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻛ َّﺬ َب ِاب َّﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا ۚ 11

بات يہ ہے کہ يہ لوگ قيامت کو جھوٹ سمجھتے ہيں ) (١اور قيامت کے جھٹالنے والوں کے
لئے ہم نے بھﮍکتی ہوئی آگ تيار کر رکھی ہے۔
١١۔ ١قيامت کا جھٹالنا ہی تکذيب رسالت کا بھی باعث ہے۔
ِا َذا َر َاﲥْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ َﲀ ٍن ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ َ ِﲰ ُﻌ ْﻮا ﻟَﻬَﺎ ﺗَ َﻐ ُّﻴ ًﻈﺎ َّو َز ِﻓ ْ ًﲑا 12
جب وه انہيں دور سے ديکھے گی تو يہ غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنيں گے )(١
١٢۔ ١يعنی جہنم ان کافروں کو دور سے ميدان محشر ميں ديکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے
گی اور ان کو اپنے دامن غضب ميں لينے کے لئے چالئے گی اور جھنجھالئے گی ،جس طرح
دوسرے مقام پر فرمايا )اِ َذ ٓا اُ ْلقُوْ ا فِ ْيھَا َس ِمعُوْ ا لَھَا َش ِھ ْيقًا ﱠو ِھ َى تَفُوْ ُر Ċۙ تَ َكا ُد تَ َمــيﱠ ُز ِمنَ ْال َغي ِْظ( 67۔
الملک ' ' ((7-8:جب جہنمی ،جہنم ميں ڈالے جائيں گے تو اس کا دھاڑنا سنيں گے اور وه
)جوش غضب سے( اچھلتی ہوگی ،ايسے لگے گا کہ وه غصے سے پھٹ پﮍے گی ' جہنم کا
ديکھنا اور چالنا ايک حقيقت ہے۔
َوِا َذا ٓ ُاﻟْ ُﻘ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َﻣ َﲀانً ﺿَ ِ ّﻴﻘًﺎ ُّﻣ َﻘ َّ ِﻧﺮ ْ َﲔ َد َﻋ ْﻮا ُﻫﻨَ ِ َ

ﺎكل ﺛُ ُﺒ ْﻮ ًرا ۭ 13
اور جب يہ جہنم کی کسی تنگ جگہ ميں مشکيں کس کر پھينک ديئے جائيں گے تو وہاں اپنے
لئے موت ہی موت پکاريں گے۔
َﻻ ﺗَﺪْ ُﻋﻮا اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﺛُ ُﺒ ْﻮ ًرا َّوا ِﺣﺪً ا َّوا ْدﻋ ُْﻮا ﺛُ ُﺒ ْﻮ ًرا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا 14
)ان سے کہا جائے گا( آج ايک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو )(١
١٤۔ ١يعنی جہنمی جب جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر آرزو کريں گے کہ کاش انہيں موت آ
جائے ،وه فنا کے گھاٹ اتر جائيں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ايک موت نہيں کئی موتوں کو
پکارو۔ مطلب يہ ہے کہ اب تمہاری قسمت ميں ہميشہ کے لئے انواع و اقسام کے عذاب ہيں يعنی
موتيں ہی موتيں ہيں ،تم کہاں تک موت کا مطالبہ کرو گے
ُﻗ ْﻞ َا ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ َا ْم َﺟﻨ َّ ُﺔ اﻟْﺨ ْ ُِدل اﻟ َّ ِ ْﱵ ُو ِﻋﺪَ اﻟْ ُﻤﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ َﰷﻧ َْﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ َﺰا ۗ ًء َّو َﻣ ِﺼ ْ ًﲑا 15
آپ کہہ ديجئے کہ يہ بہتر ہے ) (١يا وه ہميشگی والی جنت جس کا وعده پرہيزگاروں سے کيا
گيا ہے ،جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے۔
١٥۔ ١يہ ،اشاره ہے جہنم کے مذکوره عذابوں کی طرف ،جن ميں جہنمی جکﮍ بند ہو کر مبتال
ہوں گے۔ کہ يہ بہتر ہے جو کفر و شرک کا بدلہ ہے يا وه جنت ،جس کا وعده متقين سے ان کے
ٰ
تقوی و اطاعت ٰالہی پر کيا گيا ہے۔ يہ سوال جہنم ميں کيا جائے گا ليکن اسے يہاں اس لئے نقل
ٰ
تقوی و اطاعت کا راستہ
کيا گيا ہے کہ شايد جہنميوں کے اس انجام سے عبرت پکﮍ کر لوگ
اختيار کرليں اور اس انجام بد سے بچ جائيں ،جس کا نقشہ يہاں کھينچا گيا ہے۔
ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ۭ َﰷ َن ﻋَ ٰﲇ َرﺑ ّ َِﻚ َو ْﻋﺪً ا َّﻣ ْﺴـُٔ ْـﻮ ًﻻ 16
وه جو چاہيں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا ،ہميشہ رہنے والے۔ يہ تو آپ کے رب کے ذمے
وعده ہے جو قابل طلب ہے )(١۔
١٦۔ ١يعنی ايسا وعده ،جو يقينا پورا ہو کر رہے گا ،جيسے قرض کا مطالبہ کيا جاتا ہے۔ اسی
طرح ﷲ نے اپنے ذمے يہ وعده واجب کر ليا ہے جس کا اہل ايمان اس سے مطالبہ کر سکتے
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ہيں۔ يہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ايمان کے لئے اس حسن جزا کو اپنے لئے
ضروری قرار دے ليا ہے۔
ﴩ ُ ْﱒ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻞ ۭ 17
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳛ ُ ُ
اهلل ﻓَ َﻴ ُﻘ ْﻮ ُل َء َاﻧ ُ ْْﱲ َاﺿْ ﻠَﻠْ ُ ْﱲ ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َا ْم ُ ْﱒ ﺿَ ﻠ ُّﻮا َّ
اور جس دن ﷲ ٰ
تعالی انہيں اور سوائے ﷲ کے جنہيں يہ پوجتے رہے ،انہيں جمع کرکے
پوچھے گا کہ کيا ميرے ان بندوں کو تم نے گمراه کيا يا يہ خود ہی راه سے گم ہوگئے )(١۔
١٧۔ ١دنيا ميں ﷲ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی اور کی جاتی رہے گی۔ ان ميں جمادات
)پتھر ،لکﮍی اور ديگر دھاتوں کی بنی ہوئی مورتياں( بھی ہيں ،جو غير عاقل ہيں اور ﷲ کے
نيک بندے بھی ہيں جو عاقل ہيں مثالً حضرت عزير ،حضرت مسيح عليہما السالم اور ديگر بہت
سے نيک بندے۔ اسی طرح فرشتے اور جنات کے پجاری بھی ہونگے۔ ﷲ ٰ
تعالی غير عاقل
جمادات کو بھی شعور و ادراک اور گويائی کی قوت عطا فرمائے گا اور ان سب معبودين سے
پوچھے گا کہ بتالؤ! تم نے ميرے بندوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم ديا تھا يا يہ اپنی مرضی
سے تمہاری عبادت کر کے گمراه ہوئے تھے؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ َﻣﺎ َﰷ َن ﻳَﻨْۢ َﺒ ِﻐ ْﻲ ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧَّﺘَّ ِﺨ َﺬ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ َﻚ ِﻣ ْﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻣﺘَّ ْﻌﳤَ ُ ْﻢ َو ٰا َابۗ َء ُ ْﱒ َﺣ ٰ ّﱵ ﻧ َ ُﺴﻮا ِّاذل ْﻛ َﺮ ۚ َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﺑُ ْﻮ ًرا 18
وه جواب ديں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہميں ہی يہ زيبا نہ تھا کہ تيرے سوا اوروں کو اپنا
کارساز بناتے ) (١بات يہ ہے کہ تو نے انہيں اور ان کے باپ دادوں کو آسودگياں عطا فرمائيں
يہاں تک کہ وه نصيحت بھال بيٹھے ،يہ لوگ تھے ہی ہالک ہونے والے۔
١٨۔ ١يعنی جب ہم خود تيرے سوا کسی کو کار ساز نہيں سمجھتے تھے تو پھر ہم اپنی بابت کس
طرح لوگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم ﷲ کی بجائے ہميں اپنا ولی اور کار ساز سمجھو۔
َﴫا ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻈ ِ ْﲅ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻧ ُ ِﺬ ْﻗ ُﻪ ﻋَ َﺬ ًااب َﻛﺒ ْ ًِﲑا 19
ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮ ُ ْﰼ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ۙ ﻓَ َﻤﺎ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن َ ْ
ﴏﻓًﺎ َّو َﻻ ﻧ ْ ً
تو انہوں نے تمہيں تمہاری تمام باتوں ميں جھٹاليا ،اب نہ تو تم عذابوں کے پھيرنے کی طاقت
ہے ،نہ مدد کرنے کی ) (١تم ميں سے جس نے ظلم کيا ہے ہم اسے بﮍا عذاب چکھائيں گے۔
تعالی کا قول ہے جو مشرکين سے مخاطب ہو کر ﷲ ٰ
١٩۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی کہے گا کہ تم جن کو اپنا
معبود گمان کرتے تھے ،انہوں نے تو تمہيں تمہاری باتوں ميں جھوٹا قرار دے ديا ہے اور تم
نے ديکھ ليا ہے کہ انہوں نے تم سے صفائی کا اعالن کر ديا ہے۔ گويا جن کو تم اپنا مددگار
سمجھتے تھے ،وه مددگار ثابت نہيں ہوئے۔ اب کيا تمہارے اندر يہ طاقت ہے کہ تم ميرے عذاب
کو اپنے سے پھير سکو اور اپنی مدد کر سکو۔
كل ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ِا َّﻻ ٓ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ َﻴ ْﺎ ُ ُﳇ ْﻮ َن َّ
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻗَ ْﺒ َ َ
اﻟﻄ َﻌﺎ َم َوﻳ َ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْﺳ َﻮ ِاق ۭ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ۭ َاﺗ َْﺼ ِ ُﱪ ْو َن ۚ َو َﰷ َن َرﺑ ُّ َﻚ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۧ 20

ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھيجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے ) (١اور بازاروں
ميں بھی چلتے پھرتے تھے ) (٢اور ہم نے تم ميں سے ہر ايک کو دوسرے کی آزمائش کا
ذريعہ بنا ديا ) (٣کيا تم صبر کروگے؟ تيرا رب سب کچھ ديکھنے واال ہے )(٤۔
٢٠۔ ١يعنی وه انسان تھے اور غذا کے محتاج۔
٢٠۔ ٢يعنی رزق حالل کی فراہمی کے لئے کسب و تجارت بھی کرتے تھے۔ مطلب اس سے يہ
ہے کہ يہ چيزيں منصب نبوت کے منافی نہيں ،جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہيں۔
٢٠۔ ٣يعنی ہم نے انبياء کو اور ان کے ذريعے سے ان پر ايمان النے والوں کی بھی آزمائش
کی ،تاکہ کھرے کھوٹے کی تميز ہو جائے ،جنہوں نے آزمائش ميں صبر کا دامن پکﮍے رکھ،
وه کامياب اور دوسرے ناکام رہے؛ اسی لئے آگے فرمايا ،کيا تم صبر کرو گے؟،
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پاره 19
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻟ َﻘﺎۗ َءانَ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َا ْو ﻧَ ٰﺮي َرﺑَّﻨَﺎ ۭ ﻟَـ َﻘ ِﺪ ا ْﺳـﺘَ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َو َﻋ َﺘ ْﻮ ُﻋ ُﺘ ًّﻮا َﻛﺒ ْ ًِﲑا 21
ِٕ
اور جنہيں ہماری مالقات کی توقع نہيں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کيوں نہيں اتارے جاتے؟
) (١يا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو ديکھ ليتے ) (٢ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بﮍا
سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔
٢١۔ ١يعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھيجنے کی بجائے ،کسی فرشتے کو بنا کر بھيجا جاتا۔
يا مطلب يہ ہے کہ پيغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے ،جنہيں ہم اپنی آنکھوں سے ديکھتے
اور وه اس بشر رسول کی تصديق کرتے۔
٢١۔ ٢يعنی رب آ کر ہميں کہتا کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ميرا رسول ہے اور اس پر ايمان النا
تمہارے لئے ضروری ہے۔
٢١۔ ٣اسی استکبار اور سرکشی کا نتيجہ ہے کہ وه اس قسم کے مطالبے کر رہے ہيں جو ﷲ
تعالی کی منشا کے خالف ہيں ﷲ ٰ
ٰ
تعالی تو ايمان بالغيب کے ذريعے سے انسانوں کو آزماتا ہے
اگر وه فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے يا آپ خود زمين پر نزول فرما لے تو اس
کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جائے اس ليے ﷲ ٰ
تعالی ايسا کام کيونکر کر سکتا ہے
جو اس کی حکمت تخليق اور مشيت تکوينی کے خالف ہے؟
ۗ
ُﴩى ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِﺣ ْﺠ ًـﺮا َّﻣ ْﺤ ُﺠ ْﻮ ًرا 22
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَ َﺮ ْو َن اﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ َﺔ َﻻ ﺑ ْ ٰ
ِٕ
ِٕ
جس دن يہ فرشتوں کو ديکھ ليں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی ) (١اور
کہيں گے يہ محروم ہی محروم کئے گئے )(٢
٢٢۔ ١اس دن سے مراد موت کا دن ہے يعنی يہ کافر فرشتوں کو ديکھنے کی آرزو تو کرتے ہيں
ليکن موت کے وقت جب يہ فرشتوں کو ديکھيں گے تو ان کے ليے کوئی خوشی اور مسرت
نہيں ہوگی اس ليے کہ فرشتے انہيں اس موقع پر عذاب جہنم کی وعيد سناتے ہيں اور کہتے ہيں
اے خبيث روح خبيث جسم سے نکل جس سے روح دوڑتی اور بھاگتی ہے جس پر فرشتے اسے
)ولَوْ ت ٰ َٓري اِ ْذ يَتَ َوفﱠى الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوا ۙ◌ ْال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َكةُ يَضْ ِربُوْ نَ ُوجُوْ ھَھُ ْم
مارتے اور کوٹتے ہيں جيسا کہ َ
ٰ
ْق( 8۔ االنفالَ ) ،(50:و َم ْن اَ ْ
ظلَ ُم ِم ﱠم ِن ا ْفت َٰري َعلَي ّ
ﷲِ َك ِذبًا اَوْ قَا َل
ارھُ ْم ۚ◌ َو ُذوْ قُوْ ا َع َذ َ
َواَ ْدبَ َ
اب ْال َح ِري ِ
ٰ
ٰ
ٓ
ّ
ْ
ّ
ت
ال َسا ُ ْن ِز ُل ِمث َل َمآ اَ ْنز َ
اُوْ ِح َي اِلَ ﱠي َولَ ْم يُوْ َح اِلَ ْي ِه َش ْي ٌء ﱠو َم ْن قَ َ
َل ﷲُ ۭ◌ َولَوْ ت َٰري اِ ِذ الظلِ ُموْ نَ فِ ْي َغ َم ٰر ِ
ْ
ْ
ُ
اب الھُوْ ِن بِ َما ُك ْنتُ ْم تَقُوْ لوْ نَ
اسطُ ْٓوا اَ ْي ِد ْي ِھ ْم ۚ◌ اَ ْخ ِرج ُْٓوا اَ ْنفُ َس ُك ْم ۭ◌ اَليَوْ َم تُجْ َزوْ نَ َع َذ َ
ْال َموْ ِ
ت َو ْال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َكةُ بَ ِ
َعلَي ٰ ّ
ﷲِ َغ ْي َر ْال َح ﱢ
ق َو ُك ْنتُ ْم ع َْن ٰا ٰيتِ ٖه تَ ْستَ ْكبِرُوْ نَ ( 6۔ االنعام (93:ميں ہے اس کے برعکس مومن کا
حال وقت احتضار جان کنی کے وقت يہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی
نويد جاں فزا سناتے ہيں جيسا کہ سوره حم السجدة  ٣٢،٣٠ميں ہے اور حديث ميں بھی آتا ہے
کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہيں اے پاک روح جو پاک جسم ميں تھی نکل اور ايسی
جگہ چل جہاں ﷲ کی نعمتيں ہيں اور وه رب ہے جو تجھ سے راضی ہے۔ تفصيل کے ليے
ديکھئے مسند احمد ،ابن ماجہ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد قيامت کا دن ہے امام ابن کثير
فرماتے ہيں کہ دونوں ہی قول صحيح ہيں اس ليے کہ دونوں ہی دن ايسے ہيں کہ فرشتے مومن
اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہيں مومنوں کو رحمت ورضوان الہی کی خوشخبری
اور کافروں کو ہالکت وخسران کی خبر ديتے ہيں۔
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٢٢۔ِ ٢حجْ ر کے اصل معنی ہيں منع کرنا ،روک دينا۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی
بےوقوفی يا کم عمری کی وجہ سے اس کے اپنے مال کو خرچ کرنے سے روک دے تو کہتے
اض ْی ع َٰلی فُ َال ِن قاضی نے فالں کو تصرف کرنے سے روک ديا ہے۔ اسی مفہوم ميں
ہيں َح َج َر ْالقَ ِ
خانہ کعبہ کے اس حصے حطيم کو حجر کہا جاتا ہے جسے قريش مکہ نے خانہ کعبہ ميں شامل
نہيں کيا تھا اس ليے طواف کرنے والوں کے ليے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے طواف
کرتے وقت اس کے بيرونی حصے سے گزرنا چاہيے جسے ديوار سے ممتاز کر ديا گيا ہے
اور عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے اس ليے کہ عقل بھی انسانوں کو ايسے کاموں سے روکتی
ہے جو انسان کے الئق نہيں ہيں معنی يہ ہيں کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہيں کہ تم ان چيزوں
سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقين کو دی جاتی ہے يعنی يہ حراما محرما عليکم کے معنی
ميں ہے آج جنت الفردوس اور اس کی نعمتيں تم پر حرام ہيں اس کے مستحق صرف اہل ايمان
وتقوی ہوں گے۔
َوﻗَ ِﺪ ْﻣﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ َﻣﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َ َﲻﻞٍ ﻓَ َﺠـ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ َﻫ َﺒﺎۗ ًء َّﻣﻨْﺜ ُْﻮ ًرا 23
اور انہوں نے جو جو اعمال کيے تھے ہم نے ان کی طرف بﮍھ کر انہيں پراگنده ذروں کی طرح
کر ديا )(١
٢٣۔ ١ھَبَاَء ان باريک ذروں کو کہتے ہيں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی
سورج کی کرن ميں محسوس ہوتے ہيں ليکن اگر کوئی انہيں ہاتھ ميں پکﮍنا چاہے تو يہ ممکن
نہيں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قيامت والے دن ان ہی ذروں کی طرح بےحيثيت ہونگے،
کيونکہ وه ايمان و اخالص سے بھی خالی ہونگے اور موافقت شريعت کی مطابقت بھی۔ يہاں
کافروں کے اعمال کو جس طرح بےحيثيت ذروں کی مثل کہا گيا ہے۔ اسی طرح دوسرے
مقامات پر کہيں راکھ سے ،کہيں سراب سے اور کہيں صاف چکنے پتھر سے تعبير کيا گيا ہے۔
يہ ساری تمثيالت پہلے گزر جکی ہيں مالحظہ ہو ) َو َم ْن اَ ْ
ظلَ ُم ِم ﱠم ِن ا ْفت َٰري َعلَي ٰ ّ
ﷲِ َك ِذبًا اَوْ قَا َل
ٰ
ٓ
ّ
َل ٰ ّ
ت
ال َسا ُ ْن ِز ُل ِم ْث َل َمآ اَ ْنز َ
اُوْ ِح َي اِلَ ﱠي َولَ ْم يُوْ َح اِلَ ْي ِه َش ْي ٌء ﱠو َم ْن قَ َ
ﷲُ ۭ◌ َولَوْ ت َٰري اِ ِذ الظلِ ُموْ نَ فِ ْي َغ َم ٰر ِ
ْ
ْ
ُ
اب الھُوْ ِن بِ َما ُك ْنتُ ْم تَقُوْ لوْ نَ
اسطُ ْٓوا اَ ْي ِد ْي ِھ ْم ۚ◌ اَ ْخ ِرج ُْٓوا اَ ْنفُ َس ُك ْم ۭ◌ اَليَوْ َم تُجْ َزوْ نَ َع َذ َ
ْال َموْ ِ
ت َو ْال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َكةُ بَ ِ
َعلَي ٰ ّ
ﷲِ َغ ْي َر ْال َح ﱢ
ق َو ُك ْنتُ ْم ع َْن ٰا ٰيتِ ٖه تَ ْستَ ْكبِرُوْ نَ ( 2۔ البقرةَ ) (264:مثَ ُل الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا بِ َربﱢ ِھ ْم اَ ْع َمالُھُ ْم
َك َر َما ِد ۨ◌ ا ْشـتَ ﱠد ْ
ك ھُ َو الض ٰﱠل ُل
ف ۭ◌ َال يَ ْق ِدرُوْ نَ ِم ﱠما َك َسبُوْ ا ع َٰلي َش ْي ٍء ۭ◌ ٰذلِ َ
َاص ٍ
ت بِ ِه الرﱢ ْي ُح فِ ْي يَوْ ٍم ع ِ
ْالبَ ِع ْيدُ( 14۔ ابراہيم (18:
َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﺧ ْ ٌَﲑ ُّﻣ ْﺴﺘَـ َﻘ ًّﺮا َّو َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َﻣ ِﻘ ْﻴ ًﻼ 24
ِٕ
البتہ اس دن جنتيوں کا ٹھکانا بہتر ہوگا اور خواب گاه بھی عمده ہوگی )(١
٢٤۔ ١بعض نے اس سے يہ استدالل بھی کيا ہے کہ اہل ايمان کے لئے قيامت کا يہ ہولناک دن
اتنا مختصر اور ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ قيلولے کے وقت تک يہ فارغ ہو جائيں گے اور
جنت ميں يہ اہل خاندان اور حور عين کے ساتھ دوپہر کو آرام فرما ہونگے ،جس طرح حديث
ميں ہے کہ مومن کے لئے يہ دن اتنا ہلکا ہوگا کہ جتنے ميں دنيا ميں ايک فرض نماز ادا کر لينا
)مسند احمد ٤۔(٧٥
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ِابﻟْ َﻐ َﻤﺎ ِم َوﻧُ ّ ِﺰ َل اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﺗ ْ َِﲋﻳْ ًﻼ 25
َوﻳ َ ْﻮ َم ﺗَﺸَ ﻘَّ ُﻖ َّ
ِٕ
اور جس دن آسمان بادل سميت پھٹ جائيگا ) (١اور فرشتے لگا تار اتارے جائيں گے۔
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٢٥۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سايہ فگن ہو جائيں گے ،ﷲ ٰ
تعالی
فرشتوں کے جلو ميں ،ميدان محشر ميں ،جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی ،حساب کتاب کے لئے
جلوه فرما ہوگا ،جيسا کہ سوره بقرة آيت  ٢١٠سے واضح ہے۔
َاﻟْ ُﻤ ْ ُ
كل ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ِۨﺬ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ۭ َو َﰷ َن ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋ َِﺴ ْ ًﲑا
26
ِٕ
اور اس دن صحيح طور پر ملک صرف رحمٰ ن کا ہی ہوگا اور يہ دن کافروں پر بﮍا بھاری ہوگا
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ َﻌ ُّﺾ َّ
اﻟﻈﺎ ِﻟ ُﻢ ﻋَ ٰﲇ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ﻳٰﻠَ ْﻴﺘ َ ِﲏ َّاﲣ َْﺬ ُت َﻣ َﻊ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 27
اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ ميں نے رسول ﷲ کی
راه اختيار کی ہوتی۔
ﻳٰ َﻮﻳْﻠَ ٰﱴ ﻟ َ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ﻟ َ ْﻢ َا َّ ِﲣ ْﺬ ﻓُ َﻼانً َﺧ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 28
ہائے افسوس کاش کہ ميں نے فالں کو دوست نہ بنايا ہوتا )(١
٢٨۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہيں رکھنی چاہيئے،
اس لئے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا اور بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں
کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختيار کرنا ہی ہے۔ اس لئے
حديث ميں بھی صالحين کی صحبت کی تاکيد اور بری صحبت سے اجتناب کو ايک بہترين مثال
سے و اضع کيا گيا ہے۔
ﻟَﻘَﺪْ َاﺿَ ﻠ َّ ِ ْﲏ َﻋ ِﻦ ِّاذل ْﻛ ِﺮ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ِ ْﱐ ۭ َو َﰷ َن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﻟ ْ ِﻼﻧ ْ َﺴ ِﺎن ﺧ َُﺬ ْو ًﻻ 29
اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراه کر ديا کہ نصيحت ميرے پاس آپہنچی تھی اور شيطان تو
انسان کو )وقت پر( دغا دينے واال ہے۔
30
َوﻗَﺎ َل َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ٰﻳ َﺮ ِ ّب ِا َّن ﻗَ ْﻮ ِﻣﻲ َّاﲣ َُﺬ ْوا ٰﮬ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن َﻣﻬْ ُﺠ ْﻮ ًرا
اور رسول کہے گا کہ اے ميرے پروردگار! بيشک ميری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا
)(١
٣٠۔ ١مشرکين قرآن پﮍھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے ،يہ بھی
ہجران ہے ،اس پر ايمان نہ النا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے ،اس پر غور و فکر کرنا اور
اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ
کر کسی اور کتاب کو ترجيح دينا ،يہ بھی ہجران ہے يعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دينا
ہے ،جس کے خالف قيامت والے دن ﷲ کے پيغمبر ﷲ کی بارگاه ميں استغاثہ دائر فرمائيں گے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ ُ ِّ
31
ﲁ ﻧ ِ ٍَّﱯ ﻋَﺪُ ًّوا ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ﺑ َِﺮﺑ ّ َِﻚ ﻫَﺎ ِد ًاي َّوﻧ َِﺼ ْ ًﲑا
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہگاروں کو بنا ديا ہے ) (١اور تيرا رب ہی ہدايت
کرنے واال کافی ہے۔
٣١۔ ١يعنی جس طرح اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم تيری قوم ميں سے وه لوگ تيرے دشمن ہيں
جنہوں نے قرآن کو چھوڑ ديا ،اسی طرح گزشتہ امتوں ميں بھی تھا ،يعنی ہر نبی کے دشمن وه
لوگ ہوتے تھے جو گناہگار تھے ،وه لوگوں کو گمراہی کی طرف بالتے تھے ) َمثَ ُل الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا
بِ َربﱢ ِھ ْم اَ ْع َمالُھُ ْم َك َر َما ِد ۨ◌ ا ْشـتَ ﱠد ْ
ك
ف ۭ◌ َال يَ ْق ِدرُوْ نَ ِم ﱠما َك َسبُوْ ا ع َٰلي َش ْي ٍء ۭ◌ ٰذلِ َ
َاص ٍ
ت بِ ِه الرﱢ ْي ُح فِ ْي يَوْ ٍم ع ِ
ھ َُو الض ٰﱠل ُل ْالبَ ِع ْيدُ( 6۔ االنعام (112:ميں بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے۔
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٣١۔ ٢يعنی يہ کافر گو لوگوں کو ﷲ کے راستے سے روکتے ہيں ليکن تيرا رب جس کو ہدايت
دے اس کو ہدايت سے کون روک سکتا ہے؟ اصل ہادی اور مددگار تو تيرا رب ہی ہے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻧُ ّ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْ ٰﺮا ُن ُ ْﲨ َ ًةل َّوا ِﺣﺪَ ًة ڔ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ڔ ِﻟ ُﻨﺜَﺒ ّ َِﺖ ِﺑ ٖﻪ ﻓُ َﺆادَكَ َو َرﺗَّﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﺗَ ْﺮِﺗ ْﻴ ًﻼ 32
اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارا کا سارا ايک ساتھ ہی کيوں نہ اتارا گيا ) (١اسی طرح ہم
نے )تھوڑا تھوڑا( کرکے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھيں ،ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر
ہی پﮍھ سنايا ہے )(٢۔
٣٢۔ ١جس طرح تورات ،انجيل اور زبور وغيره کتابيں بيک مرتبہ نازل ہوئيں۔
٣٢۔ ٢ﷲ نے جواب ميں فرمايا کہ ہم نے حاالت و ضروريات کے مطابق اس قرآن کو  ٢٣سال
ميں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پيغمبر! تيرا اور اہل ايمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے
اس ع َٰلي
خوب ذہن نشين ہو جائے۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا ) َوقُرْ ٰانًا فَ َر ْق ٰنهُ لِتَ ْق َراَ ٗه َعلَي النﱠ ِ
ث ﱠونَ ﱠز ْل ٰنهُ تَ ْن ِزي ًْال( 17۔ االسراء ' (106:اور قرآن ،اس کو ہم نے جدا جدا کيا ،تاکہ تو اسے
ُم ْك ٍ
لوگوں پر رک رک کر پﮍھے اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا '۔ اس قران کی مثال
بارش کی طرح ہے بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مرده زمين ميں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے
اور يہ فائده بالعموم اسی وقت ہوتا ہے جب بارش وقتا فوقتا نازل ہو نہ کہ ايک ہی مرتبہ ساری
بارش کے نزول سے۔
َو َﻻ َ ْايﺗ ُْﻮﻧ ََﻚ ِﺑ َﻤﺜَﻞٍ ِا َّﻻ ﺟِ ْﺌ ٰﻨ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َا ْﺣ َﺴ َﻦ ﺗَ ْﻔ ِﺴ ْ ًﲑا ۭ 33

يہ آپ کے پاس جو کوئی مثال الئيں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمده دليل آپ کو بتا ديں گے
)( ١
٣٣۔ ١يہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت و علت بيان کی جا رہی ہے کہ يہ
مشرکين جب بھی کوئی مثال يا اعتراض اور شبہ پيش کريں گے تو قرآن کے ذريعے سے ہم
اس کا جواب يا وضاحت پيش کر ديں گے اور يوں انہيں لوگوں کو گمراه کرنے کا موقع نہيں
ملے گا۔
ۗ

ۧ 34
ﴍ َّﻣ َﲀانً َّو َاﺿَ ُّﻞ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ُ ْﳛ َ ُ
ﴩ ْو َن ﻋَ ٰﲇ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ِا ٰﱃ َ َهجﲌَّ َ ۙ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َ ٌّ
ِٕ
جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کئے جائيں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراه
تر راستے والے ہيں۔
35ښ
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻌ ٗ ٓﻪ َاﺧَﺎ ُﻩ ﻫ ُٰﺮ ْو َن َو ِز ْﻳ ًﺮا
موسی کو کتاب دی اور ان کے ہمراه ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزير بنا
اور بالشبہ ہم نے
ٰ
ديا۔

ۭ 36
ﻓَ ُﻘﻠْﻨَﺎ ا ْذ َﻫ َﺒﺎ ٓ ِا َﱃ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۭ ﻓَﺪَ َّﻣ ْﺮﳖٰ ُ ْﻢ ﺗَﺪْ ِﻣ ْ ًﲑا
اور کہہ ديا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آيتوں کو جھٹال رہے ہيں۔ پھر ہم
نے انہيں بالکل ہی پامال کر ديا۔
37ښ
َوﻗَ ْﻮ َم ﻧ ُْﻮحٍ ﻟ َّ َّﻤﺎ َﻛ َّﺬﺑُﻮا ُّاﻟﺮ ُﺳ َﻞ َا ْﻏ َﺮ ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ َو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ٰاﻳ َ ًﺔ ۭ َو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ
اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہيں غرق کر ديا اور لوگوں کے
لئے انہيں نشان عبرت بنا ديا۔ اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب مہيا کر رکھا ہے۔
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َّوﻋَﺎدًا َّوﺛَ ُﻤ ْــﻮ َد ۟ا َو َا ْ ٰ
ﲱ َﺐ َّاﻟﺮ ِّس َوﻗُ ُﺮ ْوﻧ ً ۢـﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا 38
اور عاديوں اور ثموديوں اور کنوئيں والوں کو ) (١اور ان کے درميان کی بہت سی امتوں
کو)) (٢ہالک کر ديا(۔
َ
٣٨۔ ١رس کے معنی کنويں کے ہيں۔ اصْ َحابُ الرﱠس کنوئيں والے۔ اس کی تعين ميں مفسرين کے
درميان اختالف ہے ،امام ابن جرير طبری نے کہا کہ اس سے مراد اصحاب االخدود ہيں جن کا
ذکر سورة البروج ميں ہے )ابن کثير(
٣٨۔٢قرن کے صحيح معنی ہيں ہم عصر لوگوں کا ايک گروه۔ جب ايک نسل کے لوگ ختم ہو
جائيں تو دوسری نسل دوسرا قديم زمانہ کہالئے گی۔ )ابن کثير( ،اس کے معنی ہيں ہر نبی کی
امت بھی ايک زمانہ ہو سکتی ہے۔
39
ﴐﺑْﻨَﺎ َ ُهل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ َل ۡ َو ُ ًّالك ﺗ َّ َْﱪانَ ﺗَ ْﺘﺒ ْ ًِﲑا
َو ُ ًّالك َ َ
اور ہم نے ان کے سامنے مثاليں بيان کيں ) (١پھر ہر ايک کو بالکل ہی تباه و برباد کر ديا )(٢۔
٣٩۔ ١يعنی دالئل کے ذريعے سے ہم نے حجت قائم کر دی۔
٣٩۔ ٢يعنی تمام حجت کے بعد۔
اﻟﺴ ْﻮ ِء ۭ َاﻓَ َ ْﲅ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻳَ َﺮ ْوﳖَ َﺎ ۚ ﺑ َ ْﻞ َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ﻧُﺸُ ْﻮ ًرا 40
َوﻟَﻘَﺪْ َاﺗ َْﻮا ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ ُا ْﻣ ِﻄ َﺮ ْت َﻣ َﻄ َﺮ َّ
يہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہيں جن پر بری طرح بارش برسائی گئی ) (١کيا
يہ پھر بھی اسے ديکھتے نہيں؟ حقيقت يہ ہے کہ انہيں مر کر جی اٹھنے کی اميد ہی نہيں )(٢۔
٤٠۔ ١بستی سے ،قوم لوط کی بستياں سدوم اور عموره وغيره مراد ہيں اور بری بارش سے
پتھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستيوں کو الٹ ديا گيا تھا اور اس کے بعد ان پر کھنگر پتھروں
ارةً ﱢم ْن
کی بارش کی گئی تھی جيسا کہ )فَلَ ﱠما َجا ۗ◌ َء اَ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا عَالِيَھَا َسافِلَھَا َواَ ْمطَرْ نَا َعلَ ْيھَا ِح َج َ
ِسجﱢ ي ٍْل ڏ ﱠم ْنضُوْ ٍد( 11۔ہود (82:ميں بيان ہے۔ يہ بستياں شام فلسطين کے راستے ميں پﮍتی ہيں،
جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔
٤٠۔ ٢اس لئے ان تباه شده بستيوں اور ان کے کھنڈرات ديکھنے کے باوجود عبرت نہيں پکﮍتے۔
اور آيات ٰالہی اور ﷲ کے رسول کو جھٹالنے سے باز نہيں آتے۔
اهلل َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ 41
َوِا َذا َر َا ْوكَ ِا ْن ﻳَّﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوﻧ ََﻚ ِا َّﻻ ﻫ ُُﺰ ًوا ۭ َا ٰﮬ َﺬا َّ ِاذل ْي ﺑ َ َﻌ َﺚ ٰ ّ ُ
اور تمہيں جب کبھی ديکھتے ہيں تو تم سے مسخر پن کرنے لگتے ہيں۔ کہ کيا يہی وه شخص
ہيں جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے رسول بنا کر بھيجا ہے )(١۔
٤١۔ ١دوسرے مقام پر اس طرح فرمايا )اَ ٰھ َذا الﱠ ِذيْ يَ ْذ ُك ُر ٰالِھَتَ ُك ْم( 21۔ االنبياء (36:کيا يہ وه شخص
ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ يعنی ان کی بابت کہتا ہے کہ وه کچھ اختيار نہيں
رکھتے۔ اس حقيقت کا اظہار ہی مشرکين کے نزديک ان کے معبودوں کی توہين تھی۔ جيسے آج
بھی قبر پرستوں کو کہا جائے کہ قبروں ميں مدفون بزرگ کائنات ميں تصرف کرنے کا اختيار
نہيں رکھتے تو کہتے ہيں کہ يہ اولياء ﷲ کی شان ميں گستاخی کر رہے ہيں۔
ِا ْن َﰷ َد ﻟ َ ُﻴ ِﻀﻠُّﻨَﺎ َﻋ ْﻦ ٰا ِﻟﻬَ ِﺘﻨَﺎ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن َﺻ َ ْﱪانَ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۭ َو َﺳ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ِﺣ ْ َﲔ ﻳَ َﺮ ْو َن اﻟْ َﻌ َﺬا َب َﻣ ْﻦ َاﺿَ ُّﻞ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 42
)وه تو کہئے( کہ ہم اس پر جمے رہے ورنہ انہوں نے تو ہميں ہمارے معبودوں سے بہکا دينے
ميں کوئی کسر نہيں چھوڑی تھی ) (١اور يہ جب عذابوں کو ديکھيں گے تو انہيں صاف معلوم
ہوجائے گا کہ پوری طرح راه سے بھٹکا ہوا کون تھا؟ )(٢
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٤٢۔ ١يعنی ہم ہی اپنے آباؤ اجداد کی تقليد اور روايتی مذہب سے وابستگی کی وجہ سے غير ﷲ
کی عبادت سے باز نہيں آئے ورنہ اس پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم نے تو ہميں گمراه کرنے ميں
کوئی کسر نہيں چھوڑی۔ ﷲ ٰ
تعالی نے مشرکوں کا يہ قول نقل فرمايا کہ کس طرح وه شرک پر
جمے ہوئے ہيں کہ اس ميں فخر کر رہے ہيں
٤٢۔ ٢يعنی اس دنيا ميں تو ان مشرکين اور غير ﷲ کے پجاريوں کو اہل توحيد گمراه نظر آتے
ہيں ليکن جب يہ ﷲ کی بارگاه ميں پہنچيں گے اور وہاں انہيں شرک کی وجہ سے عذاب الہی
سے دوچار ہونا پﮍے گا تو پتہ لگے گا کہ گمراه کون تھا؟ ايک ﷲ کی عبادت کرنے والے يا در
در پر اپنی جبينيں جھکانے والے؟

ۙ 43
َا َر َءﻳْ َﺖ َﻣ ِﻦ َّاﲣ ََﺬ ِا ٰﻟـﻬَ ٗﻪ ﻫ َٰﻮﯨ ُﻪ ۭ َاﻓَ َﺎﻧ َْﺖ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ
کيا آپ نے اسے بھی ديکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کيا آپ اس کے
ذمہ دار ہوسکتے ہيں؟ )(١
٤٣۔ ١يعنی جو چيز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دين ومذہب بنا ليا کيا ايسے شخص
کو تو راه ياب کر سکتا ہے يا ﷲ کے عذاب سے چھﮍا سکے گا؟ اس کو دوسرے مقام پر اس
طرح بيان فرمايا کيا وه شخص جس کے ليے اس کا برا عمل مزين کر ديا گيا پس وه اسے اچھا
سمجھتا ہے پس ﷲ ٰ
تعالی ہی جسے چاہتا ہے گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راه ياب پس تو
ان پر حسرت و افسوس نہ کر۔ فاطر۔ حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہما اس کی تفسير ميں
فرماتے ہيں زمانہ جاہليت ميں آدمی ايک عرصے تک سفيد پتھر کی عبادت کرتا رہتا جب اسے
اس سے اچھا پتھر نظر آ جاتا تو وه پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی پوجا شروع کر
ديتا ابن کثير۔ مطلب يہ ہے کہ ايسے اشخاص جو عقل وفہم سے اس طرح عاری اور محض
خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہيں اے پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم کيا تو ان کو ہدايت کے
راستے پر لگا سکتا ہے؟ يعنی نہيں لگا سکتا۔

ۧ 44
َا ْم َ ْﲢ َﺴ ُﺐ َا َّن اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن َا ْو ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ۭ ِا ْن ُ ْﱒ ِا َّﻻ َﰷ ْ َﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ َاﺿَ ُّﻞ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ
کيا آپ اسی خيال ميں ہيں کہ ان ميں سے اکثر سنتے يا سمجھتے ہيں۔ وه تو نرے چوپايوں
جيسے ہيں بلکہ ان سے بھی زياده بھٹکے ہوئے۔ )(١
٤٣۔ ١يعنی يہ چوپائے جس مقصد کے لئے پيدا کيئے گئے ہيں ،اسے وه سمجھتے ہيں۔ ليکن
انسان ،جسے صرف ﷲ کی عبادت کے لئے پيدا کيا گيا تھا ،وه رسولوں کی ياد دہانی کے
باوجود ﷲ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا اور در در پر اپنا ماتھا ٹيکتا پھرتا ہے۔ اس اعتبار
سے چوپائے سے بھی زياده بدتر اور گمراه ہے۔
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ َﻛ ْﻴ َﻒ َﻣ َّﺪ ِّ

اﻟﻈ َّﻞ ۚ َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ﻟ َ َﺠ َﻌ َ ٗهل َﺳﺎ ِﻛﻨًﺎ ۚ ُ َّﰒ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َد ِﻟ ْﻴ ًﻼ ۙ 45
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھيال ديا ہے؟ ) (١اگر چاہتا تو
اسے ٹھہرا ہوا ہی کر ديتا ) (٢پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دليل بنايا )(٣۔
٤٥۔ ١يہاں سے پھر توحيد کے دالئل کا آغاز ہو رہا ہے۔ ديکھو ،ﷲ ٰ
تعالی نے کائنات ميں کس
طرح سايہ پھياليا ہے ،جو صبح صادق کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ يعنی اس
وقت دھوپ نہيں ہوتی ،دھوپ کے ساتھ يہ سمٹتا سکﮍنا شروع ہوتا جاتا ہے۔
٤٥۔ ٢يعنی ہميشہ سايہ ہی رہتا ،سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کرتی۔
٤٥۔ ٣يعنی دھوپ سے ہی سايہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہرچيز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر
سورج نہ ہوتا ،تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے۔
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ُ َّﰒ ﻗَ َﺒﻀْ ٰﻨ ُﻪ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻀً ﺎ ﻳ َِّﺴ ْ ًﲑا 46
پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھينچ ليا ۔)(١
 ٦ ٤۔ ١يعنی وه سايہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھينچ ليتے ہيں اور اس کی جگہ رات کا گمبيھر
اندھيرا چھا جاتا ہے۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﻟ َﺒ ًﺎﺳﺎ َّواﻟﻨَّ ْﻮ َم ُﺳـ َﺒﺎاتً َّو َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ﻧُﺸُ ْﻮ ًرا 47
اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پرده بنايا ) (١اور نيند کو راحت بنائی ) (٢اور دن
کو کھﮍے ہونے کا وقت )(٣۔
٤٧۔ ١يعنی لباس ،جس طرح لباس انسانی ڈھانچے کو چھپا ليتا ہے ،اسی طرح رات تمہيں اپنی
تاريکی ميں چھپا ليتی ہے۔
٤٧۔ ٢سبات کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہيں۔ نيند انسان کے جسم کو عمل سے کاٹ ديتی ہے،
جس سے اس کو راحت ميسر آتی ہے۔ بعض کے نزديک سبات کے معنی تمدد پھيلنے کے ہيں
نيند ميں انسان دراز ہو جاتا ہے اس ليے اسے سبات کہا۔ ايسر التفاسير وفتح القدير۔
٤٧۔ ٣يعنی نيند ،جو موت کی بہن ہے ،دن کو انسان اس نيند سے بيدار ہو کر کاروبار اور
تجارت کے لئے پھر اٹھ کھﮍا ہوتا ہے۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم صبح بيدار
ہوتے تو يہ دعا پﮍھتے )اَ ْل َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ الﱠ ِذیْ أحْ يَانا بَ ْع َد َما اَ َماتَنا َواِلَ ْي ِہ ال ﱡن ُشوْ رُ( ' تمام تعريفيں اس ﷲ کے
لئے ہيں جس نے ہميں مارنے کے بعد زنده کيا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے '۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء َﻃﻬ ُْﻮ ًرا ۙ 48
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْر َﺳ َﻞ ّ ِاﻟﺮﻳٰ َﺢ ﺑ ْ ً
ُﴩا ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ْي َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۚ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ َّ
اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دينے والی ہواؤں کو بھيجتا ہے اور ہم
آسمان سے پاک پانی برساتے ہيں )(١
٤٨۔ ١طَھُور فعول کے وزن پر آلے کے معنی ميں ہے۔ يعنی ايسی چيزيں جس سے پاکيزگی
حاصل کی جاتی ہے جيسے وضو کے پانی کو وضو اور ايندھن کو وقود کہا جاتا ہے اس معنی
ميں پانی طاہر خود بھی پاک اور مطہر دوسروں کو پاک کرنے واال بھی ہے حديث ميں بھی ہے
ان الماء طہور ال ينجسہ شیء ابو داؤد۔ ذائقہ بدل جائے تو ايسا پانی ناپاک ہے کما فی الحديث
ﳼ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا 49
ِﻟ ّ ُﻨ ْﺤ ِﻲۦ ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ْ َدل ًة َّﻣ ْﻴﺘًﺎ َّوﻧ ُ ْﺴ ِﻘﻴَ ٗﻪ ِﻣ َّﻤﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ٓ َاﻧْ َﻌﺎ ًﻣﺎ َّو َاانَ ِ َّ
تاکہ اس کے ذريعے سے مرده شہر کو زنده کر ديں اور اسے ہم اپنی مخلوقات ميں سے بہت
سے چوپايوں اور انسانوں کو پالتے ہيں۔
ﴏﻓْ ٰﻨ ُﻪ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِﻟ َﻴ َّﺬﻛَّ ُﺮ ْوا ڮ ﻓَ َﺎ ٰ ٓﰉ اَ ْﻛ َ ُﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس ِا َّﻻ ُﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا 50
َوﻟَﻘَﺪْ َ َّ
اور بيشک ہم نے اسے ان کے درميان طرح طرح سے بيان کيا تاکہ ) (١وه نصيحت حاصل
کريں ،مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہيں۔ )(٢
صرفناه ميں ھا کا مرجع بارش قرار ديا ہے جس کا
۵٠۔ ١يعنی قرآن کريم کو اور بعض نے ٓ
مطب يہ ہوگا کہ بارش کو ہم پھير پھير کر برساتے ہيں يعنی کبھی ايک عالقے ميں کبھی
دوسرے عالقے ميں حتی کہ بعض دفعہ ايسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ايک ہی شہر کے ايک
حصے ميں بارش ہوتی ہے دوسروں ميں نہيں ہوتی اور کبھی دوسرے حصوں ميں ہوتی ہے
پہلے حصے ميں نہيں ہوتی يہ ﷲ کی حکمت ومشيت ہے وه جس طرح چاہتا ہے کہيں بارش
برساتا ہے اور کہيں نہيں اور کبھی کسی عالقے ميں کبھی کسی اور عالقے ميں۔
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٥٠۔ ٢اور ايک کفر ناشکری يہ بھی ہے کہ بارش کو مشيت ٰالہی کی بجائے ستاروں کی گردش
کا نتيجہ قرار ديا جائے ،جيسا کہ اہل جاہليت کہا کرتے تھے۔ کما فی الحديث۔
َوﻟ َ ْﻮ ِﺷﺌْﻨَﺎ ﻟَ َﺒ َﻌﺜْﻨَﺎ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
ﰻ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ﻧ َّ ِﺬ ْﻳ ًﺮا 51ڮ
اگر ہم چاہتے تو ہر ہر بستی ميں ايک ڈرانے واال بھيج ) (١ديتے۔
۵١۔ ١ليکن ہم نے ايسا نہيں کيا اور صرف آپ کو ہی تمام بستيوں بلکہ تمام انسانوں کے ليے
نذير بنا کر بھيجا ہے۔
ﻓَ َﻼ ﺗ ُِﻄﻊ ِ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ َو َﺟﺎ ِﻫﺪْ ُ ْﱒ ِﺑ ٖﻪ ِهجَﺎدًا َﻛﺒ ْ ًِﲑا 52
پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانيں اور قرآن کے ذريعے ان سے پوری طاقت سے بﮍا جہاد کريں
)(١
٥٢۔ ١جاھدھم بہ ميں ھا ضمير کا مرجع قرآن ہے يعنی اس قرآن کے ذريعے سے جہاد کريں يہ
آيت مکی ہے ابھی جہاد کا حکم نہيں مال تھا اس ليے مطلب يہ ہوا کہ قرآن کے اوامرو نواہی
کھول کھول کر بيان کريں اور اہل کفر کے ليے جو زجر و توبيخ اور وعيديں ہيں وه واضح
کريں۔
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﻣ َﺮ َج اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮْﻳ ِﻦ ٰﮬ َﺬا ﻋَ ْﺬبٌ ﻓُ َﺮاتٌ َّو ٰﮬ َﺬا ِﻣﻠْ ٌﺢ ُا َﺟ ٌﺎج ۚ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ﺑَ ْﺮ َزﺧًﺎ َّو ِﺣ ْﺠ ًﺮا َّﻣ ْﺤ ُﺠ ْﻮ ًرا 53
اور وہی ہے جس نے سمندر آپس ميں مال رکھے ہيں ،يہ ہے ميٹھا اور مزيدار اور يہ ہے
کھاری کﮍوا ) (١ان دونوں کے درميان ايک حجاب اور مضبوط اوٹ کردی۔ )(٢
٥٣۔ ١آپ شريں کو فرات کہتے ہيں ،فَ َرات کے معنی کاٹ دينا ،توڑ دينا ،ميٹھا پانی پياس کو
کاٹ ديتا ہے يعنی ختم کر ديتا ہے۔ اُ َجاج ،سخت کھاری يا کﮍوا۔
۵٣۔ ٢جو ايک دوسرے سے ملنے نہيں ديتی بعض نے حجرا محجورا کے معنی کيے ہيں حراما
محرما ان پر حرام کر ديا گيا ہے کہ ميٹھا پانی کھاری يا کھاری پانی ميٹھا ہو جائے اور بعض
مفسرين نے مرج البحرين کا ترجمہ کيا ہے خلق المائين دو پانی پيدا کيے ايک ميٹھا اور دوسرا
کھاری ميٹھا پانی تو وه ہے جو نہروں چشموں اور کنوؤں کی شکل ميں آباديوں کے درميان پايا
جاتا ہے جس کو انسان اپنی ضروريات کے ليے استعمال کرتا ہے اور کھاری پانی وه ہے جو
مشرق و مغرب ميں پھيلے ہوئے بﮍے بﮍے سمندروں ميں ہے جو کہتے ہيں کہ زمين کا تين
چوتھائی حصہ ہيں اور ايک چوتھائی حصہ خشکی کا ہے جس ميں انسانوں اور حيوانوں کا
بسيرا ہے يہ سمندر ساکن ہيں البتہ ان ميں مد وجزر ہوتا رہتا ہے اور موجوں کا تالطم جاری
رہتا ہے سمندری پانی کے کھاری رکھنے ميں ﷲ ٰ
تعالی کی بﮍی حکمت ہے ميٹھا پانی زياده دير
تک کہيں ٹھہرا رہے تو وه خراب ہو جاتا ہے اس کے ذائقے رنگ يا بو ميں تبديلی آجاتی ہے
کھاری پانی خراب نہيں ہوتا نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ اور بو اگر ان ساکن سمندروں کا
پانی بھی ميٹھا ہوتا تو اس ميں بدبو پيدا ہو جاتی جس سے انسانوں اور حيوانوں کا زمين ميں
رہنا مشکل ہو جاتا اس ميں مرنے والے جانوروں کی سﮍاند اس پر مستزاد ﷲ کی حکمت تو يہ
ہے کہ ہزاروں برس سے يہ سمندر موجود ہيں اور ان ميں ہزاروں جانور مرتے ہيں اور انہی
ميں گل سﮍ جاتے ہيں ليکن ﷲ نے ان ميں مالحت نمکيات کی اتنی مقدار رکھ دی ہے کہ وه اس
کے پانی ميں ذرا بھی بدبو پيدا نہيں ہونے ديتی ان سے اٹھنے والی ہوائيں بھی صحيح ہيں اور
انکا پانی بھی پاک ہے حتی کہ ان کا مردار بھی حالل ہے کما فی الحديث۔ موطا امام مالک۔ ابن
ماجہ
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54
َﴩا ﻓَ َﺠ َﻌ َ ٗهل ﻧ َ َﺴـ ًﺒﺎ َّو ِﺻﻬ ًْﺮا ۭ َو َﰷ َن َرﺑ ُّ َﻚ ﻗَ ِﺪ ْﻳ ًﺮا
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﺎۗ ِء ﺑ َ ً
وه جس نے پانی سے انسان کو پيدا کيا ،پھر اسے نسب واال اور سسرالی رشتوں واال کر ديا )(١
بالشبہ آپ کا پروردگار )ہر چيز پر( قادر ہے۔
٥٤۔ ١نسب سے مراد رشتے دارياں ہيں جو باپ يا ماں کی طرف سے ہوں اور صہرا سے مراد
وه قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد بيوی کی طرف سے ہو ،جس کو ہماری زبان ميں سسرالی
)و َال تَ ْن ِكحُوْ ا َما نَ َك َح ٰابَا ۗ◌ ُؤ ُك ْم ﱢمنَ
رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتہ داريوں کی تفصيل آيت َ
اح َشةً ﱠو َم ْقتًا ۭ◌ َو َسا ۗ◌ َء َسبِي ًْال 22 ۧ◌ حُرﱢ َم ْ
ت َعلَ ْي ُك ْم اُ ﱠم ٰھتُ ُك ْم َوبَ ٰنتُك ْمُ
النﱢ َسا ۗ◌ ِء اِ ﱠال َما قَ ْد َسلَفَ ۭ◌اِنﱠهٗ َكانَ فَ ِ
ٰ
َواَخَ ٰوتُ ُك ْم َو َع ٰ ّمتُ ُك ْم َو ٰخ ٰلتُ ُك ْم َوبَ ٰن ُ
خ َوبَ ٰن ُ
ﱠضا َع ِة
ض ْعنَ ُك ْم َواَ َخ ٰوتُ ُك ْم ﱢمنَ الر َ
ت َواُ ﱠم ٰھتُ ُك ُم الّتِ ْٓي اَرْ َ
ت ْاالُ ْخ ِ
ت ْاالَ ِ
ٰ
َواُ ﱠم ٰھ ُ
ت نِ َسا ۗ◌ ِٕٮ ُك ْم َو َربَا ۗ◌ ِٕٮبُ ُك ُم ٰالّتِ ْي فِ ْي ُحجُوْ ِر ُك ْم ﱢم ْن نﱢ َسا ۗ◌ ِٕٮ ُك ُم الّتِ ْي َدخ َْلتُ ْم بِ ِھ ﱠن ۡ◌ فَا ِ ْن لﱠ ْم تَ ُكوْ نُوْ ا َدخ َْلتُ ْم
بِ ِھ ﱠن فَ َال ُجنَا َح َعلَ ْي ُك ْم ۡ◌ َو َح َال ۗ◌ ِٕٮ ُل اَ ْبنَا ۗ◌ ِٕٮ ُك ُم الﱠ ِذ ْينَ ِم ْن اَصْ َالبِ ُك ْم ۙ◌ َواَ ْن تَجْ َمعُوْ ا بَ ْينَ ْاالُ ْختَي ِْن اِ ﱠال َما قَ ْد
َسلَفَ ۭ◌اِ ﱠن ٰ ّ
ﱠحـ ْي ًما 23 ۙ◌ ( 4۔ النساء (22-23:ميں بيان کر دی گئی ہے اور
ﷲَ َكانَ َغفُوْ رًا ر ِ
رضائی رشتے دارياں حديث کی رو سے نسبی رشتوں ميں شامل ہے۔ جيسا کہ فرمايا يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب۔ البخاری ومسلم۔
َوﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴬ ُ ْﱒ ۭ َو َﰷ َن ْاﻟ َﲀ ِﻓ ُﺮ ﻋَ ٰﲇ َرِﺑ ّ ٖﻪ َﻇﻬ ْ ًِﲑا 55
اهلل َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻬ ُْﻢ َو َﻻ ﻳ َ ُ ُّ
يہ ﷲ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہيں جو نہ تو انہيں کوئی نفع دے سکيں نہ کوئی نقصان
پہنچا سکيں ،اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خالف )شيطان کی( مدد کرنے واال۔
ﴩا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا 56
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِا َّﻻ ُﻣﺒَ ِ ّ ً
ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے واال )نبی( بنا کر بھيجا ہے۔
57
ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء َا ْن ﻳَّﺘَّ ِﺨ َﺬ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ
کہہ ديجئے کہ ميں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہيں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب
کی طرف راه پکﮍنا چاہے )(١
٥٧۔ ١يعنی يہی ميرا اجر ہے کہ رب کا راستہ اختيار کر لو۔
َوﺗ ََﻮ َّ ْ
58ږ
ﰻ ﻋَ َﲇ اﻟْـ َﺤ ّ ِﻲ َّ ِاذل ْي َﻻ ﻳ َ ُﻤ ْﻮ ُت َو َﺳـ ّﺒ ِْﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪﻩٖ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِﺑ ٖﻪ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮ ِب ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َﺧﺒ ْ َ ِۨﲑا
اس ہميشہ زنده رہنے والے ﷲ ٰ
تعالی پر توکل کريں جسے کبھی موت نہيں اور اس کی تعريف
کے ساتھ پاکيزگی بيان کرتے رہيں ،وه اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘ ٰﻮي ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ڔ َا َّﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ﻓَ ْﺴـَٔ ْﻞ ِﺑ ٖﻪ َﺧﺒ ْ ًِﲑا 59
َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان کی سب چيزوں کو چھ دن ميں پيدا کر
ديا ہے ،پھر عرش پر مستوی ہوا وه رحمان ہے ،آپ اس کے بارے ميں کسی خبردار سے پوچھ
ليں۔
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ ْاﲭُﺪُ ْوا ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ۚ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو َﻣﺎ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ۤ َاﻧ َ ْﺴ ُﺠﺪُ ِﻟ َﻤﺎ اتَ ْ ُﻣ ُﺮانَ َو َزاد ُ َْﱒ ﻧ ُ ُﻔ ْﻮ ًرا
60ڙ}اﻟﺴﺠﺪە{
ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجده کرو تو جواب ديتے ہيں رحمان ہے کيا؟ کيا ہم
اسے سجده کريں جس کا تو ہميں حکم دے رہا ہے اور اس )تبليغ( نے ان کی نفرت ميں مزيد
اضافہ کر ديا )(١
ٰ
ّ
ٰ
٦٠۔َ ١ر حْ مٰ نَ ،ر ِحيْم ﷲ کی صفات اور اسمائے حسنی ميں سے ہيں ليکن اہل جاہليت ،ﷲ کو ان
ناموں سے نہيں پہچانتے تھے جيسا کہ صلح حديبيہ کے موقعے پر جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
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نے معاہدے کے آغاز پر بِس ِْم ٰ ّ
ﷲِ الرﱠحمٰ ِن ال ﱠر ِحي ِْم لکھوايا تو مشرکين مکہ نے کہا ،ہم رحمٰ ن و
ک اللﱠھُ ﱠم! لکھو )سيرت ابن ہشام۔٢۔ (٣١٧مذيد ديکھئے ) َك ٰذلِكَ اَرْ َس ْل ٰنكَ
رحيم کو نہيں جانتے۔ بِا ْس ِم َ
ﱠ
۟
ُ
ُ
ُ
ْ
ٓ
ٓ
ْ
فِ ْٓي اُ ﱠم ٍة قَ ْد َخلَ ْ
ك َوھُ ْم يَكفرُوْ نَ بِالرﱠحْ مٰ ِن ۭ◌ قلْ ھ َُو َرب ْﱢي َ ٓ
ت ِم ْن قَ ْبلِھَآ اُ َم ٌم لﱢتَتل َوا◌ َعلَ ْي ِھ ُم ال ِذ ْ
ال
ي اَوْ َح ْينَا اِلَ ْي َ
ٰ
ب( 13۔ الرعد) (30:قُ ِل ا ْد ُعوا ّ
اِ ٰلهَ اِ ﱠال ھُ َو ۚ◌ َعلَ ْي ِه ت ََو ﱠك ْل ُ
ﷲَ اَ ِو ا ْد ُعوا الرﱠحْ مٰ نَ ۭ◌ اَيًّا ﱠما
ت َواِلَ ْي ِه َمتَا ِ
ك َو َال تُخَافِ ْ
ت بِھَا َوا ْبت َِغ بَ ْينَ ٰذلِكَ َسبِي ًْال( 17۔
ص َالتِ َ
تَ ْد ُعوْ ا فَلَهُ ْاالَ ْس َما ۗ◌ ُء ْال ُح ْس ٰنى ۚ◌ َو َال تَجْ ـھَرْ بِ َ
االسراء (110:يہاں بھی ان کا رحمٰ ن کے نام سے بدکنے اور سجده کرنے سے گريز کرنے کا
ذکر ہے۔
61
ﴎ ًﺟﺎ َّوﻗَ َﻤ ًﺮا ُّﻣ ِﻨ ْ ًﲑا
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﺑُ ُﺮ ْو ًﺟﺎ َّو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓﳱْ َﺎ ِ ٰ
ﺗ َٰﱪَكَ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ِﰲ َّ
بابرکت ہے وه جس نے آسمان ميں برج بنائے ) (١اور اس ميں آفتاب بنايا اور منور مہتاب بھی۔
٦١۔ ١بروج۔ برج کی جمع ہے ،سلف کی تفسير ميں بروج سے مراد بﮍے بﮍے ستارے لئے
گئے ہيں۔ اور اسی مراد پر کالم کا نظم واضح ہے کہ بابرکت ہے وه ذات جس نے آسمان ميں
بﮍے بﮍے ستارے اور سورج اور چاند بنائے۔ بعد کے مفسرين نے اس سے اہل نجوم کے
مطابق بروج مراد لئے اور يہ باره برج ہيں ،حمل،ثور ،جوزاء ،سرطان ،اسد ،سنبلہ ،ميزان،
عقرب ،قوس ،جدی ،دلو اور حوت اور يہ برج سات بﮍے سياروں کی منزليں ہيں جن کے نام
ہيں مريخ ،زہره ،عطارد ،قمر ،شمس ،مشتری اور زحل۔ يہ کواکب )سيارے( ان برجوں ميں اس
طرح اترتے ہيں جيسے يہ ان کے لئے عالی شان محل ہيں )ايسرالتفاسير(
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ِﺧﻠْ َﻔ ًﺔ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َا َرا َد َا ْن ﻳ َّ َّﺬﻛَّ َﺮ َا ْو َا َرا َد ُﺷ ُﻜ ْﻮ ًرا 62
اور اسی نے رات اور دن کو ايک دوسرے کے پيچھے آنے جانے واال بنايا ) (١اس شخص کی
نصيحت کے لئے جو نصيحت حاصل کرنے يا شکر گزاری کرنے کا اراده رکھتا ہو۔
٦٢۔ ١يعنی رات جاتی ہے تو دن آجاتا ہے اور دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ دونوں بيک
وقت جمع نہيں ہوتے ،اس کے فوائد و مصالح محتاج وضاحت نہيں۔ بعض نے ِخ ْلفَۃً کے معنی
ايک دوسرے کے مخالف کے کئے ہيں يعنی رات تاريک ہے تو دن روشن۔
63
َو ِﻋ َﺒﺎ ُد َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْر ِض ﻫ َْﻮانً َّوِا َذا ﺧ ََﺎﻃﳢَ ُ ُﻢ اﻟْ ٰﺠﻬِﻠُ ْﻮ َن ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ
رحمان کے )سچے( بندے وه ہيں جو زمين پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہيں اور جب بےعلم
لوگ ان سے باتيں کرنے لگتے ہيں تو وه کہہ ديتے ہيں کہ سالم ہے )(١۔
٦٣۔ ١سالم سے مراد يہاں اعراض اور ترک بحث ہے۔ يعنی اہل ايمان ،اہل جہالت سے الجھتے
نہيں ہيں بلکہ ايسے موقع پر پرہيز اور گريز کی پاليسی اختيار کرتے ہيں اور بےفائده بحث نہيں
کرتے۔
64
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ِﺒﻴْ ُﺘ ْﻮ َن ِﻟ َﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ُﲭَّﺪً ا َّو ِﻗﻴَﺎ ًﻣﺎ
اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قيام کرتے ہوئے راتيں گزار ديتے ہيں۔
اﴏ ْف َﻋﻨَّﺎ ﻋَ َﺬ َاب َ َهجﲌَّ َ ڰ ِا َّن ﻋَ َﺬاﲠَ َﺎ َﰷ َن ﻏَ َﺮا ًﻣﺎ 65ڰ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ْ ِ
اور جو يہ دعا کرتے ہيں اے ہمارے پروردگار! ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ،
کيونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے واال ہے )(١۔
٦٥۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ رحمٰ ن کے بندے وه ہيں جو ايک طرف راتوں کو اٹھ کر عبادت
کرتے ہيں اور دوسری طرف وه ڈرتے بھی ہيں کہ کہيں کسی غلطی يا کوتاہی پر ﷲ کی گرفت
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ميں نہ آجائيں ،اس لئے وه عذاب جہنم سے پناه طلب کرتے ہيں۔ گويا ﷲ کی عبادت و اطاعت
کے باوجود ﷲ کے عذاب اور اس کے مؤاخذے سے انسان کو بےخوف اور اپنی عبادت و
اطاعت ٰالہی پر کسی غرور اور گھمنڈ ميں مبتال نہيں ہونا چاہئے۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر
اس طرح بيان فرمايا گيا ہے۔ ) َوالﱠ ِذ ْينَ ي ُْؤتُوْ نَ َمآ ٰاتَوْ ا ﱠوقُلُوْ بُھُ ْم َو ِجلَةٌ اَنﱠھُ ْم اِ ٰلى َربﱢ ِھ ْم ٰر ِجعُوْ نَ ( 23۔
المومنون (60:اور وه لوگ کہ جو کچھ ديتے ہيں اور ان کے دل ڈرتے ہيں کہ وه اپنے رب کی
طرف لوٹنے والے ہيں ڈر صرف اسی بات کا نہيں کہ انہيں بارگاه الہی ميں حاضر ہونا ہے بلکہ
اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ و خيرات قبول ہوتا ہے يا نہيں؟ حديث ميں آيت کی
تفسير ميں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے اس
آيت کی بابت پوچھا کہ کيا اس سے مراد وه لوگ ہيں جو شراب پيتے اور چوری کرتے ہيں؟ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا انہيں اے ابو بکر رضی ﷲ عنہ کی بيٹی! بلکہ يہ وه لوگ ہيں جو
روزے رکھتے ،نماز پﮍھتے اور صدقہ کرتے ہيں ليکن اس کے باوجود ڈرتے ہيں کہ کہيں ان
کے يہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائيں۔ الترمذی۔
ِاﳖَّ َﺎ َﺳﺎۗ َء ْت ﻣ ُْﺴﺘَـ َﻘ ًّﺮا َّو ُﻣ َﻘﺎ ًﻣﺎ 66
بيشک وه ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترين جگہ ہے
ُﴪﻓُ ْﻮا َوﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﻘ ُ ُﱰ ْوا َو َﰷ َن ﺑ َ ْ َﲔ ٰذ ِ َكل ﻗَ َﻮا ًﻣﺎ 67
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ٓ َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ﻟ َ ْﻢ ﻳ ْ ِ
اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہيں نہ بخيلی ،بلکہ ان دونوں کے درميان معتدل
طريقے پر خرچ کرتے ہيں )(١
٦٧۔ ١ﷲ کی نافرمانی ميں خرچ کرنا اسراف اور ﷲ کی اطاعت ميں خرچ کرنا بخيلی اور ﷲ
کے احکام و اطاعت کے مطابق خرچ کرنا قوام ہے )فتح القدير( اسی طرح نفقات واجبہ اور
مباحات ميں حد اعتدال سے تجاور بھی اسراف ميں آسکتا ہے ،اس ليے وہاں بھی احتياط اور
ميانہ روی نہايت ضروری ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ

اهلل ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َﻻ ﻳَ ْ ﻧﺰ ُْﻮ َن ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْﻞ ٰذ ِ َكل ﻳَﻠْ َﻖ َا َاث ًﻣﺎ ۙ 68
اهلل ِا ٰﻟــﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ َو َﻻ ﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ اﻟ َّ ِ ْﱵ َﺣ َّﺮ َم ٰ ّ ُ
اور ﷲ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہيں پکارتے اور کسی ايسے شخص کو جسے قتل
کرنا ﷲ ٰ
تعالی نے منع کر ديا ہو وه بجز حق کے قتل نہيں کرتے ) (١نہ وه زنا کے مرتکب
ہوتے ہيں ) (٢اور جو کوئی يہ کام کرے وه اپنے اوپر سخت وبال الئے گا۔
٦٨۔ ١اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی تين صورتيں ہيں ،اسالم کے بعد کوئی دوباره کفر اختيار
کرے ،جسے ارتداد کہتے ہيں ،يا شادی شده ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے يا کسی کو قتل کر
دے۔ ان صورتوں ميں قتل کيا جائے گا۔
٦٨۔ ٢حديث ميں ہے۔ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے سوال کيا گيا ،کون سا گناه سب سے بﮍا
ہے؟ آپ نے فرمايا۔ يہ کہ تو ﷲ کے ساتھ کسی کو شريک ٹھہرائے دراں حاليکہ اس نے تجھے
پيدا کيا۔ اس نے کہا ،اس کے بعد کون سا گناه بﮍا ہے؟فرمايا ،اپنی اوالد کو اس خوف سے قتل
کرنا کہ وه تيرے ساتھ کھائے گی ،اس نے پوچھا ،پھر کون سا؟ آپ نے فرمايا ،يہ کہ تو اپنے
پﮍوسی کی بيوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمايا کہ ان باتوں کی تصديق اس آيت سے ہوتی
ہے۔ پھر آپ نے يہی
آيت تالوت فرمائی )البخاری ،تفسير سورة البقرة(
ﻳُّﻀٰ َﻌ ْﻒ َ ُهل اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َو َ ْﳜ ُ ْدل ِﻓ ْﻴ ٖﻪ ُﻣﻬَﺎانً
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اسے قيامت کے دن دوہرا عذاب کيا جائے گا اور وه ذلت و خواری کے ساتھ ہميشہ اسی ميں
رہے گا۔
ۗ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ
70
اهلل َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎﲥِ ِ ْﻢ َﺣ َﺴﻨٰ ٍﺖ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ اتَ َب َو ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َ َﲻ ًﻼ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ ﻳُ َﺒ ِّﺪ ُل ٰ ّ ُ
ِٕ
سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کريں اور ايمان الئيں اور نيک کام کريں (١) ،ايسے لوگوں کے
گناہوں کو ﷲ ٰ
تعالی نيکيوں سے بدل ديتا ہے ) (٢ﷲ بخشنے واال مہربانی کرنے واال ہے۔
٧٠۔  ١اس سے معلوم ہوا کہ دنيا ميں خالص توبہ سے ہر گناه معاف ہو سکتا ہے ،چاہے وه کتنا
ہی بﮍا ہو ،اور سوره نساء کی آيت  ٩٣ميں جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتالئی گئی ہے ،تو
وه اس صورت پر معمول ہو گی ،جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغير توبہ کئے فوت ہوگيا۔
ورنہ حديث ميں آتا ہے کہ سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو ﷲ نے اسے معاف
فرمايا )صحيح مسلم(
ٰ
٧٠۔ ٢اس کے ايک معنی تو يہ ہيں کہ ﷲ تعالی اس کا حال تبديل فرما ديتا ہے اسالم قبول کرنے
سے پہلے وه برائياں کرتا تھا ،اب نيکياں کرتا ہے ،پہلے شرک کرتا تھا ،اب صرف ﷲ واحد کی
عبادت کرتا ہے ،پہلے کافروں کے ساتھ ملکر مسلمانوں سے لﮍتا تھا ،اب مسلمانوں کی طرف
سے کافروں سے لﮍتا ہے وغيرة وغيره۔ دوسرے معنی يہ ہوئے کہ اس کی برائيوں کو نيکيوں
ميں بدل ديا جاتا ہے اس کی تائيد حديث ميں بھی ہوتی ہے۔ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
فرمايا ' ميں اس شخص کو جانتا ہوں ،جو سب سے آخر ميں جنت ميں داخل ہونے واال ہے اور
سب آخر ميں جہنم سے نکلنے واال ہوگا۔ يہ وه آدمی ہوگا کہ قيامت کے دن اس پر اس کے
چھوٹے چھوٹے گناه پيش کئے جائيں گے ،بﮍے ايک طرف رکھ ديئے جائيں گے۔ اس کو کہا
جائيگا کہ تو نے فالں فالں دن فالں فالں کام کيا تھا؟ وه ہاں ميں جواب دے گا ،انکار کی اسے
طاقت نہ ہوگی ،عالوه ازيں وه اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بﮍے گناه بھی پيش
کئے جائيں گے۔ کہ اتنے ميں اس سے کہا جائے گا کہ جا تيرے لئے ہر برائی کے بدلے ايک
نيکی ہے۔ ﷲ کی مہربانی ديکھ کر کہے گا ،کہ ابھی تو ميرے بہت سے اعمال ايسے ہيں کہ ميں
انہيں يہاں نہيں ديکھ رہا ،يہ بيان کر کے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہنس پﮍے ،يہاں تک کہ
آپ کے دانت ظاہر ہوگئے )صحيح مسلم(
َو َﻣ ْﻦ اتَ َب َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ُﺘ ْﻮ ُب ِا َﱃ ٰ ّ ِ
71
اهلل َﻣﺘَ ًﺎاب
اور جو شخص توبہ کرے اور نيک عمل کرے وه تو )حقيقتًا( ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سچا رجوع
کرتا ہے )(١
٧١۔ ١پہلی توبہ کا تعلق کفر و شرک سے ہے۔ اس توبہ کا تعلق ديگر معاصی اور کوتاہيوں سے
ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳَﺸْ ﻬَﺪُ ْو َن ُّاﻟﺰ ْو َر ۙ َوِا َذا َﻣ ُّﺮ ْوا ِابﻟﻠ َّ ْﻐ ِﻮ َﻣ ُّﺮ ْوا ِﻛ َﺮا ًﻣﺎ 72
اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہيں ديتے ) (١اور جب کسی لغو چيز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو
شرافت سے گزر جاتے ہيں )(٢
٧٢۔ ١زور کے معنی جھوٹ کے ہيں۔ ہر باطل چيز بھی جھوٹ ہے ،اس لئے جھوٹی گواہی سے
لے کر کفر و شرک اور ہر طرح کی غلط چيزيں مثالً ،گانا اور ديگر بےہوده جاہالنہ رسوم و
افعال ،سب اس ميں شامل ہيں اور ﷲ کے نيک بندوں کی يہ صفت بھی ہے کہ وه کسی بھی
جھوٹ ميں اور جھوٹی مجلس ميں حاضر نہيں ہوتے۔
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٧٢۔ ٢لَ ْغو ہر وه بات اور کام ہے ،جس ميں شرعا ً کوئی فائده نہيں۔ يعنی ايسے کاموں اور باتوں
ميں بھی شرکت نہيں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت اور وقار سے گزر جاتے ہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ُذ ِﻛّ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻟ َ ْﻢ َ ِﳜ ُّـﺮ ْوا ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ُ ًّ
73
ﲳﺎ َّو ُ ْﲻ َﻴﺎانً
اور جب ان کے رب کے کالم کی آيتيں سنائی جاتی ہيں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہيں گرتے
)(١
٧٣۔ ١يعنی وه ان سے اعراض و غفلت نہيں برتتے جيسے وه بہرے ہوں کہ سنيں ہی نہيں يا
اندھے ہوں کہ ديکھيں ہی نہيں۔ بلکہ وه غور اور توجہ سے سنتے اور انہيں آويزه گوش اور
حرز جان بناتے ہيں۔
74
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ﻫ َْﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َا َزْواﺟِ ﻨَﺎ َو ُذ ّ ِر ٰﻳ ّ ِﺘﻨَﺎ ﻗُ َّﺮ َة َا ْﻋ ُ ٍﲔ َّوا ْﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِا َﻣﺎ ًﻣﺎ
اور يہ دعا کرتے ہيں کہ اے ہمارے پروردگار! تو ہميں ہماری بيويوں اور اوالد سے آنکھوں
کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہميں پرہيزگاروں کا پيشوا بنا )(١
٧٤۔ ١يعنی انہيں اپنا بھی فرماں بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہماری آنکھيں
ٹھنڈی ہوں۔٧٤
۔ ١يعنی ايسا اچھا نمونہ کہ خير ميں وه ہماری پيروی کريں۔

ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ْﳚ َﺰ ْو َن اﻟْﻐ ُْﺮﻓَ َﺔ ِﺑ َﻤﺎ َﺻ َ ُﱪ ْوا َوﻳُﻠَﻘَّ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ َ ِﲢﻴَّ ًﺔ َّو َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ۙ 75
ِٕ
يہی وه لوگ ہيں جنہيں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و باال خانے ديئے جائيں گے جہاں
انہيں دعا سالم پہنچايا جائے گا۔
ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َﺣ ُﺴﻨ َ ْﺖ ﻣ ُْﺴـ َﺘ َﻘ ًّﺮا َّو ُﻣ َﻘﺎ ًﻣﺎ 76
اس ميں يہ ہميشہ رہيں گے ،وه بہت ہی اچھی جگہ اور عمده مقام ہے۔

ُﻗ ْﻞ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ َﺒ ُﺆا ﺑ ُ ِْﲂ َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ُدﻋَﺎۗ ُؤ ُ ْﰼ ۚ ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬﺑْ ُ ْﱲ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِﻟ َﺰا ًﻣﺎ ۧ 77
کہہ ديجئے! اگر تمہاری دعا التجا )پکارنا( نہ ہوتی تو ميرا رب تمہاری مطلق پرواه نہ کرتا )(١
تم تو جھٹال چکے اب عنقريب اس کی سزا تمہيں چمٹ جانے والی ہوگی )(٢۔
٧٧۔ ١دعا و التجا کا مطلب ،ﷲ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا اور مطلب يہ ہے کہ تمہارا
مقصد تخليق ﷲ کی عبادت ہے ،اگر يہ نہ ہو تو ﷲ کو تمہاری کوئی پرواه نہ ہو۔ يعنی ﷲ کے
ہاں انسان کی قدر و قيمت ،اس کے ﷲ پر ايمان النے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے
ہے۔
٧٧۔ ٢اس ميں کافروں سے خطاب ہے کہ تم نے ﷲ کو جھٹال ديا ،سو اب اس کی سزا بھی الزما ً
تمہيں چکھنی ہے۔ چنانچہ دنيا ميں يہ سزا بدر ميں شکست کی صورت ميں انہيں ملی اور آخرت
ميں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہيں دو چار ہونا پﮍے گا۔
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سورة الشعراء
)سورة الشعراء ۔ سوره نمبر  ٢٦۔ تعداد آيات (٢٢٧

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﻃ ۗﺴ ّۗﻢ
Ǻ
طسم )(١
ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ Ą
يہ آيتيں روشن کتاب کی ہيں )(٢

ﻟَ َﻌ َّ َ
كل َاب ِﺧ ٌﻊ ﻧ َّ ْﻔ َﺴ َﻚ َا َّﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ǽ
ان کے ايمان نہ النے پر شايد آپ تو اپنی جان کھو ديں گے )(١
٣۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو انسانيت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدايت کے لئے جو تﮍپ
تھی ،اس ميں اس کا اظہار ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ٰاﻳ َ ًﺔ ﻓَ َﻈﻠ َّ ْﺖ َا ْﻋﻨَﺎﻗُﻬ ُْﻢ ﻟَﻬَﺎ ﺧ ِٰﻀ ِﻌ ْ َﲔ Ć
ِا ْن ﻧَّﺸَ ْﺎ ﻧ َ ُِّﲋ ْل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ايسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنيں
خم ہوجاتيں )(١
٤۔ ١يعنی جسے مانے اور جس پر ايمان الئے بغير چاره نہ ہوتا۔ ليکن اس طرح جبر کا پہلو
شامل ہو جاتا ،جب کہ ہم نے انسان کو اراده و اختيار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی
جائے۔ اس لئے ہم نے ايسی نشانی بھی اتارنے سے گريز کيا جس سے ہمارا يہ قانون متاثر ہو۔
اور صرف انبياء و رسل بھيجنے اور کتابيں نازل کرنے پر ہی اکتفا کيا۔
َو َﻣﺎ َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ِذ ْﻛ ٍﺮ ِ ّﻣ َﻦ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ُﻣ ْﺤﺪَ ٍث ِا َّﻻ َﰷﻧ ُْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻣ ْﻌ ِﺮ ِﺿ ْ َﲔ Ĉ
اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصيحت آئی يہ اس سے روگردانی کرنے
والے بن گئے۔
ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ﻓَ َﺴـ َﻴ ْﺎ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ َاﻧْۢ ٰﺒۗـ ُﺆا َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن Č
ان لوگوں نے جھٹاليا ہے اب انکے پاس جلدی سے اسکی خبريں آجائيں گی جسکے ساتھ وه
مسخرا پن کر رہے ہيں )(١
 ٦۔ ١يعنی تکذيب کے نتيجے ميں ہمارا عذاب عنقريب انہيں اپنی گرفت ميں لے لے گا جسے وه
ناممکن سمجھ کر استہزاء ومذاق کرتے ہيں يہ عذاب دنيا ميں بھی ممکن ہے جيسا کہ کئی قوميں
تباه ہوئيں بصورت ديگر آخرت ميں تو اس سے کسی صورت چھٹکارا نہيں ہوگا ماکانوا عنہ
معرضين نہيں کہا بلکہ ماکانوا بہ يستھزؤن کہا کيونکہ استہزا ايک تو اعراض وتکذيب کو بھی
مستلزم ہے دوسرے يہ اعراض وتکذيب سے زياده بﮍا جرم ہے۔ فتح القدير۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض َ ْﰼ َاﻧْۢ َﺒـ ْﺘﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َز ْوجٍ َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ
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کيا انہوں نے زمين پر نظريں نہيں ڈاليں؟ کہ ہم نے اس ميں ہر طرح کے نفيس جوڑے کس قدر
اگائے ہيں؟ )(١
ج کے دوسرے معنی يہاں صنف اور نوع کے کئيے گئے ہيں۔ يعنی ہر قسم کی چيزيں ہم
٧۔َ ١زوْ ٍ
نے پيدا کيں جو کريم ہيں يعنی انسان کے لئے بہتر اور فائدے مند ہيں۔ جيسے غلہ جات ہيں پھل
ميوے ہيں اور حيوانات وغيره ہيں۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
Ď
بيشک اس ميں يقينا ً نشانی ہے ) (١اور ان ميں کے اکثر لوگ مومن نہيں ہيں )(٢
٨۔ ١يعنی جب ﷲ ٰ
تعالی مرده زمين سے يہ چيزيں پيدا کر سکتا ہے ،تو کيا انسانوں کو دوباره
پيدا نہيں کر سکتا۔
٨۔ ٢يعنی اس کی يہ عظيم قدرت ديکھنے کے باوجود اکثر لوگ ﷲ اور رسول کی تکذيب ہی
کرتے ہيں ،ايمان نہيں التے۔
Ḍۧ
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰ ْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ
اور تيرا رب يقينا ً وہی غالب اور مہربان ہے )(١۔
٩۔ ١يعنی ہرچيز پر اس کا غلبہ اور انتقام لينے پر وه ہر طرح قادر ہے ليکن چونکہ وه رحيم
بھی ہے اس لئے فوراً گرفت نہيں فرماتا بلکہ پوری مہلت ديتا ہے اور اس کے بعد مؤاخذه کرتا
ہے۔
َوِا ْذ انَ دٰي َرﺑ ُّ َﻚ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ َا ِن اﺋْ ِﺖ اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
ۙ 10

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
موسی )عليہ السالم( کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا )(١۔
اور جب آپ کے رب نے
ٰ
موسی عليہ السالم مدين سے اپنی اہليہ کے
١٠۔ ١يہ رب کی اس وقت کی ندا ہے جب حضرت
ٰ
ہمراه واپس آرہے تھے ،راستے ميں انہيں حرارت حاصل کرنے کے لئے آگ کی ضرورت
محسوس ہوئی تو آگ کی تالش ميں کوه طور پہنچ گئے ،جہاں نداء غيبی نے ان کا استقبال کيا
اور انہيں نبوت سے سرفراز کر ديا گيا اور ظالموں کو ﷲ کا پيغام پہنچانے کا فريضہ انکو
سونپ ديا گيا۔
11
ﻗَ ْﻮ َم ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۭ َا َﻻ ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن
قوم فرعون کے پاس ،کيا وه پرہيزگاری نہ کريں گے۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف َا ْن ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ ِن ۭ 12

مو ٰسی )عليہ السالم( نے کہا ميرے پروردگار! مجھے خوف ہے کہ کہيں وه مجھے جھٹال )نہ(
ديں۔
13
ﺎﱐ ﻓَ َﺎ ْر ِﺳ ْﻞ ِا ٰﱃ ﻫ ُٰﺮ ْو َن
َوﻳ َ ِﻀ ْﻴ ُﻖ َﺻﺪْ ِر ْي َو َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻄ ِﻠ ُﻖ ِﻟ َﺴ ِ ْ
اور ميرا سينہ تنگ ہو رہا ہے ) (١ميری زبان چل نہيں رہی ) (٢پس تو ہارون کی طرف بھی
)وحی( بھيج )(٣۔
١٣۔ ١اس خوف سے کہ وه نہايت سرکش ہے ،ميری تکذيب کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبع
خوف انبياء کو بھی ال حق ہو سکتا ہے۔
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موسی عليہ السالم زياده بول نہيں سکتے
١٣۔ ٢يہ اشاره ہے اس بات کی طرف کہ حضرت
ٰ
تھے۔ يا اس طرف کہ زبان پر انگاره رکھنے کی وجہ سے لکنت پيدا ہوگئی تھی ،جسے اہل
تفسير بيان کرتے ہيں۔
١٣۔ ١يعنی ان کی طرف جبرائيل عليہ السالم کو وحی دے کر بھيج اور انہيں بھی نبوت سے
سرفراز فرما کر ميرا معاون بنا۔

َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َ َّﲇ َذﻧْۢ ٌﺐ ﻓَ َﺎﺧ َُﺎف َا ْن ﻳ َّ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ ِن ۚ 14
ٰ
)دعوی( بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہيں وه مجھے مار
اور ان کا مجھ پر ميرے ايک قصور کا
نہ ڈاليں )(١
موسی عليہ السالم سے غير ارادی طور پر
١٤۔ ١يہ اشاره ہے اس قتل کی طرف ،جو حضرت
ٰ
ہوگيا تھا اور مقتول قبطی يعنی فرعون کی قوم سے تھا ،اس لئيے فرعوں اس کے بدلے ميں
موسی عليہ
موسی عليہ السالم کو قتل کرنا چاہتا تھا ،جس کی اطالع پا کر حضرت
حضرت
ٰ
ٰ
السالم مصر سے مدين چلے گئے تھے۔ اس واقعہ پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے ،مگر
فرعون کے پاس جانے ميں واقعی يہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم ميں پکﮍ کر
قتل کی سزا دينے کی کوشش کرے۔ اس لئے يہ خوف بھی بال جواز نہيں تھا۔
ﻗَﺎ َل َ َّالك ۚ ﻓَﺎ ْذ َﻫ َﺒﺎ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِاانَّ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن
15
جناب باری ٰ
تعالی نے فرمايا! ہرگز ايسا نہ ہوگا ،تم دونوں ہماری نشانياں لے کر جاؤ ) (١ہم خود
سننے والے تمہارے ساتھ ہيں )(٢
١٥۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے تسلی دی کہ تم دونوں جاؤ ،ميرا پيغام ان کو پہنچاؤ ،تمہيں جو انديشے الحق
ہيں ان سے ہم تمہاری حفاظت کريں گے۔ آيات سے مراد وه دالئل ہيں جن سے ہر پيغمبر کو آگاه
موسی عليہ السالم کو ديئے گئے تھے ،جيسے ي ِد
کيا جاتا ہے يا وه معجزات ہيں جو حضرت
ٰ
بيضا اور عصا۔
١٥۔ ٢يعنی تم جو کچھ کہو گے اور اس کے جواب ميں وه جو کچھ کہے گا ،ہم سن رہے ہونگے
اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے۔ ہم تمہيں فريضہ رسالت سونپ کر تمہاری حفاظت
سے بےپرواه نہيں ہوجائيں گے بلکہ نصرت ومعاونت ہے۔
ﻓَ ْﺎ ِﺗ َﻴﺎ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻓَ ُﻘ ْﻮ َﻻ ٓ ِاانَّ َر ُﺳ ْﻮ ُل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ

ۙ 16
تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بالشبہ ہم رب العالمين کے بھيجے ہوئے ہيں۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۭ 17

َا ْن َا ْر ِﺳ ْﻞ َﻣ َﻌﻨَﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائيل روانہ کر دے )(١
١٧۔ ١يعنی ايک بات يہ کہو کہ ہم تيرے پاس اپنی مرضی سے نہيں آئے ہيں بلکہ رب العالمين
کے نمائندے اور اس کے رسول کی حيثيت سے آئے ہيں اور دوسری بات يہ کہ تو نے )چار سو
سال سے( بنی اسرائيل غالم بنا رکھا ہے ،ان کو آزاد کر دے تاکہ ميں انہيں شام کی سرزمين پر
لے جاويں ،جس کا ﷲ نے وعده کيا ہوا ہے۔

ۙ 18
ﻗَﺎ َل َاﻟ َ ْﻢ ﻧُ َﺮﺑ ّ َِﻚ ِﻓ ْﻴﻨَﺎ َو ِﻟ ْﻴﺪً ا َّوﻟ َ ِﺒﺜ ْ َﺖ ِﻓ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ُﲻﺮِكَ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ
فرعوں نے کہا کہ کيا ہم نے تجھے تيرے بچپن کے زمانہ ميں اپنے ہاں نہيں پاال تھا؟ ) (١اور
تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم ميں نہيں گزارے؟ )(٢
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موسی عليہ السالم کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے،
١٨۔ ١فرعون نے حضرت
ٰ
ان کی جوابدہی کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کيا تو وہی نہيں ہے جو ہماری گود ميں اور
ہمارے گھر ميں پال ،جب کہ ہم بنی اسرائيل کے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے؟
١٨۔ ٢بعض کہتے ہيں کہ  ١٨سال فرعون کے محل ميں بسر کئے ،بعض کے نزديک  ٣٠سال
اور بعض کے نزديک چاليس سال يعنی اتنی عمر ہمارے پاس گزرانے کے بعد ،چند سال ادھر
ٰ
دعوی کرنے لگا؟
ادھر ره کر اب تو نبوت کا
19
َوﻓَ َﻌﻠْ َﺖ ﻓَ ْﻌﻠَ َﺘ َﻚ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻓَ َﻌﻠْ َﺖ َو َاﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ
پھر تو اپنا وه کام کر گيا جو کر گيا اور تو ناشکروں ميں ہے )(١۔
١٩۔ ١پھر ہمارا ہی کھا کر ہماری ہی قوم کے ايک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی
کی۔

ۭ 20
ﻗَﺎ َل ﻓَ َﻌﻠْﳤُ َﺎ ٓ ِا ًذا َّو َاانَ ِﻣ َﻦ اﻟﻀَّ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ
)حضرت(
موسی )عليہ السالم( نے جواب ديا کہ ميں نے اس کام کو اس وقت کيا تھا جبکہ ميں
ٰ
راه بھولے ہوئے لوگوں ميں سے تھا )(١
٢٠۔ ١يعنی يہ قتل ارادتًا نہيں تھا بلکہ ايک گھونسہ ہی تھا جو اسے مارا تھا ،اس سے اس کی
موت واقع ہوگئی۔ عالوه ازيں يہ واقعہ بھی نبوت سے قبل کا ہے جب کہ مجھ کو علم کی يہ
روشنی نہيں دی گئی تھی۔
ﻓَﻔ ََﺮ ْر ُت ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻟَ َّﻤﺎ ِﺧ ْﻔ ُﺘ ُ ْﲂ ﻓَ َﻮﻫ ََﺐ ِ ْﱄ َر ِ ّ ْﰊ ُﺣ ْﳬًﺎ َّو َﺟ َﻌﻠَ ِ ْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ
21
پھر تم سے خوف کھا کر ميں تم ميں سے بھاگ گيا ،پھر مجھے ميرے رب نے حکم و علم عطا
فرمايا اور مجھے پيغمبروں ميں سے کر ديا )(١
٢١۔ ١يعنی پہلے جو کچھ ہوا ،اپنی جگہ ،ليکن اب ميں ﷲ کا رسول ہوں ،اگر ميری اطاعت
کرے گا تو بچ جائے گا ،بصورت ديگر ہالکت تيرا مقدر ہوگی۔
َو ِﺗ ْ َ

ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۭ 22
كل ِﻧ ْﻌ َﻤ ٌﺔ ﺗ َ ُﻤﳯُّ َﺎ ﻋَ َ َّﲇ َا ْن َﻋ َّﺒﺪْ َّت ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
مجھ پر تيرا کيا يہی وه احسان ہے؟ جسے تو جتال رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائيل کو غالم بنا
رکھا ہے )(١
٢٢۔ ١يعنی يہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتال رہا ہے کہ مجھے تو يقينا تو نے غالم نہيں
بنايا اور آزاد چھوڑے رکھا ليکن ميری پوری قوم کو غالم بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظيم کے
مقابلے ميں اس احسان کی آخر حيثيت کيا ہے؟
23
ﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن َو َﻣﺎ َر ُّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ
فرعون نے کہا رب العالمين کيا )چيز( ہے؟ )(١
ٰ
دعوی تو
٢٣۔ ١يہ اس نے بطور دريافت کے نہيں ،بلکہ جواب کے طور پر کہا ،کيونکہ اس کا
ۚ
)وقَا َل فِرْ عَوْ ُن ٰيٓاَيﱡھَا ْال َم َالُ َما َعلِ ْم ُ
يہ تھا ) َما َعلِ ْم ُ
ت لَ ُك ْم ﱢم ْن اِ ٰل ٍه َغي ِْريْ ◌ فَاَوْ قِ ْد
ت لَ ُک ْم ﱢم ْن اِ ٰل ِہ َغي ِْریْ ( َ
ٓ
ٰ
ٰ
ﱠ
ٰ
ْ
ﱠ
ُ
ﱢ
ﱢ
ﱢ
ۙ
ﱡ
َ
صرْ حًا ل َعل ْٓي اطلِــ ُع اِلى اِل ِه ُموْ ٰسي ◌ َواِنﱢ ْى َالَظنهٗ ِمنَ الك ِذبِ ْينَ ( 28۔
لِ ْي ٰيھَامٰ ُن َعلَي الطي ِْن فَاجْ َعلْ ل ْي َ
القصص ' (38:ميں اپنے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود جانتا ہی نہيں '
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۭ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﻮ ِﻗ ِﻨ ْ َﲔ
ﻗَﺎ َل َر ُّب َّ
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موسی )عليہ السالم ( نے فرمايا وه آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان کی تمام
)حضرت(
ٰ
چيزوں کا رب ہے ،اگر تم يقين رکھنے والے ہو۔
ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺣ ْﻮ َ ٗ ٓهل َا َﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن 25
فرعون نے اپنے گرد والوں سے کہا کيا تم سن نہيں رہے؟ )(١
٢٥۔ ١يعنی کيا تم اس کی بات پر تعجب نہيں کرتے کہ ميرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟
ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َو َر ُّب ٰا َابۗﯨ ُ ُﲂ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ
26
ِٕ
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا وه تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار
)حضرت
ٰ
ہے۔
ﻗَﺎ َل ِا َّن َر ُﺳ ْﻮﻟَ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْ ٓي ُا ْر ِﺳ َﻞ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻤ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن
27
فرعون نے کہا )لوگو!( تمہارا يہ رسول جو تمہاری طرف بھيجا گيا ہے يہ تو يقينا ً ديوانہ ہے۔
ﴩ ِق َواﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮ ِب َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۭ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 28
ﻗَﺎ َل َر ُّب اﻟْ َﻤ ْ ِ
موسی )عليہ السالم( نے فرمايا مشرق و مغرب کا اور ان کے درميان کی تمام چيزوں
)حضرت(
ٰ
کا رب ) (١ہے ،اگر تم عقل رکھتے ہو۔
٢٨۔ ١يعنی جس نے مشرق کو مشرق بنايا ،جس سے کواکب طلوع ہوتے ہيں اور مغرب کو
مغرب بنايا جس ميں کواکب غروب ہوتے ہيں۔ اسی طرح ان کے درميان جو کچھ ہے ،ان سب کا
رب اور ان کا انتظام کرنے واال بھی وہی ہے۔
ﻗَﺎ َل ﻟَﯩ ِﻦ َّاﲣ َْﺬ َت ِا ٰﻟــﻬًﺎ ﻏَ ْ ِﲑ ْي َ َﻻ ْﺟ َﻌﻠَﻨَّ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴ ُﺠ ْﻮ ِﻧ ْ َﲔ 29
ِٕ
فرعون کہنے لگا سن لے! اگر تو نے ميرے سوا کسی اور کو معبود بنايا تو ميں تجھے قيديوں
ميں ڈال دونگا )(١
موسی عليہ السالم مختلف انداز سے رب العالمين کی ربوبيت کامل
٢٩۔ ١فرعون نے ديکھا کہ
ٰ
کی وضاحت کر رہے ہيں جس کا کوئی معقول جواب اس سے نہيں بن پا رہا ہے۔ تو اس نے
موسی عليہ السالم کو قيد
دالئل سے صرف نظر انداز کرکے دھمکی دينی شروع کر دی اور
ٰ
کرنے سے ڈرايا۔

ۚ 30
ِﴚ ٍء ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ
ﻗَﺎ َل َا َوﻟ َ ْﻮ ﺟِ ْﺌ ُﺘ َﻚ ﺑ َ ْ
مو ٰسی )عليہ السالم( نے کہا اگرچہ ميں تيرے پاس کوئی کھلی چيز لے آؤں؟ )(١
٣٠۔ ١يعنی ايسی چيز يا معجزه جس سے واضح ہو جائے کہ ميں سچا اور واقعی ﷲ کا رسول
ہوں ،تب بھی تو ميری صداقت کو تسليم نہيں کرے گا؟
31
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
ﻗَﺎ َل ﻓَ ْﺎ ِت ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
فرعوں نے کہا اگر تو سچوں ميں سے ہے تو اسے پيش کر۔
32ښ
ﱓ ﺛُ ْﻌ َﺒ ٌﺎن ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ
ﻓَ َﺎﻟْ ٰﻘﻰ ﻋ ََﺼﺎ ُﻩ ﻓَ ِﺎ َذا ِ َ
آپ نے )اسی وقت( اپنی الٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھال )زبردست( اژدھا بن گئی )(١
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٣٢۔ ١بعض جگہ ثعبان کو حيۃ اور بعض جگہ جان کہا گيا ہے ثعبان وه سانپ ہوتا ہے جو بﮍا
ہو اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہيں او حيۃ چھوٹے بﮍے دونوں قسم کے سانپوں پر بوال
جاتا ہے۔ فتح القدير۔ گويا الٹھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختيار کی پھر ديکھتے
ديکھتے اژدھا بن گئی۔ وﷲ اعلم
ﱓ ﺑ َ ْﻴﻀَ ﺎ ۗ ُء ِﻟﻠ ٰﻨّ ِﻈ ِﺮْﻳ َﻦ

ۧ 33
َّوﻧَ َﺰ َع ﻳَﺪَ ٗﻩ ﻓَ ِﺎ َذا ِ َ
اور اپنا ہاتھ کھينچ نکاال تو وه بھی اسی وقت ديکھنے والے کو سفيد چمکيال نظر آنے لگا )(١
٣٣۔ ١يعنی گريبان سے ہاتھ نکاال تو چاند کے ٹکﮍے کی طرح چمکتا تھا ؛ يہ دوسرا معجزه
موسی عليہ السالم نے پيش کيا۔
ٰ
ﻗَﺎ َل ِﻟﻠْ َﻤ َ ِﻼ َﺣ ْﻮ َ ٗ ٓهل ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟ َ ٰﺴ ِﺤ ٌﺮ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ

ۙ 34
فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی يہ تو کوئی بﮍا دانا جادوگر ہے )(١
موسی عليہ السالم کی
٣٤۔ ١فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو ديکھ کر ،حضرت
ٰ
موسی
تصديق کرتا اور ايمان التا ،اس نے جھٹالنے اور عناد کا راستہ اختيار کيا اور حضرت
ٰ
عليہ السالم کی بابت کہا کہ يہ کوئی بﮍا فنکار جادوگر ہے۔
ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ُّ ْﳜ ِﺮ َﺟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْر ِﺿ ُ ْﲂ ﺑ ِِﺴ ْﺤ ِﺮﻩٖ ڰ ﻓَ َﻤﺎ َذا اتَ ْ ُﻣ ُﺮ ْو َن 35
يہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہيں تمہاری سرزمين سے ہی نکال دے ،بتاؤ اب
تم کيا حکم ديتے ہو )(١۔
٣٥۔ ١پھر اپنی قوم کو مذيد بھﮍکانے کے لئے کہا کہ وه ان شعبده بازيوں کے ذريعے سے تمہيں
يہاں سے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اب بتالؤ! تمہاری کيا رائے ہے؟ يعنی اس
کے ساتھ کيا معاملہ کيا جائے۔

ﴩْﻳ َﻦ ۙ 36
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ْرﺟِ ْﻪ َو َاﺧَﺎ ُﻩ َواﺑْ َﻌ ْﺚ ِﰲ اﻟْ َﻤﺪَ اۗﯨ ِﻦ ٰﺣ ِ ِ
ِٕ
ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت ديجئے اور تمام شہروں ميں ہرکارے بھيج
ديجئے۔
َ ْايﺗ ُْﻮكَ ﺑ ُ ِّ
ِﲁ َﲮ ٍَّﺎر ﻋَ ِﻠ ْ ٍﲓ
37
جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئيں )(١
٣٧۔ ١يعنی ان دونوں کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دو ،اور تمام شہروں سے جادوگروں کو
جمع کرکے ان کا باہمی مقابلہ کيا جائے تاکہ ان کے کرتب کا جواب اور تيری تائيد و نصرت ہو
جائے۔ اور يہ ﷲ ہی کی طرف سے سب انتطام تھا تاکہ لوگ ايک ہی جگہ جمع ہو جائيں اور
دالئل کا بہ چشم خود مشاہده کريں ،جو ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم کو عطا فرمائے
تعالی نے حضرت
ٰ
تھے۔
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ِﻟ ِﻤ ْﻴ َﻘ ِ

ﺎت ﻳ َ ْﻮ ٍم َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٍم ۙ 38
ﻓَ ُﺠ ِﻤ َﻊ َّ
پھر ايک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کئے گئے )(١
٣٨۔ ١چنانچہ جادوگروں کی ايک بہت بﮍی تعداد مصر کے اطراف و جوانب سے جمع کر لی
گئی ،ان کی تعداد  ١٢ہزار ١٧ ،ہزار  ١٩ہزار ٣٠ ،ہزار اور  ٨٠ہزار )مختلف اقوال کے
مطابق( بتالئی جاتی ہے۔ اصل تعداد ﷲ ہی بہتر جانتا ہے۔ کيونکہ کسی مستند مأخذ ميں تعداد کا
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ذکر نہيں ہے۔ اس کی تفصيالت اس سے قبل سوره اعراف ،سوره طہ ميں بھی گزر چکی ہيں
گويا فرعون کی قوم قبط نے ﷲ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھانا چاہا تھا ليکن ﷲ ٰ
تعالی
اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا تھا چنانچہ کفر وايمان کے معرکے ميں ہميشہ ايسا ہی ہوتا آيا ہے
کہ جب بھی کفر خم ٹھونک کر ايمان کے مقابلے ميں آتا ہے تو ايمان کو ﷲ ٰ
تعالی سرخروئی
اط ِل فَيَ ْد َم ُغهٗ فَا ِ َذا ھُ َو زَا ِھ ٌ
اور غلبہ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح فرمايا) ،بَلْ نَ ْق ِذ ُ
ف بِ ْال َح ﱢ
ق(
ق َعلَي ْالبَ ِ
21۔ االنبياء(18:۔ بلکہ ہم سچ کو چھوٹ پر کھينچ مارتے ہيں پس وه اس کا سر توڑ ديتا ہے اور
جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔

ۙ 39
َّو ِﻗ ْﻴ َﻞ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ﻫ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﺠ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن
اور عام لوگوں سے بھی کہہ ديا گيا کہ تم بھی مجمع ميں حاضر ہو جاؤ گے؟ )(١
٣٩۔ ١يعنی عوام کو بھی تاکيد کی جا رہی ہے کہ تمہيں بھی يہ معرکہ ديکھنے کے لئے ضرور
حاضر ہونا ہے۔
اﻟﺴ َﺤ َﺮ َة ِا ْن َﰷﻧ ُْﻮا ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻐ ِﻠﺒ ْ َِﲔ 40
ﻟَ َﻌﻠَّﻨَﺎ ﻧَﺘ َّ ِﺒ ُﻊ َّ
تاکہ اگر جادوگر غالب آجائيں تو ہم انکی پيروی کريں۔
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻟ ِﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َاﯨ َّﻦ ﻟَﻨَﺎ َ َﻻ ْﺟ ًﺮا ِا ْن ُﻛﻨَّﺎ َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻠﺒ ْ َِﲔ 41
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء َّ
ِٕ
جادوگر آکر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جيت گئے تو ہميں کچھ انعام بھی ملے گا؟
ﻗَﺎ َل ﻧ َ َﻌ ْﻢ َوِاﻧ َّ ُ ْﲂ ِا ًذا ﻟ َّ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ ْ َِﲔ
42
فرعون نے کہا ہاں! )بﮍی خوشی سے( بلکہ ايسی صورت ميں تم ميرے خاص درباری بن جاؤ
گے۔
ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ َاﻟْ ُﻘ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣﻠْ ُﻘ ْﻮ َن 43
موسی )عليہ السالم( نے جادوگروں سے فرمايا جو کچھ تمہيں ڈالنا ہے ڈال دو )(١۔
)حضرت(
ٰ
موسی عليہ کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لئے
٤٣۔ ١حضرت
ٰ
کہنے ميں يہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ايک تو ان پر يہ واضح ہو جائے کہ ﷲ کے پيغمبر اتنی
بﮍی تعداد ميں نامی گرامی جادوگروں کے اجتماع اور ان کی ساحرانہ شعبده بازيوں سے خوف
زده نہيں ہے۔ دوسرا يہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ جب ﷲ کے حکم سے يہ ساری شعبده بازياں
آن واحد ميں ختم ہو جائيں گی تو ديکھنے والوں پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونگے اور شايد
اس طرح زياده لوگ ﷲ پر ايمان لے آئيں۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا ،بلکہ جادوگر ہی سب سے پہلے
ايمان لے آئے ،جيسا کہ آگے آرہا ہے۔
ﻓَ َﺎﻟْـ َﻘ ْﻮا ِﺣ َﺒﺎﻟَﻬُ ْﻢ َو ِﻋ ِﺼﳱَّ ُ ْﻢ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﺑ ِﻌ َّﺰ ِة ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِاانَّ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ اﻟْ ٰﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن 44
انہوں نے اپنی رسياں اور الٹھياں ڈال ديں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم! ہم يقينا ً غالب
ہی رہيں گے )(١
ٰ
٤٤۔ ١جيسا کہ سوره اعراف اور ط ٰہ ميں گزرا کہ ان جادوگروں نے اپنے خيال ميں بہت بﮍا
جادو پيش کيا،۔ سحروا أعين الناس واسترھبوھم وجاؤا بسحر عظيم۔ سوره االعراف۔ ح ٰتی کہ
حضرت
موسی عليہ السالم نے بھی اپنے دل ميں خوف محسوس کيا،۔ فاوجس فی نفسہ خيفۃ
ٰ
موسی۔ طہ۔ چنانچہ ان جادوگروں کو اپنی کاميابی اور برتری کا بﮍا يقين تھا ،جيسا کہ يہاں ان
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الفاظ سے ظاہر ہے ليکن ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم کو تسلی دی کہ گھبرانے کی
تعالی نے حضرت
ٰ
ضرورت نہيں ہے۔ ذرا اپنی الٹھی زمين پر پھينکو اور پھر ديکھو۔ چنانچہ الٹھی کا زمين پر
پھينکنا تھا کہ اس نے ايک خوفناک اژدھا کی شکل اختيار کر لی اور ايک ايک کر کے ان
سارے کرتبوں کو نگل گيا۔ جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
ﱓ ﺗَﻠْ َﻘ ُﻒ َﻣﺎ َ ْاي ِﻓ ُﻜ ْﻮ َن 45ښ
ﻓَ َﺎﻟْ ٰﻘﻰ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﻋ ََﺼﺎ ُﻩ ﻓَ ِﺎ َذا ِ َ
اب )حضرت(
موسی )عليہ السالم( نے بھی اپنی الٹھی ميدان ميں ڈال دی جس نے اسی وقت ان
ٰ
کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر ديا۔

ۙ 46
اﻟﺴ َﺤ َﺮ ُة ٰ ِﲭ ِﺪ ْﻳ َﻦ
ﻓَ ُﺎﻟْ ِﻘ َﻲ َّ
يہ ديکھتے ہی جادوگر بے اختيار سجدے ميں گر گئے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ

ۙ 47
اور انہوں نے صاف کہہ ديا کہ ہم تو ﷲ رب العالمين پر ايمان الئے۔
48
َر ِ ّب ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن
موسی )عليہ السالم( اور ہارون کے رب پر۔
يعنی
ٰ
وﺻ ِﻠ ّ َﺒﻨَّ ُ ْﲂ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ
اﻟﺴ ْﺤ َﺮ ۚ ﻓَﻠَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ڛ َ ُﻻﻗَ ِّـﻄ َﻌ َّﻦ َاﻳْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ َو َا ْر ُﺟﻠَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِﺧ َﻼ ٍف َّو َ ُﻻ َ
ﻗَﺎ َل ٰا َﻣﻨْ ُ ْﱲ َ ٗهل ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن ٰا َذ َن ﻟَ ُ ْﲂ ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ َﻜﺒ ْ ُِﲑُﰼُ َّ ِاذل ْي ﻋَﻠ َّ َﻤ ُ ُﲂ ِ ّ

ۚ 49
فرعون نے کہا کہ ميری اجازت سے پہلے تم اس پر ايمان لے آئے؟ يقينا ً يہی تمہارا بﮍا
)سردار( ہے جس نے تم سب کو جادو سکھايا ) (١سو تمہيں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا ،قسم
ہے ميں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دونگا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دونگا۔
)(٢
٤٩۔ ١فرعون کے لئے يہ واقعہ بﮍا عجيب اور نہايت حيرت ناک تھا جن جادوگروں کے ذريعے
وه فتح و غلبہ کی آس لگائے بيٹھا تھا وہی نہ صرف مغلوب ہوگئے بلکہ موقع پر ہی وه اس رب
موسی و ہارون عليہما السالم کو دالئل و معجزات دے کر
پر ايمان لے آئے ،جس نے حضرت
ٰ
بھيجا تھا ليکن بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور و فکر سے کام ليتا اور ايمان التا ،اس نے
مکابره اور عناد کا راستہ اختيار کيا اور جادوگروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر ديا اور کہا کہ تم
سب اسی کے شاگرد لگتے ہو اور تمہارا استاد يہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سازش کے ذريعے سے
تم ہميں يہاں سے بےدخل کر دو۔ )اِ ﱠن ٰھ َذا لَ َم ْك ٌر ﱠمكَرْ تُ ُموْ هُ فِي ْال َم ِد ْينَ ِة لِتُ ْخ ِرجُوْ ا ِم ْنھَآ اَ ْھلَھَا( 7۔
االعراف(123:۔
٤٩۔ ٢الٹے طور پر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا مطلب داياں ہاتھ اور باياں پير يا باياں ہاتھ اور داياں پير
ہے۔ اس پر سولی مستزاد يعنی ہاتھ پير کاٹنے سے بھی اس کی آتش غضب ٹھنڈی نہ ہوئی مذيد
اس نے سولی پر لٹکانے کا اعالن کيا۔

ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ ﺿَ ْ َﲑ ۡ ِاانَّ ٓ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ُﻣﻨْ َﻘ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ۚ 50
انہوں نے کہا کوئی حرج نہيں ) (١ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہيں ہی۔
٥٠۔ ١الضير۔ کوئی حرج نہيں يا ہميں کوئی پرواه نہيں۔ يعنی اب جو سزا چاہے دے لے ،ايمان
سے نہيں پھر سکتے۔
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ِاانَّ ﻧ َ ْــﻄ َﻤ ُﻊ َا ْن ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَﻨَﺎ َرﺑُّﻨَﺎ ﺧ َٰﻄ ٰﻴﻨَﺎ ٓ َا ْن ُﻛﻨَّﺎ ٓ َا َّو َل اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
51ۉ
اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ايمان والے بنے ہيں ) (١ہميں اميد پﮍتی ہے کہ ہمارا رب ہماری
سب خطائيں معاف فرما دے گا۔
٥١۔ ١أ ﱠو ُل ْال ُم ْئو ِمنِ ْينَ اس اعتبار سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہيں ہوئی اور انہوں نے
قبول ايمان ميں سبقت کی۔
ﴎ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِد ْ ٓي ِاﻧَّ ُ ْﲂ ُّﻣﺘَّ َﺒ ُﻌ ْﻮ َن 52
َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ َا ْن َا ْ ِ
اور ہم نے
موسی کو وحی کی کہ راتوں رات ميرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پيچھا کئے
ٰ
جاؤ گے )(١
٥٢۔ ١جب مصر ميں حضرت موسیٰ عليہ السالم کا قيام لمبا ہو گيا اور ہر طرح سے انہوں نے
فرعون اور اس کے درباريوں پر حجت قائم کر دی۔ ليکن اس کے باوجود وه ايمان النے پر تيار
نہيں ہوئے ،تو اب اس کے سوا کوئی چاره نہيں ره گيا تھا کہ انہيں عذاب سے دوچار کر کے
سامان عبرت بنا ديا جائے۔ چنانچہ ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم کو حکم ديا کہ راتوں رات
تعالی نے
ٰ
بنی اسرائيل کو لے کر يہاں سے نکل جائيں ،اور فرمايا کہ فرعون تمہارے پيچھے آئے گا،
گھبرانا نہيں۔

ﴩْﻳ َﻦ ۚ 53
ﻓَ َﺎ ْر َﺳ َﻞ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ِﰲ اﻟْ َﻤﺪَ اۗﯨ ِﻦ ٰﺣ ِ ِ
ِٕ
فرعون نے شہروں ميں ہرکاروں کو بھيج ديا۔

ﴩ ِذ َﻣ ٌﺔ ﻗَ ِﻠ ْﻴﻠُ ْﻮ َن ۙ 54
ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻟ َ ِ ْ
کہ يقينا ً يہ گروه بہت ہی کم تعداد ميں ہے )(١
٥٤۔ ١يہ بطور تحقير کے کہا ،ورنہ ان کی تعداد چھ الکھ بتالئی جاتی ہے۔

َواِﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ ﻟَﻐَﺎۗﯨ ُﻈ ْﻮ َن ۙ 55
ِٕ
اور اس پر يہ ہميں سخت غضبناک کر رہے ہيں )(١
٥٥۔ ١يعنی ميری اجازت کے بغير ان کا يہاں سے فرار ہونا ہمارے لئے غيظ و غضب کا باعث
ہے۔

َواِانَّ ﻟ َ َﺠ ِﻤ ْﻴ ٌﻊ ٰﺣ ِﺬ ُر ْو َن ۭ 56
اور يقينا ً ہم بﮍی جماعت ہيں ان سے چوکنا رہنے والے )(١
 ٦ ۵۔ ١اس ليے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے ليے ہميں مستعد ہونے کی ضرورت ہے۔

ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﳯٰ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ َﺟ ٰﻨّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ۙ 57
باآلخر ہم نے انہيں باغات سے اور چشموں سے۔

َّو ُﻛ ُﻨ ْﻮ ٍز َّو َﻣ َﻘﺎ ٍم َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ ۙ 58
اور خزانوں سے۔ اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کيا )(١
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٥٨۔ ١يعنی فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائيل کے تعاقب ميں کيا نکال ،کہ پلٹ کر اپنے
گھروں اور باغات ميں آنا نصيب ہی نہيں ہوا ،يوں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنی حکمت و مشيت سے انہيں
تمام نعمتوں سے محروم کر کے ان کا وارث دوسروں کو بنا ديا۔

ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۭ 59
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ۭ َو َا ْو َرﺛْﳯٰ َﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اسی طرح ہوا اور ہم نے ان )تمام( چيزوں کا وارث بنی اسرائيل کو بنا ديا )(١
٥٩۔ ١يعنی جو اقتدار اور بادشاہت فرعون کو حاصل تھی ،وه اس سے چھين کر ہم نے بنی
اسرائيل کو عطا کر دی۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد مصر جيسا اقتدار اور دنياوی جاه
جالل ہم نے بنی اسرائيل کو بھی عطا کيا۔ کيونکہ بنی اسرائيل ،مصر سے نکل جانے کے بعد
مصر واپس نہيں آئے۔ نيز سوره دخان ميں فرمايا کہ ' ہم نے اس کا وارث کسی دوسری قوم کو
بنايا ' )أيسر التفاسير( اول الذکر اہل علم کہتے ہيں کہ قوما آخرين ميں قوم کا لفظ اگرچہ عام ہے
ليکن يہاں سوره شعراء ميں جب بنی اسرائيل کو وارث بنانے کی صراحت آگئی ہے تو اس سے
مراد بھی قوم بنی اسرائيل ہی ہوگی۔ مگر خود قرآن کی صراحت کے مطابق مصر سے نکلنے
کے بعد بنو اسرائيل کو ارض مقدس ميں داخل ہونے کا حکم ديا گيا اور ان کے انکار پر چاليس
سال کے ليے يہ داخلہ مؤخر کرکے ميدان تيہ ميں بھٹکايا گيا پھر وه ارض مقدس ميں داخل
موسی عليہ السالم کی قبر حديث اسراء کے مطابق بيت المقدس کے قريب
ہوئے چنانچہ حضرت
ٰ
ہی ہے اس ليے صحيح معنی يہی ہے کہ جيسی نعمتيں آل فرعون کو مصر ميں حاصل تھيں
ويسی ہی نعتيں اب بنو اسرائيل کو عطا کی گئيں ليکن مصر ميں نہيں بلکہ فلسطين ميں وﷲ
اعلم۔
60
ﴩِﻗ ْ َﲔ
ﻓَ َﺎﺗْ َﺒ ُﻌ ْﻮ ُ ْﱒ ُّﻣ ْ ِ
پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب ميں نکلے )(١
٦٠۔ ١يعنی جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چال کہ نبی اسرائيل راتوں رات يہاں سے نکل
گئے ،تو اس کے پندار اقتدار کو بﮍی ٹھيس پہنچی۔ اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب ميں نکل
کھﮍا ہوا۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺗَ َﺮا ۗ َء اﻟْ َﺠ ْﻤ ٰﻌ ِﻦ ﻗَﺎ َل َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ ِاانَّ ﻟ َ ُﻤﺪْ َر ُﻛ ْﻮ َن
ۚ 61

موسی کے ساتھيوں نے کہا ،ہم يقينا ً پکﮍ لئے
پس جب دونوں نے ايک دوسرے کو ديکھ ليا ،تو
ٰ
گئے )(١
٦١۔ ١يعنی فرعون کے لشکر کو ديکھتے ہی وه ،گھبرا اٹھے کہ آگے سمندر ہے اور پيچھے
فرعون کا لشکر ،اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوباره وہی فرعون اور اس کی غالمی
ہوگی۔
ﻗَﺎ َل َ َّالك ۚ ِا َّن َﻣ ِﻌ َﻲ َر ِ ّ ْﰊ َﺳـﳱَ ْ ِﺪ ْﻳ ِﻦ 62
ٰ
موسی نے کہا ،ہرگز نہيں۔ يقين مانو ،ميرا رب ميرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راه دکھائے گا
)(١
موسی عليہ السالم نے تسلی دی کہ تمہارا انديشہ صحيح نہيں ،اب دوباره تم
٦٢۔ ١حضرت
ٰ
فرعون کی گرفت ميں نہيں جاؤ گے۔ ميرا رب يقينا نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا۔
اﴐ ْب ِﺑ ّ َﻌ َﺼﺎكَ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ۭ ﻓَﺎﻧْ َﻔﻠَ َﻖ ﻓَ َﲀ َن ُ ُّ
ﰻ ِﻓ ْﺮ ٍق َﰷ َّﻟﻄ ْﻮ ِد اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ
ﻓَ َﺎ ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳼ َا ِن ْ ِ
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موسی کی طرف وحی بھيجی کہ دريا پر اپنی الٹھی مارو ) (١پس اس وقت دريا پھٹ گيا
ہم نے
ٰ
اور ہر ايک حصہ پانی کا مثل بﮍے پہاڑ کے ہوگيا۔ )(٢
٦٣۔ ١چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے يہ راہنمائی اور نشان دہی فرمائی کہ اپنی الٹھی سمندر پر مارو ،جس
سے دائيں طرف کا پانی دائيں طرف اور بائيں طرف کا پانی بائيں طرف رک گيا اور دونوں کے
بيچ راستہ بن گيا کہا جاتا ہے کہ باره قبيلوں کے حساب سے باره راستے بن گئے تھے وﷲ
عالم۔
٣ ٦۔ ٢فرق قطعہ بحر ،سمندر کا حصہ طور پہاڑ۔ يعنی پانی کا ہر حصہ بﮍے پہاڑ کی طرح
کھﮍا ہو گيا يہ ﷲ ٰ
موسی عليہ السالم اور ان کی
تعالی کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ
ٰ
قوم فرعون سے نجات پالے اس تائيد الہی کے بغير فرعون سے نجات ممکن نہيں تھی۔
64ۚ
َو َازْ ﻟ َ ْﻔﻨَﺎ َ َّﰒ ْ ٰاﻻ َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ
اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزديک ال کھﮍا کر ديا )(١۔
٦٤۔ ١اس سے مراد فرعون اور اس کا لشکر ہے يعنی ہم نے دوسروں کو سمندر کے قريب کر
ديا۔
ۚ 65

َو َا ْ َﳒ ْﻴﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ َﻌ ٗ ٓﻪ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ
موسی عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کو ہم نے نجات دی۔
اور
ٰ

ُ َّﰒ َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ْ ٰاﻻ َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ۭ 66
پھر اور سب دوسروں کو ڈبو ديا )(١
موسی عليہ السالم اور ان پر ايمان النے والوں کو ہم نے نجات دی اور فرعون اور اس کا
٦٦۔٢
ٰ
لشکر جب انہی راستوں سے گزرنے لگا تو ہم نے سمندر کو دوباره حسب دستور رواں کر ديا،
جس سے فرعون اپنے لشکر سميت غرق ہو گيا۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 67
يقينا ً اس ميں بﮍی عبرت ہے اور ان ميں کے اکثر لوگ ايمان والے نہيں )(١۔
٦٧۔ ١يعنی اگرچہ اس واقعے ميں ،جو ﷲ کی نصرت و معاونت کا واضح مظہر ہے ،بﮍی
نشانی ہے ليکن اس کے باوجود اکثر لوگ ايمان النے والے نہيں۔

َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۧ 68
اور بيشک آپ کا رب بﮍا ہی غالب و مہربان ہے۔
َواﺗْ ُﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻧ َ َﺒ َﺎ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ

ۘ 69
انہيں ابراہيم عليہ السالم کا واقعہ بھی سنا دو۔
70
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن
جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمايا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧ َ ْﻌ ُﺒﺪُ َا ْﺻﻨَﺎ ًﻣﺎ ﻓَﻨَ َﻈ ُّﻞ ﻟَﻬَﺎ ٰﻋ ِﻜ ِﻔ ْ َﲔ
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انہوں نے جواب ديا کہ عبادت کرتے ہيں بتوں کی ،ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بيٹھے ہيں
)(١
٧١۔ ١يعنی رات دن ان کی عبادت کرتے ہيں۔
ﻗَﺎ َل ﻫ َْﻞ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ ِا ْذ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ۙ 72

آپ نے فرمايا کہ جب تم انہيں پکارتے ہو تو کيا وه سنتے بھی ہيں؟
ﴬ ْو َن 73
َا ْو ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َا ْو ﻳ َ ُ ُّ
يا تمہيں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہيں )(١۔
٧٣۔ ١يعنی اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو کيا وه تمہيں نقصان پہنچاتے ہيں؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْﻞ َو َﺟﺪْ انَ ٓ ٰا َابۗ َءانَ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 74
انہوں نے کہا يہ )ہم کچھ نہيں جانتے( ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پايا )(١
٧٤۔ ١جب وه حضرت ابراہيم عليہ السالم کے سوال کا کوئی معقول جواب نہيں دے سکے تو يہ
کہہ کر چھٹکارا حاصل کر ليا۔ کہ ہمارے آبا و اجداد سے يہی کچھ ہوتا آرہا ہے ،ہم اسے نہيں
چھوڑ سکتے۔

ﻗَﺎ َل َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ۙ 75
آپ نے فرمايا کچھ خبر بھی ہے ) (١جنہيں تم پوج رہے ہو؟
أبصرتم وتفکرتم کيا تم نے غور و فکر کيا؟
٧٥۔ ١افرائيتم کے معنی ہيں فھل ٓ
َاﻧ ُ ْْﱲ َو ٰا َابۗؤ ُ ُُﰼ ْ َاﻻ ْﻗﺪَ ُﻣ ْﻮ َن 76ڮ
تم اور تمہارے اگلے باپ دادا،

ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ ﻋَﺪُ ٌّو ِ ّ ْ ٓﱄ ِا َّﻻ َر َّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 77
وه سب ميرے دشمن ہيں ) (١بجز سچے ﷲ ٰ
تعالی کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے )(٢
٧٦۔ ١اس لئے کہ تم سب ﷲ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والے ہو۔ بعض نے اس کا
مطلب يہ بيان کيا ہے کہ جن کی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہيں ،وه سب معبود
ميرے دشمن ہيں يعنی ان سے بيزار ہوں۔
٧٧۔ ٢يعنی وه دشمن نہيں ،بلکہ وه تو دنيا و آخرت ميں ميرا ولی اور دوست ہے۔

َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ِ ْﲏ ﻓَﻬ َُﻮ ﳞَ ْ ِﺪ ْﻳ ِﻦ ۙ 78
جس نے مجھے پيدا کيا ہے اور وہی ميری رہبری فرماتا ہے )(١
٧٨۔ ١يعنی دين اور دنيا کے مصالح اور منافع کی طرف۔

َو َّ ِاذل ْي ﻫ َُﻮ ﻳُ ْﻄ ِﻌ ُﻤ ِ ْﲏ َوﻳ َْﺴ ِﻘ ْ ِﲔ ۙ 79
وہی مجھے کھالتا پالتا ہے )(١
٧٩۔ ١يعنی بہت سے اقسام کے رزق پيدا کرنے واال اور جو پانی ہم پيتے ہيں ،اسے مہيا کرنے
واال وہی ﷲ ہے
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َوِا َذا َﻣ ِﺮﺿْ ُﺖ ﻓَﻬ َُﻮ ﻳَﺸْ ِﻔ ْ ِﲔ 80۽
اور جب ميں بيمار پﮍ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے )(١
٨٠۔ ١بيماری کو دور کر کے شفا عطا کرنے واال بھی وہی ہے يعنی دواؤں ميں شفا کی تاثير
بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ ورنہ دوائيں بھی بے اثر ثابت ہوتی ہيں بيماری بھی اگرچہ ﷲ
کے حکم اور مشيت سے ہی آتی ہے ليکن اس کی نسبت ﷲ کی طرف نہيں کی بلکہ اپنی طرف
کی يہ گويا ﷲ کے ذکر ميں اس کے ادب واحترام کے پہلو کو ملحوظ رکھا۔

ـﲏ ُ َّﰒ ُ ْﳛﻴ ْ ِِﲔ ۙ 81
َو َّ ِاذل ْي ﻳُ ِﻤ ْﻴـﺘُ ِ ْ
اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زنده کردے گا )(١
٨١۔ ١يعنی قيامت والے دن جب سارے لوگوں کو زنده فرمائے گا ،مجھے بھی زنده کرے گا۔
ـــــــ ِ ْﱵ ﻳ َ ْﻮ َم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۭ 82

َو َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻃ َﻤـ ُﻊ َا ْن ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِ ْﱄ ﺧ َِﻄ ْﻴ ۗ َٔ
اور جس سے اميد بندھی ہوئی ہے کہ وه روز جزا ميں ميرے گناہوں کو بخش دے گا )(١
٨٤۔ ١يہاں اميد ،يقين کے معنی ميں ہے۔ کيونکہ کسی بﮍی شخصيت سے اميد ،يقين کے
مترادف ہی ہوتی ہے اور ﷲ ٰ
تعالی تو کائنات کی سب سے بﮍی ہستی ہے ،اس سے وابستہ اميد،
يقينی کيوں نہيں ہوگی اسی لئے مفسرين کہتے ہيں کہ قرآن ميں جہاں بھی ﷲ کے لئے َع َس ٰی کا
لفظ استعمال ہوا ہے وه يقين ہی کے مفہوم ميں ہے۔ خطيئتی ،خطيئۃ واحد کا صيغہ ہے ليکن
خطايا جمع کے معنی ميں ہے انبياء عليہم السالم اگرچہ معصوم ہوتے ہيں اس ليے ان سے کسی
بﮍے گناه کا صدور ممکن نہيں پھر بھی اپنے بعض افعال کو کوتاہی پر محمول کرتے ہوئے
بارگاه الہی ميں عفو وطلب ہوں گے۔

َر ِ ّب ﻫ َْﺐ ِ ْﱄ ُﺣ ْﳬًﺎ َّو َاﻟْـ ِﺤ ْﻘ ِ ْﲏ ِاب ٰ ّﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ۙ 83
اے ميرے رب! مجھے قوت فيصلہ ) (١عطا فرما اور مجھے نيک لوگوں ميں مال دے۔
٨٣۔ ١حکم يا حکمت سے مراد علم و فہم ،قوت فيصلہ ،يا نبوت و رسالت يا ﷲ کے حدود و
احکام کی معرفت ہے۔

َوا ْﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْﱄ ِﻟ َﺴ َﺎن ِﺻﺪْ ٍق ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ۙ 84
اور ميرا ذکر خير پچھلے لوگوں ميں بھی باقی رکھ )(١
٨٤۔ ١يعنی جو لوگ ميرے بعد قيامت تک آئيں گے ،وه ميرا ذکر اچھے لفظوں ميں کرتے رہيں،
اس سے معلوم ہوا کہ نيکيوں کی جزا ﷲ ٰ
تعالی دنيا ميں ذکر جميل اور ثنائے حسن کی صورت
ميں بھی عطا فرماتا ہے۔ جيسے حضرت ابراہيم عليہ السالم کا ذکر خير ہر مذہب کے لوگ
کرتے ہيں ،کسی کو بھی ان کی عظمت و تکريم سے انکار نہيں ہے۔
َوا ْﺟ َﻌﻠْ ِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ َّو َرﺛَ ِﺔ َﺟﻨ َّ ِﺔ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ ۙ 85

مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں ميں سے بنادے۔
َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ َﻻ ِ ْ ٓﰊ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟﻀَّ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ 86ۙ
اور ميرے باپ کو بخش دے يقينا ً وه گمراہوں ميں سے تھا )(١
٨٦۔ ١يہ دعا اس وقت کی تھی ،جب ان پر واضح نہيں تھا کہ مشرک )ﷲ کے دشمن( کے لئے
دعائے مغفرت جائز نہيں ،جب ﷲ نے واضح کر ديا ،تو انہوں نے اپنے باپ سے بيزاری کا
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ٰ
اظہار کر ديا ) َو َما َكانَ ا ْستِ ْغفَا ُر اِب ْٰر ِھ ْي َم ِالَبِ ْي ِه اِ ﱠال ع َْن ﱠموْ ِع َد ٍة ﱠو َع َدھَآ اِيﱠاهُ ۚ◌ فَلَ ﱠما تَـبَيﱠنَ لَهٗ ٓ اَنﱠهٗ َع ُد ﱞو ﱢ ّ ِ
تَبَ ﱠراَ ِم ْنهُ ۭ◌ اِ ﱠن اِب ْٰر ِھ ْي َم َالَ ﱠواهٌ َحلِ ْي ٌم( 9۔ التوبہ(114:

َو َﻻ ُ ْﲣ ِﺰ ِ ْﱐ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن ۙ 87
اور جس دن کہ لوگ دوباره جالئے جائيں مجھے رسوا نہ کر )(١
٨٧۔ ١يعنی تمام مخلوق کے سامنے ميرا مؤاخذه کرکے يا عذاب سے دوچار کرکے حديث ميں
آتا ہے کہ قيامت والے دن ،جب حضرت ابراہيم عليہ السالم اپنے والد کو برے حال ميں ديکھيں
گے ،تو ايک مرتبہ پھر ﷲ کی بارگاه ميں ان کے لئے مغفرت کی درخواست کريں گے اور
فرمائيں گے يا ﷲ! اس سے زياده ميرے لئے رسوائی اور کيا ہوگی؟ ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا کہ ميں
نے جنت کافروں پر حرام کردی ہے۔ پھر ان کے باپ کو نجاست ميں لتھﮍے ہوئے بجو کی
شکل ميں جہنم ميں ڈال ديا جائے گا )صحيح بخاری(

ۙ 88
ﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ َﻣﺎ ٌل َّو َﻻ ﺑ َ ُﻨ ْﻮ َن
جس دن کہ مال اور اوالد کچھ کام نہ آئے گی۔

اهلل ِﺑ َﻘﻠْ ٍﺐ َﺳ ِﻠ ْ ٍﲓ ۭ 89
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َا َﰏ ٰ ّ َ
ليکن فائده واال وہی ہوگا جو ﷲ ٰ
تعالی کے سامنے بےعيب دل لے کر جائے )(١
٨٩۔ ١قلب سليم يا بےعيب دل سے مراد وه دل ہے جو شرک سے پاک ہو۔ يعنی کلب مومن۔ اس
لئے کافر اور منافق کا دل مريض ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہيں ،بدعت سے خالی اور سنت پر
مطمئن دل ،بعض کے نزديک دنيا کے مال متاع کی محبت سے پاک دل اور بعض کے نزديک،
جہالت کی تاريکيوں اور اخالقی ذاللتوں سے پاک دل۔ يہ سارے مفہوم بھی صحيح ہو سکتے
ہيں۔ اس لئے کہ قلب مومن مذکوره تمام برائيوں سے پاک ہوتا ہے۔

َو ُا ْ ِزﻟ َﻔ ِﺖ اﻟْ َﺠﻨَّ ُﺔ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 90
اور پرہيزگاروں کے لئے جنت بالکل نزديک ال دی جائے گی۔

ۙ 91
َوﺑُ ّ ِﺮ َز ِت اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ُﲓ ِﻟﻠْ ٰﻐ ِﻮ ْﻳ َﻦ
اور گمراه لوگوں کے لئے جہنم ظاہر کر دی جائے گی )(١
٩١۔ ١مطلب يہ ہے کہ جنت اور دوزخ ميں داخل ہونے سے پہلے ان کو سامنے کر ديا جائے گا۔
جس سے کافروں کے غم ميں اور اہل ايمان کے سرور ميں مذيد اضافہ ہو جائے گا۔
َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ۙ 92

اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وه کہاں ہيں؟
ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

ﴫ ْو َن ۭ 93
ﴫ ْوﻧَ ُ ْﲂ َا ْو ﻳَﻨْﺘَ ِ ُ
اهلل ۭ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
جو ﷲ ٰ
تعالی کے سوا تھے ،کيا وه تمہاری مدد کرتے ہيں؟ يا کوئی بدلہ لے سکتے ہيں )(١
٩٣۔ ١يعنی تم سے عذاب ٹال ديں يا خود اپنے نفس کو اس سے بچاليں۔
ﻓَ ُﻜ ْﺒ ِﻜ ُﺒ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ُ ْﱒ َواﻟْﻐ َٗﺎو َن

ۙ 94
پس وه سب اور کل گمراه لوگ جہنم ميں اوندھے منہ ڈال ديئے جائيں گے )(١۔
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٩٤۔ ١يعنی معبودين اور عابدين سب کو مال ڈنگر کی طرح ايک دوسرے کے اوپر ڈال ديا
جائے گا۔

َو ُﺟﻨُ ْﻮ ُد ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ َا ْ َﲨ ُﻌ ْﻮ َن ۭ 95
اور ابليس کے تمام لشکر ) (١بھی وہاں۔
٩٥۔ ١اس سے مراد وه لشکر ہيں جو لوگوں کو گمراه کرتے تھے۔

ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َو ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ َ ْﳜ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 96
آپس ميں لﮍتے جھگﮍتے ہوئے کہيں گے۔

اتَ ٰ ّ ِهلل ِا ْن ُﻛﻨَّﺎ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۙ 97
کہ قسم ﷲ کی! يقينا ً ہم تو کھلی غلطی پر تھے۔
ِا ْذ ﻧ ُ َﺴ ّ ِﻮ ْﻳ ُ ْﲂ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 98
جبکہ تمہيں رب العالمين کے برابر سمجھ بيٹھے تھے )(١
٩٨۔ ١دنيا ميں تو ہر تراشا ہوا پتھر اور ،مشرکوں کو خدائی اختيارات کا حامل نظر آتا ہے۔ ليکن
قيامت کو پتہ چلے گا کہ يہ کھلی گمراہی تھی کہ وه انہيں رب کے برابر سمجھتے رہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﺿَ ﻠَّﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 99
اور ہميں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراه نہيں کيا تھا )(١
٩٩۔ ١يعنی وہاں جا کر احساس ہوگا کہ ہميں دوسرے مجرموں نے گمراه کيا۔ دنيا ميں انہيں
متوجہ کيا جاتا ہے کہ فالں فالں کام گمراہی ہے۔ بدعت ہے شرک ہے تو نہيں مانتے نہ غور
وفکر سے کام ليتے ہيں کہ حق و باطل ان پر واضح ہو سکے۔
ﻓَ َﻤﺎ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ﺎ ِﻓ ِﻌ ْ َﲔ ١٠٠ۙ
اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہيں۔
َو َﻻ َﺻ ِﺪﻳْ ٍﻖ َ ِﲪ ْ ٍﲓ ١٠١
اور نہ کوئی )سچا( غم خوار دوست )(١۔
١٠١۔ ١گناه گار اہل ايمان کی سفارش تو ﷲ کی اجازت کے بعد انبياء صلحاء بالخصوص
حضرت نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم فرمائيں گے۔ ليکن کافروں اور مشرکوں کے لئے سفارش
کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ ،اور نہ وہاں کوئی دوستی ہی کام آئے گی۔
ﻓَﻠَ ْﻮ َا َّن ﻟَﻨَﺎ َﻛ َّﺮ ًة ﻓَﻨَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٠2
اگر کاش کہ ہميں ايک مرتبہ پھر جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے۔ )(١
١٠٢۔ ١اہل کفر و شرک ،قيامت کے روز دوباره دنيا ميں آنے کی آرزو کريں گے تاکہ وه ﷲ
تعالی کی اطاعت کرکے ﷲ کو خوش کرليں۔ ليکن ﷲ ٰ
ٰ
تعالی نے دوسرے مقام پر فرمايا ہے کہ
اگر انہيں دوباره بھی دنيا ميں بھيج ديا جائے تو وہی کچھ کريں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
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يہ ماجره يقينا ً آپ کے لئے ايک زبردست نشانی ہے ) (١ان ميں اکثر لوگ ايمان النے والے نہيں
)(٢
١٠٣۔ ١يعنی حضرت ابراہيم عليہ السالم کا بتوں کے بارے ميں اپنی قوم سے مناظره ﷲ کی
توحيد کے دالئل ،يہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں۔
١٠٣۔ ٢بعض نے اس مرجع مشرکين مکہ يعنی قريش کو قرار ديا ہے يعنی ان کی اکثريت ايمان
النے والی نہيں۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٠٤ۧ
يقينا ً آپ کا پروردگار ہی غالب مہربان ہے۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ ُْﻮ ۨحِ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٠٥ښ
قوم نوح نے بھی نبيوں کو جھٹاليا )(١
٠٥۔ ١قوم نوح عليہ السالم نے اگرچہ صرف اپنے پيغمبر حضرت نوح عليہ السالم کی تکذيب
کی تھی۔ مگر چونکہ ايک نبی کی تکذيب ،تمام نبيوں کی تکذيب کے مترادف ہے۔ اس لئے
فرمايا کہ قوم نوح عليہ السالم نے پيغمبروں کو جھٹاليا۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ َاﺧ ُْﻮ ُ ْﱒ ﻧ ُْﻮ ٌح َا َﻻ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٠٦ۚ
جبکہ ان کے بھائی ) (١نوح )عليہ السالم( نے کہا کہ کيا تمہيں ﷲ کا خوف نہيں!
١٠٦۔ ١بھائی اس لئے کہا کہ حضرت نوح عليہ السالم ان ہی کی قوم کے ايک فرد تھے۔
ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َا ِﻣ ْ ٌﲔ ١٠٧ۙ
سنو! ميں تمہاری طرف ﷲ کا ايماندار رسول ہوں )(١
١٠٧۔ ١يعنی ﷲ نے جو پيغام دے کر مجھے بھيجا ہے ،وه بال کم و کاست تم تک پہنچانے واال
ہوں ،اس ميں کمی بيشی نہيں کرتا۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٠٨ۚ
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
تمہيں ﷲ سے ڈرنا چاہيے اور ميری بات ماننی چاہيے )(١
١٠٨۔ ١يعنی ميں تمہيں جو ايمان با اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں ،اس ميں
ميری اطاعت کرو۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۚ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۚ ١٠٩

ميں تم سے اس پر کوئی اجر نہيں چاہتا ،ميرا بدلہ تو صرف رب العالمين کے ہاں ہے )(١
١٠٩۔ ١ميں تمہيں جو تبليغ کر رہا ہوں ،اس کا کوئی اجر تم سے نہيں مانگتا ،بلکہ اس کا اجر
رب العالمين ہی کے ذمے ہے جو قيامت کو عطا فرمائے گا۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١١٠ۭ
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
پس تم ﷲ کا خوف رکھو اور ميری فرمانبرداری کرو )(١
١١٠۔ ١يہ تاکيد کے طور پر بھی ہے اور الگ الگ سبب کی بنا پر بھی ،پہلے اطاعت کی
دعوت ،امانت داری کی بنياد پر تھی اور اب يہ دعوت اطاعت عدم طمع کی وجہ سے ہے۔
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ﻗَﺎﻟُ ْـﻮٓا َاﻧ ُْﺆ ِﻣ ُﻦ َ َكل َواﺗ َّ َﺒ َﻌ َﻚ ْ َاﻻ ْر َذﻟُ ْﻮ َن ١١١ۭ
قوم نے جواب ديا کہ ہم تجھ پر ايمان الئيں! تيری تابعداری تو رذيل لوگوں نے کی ہے۔ )(١
١١١۔ ١االرذلون ،ارذل کی جمع ہے ،جاه و مال رکھنے والے ،اور اس کی وجہ سے معاشرے
ميں کمتر سمجھے جانے والے اور ان ہی ميں وه لوگ بھی آجاتے ہيں جو حقير سمجھے جانے
والے پيشوں سے تعلق رکھتے ہيں
ﻗَﺎ َل َو َﻣﺎ ِﻋﻠْ ِﻤ ْﻰ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١١٢ۚ
آپ نے فرمايا! مجھے کيا خبر کہ وه پہلے کيا کرتے رہے؟ )(١
١١٢۔ ١يعنی مجھے اس بات کا ذمہ دار نہيں ٹھہرايا گيا ہے کہ ميں لوگوں کے حسب نسب،
امارت و غربت اور ان کے پيشوں کی تفتيش کروں بلکہ ميری ذمہ داری صرف يہ ہے کہ ايمان
کی دعوت دوں اور جو اسے قبول کرلے ،چاہے وه کسی حيثيت کا حامل ہو ،اسے اپنی جماعت
ميں شامل کرلوں ۔
ِا ْن ِﺣ َﺴﺎﲠُ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ ْﻮ ﺗ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ١١٣ۚ
ان کا حساب تو ميرے رب کے ذمہ ) (١ہے اگر تمہيں شعور ہو تو۔
١١٣۔ ١يعنی ان کے ضميروں اور اعمال کی تفتيش يہ ﷲ کا کام ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ﺑ َِﻄ ِﺎر ِد اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١١٤ۚ
ميں ايمان داروں کو دھکے دينے واال نہيں )(١
١١٤۔ ١يہ ان کی اس خواہش کا جواب ہے کہ کمتر حيثيت کے لوگوں کو اپنے سے دور کر
دے ،پھر ہم تيری جماعت ميں شامل ہو جائيں گے۔
ِا ْن َاانَ ِا َّﻻ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١١٥ۭ
ميں تو صاف طور پر ڈرا دينے واال ہوں )(١
١١٥۔ ١پس جو ﷲ سے ڈر کر ميری اطاعت کرے گا ،وه ميرا ہے اور ميں اس کا ہوں ،چاہے
دنيا کی نظر ميں وه شريف ہو يا رذيل ،کمينہ ہو يا حقير۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﺗَﻨْﺘَ ِﻪ ﻳٰ ُﻨ ْﻮ ُح ﻟ َ َﺘ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﺮ ُﺟ ْﻮ ِﻣ ْ َﲔ ۭ ١١٦

ِٕ
انہوں نے کہا کہ اے نوح! اگر تو باز نہ آيا تو يقينا ً تجھے سنگسار کر ديا جائے گا۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا َّن ﻗَ ْﻮ ِﻣ ْﻲ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮ ِن ١١٧ښ
آپ نے کہا اے ميرے پروردگار! ميری قوم نے مجھے جھٹال ديا۔
ِـﲏ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ ِﻌ َﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١١٨
ﻓَﺎﻓْﺘَ ْﺢ ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻓَ ْﺘ ًﺤﺎ َّو َ ّﳒ ِ ْ
پس تو مجھ ميں اور ان ميں کوئی قطعی فيصلہ کردے اور مجھے اور ميرے باايمان ساتھيوں کو
نجات دے۔
ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َﻣ ْﻦ َّﻣ َﻌ ٗﻪ ِﰲ اﻟْ ُﻔ ْ ِ
كل اﻟْ َﻤ ْﺸ ُﺤ ْﻮ ِن ١١٩ۚ
چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھيوں کو بھری ہوئی کشتی ميں )سوار کراکر( نجات دے
دی۔

Page 832 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ُ َّﰒ َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﺪُ اﻟْ ٰﺒ ِﻘ ْ َﲔ ١٢٠ۭ
بعد ازاں باقی تمام لوگوں کو ڈبو ديا )(١
١٢٠۔ ١يہ تفيصالت کچھ پہلے بھی گزر چکی ہيں اور کچھ آئنده بھی آئيں گی کہ حضرت نوح
عليہ السالم کی ساڑھے نو سو سالہ تبليغ کے باوجود ان کی قوم کے لوگ بد اخالقی اور
اعراض پر قائم رہے ،باآلخر حضرت نوح عليہ السالم نے بد دعا کی ،ﷲ ٰ
تعالی نے کشتی بنانے
کا اور اس ميں مومن انسانوں ،جانوروں اور ضروری سازو سامان رکھنے کا حکم ديا اور يوں
اہل ايمان کو بچا ليا گيا اور باقی سب لوگوں کو ٰ
حتی کہ بيوی اور بيٹے کو بھی ،جو ايمان نہيں
الئے تھے ،غرق کر ديا گيا۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٢١
يقينا ً اس ميں بہت بﮍی عبرت ہے۔ ان ميں سے اکثر لوگ ايمان النے والے تھے بھی نہيں۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٢٢ۧ
اور بيشک آپ کا پروردگار البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے واال۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻋَﺎ ُ ۨد اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٢٣ښ
عاديوں نے بھی رسولوں کو جھٹاليا )(١
١٢٣۔ ١عاد ،ان کے جد ٰ
اعلی کا نام تھا ،جس کے نام پر قوم کا نام پﮍ گيا۔ يہاں عاد قبيلہ تصور
کر کے َک ﱠذبَ ْ
ت )صيغہ مؤنث( اليا گيا ہے۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ َاﺧ ُْﻮ ُ ْﱒ ﻫ ُْﻮ ٌد َا َﻻ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٢٤ۚ
جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود ) (١نے کہا کہ کيا تم ڈرتے نہيں؟۔
١٢٤۔ ١ہود عليہ السالم کو بھی عاد کا بھائی اس لئے کہا گيا ہے کہ ہر نبی اسی قوم کا ايک فرد
ہوتا ہے ،جس کی طرف اسے مبعوث کيا جاتا تھا اور اسی اعتبار سے انہيں اس قوم کا بھائی
قرار ديا گيا۔ جيسا کہ آگے بھی آئے گا اور انبياء ورسل کی يہ بشريت بھی ان کی قوموں کے
ايمان النے ميں رکاوٹ بنی رہی ہے ان کا خيال تھا کہ نبی کو بشر نہيں ،مافوق البشر ہونا
چاہيے آج بھی اس مسلمہ حقيقت سے بےخبر لوگ پيغمبر اسالم حضرت نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم کو مافوق البشر باور کرانے پر تلے رہتے ہيں حاالنکہ وه بھی خاندان قريش کے ايک فرد
تھے جن کی طرف اوال ان کو پيغمبر بنا کر بھيجا گيا تھا۔
ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َا ِﻣ ْ ٌﲔ ١٢٥ۙ
ميں تمہارا امانتدار پيغمبر ہوں۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٢٦ۚ
ﻓَﺎﺗَّـ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
پس ﷲ سے ڈرو اور ميرا کہا مانو !۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۚ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۭ ١٢٧

ميں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہيں کرتا ،ميرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار کے ہی
پاس ہے۔
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َاﺗَﺒْﻨُ ْﻮ َن ﺑ ُ ِّ
ِﲁ ِرﻳْﻊ ٍ ٰاﻳ َ ًﺔ ﺗ َ ْﻌ َﺒﺜ ُْﻮ َن ١٢٨ۙ
کيا تم ايک ايک ٹيلے پر بطور کھيل تماشہ يادگار )عمارت( بنا رہے ہو )(١۔
١٢٨۔ ١ريع ،ريعۃ ،کی جمع ہے۔ ٹيلہ ،بلند جگہ ،پہاڑ ،دره يا گھاٹی يہ ان گزر گاہوں پر کوئی
عمارت تعمير کرتے جو بلندی پر ايک نشانی مشہور ہوتی۔ ليکن اس کا مقصد اس ميں رہنا نہيں
ہوتا بلکہ صرف کھيل کود ہوتا تھا۔ حضرت ہود عليہ السالم نے منع فرمايا کہ يہ تم ايسا کام
کرتے ہو ،جس ميں وقت اور وسائل کا بھی ضياع ہے اور اس کا مقصد بھی ايسا ہے جس سے
دين اور دنيا کا کوئی مفاد وابستہ نہيں بلکہ صرف کھيل کود ہوتا ہے بيکار محض بےفائده ہونے
ميں کوئی شک نہيں۔
َوﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْو َن َﻣ َﺼﺎ ِﻧ َﻊ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ َ ْﲣ ُ ُدل ْو َن ۚ ١٢٩

اور بﮍی صنعت والے )مضبوط محل تعمير( کر رہے ہو ،گويا کہ تم ہميشہ يہيں رہو گے )(١
١٢٩۔ ١اسی طرح وه بﮍی مضبوط اور عالی شان رہائشی عمارتيں تعمير کرتے تھے ،جيسے وه
ہميشہ انہی محالت ميں رہيں گے۔
َوِا َذا ﺑ َ َﻄ ْﺸـ ُ ْﱲ ﺑ َ َﻄ ْﺸـ ُ ْﱲ َﺟﺒَّ ِﺎرْﻳ َﻦ ١٣٠ۚ
اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکﮍتے ہو )(١
١٣٠۔ ١يہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشاره ہے۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٣١ۚ
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ﷲ سے ڈرو اور ميری پيروی کرو )(١
١٣١۔  ١جب ان کے اوصاف قبيحہ بيان کيئے جو ان کے دنيا ميں انہماک اور ظلم و سرکشی پر
ٰ
تقوی اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔
داللت کرتے ہيں تو پھر انہيں دوباره
َواﺗ َّـ ُﻘﻮا َّ ِاذل ْ ٓي َا َﻣ َّﺪ ُ ْﰼ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٣٢ۚ
اس سے ڈرو جس نے ان چيزوں سے تمہاری امداد کی جنہيں تم نہيں جانتے۔
َا َﻣﺪَّ ُ ْﰼ ِ َابﻧْ َﻌﺎ ٍم َّوﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ ١٣٣ڌ
اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اوالد سے۔
َو َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ١٣٤ۚ
باغات اور چشموں سے۔
ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ ١٣٥ۭ
مجھے تو تمہاری نسبت بﮍے دن کے عذاب کا انديشہ ہے )(١۔
ٰ
١٣٥۔ ١يعنی اگر تم نے اپنے کفر پر اصرار جاری رکھا اور ﷲ تعالی نے تمہيں جو نعمتيں عطا
فرمائی ہيں ،ان کا شکر ادا نہ کيا ،تو تم عذاب ٰالہی کے مستحق قرار پا جاؤ گے۔ يہ عذاب دنيا
ميں بھی آسکتا ہے اور آخرت تو ہے ہی عذاب و ثواب کے لئے۔ وہاں تو عذاب سے چھٹکارا
ممکن ہی نہيں ہوگا۔
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ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ٓ َا َو َﻋ ْــﻈ َﺖ َا ْم ﻟ َ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻮ ِﻋ ِﻈ ْ َﲔ ۙ ١٣٦

انہوں نے کہا کہ آپ وعظ کہيں يا وعظ کہنے والوں ميں نہ ہوں ہم يکساں ہيں۔
ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ُﺧﻠُ ُﻖ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ١٣٧ۙ
يہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے )(١
١٣٧۔ ١يعنی وہی باتيں ہيں جو پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہيں يا يہ مطلب ہے کہ ہم جس دين
اور عادات و روايات پر قائم ہيں ،وه وہی ہيں جن پر ہمارے آباء و اجداد کار بند رہے ،مطلب
دونوں سورتوں ميں يہ ہے کہ ہم آبائی مذہب کو نہيں چھوڑ سکتے۔
َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ ُﻤ َﻌ َّﺬﺑ ْ َِﲔ ١٣٨ۚ
اور ہم ہرگز عذاب نہيں ديئے جائيں گے )(١
١٣٨۔ ١جب انہوں نے اس امر کا اظہار کيا کہ ہم تو اپنا آبائی دين نہيں چھوڑيں گے ،تو اس ميں
عقيده آخرت کا انکار بھی تھا۔ اس لئے انہوں نے عذاب ميں مبتال ہونے کا بھی انکار کيا۔ کيونکہ
عذاب ٰالہی کا انديشہ تو اسے ہوتا ہے جو ﷲ کو مانتا اور روز جزا کو تسليم کرتا ہے۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٣٩
چونکہ عاديوں نے حضرت ہود کو جھٹاليا ،اس لئے ہم نے انہيں تباه کر ديا ) (١يقينا ً اس ميں
نشانی ہے اور ان ميں سے اکثر بے ايمان تھے۔
١٣٩۔ ١قوم عاد ،دنيا کی مضبوط ترين اور قوی ترين قوم تھی ،جس کی بابت ﷲ نے فرمايا
)الﱠتِ ْي لَ ْم ي ُْخلَ ْق ِم ْثلُھَا فِي ْالبِ َال ِد( 89۔ الفجر ' (8:اس جيسی قوم پيدا ہی نہيں کی گئی ' يعنی جو قوت
اور شدت و جبروت ميں اس جيسی ہو۔ اس لئے يہ کہا کرتی تھی ) َم ْن اَ َش ﱡد ِمنﱠا قُ ﱠوةً(
41۔فصلت ' (15:کون قوت ميں ہم سے زياده ہے ' ليکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ
تقوی اختيار نہيں کيا تو ﷲ ٰ
ٰ
تعالی نے سخت ہوا کی صورت ميں ان پر عذاب
چھوڑ کر ايمان و
فرمايا جو مکمل سات راتيں اور آٹھ دن ان پر مسلط رہا۔ باد تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضا
ميں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمين پر پٹخ ديتی۔ جس سے اس کا دماغ پھٹ اور
ٹوٹ جاتا اور بغير سر کے ان کے الشے اس طرح زمين پر پﮍے ہوتے گويا وه کھجور کے
کھوکھلے تنے ہيں۔ انہوں نے پہاڑوں ،کھوؤں اور غاروں ميں بﮍی بﮍی مضبوط عمارتيں بنا
رکھی تھيں۔ پينے کے لئے گہرے کنوئيں کھود رکھے تھے ،باغات کی کثرت تھی۔ ليکن جب ﷲ
کا عذاب آيا تو کوئی چيز ان کے کام نہ آئی اور انہيں صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ ديا گيا۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ١٤٠ۧ
بيشک آپ کا رب وہی ہے غالب مہربان۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٤١ښ
ثموديوں ) (١نے بھی پيغمبروں کو جھٹاليا۔
١٤١۔  ١ثمود کا مسکن حضر تھا جو حجاز کے شمال ميں ہے ،آجکل اسے مدائن صالح کہتے
ہيں۔ )ايسر التفاسير( يہ عرب تھے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان بستيوں سے
گزر کر گئے تھے ،جيسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ َاﺧ ُْﻮ ُ ْﱒ ٰﺻ ِﻠ ٌﺢ َا َﻻ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن
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ان کے بھائی صالح نے فرمايا کہ کيا تم ﷲ سے نہيں ڈرتے؟
ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َا ِﻣ ْ ٌﲔ ١٤٣ۙ
ميں تمہاری طرف ﷲ کا امانت دار پيغمبر ہوں۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٤٤ۚ
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
تو تم ﷲ سے ڈرو اور ميرا کہا مانو۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ُﻠ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۚ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٤٥ۭ
ميں اس پر تم سے کوئی اجرت نہيں مانگتا ،ميری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے۔
َاﺗ ْ َُﱰ ُﻛ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﻣﺎ ٰﻫﻬُﻨَﺎ ٓ ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٤٦ۙ
کيا ان چيزوں جو يہاں ہيں تم امن کے ساتھ چھوڑ ديئے جاؤ گے )(١
١٤٦۔ ١يعنی يہ نعمتيں کيا تمہيں ہميشہ حاصل رہيں گی ،نہ تمہيں موت آئے گی نہ عذاب؟
استفہام انکاری اور توبيخی ہے يعنی ايسا نہيں ہوگا بلکہ عذاب يا موت کے ذريعے سے ،جب ﷲ
چاہے گا ،تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اس ميں ترغيب ہے کہ ﷲ کی نعمتوں کا شکر
ادا کرو اور اس پر ايمان الؤ اور اگر ايمان و شکر کا راستہ اختيار نہيں کيا تو پھر تباہی و
بربادی تمہارا مقدر ہے۔
ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ۙ ١٤٧

يعنی ان باغوں اور ان چشموں۔
َّو ُز ُر ْوعٍ َّو َ ْﳔﻞٍ َﻃﻠْ ُﻌﻬَﺎ ﻫ َِﻀ ْ ٌﲓ ۚ ١٤٨

اور ان کھيتوں اور ان کھجوروں کے باغوں ميں جن کے شگوفے نرم و نازک ہيں )(١۔
١٤٨۔ ١يہ ان نعمتوں کی تفصيل ہے جن سے وه بہره ور تھے ،طلع ،کھجور کے اس شگوفے
کو کہتے ہيں جو پہلے پہل نکلتا يعنی طلوع ہوتا ہے ،اس کے بعد کھجور کا يہ پھل بلح ،پھر
بسر ،پھر رتب اور اس کے بعد تمر کہالتا ہے۔ )ايسر التفاسر( باغات ميں ديگر پھلوں کے ساتھ
کھجور کا پھل بھی آجاتا ہے ليکن عربوں ميں چونکہ کھجور کی بﮍی اہميت ہے اس ليے اس کا
خصوصی طور پر بھی ذکر کيا ھضيم کے اور بھی کئی معانی بيان کيے گئے ہيں مثال لطيف
اور نرم ونازک۔ تہ بہ تہ وغيره
َوﺗَ ْﻨ ِﺤ ُﺘ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ﺑُ ُﻴ ْﻮاتً ٰﻓ ِﺮ ِﻫ ْ َﲔ ١٤٩ۚ
اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو )(١
ار ِھ ْينَ يعنی ضرورت سے زياده فنکارانہ مہارت کا مظاہره کرتے ہوئے يا فخرو غرور
١٤٩۔ ١فَ ِ
کرتے ہوئے ،جيسے آجکل لوگوں کا حال ہے۔ آج بھی عمارتوں پر غير ضروری آرائشوں اور
فنکارانہ مہارتوں کا خوب خوب مظاہره ہو رہا ہے اور اس کے ذريعے سے ايک دوسرے پر
برتری اور فخرو غرور کا اظہار بھی۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٥٠ۚ
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
پس ﷲ سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو۔
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ﴪِﻓ ْ َﲔ ۙ ١٥١

َو َﻻ ﺗ ُِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﻣ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
بے باک حد سے گزر جانے والوں کی ) (١اطاعت سے باز آجاؤ۔
ْرفِ ْينَ سے مراد وه رؤسا اور سردار ہيں جو کفر و شرک کے داعی اور مخالفت ميں
١٥١۔ُ ١مس ِ
پيش پيش تھے۔
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ﻳُ ْﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ١٥٢
جو ملک ميں فساد پھيال رہے ہيں اور اصالح نہيں کرتے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﺴ َّﺤ ِﺮْﻳ َﻦ ۚ ١٥٣

وه بولے کہ بس تو ان ميں سے ہے جن پر جادو کر ديا گيا ہے۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١٥٤
َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُﻨَﺎ ښ ﻓَ ْﺎ ِت ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
تو تو ہم جيسا ہی انسان ہے۔ اگر تو سچوں سے ہے تو کوئی معجزه لے آ۔
ﴍ ُب ﻳ َ ْﻮ ٍم َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٍم ١٥٥ۚ
ﴍبٌ َّوﻟَ ُ ْﲂ ِ ْ
ﻗَﺎ َل ٰﻫ ِﺬﻩٖ انَ ﻗَ ٌﺔ ﻟَّﻬَﺎ ِ ْ
آپ نے فرمايا يہ ہے اونٹنی ،پانی پينے کی ايک باری اس کی اور ايک مقرره دن کی باری پانی
پينے کی تمہاری )(١۔
١٥٥۔ ١يہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ايک چٹان سے بطور معجزه ظاہر
ہوئی تھی ايک دن اونٹنی کے لئے اور ايک دن ان کے لئے پانی مقرر کر ديا گيا تھا ،اور ان
سے کہہ ديا گيا تھا کہ جو دن تمہارا پانی لينے کا ہوگا ،اونٹنی گھاٹ پر نہيں آئے گی اور جو دن
اونٹنی کے پانی پينے کا ہوگا ،تمہيں گھاٹ پر آنے کی اجازت نہيں ہے۔
َو َﻻ ﺗَ َﻤ ُّﺴ ْﻮﻫَﺎ ﺑ ُِﺴ ْ ۗﻮ ٍء ﻓَﻴَ ْﺎﺧ َُﺬ ُ ْﰼ ﻋَ َﺬ ُاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ ١٥٦
)خبر دار( اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ايک بﮍے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر
لے گا )(١
١٥٦۔ ١دوسری بات انہيں يہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو کوئی بری نيت سے ہاتھ نہ لگائے ،نہ
اسے نقصان پہنچايا جائے۔ چنانچہ يہ اونٹنی اسی طرح ان کے درميان رہی۔ گھاٹ سے پانی پيتی
اور گھاس چاره کھا کر گزاره کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم ثمود اس کا دودھ دوہتی اور اس سے
فائده اٹھاتی۔ ليکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنايا۔
ﻓَ َﻌ َﻘ ُﺮ ْوﻫَﺎ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ﻧٰ ِﺪ ِﻣ ْ َﲔ ١٥٧ۙ
پھر بھی انہوں نے اس کی کوچيں کاٹ ڈاليں (١) ،بس وه پشيمان ہوگئے )(٢۔
١٥٧۔ ١يعنی باوجود اس بات کے کہ وه اونٹنی ،ﷲ کی قدرت کی ايک نشانی اور پيغمبر کی
صداقت کی دليل تھی ،قوم ثمود ايمان نہيں الئی اور کفر و شرک کے راستے پر گامزن رہی اور
اس کی سرکشی يہاں تک بﮍھی کہ باآلخر قدرت کی زنده نشانی ' اونٹنی ' کی کوچيں کاٹ ڈاليں
يعنی اس کے ہاتھوں پيروں کو زخمی کر ديا ،جس سے وه بيٹھ گئی اور پھر اسے قتل کر ديا۔
١٥٧۔ ٢يہ اس وقت ہوا جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح عليہ السالم نے کہا کہ اب
تمہيں صرف تين دن کی مہلت ہے ،چوتھے دن تمہيں ہالک کر ديا جائے گا اس کے بعد جب
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واقع عذاب کی عالمتيں ظاہر ہونی شروع ہوگئيں تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت
ہونے لگا۔ ليکن عالمات عذاب ديکھ لينے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائده نہيں۔
١٥٨
ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ُﱒ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
اور عذاب نے آدبوچا ) (١بيشک اس ميں عبرت ہے۔ اور ان ميں اکثر لوگ مومن نہ تھے۔
١٥٨۔ ٢يہ عذاب زمين سے زلزلے اور اوپر سے سخت چنگھاڑ کی صورت ميں آيا ،جس سے
سب کی موت واقع ہوگئی۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۧ ١٥٩

اور بيشک آپ کا رب بﮍا زبردست اور مہربان ہے۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﻮ ُم ﻟُ ْﻮ ِۨط اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٦٠ښ
قوم لوط ) (١نے بھی نبيوں کو جھٹاليا۔
١٦٠۔ ١حضرت لوط عليہ السالم ،حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بھائی ہارون بن آزر کے بيٹے
تھے۔ اور ان کو حضرت ابراہيم عليہ السالم ہی کی زندگی ميں نبی بناکر بھيجا گيا تھا۔ ان کی
قوم ' سدوم ' اور ' عموريہ ' ميں رہتی تھی۔ يہ بستياں شام کے عالقے ميں تھيں۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ َاﺧ ُْﻮ ُ ْﱒ ﻟُ ْﻮ ٌط َا َﻻ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٦١ۚ
ان سے ان کے بھائی لوط)عليہ السالم( نے کہا کيا تم ﷲ کا خوف نہيں رکھتے؟
ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َا ِﻣ ْ ٌﲔ ١٦٢ۙ
ميں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٦٣ۚ
ﻓَﺎﺗ َّـ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
پس تم ﷲ سے ڈرو اور ميری اطاعت کرو۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۚ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٦٤ۭ
ميں تم ميں سے اس پر کوئی بدلہ نہيں مانگتا ميرا اجر تو صرف ﷲ ٰ
تعالی پر ہے جو تمام جہان
کا مالک ہے۔
َااتَ ْ ﺗ ُْﻮ َن ُّاذل ْﻛ َﺮ َان ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٦٥ۙ
کيا تم جہان والوں ميں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔
َوﺗ ََﺬ ُر ْو َن َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ﻟَ ُ ْﲂ َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْز َواﺟِ ُ ْﲂ ۭ ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ ْﻮ ٌم ٰﻋﺪُ ْو َن ١٦٦
اور تمہاری جن عورتوں کو ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارا جوڑا بنايا ہے ان کو چھوڑ ديتے ہو ) (١بلکہ
تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے )(٢۔
١٦٦۔ ١يہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی ،جس کی ابتداء اسی قوم سے ہوئی تھی ،اسی
لئے اس فعل بد کو لواطت سے تعبير کيا جاتا ہے يعنی بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا
ليکن اب يہ بد فعلی پوری دنيا ميں عام ہے بلکہ يورپ ميں تو اسے قانونا ً جائز تسليم کر ليا گيا
ہے يعنی ان کے ہاں اب سرے سے گناه ہی نہيں ہے۔ جس قوم کا مذاج اتنا بگﮍ گيا ہو کہ مرد
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عورت کا ناجائز جنسی مالپ )بشرطيکہ باہمی رضامندی سے ہو( ان کے نزديک جرم نہ ہو ،تو
وہاں دو مردوں کا آپس ميں بدفعلی کرنا کيونکر گناه اور ناجائز ہو سکتا ہے۔؟ اعاذنا ﷲ منہ
 ٦ ٦ ١۔ ٢عادون۔ عاد کی جمع ہے عربی ميں عاد کے معنی ہيں حد سے تجاوز کرنے واال
يعنی حق کو چھوڑ کر باطل کو اور حالل کو چھوڑ کر حرام کو اختيار کرنے واال ﷲ ٰ
تعالی نے
نکاح شرعی کے ذريعے سے عورت کو فرج سے اپنی جنسی خواہش کی تسکين کو حالل قرار
ديا ہے اور اس کام کے ليے مرد کی دبر کو حرام قوم لوط نے عورتوں کی شرم گاہوں کو
چھوڑ کر مردوں کی دبر اس کام کے ليے استعمال کی اور يوں اس نے حد سے تجاوز کيا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﺗَﻨْﺘَ ِﻪ ﻳٰﻠُ ْﻮ ُط ﻟ َ َﺘ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﺨ َْﺮﺟِ ْ َﲔ ١٦٧
ِٕ
انہوں نے جواب ديا کہ اے لوط! اگر تو باز نہ آيا تو يقينا ً نکال ديا جائے گا )(١
١٦٧۔ ١يعنی حضرت لوط عليہ السالم کے وعظ نصيحت کے جواب ميں انہوں نے کہا تو بﮍا
پاک باز بنا پھرتا ہے۔ ياد رکھنا اگر تو باز نہ آيا تو ہم اپنی بستی ميں تجھے رہنے ہی نہيں ديں
گے۔
ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ ِﻟ َﻌ َﻤ ِﻠ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻘﺎ ِﻟ ْ َﲔ ١٦٨ۭ
آپ نے فرمايا ،ميں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں )(١
١٦٨۔ ١يعنی ميں اسے پسند نہيں کرتا اور اس سے سخت بيزار ہوں۔
ْﲇ ِﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٦٩
َر ِ ّب َ ّﳒ ِ ِْﲏ َو َاﻫ ِ ْ
ميرے پروردگار! مجھے اور ميرے گھرانے کو اس )وبال( سے بچا لے جو يہ کرتے ہيں۔
ﻓَﻨَ َّﺠ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َاﻫ َ ٗ ْٓهل َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ١٧٠ۙ
پس ہم نے اسے اور اسکے متعلقين کو سب کو بچاليا۔
ِا َّﻻ َ ُﲺ ْﻮ ًزا ِﰲ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪْﻳ َﻦ ١٧١ۚ
بجز ايک بﮍھيا کے وه پيچھے ره جانے والوں ميں ہوگئی )(١
١٧١۔ ١اس سے مراد حضرت لوط عليہ السالم کی بوڑھی بيوی ہے جو مسلمان نہيں ہوئی تھی،
چنانچہ وه بھی اپنی قوم کے ساتھ ہالک کردی گئی۔
ُ َّﰒ َد َّﻣ ْﺮانَ ْ ٰاﻻ َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ١٧٢ۚ
پھر ہم نے باقی اور سب کو ہالک کر ديا۔
َو َا ْﻣ َﻄ ْﺮانَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣ َﻄ ًﺮا ۚ ﻓَ َﺴﺎۗ َء َﻣ َﻄ ُﺮ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺬ ِرْﻳ َﻦ ١٧٣
اور ہم نے ان پر خاص قسم کا مينہ برسايا ،پس بہت ہی برا مينہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے
لوگوں پر برسا )(١
۔  ١يعنی نشان زده کھنگر پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہالک کيا اور ان کی بستيوں کو
ان پر الٹ ديا گيا ،جيسا کہ سورة ہود٨٢ ،۔ ٨٣ميں بيان ہے۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٧٤
يہ ما جره بھی سرا سر عبرت ہے۔ ان ميں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔
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َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۧ ١٧٥

بيشک تيرا پروردگار وہی غلبے واال مہربانی واال۔
َﻛ َّﺬ َب َا ْ ٰ
ــــــ ْﻴ َﻜ ِﺔ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٧٦ښ
ﲱ ُﺐ ﻟْ َٔ
ايکہ والوں ) (١نے بھی رسولوں کو جھٹاليا۔
١٧٦۔ ١اَ ْي َکۃَ ،جنگل کو کہتے ہيں۔ اس سے حضرت شعيب عليہ السالم کی قوم اور بستی ' مدين '
کے اطراف کے باشندے مراد ہيں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ايکہ کے معنی گھنا درخت اور ايسا ايک
درخت مدين کے نواحی آبادی ميں تھا۔ جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعيب عليہ السالم
کا دائره نبوت اور حدود دعوت و تبليغ مدين سے لے کر اس کی نواحی آبادی تک تھا جہاں ايک
درخت کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب االيکہ کہا گيا ہے۔ اس لحاظ سے
اصحاب االيکہ اور اہل مدين کے پيغمبر ايک ہی يعنی حضرت شعيب عليہ السالم تھے اور يہ
ايک ہی پيغمبر کی امت تھی۔ ايکہ چونکہ قوم نہيں بلکہ درخت تھا۔ اس ليے اخوت نسبی کا يہاں
ذکر نہيں کيا جس طرح کہ دوسرے انبياء کے ذکر ميں ہے البتہ جہاں مدين کے ضمن ميں
حضرت شعيب عليہ السالم کا نام ليا گيا ہے وہاں ان کے اخوت نسبی کا ذکر بھی ملتا ہے کيونکہ
مدين قوم کا نام ہے والی مدين اخاھم شعيبا۔ کاالعراف۔ بعض مفسرين نے اصحاب االيکہ کی
طرف ليکن امام ابن کثير نے فرمايا ہے کہ صحيح بات يہی ہے کہ يہ ايک ہی امت ہے اوفوا
لکيل والميزان کا جو وعظ اہل مدين کو کيا گيا يہی وعظ يہاں اصحاب االيکہ کو کيا جا رہا ہے
جس سے صاف واضح ہے کہ يہ ايک ہی امت ہے دو نہيں۔
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ُﺷ َﻌ ْﻴ ٌﺐ َا َﻻ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۚ ١٧٧

جبکہ ان سے شعيب عليہ السالم نے کہا کہ کيا تمہيں ڈر خوف نہيں؟۔
ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َا ِﻣ ْ ٌﲔ ١٧٨ۙ
ميں تمہاری طرف امانتدار رسول ہوں۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ١٧٩ۚ
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
ﷲ کا خوف کھاؤ اور ميری فرمانبرداری کرو۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ۚ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ ٰﲇ َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۭ ١٨٠

ميں اس پر تم سے کوئی اجرت نہيں چاہتا ،ميرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔
ﴪْﻳ َﻦ ١٨١ۚ
َا ْوﻓُﻮا ْاﻟ َﻜ ْﻴ َﻞ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺨ ِ ِ
ناپ پورا بھرا کرو کم دينے والوں ميں شموليت نہ کرو )(١
١٨١۔ ١يعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو ،جس طرح ليتے وقت تم پورا
ناپ کر ليتے ہو۔ لينے اور دينے کے پيمانے الگ الگ مت رکھو ،کہ ديتے وقت کم دو اور ليتے
وقت پورا لو!
َو ِزﻧ ُْﻮا ِابﻟْ ِﻘ ْﺴ َﻄ ِﺎس اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ِﲓ ۚ ١٨٢

اور سيدھی صحيح ترازو سے توال کرو )(١
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١٨٢۔ ١اسی طرح تول ميں ڈنڈی مت مارو بلکہ پورا صحيح تول کر دو!
َو َﻻ ﺗَ ْﺒﺨ َُﺴﻮا اﻟﻨَّ َﺎس َا ْﺷـ َﻴﺎۗ َء ُ ْﱒ َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺜ َْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۚ ١٨٣

لوگوں کو ان کی چيزيں کمی سے نہ دو ) (١بےباکی کے ساتھ زمين ميں فساد نہ مچاتے
پھرو۔)(٢
١٨٣۔ ١يعنی لوگوں کو ديتے وقت ناپ يا تول ميں کمی مت کرو۔
٨٣۔ ٢يعنی ﷲ کی نافرمانی مت کرو اس سے زمين ميں فساد پھيلتا ہے بعض نے اس سے مراد
وه رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب بھی يہ قوم کرتی تھی جيسا کہ دوسرے مقام پر ہے۔ ) َو َال
اط تُوْ ِع ُدوْ نَ ( 7۔ االعراف(86:۔ راستوں ميں لوگوں کو ڈرانے کے ليے مت بيٹھو۔
ص َر ٍ
تَ ْق ُع ُدوْ ا بِ ُكلﱢ ِ
ابن کثير۔
َواﺗ َّ ُﻘﻮا َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ َواﻟْﺠِ ﺒ َّ َِةل ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۭ ١٨٤

اس ﷲ کا خوف رکھو جس نے خود تمہيں اور اگلی مخلوق کو پيدا کيا۔ )(١
١٨٤۔ ١جبلۃ اور جبل مخلوق کے معنی ميں ہے جس طرح دوسرے مقام پر شيطان کے بارے
ض ﱠل ِم ْن ُك ْم ِجبِ ًّال َكثِ ْيرًا ۭ◌ اَفَلَ ْم تَ ُكوْ نُوْ ا تَـ ْعقِلُوْ نَ ( 36۔يس (62:اس نے تم ميں سے
ميں فرمايا۔ ) َولَقَ ْد اَ َ
بہت ساری مخلوق کو گمراه کيا اس کا استعمال بﮍی جماعت کے ليے ہوتا ہے۔ وھو الجمع ذو
العدد الکثير من الناس۔ فتح القدير۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﺴ َّﺤ ِﺮْﻳ َﻦ ۙ ١٨٥

انہوں نے کہا تو ان ميں سے ہے جن پر جادو کر ديا جاتا ہے۔
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُﻨَﺎ َوا ِْن ﻧ َُّﻈﻨُّ َﻚ ﻟَ ِﻤ َﻦ اﻟْ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ ۚ ١٨٦

َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
انہوں نے کہا تو تو ہم جيسا ايک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹ بولنے والوں ميں سے ہی
سمجھتے ہيں )(١
١٨٦۔ ١يعنی تو جو دعوا کرتا ہے کہ مجھے ﷲ نے وحی و رسالت سے نوازا ہے ،ہم تجھے
اس دعوے ميں جھوٹا سمجھتے ہيں ،کيونکہ تو بھی ہم جيسا انسان ہے۔ پھر تو اس شرف سے
مشرف کيونکر ہو سکتا ہے۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
ۭ ١٨٧

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
ﻓَ َﺎ ْﺳ ِﻘﻂْ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﻛ َﺴ ًﻔﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اگر تو سچے لوگوں ميں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکﮍے گرا دے )(١
١٨٧۔ ١يہ حضرت شعيب عليہ السالم کی تہديد کے جواب ميں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی
سچا ہے تو جا ہم تجھے نہيں مانتے ،ہم پر آسمان کا ٹکﮍا گرا کر دکھا!
ﻗَﺎ َل َر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ١٨٨
کہا کہ ميرا رب خوب جاننے واال ہے جو کچھ تم کر رہے ہو )(١
١٨٨۔ ١يعنی تم جو کفر و شرک کر رہے ہو ،سب ﷲ کے علم ميں ہے اور وہی اس کی جزا
تمہيں دے گا ،اگر چاہے گا تو دنيا ميں بھی دے دے گا ،يہ عذاب اور سزا اس کے اختيار ميں
ہے۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ْﱒ ﻋَ َﺬ ُاب ﻳ َ ْﻮ ِم ُّ
اﻟﻈ َّ ِةل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ
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چونکہ انہوں نے اسے جھٹاليا تو انہيں سائبان والے دن کے عذاب نے پکﮍ ليا ) (١وه بﮍے
بھاری دن کا عذاب تھا۔
١٨٩۔ ١انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا ،ﷲ نے اس کے مطابق ان پر
عذاب نازل فرما ديا اور وه اس طرح کے بعض روايات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت
گرمی اور دھوپ مسلط کر دی ،اس کے بعد بادلوں کا ايک سايہ آيا اور يہ سب گرمی اور دھوپ
کی شدت سے بچنے کے لئے اس سائے تلے جمع ہوگئے اور کچھ سکھ کا سانس ليا ليکن چند
لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہوگئے ،زمين زلزلے سے لرز اٹھی اور
ايک سخت چنگھاڑ نے انہيں ہميشہ کے لئے موت کی نيند سال ديا يوں تين قسم کا عذاب ان پر
آيا اور يہ اس دن آيا جس دن ان پر بادل سايہ فگن ہوا ،اس لئے فرمايا کہ سائے والے دن کے
عذاب نے انہيں پکﮍ ليا۔
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٩٠
يقينا ً اس ميں بﮍی نشانی ہے اور ان ميں کے اکثر مسلمان نہ تھے۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۧ ١٩١

اور يقينا ً تيرا پروردگار البتہ وہی ہے غلبے واال مہربانی واال
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﺘ ْ ِﲋﻳْ ُﻞ َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٩٢ۭ
اور بيشک و شبہ يہ )قرآن( رب العالمين کا نازل فرمايا ہوا ہے۔
ﻧَ َﺰ َل ِﺑ ِﻪ ُّاﻟﺮ ْو ُح ْ َاﻻ ِﻣ ْ ُﲔ ١٩٣ۙ
اسے امانت دار فرشتہ لے کر آيا ہے )(١
١٩٣۔ ١کفار مکہ نے قرآن کے وحی ٰالہی اور منزل من ﷲ ہونے کا انکار کيا اور اسی بنا پر
رسالت محمديہ اور دعوت محمديہ کا انکار کيا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے انبيا عليہم السالم کے واقعات بيان
کرکے يہ واضح کيا کہ يہ قرآن يقينا وحی ٰالہی ہے اور محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( ﷲ کے
سچے رسول ہيں۔ کيونکہ اگر ايسا نہ ہوتا تو يہ پيغمبر جو پﮍھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ
انبياء اور قوموں کے واقعات کس طرح بيان کر سکتا تھا؟ اس لئے يہ قرآن يقينا ﷲ رب العالمين
ہی کی طرف سے نازل کرده ہے جسے ايک امانت دار فرشتہ جبرائيل عليہ السالم لے کر آئے۔
ﻋَ ٰﲇ ﻗَﻠْﺒ َِﻚ ِﻟ َﺘ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ ِﺬ ِرْﻳ َﻦ ١٩٤ۙ
آپ کے دل پر اترا ہے ) (١کہ آپ آگاه کر دينے والوں ميں سے ہوجائيں )(٢
١٩٤۔ ١دل کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمايا کہ حواس باختہ ميں دل ہے سب سے زياده
ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے۔
١٩٤۔ ٢يعنی نزول قرآن کی علت ہے۔
ِﺑ ِﻠ َﺴ ٍﺎن َﻋ َﺮ ِ ٍ ّﰊ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ١٩٥ۭ
صاف عربی زبان ميں ہے۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ُزﺑُ ِﺮ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ١٩٦
اگلے نبيوں کی کتابوں ميں بھی اس قرآن کا تذکره ہے )(١
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١٩٦۔ ١يعنی جس طرح پيغمبر آخری زمان صلی ﷲ عليہ وسلم کے ظہور و بعث کا اور آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی صفات کا تذکره پچھلی کتابوں ميں ہے ،اسی طرح اس قرآن کے نزول
کی خوشخبری بھی سابقہ آسمانی کتابوں ميں دی گئی تھی۔ ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں
کہ يہ قرآن مجيد ،بہ اعتبار ان احکام کے ،جن پر شريعتوں کا اتفاق رہا ہے ،پچھلی کتابوں ميں
بھی موجود رہا ہے۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ١٩٧ۭ
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَّﻬ ُْﻢ ٰاﻳ َ ًﺔ َا ْن ﻳ َّ ْﻌﻠَ َﻤ ٗﻪ ﻋُﻠَ ٰﻤۗ ُﺆا ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
کيا انہيں يہ نشانی کافی نہيں کہ حقانيت قرآن کو بنی اسرائيل کے علماء بھی جانتے ہيں )(١
١٩٧۔ ١کيونکہ ان کتابوں ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے۔ يہ کفار
مکہ ،مذہبی معامالت ميں يہود کی طرح رجوع کرتے تھے۔ اس اعتبار سے فرمايا کہ کيا ان کا
يہ جاننا اور بتالنا اس بات کی دليل نہيں ہے کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ،ﷲ کے سچے رسول
اور يہ قرآن ﷲ کی طرف سے نازل کرده ہے۔ پھر يہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پيغمبر پر
ايمان کيوں نہيں التے؟
َوﻟ َ ْﻮ ﻧَ َّﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ِﺾ ْ َاﻻ ْ َﲺ ِﻤ ْ َﲔ ١٩٨
اور اگر ہم کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے۔
ﻓَ َﻘ َﺮ َا ٗﻩ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٩٩
پس وه ان کے سامنے اس کی تالوت کرتا تو يہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے )(١
١٩٩۔ ١يعنی کسی عجمی زبان ميں نازل کرتے تو يہ کہتے کہ يہ ہماری سمجھ ميں ہی نہيں آتا۔
جيسے ) َولَوْ َج َع ْل ٰنهُ قُرْ ٰانًا اَ ْع َج ِميًّا لﱠـقَالُوْ ا لَوْ َال فُصﱢ لَ ْ
ت ٰا ٰيتُهٗ ڼ َءاَ ْع َج ِم ﱞي ﱠو َع َربِ ﱞي ۭ◌ قُلْ ھُ َو لِلﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا
ھُدًى ﱠو ِشفَا ۗ◌ ٌء ۭ◌ َوالﱠ ِذ ْينَ َال ي ُْؤ ِمنُوْ نَ فِ ْٓي ٰا َذانِ ِھ ْم َو ْق ٌر ﱠوھُ َو َعلَ ْي ِھ ْم َع ًمى ۭ◌ اُ ٰ
ان ۢ◌
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ك يُنَا َدوْ نَ ِم ْن ﱠم َك ٍ
بَ ِع ْي ٍد( 41۔فصلت (44:ميں ہے۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺳﻠَ ْﻜ ٰﻨ ُﻪ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ٢٠٠ۭ
اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں ميں اس انکار کو داخل کر ديا ہے )(١
٢٠٠۔ ١يعنی َسلَ ْکنَاهُ ميں ضمير کا مرجع کفر و تکذيب اور جحود و عناد ہے۔
َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَ َﺮ ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ْ َاﻻ ِﻟ ْ َﲓ ۙ ٢٠١

وه جب تک دردناک عذابوں کو مالحظہ نہ کرليں ايمان نہ الئيں گے۔
ﻓَﻴَ ْﺎ ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ۙ ٢٠٢

پس وه عذاب ان کو ناگہاں آجائے گا انہيں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔
ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻫ َْﻞ َ ْﳓ ُﻦ ُﻣﻨْ َﻈ ُﺮ ْو َن ٢٠٣ۭ
اس وقت کہيں گے کہ کيا ہميں کچھ مہلت دی جائے گی )(١۔
٢٠٣۔ ١ليکن مشاہده عذاب کے بعد مہلت نہيں دی جاتی ،نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے۔
َاﻓَ ِﺒ َﻌ َﺬا ِﺑﻨَﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن ٢٠٤
پس کيا يہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہيں )(١
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٢٠٤۔ ١يہ اشاره ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پيغمبر سے کرتے رہے ہيں کہ اگر تو
سچا ہے تو عذاب لے آ۔
َاﻓَ َﺮ َءﻳْ َﺖ ِا ْن َّﻣﺘَّ ْﻌﳯٰ ُ ْﻢ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ ۙ ٢٠٥

اچھا يہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہيں کئی سال بھی فائده اٹھانے ديا۔
ُ َّﰒ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُ ْﻮا ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ۙ ٢٠٦

پھر انہيں وه عذاب آلگا جن سے يہ دھمکائے جاتے تھے۔
َﻣﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ َﻤـﺘَّ ُﻌ ْﻮ َن ۭ ٢٠٧

تو جو کچھ بھی يہ برتتے رہے اس ميں سے کچھ بھی فائده نہ پہنچا سکے گا )(١۔
٢٠٧۔ ١يعنی اگر ہم نے انہيں مہلت دے ديں اور پھر انہيں اپنے عذاب کی گرفت ميں ليں ،تو کيا
دنيا کا مال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ يعنی انہيں عذاب سے بچا سکے گا؟ نہيں يقينا نہيں۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِا َّﻻ ﻟَﻬَﺎ ُﻣﻨْ ِﺬ ُر ْو َن ٢٠٨
ہم نے کسی بستی کو ہالک نہيں کيا ہے مگر اسی حال ميں کہ اس کے لئے ڈرانے والے تھے۔
ۇ ِذ ْﻛ ٰﺮي ڕ َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ٢٠٩
نصيحت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہيں ہيں )(١
٢٠٩۔ ١يعنی ارسال رسل اور انزار کے بغير اگر ہم کسی بستی کو ہالک کر ديتے تو يہ ظلم
ہوتا ،تاہم ہم نے ايسا ظلم نہيں کيا بلکہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی ميں
رسول بھيجے ،جنہوں نے اہل بستی کو عذاب ٰالہی سے ڈرايا اور اس کے بعد جب انہوں نے
پيغمبر کی بات نہيں مانی ،تو ہم نے انہيں ہالک کيا۔ يہی مضمون بنی اسرائيل۔  ١٥اور
قصص۔ ٥٩وغيره ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔
َو َﻣﺎ ﺗ َ ََّﲋﻟَ ْﺖ ِﺑ ِﻪ اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ُﲔ ٢١٠
اس قرآن کو شيطان نہيں الئے۔
َو َﻣﺎ ﻳَﻨْۢ َﺒ ِﻐ ْﻲ ﻟَﻬ ُْﻢ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ۭ ٢١١

نہ وه اس قابل ہيں ،نہ انہيں اس کی طاقت ہے۔
اﻟﺴ ْﻤﻊ ِ ﻟَ َﻤ ْﻌ ُﺰ ْوﻟُ ْﻮ َن ٢١٢ۭ
ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﻋ ِﻦ َّ
بلکہ وه سننے سے محروم کر ديئے گئے ہيں )(١
٢١٢۔ ١ان آيات ميں قرآن کی ،شيطانی دخل اندازيوں سے ،محفوظيت کا بيان ہے۔ ايک تو اس
لئے کہ شيا طين کا قرآن لے کر نازل ہونا ،ان کے الئق نہيں ہے۔ کيونکہ ان کا مقصد شر و فساد
اور منکرات کی اشاعت ہے ،جب کہ قرآن کا مقصد نيکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سد
باب ہے گويا دونوں ايک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہيں۔ دوسرے يہ کہ شياطين اس کی
طاقت بھی نہيں رکھتے ،تيسرے ،نزول قرآن کے وقت شياطين اس کے سننے سے دور اور
محروم رکھے گئے ،آسمانوں پر ستاروں کو چوکيدار بنا ديا گيا تھا اور جو بھی شيطان اوپر جاتا
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يہ ستارے اس پر بجلی بن کر گرتے اور بھسم کر ديتے ،اس طرح ﷲ ٰ
تعالی نے قرآن کو
شياطين سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمايا۔
ﻓَ َﻼ ﺗَﺪْ ُع َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ٰﻟـﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻌ َّﺬﺑ ْ َِﲔ ۚ ٢١٣

پس تو ﷲ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں ميں سے ہو جائے
َو َاﻧْ ِﺬ ْر ﻋ َِﺸ ْ َﲑﺗ ََﻚ ْ َاﻻ ْﻗ َﺮﺑ ْ َِﲔ ٢١٤ۙ
اپنے قريبی رشتہ والوں کو ڈرا دے )(١
٢١٤۔ ١پيغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لئے نہيں ،بلکہ پوری قوم کے لئے ہوتی ہے
اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لئے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔
قريبی رشتہ داروں کو دعوت ايمان ،دعوت عام کے منافی نہيں ،بلکہ اسی کا ايک حصہ يا اس
کا ترجيحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہيم عليہ السالم نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ
آزر کو توحيد کی دعوت دی تھی۔ اس حکم کے بعد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم صفا پہاڑی پر چﮍھ
صبَا َحا کہہ کر آواز دی۔ يہ کلمہ اس وقت بوال جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کر
گئے اور يَا َ
دے ،اس کے ذريعہ سے قوم کو خبردار کيا جاتا ہے۔ يہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہوگئے ،آپ نے
قريش کے مختلف قبيلوں کے نام لے لے کر فرمايا ،بتالؤ اگر ميں تمہيں يہ کہوں کہ اس پہاڑی
کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے ،تو کيا تم مانو گے؟ سب
نے کہا ہاں ،يقينا ہم تصديق کريں گے۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ مجھے ﷲ نے نذير
بنا کر بھيجا ہے ،ميں تمہيں ايک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں ،اس پر ابو لہب نے کہا ،تيرے لئے
ہالکت ہو ،کيا تو نے ہميں اس لئے باليا تھا؟ اس کے جواب ميں يہ سوره تبت نازل ہوئی )صحيح
بخاری( آپ نے اپنی بيٹی فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفيہ کو بھی فرمايا تم ﷲ کے ہاں
بچاؤ کا بندوبست کرلو ميں وہاں تمہارے کام نہيں آسکوں گا۔
َوا ْﺧ ِﻔ ْﺾ َﺟﻨَﺎ َﺣ َﻚ ِﻟ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻌ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ٢١٥ۚ
اس کے ساتھ نرمی سے پيش آ ،جو بھی ايمان النے واال ہو کہ تيری تابعداری کرے۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻋ ََﺼ ْﻮكَ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ِا ِ ّ ْﱏ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ٢١٦
اگر يہ لوگ تيری نافرمانی کريں تو اعالن کر دے کہ ميں ان کاموں سے بيزار ہوں جو تم کر
رہے ہو۔
ۚ◌ َوﺗ ََﻮ َّ ْ
ﰻ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ ٢١٧ۙ
اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان ﷲ پر رکھ۔
َّ ِاذل ْي ﻳَ ٰﺮ َﯨﻚ ِﺣ ْ َﲔ ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُم ٢١٨ۙ
جو تجھے ديکھتا رہتا ہے جبکہ تو کھﮍا ہوتا ہے۔
اﻟﺴﺠِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ٢١٩
َوﺗَ َﻘﻠ ُّ َﺒ َﻚ ِﰲ ٰ ّ
اور سجده کرنے والوں کے درميان تيرا گھومنا پھرنا بھی )(١
٢١٩۔ ١يعنی جب تو تنہا ہوتا ہے ،تب بھی ﷲ ديکھتا ہے اور جب لوگوں ميں ہوتا ہے تب بھی۔
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اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ ٢٢٠
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
وه بﮍا ہی سننے واال اور خوب ہی جاننے واال ہے۔
ﻫ َْﻞ ُاﻧ َ ِﺒّﺌ ُ ُْﲂ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﺗ َ ََّﲋ ُل اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ُﲔ ۭ ٢٢١

کيا ميں تمہيں بتاؤں کہ شيطان کس پر اترتے ہيں۔
ﺗ َ ََّﲋ ُل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﰻ َاﻓ َّ ٍﺎك َا ِﺛ ْ ٍـﲓ ٢٢٢ۙ
وه ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہيں )(١
٢٢٢۔ ١يعنی اس قرآن کے نزول ميں شيطان کا کوئی دخل نہيں ہے ،کيونکہ شيطان تو جھوٹوں
اور گنہگاروں )يعنی کاہنوں ،نجوميوں وغيره( پر اترتے ہيں نہ کہ انبياء صالحين پر۔
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َواَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ٰﻛ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ۭ ٢٢٣

ﻳُّﻠْ ُﻘ ْﻮ َن َّ
)اچٹتی( ہوئی سنی سنائی پہنچا ديتے ہيں اور ان ميں سے اکثر جھوٹے ہيں )(١
٢٢٣۔ ١يعنی ايک آدھ بات ،جو کسی طرح وه سننے ميں کامياب ہو جاتے ہيں ،ان کاہنوں کو آکر
بتال ديتے ہيں ،جن کے ساتھ وه جھوٹی باتيں اور بھی مال ليتے ہيں۔
َواﻟﺸُّ َﻌ َﺮا ۗ ُء ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌﻬُ ُﻢ اﻟْﻐ َٗﺎو َن ٢٢٤ۭ
شاعروں کی پيروی وه کرتے ہيں جو بہکے ہوئے ہوں۔
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َاﳖَّ ُ ْﻢ ِ ْﰲ ُ ِ ّ
ﰻ َوا ٍد َّ ِﳞ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن ۙ ٢٢٥

کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ شاعر ايک ايک بيابان ميں سر ٹکراتے پھرتے ہيں۔
َو َاﳖَّ ُ ْﻢ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن ۙ ٢٢٦

اور وه کہتے ہيں جو کرتے نہيں )(١
٢٢٦۔ ١شاعروں کی اکثريت چونکہ ايسی ہوتی ہے کہ وه اصول کی بجائے ،ذاتی پسند و ناپسند
کے مطابق اظہار رائے کرتے ہيں۔ عالوه ازيں اس ميں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام ليتے ہيں
اور شاعرانہ تخيالت ميں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہيں ،اس لئے فرمايا کہ ان کے
پيچھے لگنے والے بھی گمراه ہيں ،اسی قسم کے اشعار کے لئے حديث ميں بھی فرمايا گيا ہے
کہ 'پيٹ کو لہو پيپ سے بھر جانا ،جو اسے خراب کر دے ،شعر سے بھر جانے سے بہتر ہے '
)ترمذی و مسلم وغيره(
ــﴫ ْوا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ُﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮا ۭ َو َﺳـ َﻴ ْﻌ َ ُﲅ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّي ُﻣﻨْ َﻘﻠَ ٍﺐ ﻳ َّ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ٢٢٧ۧ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َو َذ َﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َّواﻧْﺘَ َ ُ
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
سوائے ان کے جو ايمان الئے ) (١اور نيک عمل کئے اور بکثرت ﷲ ٰ
تعالی کا ذکر کيا اور اپنی
مظلومی کے بعد انتقام ليا ) (٢جنہوں نے ظلم کيا ہے وه بھی ابھی جان ليں گے کہ کس کروٹ
الٹتے ہيں )(٣
ٰ
٢٢٧۔ ١اس سے ان شاعروں کو مستشنی فرما ديا گيا ،جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر
مبنی ہے اور استثنا ايسے الفاظ سے فرمايا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ايماندار ،عمل صلح
پر کاربند اور کثرت سے ﷲ کا ذکر کرنے واال شاعر ،جس ميں جھوٹ ،غلو اور افراط اور
تفريط ہو ،کر ہی نہيں سکتا۔ يہ ان ہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے عاری ہوں۔
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٢٢٧۔ ٢يعنی ايسے مومن شاعر ،ان کافر شعرا کا جواب ديتے ہيں ،جس ميں انہوں نے
مسلمانوں کی )برائی( کی ہو۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت کافروں کی شاعری کا جواب
ديا کرتے تھے اور خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم ان کو فرماتے کہ ' ان )کافروں( کی ہجو بيان
کرو ،جبرائيل عليہ السالم بھی تمہارے ساتھ ہيں )صحيح بخاری(
٢٢٧۔ ٣يعنی کون سی جگہ وه لوٹتے ہيں؟ اور وه جہنم ہے۔ اس ميں ظالموں کے لئے سخت
وعيد ہے۔ جس طرح حديث ميں بھی فرمايا گيا ہے ' تم ظلم سے بچو! اس لئے کہ ظلم قيامت
والے دن اندھيروں کا باعث ہوگا )صحيح مسلم(

سورة النمل
)سورة النمل ۔ سوره نمبر  ٢٧۔ تعداد آيات (٩٣

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﻃ ۗﺲ ۣ ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ اﻟْ ُﻘ ْ ٰﺮا ِن َو ِﻛ َﺘ ٍﺎب ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۙ Ǻ

طس ،يہ آيتيں ہيں قرآن کی )يعنی واضح( اور روشن کتاب کی۔
نَ ْمل،چيو نٹی کو کہتے ہيں۔ اس سورت ميں چيونٹيوں کا ايک واقعہ نقل کيا گيا ہے ،جس کی وجہ
سے اس کو سوره نمل کہا جاتا ہے۔

ُﴩي ِﻟﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ąۙ
ﻫُﺪً ى َّوﺑ ْ ٰ
ہدايت اور خوشخبری ايمان والوں کے لئے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َوﻳُ ْﺆﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ُ ْﱒ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ْﱒ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن Ǽ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن َّ
جو نماز قائم کرتے ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں اور آخرت پر يقين رکھتے ہيں )(١۔
٣۔ ١يہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کريم ويسے تو پوری نسل انسانی کی ہدايت
کے لئے نازل ہوا ہے ليکن اس سے حقيقتا ً راه ياب وہی ہونگے جو ہدايت کے طالب ہونگے،
جو لوگ اپنے دل اور دماغ کی کھﮍکيوں کو حق کے ديکھنے اور سننے سے بند يا اپنے دلوں
کو گناہوں کی تاريکيوں سے مسخ کرليں گے ،قرآن انہيں کس طرح سيدھی راه پر لگا سکتا ہے،
ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فيض ياب نہيں ہو سکتے ،درآں
حاليکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کا سبب ہے۔

ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة َزﻳَّﻨَّﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻬ ُْﻮ َن ۭ Ć
جو لوگ قيامت پر ايمان نہيں التے ہم نے انہيں ان کے کرتوت زينت دار کر دکھائے ) (١ہيں،
پس وه بھٹکتے پھرتے ہيں )(٢
٤۔ ١يہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائياں ان کو اچھی لگتی ہيں اور آخرت پر عدم ايمان اس
کا بنيادی سبب ہے اس کی نسبت ﷲ کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشيت
سے ہی ہوتا ہے ،تاہم اس ميں بھی ﷲ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نيکوں کے لئے نيکی کا
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راستہ اور بدوں کے لئے بدی کا راستہ آسان کر ديا جاتا ہے۔ ليکن ان دونوں ميں سے کسی ايک
راستے کا اختيار کرنا ،يہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔
٤۔ ٢يعنی گمراہی کے جس راستے پر وه چل رہے ہوتے ہيں ،اس کی حقيقت سے وه آشنا نہيں
ہوتے اور صحيح راستے کی طرف رہنمائی نہيں پاتے۔
ۗ
ْﴪ ْو َن Ĉ
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟَﻬُ ْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ ُء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب َو ُ ْﱒ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ُﱒ ْ َاﻻﺧ َ ُ
ِٕ
يہی لوگ ہيں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت ميں بھی وه سخت نقصان يافتہ ہيں۔
َوِاﻧ ََّﻚ ﻟَ ُﺘﻠَﻘَّﻰ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻣ ْﻦ َّ ُدل ْن َﺣ ِﻜ ْ ٍﲓ ﻋَ ِﻠ ْ ٍﲓ Č
بيشک آپ کو ﷲ حکيم و عليم کی طرف سے قرآن سکھايا جا رہا ہے۔
َـﱪ َا ْو ٰا ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑ ِِﺸﻬ ٍَﺎب ﻗَﺒَ ٍﺲ ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َْﺼ َﻄﻠُ ْﻮ َن Ċ
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِ َﻻﻫ ِ ٖ ْٓهل ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ٰاﻧ َ ْﺴ ُﺖ انَ ًرا ۭ َﺳ ٰﺎ ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِّﻣﳯْ َﺎ ِﲞ َ ٍ
موسی )عليہ السالم( نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ميں نے آگ ديکھی ہے،
)ياد ہوگا( جبکہ
ٰ
ميں وہاں سے يا تو کوئی خبر لے کر يا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارا لے کر ابھی تمہارے پاس
آجاؤں گا تاکہ تم سينک تاپ کر لو )(١
٧۔ ١يہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ عليہ السالم مدين سے اپنی اہليہ کو ساتھ لے
کر واپس آرہے تھے ،رات کو اندھيرے ميں راستے کا علم نہيں تھا اور سردی سے بچاؤ کے
لئے آگ کی ضرورت تھی۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َءﻫَﺎ ﻧ ُْﻮ ِد َي َا ْۢن ﺑُ ْﻮ ِركَ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻬَﺎ ۭ َو ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ Ď
جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وه جو اس آگ ميں ہے اور برکت ديا گيا ہے وه
جو اس کے آس پاس ہے ) (١اور پاک ہے ﷲ جو تمام جہانوں کا پالنے واال ہے )(٢۔
٨۔ ١دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے ،وہاں پہنچے يعنی کوه طور پر ،تو ديکھا
کہ سر سبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہيں۔ يہ حقيقت ميں آگ نہيں تھی ،ﷲ کا نور
ار ميں َم ْن سے مراد ﷲ تبارک و
تھا ،جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی َم ْن فَی النﱠ ِ
ٰ
موسی اور
تعالی اور نار سے مراد اس کا نور ہے اور َو َم ْن َحوْ لَھَا )اس کے ارد گرد( سے مراد
ٰ
فرشتے ،حديث ميں ﷲ ٰ
تعالی کی ذات کے حجاب )پردے( کو نور )روشنی( اور ايک روايت ميں
نار )آگ( سے تعبير کيا گيا ہے اور فرمايا ہے ،کہ ' اگر اپنی ذات کو بےنقاب کر دے تو اس کا
جالل تمام مخلوقات کو جال کر رکھ دے ' )صحيح مسلم(
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ
Ḍۙ
ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳼ ِاﻧ َّ ٗ ٓﻪ َاانَ ٰ ّ ُ
ٰ
موسی! سن بات يہ ہے کہ ميں ہی ﷲ ہوں غالب ) (١با حکمت۔
ٰ
موسی عليہ السالم کے لئے باعث تعجب تھا۔ ﷲ تعالی نے
٩۔ ١درخت سے ندا کا آنا ،حضرت
ٰ
فرماياٰ ،
موسی! تعجب نہ کر ميں ہی ﷲ ہوں۔
َو َاﻟْ ِﻖ َﻋ َﺼﺎكَ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َرٰاﻫَﺎ ﲥَ ْ َ ُّﱱ َﰷَﳖَّ َﺎ َﺟﺎۗ ٌّن َّو ٰ ّﱃ ُﻣﺪْ ﺑ ًِﺮا َّوﻟ َ ْﻢ ﻳُ َﻌ ِﻘّ ْﺐ ۭ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰﳼ َﻻ َﲣ َْﻒ ۣ ِا ِ ّ ْﱏ َﻻ َﳜ َُﺎف َ َدل َّي اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 10ڰ
موسی نے جب اسے ہلتا جلتا ديکھا اس طرح کہ گويا وه ايک سانپ ہے
تو اپنی الٹھی ڈال دے،
ٰ
تو منہ موڑے ہوئے پيٹھ پھير کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ ديکھا ،اے ٰ
موسی! خوف نہ کھا )(٢
ميرے حضور ميں پيغمبر ڈرا نہيں کرتے۔
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موسی عليہ السالم اپنے ہاتھ کی
١٠۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ پيغمبر عالم الغيب نہيں ہوتے ،ورنہ
ٰ
الٹھی سے نہ ڈرتے دوسرا ،طبعی خوف پيغمبر کو بھی ال حق ہو سکتا ہے کيونکہ وه بھی
باآلخر انسان ہی ہوتے ہيں۔
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َﻇ َ َﲅ ُ َّﰒ ﺑَﺪَّ َل ُﺣ ْﺴـﻨًﺎ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ﻓَ ِﺎ ِ ّ ْﱏ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
11
ليکن جو لوگ ظلم کريں ) (١پھر اس کے عوض نيکی کريں اس برائی کے پيچھے تو ميں بھی
بخشنے واال مہربان ہوں )(٢۔
١١۔ ١يعنی ظالم کو تو خوف ہونا چاہيے کہ ﷲ ٰ
تعالی اس کی گرفت نہ فرما لے
١١۔ ٢يعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کرليتا ہوں۔
َو َا ْد ِﺧ ْﻞ ﻳَﺪَ كَ ِ ْﰲ َﺟ ْﻴﺒ َِﻚ َ ْﲣ ُﺮ ْج ﺑ َ ْﻴﻀَ ﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْ ِﲑ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ۣ ِ ْﰲ ِﺗ ْﺴﻊ ِ ٰاﻳٰ ٍﺖ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰﻓ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ 12
اور اپنا ہاتھ اپنے گريبان ميں ڈال ،وه سفيد چمکيال ہو کر نکلے گا بغير کسی عيب کے ) (١تو نو
نشانياں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا ) (٢يقينا ً وه بدکاروں کا گروه ہے۔
١٢۔ ١يعنی بغير برص وغيره کی بيماری کے۔ يہ الٹھی کے ساتھ دوسرا معجزه انہيں ديا گيا۔
ت يعنی يہ دو معجزے ان  ٩نشانيوں ميں سے ہيں ،جن کے ذريعے سے ميں
ْع آيَا ِ
١٢۔ ٢فِ ْی تس ِ
نے تيری مدد کی ہے۔ انہيں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا ،ان  ٩نشانيوں کی
ۗ
ت فَسْ ــــ ٔ◌◌َ ـلْ بَنِ ْٓي اِ ْس َرا ۗ◌ ِء ْي َل اِ ْذ َجا◌ َءھُ ْم
ت ۢ◌ بَي ٰﱢن ٍ
تفصيل کے لئے ديکھئے) َولَقَ ْد ٰاتَ ْينَا ُموْ ٰسي تِ ْس َع ٰا ٰي ٍ
ك ٰي ُموْ ٰسي َم ْسحُوْ رً ا( 17۔ االسراء (101:کا حاشيہ۔
فَقَا َل لَهٗ فِرْ عَوْ ُن اِنﱢ ْى َالَظُنﱡ َ

ۚ 13
ﴫ ًة ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا ِﲮ ٌْﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ُﻣ ْﺒ ِ َ
پس جب ان کے پاس آنکھيں کھول دينے والے ) (١ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے يہ تو
صريح جادو ہے۔
ْص َرةً ،واضح اور روشن يا اسم فاعل مفعول کے معنی ميں ہے
١٣۔ُ ١مب ِ

ۧ 14
َو َﺟ َﺤﺪُ ْوا ﲠِ َﺎ َو ْاﺳﺘ َ ْﻴ َﻘﻨَﳤْ َﺎ ٓ َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ ُﻇﻠْ ًﻤﺎ َّوﻋُﻠُ ًّﻮا ۭ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ
انہوں نے انکار کر ديا حاالنکہ ان کے دل يقين کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر
) (١پس ديکھ ليجئے کہ ان فتنہ پرواز لوگوں کا انجام کيسا کچھ ہوا۔
١٤۔ ١يعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کيا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور استکبار تھا۔
15
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ د َٗاو َد َو ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ۚ َوﻗَ َﺎﻻ اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي ﻓَﻀَّ ﻠَﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
اور يقينا ً ہم نے داؤد اور سليمان کو علم دے رکھا تھا ) (١اور دونوں نے کہا ،تعريف اس ﷲ کے
لئے ہے جس نے ہميں اپنے بہت سے ايمان دار بندوں پر فضيلت عطا فرمائی ہے۔
١۵۔ ١سورت کے شروع ميں فرمايا گيا تھا کہ يہ قرآن ﷲ کی طرف سے سکھاليا جاتا ہے اس
موسی عليہ السالم کا مختصرا قصہ بيان فرمايا اور اب دوسری
کی دليل کے طور پر حضرت
ٰ
دليل حضرت داؤد عليہ السالم و سليمان عليہ السالم کا يہ قصہ ہے انبيا عليہم السالم کے يہ
واقعات اس بات کی دليل ہيں کہ حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ﷲ کے سچے رسول ہيں علم
سے مراد نبوت کے علم کے عالوه وه علم ہے جن سے حضرت داؤد عليہ السالم اور سليمان
عليہ السالم کو بطور خاص نوازا گيا تھا جيسے حضرت داؤد عليہ السالم کو لوہے کی صنعت
کا علم اور حضرت سليمان عليہ السالم کو جانوروں کی بوليوں کا علم عطا کيا گيا تھا ان دونوں
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باپ بيٹوں کو اور بھی بہت کچھ عطا کيا گيا تھا ليکن يہاں صرف علم کا ذکر کيا گيا ہے جس
سے واضح ہوتا ہے کہ علم ﷲ کی سب سے بﮍی نعمت ہے ۔
َو َو ِر َث ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ د َٗاو َد َوﻗَﺎ َل ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ﻋُ ِﻠ ّ ْﻤﻨَﺎ َﻣﻨْ ِﻄ َﻖ َّ
اﻟﻄ ْ ِﲑ َو ُا ْو ِﺗﻴْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ۭ ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْﻔَﻀْ ﻞُ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 16
ﰻ َْ
اور داؤد کے وارث سليمان ہوئے ) (١اور کہنے لگے لوگو! ہميں پرندوں کی بولی سکھائی گئی
ہے ) (٢اور ہم سب کچھ ميں سے ديئے گئے ہيں ) (٣بيشک يہ بالکل کھال ہوا فضل ٰالہی ہے۔
١٦۔ ١اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے ،جس کے وارث صرف سليمان عليہ
السالم قرار پائے۔ ورنہ حضرت داؤد عليہ السالم کے اور بھی بيٹے تھے جو اس کی وراثت
سے محروم رہے۔ ويسے بھی انبياء کی وراثت علم ميں ہی ہوتی ہے ،جو مال اسباب وه چھوڑ
جاتے ہيں ،وه صدقہ ہوتا ہے ،جيسا کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ہے )البخاری کتاب
الفرائض و مسلم ،کتاب الجہاد(
١٦۔ ٢بولياں تو تمام جانور کی سکھالئی گئی تھيں ليکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لئے کيا
گيا ہے کہ پرندے سائے کے لئے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور بعض کہتے ہيں کہ صرف
پرندوں کی بولياں سکھالئی گئی تھيں اور چونٹياں بھی منجملہ پرندوں کے ہيں۔ )فتح القدير(
١٦۔ ٣جس کی ان کو ضرورت تھی ،جيسے علم ،نبوت ،حکمت ،مال ،جن و انس اور طيور و
حيوانات کی تسخير وغيره۔
ﴩ ِﻟ ُﺴﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ُﺟﻨُ ْﻮ ُد ٗﻩ ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ َو َّ
اﻟﻄ ْ ِﲑ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻳُ ْﻮ َزﻋ ُْﻮ َن 17
َو ُﺣ ِ َ
سليمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند ميں سے جمع کئے گئے ) (١ہر
ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کردی گئی )(٢
١٧۔ ١اس ميں حضرت سليمان عليہ السالم کی اس انفرادی خصوصيت و فضيلت کا ذکر ہے،
جس ميں وه پوری تاريخ انسانيت ميں ممتاز ہيں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہ
تھی بلکہ جنات ،حيوانات اور چرند پرند ٰ
حتی کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی ،اس ميں کہا گيا
ہے کہ سليمان عليہ السالم کے تمام لشکر يعنی جنوں ،انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کيا گيا۔
يعنی کہيں جانے کے لئے يہ الؤ لشکر جمع کيا گيا۔
ً
١٧۔ ٢يعنی سب کو الگ الگ گروہوں ميں تقسيم )قسم وار( کر ديا جاتا تھا ،مثال انسانوں ،جنوں
کا گروه ،پرندوں اور حيوانات کا گروه وغيره وغيره۔
َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ٓ َاﺗ َْﻮا ﻋَ ٰﲇ َوا ِد اﻟﻨَّ ْﻤﻞِ ۙ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ﻧ َ ْﻤ َ ٌ
18
ـةل ﻳ ّ ٰـ ٓ َﺎﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ْﻤ ُﻞ ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮا َﻣ ٰﺴ ِﻜﻨَ ُ ْﲂ ۚ َﻻ َ ْﳛ ِﻄ َﻤﻨَّ ُ ْﲂ ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ ُﻦ َو ُﺟﻨُ ْﻮ ُد ٗﻩ ۙ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن
جب وه چيونٹيوں کے ميدان ميں پہنچے تو ايک چيونٹی نے کہا اے چيو نٹيو! اپنے اپنے گھروں
ميں گھس جاؤ ،ايسا نہ ہو کہ بےخبری ميں سليمان اور اسکا لشکر تمہيں روند ڈالے )(١
١٨۔ ١اس سے ايک تو يہ معلوم ہوا کہ حيوانات ميں بھی ايک خاص قسم کا شعور موجود ہوتا
ہے۔ گو وه انسانوں سے بہت کم اور مختلف ہے۔ دوسرا ،يہ کہ حضرت سليمان عليہ السالم اتنی
عظمت و فضيلت کے باوجود عالم الغيب نہيں تھے۔ اس لئے چيونٹيوں کو خطره محسوس ہوا کہ
کہيں بےخبری ميں ہم روند نہ دی جائيں۔ تيسرا يہ کہ حيوانات بھی اس عقيده صحيحہ سے بہره
ور تھے اور ہيں کہ ﷲ کے سوا کوئی عالم الغيب نہيں۔ جيسا کہ آگے آنے والے ہدہد کے واقعے
سے بھی اس کی مذيد تائيد ہوتی ہے۔ چوتھا يہ کہ حضرت سليمان عليہ السالم پرندوں کے عالوه
ديگر جانوروں کی بولياں بھی سمجھتے تھے۔ يہ علم بطور اعجاز ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں عطا فرمايا
تھا ،جس طرح تسخير جنات وغيره اعجازی شان تھی۔
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ﻓَﺘَﺒَ َّﺴ َﻢ ﺿَ ﺎ ِﺣ ًﲀ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِﻟﻬَﺎ َوﻗَﺎ َل َر ِ ّب َا ْو ِزﻋ ِ ْ ْٓﲏ َا ْن َا ْﺷ ُﻜ َﺮ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ َﻚ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َاﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ ﻋَ َ َّﲇ َوﻋَ ٰﲇ َو ِ َادل َّي َو َا ْن َا ْ َﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﺗَ ْﺮﺿٰ ﯩ ُﻪ َو َا ْد ِﺧﻠْ ِ ْﲏ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ِﺘ َﻚ ِ ْﰲ ِﻋ َﺒﺎ ِدكَ
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 19
ّٰ
اس کی اس بات سے حضرت سليمان مسکرا کر ہنس ديئے اور دعا کرنے لگے کہ اے
پروردگار! تو مجھے توفيق دے کہ ميں تيری نعمتوں کا شکر بجا الؤں جو تو نے مجھ پر انعام
کی ہيں ) (١اور ميرے ماں باپ پر اور ميں ايسے نيک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش
رہے مجھے اپنی رحمت سے نيک بندوں ميں شامل کر لے۔)(٢
١٩۔ ١چيونٹی جيسی حقير مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لينے سے حضرت سليمان عليہ السالم
کے دل ميں شکر گزاری کا احساس پيدا ہوا کہ ﷲ نے مجھ پر کتنا انعام فرمايا ہے۔
١٩۔ ٢اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے اس ميں کوئی بھی ﷲ کی رحمت کے
بغير داخل نہيں ہو سکے گا اسی ليے حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا سيدھے
سيدھے اور حق کے قريب رہو اور يہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے
جنت ميں نہيں جائے گا صحابہ رضی ﷲ نے عرض کيا يا رسول ﷲ آپ بھی؟ آپ نے فرمايا ہاں
ميں بھی اس وقت تک جنت ميں نہيں جاؤں گا جب تک ﷲ کی رحمت مجھے اپنے دامن ميں
نہيں ڈھانک لے گی ۔ صحيح بخاری ۔
َوﺗَ َﻔﻘَّﺪَ َّ
اﻟﻄ ْ َﲑ ﻓَ َﻘﺎ َل َﻣﺎ ِ َﱄ َﻻ ٓ َا َرى اﻟْﻬُﺪْ ﻫُﺪَ ڮ َا ْم َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْﻐَﺎۗﯨـﺒ ْ َِﲔ 20
ِٕ
آپ نے پرندوں کی ديکھ بھال کی اور فرمانے لگے يہ کيا بات ہے کہ ميں ہدہد کو نہيں ديکھتا؟
کيا واقعی وه غير حاضر ہے؟ )(١
٢٠۔ ١يعنی موجود تو ہے ،مجھے نظر نہيں آرہا يا يہاں موجود ہی نہيں ہے۔
َ ُﻻﻋَ ِّﺬﺑَﻨَّ ٗﻪ ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا َا ْو َ َﻻا ْذ َ َﲝﻨَّ ٗ ٓﻪ َا ْو ﻟ َ َﻴ ْﺎ ِﺗﻴَ ِ ّ ْﲏ ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 21
يقينا ً ميں اسے سزا دونگا ،يا اسے ذبح کر ڈالوں گا ،يا ميرے سامنے کوئی صريح دليل بيان
کرے۔
ﻓَ َﻤ َﻜ َﺚ ﻏَ ْ َﲑ ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ ﻓَ َﻘﺎ َل َا َﺣ ْﻄﺖُّ ِﺑ َﻤﺎ ﻟ َ ْﻢ ُ ِﲢﻂْ ِﺑ ٖﻪ َوﺟِ ْﺌ ُﺘ َﻚ ِﻣ ْﻦ َﺳـ َﺒﺎ ٍ ِﺑﻨ َ َﺒ ٍﺎ ﻳ َّ ِﻘ ْ ٍﲔ 22
کچھ زياده دير نہيں گزری تھی کہ آکر اس نے کہا ميں ايک ايسی چيز کی خبر اليا ہوں کہ
تجھے اس کی خبر ہی نہيں (١) ،ميں سبا ) (٢کی ايک سچی خبر تيرے پاس اليا ہوں۔
٢٢۔ ١احاطہ کے معنی ہيں کسی چيز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا
٢٢۔َ ٢سبَا ايک شخص کے نام پر ايک قوم کا نام بھی تھا اور ايک شہر کا بھی۔ يہاں شہر مراد
ہے۔ يہ صنعا )يمن( سے تين دن کے فاصلے پر ہے اور مارب يمن کے نام سے معروف ہے
)فتح القدير(
ِا ِ ّ ْﱏ َو َﺟﺪْ ُّت ا ْﻣ َﺮ َا ًة ﺗَ ْﻤ ِﻠ ُﻜﻬ ُْﻢ َو ُا ْو ِﺗﻴَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّو ﻟَﻬَﺎ َﻋ ْﺮ ٌش َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 23
ﰻ َْ
ميں نے ديکھا کہ ان کی بادشاہت ايک عورت کر رہی ہے ) (١جسے ہر قسم کی چيز سے کچھ
نہ کچھ ديا گيا ہے اور اس کا تخت بھی بﮍی عظمت واال ہے )(٢۔
٢٣۔ ١يعنی ہدہد کے لئے بھی يہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا ميں ايک عورت حکمران ہے۔ ليکن
آجکل کہا جاتا ہے کہ عورتيں بھی ہر معاملے ميں مردوں کے برابر ہيں۔ اگر مرد حکمران ہو
سکتا ہے تو عورت کيوں نہيں ہوسکتی ،حاالنکہ يہ نظريہ اسالمی تعليمات کے خالف ہے۔
عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن و حديث ميں واضح دالئل موجود ہيں۔
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٢٣۔ ٢کہا جاتا ہے کہ اس کا طول  ٨٠ہاتھ اور عرض  ٤٠ہاتھ اور انچائی  ٣٠ہاتھ تھی اور اس
ميں موتی ،سرخ يا قوت اور سبز زمرد جﮍے ہوئے تھے ،وﷲ اعلم۔ )فتح القدير( ويسے يہ قول
مبالغے سے خالی نہيں معلوم ہوتا۔ يمن ميں بلقيس کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل ميں موجود ہے
اس ميں اتنے بﮍے تخت کی گنجائش نہيں۔
َو َﺟﺪْ ﲥُّ َﺎ َوﻗَ ْﻮ َﻣﻬَﺎ ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ ْو َن ِﻟﻠﺸَّ ْﻤ ِﺲ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ۙ 24

اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن
اهلل َو َزﻳ َّ َﻦ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَ َﺼﺪَّ ُ ْﱒ َﻋ ِﻦ َّ
ميں نے اسے اور اس کی قوم کو ،ﷲ ٰ
تعالی کو چھوڑ کر سورج کو سجده کرتے ہوئے پايا،
شيطان نے ان کے کام انہيں بھلے کرکے دکھال کر صحيح راه سے روک ديا ہے ) (١پس وه
ہدايت پر نہيں آتے۔
٢٤۔ ١اس کا مطلب يہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو يہ شعور ہے کہ غيب کا علم انبياء بھی نہيں
جانتے ،جيسا کہ ہدہد نے حضرت سليمان عليہ السالم کو کہا کہ ميں ايک ايسی اہم خبر اليا ہوں
جس سے آپ بھی بےخبر ہيں ،اسی طرح وه ﷲ کی وحدانيت کا احساس و شعور بھی رکھتے
ہيں۔ اسی لئے يہاں ہدہد نے حيرت و استعجاب کے انداز ميں کہا کہ يہ ملکہ اور اس کی قوم ﷲ
کے بجائے ،سورج کی پجاری ہے اور شيطان کے پيچھے لگی ہوئی ہے۔ جس نے ان کے لئے
سورج کی عبادت کو بھال کر کے دکھاليا ہوا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ َن َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن 25}اﻟﺴﺠﺪە{
َا َّﻻ ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ ْوا ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي ُ ْﳜ ِﺮ ُج اﻟْﺨ َْﺐ َء ِﰲ َّ
کہ اسی ﷲ کے لئے سجدے کريں جو آسمانوں اور زمينوں کی پوشيده چيزوں کو باہر نکالتا ہے
) (١اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وه سب کچھ جانتا ہے۔
٢٥۔ ١يعنی آسمان سے بارش برساتا اور زمين سے اس کی مخفی چيزيں نباتات ،معدنيات اور
ديگر زمينی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔
َا ٰ ّ ُهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ َر ُّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ 26۞
اسکے سوا کوئی معبود برحق نہيں وه عظمت والے عرش کا مالک ہے۔
ﻗَﺎ َل َﺳﻨَﻨْ ُﻈ ُﺮ َا َﺻﺪَ ْﻗ َﺖ َا ْم ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 27
سليمان ) (١نے کہا ،اب ہم ديکھيں گے کہ تو نے سچ کہا ہے يا تو جھوٹا ہے۔
٢٧۔ ١مالک تو ﷲ ٰ
تعالی کائنات کی ہرچيز کا ہے ليکن يہاں صرف عرش عظيم کا ذکر کيا ،ايک
تو اس لئے کہ عرش ٰالہی کائنات کی سب سے بﮍی چيز اور سب سے برتر ہے۔ دوسرا ،يہ
واضح کرنے کے لئے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی ،گو بہت بﮍا ہے ليکن اسے عرش عظيم
سے کوئی نسبت ہی نہيں ہے جس پر ﷲ ٰ
تعالی اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ ہدہد نے چونکہ
توحيد کا وعظ اور شرک کا رد کيا ہے اور ﷲ کی عظمت و شان کو بيان کيا ہے ،اس لئے حديث
ميں آتا ہے ' چار جانوروں کو قتل مت کرو۔ چيونٹی ،شہد کی مکھی ،ہدہد اور صرد يعنی لٹورا '
)مسند احمد(
ِا ْذﻫ َْﺐ ِﺑّ ِﻜ ٰﺘ ِ ْﱯ ٰﮬ َﺬا ﻓَ َﺎﻟْ ِﻘ ْﻪ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ُ َّﰒ ﺗ ََﻮ َّل َﻋﳯْ ُ ْﻢ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻣﺎ َذا ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 28
ميرے اس خط کو لے جاکر انہيں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور ديکھ کہ وه کيا جواب
ديتے ہيں )(١۔
٢٨۔ ١يعنی ايک جانب ہٹ کر چھپ جا اور ديکھ کہ وه آپس ميں کيا گفتگو کرتے ہيں۔
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29
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻤﻠَ ُﺆا ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ُاﻟْ ِﻘ َﻲ ِا َ َّﱄ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ
وه کہنے لگی اے سردارو! ميری طرف ايک باوقعت خط ڈاال گيا ہے۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ ۙ 30
جو سليمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان ﷲ کے نام سے شروع ہے۔
َا َّﻻ ﺗَ ْﻌﻠُ ْﻮا ﻋَ َ َّﲇ َو ْاﺗ ُْﻮ ِ ْﱐ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 31

يہ کہ تم ميرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر ميرے پاس آجاؤ )(١
٣١۔ ١جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے ،جن ميں
انہيں اسالم قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی طرح سليمان عليہ السالم نے بھی اسے
اسالم قبول کرنے کی دعوت بذريعہ خط دی۔ آج کل مکتوب اليہ کا نام خط ميں پہلے لکھا جاتا
ہے ليکن سلف کا طريقہ يہی تھا جو حضرت سليمان عليہ السالم نے اختيار کيا کہ پہلے اپنا نام
تحرير کيا ۔
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻤﻠَ ُﺆا َاﻓْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ ِﺮ ْي ۚ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻗَﺎ ِﻃ َﻌ ًﺔ َا ْﻣ ًﺮا َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَﺸْ ﻬَﺪُ ْو ِن 32
اس نے کہا اے ميرے سردار! تم ميرے اس معاملہ ميں مجھے مشوره دو۔ ميں کسی امر کا
قطعی فيصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہيں کرتی۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ْﳓ ُﻦ ُاوﻟُ ْﻮا ﻗُ َّﻮ ٍة َّو ُاوﻟُ ْﻮا َ ْاب ٍس ﺷَ ِﺪﻳْ ٍﺪ ڏ َّو ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻚ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ِﺮ ْي َﻣﺎ َذا اتَ ْ ُﻣ ِﺮْﻳ َﻦ 33
ان سب نے جواب ديا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لﮍنے بھﮍنے والے ہيں ) (١آگے آپ کو
اختيار ہے آپ خود ہی سوچ ليجئے کہ ہميں آپ کيا کچھ حکم فرماتی ہيں )(٢
٣٣۔ ١يعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لﮍائی کے وقت نہايت پا مردی سے لﮍنے
والے بھی ہيں ،اس لئے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہيں ہے۔
٣٣۔ ٢اس لئے کہ ہم تو آپ کے تابع ہيں ،جو حکم ہوگا ،بجا الئيں گے۔
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ِا َّن اﻟْ ُﻤﻠُ ْﻮكَ ِا َذا َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻗَ ْﺮﻳ َ ًﺔ َاﻓْ َﺴﺪُ ْوﻫَﺎ َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮٓا َا ِﻋ َّﺰ َة َا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ ٓ َا ِذ َّ ًةل ۚ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 34
اس نے کہا کہ بادشاه جب کسی بستی ميں گھستے ہيں ) (١تو اسے اجاڑ ديتے ہيں اور وہاں کے
باعزت لوگوں کو ذليل کر ديتے ہيں ) (٢اور يہ لوگ بھی ايسا ہی کريں گے )(٣۔
٣٤۔ ١يعنی طاقت کے ذريعے سے فتح کرتے ہوئے۔
٣٤۔ ٢يعنی قتل و غارت گری کرکے اور قيدی بنا کر۔
٣٤۔ ٣بعض مفسرين کے نزديک يہ ﷲ کا قول ہے جو ملکہ سبا کی تائيد ميں ہے اور بعض کے
نزديک يہ بلقيس ہی کا کالم اور اس کا تتمہ ہے اور يہی سياق کے زياده قريب ہے۔
َوا ِ ّ ِْﱏ ُﻣ ْﺮ ِﺳ َ ٌةل ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﲠِ َ ِﺪﻳ َّ ٍﺔ ﻓَﻨ ِٰﻈ َﺮ ٌة ِ َﰈ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 35
ميں انہيں ايک ہديہ بھيجنے والی ہوں ،پھر ديکھ لوں گی کہ قاصد کيا جواب لے کر لوٹتے ہيں
)(١
٣٥۔ ١اس سے اندازه ہو جائے گا کہ سليمان عليہ السالم کوئی دنيا دار بادشاه ہے يا نبی مرسل،
جس کا مقصد ﷲ کے دين کا غلبہ ہے۔ اگر ہديہ قبول نہيں کيا تو يقينا اس کا مقصد دين کی
اشاعت و سر بلندی ہے ،پھر ہميں بھی اطاعت بغير چاره نہيں ہوگا۔
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اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ِّﻣ َّﻤﺎ ٓ ٰاﺗ ُ ْ
ٰﯩﲂ ۚ ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﲠِ َ ِﺪﻳ َّ ِﺘ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮ َن 36
ٰﯩـﻦۦ ٰ ّ ُ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ﻗَﺎ َل َاﺗُ ِﻤﺪ ُّْوﻧَ ِﻦ ِﺑ َﻤﺎلٍ ۡﻓَ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗ ِ
پس جب قاصد حضرت سليمان عليہ السالم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمايا کيا تم مال سے
مجھے مدد دينا چاہتے ہو؟ ) (١مجھے تو ميرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو
اس نے تمہيں ديا ہے پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو )(٢۔
٣٦۔ ١يعنی تم ديکھ نہيں رہے ،کہ ﷲ نے مجھے ہرچيز سے نوازا ہوا ہے۔ پھر تم اس ہدئيے
سے ميرے مال و دولت ميں کيا اضافہ کر سکتے ہو؟ يہ دريافت کرنا انکاری ہے۔ يعنی کوئی
اضافہ نہيں کر سکتے۔
٣٦۔ ٢يہ بطور توبيخ کے کہا کہ تم اس ہديئے پر فخر کرو اور خوش ہو ،ميں تو اس سے خوش
ہونے سے رہا ،اس لئے کہ ايک تو دنيا ميرا مقصود ہی نہيں۔ دوسرے ﷲ نے مجھے وه کچھ ديا
ہے جو پورے جہان ميں کسی کو نہيں ديا۔ تيسرے ،مجھے نبوت سے بھی سرفراز کيا گيا ہے۔
ِا ْرﺟِ ْﻊ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻓَﻠَﻨَ ْﺎ ِﺗﻴَﳯَّ ُ ْﻢ ِ ُﲜ ُﻨ ْﻮ ٍد َّﻻ ِﻗ َﺒ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ﲠِ َﺎ َوﻟ َ ُﻨ ْﺨ ِﺮ َﺟﳯَّ ُ ْﻢ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ٓ َا ِذ َّ ًةل َّو ُ ْﱒ ٰﺻ ِﻐ ُﺮ ْو َن 37
جا ان کی طرف واپس لوٹ جا (١) ،ہم ان )کے مقابلہ( پر وه لشکر الئيں گے جن کے سامنے
پﮍنے کی ان ميں طاقت نہيں اور ہم انہيں ذليل و پست کرکے وہاں سے نکال باہر کريں گے )(٢۔
٣٧۔ ١يہاں صيغہ واحد سے مخاطب کيا جب کہ اس سے قبل صيغہ جمع سے خطاب کيا تھا
کيونکہ خطاب ميں کبھی پوری جماعت کو ملحوظ رکھا گيا ہے کبھی امير کو ۔
٣٧۔ ٢حضرت سليمان عليہ السالم نرے بادشاه ہی نہيں تھے ،ﷲ کے پيغمبر بھی تھے۔ اس لئے
ان کی طرف سے لوگوں کو ذليل خوار کيا جانا ممکن نہيں تھا ،ليکن جنگ و قتال کا نتيجہ يہی
ہوتا ہے کيونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسيری کا ہے اور ذلت و خواری سے يہی مراد
ہے ،ورنہ ﷲ کے پيغمبر لوگوں کو خواه مخواه ذليل خوار نہيں کرتے۔ جس طرح نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم کا طرز عمل اور اسوه ،حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔
ﻗَﺎ َل ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻤﻠَ ُﺆا َاﻳ ُّ ُ ْﲂ َ ْاي ِﺗﻴ ِ ْْﲏ ِﺑ َﻌ ْﺮ ِﺷﻬَﺎ ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن َّ ْايﺗ ُْﻮ ِ ْﱐ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 38
آپ نے فرمايا اے سردارو! تم ميں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے
ہی اس کا تخت مجھے ال دے )(١
٣٨۔ ١حضرت سليمان عليہ السالم کے اس جواب سے ملکہ نے اندازه لگا ليا کہ وه سليمان عليہ
السالم کا مقابلہ نہيں کر سکيں گے چنانچہ انہوں نے مطيع و منقاد ہو کر آنے کی تياری شروع
کردی۔ سليمان عليہ السالم کو بھی ان کی آمد کی اطالع مل گئی تو آپ نے انہيں مذيد اپنی
اعجازی شان دکھانے کا پروگرام بنايا اور انکے پہنچنے سے قبل ہی اس کا تخت شاہی اپنے
پاس منگوانے کا بندوبست کيا۔
ﻗَﺎ َل ِﻋ ْﻔ ِﺮﻳْ ٌﺖ ِّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َاانَ ٰا ِﺗ ْﻴ َﻚ ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮ َم ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﻘﺎ ِﻣ َﻚ ۚ َوا ِ ّ ِْﱏ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ َﻘ ِﻮ ٌّي َا ِﻣ ْ ٌﲔ
39
ايک قوی ہيکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے ) (١اٹھيں اس سے پہلے ہی پہلے ميں
اسے آپ کے پاس ال ديتا ) (٢ہوں ،يقين مانئے کہ ميں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار
)(٣
٣٩۔ ١اس سے وه مجلس مراد ہے ،جو مقدمات کی سماعت کے لئے حضرت سليمان عليہ السالم
صبح سے نصف النہار تک منعقد فرماتے تھے۔
ٰ
٣٩۔ ٢اس سے معلوم ہوا کہ وه يقينا ايک جن ہی تھا جنہيں ﷲ تعالی نے انسانوں کے مقابلے ميں
غير معمولی قوتوں سے نوازا ہے کيونکہ کسی انسان کے ليے چاہے وه کتنا ہی زور آور ہو يہ
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ممکن ہی نہيں ہے کہ وه بيت المقدس سے مآرب يمن جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی اٹھا
الئے اور ڈيﮍھ ہزار ميل کا يہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کيا جائے تو تين ہزار ميل بنتا ہے
تين يا چار گھنٹے ميں ٍطے کر لے ايک طاقتور سے طاقتور انسان بھی اول تو اتنے بﮍے تخت
کو اٹھا ہی نہيں سکتا اور اگر وه مختلف لوگوں يا چيزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی
قليل مدت ميں اتنا سفر کيوں کر ممکن ہے ۔
٣٩۔ ٣يعنی ميں اسے اٹھا کر ال بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چيز ميں ہيرا پھيری بھی نہيں
کروں گا۔
ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْي ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻋ ْ ٌﲅ ِّﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َاانَ ٰا ِﺗ ْﻴ َﻚ ِﺑ ٖﻪ ﻗَ ْﺒ َﻞ َا ْن ﻳَّ ْﺮﺗَ َّﺪ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َﻃ ْﺮﻓُ َﻚ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َرٰا ُﻩ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ًّﺮا ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ﻗَﺎ َل ٰﮬ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ َر ِ ّ ْﰊ ڷ ِﻟ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮ ِ ْ ٓﱐ َء َا ْﺷ ُﻜ ُﺮ َا ْم اَ ْﻛ ُﻔ ُﺮ ۭ
َو َﻣ ْﻦ ﺷَ َﻜ َﺮ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ ِﺎ َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻏَ ِ ٌّﲏ َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ 40
جس کے پاس کتاب کا علم تھا وه بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائيں اس سے بھی پہلے ميں اسے آپ
کے پاس پہنچا سکتا ہوں ) (١جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پايا تو فرمانے لگے يہی
ميرے رب کا فضل ہے ،تاکہ مجھے آزمائے کہ ميں شکر گزاری کرتا ہوں يا ناشکری ،شکر
گزار اپنے ہی نفع کے لئے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو ميرا پروردگار )بے
پروا اور بزرگ( غنی اور کريم ہے۔
٤٠۔ ١يہ کون شخص تھا جس نے يہ کہا؟ يہ کتاب کون سی تھی؟ اور يہ علم کيا تھا ،جس کے
زور پر يہ دع ٰ
وی کيا گيا؟ اس ميں مفسرين کے مختلف اقوال ہيں ،ان تينوں کی پوری حقيقت ﷲ
ٰ
تعالی ہی جانتا ہے۔ يہاں قرآن کريم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وه اتنا ہی ہے کہ وه کوئی
انسان ہی تھا ،جس کے پاس کتاب ٰالہی کا علم تھا ،ﷲ ٰ
تعالی نے کرامات اور اعجاز کے طور پر
اسے يہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکتے ميں وه تخت لے آيا۔ کرامت اور معجزه نام ہی ايسے
کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عاديہ کے يکسر خالف ہوں اور وه ﷲ ٰ
تعالی کی قدرت
و مشيت سے ہی ظہور پذير پاتے ہيں۔ اس لئے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم
کا سراغ لگانے کی ضرورت ،جس کا ذکر يہاں ہے۔ کيونکہ يہ تو اس شخص کا تعارف ہے جس
کے ذريعے سے يہ کام ظاہری طور پر انجام پايا ،ورنہ حقيقت ميں تو يہ مشيت ٰالہی ہی کی کار
فرمائی ہے جو چشم زدن ميں ،جو چاہے ،کر سکتی ہے۔ حضرت سليمان عليہ السالم بھی اس
حقيقت سے آگاه تھے ،اس لئے انہوں نے ديکھا کہ تخت موجود ہے تو اسے فضل ربی سے
تعبير کيا۔
41
ﻗَﺎ َل ﻧَ ِﻜّ ُﺮ ْوا ﻟَﻬَﺎ َﻋ ْﺮﺷَ ﻬَﺎ ﻧ َ ْﻨ ُﻈ ْﺮ َاﲥَ ْ َﺘ ِﺪ ْ ٓي َا ْم ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن
حکم ديا کہ اس تخت ميں کچھ پھير بدل کر ) (١دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ يہ راه پاليتی ہے يا ان
ميں سے ہوتی ہے جو راه نہيں پاتے )(٢
٤١۔ ١يعنی اس کے رنگ روپ يا واضح و شکل شباہت ميں تبديلی کردو۔
٤١۔ ٢يعنی وه اس بات سے آگاه ہوتی ہے کہ يہ تخت اسی کا ہے يا اس کو سمجھ نہيں پاتی؟
دوسرا مطلب ہے کہ وه راه ہدايت پاتی ہے يا نہيں؟ يعنی اتنا بﮍا معجزه ديکھ کر بھی اس پر راه
ہدايت واضح ہوتی ہے يا نہيں؟
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ْت ِﻗ ْﻴ َﻞ َا ٰﻫ َﻜ َﺬا َﻋ ْﺮ ُﺷ ِﻚ ۭ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َﰷَﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ ۚ َو ُا ْو ِﺗﻴْﻨَﺎ اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 42
پھر جب وه آگئی تو اس سے کہا )دريافت کيا( گيا کہ ايسا ہی تيرا )بھی( تخت ہے؟ اس نے
جواب ديا کہ يہ گويا وہی ہے ) (١ہميں اس سے پہلے ہی علم ديا گيا تھا اور ہم مسلمان تھے )(٢
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٤٢۔ ١ردو بدل سے چونکہ اس کی وضع شکل ميں کچھ تبديلی آگئی تھی ،اس لئے اس نے
صاف الفاظ ميں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی نہيں کيا اور ردو بدل کے باوجود انسان پھر
بھی اپنی چيز کو پہچان ليتا ہے ،اس لئے اپنے ہونے کی نفی بھی نہيں کی۔ اور يہ کہا ' گويا يہ
وہی ہے ' اس ميں اقرار ہے نہ نفی۔ بلکہ نہايت محتاط جواب ہے۔
٤٢۔ ٢يعنی يہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ ﷲ کے نبی ہيں اور آپ کے مطيع و
منقاد ہوگئے تھے۔ ليکن امام ابن کثير و شوکانی وغيره نے اسے حضرت سليمان عليہ السالم کا
قول قرار ديا ہے کہ ہميں پہلے ہی يہ علم دے ديا گيا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر
خدمت ہوگی۔
َو َﺻﺪَّ ﻫَﺎ َﻣﺎ َﰷﻧ َْﺖ ﺗ َّ ْﻌ ُﺒﺪُ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ِاﳖَّ َﺎ َﰷﻧ َْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم ٰﻛ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 43
اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وه ﷲ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی ،يقينا ً وه کافر
لوگوں ميں تھی )(١
٤٣۔ ١يعنی اسے ﷲ کی عبادت سے جس چيز نے روک رکھا تھا وه غير ﷲ کی عبادت تھی،
اور اس کی وجہ يہ تھی کہ اس کا تعلق ايک کافر قوم سے تھا ،اس لئے توحيد کی حقيقت سے
بےخبر رہی ،يعنی ﷲ نے يا ﷲ کے حکم سے سليمان عليہ السالم نے اسے غير ﷲ کی عبادت
سے روک ديا ؛ ليکن پہال قول زياده صحيح ہے )فتح القدير(
ﴘ َو َا ْﺳﻠَ ْﻤ ُﺖ َﻣ َﻊ
اﻟﴫ َح ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َاﺗْ ُﻪ َﺣ ِﺴﺒَ ْﺘ ُﻪ ﻟُ َّﺠ ًﺔ َّو َﻛﺸَ َﻔ ْﺖ َﻋ ْﻦ َﺳﺎﻗَﳱْ َﺎ ۭ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ٗﻪ َ ْ
ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬَﺎ ا ْدﺧ ُِﲇ َّ ْ
ﴏ ٌح ُّﻣ َﻤ َّﺮ ٌد ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ َﻮ ِارْﻳ َﺮ ڛ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ َﻇﻠَ ْﻤ ُﺖ ﻧ َ ْﻔ ِ ْ

ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 44
اس سے کہا گيا کہ محل ميں چلی چلو ،جسے ديکھ کر يہ سمجھ کر کہ يہ حوض ہے اس نے
اپنی پنڈلياں کھول ديں ) (١فرمايا يہ تو شيشے سے منڈھی ہوئی عمارت ہے ،کہنے لگی ميرے
پروردگار! ميں نے اپنے آپ پر ظلم کيا۔ اب ميں سليمان کے ساتھ ﷲ رب العالمين کی مطيع اور
فرمانبردار بنتی ہوں۔ )(٢
٤٤۔ ١يہ محل شيشے کا بنا ہوا تھا ،جس کا صحن اور فرش بھی شيشے کا تھا۔ حضرت سليمان
عليہ السالم نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہرے دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی
دنياوی شان و شوکت کی بھی ايک جھلک دکھال دی جائے جس ميں ﷲ نے انہيں تاريخ انسانيت
ميں ممتاز کيا تھا۔ چنانچہ اس محل ميں داخل ہونے کا حکم ديا گيا ،جب وه داخل ہونے لگی تو
اس نے اپنے پانچے چﮍھا لئے۔ شيشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا جس سے اپنے کپﮍوں کو
بچانے کے لئے اس نے کپﮍے سميٹ لئے۔
٤٤۔ ٢يعنی جب اس پر فرش کی حقيقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس
ہوگيا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعالن کرديا صاف چکنے گھﮍے ہوئے
پتھروں کو ممرد کہا جاتا ہے اسی سے مراد ہے جو اس خوش شکل بچے کو کہا جاتا ہے جس
کے چہرے پر ابھی ڈاڑھی مونچھ نہ ہو جس درخت پر پتے نہ ہوں اسے شجرة مرداء کہا جاتا
ہے ۔ فتح القدير ۔ ليکن يہاں يہ تعبير يا جﮍاؤ کے معنی ميں ہے يعنی شيشوں کا بنا ہوا يا جﮍا ہوا
محل۔ ملحوظہ:ملکہ سبا بلقيس کے مسلمان ہونے کے بعد کيا ہوا؟قرآن ميں يا کسی صحيح حديث
ميں اس کی تفصيل نہيں ملتی تفسيری روايات ميں يہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا باہم نکاح ہو گيا
تھا ليکن جب قرآن وحديث اس صراحت سے خاموش ہيں تو اس کی بابت خاموشی ہی بہتر ہے۔
وﷲ اعلم بالصواب۔
اهلل ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ﻓَ ِﺮﻳْ ٰﻘ ِﻦ َ ْﳜ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮ َن
َﺎﱒ ٰﺻ ِﻠ ًﺤﺎ َا ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ﺛَ ُﻤ ْﻮ َد َاﺧ ُ ْ

Page 856 of 1441

45

Presented by Ziaraat.Com

يقينا ً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھيجا کہ تم سب ﷲ کی عبادت کرو پھر بھی
وه دو فريق بن کر آپس ميں لﮍنے جھگﮍنے لگے )(١
ٰ
دعوی ہے کہ وه حق
٤٥۔ ١ان سے مراد کافر اور مومن ہيں ،جھگﮍنے کا مطلب ہر فريق کا يہ
پر ہے۔
اهلل ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َ ُﲪ ْﻮ َن 46
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِﻟ َﻢ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن ِاب َّﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ِﺔ ﻗَ ْﺒ َﻞ اﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ ۚ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو َن ٰ ّ َ
آپ نے فرمايا اے ميری قوم کے لوگو! تم نيکی سے پہلے برائی کی جلدی کيوں کر مچا رہے ہو
) (١تم ﷲ ٰ
تعالی سے استغفار کيوں نہيں کرتے تاکہ تم پر رحم کيا جائے۔
٤٦۔ ١يعنی ايمان قبول کرنے کی بجائے ،تم کفر ہی پر کيوں اصرار کر رہے ہو ،جو عذاب کا
باعث ہے۔ عالوه ازيں اپنے عناد و سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم پر عذاب لے آ۔
جس کے جواب ميں حضرت صالح عليہ السالم نے يہ کہا۔
ﻗَﺎﻟُﻮا َّاﻃ َّ ْﲑانَ ﺑ َِﻚ َو ِﺑ َﻤ ْﻦ َّﻣ َﻌ َﻚ ۭ ﻗَﺎ َل ٰ ۗﻃ ُ ُ ْﰼ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ ْﻮ ٌم ﺗُ ْﻔﺘَ ُﻨ ْﻮ َن 47
ِٕ
وه کہنے لگے ہم تيری اور تيرے ساتھيوں کی بد شگونی لے رہے ) (١ہيں؟ آپ نے فرمايا
تمہاری بد شگونی ﷲ کے ہاں ) (٢ہے ،بلکہ تم فتنے ميں پﮍے ہوئے لوگ ہو )(٣
٤٧۔ ١عرب جب کسی کام کا يا سفر کا اراده کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر وه دائيں جانب اڑتا
تو اسے نيک شگون سمجھتے اور وه کام کر گزرتے يا سفر پر روانہ ہو جاتے اور اگر بائيں
جانب اڑتا تو بد شگونی سمجھتے اور اس کام يا سفر سے رک جاتے )فتح القدير( اسالم ميں يہ
بدشگونی اور نيک شگونی جائز نہيں ہے البتہ فال نکالنا جائز ہے
٤٧۔ ٢يعنی اہل ايمان نحوست کا باعث نہيں ہيں جيسا کہ تم سمجھتے ہو بلکہ اس کا اصل سبب
ﷲ ہی کے پاس ہے کيونکہ قضا وتقدير اسی کے اختيار ميں ہے مطلب يہ ہے کہ تمہيں جو
نحوست پہنچی ہے وه ﷲ کی طرف سے ہے اور اس کا سبب تمہارا کفر ہے ۔ فتح القدير
٤٧۔ ٣يا گمراہی ميں ڈھيل دے کر تمہيں آزمايا جا رہا ہے۔
َو َﰷ َن ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ِﺗ ْﺴ َﻌ ُﺔ َر ْﻫﻂٍ ﻳ ُّ ْﻔ ِﺴﺪُ ْو َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ﻳُ ْﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 48
اس شہر ميں نو سردار تھے جو زمين ميں فساد پھيالتے رہتے تھے اور اصالح نہيں کرتے
تھے۔
ﺎﲰ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل ﻟَـ ُﻨ َﺒ ِﻴ ّﺘَـﻨَّ ٗﻪ َو َاﻫ َ ْٗهل ُ َّﰒ ﻟَـﻨَ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ ِﻟ َﻮ ِﻟ ِ ّﻴ ٖﻪ َﻣﺎ ﺷَ ﻬِﺪْ انَ َﻣﻬ ِ َ
ْكل َاﻫ ِ ْٖهل َواِانَّ ﻟ َ ٰﺼ ِﺪﻗُ ْﻮ َن 49
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺗَ َﻘ َ ُ
انہوں نے آپس ميں بﮍی قسميں کھا کر عہد کيا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر
ہم چھاپہ ماريں گے ) (١اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ ديں گے کہ ہم اس کے اہل کی
ہالکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہيں )(٢
٤٩۔ ١يعنی صالح عليہ السالم کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر ديں گے ،يہ قسميں انہوں
نے اس وقت کھائيں ،جب اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح عليہ السالم نے کہا کہ تين دن
کے بعد تم پر عذاب آجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح عليہ السالم
اور ان کے گھر والوں کا صفايا کر ديں۔
٤٩۔ ٢يعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے ہميں اس بات کا علم ہے کہ کون انہيں قتل کر
گيا ہے۔
َو َﻣ َﻜ ُﺮ ْوا َﻣ ْﻜ ًﺮا َّو َﻣ َﻜ ْﺮانَ َﻣ ْﻜ ًﺮا َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن
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انہوں نے مکر )خفيہ تدبير( کيا ) (١اور ہم نے بھی ) (٢اور وه اسے سمجھتے ہی نہ تھے )(٣۔
٥٠۔ ١ان کا مکر يہی تھا کہ انہوں نے باہم حلف اٹھايا کہ رات کی تاريکی ميں اس منصوبہ قتل
کو بروئے کار الئيں اور تين دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح عليہ السالم اور ان کے
گھر والوں کو ٹھکانے لگا ديں۔
ْ
٥٠۔ ٢يعنی ہم نے ان کی اس سازش کا بدلہ ديا اور انہيں ہالک کر ديا۔ اسے بھی َمکَرْ نَا َمکرًا
کے طور پر تعبير کيا گيا۔
٥٠۔ ٣ﷲ کی اس تدبير )مکر( کو سمجھتے ہی نہ تھے۔
ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗﺒَ ُﺔ َﻣ ْﻜ ِﺮ ِ ْﱒ ۙ َاانَّ َد َّﻣ ْﺮﳖٰ ُ ْﻢ َوﻗَ ْﻮ َﻣﻬ ُْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ
51
)اب( ديکھ لے ان کے مکر کا انجام کيسا کچھ ہوا؟ کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو
غارت کر ديا )(١
٥١۔ ١يعنی ہم نے مذکوره  ٩سرداروں کو ہی نہيں ،بلکہ ان کی قوم کو بھی مکمل طور پر ہالک
کر ديا۔ کيونکہ وه قوم ہالکت کے اصل سبب کفر ميں مکمل طور پر ان کے ساتھ شريک تھی
اور گو عملی طور ان کے منصوبہ قتل ميں شريک نہ ہو سکی تھی۔ کيونکہ يہ منصوبہ خفيہ تھا۔
ليکن ان کی منشاء اور دلی آرزو کے عين مطابق تھا اس لئے وه بھی گويا اس مکر ميں شريک
تھی جو  ٩افراد نے حضرت صالح عليہ السالم اور ان کے اہل کے خالف تيار کيا تھا۔ اس لئے
پوری قوم ہی ہالکت کی مستحق قرار پائی۔
ﻓَ ِﺘ ْ َ
كل ﺑُ ُﻴ ْﻮﲥُ ُ ْﻢ ﺧَﺎ ِوﻳ َ ًﺔ ِﺑ َﻤﺎ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 52
يہ ہيں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجﮍے پﮍے ہيں ،جو لوگ علم رکھتے ہيں
ان کے لئے اس ميں بﮍی نشانی ہے۔
َو َا ْ َﳒ ْﻴﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن 53
ہم نے ان کو جو ايمان الئے تھے اور پرہيزگار تھے بال بال بچاليا۔
ﴫ ْو َن 54
َوﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ َااتَ ْ ﺗ ُْﻮ َن اﻟْ َﻔﺎ ِﺣﺸَ َﺔ َو َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
اور لوط کا )ذکر کر( جبکہ ) (١اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود ديکھنے بھالنے کے پھر
بھی تم بدکاری کر رہے ہو )(٢
٥٤۔ ١يعنی لوط عليہ السالم کا قصہ ياد کرو ،جب لوط عليہ السالم نے کہا يہ قوم عموريہ اور
سدوم بستيوں ميں رہائش پذير تھی۔
٥٤۔ ٢يعنی يہ جاننے کے باوجود کہ يہ بےحيائی کا کام ہے۔ يہ بصارت قلب ہے۔ اور اگر
بصارت ظاہری يعنی آنکھوں سے ديکھنا مراد ہو تو معنی ہونگے کہ نظروں کے سامنے يہ کام
کرتے ہو ،يعنی تمہاری سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ چھپنے کا تکلف بھی نہيں کرتے
ہو۔
55
َاﯨﻨَّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺘ ْﺎﺗ ُْﻮ َن ّ ِاﻟﺮ َﺟﺎ َل ﺷَ ﻬ َْﻮ ًة ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ۭ ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ ْﻮ ٌم َ ْﲡـﻬَﻠُ ْﻮ َن
ِٕ
يہ کيا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ ) (١حق يہ ہے
کہ تم بﮍی ہی نادانی کر رہے ہو )(٢
٥٥۔ ١يہ تکرار توبيخ کے لئے ہے کہ يہ بےحيائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر
مردوں سے غير فطری شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو۔
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٥٥۔ ٢يا اس کی حرمت سے يا اس معصيت کی سزا سے تم بےخبر ہو۔ ورنہ شايد يہ کام نہ
کرتے۔
56
ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن َﺟ َﻮ َاب ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ َا ْن ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮٓا ٰا َل ﻟُ ْﻮ ٍط ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ِﺘ ُ ْﲂ ۚ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُاانَ ٌس ﻳ َّ َﺘ َﻄﻬَّ ُﺮ ْو َن
قوم کا جواب بجز اس کہنے کہ اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو ،يہ
تو بﮍے پاکباز بن رہے ہيں )(١
٥٦۔ ١بطور طنز اور استہزاء کے کہا۔
57
ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َاﻫ َ ٗ ْٓهل ِا َّﻻ ا ْﻣ َﺮ َاﺗَ ٗﻪ ۡ ﻗَﺪَّ ْرﳖٰ َﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪﻳْ َﻦ
پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بيوی کے سب کو بچا ليا ،اس کا اندازه تو باقی
ره جانے والوں ميں ہم لگا ہی چکے تھے )(١۔
ٰ
٥٧۔ ١يعنی پہلے ہی اس کی بابت يہ اندازه يعنی تقدير الہی ميں تھا وه انہی پيچھے ره جانے
والوں ميں ہوگی جو عذاب سے دو چار ہونگے۔

َو َا ْﻣ َﻄ ْﺮانَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َّﻣ َﻄ ًﺮا ۚ ﻓَ َﺴﺎۗ َء َﻣ َﻄ ُﺮ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺬ ِرْﻳ َﻦ ۧ 58
اور ان پر ايک )خاص قسم کی( بارش برسادی ) (١پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش
ہوئی۔ )(٢
٥٨۔ ١ان پر عذاب آيا ،اس کی تفصيل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستيوں کو الٹ ديا گيا اور
کھنگرو کی بارش ہوئی۔
۵٨۔ ٢يعنی جنہيں پيغمبروں کے ذريعے سے ڈرايا گيا اور ان پر حجت قائم کر دی گئی ليکن وه
تکذيب وانکار سے باز نہيں آئے ۔
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۭ 59

ُﻗﻞِ اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َو َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَ ٰﲇ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ْاﺻ َﻄ ٰﻔﻰ ۭ ٰا ۗ ٰ ّ ُهلل ﺧ ْ ٌَﲑ َا َّﻣﺎ ﻳ ْ ِ
تو کہہ دے کہ تمام تعريف ﷲ ہی کے لئے ہے اور اس کے برگزيده بندوں پر سالم ہے ) (١کيا
ﷲ ٰ
تعالی بہتر ہے يا وه جنہيں يہ لوگ شريک ٹھہرا رہے ہيں۔ )(٢
٥٩۔١جن کو ﷲ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لئے چنا تاکہ لوگ صرف ايک ﷲ کی
عبادت کريں۔
۵٩۔ ٢يہ استفہام تقريری ہے يعنی ﷲ ہی کی عبادت بہتر ہے کيونکہ جب خالق رازق اور مالک
يہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کيوں کر ہو سکتا ہے جو نہ کسی چيز کا خالق ہے نہ
رازق اور مالک خير اگرچہ تفضيل کا صيغہ ہے ليکن يہاں تفضيل کے معنی ميں نہيں ہے
مطلق بہتر کے معنی ميں ہے اس ليے کہ معبودان باطلہ ميں تو سرے سے کوئی خير ہے ہی
نہيں ۔

پاره 20
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ۚ ﻓَ َﺎﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ َﺣﺪَ اۗﯨ َﻖ َذ َات ﲠَ ْ َﺠ ٍﺔ ۚ َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ َا ْن ﺗُ ْۢﻨ ِﺒ ُﺘ ْﻮا َﴭ ََـﺮﻫَﺎ ۭ َء ِا ٰ ٌهل َّﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ﻗَ ْﻮ ٌم
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َا ْﻧ َﺰ َل ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
َا َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ َّ
ِٕ

ﻳ َّ ْﻌ ِﺪﻟُ ْﻮ َن ۭ 60

Page 859 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

بھال بتاؤ؟ کہ آسمانوں کو اور زمين کو کس نے پيدا کيا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر
اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے،
) (١کيا ﷲ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ ) (٢بلکہ يہ لوگ ہٹ جاتے ہيں )) (٣سيدھی راه
سے(۔
٠ ٦۔١يہاں سے پچھلے جملے کی تشريح اور اس کے دالئل دئيے جا رہے ہيں کہ وہی ﷲ
پيدائش ،رزق اور تدبير وغيره ميں متفرد ہے۔ کوئی اسکا شريک نہيں ہے۔ فرمايا آسمانوں کو
اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے واال ،ان ميں درخشاں کواکب ،روشن ستارے اور
گردش کرنے والے افالک بنانے واال اسی طرح زمين اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے
ذريعے سے بارونق باغات اگانے واال کون ہے؟ کيا تم ميں سے کوئی ايسا ہے جو زمين سے
درخت ہی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب ميں مشرکين بھی کہتے اور اعتراف کرتے تھے
کہ يہ سب کچھ کرنے واال ﷲ ٰ
)ولَ ِٕٮ ْن َسا َ ْلتَھُ ْم
تعالی ہے ،جيسا کہ قرآن ميں دوسرے مقام پر ہے۔ َ
ض ِم ْن ۢ◌ بَ ْع ِد َموْ تِھَا لَيَقُوْ لُ ﱠن ٰ ّ
ﷲُ ۭ◌ قُ ِل ْال َح ْم ُد ِ ٰ ّ ِ ۭ◌ بَلْ اَ ْكثَ ُرھُ ْم
ﱠم ْن نﱠ ﱠز َل ِمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء َما ۗ◌ ًء فَاَحْ يَا بِ ِه ْاالَرْ َ
َال يَ ْعقِلُوْ نَ ( 29۔ العنکبوت(63:
٠ ٦۔ ٢يعنی ان سب حقيقتوں کے باوجود کيا ﷲ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ايسی ہے ،جو
عبادت کے الئق ہو؟ يا جس نے ان ميں سے کسی چيز کو پيدا کيا ہو؟ يعنی کوئی ايسا نہيں جس
نے کچھ بنايا ہو يا عبادت کے الئق ہو۔ امن کا ان آيات ميں مفہوم يہ ہے کہ کيا وه ذات جو ان
تمام چيزوں کو بنانے والی ہے۔ اس شخص کی طرح ہے جو ان ميں سے کسی چيز پر قادر
نہيں؟ )ابن کثير(
٠ ٦۔ ٣اس کا دوسرا ترجمہ ہے کہ وه لوگ ﷲ کا ہمسر اور نظير ٹھہراتے ہيں۔
اﳼ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ْﻳ ِﻦ َﺣﺎﺟِ ًﺰا َۭء ِا ٰ ٌهل َّﻣ َﻊ ٰ ّ ِ

اهلل ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۭ 61
َا َّﻣ ْﻦ َﺟ َﻌ َﻞ ْ َاﻻ ْر َض ﻗَ َﺮ ًارا َّو َﺟ َﻌ َﻞ ِﺧ ٰﻠﻠَﻬَﺎ ٓ َاﳖْ ٰ ًﺮا َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَﻬَﺎ َر َو ِ َ
کيا وه جس نے زمين کو قرار گاه بنايا ) (١اور اس کے درميان نہريں جاری کر ديں اور اس کے
لئے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درميان روک بنا دی ) (٢کيا ﷲ کے ساتھ اور کوئی معبود
بھی ہے؟ بلکہ ان ميں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہيں۔
٦١۔ ١يعنی ساکن اور ثابت ،نہ ہلتی ہے ،نہ ڈولتی ہے اگر ايسا نہ ہوتا تو زمين پر رہنا ممکن ہی
نہ ہوتا زمين پر بﮍے بﮍے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمين کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے
سے روکنا ہی ہے۔
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ٰ
ٰ
ٌ
َ
َ
٦١۔ ٢اس کی تشريح کے لئے ديکھيں ) َوھُ َو ال ِذيْ َم َر َج البَحْ َري ِْن ھذا عَذبٌ ف َرات ﱠوھذا ِمل ٌح ا َجا ٌج
ۚ◌ َو َج َع َل بَ ْينَھُ َما بَرْ زَ ًخا ﱠو ِحجْ رًا ﱠمحْ جُوْ رً ا( 25۔ الفرقان (53:کا حاشيہ۔
اﻟﺴ ْ ۗﻮ َء َو َ ْﳚ َﻌﻠُ ُ ْﲂ ُﺧﻠَـ َﻔﺎۗ َء ْ َاﻻ ْر ِض َۭء ِا ٰ ٌهل َّﻣ َﻊ ٰ ّ ِ

اهلل ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ۭ 62
َا َّﻣ ْﻦ ُّ ِﳚ ْﻴ ُﺐ اﻟْ ُﻤﻀْ َﻄ َّﺮ ِا َذا َدﻋَﺎ ُﻩ َوﻳَ ْﻜ ِﺸ ُﻒ ُّ
بے کس کی پکار کو جب کہ وه پکارے ،کون قبول کر کے سختی کو دور کر ديتا ہے ) (١اور
تمہيں زمين کا خليفہ بنانا ہے ) (٢کيا ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصيحت و
عبرت حاصل کرتے ہو۔
٦٢۔ ١يعنی وہی ﷲ ہے جسے سختی کے وقت پکارا جاتا اور مصيبتوں کے وقت جس سے
اميديں وابستہ کی جاتی ہيں اس کی طرف رجوع کرتا اور برائی کو وہی دور کرتا ہے۔ مزيد
مالحظہ ہو سورة اال سراء۔  ٦٧سوره النمل۔٥٣
٦٢۔ ٢يعنی ايک امت کے بعد دوسری ،ايک قوم کے بعد دوسری قوم اور ايک نسل کے بعد
دوسری نسل پيدا کرنا ہے۔ ورنہ اگر وه سب کو ايک ہی وقت ميں وجود بخش ديتا تو زمين تنگ
ہونے کا شکوه کرتی معيشت ميں بھی دشوارياں پيدا ہوتيں اور سب کو ايک دوسرے کی ٹانگ
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کھنچنے ميں ہی مصروف و سرگرداں رہتے۔ يعنی يکے بعد ديگرے انسانوں کو پيدا کرنا اور
ايک کو دوسرے کا جانشين بنانا ،يہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔
ُﴩا ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ْي َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۭ َء ِا ٰ ٌهل َّﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۭ 63

اهلل َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
اهلل ۭ ﺗَ ٰﻌ َﲆ ٰ ّ ُ
َا َّﻣ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ ِ ْﰲ ُﻇﻠُ ٰﻤ ِﺖ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ّ ِاﻟﺮﻳٰ َﺢ ﺑ ْ ً
کيا وه جو تمہيں خشکی اور تری کی تاريکيوں ميں راه دکھاتا ہے ) (١اور جو اپنی رحمت سے
پہلے ہی خوشخبرياں دينے والی ہوائيں چالتا ہے ) (٢کيا ﷲ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے
جنہيں يہ شريک کرتے ہيں ان سب سے ﷲ بلند و باال تر ہے۔
٦٣۔ ١يعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے واال کون ہے؟ جن سے تم تاريکيوں
ميں راه پاتے ہو ،پہاڑوں اور واديوں کا پيدا کرنے واال کون ہے جو ايک دوسرے کے لئے
سرحدوں کا کام بھی ديتے ہيں اور راستوں کی نشان دہی کا بھی۔
٦٣۔ ٢يعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائيں ،جو بارش کی خوشخبری ہی نہيں ہوتيں ،بلکہ ان سے
خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں ميں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َء ِا ٰ ٌهل َّﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ُﻗ ْﻞ ﻫَﺎﺗ ُْﻮا ﺑُ ْﺮﻫَﺎﻧَ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 64
َا َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒﺪَ ؤُا اﻟْ َﺨﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺮ ُزﻗُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
کيا وه جو مخلوق کی اول دفعہ پيدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا ) (١اور جو تمہيں آسمان
اور زمين سے روزياں دے رہا ہے ) (٢کيا ﷲ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے کہہ ديجئے کہ اگر
سچے ہو تو اپنی دليل الؤ۔
٦٤۔ ١يعنی قيامت والے دن تمہيں دوباره زندگی عطا فرمائے گا۔
٦٤۔ ٢يعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر ،زمين سے اس کے چھپے خزانے )غلہ جات اور
ميوے( پيدا فرماتا ہے اور يوں آسمان و زمين کی برکتوں کو کھول ديتا ہے۔
اهلل ۭ َو َﻣﺎ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن َا َّاي َن ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن 65
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺐ ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ َّﻻ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
کہہ ديجئے کہ آسمان والوں ميں سے زمين والوں ميں سے سوائے ﷲ کے کوئی غيب نہيں
جانتا ) (١انہيں تو يہ بھی نہيں معلوم کہ کب اٹھ کھﮍے کئے جائيں گے۔
٦٥۔ ١يعنی جس طرح مذکوره معامالت ميں ﷲ ٰ
تعالی اکيال ہے ،اس کا کوئی شريک نہيں۔ اسی
طرح غيب کے علم ميں بھی وه متفرد ہے۔ اس کے سوا کوئی عالم الغيب نہيں۔ نبيوں اور
رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا ﷲ ٰ
تعالی وحی اور الہام کے ذريعے سے انہيں بتال ديتا
ہے اور جو علم کسی کے بتالنے سے حاصل ہو ،اس کے عالم کو عالم الغيب نہيں کہا جاتا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہيں کہ جو شخص يہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم آئنده کل
پيش آنے والے حاالت کا علم رکھتے ہيں ،اس نے ﷲ پر بہت بﮍا بہتان باندھا اس لئے کہ وه تو
فرما رہا ہے کہ آسمان و زمين ميں غيب کا علم صرف ﷲ کو ہے ' )صحيح بخاری( حضرت
قتاده فرماتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ستارے تين مقاصد کے ليے بنائے ہيں۔ آسمان کی زينت،
رہنمائی کا ذريعہ اور شيطان کو سنگسار کرنا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی کے احکام سے بےخبر لوگوں نے
ان سے غيب کا علم حاصل کرنے )کہانت( کا ڈھونگ رچا ليا ہے۔ مثال کہتے ہيں جو فالں فالں
ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو يہ يہ ہوگا فالں فالں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ايسا
ايسا ہوگا ۔ فالں فالں ستارے کے وقت پيدا ہوگا تو ايسا ايسا ہوگا وغيره وغيره۔ يہ سب
ڈھکوسلے ہيں۔ ان کے قياسات کے خالف اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ستاروں ،پرندوں اور جانورں سے
غيب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ ﷲ کا فيصلہ تو يہ ہے کہ آسمان و زمين ميں
ﷲ کے سوا کوئی غيب نہيں جانتا۔ )ابن کثير(
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ﺑَﻞِ ا ٰ ّد َركَ ِﻋﻠْ ُﻤﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۣ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺷَ ٍّﻚ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ڹ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ِ ّﻣﳯْ َﺎ َ ُﲻ ْﻮ َن ۧ 66

بلکہ آخرت کے بارے ميں ان کا علم ختم ہو چکا ہے (١) ،بلکہ يہ اس کی طرف سے شک ميں
ہيں۔ بلکہ يہ اس سے اندھے ہيں )(٢۔
) (١يعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َء ِا َذا ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ ٰﺮ ًاب َّو ٰا َابۗ ُؤانَ ٓ َاﯨﻨَّﺎ ﻟ َ ُﻤ ْﺨ َﺮ ُﺟ ْﻮ َن 67
ِٕ
کافروں نے کہا کہ کيا جب ہم مٹی ہوجائيں گے اور ہمارے باپ دادا بھی۔ کيا ہم پھر نکالے جائيں
گے۔
ﻟَﻘَﺪْ ُو ِﻋﺪْ انَ ﻫ َٰﺬا َ ْﳓ ُﻦ َو ٰا َابۗ ُؤانَ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۙ ِا ْن ﻫ َٰﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 68
ہم اور ہمارے باپ دادوں کو بہت پہلے سے يہ وعدے ديئے جاتے رہے۔ کچھ نہيں يہ تو صرف
اگلوں کے افسانے ہيں )(١۔
٦٨۔ ١يعنی اس ميں حقيقت کوئی نہيں ،بس ايک دوسرے سے سن کر يہ کہتے چلے آ رہے ہيں۔
ُﻗ ْﻞ ِﺳ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 69
کہہ ديجئے کہ زمين ميں چل پھر کر ذرا ديکھو تو سہی کہ گنہگاروں کا کيسا انجام ہوا )ا(
) (١يہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو ديکھو کہ کيا ان پر ﷲ کا عذاب
نہيں آيا؟ جو پيغمبروں کی صداقت کی دليل ہے۔ اسی طرح قيامت اور اس زندگی کے بارے ميں
بھی ہمارے رسول جو کہتے ہيں ،يقينا سچ ہے۔
َو َﻻ َ ْﲢ َﺰ ْن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِ ْﰲ ﺿَ ْﻴ ٍﻖ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن 70
آپ ان کے بارے ميں غم نہ کريں اور ان کے داؤں گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ﻫ َٰﺬا اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 71
کہتے ہيں کہ يہ وعده کب ہے اگر سچے ہو تو بتال دو۔
ُﻗ ْﻞ ﻋ ٰ َٓﴗ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن َر ِد َف ﻟَ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌ ُﺾ َّ ِاذل ْي ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن 72
جواب ديجئے! کہ شايد بعض وه چيزيں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قريب
ہوگئی ہوں )(١
٧٢۔ ١اس سے مراد جنگ بدر کا وه عذاب ہے جو قتل اور اسيری کی شکل ميں کافروں کو
پہنچايا يا عذاب قبر ہے َر ِدفَ  ،قرب کے معنی ميں ہے ،جيسے سواری کی عقبی نشست پر
بيٹھنے والے کو رديف کہا جاتا ہے۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ َ ُذل ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 73
يقينا ً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بﮍے ہی فضل واال ہے ليکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہيں
)(١
٧٣۔ ١يعنی عذاب ميں تاخير ،يہ بھی ﷲ کے فضل و کرم کا ايک حصہ ہے ،ليکن لوگ پھر بھی
اس سے انکار کر کے ناشکری کرتے ہيں۔
َوا َِّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟ َ َﻴ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗُ ِﻜ ُّﻦ ُﺻﺪُ ْو ُر ُ ْﱒ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن
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بيشک آپ کا رب ان چيزوں کو بھی جانتا ہے جنہيں ان کے سينے چھپا رہے ہيں اور جنہيں
ظاہر کر رہے ہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 75
َو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ﻏَﺎۗﯨِٕ َﺒ ٍﺔ ِﰲ َّ
آسمان اور زمين کی کوئی پوشيده چيز بھی ايسی نہيں جو روشن اور کھلی کتاب ميں نہ ہو )(١
٧٥۔ ١اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان ہی غائب چيزوں ميں اس عذاب کا علم بھی ہے جس
کے لئے يہ کفار جلدی مچاتے ہيں ليکن اس کا وقت بھی ﷲ نے لوح محفوظ ميں لکھ رکھا ہے
جسے صرف وہی جانتا ہے اور جب وه وقت آ جاتا ہے جو اس نے کسی قوم کی تباہی کے لئے
لکھ رکھا ہے ،تو پھر اسے تباه کر ديتا ہے۔ يہ مقرره وقت آنے سے پہلے جلدی کيوں کرتے
ہيں؟
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ اَ ْﻛ َ َﱶ َّ ِاذل ْي ُ ْﱒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 76
ِا َّن ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﻳ َ ُﻘ ُّﺺ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
يقينا ً يہ قرآن بنی اسرائيل کے سامنے ان اکثر چيزوں کا بيان کر رہا جن ميں يہ اختالف کرتے
ہيں )(١
ٰ
نصاری مختلف فرقوں اور گروہوں ميں بٹ گئے تھے۔ ان کے
٧٦۔ ١اہل کتاب يعنی يہود و
عيسی عليہ السالم کی توہين کرتے تھے
عقائد بھی ايک دوسرے سے مختلف تھے۔ يہود حضرت
ٰ
اور عيسائی ان کی شان ميں غلو۔ ح ٰتی کہ انہيں ،ﷲ يا ﷲ کا بيٹا قرار دے ديا۔ قرآن کريم نے ان
کے حوالے سے ايسی باتيں بيان فرمائيں ،جن سے حق واضح ہو جاتا ہے اور اگر وه قرآن کے
بيان کرده حقائق کو مان ليں تو ان کے عقائدی اختالف اور تفريق و انتشار کم ہو سکتا ہے۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَﻬُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 77
اور يہ قرآن ايمان والوں کے لئے يقينا ً ہدايت اور رحمت ہے )(١
٧٧۔  ١مومنوں کا اختصاص اس لئے کہ وہی قرآن سے فيض ياب ہوتے ہيں۔ انہيں ميں وه بنی
اسرائيل بھی ہيں جو ايمان لے آئے تھے۔
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِ ُﲝ ْ ِﳬ ٖﻪ ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 78ڌ
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻳ َ ْﻘ ِ ْ
آپ کا رب ان کے درميان اپنے حکم سے سب فيصلے کر دے گا ) (١وه بﮍا ہی غالب اور دانا
ہے۔
٧٨۔ ١يعنی قيامت ميں ان کے اختالفات کا فيصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور
اس کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا يا انہوں نے اپنی کتابوں ميں جو تعريفيں کی ہيں،
دنيا ميں ہی ان کا پرده چاک کر کے ان کے درميان فيصلہ فرما دے گا۔
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﻓَﺘَ َﻮ َّ ْ
اهلل ۭ ِاﻧ ََّﻚ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ 79
پس آپ يقينا ً ﷲ ہی پر بھروسہ رکھئے ،يقينا ً آپ سچے اور کھلے دين پر ہيں )(١
٧٩۔ ١يعنی اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر ديں اور اسی پر اعتماد کريں ،وہی آپ کا مددگار ہے۔
اﻟﺼ َّﻢ ادلُّ ﻋَﺎۗ َء ِا َذا َوﻟ َّ ْﻮا ُﻣﺪْ ِﺑ ِﺮ ْﻳ َﻦ 80
ِاﻧ ََّﻚ َﻻ ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ َو َﻻﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ ُّ
بيشک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہيں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہيں ) (١جبکہ پيٹھ
پھيرے روگرداں جا رہے ہوں۔
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٨٠۔ ١يہ ان کافروں کی پروا نہ کرنے اور صرف ﷲ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ ہے
کہ يہ لوگ مرده ہيں جو کسی کی بات سن کر فائده نہيں اٹھا سکتے يا بہرے ہيں جو سنتے ہيں
نہ سمجھتے ہيں اور نہ راه ياب ہونے والے ہيں۔ گويا کافروں کو مردوں سے تشبيہ دی جن ميں
حس ہوتی ہے نہ عقل اور بہروں سے ،جو وعظ و نصيحت سنتے ہيں نہ دعوت الی ﷲ قبول
کرتے ہيں۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﲠِ ٰ ِﺪي اﻟْ ُﻌ ْﻤ ِﻰ َﻋ ْﻦ ﺿَ ٰﻠﻠَﳤِ ِ ْﻢ ۭ ِا ْن ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 81
اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہيں ) (١آپ تو صرف انہيں
سنا سکتے ہيں جو ہماری آيتوں پر ايمان الئے ہيں پھر وه فرمانبردار ہو جاتے ہيں۔
٨١۔ ١يعنی جن کو ﷲ ٰ
تعالی حق سے اندھا کر دے ،آپ ان کی اس طرح رہنمائی نہيں فرما
سکتے جو انہيں مطلوب يعنی ايمان تک پہنچا دے۔

َوِا َذا َوﻗَ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َاﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َداۗﺑ َّ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ﺗُ َ ِ ّﳫ ُﻤﻬ ُْﻢ ۙ َا َّن اﻟﻨَّ َﺎس َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َﻻ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن ۧ 82
جب ان کے اوپر عذاب کا وعده ثابت ہو جائے گا (١) ،ہم زمين سے ان کے لئے ايک جانور
نکاليں گے جو ان سے باتيں کرتا ہوگا ) (٢کہ لوگ ہماری آيتوں پر يقين نہيں کرتے تھے۔
٨٢۔ ١يعنی جب نيکی کا حکم دينے واال اور برائی سے روکنے واال نہيں ره جائے گا۔
٨٢۔ ٢يہ وہی ہے جو قرب قيامت کی عالمات ميں سے ہے جيسا کہ حديث ميں ہے۔ نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے فرمايا ' قيامت اس وقت تک قائم نہيں ہوگی جب تک تم دس نشانياں نہ ديکھ لو ،ان
ميں ايک جانور نکلنا ہے۔ )صحيح بخاری( دوسری روايت ميں ہے ' سب سے پہلی نشانی جو
ظاہر ہوگی ،وه ہے سورج کا مشرق کی بجائے ،مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت
جانور کا نکلنا۔ ان دونوں ميں سے جو پہلے ظاہر ہوگی ،دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو
جائے گی )صحيح بخاری(
ﴩ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ ﻓَ ْﻮ ًﺟﺎ ِ ّﻣ َّﻤ ْﻦ ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬ ُب ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻳُ ْﻮ َزﻋ ُْﻮ َن 83
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳓ ُ ُ
اور جس دن ہم ہر امت ميں سے ان لوگوں کے گروه کو جو ہماری آيتوں کو جھٹالتے تھے گھير
گھار کر الئيں گے پھر وه سب کے سب الگ کر ديئے جائيں گے )(١
٨٣۔ ١يا قسم قسم کر ديئے جائيں گے۔ يعنی زانيوں کا ٹولہ ،شرابيوں کا ٹولہ وغيره۔ يا يہ معنی
ہيں کہ ان کو روکا جائے گا۔ يعنی ان کو اِدھر اُدھر اور آگے پيچھے ہونے سے روکا جائے گا
اور سب کو ترتيب وار ال کر جہنم ميں پھينک ديا جائے گا۔
َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا َﺟﺎۗ ُء ْو ﻗَﺎ َل اَ َﻛ َّﺬﺑْ ُ ْﱲ ِ ٰابﻳٰ ِ ْﱵ َوﻟ َ ْﻢ ُ ِﲢ ْﻴ ُﻄ ْﻮا ﲠِ َﺎ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ َا َّﻣﺎ َذا ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 84
جب سب کے سب آپہنچيں گے تو ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا کہ تم نے ميری آيتوں کو باوجوديکہ
تمہيں ان کا پورا علم نہ تھا کيوں جھٹاليا؟ ) (١اور يہ بھی بتالؤ کہ تم کيا کرتے رہے؟ )(٢
٨٤۔ ١يعنی تم نے ميری توحيد اور دعوت کے دالئل سمجھنے کی کوشش ہی نہيں کہ اور اس
کے بغير ہی ميری آيتوں کو جھٹالتے رہے۔
٨٤۔ ٢جس کی وجہ سے تمہيں ميری باتوں پر غور کرنے کا موقع ہی نہيں مال۔
َو َوﻗَ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ ْﻮ َن 85
بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کيا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وه کچھ بول نہ سکيں گے
)(١

Page 864 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٨٥۔ ١يعنی ان کے پاس کوئی عذر نہيں ہوگا کہ جسے وه پيش کر سکيں۔ يا قيامت کی ہولناکيوں
کی وجہ سے بولنے کی قدرت سے ہی محروم ہونگے اور بعض کے نزديک يہ اس وقت کی
کيفيت کا بيان ہے جب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔
ﴫا ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 86
َاﻟَ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َاانَّ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﻟﻴ َْﺴ ُﻜﻨُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ُﻣ ْﺒ ِ ً
کيا وه ديکھ نہيں رہے ہيں کہ ہم نے رات کو اس لئے بنايا ہے کہ وه اس ميں آرام حاصل کرليں
اور دن کو ہم نے دکھالنے واال بنايا ہے ) (١يقينا ً اس ميں ان لوگوں کے لئے نشانياں ہيں جو
ايمان و يقين رکھتے ہيں۔
٨٦۔ ١تاکہ وه اس ميں کسب معاش کے لئے دوڑ دھوپ کر سکيں۔
اهلل ۭ َو ُ ٌّ
ﰻ َاﺗَ ْﻮ ُﻩ ٰد ِﺧ ِﺮ ْﻳ َﻦ 87
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
َو ﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﻨ َﻔﺦُ ِﰲ ُّ
اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻓَ َﻔ ِﺰ َع َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
جس دن صور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمين والے گھبرا اٹھيں گے
) (١مگر جسے ﷲ ٰ
تعالی چاہے ) (٢اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے
حاضر ہونگے۔
٨٧۔ ١صور سے مراد وہی قرن ہے جس ميں اسرائيل عليہ السالم ﷲ کے حکم سے پھونک
ماريں گے پہلی پھونک ميں ساری دنيا گھبرا کر بےہوش اور دوسری پھونک ميں موت سے ہم
کنار ہو جائے گی اور تيسری پھونک ميں سب لوگ قبروں سے زنده ہو کر اٹھ کھﮍے ہونگے
جس سے سب لوگ ميدان محشر ميں اکھٹے ہو جائيں گے۔ يہاں کون سا نفحہ مراد ہے؟ امام ابن
کثير کے نزديک يہ پہال نفحہ اور امام شوکانی کے نزديک تيسرا نفحہ ہے جب لوگ قبروں سے
اٹھيں گے۔
٨٧۔ ٢يہ مشتث ٰنی لوگ کون ہونگے۔ بعض کے نزديک انبياء و شہدا ،بعض کے نزديک فرشتے
اور بعض کے نزديک سب اہل ايمان ہيں۔ امام شوکانی فرماتے ہيں کہ ممکن ہے کہ تمام
مذکورين ہی اس ميں شامل ہوں کيونکہ اہل ايمان حقيقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔
اﻟﺴ َﺤ ِﺎب ۭ ُﺻ ْﻨ َﻊ ٰ ّ ِ
اهلل َّ ِاذل ْ ٓي َاﺗْ َﻘ َﻦ ُ َّ
ﳾ ٍء ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 88
ﰻ َْ
ﱓ ﺗَ ُﻤ ُّــﺮ َﻣ َّﺮ َّ
َوﺗَ َﺮى اﻟْﺠِ َﺒﺎ َل َ ْﲢ َﺴـﳢُ َﺎ َﺟﺎ ِﻣﺪَ ًة َّو ِ َ
اور پہاڑوں کو ديکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خيال کرتے ہيں ليکن وه بھی بادل کی طرح اڑتے
پھريں گے ) (١يہ ہے صنعت ﷲ کی جس نے ہرچيز کو مضبوط بنايا ہے ) (٢جو کچھ تم کرتے
ہو اس سے وه باخبر ہے۔
٨٨۔ ١يہ قيامت والے دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہوں پر نہيں رہيں گے بلکہ بادلوں کی طرح چليں
گے اور اڑيں گے۔
٨٨۔ ٢يعنی يہ ﷲ کی عظيم قدرت سے ہوگا جس نے ہرچيز کو مضبوط بنايا ہے۔ ليکن وه ان
مضبوط چيزوں کو بھی روئی کے گالوں کی طرح کر دينے پر قادر ہے۔
َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِابﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ ﻓَ َ ٗهل ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ۚ َو ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ َﺰعٍ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮ َن 89
ِٕ
جو لوگ نيک عمل الئيں گے انہيں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وه اس دن گھبراہٹ سے
بےخوف ہوں گے )(١
٨٩۔ ١يعنی حقيقی اور بﮍی گھبراہٹ سے وه محفوظ ہوں گے۔
َو َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِاب َّﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ِﺔ ﻓَ ُﻜﺒَّ ْﺖ ُو ُﺟ ْﻮ ُﻫﻬ ُْﻢ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ ﻫ َْﻞ ُ ْﲡ َﺰ ْو َن ِا َّﻻ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
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اور جو برائی لے کر آئيں گے وه اوندھے منہ آگ ميں جھونک ديئے جائيں گے۔ صرف وہی
بدلہ ديئے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن َا ْﻋ ُﺒﺪَ َر َّب ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﺒ ْ َدل ِة َّ ِاذل ْي َﺣ َّﺮ َﻣﻬَﺎ َو َ ٗهل ُ ُّ

ﳾ ٍء ۡ َّو ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 91
ﰻ َْ
مجھے تو بس يہی حکم ديا گيا ہے کہ ميں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس
نے اسے حرمت واال بنايا ہے ) (١جس کی ملکيت ہرچيز ہے اور مجھے بھی فرمايا گيا ہے کہ
ميں فرماں برداروں ميں ہو جاؤں۔
٩١۔ ١اس سے مراد مکہ شہر ہے اس کا بطور خاص اس لئے ذکر کيا ہے کہ اسی ميں خانہ
کعبہ ہے اور يہی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی سب سے زياده محبوب تھا ' حرمت واال
' کا مطلب ہے اس ميں خون ريزی کرنا ،ظلم کرنا ،شکار کرنا درخت کاٹنا ح ٰتّی کہ کانٹا توڑنا
بھی منع ہے )بخاری کتاب الجنائز(
َو َا ْن َاﺗْﻠُ َﻮا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﳞَ ْ َﺘ ِﺪ ْي ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﺿَ َّﻞ ﻓَ ُﻘ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ ِﺬ ِرْﻳ َﻦ 92
اور ميں قرآن کی تالوت کرتا رہوں ،جو راه راست پر آجائے وه اپنے نفع کے لئے راه راست پر
آئے گا۔ اور جو بہک جائے تو کہہ ديجئے! کہ ميں صرف ہوشيار کرنے والوں ميں سے ہوں
)(١۔
٩٢۔ ١يعنی ميرا کام صرف تبليغ ہے۔ ميری دعوت و تبليغ سے مسلمان ہو جائے گا ،اس ميں
اسی کا فائده ہے کہ ﷲ کے عذاب سے بچ جائے گا ،اور جو ميری دعوت کو نہيں مانے گا ،تو
ميرا کيا؟ ﷲ ٰ
تعالی خود ہی اس سے حساب لے لے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا مزه چکھائے
گا۔

َوﻗُﻞِ اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َﺳ ُ ِﲑﻳْ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ﻓَﺘَ ْﻌ ِﺮﻓُ ْﻮﳖَ َﺎ ۭ َو َﻣﺎ َرﺑ ُّ َﻚ ِﺑﻐَﺎ ِﻓﻞٍ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۧ 93
کہہ ديجئے کہ تمام تعريفيں ﷲ ہی کو سزاوار ہيں ) (١وه عنقريب اپنی نشانياں دکھائے گا جنہيں
تم )خود( پہچان لو گے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہيں )(٢۔
٩٣۔ ١کہ جو کسی کو اس وقت تک عذاب نہيں ديتا جب تک دليل قائم نہيں کر ديتا۔
٩٣۔ ٢ہم انہيں آفاق وانفس ميں اپنی نشانياں دکھالئيں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے اگر
زندگی ميں يہ نشانياں ديکھ کر ايمان نہيں التے تو موت کے وقت تو ان نشانيوں کو ديکھ کر
ضرور پہچان ليتے ہيں۔ ليکن اس وقت کی معرفت کوئی فائده نہيں پہنچاتی ،اس لئے کہ اس وقت
ايمان مقبول نہيں۔
٩٣۔ ٢بلکہ ہرچيز کو وه ديکھ رہا ہے۔ اس ميں کافروں کے لئے ترہيب شديد اور تہديد عظيم ہے۔

سورة القصص
)سورة القصص ۔ سوره نمبر  ٢٨۔ تعداد آيات (٨٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
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شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﻃ ۗﺴ ّۗﻢ
طسم

Ǻ

ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ Ą
يہ آيتيں ہيں روشن کتاب کی۔
ﻧ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻧ َّ َﺒ ِﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن Ǽ
موسی اور فرعوں کا صحيح واقعہ بيان کرتے ہيں ان لوگوں کے لئے جو
ہم آپ کے سامنے
ٰ
ايمان رکھتے ہيں )(١
ٰ
٣۔ ١يہ واقعہ اس بات کی دليل ہے کہ آپ ﷲ کے پيغمبر ہيں کيونکہ وحی الہی کے بغير صديوں
قبل کے واقعات بالکل اس طريقے سے بيان کر دينا جس طرح پيش آتے ناممکن ہے ،تاہم اس
کے باوجود اس سے فائده اہل ايمان ہی کو ہوگا کيونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصديق کريں گے۔
ِا َّن ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻋَ َﻼ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﺟ َﻌ َﻞ َا ْﻫﻠَﻬَﺎ ِﺷـ َﻴ ًﻌﺎ ﻳ َّ ْﺴـ َﺘﻀْ ِﻌ ُﻒ َﻃﺎۗﯨ َﻔ ًﺔ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻳُ َﺬ ﺑ ّ ُِﺢ َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﱒ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ٖﻲ ِﻧ َﺴﺎۗ َء ُ ْﱒ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ Ć
ِٕ
يقينا ً فرعون نے زمين ميں سرکشی کر رکھی تھی ) (١اور وہاں کے لوگوں کو گروه گروه بنا
رکھا تھا ) (٢اور ان کے لﮍکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا ) (٣اور ان کی لﮍکيوں کو چھوڑ ديتا تھا
بيشک وه تھا ہی مفسدوں ميں سے۔
٤۔ ١يعنی ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے کو بﮍا معبود کہالتا تھا۔
٤۔ ٢جن کے ذمے الگ الگ کام اور ڈيوٹياں تھيں۔
٤۔ ٣اس سے مراد بنی اسرائيل ہيں ،جو اس وقت کی افضل ترين قوم تھی ليکن آزمائش کے
طور پر فرعون کی غالم اور اس کی ستم زانيوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔
٤۔ ٤جس کی وجہ بعض نجوميوں کی پيش گوئی تھی کہ بنی اسرائيل ميں پيدا ہونے والے ايک
بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہالکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ جس کا حل اس نے يہ
نکاال کہ ہر پيدا ہونے واال اسرائيلی بچہ قتل کر ديا جائے۔ حاالنکہ اس احمق نے يہ نہيں سوچا
کہ اگر کاہن سچا ہے تو ايسا يقينا ہو کر رہے گا چاہے وه بچے قتل کرواتا رہے اور اگر وه
جھوٹا ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہيں تھی )فتح القدير( بعض کہتے ہيں کہ حضرت
ابراہيم عليہ السالم کی طرف سے يہ خوشحبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے
ايک بچہ ہوگا جسکے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبيلوں نے يہ بشارت بنی اسرائيل
سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاه کر ديا جس پر اس نے بنی اسرائيل کے بچوں کو مروانا
شروع کر ديا۔ )ابن کثير(

َوﻧُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﻧ َّ ُﻤ َّﻦ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ ُﺘﻀْ ِﻌ ُﻔ ْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َ ْﳒ َﻌﻠَﻬ ُْﻢ َاﯨ َّﻤ ًﺔ َّو َ ْﳒ َﻌﻠَﻬُ ُﻢ اﻟْ ٰﻮ ِر ِﺛ ْ َﲔ ۙ Ĉ
ِٕ
پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائيں جنہيں زمين ميں بيحد کمزور کر ديا گيا تھا ،اور
ہم انہيں کو پيشوا اور )زمين( کا وارث بنائيں )(١
٥۔ ١چنانچہ ايسا ہی ہوا اور ﷲ ٰ
تعالی نے اس کمزور اور غالم قوم کو مشرق و مغرب کا وارث
)مالک و حکمران( بنا ديا نيز انہيں دين کا پيشوا اور امام بھی بنا ديا۔
َوﻧ ُ َﻤ ِﻜّ َﻦ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوﻧُ ِﺮ َي ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻫَﺎ ٰﻣ َﻦ َو ُﺟﻨُ ْﻮد ُ ََﳘﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا َ ْﳛ َﺬ ُر ْو َن
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اور يہ بھی کہ ہم انہيں زمين ميں قدرت و اختيار ديں ) (١اور فرعون اور ہامان اور ان کے
لشکروں کو وه دکھائيں جس سے وه ڈر رہے ہيں )(٢۔
٦۔ ١يہاں زمين سے مراد ارض شام ہے جہاں وه کنعانيوں کی زمين کے وارث بنے کيونکہ
مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائيل مصر واپس نہيں گئے ،وﷲ اعلم۔
٦۔ ٢يعنی انہيں جو انديشہ تھا کہ ايک اسرائيلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و
لشکر کی تباہی ہوگی ،ان کے اس انديشے کو ہم نے حقيقت کر دکھايا۔
َو َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰ ٓﱃ ُا ِّم ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ َا ْن َا ْر ِﺿ ِﻌ ْﻴ ِﻪ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ِﺧ ْﻔ ِﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَ َﺎﻟْ ِﻘ ْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟْ َ ِّﲓ َو َﻻ َﲣ ِ ْ
َﺎﰲ َو َﻻ َ ْﲢ َـﺰ ِ ْﱐ ۚ ِاانَّ َراۗد ُّْو ُﻩ ِاﻟَ ْﻴ ِﻚ َو َﺟﺎ ِﻋﻠُ ْﻮ ُﻩ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ Ċ
موسی )عليہ السالم( کی ماں کو وحی کی ) (١کہ اسے دودھ پالتی ره اور جب تجھے اس
ہم نے
ٰ
کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دريا ميں بہا دينا اور کوئی ڈر خوف يا رنج نہ کرنا )(٢
ہم يقينا ً اسے تيری طرف لٹانے والے ہيں ) (٣اور اسے اپنے پيغمبروں ميں بنانے والے ہيں۔
٧۔ ١وحی سے مراد يہاں دل ميں بات ڈالنا ہے ،وه وحی نہيں ہے ،جو انبياء پر فرشتے کے
ذريعے سے نازل کی جاتی تھی اور اگر فرشتے کے ذريعے سے بھی آئی ہو ،تب بھی اس ايک
موسی عليہ السالم کا نبی ہونا ثابت نہيں ہوتا ،کيونکہ فرشتے بعض دفعہ عام
وحی سے ام
ٰ
انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہيں۔ جيسے حديث ميں واقع ،ابرص اور اعمی کے پاس فرشتوں
کا آنا ثابت ہے )متفق عليہ ،بخاری ،کتاب احاديث االنبياء(
٧۔ ٢يعنی دريا ميں ڈوب جانے يا ضائع ہو جانے سے ڈرنا اور اس کی جدائی کا غم نہ کرنا۔
٧۔ ٣يعنی ايسے طريقے سے کہ جس سے اس کی نجات يقينی ہو ،کہتے ہيں کہ جب قتل اوالد
کا يہ سلسلہ زياده ہوا تو فرعون کی قوم کو خطره الحق ہوا کہ کہيں بنی اسرائيل کی نسل ہی ختم
نہ ہو جائے اور مشقت والے کام ہميں نہ کرنے پﮍ جائيں۔ اس انديشے کا ذکر انہوں نے فرعون
سے کيا ،جس پر نيا حکم جاری کر ديا گيا کہ ايک سال بچے قتل کئے جائيں اور ايک سال
چھوڑ ديئے جائيں ؛ حضرت ہارون عليہ السالم اس سال پيدا ہوئے جس ميں بچے قتل نہ کئے
موسی عليہ السالم قتل والے سال پيدا ہوئے۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی
جاتے تھے ،جب کہ
ٰ
حفاظت کا سروسامان پيدا فرما ديا۔ کہ ايک تو ان کی والده پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہيں
فرمائے جس سے وه فرعون کی چھوڑی ہوئی دائيوں کی نگاه ميں آ جائيں اس لئے والدت کا
مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہوگيا اور يہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم ميں نہيں
آيا ،ليکن والدت کے بعد قتل کا انديشہ موجود تھا۔ جس کا حل خود ﷲ ٰ
تعالی نے وحی والقاء کے
ذريعے سے
موسی عليہ السالم کی ماں کو سمجھا ديا چنانچہ انہوں نے اسے تابوت ميں لٹا کر
ٰ
دريائے نيل ميں ڈال ديا۔ )ابن کثير(
ﻓَﺎﻟْ َﺘ َﻘ َﻄ ٗ ٓﻪ ٰا ُل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِﻟ َﻴ ُﻜ ْﻮ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَﺪُ ًّوا َّو َﺣ َﺰانً ۭ ِا َّن ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻫ َٰﺎﻣ َﻦ َو ُﺟﻨُ ْﻮد ُ ََﳘﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﺧ ِﻄـــــ ْ َﲔ Ď
ِٕ
آخر فرعوں کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا ليا ) (١کہ آخرکار يہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان
کے رنج کا باعث بنا ) (٢کچھ شک نہيں کہ فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا
کار )(٣۔
٨۔ ١يہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گيا ،جو لب دريا تھا اور وہاں فرعون کے
نوکروں چاکروں نے پکﮍ کر باہر نکال ليا۔
٨۔ ٢يہ عاقبت کے لئے ہے۔ يعنی انہوں نے تو اسے اپنا بچہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ليا تھا
نہ کہ دشمن سمجھ کر۔ ليکن انجام ان کے اس فعل کا يہ ہوا کہ وه ان کا دشمن اور رنج و غم کا
باعث ،ثابت ہوا۔

Page 868 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

موسی عليہ السالم ان کے لئے دشمن کيوں ثابت ہوئے؟
٨۔ ٣يہ اس سے پہلے کی تعليل ہے کہ
ٰ
ٰ
اس لئے کہ وه سب ﷲ کے نافرمان اور خطا کار تھے ،ﷲ تعالی نے سزا کے طور پر ان کے
پرورده کو ہی ان کی ہالکت کا ذريعہ بنا ديا۔
َوﻗَﺎﻟ َ ِﺖ ا ْﻣ َﺮ َا ُت ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُﻗ َّﺮ ُة ﻋَ ْ ٍﲔ ِ ّ ْﱄ َو َ َكل ۭ َﻻ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ ُﻩ ڰ َﻋ ٰ ٓﴗ َا ْن ﻳ َّ ْﻨ َﻔ َﻌﻨَﺎ ٓ َا ْو ﻧَﺘَّ ِﺨ َﺬ ٗﻩ َو َ ًدلا َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن Ḍ
اور فرعون کی بيوی نے کہا يہ تو ميری اور تيری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ،اسے قتل نہ کرو
) (١بہت ممکن ہے کہ يہ ہميں کوئی فائده پہنچائے يا ہم اسے اپنا ہی بيٹا بناليں ) (٢اور يہ لوگ
شعور ہی نہيں رکھتے تھے )(٣۔
٩۔ ١يہ اس وقت کہا جب تابوت ميں ايک حسين و جميل بچہ انہوں نے ديکھا۔ بعض کے نزديک
يہ اس وقت کا قول ہے جب موسیٰ عليہ السالم نے فرعون کی داڑھی کے بال نوچ لئے تھے تو
فرعوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم ديا تھا۔ جمع کا صيغہ يا تو اکيلے فرعون کے لئے بطور
تعظيم کے کہا يا ممکن ہے وہاں اس کے کچھ درباری موجود رہے ہوں۔
٩۔ ٢کيونکہ فرعون اوالد سے محروم تھا۔
٩۔ ٣کہ يہ بچہ جسے وه اپنا بچہ بنا رہے ہيں ،يہ تو وہی بچہ ہے جس کو مارنے کے لئے
سينکﮍوں بچوں کو موت کی نيد سال ديا گيا ہے۔
َو َا ْﺻ َﺒ َﺢ ﻓُ َﺆا ُد ُا ِّم ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ٰﻓ ِﺮﻏًﺎ ۭ ِا ْن َﰷد َْت ﻟ َ ُﺘ ْﺒ ِﺪ ْي ِﺑ ٖﻪ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن َّرﺑ َ ْﻄﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻗَﻠْﳢِ َﺎ ِﻟ َﺘ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 10
ٰ
موسی )عليہ السالم( کی والده کا دل بےقرار ہوگيا ) (١قريب تھيں کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر
کر ديتيں اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے ديتے يہ اس لئے کہ وه يقين کرنے والوں ميں
رہے )(٢
موسی عليہ
١٠۔ ١يعنی ان کا دل ہرچيز اور فکر سے فارغ)خالی( ہوگيا اور ايک ہی فکر يعنی
ٰ
السالم کا غم دل ميں سما گيا ،جس کو اردو ميں بےقراری سے تعبير کيا گيا ہے۔
١٠۔ ٢يعنی شدت غم سے يہ ظاہر کر ديتيں کہ يہ ان کا بچہ ہے ليکن ﷲ نے ان کے دل کو
موسی عليہ السالم کو
مضبوط کر ديا جس پر انہوں نے صبر کيا اور يقين کر ليا کہ ﷲ نے اس
ٰ
بخريت واپس لٹانے کا جو وعده کيا ہے ،وه پورا ہوگا۔
ﴫ ْت ِﺑ ٖﻪ ﻋ َْﻦ ُﺟﻨُ ٍﺐ َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ۙ 11

َوﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ِ ُﻻ ْﺧ ِﺘ ٖﻪ ﻗُ ّ ِﺼ ْﻴ ِﻪ ۡ ﻓَ َﺒ ُ َ
ٰ
موسی عليہ السالم کی والده نے اس کی بہن ) (١سے کہا کہ تو اس کے پيچھے پيچھے جا ،تو
وه اسے دور ہی دور سے ديکھتی رہی ) (٢اور فرعون کو اس کا علم نہ ہوا۔
عيسی عليہ السالم کی والده
موسی کی بہن کا نام مريم بنت عمران تھا جس طرح حضرت
١١۔١
ٰ
ٰ
کا مريم بنت عمران تھيں نام اور ولديت دونوں ميں اتحاد تھا۔
١١۔ ٢چنانچہ وه دريا کے کنارے کنارے ،ديکھتی رہی تھی ،ح ٰتّی کہ اس نے ديکھ ليا کہ اسکا
بھائی فرعون کے محل ميں چال گيا ہے۔
َو َﺣ َّﺮ ْﻣﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ َﺮ ِاﺿ َﻊ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَ َﻘﺎﻟ َ ْﺖ ﻫ َْﻞ َادُﻟ ُّ ُ ْﲂ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻫْﻞِ ﺑَﻴ ٍْﺖ ﻳَّ ْﻜ ُﻔﻠُ ْﻮﻧ َ ٗﻪ ﻟَ ُ ْﲂ َو ُ ْﱒ َ ٗهل ﻧ ِٰﺼ ُﺤ ْﻮ َن 12
ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ )عليہ السالم( پر دائيوں کا دودھ حرام کر ديا تھا ) (١يہ
کہنے لگی کہ ميں تمہيں ) (٢ايسا گھرانا بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لئے پرورش کرے اور
ہوں بھی اس بچے کے خير خواه۔

Page 869 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

موسی عليہ السالم کو اپنی ماں
١٢۔ ١يعنی ہم نے اپنی قدرت اور تکوينی حکم کے ذريعے سے
ٰ
کے عالوه کسی اور انا کا دودھ پينے سے منع کر ديا ،چنانچہ بسيار کوشش کے باوجود کوئی
انا انہيں دودھ پالنے اور چپ کرانے ميں کامياب نہيں ہو سکی۔
١٢۔ ٢يہ سب منظر ان کی ہمشيره خاموشی کے ساتھ ديکھ رہی تھيں ،باآلخر بول پﮍيں کہ ميں
تمہيں ايسا گھرانا بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لئے پرورش کرے۔
موسی عليہ السالم سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آ چنانچہ وه
١٢۔ ٣چنانچہ انہوں نے ہمشيره
ٰ
موسی عليہ السالم کی بھی ماں تھی ،ساتھ لے آئی۔
دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں کو ،جو
ٰ
ﻓَ َﺮ َد ْدﻧٰ ُﻪ ِا ٰ ٓﱃ ُا ِ ّﻣ ٖﻪ َ ْﰾ ﺗَـ َﻘ َّﺮ َﻋ ْﻴﳯُ َﺎ َو َﻻ َ ْﲢ َﺰ َن َو ِﻟ َﺘ ْﻌ َ َﲅ َا َّن َوﻋْﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ ٌّﻖ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 13

پس ہم نے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچايا (١) ،تاکہ اس کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں اور آزرده
خاطر نہ ہو اور جان لے کہ ﷲ ٰ
تعالی کا وعده سچا ہے ) (٢ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے۔ )(٣
موسی
موسی عليہ السالم نے اپنی والده کا دودھ پی ليا ،تو فرعون نے والده
١٣۔ ١جب حضرت
ٰ
ٰ
سے محل ميں رہنے کی استداعا کی تاکہ بچے کو صحيح پرورش اور نہگداشت ہو سکے۔ ليکن
انہوں نے کہا کہ ميں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر يہاں نہيں ره سکتی۔ باآلخر يہ طے پايا
کہ بچے کو وه اپنے ساتھ ہی گھر ميں لے جائيں اور وہيں اس کی پرورش کريں اور اس کی
اجرت انہيں شاہی خزانے سے دی جائے گی ،سبحان ﷲ! ﷲ کی قدرت کے کيا کہنے ،دودھ
اپنے بچے کو پالئيں اور تنخواه فرعون سے وصول کريں ،رب نے موسیٰ عليہ السالم کو واپس
لوٹانے کا وعده کس احسن طريقے سے پورا فرمايا۔ ايک مرسل روايت ميں ہے۔ اس کاريگر کی
موسی عليہ السالم کی
مثال جو اپنی بنائی ہوئی چيز ميں ثواب اور خير کی نيت بھی رکھتا ہے،
ٰ
ماں کی طرح ہے جو اپنے ہی بچے کو دودھ پالتی ہے اور اس کی اجرت بھی وصول کرتی
ہے۔ )مراسيل ابی داؤد(
١٣۔ ٣يعنی بہت سے کام ايسے ہوتے ہيں کہ ان کے انجام کی حقيقت سے اکثر لوگ بےعلم
ہوتے ہيں ليکن ﷲ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے۔ اسی لئے ﷲ نے فرمايا )ہو سکتا ہے
جس چيز کو تم برا سمجھو ،اس ميں تمہارے لئے خير ہو اور جس چيز کو تم پسند کرو ،اس ميں
ب َعلَ ْي ُك ُم ْالقِتَا ُل َوھُ َو ُكرْ هٌ لﱠ ُك ْم ۚ◌ َوع ٰ ٓ
شـيْ ـــ ٔ◌ ً◌ـا
َسى اَ ْن تَ ْك َرھُوْ ا َ
تمہارے لئے شر کا پہلو ہو( ) ُكتِ َ
ٰ
ﱠوھُ َو خَ ْي ٌر لﱠ ُك ْم ۚ◌ َوع ٰ ٓ
ّ
ﱠ
ْ
ُ
شـيْ ـــــ ٔ◌ ً◌ـا ﱠوھُ َو َشرﱞ لك ْم ۭ◌ َوﷲُ يَ ْعلَ ُم َواَنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُموْ نَ ( 2۔
َسى اَ ْن تُ ِحبﱡوْ ا َ
البقرة (216:دوسرے مقام پر فرمايا )ہو سکتا ہے تم کسی چيز کو برا سمجھو ،اور ﷲ اس ميں
تمہارے لئے خير کثير پيدا فرما دے( ) ٰيٓاَيﱡھَا الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َال يَ ِحلﱡ لَ ُك ْم اَ ْن ت َِرثُوا النﱢ َسا ۗ◌ َء كَرْ ھًا ۭ◌ َو َال
ْض َمآ ٰاتَ ْيتُ ُموْ ھُ ﱠن اِ ﱠ ٓ
ف ۚ◌ فَا ِ ْن
تَ ْع ُ
َاشرُوْ ھُ ﱠن بِ ْال َم ْعرُوْ ِ
اح َش ٍة ﱡمبَيﱢنَ ٍة ۚ◌ َوع ِ
ال اَ ْن يﱠاْتِ ْينَ بِفَ ِ
ضلُوْ ھُ ﱠن لِت َْذھَبُوْ ا بِبَع ِ
ٰ
ٓ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
ٰ
ْ
ﱠ
َ
ً
ُ
ُ
َ
َ
شـيْ ـــــ ٔ◌◌ـا ﱠويَجْ َع َل ﷲُ فِ ْي ِه خ ْي ًرا كثِيْرًا( 4۔ النساء (19:اس لئے
َك ِر ْھت ُموْ ھن ف َعسى ان تك َرھوْ ا َ
انسان کی بہتری اسی ميں ہے کہ وه اپنی پسند وناپسند سے قطع نظر ہر معاملے ميں ﷲ اور
رسول کے احکام کی پابندی کر لے کہ اسی ميں اس کے لئے خير اور حسن انجام ہے۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ ﺑَﻠَ َﻎ َا ُﺷﺪَّ ٗﻩ َوا ْﺳـ َﺘ ٰ ٓﻮى ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ُﺣ ْﳬًﺎ َّو ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ۭ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
14
ٰ
)موسی عليہ السالم( اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہوگئے ہم نے انہيں
اور جب
حکمت و علم عطا فرمايا ) (١نيکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ ديا کرتے ہيں۔
١٤۔ ١حکم اور علم سے مراد نبوت ہے تو اس مقام تک کس طرح پہنچے ،اس کی تفصيل اگلی
آيات ميں ہے۔ بعض مفسرين کے نزديک اس سے مراد نبوت نہيں بلکہ عقل اور دانش اور وه
علوم ہيں جو انہوں نے اپنے آبائی اور خاندانی ما حول ميں ره کر سيکھے۔
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َو َد َﺧ َﻞ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ َﺔ ﻋَ ٰﲇ ِﺣ ْ ِﲔ ﻏَ ْﻔ َ ٍةل ِّﻣ ْﻦ َا ْﻫ ِﻠﻬَﺎ ﻓَ َﻮ َﺟﺪَ ِﻓﳱْ َﺎ َر ُﺟﻠَ ْ ِﲔ ﻳَـ ْﻘﺘَ ِﺘ ٰﻠ ِﻦ ڭ ﻫ َٰﺬا ِﻣ ْﻦ ِﺷـ ْﻴ َﻌ ِﺘ ٖﻪ َو ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﻋَﺪُ ِّوﻩ ٖ ۚ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘﻐَﺎﺛ َ ُﻪ َّ ِاذل ْي ِﻣ ْﻦ ِﺷـ ْﻴ َﻌﺘِ ٖﻪ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْي ِﻣ ْﻦ
ﻋَﺪُ ِّوﻩٖ ۙ ﻓَ َﻮ َﻛ َﺰ ٗﻩ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ﻓَ َﻘ ٰﴣ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ڭ ﻗَﺎ َل ٰﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ َ َﲻﻞِ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣ ِﻀ ٌّﻞ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 15
موسی )عليہ السالم( ايک ايسے وقت شہر ميں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت ميں تھے )(١
اور
ٰ
يہاں دو شخصوں کو لﮍتے ہوئے پايا ،يہ ايک تو اس کے رفيق ميں سے تھا اور دوسرا اس کے
دشمنوں ميں سے ) (٢اس کی قوم والے نے اس کے خالف جو اس کے دشمنوں ميں سے تھا
موسی
موسی )عليہ السالم( نے اس کے مکا مارا جس سے وه مر گيا
اس سے فرياد کی ،جس پر
ٰ
ٰ
ً
)عليہ السالم( کہنے لگے يہ تو شيطانی کام ہے ) (٣يقينا شيطان دشمن اور کھلے طور پر
بہکانے واال ہے )(٤۔
١٥۔ ١اس سے بعض نے مغرب اور عشاء کے درميان کا وقت اور بعض نے نصف النہار مراد
ليا۔ جبکہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہيں۔
١٥۔ ٢يعنی فرعون کی قوم قبط ميں سے تھا۔
موسی
١٥۔ ٣اسے شيطانی فعل اس لئے قرار ديا کہ قتل ايک نہايت سنگين جرم ہے اور حضرت
ٰ
عليہ السالم کا مقصد اسے ہرگز قتل کرنا نہيں تھا۔
١٥۔ ٤جس کی انسان سے دشمنی بھی واضح ہے اور انسان کو گمراه کرنے کے لئے وه جو جو
جتن کرتا ہے وه بھی مخفی نہيں۔
ﴘ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ ﻓَ َﻐﻔ ََﺮ َ ٗهل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ
16
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ َﻇﻠَ ْﻤ ُﺖ ﻧ َ ْﻔ ِ ْ
پھر دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار! ميں نے خود اپنے اوپر ظلم کيا ،تو مجھے معاف فرما دے
) (١ﷲ ٰ
تعالی نے اسے بخش ديا ،وه بخشش اور بہت مہربانی کرنے واال ہے۔
ٰ
١٦۔ ١يہ اتفاقيہ قتل اگرچہ کبيره گناه نہيں تھا ،کيونکہ کبيره گناہوں سے ﷲ تعالی اپنے پيغمبروں
کی حفاطت فرماتا ہے۔ تاہم يہ بھی ايسا گناه نظر آتا تھا جس کے لئے بہت بخشش انہوں نے
ضروری سمجھی۔ دوسرے ،انہيں خطره تھا کہ فرعون کو اس کی اطالع ملی تو اس کے بدلے
انہيں قتل نہ کر دے۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِﺑ َﻤﺎ ٓ َاﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ ﻋَ َ َّﲇ ﻓَﻠَ ْﻦ اَ ُﻛ ْﻮ َن َﻇﻬ ْ ًِﲑا ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 17
کہنے لگے اے ميرے رب! جيسے تو نے مجھ پر يہ کرم فرمايا ميں بھی اب ہرگز کسی گنہگار
کا مددگار نہ بنوں گا )(١
١٧۔ ١يعنی جو کافر اور تيرے حکموں کا مخالف ہوگا ،تو نے مجھ پر جو انعام کيا ہے ،اس کے
سبب ميں اس کا مددگار نہيں ہوں گا۔
ــﴫ ُﺧ ٗﻪ ۭ ﻗَﺎ َل َ ٗهل ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ َﻐ ِﻮ ٌّي ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 18
ﴫ ٗﻩ ِاب ْ َﻻ ْﻣ ِﺲ ﻳ َْﺴﺘَ ْ ِ
ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ َﺢ ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ﺧَﺎۗﯨ ًﻔﺎ ﻳ َّ َ َﱰﻗَّ ُﺐ ﻓَ ِﺎ َذا َّ ِاذلي ْاﺳﺘَـ ْﻨ َ َ
ِٕ
صبح ہی صبح ڈرتے ) (١انديشہ کی حالت ميں خبريں لينے شہر ميں گئے ،کہ اچانک وہی
موسی )عليہ السالم( نے
شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فرياد کر رہا ہے۔
ٰ
اس سے کہا کہ اس ميں شک نہيں تو تو صريح بےراه ہے )(٢
١٨۔١خائفا کے معنی ڈرتے ہوئے ،ادھر ادھر جھانکتے اور اپنے بارے ميں انديشوں ميں مبتال۔
موسی عليہ السالم نے اس کو ڈانٹا کہ تو کل بھی لﮍتا ہوا پايا گيا تھا اور آج
١٨۔ ٢يعنی حضرت
ٰ
پھر تو کسی سے دست بہ گريبان ہے ،تو صريح بےراه ،يعنی جھگﮍالو ہے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا ْن َا َرا َد َا ْن ﻳ َّ ْﺒ ِﻄ َﺶ ِاب َّ ِذل ْي ﻫ َُﻮ ﻋَﺪُ ٌّو ﻟَّﻬُ َﻤﺎ ۙ ﻗَﺎ َل ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳻ َاﺗُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﺗَـ ْﻘ ُﺘﻠَ ِ ْﲏ َ َامك ﻗَﺘَﻠْ َﺖ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِاب ْ َﻻ ْﻣ ِﺲ ڰ ِا ْن ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن َﺟﺒَّ ًﺎرا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ
ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﺗَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 19
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موسی )عليہ
پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکﮍنا چاہا ) (١وه فريادی کہنے لگا کہ )(٢
ٰ
السالم( کيا جس طرح تو نے کل ايک شخص کو قتل کيا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے ،تو
تو ملک ميں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے اور تيرا اراده ہی نہيں کہ مالپ کرنے والوں ميں سے
ہو۔
موسی عليہ السالم نے چاہا کہ قطبی کو پکﮍ ليں ،کيونکہ وہی حضرت
١٩۔  ١يعنی حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم اور بنی اسرائيل کا دشمن تھا ،تاکہ لﮍائی زياده نہ بﮍھے۔
ٰ
١٩۔ ٢فريادی )اسرائيلی( سمجھا کہ
موسی عليہ السالم شايد اسے پکﮍنے لگے ہيں تو وه بول اٹھا
ٰ
کہ اے ٰ
موسی ،جس سے قبطی کے علم ميں يہ بات آ گئی کہ کل جو قتل ہوا تھا ،اس کا قاتل
موسی عليہ السالم ہے ،اس نے جا کر فرعون کو بتال ديا جس پر فرعون نے اس کے بدلے ميں
ٰ
موسی عليہ السالم کو قتل کرنے کا عزم کر ليا۔
ٰ
َو َﺟﺎۗ َء َر ُﺟ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻗ َﺼﺎ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ﻳ َْﺴ ٰﻌﻰ ۡ ﻗَﺎ َل ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا َّن اﻟْ َﻤ َ َﻼ َ ْايﺗَ ِﻤ ُﺮ ْو َن ﺑ َِﻚ ِﻟ َﻴ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮكَ ﻓَﺎﺧ ُْﺮ ْج ِا ِ ّ ْﱏ َ َكل ِﻣ َﻦ اﻟ ٰﻨّ ِﺼ ِﺤ ْ َﲔ 20
شہر کے پرلے کنارے سے ايک شخص دوڑتا ہوا آيا ) (١اور کہنے لگا اے ٰ
موسی! يہاں کے
سردار تيرے قتل کا مشوره کر رہے ہيں ،پس تو جلد چال جا مجھے اپنا خير خواه مان
موسی
٢٠۔ ١يہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزديک يہ فرعون کی قوم کا تھا جو در پرده حضرت
ٰ
عليہ السالم کا خير خواه تھا۔ اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ايسے ہی آدمی کے
موسی عليہ السالم کا قريبی رشتے دار اور
ذريعے آنا زياده قرين قياس ہے۔ بعض کے نزديک يہ
ٰ
اسرائيلی تھا۔ اور اقصائے شہر سے مراد منف ہے جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا
اور يہ شہر کے آخری کنارے پر تھا۔
ِـﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 21

َـــﺮ َج ِﻣﳯْ َﺎ ﺧَﺎۗﯨِٕ ًﻔﺎ ﻳ َّ َ َﱰﻗَّ ُﺐ ۡ ﻗَﺎ َل َر ِ ّب َ ّﳒ ِ ْ
ﻓَﺨ َ
موسی )عليہ السام( وہاں سے خوفزده ہو کر ديکھتے بھالتے نکل کھﮍے ہوئے ) (١کہنے
پس
ٰ
لگے اے پروردگار! مجھے ظالموں کے گروه سے بچا لے۔ )(٢
موسی عليہ السالم کے علم ميں يہ بات آئی تو وہاں سے نکل کھﮍے ہوئے
٢١۔ ١جب حضرت
ٰ
تاکہ فرعون کی گرفت ميں نہ آ سکيں۔
موسی عليہ السالم کے
٢١۔ ٢يعنی فرعون اور اس کے درباريوں سے ،جنہوں نے باہم حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا
قتل کا مشوره کيا تھا ،کہتے ہيں کہ حضرت
ٰ
ہے؟ کيونکہ مصر چھوڑنے کا يہ حادثہ بالکل اچانک پيش آيا ،پہلے سے کوئی خيال يا منصوبہ
نہيں تھا ،چنانچہ ﷲ نے گھوڑے پر ايک فرشتہ بھيج ديا ،جس نے انہيں راستے کی نشان دہی
کی وﷲ اعلم )ابن کثير(
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ 22
َوﻟ َ َّﻤﺎ ﺗ ََﻮ َّﺟ َﻪ ِﺗﻠْ َﻘﺎۗ َء َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ ﻗَﺎ َل َﻋ ٰﴗ َر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْن ﳞَّ ْ ِﺪﻳ َ ِ ْﲏ َﺳ َﻮا ۗ َء َّ
اور جب مدين کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے اميد ہے کہ ميرا رب مجھے سيدھی
راه لے چلے گا )(١
٢٢۔ ١چنانچہ ﷲ نے ان کی يہ دعا قبول فرمائی اور ايسے سيدھے راستے کی طرف ان کی
رہنمائی فرمائی جس سے ان کی دنيا بھی سنور گئی اور آخرت بھی يعنی وه ہادی بھی بن گئے
اور مہدی بھی ،خود بھی ہدايت يافتہ اور دوسروں کو بھی ہدايت کا راستہ بتالنے والے۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َو َر َد َﻣﺎۗ َء َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ َو َﺟﺪَ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ُا َّﻣ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻳ َْﺴ ُﻘ ْﻮ َن ۋ َو َو َﺟﺪَ ِﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ ِ ُﻢ ا ْﻣ َﺮ َاﺗ ْ َِﲔ ﺗ َُﺬ ْود ِٰن ۚ ﻗَﺎ َل َﻣﺎ ﺧ َْﻄ ُﺒ ُﳬَﺎ ۭ ﻗَﺎﻟ َ َﺘﺎ َﻻ ﻧ َ ْﺴ ِﻘ ْﻲ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ْﺼ ِﺪ َر ّ ِاﻟﺮﻋَﺎۗ ُء ۫
َو َاﺑُ ْﻮانَ َﺷـ ْﻴﺦٌ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ 23
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مدين کے پانی پر جب آپ پہنچے تو ديکھا کہ لوگوں کی ايک جماعت وہاں پانی پال رہی ہے
) (١اور دو عورتيں الگ کھﮍی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی ديں ،پوچھا کہ تمہارا کيا حال
ہے ) (٢وه بوليں کہ جب تک يہ چروا ہے واپس نہ لوٹ جائيں ہم پانی نہيں پالتيں ) (٣اور
ہمارے والد بہت بﮍی عمر کے بوڑھے ہيں )(٤
٢٣۔ ١يعنی جب مدين پہنچے تو اس کے کنويں پر ديکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے جو اپنے
جانوروں کو پانی پال رہا ہے۔ مدين يہ قبيلے کا نام تھا اور حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اوالد
موسی عليہ السالم حضرت يعقوب عليہ السالم کی نسل سے تھے جو
سے تھا ،جب کہ حضرت
ٰ
حضرت ابراہيم عليہ السالم کے پوتے )حضرت اسحاق عليہ السالم کے بيٹے تھے۔ يوں اہل مدين
اور
موسی کے درميان نسبی تعلق بھی تھا )ايسرالتفاسير( اور يہی حضرت شعيب عليہ السالم کا
ٰ
مسکن مبعث بھی تھا۔
موسی عليہ السالم کے دل
٢٣۔ ٢دو عورتوں کو اپنے جانور روکے ،کھﮍے ديکھ کر حضرت
ٰ
ميں رحم آيا اور ان سے پوچھا ،کيا بات ہے تم اپنے جانوروں کو پانی نہيں پالتيں؟۔ رعاء راع
)چرواہا( کی جمع ہے۔
٢٣۔ ٣تاکہ مردوں سے ہمارا اختالط نہ ہو۔
٢٣۔ ٤والد صاحب بوڑھے ہيں اس لئے وه گھاٹ پر پانی پالنے کے لئے نہيں آ سکتے
ﻓَ َﺴ ٰﻘﻰ ﻟَﻬُ َﻤﺎ ُ َّﰒ ﺗ ََﻮ ّ ٰ ٓﱄ ِا َﱃ ِّ
اﻟﻈ ِ ّﻞ ﻓَ َﻘﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ ِﻟ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْ َﺖ ِا َ َّﱄ ِﻣ ْﻦ ﺧ ْ ٍَﲑ ﻓَ ِﻘ ْ ٌﲑ 24
پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پال ديا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے
پروردگار! تو جو کچھ بھالئی ميری طرف اتارے ميں اس کا محتاج ہوں )(١
موسی عليہ السالم اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدين پہنچے تھے ،کھانے کے
٢٤۔ ١حضرت
ٰ
لئے کچھ نہيں تھا ،جب کہ سفر کی تھکان اور بھوک سے نڈھال تھے۔ چنانچہ جانوروں کو پانی
پال کر ايک درخت کے سائے تلے آ کر مصروف دعا ہوگئے۔ خير کئی چيزوں پر بوال جاتا ہے،
کھانے پر ،امور خير اور عبادت پر ،قوت پر اور مال پر )ايسر التفاسير( يہاں اس کا اطالق
کھانے پر ہوا ہے۔ يعنی ميں اس وقت کھانے کا ضرورت مند ہوں۔
ﴚ ﻋَ َﲇ ْاﺳـ ِﺘ ْﺤ َﻴﺎ ۗ ٍء ۡ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ِا َّن َا ِ ْﰊ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮكَ ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰﻳ َ َﻚ َا ْﺟ َﺮ َﻣﺎ َﺳ َﻘ ْﻴ َﺖ ﻟ َﻨَﺎ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ٗﻩ َوﻗَ َّﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻘ َﺼ َﺺ ۙ ﻗَﺎ َل َﻻ َﲣ َْﻒ ڣ
ﻓَ َﺠﺎۗ َءﺗْ ُﻪ ِا ْﺣﺪٰ ُ َﻤﺎ ﺗَ ْﻤ ِ ْ
َﳒ َْﻮ َت ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 25
اتنے ميں ان دونوں عورتوں ميں سے ايک ان کی طرف شرم و حيا سے چلتی ہوئی آئی )(١
کہنے لگی کہ ميرے باپ آپ کو بال رہے ہيں تاکہ آپ نے ہمارے )جانوروں( کو جو پانی پاليا
موسی )عليہ السالم( ان کے پاس پہنچے اور ان سے
ہے اس کی اجرت ديں ) (٢جب حضرت
ٰ
اپنا سارا حال بيان کيا تو وه کہنے لگے اب نہ ڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پائی )(٣۔
٢۵۔ ١ﷲ نے حضرت
موسی عليہ السالم کی دعا قبول فرمالی اور دونوں ميں سے ايک لﮍکی
ٰ
انہں بالنے آ گئی۔ لﮍکی کی شرم و حيا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کيا ہے کہ يہ عورت کا
اصل زيور ہے اور مردوں کی طرح حياء و حجاب سے بےنيازی اور بےباکی عورت کے لئے
شرعا ناپسنديده ہے۔
٢٥۔ ٢بچيوں کا باپ کون تھا؟ قرآن کريم نے وضاحت سے کسی کا نام نہيں ليا ہے۔ مفسرين کی
اکثريت نے اس سے مراد حضرت شعيب عليہ السالم کو ليا ہے جو اہل مدين کی طرف مبعوث
ہوئے تھے۔ امام شوکانی نے بھی اسی قول کو ترجيح دی ہے۔ ليکن امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ
موسی عليہ السالم سے بہت پہلے کا ہے۔
حضرت شعيب عليہ السالم کا زمانہ نبوت ،حضرت
ٰ
اس لئے يہاں حضرت شعيب عليہ السالم کا برادر زاده يا کوئی اور قوم شعيب عليہ السالم کا
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موسی عليہ السالم نے بچيوں کے ساتھ ہمدردی اور
شخص مراد ہے ،وﷲ اعلم۔ بہرحال حضرت
ٰ
احسان کيا ،وه بچيوں نے جا کر بوڑھے باپ کو بتاليا ،جس سے باپ کے دل ميں بھی ہمدردی
پيدا ہوئی کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ديا جائے يا اس کی محنت کی اجرت ہی ادا کر دی
جائے۔
٢٥۔ ٣يعنی اپنے مصر کی سرگزشت اور فرعون کے ظلم و ستم کی تفصيل سنائی جس پر انہوں
نے کہا کہ يہ عالقہ فرعون کی حدود حکمرانی سے باہر ہے اس لئے ڈرنے کی ضرورت نہيں
ہے۔ ﷲ نے ظالموں سے نجات عطا فرما دی ہے۔
ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ ِا ْﺣﺪٰ ُ َﻤﺎ ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ ا ْﺳـ َﺘ ْﺎﺟِ ْﺮ ُﻩ ۡ ِا َّن ﺧ ْ ََﲑ َﻣ ِﻦ ْاﺳـ َﺘ ْﺎ َﺟ ْﺮ َت اﻟْ َﻘ ِﻮ ُّي ْ َاﻻ ِﻣ ْ ُﲔ 26
ان دونوں ميں سے ايک نے کہا کہ ابا جی! آپ انہيں مزدوری پر رکھ ليجئے ،کيونکہ جنہيں آپ
اجرت پر رکھيں ان ميں سے سب سے بہتر وه ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو )(١
٢٦۔ ١بعض مفسرين نے لکھا ہے کہ باپ نے بچيوں سے پوچھا تمہيں کس طرح معلوم ہے کہ
يہ طاقتور بھی ہے اور ايمان دار بھی ،جس پر بچيوں نے بتاليا کہ جس کنويں سے پانی پاليا،
اس پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے کہ اسے اٹھانے کے لئے دس آدميوں کی ضرورت ہوتی
ہے ليکن ہم نے ديکھا کہ اس شخص نے وه پتھر اکيلے ہی اٹھا ليا اور پھر بعد ميں رکھ ديا اسی
طرح جب ميں اس کو بال کر ساتھ ال رہی تھی ،تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا ،ميں
آگے آگے چل رہی تھی اور يہ پيچھے پيچھے ليکن ہوا سے ميری چادر اڑ جاتی تھی تو اس
شخص نے کہا تو پيچھے چل ،ميں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ ميری نگاه تيرے جسم کے کسی
حصے پر نہ پﮍے۔ راستے کی نشان دہی کے لئے پيچھے سے پتھر کی کنکری مار ديا کر ،وﷲ
اعلم )ابن کثير(
ٓ
َﴩا ﻓَ ِﻤ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ ۚ َو َﻣﺎ ٓ ُا ِرﻳْﺪُ َا ْن َا ُﺷ َّﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ۭ َﺳـ َﺘﺠِ ﺪُ ِ ْ ٓﱐ ِا ْن
ـﲏ ِﺣ َﺠ ٍﺞ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َاﺗْ َﻤ ْﻤ َﺖ ﻋ ْ ً
ـﱵ ٰﻫ َﺘ ْ ِﲔ ﻋَ ٰﲇ َا ْن اتَ ْ ُﺟ َﺮ ِ ْﱐ ﺛ َٰﻤ ِ َ
ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ُا ِرﻳْﺪُ َا ْن ُا ْﻧ ِﻜ َﺤ َﻚ ِا ْﺣﺪَ ى اﺑْﻨَ َ َّ
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 27
ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اس بزرگ نے کہا ميں اپنی دونوں لﮍکيوں ميں سے ايک کو آپ کے نکاح ٰميں دينا چاہتا ہوں
) (١اس )مہر پر( کہ آپ آٹھ سال تک ميرا کام کاج کريں ) (٢ہاں اگر آپ دس سال پورے کريں
تو يہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہيں يہ ہرگز نہيں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت ميں
ڈالوں ) (٣ﷲ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے بھال آدمی پائيں گے )(٤۔
٢٧۔ ١ہمارے ملک ميں کسی لﮍکی والے کی طرف سے نکاح کی خواہش کا اظہار معيوب
سمجھا جاتا ہے ليکن شريعت ﷲ ميں يہ برا نہيں ہے۔ صفات محموده کا حامل لﮍکا اگر مل جائے
تو اسے يا اس کے گھر والوں سے اپنی لﮍکی کے لئے رشتے کی بابت بات چيت کرنا برا نہيں
ہے۔ بلکہ محمود اور پسنديده ہے ،عہد رسالت مآب صلی ﷲ عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان
ﷲ عليہم اجمعين ميں بھی يہی طريقہ تھا۔
٢٧۔ ٢اس سے علماء نے اجارے کے جواز پر استدالل کيا ہے يعنی کرائے اور اجرت پر مرد
کی خدمات حاصل کرنا جائز ہے
٢٧۔ ٣يعنی مزيد دو سال کی خدمت ميں مشقت اور ايزاء محسوس کريں تو آٹھ سال کے بعد
جانے کی اجازت ہوگی۔
٢٧۔ ٤نہ جھگﮍا کرونگا نہ اذيت پہنچاؤں گا ،نہ سختی سے کام لونگا۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل َو ِﻛ ْﻴ ٌﻞ
ﻗَﺎ َل ٰذ ِ َكل ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ َﻚ ۭ َاﻳ َّ َﻤﺎ ْ َاﻻ َﺟﻠَ ْ ِﲔ ﻗَﻀَ ﻴ ُْﺖ ﻓَ َﻼ ﻋُﺪْ َو َان ﻋَ َ َّﲇ ۭ َو ٰ ّ ُ
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ٰ
موسی )عليہ السالم( نے کہا ،خير تو يہ بات ميرے اور آپ کے درميان پختہ ہوگئی ،ميں ان
دونوں مدتوں ميں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زيادتی نہ ہو ) (١ہم جو کچھ کہہ رہے
ہيں اس پر ﷲ )گواه اور( کارساز ہے )(٢
٢٨۔ ١يعنی آٹھ سال بعد يا دس سال کے بعد جانا چاہوں تو مجھ سے مزيد رہنے کا مطالبہ نہ کيا
جائے۔
٢٨۔ ٢يہ بعض کے نزديک شعيب عليہ السالم يا برادر زاده شعيب عليہ السالم کا قول ہے اور
بعض کے نزديک حضرت
موسی عليہ السالم کا ممکن ہے دونوں ہی کی طرف سے ہو کيونکہ
ٰ
جمع کا صيغہ ہے گويا دونوں نے اس معاملے پر ﷲ کو گواه ٹھہرايا اور اس کے ساتھ ہی ان کی
موسی عليہ السالم کے درميان رشتہ ازدواجی قائم ہوگيا۔ باقی تفصيالت کا ﷲ نے ذکر
لﮍکی اور
ٰ
نہيں کيا۔ ويسے تو اسالم ميں طرفين کی رضامندی کے ساتھ نکاح کے لئے دو عادل گواه بھی
ضروری ہيں۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻗَ ٰﴣ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْ َاﻻ َﺟ َﻞ َو َﺳ َﺎر ِ َابﻫ ِ ٖ ْٓهل ٰاﻧ َ َﺲ ِﻣ ْﻦ َﺟﺎ ِﻧ ِﺐ ُّ
اﻟﻄ ْﻮ ِر انَ ًرا ۚ ﻗَﺎ َل ِ َﻻﻫ ِ ِْهل ا ْﻣ ُﻜﺜ ُْﻮٓا ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ٰاﻧ َ ْﺴ ُﺖ انَ ًرا ﻟ َّ َﻌ ِ ّ ْ ٓﲇ ٰا ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِّﻣﳯْ َﺎ ِﲞ َ ٍَﱪ َا ْو َﺟ ْﺬ َو ٍة ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ
ﺗ َْﺼ َﻄﻠُ ْﻮ َن 29
مو ٰسی عليہ السالم نے مدت ) (١پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے ) (٢تو کوه
طور کی طرف آگ ديکھی۔ اپنی بيوی سے کہنے لگے ٹھہرو! ميں نے آگ ديکھی ہے بہت
ممکن ہے کہ ميں وہاں سے کوئی خبر الؤں يا آگ کا کوئی انگاره الؤں تاکہ تم سينک لو۔
٢٩۔ ١حضرت ابن عباس نے اس مدت سے دس سالہ مدت مراد لی ہے ،کيونکہ يہی اکمل اور
موسی
موسی عليہ السالم کے لئے خوشگوار اور مرغوب( تھی اور حضرت
اطيب )يعنی خسر
ٰ
ٰ
عليہ السالم کے کريمانہ اخالق نے اپنے بوڑھے خسر کی دلی خواہش کے خالف کرنا پسند نہيں
کيا۔
٢٩۔ ٢اس سے معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بيوی کو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔

ۙ 30
اهلل َر ُّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا ٰﺗ َﺎ ﻧ ُْﻮ ِد َي ِﻣ ْﻦ ﺷَ ﺎ ۸اﻟْ َﻮا ِد ْ َاﻻﻳْ َﻤ ِﻦ ِﰲ اﻟْ ُﺒ ْﻘ َﻌ ِﺔ اﻟْ ُﻤ ٰ َﱪ َﻛ ِﺔ ِﻣ َﻦ اﻟﺸَّ َﺠ َﺮ ِة َا ْن ﻳٰ ّ ُﻤ ْـﻮ ٰ ٓﳼ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاانَ ٰ ّ ُ
پس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمين کے ميدان کے دائيں کنارے کے درخت ميں سے آواز
دئيے گئے ) (١کہ اے ٰ
موسی! يقينا ً ميں ہی ﷲ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار )(٢۔
٣٠۔ ١يعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی ،جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائيں طرف
تھی ،يہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔
٣٠۔ ٢يعنی اے ٰ
موسی! تجھ سے جو اس وقت مخاطب اور ہم کالم ہے ،وه ميں ﷲ ہوں رب
العالمين۔
31
َو َا ْن َاﻟْ ِﻖ َﻋ َﺼﺎكَ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َرٰاﻫَﺎ ﲥَ ْ َ ُّﱱ َﰷَﳖَّ َﺎ َﺟﺎۗ ٌّن َّو ٰ ّﱃ ُﻣﺪْ ﺑ ًِﺮا َّوﻟَ ْﻢ ﻳُ َﻌ ِﻘّ ْﺐ ۭ ﻳٰ ُﻤ ْﻮ ٰ ٓﳼ َا ْﻗﺒ ِْﻞ َو َﻻ َﲣ َْﻒ ۣ ِاﻧ ََّﻚ ِﻣ َﻦ ْ ٰاﻻ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ
اور يہ بھی آواز آئی کہ اپنی الٹھی ڈال دے۔ پھر جب اس نے ديکھا کہ وه سانپ کی طرح پھن
پھال رہی ہے تو پيٹھ پھير کر واپس ہوگئے اور مﮍ کر رُخ بھی نہ کيا ،ہم نے کہا اے ٰ
موسی!
آگے آ ڈر مت ،يقينا ً تو ہر طرح امن واال ہے )(١
موسی عليہ السالم کا وه معجزه ہے جو کوه طور پر ،نبوت سے سرفراز کئے جانے
٣١۔ ١يہ
ٰ
کے بعد ان کو مال۔ چونکہ ﷲ کے حکم اور مشيت سے ظاہر ہوتا ہے کسی بھی انسان کے
موسی
اختيار سے نہيں۔ چاہے وه جليل القدر پيغمبر اور نبی مقرب ہی کيوں نہ ہو۔ اس لئے جب
ٰ
عليہ السالم کے اپنے ہاتھ کی الٹھی ،زمين پر پھينکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی پنکارتی
موسی عليہ السالم بھی ڈر گئے۔ جب ﷲ ٰ
تعالی نے بتاليا اور تسلی دی
سانپ بن گئی ،تو حضرت
ٰ
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موسی عليہ السالم کا خوف دور ہوا اور يہ واضح ہوا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی صداقت
تو حضرت
ٰ
کے لئے بطور دليل يہ معجزه انہيں عطا فرمايا ہے۔
كل ﻳَﺪَ كَ ِ ْﰲ َﺟ ْﻴﺒ َِﻚ َ ْﲣ ُــﺮ ْج ﺑ َ ْﻴﻀَ ﺎ ۗ َء ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْ ِﲑ ُﺳ ْ ۗﻮ ٍء ۡ َّو ْ ُ
ُا ْﺳ ُ ْ
اﲷ ْﻢ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َﺟﻨَﺎ َﺣ َﻚ ِﻣ َﻦ َّاﻟﺮﻫ ِْﺐ ﻓَ ٰﺬ ِﻧ َﻚ ﺑُ ْﺮﻫَﺎ ٰﻧ ِﻦ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼﯨ ٖﻪ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ
ِٕ
ٰﻓ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ 32
اپنے ہاتھ کو اپنے گريبان ميں ڈال وه بغير کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل
سفيد ) (١اور خوف سے )بچنے کے لئے( اپنے بازو اپنی طرف مال لے ) (٢پس يہ دونوں
معجزے تيرے لئے تيرے رب کی طرف سے ہيں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف ،يقينا ً
وه سب کے سب بےحکم اور نافرمان لوگ ہيں )(٣۔
٣٢۔ ١يہ يد بيضاء دوسرا معجزه تھا جو انہيں عطا کيا گيا۔
٣٢۔ ٢الٹھی کا اژدھا بن جانے کی صورت ميں جو خوف حضرت موسیٰ عليہ السالم کو الحق
ہوتا تھا ،اس کا حل بتال ديا گيا کہ اپنا بازو اپنی طرف مال ليا کرو يعنی بغل ميں دبا ليا کرو جس
سے خوف جاتا رہا کرے گا۔ بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ عام ہے کہ جب بھی کسی سے
کوئی خوف محسوس ہو تو اس طرح کرنے سے خوف دور ہو جائے گا۔ امام ابن کثير فرماتے
ہيں کہ حضرت
موسی عليہ السالم کی اقتداء ميں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل
ٰ
پر ہاتھ رکھے گا ،تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا يا کم از کم ہلکا ہو جائے گا۔ ان شاء
ﷲ۔
٣٢۔ ٣يعنی فرعون اور اسکی جماعت کے سامنے يہ دونوں معجزے اپنی صداقت کی دليل کے
طور پر پيش کرو۔ يہ لوگ ﷲ کی اطاعت سے نکل چکے ہيں اور ﷲ کے دين کے مخالف ہيں۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ ﻗَﺘَﻠْ ُﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ﻓَ َﺎﺧ َُﺎف َا ْن ﻳ َّ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ ِن 33
مو ٰسی )عليہ السالم( نے کہا پروردگار! ميں نے ايک آدمی قتل کر ديا تھا۔ اب مجھے انديشہ ہے
کہ وه مجھے بھی قتل کر ڈاليں گے )(١
موسی عليہ السالم کی جان کو الحق تھا ،کيونکہ ان کے
٣٣۔ ١يہ خطره تھا جو واقع حضرت
ٰ
ہاتھوں ايک قبطی قتل ہو چکا تھا۔
يخ ﻫ ُٰﺮ ْو ُن ﻫ َُﻮ َا ْﻓ َﺼ ُﺢ ِﻣ ِ ّ ْﲏ ِﻟ َﺴﺎانً ﻓَ َﺎ ْر ِﺳ ْ ُهل َﻣ ِﻌ َﻲ ِر ْد ًا ﻳ ُّ َﺼ ِّﺪ ُﻗ ِ ْ ٓﲏ ۡ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف َا ْن ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ ِن 34
َو َا ِ ْ
اور ميرا بھائی ہارون عليہ السالم مجھ سے بہت زياده فصيح زبان واال ہے تو اسے ميرا مددگار
بنا کر ميرے ساتھ بھيج کہ مجھے سچا مانے ،مجھے تو خوف ہے کہ وه سب مجھے جھٹال ديں
گے۔
موسی عليہ السالم کی زبان ميں لکنت تھی ،جس
حضرت
سے
رو
کی
روايات
اسرائيلی
١
٣٤۔
ٰ
موسی عليہ السالم کے سامنے آگ کا انگاره اور
کی وجہ يہ بيان کی گئی ہے کہ حضرت
ٰ
کھجور يا موتی رکھے گئے تو آپ نے انگاره اٹھا کر منہ ميں رکھ ليا تھا جس سے آپ کی زبان
جل گئی۔ يہ وجہ صحيح ہے يا نہيں؟ تاہم قرآن کريم کی اس نص سے يہ تو ثابت ہے کہ حضرت
موسی عليہ السالم کے مقابلے ميں حضرت ہارون عليہ السالم فصيح اللسان تھے اور حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم کی زبان ميں گره تھی۔ جس کے کھولنے کی دعا انہوں نے نبوت سے
ٰ
سرفراز ہونے کے بعد کی۔ ردءا کے معنی ہيں معين ،مددگار تقويت پہنچانے واال۔ يعنی ہارون
عليہ السالم اپنی فصاحت لسانی سے مجھے مدد اور تقويت پہنچائيں گے۔
ﻗَﺎ َل َﺳﻨَﺸُ ﺪُّ َﻋﻀُ ﺪَ كَ ِ َاب ِﺧ ْﻴ َﻚ َو َ ْﳒ َﻌ ُﻞ ﻟَ ُﳬَﺎ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ِﺼﻠُ ْﻮ َن ِاﻟ َ ْﻴ ُﳬَﺎ ِ ٰ
ڔابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ڔ َاﻧْ ُﺘ َﻤﺎ َو َﻣ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻌ ُﳬَﺎ اﻟْ ٰﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن
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ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا کہ ہم تيرے بھائی کے ساتھ تيرا بازو مضبوط کر ديں گے اور تم دونوں کو
غلبہ ديں گے فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکيں گے بسبب ہماری نشانيوں کے ،تم دونوں اور
تمہاری تابعداری کرنے والے غالب رہيں گے )(١۔
موسی عليہ السالم کی دعا قبول کر لی گئی اور ان کی سفارش پر حضرت
٣۵۔ ١يعنی حضرت
ٰ
ہارون عليہ السالم کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر ان کا ساتھی اور مددگار بنا ديا گيا۔
٣۵۔ ٢يعنی ہم تمہاری حفاظت فرمائيں گے ،فرعون اور اس کے حوالی موالی تمہارا کچھ نہيں
بگاڑ سکيں گے۔
ٓ
ْ
ٰ
ُ
ً
َ
ٰ
ْ
لْ
ب لَ ْستُ ْم
ت
ك
ال
ل
ھ
ا
ي
ق
)
،
ال
مث
گيا
کيا
بيان
جگہ
متعدد
ميں
کريم
قرآن
جو
ہے
مضمون
٣٥۔ ٣يہ وہی
َ ِ ِ
ك
اال ْن ِج ْي َل َو َمآ اُ ْن ِز َل اِلَ ْي ُك ْم ﱢم ْن ﱠربﱢ ُك ْم ۭ◌ َولَيَ ِز ْيد ﱠَن َكثِ ْيرًا ﱢم ْنھُ ْم ﱠمآ اُ ْن ِز َل اِلَ ْي َ
ع َٰلي َش ْي ٍء َح ٰتّي تُقِ ْي ُموا التﱠوْ ٰرٮةَ َو ْ ِ
ت ّٰ
ِم ْن ﱠربﱢ َ
ك طُ ْغيَانًا ﱠو ُك ْفرًا ۚ◌ فَ َال تَاْ َ
ﷲِ
س َعلَي ْالقَوْ ِم ْال ٰكفِ ِر ْينَ ( 5۔ المائده ) ،68:الﱠ ِذ ْينَ يُبَلﱢ ُغوْ نَ ِر ٰس ٰل ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
َويَ ْخ َشوْ نَهٗ َو َال يَ ْخ َشوْ نَ اَ َحدًا اِ ﱠال ّ
َب ّ
ﷲُ َالَ ْغلِبَ ﱠن اَنَا
ﷲَ ۭ◌ َو َكفى بِا ّ ِ َح ِس ْيبًا( 33۔ االحزابَ ) (39:كت َ
ٰ
ْ
َو ُر ُسلِ ْي ۭ◌ اِ ﱠن ٰ ّ
ﱠ
ﷲَ قَ ِو ﱞ
ص ُر ُر ُسلَنَا َوال ِذ ْينَ ا َمنُوْ ا فِي ال َح ٰيو ِة ال ﱡد ْنيَا
يع
َز ْي ٌز( 58۔ المجادلہ ) (21:اِنﱠا لَنَ ْن ُ
ِ
ٰ
ار 52 (
َويَوْ َم يَقُوْ ُم ْاالَ ْشھَا ُد 51 ۙ◌ يَوْ َم َال يَ ْنفَ ُع الظّلِ ِم ْينَ َم ْع ِذ َرتُھُ ْم َولَھُ ُم اللﱠ ْعنَةُ َولَھُ ْم سُوْ ۗ◌ ُء ال ﱠد ِ
40۔غافر(51-52:
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻮ ٰﳼ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٰﻫ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ِﲮ ٌْﺮ ُّﻣ ْﻔ َ ًﱰى َّو َﻣﺎ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ﲠِ ٰ َﺬا ِ ْ ٓﰲ ٰا َابۗﯨﻨَﺎ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 36
ِٕ
موسی )عليہ السالم( ہمارے ديئے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے وه
پس جب ان کے پاس
ٰ
کہنے لگے يہ تو صرف گھﮍا گھﮍايا جادو ہے ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانہ ميں کبھی
نہيں سنا )(١
٣٦۔ ١يعنی يہ دعوت کہ کائنات ميں صرف ايک ہی ﷲ اس کے الئق ہے کہ اس کی عبادت کی
جائے ہمارے لئے بالکل نئی بات ہے۔ يہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے باپ دادا اس توحيد سے واقف
تھے مشرکين مکہ نے بھی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بابت کہا تھا ' اس نے تو تمام معبودوں
کو )ختم کر کے( ايک ہی معبود بنا ديا ہے؟ يہ تو بﮍی ہی عجيب بات ہے '۔
َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ َر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِابﻟْﻬُﺪٰ ى ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻩٖ َو َﻣ ْﻦ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن َ ٗهل ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ادلَّ ِار ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 37
موسی )عليہ السالم( کہنے لگے ميرا رب ٰ
تعالی اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس
حضرت
ٰ
ً
کی ہدايت لے کر آتا ہے ) (١اور جس کے لئے آخرت )اچھا( انجام ہوتا ہے ) (٢يقينا بے
انصافوں کا بھال نہ ہوگا۔ )(٣
٣٧۔ ١يعنی مجھ سے اور تم سے زياده ہدايت کا جاننے واال ﷲ ہے ،اس لئے جو بات ﷲ کی
طرف سے آئے گی ،وه صحيح ہوگی يا تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کی۔
٣٧۔ ٢اچھے انجام سے مراد آخرت ميں ﷲ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا
مستحق قرار پا جانا ہے اور يہ استحقاق صرف اہل توحيد کے حصے ميں آئے گا
٣٧۔ ٣ظالم سے مراد مشرک اور کافر ہيں ،کيونکہ ظلم کے معنی ہيں۔ وضع الشئ فی غير محلہ
کسی چيز کو اسکے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دينا۔ مشرک بھی چونکہ الوہيت
کے مقام پر ايسے لوگوں کو بٹھا ديتے ہيں جو اس کے مستحق نہيں ہوتے۔ اسی طرح کافر بھی
رب کے اصل مقام سے ناآشنا ہی رہتے ہيں۔ اس لئے يہ لوگ سب سے بﮍے ظالم ہيں اور يہ
کاميابی سے يعنی آخرت ميں ﷲ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہيں گے۔ اس آيت سے بھی
معلوم ہوا کہ اصل کاميابی آخرت ہی کی کاميابی ہے۔ دنيا ميں خوشحالی اور مال و اسباب کی
فراوانی حقيقی کاميابی کی نفی فرما رہا ہے جس کا صاف مطلب يہ ہے کہ حقيقی کاميابی آخرت
ہی کی کاميابی ہے نہ کہ دنيا کی چند روزه عارضی خوشحالی و فراوانی۔
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َوﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ َﻤ َ ُﻼ َﻣﺎ ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُﺖ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ﻏَ ْ ِﲑ ْي ۚ ﻓَ َﺎ ْو ِﻗﺪْ ِ ْﱄ ﳞٰ َﺎ ٰﻣ ُﻦ ﻋَ َﲇ ِّ
ﴏ ًﺣﺎ ﻟ َّ َﻌ ِ ّ ْ ٓﲇ َا َّﻃ ِﻠـ ُﻊ ِا ٰ ٓﱃ ِا ٰ ِهل ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ۙ َوا ِ ّ ِْﱏ َ َﻻ ُﻇﻨُّ ٗﻪ ِﻣ َﻦ
اﻟﻄ ْ ِﲔ ﻓَﺎ ْﺟ َﻌ ْﻞ ِ ّ ْﱄ َ ْ
ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ 38
فرعون کہنے لگا اے درباريو! ميں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہيں جانتا۔ سن اے ہامان!
موسی کے
تو ميرے لئے مٹی کو آگ سے پکوا ) (١پھر ميرے لئے ايک محل تعمير کر تو ميں
ٰ
معبود کو جھانک لوں ) (٢اسے ميں جھوٹوں ميں سے ہی گمان کر رہا ہوں۔ )(٣
٣٨۔ ١يعنی مٹی کو آگ ميں تپا کر اينٹيں تيار کر ،ہامان ،فرعون کا وزير ،مشير اور اس کے
معامالت کا انتظام کرنے واال تھا۔
٣٨۔ ٢يعنی ايک اونچا اور مضبوط محل تيار کر ،جس پر چﮍھ کر ميں آسمان پر يہ ديکھ سکوں
کہ وہاں ميرے سوا کوئی اور رب ہے۔
موسی )عليہ السالم( جو يہ دعوی کرتا ہے کہ آسمانوں پر رب ہے جو ساری کائنات
٣٨۔ ٣يعنی
ٰ
کا پالن ہار ہے ،ميں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔
َو ْاﺳـ َﺘ ْﻜ َ َﱪ ﻫ َُﻮ َو ُﺟﻨُ ْﻮ ُد ٗﻩ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َﻇﻨُّ ْﻮٓا َاﳖَّ ُ ْﻢ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َﻻ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 39
اس نے اس کے لشکروں نے ناحق طريقے پر ملک ميں تکبر کيا ) (١اور سمجھ ليا کہ وه
ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائيں گے۔
٣٩۔ ١زمين سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمران تھا اور اپنے آپ کو بﮍا سمجھتا
موسی عليہ السالم کے دالئل معجزات کا رد
تھا ،يعنی ان کے پاس کوئی دليل ايسی نہيں تھی جو
ٰ
کر سکتے ليکن استکبار بلکہ ان کا مظاہره کرتے ہوئے انہوں نے ہٹ دھرمی اور انکار کا
راستہ اختيار کيا۔
ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﻧٰ ُﻪ َو ُﺟﻨُ ْﻮ َد ٗﻩ ﻓَﻨَ َﺒ ْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َ ِّﲓ ۚ ﻓَﺎﻧ ُْــﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 40
باآلخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکﮍ ليا اور دريا برد کر ديا ) (١اب ديکھ لے کہ ان گنہگاروں
کا انجام کيسا کچھ ہوا۔
٤٠۔ ١يعنی جب ان کا کفر و طغيان حد سے بﮍھ گيا اور کسی طرح بھی وه ايمان النے پر آماده
نہيں ہوئے تو باآلخر ايک صبح ہم نے انہيں دريا ميں غرق کر ديا۔
ﴫ ْو َن 41
َو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َاﯨ َّﻤ ًﺔ ﻳَّﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ َوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻻ ﻳُ ْﻨ َ ُ
ِٕ
اور ہم نے انہيں ايسے امام بنا ديئے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بالئيں ) (١اور روز قيامت
مطلق مدد نہ کئے جائيں
٤١۔ ١يعنی جو بھی ان کے بعد ايسے لوگ ہوں گے جو ﷲ کی توحيد يا اس کے وجود کے منکر
ہوں گے ،تو ان کا امام و پيشوا يہی فرعونی سمجھے جائيں گے جو جہنم کے داعی ہيں۔

َو َاﺗْ َﺒ ْﻌﳯٰ ُ ْﻢ ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻟ َ ْﻌﻨَ ًﺔ ۚ َوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ُ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻘ ُﺒ ْﻮ ِﺣ ْ َﲔ ۧ 42
اور ہم نے اس دنيا ميں بھی ان کے پيچھے اپنی لعنت لگا دی اور قيامت کے دن بھی بدحال
لوگوں ميں سے ہونگے )(١۔
٤٢۔ ١يعنی دنيا ميں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اور آخرت ميں بھی وه بد حال ہونگے۔
يعنی چہرے سياه اور آنکھيں نيلگوں جيسا کہ جہنميوں کے تذکرے ميں آتا ہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ٓ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو َن ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ﺑ َ َﺼﺎۗﯨ َﺮ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن
ِٕ
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موسی )عليہ السالم( کو ايسی کتاب
اور ان اگلے زمانے والوں کو ہالک کرنے کے بعد ہم نے
ٰ
عنايت فرمائی ) (١جو لوگوں کے لئے دليل اور ہدايت و رحمت ہو کر آئی تھی ) (٢تاکہ وه
نصيحت حاصل کرليں )(٣
٤٣۔ ١يعنی فرعون اور اس کی قوم يا نوح و عاد و ثمود وغيره قوم کی ہالکت کے بعد
موسی
ٰ
عليہ السالم کو کتاب )تورات( دی۔
٤٣۔ ٢جس سے وه حق کو پہچان ليں اور اسے اختيار کريں اور ﷲ کی رحمت کے مستحق قرار
پائيں۔
٤٣۔ ٣يعنی ﷲ کی نعمتوں کا شکر ادا کريں اور ﷲ پر ايمان الئيں اور اس کے پيغمبروں کی
اطاعت کريں جو انہيں خير و رشد اور فالح حقيقی کی طرف بالتے ہيں۔
َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِ َﲜﺎ ِﻧ ِﺐ اﻟْﻐ َْﺮ ِ ِ ّﰊ ِا ْذ ﻗَﻀَ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ

اﻟﺸﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۙ 44
اور طور کے مغرب کی جانب جب کہ ہم نے موسیٰ )عليہ السالم( کو حکم احکام کی وحی
پہنچائی تھی ،نہ تو تو موجود تھا اور نہ تو ديکھنے والوں ميں سے تھا )(١
موسی عليہ السالم سے کالم کيا اور اسے وحی و رسالت
٤٤۔ ١يعنی کوه طور پر جب ہم نے
ٰ
سے نوازا ،اے محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ يہ منظر ديکھنے والوں
ميں سے تھا۔ بلکہ يہ غيب کی وه باتيں ہيں جو ہم نے وحی کے ذريعے سے تجھے بتال رہے ہيں
جو اس بات کی دليل ہيں کہ تو ﷲ کا سچا پيغمبر ہے۔ کيونکہ نہ تو نے يہ باتيں کسی سے
ٰ
ً
ك
سيکھی ہيں نہ خود ہی مشاہده کيا ہے۔ يہ مضمون اور بھی متعدد جگہ بيان کيا گيا ہے مثال )ذلِ َ
ب نُوْ ِح ْي ِه اِلَ ْيكَ ۭ◌ َو َما ُك ْنتَ لَ َد ْي ِھ ْم اِ ْذ ي ُْلقُوْ نَ اَ ْق َال َمھُ ْم اَيﱡھُ ْم يَ ْكفُ ُل َمرْ يَ َم ۠◌ َو َما ُك ْنتَ لَ َد ْي ِھ ْم
ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء ْال َغ ْي ِ
ك ۚ◌ َما ُك ْنتَ تَ ْعلَ ُمھَآ اَ ْنتَ َو َال
ب نُوْ ِح ْيھَآ اِلَ ْي َ
َص ُموْ نَ ( 3۔ آل عمران) (44:تِ ْل َ
ك ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء ْال َغ ْي ِ
اِ ْذ يَ ْخت ِ
ٰ
ك ِم ْن قَب ِْل ٰھ َذا ړ فَاصْ بِرْ ړاِ ﱠن ْال َعاقِبَةَ لِ ْل ُمتﱠقِ ْينَ ( 11۔ہود) (49:ذلِكَ ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء ْالقُ ٰري نَقُصﱡ هٗ
قَوْ ُم َ
ٰ
ك ۚ◌ َو َما ُك ْنتَ لَ َد ْي ِھ ْم اِ ْذ
َعلَ ْي َ
ب نُوْ ِح ْي ِه اِلَ ْي َ
ص ْي ٌد( 11۔ہود) ،(100:ذلِ َ
ك ِم ْنھَا قَا ۗ◌ ِٕٮ ٌم ﱠو َح ِ
ك ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء ْال َغ ْي ِ
ٰ
ق ۚ◌ َوقَ ْد
ك نَقُصﱡ َعلَ ْيكَ ِم ْن اَ ْن ۢ◌بَا ۗ◌ ِء َما قَ ْد َسبَ َ
اَجْ َمع ُْٓوا اَ ْم َرھُ ْم َوھُ ْم يَ ْم ُكرُوْ نَ ( 12۔يوسفَ ) ،(102:كذلِ َ
ك ِم ْن لﱠ ُدنﱠا ِذ ْكرًا( 20۔طہ (99:وغيره ميں۔
ٰاتَ ْي ٰن َ
َو ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎ ٓ َاﻧْﺸَ ْﺎانَ ُﻗ ُﺮ ْوانً ﻓَﺘَ َﻄ َﺎو َل ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ ُﻌ ُﻤ ُﺮ ۚ َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ َاث ِو ًاي ِ ْ ٓﰲ َاﻫْﻞِ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ ﺗ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۙ َو ٰﻟ ِﻜﻨَّﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ِﻠ ْ َﲔ 45
ليکن ہم نے بہت سی نسليں پيدا کيں ) (١جن پر لمبی مدتيں گزر گيئں ) (٢اور نہ تو مدين کے
رہنے والوں ميں سے تھا ) (٣کہ ان کے سامنے ہماری آيتوں کی تالوت کرتا بلکہ ہم ہی
رسولوں کے بھيجنے والے ہيں )(٤
٤٥۔ ١قرون ،قرن کی جمع ہے ،زمانہ ليکن يہاں امتوں کے معنی ميں ہے يعنی اے محمد صلی
موسی عليہ السالم کے درميان جو زمانہ ہے اس ميں ہم نے کئی امتيں
ﷲ عليہ وسلم آپ کے اور
ٰ
پيدا کيں۔
٤٥۔ ٢يعنی مراد ايام سے شرائع و احکام بھی متغير ہوگئے اور لوگ بھی دين کو بھول گئے،
جس کی وجہ سے انہوں نے ﷲ کے حکموں کو پس پشت ڈال ديا اور ان کے عہد کو فراموش
کر ديا اور يوں اس کی ضرورت پيدا ہوگئی کہ ايک نئے بنی کو معبوث کيا جائے يا يہ مطلب
ہے کہ طول زماں کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت و رسالت کو بالکل ہی بھال بيٹھے ،اس
لئے آپ کی نبوت پر انہيں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کے لئے تيار نہيں ہيں۔
٤٥۔ ٣جس سے آپ خود اس واقعے کی تفصيالت سے آگاه ہو جاتے۔
٤٥۔ ٤اور اسی اصول پر ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھيجا ہے اور پچھلے حاالت و واقعات سے
آپ کو باخبر کر رہے ہيں۔
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َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِ َﲜﺎ ِﻧ ِﺐ ُّ
اﻟﻄ ْﻮ ِر ِا ْذ انَ َدﻳْﻨَﺎ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّر ْ َﲪ ًﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ِﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣﺎ ٓ َا ٰﺗ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ِﺬ ْﻳ ٍﺮ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
46
كل ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن
اور نہ تو طور کی طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی ) (١بلکہ تيرے پروردگار کی طرف سے
ايک رحمت ہے ) (٢اس لئے کہ تو ان لوگوں کو ہوشيار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے
کوئی ڈرانے واال نہيں پہنچا ) (٣کيا عجب کہ وه نصيحت حاصل کرليں ۔
٤٦۔ ١يعنی اگر آپ رسول برحق نہ ہوتے تو
موسی عليہ السالم کے واقعے کا علم بھی آپ کو نہ
ٰ
ہوتا۔
٤٦۔ ٢يعنی آپ کا علم ،مشاہده روئيت کا نتيجہ نہيں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے
کہ اس نے آپ کو نبی بنايا اور وحی سے نوازا۔
٤٦۔ ٣اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہيں جن کی طرف نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے
کوئی نبی نہيں آيا ،کيونکہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندان ابراہيمی
ہی ميں رہا اور ان کی بعث بنی اسرائيل کی طرف سے ہی ہوتی رہی بنی اسماعيل يعنی عربوں
ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پہلے نبی تھے اور سلسلہ نبوت کے خاتم تھے۔ ان کی طرف نبی
بھيجنے کی ضرورت اس لئے نہيں سمجھی گئی ہوگی کہ دوسرے انبياء کی دعوت اور ان کا
پيغام ان کو پہنچتا رہا ہوگا۔ کيونکہ اس کے بغير ان کے لئے کفر و شرک پر جمے رہنے کا
عذر موجود رہے گا اور يہ عذر ﷲ نے کسی کے لئے باقی نہيں چھوڑا ہے۔
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن ﺗ ُِﺼ ْﻴﳢَ ُ ْﻢ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٌﺔ ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْر َﺳﻠْ َﺖ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻓَﻨَﺘَّ ِﺒ َﻊ ٰاﻳٰ ِﺘ َﻚ َوﻧَ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 47
اگر يہ بات نہ ہوتی کہ انہيں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھيجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی
مصيبت پہنچتی تو يہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کيوں نہ
بھيجا کہ ہم تيری آيتوں کی تابعداری کرتے اور ايمان والوں ميں سے ہو جاتے )(١۔
٤٧۔ ١يعنی ان کے اسی عذر کو ختم کرنے کے لئے ہم نے آپ کو ان کی طرف بھيجا ہے
کيونکہ طول زمانی کی وجہ سے گزشتہ انبياء کی تعليمات مسخ اور ان کی دعوت فراموش ہو
چکی ہے اور ايسے ہی حاالت کسی نئے نبی کی ضرورت کے متقاضی ہوتے ہيں يہی وجہ ہے
کہ ﷲ ٰ
تعالی نے پيغمبر آخرالزمان حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کی تعليمات )قرآن و
حديث( کو مسخ ہونے اور تغير و تحريف سے محفوظ رکھا اور ايسا تکوينی انتظام فرما ديا ہے
جس سے آپ کی دعوت دنيا کے کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور مسلسل پہنچ رہی ہے تاکہ
کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ اور جو شخص اس ' ضرورت ' کا دعو ٰی کر کے
نبوت کا ڈھونگ رچاتا ہے ،وه جھوٹا اور دجال ہے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۚ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﲮ ْٰﺮ ِن ﺗ َٰﻈﻬ ََﺮ ڠ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ﺑ ُ ٍّ
ِﲁ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن
48
پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنچا تو کہتے ہيں کہ يہ وه کيوں نہيں ديا گيا
موسی )عليہ السالم( کو جو کچھ ديا
موسی )عليہ السالم( ) (١اچھا تو کيا
جيسے ديئے گئے تھے
ٰ
ٰ
گيا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہيں کيا تھا ) (٢صاف کہا تھا کہ يہ دونوں جادوگر ہيں جو
ايک دوسرے کے مددگار ہيں اور ہم تو ان سب کے منکر ہيں۔
موسی عليہ السالم کے سے معجزات ،جيسے الٹھی کا سانپ بن جانا اور
٤٨۔ ١يعنی حضرت
ٰ
ہاتھ کا چمکنا وغيره
٤٨۔ ٢يعنی مطلوبہ معجزات ،اگر دکھا بھی ديئے جائيں تو کيا فائده ،جنہيں ايمان نہيں النا ،وه ہر
موسی عليہ السالم
طرح کی نشانياں ديکھنے کے باوجود ايمان سے محروم ہی رہيں گے۔ کيا
ٰ
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کے مذکوره معجزات ديکھ کر فرعونی مسلمان ہوگئے تھے ،انہوں نے کفر نہيں کيا؟ يا يکفُروا
موسی عليہ
کی ضمير قريش مکہ کی طرف ہے يعنی کيا انہوں نے نبوت محمديہ سے پہلے
ٰ
السالم کے ساتھ کفر نہيں کيا۔
موسی و ہارون عليہما السالم ہوں
٤٨۔ ٣پہلے مفہوم کے اعتبار سے دونوں سے مراد حضرت
ٰ
گے اور دوسرے مفہوم اس سے قرآن اور تورات مراد ہونگے يعنی دونوں جادو ہيں جو ايک
دوسرے کے مددگار ہيں اور ہم سب کے يعنی موسیٰ عليہ السالم اور محمد صلی ﷲ عليہ وسلم
کے منکر ہيں۔ )فتح القدير(
ﻗُ ْﻞ ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ِﺑ ِﻜ ٰﺘ ٍﺐ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ َُﻮ َاﻫْﺪٰ ى ِﻣﳯْ ُ َﻤﺎ ٓ َاﺗ َّ ِﺒ ْﻌ ُﻪ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 49
کہہ دے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ﷲ کے پاس سے کوئی ايسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے
زياده ہدايت والی ہو ميں اسی کی پيروی کرونگا )(١
٤٩۔ ١يعنی اگر تم اس دعوے ميں سچے ہو کہ قرآن مجيد اور تورات دونوں جادو ہيں ،تو تم
کوئی اور کتاب ٰالہی پيش کر دو ،جو ان سے زياده ہدايت والی ہو ،ميں اس کی پيروی کرونگا،
کيونکہ ميں ہدايت کا طالب اور پيرو ہوں۔
ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا َ َكل ﻓَﺎ ْﻋ َ ْﲅ َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ ۭ َو َﻣ ْﻦ َاﺿَ ُّﻞ ِﻣ َّﻤ ِﻦ اﺗ َّ َﺒ َﻊ ﻫ َٰﻮﯨ ُﻪ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ﻫُﺪً ى ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 50
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
پھر اگر يہ تيری نہ مانيں ) (١تو تو يقين کر لے کہ يہ صرف اپنی خواہش کی پيروی کر رہے
ہيں اور اس سے بﮍھ کر بہکا ہوا کون ہے؟ جو اپنی خواہش کے پيچھے پﮍا ہوا ہو ) (٢بغير ﷲ
کی رہنمائی کے ،بيشک ﷲ ٰ
تعالی ظالم لوگوں ہدايت نہيں ديتا۔ )(٣
٥٠۔ ١يعنی قرآن و تورات سے زياده ہدايت والی کتاب پيش نہ کر سکيں اور يقينا نہيں کر سکيں
گے۔
٥٠۔ ٢يعنی ﷲ کی طرف سے نازل کرده ہدايت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پيروی کرنا يہ سب
سے بﮍی گمراہی ہے اور اس لحاظ سے يہ قريش مکہ سب سے بﮍے گمراه ہيں جو ايسی
حرکت کا ارتکاب کر رہے ہيں۔

َوﻟَﻘَﺪْ َو َّﺻﻠْﻨَﺎ ﻟَـﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ۭ 51
اور ہم برابر پے درپے لوگوں کے لئے اپنا کالم بھيجتے رہے ) (١تاکہ وه نصيحت حاصل
کريں۔)(٢
۵١۔ ١يعنی ايک رسول کے بعد دوسرا رسول ،ايک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھيجتے رہے
اور اس طرح مسلسل لگاتار ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
۵١۔ ٢مقصد اس سے يہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈر کر اور ہماری باتوں سے
نصيحت حاصل کر کے ايمان لے آئيں۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ُ ْﱒ ِﺑ ٖﻪ ﻳ ُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 52
جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنايت فرمائی وه تو اس پر ايمان رکھتے ہيں۔
٥٢۔ ١اس سے مراد يہودی ہيں جو مسلمان ہوگئے تھے ،جيسے عبد ﷲ بن سالم وغيره يا وه
عيسائی ہيں جو حبشہ سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں آئے تھے اور آپ کی زبان
مبارک سے قرآن کريم سن کر مسلمان ہوگئے تھے )ابن کثير(
َوِا َذا ﻳُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِاﻧ َّ ُﻪ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
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اور جب اس کی آيتيں ان کے پاس پﮍھی جاتی ہيں تو وه کہہ ديتے ہيں کہ اس کے ہمارے رب
کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ايمان ہے ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہيں۔ )(١
۵٣۔ ١يہ اسی حقيقت کی طرف اشاره ہے جسے قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے کہ ہر
دور ميں ﷲ کے پيغمبروں نے جس دين کی دعوت دی ،وه اسالم ہی تھا اور ان نبيوں کی دعوت
پر ايمان النے والے مسلمان ہی کہالتے تھے۔ يہود يا نصاری وغيره کی اصطالحيں لوگوں کی
اپنی خود ساختہ ہيں جو بعد ميں ايجاد ہوئيں۔ اسی اعتبار سے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم پر
ايمان النے والے اہل کتاب )يہود يا عيسائيوں( نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان چلے آ
رہے ہيں۔ يعنی سابقہ انبياء کے پيروکار اور ان پر ايمان رکھنے والے ہيں۔
ۗ
اﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ َﺔ َو ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن 54
ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻳُ ْﺆﺗ َْﻮ َن َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ َّﻣ َّﺮﺗ ْ َِﲔ ِﺑ َﻤﺎ َﺻ َ ُﱪ ْوا َوﻳَﺪْ َر ُء ْو َن ِابﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ِﺔ َّ
ِٕ
يہ اپنے کئے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر ديتے جائيں گے ) (١يہ انکی بدی کو ٹال ديتے
ہيں ) (٢اور ہم نے جو انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے ديتے رہتے ہيں۔
۵٤۔ ١صبر سے مراد ہر قسم کے حاالت ميں انبياء اور کتاب الہی پر ايمان اور اس پر ثابت
قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر ،اس کے بعد دوسری پر ايمان رکھا۔ پہلے نبی
پر ايمان الئے ،اس کے بعد دوسرا نبی آ گيا تو اس پر ايمان الئے۔ ان کے لئے دوہرا اجر ہے،
حديث ميں بھی ان کی يہ فضيلت بيان کی گئی ہے۔ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،تين
آدميوں کے لئے دوہرا اجر ہے ،ان ميں ايک وه اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ايمان رکھتا تھا
اور پھر مجھ پر ايمان لے آيا۔
۵٤۔ ٢يعنی برائی کا جواب برائی سے نہيں ديتے ،بلکہ معاف کر ديتے ہيں اور درگزر سے کام
ليتے ہيں۔
َوِا َذا َ ِﲰ ُﻌﻮا اﻟﻠَّﻐ َْﻮ َاﻋ َْﺮﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْ َﲻﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟَ ُ ْﲂ َا ْ َﲻﺎﻟُ ُ ْﲂ ۡ َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۡ َﻻ ﻧَﺒْﺘَ ِﻐﻲ اﻟْ ٰﺠﻬِ ِﻠ ْ َﲔ 55
اور جب بيہوده بات ) (١کان ميں پﮍتی ہے تو اس سے کناره کر ليتے ہيں اور کہہ ديتے ہيں کہ
ہمارے عمل ہمارے لئے اور تمہارے عمل تمہارے لئے ،تم پر سالم ہو ) (٢ہم جاہلوں سے
)الجھنا( نہيں چاہتے۔
۵۵۔ ١يہاں لغو سے مراد وه سب و شتم اور دين کے ساتھ استہزاء ہے جو مشرکين کرتے تھے۔
٥٥۔ ٢يہ سالم ،سالم تحيہ نہيں بلکہ سالم متارکہ ہے يعنی ہم تم جيسے جاہلوں سے بحث اور
گفتگو کے روادار ہی نہيں ،جيسے اردو ميں بھی کہتے ہيں جاہلوں کو دور ہی سے سالم ،ظاہر
ہے سالم سے مراد ترک بول چال اور آمنا سامنا ہی ہے۔
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َۚوﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِابﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ 56
ِاﻧ ََّﻚ َﻻ ﲥَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ َا ْﺣ َﺒ ْﺒ َﺖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
آپ جسے چاہيں ہدايت نہيں کر سکتے بلکہ ﷲ تع ٰالی ہی جسے چاہے ہدايت کرتا ہے۔ ہدايت
والوں سے وہی خوب آگاه ہے )(١
٥٦۔ ١يہ آيت اس وقت نازل ہوئی ،جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ہمدرد اور غمسار چچا ابو
طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے
ايک مرتبہ الَ اِ ٰلہ اِ ﱠال ٰ ّ
ﷲُ کہہ ديں تاکہ قيامت والے دن ميں ﷲ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر
سکوں۔ ليکن وہاں پر دوسرے رؤسائے قريش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ايمان
کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگيا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو اس
بات کا بﮍا صدمہ تھا۔ اس موقع پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت نازل فرما کر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر
واضح کيا کہ آپ کا کام صرف تبليغ و دعوت اور راہنمائی ہے۔ ليکن ہدايت کے اوپر چال دينا يہ
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ہمارا کام ہے۔ ہدايت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدايت سے نوازنا چاہيں نہ کہ اسے جسے آپ
ہدايت پر ديکھنا پسند کريں )صحيح بخاری(
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا ْن ﻧَّﺘ َّ ِﺒﻊ ِ اﻟْﻬُﺪٰ ى َﻣ َﻌ َﻚ ﻧ ُ َﺘﺨ ََّﻄ ْﻒ ِﻣ ْﻦ َا ْر ِﺿﻨَﺎ ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﻧ ُ َﻤ ِﻜّ ْﻦ ﻟَّﻬ ُْﻢ َﺣ َﺮ ًﻣﺎ ٰا ِﻣﻨًﺎ ُّ ْﳚ ٰ ٓـﱮ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺛَ َﻤ ٰﺮ ُت ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ّ ِر ْزﻗًﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ُدلانَّ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
ﰻ َْ
57
کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدايت کے تابعدار بن جائيں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک
لئے جائيں ) (١کيا ہم نے انہيں امن و امان اور حرمت والے حرم ميں جگہ نہيں دی؟ ) (٢جہاں
تمام چيزوں کے پھل کھينچے چلے آتے ہيں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہيں ) (٣ليکن ان
ميں سے اکثر کچھ نہيں جانتے۔
۵٧۔ ١يعنی ہم جہاں ہيں ،وہاں ہميں رہنے ديا جائے گا اور ہميں اذيتوں سے يا مخالفين سے
جنگ و پيکار سے دوچار ہونا پﮍے گا۔ يہ بعض کفار نے ايمان نہ النے کا عذر پيش کيا۔ ﷲ نے
جواب ديا۔
ٰ
٥٧۔ ٢يعنی ان کا يہ عذر غير معقول ہے ،اس لئے ﷲ تعالی نے اس شہر کو ،جس ميں يہ رہتے
ہيں ،امن واال بنايا ہے جب يہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت ميں ان کے لئے امن کی جگہ
ہے تو کيا اسالم قبول کر لينے کے بعد وه ان کے لئے امن کی جگہ نہيں رہے گا؟
٥٧۔ ٣يہ مکے کی وه خصوصيت ہے جس کا مشاہده الکھوں حاجی اور عمره کرنے والے ہر
سال کرتے ہيں کہ مکے ميں پيداوار نہ ہونے کے باوجود نہايت فروانی سے ہر قسم کا پھل بلکہ
دنيا بھر کا سامان ملتا ہے۔
َو َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳَﺔٍ ﺑ َ ِﻄ َﺮ ْت َﻣ ِﻌﻴْ َﺸـﳤَ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺘ ْ َ
كل َﻣ ٰﺴ ِﻜﳯُ ُ ْﻢ ﻟ َ ْﻢ ﺗ ُ ْﺴ َﻜ ْﻦ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۭ َو ُﻛﻨَّﺎ َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ٰﻮ ِر ِﺛ ْ َﲔ
58
اور ہم نے بہت سی وه بستياں تباه کر ديں جو اپنی عيش و عشرت ميں اترانے لگی تھيں ،يہ ہيں
ان کی رہائش کی جگہيں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئيں ) (١اور ہم ہی ہيں آخر سب
کچھ کے وارث )(٢۔
٥٨۔ ١يہ اہل مکہ کو ڈرايا جا رہا ہے کہ تم ديکھتے نہيں کہ ﷲ کی نعمتوں سے فيض ياب ہو کر
ﷲ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کيا ہوا ،آج ان کی بيشتر آبادياں کھنڈر
بنی ہوئی يا صرف صفحات تاريخ پر ان کا نام ره گيا ہے۔ اور اب آتے جاتے مسافر ہی ان ميں
کچھ دير کے لئے سستا ليں تو سستا ليں ،ان کی نحوست کی وجہ سے کوئی بھی ان ميں مستقل
رہنا پسند نہيں کرتا۔
٥٨۔ ٢يعنی ان ميں سے کوئی بھی باقی نہ رہا جو ان مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن َرﺑ ُّ َﻚ ُﻣﻬ ِ َ
ْكل اﻟْ ُﻘ ٰﺮى َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ْﺒ َﻌ َﺚ ِ ْ ٓﰲ ُا ِ ّﻣﻬَﺎ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻳ َّ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۚ َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣﻬْ ِﻠ ِـﲄ اﻟْ ُﻘ ٰ ٓﺮى ِا َّﻻ َو َا ْﻫﻠُﻬَﺎ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
59
تيرا رب کسی ايک بستی کو بھی اس وقت تک ہالک نہيں کرتا جب تک کہ ان کی بﮍی بستی
ميں اپنا کوئی پيغمبر نہ بھيج دے جو انہيں ہماری آيتيں پﮍھ کر سنا دے ) (١اور ہم بستيوں کو
اسی وقت ہالک کرتے ہيں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس ليں )(٢
٥٩۔ ١يعنی تمام حجت کے بغير کسی کو ہالک نہيں کرتا ،ہر چھوٹے بﮍے عالقے ميں نبی نہيں
آيا ،بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے رہے اور چھوٹے عالقے اس کے زير اثر ميں آ جماتے
رہے ہيں۔
٥٩۔ ٢يعنی نبی بھيجنے کے بعد وه بستی والے ايمان نہ التے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار
ك ْالقُ ٰري بِظُ ْل ٍم
)و َما َكانَ َربﱡكَ ِلـيُ ْھلِ َ
جاری رکھتے تو پھر انہيں ہالک کر ديا جاتا ،يہی مضمون َ
ﱠواَ ْھلُھَا ُمصْ لِحُوْ نَ ( 11۔ہود (117:ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔
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ﳾ ٍء ﻓَ َﻤ َﺘﺎ ُع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِزﻳْﻨ َﳤُ َﺎ ۚ َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َاﺑْ ٰﻘﻰ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن

ۧ 60
َو َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِﺗﻴ ُ ْْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
اور تمہيں جو کچھ ديا گيا ہے صرف زندگی دنيا کا سامان اور اسی کی رونق ہے ،ہاں ﷲ کے
پاس جو ہے وه بہت ہی بہتر اور ديرپا ہے۔ کيا تم نہيں سمجھتے )(١۔
٦٠۔ ١کيا اس حقيقت سے بھی تم بےخبر ہو کہ يہ دنيا اور اس کی رونقيں عارضی بھی ہيں اور
حقير بھی ،جب کہ ﷲ ٰ
تعالی نے اہل ايمان کے لئے اپنے پاس جو نعمتيں ،آسائشيں اور سہولتيں
تيار کر رکھی ہيں وه دائمی بھی ہيں اور عظيم بھی ،حديث ميں ہے ' ﷲ کی قسم دنيا ،آخرت کے
مقابلے ميں ايسی ہے جيسے تم سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر ميں ڈبو کر نکال لے،
ديکھے کہ سمندر کے مقابلے ميں انگلی ميں کتنا پانی ہوگا۔ )صحيح بخاری(
ﴬْﻳ َﻦ 61
َاﻓَ َﻤ ْﻦ َّوﻋَﺪْ ﻧٰ ُﻪ َو ْﻋﺪً ا َﺣ َﺴـﻨًﺎ ﻓَﻬ َُﻮ َﻻ ِﻗ ْﻴ ِﻪ َﳈَ ْﻦ َّﻣﺘَّ ْﻌ ٰﻨ ُﻪ َﻣﺘَﺎ َع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ُ َّﰒ ﻫ َُﻮ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺤ َ ِ
کيا وه شخص جس سے ہم نے نيک وعده کيا ہے وه قطعا ً پانے واال ہے مثل اس شخص کے ہو
سکتا ہے؟ جسے ہم نے زندگانی دنيا کی کچھ يونہی دے دی پھر باآلخر وه قيامت کے روز پکﮍا
باندھا حاضر کيا جائے گا )(١
ٰ
٦١۔ ١يعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا مطلب ہے اہل ايمان ،وعده الہی کے مطابق نعمتوں
سے بہره ور اور نافرمان عذاب سے دو چار ،کيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں۔
62
ﴍ َﰷ ۗ ِء َي َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﺰ ُ ُﲻ ْﻮ َن
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُﻨَﺎ ِدﳞْ ِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َا ْﻳ َﻦ ُ َ
اور جس دن ﷲ ٰ
تعالی انہيں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہيں اپنے گمان ميں ميرا شريک ٹھہرا
رہے تھے کہاں ہيں )(١
٦٢۔ ١يعنی وه بت يا اشخاص ہيں ،جن کو تم دنيا ميں ميری الوہيت ميں شريک گردانتے تھے،
انہيں مدد کے لئے پکارتے تھے اور ان کے نام کی نذر نياز ديتے تھے ،آج کہاں ہيں؟ کيا وه
تمہاری مدد کر سکتے ہيں اور تمہيں ميرے عذاب سے چھﮍا سکتے ہيں؟ يہ تقريع وتوبيخ کے
طور پر ﷲ ٰ
تعالی ان سے کہے گا ،ورنہ وہاں ﷲ کے سامنے کس کو مجال دم زدنی ہوگی؟ يہی
مضمون ﷲ ٰ
)ولَقَ ْد ِج ْئتُ ُموْ نَا فُ َر ٰادي َك َما َخلَ ْق ٰن ُك ْم اَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة ﱠوت ََر ْكتُ ْم ﱠما خَ ﱠو ْل ٰن ُك ْم
تعالی نے سوره االنعامَ ،
َو َرا ۗ◌ َء ظُھُوْ ِر ُك ْم ۚ◌ َو َما ن َٰري َم َع ُك ْم ُشفَ َعا ۗ◌ َء ُك ُم الﱠ ِذ ْينَ َز َع ْمتُ ْم اَنﱠھُ ْم فِ ْي ُك ْم ُش َر ٰك ۗ◌ ُؤا ۭ◌ لَقَ ْد تﱠقَطﱠ َع بَ ْينَ ُك ْم
ض ﱠل َع ْن ُك ْم ﱠما ُك ْنتُ ْم تَ ْز ُع ُموْ نَ ( 6۔ االنعام (94:اور ديگر بہت سے مقامات پر بيان فرمايا ہے۔
َو َ
ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺣ َّﻖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل َرﺑَّﻨَﺎ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﻏ َﻮﻳْﻨَﺎ ۚ َا ْﻏ َﻮ ْﻳﳯٰ ُ ْﻢ َ َامك ﻏَ َﻮﻳْﻨَﺎ ۚ ﺗ َ ََّﱪْاانَ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۡ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮٓا ِا َّايانَ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن 63
جن پر بات آچکی وه جواب ديں گے ) (١کہ اے ہمارے پروردگار! يہی وه ہيں جنہيں ہم نے
بہکا رکھا ) (٢تھا ہم نے انہيں اس طرح بہکايا جس طرح ہم بہکے تھے ہم تيری سرکار ميں
اپنی دست برادری کرتے ہيں يہ ہماری عبادت نہيں کرتے
ٰ
دعوی
۔ ٦٣۔ ١يعنی جو عذاب ٰالہی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے ،مثالً سرکش شياطين اور
کفر و شرک وغيره وه کہيں گے۔
ٰ
دعوی کفر نے اور شياطين نے گمراه کيا تھا۔
٣ ٦۔ ٢يہ جاہل عوام کی طرف اشاره ہے جن کو
٣ ٦۔ ٣يعنی ہم تو تھے ہی گمراه ليکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراه کئے رکھا۔ مطلب يہ ہے کہ
ہم نے ان پر کوئی جبر نہيں کيا تھا ،بس ہمارے ادنی سے اشارے پر ہماری طرح ہی انہوں نے
بھی گمراہی احتيار کر لی۔
٣ ٦۔ ٤يعنی ہم ان سے بيزار اور الگ ہيں ،ہمارا ان سے کوئی تعلق نہيں ہے ،مطلب يہ ہے کہ
وہاں يہ تابع اور متبوع ،چيلے اور گرو ايک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔
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٣ ٦۔ ۵بلکہ درحقيقت اپنی خواہشات کی پيروی کرتے تھے۔ يعنی وه معبودين ،جن کی لوگ دنيا
ميں عبادت کرتے تھے ،اس بات سے ہی انکار کر ديں گے کہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔
اس مضمون کو قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے۔
ﴍ َﰷ ۗ َء ُ ْﰼ ﻓَﺪَ َﻋ ْﻮ ُ ْﱒ ﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ َو َر َا ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ۚ ﻟ َ ْﻮ َاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن 64
َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ا ْدﻋ ُْﻮا ُ َ
کہا جائے گا کہ اپنے شريکوں کو بالؤ ) (١وه بالئيں گے ليکن انہيں وه جواب تک نہ ديں گے
اور سب عذاب ديکھ ليں گے ) (٢کاش يہ لوگ ہدايت پا ليتے۔)(٣
٦٤۔ ١يعنی ان سے مدد طلب کرو ،جس طرح دنيا ميں کرتے تھے کيا وه تمہاری مدد کرتے
ہيں؟ پس وه پکاريں گے ،ليکن وہاں کس کو يہ جرت ہوگی کہ جو يہ کہے کہ ہاں ہم تمہاری مدد
کرتے ہيں؟
٤ ٦۔ ٢يعنی يقين کرليں گے کہ ہم سب جہنم کا ايندھن بننے والے ہيں۔
٤ ٦۔ ٣يعنی عذاب ديکھ لينے کے بعد آرزو کريں گے کہ کاش دنيا ميں ہدايت کا راستہ اپنا ليتے
ي الﱠ ِذ ْينَ َز َع ْمتُ ْم فَ َدعَوْ ھُ ْم فَلَ ْم يَ ْست َِج ْيبُوْ ا
تو آج وه اس حشر سے بچ جاتے۔) َويَوْ َم يَقُوْ ُل نَا ُدوْ ا ُش َر َكا ۗ◌ ِء َ
لَھُ ْم َو َج َع ْلنَا بَ ْينَھُ ْم ﱠموْ بِقًا 52 َو َراَ ْال ُمجْ ِر ُموْ نَ النﱠا َر فَظَنﱡ ْٓوا اَنﱠھُ ْم ﱡم َواقِعُوْ ھَا َولَ ْم يَ ِج ُدوْ ا َع ْنھَا َمصْ ِرفًا
53 ۧ◌ ( 18۔ الکہف (52-53:ميں بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے۔
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُﻨَﺎ ِدﳞْ ِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َﻣﺎ َذا ٓ َا َﺟ ْﺒ ُ ُﱲ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ 65
اس دن انہيں بال کر پوچھے گا کہ تم نے نبيوں کو کيا جواب ديا؟ )(١۔
٦٥۔ ١اس سے پہلے کی آيات ميں توحيد سے متعلق سوال تھا ،يہ ندائے ثانی رسالت کے بارے
ميں
ہے ،يعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھيجے تھے ،تم نے ان کے ساتھ کيا معاملہ کيا ،ان کی
دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر ميں سوال ہوتا ہے ،تيرا پيغمبر کون ہے؟ تيرا دين کونسا
ہے؟ مومن تو صحيح جواب دے ديتا ہے ليکن کافر کہتا ہے مجھے تو کچھ معلوم نہيں ،اسی
طرح قيامت والے دن انہيں اس سوال کا جواب نہيں سوجھے گا۔ اسی لئے آگے فرمايا ،ان پر
تمام حبريں اندھی ہو جائيں گی ،يعنی کوئی دليل ان کی سمجھ ميں نہيں آئے گی جسے وه پيش
کر سکيں۔ يہاں دالئل کو احبار سے تعبير کر کے اس طرف اشاره فرما ديا کہ ان کے باطل
عقائد کے لئے حقيقت ميں ان کے پاس کوئی دليل ہے ہی نہيں ،صرف قصص و حکايات ہيں،
جيسے آج بھی قبر پرستوں کے پاس من گھﮍت کراماتی قصوں کے سوا کچھ نہيں۔
ﻓَ َﻌ ِﻤ َﻴ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ْ َاﻻﻧْۢ َﺒﺎۗ ُء ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳَﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن 66
ِٕ
اس دن ان کی تمام دليليں گم ہوجائيں گی اور ايک دوسرے سے سوال تک نہ کريں گے )(١۔
 ٦ ٦۔ ١کيونکہ انہيں يقين ہو چکا ہوگا کہ سب جہنم ميں داحل ہونے والے ہيں۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ اتَ َب َو ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ َﻌ ٰ ٓﴘ َا ْن ﻳَّ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 67
ہاں جو شخص توبہ کر لے ايمان لے آئے اور نيک کام کرے يقين ہے کہ وه نجات پانے والوں
ميں سے ہو جائے گا۔
َو َرﺑ ُّ َﻚ َ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء َو َ ْﳜ َﺘ ُﺎر ۭ َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ ِﺨ َ َﲑ ُة ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن
اهلل َوﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
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اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن ليتا ہے ان ميں سے کسی کو
کوئی اختيار نہيں ) (١ﷲ ہی کے لئے پاکی ہے وه بلند تر ہے ہر اس چيز سے کہ لوگ شريک
کرتے ہيں۔
ٰ
٦٨۔ ١يعنی ﷲ تعالی مختار کل ہے اس کے مقابلے ميں کسی کو سرے سے کوئی اختيار ہی
نہيں ،چہ جائکہ کوئی مختار کل ہو۔
َو َرﺑ ُّ َﻚ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗُ ِﻜ ُّﻦ ُﺻﺪُ ْو ُر ُ ْﱒ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن 69
ان کے سينے جو کچھ چھپاتے ہيں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہيں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔
اهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َ ُهل اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِﰲ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۡ َو َ ُهل اﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ َو ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 70
َوﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
وہی ﷲ ہے اس کے سوا کوئی الئق عبادت نہيں ،دنيا اور آخرت ميں اسی کی تعريف ہے۔ اسی
کے لئے فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھيرے جاؤ گے۔
ﴎ َﻣﺪً ا ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻣ ْﻦ ِا ٰ ٌهل ﻏَ ْ ُﲑ ٰ ّ ِ
اهلل َ ْاي ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِﺑ ِﻀ َﻴﺎۗ ٍء ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 71
ﻗُ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َ ْ
کہہ ديجئے! کہ ديکھو تو سہی اگر ﷲ ٰ
تعالی تم پر رات ہی رات قيامت تک برابر کر دے تو
سوائے ﷲ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی الئے؟ کيا تم سنتے نہيں ہو؟
ﴎ َﻣﺪً ا ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻣ ْﻦ ِا ٰ ٌهل ﻏَ ْ ُﲑ ٰ ّ ِ
72
ﴫ ْو َن
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
اهلل َ ْاي ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِﺑﻠَ ْﻴﻞٍ ﺗ َ ْﺴ ُﻜﻨُ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟﳯَّ َ َﺎر َ ْ
پوچھئے! کہ يہ بھی بتا دو کہ اگر ﷲ ٰ
تعالی تم پر ہميشہ قيامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی
سوائے ﷲ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے؟ جس ميں تم آرام حاصل کر
سکو ،کيا تم ديکھ نہيں رہے ہو؟
َو ِﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ِﻟﺘ َ ْﺴ ُﻜﻨُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو ِﻟ َﺘ ْﺒﺘَﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 73
اس نے تو تمہارے لئے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر ديئے ہيں کہ تم رات ميں آرام
کرو اور دن ميں اس کی بھيجی ہوئی روزی تالش کرو ) (١يہ اس لئے کہ تم شکر ادا کرو )(١۔
٧٣۔١دن اور رات ،يہ دونوں ﷲ کی بہت بﮍی نعمتيں ہيں۔ رات کو تاريک بنايا تاکہ سب لوگ
آرام کر سکيں۔ اس اندھيرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے اور آرام کرنے پر مجبور ہے۔ ورنہ
اگر آرام کرنے اور سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طريقے سے سونے
نہ پاتا ،جب کہ معاشی تگ و دو اور کاروبار جہاں کے لئے نيند کا پورا کرنا نہايت ضروری
ہے۔ اس کے بغير توانائی بحال نہيں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے اور کچھ لوگ جاگ کر
مصروف تگ و تاز ہوتے ،تو سونے والوں کے آرام و راحت ميں خلل پﮍتا ،نيز لوگ ايک
دوسرے کے تعاون سے بھی محروم رہتے ،جب کہ دنيا کا نظام ايک دوسرے کے تعاون و
تناصر کا محتاج ہے اس لئے ﷲ نے رات کو تاريک کر ديا تاکہ ساری مخلوق بيک وقت آرام
کرے اور کوئی کسی کی نيند اور آرام ميں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنايا تاکہ
روشنی ميں انسان اپنا کاروبار بہتر طريقے سے کر سکے۔ دن کی يہ روشنی نہ ہوتی تو انسان
کو جن مشکالت کا سامنا کرنا پﮍتا ،اسے ہر شخص باآسانی سمجھتا اور اس کا ادارک رکھتا
ہے۔ ﷲ نے اپنی ان نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحيد کا اثبات فرمايا ہے کہ بتالؤ اگر ﷲ
ٰ
تعالی دن اور رات کا يہ نظام ختم کر کے ہميشہ کے لئے تم پر رات ہی مسلط کر دے۔ تو کيا ﷲ
کے سوا کوئی اور معبود ايسا ہے جو تمہيں دن کی روشنی عطا کر دے؟ يا اگر وه ہميشہ کے
لئے دن ہی دن رکھے تو کيا کوئی تمہيں رات کی تاريکی سے بہره ور کر سکتا ہے ،جس ميں
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تم آرام کر سکو؟نہيں يقينا نہيں۔ يہ صرف ﷲ کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے دن اور رات کا
ايسا نظام قائم کر ديا ہے کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کسب و
محنت کے ذريعے سے ﷲ کا فضل )روزی( تالش کرتا ہے۔
٧٣۔ ٢يعنی ﷲ کی حمد و ثنا بھی بيان کرو )يہ زبانی شکر ہے( اور ﷲ کی دی ہوئی دولت،
صالحيتوں اور توانائيں کو اس کے احکام و ہدايات کے مطابق استعمال کرو۔ )يہ عملی شکر
ہے(
ﴍ َﰷ ۗ ِء َي َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﺰ ُ ُﲻ ْﻮ َن 74
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُﻨَﺎ ِدﳞْ ِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َا ْﻳ َﻦ ُ َ
اور جس دن انہيں پکار کر ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا کہ جنہيں تم ميرے شريک خيال کرتے تھے وه
کہاں ہيں؟
َوﻧَ َﺰ ْﻋﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﻓَ ُﻘﻠْﻨَﺎ ﻫَﺎﺗ ُْﻮا ﺑُ ْﺮﻫَﺎﻧَ ُ ْﲂ ﻓَ َﻌ ِﻠ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن اﻟْ َﺤ َّﻖ ِ ٰ ّ ِهلل َوﺿَ َّﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ۧ 75

اور ہم ہر امت ميں سے ايک گواه الگ کرليں گے ) (١کہ اپنی دليليں پيش کرو ) (٢پس اس وقت
جان ليں گے کہ حق ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ) (٣اور جو کچھ بہتان وه جوڑتے تھے سب ان
کے پاس سے کھو جائے گا۔
٧٥۔ ١اس گواه سے مراد پيغمبر ہے۔ يعنی ہر امت کے پيغمبر کو اس امت سے الگ کھﮍا کر
ديں گے۔
٧٥۔ ٢يعنی دنيا ميں ميرے پيغمبروں کی دعوت توحيد کے باوجود ميرے شريک ٹھہراتے تھے
اور ميرے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے ،اس کی دليل پيش کرو۔
٧٥۔ ٣يعنی وه حيران اور ساکت کھﮍے ہونگے ،کوئی جواب اور دليل انہيں نہيں سوجھے گی۔
٧۵۔ ٤يعنی ان کے کام نہيں آئے گا۔
ِا َّن ﻗَ ُﺎر ْو َن َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ِم ُﻣ ْﻮ ٰﳼ ﻓَ َﺒﻐٰﻰ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۠ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻜﻨُ ْﻮ ِز َﻣﺎ ٓ ِا َّن َﻣ َﻔ ِ َ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ
ﺎﲢ ٗﻪ ﻟ َ َﺘ ُﻨ ْ ۗﻮ ُا ِابﻟْ ُﻌ ْﺼ َﺒ ِﺔ ُا ِوﱄ اﻟْ ُﻘ َّﻮ ِة ۤ ِا ْذ ﻗَﺎ َل َ ٗهل ﻗَ ْﻮ ُﻣ ٗﻪ َﻻ ﺗَ ْﻔ َﺮ ْح ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟْ َﻔ ِﺮ ِﺣ ْ َﲔ 76
موسی سے ،ليکن ان پر ظلم کرنے لگا ) (١ہم نے اسے )اس قدر( خزانے دے
قارون تھا تو قوم
ٰ
رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجياں اٹھا سکتے تھے ) (٢ايک بار اس
کی قوم نے کہا کہ اتر امت ) (٣ﷲ ٰ
تعالی اترانے والوں سے محبت نہيں رکھتا )(٤۔
٧٦۔ ١اپنی قوم بنی اسرائيل پر اس کا ظلم يہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے
ان کا استخفاف کرتا تھا۔ بعض کہتے ہيں کہ فرعون کی طرف سے يہ اپنی قوم بنی اسرائيل پر
عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔
٧٦۔ ٢تنوء کے معنی تميل )جھکنا( جس طرح کوئی شخص بھاری چيز اٹھاتا ہے تو بوجھ کی
وجہ سے ادھر ادھر لﮍکھﮍاتا ہے اس کی چابيوں کا بوجھ اتنا زياده تھا کہ ايک طاقتور جماعت
بھی اسے اٹھاتے ہوئے گرانی محسوس کرتی تھی۔
٧٦۔ ٣يعنی تکبر اور غرور مت کرو ،بعض نے بخل ،معنی کئے ہيں ،بخل مت کر۔
 ٦ ٧۔ ٤يعنی تکبر اور غرور کرنے والوں کو يا بخل کرنے والوں کو پسند نہيں کرتا۔
َواﺑْ َﺘﻎ ِ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ٓ ٰا ٰﺗ َ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ
ﯩﻚ ٰ ّ ُ
اهلل ادلَّ َار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة َو َﻻ ﺗَﻨ ْ َﺲ ﻧ َِﺼ ْﻴ َﺒ َﻚ ِﻣ َﻦ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َا ْﺣ ِﺴ ْﻦ َ َامك ٓ َا ْﺣ َﺴ َﻦ ٰ ّ ُ
اهلل ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو َﻻ ﺗَ ْﺒﻎ ِ اﻟْ َﻔ َﺴﺎ َد ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
77
اور جو کچھ تجھے ﷲ ٰ
تعالی نے دے رکھا ہے اس ميں سے آخرت کے گھر کی تالش بھی رکھ
) (١اور اپنے دنياوی حصے کو نہ بھول جا جيسے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے تيرے ساتھ احسان کيا ہے
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تو بھی اچھا سلوک کر ) (٣اور ملک ميں فساد کا خواہاں نہ ہو ) (٤يقين مان کہ ﷲ مفسدوں کو
ناپسند رکھتا ہے۔
ٰ
٧٧۔ ١يعنی اپنے مال کو ايسی جگہوں اور راہوں پر خرچ کر ،جہاں ﷲ تعالی پسند فرماتا ہے،
اس سے تيری آخرت سنورے گی اور وہاں اس کا تجھے اجر ثواب ملے گا۔
٧٧۔ ٢يعنی دنيا کے مباحات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کر مباحات دنيا کيا ہيں؟ کھانا پينا،
لباس ،گھر اور نکاح وغيره ،مطلب يہ ہے کہ جس طرح تجھ پر تيرے رب کا حق ہے ،اسی
طرح تيرے اپنے نفس کا ،بيوی بچوں کا اور مہمانوں وغيره کا بھی حق ہے ،ہر حق والے کو
اس کا حق دے۔
٧٧۔ ٣ﷲ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کيا ہے تو مخلوق پر حرچ کر کے ان پر احسان
کر۔
٧٧۔ ٤يعنی تيرا مقصد زمين ميں فساد پھيالنا نہ ہو۔ اسی طرح مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے
بجائے بدسلوکی مت کر ،نہ معصيتوں کا ارتکاب کر کہ ان تمام باتوں سے فساد پھيلتا ہے۔
اهلل ﻗَﺪْ َاﻫ َ َ
ْكل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ َاﺷَ ُّﺪ ِﻣﻨْ ُﻪ ﻗُ َّﻮ ًة َّواَ ْﻛ َ ُﱶ َ ْﲨ ًﻌﺎ ۭ َو َﻻ ﻳ ُْﺴـَٔ ُﻞ ﻋ َْﻦ ُذﻧ ُْﻮﲠِ ِ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن
ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ْو ِﺗﻴْ ُﺘ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ِﻋ ْ ٍﲅ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ْي ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َ ْﲅ َا َّن ٰ ّ َ
78
قارون نے کہا يہ سب کچھ مجھے ميری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی ديا گيا ہے ) (١کيا اسے اب
تک يہ نہيں معلوم کہ ﷲ ٰ
تعالی نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر ديا جو اس
سے بہت زياده قوت والے اور بہت بﮍی جمع پونجی والے تھے ) (٢اور گنہگاروں کی باز پرس
ايسے وقت نہيں کی جاتی )(٣
٧٨۔ ١ان نصيحتوں کے جواب ميں اس نے يہ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کسب وتجارت کا
جو فن آتا ہے ،يہ دولت تو اسکا اور ثمر ہے ،ﷲ کے فضل و کرم سے اسکا کيا تعلق ہے؟ جو
سرے معنی يہ کيے گئے ہيں کہ ﷲ نے مجھے يہ مال ديا ہے تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے
ديا ہے کہ ميں اس کا مستحق ہوں اور ميرے ليے اس نے يہ پسند کيا ہے۔ جيسے دوسرے مقام
پر انسانوں کا ايک اور قول ﷲ نے نقل فرمايا ہے  ،جب انسان کو تکليف پہنچتی ہے تو ہميں
پکارتا ہے ،پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز ديتے ہيں تو کہتا ہے ) اِنﱠ َمآ اُوْ تِ ْيتُهٗ ع َٰلي ِع ْل ٍم
ِع ْن ِديْ ( 28۔ القصص (78:أی۔ علی علم من ﷲ يعنی مجھے يہ نعمت اس ليے ملی ہے کہ ﷲ کے
علم ميں ميں اس کا مستحق تھا ،ايک مقام پر ہے ،،جب ہم انسان پر تکليف کے بعد اپنی رحمت
کرتے ہيں تو کہتا ہے۔ ) ٰھ َذا لِي( )41۔فصلت (50:أی۔ ہذا أستحقہ يہ تو ميرا استحقاق ہے )ابن
کثير( بعض کہتے ہيں کہ قارون کو کيميا )سونا بنانے کا( علم آتا تھا ،يہاں يہی مراد ہے اسی
کيميا گری سے اس نے اتنی دولت کمائی تھی۔ ليکن امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ يہ علم سراسر
جھوٹ ،فريب اور دھوکہ ہے۔ کوئی شخص اس بات پر قادر نہيں ہے کہ وه کسی چيز کی ماہيت
تبديل کر دے۔ اس ليے قارون کے ليے بھی يہ ممکن نہيں تھا کہ وه دوسری دھاتوں کو تبديل کر
کے سونا بنا ليا کرتا اور اس طرح دولت کے انبار جمع کر ليتا۔
٧٨۔ ٢يعنی قوت اور مال کی فروانی۔ يہ فضيلت کا باعث نہيں ،اگر ايسا ہوتا تو پچھلی قوميں
تباه و برباد نہ ہوتيں۔ اسلئے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اور اسے باعث فضيلت
گرداننے کا کوئی جواز نہيں۔
٧٨۔ ٣يعنی جب گناه اتنی زياده تعداد ميں ہوں کہ ان کی وجہ سے مستحق عذاب قرار دئے گئے
ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہيں ہوتی ،بلکہ اچانک ان کا مواخذه کر ليا جاتا ہے۔
َـــﺮ َج ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ِ ْﰲ ِزﻳْﻨ َ ِﺘ ٖﻪ ۭ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻳٰﻠَ ْﻴ َﺖ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َﰐ ﻗَ ُﺎر ْو ُن ۙ ِاﻧ َّ ٗﻪ َ ُذل ْو َﺣﻆٍّ ﻋ َِﻈ ْ ٍﲓ
ﻓَﺨ َ
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پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع ميں نکال ) (١تو دنياوی زندگی کے
متوالے کہنے لگے ) (٢کاش کہ ہميں بھی کسی طرح وه مل جاتا جو قارون کو ديا گيا ہے۔ يہ تو
بﮍا ہی قسمت کا دھنی ہے۔
٧٩۔ ١يعنی زينت و آرائش کے ساتھ۔
٧٩۔ ٢يہ کہنے والے کون تھے؟ بعض کے نزديک ايماندار ہی تھے جو اس کی امارت و شوکت
کے مظاہرے سے متاثر ہوگئے تھے اور بعض کے نزديک کافر تھے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ َوﻳْﻠَ ُ ْﲂ ﺛ ََﻮ ُاب ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِ ُﱪ ْو َن 80
اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ۚ َو َﻻ ﻳُﻠَ ٰﻘّﯩﻬَﺎ ٓ ِا َّﻻ ٰ ّ
ذی علم انہيں سمجھانے لگے کہ افسوس! بہتر چيز تو وه ہے جو بطور ثواب انہيں ملے گی جو
ﷲ پر ايمان الئيں اور نيک عمل کريں ) (١يہ باتيں انہی ) (٢کے دل ميں ڈالی جاتی ہے جو
صبر کرنے والے ہوں۔
٨٠۔ ١يعنی جن کے پاس دين کا علم تھا اور دنيا اور اس کے مظاہر کی اصل حقيقت سے باخبر
تھے ،انہوں نے کہا کہ يہ کيا ہے؟ کچھ بھی نہيں۔ ﷲ نے اہل ايمان اور اعمال صالح بجا النے
والوں کے لئے جو اجر و ثواب رکھا ہے وه اس سے کہيں زياده بہتر ہے۔ جيسے حديث قدسی
ميں ہے۔ ﷲ فرماتا ہے ' ميں نے اپنے نيک بندوں کے لئے ايسی ايسی چيزيں تيار کر رکھی ہيں
جنہيں کسی آنکھ نے نہيں ديکھا ،کسی کان نے نہيں سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان ميں ان کا
ذکر ہوا ' )البخاری کتاب التوحيد(
٨٠۔ ٢يعنی يلقاھا ميں ھا کا مرجع ،کلمہ ہے اور يہ قول ﷲ کا ہے۔ اور اگر اسے اہل علم ہی کے
قول کا تتمہ قرار ديا جائے تو ھا کا مرجع جنت ہوگی يعنی جنت کے مستحق وه صابر ہی ہوں
گے جو دنياوی لذتوں سے کناره کش اور آحرت کی زندگی ميں رغبت رکھنے والے ہوں گے۔
ﴫ ْوﻧ َ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴫﻳْ َﻦ 81
اهلل ۤ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺘ ِ ِ
ﻓَﺨ ََﺴ ْﻔﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ َوﺑِﺪَ ِار ِﻩ ْ َاﻻ ْر َض ۣ ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ِﻓﺌَ ٍﺔ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
)آخرکار( ہم نے اس کے محل سميت زمين ميں دھنسا ديا ) (١اور ﷲ کے سوا کوئی جماعت اس
کی مدد کے لئے تيار نہ ہوئی نہ وه خود اپنے بچانے والوں ميں سے ہو سکا۔
٨١۔ ١يعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سميت زمين ميں
دھنسا ديا۔ حديث ميں ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،ايک آدمی اپنی ازار زمين
پر لٹکائے جا رہا تھا )ﷲ کو اس کا يہ تکبر پسند نہيں آيا( اور اسے زمين ميں دھنسا ديا گيا ،پس
وه قيامت تک زمين ميں دھنستا چال جائے گا ،۔
اهلل ﻳَﺒ ُْﺴ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻟَﺨ ََﺴ َﻒ ِﺑﻨَﺎ َۭو ْﻳ َﲀَﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ﻳُ ْﻔ ِﻠ ُﺢ
ﻂ ّاﻟﺮِزْ َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َوﻳ َ ْﻘ ِﺪ ُر ۚ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن َّﻣ َّﻦ ٰ ّ ُ
َو َا ْﺻ َﺒ َﺢ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﺗَ َﻤـﻨَّ ْﻮا َﻣ َﲀﻧ َ ٗﻪ ِاب ْ َﻻ ْﻣ ِﺲ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو ْﻳ َﲀَ َّن ٰ ّ َ
ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن 82ۧ
اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو مندياں کر رہے تھے وه آج کہنے لگے کہ
کيا تم نہيں ديکھتے ) (١کہ ﷲ ٰ
تعالی ہی اپنے بندوں ميں سے جس کے لئے چاہے روزی کشاده
کر ديتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر ﷲ ٰ
تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہميں بھی دھنسا ديتا ) (٢کيا
ديکھتے نہيں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کاميابی نہيں ہوتی )(٣۔
٨٢۔ ١مکان سے مراد دنياوی مرتبہ و منزلت ہے جو دنيا ميں عارضی طور پر ملتا ہے۔ جيسے
قارون کو مال تھا ،مطلب يہ ہے کہ قارون کی سی دولت و حشمت کی آرزو کرنے والوں نے
جب قارون کا عبرت ناک حشر ديکھا تو کہا کہ مال و دولت ،اس بات کی دليل نہيں ہے کہ ﷲ
تعالی اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ کيا تم نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
ٰ
تعالی کسی کو مال زياده
ديتا ہے اور کسی کو کم اس کا تعلق اس کی مشيت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا
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کوئی نہيں جانتا ،مال کی فروانی اس کی رضا کی اور مال کی کمی اس کی نارضگی کی دليل
نہيں ہے نہ يہ معيار فضيلت ہے۔
٨٢۔ ٢يعنی ہم بھی اسی حشر سے دوچار ہوتے جس سے قارون دو چار ہوا۔
٨٢۔ ٣يعنی قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصيت کا راست
اختيار کيا تو ديکھ لو اس کا انجام بھی کيسا ہوا؟ ديکھو مجھے جو ديده عبرت نگاه ہو۔
ِﺗ ْ َ
كل ادلَّ ُار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة َ ْﳒ َﻌﻠُﻬَﺎ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن ﻋُﻠُ ًّﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ﻓَ َﺴﺎدًا ۭ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 83
آخرت کا يہ بھال گھر ہم ان ہی کے لئے مقرر کر ديتے ہيں جو زمين ميں اونچائی بﮍائی اور
فخر نہيں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہيں پرہزگاروں کے لئے نہايت ہی عمده انجام ہے۔
)(١
٨٣۔ ١علو کا مطلب ہے ظلم و زيادتی ،لوگوں سے اپنے کو بﮍا اور برتر سمجھنا اور باور
کرانا ،تکبر اور فخر غرور کرنا اور فساد کے معنی ہيں ناحق لوگوں کا مال ہتھيانا يا نافرمانيوں
کا ارتکاب کرنا کہ ان دونوں باتوں سے زمين ميں فساد پھيلتا ہے۔ فرمايا کہ متقين کا عمل و
اخالق ان برائيوں اور کوتاہيوں سے پاک ہوتا ہے اور تکبر کے بجائے ان کے اندر تواضع،
فروتنی اور معصيت کيثی کی بجائے اطاعت کيسی ہوتی ہے اور آخرت کا گھر يعنی جنت اور
حسن انجام انہی کے حصے ميں آئے گا۔
َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِابﻟْ َﺤ َـﺴـﻨَ ِﺔ ﻓَ َ ٗهل ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِاب َّﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ِﺔ ﻓَ َﻼ ُ ْﳚ َﺰى َّ ِاذلﻳْ َﻦ َ ِﲻﻠُﻮا اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ِا َّﻻ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 84
جو شخص نيکی الئے گا اسے اس سے بہتر ملے گا ) (١اور جو برائی لے کر آئے گا تو ايسے
بد اعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ ديا جائے گا جو وه کرتے تھے۔ )(٢
٨٤۔ ١يعنی کم از کم ہر نيکی کا بدلہ دس گنا تو ضرور ہی ملے گا ،اور جس کے لئے ﷲ چاہے
گا ،اس سے بھی زياده ،کہيں زياده ،عطا فرمائے گا۔
٨٤۔ ٢يعنی نيکی کا بدلہ تو بﮍھا چﮍھا کر ديا جائے گا ليکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی
ملے گا۔ يعنی نيکی کی جزا ميں ﷲ کے فضل و کرم کا اور بدی کی جزا ميں اس کے عدل کا
مظاہره ہوگا۔
85
ِا َّن َّ ِاذل ْي ﻓَ َﺮ َض ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﻟ َ َﺮاۗدُّكَ ِا ٰﱃ َﻣ َﻌﺎ ٍد ۭ ُﻗ ْﻞ َّر ِ ّ ْ ٓﰊ َا ْﻋ َ ُﲅ َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ِابﻟْﻬُﺪٰ ى َو َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ
جس ﷲ نے آپ پر قرآن نازل فرمايا ہے ) (١وه آپ کو دوباره پہلی جگہ النے واال ہے ) (٢کہہ
ديجئے کہ ميرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدايت اليا اور اس سے بھی کھلی گمراہی ميں
ہے۔ )(٣
٨٥۔ ١يا اس کی تالوت اور اس کی تبليغ و دعوت آپ پر فرض کی ہے۔
٨۵۔ ٢يعنی آپ کے مولد مکہ ،جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر ديئے گئے تھے۔ حضرت ابن
عباس رضی ﷲ عنہ سے صحيح بخاری ميں اس کی يہی تفسير نقل ہوئی ہے۔ چنانچہ ہجرت کے
آٹھ سال بعد ﷲ کا يہ وعده پورا ہوگيا اور آپ  ٨ہجری ميں فاتحانہ طور پر مکے ميں دوباره
تشريف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قيامت لی ہے۔ يعنی قيامت والے دن آپ کو اپنی
طرف لوٹائے گا اور تبليغ رسالت کے بارے ميں پوچھے گا۔
٨۵۔ ٣يہ مشرکين کے اس جواب ميں ہے جو وه نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو ان کے آبائی اور
روايتی مذہب سی انحراف کی بنا پر گمراه سمجھتے تھے۔ فرمايا ،ميرا رب خوب جانتا ہے کہ
گمراه ميں ہوں ،جو ﷲ کی طرف سے ہدايت لے کر آيا ہوں يا تم ہو ،جو ﷲ کی طرف سے آئی
ہوئی ہدايت کو قبول نہيں کر رہے ہو؟
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َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺗَ ْﺮ ُﺟ ْﻮٓا َا ْن ﻳُّﻠْ ٰﻘٓﻰ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ ِا َّﻻ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ َﻇﻬ ْ ًِﲑا ِﻟ ّ ْـﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ۡ 86
آپ کو تو کبھی خيال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی ) (١ليکن يہ
آپ کے رب کی مہربانی سے اترا ) (٢اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہيے )(٣
٨٦۔ ١يعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم گمان ميں بھی نہيں تھا کہ آپ کو رسالت کے لئے چنا
جائے گا اور آپ پر کتاب ٰالہی کا نزول ہوگا۔
٨٦۔ ٢يعنی نبوت و کتاب سے سرفرازی ،ﷲ کی خاص رحمت کا نتيجہ ہے جو آپ پر ہوئی اس
سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی ايسی چيز نہيں ہے ،جسے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل
کيا جا سکتا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں ميں سے جسے چاہتا رہا ،نبوت و رسالت سے مشرف
فرماتا رہا ،جيسا کہ حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کو اس سلسلہ الزہب کی آخری کﮍی قرار
دے کر اسے موقوف فرما ديا
ٰ
٨٦۔ ٣اب اس نعمت اور فضل الہی کا شکر آپ اس طرح ادا کريں کہ کافروں کی مدد اور
ہمنوائی نہ کريں۔
َو َﻻ ﻳ َ ُﺼﺪُّ ﻧ ََّﻚ َﻋ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ

ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ۚ 87
اهلل ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ ُا ْﻧ ِﺰﻟ َ ْﺖ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َوا ْد ُع ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
خيال رکھئے کہ يہ کفار آپ کو ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کی تبليغ سے روک نہ ديں اس کے بعد کہ يہ
آپ کی جانب اتاری گئيں ،تو اپنے رب کی طرف بالتے رہيں اور شرک کرنے والوں ميں سے
نہ ہوں۔ )(١
٨٧۔ ١يعنی ان کافروں کی باتيں ،انکی ايذاء رسانی اور انکی طرف سے تبليغ و دعوت کی راه
ميں رکاوٹيں ،آپ کو قرآن کی تالوت اور اس کی تبليغ سے نہ روک ديں۔ بلکہ آپ پوری تن دہی
اور يکسوئی سے رب کی طرف بالنے کا کام کرتے رہيں۔
َو َﻻ ﺗَﺪْ ُع َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
ﳾ ٍء ﻫ ِ ٌ
اهلل ِا ٰﻟــﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ۘ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۣ ُ ُّ

َﺎكل ِا َّﻻ َو ْ َهج ٗﻪ ۭ َ ُهل اﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 88
ﰻ َْ
تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا ) (١بجز ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی کے کوئی اور معبود نہيں،
ہرچيز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا منہ )) (٢اور ذات( اسی کے لئے فرمانروائی ہے ) (٣اور
تم اس کی طرف لو ٹائے جاؤ گے۔ )(٤
٨٨۔ ١يعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا ،نہ دعا کے ذريعے سے ،نہ نذر نياز کے ذريعے ،نہ
ہی قربانی کے ذريعے سے کہ يہ سب عبادات ہيں جو صرف ايک ﷲ کے لئے خاص ہيں۔ قرآن
ميں ہر جگہ غير ﷲ کی عبادت کو پکارنے سے تعبير کيا گيا ہے ،جس سے مقصود اسی نکتے
کی وضاحت ہے کہ غير ﷲ
کو ما فوق اال سباب طريقے سے پکارنا ،ان سے استغاثہ کرنا ،ان سے دعائيں اور التجائيں کرنا
يہ ان کی عبادت ہی ہے جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔
٨٨۔ ٢وجھہ )اس کا منہ( سے مراد ﷲ کی ذات ہے جو وجہ )چہره( سے متصف ہے۔ يعنی ﷲ
کے سوا ہرچيز ہالک اور فنا ہو جانے والی ہے۔
٨٨۔ ٣يعنی اسی کا فيصلہ ،جو وه چاہے ،نافذ ہوتا ہے اور اسی کا حکم ،جس کا وه اراده کرے،
چلتا ہے۔
٨٨۔ ٤تاکہ وه نيکوں کو ان کی نيکيوں کی جزا اور بدوں کو انکی بديوں کی سزا دے۔
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سورة العنکبوت
)سورة العنکبوت ۔ سوره نمبر  ٢٩۔ تعداد آيات (٦٩

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟ ۗ ّۗﻢ
ا لم


ۚ Ǻ

َا َﺣ ِﺴ َﺐ اﻟﻨَّ ُﺎس َا ْن ﻳ ُّ ْ َﱰ ُﻛ ْﻮٓا َا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻔﺘَ ُﻨ ْﻮ َن Ą
کيا لوگوں نے يہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ايمان الئے ہيں ہم
انہيں بغير آزمائے ہوئے ہی چھوڑ ديں گے؟ )(١
٢۔ ١يعنی يہ گمان کہ صرف زبان سے ايمان النے کے بعد ،بغير امتحان لئے ،انہيں ديا جائے
گا ،صحيح نہيں۔ بلکہ انہيں جان و مال کی تکاليف اور ديگر آزمائشوں کے ذريعہ سے جانچا
پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا اور مومن و منافق کا پتہ چل جائے۔
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻﺪَ ﻗُ ْﻮا َوﻟَ َﻴ ْﻌﻠَ َﻤ َّﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑ ْ َِﲔ Ǽ
َوﻟَﻘَﺪْ ﻓَﺘَﻨَّﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَﻠَ َﻴ ْﻌﻠَ َﻤ َّﻦ ٰ ّ ُ
ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی انہيں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہيں اور
انہيں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہيں۔ )(١
٣۔ ١يعنی يہ سنت ٰالہيہ ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے۔ اس لئے وه اس امت کے مومنوں کی
بھی آزمائش کرے گا ،جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آيات کی شان نزول کی
روايات ميں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس ظلم و ستم کی شکايت کی جس کا نشانہ وه کفار مکہ
کی طرف سے بنے ہوئے تھے اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے دعا کی درخواست کی
تاکہ ﷲ ٰ
تعالی ان کی مدد فرمائے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' يہ تشدد و ايذاء تو اہل ايمان
کی تاريخ کا حصہ ہے تم سے پہلے بعض مومنوں کا يہ حال کيا گيا کہ انہيں ايک گھﮍا کھود کر
اس ميں کھﮍا کر ديا گيا اور پھر ان کے سروں پر آرا چال ديا گيا ،جس سے ان کے جسم دو
حصوں ميں تقسيم ہوگئے ،اسی طرح لوہے کی کنگھياں ان کے گوشت پر ہڈيوں تک پھيری
گئيں۔ ليکن يہ ايذائيں انہيں دين حق سے پھيرنے ميں کامياب نہيں ہوئيں ' )صحيح بخاری(
حضرت عمار ،انکی والده حضرت سميہ اور والد حضرت ياسر ،حضرت صہيب ،بالل ومقداد
وغيرہم رضوان ﷲ عليہم اجمعين پر اسالم کے ابتدائی دور ميں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے
گئے ،وه صفحات تاريح ميں محفوظ ہيں۔ يہ واقعات ہی ان آيات کے نزول کا سبب بنے۔ تاہم
عموم الفاظ کے اعتبار سے قيامت تک کے اہل ايمان اس ميں داخل ہيں۔
اﻟﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت َا ْن ﻳ َّ ْﺴـ ِﺒ ُﻘ ْﻮانَ ۭ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ َ ْﳛ ُ ُﳬ ْﻮ َن Ć
َا ْم َﺣ ِﺴ َﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َّ
کيا جو لوگ برائياں کر رہے ہيں انہوں نے يہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہوجائيں
گے ) (١يہ لوگ کيسی بری تجويزيں کر رہے ہيں )(٢
٤۔ ١يعنی ہم سے بھاگ جائيں گے اور ہماری گرفت ميں نہ آسکيں گے۔
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٤۔ ٢يعنی ﷲ کے بارے ميں کس ظن فاسد ميں يہ مبتال ہيں ،جب کہ وه ہرچيز پر قادر ہے اور
ہر بات سے باخبر بھی۔ پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کے مؤاخذه و عذاب سے بچنا کيونکر
ممکن ہے؟
اهلل ﻓَ ِﺎ َّن َا َﺟ َﻞ ٰ ّ ِ
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻟ َﻘﺎۗ َء ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ Ĉ
اهلل َﻻ ٍٰت ۭ َوﻫ َُﻮ َّ
جسے ﷲ کی مالقات کی اميد ہو پس ﷲ کا ٹھہرايا ہوا وقت يقينا ً آنے واال ہے ) (١وه سب کچھ
سننے واال سب کچھ جاننے واال ہے۔ )(٢
۵۔١يعنی جسے آخرت پر يقين ہے اور وه اجر و ثواب کی اميد پر اعمال صالحہ کرتا ہے۔ ﷲ
ٰ
تعالی اس کی اميديں بر الئے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزاء عطا فرمائے گا،
کيونکہ قيامت يقينا برپا ہو کر رہے گی اور ﷲ کی عدالت ضرور قائم ہوگی۔
۵۔ ٢وه بندوں کی باتوں اور دعاؤں کا سننے واال اور ان کے پيچھے اور ظاہر سب عملوں کو
جاننے واال ہے اسکے مطابق وه جزا اور سزا بھی يقينا دے گا۔
اهلل ﻟَﻐ ِ ٌَّﲏ ﻋ َِﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ Č
َو َﻣ ْﻦ َﺟﺎﻫَﺪَ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ُﳚَﺎ ِﻫﺪُ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور ہر ايک کوشش کرنے واال اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ويسے تو ﷲ ٰ
تعالی تمام جہان
والوں سے بےنياز ہے )(١
ٰ
٦۔ ١يعنی جو نيک عمل کرے گا ،اس کا فائده اسی کو ہوگا۔ ورنہ ﷲ تعالی تو اپنے بندوں کے
افعال سے بےنياز ہے۔ اگر سارے کے سارے متقی بن جائيں تو اس سے اس کی سلطنت ميں
قوت و اضافہ نہيں ہوگا اور سب نافرمان ہو جائيں تو اس سے اس کی بادشاہی ميں کمی نہيں
ہوگی۔ الفاظ کی مناسبت سے اس ميں جہاد مع الکفار بھی شامل ہے کہ وه بھی من جملہ اعمال
صالحہ ہی ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَ ُﻨ َﻜ ِﻔّ َﺮ َّن َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎﲥِ ِ ْﻢ َوﻟَﻨَ ْﺠ ِﺰﻳَﳯَّ ُ ْﻢ َا ْﺣ َﺴ َﻦ َّ ِاذل ْي َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن Ċ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اور جن لوگوں نے يقين کيا اور مطابق سنت کام کيے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر
ديں گے اور انہيں نيک اعمال کے بہترين بدلے ديں گے )(١
٧۔ ١يعنی باوجود اس بات کے کہ ﷲ ٰ
تعالی تمام مخلوق سے بےنياز ہے ،وه محض اپنے فضل و
کرم سے اہل ايمان کو ان کے عملوں کی بہترين جزا عطا فرمائے گا۔ اور ايک ايک نيکی پر
کئی کئی گنا اجر ثواب دے گا۔
َو َو َّﺻ ْﻴﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﺑ َِﻮ ِ َادلﻳْ ِﻪ ُﺣ ْﺴـﻨًﺎ ۭ َوا ِْن َﺟﺎ َﻫﺪٰ كَ ِﻟﺘُ ْﴩِكَ ِ ْﰊ َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ﻓَ َﻼ ﺗ ُِﻄ ْﻌﻬُ َﻤﺎ ۭ ِا َ َّﱄ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺎﻧ َ ِﺒّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن Ď
ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصيحت کی ہے ) (١ہاں اگر وه يہ
کوشش کريں کہ آپ ميرے ساتھ اسے شريک کرليں جس کا آپ کو علم نہيں تو ان کا کہنا نہ
مانيئے ) (٢تم سب کا لوٹنا ميری ہی طرف ہے پھر ميں ہر اس چيز سے جو تم کرتے تھے
تمہيں خبر دوں گا۔
ٰ
٨۔ ١قرآن کريم کے متعدد مقامات پر ﷲ تعالی نے اپنی توحيد و عبادت کا حکم دينے کے ساتھ
والدين کے ساتھ جس سلوک کی تاکيد کی ہے۔ جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ
ربوبيت )ﷲ واحد( کے تقاضوں کو صحيح طريقہ سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہيں ادا کر
سکتا ہے جو والدين کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ جو شخص يہ
بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنيا ميں اس کا وجود والدين کی باہمی قربت کا نتيجہ اور ان
کی تربيت و پرداخت ،ان کی نہايت مہربانی اور شفقت کا ثمره ہے۔ اس لئے مجھے ان کی
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خدمت ميں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہيں کرنی چاہيے اور يقينا خالق کائنات
کو سمجھنے اور اس کی توحيد و عبادت کے تقاضوں کی ادائيگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اسی
لئے احاديث ميں بھی والدين کے ساتھ حسن سلوک کی بﮍی تاکيد آئی ہے۔ ايک حديث ميں والدين
کی رضامندی کو ﷲ کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی نارضگی کا باعث قرار ديا گيا
ہے۔
٨۔ ٢يعنی والدين اگر شرک کا حکم ديں )اور اسی ميں ديگر معاصی کا حکم شامل ہے( اور اس
کے لئے خاص کوشش بھی کريں تو ان کی اطاعت نہيں کرنی چاہيے 'کيونکہ ﷲ کی نافرمانی
ميں کسی کی اطاعت نہيں '۔ اس آيت کے شان نزول ميں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی ﷲ
عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر انکی والده نے کہا کہ ميں نہ کھاؤں گی نہ پيوں
گی ،يہاں تک کہ مجھے موت آجائے يا پھر تو محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( کی نبوت کا انکار کر
دے ،باآلخر يہ اپنی والده کو زبردستی منہ کھول کر کھالتے ،جس پر يہ آيت نازل ہوئی
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ Ḍ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَـ ُﻨﺪْ ِﺧﻠَﳯَّ ُ ْﻢ ِﰲ ٰ ّ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اور جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور نيک کام کئے انہيں اپنے نيک بندوں ميں شمار کرلوں گا۔
)(١
٩۔ ١يعنی اگر کسی کے والدين مشرک ہوں گے تو مومن بيٹا نيکوں کے ساتھ ہوگا ،والدين کے
ساتھ نہيں۔ اس ليے کہ گو والدين دنيا ميں اس کے بہت قريب رہے ہوں گے ليکن اس کی محبت
دينی اہل ايمان ہی کے ساتھ تھی بنابريں المرء مع من أحب کے تحت وه زمره صالحين ميں ہوگا۔
اهلل َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓ ْﺘﻨَ َﺔ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻛ َﻌ َﺬ ِاب ٰ ّ ِ
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل ﻓَ ِﺎ َذا ٓ ُا ْو ِذ َي ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل ِ َابﻋْ َ َﲅ ِﺑ َﻤﺎ
َﴫ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۭ َا َوﻟَﻴ َْﺲ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َوﻟَﯩ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ﻧ ْ ٌ
ِٕ
ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 10
اور بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو زبانی کہتے ہيں کہ ہم ايمان الئے ہيں ليکن جب ﷲ کی راه
ميں کوئی مشکل آن پﮍتی ہے تو لوگوں کی ايذاء دہی کو ﷲ ٰ
تعالی کے عذاب کی طرح بنا لتے
ہيں (١) ،ہاں اگر ﷲ کی مدد آجائے ) (٢تو پکار اٹھتے ہيں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہيں )(٣
کيا دنيا جہان کے سينوں ميں جو کچھ ہے اسے ﷲ ٰ
تعالی جانتا نہيں ہے؟ )(٤
١٠۔ ١اس ميں اہل نفاق يا کمزور ايمان والوں کا حال بيان کيا گيا ہے کہ ايمان کی وجہ سے انہيں
ايذاء پہنچتی ہے تو عذاب الہی کی طرح وه ان کے ليے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نتيجتا وه ايمان
سے پھر جاتے اور دين عوام کو اختيار کر ليتے ہيں۔
١٠۔ ٢يعنی مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصيب ہو جائے۔
١٠۔ ٣يعنی تمہارے دينی بھائی ہيں ،يہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقام پر اس طرح بيان
فرمايا گيا ہے کہ وه لوگ تمہيں ديکھتے رہتے ہيں ،اگر تمہيں ﷲ کی طرف سے فتح ملتی ہی،
تو کہتے ہيں کيا ہم تمہارے ساتھ نہيں تھے؟ اور اگر حاالت کافروں کے ليے کچھ سازگار ہوتے
ہيں تو کافروں سے جا کر کہتے ہيں کہ کيا ہم نے تم کو گھير نہيں ليا تھا۔ اور مسلمانوں سے تم
کو نہيں پجايا تھا۔ )الﱠ ِذ ْينَ يَت ََربﱠصُوْ نَ بِ ُك ْم ۚ◌ فَاِ ْن َكانَ لَ ُك ْم فَ ْت ٌح ﱢمنَ ٰ ّ
ﷲِ قَالُ ْٓوا اَلَ ْم نَ ُك ْن ﱠم َع ُك ْم ڮ َواِ ْن َكانَ
َصيْبٌ ۙ◌ قَالُ ْٓوا اَلَ ْم نَ ْستَحْ ِو ْذ َعلَ ْي ُك ْم َونَ ْمنَ ْع ُك ْم ﱢمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ۭ◌فَا ٰ ّ ُ يَحْ ُك ُم بَ ْينَ ُك ْم يَوْ َم ْالقِ ٰي َم ِة ۭ◌ َولَ ْن
لِ ْل ٰكفِ ِر ْينَ ن ِ
يﱠجْ َع َل ٰ ّ
ﷲُ لِ ْل ٰكفِ ِر ْينَ َعلَي ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ َسبِي ًْال ( 4۔ النساء(141:
١٠۔ ٤يعنی کيا ﷲ ان باتوں کو نہيں جانتا جو تمہارے دلوں ميں ہے اور تمہارے ضميروں ميں
پوشيده ہے۔ گو تم زبان سے مسلمانوں کا ساتھی ہونا ظاہر کرتے ہو۔
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻟ َ َﻴ ْﻌﻠَ َﻤ َّﻦ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ
َوﻟ َ َﻴ ْﻌﻠَ َﻤ َّﻦ ٰ ّ ُ
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جو لوگ ايمان الئے انہيں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا
)(١
ٰ
) (١اسکا مطلب ہے کہ ﷲ تعالی خوشی اور تکليف دے کر آزمائے گا تاکہ منافق اور مومن کی
تميز ہو جائے جو دونوں حالتوں ميں ﷲ کی اطاعت کرے گا ،وه مومن ہے اور جو صرف
خوشی اور راحت ميں اطاعت کرے گا تو اس کے معنی يہ ہيں کہ وه صرف اپنے حظ نفس کا
)ولَنَ ْبلُ َونﱠ ُك ْم َح ٰتّى نَ ْعلَ َم ْال ُم ٰج ِھ ِد ْينَ ِم ْن ُك ْم
مطيع ہے ،ﷲ کا نہيں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا۔ َ
َوال ٰ ّ
ار ُك ْم( 47۔ محمد (31:ہم تمہيں ضرور آزمائينگے ،تاکہ ہم جان ليں تم
صبِ ِر ْينَ ۙ◌ َونَ ْبلُ َوا ۟◌ اَ ْخبَ َ
ميں مجاہد اور صابر کون ہيں اور تمہارے ديگر حاالت بھی جانچيں گے ،۔ جنگ احد کے بعد،
جس ميں مسلمان اختيار و امتحان کی بھٹی سے گزارے گئے تھے ،فرمايا ) َما َكانَ ٰ ّ
ﷲُ لِيَ َذ َر
ب( 3۔ آل عمران (179:نہيں ہے ﷲ ٰ
ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ع َٰلي َمآ اَ ْنتُ ْم َعلَ ْي ِه َح ٰتّى يَ ِم ْي َز ْالخَ بِي َ
تعالی کہ
ْث ِمنَ الطﱠيﱢ ِ
وه چھوڑ دے مومنوں کو ،اس حالت پر جس پر کہ تم ہو ،يہاں تک کہ وه جدا کر دے ناپاک کو
پاک سے۔
ﳾ ٍء ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 12
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا َﺳ ِﺒ ْﻴﻠَﻨَﺎ َوﻟْﻨَ ْﺤ ِﻤ ْﻞ ﺧ َٰﻄ ٰﻴ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ ُ ْﱒ ِ ٰﲝ ِﻤ ِﻠ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ ﺧ َٰﻄﳱٰ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ َ ْ
کافروں نے ايمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راه کی تابعداری کرو تمہارے گناه ہم اٹھا ليں گے
) (١حاالنکہ وه ان کے گناہوں ميں سے کچھ بھی نہيں اٹھانے والے ،يہ تو محض جھوٹے ہيں۔
)(٢
١٢۔ ١يعنی تم اسی آبائی دين کی طرف لوٹ آؤ ،جس پر ہم ابھی تک قائم ہيں ،اس لئے کہ وہی
دين صحيح ہے ،اگر اس روايتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناه گار ہو گے تو اس کے ذمے
دار ہم ہيں ،وه بوجھ ہم اپنی گردنوں پر اٹھائيں گے۔
١٢۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ جھوٹے ہيں۔ قيامت کا دن تو ايسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ
نہيں اٹھائے گا۔ وہاں تو ايک دوست ،دوسرے دوست کو نہيں پوچھے گا چاہے ان کے درميان
نہايت گہری دوستی ہو۔ حتی کہ رشتے دار ايک دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائيں گے۔ اور يہاں بھی
اس بوجھ کے اٹھانے کی نفی فرمائی۔
َوﻟ َ َﻴ ْﺤ ِﻤﻠُ َّﻦ َاﺛْـ َﻘﺎﻟَﻬ ُْﻢ َو َاﺛْـ َﻘ ًﺎﻻ َّﻣ َﻊ َاﺛْ َﻘﺎ ِﻟﻬ ِْﻢ ۡ َوﻟَﻴ ُْﺴـَٔ ﻠُ َّﻦ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َ َّﲻﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن ۧ 13

البتہ يہ اپنے بوجھ ڈھوليں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی ) (١اور جو کچھ
افترا پردازياں کر رہے ہيں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی۔
١٣۔ ١يعنی يہ ائمہ کفر اور داعيان ضالل اپنا ہی بوجھ نہيں اٹھائيں گے ،بلکہ ان لوگوں کے
گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو انکی سعی و کاوش سے گمراه ہوئے تھے۔ يہ مضمون سورة
النحل ميں بھی گزر چکا ہے۔ حديث ميں ہے ،جو ہدايت کی طرف بالتا ہے ،اس کے لئے اپنی
نيکيوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نيکيوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قيامت
تک ہدايت کی پيروی کريں گے ،بغير اس کے کہ ان کے اجر ميں کوئی کمی ہو۔ اور جو
گمراہی کا داعی ہوگا اس کے لئے اپنے گناہوں کے عالوه ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی
ہوگا جو قيامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختيار کرنے والے ہونگے۔ ،بغير اس
کے کہ ان کے گناہوں ميں کمی ہو۔ اسی اصول سے قيامت تک ظلم سے قتل کيے جانے والوں
کے خون کا گناه آدم عليہ السالم کے پہلے بيٹے )قابيل( پر ہوگا۔ اس ليے کہ سب سے پہلے اسی
نے ناحق قتل کيا تھا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻓَﻠَﺒ َ
ِﺚ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ َاﻟْ َﻒ َﺳـﻨَ ٍﺔ ِا َّﻻ َ ْﲬ ِﺴ ْ َﲔ ﻋَﺎ ًﻣﺎ ۭ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ُﱒ ُّ
اﻟﻄ ْﻮﻓَ ُﺎن َو ُ ْﱒ ٰﻇ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
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اور ہم نے نوح )عليہ السالم( کو ان کی قوم کی طرف بھيجا وه ان ميں ساڑھے نو سو سال تک
رہے ) (١پھر تو انہيں طوفان نے دھر پکﮍا اور وه تھے ظالم۔
١٤۔ ١قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ ان کی دعوت و تبليغ کی عمر ان کی پوری عمر
کتنی تھی؟ اس کی صراحت نہيں کی گئی۔ بعض کہتے ہيں چاليس سال نبوت سے قبل اور ساٹھ
سال طوفان کے بعد ،اس ميں شامل کر لئے جائيں۔ اور بھی کئی اقوال ہيں۔ و ﷲ اعلم۔
ﻓَ َﺎ ْ َﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َا ْ ٰ
اﻟﺴ ِﻔ ْﻴﻨَ ِﺔ َو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ َﺎ ٓ ٰاﻳ َ ًﺔ ِﻟّـﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 15
ﲱ َﺐ َّ
پھر ہم نے انہيں کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لئے عبرت کا
نشان بنا ديا۔
اهلل َواﺗ َّـ ُﻘ ْﻮ ُﻩ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 16
َوِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ِﻪ ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
اور ابراہيم )عليہ السالم( نے بھی اپنی قوم سے فرمايا کہ ﷲ ٰ
تعالی کی عبادت کرو اور اس سے
ڈرتے رہو ،اگر تم ميں دانائی ہے تو يہی تمہارے لئے بہتر ہے۔
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ﻟَ ُ ْﲂ ِر ْزﻗًﺎ ﻓَﺎﺑْ َﺘﻐ ُْﻮا ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َا ْو َاثانً َّو َ ْﲣﻠُ ُﻘ ْﻮ َن ِاﻓْ ًﲀ ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ّ ِاﻟﺮ ْز َق َوا ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ُﻩ َو ْاﺷ ُﻜ ُﺮ ْوا َ ٗهل ۭ
ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 17
تم تو ﷲ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتيں دل سے گھﮍ ليتے ہو )(١
سنو! جن جنکی تم ﷲ ٰ
تعالی کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وه تمہاری روزی کے مالک نہيں پس
تمہيں چاہيے کہ تم ﷲ ٰ
تعالی ہی سے روزياں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی
شکر گزاری کرو ) (٢اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ )(٣
١٧۔ ١اوثان وثن کی جمع ہے۔ جس طرح اصنام ،صنم کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی بت کے
ہيں۔ بعض کہتے ہيں صنم ،سونے ،چاندی ،پيتل اور پتھر کی مورت کو اور وثن مورت کو بھی
اور چونے کے پتھر وغيره کے بنے ہوئے آستانوں کو بھی کہتے ہيں۔ تحلقون افکا کے معنی
ہيں تکذبون کذبا ،جيسا کہ متن کے ترجمہ سے واضح ہے۔ دوسرے معنی ہيں تعملونہا وتنحتونہا
لالفک ،جھوٹے مقصد کے ليے انہيں بناتے اور گھﮍتے ہو۔ مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی
معنی صحيح ہيں۔ يعنی ﷲ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو ،وه تو پتھر کے بنے
ہوئے ہيں جو سن سکتے ہيں نہ ديکھ سکتے ہيں ،نقصان پہنچا سکتے ہيں نہ نفع۔ اپنے دل سے
ہی تم نے انہيں گھﮍ ليا ہے کوئی دليل تو ان کی صداقت کی تمہارے پاس نہيں ہے يہ بت تم نے
خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہيں جب کہ ان کی ايک خاص شکل و صورت بن جاتی ہے تو تم
سمجھتے ہو کہ ان ميں خدائی اختيارات آگئے ہيں اور ان سے تم اميديں وابستہ کر کے انہيں
حاجت روا اور مشکل کشا باور کر ليتے ہو۔
١٧۔ ٢يعنی جب بت تمہاری روزی کے اسباب و وسائل ميں سے کسی بھی چيز کے مالک نہيں
ہيں ،نہ بارش برسا سکتے ہيں ،نہ زمين ميں درخت اگا سکتے ہيں اور نہ سورج کی حرارت
پہنچا سکتے ہيں اور نہ تمہيں وه صالحيتيں دے سکتے ہيں ،جنہيں بروئے کار ال کر تم قدرت
کی ان چيزوں سے فيض ياب ہوتے ہو ،تو پھر تم روزی ﷲ ہی سے طلب کرو ،اسی کی عبادت
اور اسی کی شکر گزاری کرو۔
١٧۔ ٣يعنی مر کر اور پھر دوباره زنده ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے ،اسی کی بارگاه ميں
پيش ہونا ہے تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر اپنی جبين نياز کيوں جھکاتے ہو؟
اس کے بجائے دوسروں کی عبادت کيوں کرتے ہو؟ اور دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا
کيوں سمجھتے ہو؟
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َوا ِْن ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮا ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬ َب ُا َﻣ ٌﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ ﻋَ َﲇ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ِا َّﻻ اﻟْ َﺒ ٰﻠـ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 18
اور اگر تم جھٹالؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹاليا ہے ) (١رسول کے ذمے تو
صرف صاف طور پر پہنچا دينا ہی ہے۔ )(٢
١٨۔ ١يہ حضرت ابراہيم عليہ السالم کا قول بھی ہو سکتا ہے ،جو انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ يا
ﷲ ٰ
تعالی کا قول ہے جس ميں اہل مکہ سے خطاب ہے اور اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو
تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ اگر آپ کو جھٹال رہے ہيں ،تو اس سے گھبرانے کی
ضرورت نہيں ہے ،پيغمبروں کے ساتھ يہی ہوتا آيا ہے پہلی امتيں بھی رسولوں کو جھٹالتی اور
اس کا نتيجہ بھی ہالکت و تباہی کی صورت ميں بھگتتی رہی ہيں۔
١٨۔ ٢اس ليے آپ بھی تبليغ کا کام کرتے رہيے۔ اس سے کوئی راه ياب ہوتا ہے يا نہيں؟ اس
کے ذمے دار آپ نہيں ہيں ،نہ آپ سے اسکی بابت پوچھا ہی جائے گا ،کيونکہ ہدايت دينا نہ دينا
يہ صرف ﷲ کے اختيار ميں ہے ،جو اپنی سنت کے مطابق جس ميں ہدايت کی طلب صادق
ديکھتا ہے ،اس کو ہدايت سے نواز ديتا ہے۔ دوسروں کو ضاللت کی تاريکيوں ميں بھٹکتا ہوا
چھوڑ ديتا ہے۔
اهلل اﻟْﺨَـﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ ۭ ِا َّن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ٌﲑ
19
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳُ ْﺒ ِﺪ ُٔي ٰ ّ ُ
کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح ﷲ نے کی پھر ﷲ اس کا اعاده کرے گا
) (١يہ تو ﷲ ٰ
تعالی پر بہت ہی آسان ہے )(٢
١٩۔ ١توحيد اور رسالت کے اثبات کے بعد يہاں معاد )آخرت( کا اثبات کيا جا رہا ہے جس کا
کفار انکار کرتے تھے۔ فرمايا پہلی مرتبہ پيدا کرنے واال بھی وہی ہے جب تمہارا سرے سے
وجود ہی نہ تھا ،پھر تم ديکھنے سننے اور سمجھنے والے بن گئے اور پھر جب مر کر تم مٹی
ميں مل جاؤ گے ،بظاہر تمہارا نام و نشان تک نہيں رہے گا ،ﷲ ٰ
تعالی تمہيں دوباره زنده فرمائے
گا۔
١٩۔ ٢يعنی يہ بات چاہے تمہيں کتنی ہی مشکل لگے ،ﷲ کے لئے بالکل آسان ہے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ

ۚ 20
ﻗُ ْﻞ ِﺳ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ ﺑَﺪَ َا اﻟْﺨَـﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ٰ ّ ُ
ﴚ اﻟﻨ َّ ْﺸ َﺎ َة ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
اهلل ﻳُﻨ ْ ِ ُٔ
کہہ ديجئے! کہ زمين ميں چل پھر کر ديکھو تو سہی ) (١کہ کس طرح ﷲ ٰ
تعالی نے ابتداء
پيدائش کی۔ پھر ﷲ ٰ
تعالی ہی دوسری نئی پيدائش کرے گا ،ﷲ تعا ٰلی ہرچيز پر قادر ہے۔
٢٠۔ ١يعنی آفاق ميں پھيلی ہوئی ﷲ کی نشانياں ديکھو زمين پر غور کرو ،کس طرح اسے
بچھايا ،اس ميں پہاڑ ،وادياں ،نہريں اور سمندر بنائے ،اسی انواع و اقسام کی روزياں اور پھل
پيدا کئے۔ کيا يہ سب چيزيں اس بات پر داللت نہيں کرتيں کہ انہيں بنايا گيا ہے اور ان کا کوئی
بنانے واال ہے؟
21
ﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۚ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﻘﻠَ ُﺒ ْﻮ َن
جسے چاہے عذاب کرے جس پر چاہے رحم کرے ،سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے )(١
٢١۔ ١يعنی وہی اصل حاکم اور متصرف ہے ،اس سے کوئی پوچھ نہيں سکتا تاہم اس کا عذاب يا
رحمت ،يوں ہی نہيں ہوگی بلکہ اصولوں کے مطابق ہوگی جو اس نے اس کے لئے طے کر
رکھے ہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۡ َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ٍﲑ
َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ِﰲ َّ
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تعالی کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان ميں ،ﷲ ٰ
تم نہ زمين ميں ﷲ ٰ
تعالی کے سوا تمہارا کوئی
والی ہے نہ مددگار۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
23
اهلل َو ِﻟﻘَﺎۗﯨ ٖ ٓﻪ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳَﯩ ُﺴ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َّر ْﲪ ِ َْﱵ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
ٰ ِٕ ِٕ ِٕ
ِٕ
جو لوگ ﷲ تعالی کی آيتوں اور اس کی مالقات کو بھالتے ہيں وه ميری رحمت سے نا اميد
ہوجائيں ) (١اور ان لئے دردناک عذاب ہے۔
٢٣۔ ١ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت ،دنيا ميں عام ہے جس سے کافر اور مومن ،منافق اور مخلص اور
نيک اور بد سب يکساں طور پر مستفيد ہو رہے ہيں ﷲ تعا ٰلی سب کو دنيا کے وسائل ،آسائش
اور مال و دولت عطا کر رہا ہے يہ رحمت ٰالہی کی وه وسعت ہے جسے ﷲ ٰ
تعالی نے دوسرے
مقام پر فرمايا ' ميری رحمت نے ہرچيز کو گھير ليا ہے ' ليکن آخر ميں چونکہ دارالجزاء ہے،
انسان نے دنيا کی کھيتی ميں جو کچھ بويا ہوگا اسی کی فصل اسے وہاں کاٹنی ہوگی ،جيسے
عمل کئے ہونگے اس کی جزاء اسے وہاں ملے گی۔ ﷲ کی بارگاه ميں بےالگ فيصلے ہوں گے۔
دنيا کی طرح اگر آخرت ميں بھی نيک وبد کے ساتھ يکساں سلوک ہو اور مومن وکافر دونوں ہی
رحمت الہی کے مستحق قرار پائيں تو اس سے ايک تو ﷲ ٰ
تعالی کی صفت عدل پر حرف آتا
ہے ،دوسرے قيامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ قيامت کا دن تو ﷲ نے رکھا ہی اس ليے ہے
کہ وہاں نيکوں کو ان کی نيکيوں کے صلے ميں جنت اور بدوں کو انکی بديوں کی جزا ميں
جہنم دی جائے۔ اس ليے قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی کی رحمت صرف اہل ايمان کے ليے خاص
ہوگی۔ جسے يہاں بھی بيان کيا گيا ہے کہ جو لوگ آخرت اور معاد کے ہی منکر ہوں گے وه
ميری رحمت سے نا اميد ہوں گے يعنی ان کے حصے ميں رحمت الہی نہيں آئے گی۔ سوره
اعراف ميں اس کو ان الفاظ سے بيان کيا گيا ہے۔ )فَ َسا َ ْكتُبُھَا لِلﱠ ِذ ْينَ يَتﱠقُوْ نَ َوي ُْؤتُوْ نَ ال ﱠز ٰكوةَ َوالﱠ ِذ ْينَ ھُ ْم
بِ ٰا ٰيتِنَا ي ُْؤ ِمنُوْ نَ ( 7۔ االعراف (156:ميں يہ رحمت )آخرت ميں( ان لوگوں کے ليے لکھوں گا جو
متقی ،زکوة ادا کرنے والے اور ہماری آيتوں پر ايمان رکھنے والے ہوں گے۔
اهلل ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن
24
ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن َﺟ َﻮ َاب ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ َا ْن ﻗَﺎﻟُﻮا ا ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮ ُﻩ َا ْو َﺣ ّ ِﺮ ُﻗ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎ ْ ٰﳒﯩ ُﻪ ٰ ّ ُ
ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اس مار ڈالو يا اسے جال ) (١دو
آخر ﷲ نے انہيں آگ سے بچا ليا ) (٢اس ميں ايماندار لوگوں کے لئے تو بہت سی نشانياں ہيں۔
٢٤۔ ١ان آيات سے قبل حضرت ابراہيم عليہ السالم کا قصہ بيان ہو رہا تھا ،اب پھر اس کا بقيہ
بيان کيا جا رہا ہے ،درميان ميں جملہ معترضہ کے طور پر ﷲ کی توحيد اور اس کی قدرت و
طاقت کو بيان کيا گيا ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ سب حضرت ابراہيم عليہ السالم کے وعظ کا
حصہ ہے۔ جس ميں انہوں نے توحيد و معاد کے اثبات ميں دالئل ديئے ہيں ،جن کا کوئی جواب
جب ان کی قوم سے نہيں بنا تو انہوں نے اس کا جواب ظلم و تشدد کی اس کاروائی سے ديا،
جس کا ذکر اس آيت ميں ہے کہ اسے قتل کر دو يا جال ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے آگ کا ايک بہت
بﮍا االؤ تيار کر کے حضرت ابراہيم عليہ السالم کو منجنيق کے ذريعے سے اس ميں پھينک ديا۔
٢٤۔ ٢يعنی ﷲ ٰ
تعالی نے اس آگ کو گلزار کی صورت ميں بدل کر اپنے بندے کو بچا ليا۔ جيسا
کہ سوره انبياء ميں گزرا۔
َوﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ َّاﲣ َْﺬ ُ ْﰎ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ا ٰ ّ ِهلل َا ْو َاثانً ۙ َّﻣ َﻮ َّد َة ﺑَﻴْ ِﻨ ُ ْﲂ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ ُ َّﰒ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ َّوﻳَﻠْ َﻌ ُﻦ ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ۡ َّو َﻣ ْﺎ ٰو ُ ُ
ﯨﲂ اﻟﻨَّ ُﺎر َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ
ﴫْﻳ َﻦ 25ڎ
ﻧٰ ّ ِ ِ
)حضرت ابراہيم عليہ السالم نے( کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش ﷲ کے سوا کی ہے انہيں تم
نے اپنی آپس کی دنياوی دوستی کی بنا ٹھہرالی ہے ) (١تم سب قيامت کے دن ايک دوسرے سے
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کفر کرنے لگو گے اور ايک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے ) (٢اور تمہارا سب کا ٹھکانا
دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
٢٥۔ ١يعنی يہ تمہارے قوی بت ہيں جو تمہاری اجتماعت اور آپس کی دوستی کی بنياد ہيں۔ اگر
تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قوميت اور دوستی کا شيرازه بکھر جائے گا۔
٢٥۔ ٢يعنی قيامت کے دن تم ايک دوسرے کا انکار اور دوستی کی بجائے ايک دوسرے پر
لعنت کرو گے اور تابع ،متبوع کو مالمت اور متبوع ،تابع سے بيزاری کا اظہار کريں گے۔
26
ﻓَ ٰﺎ َﻣ َﻦ َ ٗهل ﻟُ ْﻮ ٌط ۘ َوﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ ُﻣﻬَﺎﺟِ ٌﺮ ِا ٰﱃ َر ِ ّ ْﰊ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ
پس حضرت ابراہيم )عليہ السالم( پر حضرت لوط)عليہ السالم ايمان الئے ) (١اور کہنے لگے
کہ ميں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے واال ہو ) (٢وه بﮍا ہی غالب اور حکيم ہے۔
٢٦۔ ١حضرت لوط عليہ السالم ،حضرت ابراہيم عليہ السالم کے برادر زاد تھے ،يہ حضرت
ابراہيم عليہ السالم پر ايمان الئے ،بعد ميں ان کو بھی ' سدوم ' کے عالقے ميں نبی بنا کر بھيجا
گيا۔
٢٦۔ ٢يہ حضرت ابراہيم عليہ السالم نے کہا اور بعض کے نزديک حضرت لوط عليہ السالم
نے ،اور بعض کہتے ہيں دونوں نے ہجرت کی۔ يعنی جب ابراہيم عليہ السالم اور ان پر ايمان
النے والے لوط عليہ السالم کے لئے اپنے عالقے ' کوٹی ' ميں ،جو حران کی طرف جاتے
ہوئے کوفے کی ايک بستی تھی ،ﷲ کی عبادت کرنی مشکل ہوگئی تو وہاں سے ہجرت کر کے
شام کے عالقے ميں چلے گئے ،تيسری ،ان کے ساتھ حضرت ابراہيم عليہ السالم کی اہليہ ساره
تھيں۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 27
َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗ ٓهل ِا ْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِﺘ ِﻪ اﻟﻨُّ ُﺒ َّﻮ َة َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ َا ْﺟ َﺮ ٗﻩ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻟ َ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
اور ہم نے انہيں )ابراہيم کو( اسحاق و يعقوب )عليہما السالم( عطا کئے اور ہم نے نبوت اور
کتاب ان کی اوالد ميں ہی کر دی ) (١اور ہم نے دنيا ميں بھی اسے ثواب ديا ) (٢اور آخرت ميں
تو وه صالح لوگوں ميں سے ہے )(٣۔
٢٧۔ ١يعنی حضرت اسحاق عليہ السالم سے يعقوب عليہ السالم ہوئے ،جن سے بنی اسرئيل کی
نسل چلی اور انہی ميں سارے انبياء ہوئے ،اور کتابيں آئيں۔ آخر ميں حضرت نبی کريم صلی ﷲ
عليہ وسلم حضرت ابراہيم عليہ السالم کے دوسرے بيٹے حضرت اسماعيل عليہ السالم کی نسل
سے ہوئے اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔
٢٧۔ ٢اس اجر سے مراد رزق دنيا بھی ہے اور ذکر خير بھی۔ يعنی دنيا ميں ہر مذہب کے لوگ
)عيسائی ،يہودی وغيره حتی کہ مشرکين بھی( حضرت ابراہيم عليہ السالم کی عزت و تکريم
کرتے ہيں اور مسلمان تو ہيں ہی ملت ابراہيمی کے پيرو ،ان کے ہاں وه محترم کيوں نہ ہونگے؟
٢٧۔ ٣يعنی آخرت ميں بھی وه بلند درجات کے حامل اور زمره صالحين ميں ہونگے۔ اس
مضمون کو دوسرے مقام پر بھی بيان کيا گيا ہے
َوﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺘ ْﺎﺗ ُْﻮ َن اﻟْ َﻔﺎ ِﺣﺸَ َﺔ ۡ َﻣﺎ َﺳـ َﺒ َﻘ ُ ْﲂ ﲠِ َﺎ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 28
اور حضرت لوط)عليہ السالم( کا بھی ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا کہ تم
بدکاری پر اتر آئے ہو ) (١جسے تم سے پہلے دنيا بھر ميں سے کسی نے نہيں کيا۔
٢٨۔ ١اس بدکاری سے مراد وہی لواطت ہے جس کا ارتکاب قوم لوط عليہ السالم نے سب سے
پہلے کيا جيسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔
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اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻞ َڏواتَ ْ ﺗ ُْﻮ َن ِ ْﰲ انَ ِد ْﻳ ُ ُﲂ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ َﺮ ۭ ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن َﺟ َﻮ َاب ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُﻮا اﺋْ ِﺘﻨَﺎ ِﺑ َﻌ َﺬ ِاب ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
اهلل ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
َاﯨِٕﻨَّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺘ ْﺎﺗ ُْﻮ َن ّ ِاﻟﺮ َﺟﺎ َل َوﺗَ ْﻘ َﻄ ُﻌ ْﻮ َن َّ
29
کيا تم مردوں کے پاس بد فعلی کے لئے آتے ہو ) (١اور راستے بند کرتے ہو ) (٢اور اپنی عام
مجلسوں ميں بےحيائيوں کا کام کرتے ہو ) (٣اس کے جواب ميں اس کی قوم نے بجز اس کے
اور کچھ نہيں کہا بس ) (٤جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس ﷲ ٰ
تعالی کا عذاب لے آ۔
٢٩۔ ١يعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہاء تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے لئے طبعی طريقے
تمہارے لئے ناکافی ہيں اور غير طبعی طريقہ اختيار کر ليا ہے۔ جنسی شہوت کی تسکين کے
لئے طبعی طريقہ ﷲ ٰ
تعالی نے بيويوں سے مباشرت کی صورت ميں رکھا ہے۔ اسے چھوڑ کر
اس کام کے لئے مردوں کی دبر استعمال کرنا غير طبعی طريقہ ہے۔
٢٩۔ ٢اس کے ايک معنی تو يہ کيے گے ہيں کہ آنے جانے والے مسافروں ،نو واردوں اور
گزرنے والوں کو زبردستی پکﮍ پکﮍ کر تم ان سے بےحيائی کا کام کرتے ہو ،جس سے لوگوں
کے لئے راستوں سے گزرنا مشکل ہوگيا ہے ،قطع طريق کے ايک معنی قطع نسل کے بھی
کئے گئے ہيں ،يعنی عورتوں کی شرم گاہوں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دبر
استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی منقطع کرنے ميں لگے ہوئے ہو )فتح القدير(
٢٩۔ ٢يہ بےحيائی کيا تھی؟ اس ميں بھی مختلف اقوال ہيں ،مثال لوگوں کو کنکرياں مارنا ،اجنبی
مسافر کا استہزاء و استخفاف ،مجلسوں ميں پاد مارنا ،ايک دوسرے کے سامنے اغالم بازی،
شطرنج وغيره قسم کی قماربازی ،رنگے ہوئے کپﮍے پہننا ،وغيره۔ امام شوکانی فرماتے ہيں،
کوئی بعيد نہيں کہ وه يہ تمام ہی منکرات کرتے رہے ہوں،
٢٩۔٣حضرت لوط عليہ السالم نے جب انہيں ان منکرات سے منع کيا تو اس کے جواب ميں کہا۔

ْﴫ ِ ْﱐ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ ۧ 30
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب اﻧ ُ ْ
حضرت لوط)عليہ السالم( نے دعا کی ) (١کہ پروردگار! اس مفسد قوم پر ميری مدد فرما۔
٣٠۔ ١يعنی حضرت لوط عليہ السالم قوم کی اصالح سے نا اميد ہوگئے تو ﷲ سے مدد کی دعا
فرمائی۔
31ښ
ﴩى ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ُﻣﻬْ ِﻠ ُﻜ ْﻮٓا َاﻫْﻞِ ﻫٰ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ ۚ ِا َّن َا ْﻫﻠَﻬَﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ْت ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ٓ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ِابﻟْﺒُ ْ ٰ
اور جب ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہيم )عليہ السالم( کے پاس بشارت لے کر
پہنچے کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہالک کرنے والے ہيں ) (١يقينا ً يہاں کے رہنے
والے گنہگار ہيں۔
ٰ
٣١۔ ١يعنی حضرت لوط عليہ السالم کی دعا قبول فرمائی گئی اور ﷲ تعالی نے فرشتوں کو
ہالک کرنے کے لئے بھيج ديا۔ وه فرشتے پہلے حضرت ابراہيم عليہ السالم کے پاس گئے اور
انہيں اسحاق عليہ السالم و يعقوب عليہ السالم کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی بتاليا کہ ہم لوط
عليہ السالم کی بستی ہالک کرنے آئے ہيں۔
ﻗَﺎ َل ِا َّن ِﻓﳱْ َﺎ ﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ْﳓ ُﻦ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۅﻟ َ ُﻨﻨَ ِ ّﺠ َﻴﻨَّ ٗﻪ َو َاﻫ َ ٗ ْٓهل ِا َّﻻ ا ْﻣ َﺮ َاﺗَ ٗﻪ ڭ َﰷﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪْﻳ َﻦ 32
)حضرت ابراہيم عليہ السالم( نے کہا اس ميں تو لوط)عليہ السالم( ہيں ،فرشتوں نے کہا يہاں جو
ہيں انہيں بخوبی جانتے ہيں ) (١لوط )عليہ السالم( کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی
بيوی کے ہم بچاليں گے ،البتہ وه عورت پيچھے ره جانے والوں ميں سے ہے )(٢
٣٢۔ ١يعنی ہميں علم ہے کہ ظالم اور مومن کون ہيں اور اشرار کون؟
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٣٢۔ ٢يعنی ان پيچھے ره جانے والوں ميں سے ،جن کو عذاب کے ذريعے سے ہالک کيا جانا
ہے وه چونکہ مومنہ نہيں تھی بلکہ اپنی قوم کی طرف دار تھی۔ اس لئے اسے بھی ہالک کر ديا
گيا۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ ٓ َا ْن َﺟﺎۗ َء ْت ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ ﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ِ ْ ۗ
ﳼ َء ﲠِ ِ ْﻢ َوﺿَ َﺎق ﲠِ ِ ْﻢ َذ ْرﻋًﺎ َّوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ َﲣ َْﻒ َو َﻻ َ ْﲢ َﺰ ْن ۣ ِاانَّ ُﻣﻨَ ُّﺠ ْﻮكَ َو َاﻫ َ َ
ْكل ِا َّﻻ ا ْﻣ َﺮ َاﺗ ََﻚ َﰷﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪْﻳ َﻦ 33
پھر جب ہمارے قاصد لوط)عليہ السالم( کے پاس پہنچے تو وه ان کی وجہ سے غمگين ہوئے
اور دل ہی دل ميں رنج کرنے لگے ) (١قاصدوں نے کہا آپ نہ خوف کھائيے نہ آرزده ہوں ،ہم
آپ کو مع آپ کے متعلقين کے بچا ليں گے مگر آپ کی ) (٢بيوی کہ وه عذاب کے لئے باقی ره
جانے والوں ميں سے ہوگی۔
٣٣۔ ١لوط عليہ السالم نے ان فرشتوں کو ،جو انسانی شکل ميں آئے تھے ،انسان ہی سمجھا۔
ڈرے اپنی قوم کی عادت بد اور سرکشی کی وجہ سے کہ ان خوبصورت مہمانوں کی آمد کا علم
اگر انہيں ہوگيا تو وه زبردستی بےحيائی کا ارتکاب کريں گے جس سے ميری رسوائی ہوگی،
جس کی وجہ سے وه غمگين اور دل ہی دل ميں پريشان تھے۔
٣٣۔ ٢فرشتوں نے حضرت لوط عليہ السالم کی پريشانی اور غم ورنج کی کيفيت کو ديکھا تو
انہيں تسلی دی اور کہا کہ آپ کوئی خوف اور رنج نہ کريں ،ہم ﷲ کی طرف سے بھيجے ہوئے
فرشتے ہيں۔ ہمارا مقصد آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بيوی کے نجات دالنا
ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ ُﺴ ُﻘ ْﻮ َن 34
ِاانَّ ُﻣ ْ ِﲋﻟُ ْﻮ َن ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻫْﻞِ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ ِر ْﺟ ًﺰا ِ ّﻣ َﻦ َّ
ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہيں ) (١اس وجہ سے کہ يہ بےحکم ہو
رہے ہيں۔
٣٤۔ ١اس آسمانی عذاب سے وہی عذاب مراد ہے جس کے ذريعے سے قوم لوط کو ہالک کيا
گيا۔ کہا جاتا ہے کہ جبرائيل عليہ السالم ان کی بستيوں کو زمين سے اکھيﮍا آسمان کی بلنديوں
تک لے گئے پھر ان ہی پر الٹا ديا گيا ،اس کے بعد کھنگر پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس
جگہ کو سخت بدبو دار بيحره )جھيل( ميں تبديل کر ديا گيا )ابن کثير(
َوﻟَﻘَﺪْ ﺗ َّ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ِﻣﳯْ َﺎ ٓ ٰاﻳ َ ًﺔ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ًﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 35
البتہ ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا ديا ) (١ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے
ہيں۔ )(٢
٣٥۔ ١يعنی پتھروں کے وه آثار ،جن کی بارش ان پر ہوئی سياه بدبودار پانی اور الٹی ہوئی
بستياں ،يہ سب عبرت کی نشانياں ہيں مگر کن کے لئے؟ دانش مندوں کے لئے۔
٣۵۔ ٢اس ليے کہ وہی معامالت پر غور کرتے ،اسباب وعوامل کا تجزيہ کرتے اور نتائج و آثار
کو ديکھتے ہيں کہ ليکن جو لوگ عقل و شعور سے بےبہره ہوتے ہيں ،انہيں ان چيزوں سے کيا
تعلق؟ وه تو جانوروں کی طرح ہيں جنہيں ذبح کے ليے بوچﮍ خانے لے جايا جاتا ہے ليکن انہيں
اس کا احساس ہی نہيں ہوتا۔ اس ميں مشرکين مکہ کے ليے بھی تعريض ہے کہ وه بھی تکذيب
کا مظاہره کر رہے ہيں جو عقل و دانش سے بےبہره لوگوں کا وطيره ہے۔
اهلل َو ْار ُﺟﻮا اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺜ َْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُﻣ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ
َﺎﱒ ُﺷ َﻌ ْﻴ ًﺒﺎ ۙ ﻓَ َﻘﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
َوا ِٰﱃ َﻣﺪْ ﻳَ َﻦ َاﺧ ُ ْ

36
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اور مدين کی طرف ) (١ہم نے ان کے بھائی شعيب )عليہ السالم( کو بھيجا انہوں نے کہا اے
ميری قوم کے لوگو! ﷲ کی عبادت کرو قيامت کے دن کی توقع رکھو ) (٢اور زمين ميں فساد نہ
کرتے پھرو۔)(٣
٣٦۔ ١مدين حضرت ابراہيم عليہ السالم کے بيٹے کا نام تھا ،بعض کے نزديک يہ ان کے پوتے
کا نام ہے ،بيٹے کا نام مديان تھا ان ہی کے نام پر اس قبيلے کا نام پﮍ گيا ،جو ان ہی کی نسل پر
مشتمل تھا۔ اسی قبيلے مدين کی طرف حضرت شعيب عليہ السالم کو نبی بنا کر بھيجا گيا۔ بعض
کہتے ہيں کہ مدين شہر کا نام تھا ،يہ قبيلہ يا شہر لوط عليہ السالم کی بستی کے قريب تھا۔
٣٦۔ ٢ﷲ کی عبادت کے بعد ،انہيں آخرت کی ياد دہانی کرائی گئی يا تو اس لئے کہ وه آخرت
کے منکر تھے يا اس لئے کہ وه اسے فراموش کئے ہوئے تھے اور مستيوں ميں مبتال تھے اور
جو قوم آخرت کو فرا موش کر دے ،وه گناہوں ميں دلير ہوتی ہے۔ جيسے آج مسلمانوں کی
اکثريت کا حال ہے۔
 ٦ ٣۔ ٣ناپ تول ميں کمی اور لوگوں کو کم دينا يہ بيماری ان ميں عام تھی اور ارتکاب معاصی
ميں انہيں باک نہيں تھا ،جس سے زمين فساد سے بھر گئی تھی۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ َّاﻟﺮ ْﺟ َﻔ ُﺔ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ِ ْﰲ د َِار ِ ْﱒ ٰﺟ ِﺜ ِﻤ ْ َﲔ 37
پھر بھی انہوں نے انہيں جھٹاليا آخرکار انہيں زلزلے نے پکﮍ ليا اور وه اپنے گھروں ميں
بيٹھے کے بيٹھے مرده ہو کر ره گئے )(١
٣٧۔ ١حضرت شعيب عليہ السالم کے وعظ و نصيحت کا ان پر کوئی اثر نہيں ہوا باآلخر بادلوں
کے سائے والے دن ،جبرائيل عليہ السالم کی ايک سخت چيخ سے زمين زلزلے سے لرز اٹھی،
جس سے ان کے دل ان کی آنکھوں ميں آگئے اور ان کی موت واقع ہوگئی اور وه گھٹنوں کے
بل بيٹھے کے بيٹھے ره گئے۔

ۙ 38
ﴫْﻳ َﻦ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ َو َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺴﺘ َ ْﺒ ِ ِ
َوﻋَﺎدًا َّوﺛَ ُﻤ ْــﻮ َد ۟ا َوﻗَﺪْ ﺗ َّ َﺒ َّ َﲔ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ ٰﺴ ِﻜﳯِ ِ ْﻢ ۣ َو َزﻳ َّ َﻦ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَ َﺼ َّﺪ ُ ْﱒ َﻋ ِﻦ َّ
اور ہم نے عاديوں اور ثموديوں کو بھی غارت کيا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر
ہيں ) (١اور شيطان نے انہيں انکی بد اعمالياں آراستہ کر دکھائی تھيں اور انہيں راه سے روک
ديا تھا باوجوديکہ يہ آنکھوں والے اور ہوشيار تھے )(٢۔
٣٨۔ ١قوم عاد کی بستی احقاف ،حضرموت )يمن( کے قريب اور ثمود کی بستی ،حجر ،جسے
آجکل مدائن صالح کہتے ہيں ،حجاز کے شمال ميں ہے۔ ان عالقوں سے عربوں کے تجارتی
قافلے آتے جاتے تھے ،اس لئے يہ بستياں ان کے لئے انجان نہيں ،بلکہ ظاہر تھيں۔
٣٨۔ ٢يعنی تھے وه عقلمند اور ہوشيار۔ ليکن دين کے معاملے ميں انہوں نے اپنی عقل و
بصيرت سے کچھ کام نہيں ليا ،اس لئے يہ عقل اور سمجھ ان کے کام نہ آئی۔
39ښ
َوﻗَ ُﺎر ْو َن َو ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻫَﺎ ٰﻣ َﻦ ۣ َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻮ ٰﳼ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ٰﺳـ ِﺒ ِﻘ ْ َﲔ
موسی )عليہ السالم( کھلے کھلے
اور قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی ،ان کے پاس حضرت
ٰ
معجزے لے کر آئے تھے ) (١پھر بھی انہوں نے زمين ميں تکبر کيا ليکن ہم سے آگے بﮍھنے
والے نہ ہو سکے )(٢۔
٣٩۔ ١يعنی دالئل و معجزات کا کوئی اثر ان پر نہيں ہوا اور بدستور متکبر بنے رہے ،يعنی
ٰ
تقوی اختيار کرنے سے گريز کيا۔
ايمان و
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٣٩۔ ٢يعنی ہماری گرفت سے بچ کر نہيں جاسکے اور ہمارے عذاب کے شکنجے ميں آکر
رہے۔ ايک دوسرا ترجمہ ہے کہ ' يہ کفر ميں سبقت کرنے والے نہيں تھے ' بلکہ ان سے پہلے
بھی بہت سی امتيں گزر چکی ہيں جنہوں نے اس طرح کفر و عناد کا راستہ اختيار کئے رکھا۔
اهلل ِﻟ َﻴ ْﻈ ِﻠ َﻤﻬ ُْﻢ
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ ُﺔ ۚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﺧ ََﺴ ْﻔﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض ۚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ۚ َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﻓَ ُ ًّالك َاﺧ َْﺬانَ ﺑ َِﺬﻧْۢ ِﺒ ٖﻪ ۚ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺣ ِﺎﺻ ًﺒﺎ َۚو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َاﺧ ََﺬﺗْ ُﻪ َّ
َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 40
پھر تو ہر ايک کو ہم نے اس کے گناه کے وبال ميں گرفتار کر ليا ) (١ان ميں سے بعض پر ہم
نے پتھروں کا مينہ برسايا ) (٢اور ان ميں سے بعض کو زور دار سخت آواز نے دبوچ ليا )(٣
اور ان ميں سے بعض کو ہم نے زمين ميں دھنسا ديا ) (٤اور ان ميں سے بعض کو ہم نے ڈبو
ديا ) (۵ﷲ ٰ
تعالی ايسا نہيں کہ ان پر ظلم کرے بلکہ يہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے
)(٦۔
٤٠۔ ١يعنی ان مذکورين ميں سے ہر ايک کی ان کے گناہوں کی پاداش ميں ہم نے گرفت کی۔
٤٠۔ ٢يہ قوم عاد تھی ،جس پر نہايت تتند و تيز ہوا کا عذاب آيا۔ يہ ہوا زمين سے کنکرياں اڑا اڑا
کر ان پر برساتی ،باآلخر اس کی شدت اتنی بﮍھی کہ انہيں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور
انہيں سر کے بل زمين پر دے مارتی ،جس سے ان کا سر الگ اور دھﮍ الگ ہو جاتا گويا کہ وه
کھجور کے کھوکھلے تنے ہيں۔ )ابن کثير( بعض مفسرين نے حصبا کا مصداق قوم لوط عليہ
السالم کو ٹھہرايا ہے۔ ليکن امام ابن کثير نے اسے غير صحيح اور حضرت ابن عباس رضی ﷲ
عنہ کی طرف منسوب قول کو منقطع قرار ديا ہے۔
٤٠۔٣حضرت صالح عليہ السالم کی قوم ثمود ہے۔ جنہيں ان کے کہنے پر ايک چٹان سے اونٹنی
نکال کر دکھائی گئی۔ ليکن ان ظالموں نے ايمان النے کے بجائے اس اونٹنی کو ہی مار ڈاال۔
جس کے تين دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آيا ،جس نے انکی آوازوں اور حرکتوں کو
خاموش کر ديا۔
٤٠۔ ٤يہ قارون ہے ،جسے مال و دولت کے خزانے عطا کئے گئے ،ليکن يہ اس گھمنڈ ميں
مبتال ہوگيا کہ يہ مال و دولت اس بات کی دليل ہے کہ ميں ﷲ کے ہاں معزز و محترم ہوں۔
مجھے
موسی عليہ السالم کی بات ماننے کی کيا ضرورت ہے ،چنانچہ اسے اس کے خزانوں
ٰ
اور محالت سميت زمين ميں دھنسا ديا گيا۔
٤٠۔ ۵يہ فرعون ہے ،جو ملک مصر کا حکمران تھا ،ليکن حد سے تجاوز کر کے اس نے اپنے
وسی عليہ السالم پر ايمان النے سے اور انکی
بارے ميں الوہيت کا دعوی بھی کر ديا۔ حضرت م ٰ
قوم بنی اسرائيل کو ،جس کو اس نے غالم بنا رکھا تھا ،آزاد کرنے سے انکار کر ديا ،باآلخر
ايک صبح اس کو اس کے پورے لشکر سميت دريائے قلزم ميں غرق کر ديا گيا۔
٤٠۔  ٦يعنی ﷲ کی شان نہيں کہ وه ظلم کرے۔ اس لئے پچھلی قوميں ،جن پر عذاب آيا ،محض
اس لئے ہالک ہوئيں کہ کفر و شرک اور تکذيب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی
اپنی جانوں پر ظلم کيا تھا۔
َﻣﺜ َ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء َﳈَﺜَﻞِ اﻟْ َﻌ ْﻨ َﻜ ُﺒ ْﻮ ِت ښ ِا َّﲣ ََﺬ ْت ﺑَﻴْﺘًﺎ ۭ َوا َِّن َا ْوﻫ ََﻦ اﻟْ ُﺒ ُﻴ ْﻮ ِت ﻟ َ َﺒﻴ ُْﺖ اﻟْ َﻌ ْﻨ َﻜ ُﺒ ْﻮ ِت ۘ ﻟَ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 41
جن لوگوں نے ﷲ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہيں ان کی مثال مکﮍی کی سی ہے کہ
وه بھی ايک گھر بنا ليتی ہے ،حاالنکہ تمام گھروں سے زياده کمزور گھر مکﮍی کا گھر ہی ہے
) (١کاش! وه جان ليتے۔
٤١۔ ١يعنی جس طرح مکﮍی کا جاال )گھر( نہايت ،کمزور اور ناپائيدار ہوتا ہے ،ہاتھ کے
معمولی اشارے سے وه نابود ہو جاتا ہے۔ ﷲ کے سوا دوسروں کو معبود ،حاجت روا اور مشکل
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کشا سمجھنا بھی بالکل ايسا ہی ہے ،يعنی بےفائده ہے کيونکہ وه بھی کسی کے کام نہيں آسکتے۔
اس لئے غير ﷲ کے سہارے بھی مکﮍی کے جالے کی طرح يکسر ناپائيدار ہيں۔ اگر يہ پائيدار
يا نفع بخش ہوتے تو يہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا ليتے۔ ليکن دنيا نے ديکھ ليا کہ وه
انہيں نہيں بچا سکے۔
ﳾ ٍء ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ 42
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ﷲ ٰ
تعالی ان تمام چيزوں کو جانتا ہے جنہيں وه اس کے سوا پکار رہے ہيں ،وه زبردست اور ذی
حکمت ہے۔
َو ِﺗ ْ َ
َﴬﲠُ َﺎ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ۚ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ َﻬﺎ ٓ ِا َّﻻ اﻟْ ٰﻌ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 43
كل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َُﺎل ﻧ ْ ِ
ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لئے بيان فرما رہے ہيں ) (١انہيں صرف علم والے ہی سمجھتے
ہيں )(٢
٤٣۔ ١يعنی انہيں خواب غفلت سے بيدار کرنے ،شرک کی حقيقت سے آگاه کرنے اور ہدايت کا
راستہ سجھانے کے لئے۔
٤٣۔ ٢اس علم سے مراد ﷲ کا ،اس کی شريعت کا اور ان آيات و دالئل کا علم ہے جن پر غور و
فکر کرنے سے انسان کو ﷲ کی معرفت حاصل ہوتی اور ہدايت کا راستہ ملتا ہے۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟّـﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۧ 44
َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل َّ
ﷲ ٰ
تعالی نے آسمانوں اور زمين کو مصلحت اور حق کے ساتھ پيدا کيا ہے ) (١ايمان والوں کے
لئے تو اس ميں بﮍی بھاری دليل ہے )(٢۔
٤٤۔ ١يعنی بےفائده اور بےمقصد نہيں۔
٤٤۔ ٢يعنی ﷲ کے وجود کی ،اس کی قدرت اور علم و حکمت کی۔ اور پھر اسی دليل سے وه
اس نتيجے پر پہنچتے ہيں کہ کائنات ميں اس کے سوا کوئی معبود نہيں ،کوئی حاجت روا اور
مشکل کشا نہيں۔

پاره 21
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ﺗَﳯْ ٰـﻰ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ ْﺤﺸَ ﺎۗ ِء َواﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ ۭ َو َ ِذل ْﻛ ُﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗ َْﺼﻨَ ُﻌ ْﻮ َن 45
اهلل اَ ْﻛ َ ُﱪ ۭ َو ٰ ّ ُ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ۭ ِا َّن َّ
يح ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو َا ِﻗـ ِﻢ َّ
ُاﺗ ُْﻞ َﻣﺎ ٓ ُا ْو ِ َ
جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پﮍھئے ) (١اور نماز قائم کريں ) (٢يقينا ً نماز
بےحيائی اور برائی سے روکتی ہے ) (٣بيشک ﷲ کا ذکر بﮍی چيز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو
اس سے ﷲ خبردار ہے )(٤
٤٥۔ ١قرآن کريم کی تالوت متعدد مقاصد کے لئے مطلوب ہے۔ محض اجر و ثواب کے لئے،
اس کے معنی و مطلب پر تدبر و تفکر کے لئے ،تعليم و تدريس کے لئے ،اور وعظ و نصيحت
کے لئے ،اس حکم تالوت ميں ساری صورتيں شامل ہيں۔
ٰ
٤٥۔ ٢کيونکہ نماز سے )بشرطيکہ نماز ہو( انسان کا تعلق ﷲ تعالی کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے،
جس سے انسان کو ﷲ ٰ
تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم و
ثبات کا باعث ،اور ہدايت کا ذريعہ ثابت ہوتی ہے اس ليے قرآن کريم ميں کہا گيا ہے کہ اے
ايمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کوئی مرئی چيز نہيں ہے نہيں کہ
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انسان انکا سہارا پکﮍ کر ان سے مدد حاصل کرلے۔ يہ تو غير مرئی چيز ہے مطلب يہ ہے کہ
ان کے ذريعے سے انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو خصوصی ربط و تعلق پيدا ہوتا ہے وه قدم
قدم پر اس کی دستگيری اور رہنمائی کرتا ہے اسی ليے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو رات کی
تنہائی ميں تہجد کی نماز بھی پﮍھنے کی تاکيد کی گئی کيونکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ذمے
جو عظيم کام سونپا گيا تھا ،اس ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ﷲ کی مدد کی بہت زياده
ضرورت تھی اور يہی وجہ ہے کہ خود آنحضرت صلی ﷲ عليہ وسلم کو بھی جب کوئی اہم
مرحلہ درپيش ہوتا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔
٤٥۔ ٣يعنی بےحيائی اور برائی سے روکنے کا سبب اور ذريعہ بنتی ہے جس طرح دواؤں کی
مختلف تاثيرات ہيں اور کہا جاتا ہے کہ فالں دوا فالں بيماری کو روکتی ہے اور واقعتا ايسا ہوتا
ہے ليکن کب؟ جب دو باتوں کا التزام کيا جائے ايک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طريقے اور
شرائط کے ساتھ استعمال کيا جائے جو حکيم اور ڈاکٹر بتالئے۔ دوسرا پرہيز يعنی ايسی چيزوں
سے اجتناب کيا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے
اندر بھی يقينا ﷲ نے ايسی روحانی تاثير رکھی ہے کہ يہ انسان کو بےحيائی اور برائی سے
روکتی ہے ليکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی ﷲ عليہ وسلم کے مطابق ان آداب
وشرائط کے ساتھ پﮍھا جائے جو اس کی صحت و قبوليت کے ضروری ہيں۔ مثال اس کے ليے
پہلی چيز اخالص ہے ،ثانيا طہارت قلب يعنی نماز ميں ﷲ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ
ہو۔ ثالثا باجماعت اوقات مقرره پر اس کا اہتمام۔ رابعا ارکان صالة قرأت رکوع قومہ سجده وغيره
ميں اعتدال و اطمينان خامسا خشوع وخضوع اور رقت کی کيفيت۔ سادسا مواظبت يعنی پابندی
کے ساتھ اس کا التزام سابعا رزق حالل کا اہتمام۔ ہماری نمازيں ان آداب وشرائط سے عاری ہيں۔
اس ليے ان کے وه اثرات بھی ہماری زندگی ميں ظاہر نہيں ہو رہے ہيں جو قرآن کريم ميں
بتالئے گئے ہيں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کيے ہيں۔ يعنی نماز پﮍھنے والے کو چاہيے
کہ بےحيائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے۔
ٰ
٤٥۔ ٤يعنی بےحيائی اور برائی سے روکنے ميں ﷲ کا ذکر ،اقامت صلوة سے زياده مؤثر۔ اس
لئے کہ آدمی جب تک نماز ميں ہوتا ہے ،برائی سے رکا رہتا ہے۔ ليکن بعد ميں اس کی تاثير
کمزور ہو جاتی ہے ،اس کے برعکس ہر وقت ﷲ کا ذکر اس کے لئے ہر وقت برائی ميں مانع
رہتا ہے۔
َو َﻻ ُﲡَﺎ ِدﻟُ ْﻮٓا َا ْﻫ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِا َّﻻ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ِﮬ َﻰ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ڰ ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠ َ ُﻤ ْﻮا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َوﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب َّ ِذل ْ ٓي ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َو ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َوِا ٰﻟـﻬُﻨَﺎ َوِا ٰﻟــﻬ ُ ُْﲂ َوا ِﺣ ٌﺪ َّو َ ْﳓ ُﻦ َ ٗهل ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
46
اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طريقہ پر جو عمده ہو ) (١مگر ان کے
ساتھ جو ان ميں ظالم ہيں ) (٢اور صاف اعالن کردو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ايمان ہے جو
ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ) (٣ہمارا تمہارا معبود ايک ہی ہے۔ ہم سب
اسی کے حکم برادر ہيں۔
٤٦۔ ١اس لئے کہ وه اہل علم و فہم ہيں ،بات کو سمجھنے کی صالحيت و استعداد رکھتے ہيں۔
بنابريں ان سے بحث و گفتگو ميں تلخی اور تندی مناسب نہيں۔
٤٦۔٢يعنی جو بحث و مجادلہ ميں افراط سے کام ليں تو تمہيں بھی سخت لب و لہجہ اختيار
کرنے کی اجازت ہے۔ بعض نے پہلے گروه سے مراد وه اہل کتاب ليے ہيں جو مسلمان ہوگئے
تھے اور دوسرے گروه سے وه اشخاص جو مسلمان نہيں ہوئے بلکہ يہوديت و نصرانيت پر قائم
رہے اور بعض نے ظلموا منھم کا مصداق ان اہل کتاب کو ليا ہے جو مسلمانوں کے خالف
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جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور جدال قتال کے بھی مرتکب ہوتے تھے ان سے تم بھی قتال کرو
تاآنکہ مسلمان ہو جائيں يا جزيہ ديں۔
٤٦۔ ٣تورات و انجيل پر۔ يعنی يہ بھی ﷲ کی طرف سے نازل کرده ہيں اور يہ شريعت اسالميہ
کے قيام اور بعثت محمديہ تک شريعت ٰالہی ہيں۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ۭ ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ۚ َو ِﻣ ْﻦ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َﻣ ْﻦ ﻳُّﺆْ ِﻣ ُﻦ ِﺑ ٖﻪ ۭ َو َﻣﺎ َ ْﳚ َﺤﺪُ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن 47
اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے ،پس جنہيں ہم نے کتاب دی ہے
وه اس پر ايمان التے ہيں ) (١اور ان )مشرکين( ميں سے بعض اس پر ايمان رکھتے ہيں )(٢
اور ہماری آيتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہيں۔
٤٧۔ ١اس سے مراد عبد ﷲ بن سالم وغيره ہيں۔ ايتائے کتاب سے مراد اس پر عمل ہے ،گويا
اس پر جو عمل نہيں کرتے ،انہيں يہ کتاب دی ہی نہيں گئی۔
٤٧۔ ٢ان سے مراد اہل مکہ ہيں۔ جن ميں سے کچھ لوگ ايمان لے آئے تھے۔
َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺗَ ْﺘﻠُ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ِﻣ ْﻦ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ َّو َﻻ َ ُﲣ ُّ
ــﻄ ٗﻪ ِﺑ َﻴ ِﻤ ْﻴ ِﻨ َﻚ ِا ًذا َّﻻ ْراتَ َب اﻟْ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮ َن 48
اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پﮍھتے نہ تھے ) (١نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے
تھے ) (٢کہ يہ باطل پرست لوگ شک و شبہ ميں پﮍتے )(٣
٤٨۔ ١اس ليے کہ ان پﮍھ تھے
٤٨۔٢اس لئے کہ لکھنے کے لئے بھی علم ضروری ہے ،جو آپ نے کسی سے حاصل ہی نہيں
کيا تھا۔
٤٨۔ ٣يعنی اگر آپ پﮍھے لکھے ہوتے يا کسی استاد سے کچھ سيکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ يہ
قرآن مجيد فالں کی مدد سے يا اس سے تعليم حاصل کرنے کا نتيجہ ہے۔
ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ ٰاﻳٰ ٌﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٌﺖ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ ۭ َو َﻣﺎ َ ْﳚـ َﺤﺪُ ِ ٰاب ٰﻳ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 49
بلکہ يہ قرآن تو روشن آيتيں ہيں اہل علم کے سينوں ميں محفوظ ہيں ) (١ہماری آيتوں کا منکر
سوائے ظالموں کے اور کوئی نہيں۔
٤٩۔ ١يعنی قرآن مجيد کے حافظوں کے سينوں ميں ہے۔ يہ قرآن مجيد کا اعجاز ہے کہ قرآن
مجيد لفظ بہ لفظ سينے ميں محفوظ ہو جاتا ہے۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳٰ ٌﺖ ِ ّﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ ٖﻪ ۭ ُﻗ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ُﺖ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َوِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 50
انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانياں )معجزات( اس کے رب کی طرف سے کيوں نہيں اتارے
گئے۔ آپ کہہ ديجئے کہ نشانياں تو سب ﷲ ٰ
تعالی کے پاس ہيں ) (١ميں تو صرف کھلم کھال آگاه
کر دينے واال ہوں۔
٥٠۔ ١يعنی يہ نشانياں اس کی حکمت و مشيت ،جن بندوں پر اتارنے کی ہوتی ہے ،وہاں وه
اتارتا ہے ،اس ميں ﷲ کے سوا کسی کا اختيار نہيں ہے۔

َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ْﻜ ِﻔﻬ ِْﻢ َاانَّ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻳُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل ﻟ َ َﺮ ْ َﲪ ًﺔ َّو ِذ ْﻛ ٰﺮي ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۧ 51
کيا انہيں يہ کافی نہيں؟ کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ان پر پﮍھی جا رہی ہے ،اس ميں
رحمت )بھی( ہے اور نصيحت )بھی( ہے ان لوگوں کے لئے جو ايمان التے ہيں۔
٥١۔ ١يعنی وه نشانياں طلب کرتے ہيں۔ کيا ان کے ليے بطور نشانی قرآن کافی نہيں ہے جو ہم
نے آپ پر نازل کيا ہے اور جس کی بابت انہيں چيلنج ديا گيا ہے کہ اس جيسا قرآن ال کر
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دکھائيں يا کوئی ايک سورت ہی بنا کر پيش کر ديں۔ جب قرآن کی اس معجزه نمائی کے باوجود
عيسی عليہمالسالم کی طرح انہيں
موسی و
يہ قرآن پر ايمان نہيں ال رہے ہيں تو حضرت
ٰ
ٰ
معجزے دکھا بھی ديے جائيں تو اس پر يہ کون سا ايمان لے آئيں گے۔
٥١۔٢يعنی ان لوگوں کے ليے جو اس بات کی تصديق کرتے ہيں کہ يہ قرآن ﷲ کی طرف سے
آيا ہے ،کيونکہ وہی اس سے متمتع اور فيض ياب ہوتے ہيں۔
ۗ
ﴪ ْو َن 52
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِابﻟْ َﺒ ِﺎﻃﻞِ َو َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِاب ٰ ّ ِهلل ۙ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ﻗُ ْﻞ َﻛ ٰﻔﻲ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ۚ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
ِٕ
کہہ ديجئے کہ مجھ ميں اور تم ميں ﷲ ٰ
تعالی کا گواه ہونا کافی ہے ) (١وه آسمان و زمين کی
ٰ
ہرچيز کا عالم ہے ،جو لوگ باطل کے ماننے والے اور ﷲ تعالی سے کفر کرنے والے ) (٢ہيں
وه زبردست نقصان اور گھاٹے ميں ہيں )(٣۔
٥٢۔ ١اس بات پر کہ ميں ﷲ کا نبی ہوں اور جو کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے يقينا منجانب ﷲ
ہے۔
٥٢۔٢يعنی غير ﷲ کی عبادت کا مستحق ٹھہراتے ہيں اور جو فی الواقع مستحق عبادت ہے،
تعالی ،اس کا انکار کرتے ہيں۔
يعنی ﷲ
ٰ
٥٢۔ ٣کيونکہ يہی لوگ فساد عقلی اور سوء فہم ميں مبتال ہيں ،اسی لئے انہوں نے سودا کيا ہے
کہ ايمان والوں کے بدل کفر اور ہدايت کے بدلے گمراہی خريدی ہے ،اس ميں يہ نقصان اٹھانے
والے ہيں۔
َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ِابﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا َﺟ ٌﻞ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ﻟ َّ َﺠﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ۭ َوﻟ َ َﻴ ْﺎ ِﺗﻴَﳯَّ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن 53
يہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہيں ) (١اگر ميری طرف سے مقرر کيا ہوا وقت نہ
ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آچکا ہوتا ) (٢يہ يقينی بات ہے کہ اچانک ان کی بےخبری
ميں ان کے پاس عذاب آپہنچے )(٣
٥٣۔ ١يعنی پيغمبر کی بات ماننے کی بجائے ،کہتے ہيں کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل
کروا دے۔
ً
٥٣۔ ٢يعنی ان کے اعمال و اقوال تو يقينا اس الئق ہيں کہ انہيں فورا صفحہ ہستی سے ہی مٹا ديا
جائے ليکن ہماری سنت ہے کہ ہر قوم کو ايک وقت خاص تک مہلت ديتے ہيں جب وه مہلت
عمل ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا عذاب آجاتا ہے۔
٥٣۔٣يعنی جب عذاب کا وقت مقرر آجائے گا تو اس طرح اچانک آئے گا کہ انہيں پتہ بھی نہيں
چلے گا۔ يہ وقت مقرر وه ہے جو اس نے اہل مکہ کے ليے لکھ رکھا تھا يعنی جنگ بدر ميں
اسارت و قتل يا پھر قيامت کا وقوع ہے جس کے بعد کافروں کے ليے عذاب ہی عذاب ہے۔
ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ِابﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۭ َوا َِّن َ َهجﲌَّ َ ﻟ َ ُﻤ ِﺤ ْﻴ َﻄ ٌﺔ ِاب ْﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ ۙ 54

يہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہيں اور )تسلی رکھيں( جہنم کافروں کو گھير لينے والی ہے۔ )(١
٥٤۔١پہال يستعجلونک بطور خبر کے تھا اور يہ دوسرا بطور تعجب کے ہے يعنی يہ امر تعجب
انگيز ہے کہ عذاب کی جگہ ان کو اپنے گھيرے ميں ليے ہوئے ہے۔ پھر بھی يہ عذاب کے ليے
جلدی مچا رہے ہيں؟ حاالں کہ ہر آنے والی چيز قريب ہی ہوتی ہے اسے دور کيوں سمجھتے
ہيں؟ يا پھر يہ تکرار بطور تاکيد کے ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَﻐ ْٰﺸـ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬ ِْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِﺖ َا ْر ُﺟ ِﻠﻬ ِْﻢ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ُذ ْوﻗُ ْﻮا َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 55
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اس دن انکے اوپر تلے سے انہيں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور ﷲ ٰ
تعالی ) (١فرمائے گا کہ اب
اپنے )بد( اعمال کا مزه چھکو۔
٥٥۔ ١يقول کا فاعل ﷲ ہے يا فرشتے يعنی جب چاروں طرف سے ان پر عذاب ہو رہا ہوگا تو
کہا جائے گا۔
ﴈ َو ِاﺳ َﻌ ٌﺔ ﻓَ ِﺎ َّاي َي ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ِن 56
ﻳٰ ِﻌ َﺒﺎ ِد َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َّن َا ْر ِ ْ
اے ميرے ايماندار بندو! ميری زمين بہت کشاده ہے سو تم ميری ہی عبادت کرو )(١
٥٦۔ ١اس ميں ايسی جگہ سے ،جہاں ﷲ کی عبادت کرنی مشکل ہو اور دين پر قائم رہنا دوبھر
ہو رہا ہو ہجرت کرنے کا حکم ہے ،جس طرح مسلمانوں نے پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف
اور بعد ميں مدينہ کی طرف ہجرت کی۔
ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َذاۗﯨ َﻘ ُﺔ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ُ َّۣﰒ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 57
ِٕ
ہر جاندار موت کا مزه چکھنے واال ہے اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ )(١
٥٧۔١يعنی موت کا جرعہ تلخ تو المحالہ ہر ايک کو پينا ہے ہجرت کرو گے تب بھی اور نہ کرو
گے تب بھی اس ليے تمہارے ليے وطن کا رشتے داروں کا اور دوست احباب کا چھوڑنا مشکل
نہيں ہونا چاہيے موت تو تم جہاں بھی ہو گے آجائے گی۔ البتہ ﷲ کی عبادت کرتے ہوئے
مروگے تو تم اخروی نعمتوں سے شاد کام ہوگے۔ اس ليے کہ مر کر تو ﷲ ہی کے پاس جانا
ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَ ُﻨ َﺒ ّ ِﻮﺋَﳯَّ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ﻏُ َﺮﻓًﺎ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ِﻧ ْﻌ َﻢ َا ْﺟ ُﺮ اﻟْ ٰﻌ ِﻤ ِﻠ ْ َﲔ 58ڰ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اور جو لوگ ايمان الئے اور نيک کام کئے انہيں يقينا ً جنت کے ان باال خانوں ميں جگہ ديں گے
جن کے نيچے چشمے بہہ رہے ہيں ) (١جہاں وه ہميشہ رہيں گے ) (٢نيک کام کرنے والوں کا
کيا ہی اچھا اجر ہے۔
٥٨۔ ١يعنی اہل جنت کے مکانات بلند ہونگے ،جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہونگی۔ يہ نہريں
پانی ،شراب ،شہد اور دودھ کی ہونگی ،عالوه ازيں انہيں جس طرف پھيرنا چاہيں گے ،ان کا
رخ اسی طرف ہو جائے گا۔
٥٨۔ ٢ان کے زوال کا خطره ہوگا نہ انہيں موت کا انديشہ نہ کسی اور جگہ پھر جانے کا خوف۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻ َ ُﱪ ْوا َوﻋَ ٰﲇ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّ ُﳇ ْﻮ َن 59
وه جنہوں نے صبر کيا ) (١اور اپنے رب ٰ
تعالی پر بھروسہ رکھتے ہيں )(٢۔
٥٩۔ ١يعنی دين پر مضبوطی سے قائم رہے ،ہجرت کی تکليفيں برداشت کيں ،اہل و عيال اور
عزيز و اقربا سے دوری کو محض ﷲ کی رضا کے لئے گوارا کيا۔
٥٩۔ ٢دين اور دنيا کے ہر معاملے اور حاالت ميں۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 60
َو َﰷَ ِﻳّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ َّﻻ َ ْﲢ ِﻤ ُﻞ ِر ْزﻗَﻬَﺎ َ ٤ا ٰ ّ ُهلل ﻳَ ْﺮ ُزﻗُﻬَﺎ َوا َِّاي ُ ْﰼ ڮ َوﻫ َُﻮ َّ
اور بہت سے جانور ) (١ہيں جو اپنی روزی اٹھائے نہيں پھرتے ) (٢ان سب کو اور تمہيں بھی
ﷲ ٰ
تعالی ہی روزی ديتا ہے ) (٣وه بﮍا ہی سننے واال ہے )(٤۔
٦٠۔َ ١کاَي ْﱢن ميں کاف تشبيہ کا ہے اور معنی ہيں کتنے ہی يا بہت سے۔
٦٠۔ ٢کيونکہ اٹھا کر لے جانے کی ان ميں ہمت نہيں ہوتی ،اسی طرح وه ذخيره بھی نہيں کر
سکتے ،مطلب يہ ہے کہ رزق کسی خاص جگہ کے ساتھ مختص نہيں ہے بلکہ ﷲ کا رزق اپنی
مخلوق کے لئے عام ہے وه جو بھی ہو جہاں بھی ہو بلکہ ﷲ ٰ
تعالی نے ہجرت کو جانے والے
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صحابہ کرام کو پہلے سے کہيں زياده وسيع اور پاکيزه رزق عطا فرمايا ،نيز تھوڑے ہی
عرصے بعد انہيں عرب کے متعدد عالقوں کا حکمران بنا ديا۔
٦٠۔٣يعنی کوئی کمزور ہے يا طاقتور ،اسباب وسائل سے بہره ور ہے يا بےبہره اپنے وطن ميں
ہے يا مہاجر اور بےوطن ،سب کا روزی رساں وہی ﷲ ہے جو چيونٹی کو زمين کے کونوں
کھدروں ميں پرندوں کو ہواؤں ميں اور مچھليوں اور ديگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائيوں
ميں روزی پہنچاتا ہے اس موقع پر مطلب يہ ہے کہ فقر فاقہ کا ڈر ہجرت ميں رکاوٹ نہ بنے
اس ليے کہ ﷲ ٰ
تعالی تمہاری اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمے دار ہے۔
٦٠۔ ٤وه جاننے واال ہے تمہارے اعمال و افعال کو اور تمہارے ظاہر و باطن کو ،اس لئے
صرف اسی سے ڈرو ،اس کے سوا کسی سے مت ڈرو! اسی کی اطاعت ميں سعادت و کمال ہے
اور اسی کی معصيت ميں بد بختی و نقصان۔
اهلل ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﻳُ ْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن 61
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﲯ ََّــﺮ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ﻟَ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ٰ ّ ُ
َوﻟ َ ِٕﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْﳤَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ َّ
اور اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ زمين و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام ميں
لگانے واال کون ہے؟ تو ان کا جواب يہی ہوگا کہ ﷲ
تعالی) (١پھر کدھر الٹے جا رہے ہيں )(٢
ٰ
٦١۔ ١يعنی يہ مشرکين ،جو مسلمان کو محض توحيد کی وجہ سے ايذائيں پہنچا رہے ہيں ،ان
سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان و زمين کو عدم وجود ميں النے واال اور سورج اور چاند کو
اپنے اپنے مدار پر چالنے واال کون ہے؟ تو وہاں يہ اعتراف کئے بغير انہيں چاره نہيں ہوتا کہ
يہ سب کچھ کرنے واال ﷲ ہے
٦١۔٢۔ يعنی دالئل اور و اعتراف کے باوجود حق سے انکار اور گريز باعث تعجب ہے۔
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ 62
َا ٰ ّ ُهلل ﻳَﺒ ُْﺴﻂُ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َوﻳ َ ْﻘ ِﺪ ُر َ ٗهل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں ميں سے جسے چاہے فراخ روزی ديتا ہے اور جسے چاہے تنگ ) (١يقينا ً
ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کا جاننے واال ہے )(٢۔
٦٢۔ ١يہ مشرکين کے اعتراض کا جواب ہے جو وه مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر
ہو تو پھر غريب اور کمزور کيوں ہو؟ ﷲ نے فرمايا کہ رزق کی کشادگی اور کمی ﷲ کے
اختيار ميں ہے وه اپنی حکمت و مشيت کے مطابق جس کو چاہتا کم يا زياده ديتا ہے ،اس کا تعلق
اس کی رضامندی يا غضب سے نہيں ہے۔
٦٢۔ ٢اس کو بھی وہی جانتا ہے کہ زياده رزق کس کے لئے بہتر ہے اور کس کے لئے نہيں؟
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَﺎ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ﻟَ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ا ٰ ّ ُهلل ۭ ﻗُﻞِ اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 63ۧ
َوﻟ َ ِٕﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْﳤَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻧ َّ َّﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
اور اگر آپ ان سے سوال کريں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمين کو اس کی موت کے بعد زنده
کس نے کيا؟ تو يقينا ً ان کا جواب يہی ہوگا ﷲ ٰ
تعالی نے۔ آپ کہہ ديجئے کہ ہر تعريف ﷲ ہی کے
لئے سزاوار ہے ،بلکہ ان ميں اکثر بےعقل ہيں )(١۔
٦٣۔ ١کيونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے۔ نہ ان
کے اندريہ تميز ہوتی کہ ﷲ ٰ
تعالی کی خالقيت و ربوبيت کے اعتراف کے باوجود ،بتوں کو
حاجت روا اور الئق عبادت سمجھ رہے ہيں۔
َو َﻣﺎ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻟَﻬ ٌْﻮ َّوﻟ َ ِﻌ ٌﺐ ۭ َوا َِّن ادلَّ َار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ﻟَﮭ َِـﻰ اﻟْ َﺤـ َﻴ َﻮ ُان ۘ ﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 64
اور دنيا کی يہ زندگانی تو محض کھيل تماشا ہے ) (١البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقيقی
زندگی ہے ) (٢کاش! يہ جانتے ہوتے )(٣
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٦٤۔ ١يعنی جس دنيا نے انہيں آخرت سے اندھا اور اس کے ليے توشہ جمع کرنے سے غافل
رکھا ہے وه ايک کھيل سے زياده حيثيت نہيں رکھتی ،کافر دنيا کے کاروبار ميں مشغول رہتا
ہے ،اس کے ليے شب وروز محنت کرتا ہے ليکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس
طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھيلتے ہيں پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے
ہيں۔ سوائے تھکاوٹ کے انہيں کچھ حاصل نہيں ہوتا
۔٦٤۔٢اس لئے ايسے عمل صالح کرنے چاہئيں جن سے آخرت کا يہ گھر سنور جائے۔
٦٤۔ ٣کيونکہ اگر وه يہ بات جان ليتے تو آخرت سے بےپرواه ہو کر دنيا ميں مگن نہ ہوتے۔ اس
لئے ان کا عالج علم ہے ،علم شريعت۔
ﻓَ ِﺎ َذا َر ِﻛ ُﺒ ْﻮا ِﰲ اﻟْ ُﻔ ْ ِ

ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۙ 65
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ ڬ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َ ٰ ّﳒ ُ ْﻢ ِا َﱃ اﻟْ َ ِّﱪ ِا َذا ُ ْﱒ ﻳ ْ ِ
كل َد َﻋ ُﻮا ٰ ّ َ
پس يہ لوگ جب کشتيوں ميں سوار ہوتے ہيں تو ﷲ ٰ
تعالی ہی کو پکارتے ہيں اس کے لئے
عبادت کو خالص کرکے پھر جب وه انہيں خشکی کی طرف بچا التا ہے تو اسی وقت شرک
کرنے لگتے ہيں )(١۔
٦٥۔ ١مشرکين کے اس تناقض کو بھی قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان فرمايا گيا ہے۔ اس منافقت
کو حضرت عکرمہ سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہيں قبول اسالم کی توفيق حاصل
ہوگئی۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد يہ مکہ سے فرار ہوگئے تاکہ نبی کی گرفت
سے بچ جائيں۔ يہ حبشہ جانے کے لئے ايک کشتی ميں بيٹھے ،کشتی گرداب ميں پھنس گئی ،تو
کشتی ميں سوار لوگوں نے ايک دوسرے سے کہا کہ پورے خلوص کے ساتھ رب سے دعائيں
کرو ،اس لئے کہ يہاں اس کے عالوه کوئی نجات دينے واال نہيں۔ حضرت عکرمہ نے يہ سن کر
کہا کہ اگر سمندر ميں اس کے سوا کوئی نجات نہيں دے سکتا تو خشکی ميں بھی اس کے سوا
کوئی نجات نہيں دے سکتا۔ اسی وقت ﷲ سے عہد کر ليا کہ اگر ميں يہاں سے بخيريت ساحل پر
پہنچ گيا تو ميں محمد کے ہاتھ پر بيعت کر لونگا۔ يعنی مسلمان ہو جاؤ گا چنانچہ يہاں سے نجات
پا کر انہوں نے اسالم قبول کر ليا۔
۪ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 66
ِﻟ َﻴ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ڌ َو ِﻟ َﻴ َﺘ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا
تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہيں اور برتتے رہيں ) (١ابھی ابھی پتہ چل جائے گا۔
٦٦۔ ١يہ الم کئی ہے جو علت کے ليے ہے۔ يعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لئے ہے
کہ وه کفران نعمت کريں اور دنيا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہيں۔ کيونکہ اگر وه ناشکری
نہ کرتے تو اخالص پر قائم رہتے اور صرف ﷲ واحد کو ہی ہميشہ پکارتے۔ گو ان کا مقصد
کفر کرنا نہيں ہے ليکن دوباره شرک کے ارتکاب کا نتيجہ بہرحال کفر ہی ہے۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َاانَّ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﺣ َﺮ ًﻣﺎ ٰا ِﻣﻨًﺎ َّوﻳُ َﺘﺨ ََّﻄ ُﻒ اﻟﻨَّ ُﺎس ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ۭ َاﻓَﺒِﺎﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َو ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن 67
کيا يہ نہيں ديکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا ديا ہے حاالنکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک
لئے جاتے ہيں ) (١کيا يہ باطل پر تو يقين رکھتے ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی کی نعمتوں پر ناشکری
کرتے ہيں )(١
٦٧۔ ١ﷲ ٰ
تعالی اس احسان کا تذکره فرما رہا ہے جو اہل مکہ پر اس نے کيا کہ ہم نے ان کے
حرم کو امن واال بنايا جس ميں اس کے باشندے قتل وغارت اسيری لوٹ مار وغيره سے
محفوظ ہيں۔ جب کہ عرب کے دوسرے عالقے اس امن و سکون سے محروم ہيں قتل وغارت
گری ان کے ہاں معمول اور آئے دن کا مشغلہ ہے۔
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٦٧۔٢يعنی کيا اس نعمت کا شکر يہی ہے کہ وه ﷲ کے ساتھ شريک ٹھہرائيں ،اور جھوٹے
معبودوں اور بتوں کی پرستش کرتے رہيں۔ اس احسان کا تقاضا تو يہ تھا کہ وه صرف ايک
ﷲ کی عبادت کرتے اور اس کے پيغمبر کی تصديق کرتے۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ ا ْﻓ َﱰٰي ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َا ْو َﻛ َّﺬ َب ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎ ۗ َء ٗﻩ ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ َﻣﺜ ًْﻮى ِﻟ ّ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 68
اور اس سے بﮍا ظالم کون ہوگا؟ جو ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ باندھے ) (١يا جب حق اس کے پاس
آجائے وه اسے ) (٢جھٹالئے ،کيا ايسے کافروں کا ٹھکانا جہنم نہ ہوگا؟
ٰ
دعوی کرے کہ مجھ پر ﷲ کی طرف سے وحی آتی ہے درآں حاليکہ ايسا نہ ہو يا
٦٨۔ ١يعنی
کوئی يہ کہے ميں بھی وه چيز اتار سکتا ہوں جو ﷲ نے اتاری ہے۔ يہ تو سراسر جھوٹ ہے۔
٦٨۔ ٢يہ تکذيب ہے اور اس کا مرتکب مکذب ہے يہ دونوں کفر ہيں جس کی سزا جہنم ہے۔

اهلل ﻟ َ َﻤ َﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ۧ 69
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺟﺎﻫَﺪُ ْوا ِﻓ ْﻴﻨَﺎ ﻟَـﳯَ ْ ِﺪﻳَﳯَّ ُ ْﻢ ُﺳـ ُﺒﻠَﻨَﺎ ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
اور جو لوگ ہماری راه ميں مشقتيں برداشت کرتے ہيں ) (١ہم انہيں اپنی راہيں ضرور دکھا ديں
گے ) (٢يقينا ً ﷲ نيکوکاروں کا ساتھی ہے )(٣
٦٩۔  ١يعنی دين پر عمل کرنے ميں جو دشوارياں ،آزمائشيں پيش آتی ہيں ٦٩۔ ٢اس سے مراد
دنيا اور آخرت کے وه راستے ہيں جن پر چل کر انسان کو ﷲ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
٦٩۔ ٣احسان کا مطلب ہے ﷲ کو حاضر ناظر جان کر ہر نيکی کے کام کو اخالص کے ساتھ
کرنا ،سنت نبوی کے مطابق کرنا ،برائی کے بدلے حسن سلوک کرنا ،اپنا حق چھوڑ دينا اور
دوسروں کو حق سے زياده دينا۔ يہ سب احسان کے مفہوم ميں شامل ہيں۔

سورة الروم
)سورة الروم ۔ سوره نمبر  ٣٠۔ تعداد آيات (٦٠

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

اﻟ ۗ ّۗﻢ ۚ Ǻ
الم
سُوْ َرةُ الرﱡ وْ ِم  ٣٠يہ سورت مکی ہے اس ميں ) (٦٠آيات اور ) (٦رکوع ہيں
ﻏُ ِﻠ َﺒ ِﺖ ُّاﻟﺮ ْو ُم Ąۙ
رومی مغلوب ہوگئے ہيں
ِ ْ ٓﰲ َا ْد َﱏ ْ َاﻻ ْر ِض َو ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻏَﻠَﳢِ ِ ْﻢ َﺳـ َﻴ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ۙ Ǽ

نزديک کی زمين پر اور وه مغلوب ہونے کے بعد عنقريب غالب آجائيں گے۔
ِ ْﰲ ﺑِﻀْ ﻊ ِ ِﺳـ ِﻨ ْ َﲔ ڛ ِ ٰ ّ ِهلل ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌﺪُ ۭ َوﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ ْﻔ َﺮ ُح اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن Ćۙ
ِٕ
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چند سال ميں ہی ،اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختيار ﷲ ٰ
تعالی ہی کا ہے۔ اس روز
مسلمان شادمان ہوں گے۔
ﴫ ّٰ ِ

ﴫ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۙ Ĉ
ِﺑﻨَ ْ ِ
اهلل ۭ ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
ﷲ کی مدد سے ) (١وه جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔
٥۔ ١عہد رسالت ميں دو بﮍی طاقتيں تھيں۔ ايک فارس )ايران( کی ،دوسری روم کی۔ اول الذکر
حکومت آتش پرست اور دوسری عيسائی يعنی اہل کتاب تھی۔ مشرکين مکہ کی ہمدردياں فارس
کے ساتھ تھيں کيونکہ دونوں غير ﷲ کے پجاری تھے۔ جب کہ مسلمان کی ہمدردياں روم کی
عيسائی حکومت کے ساتھ تھيں ،اس لئے عيسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور
وحی و رسالت پر يقين رکھتے تھے ،ان کی آپس ميں ٹھنی رہتی تھی۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی بعثت کے چند سال بعد ايسا ہوا کہ فارس کی حکومت عيسائی حکومت پر غالب آگئی ،جس
پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا ،اس موقعہ پر قرآن کريم کی يہ آيات نازل
ہوئيں ،جن ميں پيش گوئی کی گئی کہ رومی پھر غالب آجائيں گے اور غالب ،مغلوب اور
مغلوب غالب ہوجائيں گے۔ بظاہر اسباب يہ پيش گوئی ناممکن العمل نظر آتی تھی۔ تاہم مسلمانوں
کو ﷲ کے اس فرمان کی وجہ سے يقين تھا کہ ايسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لئے حضرت ابو
بکر صديق نے ابو جہل سے يہ شرط باندھی کہ رومی پانچ سال کے اندر دوباره غالب آجائيں
گے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے علم ميں يہ بات آئی تو فرمايا بِضْ ع کا لفظ تين سے دس تک
کے عدد کے لئے استعمال ہوتا ہے تم نے  ٥سال کی مدت کم رکھی ہے ،اس ميں اضافہ کر لو،
چنانچہ آپ کی ہدايت کے مطابق حضرت ابو بکر صديق نے اس مدت ميں اضافہ کروا ليا۔ اور
پھر ايسا ہوا کہ رومی  ٩سال کی مدت کے اندر اندر يعنی ساتويں سال دوباره فارس پر غالب
آگئے ،جس سے يقينا مسلمانوں کو بﮍی خوشی ہوئی ،بعض کہتے ہيں کہ روميوں کو يہ فتح اس
وقت ہوئی ،جب بدر ميں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش
ہوئے۔ روميوں کی يہ فتح قرآن کريم کی صداقت کی ايک بہت بﮍی دليل ہے۔ نزديک کی زمين
سے مراد ،عرب کی زمين کے قريب کے عالقے ،يعنی شام و فلسطين وغيره ،جہاں عيسائيوں
کی حکومت تھی۔
َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َو ْﻋﺪَ ٗﻩ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Č
اهلل ۭ َﻻ ُ ْﳜ ِﻠ ُﻒ ٰ ّ ُ
ﷲ کا وعده ہے (١) ،ﷲ ٰ
تعالی اپنے وعدے کا خالف نہيں کرتا ليکن اکثر لوگ نہيں جانتے۔
٦۔ ١يعنی اے محمد! )صلی ﷲ عليہ وسلم( ہم آپ کو جو خبر دے رہے ہيں کہ عنقريب رومی،
فارس پر دوباره غالب آجائيں گے ،يہ ﷲ کا سچا وعده ہے جو مدت مقرره کے اندر يقينا پورا ہو
کر رہے گا۔
ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻇﺎ ِﻫ ًﺮا ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ښ َو ُ ْﱒ َﻋ ِﻦ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ْﱒ ٰﻏ ِﻔﻠُ ْﻮ َن Ċ
وه تو )صرف( دنياوی زندگی کے ظاہر کو )ہی( جانتے ہيں اور آخرت سے بالکل ہی بےخبر
ہيں )(١۔
٧۔ ١يعنی اکثر لوگوں کو دنياوی معامالت کا خوب علم ہے۔ چنانچہ وه ان ميں تو اپنی چابک
دستی اور مہارت فن کا مظاہره کرتے ہيں جن کا فائده عارضی اور چند روزه ہے ليکن آخرت
کے معامالت سے يہ غافل ہيں جن کا نفع مستقل اور پائيدار ہے۔ يعنی دنيا کے امور کو خوب
پہچانتے اور دين سے بےخبر ہيں۔
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اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ٓ ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ َوا َِّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس ِﺑ ِﻠ َﻘﺎۗ ِٔي َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻟَ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن Ď
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْوا ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ۣ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل َّ
کيا ان لوگوں نے اپنے دل ميں يہ غور نہيں کيا؟ کہ ﷲ ٰ
تعالی نے آسمانوں کو اور زمين اور ان
کے درميان جو کچھ ہے سب کو بہترين قرينے ) (١سے مقرر وقت تک کے لئے )ہی( پيدا کيا
ہے ،ہاں اکثر لوگ يقينا ً اپنے رب کی مالقات کے منکر ہيں )(٢۔
٨۔ ١يا ايک مقصد اور حق کے ساتھ پيدا کيا ہے بےمقصد اور بيکار نہيں۔ اور وه مقصد ہے کہ
نيکوں کو ان کی نيکيوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے۔ يعنی کيا وه اپنے
وجود پر غور نہيں کرتے کہ کس طرح انہيں نيست سے ہست کيا اور پانی کے ايک حقير
قطرے سے ان کی تخليق کی۔ پھر آسمان و زمين کا ايک خاص مقصد کے ليے وسيع وعريض
سلسلہ قائم کيا نيز ان سب کے ليے ايک خاص وقت مقرر کيا يعنی قيامت کا دن۔ جس دن يہ سب
کچھ فنا ہوجائے گا مطلب يہ ہے کہ اگر وه ان باتوں پر غور کرتے تو يقينا ﷲ کے وجود اس کی
ربوبيت و الوہيت اور اس کی قدرت مطلقہ کا انہيں ادراک واحساس ہو جاتا اور اس پر ايمان لے
آتے۔
٨۔٢اور اس کی وجہ وہی کائنات ميں غور و فکر کا فقدان ہے ورنہ قيامت کے انکار کی کوئی
معقول بنياد نہيں ہے۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َِﺴ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﺷَ َّﺪ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻗُ َّﻮ ًة َّو َا َاث ُروا ْ َاﻻ ْر َض َو َ َﲻ ُﺮ ْو َﻫﺎ ٓ اَ ْﻛ َ َﱶ ِﻣ َّﻤﺎ َ َﲻ ُﺮ ْوﻫَﺎ َو َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ
اهلل ِﻟ َﻴ ْﻈ ِﻠ َﻤﻬ ُْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن Ḍۭ
ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ۭ ﻓَ َﻤﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
کيا انہوں نے زمين ميں چل پھر کر يہ نہيں ديکھا ) (١کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کيسا
)برا( ہوا ) (٢وه ان سے بہت زياده توانا اور طاقتور تھے ) (٣اور انہوں نے )بھی( زمين بوئی
جوتی تھی اور ) (٤ان سے زياده آباد کی تھی ) (٥اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دالئل
لے کر آئے تھے ) (٦يہ تو ناممکن تھا کہ ﷲ ٰ
تعالی ان ) (٧پر ظلم کرتا ليکن )دراصل( وه خود
اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے )(٨۔
٩۔ ١يہ آثار کھنڈرات اور نشانات عبرت پر غور و فکر نہ کرنے پر مالمت کی جا رہی ہے۔
مطلب ہے کہ چل پھر کر وه مشاہده کر چکے ہيں۔
٩۔ ٢يعنی ان کافروں کا جن کو ﷲ نے ان کے کفر با  ،حق کے انکار اور رسولوں کو جھٹالنے
کی وجہ سے ہالک کيا۔
٩۔ ٣يعنی قريش اور اہل مکہ سے زياده۔
٩۔ ٤يعنی اہل مکہ تو کھيتی باڑی سے ناآشنا ہيں ليکن پچھلی قوميں اس وصف ميں بھی ان سے
بﮍھ کر تھيں۔
٩۔ ٥اس لئے کہ ان کی عمريں بھی زياده تھيں ،جسمانی قوت ميں بھی زياده تھے اسباب معاش
بھی ان کو زياده حاصل تھے۔ پس انہوں نے عمارتيں بھی زياده بنائيں ،زراعت و کاشتکاری بھی
کی اور وسائل رزق بھی زياده مہيا کئے۔
٩۔ ٦ليکن وه ان پر ايمان نہيں الئے۔ لہذا تمام تر قوتوں ،ترقيوں اور فراغت و خوش حالی کے
باوجود ہالکت ان کا مقدر بن کر رہی۔
٩۔ ٧کہ انہيں بغير گناه کے عذاب ميں مبتال کر ديتا
٩۔ ٨يعنی ﷲ کا انکار اور رسولوں کی تکذيب کر کے۔
اﻟﺴ ْ ۗﻮ ٰآى َا ْن َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ

اهلل َو َﰷﻧ ُْﻮا ﲠِ َﺎ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن ۧ 10
ُ َّﰒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ َﺔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا َﺳﺎ ۗ ُءوا ُّ
پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا (١) ،اس لئے کہ وه ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کو
جھٹالتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔
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١٠۔ ١سوآی بروزن فعلی سوء سے اسوأ کی تانيث ہے يسے حسنی احسن کی تانيث ہے۔ يعنی ان
کا جو انجام ہوا ،بدترين انجام تھا۔
َا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ ْﺒﺪَ ُؤا اﻟْﺨَـﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ ُ َّﰒ ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 11 .
ﷲ ٰ
تعالی ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوباره پيدا کرے ) (١گا پھر تم سب اسی کی
طرف لوٹائے جاؤ گے۔ )(٢
ٰ
١١۔ ١يعنی جس طرح ﷲ تعالی پہلی مرتبہ پيدا کرنے پر قادر ہے ،وه مرنے کے بعد دوباره
انہيں زنده کرنے پر بھی قادر ہے ،اس لئے کہ دوباره پيدا کرنا پہلی مرتبہ سے زياده مشکل نہيں
ہے۔
١١۔٢يعنی ميدان محشر اور موقف حساب ميں جہاں وه عدل و انصاف کا اہتمام فرمائے گا۔
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﻳُ ْﺒ ِﻠ ُﺲ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 12
َوﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُم َّ
اور جس دن قيامت قائم ہوگی تو گناہگار حيرت زده ره جائيں گے )(١۔
١٢۔ ١ابالس کے معنی ہيں اپنے موقف کے اثبات ميں کوئی دليل پيش نہ کرسکنا اور حيران و
ساکت کھﮍے رہنا اسی کو نا اميدی کے مفہوم سے تعبير کر ليتے ہيں۔ اس اعتبار سے مبلس وه
ہوگا جو نا اميد ہو کر خاموش کھﮍا ہو اور اسے کوئی دليل نہ سوجھ رہی ہو قيامت والے دن
کافروں اور مشرکوں کا يہی حال ہوگا ،يعنی کہ عذاب کے بعد وه ہر خبر سے مايوس اور دليل
و حجت پيش کرنے سے قاصر ہونگے۔ مجرموں سے مراد کافر و مشرکين ہيں جيسے
کہ اگلی آيت ميں واضح ہے
ِﴩ َﰷ ۗ ِ ْﻢ ٰﻛ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 13
ﴍ َﰷ ۗ ِ ْﻢ ُﺷ َﻔ ٰﻌۗـــ ُﺆا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﺑ ُ َ
َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَّﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ُ َ
ِٕ
ِٕ
اور ان تمام تر شريکوں ميں سے ايک بھی ان کا شفارشی نہ ہوگا ) (١اور )خود يہ بھی( اپنے
شريکوں کے منکر ہوجائيں گے۔ )(٢
١٣۔ ١شريکوں سے مراد معبودان باطلہ ہيں جن کی مشرکين ،يہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے
کہ يہ ﷲ کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے ،اور انہيں ﷲ کے عذاب سے بچاليں گے۔ ليکن ﷲ
نے يہاں وضاحت فرما دی کہ ﷲ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے ﷲ کے ہاں
کوئی سفارشی نہيں ہوگا
۔ ١٣۔٢يعنی وہاں ان کی الوہيت کے منکر ہوجائيں گے کيونکہ وه ديکھ ليں گے کہ يہ تو کسی
کو کوئی فائده پہنچانے پر قادر نہيں ہيں دوسرے معنی ہيں کہ يہ معبود اس بات سے انکار
کرديں گے کہ يہ لوگ انہيں ﷲ کا شريک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ کيونکہ وه تو ان
کی عبادت سے ہی بےخبر ہيں۔
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ َﺘﻔ ََّﺮﻗُ ْﻮ َن 14
َوﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُم َّ
ِٕ
اور جس دن قيامت قائم ہوگی اس دن )جماعتيں( الگ الگ ہوجائيں گی )(١۔
١٤۔ ١اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہيں ہے۔ بلکہ مطلب مومنوں کا اور
کافروں کا الگ الگ ہونا ہے اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر و شرک جہنم ميں چلے جائيں گے
اور ان کے درميان دائمی جدائی ہوجائے گی ،يہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہيں ہوں گے يہ حساب
کے بعد ہوگا۔ چنانچہ اسی عليحدگی کی وضاحت اگلی آيات ميں کی جارہی ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَﻬُ ْﻢ ِ ْﰲ َر ْوﺿَ ٍﺔ ُّ ْﳛ َ ُﱪ ْو َن 15
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
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جو ايمان ال کر نيک اعمال کرتے رہے وه تو جنت ميں خوش و خرم کر ديئے جائيں گے )(١
١٥۔ ١يعنی انہيں جنت ميں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا ،جن سے وه مذيد خوش ہونگے۔
ۗ
ﴬ ْو َن 16
َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو ِﻟ َﻘﺎۗ ِٔي ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ُﻣ ْﺤ َ ُ
ِٕ
اور جنہوں نے کفر کيا تھا اور ہماری آيتوں کو اور آخرت کی مالقات کو جھوٹا ٹھہرايا تھا وه
سب عذاب ميں پکﮍ کر حاضر رکھے جائيں گے )(١
١٦۔ ١يعنی ہميشہ ﷲ کے عذاب کی گرفت ميں رہيں گے
ﻓَ ُﺴـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺣ ْ َﲔ ﺗُ ْﻤ ُﺴ ْﻮ َن َو ِﺣ ْ َﲔ ﺗ ُْﺼ ِﺒ ُﺤ ْﻮ َن 17
پس ﷲ ٰ
تعالی کی تسبيح پﮍھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوﻋ َِﺸـ ًّﻴﺎ َّو ِﺣ ْ َﲔ ﺗ ُْﻈﻬ ُِﺮ ْو َن 18
َو َ ُهل اﻟْ َﺤ ْﻤـﺪُ ِﰲ َّ
تمام تعريفوں کے الئق آسمان و زمين ميں صرف وہی ہے تيسرے پہر کو اور ظہر کے وقت
بھی )اس کی پاکيزگی بيان کرو( )(١۔
١٨۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لئے تسبيح و تحميد ہے ،جس سے مقصد
اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات ميں ،جو ايک دوسرے کے پيچھے آتے ہيں اور جو
اس کے کمال قدرت و عظمت پر داللت کرتے ہيں ،اس کی تسبيح و تحميد کيا کرو۔ شام کا وقت
رات کی تاريکی کا پيش خيمہ اور سپيده سحر دن کی روشنی کا پيامبر ہوتا ہے۔ عشاء شدت
تاريکی کا اور ظہر خوب روشن ہوجانے کا وقت ہے۔ پس وه ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق
اور جس نے ان تمام اوقات ميں الگ الگ فوائد رکھے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ تسبيح سے مراد،
نماز ہے اور دونوں آيات ميں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوقت ہيں۔ تمسون ميں مغرب
وعشاء ،تصبحون ميں نماز فجر ،عشيا )سہ پہر( ميں عصر اور تظہرون ميں نماز ظہر آجاتی
ہے۔ ايک ضعيف حديث ميں ان دونوں آيات کو صبح وشام پﮍھنے کی يہ فضيلت بيان ہوئی ہے
کہ اس سے شب و روز کی کوتاہيوں کا ازالہ ہوتا ہے۔
ُ ْﳜ ِﺮ ُج اﻟْـ َﺤ َّﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ّﻴ ِِﺖ َو ُ ْﳜ ِﺮ ُج اﻟْ َﻤ ّﻴ َِﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْـ َﺤ ّ ِﻲ َوﻳُـ ْﺤ ِﻲ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۭ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُ ْﲣ َﺮ ُﺟ ْﻮ َن ۧ 19

)وہی( زنده کو مرده سے اور مرده کو زنده سے نکالتا ہے ) (١اور وہی زمين کو اس کی موت
کے بعد زنده کرتا ہے اسی طرح تم )بھی( نکالے جاؤ گے )(٢۔
١٩۔ ١جيسے انڈے کو مرغی سے ،مرغی کو انڈے سے۔ انسان کو نطفے سے ،نطفے کو انسان
اور مومن کو کافر سے ،کافر کو مومن سے پيدا فرماتا ہے۔
١٩۔ ٢يعنی قبروں سے زنده کر کے۔
ﴩ ْو َن 20
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖ ٓﻪ َا ْن َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ ٍاب ُ َّﰒ ِا َذا ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ﺑ َ ٌ
َﴩ ﺗَ ْﻨﺘ َ ِ ُ
ﷲ کی نشانيوں ميں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پيدا کيا پھر اب انسان بن کر )چلتے
پھرتے( پھيل رہے ہو )(١
٢٠۔١اذا فجائيہ ہے مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشاره ہے جن سے گزر کر بچہ پورا
انسان بنتا ہے جس کی تفصيل قرآن ميں دوسرے مقامات پر بيان کی گئی ہے تَ ْنت َِشرُو نَ سے
مراد انسان کا کسب معاش اور ديگر حاجات و ضروريات بشريہ کے لئے چلنا پھرنا ہے۔
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖ ٓﻪ َا ْن َﺧﻠَ َﻖ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َا ْز َوا ًﺟﺎ ِﻟّﺘ َ ْﺴ ُﻜﻨُ ْﻮٓا ِاﻟ َﳱْ َﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َّﻣ َﻮ َّد ًة َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن
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اور اس کی نشانيوں ميں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بيوياں پيدا کيں ) (١تاکہ تم آرام پاؤ
) (٢اس نے تمہارے درميان محبت اور ہمدردی قائم کر دی ) (٣يقينا ً غورو فکر کرنے والوں
کے لئے اس ميں بہت نشانياں ہيں۔
٢١۔ ١يعنی تمہاری ہی جنس سے عورتيں پيدا کيں تاکہ وه تمہاری بيوياں بنيں اور تم جوڑا جوڑا
ہو جاؤ زوج عربی ميں جوڑے کو کہتے ہيں۔ اس اعتبار سے مرد عورت کے اور عورت مرد
کے ليے زوج ہے۔ عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنيا کی پہلی عورت۔ حضرت
حوا کو حضرت آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے پيدا کيا گيا۔ پھر ان دونوں سے نسل انسانی
کا سلسلہ چال۔
٢١۔٢مطلب يہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ايک دوسرے سے مختلف ہوتی ،مثالً
عورتيں جنات يا حيوانات ميں سے ہوتيں ،تو ان سے سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت
دونوں کے ايک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ ايک دوسرے سے
نفرت وحشت ہوتی۔ يہ ﷲ ٰ
تعالی کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بيوياں ،انسان ہی
بنائيں۔
٢١۔َ ٢م َو ﱠدة يہ ہے کہ مرد بيوی سے بےپناه پيار کرتا ہے اور ايسے ہی بيوی شوہر سے۔ جيسا
کہ عام مشاہده ہے۔ ايسی محبت جو مياں بيوی کے درميان ہوتی ہے ،دنيا ميں کسی بھی دو
شخصوں کے درميان نہيں ہوتی۔ اور رحمت يہ ہے کہ مرد بيوی کو ہر طرح کی سہولت اور
آسائش بہم پہنچاتا ہے ،جس کا مکلف اسے ﷲ ٰ
تعالی نے بنايا ہے اور ايسے ہی عورت بھی اپنے
قدرت و اختيار کے دائره ميں۔ تاہم انسان کو يہ سکون اور باہمی پيار انہی جوڑوں سے حاصل
ہوتا ہے جو قانون شريعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہيں اور اسالم انہی کو جوڑا قرار
ديتا ہے۔ غير قانونی جوڑوں کو وه جوڑا ہی تسليم نہيں کرتا بلکہ انہيں زانی اور بدکار قرار ديتا
ہے اور ان کے لئے سزا تجويز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذيب کے علم بردار شياطين ان مذموم
کوششوں ميں مصروف ہيں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسالمی ملکوں ميں بھی نکاح کو غير
ضروری قرار ديتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو جوڑا تسليم کروايا جائے اور ان کے ليے
سزا کے بجائے وه حقوق منوائے جائيں جو ايک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہيں۔ ٰ
)قتَلَھُ ُم ٰﷲُّ
ۡ◌ اَ ٰنّى ي ُْؤفَ ُكوْ نَ ( 63۔ المنفقون(4:۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوا ْﺧ ِﺘ َﻼ ُف َاﻟْ ِﺴﻨ َ ِﺘ ُ ْﲂ َو َاﻟْ َﻮا ِﻧ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّـﻠْ ٰﻌ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 22
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ َﺧﻠْ ُﻖ َّ
اس )کی قدرت( کی نشانيوں ميں سے آسمانوں اور زمين کی پيدائش اور تمہاری زبانوں اور
رنگوں کا اختالف )بھی( ہے ) (١دانش مندوں کيلئے اس ميں يقينا ً بﮍی نشانياں ہيں۔
٢٢۔ ١دنيا ميں اتنی زبانوں کا پيدا کر دينا بھی ﷲ کی قدرت کی ايک بہت بﮍی نشانی ہے۔ پھر
ايک ايک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہيں۔ اسی طرح ايک ہی ماں باپ )آدم و حوا عليہما
السالم( سے ہونے کے باوجود رنگ ايک دوسرے سے مختلف ہيں کوئی کاال ،کوئی گورا اور
شکليں بھی ايک دوسرے سے مختلف بولنے کے لہجے جدا جدا اور حت ٰ ّی کہ آواز بھی ايک
دوسرے سے الگ الگ ،ايک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے ليکن ﷲ کی قدرت کا کمال
ہے کہ پھر بھی کسی ايک ہی ملک کے باشندے ،دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے
ہيں۔
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ َﻣﻨَﺎ ُﻣ ُ ْﲂ ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر َواﺑْ ِﺘﻐَﺎۗؤ ُ ُْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 23
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اور )بھی( اس کی )قدرت کی( نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نيند ميں ہے اور اس کے فضل
)يعنی روزی( کو تمہارا تالش کرنا بھی ) (١ہے جو لوگ )کان لگا کر( سننے کے عادی ہيں ان
کے لئے اس ميں بہت سی نشانياں ہيں۔
٢٣۔ ١نيند کا باعث سکون و راحت ہونا چاہيے وه رات کو ہو يا بوقت قيلولہ ،اور دن کو تجارت
و کاروبار کے ذريعہ سے ﷲ کا فضل تالش کرنا ،يہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎ ۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ ُﻴ ْﺤ ٖﻲ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 24
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ﻳُ ِﺮْﻳ ُ ُﲂ اﻟْ َﱪ َْق ﺧ َْﻮﻓًﺎ َّو َﻃ َﻤـ ًﻌﺎ َّوﻳُ َ ِّﲋ ُل ِﻣ َﻦ َّ
اور اس کی نشانيوں ميں سے ايک يہ )بھی( ہے کہ وه تمہيں ڈرانے اور اميدوار بنانے کے لئے
بجلياں دکھاتا ہے ) (١اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مرده زمين کو زنده کر ديتا
ہے ،اس ميں )بھی( عقلمندوں کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔
٢٤۔ ١يعنی آسمان ميں بجلی چمکتی ہے اور بادل کﮍکتے ہيں ،تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہيں بجلی
گرنے يا زياده بارش ہونے کی وجہ سے کھيتاں برباد نہ ہوجائيں اور اميديں بھی وابستہ کرتے
کہ بارشيں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء َو ْ َاﻻ ْر ُض ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ ۭ ُ َّﰒ ِا َذا َدﻋَ ُ ْﺎﰼ َدﻋ َْﻮ ًة ڰ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ڰ ِا َذا ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ َ ْﲣ ُﺮ ُﺟ ْﻮ َن 25
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖ ٓﻪ َا ْن ﺗَـ ُﻘ ْﻮ َم َّ
اس کی ايک نشانی يہ بھی ہے کہ آسمان و زمين اسی کے حکم سے قائم ہيں ،پھر بھی جب وه
تمہيں آواز دے گا صرف ايک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمين سے نکل آؤ گے )(٢
٢٥۔ ١يعنی جب قيامت برپا ہوگی تو آسمان و زمين کا يہ سارا نظام ،جو اس وقت اس کے حکم
سے قائم ہے ،درہم برہم ہو جائے گا اور تمام انسان قبروں سے زنده ہو کر باہر نکل آئيں گے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُ ٌّ
ﰻ َّ ٗهل ٰﻗ ِﻨ ُﺘ ْﻮ َن 26
َو َ ٗهل َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
اور زمين و آسمان کی ہر ہرچيز اسی کی ملکيت ہے اور ہر ايک اس کے فرمان کے ماتحت ہے
)(١۔
٢٦۔ ١يعنی اس کے تکوينی حکم کے آگے سب بےبس اور الچار ہيں۔ جيسے موت و حيات،
صحت و مرض ،ذلت و عزت وغيره ميں۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ۧ 27
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﺒﺪَ ُؤا اﻟْﺨَـﻠْ َﻖ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ٗﻩ َوﻫ َُﻮ َاﻫ َْﻮ ُن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َ ُهل اﻟْ َﻤﺜَ ُﻞ ْ َاﻻﻋْ ٰﲆ ِﰲ َّ
وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پيدا کرتا ہے پھر سے دوباره پيدا کرے گا اور يہ تو اس پر بہت
ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترين اور ٰ
اعلی صفت ہے ) (١آسمانوں ميں اور زمين ميں بھی اور وہی
غلبے واال حکمت واال ہے۔
ٰ
ْس
٢٧۔ ١يعنی اتنے کماالت اور عظيم قدرتوں کا مالک ہے ،تمام مثالوں سے اعلی اور برتر )لَي َ
َك ِم ْثلِ ٖه َش ْي ٌء( 42۔ الشوری(11:
ﴍ َﰷ ۗ َء ِ ْﰲ َﻣﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ ﻓَ َﺎﻧ ُ ْْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﺳ َﻮا ۗ ٌء َﲣَﺎﻓُ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ َﻛ ِﺨ ْﻴ َﻔ ِﺘ ُ ْﲂ َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ ُ َﻔ ّ ِﺼ ُﻞ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ
ََ
ﴐ َب ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺜ ًَﻼ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ ﻫ َْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﻧُ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُ َ
ِﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 28
ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے ايک مثال خود تمہاری ہی بيان فرمائی ہے ،جو کچھ ہم نے تمہيں دے
رکھا ہے کيا اس ميں تمہارے غالموں ميں سے بھی کوئی تمہارا شريک ہے؟ کہ تم اور وه اس
ميں برابر درجے کے ہو؟ ) (١اور تم ان کا ايسا خطره رکھتے ہو جيسا خود اپنوں کا ہم عقل
رکھنے والوں کے لئے اسی طرح کھول کھول کر آيتيں بيان کرتے ہيں۔
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٢٨۔ ١يعنی جب تم يہ پسند نہيں کرتے کہ تمہارے غالم اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جيسے
انسان ہيں وه تمہارے مال و دولت ميں شريک اور تمہارے برابر ہو جائيں تو پھر يہ کس طرح
ہو سکتا ہے کہ ﷲ کے بندے چاہے وه فرشتے ہوں پيغمبر ہوں اوليا وصلحا ہوں يا شجر وحجر
کے بنائے ہوئے معبود ،وه ﷲ کے ساتھ شريک ہو جائيں جب کہ وه بھی ﷲ کے غالم اور اس
کی مخلوق ہيں؟ يعنی جس طرح پہلی بات نہيں ہوسکتی ،دوسری بھی نہيں ہوسکتی۔ اس ليے ﷲ
کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہيں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا يکسر
غلط ہے۔
٢٨۔٢يعنی کيا تم اپنے غالموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم )آزاد لوگ( آپس ميں ايک
دوسرے سے ڈرتے ہو۔ يعنی جس طرح مشترکہ کاروبار يا جائيداد ميں خرچ کرتے ہوئے ڈر
محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شريک باز پرس کريں گے۔ کيا تم اپنے غالموں سے اس طرح
ڈرتے ہو؟ يعنی نہيں ڈرتے۔ کيونکہ تم انہيں مال و دولت ميں شريک قرار دے کر اپنا ہم رتبہ بنا
ہی نہيں سکتے تو اس سے ڈر بھی کيسا
۔ ٢٨۔٣کيونکہ وه اپنی عقلوں کو استعمال ميں ال کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آيات
تنزيليہ اور تکوينيہ سے فائده اٹھاتے ہيں اور جو ايسا نہيں کرتے ،ان کی سمجھ ميں توحيد کا
مسئلہ بھی نہيں آتا جو بالکل صاف اور نہايت واضح ہے۔
ﴫْﻳ َﻦ 29
ﺑَﻞِ اﺗ َّ َﺒ َﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ َاﺿَ َّﻞ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧٰ ّ ِ ِ
بلکہ بات يہ ہے کہ يہ ظالم تو بغير علم کے ) (١خواہش پرستی کر رہے ہيں ،اسے کون راه
دکھائے جسے ﷲ ٰ
تعالی راه سے ہٹا دے ) (٢ان کا ايک بھی مددگار نہيں )(٣۔
٢٩۔ ١يعنی اس حقيقت کا انہيں خيال ہی نہيں ہے کہ وه علم سے بےبہره اور ضاللت کا شکار
ہيں اور اسی بےعلمی اور گمراہی کی وجہ سے وه اپنی عقل کو کام ميں النے کی صالحيت
نہيں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسده کے پيروکار ہيں۔
٢٩۔ ٢کيونکہ ﷲ کی طرف سے ہدايت اسے ہی نصيب ہوتی ہے جس کے اندر ہدايت کی طلب
اور آرزو ہوتی ہے ،جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہيں ،انہيں گمراہی ميں بھٹکنے کے
لئے چھوڑ ديا جاتا ہے۔
٢٩۔ ٣يعنی ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہيں جو انہيں ہدايت سے بہره ور کر دے يا ان سے
عذاب پھير دے۔
اهلل اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻓَ َﻄ َﺮ اﻟﻨَّ َﺎس ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۭ َﻻ ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ َﻞ ِﻟ َﺨﻠْ ِﻖ ٰ ّ ِ
ﻓَ َﺎ ِﻗ ْﻢ َو ْهج ََﻚ ِﻟ ِّدل ْﻳ ِﻦ َﺣ ِﻨ ْﻴ ًﻔﺎ ۭ ِﻓ ْﻄ َﺮ َت ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ّ ِادل ْﻳ ُﻦ اﻟْـ َﻘ ِ ّ ُﲓ ڎ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 30ڎ
پس آپ يک سو ہو کر اپنا منہ دين کی طرف متوجہ کر ديں ) (١ﷲ ٰ
تعالی کی وه فطرت جس پر
اس نے لوگوں کو پيدا کيا ہے ) (٢اس ﷲ ٰ
تعالی کے بنائے کو بدلنا نہيں ) (٣يہی سيدھا دين ہے
) (٤ليکن اکثر لوگ نہيں سمجھتے۔ )(۵
٣٠۔ ١يعنی ﷲ کی توحيد اور اس کی عبادت پر قائم رہيں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھيان ہی
نہ کريں
٣٠۔ ٢فطرت کے اصل معنی خلقت پيدائش کے ہيں يہاں مراد ملت اسالم ہے مطلب يہ ہے کہ
سب کی پيدائش بغير مسلم و کافر کی تفريق کے اسالم اور توحيد پر ہوتی ہے اس ليے توحيد ان
کی فطرت يعنی جبلت ميں شامل ہے جس طرح کہ عہد الست سے واضح ہے بعد ميں بہت سوں
کو ماحول يا ديگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہيں آنے ديتے ،جس کی وجہ سے وه
کفر پر ہی باقی رہتے ہيں جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی حديث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر
پيدا ہوتا ہے ليکن پھر اس کے ماں باپ اس کو يہودی يا نصرانی يا مجوسی وغيره بنا ديتے ہيں۔
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٣٠۔٣يعنی ﷲ کی خلقت کو تبديل نہ کرو بلکہ صحيح تربيت کے ذريعے سے اس کی نشوونما
کرو تاکہ ايمان وتوحيد بچوں کے دل ودماغ ميں راسخ ہوجائے يہ خبر بمعنی انشا ہے يعنی نفی
نہی کے معنی ميں ہے۔
٣٠۔٤يعنی وه دين جس کی طرف يکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے يا جو فطرت کا تقاضا ہے
وه يہ دين قيم ہے۔
٣٠۔ ۵اسی ليے وه اسالم اور توحيد سے ناآشنا رہتے ہيں۔

ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ۙ 31
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ُﻣ ِﻨ ْﻴﺒ ْ َِﲔ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ُﻩ َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
)لوگو!( ﷲ ٰ
تعالی کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکين
ميں سے نہ ہو جاؤ )(١
٣١۔ ١يعنی ايمان ٰ
تقوی اور اقامت صالة سے گريز کر کے ،مشرکين ميں سے نہ ہو جاؤ۔
ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻓَ َّﺮ ُﻗ ْﻮا ِد ْﻳﳯَ ُ ْﻢ َو َﰷﻧ ُْﻮا ِﺷـ َﻴ ًﻌﺎ ُ ُّ
ۭﰻ ِﺣ ْﺰبٍ ِﺑ َﻤﺎ َ َدلﳞْ ِ ْﻢ ﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮ َن 32
ان لوگوں ميں سے جنہوں نے اپنے دين کو ٹکﮍے ٹکﮍے کر ديا اور خود بھی گروه گروه
ہوگئے ) (١ہر گروه اس چيز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ )(٢
٣٢۔ ١يعنی اصل دين کو چھوڑ کر يا اس ميں من مانی تبديلياں کرکے الگ الگ فرقوں ميں بٹ
گئے ،جيسے کوئی يہودی ،کوئی نصرانی ،کوئی مجوسی وغيره ہوگيا۔
٣٢۔٢يعنی ہر فرقہ اور گروه سمجھتا ہے کہ وه حق پر ہے اور دوسرے باطل پر ،اور جو
سہارے انہوں نے تالش کر رکھے ہيں جن کو وه دالئل سے تعبير کرتے ہيں ،ان پر خوش اور
مطمئن ہيں ،بدقسمتی سے ملت اسالميہ کا بھی يہی حال ہوا کہ وه بھی مختلف فرقوں ميں بٹ
گئی اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل ميں مبتال ہے کہ وه حق پر ہے ،حاالنکہ حق پر
صرف ايک ہی گروه ہے جس کی پہچان نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بتال دی ہے کہ ميرے اور
ميرے صحابہ کے طريقے پر چلنے واال ہوگا۔

ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۙ 33
ﴐ َد َﻋ ْﻮا َرﲠَّ ُ ْﻢ ُّﻣ ِﻨ ْﻴﺒ ْ َِﲔ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ َّﰒ ِا َذا ٓ َا َذاﻗَﻬ ُْﻢ ِّﻣﻨْ ُﻪ َر ْ َﲪ ًﺔ ِا َذا ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ ْ ِ
َوِا َذا َﻣ َّﺲ اﻟﻨَّ َﺎس ُ ٌّ
لوگوں کو جب کبھی کوئی مصيبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کيطرف )پوری طرح( رجوع ہو کر
دعائيں کرتے ہيں ،پھر جب وه اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان ميں سے ايک
جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔
۪ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 34
ِﻟ َﻴ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ۭ ﻓَﺘَ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا
تاکہ وه اس چيز کی ناشکری کريں جو ہم نے دی ہے ) (١اچھا تم فائده اٹھالو ابھی ابھی تمہيں
معلوم ہو جائے گا۔
٣٤۔ ١يہ وہی مضمون ہے جو سوره عنکبوت کے آخر ميں گزرا۔
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن 35
َا ْم َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﺳﻠْ ٰﻄﻨًﺎ ﻓَﻬ َُﻮ ﻳ َ َﺘ َﳫَّ ُﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ ْ ِ
کيا ہم نے ان پر کوئی دليل نازل کی ہے جو اسے بيان کرتی ہے جسے يہ ﷲ کے ساتھ شريک
کر رہے ہيں۔ )(١
٣٥۔ ١يہ استفہام انکاری ہے۔ يعنی يہ جن کو ﷲ کا شريک گردانتے ہيں اور ان کی عبادت کرتے
ہيں ،يہ بال دليل ہے ،ﷲ نے اس کی کوئی دليل نازل نہيں فرمائی۔ بھال ﷲ ٰ
تعالی شرک کے اثبات
و جواز کے لئے کس طرح کوئی دليل اتار سکتا تھا۔ جب کہ اس نے سارے پيغمبر بھيجے ہی
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اس لئے تھے کہ وه شرک کی ترديد اور توحيد کا اثبات کريں۔ چنانچہ ہر پيغمبر نے آکر سب
سے پہلے اپنی قوم کو توحيد ہی کا وعظ کيا۔ اور آج اہل توحيد مسلمانوں کو بھی نام نہاد
مسلمانوں ميں توحيد و سنت کا وعظ کرنا پﮍ رہا ہے کيونکہ مسلمان عوام کی اکثريت شرک و
بدعت ميں مبتال ہے۔
َوِا َذا ٓ َا َذ ْﻗﻨَﺎ اﻟﻨَّ َﺎس َر ْ َﲪ ًﺔ ﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮا ﲠِ َﺎ ۭ َوا ِْن ﺗ ُِﺼﳢْ ُ ْﻢ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٌﺔ ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ ِا َذا ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻘﻨَ ُﻄ ْﻮ َن 36
اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزه چکھاتے ہيں تو وه خوب خوش ہو جاتے ہيں اور اگر انہيں
ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ايک دم وه محض نا اميد ہو
جاتے ہيں )(١
٣٦۔١يہ وہی مضمون ہے جو سوره ہود ميں گزرا اور جو انسانوں کی اکثريت کا شيوه ہے کہ
راحت ميں وه خوش ہوتے ہيں اور مصيبت ميں نا اميد ہو جاتے ہيں۔ اہل ايمان اس سے مستش ٰنی
ہيں۔ وه تکليف ميں صبر اور راحت ميں ﷲ کا شکر يعنی عمل صالح کرتے ہيں۔ يوں دونوں
حالتيں ان کے لئے خير اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہيں۔
اهلل ﻳَﺒ ُْﺴﻂُ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳ َ ْﻘ ِﺪر ُ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 37
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َا َّن ٰ ّ َ
کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہے کشاده روزی ديتا ہے اور جسے چاہے تنگ،
) (١اس ميں بھی لوگوں کے لئے جو ايمان التے ہيں نشانياں ہيں۔
٣٧۔ ١يعنی اپنی حکمت و مصلحت سے وه کسی کو مال و دولت زياده اور کسی کو کم ديتا ہے۔
حتی کہ بعض دفعہ عقل و شعور ميں اور ظاہری اسباب و وسائل ميں دو انسان ايک جيسے ہی
ٰ
محسوس ہوتے ہيں ايک جيسا ہی کاروبار بھی شروع کرتے ہيں ليکن ايک کے کاروبار کو
خوب فروغ ملتا ہے اور اس کے وارے نيارے ہو جاتے ہيں ،جب کہ دوسرے شخص کا کاروبار
محدود ہی رہتا ہے اور اسے وسعت نصيب نہيں ہوتی۔ آخر يہ کون ہستی ہے جس کے پاس تمام
اختيارات ہيں اور وه اس قسم کے تصرفات فرماتا ہے عالوه ازيں وه کبھی دولت فراواں کے
مالک کو محتاج کر ديتا ہے اور محتاج کو مال ودولت سے نواز ديتا ہے اور يہ سب اسی ايک
ﷲ کے ہاتھ ميں ہے جس کا کوئی شريک نہيں۔
ـذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َو ْﺟ َﻪ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۭ ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ ِﻟ ّ َّ ِ
اهلل ۡ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 38
ﻓَ ٰﺎ ِت َذا اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َﺣﻘَّ ٗﻪ َواﻟْ ِﻤ ْﺴ ِﻜ ْ َﲔ َوا ْﺑ َﻦ َّ
ِٕ
پس قرابت دار کو مسکين کو مسافر کو ہر ايک کو اس کا حق ديجئے ) (١يہ ان کے لئے بہتر
ہے جو ﷲ ٰ
تعالی کا منہ ديکھنا چاہتے ہوں ) (٢ايسے لوگ نجات پانے والے ہيں۔
٣٨۔ ١جب وسائل رزق تمام تر ﷲ ہی کے اختيار ميں ہيں اور وه جس پر چاہے اس کے
دروازے کھول ديتا ہے تو اصحاب ثروت کو چاہيے کہ وه ﷲ کے ديئے ہوئے مال ميں سے ان
کا حق ادا کرتے رہيں جو ان کے مال ميں مستحق رشتے داروں ،مسکين اور مسافروں کا رکھا
گيا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لئے مقدم کيا کہ اس کی فضيلت زياده ہے حديث ميں آتا ہے کہ
غريب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ايک صدقے کا اجر اور دوسرا
صلہ رحمی کا۔ عالوه ازيں اسے حق سے تعبير کر کے اس طرف بھی اشاره فرمايا کہ امداد کر
کے ان پر احسان نہيں کرو گے بلکہ ايک حق کی ہی ادائيگی کرو گے۔
٣٨۔ ٢يعنی جنت ميں اس کے ديدار سے مشرف ہونا۔
اهلل ۚ َو َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴ ُ ْْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ َز ٰﻛﻮ ٍة ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َو ْﺟ َﻪ ٰ ّ ِ
َو َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴ ُ ْْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ ّ ِر ًاب ِﻟ ّ َ ْﲑﺑُ َﻮ ۟ا ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ َﻮالِ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻓَ َﻼ ﻳَ ْﺮﺑُ ْﻮا ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤﻀْ ِﻌ ُﻔ ْﻮ َن 39
ِٕ
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تم جو سود پر ديتے ہو کہ لوگوں کے مال ميں بﮍھتا رہے وه ﷲ ٰ
تعالی کے ہاں نہيں بﮍھتا )(١
اور جو کچھ صدقہ زکوة تم ﷲ ٰ
تعالی کا منہ ديکھنے )اور خوشنودی کے لئے( دو تو ايسے لوگ
ہی ہيں اپنا دوچند کرنے والے ہيں )(٢۔
٣٩۔ ١يعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے ليکن دراصل ايسا نہيں ہوتا بلکہ اس کی
نحوست باآلخر دنيا اور آخرت ميں تباہی کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہ اور
متعدد صحابہ رضوان ﷲ عليہم اجمعين نے اس آيت ميں ربا سے مراد سود نہيں بلکہ وه تحفہ
اور ہديہ ليا جو کوئی غريب آدمی کسی مال دار کو يا رعايا کا کوئی فرد بادشاه يا حکمران کو
اور ايک خادم اپنے مخدوم کو اس نيت سے ديتا ہے کہ وه اس کے بدلے ميں مجھے اس سے
زياده دے گا۔ اسے ربا سے اسی ليے تعبير کيا گيا ہے کہ ديتے وقت اس ميں زيادتی کی نيت
ہوتی ہے۔ يہ اگرچہ مباح ہے تاہم ﷲ کے ہاں اس پر اجر نہيں ملے گا۔ )فَ َال يَرْ بُوْ ا ِع ْن َد ٰ ّ
ﷲِ( 30۔
الروم (39:سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت ميں ترجمہ ہوگا )جو تم عطيہ دو( اس
نيت سے کہ واپسی کی صورت ميں زياده ملے ،پس ﷲ کے ہاں اس کا ثواب نہيں۔
٣٩۔ ٢زکوة صدقات سے ايک تو روحانی و معنوی اضافہ ہوتا ہے۔ يعنی بقيہ مال ميں ﷲ کی
طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرے قيامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا
ملے گا ،جس طرح حديث ميں ہے کہ حالل کمائی سے ايک کھجور کے برابر صدقہ بﮍھ بﮍھ
کر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا )صحيح مسلم(

ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۧ 40
ﳾ ٍء ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ َوﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ُ َّﰒ َر َزﻗَ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺘ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ُ ْﳛ ِﻴ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ ﻫ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُ َ
ﴍ َﰷۗﯨ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
ِٕ
ﷲ ٰ
تعالی وه ہے جس نے تمہيں پيدا کيا پھر روزی دی پھر مار ڈالے گا پھر زنده کر دے گا بتاؤ
تمہارے شريکوں ميں سے کوئی بھی ايسا ہے جو ان ميں سے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ ﷲ ٰ
تعالی
کے لئے پاکی اور برتری ہے ہر اس شريک سے جو يہ لوگ مقرر کرتے ہيں۔
َﻇﻬ ََﺮ اﻟْ َﻔ َﺴﺎ ُد ِﰲ اﻟْ َ ِّﱪ َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َاﻳْ ِﺪي اﻟﻨَّ ِﺎس ِﻟ ُﻴ ِﺬﻳْ َﻘﻬ ُْﻢ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ ِاذل ْي َ ِﲻﻠُ ْﻮا ﻟَ َﻌﻠَّﻬُ ْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 41
خشکی اور تری ميں لوگوں کی بد اعماليوں کے باعث فساد پھيل گيا۔ اس لئے کہ انہيں ان کے
بعض کرتوتوں کا پھل ﷲ ٰ
تعالی چکھا دے )بہت( ممکن ہے کہ وه باز آجائيں )(١
٤١۔ ١خشکی سے مراد ،انسانی آبادياں اور تری سے مراد سمندر ،سمندری راستے اور ساحلی
آبادياں ہيں فساد سے مراد ہر وه بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آباديوں ميں امن
و سکون تہ و باال ہو جاتا ہے اور ان کے عيش و آرام ميں خلل واقع ہو۔ اس ليے اس کا اطالق
معاصی وسيئات پر بھی صحيح ہے کہ انسان ايک دوسرے پر ظلم کر رہے ہيں ﷲ کی حدوں کو
پامال اور اخالقی ضابطوں کو توڑ رہے ہيں اور قتل وخونريزی عام ہوگئی ہے اور ان ارضی و
سماوی آفات پر بھی اس کا اطالق صحيح ہے جو ﷲ کی طرف سے بطور سزا و تنبيہ نازل
ت موت ،خوف اور سيالب وغيره۔ مطلب يہ ہے کہ جب انسان ﷲ کی
ہوتی ہيں جيسے قحط ،کثر ِ
ٰ
نافرمانيوں کو اپنا وطيره بناليں تو پھر مکافات عمل کے طور پر ﷲ تعالی کی طرف سے
انسانوں کے اعمال و کردار کا رخ برائيوں کی جانب پھر جاتا ہے اور زمين فساد سے بھر جاتی
ہے امن و سکون ختم اور اس کی جگہ خوف و دہشت ،سلب و نہب اور قتل وغارت گری عام ہو
جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس
سے يہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ يا آفات الہيہ کو ديکھ کر شايد لوگ گناہوں سے باز آجائيں
توبہ کرليں اور ان کا رجوع ﷲ کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام
اطاعت الہی پر قائم ہو اور ﷲ کی حديں نافذ ہوں ،ظلم کی جگہ عدل کا دور دوره ہو۔ وہاں امن و
سکون اور ﷲ کی طرف سے خير برکت کا نزول ہوتا ہے۔ جس طرح ايک حديث ميں آتا ہے کہ
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زمين ميں ﷲ کی ايک حد کو قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے ليے چاليس روز کی بارش سے
بہتر ہے۔ اسی طرح يہ حديث ہے کہ جب ايک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے
راحت محسوس نہيں کرتے شہر بھی اور درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہيں۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 42
ُﻗ ْﻞ ِﺳ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َﰷ َن اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ُّﻣ ْ ِ
زمين ميں چل پھر کر ديکھو تو سہی کہ اگلوں کا انجام کيا ہوا جن ميں اکثر لوگ مشرک تھے
)(١۔
٤٢۔ ١شرک کا خاص طور پر ذکر کيا ،کہ يہ سب سے بﮍا گناه ہے۔ عالوه ازيں اس ميں ديگر
برائيوں سيأت و معاصی بھی آجاتی ہے کيونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی
اختيار کر کے کرتا ہے اسی لئے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبير کرتے ہيں۔
ﻓَ َﺎ ِﻗ ْﻢ َو ْهج ََﻚ ِﻟ ِّدل ْﻳ ِﻦ اﻟْ َﻘ ِ ّ ِﲓ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ﻳ َ ْﻮ ٌم َّﻻ َﻣ َﺮ َّد َ ٗهل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ َّﺼ َّﺪﻋ ُْﻮ َن 43
ِٕ
پس آپ اپنا رخ اس سچے اور سيدھے دين کی طرف ہی رکھيں قبل اس کے کہ وه دن آجائے
جس کا ٹل جانا ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ہے ہی نہيں ) (١اس دن سب متفرق ) (٢ہوجائيں گے۔
٤٣۔ ١يعنی اس دن کے آنے کو کوئی روک نہيں سکتا۔ اس لئے اس دن )قيامت( کے آنے سے
پہلے پہلے اطاعت ٰالہی کا راستہ اختيار کرليں اور نيکيوں سے اپنا دامن بھر ليں۔
٤٣۔ ٢يعنی دو گروہوں ميں تقسيم ہو جائيں گے ايک مومنوں کا دوسرا کافروں کا۔

َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ ِﻪ ُﻛ ْﻔ ُﺮﻩ ٗ ۚ َو َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ ِ َﻼﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻳ َ ْﻤﻬَﺪُ ْو َن ۙ 44
کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نيک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاه سنوار
رہے ہيں۔ )(١
٤٤۔َ ١مھْد کے معنی راستہ ہموار کرنا ،فرش بچھانا ،يعنی يہ عمل صالح کے ذريعے سے جنت
ميں جانے اور وہاں اع ٰلی منازل حاصل کرنے کے لئے راستہ ہموار کر رہے ہيں۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 45
ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
تاکہ ﷲ ٰ
تعالی انہيں اپنے فضل سے جزا دے جو ايمان الئے اور نيک ) (١اعمال کئے وه
کافروں کو دوست نہيں رکھتا۔
٤٥۔ ١يعنی محض نيکياں دخول جنت کے لئے کافی نہيں ہوں گی ،جب تک ان کے ساتھ ﷲ کا
فضل بھی شامل حال نہ ہوگا پس وه اپنے فضل سے ايک ايک نيکی کا اجر دس سے سات سو
گنا تک بلکہ اس سے زياده بھی دے گا۔
ﴩ ٍت َّو ِﻟ ُﻴ ِﺬﻳْ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ َو ِﻟ َﺘ ْﺠ ِﺮ َي اﻟْ ُﻔ ْ ُ
كل ِ َاب ْﻣ ِﻩٖﺮ َو ِﻟ َﺘﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 46
‘ َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖ ٓﻪ َا ْن ﻳ ُّ ْﺮ ِﺳ َﻞ ّ ِاﻟﺮ َاي َح ُﻣﺒَ ِ ّ ٰ
اس کی نشانيوں ميں سے خوشخبرياں دينے والی ) (١ہواؤں کو چالنا بھی ہے اس لئے کہ تمہيں
اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے ) (٢اور اس لئے کہ اس کے حکم سے کشتياں چليں ) (٣اور
اس لئے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو ) (٤اور اس لئے کہ تم شکر گزاری کرو )(۵
٤٦۔ ١يعنی يہ ہوائيں بارش کی پيامبر ہوتی ہيں۔
٤٦۔ ٢يعنی بارش سے انسان بھی لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور فصليں بھی لہال اٹھتی ہيں۔
٤٦۔ ٣يعنی ان ہواؤں کے ذريعے سے کشتياں بھی چلتی ہيں۔ مراد بادبانی کشتياں ہيں اب انسان
نے ﷲ کی دی ہوئی دماغی صالحيتوں کے بھرپور استعمال سے دوسری کشتياں اور جہاز ايجاد
کر ليے ہيں جو مشينوں کے ذريعے سے چلتے ہيں۔ تاہم ان کے ليے بھی موافق اور مناسب
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ہوائيں ضروری ہيں۔ ورنہ ﷲ ٰ
تعالی انہيں بھی طوفانی موجوں کے ذريعے سے غرق آب کر
دينے پر قادر ہے۔
٤٦۔ ٤يعنی ان کے ذريعے سے مختلف ممالک ميں جاکر تجارت و کاروبار کرکے۔
٤٦۔ ۵يعنی ظاہری و باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہيں۔ يعنی يہ ساری سہولتيں ﷲ
ٰ
تعالی تمہيں اس لئے بہم پہنچاتا ہے کہ تم اپنی زندگی ميں ان سے فائده اٹھاؤ اور ﷲ کی بندگی و
اطاعت بھی کرو!
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
َﴫ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 47
كل ُر ُﺳ ًﻼ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣﻬ ِْﻢ ﻓَ َﺠـﺎۗ ُء ْو ُ ْﱒ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَﺎﻧْﺘَـﻘَ ْﻤﻨَﺎ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﺟ َﺮ ُﻣ ْﻮا ۭ َو َﰷ َن َﺣﻘًّﺎ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻧ ْ ُ
اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھيجا وه ان کے پاس دليليں
الئے۔ پھر ہم نے گناه گاروں سے انتقام ليا۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا الزم ہے )(١۔
٤٧۔ ١يعنی اے محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کی قوم کی
طرف بھيجا اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھيجے ،ان کے ساتھ
دالئل اور معجزات بھی تھے ،ليکن قوموں نے ان کی تکذيب کی ،ان پر ايمان نہيں الئے باآلخر
ان کے اس جرم تکذيب اور ارتکاب معصيت پر ہم نے انہيں اپنی سزا کا نشانہ بنايا اور اہل ايمان
کی تائيد و نصرت کی جو ہم پر الزم ہے يہ گويا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور ان پر ايمان النے
والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکين کی روش تکذيب سے گھبرانے کی
ضرورت نہيں ہے۔ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے۔ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے يہی معاملہ کيا
ہے۔ نيز کفار کو تنبيہ ہے کہ اگر وه ايمان نہ الئے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گذشتہ قوموں
کا ہوچکا ہے۔ کيونکہ ﷲ کی مدد تو باآلخر مومنوں ہی کو حاصل ہوگی ،جس ميں پيغمبر اور
اس پر ايمان النے والے سب شامل ہيں۔ حقا کان کی خبر ہے جو مقدم ہے نصر المومنين اس کا
اسم ہے۔
ﺎب ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ٓ ِا َذا
اﻟﺴ َﻤﺎ ۗ ِء َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء َو َ ْﳚ َﻌ ُ ٗهل ِﻛ َﺴ ًﻔﺎ ﻓَ َ َﱰى اﻟْ َﻮد َْق َ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ِﺧ ٰﻠ ِ ٖهل ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َا َﺻ َ
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ّ ِاﻟﺮ ٰﻳ َﺢ ﻓَ ُﺘ ِﺜ ْ ُﲑ َﲮ ًَﺎاب ﻓَﻴَﺒ ُْﺴ ُﻄ ٗﻪ ِﰲ َّ
ْﴩ ْو َن 48ۚ
ُ ْﱒ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺒ ِ ُ
تعالی ہوائيں چالتا ہے وه ابر کو اٹھاتی ہيں ) (١پھر ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی اپنی منشا کے مطابق اسے
آسمان ميں پھيال ديتا ہے ) (٢اور اس کے ٹکﮍے ٹکﮍے کر ديتا ہے ) (٣پھر آپ ديکھتے ہيں
اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہيں ) (٤اور جنہيں ﷲ چاہتا ہے ان بندوں پر وه پانی برساتا ہے
تو وه خوش خوش ہو جاتے ہيں۔
٤٨۔ ١يعنی بادل جہاں بھی ہوتے ہيں وہاں سے ہوائيں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہيں۔
٤٨۔ ٢کبھی چال کر کبھی ٹھہرا کر ،کبھی تہ بہ تہ کرکے ،کبھی دور دراز تک۔ يہ آسمانوں پر
بادلوں کی مختلف کيفيتيں ہوتی ہيں۔
٤٨۔ ٣يعنی ان کو آسمان پر پھيالنے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکﮍوں ميں تقسيم کر ديتا ہے۔
٤٨۔ ٤يعنی ان بادلوں سے ﷲ اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے جس سے بارش کے ضرورت
مند خوش ہو جاتے ہيں
َوا ِْن َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻳ ُّ َ َّﲋ َل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ﻟ َ ُﻤ ْﺒ ِﻠ ِﺴ ْ َﲔ 49
يقين ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وه نا اميد ہو رہے تھے۔
ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ ِا ٰ ٓﱃ ٰا ٰﺛ ِﺮ َر ْﲪ َِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ْﻴ َﻒ ﻳُـ ْﺤ ِﻰ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۭ ِا َّن ٰذ ِ َكل ﻟَ ُﻤ ْﺤ ِﻲ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۚ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 50
ﰻ َْ
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پس آپ رحمت ٰالہی کے آثار ديکھيں کہ زمين کی موت کے بعد کس طرح ﷲ ٰ
تعالی اسے زنده
کر ديتا ہے؟ کچھ شک نہيں کہ وہی مردوں کو زنده کرنے واال ہے ) (١اور وه ہر ہرچيز پر
قادر ہے۔
٥٠۔ ١آثار رحمت سے مراد غلہ جات اور ميوے ہيں جو بارش سے پيدا ہوتے اور خوش حالی و
فراغت کا باعث ہوتے ہيں۔ ديکھنے سے مراد نظر عبرت سے ديکھنا ہے تاکہ انسان ﷲ کی
قدرت کا اور اس بات کا قائل جائے کہ قيامت والے دن اسی طرح مردوں کو زنده فرما دے گا۔
َوﻟَﯩ ْﻦ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِر ْﳛًﺎ ﻓَ َﺮ َا ْو ُﻩ ُﻣ ْﺼ َﻔ ًّﺮا ﻟ َّ َﻈﻠ ُّ ْﻮا ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن 51
ِٕ
اور اگر ہم باد تند چال ديں اور يہ لوگ انہی کھيتوں کو )مرجھائی ہوئی( زرد پﮍی ہوئی ديکھ ليں
تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگيں )(١۔
٥١۔ ١يعنی ان ہی کھيتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذريعے سے شاداب کيا تھا ،اگر سخت
)گرم يا ٹھنڈی( ہوائيں چال کر ان کی ہريالی کو زردی ميں بدل ديں ،يعنی تيار فصل کو تباه کر
ديں تو يہی بارش سے خوش ہونے والے ﷲ کی ناشکری پر اتر آئيں گے۔ مطلب يہ ہے کہ ﷲ
کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہيں۔ ذرا سی بات پر مارے خوشی
کے پھولے نہيں سماتے اور ذراسی ابتال پر فوراً نا اميد اور گريہ کنا ہو جاتے ہيں۔ اہل ايمان کا
معاملہ دونوں حالتوں ميں ان سے مختلف ہوتا ہے جيسا کہ تفصيل گزر چکی۔
اﻟﺼ َّﻢ ادلُّ ﻋَﺎۗ َء ِا َذا َوﻟ َّ ْﻮا ُﻣﺪْ ِﺑ ِﺮْﻳ َﻦ 52
ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ َﻻ ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ َو َﻻ ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ ُّ
بيشک آپ مردوں کو نہيں سنا سکتے ) (١اور نہ بہروں کو )اپنی( آواز سنا سکتے ہيں ) (٢جب
کہ وه پيٹھ پھير کر مﮍ گئے ہوں۔ )(٣
٥٢۔ ١يعنی جس طرح مردے فہم شعور سے عاری ہوتے ہيں ،اسی طرح يہ آپ کی دعوت کو
سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے قاصر ہيں۔
٥٢۔ ٢يعنی آپ کا وعظ و نصيحت ان کے لئے بے اثر ہے جس طرح کوئی بہره ہو ،اسے تم
اپنی بات نہيں سنا سکتے۔
٥٢۔ ٣يہ ان کے اعراض کی مذيد وضاحت ہے کہ مرده اور بہره ہونے کے ساتھ وه پيٹھ پھير
کر جانے والے ہيں حق کی بات ان کے کانوں ميں کس طرح پﮍ سکتی اور کيوں کر ان کے دل
ودماغ ميں سما سکتی ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﲠِ ٰ ِﺪي اﻟْ ُﻌ ْﻤ ِﻰ َﻋ ْﻦ ﺿَ ٰﻠﻠَﳤِ ِ ْﻢ ۭ ِا ْن ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻓَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 53

اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدايت کرنے والے ) (١ہيں آپ تو صرف ان ہی لوگوں
کو سناتے ہيں جو ہماری آيتوں پر ايمان رکھتے ) (٢ہيں پس وہی اطاعت کرنے والے ہيں )(٣۔
٥٣۔ ١اس لئے کہ يہ آنکھوں سے کما حقہ فائده اٹھانے سے يا بصيرت )دل کی بينائی( سے
محروم ہيں۔ يہ گمراہی کی جس دلدل ميں پھنسے ہوئے ہيں ،اس سے کس طرح نکليں؟
٥٣۔ ٢يعنی يہی سن کر ايمان النے والے ہيں ،اس لئے کہ يہ اہل تفکر و تدبر ہيں اور آثار قدرت
سے مؤثرحقيقی کی معرفت حاصل کر ليتے ہيں۔
٥٣۔ ٣يعنی حق کے آگے سر تسليم خم کر دينے والے اور اس کے پيرو کار۔
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﮨـ ْﻌ ٍﻒ ُ َّﰒ َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﮨـ ْﻌ ٍﻒ ﻗُ َّﻮ ًة ُ َّﰒ َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﻗُ َّﻮ ٍة ﮨـ ْﻌ ًﻔﺎ َّوﺷَ ﻴْ َﺒ ًﺔ ۭ َ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ اﻟْ َﻘ ِﺪ ْﻳ ُﺮ 54

Page 924 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ﷲ ٰ
تعالی وه ہے جس نے تمہيں کمزوری کی حالت ميں ) (١پيدا کيا پھر اس کمزوری کے بعد
توانائی ) (٢دی ،پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بﮍھاپا ديا ) (٣جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے
) (٤وه سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔
٥٤۔ ١يہاں سے ﷲ ٰ
تعالی اپنی قدرت کا ايک اور کمال بيان فرما رہا ہے اور وه ہے مختلف
اطوار سے انسان کی تخليق۔ ضعف )کمزوری کی حالت( سے مراد نطفہ يعنی قطره آب ہے يا
عالم طفوليت۔
٥٤۔ ٢يعنی جوانی ،جس ميں قوائے عقلی و جسمانی کی تکميل ہو جاتی ہے۔ ٥٤۔ ٣کمزوری
سے مراد کہولت کی عمر ہے جس ميں عقلی و جسمانی قوتوں ميں نقصان کا آغاز ہو جاتا ہے
اور بﮍھاپے سے مراد شيخوخت کا وه دور ہے جس ميں ضعف بﮍھ جاتا ہے۔ ہمت پست ہاتھ
پيروں کی حرکت اور گرفت کمزور ،بال سفيد اور تمام ظاہری و باطنی صفات متغير ہو جاتی
ہيں۔ قرآن نے انسان کے يہ چار بﮍے اطوار بيان کيے ہيں۔ بعض علماء نے ديگر چھوٹے
چھوٹے اطوار بھی شمار کر کے انہيں قدرے تفصيل سے بيان کيا ہے جو قرآن کے اجمال کی
توضيح اور اس کے اعجاز بيان کی شرح ہے مثال امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ انسان يکے بعد
ديگرے ان حاالت واطوار سے گزرتا ہے۔ اس کی اصل مٹی ہے يعنی اس کے باپ آدم عليہ
السالم کی تخليق مٹی سے ہوئی تھی يا انسان جو کچھ کھاتا ہے جس سے وه منی پيدا ہوتی ہے
جو رحم مادر ميں جاکر اس کے وجود و تخليق کا باعث بنتی ہے ،وه سب مٹی ہی کی پيداوار
ہے پھر وه نطفہ ،نطفہ سے علقہ پھر مضغہ پھر ہڈياں جنہيں گوشت کا لباس پہنايا جاتا ہے۔ پھر
اس ميں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر ماں کے پيٹ سے اس حال ميں نکلتا ہے کہ نحيف و نزار
اور نہايت نرم ونازک ہوتا ہے۔ پھر بتدريج نشوونما پاتا ،بچپن ،بلوغت اور جوانی کو پہنچتا ہے
اور پھر بتدريج رجعت قہقری کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ کہولت ،شيخوخت اور پھر کبر سنی
تاآنکہ موت اسے اپنی آغوش ميں لے ليتی ہے۔
٥٤۔ ٣انہی اشياء ميں ضعف و قوت بھی ہے ،جس سے انسان گزرتا ہے جيسا کہ ابھی تفصيل
بيان ہوئی ہے۔
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﻳُـ ْﻘ ِﺴ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن ڏ َﻣﺎ ﻟ َ ِﺒﺜ ُْﻮا ﻏَ ْ َﲑ َﺳﺎﻋَ ٍﺔ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن 55
َوﻳ َ ْﻮ َم ﺗَـ ُﻘ ْﻮ ُم َّ
اور جس دن قيامت ) (١برپا ہو جائے گی گناہگار لوگ قسميں کھائيں گے کہ )دنيا ميں( ايک
گھﮍی کے سوا نہيں ٹھہرے ) (٢اسی طرح بہکے ہوئے ہی رہے )(٣۔
٥٥۔ ١ساعت کے معنی ہيں گھﮍی ،لمحہ ،مراد قيامت ہے ،اس کو ساعت اس لئے کہا گيا کہ اس
واقعہ کو جب ﷲ چاہے گا ،ايک گھﮍی ميں ہو جائے گا۔ يا اس لئے کہ يہ اس گھﮍی ميں ہوگی
جو دنيا کی آخری گھﮍی ہوگی۔
٥٥۔٢دنيا ميں يا قبروں ميں يہ اپنی عادت کے مطابق جھوٹی قسم کھائيں گے اس ليے کہ دنيا
ميں وه جتنا عرصہ رہے ہوں گے ان کے علم ميں ہی ہوگا اور اگر مراد قبر کی زندگی ہے تو
ان کا حلف جہالت پر ہوگا کيونکہ وه قبر کی مدت نہيں جانتے ہوں گے۔ بعض کہتے کہ آخرت
کے شدائد اور ہولناک احوال کے مقابلے ميں دنيا کی زندگی انہيں گھﮍی کی طرح ہی لگے گی۔
ک ال ﱠر ُج ُل کے معنی ہيں۔ سچ سے پھر گيا ،مطلب ہوگا ،اسی پھرنے کے مثل وه دنيا ميں
٥٥۔ ٣اَفَ َ
پھرتے رہے يا بہکے رہے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ َو ْ ِاﻻﻳْ َﻤ َﺎن ﻟَﻘَﺪْ ﻟَ ِﺒﺜ ْ ُ ْﱲ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ِﺐ ٰ ّ ِ
اهلل ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ َﺒ ْﻌ ِﺚ ۡ ﻓَﮭ َٰﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْ َﺒ ْﻌ ِﺚ َو ٰﻟ ِﻜﻨ َّ ُ ْﲂ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 56
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اور جن لوگوں کو علم اور ايمان ديا گيا وه جواب ديں گے ) (١کہ تم تو جيسا کہ کتاب ﷲ ميں
) (٢ہے يوم قيامت تک ٹھہرے رہے ) (٣آج کا يہ دن قيامت ہی کا دن ہے ليکن تم تو يقين ہی
نہيں مانتے تھے )(٤
٥٦۔ ١جس طرح يہ علماء دنيا ميں بھی سمجھاتے رہے تھے۔
ب ّٰ
ﷲِ سے مراد ﷲ کا علم اور اس کا فيصلہ ہے يعنی لوح محفوظ
٥٦۔ِ ٢کتَا ِ
۔ ٥٦۔٣يعنی پيدائش کے وقت سے قيامت کے دن تک۔
٥٦۔ ٤کہ وه آئے گی بلکہ استہزاء اور تکذيب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔
ﻓَﻴَ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َﻣ ْﻌ ِﺬ َرﲥُ ُ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳ ُ ْﺴـ َﺘ ْﻌ َﺘ ُﺒ ْﻮ َن 57
ِٕ
پس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کيا
جائے گا )(١
٥٧۔ ١يعنی انہيں دنيا ميں بھيج کر يہ موقع نہيں ديا جائے گا کہ وہاں توبہ و اطاعت کے ذريعے
سے عتاب ٰالہی کا ازالہ کر لو۔
ﴐﺑْﻨَﺎ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِ ْﰲ ٰﮬ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﻣﺜ َﻞٍ ۭ َوﻟَﯩ ْﻦ ﺟِ ﺌْﳤَ ُ ْﻢ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ﻟ َّ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ْن َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ ُﻣ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮ َن 58
َوﻟَﻘَﺪْ َ َ
ِٕ
بيشک ہم نے اس قرآن ميں لوگوں کے سامنے کل مثاليں بيان کر دی ہيں ) (١آپ ان کے پاس
کوئی بھی نشانی الئيں ) (٢يہ کافر تو يہی کہيں گے کہ تم )بيہوده گو( بالکل جھوٹے ہو۔ )(٣
٥٨۔ ١جن سے ﷲ کی توحيد کا اثبات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے اور اسی طرح
شرک کی ترديد اور اس کا باطل ہونا نماياں ہوتا ہے۔
٥٨۔ ٢وه قرآن کريم کی پيش کرده کوئی دليل ہو يا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزه وغيره
٥٨۔٣يعنی جادو وغيره کے پيروکار ،مطلب يہ ہے کہ بﮍی سے بﮍی نشانی اور واضح سے
واضح دليل بھی اگر وه ديکھ ليں ،تب بھی ايمان بہرحال نہيں الئيں گے ،کيوں؟ اس کی وجہ
آگے بيان کر دی گئی ہے کہ ﷲ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جو اس بات کی عالمت
ہوتی ہے کہ ان کا کفر و طغيان اس آخری حد کو پہنچ گيا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی
کے تمام راستے ان کے ليے مسدود ہيں۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 59
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْﻄ َﺒ ُﻊ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہيں رکھتے يوں ہی مہر لگا ديتا ہے۔
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ

اهلل َﺣ ٌّﻖ َّو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﺨﻔَّﻨ َّ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن ۧ 60
پس آپ صبر کريں ) (١يقينا ً ﷲ کا وعده سچا ہے۔ آپ کو وه لوگ ہلکا )بے صبرا( نہ کريں )(٢
جو يقين نہيں رکھتے۔
٦٠۔ ١يعنی ان کی مخالفت و عناد پر اور ان کی تکليف ده باتوں پر ،اس لئے کہ ﷲ نے آپ سے
مدد کا وعده کيا ہے ،يقينا حق ہے جو بہر صورت پورا ہوگا۔
٦٠۔ ٢يعنی آپ کو غضب ناک کر کے صبر و حلم ترک کرنے يا خوش آمد پر مجبور نہ کر ديں
بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہيں اور اس سے انحراف نہ کريں۔
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سورة لقمان
)سورة لقمان ۔ سوره نمبر  ٣١۔ تعداد آيات (٣٤

ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

اﻟ ۗ ّۗﻢ ۚ Ǻ
الم )(١
سُوْ َر ةُ لُ ْقمٰ نَ  ٣١سورت مکی ہے اس ميں ) (٣٤آيات اور ) (٤رکوع ہيں
ِﺗ ْ َ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ ۙ Ą

يہ حکمت والی کتاب کی آيتيں ہيں۔
ٰ
١۔ ١اس کے آغاز ميں بھی يہ حروف مقطعات ہيں جن کے معنی و مراد کا علم صرف ﷲ تعالی
کو ہے۔ تاہم بعض مفسرين نے اس کے دو فوائد بﮍے اہم بيان کئے ہيں۔ ايک يہ کہ يہ قرآن اسی
قسم کے حروف مقطعات سے ترتيب و تاليف پايا ہے جس کی مثل تاليف پيش کرنے سے عرب
عاجز آگئے۔ يہ اس بات کی دليل ہے کہ يہ قرآن ﷲ ہی کا نازل کرده ہے اور جس پيغمبر پر
نازل ہوا ہے وه سچا رسول ہے جو شريعت وه لے کر آيا ہے ،انسان اس کا محتاج ہے اور اس
کی اصالح اور سعادت کی تکميل اسی شريعت سے ممکن ہے۔ دوسرا يہ کہ مشرکين اپنے
ساتھيوں کو اس قرآن کے سننے سے روکتے تھے مبادا وه اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو
جائيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے مختلف سورتوں کا آغاز ان حروف مقطعات سے فرمايا تاکہ وه اس کے
سننے پر مجبور ہوجائيں کيونکہ يہ انداز بيان نيا اور اچھوتا تھا )ايسر التفاسير( وﷲ اعلم۔
ﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ۙ Ǽ

جو نيکوکاروں کے ) (١لئے رہبر اور )سراسر( رحمت ہے۔
٣۔١محسنين محسن کی جمع ہے اس کے ايک معنی تو يہ ہيں احسان کرنے واال والدين کے ساتھ
رشتے داروں کے ساتھ ،مستحقين اور ضرورت مندوں کے ساتھ ،دوسرے معنی ہيں ،نيکياں
کرنے واال ،يعنی برائيوں سے مجتنب اور نيکوکار ،تيسرے معنی ہيں ﷲ کی عبادت نہايت
اخالص اور خشوع و خضوع کے ساتھ کرنے واال۔ جس طرح حديث جبرائيل ميں ہے ان تعبد ﷲ
کانک تراه۔ قرآن ويسے تو سارے جہان کے لئے ہدايت اور رحمت کا ذريعہ ہے ليکن اس سے
اصل فائده چونکہ صرف محسنين اور متقين ہی اٹھاتے ہيں ،اس لئے يہاں اسطرح فرمايا۔

اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َوﻳُ ْﺆﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ُ ْﱒ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ْﱒ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن ۭ Ć
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َن َّ
جو لوگ نماز قائم کرتے ہيں اور زکوة ادا کرتے ہيں اور آخرت پر )کامل( يقين رکھتے ہيں )(١۔
٤۔ ١نماز زکوة اور آخرت پر يقين۔ يہ تينوں نہايت اہم ہيں ،اس لئے ان کا بطور خاص ذکر کيا،
ورنہ محسنين و متقين تمام فرائض و سنت رسول کے مطابق پابندی سے کرتے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻋَ ٰﲇ ﻫُﺪً ى ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن Ĉ
ِٕ
ِٕ
يہی لوگ ہيں جو اپنے رب کی طرف سے ہدايت پر ہيں اور يہی لوگ نجات پانے والے ہيں )(١۔
٥۔ ١فالح کے مفہوم کے لئے ديکھئے سوره بقره اور مومنون کا آغاز۔
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َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ﻳ َّْﺸ َ ِﱰ ْي ﻟَﻬ َْﻮ اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺚ ِﻟ ُﻴ ِﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ڰ َّوﻳَﺘَّ ِﺨ َﺬﻫَﺎ ﻫ ُُﺰ ًوا ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ Č
ِٕ
اور بعض لوگ ايسے بھی ہيں جو لغو باتوں کو مول ليتے ہيں ) (١کہ بےعلمی کے ساتھ لوگوں
کو ﷲ کی راه سے بہکائيں اور اسے ہنسی بنائيں ) (٢يہی وه لوگ ہيں جن کے لئے رسوا کرنے
واال عذاب ہے )(٣۔
٦۔ ١اہل سعادت جو کتاب الہی سے راه ياب اور اس کے سماع سے فيض ياب ہوتے ہيں ،ان کے
ذکر کے بعد اہل شقاوت کا بيان ہو رہا ہے۔ جو کالم الہی کے سننے سے تو اعراض کرتے ہيں۔
البتہ ساز و موسيقی ،نغمہ و سرود اور گانے وغيره خوب شوق سے سنتے اور ان ميں دلچسپی
ليتے ہيں۔ خريدنے سے مراد يہی ہے کہ آالت طرب شوق سے اپنے گھروں ميں التے اور پھر
ان سے لذت اندوز ہوتے ہيں۔ لغوالحديث سے مراد گانا بجانا ،اس کا سازوسامان اور آالت ،ساز
و موسيقی اور ہر وه چيز ہے جو انسانوں کو خير اور معروف سے غافل کر دے۔ اس ميں قصے
کہانياں ،افسانے ڈرامے ،اور جنسی اور سنسنی خيز لٹريچر ،رسالے اور بےحيائی کے پرچار
اخبارات سب ہی آجاتے ہيں اور جديد ترين ايجادات ريڈيو ،ٹی وی ،وی سی آر ،ويڈيو فلميں
وغيره بھی۔ عہد رسالت ميں بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈياں بھی اسی مقصد کے
ليے خريدی تھيں کہ وه لوگوں کا دل گانے سنا کر بہالتی رہيں تاکہ قرآن و اسالم سے وه دور
رہيں۔ اس اعتبار سے اس ميں گلو کارائيں بھی آجاتی ہيں جو آج کل فن کار ،فلمی ستاره اور
ثقافتی سفير اور پتہ نہيں کيسے کيسے مہذب خوش نما اور دل فريب ناموں سے پکاری جاتی
ہيں۔
٦۔٢ان تمام چيزوں سے يقينا انسان ﷲ کے راستے سے گمراه ہو جاتے ہيں اور دين کو مذاق کا
نشانہ بھی بناتے ہيں۔
٦۔ ٢ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے ارباب حکومت ،ادارے ،اخبارات کے
مالکان ،اہل قلم اور فيچر نگار بھی اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔
ﴩ ُﻩ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ Ċ
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ َو ٰ ّﱃ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ًﱪا َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َْﺴ َﻤ ْﻌﻬَﺎ َﰷَ َّن ِ ْ ٓﰲ ُا ُذﻧ َ ْﻴ ِﻪ َو ْﻗ ًﺮا ۚ ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
جب اس کے سامنے ہماری آيتيں تالوت کی جاتی ہيں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھير ليتا
ہے گويا اس نے سنا ہی نہيں گويا کہ اس کے دونوں کانوں ميں ڈاٹ لگے ہوئے ہيں ) (١آپ
اسے دردناک عذاب کی خبر سنا ديجئے۔
٧۔ ١يہ اس شخص کا حال ہے جو مذکوره لہو و لعب کی چيزوں ميں مگن رہتا ہے ،وه آيات
قرآنيہ اور ﷲ رسول کی باتيں سن کر بہرا بن جاتا ہے حاالنکہ وه بہرا نہيں ہوتا اور اس طرح
منہ پھير ليتا ہے گويا اس نے سنا ہی نہيں ،کيونکہ اس کے سننے سے وه ايذاء محسوس کرتا
ہے۔ اس ليے اسے کوئی فائده نہيں ہوتا ،وقرا کے معنی ہيں کانوں ميں ايسا بوجھ جو اسے سننے
سے محروم کردے۔

اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ُﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ ۙ Ď
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
بيشک جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور کام بھی نيک کئے ان کے لئے نعمتوں والی جنتيں ہيں۔
ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣﻘًّﺎ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ḍ
جہاں وه ہميشہ رہيں گے۔ ﷲ کا سچا وعده ہے (١) ،وه بہت بﮍی عزت و غلبہ واال اور کامل
حکمت واال ہے۔
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اﳼ َا ْن ﺗَ ِﻤ ْﻴﺪَ ﺑ ُ ِْﲂ َوﺑ َ َّﺚ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺎﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َز ْوجٍ َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت ِﺑﻐ ْ َِﲑ َ َﲻ ٍﺪ ﺗَ َﺮ ْوﳖَ َﺎ َو َاﻟْ ٰﻘﻰ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َر َو ِ َ
َﺧﻠَ َﻖ َّ
ﰻ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ۭ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ َّ
10
اسی نے آسمانوں کو بغير ستون کے پيدا کيا ہے تم انہيں ديکھ رہے ) (١ہو اور اس نے زمين
ميں پہاڑوں کو ڈال ديا تاکہ وه تمہيں جنبش نہ دے سکے ) (٢اور ہر طرح کے جاندار زمين ميں
پھيال ديئے ) (٣اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمين ميں ہر قسم کے نفيس جوڑے اگا
ديئے۔ )(٤
َ
١٠۔ ١ت ََروْ نھَا ،اگر َع َمد کی صفت ہو تو معنی ہونگے ايسے ستونوں کے بغير جنہيں تم ديکھ
سکو۔ يعنی آسمان کے ستون ہيں ليکن ايسے کہ تم انہيں ديکھ نہيں سکتے۔
١٠۔ ٢رواسی راسيۃ کی جمع ہے جس کے معنی ثابتۃ کے ہيں يعنی پہاڑوں کو زمين پر اس
طرح بھاری بوجھ بنا کر رکھ ديا ہے کہ جن سے زمين ثابت رہے يعنی حرکت نہ کرے۔ اسی
ليے آگے فرمايا ان تميد بکم يعنی کراھۃ ان تميد )تميل( بکم او لئال تميد يعنی اس بات کی
ناپسنديدگی سے کہ زمين تمہارے ساتھ ادھر ادھر ڈولے ،يا اس ليے کہ زمين ادھر ادھر نہ
ڈولے۔ جس طرح ساحل پر کھﮍے بحری جہازوں ميں بﮍے بﮍے لنگر ڈال ديے جاتے ہيں تاکہ
جہاز نہ ڈولے زمين کے ليے پہاڑوں کی بھی يہی حيثيت ہے۔
١٠۔٣يعنی انواع و اقسام کے جانور زمين ميں ہر طرف پھيال ديئے جنہيں انسان کھاتا بھی ہے،
سواری اور بار برداری کے لئے بھی استعمال کرتا ہے اور بطور زينت اور آرائش کے بھی
اپنے پاس رکھتا ہے۔
١٠۔ ٤زوج يہاں صنف کے معنی ميں ہے يعنی ہر قسم کے غلے اور ميوے پيدا کيے۔ ان کی
صفت کريم ان کے حسن لون اور کثرت منافع کی طرف اشاره کرتی ہے۔
ٰﮬ َﺬا َﺧﻠْ ُﻖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ َﺎ ُر ْو ِ ْﱐ َﻣﺎ َذا َﺧﻠَ َﻖ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ۭ ﺑَﻞِ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۧ 11

يہ ہے ﷲ کی مخلوق ) (١اب تم مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ
)کچھ نہيں( بلکہ يہ ظالم کھلی گمراہی ميں ہيں۔
١١۔ٰ ١ھ َذا )يہ( اشاره ہے ﷲ کی ان پيدا کرده چيزوں کی طرف جن کا گذشتہ آيات ميں ذکر ہوا۔
١١۔٢يعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور انہيں مدد کے ليے پکارتے ہو ،انہوں نے آسمان و
زمين ميں کون سی چيز پيدا کی ہے؟ کوئی ايک چيز تو بتالؤ؟ مطلب يہ ہے کہ جب ہرچيز کا
خالق صرف اور صرف ﷲ ہے ،تو عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے اس کے سوا کائنات
ميں کوئی ہستی اس الئق نہيں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسے مدد کے ليے پکارا جائے۔
اهلل ﻏَ ِ ٌّﲏ َ ِﲪ ْﻴ ٌﺪ  12
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ﻟُ ْﻘ ٰﻤ َﻦ اﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َا ِن ْاﺷ ُﻜ ْﺮ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّْﺸ ُﻜ ْﺮ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اور ہم نے يقينا ً لقمان کو حکمت دی ) (١تھی کہ تو ﷲ ٰ
تعالی کا شکر کر ) (٢ہر شکر کرنے واال
ٰ
اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے جو بھی ناشکری کرے وه جان لے کہ ﷲ تعالی بےنياز اور
تعريفوں واال ہے۔
ٰ
١٢۔ ١حضرت لقمان ،ﷲ کے نيک بندے تھے جنہيں ﷲ تعالی نے حکمت يعنی عقل فہم اور دينی
بصيرت ميں ممتاز مقام عطا فرمايا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا تمہيں يہ فہم و شعور کس طرح
حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمايا ،راست بازی ،امانت کے اختيار کرنے اور بےفائده باتوں سے
اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ايک واقعہ يہ بھی مشہور ہے
کہ يہ غالم تھے ،ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرکے اس کے سب سے بہترين دو حصے
الؤ ،چنانچہ وه زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ ايک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ
بکری ذبح کرکے اس کے سب سے بدترين حصے الؤ ،چنانچہ وه زبان اور دل نکال کر لے
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گئے ،پوچھنے پر انہوں نے بتاليا کہ زبان اور دل ،اگر صحيح ہوں تو سب سے بہتر ہيں اور
اگر يہ بگﮍ جائيں تو ان سے بدتر کوئی چيز نہيں۔ )ابن کثير(
١٢۔ ٢شکر کا مطلب ہے ،ﷲ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرماں
برداری۔
اﻟﴩكَ ﻟ َ ُﻈ ْ ٌﲅ ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ  13
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ﻟُ ْﻘ ٰﻤ ُﻦ ِﻻﺑْ ِﻨ ٖﻪ َوﻫ َُﻮ ﻳ َ ِﻌ ُﻈ ٗﻪ ﻳٰﺒُ َ َّﲏ َﻻ ﺗ ُ ْ ِ
ﴩكْ ِاب ٰ ّ ِهلل ڼ ِا َّن ِ ّ ْ
اور جب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لﮍکے سے فرمايا کہ ميرے پيارے بچے! ﷲ کے
ساتھ شريک نہ کرنا ) (١بيشک شرک بﮍا بھاری ظلم ہے۔ )(٢
١٣۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصيت يہ نقل فرمائی کہ انہوں نے اپنے
بيٹے کو شرک سے منع فرمايا ،جس سے يہ واضح ہوا کہ والدين کے لئے ضروری ہے کہ وه
اپنی اوالد کو شرک سے بچانے کی سب سے زياده کوشش کريں۔
١٣۔ ٢يہ بعض کے نزديک حضرت لقمان ہی کا قول ہے اور بعض نے اسے ﷲ کا قول قرار ديا
ہے اور اس کی تائيد ميں وه حديث پيش کی ہے جو )اَلﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َولَ ْم يَ ْلبِس ُْٓوا اِ ْي َمانَھُ ْم بِظُ ْل ٍم( 6۔
االنعام (82:کے نزول کے تعلق سے وارد ہے جس ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا تھا کہ
َظ ْي ٌم( 31۔لقمان (13:کا حوالہ ديا۔
يہاں ظلم سے مراد ظلم عظيم ہے اور آيت ) ڼ اِ ﱠن ال ﱢشرْ كَ لَظُ ْل ٌم ع ِ
مگر درحقيقت اس سے ﷲ کا قول ہونے کی نہ تائيد ہوتی ہے نہ ترديد۔
َو َو َّﺻ ْﻴﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﺑ َِﻮ ِ َادلﻳْ ِﻪ ۚ َ َﲪﻠَ ْﺘ ُﻪ ُا ُّﻣ ٗﻪ َو ْﻫﻨًﺎ ﻋَ ٰﲇ َوﻫ ٍْﻦ َّو ِﻓ ٰﺼ ُ ٗهل ِ ْﰲ ﻋَﺎ َﻣ ْ ِﲔ َا ِن ْاﺷ ُﻜ ْﺮ ِ ْﱄ َو ِﻟ َﻮ ِ َادلﻳْ َﻚ ۭ ِا َ َّﱄ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 14
ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصيحت کی ) (١ہے ،اس کی ماں نے دکھ پر دکھ
اٹھا کر ) (٢اسے حمل ميں رکھا اور اس کی دودھ چھﮍائی دو برس ميں ہے ) (٣کہ تو ميری
اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر) ،تم سب کو( ميری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
١٤۔ ١توحيد و عبادت ٰالہی کے ساتھ ہی والدين کے ساتھ حسن سلوک کی تاکيد سے اس نصيحت
کی اہميت واضح ہے۔
١٤۔ ٢اس کا مطلب ہے رحم مادر ميں بچہ جس حساب سے بﮍھتا جاتا ہے ،ماں پر بوجھ بﮍھتا
جاتا ہے جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے
ذکر سے اس طرف بھی اشاره نکلتا ہے کہ والدين کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم
رکھا جائے ،جيسا کہ حديث ميں بھی ہے۔
١٤۔ ٣اس سے معلوم ہوا کہ مدت رضاعت دو سال ہے ،اس سے زياده نہيں۔
َوا ِْن َﺟﺎ َﻫﺪٰ كَ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﺗ ُ ْﴩِكَ ِ ْﰊ َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ َ َكل ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۙﻓَ َﻼ ﺗ ُِﻄ ْﻌﻬُ َﻤﺎ َو َﺻﺎ ِﺣﳢْ ُ َﻤﺎ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓًﺎ ۡ َّواﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ َﻣ ْﻦ َاانَ َب ِا َ َّﱄ ۚ ُ َّﰒ ِا َ َّﱄ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ﻓَ ُﺎﻧ َ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 15
اور اگر وه دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈاليں کہ تو ميرے ساتھ شريک کرے جس کا تجھے
علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا ،ہاں دنيا ميں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی
راه چلنا جو ميری طرف جھکا ہو ) (١تمہارا سب کا لوٹنا ميری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے
ہو اس سے پھر ميں تمہيں خبردار کردوں گا۔
١٥۔ ١يعنی مومنين کی راه۔
١٥۔٢يعنی ميری طرف رجوع کرنے والوں کی پيروی اس ليے کرو کہ باآلخر تم سب کو ميری
ہی بارگاه ميں آنا ہے ،اور ميری ہی طرف سے ہر ايک کو اس کے اچھے يا برے عمل کی جزا
ملنی ہے۔ اگر تم ميرے راستے کی پيروی کرو گے اور مجھے ياد رکھتے ہوئے زندگی گزارو
گے تو اميد ہے کہ قيامت والے روز ميری عدالت ميں سرخرو ہو گے بصورت ديگر ميرے
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عذاب ميں گرفتار ہو گے۔ سلسلہ کالم حضرت لقمان کی وصيتوں سے متعلق تھا۔ اب آگے پھر
وہی وصيتيں بيان کی جارہی ہيں۔ جو لقمان نے اپنے بيٹے کو کی تھيں۔ درميان کی دو آيتوں ميں
ﷲ تبارک وتعالی نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکيد فرمائی۔
جس کی ايک وجہ تو يہ بيان کی گئی ہے کہ لقمان نے يہ وصيت اپنے بيٹے کو نہيں کی تھی
کيونکہ اس ميں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا۔ دوسرا يہ واضح ہو جائے کہ ﷲ کی توحيد و عبادت
کے بعد والدين کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تيسرا يہ کہ شرک اتنا بﮍا گناه ہے کہ اگر اس
کا حکم والدين بھی ديں تو ان کی بات نہيں ماننی چاہيے۔
اهلل ﻟ َ ِﻄ ْﻴ ٌﻒ َﺧﺒ ْ ٌِﲑ 16
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َا ْو ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ْاي ِت ﲠِ َﺎ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻳٰﺒُ َ َّﲏ ِاﳖَّ َﺎ ٓ ِا ْن ﺗ َُﻚ ِﻣﺜْ َﻘﺎ َل َﺣﺒَّ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ َْﺮدَلٍ ﻓَﺘَ ُﻜ ْﻦ ِ ْﰲ َﲲ َْـﺮ ٍة َا ْو ِﰲ َّ
پيارے بيٹے! اگر کوئی چيز رائی کے دانے کے برابر ہو ) (١پھر وه )بھی( خواه کسی چٹان
تعالی ضرور الئے گا ﷲ ٰ
ميں ہو يا آسمانوں ميں ہو يا زمين ميں ہو اسے ﷲ ٰ
تعالی بﮍا باريک بين
اور خبردار ہے۔
١٦۔ ١ان تک کا مرجع خطيئۃ ہو تو مطلب گناه اور ﷲ کی نافرمانی واال کام ہے۔ اور اگر اس کا
مرجع خصلۃ ہو تو مطلب اچھائی يا برائی کی خصلت ہوگا۔ مطلب يہ کہ انسان اچھا يا برا کام
کتنا بھی چھپ کر کرے ،ﷲ سے چھپا نہيں ره سکتا ،قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی اسے حاضر کر
لے گا ،يعنی اس کی جزا دے گا اچھے عمل کی اچھی جزا ،برے عمل کی بری جزا ،رائی کے
دانے کی مثال اس لئے دی کہ وه اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جس کا وزن محسوس ہوتا ہے نہ تول
ميں ترازو کے پلﮍے جھکا سکتا ہے۔ اسی طرح چٹان )آبادی سے دور جنگل ،پہاڑ ميں( مخفی
ترين جگہ ہے يہ مضمون حديث ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔ فرمايا ' اگر تم ميں سے کوئی شخص
بےسوراخ کے پتھر ميں بھی عمل کرے گا ،جس کا کوئی دروازه ہو نہ کھﮍکی ،ﷲ ٰ
تعالی اسے
لوگوں پر ظاہر فرما دے گا ،چاہے وه کيسا ہی عمل ہو ' )مسند احمد٣ ،۔ (٢٨اس ليے کہ وه
لطيف وباريک بين ہے۔ اس کا علم مخفی ترين چيز تک محيط ہے اور خبير ہے اندھيری رات
ميں چلنے والی چيونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وه باخبر ہے۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ْا ُﻣ ْﺮ ِابﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َواﻧْ َﻪ َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ْاﺻ ِ ْﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑ َ َﻚ ۭ ِا َّن ٰذ ِ َكل ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِم ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر 17ۚ
ﻳٰﺒُ َ َّﲏ َا ِﻗ ِﻢ َّ
اے ميرے پيارے بيٹے! تو نماز قائم رکھنا اچھے کاموں کی نصيحت کرتے رہنا ،برے کاموں
سے منع کيا کرنا اور جو مصيبت تم پر آئے صبر کرنا )) (١يقين مان( کہ يہ بﮍے تاکيدی کاموں
ميں سے ہے )(٢
١٧۔ ١اقامۃ صلوة ،امر بالمعروف ،نہی عن المنکر اور مصائب پر صبر کا اس لئے ذکر کيا کہ
يہ تينوں اہم ترين عبادات اور امور خير کی بنياد ہيں۔
١٧۔ ٢يعنی مذکوره باتيں ان کاموں ميں سے ہيں جن کی ﷲ ٰ
تعالی نے تاکيد فرمائی ہے اور
بندوں پر انہيں فرض قرار ديا ہے۔ يا يہ ترغيب ہے عزم و ہمت پيدا کرنے کی کيونکہ عزم و
ک کا مرجع صبر
ہمت کے بغير اطاعت مذکوره عمل ممکن نہيں۔ بعض مفسرين کے نزديک َذالِ َ
ہے۔ اس سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وصيت ہے اور اس راه ميں شدائد و
مصائب اور طعن و مالمت ناگزير ہے ،اس لئے اس کے فوراً بعد صبر کی تلقين کرکے واضح
کر ديا کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا کہ يہ عزم و ہمت کے کاموں ميں سے ہے اور اہل عزم و
ہمت کا ايک بﮍا ہتھيار ،اس کے بغير فريضہ تبليغ کی ادائيگی ممکن نہيں۔
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ُ َّ

ُــﻮ ٍر ۚ 18
َو َﻻ ﺗ َُﺼ ِ ّﻌ ْﺮ ﺧَﺪَّ كَ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َو َﻻ ﺗَ ْﻤ ِﺶ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َﻣ َﺮ ًﺣﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ ُﻣﺨْـ َﺘﺎلٍ ﻓَﺨ ْ
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لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھال ) (١اور زمين پر اکﮍ کر نہ چل ) (٢کسی تکبر کرنے والے
شيخی خورے کو ﷲ پسند نہيں فرماتا۔
١٨۔ ١يعنی تکبر نہ کر کہ لوگوں کو حقير سمجھے اور جب وه تجھ سے ہم کالم ہوں تو ان سے
منہ پھير لے۔ يا گفتگو کے وقت اپنا منہ پھيرے رکھے؛ صعر ايک بيماری ہے جو اونٹ کے سر
يا گردن ميں ہوتی ہے ،جس سے اس کی گردن مﮍ جاتی ہے ،يہاں بطور تکبر منہ پھير لينے
کے معنی ميں يہ لفظ استعمال ہوا ہے )ابن کثير(
١٨۔٢يعنی ايسی چال يا رويہ جس سے مال ودولت يا جاه و منصب يا قوت و طاقت کی وجہ سے
فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو ،يہ ﷲ کو ناپسند ہے ،اس ليے کہ انسان ايک بنده عاجز وحقير
ہے ،ﷲ ٰ
تعالی کو يہی پسند ہے کہ وه اپنی حيثيت کے مطابق عاجزی وانکساری ہی اختيار کيے
رکھے اس سے تجاوز کر کے بﮍائی کا اظہار نہ کرے کہ بﮍائی صرف ﷲ ہی کے ليے زيبا ہے
جو تمام اختيارات کا مالک اور تمام خوبيوں کا منبع ہے۔ اسی ليے حديث ميں فرمايا گيا ہے کہ
وه شخص جنت ميں نہيں جائے گا جس کے دل ميں ايک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر
ہوگا۔ جو تکبر کے طور پر اپنے کپﮍے کو گھسيٹتے ہوئے چلے ﷲ اس کی طرف قيامت والے
دن نہيں ديکھے گا۔ تاہم تکبر کا اظہار کيے بغير ﷲ کے انعامات کا ذکر يا اچھا لباس اور
خوراک وغيره کا استعمال جائز ہے۔
َوا ْﻗ ِﺼﺪْ ِ ْﰲ َﻣ ْﺸـﻴ َِﻚ َوا ْﻏﻀُ ْﺾ ِﻣ ْﻦ َﺻ ْﻮﺗِ َﻚ ۭ ِا َّن َا ْﻧ َﻜ َﺮ ْ َاﻻ ْﺻ َﻮ ِات ﻟ َ َﺼ ْﻮ ُت اﻟْ َﺤ ِﻤ ْ ِﲑ 19ۧ
اپنی رفتار ميں ميانہ روی اختيار کر ) (١اور اپنی آواز پست کر ) (٢يقينا ً آوازوں ميں سب سے
بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔
١٩۔ ١يعنی چال اتنی سست نہ ہو جيسے کوئی بيمار ہو اور نہ اتنی تيز ہو کہ شرف و وقار کے
ض ھَوْ نًا( 25۔
خالف ہو۔ اسی کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا )يَ ْم ُشوْ نَ َعلَي ْاالَرْ ِ
الفرقان (63:ﷲ کے بندے زمين پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہيں۔
١٩۔ ٢يعنی چيخ يا چال کر بات نہ کر ،اس لئے کہ زياده اونچی آواز سے بات کرنا پسنديده ہوتا
تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی ليکن ايسا نہيں ،بلکہ گدھے کی آواز سب سے
بدتر اور بری ہے۔ اس لئے حديث ميں آتا ہے کہ ' گدھے کی آواز سنو تو شيطان سے پناه مانگو
)بخاری ،کتاب بدء الخلق اور مسلم وغيره(
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َا ْﺳـ َﺒ َﻎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻧ َﻌ َﻤ ٗﻪ َﻇﺎ ِﻫ َﺮ ًة َّو َاب ِﻃﻨَ ًﺔ ۭ َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻣ ْﻦ ُّﳚَﺎ ِد ُل ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ َّو َﻻ ﻫُﺪً ى َّو َﻻ
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ْوا َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ِﰲ َّ
ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣ ِﻨ ْ ٍﲑ 20
کيا تم نہيں ديکھتے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے زمين اور آسمان کی ہرچيز کو ہمارے کام ميں لگا رکھا ہے
) (١اور تمہيں اپنی ظاہری و باطنی نعمتيں بھرپور دے رکھی ہيں ) (٢بعض لوگ ﷲ کے بارے
ميں بغير علم کے بغير ہدايت کے اور بغير روشن کتاب کے جھگﮍا کرتے ہيں )(٣۔
٢٠۔ ١تسخير کا مطلب ہے انتفاع )فائده اٹھانا( جس کو ' يہاں کام سے لگا ديا ' سے تعبير کيا گيا
ہے جيسے آسمانی مخلو ْق ،چاند ،سورج ،ستارے وغيره ہيں ،انہيں ﷲ ٰ
تعالی نے ايسے ضابطوں
کا پابند بنا ديا ہے کہ يہ انسانوں کے لئے کام کر رہے ہيں اور انسان ان سے فيض ياب ہو رہے
ہيں۔ دوسرا مطلب تسخير کا تابع بنا دينا ہے۔ چنانچہ بہت سی زمينی مخلوق کو انسان کے تابع بنا
ديا گيا ہے جنہيں انسان اپنی حسب منشا استعمال کرتا ہے جيسے زمين اور حيوانات وغيره ہيں،
گويا تسخير کا مفہوم يہ ہوا کہ آسمان و زمين کی تمام چيزيں انسانوں کے فائدے کے لئے کام
ميں لگی ہوئی ہيں ،چاہے وه انسان کے تابع اور اس کے زير اثر تصرف ہوں يا اس کے
تصرف اور تابعيت سے باال ہوں۔ )فتح القدير(
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٢٠۔ ٢ظاہری سے وه نعمتيں مراد ہيں جن کا ادراک عقل ،حواس وغيره سے ممکن ہو اور
باطنی نعمتيں وه جن کا ادراک و احساس انسان کو نہيں۔ يہ دونوں قسم کی نعمتيں اتنی ہيں کہ
انسان ان کو شمار بھی نہيں کر سکتا۔
٢٠۔ ٣يعنی اس کے باوجود لوگ ﷲ کی بابت جھگﮍتے ہيں ،کوئی اس کے وجود کے بارے ميں
کوئی اس کے ساتھ شريک گرداننے ميں اور کوئی اس کے احکام و شرائع کے بارے ميں۔
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ 21
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ اﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْﻞ ﻧَﺘ َّ ِﺒ ُﻊ َﻣﺎ َو َﺟﺪْ انَ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰا َابۗ َءانَ ۭ َا َوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ ِا ٰﱃ ﻋَ َﺬا ِب َّ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ﷲ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہيں کہ ہم
نے تو جس طريق ) (١پر اپنے باپ دادوں کو پايا ہے اسی کی تابعداری کريں گے ،اگرچہ
شيطان ان کے بﮍوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بالتا ہو۔
٢١۔ ١يعنی ان کے پاس کوئی عقلی دليل ہے ،نہ کسی ہادی کی ہدايت اور نہ کسی کتاب آسمانی
سے کوئی ثبوت ،گويا کہ لﮍتے ہيں ہاتھ ميں تلوار بھی نہيں۔
اهلل َوﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ٌﻦ ﻓَ َﻘ ِﺪ ا ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺴ َﻚ ِابﻟْ ُﻌ ْﺮ َو ِة اﻟْ ُﻮﺛْ ٰﻘﻰ ۭ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّْﺴ ِ ْﲅ َو ْ َهج ٗ ٓﻪ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر 22
اور جو )شخص( اپنے آپ کو ﷲ کے تابع کر دے ) (١اور ہو بھی نيکوکار ) (٢يقينا ً اس نے
مضبوط کﮍا تھام ليا ) (٣تمام کاموں کا انجام ﷲ کی طرف ہے۔
٢٢۔ ١يعنی صرف ﷲ کی رضا کے لئے عمل کرے اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی
شريعت کی پيروی کرے۔
٢٢۔ ٢يعنی ما مور بہ چيزوں کا اتباع اور منہيات کو ترک کرنے واال۔
٢٢۔ ٣يعنی ﷲ سے اس نے مضبوط عہد لے ليا کہ وه اس کو عذاب نہيں کرے گا۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِﺑ َﺬ ِات ا ُّﻟﺼﺪُ ْو ِر 23
َو َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ َﻼ َ ْﳛ ُ ﻧﺰ َْﻚ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ٗﻩ ۭ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﺮﺟِ ُﻌﻬ ُْﻢ ﻓَﻨُﻨَ ِﺒ ّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
کافروں کے کفر سے آپ رنجيده نہ ہوں ) (١آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے پھر ہم
ان کو بتائيں گے جو انہوں نے کيا ،بيشک ﷲ سينوں ) (٢کے بھيد ) (٣تک سے واقف ہے۔
٢٣۔ ١اس لئے کہ ايمان کی سعادت ان کے نصيب ميں ہی نہيں ہے۔ آپ کی کوشش اپنی جگہ بجا
اور آپ کی خواہش بھی قابل قدر ليکن ﷲ کی تقدير اور مشيت سب پر غالب ہے۔
٢٣۔ ٢يعنی ان کے عملوں کی جزا دے گا۔
٢٣۔ ٣پس اس پر کوئی چيز چھپی نہيں ره سکتی۔
ﻆ 24
ﻧ ُ َﻤـﺘِّ ُﻌﻬ ُْﻢ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ُ َّﰒ ﻧ َﻀْ َﻄ ُّﺮ ُ ْﱒ ِا ٰﱃ ﻋَ َﺬ ٍاب ﻏَ ِﻠ ْﻴ ٍ
ہم انہيں گو کچھ يونہی فائده دے ديں ليکن )باآلخر( ہم انہيں نہايت بيچارگی کی حالت ميں سخت
عذاب کی طرف ہنکالے جائيں گے )(١
٢٤۔ ١يعنی دنيا ميں آخر کب تک رہيں گے اور اس کی لذتوں اور نعمتوں سے کہاں تک شاد کام
ہونگے؟ يہ دنيا اور اسکی لذتيں تو چند روزه ہيں ،اس کے بعد ان کے لئے سخت عذاب ہی
عذاب ہے۔
اهلل ۭ ﻗُﻞِ اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 25
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ٰ ّ ُ
َوﻟ َ ِٕﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْﳤَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ َّ
اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ آسمان و زمين کا خالق کون ہے؟ تو ضرور جواب ديں گے کہ
ﷲ ) (١تو کہہ ديجئے کہ سب تعريفوں کے الئق ﷲ ہی ہے ) (٢ليکن ان ميں اکثر بےعلم ہيں۔
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٢٥۔ ١يعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمانوں و زمين کا خالق ﷲ ہے نہ کہ وه معبود جن کی وه
عبادت کرتے ہيں۔
٢٥۔ ٢اس لئے کہ ان کے اعتراف سے ان پر حجت قائم ہوگئی۔
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴﺪُ 26
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آسمانوں ميں اور زمين ميں جو کچھ ہے وه سب ﷲ ہی کا ہے ) (١يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بہت بﮍا بےنياز
) (٢اور سزاوار حمد ثنا ہے )(٣۔
٢٦۔ ١يعنی ان کا خالق بھی وہی ہے ،مالک بھی وہی اور مدبر و متصرف کائنات کا محتاج بھی
وہی۔
٢٦۔ ٢بےنياز ہے اپنے ماسوائے يعنی ہرچيز اس کی محتاج ہے ،وه کسی کا محتاج نہيں۔
٢٦۔ ٣اپنی تمام پيدا کرده چيزوں ميں۔ پس اس نے جو کچھ پيدا کيا اور جو احکام نازل فرمائے،
اس پر آسمان و زمين ميں سزاوار حمد و ثنا صرف اسی کی ذات ہے۔
َوﻟ َ ْﻮ َا َّن َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣ ْﻦ َﴭ ََـﺮ ٍة َا ْﻗ َﻼ ٌم َّواﻟْ َﺒ ْﺤ ُﺮ ﻳ َ ُﻤﺪُّ ٗﻩ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ َﺳـ ْﺒ َﻌ ُﺔ َا ْ ُﲝ ٍﺮ َّﻣﺎ ﻧ َ ِﻔﺪَ ْت َ ِﳇ ٰﻤ ُﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 27
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
روئے زمين کے )تمام( درختوں کے اگر قلميں ہوجائيں اور تمام سمندروں کی سياہی ہو اور ان
کے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم ﷲ کے کلمات ختم نہيں ہو سکتے ) (١بيشک ﷲ ٰ
تعالی غالب
اور باحکمت ہے۔
ٰ
ٰ
٢٧۔ ١اس ميں ﷲ تعالی کی عظمت و کبريائی ،جاللت شان ،اس کے اسمائے حسنی اور صفات
عاليہ اور اس کی عظمتوں کا بيان ہے کہ وه اتنے ہيں کہ کسی کے لئے ان کا احاطہ يا ان سے
آگاہی يا ان کی حقيقت تک پہنچنا ممکن ہی نہيں اگر ان کا شمار کرنا حيطہ تحرير ميں النا
چاہے ،تو دنيا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائيں ،سمندروں کے پانی سے بنائی ہوئی سياہی
ختم ہو جائے ،ليکن ﷲ کی معلومات ،اس کی تخليق و صنعت کے عجائبات اور عظمت و جاللت
کے مظاہر کو شمار نہيں کيا جاسکتا۔ سات سمندر بطور مبالغہ ہے ،حصر مراد نہيں )ابن کثير(
اس ليے کہ ﷲ کی آيات و کلمات کا حصر و احصاء ممکن ہی نہيں ہے۔ اسی مفہوم کی ايک آيت
سوره کہف کے آخر ميں گزر چکی ہے۔
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 28
َﻣﺎ َﺧﻠْ ُﻘ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺑ َ ْﻌﺜ ُ ُْﲂ ِا َّﻻ َﻛﻨَ ْﻔ ٍﺲ َّوا ِﺣﺪَ ٍة ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تم سب کی پيدائش اور مرنے کے بعد زنده کرنا ايسا ہی ہے جيسے ايک جی کا (١) ،بيشک ﷲ
ٰ
تعالی سننے واال ديکھنے واال ہے۔
٢٨۔ ١يعنی اس کی قدرت اتنی عظيم ہے کہ تم سب کا پيدا کرنا يا قيامت والے دن زنده کرنے يا
پيدا کرنے کی طرح ہے۔ اس لئے وه جو چاہتا ہے لفظ ُک ْن سے پلک جھپکتے ميں معرض وجود
ميں آجاتا ہے۔
اهلل ﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ِﰲ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َﲯ ََّــﺮ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ۡ ُ ٌّ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ 29
ﰻ َّ ْﳚ ِﺮ ْ ٓي ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ َّو َا َّن ٰ ّ َ
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں کھپا ديتا ہے ) (١سورج
چاند کو اسی نے فرماں بردار کر رکھا ہے کہ ہر ايک مقرره وقت تک چلتا رہے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی
ہر اس چيز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔
٢٩۔ ١يعنی رات کا کچھ حصہ لے کر دن ميں شامل کر ديتا ہے ،جس سے دن بﮍا اور رات
چھوٹی ہو جاتی ہے جيسے گرميوں ميں ہوتا ہے ،اور پھر دن کا کچھ حصہ لے کر رات ميں
شامل کر ديتا ہے ،جس سے رات بﮍی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے جيسے سرديوں ميں ہوتا ہے۔
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٢٩۔ ' ٢مقرره وقت تک ' سے مراد قيامت تک ہے يعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا
نظام ،جس کا ﷲ نے ان کو پابند کيا ہوا ہے قيامت تک يوں ہی قائم رہے گا۔ دوسرا مطلب ہے کہ
ايک متعينہ منزل تک ،يعنی ﷲ نے ان کی گردش کے ليے ايک منزل اور ايک دائره متعين کيا
ہوا ہے جہاں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے روز پھر وہاں سے شروع ہو کر پہلی منزل پر
آکر ٹھہر جاتا ہے ايک حديث سے بھی اس مفہوم کی تائيد ہوتی ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
حضرت ابو ذر رضی ﷲ عنہ سے فرمايا جانتے ہو ،يہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر رضی ﷲ
عنہ کہتے ميں نے کہا ﷲ اور کے رسول خوب جانتے ہيں فرمايا اس کی آخری منزل عرش
الہی ہے يہ وہاں جاتا ہے اور زير عرش سجده ريز ہوتا ہے پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب
سے اجازت مانگتا ہے ايک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے تو جہاں سے آيا ہے وہی لوٹ جا۔
تو وه مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جيسا کہ قرب قيامت کی
عالمات ميں آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہما فرماتے ہيں سورج رہٹ کی طرح ہے،
دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے ،جب غروب ہوجاتا ہے ،تو رات کو زمين کے نيچے
اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے يہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چاند کا معاملہ
ہے۔

اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِ ُّﲇ ْاﻟ َﻜ ِﺒ ْ ُﲑ ۧ 30
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َا َّن َﻣﺎ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ِﻪ اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ ۙ َو َا َّن ٰ ّ َ
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
يہ سب )انتظامات( اس وجہ سے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو لوگ
پکارتے ہيں سب باطل ہيں ) (١اور يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بہت بلنديوں واال اور بﮍی شان واال ہے )(٢
٣٠۔ ١يعنی يہ انتظامات يا نشانياں ،ﷲ ٰ
تعالی تمہارے لئے ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ
کائنات کا نظام چالنے واال صرف ايک ﷲ ہے ،جس کے حکم اور مشيت سے سب کچھ ہو رہا
ہے ،اور اس کے سوا سب باطل ہے يعنی کسی کے پاس کوئی بھی اختيار نہيں ہے بلکہ اس کے
محتاج ہيں کيونکہ سب اس کی مخلوق اور اس کے ماتحت ہيں ،ان ميں سے کوئی بھی ايک
ذرے کو بھی ہالنے کی قدرت نہيں رکھتا ہے )ابن کثير(
٣٠۔ ٢اس سے برتر شان واال کوئی ہے نہ اس سے بﮍا کوئی۔ اس کی عظمت شان ،علوم مرتبہ
اور بﮍائی کے سامنے ہرچيز حقير اور پست ہے۔
كل َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺖ ٰ ّ ِ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن اﻟْ ُﻔ ْ َ
اهلل ِﻟ ُ ِﲑﻳَ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ِﻪ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﲁ َﺻ َّﺒ ٍﺎر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٍر 31
کيا تم اس پر غور نہيں کرتے کہ دريا ميں کشتياں ﷲ کے فضل سے چل رہی ہيں اس لئے کہ وه
تمہيں اپنی نشانياں دکھا دے (١) ،يقينا ً اس ميں ہر ايک صبر و شکر کرنے والے ) (٢کے لئے
بہت سی نشانياں ہيں۔
٣١۔ ١يعنی سمندر ميں کشتيوں کا چلنا ،يہ بھی اس کے لطف و کرم کا ايک مظہر اور اس کی
قدرت تسخير کا ايک نمونہ ہے ،اس نے ہوا اور پانی کو ايسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر
کی سطح پر کشتياں چل سکيں،
ورنہ وه چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طغيانی سے کشتيوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔
٣١۔ ٢تکليفوں ميں صبر کرنے والے ،راحت اور خوشی ميں ﷲ کا شکر کرنے والے۔
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ِّادل ْﻳ َﻦ ڬ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َ ٰ ّﳒ ُ ْﻢ ِا َﱃ اﻟْ َ ِّﱪ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺼ ٌﺪ ۭ َو َﻣﺎ َ ْﳚــ َﺤﺪُ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ ُ ُّ
ﰻ َﺧﺘَّ ٍﺎر َﻛ ُﻔ ْﻮ ٍر 32
َوِا َذا ﻏَ ِﺸـﳱَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻮ ٌج َﰷ ُّﻟﻈﻠَﻞِ َد َﻋ ُﻮا ٰ ّ َ
اور جب سمندر پر موجيں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہيں تو وه )نہايت( خلوص کے ساتھ
اعتقاد کر کے ﷲ ٰ
تعالی( انہيں نجات دے کر
تعالی ہی کو پکارتے ہيں ) (١پھر جب وه )باری
ٰ

Page 935 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان ميں سے اعتدال پر رہتے ہيں ) (٢اور ہماری آيتوں کا
انکار صرف وہی کرتے ہيں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔ )(٣
٣٢۔ ١يعنی جب ان کی کشتياں ايسی طوفانی موجوں ميں گھر جاتی ہيں جو بادلوں اور پہاڑوں
کی طرح ہوتی ہيں اور موت کا آہنی پنجہ انہيں اپنی گرفت ميں لے لينا نظر آتا ہے تو پھر سارے
زمينی معبود ان کے ذہنوں سے نکل جاتے ہيں اور صرف ايک آسمانی ﷲ کو پکارتے ہيں جو
واقعی اور حقيقی معبود ہے
٣٢۔٢بعض نے مقتصد کے معنی بيان کيے ہيں عہد کو پورا کرنے واال ،يعنی بعض ايمان،
توحيد اور اطاعت کے اس عہد پر قائم رہتے ہيں جو موج گرداب ميں انہوں نے کيا تھا۔ ان کے
نزديک کالم ميں حذف ہے ،تقدير کالم يوں ہوگا۔ فمنھم مقتصد ومنھم کافر۔ پس بعض ان ميں سے
مومن اور بعض کافر ہوتے ہيں ،دوسرے مفسرين کے نزديک اس کے معنی اعتدال پر رہنے
واال اور يہ باب انکار سے ہوگا۔ يعنی اتنے ہولناک حاالت اور پھر وہاں رب کی اتنی عظيم آيات
کا مشاہده کرنے اور ﷲ کے اس احسان کے باوجود کہ اس نے وہاں سے نجات دی۔ انسان اب
بھی ﷲ کی مکمل عبادت و اطاعت نہيں کرتا؟ اور متوسط راستہ اختيار کرتا ہے ،جب کہ وه
حاالت ،جن سے گزر کر آيا ہے مکمل بندگی کا تقاضا کرتے ہيں۔ نہ کہ اعتدال کا۔ مگر پہال
مفہوم سياق کے زياده قريب ہے۔
٣٢۔٣ختار غدار کے معنی ميں ہے بد عہدی کرنے واال کفور ناشکری کرنے واال۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس اﺗ َّ ُﻘ ْﻮا َرﺑ َّ ُ ْﲂ َواﺧْﺸَ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻻ َ ْﳚ ِﺰ ْي َو ِ ٌادل َﻋ ْﻦ َّو َ ِدلﻩٖ ۡ َو َﻻ َﻣ ْﻮﻟُ ْﻮ ٌد ﻫ َُﻮ َﺟ ٍﺎز َﻋ ْﻦ َّو ِ ِادلﻩٖ ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ ۭ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ ٌّﻖ ﻓَ َﻼ ﺗَﻐ َُّﺮﻧ َّ ُ ُﲂ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة
۪ َو َﻻ ﻳَﻐ َُّﺮﻧ َّ ُ ْﲂ ِاب ٰ ّ ِهلل اﻟْﻐ َُﺮ ْو ُر 33
ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ
لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بيٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا
سکے گا اور نہ بيٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے واال ہوگا )) (١ياد رکھو( ﷲ کا وعده سچا
ہے )ديکھو( تمہيں دنيا کی زندگی دھوکے ميں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز )شيطان( تمہيں
دھوکے ميں ڈال دے۔
٣٣۔ ١جاز اسم فاعل ہے َج ْزی يَجْ ِزی سے ،بدلہ دينا ،مطلب يہ ہے کہ اگر باپ چاہے کہ بيٹے کو
بچانے کے لئے اپنی جان کا بدلہ ،يا بيٹا باپ کے بدلے اپنی جان بطور معاوضہ پيش کر دے ،تو
وہاں ممکن نہيں ہوگا ،ہر شخص کو اپنے کئے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ جب باپ بيٹا ايک دوسرے
کے کام نہ آسکيں گے تو ديگر رشتے داروں کی کيا حيثيت ہوگی ،اور وه کيوں کر ايک
دوسرے کو نفع پہنچا سکيں گے۔
اهلل
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ۚ َوﻳُ َ ِّﲋ ُل اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺚ ۚ َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ ِم ۭ َو َﻣﺎ ﺗَﺪْ ِر ْي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َّﻣﺎ َذا ﺗَ ْﻜ ِﺴ ُﺐ ﻏَﺪً ا ۭ َو َﻣﺎ ﺗَﺪْ ِر ْي ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ِ َاب ِ ّي َا ْر ٍض ﺗَ ُﻤ ْﻮ ُت ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻋ ْ ُﲅ َّ

ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ۧ 34
بيشک ﷲ ٰ
تعالی ہی کے پاس قيامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پيٹ ميں
جو ہے اسے جانتا ہے کوئی )بھی( نہيں جانتا کہ کل کيا )کچھ( کرے گا؟ نہ کسی کو يہ معلوم
ہے کہ کس زمين ميں مرے گا )ياد رکھو( ﷲ ٰ
تعالی پورے علم واال اور صحيح خبروں واال ہے۔
٣٤۔١حديث ميں آتا ہے کہ پانچ چيزيں مفاتيح الغيب ہيں ،جنہيں ﷲ کے سوا کوئی نہيں جانتا۔
قرب قيامت کی عالمات تو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بيان فرمائيں ہيں ليکن قيامت کے وقوع
کا يقينی علم ﷲ کے سوا کسی کو نہيں ،کسی فرشتے کو ،نہ کسی نبی مرسل کو ،بارش کا
معاملہ بھی ايسا ہی ہے آثار و عالئم سے تخمينہ تو لگايا جاتا اور لگايا جاسکتا ہے ليکن يہ بات
ہر شخص کے تجربہ و مشاہدے کا حصہ ہے کہ يہ تخمينے کبھی صحيح نکلتے ہيں اور کبھی
غلط۔ حتی کہ محکمہ موسميات کے اعالنات بھی بعض دفعہ صحيح ثابت نہيں ہوتے۔ جس سے
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صاف واضح ہے کہ بارش کا بھی يقينی علم ﷲ کے سوا کسی کو نہيں۔ رحم مادر ميں مشينی
ذرائع سے جنسيت کا ناقص اندازه تو شايد ممکن ہے کہ بچہ ہے يا بچی؟ ليکن ماں کے پيٹ ميں
نشوونما پانے واال يہ بچہ نيک بخت ہے يا بدبخت ناقص ہوگا يا کامل ،خوب رو ہوگا يا بد شکل،
کاال ہوگا يا گورا ،وغيره باتوں کا علم ﷲ کے سوا کسی کے پاس نہيں۔ انسان کل کيا کرے گا؟ وه
دين کا معاملہ ہو يا دنيا کا؟ کسی کو آنے والے کل کے بارے ميں علم نہيں کہ وه اس کی زندگی
ميں آئے گا بھی يا نہيں؟ اور اگر آئے گا تو وه اس ميں کيا کچھ کرے گا؟ موت کہاں آئے گی؟
گھر ميں يا گھر سے باہر اپنے وطن ميں يا ديار غير ميں جوانی ميں آئے گی يا بﮍھاپے ميں
اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکميل کے بعد آئے گی يا اس سے پہلے؟ کسی کو معلوم نہيں۔

سورة السجدة
)سورة السجدة ۔ سوره نمبر  ٣٢۔ تعداد آيات (٣٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے۔

اﻟ ۗ ّۗﻢ ۚ Ǻ
الف الم ميم
سُوْ َرةُ السﱠجْ َد ِة  ٣٢سورة سجده مکی ہے اس ميں تيس آيتيں اور تين رکوع ہيں
ﺗ ْ َِﲋﻳْ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۭ Ą

بال شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے )(١
حديث ميں آتا ہے کہ نبی جمعہ کے دن فجر نماز ميں الَ ﱠم السﱠجْ دَه )اور دوسری رکعت ميں( )ھَلْ
ان( )سُوْ َرة دہر( پﮍھا کرتے تھے )صحيح بخاری( اسی طرح يہ بھی سند سے
اَ ٰتی َعلَی ْ ِ
اال ْن َس ِ
ثابت ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورة الم السجده اور سوره ملک
پﮍھا کرتے تھے )ترمذی  ،٨٩٢مسند احمد أ(٣٤٠
٢۔ ١مطلب يہ ہے کہ جھوٹ ،جادو ،کہانت اور من گھﮍت قصے کہانيوں کی کتاب نہيں ہے بلکہ
رب العالمين کی طرف سے آسمانی کتاب ہدايت ہے۔
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن اﻓْ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ۚ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّـﻖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ِﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣﺎ ٓ َا ٰﺗ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ِﺬ ْﻳ ٍﺮ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﳞَ ْ َﺘﺪُ ْو َن Ǽ
کيا يہ کہتے ہيں کہ اس نے گھﮍ ليا ہے )) (١نہيں نہيں( بلکہ يہ تيرے رب ٰ
تعالی کی طرف سے
حق ہے تاکہ آپ انہيں ڈرائيں جنکے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے واال نہيں آيا ) (٢تاکہ وه
راه راست پر آجائيں۔
٣۔ ١يہ بطور توبيخ کے ہے کہ کيا رب العالمين کے نازل کرده اس کالم بالغت نظام کی بابت يہ
کہتے ہيں کہ اسے )محمد صلی ﷲ عليہ وسلم( نے گھﮍ ليا ہے؟
٣۔ ٢يہ نزول قرآن کی علت ہے۔ اس سے معلوم ہوا )جيسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی
ہے( کہ عربوں ميں نبی پہلے نبی تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت شعيب عليہ السالم کو بھی
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عربوں ميں مبعوث نبی قرار ديا ہے۔ وﷲ اعلم۔ اس اعتبار سے قوم سے مراد پھرخاص قريش
ہوں گے جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
سے پہلے نہيں آيا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘ ٰﻮي ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ۭ َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﺷَ ِﻔ ْﻴﻊ ٍ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن Ć
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
ﷲ ٰ
تعالی وه ہے جس نے آسمان و زمين اور جو کچھ ان درميان ہے سب کو چھ دن ميں پيدا کر
ديا پھر عرش پر قائم ہوا ) (١تمہارے لئے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہيں ) (٢کيا
اس پر بھی تم نصيحت حاصل نہيں کرتے )(٣۔
٤۔ ١اس کے لئے ديکھئے )اِ ﱠن َربﱠ ُك ُم ٰ ّ
ض فِ ْي ِستﱠ ِة اَي ٍﱠام ثُ ﱠم ا ْست َٰوى َعلَي
ﷲُ الﱠ ِذيْ َخلَ َ
ت َو ْاالَرْ َ
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ار يَ ْ
ت ۢ◌ بِا َ ْم ِر ٖه ۭ◌اَ َال لَهُ ْالخَ ْل ُ
ق
س َو ْالقَ َم َر َوالنﱡجُوْ َم ُم َس ﱠخ ٰر ٍ
طلُبُهٗ َحثِ ْيثًا ۙ◌ ﱠوال ﱠش ْم َ
ش يُ ْغ ِشي الﱠي َْل النﱠھَ َ
ْال َعرْ ِ
ٰ
ْ
ك ّ
ﷲُ َربﱡ ال ٰعلَ ِم ْينَ ( 7۔ االعراف (54:کا حاشيہ يہاں اس مضمون کو دہرانے سے
َو ْاالَ ْم ُر ۭ◌ تَ ٰب َر َ
ٰ
مقصد يہ معلوم ہوتا ہے کہ ﷲ تعالی کے کمال قدرت اور عجائب صنعت کے ذکر سے شايد وه
قرآن کو سنيں اور اس پر غور کريں۔
٤۔ ٢يعنی وہاں کوئی ايسا دوست نہيں ہوگا ،جو تمہاری مدد کر سکے اور تم سے ﷲ کے عذاب
کو ٹال دے ،نہ وہاں کوئی سفارشی ہی ايسا ہوگا جو تمہاری سفارش کر سکے۔
٤۔ ٣يعنی اے غير ﷲ کے پجاريو اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والو! کيا پھر تم نصيحت
حاصل نہيں کرتے؟
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض ُ َّﰒ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُج ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ ٍم َﰷ َن ِﻣ ْﻘﺪَ ُار ٗﻩٓ َاﻟْ َﻒ َﺳـﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ُﻌ ُّﺪ ْو َن Ĉ
ﻳُﺪَ ﺑّ ُِﺮ ْ َاﻻ ْﻣ َﺮ ِﻣ َﻦ َّ
وه آسمان سے لے کر زمين تک )ہر( کام کی تدبير کرتا ہے ) (١پھر )وه کام( ايک ايسے دن ميں
اس کی طرف چﮍھ جاتا ہے جس کا اندازه تمہاری گنتی کے ايک ہزار سال کے برابر ہے۔ )(٢
٥۔ ١آسمان سے ،جہاں ﷲ کا عرش اور لوح محفوظ ہے ،ﷲ ٰ
تعالی زمين پر احکام نازل فرماتا
ہے يعنی تدبير کرتا اور زمين پر ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ جيسے موت اور زندگی ،صحت اور
مرض ،عطا اور منع ،غنا اور فقر ،جنگ اور صلح ،عزت اور ذلت ،وغيره ،ﷲ ٰ
تعالی عرش کے
اوپر سے اپنی تقدير کے مطابق يہ تدبيريں اور تصرفات کرتا ہے۔
٥۔٢يعنی پھر اس کی يہ تدبير يا امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے ايک ہی دن ميں جسے فرشتے
لے کر جاتے ہيں اور صعود کا يا آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غير فرشتہ ہزار سال ميں طے
کرے۔ يا اس سے قيامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال ﷲ کی بارگاه ميں
پيش ہوں گے۔ اس يوم کی تعيين و تفسير ميں مفسرين کے درميان بہت اختالف ہے امام شوکانی
نے  ١٦،١۵اقوال اس ضمن ميں ذکر کيے ہيں اس ليے حضرت ابن عباس نے اس کے بارے
ميں توقف کو پسند فرمايا اور اس کی حقيقت کو ﷲ کے سپرد کر ديا ہے۔ صاحب ايسر التفاسير
لکھتے ہيں کہ قرآن ميں يہ تين مقامات پر آيا ہے اور تينوں جگہ الگ الگ دن مراد ہے۔) َو َكاَي ْﱢن
ﱢم ْن قَرْ يَ ٍة اَ ْملَ ْي ُ
ص ْيرُ( 22۔ الحج (48:ميں يوم کا لفظ عبارت
ت لَھَا َو ِھ َى ظَالِ َمةٌ ثُ ﱠم اَخ َْذتُھَا ۚ◌ َواِلَ ﱠي ْال َم ِ
ہے اس زمانہ اور مدت سے جو ﷲ کے ہاں اور سوره معارج ميں جہاں يوم کی مقدار پچاس
ہزار سال بتالئی گئی ہے يوم حساب مراد ہے اور اس مقام زير بحث ميں يوم سے مراد دنيا کا
آخری دن ہے جب دنيا کے تمام معامالت فنا ہو کر ﷲ کی طرف لوٹ جائيں گے۔

ٰذ ِ َكل ﻋ ِ ُٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۙ Č
يہی ہے چھپے کھلے کا جاننے واال ،زبردست غالب بہت ہی مہربان۔
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َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﺣ َﺴ َﻦ ُ َّ
ﳾ ٍء َﺧﻠَ َﻘ ٗﻪ َوﺑَﺪَ َا َﺧﻠْ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ِﺎن ِﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ ۚ Ċ

ﰻ َْ
جس نے نہايت خوب بنائی جو چيز بھی بنائی ) (١اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی )(٢۔
٧۔ ١يعنی جو چيز بھی ﷲ ٰ
تعالی نے بنائی ہے ،وه چوں کہ اس کی حکمت و مصلحت کا اعتدال
ہے ،اس لئے اس ميں اپنا ايک حسن اور انفراديت ہے۔ يوں اس کی بنائی ہوئی ہرچيز حسين ہے
اور بعض نے اَ حْ َسنَ کے معنی اَ ْت ُکنَ و اَحْ َک َم کے کئے ہيں ،يعنی ہرچيز مضبوط اور پختہ بنائی۔
بعض نے اسے اَ ْلھَ َم کے مفہوم ميں ليا يعنی ہر مخلوق کو ان چيزوں کا الہام کر ديا جس کی وه
محتاج ہے۔
٧۔٢يعنی انسان اول آدم عليہ السالم کو مٹی سے بنايا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا اور اس کی
زوجہ حضرت حوا کو آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے پيدا کر ديا جيسا کہ احاديث سے معلوم
ہوتا ہے۔
ُ َّﰒ َﺟ َﻌ َﻞ ﻧ َ ْﺴ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ُﺳ ٰﻠ َ ٍةل ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣﺎۗ ٍء َّﻣﻬ ْ ٍِﲔ Ďۚ
پھر اس کی نسل ايک بےوقعت پانی کے نچوڑ سے چالئی )(١
۔ ١يعنی منی کے قطرے سے ،مطلب يہ ہے کہ ايک انسانی جوڑا بنانے کے بعد ،اس کی نسل
کے لئے ہم نے يہ طريقہ مقرر کر ديا کہ مرد اور عورت آپس ميں نکاح کريں ،ان کے جنسی
مالپ سے جو قطره آب ،عورت کے رحم ميں جائے گا ،اس سے ہم ايک انسانی پيکر تراش کر
باہر بھيجتے رہيں گے۔
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ َﺎر َو ْ َاﻻ ْﻓـﺪَ َة ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن Ḍ
ُ َّﰒ َﺳ ٰ ّﻮﯨ ُﻪ َوﻧ َ َﻔﺦَ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ُّر ْو ِﺣ ٖﻪ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ َّ
ِٕ
جسے ٹھيک ٹھاک کر کے اس ميں اس نے روح پھونکی ) (١اسی نے تمہارے کان آنکھيں اور
دل بنائے )) (٢اس پر بھی( تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو )(٢
٩۔ ١يعنی اس بچے کی ماں کے پيٹ ميں نشو و نما کرتے ،اس کے اعضا بناتے ،سنوارتے ہيں
اور پھر اس ميں روح پھونکتے ہيں۔
٩۔ ٢يعنی ساری چيزيں پيدا کيں تاکہ وه اپنی تخليق کی تکميل کر دے ،پس تم سننے والی بات کو
سن سکو ديکھنے والی چيز کو ديکھ سکو اور ہر عقل و فہم ميں آنے والی بات کو سمجھ سکو۔
٩۔ ٣يعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وه ﷲ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا
ہے يا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہيں۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء ِا َذا ﺿَ ﻠَﻠْﻨَﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َء ِاانَّ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ َﺧﻠْ ٍﻖ َﺟ ِﺪﻳْ ٍﺪ ڛ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ِﺑ ِﻠ َﻘﺎۗ ِٔي َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن  10
اور انہوں نے کہا کيا جب ہم زمين ميں رل مل جائيں گے ) (١کيا پھر نئی پيدائش ميں آجائيں
گے؟ بلکہ )بات يہ ہے( کہ وه لوگ اپنے پروردگار کی مالقات کے منکر ہيں۔
١٠۔ ١جب کسی چيز پر کوئی دوسری چيز غالب آجائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائيں تو
ض کے معنی ہوں کے کہ جب
اس کو ضاللت )گم ہو جانے( سے تعبير کرتے ہيں َ
ضلَلُنَا فِ ْی ْاالَرْ ِ
مٹی ميں مل کر ہمارا وجود زمين ميں غائب ہو جائے گا۔
ُﻗ ْﻞ ﻳ َ َﺘ َﻮ ٰﻓ ّ ُ ْ
ﯩﲂ َّﻣ َ ُ
كل اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت َّ ِاذل ْي ُو ِ ّ َ
ﰻ ِﺑ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ِا ٰﱃ َ ﺑرّ ُ ِْﲂ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 11

کہہ ديجئے! کہ تمہيں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کيا گيا ہے ) (١پھر تم سب
اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
١١۔ ١يعنی اس کی ڈيوٹی ہی يہ ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آجائے تو وه آکر روح قبض
کر لے۔
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ﴫانَ َو َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ﻓَ ْﺎرﺟِ ْﻌﻨَﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ْﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ِاانَّ ُﻣ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن  12
َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮي ِا ِذ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن انَ ِﻛ ُﺴ ْﻮا ُر ُء ْو ِﺳﻬ ِْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َاﺑْ َ ْ
کاش کہ آپ ديکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب ٰ
تعالی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں
) (١گے ،کہيں گے اے ہمارے رب! ہم نے ديکھ ليا اور سن ليا اب ) (٢تو ہميں واپس لوٹا دے ہم
نيک اعمال کريں گے ہم يقين کرنے والے ہيں )(٣۔
١٢۔ ١يعنی اپنے کفر و شرک اور معصيت کی وجہ سے مارے ندامت کے۔
١٢۔ ٢يعنی جس کو جھٹاليا کرتے تھے ،اسے ديکھ ليا ،جس کا انکار کرتے تھے ،اسے سن ليا۔
يا تيری وعيدوں کی سچائی کو ديکھ ليا اور پيغمبروں کی تصديق کو سن ليا ،ليکن اس وقت کا
ديکھنا ،سننا ان کے کچھ کام نہيں آئے گا۔
١٢۔ ٣ليکن اب يقين کيا تو کس کام کا؟ اب تو ﷲ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا جسے بھگتنا ہوگا۔
َوﻟ َ ْﻮ ِﺷﺌْﻨَﺎ َ ٰﻻﺗَﻴْﻨَﺎ ُ َّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﻫُﺪٰ َﺎ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﺣ َّﻖ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ِﻣ ِ ّ ْﲏ َ َﻻ ْﻣﻠَ َ َّﱧ َ َهجﲌَّ َ ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ﻨَّ ِﺔ َواﻟﻨَّ ِﺎس َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ 13
اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدايت نصيب ) (١فرما ديتے ،ليکن ميری بات بالکل حق ہو چکی
ہے کہ ميں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دونگا )(٢۔
١٣۔ ١يعنی دنيا ميں ،ليکن يہ ہدايت جبری ہوتی ،جس ميں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔
١٣۔ ٢يعنی انسانوں کی دو قسموں ميں سے جو جہنم ميں جانے والے ہيں ،ان سے جہنم کو
بھرنے والی ميری بات سچ ثابت ہوگی۔
اب اﻟْﺨ ْ ُِدل ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 14
ﻓَ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ﻧ َ ِﺴﻴ ُ ْْﱲ ِﻟ َﻘﺎ ۗ َء ﻳ َ ْﻮ ِﻣ ُ ْﲂ ٰﮬ َﺬا ۚ ِاانَّ ﻧ َ ِﺴﻴْﻨ ُ ْٰﲂ َو ُذ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ َ
چکھو ہم نے بھی تمہيں بھال ديا
اب تم اپنے اس دن کی مالقات کے فراموش کر دينے کا مزه
ِ
) (١اور اپنے کئے ہوئے اعمال )کی شامت( سے ہميشہ عذاب کا مزه چکھو۔
١٤۔ ١يعنی جس طرح تم ہميں دنيا ميں بھالئے رہے ،آج ہم بھی تم سے ايسا ہی معاملہ کريں گے
ورنہ ظاہر بات ہے کہ ﷲ تو بھولنے واال نہيں ہے۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُﺆْ ِﻣ ُﻦ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ُذ ِّﻛ ُﺮ ْوا ﲠِ َﺎ ﺧ َُّﺮ ْوا ُﲭَّﺪً ا َّو َﺳـ َّﺒ ُﺤ ْﻮا ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َر ِ ّﲠ ِْﻢ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن 15۞}اﻟﺴﺠﺪە{
ہماری آياتوں پر وہی ايمان التے ہيں ) (١جنہيں جب کبھی ان سے نصيحت کی جاتی ہے تو وه
سجدے ميں گر پﮍتے ہيں ) (٢اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبيح پﮍھتے ہيں )(٣
اور تکبر نہيں کرتے )(٤۔
١٥۔ ١يعنی تصديق کرتے اور ان سے فائده اٹھاتے ہيں۔
١٥۔ ٢يعنی ﷲ کی آيات کی تعظيم اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔
١٥۔ ٣يعنی رب کو ان چيزوں سے پاک قرار ديتے ہيں جو اس کی شان کے الئق نہيں ہيں اور
اس کے ساتھ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد کرتے ہيں جن ميں سے سب سے بﮍی اور کامل
نعمت ايمان کی ہدايت ہے۔ يعنی وه اپنے سجدوں ميںُ ،س ْب َحانَ ٰ ّ
ﷲِ َو بِ َح ْم ِد ٖهُ ،سب َْحانَ َربﱢ َی ْاالَ ٰع ٰلی َو
بَ َح ْم ِد ٖه وغيره کلمات پﮍھتے ہيں۔
١٥۔٤يعنی اطاعت وانقياد کا راستہ اختيار کرتے ہيں۔ جاہلوں اور کافروں کی طرح تکبر نہيں
کرتے۔ اس ليے کہ ﷲ کی عبادت سے تکبر کرنا ،جہنم ميں جانے کا سبب ہے۔ اس ليے اہل
ايمان کا معاملہ ان کے برعکس ہوتا ہے وه ﷲ کے سامنے ہر وقت عاجزی ذلت ومسکينی اور
خشوع و خضوع کا اظہار کرتے ہيں۔
ﺗَـ َﺘ َﺠ ٰﺎﰱ ُﺟﻨُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤﻀَ ﺎﺟِ ﻊ ِ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ﺧ َْﻮﻓًﺎ َّو َﻃ َﻤ ًﻌﺎ ۡ َّو ِﻣـ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن
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ان کی کروٹيں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہيں ) (١اپنے رب کے خوف اور اميد کے ساتھ
پکارتے ہيں ) (٢اور جو کچھ ہم نے انہيں دے رکھا ہے وه خرچ کرتے ہيں )(٣
١٦۔ ١يعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل )تہجد( پﮍھتے توبہ استغفار ،تسبيح تحميد اور دعا الحاح و
زاری کرتے ہيں۔
١٦۔ ٢يعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی اميد بھی رکھتے ہيں اور اس کے عتاب و
غضب اور مؤاخذه و عذاب سے ڈرتے بھی ہيں۔ محض اميد ہی اميد نہيں رکھتے کہ عمل سے
بےپرواه ہو جائيں جيسے بےعمل اور بدعمل لوگوں کا شيوه ہے اور نہ عذاب کا اتنا خوف
طاری کر ليتے ہيں کہ ﷲ کی رحمت سے ہی مايوس ہو جائيں کہ يہ مايوسی بھی کفر وضاللت
ہے۔
ٰ
)زکوة( اور عام صدقہ و خيرات دونوں شامل ہيں ،اہل ايمان
١٦۔٣يعنی انفاق ميں صدقات واجبہ
دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہيں۔
ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ َ ُﲅ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َّﻣﺎ ٓ ُا ْﺧ ِﻔ َﻲ ﻟَﻬُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ُﻗ َّﺮ ِة َا ْﻋ ُ ٍﲔ ۚ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 17
کوئی نفس نہيں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشيده کر رکھی ہے
) (١جو کچھ کرتے تھے يہ اس کا بدلہ ہے )(٢
١٧۔ ١نفس نکره ہے جو عموم کا فائده ديتا ہے يعنی ﷲ کے سوا کوئی نہيں جانتا ان نعمتوں کو
جو اس نے مذکوره اہل ايمان کے ليے چھپا کر رکھی ہيں جن سے ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہو
جائيں گی۔ اس کی تفسير ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ حديث قدسی بيان فرمائی کہ ﷲ
ٰ
تعالی فرماتا ہے ميں نے اپنے نيک بندوں کے ليے وه وه چيزيں تيار کر رکھی ہيں جو کسی
آنکھ نے نہيں ديکھيں کسی کان نے ان کو سنا نہيں نہ کسی انسان کے وہم و گمان ميں ان کا گزر
ہوا۔
١٧۔ ٢اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ کی رحمت کا مستحق بننے کے لئے اعمال صالحہ کا اہتمام
ضروری ہے۔

َاﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َﳈَ ْﻦ َﰷ َن ﻓَ ِﺎﺳ ًﻘﺎ ڼ َﻻ ﻳ َْﺴـ َﺘ ٗﻮ َن ۬ 18
کيا جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ ) (١يہ برابر نہيں ہو سکتے۔
١٨۔ ١يہ استفہام انکاری ہے يعنی ﷲ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہيں ہيں بلکہ ان کے درميان
بﮍا فرق و تفاوت ہوگا مومن ﷲ کے مہمان ہوں گے۔ اور اعزاز و کرام کے مستحق اور فاسق و
کافر تعزير و عقوبت کی بيﮍيوں ميں جکﮍے ہوئے جہنم کی آگ ميں جھلسيں گے۔ اس مضمون
ت اَ ْن نﱠجْ َعلَھُ ْم
کو دوسرے مقامات پر بھی بيان کيا گيا ہے۔ مثالً )اَ ْم َح ِس َ
ب الﱠ ِذ ْينَ اجْ تَ َرحُوا ال ﱠسي ٰﱢا ِ
َكالﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َو َع ِملُوا ال ٰ ّ
ت ۙ◌ َس َوا ۗ◌ ًء ﱠمحْ يَاھُ ْم َو َم َماتُھُ ْم ۭ◌ َسا ۗ◌ َء َما يَحْ ُك ُموْ نَ ( 45۔ الجاثيہ) (21:اَ ْم
صلِ ٰح ِ
نَجْ َع ُل الﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا َو َع ِملُوا ٰ
ﱠار( 38۔ص(28:
الصّ لِ ٰح ِ
ض ۡ◌ اَ ْم نَجْ َع ُل ْال ُمتﱠقِ ْينَ َك ْالفُج ِ
ت َك ْال ُم ْف ِس ِد ْينَ فِي ْاالَرْ ِ
َ
)ال يَ ْست َِو ْٓ
ار َواَصْ ٰحبُ ْال َجنﱠ ِة ۭ◌ اَصْ ٰحبُ ْال َجنﱠ ِة ھُ ُم ْالفَا ۗ◌ ِٕٮ ُزوْ نَ ( 59۔ الحشر (20:وغيره۔
ي اَصْ ٰحبُ النﱠ ِ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَﻠَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨّ ُﺖ اﻟْ َﻤ ْﺎ ٰوي ۡ ﻧُ ُﺰ ًﻻ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 19
َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
جن لوگوں نے ايمان قبول کيا اور نيک اعمال بھی کيے ان کے لئے ہميشگی والی جنتيں ہيں،
مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وه کرتے تھے۔
َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻓَ َﺴ ُﻘ ْﻮا ﻓَ َﻤ ْﺎ ٰو ُ ُﻢ اﻟﻨَّ ُﺎر ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ ٓ َا َراد ُْوٓا َا ْن َّ ْﳜ ُـﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ٓ ُا ِﻋ ْﻴﺪُ ْوا ِﻓﳱْ َﺎ َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ُذ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ َاب اﻟﻨَّ ِﺎر َّ ِاذل ْي ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن 20
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ليکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانا دوزخ ہے ،جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہيں
گے اسی ميں لوٹا ديئے جائيں گے ) (١اور کہہ ديا جائيگا کہ ) (٢اپنے جھٹالنے کے بدلے آگ
کا عذاب چکھو۔
۔  ١يعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہيں گے تو فرشتے
پھر جہنم کی گہرائيں ميں دھکيل ديں گے۔
٢٠۔ ٢يہ فرشتے کہيں گے يا ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ندا آئے گی ،بہرحال اس ميں مکذبين کی
ذلت و رسوائی کا جو سامان ہے وه چھپا ہوا نہيں۔
َوﻟ َ ُﻨ ِﺬﻳْـ َﻘﳯَّ ُ ْﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ْ َاﻻد ْٰﱏ د ُْو َن اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ْ َاﻻ ْﻛ َ ِﱪ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 21
باليقين ہم انہيں قريب کے چھوٹے سے بعض عذاب ) (١اس بﮍے عذاب کے سوا چکھائيں گے
تاکہ وه لوٹ آئيں )(٢
٢١ا۔ ١عذاب ادنی )چھوٹے سے يا قريب کے بعض عذاب( سے دنيا کا عذاب يا دنيا کی مصيبتيں
اور بيمارياں وغيره مراد ہيں۔ بعض کے نزديک وه قتل اس سے مراد ہے ،جس سے جنگ بدر
ميں کافر دوچار ہوئے يا وه قحط سالی ہے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی۔ امام شوکانی
فرماتے ہيں۔ تمام صورتيں ہی اس ميں شامل ہوسکتی ہيں۔
٢١ا۔٢يہ آخرت کے بﮍے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھيجنے کی علت ہے کہ شايد وه کفر و
شرک اور معصيت سے باز آجائيں۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ْﻦ ُذ ِّﻛ َﺮ ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ُ َّﰒ َاﻋ َْﺮ َض َﻋﳯْ َﺎ ۭ ِاانَّ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ُﻣﻨْ َﺘ ِﻘ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 22

اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہے جسے ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں سے وعظ کيا گيا پھر بھی اس نے ان
سے منہ پھير ليا )) (١يقين مانو( کہ ہم بھی گناه گار سے انتقام لينے والے ہيں۔
٢٢۔ ١يعنی ﷲ کی آيتيں سن کر جو ايمان و اطاعت کی موجب ہيں ،جو شخص ان سے اعراض
کرتا ہے ،اس سے بﮍا ظالم کون ہے؟ يعنی سب سے بﮍا ظالم ہے۔

ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۚ 23
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ِ ْﰲ ِﻣ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ِﻟّـ َﻘﺎۗﯨ ٖﻪ َو َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻫُﺪً ى ِﻟ ّ َﺒ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ِٕ
موسی کو کتاب دی ،پس آپ کو ہرگز اس کی مالقات ميں شک نہ کرنا ) (١چاہيے
بيشک ہم نے
ٰ
اور ہم نے اسے ) (٢بنی اسرائيل کی ہدايت کا ذريعہ بنايا۔
٢٣۔ ١کہا جاتا ہے کہ اشاره ہے اس مالقات کی طرف جو معراج کی رات نبی اور حضرت
موسی عليہ السالم نے نمازوں ميں
موسی عليہ السالم کے درميان ہوئی ،جس ميں حضرت
ٰ
ٰ
تخفيف کرانے کا مشوره ديا تھاـ
موسی عليہ السالم۔
حضرت
خود
يا
ہے
)تورات(
٢٣۔ ' ٢اس ' سے مراد کتاب
ٰ
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َاﯨ َّﻤ ًﺔ ﳞَّ ْﺪُ ْو َن ِ َاب ْﻣ ِﺮانَ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺻ َ ُﱪ ْوا ڜ َو َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن 24
ِٕ
اور جب ان لوگوں نے صبر کيا تو ہم نے ان ميں سے ايسے پيشوا بنائے جو ہمارے حکم سے
لوگوں کو ہدايت کرتے تھے ،اور وه ہماری آيتوں پر يقين رکھتے تھے )(١
٢٤۔ ١اس آيت سے صبر کی فضيلت واضح ہے ،صبر کا مطلب ﷲ کے اوامر کے بجا النے اور
ﷲ کے رسولوں کی تصديق اور ان کے پيروی ميں جو تکليفيں آئيں ،انہيں خنده پيشانی سے
جھيلنا ،ﷲ نے فرمايا ،ان کے صبر کرنے اور آيات ٰالہی پر يقين رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان
کو دينی امامت اور پيشوائی کے منصب پر فائز کيا۔ ليکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبديل
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و تحريف کا ارتکاب شروع کر ديا ،تو ان سے يہ مقام سلب کر ليا گيا ،چنانچہ اس کے بعد ان
کے دل سخت ہوگئے ،پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ اعتقاد صحيح۔
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ ﻳ َ ْﻔ ِﺼ ُﻞ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 25
آپ کا رب ان )سب( کے درمياں ان )تمام )باتوں کا فيصلہ قيامت( کے دن کرے گا جن ميں وه
اختالف کر رہے ہيں )(١
ً
٢٥۔ ١اس سے وه اختالف مراد ہے جو اہل کتاب ميں باہم برپا تھا ،ضمنا وه اختالف بھی آجاتے
ہيں۔ جو اہل ايمان کفر ،اہل حق اور اہل باطل کے درميان دنيا ميں رہے اور ہيں دنيا ميں تو ہر
گروه اپنے دالئل پر مطمئن اور اپنی ڈگر پر قائم رہے۔ اس لئے ان اختالفات کا فيصلہ قيامت
والے دن ﷲ ٰ
تعالی ہی فرمائے گا۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ اہل حق کو جنت ميں اور اہل کفر و
باطل کو جہنم ميں داخل فرمائے گا۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﳞَ ْ ِﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن ﻳ َ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﻣ ٰﺴ ِﻜﳯِ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ۭ َاﻓَ َﻼ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 26
کيا اس بات نے بھی انہيں کوئی ہدايت نہيں دی کہ ہم نے پہلے بہت سی امتوں کو ہالک کر ديا
جن کے مکانوں ميں يہ چل پھر رہے ہيں ) (١اس ميں تو بﮍی بﮍی نشانياں ہيں ،کيا پھر بھی يہ
نہيں سنتے؟
٢٦۔ ١يعنی پچھلی امتيں جو جھٹالنے اور عدم ايمان کی وجہ سے ہالک ہوئيں ،کيا يہ نہيں
ديکھتے کہ آج ان کا وجود دنيا ميں نہيں ،البتہ ان کے مکانات ہيں جن کے يہ وارث بنے ہوئے
ہيں۔ مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ تمہارا حشر بھی يہی ہو سکتا ہے ،اگر ايمان نہ
الئے۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َاانَّ ﻧ َ ُﺴ ْﻮ ُق اﻟْ َﻤﺎۗ َء ِا َﱃ ْ َاﻻ ْر ِض اﻟْ ُﺠ ُﺮ ِز ﻓَﻨُ ْﺨ ِﺮ ُج ِﺑ ٖﻪ َز ْرﻋًﺎ اتَ ْ ُ ُ
ﴫ ْو َن 27
ﰻ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َاﻧْ َﻌﺎ ُﻣﻬ ُْﻢ َو َاﻧْ ُﻔ ُﺴﻬ ُْﻢ ۭ َاﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
کيا يہ نہيں ديکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمين کی طرف بہا کر لے جاتے ہيں پھر اس سے ہم
کھيتياں نکالتے ہيں جسے ان کے چوپائے اور يہ خود کھاتے ہيں ) (١کيا پھر بھی يہ نہيں
ديکھتے ـ۔
ٰ
٢٧۔ ١پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں نالوں اور واديوں کا پانی ہے ،جسے ﷲ تعالی
بنجر زمين کے عالقوں کی طرف بہا کر لے جاتا ہے اس سے پيداوار ہوتی ہے جو انسان
کھاتے ہيں اور جو بھوسا چاره ہوتا ہے وه جانور کھاتے ہيں اس سے مراد کوئی خاص زمين يا
عالقہ مراد نہيں ہے بلکہ عام ہے۔ جر ہر بےآباد ،بنجر اور چٹيل زمين کو شامل ہے۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ٰﮬ َﺬا اﻟْ َﻔ ْﺘ ُﺢ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 28
اور کہتے ہيں کہ يہ فيصلہ کب ہوگا ،اگر تم سچے ہو تو بتالؤ۔
٢٨۔١اس فيصلے )فتح( سے مراد ﷲ ٰ
تعالی کا وه عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم تيرے ﷲ کی مدد کب
آئے گی؟ جس سے تو ہميں ڈراتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ہم ديکھ رہے ہيں کہ تجھ پر ايمان النے
والے چھپے پھرتے ہيں۔
ُﻗ ْﻞ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُ ْﻨ َﻈ ُﺮ ْو َن 29
جواب دے دو کہ فيصلے والے دن ايمان النا بے ايمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہيں
ڈھيل دی جائے گی )(١۔
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٢٩۔ ١يوم الفتح سے مراد آخرت کا فيصلے کا دن ،جہاں ايمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے
گی۔ فتح مکہ کے دن مراد نہيں ہے کيونکہ اس دن طلقاء کا اسالم قبول کر ليا تھا ،جن کی تعداد
تقريبا ً دو ہزار تھی )ابن کثير( طلقاء سے مراد وه اہل مکہ ہيں جن کو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فتح مکہ والے دن سزا و تعزير کے بجائے معاف فرما ديا تھا اور يہ کہہ کر آزاد کر ديا تھا
کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کاروائيوں کا بدلہ نہيں ليا جائے گا۔ چنانچہ ان کی اکثريت
مسلمان ہو گئی تھی۔
ﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮ ْض َﻋﳯْ ُ ْﻢ َواﻧْ َﺘ ِﻈ ْﺮ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣﻨْ َﺘ ِﻈ ُﺮ ْو َن 30ۧ
اب آپ ان کا خيال چھوڑ ديں ) (١اور منتظر رہيں ) (٢يہ بھی منتظر رہيں )(٣۔
٣٠۔ ١يعنی ان مشرکين سے اعراض کرليں اور تبليغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے جاری
رکھيں ،جو وحی آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے ،اس کی پيروی کريں۔ جس طرح دوسرے
مقام پر فرمايا "اتبع ما اوحی اليک من ربک ال الہ اال ہو واعرض عن المشرکين" آپ خود اس
طريقت پر چلتے ہيں رہيے جس کی وحی آپ کے رب ٰ
تعالی کی طرف سے آپ کے پاس آئی
ہے ﷲ کے سوا کوئی عبادت کے الئق نہيں اور مشرکين کی طرف خيال نہ کيجئے۔
٣٠۔ ٢يعنی ﷲ کے وعدے کا کہ کب پورا ہوتا ہے اور تيرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا
ہے؟ يقينا وه پورا ہو کر رہے گا۔
٣٠۔ ٣يعنی کافر منتظر ہيں کہ شايد يہ پيغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت
ختم ہو جائے۔ ليکن دنيا نے ديکھ ليا کہ ﷲ نے اپنے نبی کے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو پورا
فرمايا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذليل خوار کيا يا ان کو آپ کا غالم بنايا ديا۔

سورة األحزاب
)سورة األحزاب ۔ سوره نمبر  ٣٣۔ تعداد آيات (٧٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ب  ٣٣يہ سورت مدنی ہے اسميں ) (٧٣آيات اور ) (٩رکوع ہيں
سُوْ َرةُ اَ ْالَحْ َزا ِ
اهلل َﰷ َن ﻋَ ِﻠ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ Ǻ

اهلل َو َﻻ ﺗ ُِﻄـﻊ ِ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ اﺗ َِّﻖ ٰ ّ َ
تعالی سے ڈرتے رہنا ) (١اور کافروں اور منافقوں کی باتوں ميں نہ آجانا ﷲ ٰ
اے نبی! ﷲ ٰ
تعالی
بﮍے علم واال اور بﮍی حکمت واال ہے )(٢۔
ٰ
تقوی پر مداومت اور تبليغ و دعوت ميں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبيب کہتے
٢۔ ١آيت ميں
ٰ
تقوی کا مطلب ہے کہ ﷲ کی اطاعت ﷲ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے اور ﷲ سے
ہيں،
ثواب کی اميد رکھے اور ﷲ کی معصيت ﷲ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے ،ﷲ
کے عذاب سے ڈرتے ہوئے )ابن کثير(
٢۔ ٢پس وہی اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لئے نتائج کو وہی جانتا
ہے اور اپنے اقوال و افعال ميں وه حکيم ہے
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اهلل َﰷ َن ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ًِﲑا Ąۙ
َّواﺗ َّ ِﺒ ْﻊ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے ) (١اس کی تابعداری
کريں )يقين مانو( کہ ﷲ تمہارے ہر ايک عمل سے باخبر ہے )(٢۔
٢۔ ١يعنی قرآن کی اور احاديث کی بھی ،اس لئے کہ احاديث کے الفاظ گو نبی کی زبان مبارک
سے نکلے ہوئے ہيں۔ ليکن ان کے معانی و مفہوم من جانب ﷲ ہی ہيں۔ اس لئے ان کو وحی خفی
کہا يا وحی غير متلو کہا جاتا ہے۔
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َّوﺗ ََﻮ َّ ْ
اهلل ۭ َو َﻛ ٰﻔﻲ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ Ǽ
آپ ﷲ ہی پر توکل رکھيں (١) ،وه کار سازی کے لئے کافی ہے )(٢۔
٣۔ ١اپنے تمام معامالت اور احوال ميں۔
٣۔ ٢ان لوگوں کے لئے جو اس پر بھروسہ رکھتے ،اور اس کی طرف رجوع کرتے ہيں۔
اهلل ﻳَـ ُﻘ ْﻮ ُل
اهلل ِﻟ َﺮ ُﺟﻞٍ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَﻠْ َﺒ ْ ِﲔ ِ ْﰲ َﺟ ْﻮ ِﻓ ٖﻪ ۚ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ َا َزْوا َﺟ ُ ُﲂ اڿ ﺗ ُٰﻈﻬ ُِﺮ ْو َن ِﻣﳯْ ُ َّﻦ ُا َّﻣﻬٰ ِﺘ ُ ْﲂ ۚ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ َا ْد ِﻋ َﻴﺎۗ َء ُ ْﰼ َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﰼ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﻗَ ْﻮﻟُ ُ ْﲂ ِ َابﻓْ َﻮا ِﻫ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻞ Ć
اﻟْ َﺤ َّـﻖ َوﻫ َُﻮ ﳞَ ْ ِﺪي َّ
کسی آدمی کے سينے ميں ﷲ ٰ
تعالی نے دو دل نہيں رکھے اور اپنی جن بيويوں کو تم ماں کہہ
بيٹھے ہو انہيں ﷲ نے تمہاری )سچ مچ کی( مائيں نہيں ) (٢بنايا ،اور نہ تمہارے لے پالک
ٰ
لﮍکوں کو )واقعی( تمہارے بيٹے بنايا ) (٣يہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتيں ہيں ) (٤ﷲ تعالی
حق بات فرماتا ہے ) (۵اور وه سيدھی راه سمجھاتا ہے۔
٤۔ ١بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ ايک منافق يہ دعوی کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہيں۔
ايک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ يہ آيت اس کی
ترديد ميں نازل ہوئی۔ مطلب يہ ہے کہ مشرکين مکہ ميں سے ايک شخص جميل بن معمر فہر
تھا ،جو بﮍا ہوشيار مکار اور نہايت تيز طرار تھا ،اس کا دعوی تھا کہ ميرے تو دو دل ہيں جن
سے ميں سوچتا سمجھتا ہوں۔ جب کہ محمد کا ايک ہی دل ہے۔ يہ آيت اس کے رد ميں نازل
ہوئی۔ )ايسر التفاسير( بعض مفسرين کہتے ہيں کہ آگے جو دو مسئلے بيان کيے جا رہے ہيں ،يہ
ان کی تمہيد ہے يعنی جس طرح ايک شخص کے دو دل نہيں ہو سکتے اسی طرح اگر کوئی
شخص اپنی بيوی سے ظہار کرلے يعنی يہ کہہ دے کہ تيری پشت ميرے ليے ايسے ہی ہے
جيسے ميری ماں کی پشت تو اس طرح کہنے سے اس کی بيوی ،اس کی ماں نہيں بن جائے
گی۔ يوں اس کی دو مائيں نہيں ہو سکتيں۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بيٹا لے پالک بيٹا
بنا لے تو وه اس کا حقيقی بيٹا نہيں بن جائے گا بلکہ وه بيٹا اپنے باپ کا ہی رہے گا اس کے دو
باپ نہيں ہو سکتے۔
ہے اس کی تفصيل سوره مجادلۃ ميں آئے گی۔
٤۔ ٢يہ مسئلہ ظہار کہالتا ِ
٤۔ ٣اس کی تفصيل اسی سورت ميں آگے آئے گی۔
٤۔ ٤يعنی کسی کو ماں کہہ دينے سے وه ماں نہيں بن جائے گی ،نہ بيٹا کہنے سے بيٹا بن جائے
گا ،يعنی ان پر بنوت کے شرعی احکام جاری نہيں ہونگے۔
٤۔ ۵اس لئے اس کا اتباع کرو اور ظہار والی عورت کو ماں اور لے پالک کو بيٹا مت کہو،
خيال رہے کہ کسی کو پيار اور محبت ميں بيٹا کہنا اور بات ہے اور لے پالک کو حقيقی بيٹا
تصور کر کے بيٹا کہنا اور بات ہے۔ پہلی بات جائز ہے ،يہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت
ہے۔
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ُا ْدﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ ِ ٰﻻ َابۗ ِ ْﻢ ﻫ َُﻮ َا ْﻗ َﺴﻂُ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا ٰا َابۗ َء ُ ْﱒ ﻓَ ِﺎﺧ َْﻮاﻧُ ُ ْﲂ ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َو َﻣ َﻮا ِﻟ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ َوﻟَﻴ َْﺲ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ُﺟﻨَ ٌﺎح ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ٓ َاﺧ َْﻄ ْﺎ ُ ْﰎ ِﺑ ٖﻪ ۙ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻣﺎ ﺗَ َﻌ َّﻤﺪَ ْت ﻗُﻠُ ْﻮﺑُ ُ ْﲂ ۭ
اهلل ﻏَ ِٕ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣـ ْﻴ ًﻤﺎ Ĉ
َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
لے پالکوں کو ان کے )حقيقی( باپوں کی طرف نسبت کر کے بالؤ ﷲ کے نزديک پورا انصاف
يہ ہے پھر اگر تمہيں ان کے )حقيقی( باپوں کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دينی بھائی اور دوست
ہيں (١) ،تم سے بھول چوک ميں جو کچھ ہو جائے اس ميں تم پر کوئی گناه نہيں ) (٢البتہ گناه
وه ہے جسکا تم اراده دل سے کرو ) (٣ﷲ ٰ
تعالی بﮍا ہی بخشنے واال ہے۔
٥۔ ١اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہليت سے چال آرہا تھا اور
ابتدائے اسالم ميں بھی رائج تھا کہ لے پالک بيٹوں کو حقيقی بيٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام
بيان فرماتے ہيں کہ ہم زيد بن حارثہ کو جنہيں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے آزاد کر کے
بيٹا بنا ليا تھا زيد بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے ،حتی کہ قرآن کريم کی آيت ادعوھم آلبائھم
نازل ہوگئی اس آيت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذيفہ کے گھر ميں بھی ايک مسئلہ پيدا
ہوگيا ،جنہوں نے سالم کو بيٹا بنايا ہوا تھا جب منہ بولے بيٹوں کو حقيقی بيٹا سمجھنے سے روک
ديا گيا تو اس سے پرده کرنا ضروری ہوگيا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت ابو حذيفہ کی
بيوی کو کہا کہ اسے دودھ پال کر اپنا رضاعی بيٹا بنالو کيونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ
گی چنانچہ انہوں نے ايسا ہی کيا۔ يعنی جن کے حقيقی باپوں کا علم ہے۔ اب دوسری نسبتيں ختم
کر کے انہيں کی طرف انہيں منسوب کرو۔ البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو سکے تو تم انہيں اپنا
دينی بھائی اور دوست سمجھو ،بيٹا مت سمجھو۔
٥۔ ٢اس لئے کہ خطا معاف ہے ،جيسا کہ حديث ميں بھی صراحت ہے۔
٥۔ ٣يعنی جو جان بوجھ کر انتساب کرے گا وه سخت گناہگار ہوگا ،حديث ميں آتا ہے ' ،جس نے
جانتے بوجھتے اپنے غير باپ کی طرف منسوب کيا۔ اس نے کفر کا ارتکاب کيا )صحيح
بخاری(
َاﻟﻨَّ ِ ُّﱯ َا ْو ٰﱃ ِابﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َو َا ْز َوا ُﺟ ٗ ٓﻪ ُا َّﻣﻬٰﳤُ ُ ْﻢ ۭ َو ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻ ْر َﺣﺎ ِم ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ٰﱃ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ِﺐ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤﻬٰﺠِ ِﺮ ْﻳ َﻦ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮٓا ِا ٰ ٓﱃ َا ْو ِﻟ ٰﻴۗﯩ ُ ْﲂ
ِٕ
َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓًﺎ ۭ َﰷ َن ٰذ ِ َكل ِﰲ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َﻣ ْﺴ ُﻄ ْﻮ ًرا Č
پيغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زياده حق رکھنے والے ) (١ہيں اور پيغمبر کی بيوياں
مومنوں کی مائيں ہيں ) (٢اور رشتہ دار کتاب ﷲ کی رو سے بنسبت دوسرے مومنوں اور
مہاجروں کے آپس ميں زياده حقدار )) (٣ہاں( مگر يہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک
کرنا چاہو ) (٤يہ حکم ٰ
)الہی( ميں لکھا ہے )(٥۔
٦۔ ١نبی اپنی امت کے لئے جتنے شفيق اور خير خواه تھے ،محتاج وضاحت نہيں۔ ﷲ ت ٰ
عالی نے
آپ کی اس شفقت اور خير خواہی کو ديکھتے ہوئے اس آيت ميں آپکو مومنوں کے اپنے نفس
سے بھی زياده حق دار ،آپ کی محبت کو ديگر تمام محبتوں سے فائق تر اور آپ کے حکم کو
اپنی تمام خواہشات سے اہم قرار ديا ہے۔ اس لئے مومنوں کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے
جن مالوں کا مطالبہ ﷲ کے لئے کريں ،وه آپ پر نچھاور کر ديں چاہے انہيں خود کتنی ہی
ضرورت ہو۔ آپ سے اپنے نفسوں سے بھی زياده محبت کريں )جيسے حضرت عمر کا واقعہ
ہے( آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی اطاعت کو
ک َال يُؤ ِمنُوْ نَ ( )النساء۔ (٦٥
سب سے اہم سمجھيں۔ جب تک يہ خود سپردگی نہيں ہوگی )فَ َال َو َربﱢ َ
کے مطابق آدمی مومن نہيں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہيں
ہوگی وه صحيح مومن نہ ہوگا۔
٦۔ ٢يعنی احترام و تکريم ميں اور ان سے نکاح نہ کرنے ميں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں
کی مائيں بھی ہيں
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٦۔ ٣يعنی اب مہاجرت ،اخوت کی وجہ سے وراثت نہيں ہوگی۔ اب وراثت صرف قريبی رشتہ
کی بنياد پر ہوگی۔
٦۔ ٤ہاں غير رشتہ داروں کے لئے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو ،نيز ان کے
لئے ايک تہائی مال ميں وصيت بھی کر سکتے ہو۔
ً
٦۔ ٥يعنی لوح محفوظ ميں اصل حکم يہی ہے ،گو عارضی طور پر مصلحتا دوسروں کو بھی
وارث قرار ديا گيا تھا ،ليکن ﷲ کے علم ميں تھا کہ يہ منسوخ کر ديا جائے گا۔ چنانچہ اسے
منسوخ کر کے پہال حکم بحال کر ديا ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی محبت تمام
محبتوں پر غالب نہيں ہوگی تو ال يومن احدکم حتی اکون احب اليہ من والده وولده۔ کی رو سے
مومن نہيں ،ٹھيک اسی طرح اطاعت رسول ميں کوتاہی بھی ال يومن احدکم حتی يکون ھواه تبعا
لما جئت بہ کا مصداق بنا دے گی۔
٦۔٢يعنی احترام و تکريم ميں اور ان سے نکاح نہ کرنے ميں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں
کی مائيں بھی ہيں۔
٦۔٣يعنی اب مہاجرت ،اخوت اور مواالت کی وجہ سے وراثت نہيں ہوگی۔ اب وراثت صرف
قريبی رشتہ کی بنياد پر ہی ہوگی۔
٦۔٤ہان تم غير رشتے داروں کے ليے احسان اور بر و صلہ کا معاملہ کرسکتے ہو ،نيز انکے
ليے ايک تہائی مال ميں سے وصيت بھی کر سکتے ہو۔
٦۔ ۵يعنی لوح محفوظ ميں اصل حکم يہی ہے گو عارضی طور پر مصلحتا دوسروں کو بھی
وارث قرار دے ديا گيا تھا ،ليکن ﷲ کے علم ميں تھا کہ يہ منسوخ کر ديا جائے گا۔ چنانچہ اسے
منسوخ کر کے پہال حکم بحال کر ديا گيا ہے۔
َوِا ْذ َاﺧ َْﺬانَ ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّـﺒ ٖ ّ َِﲔ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَﻬ ُْﻢ َو ِﻣﻨْ َﻚ َو ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻮحٍ َّوِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ۠ َو َاﺧ َْﺬانَ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻴﺜَﺎﻗًﺎ ﻏَ ِﻠ ْﻴ ًﻈﺎ ۙ Ċ

جب کہ ہم نے تمام نبيوں سے عہد ليا اور )بالخصوص( آپ سے اور نوح سے اور ابراہيم سے
عيسی سے ،اور ہم نے ان سے )پکا اور( پختہ عہد ليا )(١۔
موسی سے اور مريم کے بيٹے
اور
ٰ
ٰ
٧۔ ١اس عہد سے مراد ہے؟ بعض کے نزديک يہ وه عہد ہے جو ايک دوسرے کی مدد اور
)واِ ْذ اَخَ َذ ٰ ّ
ب ﱠو ِح ْك َم ٍة ث ﱠمُ
ﷲُ ِم ْيثَا َ
ق النﱠبِ ٖيّنَ لَ َمآ ٰاتَ ْيتُ ُك ْم ﱢم ْن ِك ٰت ٍ
تصديق کا انبياء عليہم السالم سے ليا گيا تھا َ
ٰ
ٰ
ْ
ْ
ُ
ﱠ
ص ﱢد ٌ
ال َءاَق َررْ تُ ْم َواَ َخذتُ ْم عَلي ذلِك ْم اِصْ ِريْ ۭ◌
ق لﱢ َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤ ِمنُ ﱠن بِ ٖه َولَتَ ْن ُ
ص ُرنهٗ ۭ◌ قَ َ
َجا ۗ◌ َء ُك ْم َرسُوْ ٌل ﱡم َ
ال فَا ْشھَ ُدوْ ا َواَنَا َم َع ُك ْم ﱢمنَ ال ٰ ّش ِھ ِد ْينَ ( 3۔ آل عمران (81:ميں ہے ،بطور خاص پانچ
قَالُ ْٓوا اَ ْق َررْ نَا ۭ◌ قَ َ
انبياء عليہم السالم کا نام ليا گيا جن سے ان کی اہميت و عظمت واضح ہے اور ان ميں بھی نبی
کا ذکر سب سے پہلے ہے درآں حاليکہ نبوت کے لحاظ سے آپ سب سے متأخر ہيں ،اس سے
آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے ،محتاج وضاحت نہيں۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ َﻋ ْﻦ ِﺻﺪْ ِﻗﻬ ِْﻢ ۚ َو َاﻋَﺪَّ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ Ď

ِﻟّﻴ َْﺴ َٔـ َﻞ ٰ ّ
تاکہ ﷲ ٰ
تعالی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے ميں دريافت فرمائے (١) ،اور کافروں کے
لئے ہم نے المناک عذاب تيار کر رکھے ہيں۔
٨۔ ١يہ الم کئ ہے يعنی يہ عہد اس لئے ليا تھا تاکہ ﷲ سچے نبيوں سے پوچھے کہ انہوں نے
ﷲ کا پيغام اپنی قوموں تک پہنچايا تھا يا دوسرا مطلب يہ ہے کہ انبياء سے پوچھے کہ تمہاری
قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح ديا؟ مثبت انداز ميں يا منفی طريقے سے ،اس ميں
داعيان حق کے لئے بھی تنبيہ ہے کہ وه دعوت حق کا فريضہ پوری تن دہی اور اخالص سے
ادا کريں تاکہ بارگاه ٰالہی ميں سرخرو ہو سکيں ،اور ان لوگوں کے لئے بھی وعيد ہے جن کو
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حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وه اسے قبول نہيں کريں گے تو عند ﷲ مجرم اور
مستوجب سزا ہوں گے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۚ Ḍ

اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ْﺗ ُ ْﲂ ُﺟﻨُ ْﻮ ٌد ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِر ْﳛًﺎ َّو ُﺟﻨُ ْﻮدًا ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ َﺮ ْوﻫَﺎ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اے ايمان والوں! ﷲ ٰ
تعالی نے جو احسان تم پر کيا اسے ياد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو
فوجوں پر فوجيں آئيں پھر ہم نے ان پر تيز تند آندھی اور ايسے لشکر بھيجے جنہيں تم نے نہيں
ديکھا ) (١اور جو کچھ تم کرتے ہو ﷲ ٰ
تعالی سب کچھ ديکھتا ہے۔
٩۔ ١ان آيات ميں غزوه احزاب کی کچھ تفصيل ہے جو  ٥ہجری ميں پيش آيا۔ اسے احزاب اس
لئے کہتے ہيں کہ اس موقعہ پر تمام اسالم دشمن گروه جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز ' مدينہ '
پر حملہ آور ہوئے تھے۔ احزاب حزب )گروه( کی جمع ہے۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہيں،
اس لئے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لئے مدينے کے اطراف ميں خندق کھودی تھی تاکہ
دشمن مدينہ کے اندر نہ آسکيں۔ اس کی مختصر تفصيل اس طرح ہے کہ يہوديوں کے قبيلے بنو
نضير ،جس کو رسول ﷲ نے مسلسل بد عہدی کی وجہ سے مدينے سے جال وطن کر ديا تھا ،يہ
قبيلہ خيبر ميں جا آباد ہوا اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لئے تيار کيا،
اسی طرح غطفان وغيره قبائل نجد کو بھی امداد کا يقين دال کر آماده قتال کيا يوں يہ يہودی اسالم
اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدينے پر حملہ آور ہونے ميں کامياب ہوگئے۔
مشرکين مکہ کی قيادت ابو سفيان کے پاس تھی ،انہوں نے احد کے آس پاس پﮍاؤ ڈال کر تقريبا ً
مدينے کا محاصره کرليا ان کی مجموعی تعداد  ١٠ہزار تھی ،جب کہ مسلمان تين ہزار تھے۔
عالوه ازيں جنوبی رخ پر يہوديوں کا تيسرا قبيلہ بنو قريظہ آباد تھا۔ جس سے ابھی تک مسلمانوں
کا معاہده قائم اور وه مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا۔ ليکن اسے بھی بنو نضير کے يہودی
سردار حيی بن اخطب نے ورغال کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے ،اپنے
ساتھ مال ليا يوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے نرغے ميں گھر گئے۔ اس موقع پر
حضرت سليمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی ،جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر
مدينے سے اندر نہيں آسکا اور مدينے کے باہر قيام پذير رہا۔ تاہم مسلمان اس محاصره اور
دشمن کی متحده يلغار سے سخت خوفزده تھے ،کم و بيش ايک مہينے تک محاصره قائم رہا اور
مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم ميں مبتال تھے۔ باآلخر ﷲ ٰ
تعالی نے پرده غيب سے
مسلمانوں کی مدد فرمائی ان آيات ميں ان ہی سراسيمہ حاالت اور امداد غيبی کا تذکره فرمايا گيا
ہے پہلے ُجنُودًا سے مراد کفار کی فوجيں ہيں ،جو جمع ہو کر آئی تھيں۔ تيز و تند ہوا سے مراد
ہوا ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل ميں آئی ،جس نے ان کے خيموں کو اکھاڑ پھينکا
جانور رسياں تﮍا کر بھاگ کھﮍے ہوئے ،ہانڈياں الٹ گئيں اور سب بھاگنے پر مجبور ہوگئے۔ يہ
وہی ہوا ہے۔ جس کی بابت حديث ميں آتا ہے) ،بِ ُجنُوْ ٍد لﱠ ْم ت ََروْ ھَا( 9۔ التوبہ (40:سے مراد فرشتے
ہيں۔ جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے ،انہوں نے دشمن کے دلوں پر ايسا خوف اور دہشت
طاری کر دی کہ انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے ميں ہی اپنی عافيت سمجھی۔
ِا ْذ َﺟﺎۗ ُء ْو ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗ ُ ْﲂ َو ِﻣ ْﻦ َا ْﺳ َﻔ َﻞ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َوِا ْذ َزاﻏَ ِﺖ ْ َاﻻﺑْ َﺼ ُﺎر َوﺑَﻠَﻐ َِﺖ اﻟْ ُﻘﻠُ ْﻮ ُب اﻟْ َﺤـﻨَﺎﺟِ َﺮ َوﺗ َُﻈﻨُّ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ُّ
اﻟﻈ ُﻨ ْﻮانَ 10
جب کہ )دشمن( تمہارے پاس اوپر اور نيچے سے چﮍھ آئے ) (١اور جب کہ آنکھيں پتھرا گئيں
اور کليجے منہ کو آگئے اور ﷲ ٰ
تعالی کی نسبت طرح طرح گمان کرنے لگے )(٢
١٠۔ ١اس سے مراد يہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آگئے يا اوپر سے مراد غطفان ،ہوازن اور
ديگر نجد کے مشرکين ہيں اور نيچے کی سمت سے قريش اور ان کے اعوان و انصار۔
١٠۔ ٢يہ مسلمانوں کی اس کيفيت کا اظہار ہے جس سے اس وقت دو چار تھے۔
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ُﻫﻨَ ِ َ
ﺎكل اﺑْ ُﺘ ِ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َو ُزﻟْ ِﺰﻟُ ْﻮا ِزﻟْ َﺰ ًاﻻ ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا 11
يہيں مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ ديئے گئے )(١
١١۔ ١يعنی مسلمانوں کو خوف ،قتال ،بھوک اور محاصرے ميں مبتال کر کے ان کو جانچا پرکھا
گيا تاکہ منافق الگ ہو جائيں۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗ ٓهل ِا َّﻻ ﻏُ ُﺮ ْو ًرا 12
َوِا ْذ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض َّﻣﺎ َوﻋَﺪَ انَ ٰ ّ ُ
اور اس وقت منافق اور وه لوگ جن کے دلوں ميں )شک کا( روگ تھا کہنے لگے ﷲ ٰ
تعالی اور
اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکا فريب کا ہی وعده کيا تھا )(١
١٢۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے مدد کا وعده ايک فريب تھا۔ يہ تقريبا ً ستر منافقين تھے جن
کی زبانوں پر وه بات آگئی جو دلوں ميں تھی۔
ﱓ ِﺑ َﻌ ْﻮ َر ٍة ڔ ِا ْن ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن ِا َّﻻ ِﻓ َﺮ ًارا
َوِا ْذ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َّﻃﺎۗﯨِٕ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ٰ ٓ َاي ْﻫ َﻞ ﻳ َ ْ ِﱶ َب َﻻ ُﻣ َﻘﺎ َم ﻟَ ُ ْﲂ ﻓَ ْﺎرﺟِ ُﻌ ْﻮا ۚ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِذ ُن ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِ ّﻣﳯْ ُ ُﻢ اﻟﻨَّ ِ َّﱯ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِا َّن ﺑُ ُﻴ ْﻮﺗَﻨَﺎ َﻋ ْﻮ َر ٌة ړ َو َﻣﺎ ِ َ
13
ان ہی کی ايک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدينہ والو تمہارے لئے ٹھکانا نہيں چلو لوٹ چلو
) (١اور ان کی ايک جماعت يہ کہہ کر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی ہمارے
گھر غير محفوظ ہيں ) (٢حاالنکہ وه )کھلے ہوئے اور( غير محفوظ نہ تھے )ليکن( ان کا پختہ
اراده بھاگ کھﮍے ہونے کا تھا )(٣۔
١٣۔ ١يثرب اس پورے عالقے کا نام تھا ،مدينہ اسی کا ايک حصہ تھا ،جسے يہاں يثرب سے
تعبير کيا گيا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام يثرب اس ليے پﮍا کہ کسی زمانے ميں عمالقہ ميں
سے کسی نے يہاں پﮍاؤ کيا تھا جس کا نام يثرب بن عميل تھا۔
١٣۔٢يعنی مسلمانوں کے لشکر ميں رہنا سخت خطرناک ہے ،اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ
جاؤ۔
١٣۔ ٣يعنی بنو قريظہ کی طرف سے حملے کا خطره ہے يوں اہل خانہ کی جان مال اور آبرو کا
خطرے ميں ہے۔
١٣۔ ٣يعنی جو خطره وه ظاہر کر رہے ہيں ،نہيں ہے وه اس بہانے سے راه فرار چاہتے ہيں۔
َوﻟ َ ْﻮ ُد ِﺧﻠَ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻗ َﻄ ِﺎرﻫَﺎ ُ َّﰒ ُﺳـﯩﻠُﻮا اﻟْ ِﻔ ْﺘﻨَ َﺔ َ ٰﻻﺗ َْﻮﻫَﺎ َو َﻣﺎ ﺗَﻠَﺒَّﺜ ُْﻮا ﲠِ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻳ َِﺴ ْ ًﲑا 14
ِٕ
اور اگر مدينے کے اطراف سے ان پر )لشکر( داخل کئے جاتے پھر ان سے فتنہ طلب کيا جاتا
تو يہ ضرور اسے برپا کر ديتے اور نہ لﮍتے مگر تھوڑی مدت )(١۔
١٤۔ ١يعنی مدينے يا گھروں ميں چاروں طرف سے دشمن داخل ہوجائيں اور ان سے مطالبہ
کريں کے تم کفر و شرک کی طرف دوباره واپس آجاؤ ،تو يہ ذرا توقف نہ کريں گے اور اس
وقت گھروں کے غير محفوظ ہونے کا عذر بھی نہيں کريں گے بلکہ فوراً مطالبہ شرک کے
سامنے جھک جائيں مطلب يہ کہ کفر و شرک ان کو مرغوب ہے اور اس کی طرف لپکتے ہيں۔
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َﻻ ﻳُ َﻮﻟ ُّ ْﻮ َن ْ َاﻻد َْاب َر ۭ َو َﰷ َن َﻋﻬْﺪُ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﺴـُٔ ْــﻮ ًﻻ 15
َوﻟَﻘَﺪْ َﰷﻧ ُْﻮا ﻋَﺎﻫَﺪُ وا ٰ ّ َ
اس سے پہلے تو انہوں نے ﷲ سے عہد کيا تھا کہ پيٹھ نہ پھريں گے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی سے
کئے ہوئے وعده کی باز پرس ہوگی )(٢
١٥۔ ١بيان کيا جاتا ہے کہ يہ منافقين جنگ بدر تک مسلمان نہيں ہوئے۔ ليکن جب مسلمان فاتح ہو
کر اور مال غنيمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف يہ کہ اسالم کا اظہار کيا بلکہ يہ
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عہد بھی کيا کہ آئنده جب بھی کفار سے معرکہ پيش آيا تو وه مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور
لﮍيں گے ،يہاں ان کو وہی عہد ياد کرايا گيا ہے۔
١٥۔ ٢يعنی اسے پورا کرنے کا ان سے مطالبہ کيا جائے گا اور عدم وفا پر سزا کے مستحق ہوں
گے۔
ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ َﻔ َﻌ ُ ُﲂ اﻟْ ِﻔ َﺮ ُار ِا ْن ﻓَ َﺮ ْر ُ ْﰎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت َا ِو اﻟْ َﻘﺘْﻞِ َوِا ًذا َّﻻ ﺗُ َﻤـﺘَّ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 16
کہہ ديجئے کہ تم موت سے يا خوف قتل سے بھاگو تو يہ بھاگنا تمہيں کچھ بھی کام نہ آئے گا
اور اسوقت تم ہی کم فائده آٹھاؤ گے )(١
١٦۔ ١يعنی موت سے کوئی صورت مفر نہيں ہے۔ اگر ميدان جنگ سے بھاگ کر آ بھی جاؤ گے
تو کيا فائده؟ کچھ عرصے بعد موت کا پيالہ تو پھر بھی پينا پﮍے گا۔
اهلل ِا ْن َا َرا َد ﺑ ُ ِْﲂ ُﺳ ْ ۗﻮ ًءا َا ْو َا َرا َد ﺑ ُ ِْﲂ َر ْ َﲪ ًﺔ ۭ َو َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن ﻟَﻬ ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َذا َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﻌ ِﺼ ُﻤ ُ ْﲂ ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو ِﻟ ًّﻴﺎ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا 17
پوچھئے! اگر ﷲ تمہيں کوئی برائی پہنچانا چاہے يا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو
تمہيں بچا سکے )يا تم سے روک سکے( ) (١اپنے لئے بجز ﷲ ٰ
تعالی کے نہ کوئی حمائتی پائيں
گے نہ مدد گار۔
١٧۔ ١يعنی تمہيں ہالک کرنا ،بيمار کرنا ،يا مال و جائداد ميں نقصان پہنچانا يا قحط سالی ميں
مبتال کرنا چاہے ،تو کون ہے جو تمہيں اس سے بچا سکے؟ يا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو وه
روک سکے؟

اهلل اﻟْ ُﻤ َﻌ ّ ِﻮ ِﻗ ْ َﲔ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َواﻟْ َﻘﺎۗﯨ ِﻠ ْ َﲔ ِ ِﻻﺧ َْﻮاﳖِ ِ ْﻢ ﻫ ُ ََّﲅ ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ۚ َو َﻻ َ ْايﺗ ُْﻮ َن اﻟْ َﺒ ْﺎ َس ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۙ 18
ﻗَﺪْ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ٰ ّ ُ
ِٕ
ﷲ ٰ
تعالی تم ميں سے انہيں )بخوبی( جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہيں اور اپنے بھائی بندوں
سے کہتے ہيں کہ ہمارے پاس ) (١چلے آؤ۔ اور کبھی کبھی ہی لﮍائی ميں آجاتے )(٢
١٨۔ ١يہ کہنے والے منافقين تھے ،جو اپنے دوسرے ساتھيوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ
ميں شريک ہونے سے روکتے تھے۔
١٨۔ ٢کيونکہ وه موت کے خوف سے پيچھے ہی رہتے تھے۔
َا ِ َّ
ﴮ ًﺔ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ښ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء اﻟْﺨ َْﻮ ُف َر َا ْﻳﳤَ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ﺗَﺪُ ْو ُر َا ْﻋ ُﻴﳯُ ُ ْﻢ َﰷ َّ ِذل ْي ﻳُﻐ ْٰﴙ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َذﻫ ََﺐ اﻟْﺨ َْﻮ ُف َﺳﻠَ ُﻘ ْﻮ ُ ْﰼ ِ َابﻟْ ِﺴـﻨَ ٍﺔ ِﺣﺪَ ا ٍد َا ِ َّ
ﴮ ًﺔ ﻋَ َﲇ
ۗ
اهلل َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ۭ َو َﰷ َن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ًﲑا 19
اﻟْﺨ ْ ِ
َـﲑ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ﻓَ َﺎ ْﺣ َﺒﻂَ ٰ ّ ُ
ِٕ
تمہاری مدد ميں )پورے( بخيل ہيں ) (١پھر جب خوف و دہشت کا موقعہ آجائے تو آپ انہيں
ديکھيں گے کہ آپ کی طرف نظريں جما ديتے ہيں اور ان کی آنکھيں اس طرح گھومتی ہيں
جيسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو ) (٢پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم
پر اپنی تيز زبانوں سے بﮍی باتيں بناتے ہيں مال کے بﮍے ہی حريص ہيں ) (٣يہ ايمان الئے ہی
تعالی نے ان کے تمام اعمال نابود کر دئيے اور ﷲ ٰ
نہيں ) (٤ﷲ ٰ
تعالی پر يہ بہت ہی آسان ہے
)(٥۔
١٩۔ ١يعنی تمہارے ساتھ خندق کھود کر تم سے تعاون کرنے ميں يا ﷲ کی راه ميں خرچ کرنے
ميں يا تمہارے ساتھ مل کر لﮍنے ميں بخيل ہيں۔
١٩۔ ٢يہ ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی کيفيت کا بيان ہے۔
١٩۔٣يعنی اپنی شجاعت ومردانگی کی ڈينگيں مارتے ہيں ،جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی
ہيں ،ياغنيمت کی تقسيم کے وقت اپنی زبان کی تيزی وطراری سے لوگوں کو مثاثر کرکے زياده
سے زياده مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔ حضرت قتاده رضی ﷲ عنہ فرماتے ہيں،
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غنيمت کی تقسيم کے وقت يہ سب سے زياده بخيل اور سب سے زياده بﮍا حصہ لينے والے اور
لﮍائی کے وقت سب سے زياده بزدل اور ساتھيوں کو بےيارو مددگار چھوڑنے والے ہيں۔
١٩۔ ٣يا دوسرا مفہوم ہے کہ خير کا جذبہ بھی ان کے اندر نہيں ہے۔ يعنی مذکوره خرابيوں اور
کوتاہيوں کے ساتھ خير اور بھالئی سے بھی وه محروم ہيں۔
١٩۔ ٤يعنی دل سے بلکہ يہ منافق ہيں ،کيونکہ ان کے دل کفر و عناد سے بھرے ہوئے ہيں۔
١٩۔ ۵ان کے اعمال کا برباد کر دينا ،يا ان کا نفاق۔

َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ َاب ﻟَ ْﻢ ﻳ َ ْﺬ َﻫ ُﺒ ْﻮا ۚ َوا ِْن َّ ْاي ِت ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ُاب ﻳ َ َﻮد ُّْوا ﻟَ ْﻮ َاﳖَّ ُ ْﻢ َابد ُْو َن ِﰲ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب ﻳ َْﺴ َﺎﻟُ ْﻮ َن َﻋ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒﺎۗﯨ ُ ْﲂ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ٰﻗﺘَﻠُ ْ ٓﻮا ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۧ 20
ِٕ
سمجھتے ہيں کہ اب تک لشکر چلے نہيں گئے ) (١اور اگر فوجيں آجائيں تو تمنائيں کرتے ہيں
کہ کاش! وه صحرا ميں باديہ نشينوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبريں دريافت کيا کرتے ،اگر
وه تم ميں موجود ہوتے )تو بھی کيا؟( نہ لﮍتے مگر برائے نام )(٢
٢٠۔ ١يعنی ان منافقين کی بزدلی ،کم ہمتی اور خوف و دہشت کا يہ حال ہے کہ کافروں کے
گروه اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہيں۔ ليکن يہ اب تک يہ سمجھ رہے ہيں کہ وه ابھی
تک اپنے مورچوں اور خيموں ميں موجود ہيں۔
٢٠۔٢يعنی بالفرض اگر کفار کی ٹولياں دوباره لﮍائی کی نيت سے واپس آجائيں تو منافقين کی
خواہش يہ ہوگی کہ وه مدينہ شہر کے اندر رہنے کے بجائے باہر صحرا ميں باديہ نشينوں کے
ساتھ ہوں اور وہاں لوگوں سے تمہاری بابت پوچھتے رہيں کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم اور اس
کے ساتھی ہالک ہوئے يا نہيں؟ يا لشکر کفار کامياب رہا يا ناکام؟
٢٠۔ ٣محض عار کے ڈر سے يا ہم وطنی کی حميت کی وجہ سے۔ اس ميں ان لوگوں کے لئے
سخت وعيد ہے جو جہاد سے گريز کرتے يا اس سے پيچھے رہتے ہيں۔
ﻟَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َر ُﺳ ْﻮلِ ٰ ّ ِ

اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۭ 21
اهلل ُا ْﺳ َﻮ ٌة َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮا ٰ ّ َ
اهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ َم ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َو َذ َﻛ َﺮ ٰ ّ َ
يقينا ً تمہارے لئے رسول ﷲ ميں عمده نمونہ )موجود( ہے ) ،(١ہر اس شخص کے لئے جو ﷲ
تعالی کی قيامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت ﷲ ٰ
ٰ
تعالی کی ياد کرتا ہے )(٢
٢١۔ ١يعنی اے مسلمانو! اور منافقو! تم سب کے ليے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی ذات کے
اندر بہترين نمونہ ہے ،پس تم جہاد ميں اور صبر ثبات ميں اسی کی پيروی کرو۔ ہمارا يہ پيغمبر
جہاد ميں بھوکا رہا حتی کہ اسے پيٹ پر پتھر باندھنے پﮍے ،اس کا چہره زخمی ہوگيا اس کا
رباعی دانت ٹوٹ گيا ،خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقريبا ايک مہينہ دشمن کے سامنے
سينہ سپر رہا۔ يہ آيت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن ميں نازل ہوئی ہے جس ميں جنگ کے
موقعے پر بطور خاص رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے اسوه حسنہ کو سامنے رکھنے اور اس
کی اقتدا کرنے کا حکم ديا گيا ہے۔ ليکن يہ حکم عام ہے يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے تمام
اقوال افعال اور احوال ميں مسلمانوں کے ليے آپ کی اقتدا ضروری ہے چاہے ان کا تعلق
عبادات سے يا معاشرت سے ،معيشت سے يا سياست سے ،زندگی کے ہر شعبے ميں آپ کی
ہدايات واجب االتباع ہيں۔ ) ۭ◌ َو َمآ ٰا ٰتٮ ُك ُم ال ﱠرسُوْ ُل فَ ُخ ُذوْ هُ ۤ َو َما نَ ٰھٮ ُك ْم َع ْنهُ فَا ْنتَھُوْ ا( 59۔ الحشر(7:
ﷲَ فَاتﱠبِعُوْ نِ ْي يُحْ بِ ْب ُك ُم ٰ ّ
)اِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبﱡوْ نَ ٰ ّ
ﷲُ َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذنُوْ بَ ُك ْم ۭ◌ َو ٰ ّ
ﱠح ْي ٌم( 3۔ آل عمران ،(31:کا
ﷲُ َغفُوْ ٌر ر ِ
بھی يہی مفاد ہے۔
٢١۔٢اس سے يہ واضح ہوگيا کہ اسوه رسول کو وہی اپنائے گا جو آخرت ميں ﷲ کی مالقات پر
يقين رکھتا اور کثرت سے ﷲ کا ذکر کرتا ہے۔ آجکل مسلمان بھی بالعموم ان دونوں وصفوں
سے محروم ہيں ،اس لئے اسوه رسول کی بھی کوئی اہميت ان کے دلوں ميں نہيں ہے۔ ان ميں
جو اہل دين ہيں ان کے پيشوا پير اور مشائخ ہيں اور جو اہل دنيا و سياست ہيں ان کے مرشد و
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رہنما آقايان مغرب ہيں۔ رسول ﷲ سے عقيدت کے زبانی دعوے بﮍے ہيں ليکن آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کو مرشد اور پيشوا ماننے کے ليے ان ميں سے کوئی بھی آماده نہيں ہے۔ فالی ﷲ
المشتکی۔

اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ۡ َو َﻣﺎ َزاد ُ َْﱒ ِا َّﻻ ٓ ِاﻳْ َﻤﺎانً َّوﺗ َ ْﺴ ِﻠ ْﻴ ًﻤﺎ ۭ 22
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل َو َﺻﺪَ َق ٰ ّ ُ
َوﻟ َ َّﻤﺎ َر َا اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ َاب ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا َﻣﺎ َوﻋَﺪَ انَ ٰ ّ ُ
اور ايمانداروں نے جب )کفار کے( لشکروں کو ديکھا )بے ساختہ( کہہ اٹھے! کہ انہيں کا وعده
تعالی نے اور اس کے رسول نے ديا تھا اور ﷲ ٰ
ہميں ﷲ ٰ
تعالی اور اس کے رسول نے سچ
فرمايا ) (١اور اس )چيز( نے ان کے ايمان ميں اور شيوه فرماں برداری ميں اور اضافہ کر ديا
)(٢
٢٢۔ ١يعنی منافقين نے دشمن کی کثرت تعداد اور حاالت کی سنگينی ديکھ کر کہا تھا کہ ﷲ اور
رسول کے وعدے فريب تھے ،ان کے برعکس اہل ايمان نے کہا کہ ﷲ اور رسول نے جو وعده
کيا ہے کہ امتحان سے گزارنے کے بعد تمہيں فتح و نصرت سے ہمکنار کيا جائے گا ،وه سچا
ہے۔
٢٢۔ ٢يعنی حاالت کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ايمان کو متزلزل نہيں کيا ،بلکہ ان کے
ايمان ميں جذبہ اطاعت اور تسليم و رضا ميں مذيد اضافہ کر ديا۔ اس ميں اس بات کی دليل ہے
کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ايمان اور اس کی قوت ميں کمی بيشی ہوتی
ہے جيسا کہ محدثين
کا مسلک ہے۔

اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ۚ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻗَ ٰﴣ َ ْﳓ َﺒ ٗﻪ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳَّﻨْﺘَ ِﻈ ُﺮ ڮ َو َﻣﺎ ﺑَﺪَّ ﻟُ ْﻮا ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ ًﻼ ۙ 23
ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِر َﺟﺎ ٌل َﺻﺪَ ﻗُ ْﻮا َﻣﺎ ﻋَﺎﻫَﺪُ وا ٰ ّ َ
مومنوں ميں )ايسے( لوگ بھی ہيں جنہوں نے جو عہد ﷲ ٰ
تعالی سے کيا تھا انہيں سچا کر دکھايا
) (١بعض نے تو اپنا عہد پورا کر ) (٢ديا اور بعض )موقعہ کے( منتظر ہيں اور انہوں نے
کوئی تبديلی نہيں کی۔ )(٣
٢٣۔ ١يہ آيت ان بعض صحابہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ،جنہوں نے اس موقع پر جاں نثاری
کے عجيب وغريب جوہر دکھائے تھے اور انہيں ميں وه صحابہ بھی شامل ہيں جو جنگ بدر
ميں شريک نہ ہوسکے تھے ليکن انہوں نے يہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئنده کوئی معرکہ پيش آيا
تو جہاد ميں بھرپور حصہ ليں گے۔ جيسے نضر بن انس وغيره جو باآلخر لﮍتے ہوئے جنگ
احد ميں شہيد ہوئے ان کے جسم پر تلوار نيزے اور تيروں کے اسی سے کچھ اوپر زخم تھے،
شہادت کے بعد ان کی ہمشيره نے انہيں ان کی انگلی کے پور سے پہچانا۔
٢٣۔٢نَحْ بہ ،نحب کے معنی ہيں عہد ،نذر اور موت کے کئے گئے ہيں۔ مطلب ہے کہ ان صادقين
ميں کچھ نے اپنا وعده اور نذر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرليا ہے۔
٢٣۔٣اور دوسرے وه ہيں جو ابھی تک عروس شہادت سے ہمکنار نہيں ہوئے ہيں تاہم اس کے
شوق ميں شريک جہاد ہوتے ہيں اور شہادت کی سعادت کے آرزو مند ہيں اپنی اس نذر يا عہد
ميں انہوں نے تبديلی نہيں کی۔

اهلل َﰷ َن ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ۚ 24
ِﻟ ّ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي ٰ ّ ُ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ﺑ ِِﺼﺪْ ِﻗﻬ ِْﻢ َوﻳُ َﻌ ِّﺬ َب اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء َا ْو ﻳ َ ُﺘ ْﻮ َب ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ٰ ّ
تاکہ ﷲ ٰ
تعالی سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے يا ان
کی توبہ قبول فرمائے ) (١ﷲ ٰ
تعالی بﮍا ہی بخشنے واال بہت ہی مہربان ہے۔
٢٤۔ ١يعنی انہيں قبول اسالم کی توفيق دے۔
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اهلل ﻗَ ِﻮ ًّاي َﻋ ِﺰﻳْ ًﺰا ۚ 25
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ اﻟْ ِﻘﺘَﺎ َل ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﺑ َﻐ ْﻴ ِﻈﻬ ِْﻢ ﻟ َ ْﻢ ﻳَﻨَﺎﻟُ ْﻮا ﺧ ْ ًَﲑا ۭ َو َﻛﻔَﻰ ٰ ّ ُ
َو َر َّد ٰ ّ ُ
اور ﷲ ٰ
تعالی نے کافروں کو غصے بھرے ہوئے ہی )نامراد( لوٹا ديا انہوں نے کوئی فائده نہيں
تعالی خود ہی مومنوں کو کافی ہوگيا ) (٢ﷲ ٰ
پايا ) (١اور اس جنگ ميں ﷲ ٰ
تعالی بﮍی قوتوں
واال اور غالب ہے۔
٢٥۔ ١يعنی مشرک جو مختلف طرفوں سے جمع ہو کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کا نشان مٹا ديں۔
ﷲ نے انہيں اپنے غيظ و غضب سميت واپس لوٹا ديا۔ نہ دنيا کا مال متاع ان کے ہاتھ لگا اور نہ
آخرت ميں ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے ،کسی بھی قسم کی خير انہيں حاصل نہيں ہوئی۔
٢٥۔ ٢يعنی مسلمانوں کو ان سے لﮍنے کی ضرورت ہی پيش نہيں آئی ،بلکہ ﷲ ٰ
تعالی نے ہوا
اور فرشتوں کے ذريعے سے اپنے مومن بندوں کی مدد کا سامان بہم پہنچا ديا۔ اسلئے نبی نے
ٰ
فرمايا َ
َاب َوحْ َدهَ ،فَ َال َش ْی ٍء
ص َد َ
ص َر َع ْب َدهَُ ،و اَ َع ﱠز ُج ْن َدهَُ ،و َح َز َم االﱠحْ ز َ
ق َو ْع َدةُ ،نَ َ
)ال اِلَہَ اَ ﱠال ّ ُ َوحْ َدهَُ ،
بَ ْع َد هُ( )صحيح بخاری(
' ' ايک ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں اس نے اپنا وعده سچ کر دکھايا ،اپنے بندے کی مدد کی،
اپنے لشکر کو سرخرو کيا ،اور تمام گروہوں کو اکيلے اس نے ہی شکست دے دی ،اس کے بعد
کوئی شئ نہيں ' يہ دعا حج عمره ،جہاد اور سفر سے واپسی پر پﮍھنی چاہئے۔

ﴎ ْو َن ﻓَ ِﺮﻳْ ًﻘﺎ ۚ 26
َو َا ْﻧ َﺰ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﺎﻫ َُﺮ ْو ُ ْﱒ ِّﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ ْﻦ َﺻ َﻴ ِﺎﺻﳱْ ِ ْﻢ َوﻗَ َﺬ َف ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ُﻢ ُّاﻟﺮﻋ َْﺐ ﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن َواتَ ْ ِ ُ
اور جن اہل کتاب نے ان سے سازباز کر لی تھی انہيں )بھی( ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے قلعوں سے
نکال ديا اور ان کے دلوں ميں )بھی( رعب بھر ديا کہ تم ان کے ايک گروه کو قتل کر رہے ہو
اور ايک گروه کو قيدی بنا رہے ہو۔
َو َا ْو َرﺛ ُ َْﲂ َا ْرﺿَ ﻬ ُْﻢ َو ِد َاي َر ُ ْﱒ َو َا ْﻣ َﻮاﻟَﻬ ُْﻢ َو َا ْرﺿً ﺎ ﻟ َّ ْﻢ ﺗ َ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ

ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ًﺮا ۧ 27
َـــﻄـــــُٔ ْـﻮﻫَﺎ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
اور اس نے تمہيں ان کی زمينوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مال کا وارث کر ديا )(١
اور اس زمين کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہيں ) (٢ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
٢٧۔ ١اس ميں غزه بنی قريظہ کا ذکر ہے جيسے کہ پہلے گزرا کہ اس قبيلے نے نقص عہد کر
کے جنگ احزاب ميں مشرکوں اور دوسرے يہوديوں کا ساتھ ديا۔ چنانچہ جنگ احزاب سے
واپس آکر رسول ﷲ ابھی غسل ہی فرما سکے تھے کہ حضرت جبرائيل عليہ السالم آگئے اور
کہا کہ آپ نے ہتھيار رکھ ديئے؟ ہم فرشتوں نے تو نہيں رکھے ہيں چلئے ،اب بنو قريظہ کے
ساتھ نمٹنا ہے ،مجھے ﷲ نے اس لئے آپ کی طرف بھيجا ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں ميں
اعالن فرما ديا بلکہ ان کو تاکيد کردی کہ عصر کی نماز وہاں جاکر پﮍھنی ہے۔ ان کی آبادی
مدينے سے چند ميل کے فاصلے پر تھی۔ يہ اپنے قلعوں ميں بند ہوگئے ،باہر سے مسلمانوں نے
ان کا محاصره کرليا جو کم و بيش پچيس روز جاری رہا۔ باآلخر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا
)ثالث( تسليم کر ليا کہ وه فيصلہ ہماری بات پر ديں گے ،ہميں منظور ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے يہ
فيصلہ ديا کہ ان ميں سے لﮍنے والے لوگوں کو قتل کردو اور بچوں اور عورتوں کو قيدی بنا ليا
جائے اور ان کا مال مسلمانوں ميں تقسيم کر ديا جائے ،نبی نے يہ فيصلہ سن کر فرمايا کہ يہی
فيصلہ آسمانوں کے اوپر ﷲ ٰ
تعالی کا بھی ہے ،اس کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنيں
اڑا دی گئيں اور مدينے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر ديا گيا )صحيح بخاری( ديکھئے
صحيح بخاری باب غزوه خندق انزل قلعوں سے نيچے اتار ديا ،ظاہروھم کافروں کی انہوں نے
مدد کی
٢٧۔٢بعض نے اس سے خيبر کی زمين مراد لی ہے کيونکہ اس کے بعد ہی  ٦ہجری ميں صلح
حديبيہ کے بعد مسلمانوں نے خيبر فتح کيا ہے بعض نے کہا کہ مکہ ہے اور بعض نے ارض
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فارس و روم کو اس کا مصداق قرار ديا ہے اور بعض کے نزديک تمام وه زمينيں ہيں جو قيامت
تک مسلمان فتح کريں گے۔)فتح القدير(
ﴎا ًﺣﺎ َ ِﲨ ْﻴ ًﻼ 28
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ُﻗ ْﻞ ِ ّ َﻻ ْز َواﺟِ َﻚ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ َّﱳ ﺗُ ِﺮد َْن اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِزﻳْﻨ َﳤَ َﺎ ﻓَﺘَ َﻌﺎﻟ َ ْ َﲔ ُا َﻣ ِﺘّ ْﻌ ُﻜ َّﻦ َو ُا َ ّ ِ
ﴎ ْﺣ ُﻜ َّﻦ َ َ
اے نبی! اپنی بيويوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنيا اور زينت دنيا چاہتی ہو تو آؤ ميں تمہيں
کچھ دے دال دوں اور تمہيں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔
اهلل َاﻋَ َّﺪ ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺤ ِﺴﻨٰ ِﺖ ِﻣﻨْ ُﻜ َّﻦ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ  29
َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ َّﱳ ﺗُ ِﺮد َْن ٰ ّ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َوادلَّ َار ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اور اگر تمہاری مراد ﷲ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو )يقين مانو کہ( تم ميں سے
نيک کام کرنے واليوں کے لئے ﷲ ٰ
تعالی نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہيں )(١
٢٩۔ ١فتوحات کے نتيجے ميں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہوگئی تو
انصار اور مہاجرين کی عورتوں کو ديکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نَفَقَہ ميں اضافے کا
مطالبہ کر ديا۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم چونکہ نہايت سادگی پسند تھے ،اس لئے ازواج مطہرات
کے اس مطالبے پر سخت کبيده خاطر ہوئے اور بيويوں سے عليحدگی اختيار کرلی جو ايک
مہينہ جاری رہی باآلخر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ آيت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے
حضرت عائشہ کو يہ آيت سنا کر انہيں اختيار ديا تاہم انہيں کہا کہ اپنے طور پر فيصلہ کرنے
کی بجائے اپنے والدين سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا نے
فرمايا۔ يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ ميں آپ کے بارے ميں مشوره کروں؟ بلکہ ميں ﷲ اور رسول
کو پسند کرتی ہوں يہی بات ديگر ازواج مطہرات رضی ﷲ عنہن نے بھی کہی اور کسی نے
بھی آپ کو چھوڑ کر دنيا کے عيش وآرام کو ترجيح نہيں دی۔ اس وقت رسول ﷲ کے حبالہ عقد
ميں  ٩بيوياں تھيں ،پانچ قريش ميں سے تھيں۔ حضرت عائشہ ،حفصہ ،ام حبيبہ ،سوده اور ام
سلمہ رضی ﷲ عنہن اور چار ان کے عالوه ،يعنی حضرت صفيہ ،زينب اور جويريہ تھيں۔
بعض لوگ مرد کی طرف سے اختيار عليحدگی کو طالق قرار ديتے ہيں ،ليکن يہ بات صحيح
نہيں ،صحيح بات يہ ہے کہ اختيار عليحدگی کے بعد اگر عورت عليحدگی کو پسند کر لے ،پھر
تو يقينا طالق ہو جائے گی )اور يہ طالق بھی رجعی ہوگی نہ کہ بائنہ ،جيسا کہ بعض علماء کا
مسلک ہے( تاہم اگر عورت عليحدگی نہيں کرتی تو پھر طالق نہيں ہوگی ،جيسے ازواج
مطہرات رضی ﷲ عنہن نے عليحدگی کی بجائے حرم رسول ميں ہی رہنا پسند کيا تو اس اختيار
کو طالق شمار نہيں کيا گيا )صحيح بخاری(
ﻳٰ ِﻨ َﺴﺎۗ َء اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َﻣ ْﻦ َّ ْاي ِت ِﻣﻨْ ُﻜ َّﻦ ِﺑ َﻔﺎ ِﺣﺸَ ٍﺔ ُّﻣ َﺒ ِﻴّﻨَ ٍﺔ ﻳُّﻀٰ َﻌ ْﻒ ﻟَﻬَﺎ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ِﺿ ْﻌ َﻔ ْ ِﲔ ۭ َو َﰷ َن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ًﲑا 30
اے نبی کی بيويو! تم ميں سے جو بھی کھلی بےحيائی )کا ارتکاب( کرے گی اسے دوہرا دوہرا
عذاب ديا جائے گا ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی کے نزديک يہ بہت ہی سہل )سی بات( ہے۔
اح َشۃ
اح َشۃُ) ُم َعرﱠف بالم( کو زنا کے معنی ميں استعمال کيا گيا ہے ليکن فَ ِ
٣٠۔ ١قرآن ميں الفَ ِ
)نکره( کو برائی کے لئے ،جيسے يہاں ہے۔ يہاں اس کے معنی بد اخالقی اور نامناسب رويے
کے ہيں۔ کيونکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ بد اخالقی اور نامناسب رويہ ،آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کو ايذاء پہنچانا ہے جس کا ارتکاب کفر ہے۔ عالوه ازيں ازواج مطہرات رضی ﷲ
عنہن خود بھی مقام بلند کی حامل تھيں اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطياں بﮍی شمار ہوتی
ہيں ،اس لئے انہيں دوگنے عذاب کی وعيد سنائی گئی ہے۔
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پاره 22
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻘﻨُ ْﺖ ِﻣﻨْ ُﻜ َّﻦ ِ ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َوﺗَ ْﻌ َﻤ ْﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻧُّــ ْﺆﲥِ َﺎ ٓ َا ْﺟ َﺮﻫَﺎ َﻣ َّﺮﺗ ْ َِﲔ ۙ َو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ﻟَﻬَﺎ ِر ْزﻗًﺎ َﻛ ِﺮﻳْ ًﻤﺎ 31
اور تم ميں سے جو کوئی ﷲ کی اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرے گی اور نيک کام
کرے گی ہم اسے اجر )بھی( دوہرا ديں گے ) (١اور اس کے لئے ہم نے بہترين روزی تيار کر
رکھی ہے۔
٣١۔ ١يعنی جس طرح گناه کا وبال دگنا ہوگا ،نيکيوں کا اجر بھی دوہرا ہوگا جس طرح نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم کو ﷲ ٰ
ت( 17۔ االسراء(75:
ض ْعفَ ْال َم َما ِ
ض ْعفَ ْال َح ٰيو ِة َو ِ
تعالی نے فرمايا )اِ ًذا ﱠالَ َذ ْق ٰنكَ ِ
' پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنيا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا '

ﻳٰ ِﻨ َﺴﺎۗ َء اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ ﻟ َ ْﺴ ُ َّﱳ َﰷَ َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ِء ِا ِن اﺗ َّـ َﻘ ْﻴ ُ َّﱳ ﻓَ َﻼ َ ْﲣـﻀَ ْﻌ َﻦ ِابﻟْ َﻘ ْﻮلِ ﻓَﻴَ ْﻄ َﻤ َﻊ َّ ِاذل ْي ِ ْﰲ ﻗَﻠْ ِﺒ ٖﻪ َﻣ َﺮ ٌض َّوﻗُﻠْ َﻦ ﻗَ ْﻮ ًﻻ َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْوﻓًﺎ ۚ 32
اے نبی کی بيويو! تم عام عورتوں کی طرح نہيں ہو ) (١اگر تم پرہيزگاری اختيار کرو تو نرم
لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل ميں روگ ہو وه کوئی برا خيال کرے ) (٢اور ہاں
قاعدے کے مطابق کالم کرو۔
٣٢۔ ١يعنی تمہاری حيثيت اور مرتبہ عام عورتوں کا سا نہيں ہے۔ بلکہ ﷲ نے تمہيں رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی زوجيت کا جو شرف عطا فرمايا ہے ،اس کی وجہ سے تمہيں ايک
امتيازی مقام حاصل ہے اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرح تمہيں بھی امت کے لئے
ايک نمونہ بننا چاہيے چنانچہ انہيں ان کے مقام و مرتبے سے آگاه کرکے انہيں کچھ ہدايت دی
جا رہی ہے۔ اس کی مخاطب اگرچہ ازواج مطہرات ہيں جنہيں امہات المومنين قرار ديا گيا ہے
ليکن انداز بيان سے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور
متنبہ کرنا ہے اس ليے يہ ہدايات تمام مسلمان عورتوں کے ليے ہيں۔
٣٢۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے جس طرح عورت کے وجود کے اندر مرد کے لئے جنسی کشش رکھی ہے
)جس کی حفاظت کے لئے بھی خصو سی ہدايت دی گئی ہے تاکہ عورت مرد کے لئے فتنے کا
باعث نہ بنے اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی نے عورتوں کی آواز ميں بھی فطری طور پر دلکشی ،نرمی
اور نزاکت رکھی ہے جو مرد کو اپنی طرف کھينچتی ہے ،بنا بريں اس آواز کے لئے بھی يہ
ہدايت دی گئی ہے کہ مردوں سے گفتگو کرتے وقت قصداً ايسا لب و لہجہ اختيار کرو کہ نرمی
اور لطافت کی جگہ قدرے سختی اور روکھا پن ہو ،تاکہ کوئی بد ظن لہجے کی نرمی سے
تمہاری طرف مائل نہ ہو اور اس کے دل ميں برا خيال پيدا نہ ہو۔
٣٢۔ ٣يعنی روکھا پن ،صرف لہجے کی حد ہی ہو ،زبان سے ايسا لفظ نہ نکالنا جو معروف
قائدے اور اخالق کے منافی ہو۔ اِ ِن اتقيتن کہہ کر اشاره کر ديا کہ يہ بات اور ديگر ہدايات جو
آگے آرہی ہيں متقی عورتوں کے لئے ہيں ،کيونکہ انہيں ہی يہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی آخرت
برباد نہ ہو جائے۔ جن کے دل خوف ٰالہی سے عاری ہيں ،انہيں ان ہدايات سے کيا تعلق؟ اور وه
کب ان ہدايات کی پروا کرتی ہيں؟
اهلل ِﻟ ُﻴ ْﺬ ِﻫ َﺐ َﻋ ْﻨ ُ ُﲂ ّ ِاﻟﺮ ْﺟ َﺲ َا ْﻫ َﻞ اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ٰ ّ ُ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰا ِﺗ ْ َﲔ َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو َا ِﻃ ْﻌ َﻦ ٰ ّ َ
َوﻗَ ْﺮ َن ِ ْﰲ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُﻜ َّﻦ َو َﻻ ﺗ َ ََّﱪ ْﺟ َﻦ ﺗ َ َُّـﱪ َج اﻟْ َﺠﺎ ِﻫ ِﻠﻴَّ ِﺔ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ َو َا ِﻗ ْﻤ َﻦ َّ
َوﻳُ َﻄﻬّ َِﺮُ ْﰼ ﺗ َْﻄﻬ ْ ًِﲑا 33ۚ
اور اپنے گھروں ميں قرار سے رہو ) (١اور قديم جاہليت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا
اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور ٰ
زکوة ديتی رہو ﷲ اور اس کے رسول کی اطاعت
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گزاری کرو ) (٢ﷲ ٰ
تعالی يہ چاہتا ہے کہ اپنے نبی کی گھر واليو! ) (٣تم سے وه )ہر قسم کی(
گندگی کو دور کر دے اور تمہيں خوب پاک کر دے۔
٣٣۔ ١يعنی ٹک کر رہو اور بغير ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اس کی وضاحت
کر دی گئی کہ عورت کا دائره عمل امور سياست اور جہان بانی نہيں ،معاشی جھميلے بھی
نہيں ،بلکہ گھر کی چار ديواری کے اندر ره کر امور خانہ داری سرانجام دينا ہے۔
٣٣۔ ٢اس ميں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتالديئے کہ اگر باہر جانے کی ضرورت پيش
آئے تو بناؤ سنگھار کر کے يا ايسے انداز سے جس سے تمہارا بناؤ سنگھار ظاہر ہو مت نکلو۔
جيسے بےپرده ہو کر جس سے تمہارا سر چہره بازو اور چھاتی وغيره لوگوں کو دعوت نظاره
دے بلکہ بغير خوشبو لگائے ساده لباس ميں ملبوس اور باپرده باہر نکلو تبرج بےپردگی اور
زيب و زينت کے اظہار کو کہتے ہيں قرآن نے واضح کرديا ہے کہ يہ تبرج جاہليت ہے جو
اسالم سے پہلے تھے اور آئنده بھی جب کبھی اسے اختيار کيا جائے گے يہ جاہليت ہی ہوگی
اسالم سے اس کا کوئی تعلق نہيں ہے چاہے اس کا نام کتناہی خوش نما دل فريب رکھ ليا جائے۔
٣٣۔ ٣پچھلی ہدايت ،برائی سے اجتناب سے متعلق تھيں ،يہ ہدايت نيکی اختيار کرنے سے متعلق
ہيں۔
٣٣۔ ٤اہل بيت سے کون مراد ہيں؟ اس کی تعيين ميں کچھ اختالف ہے ،بعض نے ازواج
مطہرات کو مراد ليا ہے ،جيسا کہ يہاں قرآن کريم کے سياق سے واضح ہے قرآن نے يہاں
ازواج مطہرات ہی کو اہل بيت کہا۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بيوی کو اہل بيت کہا گيا
ہے ،بعض روايات کی روح سے اہل بيت کا مصداق صرف حضرت علی ،حضرت فاطمہ اور
حضرت حسن وحسين رضی ﷲ عنہم کو مانتے ہيں اور ازواج مطہرات کو اس سے خارج
سمجھتے ہيں۔ جبکہ اول الذکر ان اصحاب اربعہ کو اس سے خارج سمجھتے ہيں تاہم اعتدال کی
راه اور نقطہ متوسطہ يہ ہے دونوں ہی اہل بيت ہيں۔ ازواج مطہرات تو اس نص قرآنی کی وجہ
سے اور داماد اور اوالد ان روايات کی رو سے جو صحيح سند سے ثابت ہيں جن ميں نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے ان کو اپنی چادر ميں لے کر فرمايا کہ اے ﷲ يہ ميرے اہل بيت ہيں جس کا
مطلب يہ ہوگا کہ يہ بھی ميرے اہل بيت سے ہيں يا يہ دعا ہے کہ يا ﷲ ان کو بھی ازواج
مطہرات کی طرح ميرے اہل بيت ميں شامل فرمادے اس طرح تمام دالئل ميں بھی تطبيق ہوجاتی
ہے )مزيد تفصيل کے ليے ديکھئے فتح القدير ،للشوکانی(
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ َن َﻣﺎ ﻳُ ْﺘ ٰﲆ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻴ ْﻮ ِﺗ ُﻜ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ

اهلل َﰷ َن ﻟ َ ِﻄ ْﻴﻔًﺎ َﺧﺒ ْ ًِﲑا ۧ 34
اهلل َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ ِﺔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور تمہارے گھروں ميں ﷲ کی جو آيتيں اور رسول کی جو احاديث پﮍھی جاتی ہيں ان کا ذکر
کرتی رہو ) (١يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی لطف کرنے واال خبردار ہے۔
٣٤۔ ١يعنی ان پر عمل کرو حکمت سے مراد احاديث ہيں۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے۔ بعض
علماء نے کہا ہے کہ حديث بھی قرآن کی طرح ثواب کی نيت سے پﮍھی جاسکتی ہے۔ عالوه
ازيں يہ آيت بھی ازواج مطہرات کے اہل بيت ہونے پر داللت کرتی ہے ،اس لئے کہ وحی کا
نزول ،جس کا ذکر اس آيت ميں ہے ،ازواج مطہرات کے گھروں ميں ہی ہوتا تھا ،بالخصوص
حضرت عائشہ رضی ﷲ ٰ
تعالی کے گھر ميں۔ جيسا کہ احاديث ميں ہے۔
اﻟﺼ ِﱪ ِٰت َواﻟْﺨٰ ِﺸ ِﻌ ْ َﲔ َواﻟْﺨٰ ِﺸ ٰﻌ ِﺖ َواﻟْ ُﻤ َﺘ َﺼ ِّﺪ ِﻗ ْ َﲔ
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ َو ٰ ّ
ِا َّن اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ٰﻤ ِﺖ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ َواﻟْ ٰﻘ ِﻨ ِﺘ ْ َﲔ َواﻟْ ٰﻘ ِﻨ ٰﺘ ِﺖ َو ٰ ّ
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ َو ٰ ّ
اﻟﺼ ِﺪ ٰﻗ ِﺖ َو ٰ ّ
ٰ
ٰ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة َّو َا ْﺟ ًﺮا ﻋ َِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 35
اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َّو ّاذل ِﻛ ٰﺮ ِت ۙ َاﻋَ َّﺪ ٰ ّ ُ
اﻟﺼﺎۗﯨـ ِﻤ ْ َﲔ َواﻟـﮩـﯩ ٰﻤ ِﺖ َواﻟْ ٰﺤ ِﻔ ِﻈ ْ َﲔ ﻓُ ُﺮ ْو َ ُهج ْﻢ َواﻟْ ٰﺤ ِﻔ ٰﻈ ِﺖ َو ّاذل ِﻛ ِﺮْﻳ َﻦ ٰ ّ َ
َواﻟْ ُﻤﺘَ َﺼ ِّﺪ ٰﻗ ِﺖ و َّ
َ ِٕ
ِٕ
بيشک مسلمان مرد اور عورتيں مومن مرد اور مومن عورتيں فرماں برداری کرنے والے مرد
اور فرماں بردار عورتيں اور راست باز مرد اور راست باز عورتيں صبر کرنے والے مرد اور

Page 956 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

صبر کرنے والی عورتيں ،عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتيں ،خيرات
کرنے والے مرد اور خيرات کرنے والی عورتيں ،روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنی
والی عورتيں ،اپنی شرم گاه کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والياں ،بکثرت ﷲ
کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والياں )ان سب کے( لئے ﷲ ٰ
تعالی نے )وسيع مغفرت( اور
بﮍا ثواب تيار کر رکھا ہے۔
ٰ
٣۵۔١حضرت ام سلمہ رضی ﷲ تعالی عنہ اور بعض ديگر صحابيات نے کہا کہ کيا بات ہے ﷲ
ٰ
تعالی ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے عورتوں سے نہيں جس پر يہ آيت نازل ہوئی
)مسندا٣٠١/ ٦ترمذی نمبر  (٣٢١١اس ميں عورتوں کی دل داری کا اہتمام کرديا گيا ہے ورنہ
تمام احکام ميں مردوں کے ساتھ عورتيں بھی شامل ہيں سوائے ان مخصوص احکام کے جو
صرف عورتوں کے ليے ہيں۔ اس آيت اور ديگر آيات سے واضح ہے کہ عبادت واطاعت ال ٰہی
اور اخروی درجات وفضائل ميں مرد اور عورت کے درميان کوئی تفريق نہيں ہے دونوں کے
ليے يکساں طور پر يہ ميدان کھال ہے اور دونوں زياده سے زياده نيکياں اور اجر و ثواب
کماسکتے ہيں جنس کی بنياد پر اس ميں کمی پيشی نہيں کی جائے گے عالوه ازيں مسلمان اور
مومن کا الگ الگ ذکر کرنے سے واضح ہے کہ ان دونوں ميں فرق ہے ايمان کا درجہ اسالم
سے بﮍھ کر ہے جيسا کہ قرآن وحديث کے ديگر دالئل بھی اس پر داللت کرتے ہيں۔

اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻓَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ ﺿَ ٰﻠ ًﻼ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ۭ 36
َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ٍﻦ َّو َﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ٍﺔ ِا َذا ﻗَ َﴣ ٰ ّ ُ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ُ ٗ ٓهل َا ْﻣ ًﺮا َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ ِﺨ َ َـﲑ ُة ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ ِ ْﱒ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ ِﺺ ٰ ّ َ
اور )ديکھو( کسی مومن مرد و عورت کو ﷲ اور اس کے رسول کے فيصلہ کے بعد کسی امر
کا کا کوئی اختيار باقی نہيں رہتا ) (١ياد رکھو ﷲ ٰ
تعالی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی
کرے گا وه صريح گمراہی ميں پﮍے گا۔
ٰ
٣٦۔ ١يہ آيت حضرت زينب رضی ﷲ تعالی کے نکاح کے سلسلے ميں نازل ہوئی تھی۔ حضرت
زيد بن حارثہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ ،جو کہ اصال عرب تھے ،ليکن کسی نے انہيں بچپن ميں
زبردستی پکﮍ کر بطور غالم بيچ ديا تھا ليکن نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے حضرت خديجہ کے
نکاح کے بعد حضرت خديجہ نے انہيں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ہبہ کر ديا تھا۔ آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم نے انہيں آزاد کر کے اپنا بيٹا بنا ليا تھا۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان کے نکاح
کے لئے اپنی پھوپھی زاد حضرت زينب کو نکاح کا پيغام بيجھا ،جس پر انہيں اور ان کے بھائی
کو خاندانی وضاحت کی بنا پر تامل ہوا ،کہ زيد ايک آزاد کرده غالم ہيں اور ہمارا تعلق ايک
اونچے خاندان سے ہے۔ جس پر يہ آيت نازل ہوئی۔ جس کا مطلب يہ ہے کہ ﷲ اور رسول کے
فيصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو يہ حق حاصل نہيں کہ وه اپنا اختيار بروئے کار
الئے۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وه سر تسليم خم کردے چنانچہ يہ آيت سننے کے بعد
حضرت زينب وغيره نے اپنی رائے پر اصرار نہيں کيا باہم نکاح ہوگيا۔
اهلل َا َﺣ ُّﻖ َا ْن َ ْﲣ ٰﺸـﯩ ُﻪ ۭ
اهلل ُﻣ ْﺒ ِﺪﻳْ ِﻪ َو َ ْﲣ َﴙ اﻟﻨَّ َﺎس ۚ َو ٰ ّ ُ
اهلل َو ُ ْﲣـ ِﻔ ْﻲ ِ ْﰲ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ َﻚ َﻣﺎ ٰ ّ ُ
َوِا ْذ ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟ َّ ِذل ْ ٓي َاﻧْ َﻌ َﻢ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َاﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َاﻣ ِْﺴ ْﻚ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َز ْو َﺟ َﻚ َواﺗ َِّﻖ ٰ ّ َ
ﲄ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َﺣ َﺮ ٌج ِ ْ ٓﰲ َا ْز َواجِ َا ْد ِﻋ َﻴﺎۗ ِ ْﻢ ِا َذا ﻗَﻀَ ْﻮا ِﻣﳯْ ُ َّﻦ َو َﻃ ًﺮا ۭ َو َﰷ َن َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ 37
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻗَ ٰﴣ َزﻳْ ٌﺪ ِّﻣﳯْ َﺎ َو َﻃ ًﺮا َز َّو ْﺟ ٰﻨ َﻜﻬَﺎ ِﻟ َ ْ
ِٕ
ياد کرو( جبکہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا کہ جس پر ﷲ نے بھی انعام کيا اور تو نے بھی
کہ تو اپنی بيوی کو اپنے پاس رکھ اور ﷲ سے ڈر تو نے اپنے دل ميں وه جو چھپائے ہوئے تھا
جسے ﷲ ظاہر کرنے واال تھا اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا ،حاالنکہ ﷲ ٰ
تعالی اس کا زياده
حق دار تھا کہ تو اسے ڈرے ) (١پس جب کہ زيد نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کرلی
) (٢ہم نے اسے تيرے نکاح ميں دے ديا ) (٣تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالک بيويوں کے بارے
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ميں کسی طرح تنگی نہ رہے جب کہ وه اپنی غرض ان سے پوری کرليں ) (٤ﷲ کا )يہ( حکم
تو ہو کر ہی رہنے واال ہے )(۵
٣٧۔ ١ليکن چونکہ ان کے مزاج ميں فرق تھا ،بيوی کے مزاج ميں خاندانی نسب و شرف رچا
ہوا تھا ،جب کہ زيد کے دامن ميں غالمی کا داغ تھا ،ان کی آپس ميں ان بن رہتی تھی جس کا
تذکره حضرت زيد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طالق کا عنديہ بھی ظاہر
کرتے۔ ليکن نبی صلی ﷲ عليہ وسلم انکو طالق دينے سے روکتے اور نباه کرنے کی تلقين
فرماتے ۔ عالوه ازيں ﷲ ٰ
تعالی نے آپ کو اس پيش گوئی سے بھی آگاه فرماديا تھا کہ زيد کی
طرف سے طالق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زينب کا نکاح آپ سے کرديا جائے گا
تاکہ جاہليت کی اس رسم تبنيت پر ايک کاری ضرب لگاکر واضح کرديا جائے کہ منہ بوال بيٹا ،
احکام شرعيہ ميں حقيقی بيٹے کی طرح نہيں ہے اور اسکی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آيت
ميں انہی باتوں کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ حضرت زيد پر ﷲ کا انعام يہ تھا کہ انھی قبول اسالم
کی توفيق دی اور غالمی سے نجات دالئی  ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا احسان ان پر يہ تھا کہ
انکی دينی تربيت کی۔ انکو آزاد کرکے اپنا بيٹا قرار ديا اور اپنی پھوپھی اميمہ بنت عبدالمطلب
کی لﮍکی سے ان کا نکاح کراديا ۔ دل ميں چھپانے والی بات يہی تھی جو آپ کو حضرت زينب
سے نکاح کی بابت بذريعہ وحی بتالئی گئی تھی ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ڈرتے اس بات سے
تھے کہ لوگ کہيں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر ليا۔ حاالنکہ جب ﷲ کو آپ کے ذريعے سے
اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہيں تھی۔ آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کا يہ خوف اگرچہ فطری تھا ،اسکے باوجود آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو تنبيہ فرمائی گئی۔
ظاہر کرنے سے مراد يہی ہے کہ يہ نکاح ہوگا ،جس سے يہ بات سب کے علم کے ہی علم ميں
آجائے گی۔
٣٧۔ ٢يعنی نکاح کے بعد طالق دی اور حضرت زينب عدت سے فارغ ہوگئيں۔
٣٧۔ ٣يعنی يہ نکاح معرفت طريقے کے برعکس ﷲ کے حکم سے قرار پاگيا ،نکاح خوانی،
واليت ،حق مہر اور گواہوں کے بغير ہی
٣٧۔ ٤يہ حضرت زينب سے ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے نکاح کی علت ہے کہ آئنده کوئی
مسلمان اس بارے ميں تنگی محسوس نہ کرے اور حسب ضرورت اقتضا لے پالک کی مطلقہ
بيوی سے نکاح کيا جاسکے۔
٣٧۔ ۵يعنی پہلے سے ہی تقدير الہٰ ی ميں تھا بہر صورت ہو کر رہنا تھا۔
اهلل ِﰲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ َو َﰷ َن َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َ ٗهل ۭ ُﺳـﻨَّ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻗَﺪَ ًرا َّﻣ ْﻘﺪُ ْو َۨرا  38ڽ
َﻣﺎ َﰷ َن ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮجٍ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ﻓَ َﺮ َض ٰ ّ ُ
جو چيزيں ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے نبی کے لئے مقرر کی ہيں ان ميں نبی پر کوئی حرج نہيں )(١
)يہی( ﷲ کا دستور ان ميں بھی رہے جو پہلے ہوئے ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کے کام اندازے پر مقرر
کئے ہوئے ہيں۔
٣٨۔ ١يہ اسی واقعہ نکاح زينب کی طرف سے اشاره ہے ،چونکہ يہ نکاح آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم کے لئے حالل تھا ،اس لئے اس ميں کوئی گناه اور تنگی والی بات نہيں ہے۔
٣٨۔ ٢يعنی گزشتہ انبياء عليہم السالم بھی ايسے کاموں کے کرنے ميں کوئی حرج محسوس نہ
کرتے تھے جو ﷲ کی طرف سے ان پر فرض قرار ديئے جاتے تھے چاہے قومی اور عوامی
رسم و رواج ان کے خالف ہی ہوتے۔
٣٨۔٣يعنی خاص حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتے ہيں دنياوی حکمرانوں کی طرح وقتی اور
فوری ضرورت پر مشتمل نہيں ہوتے اسی طرح ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے جس کے مطابق
وقوع پذير ہوتے ہيں۔
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َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﺒ ِﻠ ّﻐ ُْﻮ َن ِر ٰﺳ ٰﻠ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َۭو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل َﺣ ِﺴﻴْ ًﺒﺎ 39
اهلل َو َ ْﳜﺸَ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َو َﻻ َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن َا َﺣﺪً ا ِا َّﻻ ٰ ّ َ
يہ سب ايسے تھے کے ﷲ ٰ
تعالی کے احکام پہنچايا کرتے تھے اور ﷲ ہی سے ڈرتے تھے اور
ﷲ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے ) (١ﷲ ٰ
تعالی حساب لينے کے لئے کافی ہے۔ )(٢
٣٩۔ ١اس لئے کسی کا ڈر يا خوف انہيں صرف ﷲ کا پيغام پہنچانے ميں مانع بنتا نہ طعن و
مالمت کی انہيں کوئی پرواه ہوتی تھی۔
٣٩۔ ٢يعنی ہر جگہ وه اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے ،اس لئے وه اپنے بندوں
کی مدد کے لئے کافی ہے اور ﷲ کے دين کی تبليغ و دعوت ميں انہيں جو مشکالت آتيں ان ميں
وه چاره سازی فرماتا اور دشمنوں کے مذموم ارادوں اور سازشوں سے انہيں بچاتا ہے۔
َﻣﺎ َﰷ َن ُﻣ َﺤـ َّﻤـ ٌﺪ َا َابٓ َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣ ْﻦ ّ ِر َﺟﺎ ِﻟ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮ َل ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ ُ ِّ

ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 40
اهلل َوﺧ َ َ
َﺎﰎ اﻟﻨَّـﺒ ٖ ّ َِﲔ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ِﲁ َ ْ
)لوگو( تمہارے مردوں ميں کسی کے باپ محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( نہيں ) (١ليکن ﷲ ٰ
تعالی
کے رسول ہيں اور تمام نبيوں کے ختم کرنے والے ہيں ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کو )خوب(
جانتا ہےـ
) (١اس ليے وه زيد بن حارثہ رضی ﷲ عنہ کے بھی باپ نہيں ہيں جس پر انہيں مورد طعن بنايا
جاسکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر ليا؟ بلکہ ايک زيد رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہ ہی کيا وه تو
کسی بھی مرد کے باپ نہيں ہيں۔ کيونکہ زيد تو حارثہ کے بيٹے تھےآپ صلی ﷲ ٰ
تعالی عنہ نے
تو انہيں منہ بوال بيٹا بنايا ہوا تھا اور جاہلی دستور کے مطابق انہيں زيد بن محمد کہا جاتا تھا۔
حقيقتا وه آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے صلبی بيٹے نہيں تھے اسی ليے )اُ ْد ُعوْ ھُ ْم ِ ٰالبَا ۗ◌ ِٕٮ ِھ ْم( 33۔
االحزاب (5:کے نزول کے بعد انہيں زيد بن حارثہ ہی کہا جاتا تھا عالوه ازيں حضرت خديجہ
سے آپ کے تين بيٹے قاسم ،طاہر ،طيب ہوئے اور ايک ابراہيم بچہ ماريہ قبطيہ کے بطن سے
ہوا ليکن يہ سب کے سب بچپن ميں ہی فوت ہوگئے ان ميں سے کوئی بھی عمر رجوليت کو نہيں
پہنچا۔ بنابريں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی صلبی اوالد ميں سے بھی کوئی مرد نہيں بنا کہ جس
کے آپ باپ ہوں )ابن کثير(
٤٠۔٢خاتم مہر کو کہتے ہيں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے يعنی آپ صلی ﷲ عليہ
ٰ
دعوی کرے گا وه نبی
وسلم پر نبوت ورسالت کا خاتمہ کر ديا گيا آپ کے بعد جو بھی نبوت کا
نہيں کذاب و دجال ہوگا احاديث ميں اس مضمون کو تفصيل سے بيان کيا گيا ہے اور اس پر
عيسی عليہ السالم کا نزول ہوگا جو
پوری امت کا اجماع واتفاق ہے قيامت کے قريب حضرت
ٰ
صحيح اور متواتر روايات سے ثابت ہے تو وه نبی کی حيثيت سے نہيں آئيں گے بلکہ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم کے امتی بن کر آئيں گے اس ليے ان کا نزول عقيده ختم نبوت کے منافی نہيں ہے۔

اهلل ِذ ْﻛ ًﺮا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۙ 41
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ْاذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
مسلمانوں ﷲ ٰ
تعالی کا ذکر بہت کيا کرو۔
َّو َﺳـ ِ ّﺒ ُﺤ ْــﻮ ُﻩ ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة َّو َا ِﺻ ْﻴ ًﻼ 42
اور صبح شام اس کی پاکيزگی بيان کرو۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ َﺼ ِ ّ ْﲇ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َو َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺘ ٗﻪ ِﻟ ُﻴ ْﺨ ِﺮ َﺟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱃ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ۭ َو َﰷ َن ِابﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ 43
ِٕ
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وہی ہے جو تم پر رحمتيں بھيجتا ہے اور اس کے فرشتے )تمہارے لئے دعائے رحمت کرتے
ہيں( تاکہ وه تمہيں اندھيروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور ﷲ ٰ
تعالی مومنوں پر بہت ہی
مہربان ہے
َ ِﲢ َّﻴﳤُ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَﻠْ َﻘ ْﻮﻧ َ ٗﻪ َﺳ ٰ ٌﲅ ڻ َو َاﻋَ َّﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ًﺮا َﻛ ِﺮﻳْ ًﻤﺎ 44
جس دن يہ )ﷲ سے( مالقات کريں گے ان کا تختہ سالم ہوگا ) (١ان کے لئے ﷲ ٰ
تعالی نے با
عزت اجر تيار کر رکھا ہے۔
٤٤۔ ١يعنی جنت ميں فرشتے اہل ايمان کو يا مومن آپس ميں ايک دوسرے کو سالم کريں گے۔

ﴩا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا ۙ 45
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ﺷَ ﺎ ِﻫﺪً ا َّو ُﻣﺒَ ِ ّ ً
اے نبی! يقينا ً ہم نے ہی آپ کو )رسول بنا کر ( گواہياں دينے واال ) (١خوشخبری سنانے واال
بھيجا ہے۔
٤۵۔١بعض لوگ شاہد کے معنی حاضر و ناظر کے کرتے ہيں جو قرآن کے اصل لفظ سے
معنوی ہے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اپنی امت کی گواہی ديں گے ،ان سے بھی جو آپ پر ايمان
الئے اور ان کی بھی جنہوں نے تکذيب کی۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم قيامت والے دن اہل ايمان کو
ان کے اعضائے وضو سے پہچان ليں گے جو چمکتے ہونگے ،اسی طرح آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم ديگر انبياء عليہم السالم کی گواہی ديں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو ﷲ کا پيغام
پہنچا ديا تھا اور يہ گواہی ﷲ کے ديئے ہوئے يقينی علم کی بنياد پر ہوگی۔ اس لئے نہيں کہ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم تمام انبياء عليہم السالم کو اپنی آنکھوں سے ديکھتے رہے ہيں ،يہ عقيده تو
احکام قرآنی کے خالف ہے۔
َّودَا ِﻋ ًﻴﺎ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ﴎا ًﺟﺎ ُّﻣ ِﻨ ْ ًﲑا 46
اهلل ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ َو ِ َ
اور ﷲ کے حکم سے اس کی طرف بالنے واال اور روشن چراغ )(١
٤٦۔ ١جس طرح چراغ سے اندھيرے دور ہو جاتے ہيں ،اسی طرح آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
ذريعے سے کفر و شرک کی تاريکياں دور ہوجائيں۔ عالوه ازيں اس چراغ سے کسب ضيا کر
کے جو کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے ،کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ يہ چراغ قيامت تک روشن
رہے۔
َﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِ َاب َّن ﻟ َﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﻀْ ًﻼ َﻛﺒ ْ ًِﲑا 47
َوﺑ ِ ّ ِ
آپ مومنوں کو خوشخبری سنا ديجئے! کہ ان کے لئے ﷲ کی طرف سے بﮍا فضل ہے۔
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َو َﻻ ﺗ ُِﻄﻊ ِ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َو َد ْع َا ٰذ ُ ْﻢ َوﺗ ََﻮ َّ ْ
اهلل ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ 48
اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانيے اور جو ايذاء )ان کی طرف سے پہنچے( اس کا خيال
بھی نہ کيجئے اور ﷲ پر بھروسہ رکھيئے کافی ہے ﷲ کام بنانے واال۔
ﴎا ًﺣﺎ َ ِﲨ ْﻴ ًﻼ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﻧَ َﻜ ْﺤ ُ ُﱲ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ ُ َّﰒ َﻃﻠ َّ ْﻘ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﺗَ َﻤ ُّﺴ ْﻮﻫ َُّﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َّﺪ ٍة ﺗَ ْﻌ َﺘ ْﺪُّوﳖَ َﺎ ۚ ﻓَ َﻤ ِﺘّ ُﻌ ْﻮﻫ َُّﻦ َو َ ّ ِ
ﴎ ُﺣ ْﻮﻫ َُّﻦ َ َ
49
اے مومنوں جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طالق دے دو تو
ان پر تمہارا کوئی حق عدت کا نہيں جسے تم شمار کرو ) (١پس تم کچھ نہ کچھ انہيں دے دو
) (٢پھر بھلے طريقے سے رخصت کر دو )(٣۔
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٤٩۔ ١نکاح کے بعد جن عورتوں سے ہم بستری کی جاچکی ہو وه بھی جوان ہوں ،ايسی
عورتوں کو طالق مل جائے تو ان کی عدت تين حيض ہے اور جن سے نکاح ہوا ہے ليکن مياں
بيوی کے درميان ہم بستری نہيں ہوئی۔ ان کو اگر طالق ہو جائے تو عدت نہيں ہے يعنی ايسی
غير مدخولہ مطلقہ بغير عدت گزارے فوری طور پر کہيں نکاح کرنا چاہے ،تو کر سکتی ہے،
البتہ ہم بستری سے قبل خاوند فوت ہوجائے تو پھر اسے  ٤ماه اور دس دن کی عدت گزارنا
پﮍے گی )فتح القدير ،ابن کثير( چھونا يا ہاتھ لگانا ،يہ کنايہ ہے۔ جماع )ہم بستری( سے نکاح لفظ
خاص جماع اور عقد زواج دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ يہاں عقد کے معنی ميں ہے۔ اسی
آيت سے استدالل کرتے ہوئے يہ بھی کہا گيا ہے کہ نکاح سے پہلے طالق نہيں۔ اس لئے کہ
يہاں نکاح کے بعد طالق کا ذکر ہے۔ اس لئے جو فقہا اس بات کے قائل ہيں کہ اگر کوئی شخص
يہ کہے کہ اگر فالں عورت سے ميں نے نکاح کيا تو اسے طالق ،تو ان کے نزديک اس عورت
سے نکاح ہوتے ہی طالق ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض جو کہتے ہيں کہ اگر وه يہ کہے کہ
ميں کسی بھی عورت سے نکاح کروں تو اسے طالق ،تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا،
طالق واقع ہو جائے گی۔ يہ بات صحيح نہيں ہے۔ حديث ميں وضاحت ہے )الطالق قبل النکاح(
اس سے واضح ہے 'کہ نکاح سے قبل طالق ،ايک فعل عبث ہے جس کی کوئی شرعی حيثيت
نہيں ہے
٤٩۔ ٢يہ متعہ ،اگر مہر مقرر کيا گيا ہو تو نصف مہر ورنہ حسب توفيق کچھ دے ديا جائے۔
٤٩۔ ٣يعنی انہيں عزت واحترام سے بغير کوئی ايذاء پہنچائے عليحده کرديا جائے۔
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َوﺑَﻨٰ ِﺖ َ ِّﲻ َﻚ َوﺑَﻨٰ ِﺖ َ ٰ ّﲻﺘِ َﻚ َوﺑ َﻨٰ ِﺖ ﺧ ِ َ
َﺎكل َوﺑَﻨٰ ِﺖ ٰﺧ ٰﻠ ِﺘ َﻚ ا ٰﻟ ّ ِ ْﱵ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ِاانَّ ٓ َا ْﺣﻠَﻠْﻨَﺎ َ َكل َا َزْوا َﺟ َﻚ ا ٰﻟ ّ ِ ْ ٓﱵ ٰاﺗَﻴ َْﺖ ُا ُﺟ ْﻮ َرﻫ َُّﻦ َو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ ﻳ َ ِﻤ ْﻴﻨُ َﻚ ِﻣ َّﻤﺎ ٓ َاﻓَﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﻫَﺎ َﺟ ْﺮ َن َﻣ َﻌ َﻚ ۡ َوا ْﻣ َﺮ َا ًة ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨَ ًﺔ ِا ْن َّو َﻫ َﺒ ْﺖ ﻧ َ ْﻔ َﺴﻬَﺎ ِﻟﻠﻨَّ ِ ِ ّﱯ ِا ْن َا َرا َد اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ َا ْن ﻳ َّْﺴﺘَﻨْ ِﻜ َﺤﻬَﺎ ۤ ﺧَﺎ ِﻟ َﺼ ًﺔ َّ َكل ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ ﻗَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ َﻣﺎ ﻓَ َﺮﺿْ ﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ْ ٓﰲ َا ْز َو ِ ِ
اهج ْﻢ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ 50
َو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ ْﻢ ِﻟ َﻜ ْﻴ َﻼ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َﺣ َﺮ ٌج ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اے نبی! ہم نے تيرے لئے وه بيوياں حالل کر دی ہيں جنہيں تو ان کے مہر دے چکا ہے )(١
اور وه لونڈياں بھی جو ﷲ ٰ
تعالی نے غنيمت ميں تجھے دی ہيں ) (٢اور تيرے چچا کی لﮍکياں
اور پھوپھيوں کی بيٹياں اور تيرے ماموں کی بيٹياں اور تيری خالؤں کی بيٹياں بھی جنہوں نے
تيرے ساتھ ہجرت کی ہے ) (٣اور وه با ايمان عورتيں جو اپنا نفس نبی کو ہبہ کر دے يہ اس
صورت ميں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے ) (٤يہ خاص طور پر صرف تيرے لئے
ہی ہے اور مومنوں کے لئے نہيں ) (۵ہم اسے بخوبی جانتے ہيں جو ہم نے ان پر ان کی بيويوں
اور لونڈيوں کے بارے ميں )احکام( مقرر کر رکھے ہيں )  ( ٦يہ اس لئے کہ تجھ پر حرج واقع
نہ ہو ) (٧ﷲ ٰ
تعالی بہت بخشنے واال اور بﮍے رحم واال ہے۔
٥٠۔١بعض احکام شرعيہ ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو امتياز حاصل تھا جنہيں آپ کی
خصوصيات کہا جاتا ہے مثال اہل علم کی ايک جماعت کے بقول قيام الليل )تہجد( آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم پر فرض تھا صدقہ آپ پر حرام تھا ،اسی طرح کی بعض خصوصيات کا ذکر قرآن
کريم کے اس مقام پر کيا گيا ہے جن کا تعلق نکاح سے ہے جن عورتوں کو آپ نے مہر ديا ہے
وه حالل ہيں چاہے تعداد ميں وه کتنی ہی ہوں اور آپ نے حضرت صفيہ رضی ﷲ عنھا اور
جويريہ رضی ﷲ عنھا کا مہر ان کی آزادی کو قرار ديا تھا ان کے عالوه بصورت نقد سب کو
مہر ادا کيا تھا صرف ام حبيبہ رضی ﷲ عنھا کا مہر نجاشی نے اپنے طرف سے ديا تھا۔
۵٠۔٢چنانچہ حضرت صفيہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنھا اور جويريہ ملکيت ميں آئيں جنہيں آپ نے آزاد
کر کے نکاح کرليا اور رحانہ اور ماريہ قبطيہ رضی ﷲ عنھا يہ بطور لونڈی آپ کے پاس رہيں۔
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۵٠۔ ٣اس کامطلب ہے جس طرح آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ہجرت کی اسی طرح انہوں نے
بھی مکے سے مدينہ ہجرت کی۔ کيونکہ آپ کے ساتھ تو کسی عورت نے بھی ہجرت نہيں کی
تھی۔
۵٠۔ ٤نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو اپنا آپ ہبہ کرنے والی عورت ،اگر آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم اس سے نکاح کرنا پسند فرمائيں تو بغير مہر کے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے لئے اس
اپنے نکاح ميں رکھنا جائز ہے۔
٥٠۔ ۵يہ اجازت صرف آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے لئے ہے )ديگر مومنوں کے لئے ضروری
ہے کہ وه حق مہر ادا کريں ،تب نکاح جائز ہوگا۔
٥٠۔  ٦يعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہيں جو ہم نے فرض کئے ہيں کہ مثال چار سے زياده
عورتيں بيک وقت کوئی شخص اپنے نکاح ميں نہيں رکھ سکتا ،نکاح کے لئے ولی ،گواه اور
حق مہر ضروری ہے۔ البتہ لونڈياں جتنی کوئی چاہے ،رکھ سکتا ہے ،تاہم آجکل لونڈيوں کا
مسئلہ تو ختم ہے۔
ْ
٥٠۔ ٧اس کا تعلق اِ نﱠا اَ حْ لَلنَا سے ہے يعنی مذکوره تمام عورتوں کی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے
لئے اجازت اس لئے ہے تاکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم ان ميں سے کسی کے نکاح ميں گناه نہ سمجھيں۔
يج َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣﳯْ ُ َّﻦ َو ﺗُـــــْٔ ِﻮ ْ ٓي ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َﻣ ْﻦ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو َﻣ ِﻦ اﺑْ َﺘﻐَ ْﻴ َﺖ ِﻣ َّﻤ ْﻦ َﻋ َﺰﻟْ َﺖ ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ۭ ٰذ ِ َكل َاد ٰ ْٓﱏ َا ْن ﺗَ َﻘ َّﺮ َا ْﻋ ُﻴﳯُ ُ َّﻦ َو َﻻ َ ْﳛ َﺰ َّن َوﻳَ ْﺮﺿَ ْ َﲔ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳤَ ُ َّﻦ
ﺗُ ْﺮ ِ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ُ
ْ
ٰ
ٰ
اهلل ﻋَﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ 51
اهلل ﻳ َ ْﻌ ُﲅ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻗُﻠ ْﻮﺑِﲂ ۭ َو َﰷ َن ّ ُ
ُﳇُّﻬ َُّﻦ ۭ َو ّ ُ
ان ميں سے جسے تو چاہے دور رکھ دے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے ) (١اور تو ان
ميں سے بھی کسی کو اپنے پاس بال لے جنہيں تو نے الگ کر رکھا تھا تو تجھ پر کوئی گناه
نہيں ) (٢اس ميں اس بات کی زياده توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھيں ٹھنڈی رہيں اور وه
رنجيده نہ ہوں اور جو کچھ بھی تو انہيں ديدے اس پر سب کی سب راضی ہيں۔ )(٣
٥١۔ ١اس ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی ايک اور خصوصيت کا بيان ہے ،وه يہ کہ بيويوں کے
درميان بارياں مقرر کرنے ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو اختيار دے ديا گيا تھا کہ آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم جس کی باری چاہيں موقوف کر ديں يعنی اسے نکاح ميں رکھتے ہوئے اس سے
مباشرت نہ کريں اور جس سے چاہيں يہ تعلق قائم رکھيں۔
٥١۔ ٢يعنی جن بيويوں کی بارياں موقوف کر رکھی تھيں اگر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم چاہيں کہ
ان سے بھی مباشرت کا تعلق قائم کيا جائے ،تو يہ اجازت بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو حاصل
ہے۔
٥١۔ ٣يعنی باری موقوف ہونے اور ايک کو دوسری پر ترجيح دينے کے باوجود وه خوش
ہونگی ،غمگين نہيں ہونگی اور جتنا کچھ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف سے انہيں مل جائے
گا ،اس پر مطمئن رہيں گی اسلئے کہ انہيں معلوم ہے کہ پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم يہ سب کچھ
ﷲ کے حکم اور اجازت سے کر رہے ہيں اور يہ ازواج مطہرات ﷲ کے فيصلے پر راضی اور
مطمن ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو اختيار ملنے کے باوجود آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم نے اسے استعمال نہيں کيا اور سوائے حضرت سوده کے )کہ انہوں نے اپنی باری
خود ہی حضرت حضرت عائشہ کے لئے ہبہ کر دی تھی( آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے تمام ازواج
مطہرات کی بارياں برابر مقرر کر رکھی تھيں ،اسی ليے آپ نے مرض الموت ميں ازواج
مطہرات سے اجازت لے کر بيماری کے ايام حضرت عائشہ کے پاس گزارے )ان تقر اعينھن(
کا تعلق آپ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ پر تقسيم اگرچہ )دوسرے لوگوں کی طرح(
واجب نہيں تھی اس کے باوجود آپ نے تقسيم کو اختيار فرمايا ،تاکہ آپ کی بيويوں کی آنکھيں
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ٹھنڈی ہوجائيں اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عدل وانصاف سے خوش
ہوجائيں کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے خصوصی اختيار استعمال کرنے کے بجائے ان کی
دلجوئی اور دلداری کا اہتمام فرمايا۔
٥٢۔ ٤يعنی تمہارے دلوں ميں جو کچھ ہے ان ميں يہ بات بھی يقينا ہے کہ سب بيويوں کی محبت
دل ميں يکساں نہيں ہے۔ کيونکہ دل پر انسان کا اختيار ہی نہيں ہے۔ اس لئے بيويوں کے درميان
مساوات باری ميں ،نان ،نفقہ اور ديگر ضروريات زندگی اور آسائشوں ميں ضروری ہے ،جس
کا اہتمام انسان کر سکتا ہے۔ دلوں کے ميالن ميں مساوات چونکہ اختيار ميں ہی نہيں ہے اس
لئے ﷲ ٰ
تعالی اس پر گرفت بھی نہيں فرمائے گا بشرطيکہ دلی محبت کسی ايک بيوی سے
امتيازی سلوک کا باعث ہو۔ اس لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم فرمايا کرتے تھے ' يا ﷲ يہ ميری
تقسيم ہے جو ميرے اختيار ميں ہے ،ليکن جس چيز پر تيرا اختيار ہے ،ميں اس پر اختيار نہيں
رکھتا اس ميں مجھے مالمت نہ کرنا )مسند احمد(
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ

ﳾ ٍء َّرِﻗ ْﻴ ًﺒﺎ ۧ 52
َﻻ َ ِﳛ ُّﻞ َ َكل اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ ُء ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌﺪُ َو َﻻ ٓ َا ْن ﺗَـ َﺒﺪَّ َل ﲠِ ِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َا ْز َواجٍ َّوﻟ َ ْﻮ َا ْ َﲺـ َﺒ َﻚ ُﺣ ْﺴـﳯُ ُ َّﻦ ِا َّﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ ﻳ َ ِﻤ ْﻴ ُﻨ َﻚ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
اس کے بعد اور عورتيں آپ کے لئے حالل نہيں اور نہ )درست ہے( کہ ان کے بدلے اور
عورتوں سے )نکاح کرے( اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو ) (١مگر جو تيری مملوکہ
ہوں ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کا )پورا( نگہبان ہے۔
٥٢۔ ١آيت تخيير کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنيا اسباب عيش و راحت کے مقابلے
ميں عسرت کے ساتھ ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کيا تھا ،اس کا صلہ ﷲ نے يہ
ديا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ازواج کے عالوه )جن کی تعداد  ٩تھی اور ديگر عورتوں سے
نکاح کرنے يا ان ميں سے کسی کو طالق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے
منع فرمايا۔ بعض کہتے ہيں کہ بعد ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو يہ اختيار دے ديا گيا تھا ،ليکن
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے کوئی نکاح نہيں کيا )ابن کثير(
۵٢۔٢يعنی لونڈياں رکھنے پر کوئی پابندی نہيں ہے بعض نے اس کے عموم سے استدالل کرتے
ہوئے کہا ہے کہ کافر لونڈی بھی رکھنے کی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو اجازت تھی اور بعض
ص ِم ْال َك َوافِ ِر( 60۔ الممتحنہ (10:کے پيش نظر اسے آپ کے ليے حالل نہيں
نے ) َو َال تُ ْم ِس ُكوْ ا بِ ِع َ
سمجھا )فتح القدير(
ﴩ ْوا َو َﻻ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﻧ ِﺴ ْ َﲔ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮا ﺑُ ُﻴ ْﻮ َت اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ َذ َن ﻟَ ُ ْﲂ ِا ٰﱃ َﻃ َﻌﺎ ٍم ﻏَ ْ َﲑ ﻧ ِٰﻈ ِﺮْﻳ َﻦ ِاﻧٰﯩ ُﻪ ۙ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ِا َذا ُد ِﻋ ْﻴ ُ ْﱲ ﻓَﺎ ْد ُﺧﻠُ ْﻮا ﻓَ ِﺎ َذا َﻃ ِﻌ ْﻤ ُ ْﱲ ﻓَﺎﻧْﺘ َ ِ ُ
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ٖﻲ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوِا َذا َﺳ َﺎﻟْ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫ َُّﻦ َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻓَ ْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِء ِﺣ َﺠ ٍﺎب ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َا ْﻃﻬَ ُﺮ ِﻟ ُﻘﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ
ِﻟ َﺤ ِﺪﻳْ ٍﺚ ۭ ِا َّن ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َﰷ َن ﻳُ ْﺆ ِذي اﻟﻨَّ ِ َّﱯ ﻓَﻴَ ْﺴـ َﺘ ْﺤ ٖﻲ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۡ َو ٰ ّ ُ
اهلل َو َﻻ ٓ َا ْن ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺤ ْﻮٓا َا َزْوا َﺟ ٗﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ ِا َّن ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َﰷ َن ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
َوﻗُﻠُ ْﻮﲠِ َِّﻦ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ َا ْن ﺗُــﺆْ ُذ ْوا َر ُﺳ ْﻮ َل ٰ ّ ِ
اهلل ﻋ َِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 53
اے ايمان والو! جب تک تمہيں اجازت نہ دی جائے تم بنی کے گھروں ميں نہ جايا کرو کھانے
کے لئے ايسے وقت ميں اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو بلکہ جب باليا جائے جاؤ اور جب
کھا چکو نکل کھﮍے ہو ،وہيں باتوں ميں مشغول نہ ہو جايا کرو ،نبی کو تمہاری اس بات سے
تکليف ہوتی ہے ،تو وه لحاظ کر جاتے ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی )بيان( حق ميں کسی کا لحاظ نہيں کرتا
) (١جب تم نبی کی بيويوں سے کوئی چيز طلب کرو تو تم پردے کے پيچھے سے طلب کرو
) (٢تمہارے اور ان کے دلوں کيلئے کامل پاکيزگی يہی ہے ) (٣اور نہ تمہيں جائز ہے کہ تم
رسول ﷲ کو تکليف دو ) (٤اور نہ تمہيں يہ حالل ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی
بيويوں سے نکاح کرو۔ ياد رکھو ﷲ کے نزديک يہ بہت بﮍا گناه ہے۔ )(۵
٥٣۔ ١اس آيت کا سبب نزول يہ ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی دعوت پر حضرت زينب کے
وليمے ميں صحابہ کرام تشريف الئے جن ميں سے بعض کھانے کے بعد بيٹھے ہوئے باتيں
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کرتے رہے جس سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو خاص تکليف ہوئی ،تاہم حيا اور اخالق کی وجہ
سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں جانے کے لئے نہ کہا )صحيح بخاری( چنانچہ اس آيت
ميں دعوت کے آداب بتال ديئے گئے کہ ايک تو اس وقت جاؤ جب کھانا تيار ہوچکا ہو پہلے سے
ہی جا کر دھرنا مار کر نہ بيٹھ جاؤ۔ دوسرا ،کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ وہاں
بيٹھے ہوئے باتيں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے ورنہ ملطب يہ
ہے کہ جب بھی تمہيں باليا جائے چاہے کھانے کے ليے يا کسی اور کام کے ليے اجازت کے
بغير گھر کے اندر داخل مت ہو۔
٥٣۔ ٢يہ حکم حضرت عمر رضی ﷲ ٰ
تعالی کی خواہش پر نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی ﷲ
ٰ
تعالی نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے عرض کيا يارسول ﷲ ! آپ کے پاس اچھے برے ہر
طرح کے لوگ آتے ہيں کاش آپ امہات المؤمنين کو پردے کا حکم ديں تو کيا اچھا ہو جس پر ﷲ
نے يہ حکم نازل فرمايا )صحيح بخاری(
۵٣۔ ٣يہ پردے کی حکمت اور علت ہے کہ اس سے مرد اور عورت کے دل ريب و شک سے
ايک دوسرے کے ساتھ فتنے ميں مبتال ہونے سے محفوظ رہيں گے۔
۵٣۔٤چا ہے وه کسی بھی لحاظ سے ہو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے گھر ميں بغير اجازت داخل
ہونا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خواہش کے بغير گھر ميں بيٹھے رہنا اور بغير حجاب کے
ازواج مطہرات سے گفتگو کرنا يہ امور بھی ايذا کے باعث ہيں ان سے بھی اجتناب کرو۔
۵٣۔٢يہ حکم ان ازواج مطہرات کے بارے ميں ہے جو وفات کے وقت نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کے حبالہ عقد ميں تھيں۔ تاہم جن کو آپ نے ہم بستری کے بعد زندگی ميں طالق دے کر اپنے
سے عليحده کرديا ہو وه اس کے عموم ميں داخل ہيں يا نہيں؟ اس ميں دو رائے ہيں۔ بعض ان کو
بھی شامل سمجھتے ہيں اور بعض نہيں ليکن آپ کی ايسی کوئی بيوی تھی ہی نہيں اس ليے يہ
محض ايک فرضی شکل ہے عالوه ازيں ايک تيسری قسم ان عورتوں کی ہے جن سے آپ کا
نکاح ہوا ليکن ہم بستری سے قبل ہی ان کو آپ نے طالق دے دی دوسرے لوگوں کا نکاح
درست ہونے ميں کوئی نزاع معلوم نہيں )تفسير ابن کثير(
اهلل َﰷ َن ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ 54
ِا ْن ﺗُ ْﺒﺪُ ْوا ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ َا ْو ُ ْﲣ ُﻔ ْﻮ ُﻩ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
تم کسی چيز کو ظاہر کر دو چھپا کر رکھو ﷲ تو ہرچيز کا بخوبی علم رکھنے واال ہے۔
اهلل َﰷ َن
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َﻻ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ِ ْ ٓﰲ ٰا َابۗﯨـﻬ َِّﻦ َو َﻻ ٓ َاﺑْﻨَﺎۗ ِ َّﻦ َو َﻻ ٓ ِاﺧ َْﻮاﳖِ ِ َّﻦ َو َﻻ ٓ َاﺑْﻨَﺎۗ ِء ِاﺧ َْﻮاﳖِ ِ َّﻦ َو َﻻ ٓ َاﺑْﻨَﺎ ۗ ِء َاﺧ َٰﻮﲥِ ِ َّﻦ َو َﻻ ِﻧ َﺴﺎۗﯨـﻬ َِّﻦ َو َﻻ َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ َّﻦ ۚ َواﺗَّـ ِﻘ ْ َﲔ ٰ ّ َ
ِٕ
ﰻ َﳾ ٍء ﺷَ ﻬِﻴﺪً ا ِٕ 55 ِٕ
ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ ْ ْ
ان عورتوں پر کوئی گناه نہيں کہ وه اپنے باپوں اور اپنے بيٹوں اور بھائيوں اور بھتيجوں اور
بھانجوں اور اپنی )ميل جول کی( عورتوں اور ملکيت کے ماتحتوں )لونڈی غالم( کے سامنے
ہوں )) (١عورتو!( ﷲ سے ڈرتی رہو۔ ﷲ ٰ
تعالی يقينا ً ہرچيز پر شاہد ہے )(٢۔
٥٥۔ ١جب عورتوں کے لئے پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر گھروں ميں موجود اقارب يا ہر وقت
آنے جانے والے رشتے داروں کی بابت سوال ہوا کہ ان سے پرده کيا جائے يا نہيں؟ چنانچہ اس
آيت ميں ان اقارب کا ذکر کر ديا گيا جن سے پردے کی ضرورت نہيں۔ اس کی تفصيل ) َوقُلْ
ار ِھ ﱠن َويَحْ فَ ْ
ظنَ فُرُوْ َجھ ﱠُن َو َال يُ ْب ِد ْينَ ِز ْينَتَھ ﱠُن اِ ﱠال َما ظَھَ َر ِم ْنھَا َو ْليَضْ ِر ْبنَ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن اَب َ
لﱢ ْل ُم ْؤ ِم ٰن ِ
ْص ِ
بِ ُخ ُم ِر ِھ ﱠن ع َٰلي ُجيُوْ بِ ِھ ﱠن ۠◌ َو َال يُ ْب ِد ْينَ ِز ْينَتَھ ﱠُن اِ ﱠال لِبُعُوْ لَتِ ِھ ﱠن اَوْ ٰابَا ۗ◌ ِٕٮ ِھ ﱠن اَوْ ٰابَا ۗ◌ ِء بُعُوْ لَتِ ِھ ﱠن اَوْ اَ ْبنَا ۗ◌ ِٕٮ ِھ ﱠن
اَوْ اَ ْبنَا ۗ◌ ِء بُعُوْ لَتِ ِھ ﱠن اَوْ اِ ْخ َوانِ ِھ ﱠن اَوْ بَنِ ْٓي اِ ْخ َوانِ ِھ ﱠن اَوْ بَنِ ْٓي اَخَ ٰوتِ ِھ ﱠن اَوْ نِ َسا ۗ◌ ِٕٮ ِھ ﱠن اَوْ َما َملَ َك ْ
ت اَ ْي َمانُھ ﱠُن اَ ِو
ط ْف ِل الﱠ ِذ ْينَ لَ ْم يَ ْ
ال اَ ِو ال ﱢ
ت النﱢ َسا ۗ◌ ِء ۠◌ َو َال يَضْ ِر ْبنَ
ال ٰتّبِ ِع ْينَ َغي ِْر اُولِي ْ ِ
ظھَرُوْ ا ع َٰلي عَوْ ٰر ِ
االرْ بَ ِة ِمنَ الرﱢ َج ِ
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بِاَرْ ُجلِ ِھ ﱠن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِ ْينَ ِم ْن ِز ْينَتِ ِھ ﱠن ۭ◌ َوتُوْ ب ُْٓوا اِلَى ٰ ّ
ﷲِ َج ِم ْيعًا اَيﱡهَ ْال ُم ْؤ ِمنُوْ نَ لَ َعلﱠ ُك ْم تُ ْفلِحُوْ نَ ( 24۔
النور (31:ميں بھی گزر چکی ہے ،اسے مالحظہ فرما ليا جائے۔
٥٥۔ ٢اس مقام پر عورتوں کو ٰ
تقوی کا حکم دے کر واضح کر ديا کہ اگر تمہارے دلوں ميں
ٰ
تقوی ہوگا تو پردے کا جو اصل مقصد ،قلب و نظر کی طہارت اور عصمت کی حفاظت ہے ،وه
يقينا تمہيں حاصل ہوگا ،ورنہ حجاب کی ظاہری پابندياں تمہيں گناه ميں ملوث ہونے سے نہيں
بچاسکيں گی۔
اهلل َو َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜﺘَ ٗﻪ ﻳُ َﺼﻠ ُّ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ ۭ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﺻﻠ ُّ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮا ﺗ َ ْﺴ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ 56
ِا َّن ٰ ّ َ
ٰ ِٕ
ﷲ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھيجتے ہيں۔ اے ايمان والو! تم )بھی( ان پر
درود بھيجو اور خوب سالم )بھی( بھيجتے رہا کرو )(١۔
٥٦۔ ١اس آيت ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے اس مرتبہ و منزلت کا بيان ہے جو )آسمانوں(
ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو حاصل ہے اور يہ کہ ﷲ تبارک و ٰ
تعالی کی ثنا و تعريف کرتا
اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر رحمتيں بھيجتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی
بلندی درجات کی دعا کرتے ہيں۔ اس کے ساتھ ہی ﷲ ٰ
تعالی نے عالم سفلی )اہل زمين( کو حکم
ٰ
صلوة اور سالم بھيجيں تاکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی
ديا کہ وه بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر
تعريف ميں علوی اور سفلی دونوں عالم متحد ہوجائيں۔ حديث ميں آيا ہے صحابہ کرام رضی ﷲ
ٰ
تعالی عنہ نے عرض کيا يارسول ﷲ ! سالم کا طريقہ تو ہم جانتے ہيں )يعنی التحيات ميں السالم
عليک ايھا النبی! پﮍھتے ہيں( ہم درود کس طرح پﮍھيں؟ اس پر آپ نے وه درود ابراہيمی بيان
فرمايا جو نماز ميں پﮍھا جاتا ہے )صحيح بخاری( عالوه ازيں احاديث ميں درود کے اور بھی
صيغے آتے ہيں جو پﮍھے جاسکتے ہيں۔ نيز مختصرا صلی ﷲ علی رسول ﷲ وسلم بھی پﮍھا
ٰ
الصلوة والسالم عليک يارسول ﷲ وسلم! پﮍھنا اس ليے صحيح نہيں کہ اس ميں
جاسکتا ہے تاہم
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے خطاب ہے اور يہ صيغہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم سے عام
درود کے وقت منقول نہيں ہے اور تحيات ميں السالم عليک ايھا النبی! چونکہ آپ سے منقول
ہے اس وجہ سے اس وقت ميں پﮍھنے ميں کوئی قباحت نہيں مزيد برآں اس کا پﮍھنے واال اس
فاسد عقيدے سے پﮍھتا ہے کہ آپ اسے براه راست سنتے ہيں يہ عقيده فاسده قرآن وحديث کے
خالف ہے اور اس عقيدے سے مذکوره خانہ ساز درود پﮍھنا بھی بدعت ہے جو ثواب نہيں گناه
ہے احاديث ميں درود کی بﮍی فضيلت وارد ہے نماز ميں اس کا پﮍھنا واجب ہے يا سنت؟
جمہور علماء اسے سنت سمجھتے ہيں اور امام شافعی اور بہت سے علماء واجب اور احاديث
سے اس کے وجوب ہی کی تائيد ہوتی ہے اسی طرح احاديث سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس
طرح آخری تشہد ميں درود پﮍھنا واجب ہے پہلے تشہد ميں بھی درود پﮍھنے کی وہی حيثيت
ہے اس ليے نماز کے دونوں تشہد ميں درود پﮍھنا ضروری اس کے دالئل مختصراحسب ذيل
ہيں
ايک دليل يہ ہے کہ مسند احمد ميں صحيح سند سے مروی ہے کہ ايک شخص نے نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم سے سوال کيا يارسول ﷲ آپ پر سالم کس طرح پﮍھنا ہے يہ تو ہم نے جان ليا )کہ ہم
تشہد ميں السالم عليک پﮍھتے ہيں( ليکن جب ہم نماز ميں ہوں تو آپ پر درود کس طرح پﮍھيں؟
تو آپ نے درود ابراہيمی کی تلقين فرمائی )الفتح الربانی( مسند احمد کے عالوه يہ روايت صحيح
ابن حبان ،سنن کبری بيہقی ،مستدرک حاکم اور ابن خزيمہ ميں بھی ہے اس ميں صراحت ہے کہ
جس طرح سالم نماز ميں پﮍھا جاتا ہے يعنی تشہد ميں اسی طرح يہ سوال بھی نماز کے اندر
درود پﮍھنے سے متعلق تھا۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے درود ابراہيمی پﮍھنے کا حکم فرمايا۔
جس سے معلوم ہوا کہ نماز ميں سالم کے ساتھ درود بھی پﮍھنا چاہيے اور اس کا مقام تشہد ہے
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اور حديث ميں يہ عام ہے اسے پہلے يا دوسرے تشہد کے ساتھ خاص نہيں کيا گيا ہے جس سے
يہ استدالل کرنا صحيح ہے کہ )پہلے اور دوسرے( دونوں تشہد ميں سالم اور درود پﮍھا جائے
اور جن روايات ميں تشہد کا بغير درود کے ذکر ہے انہيں سوره احزاب کی آيت صلوا عليہ
وسلموا کے نزول سے پہلے پر محمول کيا جائے گا ليکن اس آيت کے نزول يعنی  ۵ہجری کے
بعد جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے صحابہ کے استفسار پر درود کے الفاظ بھی بيان فرماديئے
تو اب نماز ميں سالم کے ساتھ صلوة)درودشريف( کا پﮍھنا بھی ضروری ہوگيا چاہے وه پہال
تشہد ہو يا دوسرا اس کی ايک اور دليل يہ ہے کہ حضرت عائشہ نے بيان فرمايا کہ )بعض دفعہ(
رات کو٩رکعات ادا فرماتے آٹھويں رکعت ميں تشہد بيٹھتے تو اس ميں اپنے رب سے دعا
کرتے اور اس کے پيغمبر پر درود پﮍھتے پھر سالم پھيرے بغير کھﮍے ہو جاتے اور نويں
رکعت پوری کر کے تشہد ميں بيٹھتے تو اپنے رب سے دعا کرتے اور اس کے پيغمبر پر درود
پﮍھتے اور پھر دعا کرتے پھر سالم پھير ديتے )السنن الکبری مزيد مالئظہ ہو صفۃ صالت
النبی لأللبانی( اس ميں بالکل صراحت ہے کہ نبی نے اپنی رات کی نماز ميں پہلے اور آخری
دونوں تشہد ميں درود پﮍھا ہے يہ اگرچہ نفلی نماز کا واقعہ ہے ليکن مذکوره عمومی دالئل کی
آپ کے اس عمل سے تائيد ہوجاتی ہے اس ليے اسے صرف نفلی نماز تک محدود کر دينا
صحيح نہيں ہوگا۔
اهلل ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو َاﻋَ َّﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ُّﻣﻬِ ْﻴﻨًﺎ 57
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻟ َ َﻌﳯَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ْﺆ ُذ ْو َن ٰ ّ َ
جو لوگ ﷲ اور اس کے رسول کو ايذاء ديتے ہيں ان پر دنيا اور آخرت ميں ﷲ کی پھٹکار ہے
اور ان کے لئے نہايت رسواکن عذاب ہے )(١۔
٥٧۔ ١ﷲ کو ايذا دينے کا مطلب ان کے افعال کا ارتکاب ہے جو وه ناپسند فرماتا ہے ورنہ ﷲ پر
ٰ
نصاری وغيره کے لئے اوالد ثابت
ايذا پہنچانے پر کون قادر ہے؟ جسے مشرکين ،يہود اور
کرتے ہيں۔ يا جس طرح حديث قدسی ميں ہے ،ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے ' ابن آدم مجھے ايذا ديتا ہے،
زمانے کو گالی ديتا ہے ،حاالنکہ ميں ہی زمانہ ہوں اس کے رات دن کی گردش ميرے ہی حکم
سے ہوتی ہے )صحيح بخاری( يعنی يہ کہنا کہ زمانے نے يا فلک کج رفتار نے ايسا کرديا يہ
صحيح نہيں اس ليے کہ افعال ﷲ کے ہيں زمانے يا فلک کے نہيں ﷲ کے رسول کو ايذا پہنچانا
آپ کی تکذيب آپ کو شاعر کذاب ساحر وغيره کہنا ہے عالوه ازيں بعض احاديث ميں صحابہ
کرام کو ايذا پہنچانے اور ان کی تنقيص واہانت کو بھی آپ نے ايذا قرار ديا ہے لعنت کا مطلب
ﷲ کی رحمت سے دوری اور محرومی ہے۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُﺆْ ُذ ْو َن اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨ ِٰﺖ ِﺑﻐ ْ َِﲑ َﻣﺎ ا ْﻛﺘ َ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ﻓَ َﻘ ِﺪ ْاﺣﺘَ َﻤﻠُ ْﻮا ﲠُ ْ َﺘﺎانً َّوِاﺛْ ًﻤﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ ۧ 58
جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ايذاء ديں بغير کسی جرم کے جو ان سے سرزد
ہوا ہو ،وه )بﮍے ہی( بہتان اور صريح گناه کا بوجھ اٹھاتے ہيں )(١
يعنی ان کو بدنام کرنے کے ليے ان پر بہتان باندھنا ان کی ناجائز تنقيص وتوہين کرنا جيسے
روافض صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم پر سب وشتم کرتے اور ان کی طرف ايسی باتيں منسوب
کرتے ہيں جن کا ارتکاب انہوں نے نہيں کيا امام ابن کثير فرماتے ہيں رافضی منکوس القلوب
ہيں ممدوح اشخاص کی مذمت کرتے اور مذموم لوگوں کی مدح کرتے ہيں۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ 59
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ﻗُ ْﻞ ِ ّ َﻻ َزْواﺟِ َﻚ َوﺑَﻨٰ ِﺘ َﻚ َو ِﻧ َﺴﺎۗ ِء اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ﻳُﺪْ ِﻧ ْ َﲔ ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻼ ِﺑﻴْﳢِ ِ َّﻦ ۭ ٰذ ِ َكل َاد ٰ ْٓﱏ َا ْن ﻳ ُّ ْﻌ َﺮﻓْ َﻦ ﻓَ َﻼ ﻳُﺆْ َذ ْﻳ َﻦ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
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اے نبی! اپنی بيويوں سے اور اپنی صاحبزاديوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ
وه اپنے اوپر چادريں لٹکايا کريں۔ ) (١اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جايا کرے گی پھر نہ
ستائی جائيں گی ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال مہربان ہے۔
۵٩۔١جالبيب ،جلباب کی جمع ہے جو ايسی بﮍی چادر کو کہتے ہيں جس سے پورا بدن ڈھک
جائے اپنے اوپر چادر لٹکانے سے مراد اپنے چہرے پر اس طرح گھونگٹ نکالنا ہے کہ جس
سے چہرے کا بيشتر حصہ بھی چھپ جائے اور نظريں جھکا کر چلنے سے اسے راستہ بھی
نظر آتا جائے پاک وہند يا ديگر اسالمی ممالک ميں برقعے کی جو مختلف صورتيں ہيں عہد
رسالت ميں يہ برقعے عام نہيں تھے پھر بعد ميں معاشرت ميں وه سادگی نہيں رہی جو عہد
رسالت اور صحابہ وتابعين کے دور ميں تھی عورتيں نہايت ساده لباس پہنتی تھيں بناؤ سنگھار
اور زيب وزينت کے اظہار کا کوئی جذبہ ان کے اندر نہيں ہوتا تھا اس ليے ايک بﮍی چادر سے
بھی پردے کے تقاضے پورے ہوجاتے تھے ليکن بعد ميں يہ سادگی نہيں رہی اس کی جگہ
تجمل اور زينت نے لے لی اور عورتوں کے اندر زرق برق لباس اور زيورات کی نمائش عام
ہوگئی جس کی وجہ سے چادر سے پرده کرنا مشکل ہوگيا اور اس کی جگہ مختلف انداز کے
برقعے عام ہوگئے گو اس سے بعض دفعہ عورت کو بالخصوص سخت گرمی ميں کچھ دقت
بھی محسوس ہوتی ہے ليکن يہ ذرا سی تکليف شريعت کے تقاضوں کے مقابلے ميں کوئی
اہميت نہں رکھتی تاہم جو عورت برقعے کے بجائے پردے کے ليے بﮍی چادر استعمال کرتی
ہے اور پورے بدن کو ڈھانکتی اور چہرے پر صحيح معنوں ميں گھونگٹ نکالتی ہے وه يقينا
پردے کے حکم کو بجاالتی ہے کيونکہ برقعہ ايسی الزمی شئی نہيں ہے جسے شريعت نے
پردے کے ليے الزمی قرار ديا ہو ليکن آج کل عورتوں نے چادر کو بےپردگی اختيار کرنے کا
ذريعہ بناليا ہے پہلے وه برقعے کی جگہ چادر اوڑھنا شروع کرتی ہيں پھر چادر بھی غائب
ہوجاتی ہے صرف دوپٹہ ره جاتا ہے اور بعض عورتوں کے ليے اس کا لينا بھی گراں ہوتا ہے۔
صورت حال کو ديکھتے ہوئے کہنا پﮍتا ہے کہ اب برقع کا استعمال ہی صحيح ہے کيونکہ جب
سے برقعے کی جگہ چادر نے لے لی ہے بےپردگی عام ہوگئ ہے بلکہ عورتيں نيم برہنگی پر
بھی فخر کرنے لگی ہيں انا وانا اليہ راجعون بہرحال اس آيت ميں نبی کی بيويوں ،بيٹيوں اور
عام مومن عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت پردے کا حکم ديا گيا جس سے واضح ہے کہ
پردے کا حکم علماء کا ايجاد کرده نہيں ہے جيسا کہ آج کل بعض لوگ باور کراتے ہيں يا اس کو
قرار واقعی اہميت نہيں ديتے بلکہ يہ ﷲ کا حکم ہے جو قرآن کريم کی نص سے ثابت ہے۔ اس
سے اعراض ،انکار اور بےپردگی پر اصرار کفر تک پہنچا سکتا ہے دوسری بات اس سے يہ
معلوم ہوئی کہ نبی کی ايک بيٹی نہيں تھی جيسا کہ رافضيوں کا عقيده ہے بلکہ آپ کی ايک سے
زائد بيٹياں تھيں جيسا کہ نص قرآنی سے واضح ہے اور يہ چار تھيں جيسا کہ تاريخ و سيرت
اور احاديث کی کتابوں سے ثابت ہے۔
٥٩۔ ٢يہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بيان ہے کہ اس سے ايک شريف زادی اور
باحيا عورت اور بےشرم اور بدکار عورت کے درميان پہچان ہوگی۔ پردے سے معلوم ہوگا کہ
يہ خاندانی عورت ہے جس سے چھيﮍ خانی کی جرات کسی کو نہيں ہوگی۔ اس کے برعکس
بےپرده عورت اوباشوں کی نگاہوں کا مرکز اور ان کی ابو الہوسی کا نشانہ بنے گی
ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳَﻨْﺘَ ِﻪ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض َّواﻟْ ُﻤ ْﺮﺟِ ُﻔ ْﻮ َن ِﰲ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ﻟَـ ُﻨ ْﻐ ِﺮﻳَﻨَّ َﻚ ﲠِ ِ ْﻢ ُ َّﰒ َﻻ ُﳚَﺎ ِو ُر ْوﻧ ََﻚ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 60ٻ
ِٕ
اگر )اب بھی( يہ منافق اور وه جنہوں کے دلوں ميں بيماری ہے اور لوگ جو مدينہ ميں غلط
افواہيں اڑانے والے ہيں ) (١باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی )تباہی( پر مسلط کر ديں گے پر تو
وه چند دن ہی آپ کے ساتھ اس )شہر( ميں ره سکيں گے۔
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٦٠۔ ا مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے منافقين افواہيں اڑاتے رہتے تھے کہ مسلمان
فالں عالقے ميں مغلوب ہوگئے ،يا دشمن کا لشکر جرار حملہ آور ہونے کے لئے آرہا ہے،
وغيره وغيره۔
َّﻣﻠْ ُﻌ ْﻮ ِﻧ ْ َﲔ ڔ َاﻳْﻨَـ َﻤﺎ ﺛُـ ِﻘ ُﻔ ْﻮٓا ُا ِﺧ ُﺬ ْوا َوﻗُ ِﺘّﻠُ ْﻮا ﺗَـ ْﻘ ِﺘ ْﻴ ًﻼ 61
ان پر پھٹکار برسائی گئی ،جہاں بھی مل جائيں پکﮍے جائيں اور خوب ٹکﮍے ٹکﮍے کر ديئے
جائيں )(١
٦١۔ ١يہ حکم نہيں ہے کہ ان کو پکﮍ کر مار ڈاال جائے ،بلکہ بددعا ہے کہ اگر وه اپنے نفاق
اور حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا نہايت عبرت ناک حشر ہوگا۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ حکم
ہے۔ ليکن يہ منافقين نزول آيت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آگئے تھے ،اس لئے ان کے خالف
يہ کاروائی نہيں کی گئی جس کا حکم اس آيت ميں ديا گيا تھا )فتح القدير
ُﺳـﻨَّ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ِﰲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺧﻠَ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۚ َوﻟ َ ْﻦ َﲡِﺪَ ِﻟ ُﺴـﻨَّ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ ًﻼ 62
ان سے اگلوں نے بھی ﷲ کا يہی دستور جاری رہا۔ اور تو ﷲ کے دستور ميں ہرگز رد و بدل
نہيں پائے گا۔
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ۭ ُﻗ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ِﻋﻠْ ُﻤﻬَﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
ﻳ َْﺴـَٔ ُ َ
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ 63
اهلل ۭ َو َﻣﺎ ﻳُﺪْ ِرﻳْ َﻚ ﻟ َ َﻌ َّﻞ َّ
كل اﻟﻨَّ ُﺎس َﻋ ِﻦ َّ
لوگ آپ سے قيامت کے بارے ميں سوال کرتے ہيں آپ کہہ ديجئے! کہ اس کا علم تو ﷲ ہی کو
ہے ،آپ کو کيا خبر ممکن ہے قيامت بالکل ہی قريب ہو۔
اهلل ﻟ َ َﻌ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َو َاﻋَ َّﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا ۙ 64

ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے بھﮍکتی ہوئی آگ تيار کر رکھی ہے۔

ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۚ َﻻ َ ِﳚﺪُ ْو َن َو ِﻟ ًّﻴﺎ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا ۚ 65
جس ميں وه ہميشہ رہيں گے۔ وه کوئی حامی و مددگار نہ پائيں گے۔
اهلل َو َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َﻻ 66
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗُ َﻘﻠ َّ ُﺐ ُو ُﺟ ْﻮ ُﻫﻬ ُْﻢ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻳٰﻠَ ْﻴﺘَﻨَﺎ ٓ َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ ٰ ّ َ
اس دن ان کے چہرے آگ ميں الٹ پلٹ کئے جائيں گے )حسرت اور افسوس سے( کہيں گے
کاش ہم ﷲ ٰ
تعالی کی اطاعت کرتے۔
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻼ 67
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ٓ َا َﻃ ْﻌﻨَﺎ َﺳﺎ َدﺗَﻨَﺎ َو ُﻛ َ َﱪا ۗ َءانَ ﻓَ َﺎﺿَ ﻠ ُّ ْﻮانَ َّ
اور کہيں گے کہ اے ہمارے رب! ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بﮍوں کی مانی جنہوں نے
ہميں راه راست سے بھٹکا ديا )(١۔
٦٧۔ ١يعنی ہم نے تيرے پيغمبروں اور داعيان دين کی بجائے اپنے ان بﮍے اور برزگوں کی
پيروی کی ،ليکن آج ہميں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہميں تيرے پيغمبروں سے دور رکھ کر راه
راست سے بھٹکائے رکھا۔ آبا پرستی اور تقليد فرنگ آج بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے
کاش مسلمان آيات ٰالہی پر غور کر کے ان پگڈنڈيوں سے نکليں اور قرآن وحديث کی صراط
مستقيم کو اختيار کرليں کہ نجات صرف اور صرف ﷲ اور رسول کی پيروی ميں ہی ہے نہ کہ
مشائخ واکابر کی تقليد ميں يا آبا واجداد کے فرسوده طريقوں کے اختيار کرنے ميں ۔
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َرﺑ َّﻨَﺎ ٓ ٰاﲥِ ِ ْﻢ ِﺿ ْﻌﻔ ْ َِﲔ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب َواﻟْ َﻌﳯْ ُ ْﻢ ﻟ َ ْﻌﻨًﺎ َﻛﺒ ْ ًِﲑا ۧ 68
پروردگار تو انہيں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بﮍی لعنت نازل فرما۔
اهلل ِﻣ َّﻤﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ۭ َو َﰷ َن ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ

اهلل َوﺟِ ﳱْ ًﺎ ۭ 69
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َذ ْوا ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ﻓَ َ َّﱪ َا ُﻩ ٰ ّ ُ
اے ايمان والو! ان لوگوں جيسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکليف دی پس جو بات انہوں
نے کہی تھی ﷲ نے انہيں اس سے بری فرما ديا ) (١اور ﷲ کے نزديک با عزت تھے۔
موسی عليہ السالم نہايت با حيا
٦٩۔ ١اس کی تفسير حديث ميں اس طرح آئی ہے کہ حضرت
ٰ
تھے ،چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھی لوگوں کے سامنے ننگا نہيں کيا۔ بنو اسرائيل کہنے لگے
کہ شايد
موسی عليہ السالم کے جسم ميں برص کے داغ يا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی
ٰ
وجہ سے ہر وقت لباس ميں ڈھکا چھپا رہتا ہے۔ ايک مرتبہ حضرت موسیٰ عليہ السالم تنہائی
ميں غسل کرنے لگے ،کپﮍے اتار کر ايک پتھر پر رکھ ديئے۔ پتھر )ﷲ کے حکم سے( کپﮍے
موسی عليہ السالم اس کے پيچھے پيچھے دوڑے۔ ح ٰتی کہ بنی
لے کر بھاگ کھﮍا ہوا۔ حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم کو ننگا ديکھا تو
اسرائيل کی ايک مجلس ميں پہنچ گئے ،انہوں نے حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم نہايت حسين و جميل ہر قسم کے داغ اور
ان کے سارے شبہات دور ہوگئے۔
ٰ
عيب سے پاک تھے۔ يوں ﷲ ٰ
تعالی نے معجزانہ طور پر پتھر کے ذريعے سے ان کے اس الزام
اور شبہہ سے صفائی کردی جو بنی اسرائيل کی طرف سے ان پر کيا جاتا تھا )صحيح بخاری(
حضرت
موسی عليہ السالم کے حوالے سے اہل ايمان کو سمجھايا جارہا ہے کہ تم ہمارے پيغمبر
ٰ
آخر الزمان حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کو بنی اسرائيل کی طرح ايذا مت پہنچاؤ اور آپ
کی بابت ايسی بات مت کرو جسے سن کر آپ قلق اور اضطراب محسوس کريں جيسے ايک
موقعے پر مال غنيمت کی تقسيم ميں ايک شخص نے کہا کہ اس ميں عدل وانصاف سے کام نہيں
حتی کہ آپ کا چہر مبارک سرخ ہوگيا
ليا گيا جب آپ تک يہ الفاظ پہنچے تو غضب ناک ہوئے ٰ
موسی عليہ السالم پر ﷲ کی رحمت ہو انہيں اس سے کہيں زياده ايذا پہنچائی گئی
آپ نے فرمايا
ٰ
ليکن انہوں نے صبر کيا )صحيح بخاری(

اهلل َوﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻻ َﺳ ِﺪﻳْﺪً ا ۙ 70
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرو اور سيدھی سيدھی )سچی( باتيں کيا کرو )(١۔
٧٠۔ ١يعنی ايسی بات جس ميں کجی اور انحراف ہو ،نہ دھوکا اور فريب۔ بلکہ سچ اور حق ہو،
يعنی جس طرح تير کو سيدھا کيا جاتا ہے تاکہ ٹھيک نشانے پر جا لگے اسی طرح تمہاری زبان
سے نکلی ہوئی بات اور تمہارا کردار راستی پر مبنی ہو ،حق اور صداقت سے بال برابر
انحراف نہ ہو۔
ﻳ ُّ ْﺼ ِﻠ ْﺢ ﻟَ ُ ْﲂ َا ْ َﲻﺎﻟَ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ُذﻧ ُْﻮﺑَ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻄﻊ ِ ا ٰ ّ َهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻓَﻘَﺪْ ﻓَ َﺎز ﻓَ ْﻮ ًزا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ 71
تاکہ ﷲ ٰ
تعالی تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناه معاف فرما دے ) (١اور جو بھی ﷲ اور
اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بﮍی مراد پالی۔
ٰ
تقوی اور قول کا نتيجہ ہے کہ تمہارے عملوں کی اصالح ہوگی اور مزيد تو فيق سے
٧١۔ ١يہ
نوازے جاؤ گے اور کچھ کمی کوتاہی ره جائيگی ،تو اسے ﷲ معاف فرما دے گا۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َواﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ﻓَ َﺎﺑ َ ْ َﲔ َا ْن َّ ْﳛ ِﻤﻠْﳯَ َﺎ َو َا ْﺷ َﻔ ْﻘ َﻦ ِﻣﳯْ َﺎ َو َ َﲪﻠَﻬَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﻇﻠُ ْﻮ ًﻣﺎ َ ُهج ْﻮ ًﻻ ۙ 72
ِاانَّ ﻋ ََﺮﺿْ ﻨَﺎ ْ َاﻻ َﻣﺎﻧ َ َﺔ ﻋَ َﲇ َّ
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ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمين پر پہاڑوں پر پيش کيا ليکن سب نے اس کے اٹھانے
سے انکار کر ديا اور اس سے ڈر گئے )مگر( انسان نے اٹھا ليا ) (١وه بﮍا ہی ظالم جاہل ہے
)(٢۔
ٰ
٧٢۔ ١جب ﷲ تعالی نے اہل اطاعت کا اجر و ثواب اور اہل مصيت کا وبال اور عذاب بيان کر ديا
تو اب شرعی احکام اور اس کی صعوبت کا تذکره فرما رہا ہے۔ امانت سے وه احکام شرعيہ اور
فرائض و واجبات مراد ہيں جن کی ادائيگی پر ثواب اور ان سے اعراض و انکار پر عذاب ہوگا۔
جب يہ تکاليف شرعيہ آسمان اور زمين پر پيش کی گئيں تو وه ان کے اٹھانے سےڈر گئے۔ ليکن
جب انسان پر يہ چيز پيش کی گئی تو وه اطاعت ٰالہی )امانت( کے اجر و ثواب اور اس کی
فضيلت کو ديکھ کر اس بار گراں کو اٹھانے پر آماده ہوگيا۔ احکام شريعہ کو امانت سے تعبير کر
کے اشاره فرما ديا کہ ان کی ادائيگی ضروری ہوتی ہے۔ پيش کرنے کا مطلب کيا ہے؟ اور
آسمان اور زمين اور پہاڑوں نے کس طرح اس کا جواب ديا؟ اور انسان نے کس طرح قبول کيا؟
اس کی پوری کيفيت نہ ہم جان سکتے ہيں اور نہ اسے بيان کر سکتے ہيں۔ ہميں يقين رکھنا
چاہيے کہ ﷲ نے اپنی ہر مخلوق کيلئے ايک خاص قسم کا احساس و شعور رکھا ہے ،گو ہم اس
حقيقت سے آگاه نہيں ہيں ،ليکن ﷲ ٰ
تعالی تو ان کی بات سمجھنے پر قادر ہے ،اس نے ضرور
اس امانت کو ان پر پيش کيا ہوگا جسے قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر ديا۔ اور يہ انکار
انہوں نے سرکشی و بغاوت کی بنا پر نہيں کيا بلکہ اس ميں يہ خوف کار فرما تھا کہ اگر ہم اس
امانت کے تقاضے پورے نہ کر سکے تو اس کی سزا ہميں بھگتنی ہوگی۔ انسان چونکہ جلد باز
ہے۔ اس نے عذاب کے پہلو پر زياده غور نہيں کيا اور حصول فضيلت کے شوق ميں اسے نے
ذمے داری کو قبول کر ليا۔
٧٢۔ ٢يعنی بار گراں اٹھا کر اس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارتکاب اور اس کے مقتضيات سے
اعراض يا اس کی قدر و قيمت سے غفلت کر کے جہالت کا مظاہره کيا۔

اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 73
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ٰﻘ ِﺖ َواﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ٰﻛ ِﺖ َوﻳ َ ُﺘ ْﻮ َب ٰ ّ ُ
ِﻟ ّ ُﻴ َﻌ ِّﺬ َب ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
)يہ اس لئے( کہ ﷲ ٰ
تعالی منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے اور
مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرمائے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی بﮍا ہی بخشنے واال اور مہربان
ہے۔
َ
٧٣۔ ١اس کا تعلق َح َملھَا سے ہے يعنی انسان کو اس امانت کا ذمے دار بنانے سے مقصد يہ ہے
کہ اہل نفاق و اہل شرک کا نفاق و شرک اور اہل ايمان کا ايمان ظاہر ہو جائے اور پھر اس کے
مطابق انہيں جزا و سزا دی جائے۔

سورة سبأ
)سورة سبأ ۔ سوره نمبر  ٣٤۔ تعداد آيات (۵٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َ ُهل اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ اﻟْ َﺨﺒ ْ ُِﲑ Ǻ
َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
تمام تعريفيں اس ﷲ کے لئے سزاوار ہيں جس کی ملکيت ميں وه سب کچھ ہے جو آسمان اور
زمين ميں ہے ) (١آخرت ميں بھی تعريف اسی کے لئے ہے ) (٢وه )بﮍی( حکمتوں واال اور
پورا خبردار ہے
١۔١يعنی اسی کی ملکيت اور تصرف ميں ہے اسی کا اراده اور فيصلہ اس ميں نافذ ہوتا ہے
انسان کو جو نعمت بھی ملتی ہے وه اسی کی پيدا کرده ہے اور اسی کا احسان ہے اسی ليے
آسمان و زمين کی ہرچيز کی تعريف دراصل ان نعمتوں پر ﷲ ہی کی حمد و تعريف ہے جن سے
اس نے اپنی مخلوق کو نوازا ہے۔
١۔ ٢يہ تعريف قيامت والے دن اہل ايمان کريں گے مثال )الحمد الذی صدقنا وعده( )الحمد
الذی ٰ
ھدنا لھذا( )الحمد الذی اذھب عنا الحزن( تاہم دنيا ميں ﷲ کی حمد و تعريف عبادت ہے
جس کا مکلف انسان کو بنايا گيا ہے اور آخرت ميں يہ اہل ايمان کی روحانی خوراک ہوگی جس
سے انہيں لذت وفرحت محسوس ہوا کرے گی۔
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳَـ ِﻠ ُﺞ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣﳯْ َﺎ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْ ِﲋ ُل ِﻣ َﻦ ا َّﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُج ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َوﻫ َُﻮ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر Ą
جو زمين ميں جائے ) (١اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے ) (٢اور جو چﮍھ کر اس
ميں جائے ) (٣وه سب سے باخبر ہے اور مہربان نہايت بخشش واال۔
٢۔ ١مثال بارش خزانہ اور دفينہ وغيره۔
ٰ
٢۔ ٢بارش اولے گرج ،بجلی اور برکات الہی وغيره ،نيز فرشتوں اور آسمانی کتابوں کا نزول۔
٢۔ ٣يعنی فرشتے اور بندوں کے اعمال۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻻ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ٓ َا ْﺻﻐ َُﺮ ِﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل َو َﻻ ٓ
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ۭ ﻗُ ْﻞ ﺑ َ ٰﲆ َو َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ َﺘ ْﺎ ِﺗﻴَﻨ َّ ُ ْﲂ ۙ ﻋ ِ ِٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۚ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ُﺰ ُب َﻋ ْﻨ ُﻪ ِﻣﺜْـ َﻘ ُﺎل َذ َّر ٍة ِﰲ َّ
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َﻻ اتَ ْ ِﺗﻴْﻨَﺎ َّ
اَ ْﻛ َ ُﱪ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ Ǽڎڎ
کفار کہتے ہيں ہم پر قيامت نہيں آئے گی۔ آپ کہہ ديجئے! مجھے ميرے رب کی قسم! جو عالم
الغيب ہے وه يقينا ً تم پر آئے گی ) (١ﷲ ٰ
تعالی سے ايک ذرے کے برابر کی چيز بھی پوشيده
نہيں ) (٢نہ آسمانوں ميں نہ زمين ميں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بﮍی ہرچيز کھلی کتاب ميں
موجود ہے )(٣۔
٣۔ ١قسم بھی کھائی اور صيغہ بھی تاکيد کا اور اس پر مزيد الم تاکيد يعنی قيامت کيوں نہيں آئے
گی؟ وه تو بہر صورت يقينا آئے گی۔
٣۔ ٢يعنی جب آسمان و زمين کا کوئی ذره اس سے غائب اور پوشيده نہيں ،تو پھر تمہارے
اجزائے منتشره کو ،جو مٹی ميں مل گئے ہوں گے ،جمع کر کے دوباره تمہيں زنده کر دينا کيوں
ناممکن ہوگا
٣۔ ٣يعنی وه لوح محفوظ ميں موجود اور درج ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو ِر ْز ٌق َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ Ć
ِﻟ ّ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
تاکہ وه ايمان والوں اور نيکوں کاروں کو بھال بدلہ عطا فرمائے يہی لوگ ہيں جن کے لئے
مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔
ٰ
٤۔١يہ وقوع قيامت کی علت ہے يعنی اس ليے برپا ہوگی اور تمام انسانوں کو ﷲ تعالی اس ليے
دوباره زنده فرمائے گا کہ وه نيکوں کو ان کی نيکيوں کی جزا عطا فرمائے کيونکہ جزا کے
ليے ہی اس نے يہ دن رکھا ہے اگر يہ يوم جزا نہ ہو تو پھر اس کا مطلب يہ ہوگا کہ نيک و بد
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دونوں يکساں ہيں اور يہ بات عدل وانصاف کے قطعا منافی اور بندوں بالخصوص نيکوں پر ظلم
ہوگا ) َو َما َربﱡكَ بِظَ ﱠال ٍم لﱢ ْـل َعبِ ْي ِد( 41۔فصلت(46:
ۗ
ـﲓ Ĉ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺳ َﻌ ْﻮ ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُﻣ ٰﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ِ ّﻣ ْﻦ ّ ِر ْﺟ ٍﺰ َا ِﻟ ْ ٌ
ِٕ
اور ہماری آياتوں کو نيچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے ) (١يہ وه لوگ ہيں جن کے
لئے بدترين قسم کا دردناک عذاب ہے۔
٥۔ ١يعنی ہماری ان آيتوں کے بطالن اور تکذيب کی جو ہم نے پيغمبروں پر نازل کيں ،يہ
سمجھتے ہوئے کہ ہم ان کی گرفت سے عاجز ہونگے ،کيونکہ ان کا عقيده تھا کہ مرنے کے بعد
ہم مٹی ميں مل جائيں گے تو ہم کس طرح دوباره زنده ہو کر کسی کے سامنے اپنے کيے دھرے
کی جواب دہی کريں گے؟ ان کا يہ سمجھنا گويا اس بات کا اعالن تھا کہ ﷲ ٰ
تعالی ہمارا مواخذه
کرنے پر قادر ہی نہيں ہوگا ،اس لئے قيامت کا خوف ہميں کيوں ہو؟
ﴏ ِاط اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴ ِﺪ Č
َوﻳَ َﺮى َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ َّ ِاذل ْ ٓي ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ َّﻖ ۙ َوﳞَ ْ ِﺪ ْ ٓي ِا ٰﱃ ِ َ
اور جنہيں علم ہے وه ديکھ ليں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا
ہے وه )سراسر( حق ) (١ہے اور ﷲ غالب خوبيوں والے کی راه کی راہبری کرتا ہے۔ )(٢
٦۔ ١يہاں رؤيت سے مراد رؤيت قلبی يعنی علم يقينی ہے ،محض رؤيت بصری )آنکھ کا ديکھنا(
نہيں اہل علم سے مراد صحابہ کرام يا مومنين ہيں۔ يعنی اہل ايمان اس بات کو جانتے اور اس پر
يقين رکھتے ہيں۔
 ٦۔٢يہ عطف ہے حق پر ،يعنی وه بھی جانتے ہيں کہ يہ قرآن کريم اس راستے کی طرف
رہنمائی کرتا ہے جو اس ﷲ کا راستہ ہے جو کائنات ميں سب پر غالب ہے اور اپنی مخلوق ميں
محمود )قابل تعريف( ہے اور وه راستہ کيا ہے؟ توحيد کا راستہ جس کی طرف تمام انبيا عليھم
السالم اپنی اپنی قوموں کو دعوت ديتے رہے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻫ َْﻞ ﻧ َﺪُ ﻟ ُّ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺟﻞٍ ﻳُّﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِا َذا ُﻣ ّ ِﺰ ْﻗ ُ ْﱲ ُ َّ
ﰻ ُﻣ َﻤ َّﺰ ٍق ۙ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ َﺧﻠْ ٍﻖ َﺟ ِﺪﻳْ ٍﺪ Ċۚ
اور کافروں نے کہا )) (١آؤ( ہم تمہيں ايک ايسا شخص بتالئيں ) (٢جو تمہيں يہ خبر پہنچا رہا
ہے ) (٣کہ جب تم بالکل ہی ريزه ريزه ہو جاؤ گے تو پھر سے ايک نئی پيدائش ميں آؤ گے۔
٧۔ ١يہ اہل ايمان کے مقابلے ميں منکرين آخرت کا قول ہے جو آپس ميں انہوں نے ايک
دوسرے سے کہا۔
٧۔ ٢اس سے مراد حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں جو ان کی طرف ﷲ کے نبی بن کر
آئے تھے
٧۔ ٣يعنی عجيب و غريب خبر ،ناقابل فہم خبر۔
٧۔٤يعنی مرنے کے بعد جب تم مٹی ميں مل کر ريزه ريزه ہوجاؤ گے تمہارا ظاہری وجود ناپيد
ہوجائے گا تمہيں قبروں سے دوباره زنده کيا جائے گا اور دوباره وہی شکل وصورت تمہيں
عطاکردی جائے گی جس ميں تم پہلے تھے يہ گفتگو انہوں نے آپس ميں استہزا اور مذاق کے
طور پر کی
َاﻓْ َﱰٰى ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب َا ْم ِﺑ ٖﻪ ﺟِ ﻨ َّ ٌﺔ ۭ ﺑَﻞِ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب َواﻟﻀَّ ٰﻠﻞِ اﻟْ َﺒ ِﻌ ْﻴ ِﺪ Ď
)ہم نہيں کہہ سکتے( کہ خود اس نے )ہی( ﷲ پر جھوٹ باندھ ليا ہے يا اسے ديوانگی ہے )(١
بلکہ )حقيقت يہ ہے( کہ آخرت پر يقين نہ رکھنے والے ہی عذاب ميں اور دور کی گمراہی ميں
ہيں۔ )(٢
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٨۔ ١يعنی دو باتوں ميں سے ايک بات تو ضرور ہے ،کہ يہ جھوٹ بول رہا ہے اور ﷲ کی
ٰ
دعوی ،يہ اس کا ﷲ پر افترا ہے۔ يا پھر اس کا دماغ چل گيا ہے
طرف سے وحی و رسالت کا
اور ديوانگی ميں ايسی باتيں کر رہا ہے جو غير معقول ہيں۔
٨۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ،بات اس طرح نہيں ہے ،جس طرح يہ گمان کر رہے ہيں بلکہ واقعہ يہ
ہے کہ عقل و فہم اور ادراک حقائق سے يہی لوگ قاصر ہيں ،جس کی وجہ سے يہ آخرت پر
ايمان النے کی بجائے اس کا انکار کر رہے ہيں ،جس کا نتيجہ آخرت کا دائمی عذاب ہے اور يہ
آج ايسی گمراہی ميں مبتال ہيں جو حق سے غايت درجہ دور ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﲁ َﻋ ْﺒ ٍﺪ
َاﻓَ َ ْﲅ ﻳَ َﺮ ْوا ِا ٰﱃ َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِا ْن ﻧَّﺸَ ْﺎ َ ْﳔ ِﺴ ْﻒ ﲠِ ِ ُﻢ ا ْ َﻻ ْر َض َا ْو ﻧ ُ ْﺴ ِﻘﻂْ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻛ َﺴﻔًﺎ ِّﻣ َﻦ َّ
ُّﻣ ِﻨ ْﻴ ٍﺐ Ḍۧ
کيا پس وه اپنے آگے پيچھے آسمان و زمين کو ديکھ نہيں رہے ہيں؟ ) (١اگر ہم چاہيں تو انہيں
زمين ميں دھنسا ديں يا ان پر آسمان کے ٹکﮍے گرا ديں ) (٢يقينا ً اس ميں پوری دليل ہے ہر اس
بندے کے لئے جو )دل سے( متوجہ ہو۔
ٰ
٩۔ ١يعنی اس پر غور نہيں کرتے؟ ﷲ تعالی ان کی زجر و توبيخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ
آخرت کا يہ انکار ،آسمان اور زمين کی پيدائش ميں غور و فکر نہ کرنے کا نتيجہ ہے ،ورنہ جو
ذات آسمان جيسی چيز ،جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بيان ہے اور زمين جيسی چيز ،جس کا
طول و عرض بھی ناقابل فہم ہے ،پيدا کر سکتا ہے ،اس کے لئے اپنی ہی پيدا کرده چيز کا
دوباره پيدا کر دينا اور اسے دوباره اسی حالت ميں لے آنا ،جس ميں وه پہلے تھی ،کيوں کر
ناممکن ہے۔
٩۔١يعنی يہ آيت دو باتوں پر مشتمل ہے ايک ﷲ کے کمال قدرت کا بيان جو ابھی مذکور ہوا
دوسری کفار کے ليے تنبيہ و تہديد کہ جو ﷲ آسمان و زمين کی تخليق پر اس طرح قادر ہے کہ
ان پر اور ان کے مابين ہرچيز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے وه جب چاہے ان پر اپنا عذاب
بھيج کر ان کو تباه کر سکتا ہے زمين ميں دھنسا کر بھی ،جس طرح قارون کو دھنسايا يا آسمان
کے ٹکﮍے گرا کر جس طرح اصحاب االيکہ کو ہالک کيا گيا۔
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ د َٗاو َد ِﻣﻨَّﺎ ﻓَﻀْ ًﻼ ٰ ِۭﳚ َﺒ ُﺎل َا ِّو ِ ْﰊ َﻣ َﻌ ٗﻪ َو َّ

اﻟﻄ ْ َﲑ ۚ َو َاﻟَﻨَّﺎ َ ُهل اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْﺪَ ۙ 10
اور ہم نے داؤد پر اپنا فضل کيا ) (١اے پہاڑو! اس کے ساتھ رغبت سے تسبيح پﮍھا کرو اور
پرندوں کو بھی )) (٢يہی حکم ہے( اور ہم نے اسی لئے لوہا نرم کر ديا )(٣
١٠۔ ١يعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت اور کئی امتيازی خوبيوں سے نوازا۔
١٠۔ ٢ان ميں سے ايک حسن صوت کی نعمت تھی ،جب وه ﷲ کی تسبيح پﮍھتے تو پتھر کے
ٹھوس پہاڑ بھی تسبيح خوانی ميں مصروف ہو جاتے ،اڑتے پرندے ٹھہر جاتے اور زمزمہ
خواں ہو جاتے ،يعنی پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے کہا ،چنانچہ يہ بھی داؤد عليہ السالم کے
ساتھ مصروف تسبيح ہو جاتے۔ والطير کا عطف يا جبال کے محل پر ہے اس ليے کہ جبال تقديرا
منصوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے نادينا الجبال والطير )ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو
پکارا( يا پھر اس کا عطف فضال پر ہے اور معنی ہوں گے وسخرنا لہ الطير )اور ہم نے پرندے
ان کے تابع کرديئے )فتح القدير(
١٠۔ ٣يعنی لوہے کو آگ ميں تپائے اور ہتھوڑی سے کوٹے بغير ،اسے موم ،گوندھے ہوئے
آٹے اور گيلی مٹی کی طرح جس طرح چاہتے موڑ ليتے ،بٹ ليتے اور جو چاہے بنا ليتے۔
اﻟﴪ ِد َو ْ َ
َا ِن ْ َ
اﲻﻠُ ْﻮا َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ۭ ِا ِ ّ ْﱏ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 11
اﲻ ْﻞ ٰﺳـ ِﺒﻐ ٍٰﺖ َّوﻗَ ِّﺪ ْر ِﰲ َّ ْ
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کہ تو پوری پوری زرہيں بنا ) (١اور جوڑوں ميں اندازه رکھ تم سب نيک کام کرو ) (٢يقين مانو
کہ ميں تمہارے اعمال ديکھ رہا ہوں۔
١١۔ ١سابغات محزوف موصوف کی صفت ہے دروعا سابغات يعنی پوری لمبيں زرہيں ،جو
لﮍنے والے کے پورے جسم کو صحيح طريقے سے ڈھانک ليں اور اسے دشمن کے وار سے
محفوظ رکھيں۔
١١۔٢تاکہ چھوٹی بﮍی نہ ہوں يا سخت يا نرم نہ ہوں يعنی کﮍيوں کے جوڑنے ميں کيل اتنے
باريک نہ ہوں کہ جوڑ حرکت کرتے رہيں اور ان ميں قرار وثبات نہ آئے اور نہ اتنے موٹے
ہوں کہ اسے توڑ ہی ڈاليں يا جس سے حلقہ تنگ ہو جائے اور اسے پہنا نہ جاسکے يہ زره بافی
کی صنعت کے بارے ميں حضرت داؤدعليہ السالم کو ہدايات دی گئيں۔
١١۔ ٣يعنی ان نعمتوں کے بدلے ميں عمل صالح کا اہتمام کرو تاکہ ميرا عملی شکر بھی ہوتا
رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کو ﷲ ٰ
تعالی نعمتوں سے سرفراز فرمائے ،اسے اسی حساب
سے ﷲ کا شکر بھی ادا کرنا چاہيے اور شکر ميں بنيادی چيز يہی ہے نعمت دينے والے کو
راضی رکھنے کی بھرپور سعی کی جائے يعنی اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی سے بچا
جائے۔
َو ِﻟ ُﺴﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ّ ِاﻟﺮﻳْ َﺢ ﻏُﺪُ ُّوﻫَﺎ ﺷَ ﻬ ٌْﺮ َّو َر َو ُاهحَﺎ ﺷَ ﻬ ٌْﺮ ۚ َو َا َﺳﻠْﻨَﺎ َ ٗهل ﻋَ ْ َﲔ اﻟْ ِﻘ ْﻄ ِﺮ ۭ َو ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ِ ِاب ْذ ِن َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّ ِﺰ ْغ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َﻋ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮانَ ﻧ ُ ِﺬ ْﻗ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ 12
َّ
اور ہم نے سليمان کے کے لئے ہوا کو مسخر کر ديا کہ صبح کی منزل اس کی مہينہ بھر کی
ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ) (١اور ہم نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا ديا ) (٢اور اس
کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی ميں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان
ميں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھﮍکتی ہوئی آگ کا مزه چکھائيں گے۔
١٢۔١يعنی حضرت سليمان عليہ السالم مع اعيان سلطنت اور لشکر تخت پر بيٹھ جاتے اور جدھر
آپ کا حکم ہوتا کہ ہوائيں اسے اتنی رفتار سے لے جاتيں کہ ايک مہينے جتنی مسافت صبح سے
دوپہر تک کی ايک منزل ميں طے ہوجاتی اور پھر اسی طرح دوپہر سے رات تک ايک مہينے
جتنی مسافت طے ہوجاتی اس طرح ايک دن ميں دو مہينوں کی مسافت طے ہوجاتی۔
١٢۔ ٢يعنی جس طرح حضرت داؤد عليہ السالم کے لئے لوہا نرم کر ديا تھا ،حضرت سليمان
عليہ السالم کے لئے تانبے کا چشمہ ہم نے جاری کر ديا تاکہ تانبے کی دھات سے وه جو چاہيں
بنائيں۔
١٢۔ ٣اکثر مفسرين کے نزديک يہ سزا قيامت والے دن دی جائے گی۔ ليکن بعض کے نزديک يہ
دنياوی سزا ہے ،وه کہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی نے فرشتہ مقرر فرما ديا تھا جس کے ہاتھ ميں آگ
کی الٹھی تھی۔ جو جن حضرت سليمان عليہ السالم کے حکم سے سرتابی کرتا ،فرشتہ وه الٹھی
اسے مارتا ،جس سے وه جل کر بھسم ہو جاتا )فتح القدير
ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َ ٗهل َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﺤ ِﺎرﻳْ َﺐ َوﺗَ َﻤﺎ ِﺛ ْﻴ َﻞ َوﺟِ َﻔ ٍﺎن َﰷﻟْ َﺠ َــﻮ ِاب َوﻗُﺪُ ْو ٍر ّر ِٰﺳﻴ ٍٰﺖ ۭ ِا ْ َﲻﻠُ ْﻮٓا ٰا َل د َٗاو َد ُﺷ ْﻜ ًﺮا ۭ َوﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد َي اﻟﺸَّ ُﻜ ْﻮ ُر 13
جو کچھ سليمان چاہتے وه جنات تيار کر ديتے مثال قلعے اور اور مجسمے اور حوضوں کے
برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط ديگيں ) (٢اے داؤد اس کے شکريہ ميں نيک عمل
کرو ،ميرے بندوں ميں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہيں۔
١٣۔١محاريب محراب کی جمع ہے مطلب ہے بلند محالت ،عالی شان عمارتيں يا مساجد و
تصويريں۔ يہ تصويريں غير حيوان چيزوں کی ہوتی تھيں ،بعض کہتے ہيں کہ انبياء عليہ السالم
کی تصاوير مسجدوں ميں بنائی جاتی تھيں تاکہ انہيں ديکھ کر لوگ بھی عبادت کريں۔ يہ معنی
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اس صورت ميں صحيح ہے جب تسليم کيا جائے کہ حضرت سليمان عليہ السالم کی شريعت ميں
تصوير سازی کی اجازت تھی جو صحيح نہيں۔ تاہم اسالم ميں تو نہايت سختی کے ساتھ اس کی
ممانعت ہے۔ جفان ،جفنۃ کی جمع ہے لگن جواب ،جابيۃ کی جمع ہے حوض جس ميں پانی جمع
کيا جاتا ہے يعنی حوض جتنے بﮍے بﮍے لگن قدور ديگيں ،راسيات جمی ہوئيں۔ کہا جاتا ہے کہ
يہ ديگيں پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھيں جنہيں ظاہر ہے اٹھا کر ادھر ادھر نہيں لے جايا
جاسکتا تھا اس ميں بيک وقت ہزاروں افراد کا کھانا پک جاتا تھا يہ سارے کام جنات کرتے تھے
۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻗَﻀَ ْﻴﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َﻣﺎ َدﻟَّﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻮ ِﺗ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ َداۗﺑ َّ ُﺔ ْ َاﻻ ْر ِض اتَ ْ ُ ُ
ﰻ ِﻣﻨ ْ َﺴ َﺎﺗَ ٗﻪ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺧ ََّﺮ ﺗَ َﺒﻴَّﻨَ ِﺖ اﻟْﺠِ ُّﻦ َا ْن ﻟ َّ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺐ َﻣﺎ ﻟ َ ِﺒﺜ ُْﻮا ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب اﻟْ ُﻤﻬ ْ ِِﲔ

ۭ 14
پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھيج ديا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن
کے کيﮍے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب )سليمان( گر پﮍے اس وقت جنوں نے
جان ليا کہ اگر وه غيب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب ميں مبتال نہ رہتے۔ )(١
١٤۔ ١حضرت سليمان عليہ السالم کے زمانے ميں جنات کے بارے ميں مشہور ہوگيا تھا کہ يہ
غائب کی باتيں جانتے ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت سليمان عليہ السالم کی موت کے ذريعے سے
اس عقيدے کے فساد کو واضح کر ديا۔
ﻟَﻘَﺪْ َﰷ َن ِﻟ َﺴـ َﺒ ٍﺎ ِ ْﰲ َﻣ ْﺴ َﻜﳯِ ِ ْﻢ ٰاﻳ َ ٌﺔ ۚ َﺟﻨ َّ ٰ ِﱳ َﻋ ْﻦ ﻳ َّ ِﻤ ْ ٍﲔ َّو ِ َﴰﺎلٍ ڛ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ّ ِر ْز ِق َرﺑّ ُ ِْﲂ َو ْاﺷ ُﻜ ُﺮ ْوا َ ٗهل ۭ ﺑ َ ْ َدل ٌة َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ٌﺔ َّو َر ٌّب ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر 15
قوم سبا کے لئے اپنی بستيوں ميں )قدرت ٰالہی کی( نشانی تھی ) (١ان کے دائيں بائيں دو باغ
تھے )) (٢ہم نے ان کو حکم ديا تھا کہ( اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ ) (٣اور شکر ادا
کرو ) (٤يہ عمده شہر ) (۵اور وه بخشنے واال رب ہے ) (٦۔
١۵۔١سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے جو حضرت سليمان عليہ والسالم کے
زمانے ميں مسلمان ہوگئی تھی قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا آج کل يمن کے نام
سے يہ عالقہ معروف ہے يہ بﮍا خوش حال ملک تھا يہ ملک بری وبحری تجارت ميں بھی
ممتاز تھا اور زراعت وباغبانی ميں بھی نماياں اور يہ دونوں ہی چيزيں کسی ملک اور قوم کی
خوش حالی کا باعث ہوتی ہيں اسی مال ودولت کی فراوانی کو يہاں قدرت الہٰ ی کی نشانی سے
تعبير کيا گيا ہے ۔
١۵۔ ٢کہتے ہيں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ
کر شہر ميں آتا تھا ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درميان پشتے تعمير کراديئے اور ان کے
ساتھ باغات لگائے گئے جس سے پانی کا رخ بھی متعين ہوگيا اور باغوں کو بھی سيرابی کا
ايک قدرتی ذريعہ ميسر آگيا انہی باغات کو دائيں بائيں دو باغوں سے تعبير کيا گيا ہے بعض
کہتے ہيں جنتين سے دو باغ نہيں بلکہ دائيں بائيں کی دو جہتيں مراد ہيں اور مطلب باغوں کی
کثرت ہے کہ جدھر نظر اٹھا کر ديکھيں باغات ہريالی اور شادابی ہی نظرآتی تھی۔)فتح القدير(
١٥۔  ٣يہ ان کے پيغمبروں کے ذريعے سے کہلوايا گيا يا مطلب ان نعمتوں کا بيان ہے ،جن سے
انکو نوازا گيا تھا۔
١٥۔ ٤يعنی منعم و محسن کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے اجتناب۔
١٥۔ ۵يعنی باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فروانی کی وجہ سے يہ شہر عمده ہے۔ کہتے ہيں کہ
آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے يہ شہر مکھی ،مچھر اور اس قسم کے ديگر موذی جانوروں
سے بھی پاک تھا وﷲ عالم۔
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١٥۔  ٦يعنی اگر تم رب کا شکر کرتے رہو گے تو وه تمہارے گناه کا سبب نہيں بنتے ،بلکہ ﷲ
ٰ
تعالی عفو و درگزر سے کام ليتا ہے۔
ﳾ ٍء ِ ّﻣ ْﻦ ِﺳﺪْ ٍر ﻗَ ِﻠ ْﻴﻞٍ 16
ﻓَ َﺎﻋ َْﺮﺿُ ْﻮا ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺳـ ْﻴ َﻞ اﻟْ َﻌ ِﺮ ِم َوﺑ َ َّﺪﻟْﳯٰ ُ ْﻢ ِ َﲜﻨَّﺘ َﳱْ ِ ْﻢ َﺟﻨ َّ َﺘ ْ ِﲔ َذ َو َ ْاﰏ ُا ُ ٍ
ﰻ َ ْﲬﻂٍ َّو َاﺛْﻞٍ َّو َ ْ
ليکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سيالب )کا پانی( بھيج ديا اور ہم ان کے
ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو )ايسے( باغ ديئے جو بدمزه ميووں والے اور )بکثرت( جھاؤ
اور کچھ بيری کے درختوں والے تھے۔ )(١
 ٦ ١۔١يعنی انہوں نے پہاڑوں کے درميان پشتے اور بند تعمير کرکے پانی کی جو رکاوٹ کی
تھی اور اسے زراعت وباغبانی کے کام ميں التے تھے ہم نے تندو تيز سيالب کے ذريعے سے
ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈاال اور شاداب اور پھل دار باغوں کو ايسے باغوں سے بدل ديا جن
ميں صرف قدرتی جھاڑ جھنکاڑ ہوتے ہيں جن ميں اول تو کوئی پھل لگتا ہی نہيں اور کسی ميں
لگتا بھی ہے تو سخت کﮍوا کسيال اور بدمزه جنہيں کوئی کھا ہی نہيں سکتا البتہ کچھ بيری کے
درخت تھے جن ميں بھی کانٹے زياده اور بير کم تھے۔ عرم ،عرمۃ کی جمع ہے پشتہ يا بند يعنی
ايسا زور کا پانی بھيجا جس نے اس بند ميں شگاف ڈال ديا اور پانی شہر ميں بھی آ گيا جس سے
ان کے مکانات ڈوب گئے اور باغوں کو بھی اجاڑ کر ويران کرديا يہ بند سد مارب کے نام سے
مشہور ہے۔
ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰْﻳﳯٰ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۭ َوﻫ َْﻞ ُ ٰﳒ ِﺰ ْ ٓي ِا َّﻻ اﻟْ َﻜ ُﻔ ْﻮ َر 17
ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہيں ديا۔ ہم )ايسی( سخت سزا بﮍے بﮍے ناشکروں کو ہی ديتے
ہيں۔
ﺎﱄ َو َا َّاي ًﻣﺎ ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 18
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َوﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ ُﻘ َﺮى اﻟ َّ ِ ْﱵ ٰﺑ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ﻗُ ًﺮى َﻇﺎ ِﻫ َﺮ ًة َّوﻗَﺪَّ ْرانَ ِﻓﳱْ َﺎ َّ
اﻟﺴ ْ َﲑ ِﺳ ْﲑ ُْوا ِﻓﳱْ َﺎ ﻟَ َﻴ ِ َ
ہم نے ان کے اور ان بستيوں کے درميان جن ميں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستياں اور
)آباد( رکھی تھيں جو سر راه ظاہر تھيں ) (١اور ان ميں چلنے کی منزليں مقرر تھيں ) (٢ان ميں
راتوں اور دنوں کو بھی امن و امان چلتے پھرتے رہو۔)(٣
١٨۔١برکت والی بستيوں سے مراد شام کی بستياں ہيں يعنی ہم نے ملک سبا )يمن( اور شام کے
درمياں لب سﮍک بستياں آباد کی ہوئی تھيں بعض نے ظاھرة کے معنی متواصلۃ ايک دوسرے
سے پيوست اور مسلسل کے ليے ہيں مفسريں نے ان بستيوں کی تعداد ٤ہزار سات سو بتالئی
ہے يہ ان کی تجارتی شاہراه تھی جو مسلسل آباد تھی جس کی وجہ سے ايک تو ان کے کھانے
پينے اور آرام کرنے کے ليے زاد راه ساتھ لينے کی ضرورت نہيں پﮍتی تھی دوسرے ويرانی
کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل وغارت کا جو انديشہ ہوتا ہے وه نہيں ہوتا تھا
١٨۔ ٢يعنی ايک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعين اور معلوم تھا ،اور اس کے حساب
سے وه بہ آسانی اپنا سفر طے کر ليتے تھے۔ مثال صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی
آبادی اور قريے تک پہنچ جاتے۔ وہاں کھا پی کر قيلولہ کرتے اور پھر سر گرم سفر ہو جاتے تو
رات کو کسی آبادی ميں جا پہنچتے۔
١٨۔٣يہ ہر قسم کے خطرے سے محفوظ اور زاد راه کی مشقت سے بےنياز ہونے کا بيان ہے
کہ رات اور دن کی جس گھﮍی ميں تم سفر کرنا چاہو کرو نہ جان مال کا کوئی انديشہ نہ راستے
کے ليے سامان سفر ساتھ لينے کی ضرورت۔
ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ﺑٰ ِﻌﺪْ ﺑ َ ْ َﲔ َا ْﺳ َﻔ ِﺎرانَ َو َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ﻓَ َﺠ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َا َﺣﺎ ِدﻳْ َﺚ َو َﻣ َّﺰ ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ُ َّ
ﰻ ُﻣ َﻤ َّــﺰ ٍق ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﲁ َﺻﺒَّﺎ ٍر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٍر 19
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ليکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفر دور دراز کر دے ) (١چونکہ خود
انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کيا اس لئے ہم نے انہيں )گذشتہ( افسانوں کی صورت ميں کر ديا
) (٢اور ان کے ٹکﮍے ٹکﮍے اڑا ديئے ) (٣بالشبہ ہر ايک صبر شکر کرنے والے کے لئے
اس )ماجرے( ميں بہت سی عبرتيں ہيں۔
١٩۔١يعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں ،خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکره کرتے
ہيں ہمارے سفر بھی اسی طرح دور دور کردے مسلسل آباديوں کے بجائے درميان ميں سنسان و
ويران جنگالت اور صحراؤں سے ہميں گزرنا پﮍے گرميوں ميں دھوب کی شدت اور سرديوں
ميں بيخ بستہ ہوائيں ہميں پريشان کريں اور راستے ميں بھوک اور پياس اور موسم کی سختيوں
سے بچنے کے ليے زاد راه کا بھی انتظام کرنا پﮍے ان کی يہ دعا اسی طرح کی ہے جيسے
ٰ
بنی اسرائيل نے من
وسلوی اور ديگر سہولتوں کے مقابلے ميں دالوں اور سبزيوں وغيره کا
مطالبہ کيا تھا يا پھر زبان حال سے ان کی يہ دعا تھی۔
١٩۔ ٢يعنی انہيں اس طرح ناپيد کيا کہ ان کی ہالکت کا قصہ زبان زد خالئق ہوگيا۔ اور مجلسوں
اور محفلوں کا موضوع گفتگو بن گيا۔
١٩۔ ٣يعنی انہيں متفرق اور منتشر کر ديا ،چنانچہ سبا ميں آباد مشہور قبيلے مختلف جگہوں پر
جا آباد ہوئے ،کوئی يثرب و مکہ آگيا ،کوئی شام کے عالقے ميں چال گيا کوئی کہيں اور کوئی
کہی
َوﻟَﻘَﺪْ َﺻﺪ ََّق ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِاﺑْ ِﻠﻴ ُْﺲ َﻇﻨَّ ٗﻪ ﻓَﺎﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ ِا َّﻻ ﻓَ ِﺮﻳْﻘًﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 20
اور شيطان نے ان کے بارے ميں اپنا گمان سچا کر دکھايا يہ لوگ سب کے سب اس کے تابعدار
بن گئے سوائے مومنوں کی ايک جماعت کے۔
َو َﻣﺎ َﰷ َن َ ٗهل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ِا َّﻻ ِﻟﻨَ ْﻌ َ َﲅ َﻣ ْﻦ ﻳُّﺆْ ِﻣ ُﻦ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﻫ َُﻮ ِﻣﳯْ َﺎ ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ۭ َو َرﺑ ُّ َﻚ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ

ﳾ ٍء َﺣ ِﻔ ْﻴﻆٌ ۧ 21
ﰻ َْ
شيطان کا ان پر کوئی زور )اور دباؤ( نہ تھا مگر اس لئے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر
ايمان رکھتے ہيں ظاہر کر ديں ان لوگوں ميں سے جو اس سے شک ميں ہيں۔ اور آپ کا رب
)ہر( ہرچيز پر نگہبان ہے۔
ﻗُﻞِ ا ْد ُﻋﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َز َ ْﲻ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴍ ٍك َّو َﻣﺎ َ ٗهل ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َﻇﻬ ْ ٍِﲑ 22
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻻ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﻟَﻬُ ْﻢ ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ ِ ْ
اهلل ۚ َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣﺜْ َﻘﺎ َل َذ َّر ٍة ِﰲ َّ
کہہ ديجئے! کہ ﷲ کے سوا جن جن کا تمہيں گمان ہے )سب( کو پکار لو ) (١نہ ان ميں سے
کسی کو آسمانوں اور زمينوں ميں سے ايک ذره کا اختيار ہے ) (٢نہ ان کا ان ميں کوئی حصہ
) (٣نہ ان ميں سے کوئی ﷲ کا مددگار ہے )(٤
٢٢۔١يعنی معبود ہونے کا۔ يہاں زعمتم کے دو مفعول محذوف ہيں زعمتموہم الھۃ يعنی جن جن
کو تم معبود گمان کرتے ہو۔
٢٢۔ ٢يعنی انہيں نہ خير پر کوئی اختيار ہے نہ شرپر ،کسی کو فائده پہنچانے کی قدرت ہے ،نہ
نقصان سے بچانے کی ،آسمان و زمين کا ذکر نہ عموم کے لئے ہے ،کيونکہ تمام خارجی
موجودات کے لئے يہی ظرف ہيں۔
٢٢۔ ٣نہ پيدائش ميں نہ ملکيت ميں اور نہ تصرف ميں۔
ٰ
٢٢۔ ٤جو کسی معاملے ميں بھی ﷲ کی مدد کرتا ہو ،بلکہ ﷲ تعالی ہی بال شرکت غيرے تمام
اختيارات کا مالک ہے اور کسی کے تعاون کے بغير ہی سارے کام کرتا ہے۔
َو َﻻ ﺗَ ْﻨ َﻔ ُﻊ اﻟﺸَّ َﻔﺎﻋَ ُﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ ِا َّﻻ ِﻟ َﻤ ْﻦ َا ِذ َن َ ٗهل ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ﻓُ ّ ِﺰ َع َﻋ ْﻦ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ َذا ۙ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ۭ ﻗَﺎﻟُﻮا اﻟْ َﺤ َّﻖ ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِ ُّﲇ ْاﻟ َﻜﺒ ْ ُِﲑ 23
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شفاعت )شفارش( بھی اس کے پاس کچھ نفع نہيں ديتی بجز ان کے جن کے لئے اجازت ہو
جائے ) (١يہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہيں
تمہارے پروردگار نے کيا فرمايا؟ جواب ديتے ہيں کہ حق فرمايا ) (٢اور وه بلند و باال اور بہت
بﮍا ہے۔
٢٣۔' ١جن کے لئے اجازت ہو جائے ' کا مطلب ہے انبياء اور مالئکہ وغيره يعنی يہی سفارش
کر سکيں گے ،کوئی اور نہيں۔ اس لئے کہ کسی اور کی سفارش فائدے مند ہوگی ،نہ انہيں
اجازت ہی ہوگی۔ دوسرا مطلب ہے۔ مستحقين شفاعت۔ يعنی انبياء عليہم السالم و مالئکہ اور
صالحين صرف انہيں کے حق ميں سفارش کر سکيں گے جو مستحقين شفاعت ہوں گے کيونکہ
ﷲ کی طرف سے انہيں کے حق ميں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی ،کسی اور کے لئے نہيں
)فتح القدير( مطلب يہ ہوا کہ انبياء عليہم السالم مالئکہ اور صالحين کے عالوه وہاں کوئی
سفارش نہيں کرسکے گا اور يہ حضرات بھی سفارش اہل ايمان گناه گاروں کے ليے ہی
کرسکيں گے کافر و مشرک اور ﷲ کے باغيوں کے ليے نہيں قرآن کريم نے دوسرے مقام پر
ان دونوں نکتوں کی وضاحت فرمادی ہے ۔) َم ْن َذا الﱠ ِذيْ يَ ْشفَ ُع ِع ْند ٗ َٓه اِ ﱠال بِاِ ْذنِ ٖه( 2۔ البقرةَ ) (255:و َال
يَ ْشفَعُوْ نَ ۙ◌ اِ ﱠال لِ َم ِن ارْ ت ٰ
َضى( 21۔ االنبياء(28:
اهلل ۙ َواِانَّ ٓ َا ْو ِا َّاي ُ ْﰼ ﻟ َ َﻌ ٰﲆ ﻫُﺪً ى َا ْو ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 24
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُﻗﻞِ ٰ ّ ُ
ُﻗ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺮ ُز ُﻗ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
پوچھئے کہ تمہيں آسمانوں اور زمين سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ )خود( جواب ديجئے! کہ ﷲ
تعالی۔ )سنو( ہم يا تم۔ يا تو يقينا ً ہدايت پر ہيں يا کھلی گمراہی ميں ہيں؟ )(١
ٰ
٢٤۔ ١ظاہر بات ہے گمراہی پر وہی ہوگا جو ايسی چيزوں کو معبود سمجھتا ہے جن کا آسمان و
زمين سے روزی پہنچانے ميں کوئی حصہ نہيں ہے ،نہ وه بارش برسا سکتے ہيں ،نہ کچھ اگاه
سکتے ہيں۔ اس لئے حق پر يقين اہل توحيد ہی ہيں ،نہ کہ دونوں۔
ﻗُ ْﻞ َّﻻ ﺗ ُ ْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮ َن َ َّﲻﺎ ٓ َا ْﺟ َﺮ ْﻣﻨَﺎ َو َﻻ ﻧ ُ ْﺴـَٔ ُﻞ َ َّﲻﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 25
کہہ ديجئے! ہمارے کئے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کيا جائے گا نہ تمہارے
اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔
ُﻗ ْﻞ َ ْﳚ َﻤ ُﻊ ﺑ َ ْﻴـﻨَﻨَﺎ َرﺑُّﻨَﺎ ُ َّﰒ ﻳ َ ْﻔﺘَ ُـﺢ ﺑ َ ْﻴـﻨَﻨَﺎ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻔﺘَّ ُﺎح اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُـﲓ 26
انہيں خبر دے ديجئے کہ سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم ميں سے سچے فيصلے کر دے
گا ) (١وه فيصلے چکانے واال ہے
٢٦۔ ١يعنی اس کے مطابق جزا دے گا ،نيکوں کو جنت ميں اور بدوں کو جہنم ميں داخل
فرمائے گا۔
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ 27
ﴍ َﰷ ۗ َء َ َّالك ۭ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ َا ُر ْو ِ َﱐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َاﻟْ َﺤـ ْﻘ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ُ َ
کہہ ديجئے! اچھا مجھے بھی تو انہيں دکھا دو جنہيں تم ﷲ کا شريک ٹھہرا کر اس کے ساتھ مال
رہے ہو ،ايسا ہرگز نہيں ) (١بلکہ وہی ﷲ ہے غالب با حکمت۔
٢٧۔ ١يعنی اس کا کوئی نظير ہے نہ ہم سر ،بلکہ وه ہرچيز پر غالب ہے اور اس کے ہر کام اور
قول ميں حکمت ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِا َّﻻ َﰷۗﻓ َّ ًﺔ ﻟِّﻠﻨَّ ِﺎس ﺑ َِﺸ ْ ًﲑا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 28
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ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبرياں سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا ہے ہاں
مگر )يہ صحيح ہے( کہ لوگوں کی اکثريت بےعلم ہے )(١
٢٨۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے ايک تو نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت عامہ کا بيان
فرمايا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو پوری نسل انسانيت کا ہادی اور رہنما بنا کر بھيجا گيا
ہے۔ دوسرا ،يہ بيان فرمايا کہ اکثر لوگ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خواہش اور کوشش کے
باوجود ايمان سے محروم رہيں گے۔ ان دونوں باتوں کی و ضاحت اور بھی دوسرے مقامات پر
فرمائی ہے۔ مثال آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت کے ضمن ميں فرمايا ) ،قُلْ ٰيٓاَيﱡھَا النﱠاسُ اِنﱢ ْى
َرسُوْ ُل ٰ ّ
ﷲِ اِلَ ْي ُك ْم( 7۔ االعراف) (158:تَ ٰب َركَ الﱠ ِذيْ نَ ﱠز َل ْالفُرْ قَانَ ع َٰلي َع ْب ِد ٖه لِيَ ُكوْ نَ لِ ْل ٰعلَ ِم ْينَ نَ ِذ ْي َر ۨ◌ا( 25۔
الفرقان (1:ايک حديث ميں ہے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' مجھے پانچ چيزيں ايسی دی
گئی ہيں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہيں دی گئيں ١۔ مہينے کی مسافت پر دشمن کے دل
ميں ميری دھاک بٹھانے ميں ميری مدد فرمائی گئی ہے۔ ٢۔ تمام روئے زمين ميرے لئے مسجد
اور پاک ہے ،جہاں بھی نماز کا وقت آجائے ،ميری امت وہاں نماز ادا کر دے۔ ٣۔ مال غنيمت
ميرے لئے حالل کر ديا گيا ،جو مجھ سے قبل کسی کے لئے حالل نہيں تھا۔ ٤۔ مجھے شفاعت
کا حق ديا گيا ہے۔ ٥۔ پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھيجا جاتا تھا ،مجھے کائنات کے تمام
انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھيجا ہے )صحيح بخاری صحيح مسلم ،کتاب المساجد( احمر اسود
سے مراد بعض نے جن وانس اور بعض نے عرب وعجم ليے ہيں امام ابن کثير فرماتے ہيں
دونوں ہی معنی صحيح ہيں۔ اسی طرح اکثر کی بےعلمی اور گمراہی کی وضاحت فرمائی ) َو َمآ
اس َولَوْ َح َرصْ تَ بِ ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ( 12۔يوسف (103:آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ايمان
اَ ْكثَ ُر النﱠ ِ
ٰ
ُضلﱡوْ كَ ع َْن َسبِي ِْل ّ
ﷲِ( 6۔ االنعام (116:اگر آپ اہل
ضي ِ
نہيں الئيں گے ) َواِ ْن تُ ِط ْع اَ ْكثَ َر َم ْن فِي ْاالَرْ ِ
زمين کی اکثريت کے پيچھے چليں گے تو وه آپ کو گمراه کرديں گے جس کا مطلب يہی ہوا کہ
اکثريت گمراہوں کی ہے
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ٰﮬ َﺬا اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 29
پوچھتے ہيں کہ وه وعده ہے کب؟ سچے ہو تو بتا دو۔ )(١
٢٩۔ ١يہ بطور مذاق پوچھتے تھے ،کيونکہ اس کا وقوع ان کے نزديک بعيد اور ناممکن تھا۔

ُﻗ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻴ َﻌﺎ ُد ﻳ َ ْﻮ ٍم َّﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﺎ ِﺧ ُﺮ ْو َن َﻋ ْﻨ ُﻪ َﺳﺎﻋَ ًﺔ َّو َﻻ ﺗ َ ْﺴﺘَـ ْﻘ ِﺪ ُﻣ ْﻮ َن ۧ 30
جواب ديجئے کہ وعدے کا دن ٹھيک معين ہے جس سے ايک ساعت نہ تم پيچھے ہٹ سکتے ہو
نہ آگے بﮍھ سکتے ہو )(١۔
٣٠۔ ١يعنی ﷲ نے قيامت کا دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے ،تاہم جب وه
وقت مقرر آجائے گا تو ايک ساعت بھی آگے ،پيچھے نہيں ہوگا )اِ ﱠن اَ َج َل ٰ ّ
ﷲِ اِ َذا َجآ َء َال يُئَو ﱠخرُ(
71۔نوح(4:
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّْﺆ ِﻣ َﻦ ِﺑﮭ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن َو َﻻ ِاب َّ ِذل ْي ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ۭ َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮى ِا ِذ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن َﻣ ْﻮﻗُ ْﻮﻓُ ْﻮ َن ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ښ ﻳَ ْﺮﺟِ ـ ُﻊ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ِا ٰﱃ ﺑ َ ْﻌ ِۨﺾ اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ۚ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ
ا ْﺳـ ُﺘﻀْ ِﻌ ُﻔ ْﻮا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ْاﺳـ َﺘ ْﻜ َﱪ ُْوا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻟَ ُﻜﻨَّﺎ ﻣُﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 31
اور کافروں نے کہا ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانيں نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو! ) (١اے
ديکھنے والے کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت ديکھتا جبکہ يہ اپنے رب کے سامنے کھﮍے
ہوئے ايک دوسرے کو الزام لگا رہے ہونگے ) (٢کمزور لوگ بﮍے لوگوں سے کہيں گے )(٣
اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومنوں ميں سے ہوتے )(٤۔
٣١۔ ١جيسے تورات ،زبور اور انجيل وغيره۔
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٣١۔ ٢يعنی دنيا ميں يہ کفر و شرک ايک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ايک دوسرے
سے محبت کرنے والے تھے ،ليکن آخرت ميں يہ ايک دوسرے کے دشمن اور ايک دوسرے کو
مورد الزام بنائيں گے۔
٣١۔ ٣يعنی دنيا ميں يہ لوگ ،جو سوچے سمجھے بغير ،روش عام پر چلنے والے ہوتے ہيں
اپنے ان ليڈروں سے کہيں گے جن کے وه دنيا ميں پيروکار بنے رہے تھے۔
٣١۔ ٤يعنی تم ہی نے ہميں پيغمبروں کے پيچھے چلنے سے روکا تھا ،اگر تم اس طرح نہ کرتے
تو ہم يقينا ايمان والے ہوتے۔
ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ ا ْﺳـ ُﺘﻀْ ِﻌ ُﻔ ْﻮٓا َا َ ْﳓ ُﻦ َﺻﺪَ ْد ٰﻧ ُ ْﲂ َﻋ ِﻦ اﻟْﻬُﺪٰ ى ﺑ َ ْﻌﺪَ ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﺑ َ ْﻞ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 32
يہ بﮍے لوگ ان کمزورں کو جواب ديں گے کہ کيا تمہارے پاس ہدايت آچکنے کے بعد ہم نے
تمہيں اس سے روکا تھا؟ )نہيں( بلکہ تم )خود( ہی مجرم تھے )(١۔
٣٢۔ ١يعنی ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہيں ہدايت کے راستے سے روکتے ،تم نے
خود ہی اس پر غور نہيں کيا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گريزاں
رہے ،اور آج مجرم ہميں بنا رہے ہو؟ حاالنکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کيا،
اس لئے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم ۔
ﴎوا اﻟﻨَّﺪَ ا َﻣ َﺔ ﻟ َ َّﻤﺎ َر َا ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ۭ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ ُﺘﻀْ ِﻌ ُﻔ ْﻮا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ْاﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ﺑ َ ْﻞ َﻣ ْﻜ ُﺮ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ِا ْذ اتَ ْ ُﻣ ُﺮ ْوﻧ َـﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻧ َّ ْﻜ ُﻔ َﺮ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َ ْﳒ َﻌ َﻞ َ ٗ ٓهل َاﻧْﺪَ ادًا ۭ َو َا َ ُّ
ْ َاﻻ ْﻏ ٰﻠ َﻞ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻋﻨَ ِﺎق َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۭ ﻫ َْﻞ ُ ْﳚ َﺰ ْو َن ِا َّﻻ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 33
اس کے جواب ميں( يہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہيں گے) ،نہيں نہيں( بلکہ دن رات
مکرو فريب سے ہميں ﷲ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شريک مقرر کرنے کا ہمارا حکم
دينا ہماری بے ايمانی کا باعث ہوا ) (١اور عذاب کو ديکھتے ہی سب کے سب دل ميں پشيمان ہو
رہے ہونگے ) (٢اور کافروں کی گردنوں ميں ہم طوق ڈال ديں گے ) (٣انہيں صرف ان کے
کئے کرائے اعمال کا بدلہ ديا جائے گا۔ )(٤
٣٣۔١يعنی ہم مجرم تو تب ہوتے جب ہم اپنی مرضی سے پيغمبروں کی تکذيب کرتے ،جب کہ
واقعہ يہ ہے کہ تم دن رات ہميں گمراه کرنے پر اور ﷲ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شريک
ٹھہرانے پر آماده کرتے رہے جس سے باآلخر ہم تمہارے پيچھے لگ کر ايمان سے محروم
رہے۔
٣٣۔٢يعنی ايک دوسرے پر الزام تراشی تو کريں گے ليکن دل ميں دونوں ہی فريق اپنے اپنے
کفر پر شرمنده ہوں گے ليکن شماتت اعدا کی وجہ سے ظاہر کرنے سے گريز کريں گے۔
٣٣۔ ٣يعنی ايسی زنجريں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھيں گے۔
٣٣۔٤يعنی دونوں کو ان کے عملوں کی سزا ملے گی ،ليڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے
ضع ٌ
ْف ﱠو ٰل ِك ْن( 7۔
پيچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ) لِ ُكلﱟ ِ
االعراف (38:يعنی ہر ايک کو دگنا عذاب ہوگا۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ِﺬ ْﻳ ٍﺮ ِا َّﻻ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْ َﱰﻓُ ْﻮ َﻫﺎ ٓ ۙ ِاانَّ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 34
اور ہم نے جس بستی ميں جو بھی آگاه کرنے واال بھيجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے يہی کيا
کہ جس چيز کے ساتھ تم بھيجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہيں )(١۔
٣٤۔١يہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے کہ مکے کے رؤسا اور چودھری
آپ پر ايمان نہيں ال رہے اور آپ کو ايذائيں پہنچا رہے ہيں تو يہ کوئی نئی بات نہيں ہر دور کے
اکثر خوش حال لوگوں نے پيغمبروں کی تکذيب ہی کی ہے اور ہر پيغمبر پر ايمان النے والے
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پہلے پہل معاشرے کے غريب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے جيسے نوح کی قوم نے
اپنے پيغمبر سے کہا کہ کيا ہم تجھ پر ايمان الئيں گے جب کہ تيرے پيروکار کمينے لوگ ہيں۔
دوسرے پيغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے يہی کہا۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َ ْﳓ ُﻦ اَ ْﻛ َ ُﱶ َا ْﻣ َﻮ ًاﻻ َّو َا ْو َﻻدًا ۙ َّو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ ُﻤ َﻌ َّﺬﺑ ْ َِﲔ 35
اور کہا ہم مال اوالد ميں بہت بﮍے ہوئے ہيں يہ نہيں ہو سکتا کہ ہم عذاب ديئے جائيں )(١
٣٥۔ ١يعنی جب ﷲ نے ہميں دنيا ميں مال و اوالد کی کثرت سے نوازا ہے ،تو قيامت بھی اگر
برپا ہوئی تو ہميں عذاب نہيں ہوگا۔ گويا انہوں نے دار اآلخرت کو بھی دنيا پر قياس کيا کہ جس
طرح دنيا ميں کافر و مومن سب کو ﷲ کی نعمتيں مل رہی ہيں ،آخرت ميں بھی اسی طرح ہوگا،
حاالنکہ آخرت تو دار الجزا ہے ،وہاں تو دنيا ميں کئے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے اچھے
عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری۔ جب کہ دنيا داراالمتحان ہے ،يہاں ﷲ ٰ
تعالی
بطور آزمائش سب کو دنياوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے انہوں نے دنياوی مال و اسباب کی
فروانی کو رضائے ٰالہی کا مظہر سمجھا ،حاالنکہ ايسا بھی نہيں ہے اگر ايسا ہوتا تو ﷲ ٰ
تعالی
اپنے فرماں بردار بندوں کو سب سے زياده مال و اوالد سے نوازتا۔
ﻗُ ْﻞ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻳَﺒ ُْﺴﻂُ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 36ۧ
کہہ ديجئے! کہ ميرا رب جس کے لئے چاہے روزی کشاده کر کر ديتا ہے ) (٢ليکن اکثر لوگ
نہيں جانتے۔
٣٦۔ ١اس ميں کفار کے مذکوره مغالطے کا ازالہ کيا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی
ﷲ کی رضا يا عدم کی مظہر نہيں ہے بلکہ اس کا تعلق ﷲ کی حکمت و مشيت سے ہے۔ اس
لئے وه مال اس کو بھی ديتا ہے جسے وه پسند کرتا ہے اور اس کو بھی جس کو ناپسند کرتا ہے
اور جس کو چاہتا ہے غنی کرتا ہے ،جس کو چاہتا ہے فقير رکھتا ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻣ َﻮاﻟُ ُ ْﲂ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻد ُ ُْﰼ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ﺗُ َﻘ ّ ِﺮﺑُ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ُزﻟْ ٰﻔٓﻲ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ٰا َﻣ َﻦ َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ۡ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ َﺰا ۗ ُء ِّ
اﻟﻀ ْﻌ ِﻒ ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َو ُ ْﱒ ِﰲ اﻟْﻐ ُُﺮ ٰﻓ ِﺖ ٰا ِﻣﻨُ ْﻮ َن 37
ِٕ
اور تمہارا مال اور اوالد ايسے نہيں کہ تمہيں ہمارے پاس )مرتبوں( قريب کر ديں ) (١ہاں جو
ايمان الئيں اور نيک عمل کريں ) (٢ان کے لئے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے ) (٣اور وه نڈر
و بےخوف ہو کر باال خانوں ميں رہيں گے۔
٣٧۔ ١يعنی يہ مال اس بات کی دليل نہيں ہے کہ ہميں تم سے محبت ہے اور ہماری بارگاه ميں
تمہيں خاص مقام حاصل ہے۔
٣٧۔ ٢يعنی ہماری محبت اور قرب حاصل کرنے کا ذريعہ تو صرف ايمان اور عمل صالح ہے
جس طرح حديث ميں فرمايا ' ﷲ ٰ
تعالی تمہاری شکليں اور تمہارے مال نہيں ديکھتا ،وه تمہارے
دلوں اور عملوں کو ديکھتا ہے )صحيح مسلم(
٣٧۔ ٣بلکہ کئی کئی گنا ،ايک نيکی کا اجرکم از کم دس گنا مزيد سات سو گنا بلکہ اس سے
زياده تک۔
ۗ
ﴬ ْو َن 38
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َْﺴ َﻌ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُﻣ ٰﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ُﻣ ْﺤ َ ُ
ِٕ
اور جو لوگ ہماری آيتوں کے مقابلے کی تگ و دو ميں لگے رہتے ہيں يہی ہيں جو عذاب ميں
پکﮍ کر حاضر رکھے جائيں گے۔
ﳾ ٍء ﻓَﻬ َُﻮ ُ ْﳜ ِﻠ ُﻔ ٗﻪ ۚ َوﻫ َُﻮ ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِز ِﻗ ْ َﲔ 39
ﻗُ ْﻞ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻳَﺒ ُْﺴﻂُ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َوﻳ َ ْﻘ ِﺪ ُر َ ٗهل ۭ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ْﻘ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
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کہہ ديجئے! کہ ميرا رب اپنے بندوں ميں جس کے لئے چاہے روزی کشاده کرتا ہے اور جس
کے لئے چاہے تنگ کر ديتا ) (١ہے تم جو کچھ بھی ﷲ کی راه ميں خرچ کرو گے ﷲ اس کا
)پورا پورا( بدلہ دے گا ) (٢اور سب سے بہتر روزی دينے واال ہے۔ )(٣
٣٩۔ ١پس وه کبھی کافر کو بھی خوب مال ديتا ہے ،ليکن کس لئے؟ خالف معمول کے طور پر،
اور کبھی مومن کو تنگ دست رکھتا ہے ،کس لئے؟ اس کے اجر و ثواب ميں اضافے کے لئے۔
اسلئے مال کی فروانی اس کی رضا کی اور اس کی کمی ،اس کی نارضگی کی دليل نہيں ہے۔
يہ تکرار بطور تاکيد کے ہے۔
٣٩۔٢اخالف کے معنی ہيں ،عوض اور بدلہ دينا ،يہ بدلہ دنيا ميں بھی ممکن ہے اور آخرت ميں
تو يقينی ہے حديث قدسی ميں آتا ہے ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے انفق انفق عليک۔ تو خرچ کر ميں تجھ
پر خرچ کروں گا۔
٣٩۔٣کيونکہ ايک بنده اگر کسی کو ديتا ہے تو اس کا يہ دينا ﷲ کی توفيق وتيسر اور اس کی
تقدير سے ہی ہے حقيقت ميں دينے واال اس کارازق نہيں ہے جس طرح بچوں کا باپ بچوں کا
يابادشاه اپنے لشکر کا کفيل کہالتا ہے حاالنکہ امير اور مامور بچے اور بﮍے سب کا رازق
حقيقت ميں ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے جو سب کا خالق ہے اس ليے جو شخص ﷲ کے ديے ہوئے مال ميں
سے کسی کو کچھ ديتا ہے تو وه ايسے مال ميں تصرف کرتا ہے جو ﷲ ہی نے اسے ديا ہے۔
ﴩ ُ ْﱒ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ُ َّﰒ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ َا ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ِا َّاي ُ ْﰼ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن 40
َوﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳛ ُ ُ
ِٕ
اور ان سب کو ﷲ اس دن جمع کرکے فرشتوں سے دريافت فرمائے گا کہ کيا يہ لوگ تمہاری
عبادت کرتے تھے )(١۔
٤٠۔ ١يہ مشرکوں کو ذليل و خوار کرنے کے لئے ﷲ ٰ
تعالی فرشتوں سے پوچھے گا ،جيسے
ٰ
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں آتا ہے کہ ﷲ تعالی ان سے بھی پوچھے گا ' کيا تو
حضرت
ٰ
نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور ميری ماں )مريم( کو ،ﷲ کے سوا ،معبود بنا لينا؟ ' ) َواِ ْذ
اس اتﱠ ِخ ُذوْ نِ ْي َواُ ﱢم َي اِ ٰلــھَي ِْن ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ال ٰ ّ
ﷲِ ۭ◌ قَا َل ُسب ْٰحنَكَ َما يَ ُكوْ ُن
قَ َ
ﷲُ ٰي ِع ْي َسى ا ْبنَ َمرْ يَ َم َءاَ ْنتَ قُ ْلتَ لِلنﱠ ِ
ْ
ْ
ْ
ق ڲ اِ ْن ُك ْن ُ
ت قُلتُهٗ فَقَ ْد َعلِ ْمتَهٗ ۭ◌ تَ ْعلَ ُم َما فِ ْي نَف ِس ْي َو َ ٓ
ْس لِ ْي ۤ بِ َح ﱟ
ال اَ ْعلَ ُم َما فِ ْي نَف ِسكَ
لِ ْٓي اَ ْن اَقُوْ َل َما لَي َ
عيسی عليہ السالم فرمائيں گے ' يا ﷲ تو پاک
ب( 5۔ المائده (116:حضرت
ٰ
ۭ◌اِنﱠكَ اَ ْنتَ ع ﱠَال ُم ْال ُغيُوْ ِ
ہے ،جس کا مجھے حق نہيں تھا ،وه بات ميں کيوں کر کہہ سکتا تھا؟ ' اسی طرح ﷲ ٰ
تعالی
)ويَوْ َم يَحْ ُش ُرھُ ْم َو َما يَ ْعبُ ُدوْ نَ ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ﷲِ فَيَقُوْ ُل َء
فرشتوں سے بھی پوچھے گا جيساه سورة الفرقان َ
ضلﱡوا ال ﱠسبِ ْي َل( 25۔ الفرقان (17:ميں بھی گزرا۔ کہ کيا يہ تمہارے
اَ ْنتُ ْم اَضْ لَ ْلتُ ْم ِعبَا ِديْ ٰھٓ ُؤ َال ۗ◌ ِء اَ ْم ھُ ْم َ
کہنے پر تمہاری عبادت کرتے تھے؟
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ َﻚ َاﻧ َْﺖ َو ِﻟﻴُّﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ ِ ْﻢ ۚ ﺑ َ ْﻞ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن اﻟْﺠِ َّﻦ ۚ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ﲠِ ِ ْﻢ ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 41
اور کہيں گے تيری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو تو ہے نہ کہ يہ ) (١بلکہ يہ لوگ جنوں کی
عبادت کرتے تھے ان ميں اکثر کا انہی پر ايمان تھا۔
ٰ
عيسی عليہ السالم کی طرح ﷲ تعالی کی پاکيزگی بيان کر کے
٤١۔ ١يعنی فرشتے بھی حضرت
ٰ
اظہار صفائی کريں گے اور کہيں گے کہ ہم تو تيرے بندے ہيں اور تو ہمارا ولی ہے۔ ہمارا ان
سے کيا تعلق؟
ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِ ُ
ﴐا ۭ َوﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ُذ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ َاب اﻟﻨَّ ِﺎر اﻟ َّ ِ ْﱵ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﲠِ َﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن 42
كل ﺑ َ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻧ َّ ْﻔ ًﻌﺎ َّو َﻻ َ ًّ
پس آج تم سے کوئی )بھی( کسی کے لئے )بھی کسی قسم کے( نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا )(١
اور ہم ظالموں ) (٢سے کہہ دے گيں کہ اس آگ کا عذاب چکھو جو جسے تم جھٹالتے رہے۔
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٤٢۔١يعنی دنيا ميں تم يہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے کہ يہ تمہيں فائده پہنچائيں گے،
تمہاری سفارش کريں گے اور ﷲ کے عذاب سے تمہيں نجات دلوائيں گے جيسے آج بھی پير
پرستوں اور قبر پرستوں کا حال ہے ليکن آج ديکھ لو کہ يہ لوگ کسی بات پر قادر نہيں۔
٤٢۔ ٢ظالموں سے مراد ،غير ﷲ کے پجاری ہيں،۔ کيونکہ شرک ظلم عظيم ہے اور مشرکين
سب سے بﮍے ظالم۔
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳ ُّ ِﺮﻳْﺪُ َا ْن ﻳ َّ ُﺼﺪَّ ُ ْﰼ َ َّﲻﺎ َﰷ َن ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ ۚ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ ِا ْﻓ ٌﻚ ُّﻣ ْﻔ َ ًﱰى ۭ َوﻗَﺎ َل َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻖ ﻟ َ َّﻤﺎ
َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ۙ ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ِﲮ ٌْﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 43
اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آيتيں پﮍھی جاتی ہيں تو کہتے ہيں کہ يہ ايسا شخص
ہے ) (١جو تمہيں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دينا چاہتا ہے )اس کے سوا کوئی
بات نہيں( ،اور کہتے ہيں يہ تو گھﮍا ہوا جھوٹ ہے ) (٢اور حق ان کے پاس آچکا ہے پھر بھی
کافر يہی کہتے رہے کہ يہ تو کھال ہوا جادو ہے )(٣۔
٤٣۔ ١شخص سے مراد ،حضرت نبی صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں ،باپ دادا کا دين ،ان کے نزديک
صحيح تھا ،اس لئے انہوں نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا ' جرم ' يہ بيان کيا کہ يہ تمہيں ان
معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن کی تمہارے آبا عبادت کرتے رہے۔
٤٣۔ ٢اس دوسرے ٰھ َذا سے مراد قرآن کريم ہے ،اسے انہوں نے تراشا ہوا بہتان يا گھﮍا ہوا
جھوٹ قرار ديا۔
٣٤۔ ٣قرآن کو پہلے گھﮍا ہوا جھوٹ کہا اور يہاں کھال جادو۔ پہلے کا تعلق قرآن کے مفہوم و
مطالب سے ہے اور دوسرے کا تعلق قرآن کے معجزانہ نظم و اسلوب اور اعجاز و بالغت سے۔
َو َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ُﻛ ُﺘ ٍﺐ ﻳَّﺪْ ُر ُﺳ ْﻮﳖَ َﺎ َو َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻗَ ْﺒ َ َ

كل ِﻣ ْﻦ ﻧ َّ ِﺬ ْﻳ ٍﺮ ۭ 44
اور ان )مکہ والوں( کو نہ تو ہم نے کتابيں دے رکھی ہيں جنہيں يہ پﮍھتے ہوں نہ ان کے پاس
آپ سے پہلے کوئی آگاه کرنے واال آيا )(١
٤٤۔١اس ليے وه آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پيغمبر آئے اور کوئی صحيفہ
آسمانی نازل ہو ليکن جب يہ چيزيں آئيں تو انکار کرديا۔

َو َﻛ َّﺬ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۙ َو َﻣﺎ ﺑَﻠَﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻌﺸَ َﺎر َﻣﺎ ٓ ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮا ُر ُﺳ ِ ْﲇ ۣ ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻧَ ِﻜ ْ ِﲑ ۧ 45
اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹاليا تھا اور انہيں ہم نے جو دے رکھا
تھا يہ تو اس کے دسويں حصے بھی نہيں پہنچے ،پس انہوں نے ميرے رسولوں کو جھٹاليا،
)پھر ديکھ کہ( ميرا عذاب کيسا )سخت تھا( )(١
٤٥۔ ١يہ کفار مکہ کو تنبيہ کی جا رہی ہے کہ تم نے جھٹاليا اور انکار کا راستہ اختيار کيا ہے،
وه نہايت خطرناک ہے تم سے پچھلی امتيں بھی اسی راستے پر چل کر تباه ہو چکی ہيں۔ يہ
امتيں مال ودولت ،قوت وطاقت اور عمروں کے لحاظ سے تم سے بﮍھ کر تھيں ،تم ان کے
دسويں حصے کو بھی نہيں پہنچتے ليکن اس کے باوجود وه ﷲ کے عذاب سے نہيں بچ سکيں،
ْصا ًرا ﱠواَ ْفـــِٕ َدةً
)ولَقَ ْد َم ﱠك ٰنّھُ ْم فِ ْي َمآ اِ ْن ﱠم ﱠك ٰنّ ُك ْم فِ ْي ِه َو َج َع ْلنَا لَھُ ْم َس ْمعًا ﱠواَب َ
اسی مضمون کو سوره احقاف کی َ
ٰ
ٰ
ْ
ّ
ْ
ۙ
ْصا ُرھُ ْم َو َ ٓ
ڮ فَ َمآ اَ ْغ ٰنى َع ْنھُ ْم َس ْم ُعھُ ْم َو َ ٓ
ق بِ ِھ ْم
ت ﷲِ َو َحا َ
ال اَب َ
ال اَفــِٕ َدتُھُ ْم ﱢم ْن َش ْي ٍء اِذ َكانُوْ ا يَجْ َ
ـح ُدوْ نَ ◌بِا ٰي ِ
ﱠما َكانُوْ ا بِ ٖه يَ ْستَھ ِْزءُوْ نَ ( 46۔ االحقاف (26:ميں بيان فرمايا۔
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ِﻋ ُﻈ ُ ْﲂ ﺑ َِﻮا ِﺣﺪَ ٍة ۚ َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُﻣ ْﻮا ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺜْ ٰﲎ َوﻓُ َﺮادٰى ُ َّﰒ ﺗَ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْوا
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کہہ ديجئے! کہ ميں تمہيں صرف ايک ہی بات کی نصيحت کرتا ہوں کہ تم ﷲ کے واسطے
)ضد چھوڑ کر( وه دو مل کر يا تنہا تنہا کھﮍے ہو کر سوچو تو سہی ،تمہارے اس رفيق کو
کوئی جنون تو نہيں ) (١وه تو تمہيں ايک بﮍے )سخت( عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے واال
ہے )(٢۔
٤٦۔ ١يعنی ميں تمہيں تمہارے موجوده طرز عمل سے ڈراتا اور ايک ہی بات کی نصيحت کرتا
ہوں اور وه يہ کہ تم ضد ،اور انانيت چھوڑ کر صرف ﷲ کے لئے ايک ايک دو دو ہو کر ميری
بابت سوچو کہ ميری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب بھی جو دعوت ميں تمہيں دے رہا
ہوں کيا اس ميں کوئی ايسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشان دہی ہو کہ ميرے اندر
ديوانگی ہے؟ تم اگر عصبيت اور خواہش نفس سے باال ہو کر سوچو گے تو يقينا سمجھ جاؤ گے
کہ تمہارے رفيق کے اندر کوئی ديوانگی نہيں ہے۔
٤٦۔ ٢يعنی وه تو صرف تمہاری ہدايت کے لئے آيا ہے تاکہ تم اس عذاب شديد سے بچ جاؤ جو
ہدايت کا راستہ نہ اپنانے کی وجہ سے تمہيں بھگتنا پﮍے گا۔ حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے ايک دن صفا پہاڑی پر چﮍھ کر فرمايا ' يا صباحاه ' جسے سن کر قريش جمع
ہوگئے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' بتاؤ ،اگر ميں تمہيں خبر دوں کہ دشمن صبح ياشام
کو تم پر حملہ آور ہونے واال ہے ،تو کيا ميری تصديق کرو گے ،انہوں نے کہا ،کيوں نہيں ' آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' تو پھر سن لو کہ ميں تمہيں سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا
ﱠالک! اَلِ ٰھذا َج َم ْعتَنَا ' تيرے لئے ہالکت ہو ،کيا اس لئے تو نے
ہوں۔ ' يہ سن کہ ابو لہب نے کہا ' تَب َ
ہميں جمع کيا تھا ْ جس پر ﷲ ٰ
ْ
َ
َ
َ
ب نازل فرمائی )صحيح بخاری(
تعالی نے سوره تبﱠت يَدَآ ابِ ْی لھَ ٍ
ﻗُ ْﻞ َﻣﺎ َﺳ َﺎﻟْ ُﺘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ ﻓَﻬ َُﻮ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ ِا ْن َا ْﺟ ِﺮ َي ِا َّﻻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ 47
ﰻ َْ
کہ ديجئے! کہ جو بدلہ تم سے مانگوں وه تمہارے لئے ہے ) (١ميرا بدلہ تو ﷲ ہی کے ذمے
ہے۔ وه ہرچيز سے باخبر اور مطلع ہے۔
٤٧۔ ١اس ميں اپنی بےغرضی اور دنيا کے مال و متاع بےرغبتی کا مزيد اظہار فرما ديا تاکہ
ان کے دلوں ميں اگر يہ شک و شبہ پيدا ہو کہ اس دعوی نبوت سے اس کا مقصد کہيں دنيا کمانا
تو نہيں ،تو وه دور ہوجائے۔
ُﻗ ْﻞ ِا َّن َر ِ ّ ْﰊ ﻳ َ ْﻘ ِﺬ ُف ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ ۚ ﻋَ َّﻼ ُم اﻟْ ُﻐ ُﻴ ْﻮ ِب 48
کہہ ديجئے! کہ ميرا رب حق )سچی وحی( نازل فرماتا ہے وه ہر غيب کا جاننے واال ہے )(١
٤٨۔١قذف کے معنی تيراندازی اور خشت باری کے بھی ہيں اور کالم کرنے کے بھی ،يہاں اس
کے دوسرے معنی ہيں يعنی وه حق کے ساتھ گفتگو فرماتا ،اور اپنے رسولوں پر وحی نازل
فرماتا اور ان کے ذريعے سے لوگوں کے ليے حق واضح فرماتا ہے۔
ﻗُ ْﻞ َﺟﺎۗ َء اﻟْ َﺤ ُّـﻖ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﺒ ِﺪ ُٔي اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ ُﻞ َو َﻣﺎ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ 49
کہہ ديجئے! کہ حق آچکا باظل نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کرسکے گا )(١۔
٤٩۔ ١حق سے مراد قرآن اور باطل سے مراد کفر و شرک ہے۔ مطلب ہے ﷲ کی طرف سے ﷲ
کا دين اور اس کا قرآن آگيا ہے۔ جس سے باطل ختم ہوگيا ہے ،اب وه سر اٹھانے کے قابل نہيں
رہا ہے۔
يح ِا َ َّﱄ َر ِ ّ ْﰊ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ 50
ﴘ ۚ َوا ِِن ا ْﻫ َﺘﺪَ ﻳْ ُﺖ ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ ﻳُ ْﻮ ِ ْ ٓ
ﻗُ ْﻞ ِا ْن ﺿَ ﻠَﻠْ ُﺖ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ِﺿ ُّﻞ ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِ ْ
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کہہ ديجئے کہ اگر ميں بہک جاؤں تو ميرے بہکنے )کا وبال( مجھ پر ہے اور اگر ميں راه
ہدايت پر ہوں توبہ سبب اس وحی کے جو ميرا پروردگار مجھے کرتا ) (١ہے وه بﮍا ہی سننے
واال اور بہت ہی قريب ہے )(٢۔
ٰ
٥٠۔ ١يعنی بھالئی سب ﷲ کی طرف سے ہے ،اور ﷲ تعالی نے جو وحی اور حق مبين نازل
فرمايا ،اس ميں رشدو ہدايت ہے ،صحيح راستہ لوگوں کو اس سے ملتا ہے۔ پس جو گمراه ہوتا
ہے ،تو اس ميں انسان کی اپنی ہی کوتاہی اور ہوائے نفس کا دخل ہوتا ہے۔ اسی ليے اس کا وبال
بھی اسی پر ہوگا
٥٠۔ ٢جس طرح حديث ميں فرمايا ' تم بہری اور غائب ذات کو نہيں پکار رہے ہو ' بلکہ اس کو
پکار رہے ہو جو سننے واال ،قريب اور قبول کرنے واال ہے۔
َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ ٰ ٓﺮى ِا ْذ ﻓَ ِﺰﻋ ُْﻮا ﻓَ َﻼ ﻓَ ْﻮ َت َو ُا ِﺧ ُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﲀ ٍن ﻗَ ِﺮﻳْ ٍﺐ ۙ 51

اور اگر آپ )وه وقت( مالحظہ کريں جبکہ يہ کفار گھبرائے پھريں گے اور پھر نکل بھاگنے کی
کوئی صورت نہ ہوگی ) (١اور قريب کی جگہ سے گرفتار کر لئے جائيں گے۔
٥١۔ ١فَ َالفَوْ تَ کہيں بھاگ نہيں سکيں گے؟ کيونکہ وه ﷲ کی گرفت ميں ہونگے ،يہ ميدان محشر
کا بيان ہے۔
َّوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ ۚ َو َا ٰ ّﱏ ﻟ َ ُﻬ ُﻢ اﻟﺘَّﻨَ ُﺎو ُش ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﲀ ٍن ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ 52ښ
اس وقت کہيں گے کہ ہم اس قرآن پر ايمان الئے ليکن اس قدر دور جگہ سے )مطلوبہ چيز(
کيسے ہاتھ ) (١آسکتی ہے۔
٥٢۔ ١تَنَا ُوش ُ ،کے معنی تناول يعنی پکﮍنے کے ہيں يعنی اب آخرت ميں انہيں ايمان کس طرح
حاصل ہو سکتا ہے جب کہ دنيا ميں اس سے گريز کرتے رہے گويا آخرت ميں انہيں ايمان کے
لئے ،دنيا کے مقابلے ميں دور کی جگہ ہے ،جس طرح دور سے کسی چيز کو پکﮍنا ممکن
نہيں ،آخرت ميں ايمان النے کی گنجائش نہيں۔
َّوﻗَﺪْ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۚ َوﻳ َ ْﻘ ِﺬﻓُ ْﻮ َن ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﲀ ٍن ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ 53
اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کيا تھا ،اور دور دراز سے بن ديکھے بھٹکتے رہے
)(١۔
٥٣۔ ١يعنی اپنے گمان سے کہتے رہے کہ قيامت اور حساب کتاب نہيں۔ يا قرآن کے بارے ميں
کہتے رہے کہ يہ جادو ،گھﮍا ہوا جھوٹ اور پہلوں کی کہانياں ہيں يا محمد صلی ﷲ عليہ وسلم
کے بارے ميں کہتے رہے کہ يہ جادوگر ہے ،کاہن ہے ،شاعر ہے مجنون ہے۔ جب کہ کسی
بات کی بھی کوئی دليل ان کے پاس نہيں تھی۔

َو ِﺣ ْﻴ َﻞ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َوﺑ َ ْ َﲔ َﻣﺎ ﻳ َ ْﺸـﳤَ ُ ْﻮ َن َ َامك ﻓُ ِﻌ َﻞ ِ َاب ْﺷـ َﻴﺎ ِﻋﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ُّﻣ ِﺮﻳْ ٍﺐ ۧ 54
ان کی چاہتوں اور ان کے درميان پرده حائل کر ديا گيا ) (١جيسے کہ اس سے پہلے بھی ان
جيسوں کے ساتھ کيا گيا ) (٢وه بھی )انہی کی طرح( شک و تردد ميں پﮍے ہوئے تھے۔ )(٣
٥٤۔ ١يعنی آخرت ميں وه چاہيں گے کہ ان کا ايمان قبول کرليا جائے ،عذاب سے ان کی نجات
ہو جائے ،ليکن ان کے درميان اور ان کی اس خواہش کے درمياں پرده حائل کر ديا گيا يعنی اس
خواہش کو رد کر ديا گيا۔
٥٤۔ ٢يعنی پچھلی امتوں کا ايمان بھی اس وقت قبول نہيں کيا گيا جب وه عذاب کے آنے کے بعد
ايمان الئيں۔
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۵٤۔١اس ليے اب معائنہ عذاب کے بعد ان کا ايمان بھی کسی طرح قبول ہوسکتا ہے؟حضرت
قتاده فرماتے ہيں ريب وشک سے بچو ،جو شک کی حالت ميں فوت ہوگا اسی حالت ميں اٹھے
گا اور جو يقين پر مرے گا ،قيامت والے دن يقين پر ہی اٹھے گا۔

سورة فاطر
)سورة فاطر ۔ سوره نمبر  ٣٥۔ تعداد آيات (٤٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َﺟﺎ ِﻋﻞِ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ِﺔ ُر ُﺳ ًﻼ ُا ِ ْ ٓ
وﱄ َا ْﺟ ِﻨ َﺤ ٍﺔ َّﻣﺜ ْٰﲎ َوﺛُ ٰﻠ َﺚ َو ُرﺑٰ َﻊ ۭ ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ِﰲ اﻟْ َﺨﻠْ ِﻖ َﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل ﻓَﺎ ِﻃ ِﺮ َّ
ِٕ
Ǻ
اس ﷲ کے لئے تمام تعريفيں سزاوار ہيں جو )ابتداء( آسمانوں اور زمينوں کا پيدا کرنے واال )(١
اور دو دو تين تين چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پيغمبر )قاصد( بنانے واال ہے )(٢
مخلوق ميں جو چاہے زيادتی کرتا ہے ) (٣ﷲ ٰ
تعالی يقينا ً ہرچيز پر قادر ہے۔
اطر ُ،کے معنی ہيں ،پہلے پہل ايجاد کرنے واال ،يہ اشاره ہے ﷲ کی قدرت کی طرف کہ
١۔ ١فَ ِ
اس نے آسمان و زمين پہلے پہل بغير نمونے کے بنائے ،تو اس کے لئے دوباره انسانوں کو پيدا
کرنا کون سا مشکل ہے؟۔
ٰ
١۔ ٢مراد جبرائيل ،ميکائيل ،اسرافيل اور عزرائيل فرشتے ہيں جن کو ﷲ تعالی انبياء کی طرف
يا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھيجتا ہے۔ ان ميں کسی کے دو کسی کے تين کسی کے چار پر
ہيں جن کے ذريعے سے وه زمين پر آتے اور زمين سے آسمان پر جاتے ہيں۔
١۔ ٣يعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زياده پر ہيں ،جيسے حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،ميں نے معراج کی رات جبرائيل عليہ السالم کو اصلی صورت ميں
ديکھا اس کے چھ سو پر تھے )صحيح بخاری

اهلل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ٍﺔ ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﻤ ِﺴ َﻚ ﻟَﻬَﺎ ۚ َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻤ ِﺴ ْﻚ ۙ ﻓَ َﻼ ُﻣ ْﺮ ِﺳ َﻞ َ ٗهل ِﻣ ْۢﻦ ﺑَ ْﻌ ِﺪﻩٖ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ą
َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔﺘَ ِﺢ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے واال نہيں اور جس کو
بند کردے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے واال نہيں ) (١اور وہی غالب حکمت واال
ہے۔
٢۔ ١ان ہی نعمتوں ميں سے ارسال رسل اور انزال کتب بھی ہے۔ يعنی ہرچيز کا دينے واال
بھی ہے ،اور واپس لينے واال يا روک لينے واال بھی وہی ہے۔ اس کے عالوه نہ کوئی معطی
ہے اور نہ مانع وقابض۔
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ ﻫ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ﺧَﺎ ِﻟ ٍﻖ ﻏَ ْ ُﲑ ٰ ّ ِ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ْاذ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺖ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ڮ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ُْـﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن Ǽ
اهلل ﻳَ ْﺮ ُزﻗُ ُ ْﲂ ِّﻣ َﻦ َّ
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لوگو! تم پر جو انعام ﷲ نے کئے ہيں انہيں ياد کرو۔ کيا ﷲ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو
تمہيں آسمان و زمين سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہيں پس تم کہاں الٹے
جاتے ہو )(١
٣۔ ١يعنی اس بيان اور وضاحت کے بعد بھی تم غير ﷲ کی عبات کرتے ہو؟۔ مطلب ہے کہ
تمہارے اندر توحيد اور آخرت کا انکار کہاں سے آگيا ،جب کہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور
رازق ﷲ ہے )فتح القدير(
كل ۭ َو ِا َﱃ ٰ ّ ِ
َوا ِْن ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮكَ ﻓَﻘَﺪْ ُﻛ ِّﺬﺑ َ ْﺖ ُر ُﺳ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اهلل ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر Ć
اور اگر يہ آپ کو جھٹالئيں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹالئے جا چکے ہيں۔ تمام
کام ﷲ ہی طرف لوٹائے جائيں گے )(١۔
٤۔ ١اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو جھٹال کر کہاں
جائيں گے؟ باآلخر تمام معامالت کا فيصلہ تو ہميں نے کرنا ہے ،اس لئے اگر يہ باز نہ آئے ،تو
ان کو بھی ہالک کرنا ہمارے لئے مشکل نہيں۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ ٌّﻖ ﻓَ َﻼ ﺗَﻐ َُّﺮﻧ َّ ُ ُﲂ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۪ َو َﻻ ﻳَﻐ َُّﺮﻧ َّ ُ ْﲂ ِاب ٰ ّ ِهلل اﻟْﻐ َُﺮ ْو ُر Ĉ
لوگو! ﷲ ٰ
تعالی کا وعده سچا ہے ) (١تمہيں زندگانی دنيا دھوکے ميں نہ ڈالے ) (٢اور نہ
دھوکے باز شيطان غفلت ميں ڈالے۔
٥۔ ١کہ قيامت برپا ہوگی اور نيک و بد کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جائے گی۔
٥۔ ٢يعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کردے جو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے نيک بندوں اور
رسولوں کے پيروکاروں کے لئے تيار کر رکھی ہيں۔ پس اس دنيا کی عارضی لذتوں ميں کھو
کر آخرت کی دائمی راحتوں کو نظر انداز نہ کرو
ِا َّن اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ﻓَ َّ ِﺎﲣ ُﺬ ْو ُﻩ ﻋَﺪُ ًّوا ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ا ِﺣ ْﺰﺑ َ ٗﻪ ِﻟ َﻴ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ َا ْ ٰ

اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ ۭ Č
ﲱ ِﺐ َّ
جانو ) (١وه تو اپنے گروه کو صرف اس لئے ہی بالتا ہے کہ وه سب جہنم واصل ہو جائيں۔
٦۔ ١يعنی اس سے سخت عداوت رکھو ،اس کے فريب اور ہتھکنڈوں سے بچو ،جس طرح دشمن
کے بچاؤ کے لئے انسان کرتا ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو َا ْﺟ ٌﺮ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ ۧ Ċ

َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ ڛ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
جو لوگ کافر ہوئے ان کے لئے سخت سزا ہے اور جو ايمان الئے اور نيک اعمال کئے ان کے
لئے بخشش ہے اور )بہت( بﮍا اجر )(١۔
٧۔ ١يہاں بھی ﷲ ٰ
تعالی نے ديگر مقامات کی طرح ايمان کے ساتھ ،عمل صالح بيان کر کے اس
کی اہميت کو واضح کر ديا ہے تاکہ اہل ايمان عمل صالح سے کسی وقت بھی غفلت نہ برتيں ،کہ
مغفرت اور اجر کبير کا وعده اس ايمان پر ہی ہے جس کے ساتھ عمل صالح ہوگا۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌـﲓ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺼﻨَ ُﻌ ْﻮ َن
َاﻓَ َﻤ ْﻦ ُزِﻳّ َﻦ َ ٗهل ُﺳ ْ ۗﻮ ُء َ َﲻ ِ ٖهل ﻓَ َﺮٰا ُﻩ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۭ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ﴪ ٍت ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳُ ِﻀ ُّﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ڮ ﻓَ َﻼ ﺗ َْﺬﻫ َْﺐ ﻧ َ ْﻔ ُﺴ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺣ َ ٰ
Ď
کيا پس وه شخص جس کے لئے اس کے برے اعمال مزين کر ديئے گئے پس وه انہيں اچھا
سمجھتا ہے )) (١کيا وه ہدايت يافتہ شخص جيسا ہے() ،يقين مانو( کہ ﷲ جسے چاہے گمراه
کرتا ہے اور جسے چاہے راه راست دکھاتا ہے۔ ) (٢پس آپ ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان
ہالکت ميں نہ ڈاليں ) (٣جو کچھ کر رہے ہيں اس سے يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بخوبی واقف ہے۔)(٤
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٨۔ ١جس طرح کفار و بدکار ہيں ،وه کفر و شرک فسق اور بدکاری کرتے ہيں اور سمجھتے يہ
ہيں کہ وه اچھا کر رہے ہيں۔ پس ايسا شخص ،جس کو ﷲ نے گمراه کر ديا ہو ،اس کے بچاؤ
کے لئے آپ کے پاس کوئی حيلہ ہے؟ يا يہ اس شخص کے برابر ہے جسے ﷲ نے ہدايت سے
نوازا ہے؟ جواب نفی ميں ہی ہے ،نہيں يقينا نہيں۔
٨۔ ٢ﷲ ٰ
تعالی اپنے عدل کی رو سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراه کرتا ہے جو مسلسل
اپنے کرتوتوں سے اپنے کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے اور ہدايت اپنے فضل وکرم سے
اسے ديتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے۔
٨۔ ٣کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی کا ہر کام حکمت پر اور علم تام پر مبنی ہے اس ليے کسی کی گمراہی پر
اتنا افسوس نہ کريں کہ اپنی جان کو خطرے ميں ڈال ليں۔
٨۔ ٤يعنی اس سے کوئی قول يا فعل مخفی نہيں ہے مطلب يہ ہے کہ ﷲ کا ان کے ساتھ معاملہ
عليم وخبير اور ايک حکيم کی طرح ہے عام بادشاہوں کی طرح کا نہيں ہے جو اپنے اختيارات
کا الل ٹپ استعمال کرتے ہيں ،کبھی سالم کرنے سے بھی ناراض ہوجاتے ہيں اور کبھی دشنام
پر ہی خلعتوں سے نواز ديتے ہيں۔
اهلل َّ ِاذل ْ ٓي َا ْر َﺳ َﻞ ّ ِاﻟﺮﻳٰ َﺢ ﻓَ ُﺘـ ِﺜ ْ ُﲑ َﲮ ًَﺎاب ﻓَ ُﺴ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ ِا ٰﱃ ﺑ َ َ ٍدل َّﻣﻴّ ٍِﺖ ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَ ْﻴﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل اﻟﻨُّﺸُ ْﻮ ُر Ḍ
َو ٰ ّ ُ
اور ﷲ ہی ہوائيں چالتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہيں پھر ہم بادلوں کو خشک زمين کی طرف لے
جاتے ہيں اور اس سے زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کر ديتے ہيں۔ اس طرح دوباره جی
اٹھنا )بھی( ہے۔ )(١
٩۔١يعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک زمين کو ہم شاداب کرديتے ہيں اسی
طريقے سے قيامت والے دن تمام مرده انسانوں کو بھی ہم زنده کرديں گے ،حديث ميں آتا ہے کہ
انسان کا سارا جسم بوسيده ہوجاتا ہے صرف ريﮍھ کی ہڈی کا ايک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا
ہے اسی سے اس کی دوباره تخليق وترکيب ہوگی۔
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َّﺰ َة ﻓَ ِﻠ ٰ ّ ِهل اﻟْ ِﻌ َّﺰ ُة َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ ْﺼ َﻌﺪُ ْاﻟ َ ِﳫ ُﻢ َّ
اﻟﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ ۭ َو َﻣ ْﻜ ُﺮ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻫ َُﻮ ﻳ َ ُﺒ ْﻮ ُر
اﻟﻄ ّﻴ ُِﺐ َواﻟْ َﻌ َﻤ ُﻞ َّ
اﻟﺼﺎ ِﻟ ُﺢ ﻳَ ْﺮﻓَ ُﻌ ٗﻪ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻤ ُﻜ ُﺮ ْو َن َّ
ِٕ
10
جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو ﷲ ٰ
تعالی ہی کی ساری عزت ) (١تمام تر ستھرے
کلمات اسی کی طرف چﮍھتے ہيں ) (٢اور نيک عمل ان کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائيوں کے
داؤں گھات ميں لگے رہتے ہيں ) (٣ان کے لئے سخت تر عذاب ہے اور ان کا يہ مکر برباد ہو
جائے گا )(٤
١٠۔١يعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنيا اور آخرت ميں عزت ملے ،تو وه ﷲ کی اطاعت کرے اس
سے اسے يہ مقصود حاصل ہوجائے گا اس ليے کہ دنيا وآخرت کا مالک ﷲ ہی ہے ساری
عزتيں اسی کے پاس ہيں وه جس کو عزت دے ،وہی عزيز ہوگا جس کو وه ذليل کردے ،اسے
دنيا کی کوئی طاقت عزت نہيں دے سکتی۔
١٠۔ ٢اَ ْل َکلِ ُمَ ،کلِ َمہ ُ،ايک جمع ہے ،ستھرے کلمات سے مراد ﷲ کی تسبيح و تحميد ،تالوت ہے،
چﮍھتے ہيں کا مطلب ،قبول کرنا ہے۔ يا فرشتوں کا انہيں لے کر آسمانوں پر چﮍھنا تاکہ ﷲ انہيں
جزا دے۔
١٠۔ ٣خفيہ طريقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کی تدبير کو مکر کہتے ہيں کفرو شرک کا
ارتکاب بھی مکر ہے اس طرح ﷲ کے راستے کو نقصان پہنچايا جاتا ہے نبی کے خالف قتل
وغيره کی جو سازشيں کفار مکہ کرتے تھے وه بھی مکر ہے ،رياکاری بھی مکر ہے۔
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١٠۔ ٤يعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور اس کا وبال انہی پر پﮍے گا جو اس کا ارتکاب کرتے
ہيں ،جيسے فرمايا ) َو َال يَ ِح ْي ُ
ق ْال َم ْك ُر ال ﱠسي ُٔﱢي( 35۔فاطر(43:
َوا ٰ ّ ُهلل َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ ٍاب ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ ُ َّﰒ َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ َا ْز َوا ًﺟﺎ ۭ َو َﻣﺎ َ ْﲢ ِﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ُاﻧ ْٰـﱺ َو َﻻ ﺗَﻀَ ُﻊ ِا َّﻻ ِﺑ ِﻌﻠْ ِﻤ ٖﻪ ۭ َو َﻣﺎ ﻳُ َﻌ َّﻤ ُﺮ ِﻣ ْﻦ ُّﻣ َﻌ َّﻤ ٍﺮ َّو َﻻ ﻳُ ْﻨ َﻘ ُﺺ ِﻣ ْﻦ ُ ُﲻ ِﺮﻩٖ ٓ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ۭ ِا َّن
ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ٌﲑ 11
لوگو! ﷲ ٰ
تعالی نے تمہيں مٹی سے پيدا کيا ) (١پھر تمہيں جوڑے جوڑے )مرد و عورت( بنا ديا
ہے ،عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پيدا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے ) (٢اور جو بھی
بﮍی عمر واال عمر ديا جائے اور اور جس کی گھٹے وه سب کتاب ميں لکھا ہوا ہے ﷲ ٰ
تعالی پر
يہ بات بالکل آسان ہے۔
١١۔١يعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے اور پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے
ليے انسان کی تخليق کو نطفے سے وابستہ کرديا جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے
رحم ميں جاتا ہے۔
١١۔٢يعنی اس سے کوئی چيز مخفی نہيں ،حتی کہ زمين پر گرنے والے پتے کو اور زمين کی
تاريکيوں ميں نشوونما پانے والے بيج کو بھی جانتا ہے۔
ﰻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ﻟ َ ْﺤـ ًﻤﺎ َﻃ ِﺮ ًّاي َّوﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﺨ ِﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﺣﻠْ َﻴ ًﺔ ﺗَﻠْﺒَ ُﺴ ْﻮﳖَ َﺎ ۚ َوﺗَ َﺮى اﻟْ ُﻔ ْ َ
ﴍاﺑُ ٗﻪ َو ٰﮬ َﺬا ِﻣﻠْ ٌﺢ ُا َﺟ ٌﺎج ۭ َو ِﻣ ْﻦ ُ ٍّ
كل ِﻓ ْﻴ ِﻪ
َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي اﻟْ َﺒ ْﺤ ٰﺮ ِن ڰ ٰﮬ َﺬا ﻋَ ْﺬبٌ ﻓُ َﺮاتٌ َﺳﺎۗﯨـ ٌﻎ َ َ
َﻣ َﻮا ِﺧ َﺮ ِﻟﺘَﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن ِٕ12
اور برابر نہيں دو دريا يہ ميٹھا ہے پياس بجھاتا اور پينے ميں خوشگوار يہ دوسرا کھاری ہے
کﮍوا ،تم ان دونوں ميں سے تازه گوشت کھاتے ہو اور وه زيورات نکالتے ہو جنہيں تم پہنتے ہو۔
اور آپ ديکھتے ہيں کہ بﮍی بﮍی کشتياں پانی کو چيرنے پھاڑنے ) (١والی ان درياؤں ميں ہيں
تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو تاکہ تم اس کا ذکر کرو۔
١٢۔١مواخر وه کشتياں جو آتے جاتے پانی کو چيرتی ہوئی گزر جاتی ہيں۔ اس کی وضاحت
سورة فرقان ميں گزر چکی ہے۔
اهلل َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َ ُهل اﻟْ ُﻤ ْ ُ
ﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ِﰲ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ۙ َو َﲯ ََّﺮ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ڮ ُ ٌّ
كل ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ َﻣﺎ
ﰻ َّ ْﳚ ِﺮ ْي ِ َﻻ َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ

ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ِﻗ ْﻄ ِﻤ ْ ٍﲑ ۭ 13
وه رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں داخل کرتا ہے اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام پر
لگا ديا ہے۔ ہر ايک ميعاد معين پر چل رہا ہے يہی ہے ﷲ ) (١تم سب کا پالنے واال اسی کی
سلطنت ہے۔ جنہيں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وه تو کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی
مالک نہيں۔ )(٢
١٣۔ ١يعنی مذکوره تمام افعال کا فاعل ہے۔
١٣۔ ٢يعنی اتنی حقير چيز کے بھی مالک نہيں نہ اسے پيدا کرنے پر ہی قادر ہيں۔

ِﴩ ِﻛ ُ ْﲂ ۭ َو َﻻ ﻳُﻨَ ِﺒّﺌ َُﻚ ِﻣﺜْ ُﻞ َﺧﺒ ْ ٍِﲑ ۧ 14
ِا ْن ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮا ُدﻋَﺎۗ َء ُ ْﰼ ۚ َوﻟ َ ْﻮ َ ِﲰ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﺠﺎﺑُ ْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ﺑ ِ ْ
اگر تم انہيں پکارو وه تمہاری پکار سنتے ہی نہيں ) (١اور اگر )با لفرض( سن بھی ليں تو فرياد
رسی نہيں کريں گے ) (٢بلکہ قيامت کے دن تمہارے شريک اس شرک کا صاف انکار کر
جائيں گے آپ کو کوئی بھی حق ٰ
تعالی جيسا خبردار خبريں نہ دے گا )(٣۔
١٤۔ ١يعنی اگر تم انہيں مصائب پکارو تو وه تمہاری پکار سنتے ہی نہيں ہيں ،کيونکہ جمادات
ہيں پتھر کی مورتياں۔

Page 989 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

١٤۔ ٢يعنی اگر بالفرض وه سن بھی ليں تو بےفائده ،اس لئے کہ تمہاری التجاؤں کے مطابق
تمہارا کام نہيں کر سکتے۔
١٤۔ ٣اس لئے کہ اس جيسا کامل علم کسی کے پاس بھی نہيں ہے۔ وہی تمام امور کی حقيقت
سے پوری طرح باخبر ہے جس ميں ان کے پکارے جانے والوں کی بے اختياری ،پکار کو نہ
سننا اور قيامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس َاﻧ ُ ُْﱲ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮا ۗ ُء ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴﺪُ 15
اهلل ۚ َو ٰ ّ ُ
اے لوگو! تم ﷲ کے محتاج ہو ) (١اور ﷲ بےنياز ) (٢اور خوبيوں واال ہے )(٣
١۵۔١ناس کا لفظ عام ہے جس ميں عوام وخاص حتی کہ انبياء وصلحا سب آجاتے ہيں ﷲ کے
درکے سب ہی محتاج ہيں ليکن ﷲ کسی کا محتاج نہيں۔
١۵۔٢وه اتنا بےنياز ہے کہ اگر سب لوگ اس کے مخالف ہوجائيں اس سے اس کی سلطنت ميں
کوئی کمی اور سب اس کے اطاعت گزار بن جائيں ،تو اس سے اس کی قوت ميں زيادتی نہ
ہوگی بلکہ نافرمانی ميں لوگوں کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور عبادت واطاعت ميں اپنا ہی فائده ہے۔
١٥۔ ٣يعنی محمود ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے۔ پس ہر نعمت ،جو اس نے بندوں پر کی ہے،
اس پر وه حمد و شکر کا مستحق ہے۔

ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳُ ْﺬ ِﻫ ْﺒ ُ ْﲂ َو َ ْاي ِت ِ َﲞﻠْ ٍﻖ َﺟ ِﺪﻳْ ٍﺪ ۚ 16
اگر وه چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ايک نئی مخلوق پيدا کر دے )(١
١٦۔ ١يہ بھی اس کی شان بےنيازی ہی کی ايک مثال ہے کہ اگر وه چاہے تو تمہيں فنا کے
گھاٹ اتار کے تمہاری جگہ ايک نئی مخلوق پيدا کر دے ،جو اس کی اطاعت گزار ہو ،اس کی
نافرمان نہيں يا يہ مطلب ہے کہ ايک نئی مخلوق اور نيا عالم پيدا کر دے جس سے تم ناآشنا ہو۔
َو َﻣﺎ ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ِﺑ َﻌ ِﺰْﻳ ٍﺰ 17
اور يہ بات ﷲ کو مشکل نہيں۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ۭ َو َﻣ ْﻦ
ﳾ ٌء َّوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن َذا ﻗُ ْﺮ ٰﰉ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َو ِاز َر ٌة ّ ِو ْز َر ُاﺧ ْٰﺮى ۭ َوا ِْن ﺗَﺪْ ُع ُﻣﺜْ َﻘ َ ٌةل ِا ٰﱃ ِ ْﲪ ِﻠﻬَﺎ َﻻ ُ ْﳛ َﻤ ْﻞ ِﻣﻨْ ُﻪ َ ْ
ﺗَ َﺰ ٰ ّﰽ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َ َﱱ ٰ ّﰽ ِﻟﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۭ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 18
کوئی بھی بوجھ اٹھانے واال دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا ) (١اگر کوئی گراں بار دوسرے
کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بالئے گا تو وه اس ميں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا گو قرابت دار
ہی ہو ) (٢تو صرف انہی کو آگاه کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہيں اور
نمازوں کی پابندی کرتے ہيں ) (٣اور جو بھی پاک ہو جائے وه اپنے نفع کے لئے پاک ہوگا لوٹنا
ﷲ ہی کی طرف ہے۔ )(٤
١٨۔ ١ہاں جس نے دوسروں کو گمراه کيا ہوگا ،وه اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ان کے
گناہوں کا بوجھ بی اٹھائے گا ،جيسا کہ آيت ) َولَيَحْ ِملُ ﱠن اَ ْثــقَالَھُ ْم َواَ ْثــقَ ًاال ﱠم َع اَ ْثقَالِ ِھ ْم( 29۔
العنکبوت (13:واضح ہے ليکن يہ دوسروں کا بوجھ بھی درحقيقت ان کا اپنا ہی بوجھ کہ ان ہی
نے ان دوسروں کو گمراه کيا تھا۔
١٨۔ ٢ايسا انسان جو گناہوں کے بوجھ سے لدا ہو ہوگا ،وه اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے اپنے رشتہ
دار کو بھی بالئے گا تو وه آماده نہيں ہوگا۔
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١٨۔ ٣يعنی تيرے انذار وتبليغ کا فائده انہی لوگوں کو ہوسکتا ہے تو يا تو انہی کو ڈراتا ہے ان
کو نہيں جن کو انذار سے کوئی فائده نہيں ہوتا جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا )اِنﱠ َمآ اَ ْنتَ ُم ْن ِذ ُر
َم ْن ي ْﱠخ ٰشٮھَا( 79۔ النازعات(45:
١٨۔ ٤تطھر کے معنی ہيں شرک اور فواحش کی آلودگيوں سے پاک ہونا۔

َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ َواﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ ۙ 19
اور اندھا اور آنکھوں واال برابر نہيں۔
َو َﻻ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ُﺖ َو َﻻ اﻟﻨُّ ْﻮ ُر ۙ 20

اور نہ تاريکی نہ روشنی )(١
٢٠۔ ١اندھے سے مراد کافر اور آنکھوں واال سے مومن ،اندھيروں سے باطل اور روشنی سے
حق مراد ہے ،باطل کی بيشمار قسميں ہيں ،اس لئے اس کے لئے جمعود کا اور حق چونکہ
متعدد نہيں ،ايک ہے ،اس لئے اس کے لئے واحد صيغہ استعمال کيا۔
َو َﻻ ِّ
اﻟﻈ ُّﻞ َو َﻻ اﻟْ َﺤ ُــﺮ ْو ُر ۚ 21

اور نہ چھاؤں نہ دھوپ )(١
٢١۔ ١يہ ثواب و عتاب يا جنت و دوزخ کی تمثيل ہے۔
اهلل ﻳ ُْﺴ ِﻤ ُﻊ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۚ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﺑ ُﻤ ْﺴ ِﻤﻊ ٍ َّﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ُﺒ ْﻮ ِر 22
َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي ْ َاﻻ ْﺣﻴَﺎۗ ُء َو َﻻ ْ َاﻻ ْﻣ َﻮ ُات ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور زنده اور مردے برابر نہيں ہو سکتے ) (١ﷲ ٰ
تعالی جس کو چاہتا ہے سنا ديتا ہے ) (٢اور
آپ ان کو نہيں سنا سکتے جو قبروں ميں ہيں۔ )(٣
٢٢۔ ١احياء سے مومن اور اموات سے کافر يا علماء اور جاہل يا عقلمند اور غير عقلمند مراد
ہيں۔
٢٢۔ ٢يعنی جسے ﷲ ہدايت سے نواز نے واال ہوتا ہے اور جنت اس کی مقدر ہوتی ہے ،اسے
حجت يا دليل سننے اور پھر اسے قبول کرنے کی تو فيق دے ديتا ہے۔
٢٢۔٣يعنی جس طرح قبروں ميں مرده اشخاص کی کوئی بات نہيں سنائی جاسکتی اسی طرح
جن لوگوں کے دلوں کو کفر نے موت سے ہمکنار کيا اے پيغمبر تو انہيں حق کی بات نہيں سنا
سکتا مطلب يہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر ميں دفن ہونے کے بعد مرده کوئی فائده نہيں اٹھا
سکتا ،اسی طرح کافر ومشرک جن کی قسمت ميں بدبختی لکھی ہے دعوت وتبليغ سے انہيں
فائده نہيں ہوتا۔
ِا ْن َاﻧ َْﺖ ِا َّﻻ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ 23
آپ تو صرف ڈرانے والے ہيں۔
٢٣۔ ١يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا کام صرف دعوت و تبليغ ہے۔ ہدايت اور ضاللت يہ ﷲ
کے اختيار ميں ہے۔
ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﺑ َِﺸ ْ ًﲑا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا ۭ َوا ِْن ِ ّﻣ ْﻦ ُا َّﻣ ٍﺔ ِا َّﻻ ﺧ ََﻼ ِﻓﳱْ َﺎ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ  24
ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے واال اور ڈر سنانے واال بنا کر بھيجا ہے اور
کوئی امت ايسی نہيں ہوئی جس ميں کوئی ڈر سنانے واال نہ گزرا ہو۔
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َوا ِْن ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮكَ ﻓَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۚ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو ِاب ُّ ﺑﻟﺰُ ِﺮ َو ِاب ْﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤ ِﻨ ْ ِﲑ 25
اور اگر يہ لوگ آپ کو جھٹال ديں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہيں انہوں نے بھی جھٹاليا
تھا ان کے پاس بھی ان کے پيغمبر معجزے اور صحيفے اور روشن کتابيں لے کر آئے تھے
)(١
٢٥۔ ١تاکہ کوئی قوم يہ نہ کہہ سکے کہ ہميں تو ايمان اور کفر کا پتہ ہی نہيں اس لئے ہمارے
پاس کوئی پيغمبر بھی نہيں آيا بنا بريں ﷲ نے ہر امت ميں نبی بھيجا۔ جس طرح دوسرے مقام پر
بھی فرمايا ولکل قوم ھاد۔

ُ َّﰒ َاﺧ َْﺬ ُت َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻧَ ِﻜ ْ ِﲑ ۧ 26
پھر ميں نے ان کافروں کو پکﮍ ليا سو ميرا عذاب کيسا ہو )(١
٢٦۔ ١يعنی کيسے سخت عذاب کے ساتھ ميں نے ان کی گرفت کی اور انہيں تباه و برباد کر ديا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ۚ ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ﺛ َ َﻤ ٰﺮ ٍت ُّﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ًﻔﺎ َاﻟْ َﻮاﳖُ َﺎ َۭو ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ ُﺟﺪَ ٌد ِﺑ ْﻴ ٌﺾ َّو ُ ْﲪ ٌﺮ ُّﻣﺨْ َﺘ ِﻠ ٌﻒ َاﻟْ َﻮاﳖُ َﺎ َوﻏَ َﺮا ِﺑﻴ ُْﺐ ُﺳ ْﻮ ٌد 27
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
کيا آپ نے اس بات پر نظر نہيں کی کہ ﷲ ٰ
تعالی نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے
ذريعہ سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے ) (١اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہيں سفيد اور
سرخ کہ ان کی بھی رنگتيں مختلف ہيں اور بہت گہرے سياه )(٢
٢٧۔ ١يعنی جس طرح مومن اور کافر ،صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہيں ،اسی طرح
ديگر مخلوقات ميں بھی فرق اور اختالف ہےً ،
مثال پھولوں کے رنگ بھی مختلف ہيں اور ذائقے
لذت اور خوشبو ميں بھی ايک دوسرے سے مختلف۔ ح ٰتی کہ ايک ايک پھل کے بھی کئی کئی
رنگ بھی مختلف اور ذائقے اور خوشبو اور لذت ميں بھی ايک دوسرے سے مختلف جيسے
کھجور ہے ،انگور ہے ،سيب اور ديگر بعض پھل ہيں۔
٢٧۔ ٢اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے يا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہيں ،سفيد،
َريْب ُ،کی جمع ہے )سياه( کی جمع ہے۔
سرخ اور بہت گہرے ،سياه راستہ يا لکير۔ َغ َرابِيْب ،غ ِ
جب سياه رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرتا ہو تو اس کے ساتھ غربيب کا الفاظ استعمال کيا جاتا
ہے؛اسود غربيب ،جس کے معنی ہوتے ہيں ،بہت گہرا سياه۔
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر 28
اهلل ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ اﻟْ ُﻌﻠَ ٰﻤۗ ُﺆا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َو ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎس َوادلَّ َوا ۗ ِ ّب َو ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ُﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ٌﻒ َاﻟْ َﻮاﻧ ُ ٗﻪ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ َ ْﳜ َﴙ ٰ ّ َ
اور اسی طرح آدميوں اور جانوروں اور چوپايوں ميں بھی بعض ايسے ہيں ان کی رنگتيں
ٰ
مختلف ہيں ) (١ﷲ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہيں جو علم رکھتے ہيں ) (٢واقعی ﷲ تعالی
زبردست بﮍا بخشنے واال ہے )(٣۔
٢٨۔ ١يعنی انسان اور جانور بھی سفيد ،سرخ ،سياه اور زرد رنگ کے ہوتے ہيں۔
٢٨۔٢يعنی ﷲ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال صناعی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہيں جو
علم رکھنے والے ہيں اس علم سے مراد کتاب وسنت اور اسرار الہيہ کا علم ہے جتنی ان کو رب
کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وه ڈرتے ہيں اپنے رب سے۔ گويا جن کے اندر خشيت الہی
نہيں ہے سمجھ لو کہ علم صحيح سے بھی وه محروم ہيں ۔
٢٨۔ ٣يہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وه اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور
توبہ کرنے والے کے گناه معاف فرما دے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮ َن ِﻛ ٰﺘ َﺐ ٰ ّ ِ
ﴎا َّوﻋَ َﻼ ِﻧ َﻴ ًﺔ ﻳ َّ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﲡ ََﺎر ًة ﻟ َّ ْﻦ ﺗَـ ُﺒ ْﻮ َر 29ۙ
اهلل َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ِ ًّ
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جو لوگ کتاب ﷲ کی تالوت کرتے ہيں ) (١اور نماز کی پابندی رکھتے ہيں ) (٢اور جو کچھ ہم
نے ان کو عطا فرمايا ہے اس ميں پوشيده اور اعالنيہ خرچ کرتے ہيں ) (٣وه ايسی تجارت کے
اميدوار ہيں جو کبھی خساره ميں نہ ہوگی )(٤۔
٢٩۔ ١کتاب ﷲ سے مراد قرآن کريم ہے ،تالوت کرتے ہيں ،يعنی پابندی سے اس کا اہتمام کرتے
ہيں۔
ٰ
صلوة کا مطلب ہوتا ہے ،نماز کی ادائيگی جو مطلوب ہے ،يعنی وقت کی پابندی،
٢٩۔ ٢اقامت
اعتداالرکان اور خشوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پﮍھنا۔
ِ
٢٩۔ ٣يعنی رات دن ،اعالنيہ اور پوشيده دونوں طريقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہيں،
ٰ
)زکوة( مراد ہے۔
بعض کے نزديک پوشيده سے نفلی صدقہ اور اعالنيہ سے صدقہ ،واجبہ
٩٢۔ ٤يعنی ايسے لوگوں کا اجر ﷲ کے ہاں يقينی ہے ،جس ميں مندے اور کمی کا امکان نہيں۔
ِﻟ ُﻴ َﻮ ِﻓّﳱَ ُ ْﻢ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُ ْﱒ َوﻳَ ِﺰﻳْﺪَ ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٌر 30
تاکہ ان کو ان کی اجرتيں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زياده ) (١دے بيشک وه بﮍا
بخشنے واال قدر دان ہے۔
ٰ
٣٠۔ ١يعنی يہ تجارت مندے سے اس لئے محفوظ ہے کہ ﷲ تعالی ان کے اعمال صالحہ پر پورا
اجر عطا فرمائے گا۔ يا فعل محذوف کے متعلق ہے کہ يہ نيک اعمال اس لئے کرتے ہيں يا ﷲ
نے انہيں ان کی طرف ہدايت کی تاکہ وه انہيں اجر دے۔
اهلل ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ ﻟَ َﺨﺒ ْ ٌِﲑ ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 31
َو َّ ِاذل ْ ٓي َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﺤ ُّ
ــﻖ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور يہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھيجی ہے يہ بالکل ٹھيک ) (١ہے جو کہ
اپنے سے پہلی کتابوں کی تصديق کرتی ہيں ) (٢ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے
واال خوب ديکھنے واال ہے )(٣
٣١۔ ١يعنی جس پر تيرے اور تيری امت کے لئے عمل کرنا ضروری ہے۔
٣١۔ ٢تورات اور انجيل وغيره کی۔ يہ اس بات کی دليل ہے کہ قرآن کريم اس ﷲ کا نازل کرده
ہے جس نے پچھلی کتابيں نازل کی تھيں ،جب ہی تو دونوں ايک دوسرے کی تائيد و تصديق
کرتی ہيں۔
٣١۔ ٣يہ اس کے علم و خبری کا نتيجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرما دی ،کيونکہ وه جانتا
ہے ،پچھلی کتابيں ردو بدل کا شکار ہوگئی ہيں اور اب وه ہدايت کے قابل نہيں رہی ہيں۔
ُ َّﰒ َا ْو َرﺛْﻨَﺎ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ْاﺻ َﻄ َﻔ ْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ ۚ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ َﻇﺎ ِﻟ ٌﻢ ِﻟّﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺼ ٌﺪ ۚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َﺳﺎﺑ ٌِﻖ ِابﻟْﺨ َْـﲑ ِٰت ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْـﻔَﻀْ ُﻞ ْاﻟ َﻜﺒ ْ ُِﲑ ۭ 32

پھر ہم نے ان لوگوں کو )اس( کتاب ) (١کا وارث بنايا جن کو ہم نے اپنے بندوں ميں پسند فرمايا۔
پھر بعضے تو ان ميں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہيں ) (٢اور بعضے ان ميں متوسط
درجے کے ہيں ) (٣اور بعضے ان ميں ﷲ کی توفيق سے نيکيوں ميں ترقی کئے چلے جاتے
ہيں ) (٤يہ بﮍا فضل ہے )(۵۔
٣٢۔ ١کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمديہ ہے۔ يعنی اس قرآن کا وارث
ہم نے امت محمديہ کو بنايا ہے جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے ميں چن ليا اور اسے
شرف و فضل سے نوازا۔ يہ تقريبًا وہی مفہوم ہے جو آيت البقره ا۔  ١٤٢کا ہے۔
٣٢۔٢امت محمديہ کی تين قسميں ہيں يہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ايسے لوگ ہيں جو بعض
فرائض ميں کوتاہی اور بعض محرکات کا ارتکاب کرليتے ہيں يابعض کے نزديک وه ہيں جو
صغائر کا ارتکاب کرتے ہيں انہيں اپنے نفس پر ظلم کرنے واال اس ليے کہا کہ وه اپنی کچھ

Page 993 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

کوتاہيوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلی درجہ سے محروم کرليں گے جو باقی دو قسموں کو
حاصل ہوں گے۔
٣٢۔ ٣يہ دوسری قسم ہے۔ يعنی ملے جلے عمل کرتے ہيں يا بعض کے نزديک وه ہيں جو
فرائض کے پابند ،محرکات کے تارک تو ہيں ليکن کبھی دعاؤں سے منحرف اور بعض منع کی
گئی چيزوں کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے يا وه ہيں جو نيک تو ہيں ليکن پيش پيش نہيں
ہيں.
٣٢۔ ٣يہ وه ہيں جو دين کے معاملے ميں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہيں۔
ٰ
٣٢۔ ٤يعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف و فضل ميں ممتاز
)مصطفی( کرنا۔
َﺟ ٰﻨ ّ ُﺖ ﻋَﺪْ ٍن ﻳَّﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮﳖَ َﺎ ُ َﳛﻠ َّ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ َا َﺳﺎ ِو َر ِﻣ ْﻦ َذﻫ ٍَﺐ َّوﻟُ ْــﺆﻟُــ ًﺆا ۚ َو ِﻟ َﺒ ُﺎﺳﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﺣ ِﺮْﻳ ٌﺮ 33
وه باغات ميں ہميشہ رہنے کے جن ميں يہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے ) (١کنگن اور موتی
پہنائے جائيں گے۔ اور پوشاک ان کی ريشم کی ہوگی۔ )(٢
٣٣۔١بعض کہتے ہيں کہ جنت ميں صرف سابقون جائيں گے ليکن يہ صحيح نہيں قرآن کا سياق
اس امر کا مقتاضی ہے کہ تينوں قسميں جنتی ہيں يہ الگ بات ہے کہ سابقين بغير حساب کتاب
کے اور مقصدين آسان حساب کے بعد اور ظالمين شفاعت سے يا سزا بھگتنے کے بعد جنت ميں
جائيں گے۔ جيسا کہ احاديث سے واضح ہے۔
٣٣۔ ٢حديث ميں آتا ہے کہ ' ريشم کا لباس دنيا ميں مت پہنو ،اس لئے کہ جو اسے دنيا ميں پہنے
گا ،وه اسے آخرت ميں نہيں پہنے گا )صحيح بخاری(
َوﻗَﺎﻟُﻮا اﻟْﺤـَ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْ ٓي َا ْذﻫ ََﺐ َﻋﻨَّﺎ اﻟْ َﺤ َﺰ َن ۭ ِا َّن َرﺑَّﻨَﺎ ﻟ َ َﻐ ُﻔ ْﻮ ٌر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ُ ۨر ۙ 34

اور کہيں گے کہ ﷲ کا الکھ الکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کيا بيشک ہمارا پروردگار
بﮍا بخشنے واال بﮍا قدردان ہے۔
َّ ِاذل ْ ٓي َا َﺣﻠَّﻨَﺎ د ََار اﻟْ ُﻤ َﻘﺎ َﻣ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۚ َﻻ ﻳ َ َﻤ ُّﺴـﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ﻧ ََﺼ ٌﺐ َّو َﻻ ﻳ َ َﻤ ُّﺴـﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ﻟُﻐ ُْﻮبٌ 35
جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہميشہ رہنے کے مقام ميں ال اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکليف
پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻟَﻬ ُْﻢ انَ ُر َ َهجﲌَّ َ ۚ َﻻ ﻳُ ْﻘ ٰﴣ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻓَﻴَ ُﻤ ْﻮﺗ ُْﻮا َو َﻻ ُﳜَـﻔَّ ُﻒ َﻋﳯْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬاﲠِ َﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰ ْي ُ َّ

ﰻ َﻛ ُﻔ ْﻮ ٍر ۚ 36
اور جو لوگ کافر ہيں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی
جائيں اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کيا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔
َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﺼ َﻄ ِﺮﺧ ُْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ۚ َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا ْﺧ ِﺮ ْﺟﻨَﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ْﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻏَ ْ َﲑ َّ ِاذل ْي ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﻌ َﻤ ُﻞ ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﻧ ُ َﻌ ِّﻤ ْﺮُ ْﰼ َّﻣﺎ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﺗ ََﺬﻛَّ َﺮ َو َﺟﺎۗ َء ُﰼُ اﻟﻨَّ ِﺬ ْﻳ ُﺮ ۭ ﻓَ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا ﻓَ َﻤﺎ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ ﻧ َِّﺼ ْ ٍﲑ

ۧ 37
اور وه لوگ جو اس طرح چالئيں گے کہ اے ہمارے رب! ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کريں
گے برخالف ان کاموں کے جو کيا کرتے تھے )) (١ﷲ کہے گا( کيا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ
دی تھی ) (٢جس کو سمجھنا ہوتا وه سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے واال بھی پہنچا تھا )(٣
سو مزه چکھو کہ )ايسے( ظالموں کا کوئی مددگار نہيں۔
٣٧۔ ١يعنی غيروں کی بجائے تيری عبادت اور معصيت کی بجائے اطاعت کريں گے۔
٣٧۔٢اس سے مراد کتنی عمر ہے؟ مفسرين نے مختلف عمريں بيان کی ہيں بعض نے احاديث
سے استدالل کرتے ہوئے کہا کہ  60سال کی عمر مراد ہے۔ ليکن ہمارے خيال ميں عمر کی
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تعيين صحيح نہيں اس ليے کہ عمريں مختلف ہوتی ہيں کوئی جوانی ميں کوئی بﮍھاپے ميں فوت
ہوتا ہے پھر يہ ادوار بھی لمحہ گزراں کی طرح مختصر نہيں ہوتے ،مثال ہر دور خاصا لمبا ہوتا
ہے مثال جوانی کا دور ،بلوغت سے کہولت تک اور کہولت کا دور شيخوخت بﮍھاپے تک اور
بﮍھاپے کا دور موت تک رہتا ہے۔ اور سب سے يہ سوال کرنا صحيح ہوگا کہ ہم نے تجھے اتنی
عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا پھر تو نے حق کو سمجھنے اور
اسے اختيار کرنے کی کوشش کيوں نہيں کی؟
٣٧۔ ٣اس سے مراد نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں۔ يعنی ياد دہانی اور نصيحت کے لئے
پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم اور اس کے منبر و محراب کے وارث علماء تيرے پاس آئے ،ليکن
تو نے اپنی عقل فہم سے کام ليا نہ داعيان حق کی باتوں کی طرف دھيان کيا۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر 38
ِا َّن ٰ ّ َ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌـﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
اهلل ﻋ ِ ُٰﲅ ﻏَ ْﻴ ِﺐ َّ
بيشک ﷲ ٰ
تعالی جاننے واال ہے آسمانوں اور زمين کی پوشيده چيزوں کا ) (١بيشک وہی جاننے
واال ہے سينوں کی باتوں کا )(٢۔
٣٨۔ ١يہاں يہ بيان کرنے سے يہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ تم دوباره دنيا ميں جانے کی آرزو
کر رہے ہو اور ٰ
دعوی کر رہے ہو کہ اب نافرمانی کی جگہ اطاعت اور شرک کی جگہ توحيد
اختيار کرو گے۔ ليکن ہميں علم ہے تم ايسا نہيں کرو گے۔ تمہيں اگر دنيا ميں دوباره بھيج ديا
جائے تو وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو جيسے دوسرے مقام پر ﷲ نے فرمايا ' اگر
انہيں دوباره دنيا ميں بھيج ديا جائے تو وہی کام کريں گے جن سے انہيں منع کيا گيا '۔
٣٨۔ ٢يہ پچھلی بات کی دليل ہے۔ يعنی ﷲ ٰ
تعالی کو آسمان اور زمين کی پوشيده باتوں کا علم
کيوں نہ ہو ،جبکہ وه سينوں کی باتوں اور رازوں سے بھی واقف ہے جو سب سے زياده پوشيده
ہوتے ہيں۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ َﺧ ٰﻠۗﯩ َﻒ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ ِﻪ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ٗﻩ ۭ َو َﻻ ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ُ ْﱒ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ِا َّﻻ َﻣ ْﻘﺘًﺎ ۚ َو َﻻ ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ُﻛ ْﻔ ُﺮ ُ ْﱒ ِا َّﻻ ﺧ ََﺴ ًﺎرا 39
ِٕ
وہی ايسا ہے جس نے تم کو زمين ميں آباد کيا ،سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال
اسی پر پﮍے گا۔ اور کافروں کے لئے ان کے کفر ان کے پروردگار کے نزديک ناراضی ہی
بﮍھنے کا باعث ہوتا ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر خساره ہی بﮍھنے کا باعث ہوتا )(١
ہے۔
٣٩۔ ١يعنی ﷲ کے ہاں کفر کوئی فائده نہيں پہنچائے گا ،بلکہ اس سے ﷲ کے غضب اور
ناراضگی ميں بھی اضافہ ہوگا اور انسان کے اپنے نفس کا خساره بھی زياده۔
ﴍ َﰷ ۗ َء ُﰼُ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت ۚ َا ْم ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ۚ ﺑ َ ْﻞ ِا ْن ﻳ َّ ِﻌﺪُ
اهلل ۭ َا ُر ْو ِ ْﱐ َﻣﺎ َذا َﺧﻠَ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْم ﻟَﻬُ ْﻢ ِ ْ
ﻗُ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ُ َ
ﴍكٌ ِﰲ َّ
ّٰ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ِا َّﻻ ﻏُ ُﺮ ْو ًرا 40
آپ کہيئے! کہ تم اپنے قرار داد شريکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم ﷲ کے سوا پوجا کرتے ہو۔
يعنی مجھے يہ بتالؤ کہ انہوں نے زمين ميں کون سا )جز( بنايا ہے يا ان کا آسمانوں ميں کچھ
ساجھا ہے يا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ يہ اس کی دليل پر قائم ہوں ) (١بلکہ يہ ظالم
ايک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعده کرتے آتے ہيں )(٢۔
٤٠۔ ١يعنی ہم نے ان پر کوئی کتاب نازل کی ہو ،جس ميں درج ہو کہ ميرے بھی کچھ شريک
ہيں جو آسمان اور زمين کی تخليق ميں حصے دار اور شريک ہيں۔
٤٠۔ ٢يعنی ان ميں سے کوئی بھی بات نہيں ہے بلکہ يہ آپس ميں ہی ايک دوسرے کو گمراه
کرتے آئے ہيں۔ ان کے ليڈر کہتے تھے کہ يہ معبود انہيں نفع پہنچائيں گے ،انہيں ﷲ کے
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نزديک کر ديں گے اور ان کی شفاعت کريں گے۔ يا يہ باتيں شياطين مشرکين سے کہتے تھے يا
اس سے وه وعده مراد ہے جس کا اظہار وه ايک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وه
مسلمانوں پر غالب آئيں گے جس سے ان کو کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َا ْن ﺗَ ُﺰ ْو َﻻ ڬ َوﻟَﯩ ْﻦ َزاﻟ َ َﺘﺎ ٓ ِا ْن َاﻣ َْﺴ َﻜـﻬُ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﺣ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا 41
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳُ ْﻤ ِﺴ ُﻚ َّ
ِٕ
يقينی بات ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی آسمانوں اور زمين کو تھامے ہوئے ہے کہ وه ٹل نہ جائيں ) (١اور
اگر ٹل جائيں تو پھر ﷲ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہيں سکتا ) (٢وه حليم غفور ہے۔ )(٣
٤١۔١يہ ﷲ ٰ
تعالی کے کمال قدرت وصنعت کا بيان ہے بعض نے کہا کہ مطلب يہ ہے کہ ان کے
شرک اقتضاء ہے کہ آسمان و زمين اپنی حالت پر برقرار نہ رہيں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار
ہوجائيں جيسے آيت تکاد السموات۔۔ مريم( کا مفہوم ہے۔
٤١۔٢يعنی يہ ﷲ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وه آسمان و زمين
کو تھامے ہوئے ہے اور انہيں اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے نہيں ديتا ہے ورنہ پلک جھپکتے
ميں دنيا کا نظام تباه ہوجائے کيونکہ اگر وه انہيں تھامے نہ رکھے اور انہيں اپنی جگہ سے پھير
دے تو ﷲ کے سوا کوئی ايسی ہستی نہيں ہے جو ان کو تھام لے۔ ﷲ نے اپنے اس احسان اور
ْ
نشانی کا تذکره دوسرے مقامات پر بھی فرمايا ہے۔) َويُ ْم ِس ُ
ض اِ ﱠال بِاِذنِ ٖه
ك ال ﱠس َما ۗ◌ َء اَ ْن تَقَ َع َعلَي ْاالَرْ ِ
ۭ◌ اِ ﱠن ٰ ّ
اس لَ َرءُوْ ٌ
ﱠح ْي ٌم( 22۔ الحج(65:۔ اسی نے آسمان کو زمين پر گرنے سے روکا ہوا
فر ِ
ﷲَ بِالنﱠ ِ
ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا "اس کی نشانيوں ميں سے ہے کہ آسمان و زمين اس کے حکم
سے قائم ہيں"۔
٤١۔ ٣اتنی قدرتوں کے باوجود وه حليم ہے اپنے بندوں کو ديکھتا ہے کہ وه کفر وشرک اور
نافرمانی کر رہے ہيں پھر بھی وه ان کی گرفت ميں جلدی نہيں کرتا بلکہ ڈھيل ديتا ہے اور
غفور بھی ہے کوئی تائب ہو کر اس کی بارگاه ميں جھک جاتا ہے توبہ واستغفار وندامت کا
اظہار کرتا ہے وه معاف فرماديتا ہے۔

َو َا ْﻗ َﺴ ُﻤ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َ ْهجﺪَ َاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ﻟَﯩ ْﻦ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ﻟ َّ َﻴ ُﻜ ْﻮﻧُ َّﻦ َاﻫْﺪٰ ى ِﻣ ْﻦ ِا ْﺣﺪَ ى ْ ُاﻻ َﻣ ِﻢ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ َّﻣﺎ َزاد ُ َْﱒ ِا َّﻻ ﻧ ُ ُﻔ ْﻮ َ ۨرا ۙ 42
ِٕ
اور ان کفار نے بﮍی زور دار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے واال آئے تو وه
ہر ايک امت سے زياده ہدايت قبول کرنے والے ہونگے ) (١پھر جب ان کے پاس ايک پيغمبر
آپہنچے ) (٢تو بس ان کی نفرت ہی ميں اضافہ ہوا۔
٤٢۔ ١اس ميں ﷲ ٰ
تعالی بيان فرما رہا ہے کہ بعث محمدی سے قبل يہ مشرکين عرب قسميں کھا
کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آيا ،تو ہم اس کا خير مقدم کريں گے اور
اس پر ايمان النے ميں ايک مثالی کردار ادا کريں گے۔ يہ مضمون ديگر مقامات پر بھی بيان کيا
گيا ہے۔ مثالً )اَ ْن تَقُوْ لُ ْٓوا اِنﱠ َمآ اُ ْن ِز َل ْال ِك ٰتبُ ع َٰلي طَا ۗ◌ ِٕٮفَتَي ِْن ِم ْن قَ ْبلِنَا ۠◌ َواِ ْن ُكنﱠا ع َْن ِد َرا َستِ ِھ ْم لَ ٰغفِلِ ْينَ
١٥٦ ۙ◌ اَوْ تَقُوْ لُوْ ا لَوْ اَنﱠآ اُ ْن ِز َل َعلَ ْينَا ْال ِك ٰتبُ لَ ُكنﱠآ اَ ْھ ٰدي ِم ْنھُ ْم ۚ◌ فَقَ ْد َجا ۗ◌ َء ُك ْم بَيﱢنَةٌ ﱢم ْن ﱠربﱢ ُك ْم َوھُدًى
ﱠو َرحْ َمةٌ ۚ◌ فَ َم ْن اَ ْ
ت ّٰ
صدَفَ َع ْنھَا ۭ◌ َسنَجْ ِزي الﱠ ِذ ْينَ يَصْ ِدفُوْ نَ ع َْن ٰا ٰيتِنَا سُوْ ۗ◌ َء
ﷲِ َو َ
ظلَ ُم ِم ﱠم ْن َك ﱠذ َ
ب بِ ٰا ٰي ِ
ْ
ب بِ َما َكانُوْ ا يَصْ ِدفُوْ نَ ١٥٧ ( 6۔ االنعام) (156-157:ثُ ﱠم اِ ﱠن َمرْ ِج َعھُ ْم َال ۟◌اِلَى ال َج ِحي ِْم( 37۔
ْال َع َذا ِ
الصافات(68:۔)فَ َكفَرُوْ ا بِ ٖه فَ َسوْ فَ يَ ْعلَ ُموْ نَ ( 37۔ الصافات٤٢ (170:۔ ٢يعنی حضرت محمد صلی
ﷲ عليہ وسلم ان کے پاس نبی بن کر آگئے جن کے لئے وه تمنا کرتے تھے۔
اﻟﺴــﮧ ۭ َو َﻻ َ ِﳛ ْﻴ ُﻖ اﻟْ َﻤ ْﻜ ُﺮ اﻟ َّﺴـ ِ ّ ُٔﲖ ِا َّﻻ ِ َابﻫ ِ ْٖهل ۭ ﻓَﻬ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ُﺳﻨ َّ َﺖ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۚ ﻓَﻠَ ْﻦ َﲡِﺪَ ِﻟ ُﺴﻨ َّ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ ًﻼ ڬ َوﻟ َ ْﻦ َﲡِﺪَ
ْاﺳـ ِﺘ ْﻜ َﺒ ًﺎرا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣ ْﻜ َﺮ َّ
ِﻟ ُﺴﻨ َّ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َ ْﲢ ِﻮﻳْ ًﻼ 43
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دنيا ميں اپنے کو بﮍا سمجھنے کی وجہ سے (١) ،اور ان کی بری تدبيروں کی وجہ سے )(٢
اور بری تدبيروں کا وبال ان تدبير والوں ہی پر پﮍتا ہے ) (٣سو کيا يہ اسی دستور کے منتظر
ہيں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے )(٤۔ سو آپ ﷲ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائيں
گے ) (٥اور آپ ﷲ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائيں گے۔ ) (٦
٤٣۔ ١يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی نبوت پر ايمان النے کی بجائے ،انکار و مخالفت کا راستہ
محض استکبار اور سرکشی کی وجہ سے اختيار کيا۔
٤٣۔ ٢اور بری تدبير يعنی حيلہ ،دھوکا اور عمل قبيح کی وجہ سے کيا۔
٤٣۔ ٣يعنی لوگ مکر و حيلہ کرتے ہيں ليکن يہ نہيں جانتے کہ بری تدبير کا انجام برا ہی ہوتا
ہے اور اس کا وبال باآلخر مکر و حيلہ کرنے والوں پر ہی پﮍتا ہے۔
٤٣۔ ٤يعنی کيا يہ اپنے کفر و شرک ،رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کو
ايذائيں پہنچانے پر مصر ره کر اس بات کے منتظر ہيں کہ انہيں بھی اس طرح ہالک کيا جائے
جس طرح پچھلی قوميں ہالکت سے دو چار ہوئيں۔
٤٣۔ ٥بلکہ يہ اسی طرح جاری ہے اور ہر مکذب )جھٹالنے والے( کا مقدر ہالکت ہے يا بدلنے
کا مطلب يہ ہے کہ کوئی شخص ﷲ کے عذاب کو رحمت کے سائے سے بدلنے پر قادر نہيں
ہے۔
٤٣۔  ٦يعنی کوئی ﷲ کے عذاب کو دور کرنے واال يا اس کا رخ پھيرنے واال نہيں ہے يعنی
جس قوم کو ﷲ عذاب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھير دے،
کسی ميں يہ طاقت نہيں ہے۔ کوئی بھی اس قانون الہی کو بدلنے پر قادر ہے اور نہ عذاب الہی
کو پھيرنے پر۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻻ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َِﺴ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ َو َﰷﻧ ُْﻮٓا َاﺷَ َّﺪ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻗُ َّﻮ ًة ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ٰ ّ ُ
اهلل ِﻟ ُﻴ ْﻌﺠِ َﺰ ٗﻩ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ﳾ ٍء ِﰲ َّ
َﰷ َن ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ﻗَ ِﺪ ْﻳ ًﺮا 44
اور کيا يہ لوگ زمين ميں چلے پھرے نہيں جس ميں ديکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے
ہو گزرے ہيں ان کا انجام کيا ہوا؟ حاالنکہ وه قوت ميں ان سے بﮍھے ہوئے تھے ،اور ﷲ ايسا
نہيں ہے کہ کوئی چيز اس کو ہرا دے نہ آسمانوں ميں اور نہ زمين ميں۔ وه بﮍے علم واال ،بﮍی
قدرت واال ہے۔
اهلل َﰷ َن ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۧ 45

َوﻟ َ ْﻮ ﻳُ َﺆا ِﺧ ُﺬ ٰ ّ ُ
اهلل اﻟﻨَّ َﺎس ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا َﻣﺎ ﺗَ َﺮكَ ﻋَ ٰﲇ َﻇﻬْ ِﺮﻫَﺎ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ َﺆ ِّﺧ ُﺮ ُ ْﱒ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎ ۗ َء َا َﺟﻠُﻬ ُْﻢ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اور اگر ﷲ ٰ
تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گير فرمانے لگتا تو روئے زمين پر
ايک جاندار کو نہ چھوڑتا ) (١ليکن ﷲ ٰ
تعالی ان کو ميعاد معين تک مہلت دے ) (٢رہا ہے سو
جب ان کی ميعاد آپہنچے گی ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کو آپ ديکھ لے گا۔ )(٣
٤۵۔ ١انسانوں کو ان کے گناہوں کی پاداش ميں اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ
سے يا مطلب يہ ہے کہ تمام اہل زمين کو ہالک کرديتا ،انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور
روزيوں کے وه مالک ہيں ان کو بھی يا مطلب ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع
فرماديتا ہے جس سے زمين پر چلنے والے سب دابتہ مرجاتے ہيں۔
٤٥۔ ١يہ ميعاد معين دنيا ميں بھی ہوسکتی ہے اور يوم قيامت تو ہے ہی۔
٤۵۔ ٣يعنی اس دن ان کا محسابہ کرے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا
اہل ايمان واطاعت کو اجرو ثواب اور اہل کفر ومعصيت کو عتاب وعقاب۔ اس ميں مومنوں کے
ليے تسلی ہے اور کافروں کے ليے وعيد۔
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سورة يس
)سورة يس ۔ سوره نمبر  ٣٦۔ تعداد آيات (٨٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﻳ ٰۗﺲ ۚ Ǻ

ٰي ِسين )(١
١۔ ١بعض نے اس کے معنی يا رجل يا انسان کے کئے ہيں۔ بعض نے اسے نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کے نام اور بعض نے اسے ﷲ کے اسمائے ٰ
حسنی ميں سے بتاليا ہے۔ ليکن يہ سب اقوال
بال دليل ہيں۔ يہ بھی ان حروف مقطعات ميں سے ہی ہے۔ جن کا معنی و مفہوم ﷲ کے سوا کوئی
نہيں جانتا۔
َواﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ ۙ Ą

قسم ہے قرآن با حکمت کی )(١
٢۔ ١يا قرآن محکم کی ،جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم يعنی پختہ ہے۔ واؤ قسم کے لئے
ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔
ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ۙ Ǽ

کہ بيشک آپ پيغمبروں ميں سے ہيں )(١
٣۔ ١مشرکين نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت ميں شک کرتے تھے ،اس لئے آپ صلی ﷲ
ٰ
عليہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے ) َويَقُوْ ُل الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا لَسْتَ ُمرْ َس ًال ۭ◌ قُلْ َكفى
ٰ
ب 43 ۧ◌( 13۔ الرعد ' (43:تو تو پيغمبر ہی نہيں '
بِا ّ ِ َش ِھ ْي ًد ۢ◌ا بَ ْينِ ْي َوبَ ْينَ ُك ْم ۙ◌ َو َم ْن ِع ْند َٗه ِع ْل ُم ْال ِك ٰت ِ
ﷲ نے ان کے جواب ميں قرآن حکيم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اس کے
پيغمبروں ميں سے ہيں۔ اس ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم شرف و فضل و اظہار ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے
کسی رسول کی رسالت کے لئے قسم نہيں کھائی يہ بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی امتيازات اور
خصائص ميں سے ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت کے اثبات کے لئے
قسم کھائی۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ ۭ Ć

ﻋَ ٰﲇ ِ َ
سيدھے راستے پر ہيں )(١
٤۔ ١يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان پيغمبروں کے راستے پر ہيں جو پہلے گزر چکے ہيں۔ يا
ايسے راستے پر ہيں جو سيدھا اور مطلوب منزل )جنت( تک پہنچانے واال۔
ﺗ ْ َِﲋﻳْ َﻞ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْﲓۙ Ĉ

يہ قرآن ﷲ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کيا گيا ہے )(١
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٥۔ ١يعنی اس ﷲ کی طرف سے نازل کرده ہے جو عزيز ہے يعنی اس کا انکار اور اس کے
رسول کو جھوٹا کرنے والے سے انتقام لينے پر قادر ہے رحيم ہے۔ يعنی جو اس پر ايمان الئے
گا اور اس کا بنده بن کر رہے گا اس کے لئے نہايت مہربان۔
ِﻟ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َّﻣﺎ ٓ ُاﻧْ ِﺬ َر ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﱒ ﻓَﻬ ُْﻢ ٰﻏ ِﻔﻠُ ْﻮ َن Č
تاکہ آپ ايسے لوگوں کو ڈرائيں جن کے باپ دادا نہيں ڈرائے گئے تھے ،سو )اسی وجہ سے( يہ
غافل ہيں )(١
٦۔ ١يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو رسول اس لئے بنايا ہے اور يہ کتاب اس لئے نازل کی ہے
تاکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اس قوم کو ڈرائيں جن ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے کوئی
ڈرانے واال نہيں آيا ،اس لئے ايک مدت سے يہ لوگ دين حق سے بےخبر ہيں۔ يہ مضمون پہلے
بھی کئی جگہ گزر چکا ہے کہ عربوں ميں حضرت اسماعيل عليہ السالم کے بعد ،نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم سے پہلے براه راست کوئی نبی نہيں آيا۔ يہاں بھی اس چيز کو بيان کيا گيا ہے۔
ﻟَﻘَﺪْ َﺣ َّﻖ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ﻋَ ٰ ٓﲇ اَ ْﻛ َ ِﱶ ِ ْﱒ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن Ċ
ان ميں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو يہ لوگ ايمان نہ الئيں گے )(١
٧۔ ١جيسے ابو جہل ،عتبہ ،شيبہ وغيره۔ بات ثابت ہونے کا مطلب ،ﷲ ٰ
تعالی کا يہ فرمان ہے کہ '
س ھُ ٰدٮھَا َو ٰل ِك ْن َح ﱠ
ق ْالقَوْ ُل
ميں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا ' ) َولَوْ ِش ْئنَا َ ٰالتَ ْينَا ُك ﱠل نَ ْف ٍ
اس اَجْ َم ِع ْينَ ( 32۔ السجده (13:شيطان سے بھی خطاب کرتے ہوئے
ِمنﱢ ْي َالَ ْملَئ ﱠَن َجھَنﱠ َم ِمنَ ْال ِجنﱠ ِة َوالنﱠ ِ
ﷲ نے فرمايا تھا ' ميں جہنم کو تجھ سے اور تيرے پيروکاروں سے بھر دونگا۔ يہ اس وجہ سے
نہيں کہ ﷲ نے جبرا ان کو ايمان سے محروم رکھا کيونکہ جبر کی صورت ميں تو وه عذاب
کے مستحق قرار نہ پاتے۔
ِاانَّ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻋﻨَﺎ ِﻗﻬ ِْﻢ َا ْﻏ ٰﻠ ًﻼ ﻓَﻬ َِـﻰ ِا َﱃ ْ َاﻻ ْذﻗَ ِﺎن ﻓَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﻘ َﻤ ُﺤ ْﻮ َن Ď
ہم نے ان کی گردنوں ميں طوق ڈال ديئے ہيں پھر وه ٹھوڑيوں تک ہيں ،جس سے انکے سر
اوپر الٹ گئے ہيں )(١
٨۔ ١جس کی وجہ سے وه ادھر ادھر ديکھ سکتے ہيں۔ نہ سر جھکا سکتے ہيں ،بلکہ وه سر اوپر
اٹھائے اور نگاہيں نيچے کئے ہوئے ہيں۔ يہ ان کے عدم قبول حق کی اور عدم انفاق کی تمثيل
ہے۔ يہ بھی ممکن ہے کہ يہ ان کی سزا جہنم کی کيفيت کا بيان ہو۔ )ايسر التفاسير(
ﴫ ْو َن Ḍ
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ َﺳﺪًّا َّو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔﻬ ِْﻢ َﺳﺪًّا ﻓَ َﺎ ْﻏﺸَ ﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
اور ہم نے ايک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ايک آڑ ان کے پيچھے کر دی ) (١جس سے ہم
نے ان کو ڈھانک ديا ) (٢سو وه نہيں ديکھ سکتے۔
٩۔ ١يعنی دنيا کی زندگی ان کے لئے مزين کردی گئی ،يہ گويا ان کے سامنے کی آڑ ہے ،جس
کی وجہ سے وه لذائذ دنيا کے عالوه کچھ نہيں ديکھتے اور يہی چيز ان کے اور ايمان کے
درميان مانع اور حجاب ہے اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں ميں ناممکن الواقع کر ديا گيا ،يہ
گويا ان کے پيچھے کی آڑ ہے جس کی وجہ سے وه توبہ کرتے ہيں نہ نصيحت حاصل کرتے
ہيں کيونکہ آخرت کا کوئی خوف ہی ان کے دلوں ميں نہيں ہے۔
٩۔٢يا ان کی آنکھوں کو ڈھانک ديا يعنی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے عداوت اور اس کی
دعوت حق سے نفرت نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ گی ،يا انہيں اندھا کرديا ہے جس سے وه
ديکھ نہيں سکتے يہ ان کے حال کی دوسری تمثيل ہے۔
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َو َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َء َاﻧ َْﺬ ْرﲥَ ُ ْﻢ َا ْم ﻟَ ْﻢ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ْر ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 10
اور آپ ان کو ڈرائيں يا نہ ڈرائيں دونوں برابر ہيں ،يہ ايمان نہيں الئيں گے۔
١٠۔ ١يعنی جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہی کے اس مقام تک پہنچ جائيں ،ان کے لئے
اندازه بےفائده رہتا ہے۔
ﴩ ُﻩ ِﺑ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍة َّو َا ْﺟ ٍﺮ َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ 11
َﴚ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ َﻦ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۚ ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗُ ْﻨ ِﺬ ُر َﻣ ِﻦ اﺗَّـ َﺒ َﻊ ِّاذل ْﻛ َﺮ َوﺧ ِ َ
بس آپ تو صرف ايسے شخص کو ڈرا سکتے ہيں ) (١جو نصيحت پر چلے اور رحمٰ ن سے
بےديکھے ڈرے ،سو آپ اس کو مغفرت اور با وقار اجر کی خوش خبرياں سنا ديجئے۔
١١۔ ١يعنی انذار سے صرف اس کو فائده پہنچتا ہے۔
ِاانَّ َ ْﳓ ُﻦ ﻧُـ ْﺤ ِﻲ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ َوﻧَ ْﻜ ُﺘ ُﺐ َﻣﺎ ﻗَﺪَّ ُﻣ ْﻮا َو ٰا َاث َر ُ ْﱒ ڳ َو ُ َّ

ﳾ ٍء َا ْﺣ َﺼ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ ِ ْ ٓﰲ ِا َﻣﺎ ٍم ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۧ 12
ﰻ َْ
بيشک ہم مردوں کو زنده کريں گے ) (١اور ہم لکھتے جاتے ہيں اور وه اعمال بھی جن کو لوگ
آگے بھيجتے ہيں اور ان کے وه اعمال بھی جن کو پيچھے چھوڑ جاتے ہيں اور ہم نے ہرچيز
کو ايک واضح کتاب ميں ضبط کر رکھا ہے )(٢
١٢۔ ١يعنی قيامت والے دن يہاں احيائے موتی کے ذکر سے يہ اشاره کرنا بھی مقصود ہے کہ
ﷲ ٰ
تعالی کافروں ميں سے جس کا دل چاہتا ہے ،زنده کر ديتا ہے جو کفر و ضاللت کی وجہ
سے مرده ہو چکے ہوتے ہيں۔ پس وه ہدايت اور ايمان کو اپنا ليتے ہيں۔
١٢۔ ٢اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور بعض نے صحائف اعمال مراد ليے ہيں۔
اﴐ ْب ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺜ ًَﻼ َا ْ ٰ
ﲱ َﺐ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳ َ ِﺔ ۘ ِا ْذ َﺟﺎۗ َءﻫَﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن ۚ 13

َو ْ ِ
اور آپ ان کے سامنے ايک مثال )يعنی ايک( بستی والوں کی مثال )اس وقت کا( بيان کيجئے
جبکہ اس بستی ميں )کئی( رسول آئے )(١
١٣۔ ١تاکہ اہل مکہ يہ سمجھ ليں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہيں ہيں ،بلکہ رسالت و نبوت کا يہ
سلسلہ قديم سے چال آرہا ہے۔
ِا ْذ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َﳱْ ِ ُﻢ اﺛْـﻨَ ْ ِﲔ ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُ َﳘﺎ ﻓَ َﻌ َّﺰ ْزانَ ِﺑﺜَﺎ ِﻟ ٍﺚ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْـﻮٓا ِاانَّ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ُّﻣ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 14
جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھيجا سو ان لوگوں نے )اول( دونوں کو جھٹاليا پھر ہم نے
تيسرے سے تائيد کی سو ان تينوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھيجے گئے ہيں )(١
١٤۔ ١يہ تين رسول کون تھے؟ مفسرين نے ان کے مختلف نام بيان کئے ہيں ،ليکن نام مستند
عيسی عليہ السالم کے
ذريعے سے ثابت نہيں ہيں۔ بعض مفسرين کا خيال ہے کہ يہ حضرت
ٰ
بھيجے ہوئے تھے ،جو انہوں نے ﷲ کے حکم سے ايک بستی ميں تبليغ و دعوت کے لئے
بھيجے تھے۔ بستی کا نام انطاکيہ تھا۔
ﳾ ٍء ۙ ِا ْن َاﻧْ ُ ْﱲ ِا َّﻻ ﺗَ ْﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 15
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ ﺑ َ ٌ
َﴩ ِ ّﻣﺜْﻠُﻨَﺎ ۙ َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمٰ ن نے کوئی چيز نازل نہيں کی۔ تم
نرا جھوٹ بولتے ہو۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑُّﻨَﺎ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِاانَّ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ﻟ َ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 16
ان )رسولوں( نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بيشک ہم تمہارے پاس بھيجے گئے ہيں۔

Page 1000 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َو َﻣﺎ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 17
اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دينا ہے۔
ـﲓ 18
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ﺗ ََــﻄ َّ ْﲑانَ ﺑ ُ ِْﲂ ۚ ﻟَﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﺗَﻨْﳤَ ُ ْﻮا ﻟ َ َ ْﲊ ُ َﲨﻨَّ ُ ْﲂ َوﻟ َ َﻴ َﻤ َّﺴـﻨَّ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨَّﺎ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌ
ِٕ
انہوں نے کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہيں ) (١اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا
کام تمام کر ديں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکليف پہنچے گی۔
١٨۔ ١ممکن ہے کچھ لوگ ايمان لے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے قوم دو گروہوں ميں بٹ گئی
ہو ،جس کو انہوں نے رسولوں کی نَعْو ُذ بِا ٰ ّ ِ نحوست قرار ديا۔ يا بارش کا سلسلہ موقوف رہا ہو
ٰ
ک ،جيسے آج کل بھی بد
تو وه سمجھے ہوں کہ يہ ان رسولوں کی نحوست ہے۔ نَعْو ُذ بِا ّ ِ ِم ْن ٰذلِ َ
نہاد اور دين وشريعت سے بےبہره لوگ ،اہل ايمان وتقوی کو ہی ،منحوس ،سمجھتے ہيں۔
ﴪﻓُ ْﻮ َن 19
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻃﺎۗﯨ ُﺮُ ْﰼ َّﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۭ َاﯨ ْﻦ ُذ ِﻛّ ْﺮ ُ ْﰎ ۭ ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ ْﻮ ٌم ُّﻣ ْ ِ
ِٕ
ِٕ
ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے ) ،(١کيا اس کو نحوست
سمجھتے ہو کہ تم کو نصيحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔
١٩۔ ١يعنی وه تمہارے اپنے اعمال بد کا نتيجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے نہ کہ ہمارے ساتھ۔

َو َﺟﺎۗ َء ِﻣ ْﻦ َا ْﻗ َﺼﺎ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳ َّْﺴ ٰﻌﻰ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم اﺗ َّ ِﺒ ُﻌﻮا اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ۙ 20
اور ايک شخص)اس( شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آيا کہنے لگا کہ اے ميری قوم! ان
رسولوں کی راه پر چلو )(١
٢٠۔ ١يہ شخص مسلمان تھا ،جب اسے پتہ چال کہ قوم پيغمبروں کی دعوت کو نہيں اپنا رہی ،تو
اس نے آکر رسولوں کی حمايت اور ان کے اتباع کی ترغيب دی۔
اﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣ ْﻦ َّﻻ ﻳ َْﺴـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ َا ْﺟ ًﺮا َّو ُ ْﱒ ُّﻣﻬْ َﺘﺪُ ْو َن 21
ايسے لوگوں کی راه پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہيں مانگتے اور وه راه راست پر ہيں۔

پاره 23
ﺎﱄ َﻻ ٓ َا ْﻋ ُﺒﺪُ َّ ِاذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮ ِ ْﱐ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 22
َو َﻣ ِ َ
اور مجھے کيا ہو گيا ہے کہ ميں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پيدا کيا اور تم سب
اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے )(١
٢٢۔ ١اپنے مسلک توحيد کی وضاحت کی ،جس سے مقصد اپنی قوم کی خير خواہی اور ان کی
صحيح رہنمائی ہے۔ يہ بھی ممکن ہے کہ ان کی قوم نے اس سے کہا ہو کہ کيا تو بھی اس معبود
کی عبادت کرتا ہے ،جس کی طرف يہ مرسلين ہميں بال رہے ہيں اور ہمارے معبودوں کو تو
بھی چھوڑ بيٹھا ہے؟ جس کے جواب ميں اس نے کہا۔ مفسرين نے اس شخص کا نام حبيب نجار
بتايا۔ وﷲ اعلم۔

َـﲎ ﺷَ َﻔﺎ َﻋﳤُ ُ ْﻢ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ َّو َﻻ ﻳُ ْﻨ ِﻘ ُﺬ ْو ِن ۚ 23
َء َا َّ ِﲣ ُﺬ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ٰا ِﻟــﻬَ ًﺔ ِا ْن ﻳ ُّ ِﺮد ِْن َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ﺑ ُ ٍّ
ِﴬ َّﻻ ﺗُﻐ ِْﻦ ﻋ ِ ّ ْ
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کيا ميں اسے چھوڑ کر ايسوں کو معبود بناؤں کہ اگر )ﷲ( رحمٰ ن مجھے کوئی نقصان پہنچانا
چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے بچاسکيں )(١۔
٢٣۔ ١يہ ان معبودان باطلہ کی بےبسی کی وضاحت ہے جن کی عبادت اس کی قوم کرتی تھی
اور شرک کی اس گمراہی سے نکالنے کے لئے رسول ان کی طرف بھيجے گئے تھے۔ نہ
بچاسکيں کا مطلب ہے کہ ﷲ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو يہ بچا نہيں سکتے۔
ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ِا ًذا ﻟ َّ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ  24
پھر تو يقينا ً کھلی گمراہی ميں ہوں )(١۔
٢٤۔ ١يعنی اگر ميں بھی تمہاری طرح ﷲ کو چھوڑ کر ايسے بے اختيار اور بےبس معبودوں
کی عبادت شروع کر دوں ،تو ميں بھی کھلی گمراہی ميں جا گروں گا۔ يا ضالل يہاں حسران کے
معنی ميں ہے ،يعنی يہ تو نہايت واضح خسارے کا سودا ہے۔

ﺎﲰ ُﻌ ْﻮ ِن ۭ 25
ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ٰا َﻣﻨْ ُﺖ ﺑ َِﺮﺑّ ُ ِْﲂ ﻓَ ْ َ
ميری سنو! ميں تو )سچے دل سے( تم سب کے رب پر ايمان ال چکا ہوں )(١
٢٥۔ ١اس کی دعوت توحيد اور اقرار توحيد کے جواب ميں قوم نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس
نے پيغمبروں سے خطاب کر کے يہ کہا مقصد اپنے ايمان پر ان پيغمبروں کو گواه بنايا تھا۔ يا
اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا جس سے مقصود دين حق پر اپنی صالحيت اور استقامت کا
اظہار تھا کہ تم جو چاہو کر لو ،ليکن اچھی طرح سن لو کہ ميرا ايمان اسی رب پر ہے ،جو
تمہارا بھی رب ہے۔ کہتے ہيں کہ انہوں نے اس کو مار ڈاال اور کسی نے ان کو اس سے نہيں
روکا۔ َر ِح َمہُ ٰ ّ
ﷲُ تَ َع ٰالی۔

ِﻗ ْﻴ َﻞ ا ْدﺧُﻞِ اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ۭ ﻗَﺎ َل ٰﻳﻠَ ْﻴ َﺖ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ْﻲ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 26
)اس سے( کہا گيا کہ جنت ميں چال جا ،کہنے لگا کاش! ميری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔
ِﺑ َﻤﺎ ﻏَ َﻔ َﺮ ِ ْﱄ َر ِ ّ ْﰊ َو َﺟ َﻌﻠَ ِ ْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻜ َﺮ ِﻣ ْ َﲔ 27
کہ مجھے رب نے بخش ديا اور مجھے با عزت لوگوں ميں سے کر ديا )(١۔
٢٧۔ ١يعنی جس ايمان اور توحيد کی وجہ سے مجھے رب نے بخش ديا ،کاش ميری قوم اس کو
جان لے تاکہ وه بھی ايمان و توحيد کو اپنا کر ﷲ کی مغفرت اور اس کی نعمتوں کی مستحق ہو
جائے۔ اس طرح اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خير خواہی کی۔ ايک مومن
صادق کو ايسا ہی ہونا چاہيے کہ وه ہر وقت لوگوں کی خير خواہی ہی کرے ،بد خواہی نہ کرے
اور ان کی صحيح رہنمائی کرے ،گمراه نہ کرے ،بيشک لوگ اسے جو چاہے کہيں اور جس
قسم کا سلوک چاہيں کريں ،حتی کہ اسے مار ڈاليں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْ ِ ِﲋﻟ ْ َﲔ 28
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ِﻣ ْﻦ ُﺟ ْﻨ ٍﺪ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا ) (١اور نہ اس طرح ہم اتارا
کرتے ہيں )(٢۔
٢٨۔ ١يعنی حبيب نجار کے قتل کے بعد ہم نے ان کی ہالکت کے لئے آسمان سے فرشتوں کا
کوئی لشکر نہيں اتارا۔ يہ اس قوم کی حقير شان کی طرف اشاره ہے۔
٢٨۔ ٢يعنی جس قوم کی ہالکت کسی دوسرے طريقے سے لکھی جاتی ہے وہاں ہم فرشتے نازل
بھی نہيں کرتے۔
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ِا ْن َﰷﻧ َْﺖ ِا َّﻻ َﺻ ْﻴ َﺤ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ٰ ِﲬﺪُ ْو َن 29
وه تو صرف ايک زور کی چيخ تھی کہ يکايک وه سب کے سب بجھ بھجا گئے )(١
٢٩۔ ١کہتے ہيں کہ جبرائيل عليہ السالم نے ايک چيخ ماری ،جس سے سب جسموں سے روحيں
نکل گئيں اور وه بجھی آگ کی طرح ہوئے۔ گويا زندگی ،شعلہ فروزاں ہے اور موت ،اس کا بجھ
کر راکھ کا ڈھير ہو جانا۔
ﴪ ًة ﻋَ َﲇ اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد ڱ َﻣﺎ َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ِا َّﻻ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 30
ٰ َﳛ ْ َ
)ايسے( بندوں پر افسوس! ) (١کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہيں آيا جس کی ہنسی انہوں
نے نہ اڑائی ہو۔
٣٠۔ ١حسرت و ندامت کا يہ اظہار خود اپنے نفسوں پر ،قيامت والے دن ،عذاب ديکھنے کے بعد
کريں گے کہ کاش انہوں نے ﷲ کے بارے ميں کوتاہی نہ کی ہوتی يا ﷲ ٰ
تعالی بندوں کے رويے
پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آيا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی
کيا۔

َاﻟَ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ِن َاﳖَّ ُ ْﻢ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ۭ 31
کيا انہوں نے نہيں ديکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر ديا کہ وه ان )(١
کی طرف لوٹ کر نہيں آئيں گے۔
٣١۔ ١اس ميں اہل مکہ کے لئے تنبيہ ہے کہ تکذيب رسالت کی وجہ سے جس طرح پچھلی
قوميں تباه ہوئيں يہ بھی تباه ہو سکتے ہيں۔
َوا ِْن ُ ٌّ
ـﴬ ْو َن 32ۧ
ﰻ ﻟ َّ َّﻤﺎ َ ِﲨ ْﻴ ٌﻊ َّ َدلﻳْﻨَﺎ ُﻣ ْﺤ َ ُ
اور نہيں ہے کوئی جماعت مگر يہ وه جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی )(١
٣٢۔ ١مطلب يہ ہے کہ تمام لوگ گذشتہ بھی اور آئنده آنے والے بھی ،سب ﷲ کی بارگاه ميں
حاضر ہونگيں جہاں ان کا حساب کتاب ہوگا۔
َو ٰاﻳ َ ٌﺔ ﻟَّﻬُ ُﻢ ْ َاﻻ ْر ُض اﻟْ َﻤ ْﻴﺘَ ُﺔ ښ َا ْﺣﻴَ ْﻴﳯٰ َﺎ َو َاﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣﳯْ َﺎ َﺣﺒًّﺎ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُﻪ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن 33
اور ان کے لئے ايک نشانی )) (١خشک( زمين ہے جس کو ہم نے زنده کر ديا اور اس سے غلہ
نکاال جس ميں سے وه کھاتے ہيں۔
٣٣۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی کے وجود ،اس کی قدرت اور مردوں کو زنده کرنے پر نشانی۔

َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِﳔ ْﻴﻞٍ َّو َا ْﻋﻨَ ٍﺎب َّوﻓَ َّﺠ ْــﺮانَ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻌ ُﻴ ْﻮ ِن ۙ 34
اور ہم نے اس ميں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پيدا کر ديئے ) (١اور جن ميں ہم نے
چشمے بھی جاری کر ديئے ہيں۔
٣٤۔ ١يعنی مرده زمين کو زنده کرکے ہم اس سے ان کی خوراک کے لئے صرف غلہ ہی نہيں
لگاتے ،بلکہ ان کے کام و دہن کی لذت کے لئے مختلف اقسام کے پھل بھی کثرت سے پيدا
کرتے ہيں ،يہاں صرف دو پھلوں کا ذکر اس لئے کيا ہے کہ يہ کثيرالمنافع بھی ہيں اور عربوں
کو مرغوب بھی ،نيز ان کی پيداوار بھی عرب ميں زياده ہے۔ پھر غلے کا ذکر پہلے کيا کيونکہ
اس کی پيداوار بھی زياده ہے اور خوراک کی حيثيت سے اس کی اہميت بھی مسلمہ۔ جب تک
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انسان روٹی يا چاول وغيره خوراک سے اپنا پيٹ نہيں بھرتا ،محض پھل فروٹ سے اس کی
غذائی ضرورت پوری نہيں ہوتی۔

ِﻟ َﻴ ْﺎ ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ ِﺮﻩٖ ۙ َو َﻣﺎ َ ِﲻﻠَ ْﺘ ُﻪ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ۭ َاﻓَ َﻼ ﻳَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْو َن ۙ 35
تاکہ )لوگ( اس کے پھل کھائيں ) (١اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہيں بنايا ) (٢پھر کيوں شکر
گزاری نہيں کرتے۔
٣٥۔ ١يعنی بعض جگہ چشمے جاری کرتے ہيں ،جس کے پانی سے پيدا ہونے والے پھل لوگ
کھائيں۔
ٰ
٣٥۔ ٢امام ابن جرير کے نزديک يہاں ما نافيہ ہے يعنی غلول اور پھلوں کی يہ پيداوار ،ﷲ تعالی
کی خاص رحمت ہے جو وه اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ اس ميں ان کی سعی و محنت ،کدو کاوش
اور تصرف کا دخل نہيں ہے۔ پھر بھی يہ ﷲ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر کيوں نہيں کرتے؟
اور بعض کے نزديک ما موصولہ ہے جو الﱠ ِذیْ کے معنی ميں ہے يعنی تاکہ وه اس کا پھل
کھائيں اور ان چيزوں کو جن کو ان کے ہاتھوں نے بنايا۔ ہاتھوں کا عمل ہے ،زمين کو ہموار
کرکے بيج بونا ،اسی طرح پھلوں کے کھانے مختلف طريقے ہيںً ،
مثال انہيں نچوڑ کر ان کا رس
پينا ،مختلف فروٹوں کو مال کر چاٹ بنانا وغيره۔
ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ ْ َاﻻ ْز َو َاج ُﳇَّﻬَﺎ ِﻣ َّﻤﺎ ﺗُ ْۢﻨﺒ ُِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض َو ِﻣ ْﻦ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َو ِﻣ َّﻤﺎ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 36
وه پاک ذات ہے جس نے ہرچيز کے جوڑے پيدا کيے خواه وه زمين کی اگائی ہوئی چيزيں ہوں،
خواه خود ان کے نفوس ہوں خواه وه )چيزيں( ہوں جنہيں يہ جانتے بھی نہيں )(١
٣٦۔ ١يعنی انسانوں کی طرح زمين کی ہر پيداوار ميں بھی ہم نے نر ماده دونوں پيدا کئے۔ عالوه
ازيں آسمانوں ميں اور زمين کی گہرائيوں ميں بھی جو چيزيں تم سے غائب ہيں ،جن کا علم تم
نہيں رکھتے ،ان ميں زوجيت )نر اور ماده( کا يہ نظام ہم نے رکھا ہے۔ پس تمام مخلوق جوڑا
جوڑا ہے ،نباتات بھی نر اور مادے کا يہی نظام ہے۔ ح ٰتی کہ آخرت کی زندگی ،دنيا کی زندگی
کے لئے بمنزلہ زوج ہے اور يہ حيات آخرت کے لئے ايک عقلی دليل بھی ہے۔ صرف ايک ﷲ
کی ذات ہے جو مخلوق کی صفت سے اور ديگر تمام کوتاہيوں سے پاک ہے۔ وه )فرد( ہے،
زوج نہيں۔

َو ٰاﻳ َ ٌﺔ ﻟَّﻬُ ُﻢ اﻟ َّ ْﻴ ُﻞ ښ ﻧ َ ْﺴﻠَﺦُ ِﻣﻨْ ُﻪ اﻟﳯَّ َ َﺎر ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 37
اور ان کے لئے ايک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھنچ ديتے ہيں تو يکايک اندھيرے ميں
ره جاتے ہيں )(١
٣٧۔ ١يعنی ﷲ کی قدرت کی ايک دليل يہ بھی ہے کہ وه دن کو رات سے الگ کر ديتا ہے ،جس
سے فوراً اندھيرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح ﷲ دن کو رات سے الگ کر ديتا ہے۔ اَ ْ
ظلَ َم کے معنی
ہيں ،اندھيرے ميں داخل ہونا۔ جيسے اَصْ بَ َح اور اَ ْم َس ٰی اور اَ ْ
ظھَ َر کے معنی ہيں ،صبح شام اور
ظہر کے وقت ميں داخل ہونا۔

ـﲓ ۭ 38
َواﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻟ ُﻤ ْﺴﺘَـ َﻘ ّ ٍﺮ ﻟَّﻬَﺎ ۭ ٰذ ِ َكل ﺗَـ ْﻘ ِﺪ ْﻳ ُﺮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ِ
اور سورج کے لئے جو مقرره راه ہے وه اسی پر چلتا رہتا ہے يہ ہے مقرر کرده غالب ،باعلم
ﷲ ٰ
تعالی کا۔ )(١
) (١يعنی اپنے اس مدار )فلک( پر چلتا رہتا ہے ،جو ﷲ نے اس کے ليے مقرر کرديا ہے ،اسی
سے اپنی سير کا آغاز کرتا ہے اور وہيں پر ختم کرتا ہے۔ عالوه ازيں اس سے ذرا ادھر ادھر
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نہيں ہوتا ،کہ کسی دوسرے سيارے سے ٹکرا جائے۔ دوسرے معنی ہيں ،اپنے ٹھہرنے کی جگہ
تک ،اور اس کا يہ مقام قرار عرش کے نيچے ہے ،جيسا کہ حديث ميں ہے کہ سورج روزانہ
غروب کے بعد عرش کے نيچے جاکر سجده کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی
اجازت طلب کرتا ہے )صحيح بخاری ،تفسير سوره يسين( دونوں مفہوم کے اعتبار سے لمستقر
ميں الم ،علت کے لئے ہے۔ ای۔ ألجل مستقرلھا بعض کہتے ہيں کہ الم ،الی کے معنی ميں ہے،
پھر مستقر يوم قيامت ہوگا۔ يعنی سورج کا يہ چلنا قيامت کے دن تک ہے ،قيامت والے دن اس
کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ يہ تينوں مفہوم اپنی اپنی جگہ صحيح ہيں۔
َواﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ﻗَﺪَّ ْ ﻧرٰ ُﻪ َﻣﻨَ ِﺎز َل َﺣ ٰ ّﱴ ﻋَﺎ َد َﰷﻟْ ُﻌ ْﺮ ُﺟ ْﻮ ِن اﻟْ َﻘ ِﺪ ْ ِﱘ 39
اور چاند کی منزليں مقرر کر رکھی ہيں ) (١کہ وه لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے )(٢
٣٩۔ ١چاند کی  ٢٨منزليں ہيں ،روزانہ ايک منزل طے کرتا ہے ،پھر غائب ره کر تيسری رات
کو نکل آتا ہے
٣٩۔ ٢يعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باريک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جيسے کھجور
کی پرانی ٹہنی ہو ،جو سوکھ کر ٹيﮍھی ہو جاتی ہے۔ چاند کی انہی گردشوں سے اپنے دنوں
مہينوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعين کرتے ہيں۔
ﰻ ِ ْﰲ ﻓَ َ ٍ
َﻻ اﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ ﻳَﻨْۢ َﺒ ِﻐ ْﻲ ﻟَﻬَﺎ ٓ َا ْن ﺗُﺪْ رِكَ اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ َو َﻻ اﻟ َّ ْﻴ ُﻞ َﺳﺎﺑ ُِﻖ اﻟﳯَّ َ ِﺎر ۭ َو ُ ٌّ
كل ﻳ َّ ْﺴـ َﺒ ُﺤ ْﻮ َن 40
نہ آفتاب کی يہ مجال ہے کہ چاند کو پکﮍے ) (١اور نہ رات دن پر آگے بﮍھ جانے والی ہے
) (٢اور سب کے سب آسمان ميں تيرتے پھرتے ہيں )(٣۔
٤٠۔ ١يعنی سورج کے لئے يہ ممکن نہيں ہے کہ وه چاند کو جا پکﮍے جس سے اس کی روشنی
ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا راستہ اور الگ الگ حد ہے۔ سورج دن ہی کو اور چاند رات
ہی کو طلوع ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہيں ہوا ،جو ايک مدبر کائنات کے وجود پر ايک
بہت بﮍی دليل ہے۔
٤٠۔ ٢بلکہ يہ بھی ايک نظام ميں بندھے ہوئے ہيں اور ايک دوسرے کے بعد آتے ہيں۔
٤٠۔ُ ٣کل سے سورج ،چاند يا اس کے ساتھ دوسرے کواکب مراد ہيں ،سب اپنے اپنے مدار پر
گھومتے ہيں ،ان کا باہمی ٹکراؤ نہيں ہوتا۔
َو ٰاﻳ َ ٌﺔ ﻟَّﻬ ُْﻢ َاانَّ َ َﲪﻠْﻨَﺎ ُذ ّ ِرﻳَّـﳤَ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ ُﻔ ْ ِ

كل اﻟْ َﻤﺸْ ُﺤ ْﻮ ِن ۙ 41
ان کے لئے ايک نشانی )يہ بھی( ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی ميں سوار کيا
)(١
٤١۔ ١اس ميں ﷲ ٰ
تعالی اپنے اس احسان کا تذکره فرما رہا ہے کہ اس نے سمندر ميں کشتيوں کا
چلنا آسان فرما ديا ،ح ٰتی کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتيوں ميں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے
ہو اور دوسرے معنی سے يہ مراد کشتی نوح عليہ السالم ہے۔ يعنی سفينہ نوح عليہ السالم ميں
لوگوں کو بٹھايا جن سے بعد ميں نسل انسانی چلی۔ گويا نسل انسانی کے آبا اس ميں سوار تھے۔
َو َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ ِّﻣﺜ ِ ْٖهل َﻣﺎ ﻳَ ْﺮ َﻛ ُﺒ ْﻮ َن 42
اور ان کے لئے اسی جيسی اور چيزيں پيدا کيں جن پر يہ سوار ہوتے ہيں )(١۔
٤٢۔ ١اس سے مراد ايسی سوارياں ہيں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ايک
جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہيں ،اس ميں قيامت تک پيدا ہونے والی چيزيں آگئيں۔ جيسے
ہوائی جہاز ،بحری جہاز ،ريليں ،بسيں ،کاريں اور ديگر نقل و حمل کی اشياء۔
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ﴏﻳْﺦَ ﻟَﻬ ُْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُ ْﻨ َﻘ ُﺬ ْو َن ۙ 43
َوا ِْن ﻧَّﺸَ ْﺎ ﻧ ُ ْﻐ ِﺮ ْﻗﻬ ُْﻢ ﻓَ َﻼ َ ِ
اور اگر ہم چاہتے تو انہيں ڈبو ديتے۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فرياد رس ہوتا نہ بچائے جائيں۔
ِا َّﻻ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ َو َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ِا ٰﱃ ِﺣ ْ ٍﲔ 44
ليکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہيں اور ايک مدت تک کے لئے انہيں فائدے دے رہے
ہيں۔
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ اﺗ َّ ُﻘ ْﻮا َﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َ ُﲪ ْﻮ َن 45
اور ان سے جب )کبھی( کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے )گناہوں( سے بچو تاکہ تم پر رحم کيا
جائے۔
َو َﻣﺎ اتَ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ٰاﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ِا َّﻻ َﰷﻧ ُْﻮا َﻋﳯْ َﺎ ُﻣ ْﻌ ِﺮ ِﺿ ْ َﲔ 46
اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانيوں ميں سے کوئی نشانی ايسی نہيں آتی جس سے يہ
بےرخی نہ برتتے ہوں )(١۔
٤٦۔ ١يعنی توحيد اور صداقت رسول کی نشانی بھی ان کے سامنے آتی ،اس ميں يہ غور ہی
نہيں کرتے کہ جس سے ان کو فائده ہو ،ہر نشانی سے اعراض ان کا شيوه ہے۔
اهلل َا ْﻃ َﻌ َﻤ ٗ ٓﻪ ڰ ِا ْن َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 47
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َر َزﻗَ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
اهلل ۙ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟِ َّ ِذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َاﻧ ُْﻄ ِﻌ ُﻢ َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻮ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ٰ ّ ُ
اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کے ديئے ہوئے ميں سے کچھ خرچ کرو (١) ،تو يہ
کفار ايمان والوں کو جواب ديتے ہيں کہ ہم انہيں کيوں کھالئيں؟ جنہيں اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو خود
کھال پال ديتا ) (٢تم تو ہو ہی کھلی گمراہی ميں۔
٤٧۔ ١يعنی غربا مساکين اور ضرورت مندوں کو دو۔
٤٧۔ ٢يعنی ﷲ چاہتا تو ان کو غريب ہی نہ کرتا ،تاہم ان کو دے کر ﷲ کی مشيت کے خالف
کيوں کريں۔ يعنی يہ کہہ کر ،غربا کی مدد کرو ،کھلی غلطی کا مظاہره کر رہے ہو۔ يہ بات تو
ان کی صحيح تھی کہ غربت و ناداری ﷲ کی مشيت ہی سے تھی ،ليکن اس کو ﷲ کے حکم
سے اعراض کا جواز بنا لينا غلط تھا ،آخر انکی امداد کرنے کا حکم دينے واال بھی تو ﷲ ہی
تھا ،اس ليے اسکی رضا تو اسی ميں ہے کہ غرباء و مساکين کی امداد کی جائے۔ اس ليے کہ
مشيت اور چيز ہے اور رضا اور چيز مشيت کا تعلق امور تکوينی سے ہے جس کے تحت جو
کچھ بھی ہوتا ہے ،اس کی حکمت و مصلحت ﷲ کے سوا کوئی نہيں جانتا ،اور رضا کا تعلق
امور تشريعی سے ہے ،جن کو بجا النے کا ہميں حکم ديا گيا ہے تاکہ ہميں اس کی رضا حاصل
ہو۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ٰﮬ َﺬا اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 48
وه کہتے ہيں کہ يہ وعده کب ہوگا ،سچے ہو تو بتالؤ۔
َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ َﺻ ْﻴ َﺤ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة اتَ ْ ﺧ ُُﺬ ُ ْﱒ َو ُ ْﱒ َ ِﳜ ّ ِﺼ ُﻤ ْﻮ َن 49
انہيں صرف ايک چيخ کا انتظار ہے جو انہيں آپکﮍے گی اور يہ باہم لﮍائی جھگﮍے ميں ہی
ہونگے )(١۔
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٤٩۔ ١يعنی لوگ بازاروں ميں خريد و فروخت اور حسب عادت بحث و تکرار ميں مصروف
اولی ہوگا
ہونگے کہ اچانک صور پھونک ديا جائے گا اور قيامت برپا ہو جائے گی يہ نفخہ ٰ
جسے نفخہ فزع بھی کہتے ہيں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا۔ نَ ْفخَ ۃُ ْال ﱠ
ْق جس
صع ِ
سے ﷲ ٰ
تعالی کے سوا سب موت کی آغوش ميں چلے جائيں گے۔

ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ﺗ َْﻮ ِﺻ َﻴ ًﺔ َّو َﻻ ٓ ِا ٰ ٓﱃ َا ْﻫ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 50
اس وقت نہ تو يہ وصيت کر سکيں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکيں گے۔
اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺟﺪَ ِاث ِا ٰﱃ َر ِ ّﲠ ِْﻢ ﻳَﻨ ْ ِﺴﻠُ ْﻮ َن 51
َوﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰲ ُّ
تو صور کے پھونکے جاتے ہی سب ) (١اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف )تيز تيز(
چلنے لگيں گے۔
ْ
٥١۔ ١پہلے قول کی بنا پر يہ نفخہ ثانيہ اور دوسرے قول کی بنا پر يہ نفخہ ثالثہ ہوگا ،جسےنَف َخۃُ
ور کہتے ہيں ،اس سے لوگ قبروں سے زنده ہو کر اٹھ کھﮍے ہونگے۔ )ابن کثير(
ْالبَ ْع ِ
ث َوالنﱡ ُش ِ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ َﻮﻳْﻠَﻨَﺎ َﻣ ْۢﻦ ﺑ َ َﻌﺜَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َّﻣ ْﺮﻗَ ِﺪانَ ۆ ٰﮬ َﺬا َﻣﺎ َوﻋَﺪَ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َو َﺻﺪَ َق اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 52
کہيں گے ہائے ہائے! ہميں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا ديا ) (١يہی ہے جس کا وعده
رحمٰ ن نے ديا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ ديا تھا۔
٥٢۔ ١قبر کو خواب گاه سے تعبير کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ قبروں ميں ان کو عذاب نہيں
ہوگا ،بلکہ بعد ميں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت ديکھيں گے ،اس کے مقابلے ميں انہيں
قبر کی زندگی ايک خواب ہی محسوس ہوگی۔
ﴬ ْو َن 53
ِا ْن َﰷﻧ َْﺖ ِا َّﻻ َﺻ ْﻴ َﺤ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ َ ِﲨ ْﻴ ٌﻊ َّ َدلﻳْﻨَﺎ ُﻣ ْﺤ َ ُ
يہ نہيں ہے مگر ايک چيخ کہ يکايک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر ديئے جائيں
گے۔
ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﻻ ﺗ ُْــﻈ َ ُﲅ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ َّو َﻻ ُ ْﲡ َـﺰ ْو َن ِا َّﻻ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 54
پس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کيا جائے گا اور تمہيں انہيں بدلہ ديا جائے گا ،مگر
صرف ان ہی کاموں کا جو تم کيا کرتے تھے۔
ِا َّن َا ْ ٰ
ﲱ َﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِ ْﰲ ُﺷ ُﻐﻞٍ ٰﻓ ِﻜــﻬ ُْﻮ َن ۚ 55

جنتی لوگ آج کے دن اپنے )دلچسپ( مشغلوں ميں ہشاش بشاش ہيں )(١
٥٥۔ ١فَا ِکھُونَ کے معنی ہيں فَ ِرحُونَ خوش مسرت کے ساتھ۔
ُ ْﱒ َو َا ْز َو ُ ُ
اهج ْﻢ ِ ْﰲ ِﻇ ٰﻠﻞٍ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ َراۗﯨ ِﻚ ُﻣﺘَّ ِﻜــــــُٔ ْـﻮ َن 56
ِٕ
وه اور ان کی بيوياں سايوں ميں مسہريوں پر تکيہ لگائے بيٹھے ہونگے۔
ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٌﺔ َّوﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻳ َ َّﺪﻋ ُْﻮ َن 57ښ
ان کے لئے جنت ميں ہر قسم کے ميوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وه طلب کريں۔
َﺳ ٰ ٌﲅ ۣ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ٍ ّب َّر ِﺣ ْ ٍﲓ 58
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مہربان پروردگار کی طرف سے انہيں سالم ' کہا جائے گا )(١۔
ٰ
) (١ﷲ کا سالم ،فرشتے اہل جنت کو پہنچائيں گے۔ بعض کہتے ہيں کہ ﷲ تعالی خود سالم سے
نوازے گا۔
َوا ْﻣﺘَ ُﺎزوا اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َاﳞُّ َﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 59
اے گناه گارو ! آج تم الگ ہو جاؤ )(١۔
٥٩۔ ١يعنی اہل ايمان سے الگ ہو کر کھﮍے ہو۔ يعنی ميدان محشر ميں اہل ايمان و اطاعت اور
اہل کفر و معصيت الگ الگ کر ديئے جائيں گے ،دوسرا مطلب يہ ہے کہ مجرمين کو ہی
مختلف گروہوں ميں الگ الگ کر ديا جائے گا۔ ً
مثال يہوديوں کا گروه ،عيسائيوں کا گروه،
صائبين اور مجوسيوں کا گروه ،زانيوں کا گروه ،شرابيوں کا گروه وغيره وغيره۔

َاﻟَ ْﻢ َا ْﻋﻬَﺪْ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ٰا َد َم َا ْن َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ وا اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ َﻦ ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۙ 60
اے اوالد آدم! کيا ميں نے تم سے قول قرار نہيں ليا تھا کہ تم شيطان کی عبادت نہ کرنا ) (١وه
تمہارا کھال دشمن ہے )(٢
٦٠۔ ١اس سے مراد عہد الست ہے جو حضرت آدم عليہ السالم کی پشت سے نکالنے کے وقت
ليا گيا تھا يا وه وصيت ہے جو پيغمبروں کی زبانی لوگوں کو جاتی رہی۔ اور بعض کے نزديک
وه دالئل عقليہ ہيں جو آسمان و زمين ميں ﷲ نے قائم کئے ہيں۔ )فتح القدير(
) (٢يہ اسکی علت ہے کہ تمہيں شيطان کی عبادت اور اس کے وسوسے قبول کرنے سے اس
ليے روکا گيا تھا کہ وه تمہارا کھال دشمن ہے اور اس نے تمہيں ہر طرح گمراه کرنے کی قسم
کھا رکھی ہے۔
ﴏ ٌاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٌﲓ 61
َّو َا ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ِ ْﱐ ڼ ٰﮬ َﺬا ِ َ
اور ميری عبادت کرنا ) (١سيدھی راه يہی ہے )(٢
٦١۔ ١يعنی يہ بھی عہد ليا تھا کہ تمہيں صرف ميری ہی عبادت کرنی ہے ،ميری عبادت ميں
کسی کو شريک نہيں کرنا۔
٦١۔ ٢يعنی صرف ايک ﷲ کی عبادت کرنا ،يہی وه سيدھا راستہ ہے ،جس کی طرف تمام انبياء
لوگوں کو بالتے رہے اور يہی منزل مقصود يعنی جنت تک پہنچانے واال۔
َوﻟَﻘَﺪْ َاﺿَ َّﻞ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﺟِ ﺒ ًِّﻼ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ۭ َاﻓَ َ ْﲅ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 62
شيطان نے تم ميں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا ديا۔ کيا تم عقل نہيں رکھتے )(١۔
٦٢۔ ١يعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہيں کہ شيطان تمہارا دشمن ہے ،اس کی اطاعت نہيں
کرنی چاہئے۔ اور ميں تمہارا رب ہوں ،ميں ہی تمہيں روزی ديتا ہوں اور ميں ہی تمہاری رات
دن حفاظت کرتا ہوں لہذا تمہيں ميری نافرمانی نہيں کرنی چاہيے۔ تم شيطان کی عداوت کو اور
ميرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہايت بےعقلی اور نادانی کا مظاہره کر رہے ہو۔
ٰﻫ ِﺬﻩٖ َ َهجﲌَّ ُ اﻟ َّ ِ ْﱵ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن 63
يہی وه دوزخ ہے جس کا تمہيں وعده ديا جاتا تھا۔
ِا ْﺻﻠَ ْﻮﻫَﺎ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن  64
اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لئے آج اس ميں داخل ہو جاؤ )(١۔

Page 1008 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٦٤۔ ١يعنی اب اس بےعقلی کا نتيجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختيوں کا
مزه چکھو۔
َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم َ ْﳔ ِ ُﱲ ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻓْ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ َوﺗُ َ ِﳫّ ُﻤﻨَﺎ ٓ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َوﺗَﺸْ ﻬَﺪُ َا ْر ُﺟﻠُﻬ ُْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 65
ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا ديں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتيں کريں گے اور ان کے
پاؤں گواہياں ديں گے ،ان کاموں کی جو وه کرتے تھے۔ )(١
٦٥۔ ١يہ مہر لگانے کی ضرورت اس لئے پيش آئيگی کہ ابتدا ًء مشرکين قيامت والے دن بھی
)و ٰ ّ
ﷲِ َربﱢنَا َما ُكنﱠا ُم ْش ِر ِك ْينَ ( 6۔ االنعام (23:ﷲ کی قسم ،جو ہمارا
جھوٹ بوليں گے اور کہيں گے َ
ٰ
رب ہے ،ہم مشرک نہيں تھے چنانچہ ﷲ تعالی ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا ،جس سے وه
خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائيں گے ،البتہ ﷲ ٰ
تعالی اعضائے انسانی کو قوت
گويائی عطا فرما دے گا ،ہاتھ بوليں گے کہ ہم سے اس نے فالں فالں کام کيا تھا اور پاؤں اس پر
گواہی ديں گے۔ يوں گويا اقرار اور شہادت ،دونوں مرحلے طے ہوجائيں گے۔ عالوه ازيں ناطق
کے مقابلے ميں غير ناطق چيزوں کا بول کر گواہی دينا ،حجت واستدالل ميں زياده بليغ ہے کہ
اس ميں ايک اعجازی شان پائی جاتی ہے۔ )فتح القدير( اس مضموں کو احاديث ميں بھی بيان کيا
گيا ہے۔ )مالحظہ ہو صحيح مسلم ،کتاب الزھد۔(
ﴫ ْو َن 66
اﻟﴫ َاط ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﻳُ ْﺒ ِ ُ
َوﻟ َ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ﻟ َ َﻄ َﻤ ْﺴـﻨَﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻋ ُﻴـﳯِ ِ ْﻢ ﻓ َْﺎﺳﺘَـ َﺒ ُﻘﻮا ِ ّ َ
اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھيں بےنور کر ديتے پھر يہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے ليکن
انہيں کيسے دکھائی ديتا؟ )(١
٦٦۔ ١يعنی بينائی سے محرومی کے بعد انہيں راستہ کس طرح دکھائی ديتا؟ ليکن يہ ہمارا حلم و
کرم ہے کہ ہم نے ايسا نہيں کيا۔
َوﻟ َ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ﻟ َ َﻤ َﺴﺨْﳯٰ ُ ْﻢ ﻋَ ٰﲇ َﻣ َﲀﻧَـﳤِ ِ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ْاﺳـﺘَ َ

ــﻄﺎﻋ ُْﻮا ُﻣ ِﻀ ًّﻴﺎ َّو َﻻ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 67
اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتيں مسخ کر ديتے پھر وه چل پھر سکتے
اور نہ لوٹ سکتے )(١
٦٧۔ ١يعنی نہ آگے جاسکتے ،نہ پيچھے لوٹ سکتے ،بلکہ پتھر کی طرح ايک جگہ پﮍے رہتے۔
مسخہ کے معنی پيدائش ميں تبديلی کے ہيں ،يعنی انسان سے پتھر يا جانور کی شکل ميں تبديل
کر دينا۔
َو َﻣ ْﻦ ﻧ ُّ َﻌ ِّﻤ ْﺮ ُﻩ ﻧُﻨَ ِﻜّ ْﺴ ُﻪ ِﰲ اﻟْ َﺨﻠْ ِﻖ ۭ َاﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 68
اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہيں اسے پيدائشی حالت کی طرف پھر الٹ ديتے ہيں ) (١کيا پھر بھی
وه نہيں سمجھتے )(٢
٦٨۔ ١يعنی جس کو ہم لمبی عمر ديتے ہيں ،ان کی پيدائش کو بدل کر برعکس حالت ميں کر
ديتے ہيں۔ يعنی جب وه بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و نما جاری رہتی ہے اور اس کی عقلی اور
بدنی قوتوں ميں اضافہ ہوتا رہتا ہے ح ٰتی کہ وه جوانی اور بﮍھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے
برعکس اس کے قوائے عقليہ و بدنيہ ميں ضعف و گھٹاؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ح ٰتی کہ وه
ايک بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔
٦٨۔ ٢کہ جو ﷲ اس طرح کر سکتا ہے ،کيا وه دوباره انسانوں کو زنده کرنے پر قادر نہيں۔
َو َﻣﺎ ﻋَﻠ َّ ْﻤ ٰﻨ ُﻪ ِ ّ
اﻟﺸ ْﻌ َﺮ َو َﻣﺎ ﻳَﻨْۢ َﺒ ِﻐ ْﻲ َ ٗهل ۭ ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ َّو ُﻗ ْﺮٰا ٌن ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ
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نہ تو ہم نے اس پيغمبر کو شعر سکھائے اور نہ يہ اس کے الئق ہے۔ وه تو صرف نصيحت اور
واضح قرآن ہے )(١
٦٩۔ ١مشرکين مکہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو جھٹالنے کے لئے مختلف قسم کی باتيں کہتے
رہتے تھے۔ ان ميں ايک بات يہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہيں اور يہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک
بندی ہی ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس کی نفی فرمائی۔ کہ آپ شاعر ہيں اور نہ قرآن شعری کالم کا
مجموعہ ہے بلکہ يہ تو صرف نصيحت و موعظت ہے۔ شاعری ميں بالعموم مبالغہ ،افراط و
تفريط اور محض تخيالت کی ندرت کاری ہوتی ہے ،يوں گويا اسکی بنياد جھوٹ پر ہوتی ہے۔
عالوه ازيں شاعر محض گفتار کے غازی ہوتے ہيں ،کردار کے نہيں۔ اس ليے ﷲ ٰ
تعالی نے
فرمايا کہ ہم نے نہ صرف يہ کہ اپنے پيغمبر کو شعر نہيں سکھالئے ،نہ اشعار کی اس پر وحی
کی ،بلکہ اس کے مزاج وطبيعت کو ايسا بنايا کہ شعر سے اسکو کوئی مناسبت ہی نہيں ھے۔
يہی وجہ ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کبھی کسی کا شعر پﮍھتے تو اکثر صحيح نہ پﮍھ پاتے
اور اسکا وزن ٹوٹ جاتا۔ جس کی مثاليں احاديث ميں موجود ہيں۔ يہ احتياط اس ليے کی گئی کہ
منکرين پر اتمام حجت اور انکے شبہات کا خاتمہ کر ديا جائے۔ اور وه يہ نہ کہہ سکيں کہ يہ
قرآن کی شاعرانہ تک بندی کا نتيجہ ہے ،جس طرح آپ کی اميت بھی قطع شبہات کے ليے تھی
تاکہ لوگ قرآن کی بابت يہ نہ کہہ سکيں کہ يہ تو اس نے فالں سے سيکھ پﮍھ کر اس کو مرتب
کرليا ہے۔ البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ايسے الفاظ کا نکل جانا ،دو مصرعوں
کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے ،آپ کے شاعر ہونے کی دليل
نہيں بن سکتے۔ کيونکہ ايسا آپ کے قصدو اراده کے بغير ہوا اور ان کا شعری قالب ميں ڈھل
جانا ايک اتفاق تھا ،جس طرح حنين والے دن آپ کی زبان پر بے اختيار يہ رجز جاری ہوگيا۔ انا
النبی ال کذب۔ انا ابن عبد المطلب ايک اور موقع پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی انگلی زخمی
ہوگئی تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا۔ ھل أنت اال اصبع دميت۔ وفی سبيل ﷲ ما لقيت
ِﻟ ّ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر َﻣ ْﻦ َﰷ َن َﺣﻴًّﺎ َّو َ ِﳛ َّﻖ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ  70
تاکہ وه ہر شخص کو آگاه کر دے جو زنده ہے ) (١اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے )(٢۔
٧٠۔ ١يعنی جس کا دل صحيح ہے ،حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے۔
٧٠۔ ٢يعنی جو کفر پر مصر ہو ،اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے۔ لِيُ ْن ِذ َر ميں ضمير کا
مرجع قرآن ہے۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َاانَّ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َ ِﲻﻠَ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﻳْﻨَﺎ ٓ َاﻧْ َﻌﺎ ًﻣﺎ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻟَﻬَﺎ ٰﻣ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن 71
کيا وه نہيں ديکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ) (١ہوئی چيزوں ميں سے ان کے لئے چوپائے
) (٢بھی پيدا کئے جن کے کہ يہ مالک ہوگئے ہيں )(٣
٧١۔ ١اس سے غيروں کی شرکت کی نفی ہے ،ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنايا ،کسی اور کا
ان کے بناننے ميں حصہ نہيں ہے۔
٧١۔ ٢اَ ْن َعام نَ َعم کی جمع ہے۔ اس سے مراد چوپائے يعنی اونٹ ،گائے ،بکری اور بھيﮍ دنبہ
وغيره ہيں۔
٧١۔ ٣يعنی جس طرح چاہتے ہيں ان ميں تصرف کرتے ہيں ،اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ
ديتے )جيسا کہ بعض جانوروں ميں ہے( تو يہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وه ان کی
ملکيت اور قبضے ميں ہی نہ آسکتے۔
َو َذﻟَّـﻠْﳯٰ َﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَ ِﻤﳯْ َﺎ َر ُﻛ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َو ِﻣﳯْ َﺎ َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن 72
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اور ان مويشيوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کرديا ) (١جن ميں سے بعض تو ان کی سوارياں
ہيں اور بعض کا گوشت کھاتے ہيں۔
٧٢۔ ١يعنی ان جانوروں سے وه جس طرح کا بھی فائده اٹھانا چاہتے ہيں ،وه انکار نہيں کرتے،
ح ٰتی کہ وه انہيں ذبح بھی کر ديتے ہيں اور چھوٹے بچے انہيں کھينچے پھرتے ہيں۔
َوﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ َو َﻣﺸَ ِﺎر ُب ۭ َاﻓَ َﻼ ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 73
انہيں ان ميں سے اور بھی بہت سے فائدے ہيں ) (١اور پينے کی چيزيں۔ کيا پھر )بھی( يہ شکر
ادا نہيں کريں گے؟
٧٣۔ ١يعنی سواری اور کھانے کے عالوه بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہيں
ً
مثال اون اور بالوں سے کئی چيزيں بنتی ہيں ،ان کی چربی سے تيل حاصل ہوتا ہے اور يہ
باربرداری اور کھيتی باڑی کے کام بھی آتے ہيں۔
َو َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

ﴫ ْو َن ۭ 74
اهلل ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳُ ْﻨ َ ُ
اور وه ﷲ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہيں تاکہ وه مدد کئے جائيں )(١۔
٧٤۔ ١يہ ان کفران نعمت کا اظہار ہے کہ مذکوره نعمتيں ،جن سے يہ فائده اٹھاتے ہيں ،سب ﷲ
کی پيدا کرده ہيں۔ ليکن يہ بجائے اس کے کہ يہ ﷲ کی نعمتوں پر شکر ادا کريں يعنی ان کی
عبادت و اطاعت کريں ،يہ غيروں سے اميديں وابستہ کرتے اور انہيں معبود بناتے ہيں۔
ﴬ ْو َن 75
َﴫ ُ ْﱒ ۙ َو ُ ْﱒ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﺟﻨْ ٌﺪ ُّﻣ ْﺤ َ ُ
َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ﻧ ْ َ
)حاالنکہ( ان ميں ان کی مدد کی طاقت ہی نہيں) ،ليکن( پھر بھی )مشرکين( ان کے لئے حاضر
باش لشکری ہيں )(١
٧٥۔ ١مطلب يہ ہے کہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہيں ،وه ان کی مدد کيا کريں گے؟ وه خود
اپنی مدد کرنے سے قاصر ہيں انہيں کوئی برا کہے ان کی ندامت کرے ،تو يہی ان کی حمايت و
مدافت ميں سرگرم ہوتے ہيں ،نہ کہ خود ان کے وه معبود
ُﴪ ْو َن َو َﻣﺎ ﻳُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن 76
ﻓَ َﻼ َ ْﳛ ُ ﻧﺰ َْﻚ ﻗَ ْﻮﻟُﻬ ُْﻢ ۘ ِاانَّ ﻧ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳ ِ ُّ
پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے ،ہم ان کی پوشيده اور اعالنيہ سب باتوں کو )بخوبی(
جانتے ہيں۔
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َاانَّ َﺧﻠَ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّ ْﻄ َﻔ ٍﺔ ﻓَ ِﺎ َذا ﻫ َُﻮ ﺧ َِﺼ ْ ٌﲓ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 77
کيا انسان کو اتنا بھی معلوم نہيں کہ ہم نے اسے نطفے سے پيدا کيا ہے؟ پھر يکايک وه صريح
جھگﮍالو بن بيٹھا۔
ﱓ َر ِﻣ ْ ٌﲓ 78
َو َ َ
ﴐ َب ﻟَﻨَﺎ َﻣﺜ ًَﻼ َّوﻧ َ ِ َ
ﴘ َﺧﻠْ َﻘ ٗﻪ ۭ ﻗَﺎ َل َﻣ ْﻦ ﻳُّـ ْﺤ ِﻲ اﻟْ ِﻌ َﻈﺎ َم َو ِ َ
اور اس نے ہمارے لئے مثال بيان کی اور اپنی )اصل( پيدائش کو بھول گيا ،کہنے لگا ان کی
گلی سﮍی ہڈيوں کو کون زنده کر سکتا ہے؟
ُﻗ ْﻞ ُ ْﳛﻴِﳱْ َﺎ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْﺸَ َﺎ َﻫﺎ ٓ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة ۭ َوﻫ َُﻮ ﺑ ُ ِّ

ِﲁ َﺧﻠْ ٍﻖ ﻋَ ِﻠ ْ ُـﲓۨ ۙ 79
آپ جواب ديجئے! کہ انہيں وه زنده کرے گا جس نے اول مرتبہ پيدا کيا ہے ) (١جو سب طرح
کی پيدائش کا بخوبی جاننے واال ہے۔
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٧٩۔ ١يعنی جو ﷲ ٰ
تعالی انسان کو ايک حقير نطفے سے پيدا کرتا ہے ،وه دوباره اس کو زنده
کرنے پر قادر نہيں ہے؟ اسکی قدرت احيائے موتی کا ايک واقعہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے کہ
ايک شخص نے مرتے وقت وصيت کی کہ مرنے کے بعد اسے جال کر اس کی آدھی راکھ
سمندر ميں اور آدھی راکھ تيز ہوا والے دن خشکی ميں اڑا دی جائے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ساری راکھ
جمع کرکے اسے زنده فرمايا اور اس سے پوچھا تو نے ايسا کيوں کيا؟ اس نے کہا تيرے خوف
سے۔ چنانچہ ﷲ نے اسے معاف فرما ديا۔
ْﴬ انَ ًرا ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ﺗ ُْﻮ ِﻗﺪُ ْو َن 80
َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﺸَّ َﺠ ِﺮ ْ َاﻻﺧ َ ِ
وہی جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پيدا کر دی جس سے تم يکايک آگ سلگاتے ہو
)(١۔
٨٠۔ ١کہتے ہيں عرب ميں دو درخت ہيں مرخ اور عفار۔ ان کی دو لکﮍياں آپس ميں رگﮍی
جائيں تو آگ پيدا ہوتی ہے ،سبز درخت سے آگ پيدا کرنے کے حوالے سے اس طرف اشاره
مقصود ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِﺑ ٰﻘ ِﺪ ٍر ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َّ ْﳜﻠُ َﻖ ِﻣﺜْﻠَﻬ ُْﻢ ڲ ﺑ َ ٰﲆ ۤ َوﻫ َُﻮ اﻟْﺨَـ ٰﻠ ّ ُﻖ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُـﲓ 81
َا َوﻟَﻴ َْﺲ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے کيا وه ہم جيسوں ) (١کے پيدا کرنے پر قادر نہيں،
بيشک قادر ہے۔ اور وہی پيدا کرنے واال دانا )بينا( ہے۔
٨١۔ ١يعنی انسانوں جيسے مطلب انسانوں کا دوباره پيدا کرنا جس طرح انہيں پہلی مرتبہ پيدا
کيا ،آسمان و زمين کی پيدائش سے انسانوں کو دوباره پيدا کرنے پر استدالل ہے۔ جس طرح
اس( )اَ َولَ ْم يَ َروْ ا اَ ﱠن ٰ ّ
ت َو ْاالَ
دوسرے مقام پر فرمايا )لَخَ ْل ُ
ق
ﷲَ الﱠ ِذيْ َخلَ َ
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ق النﱠ ٓ ِ
رض اَ ْکبَ ُر ِم ْن خ َْل ِ
ِ
ٓ
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ض َولَ ْم يَ ْع َي بِخ َْلقِ ِھ ﱠن بِق ِد ٍر عَلي اَ ْن يﱡـحْ ِيۦ ْال َموْ ٰتى ۭ◌ بَلي اِنﱠهٗ عَلي ُك ﱢل َش ْي ٍء قَ ِد ْيرٌ( 46۔
ت َو ْاالَرْ َ
السﱠمٰ ٰو ِ
االحقاف ' (33:آسمان و زمين کی پيدائش )لوگوں کے نزديک( انسانوں کی پيدائش سے زياده
مشکل کام ہے '۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْﻣ ُﺮ ٗﻩٓ ِا َذا ٓ َا َرا َد ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ َا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ َل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن  82
وه جب کبھی کسی چيز کا اراده کرتا ہے اسے اتنا فرما دينا )کافی ہے( کہ ہو جا ،تو وه اسی
وقت ہو جاتی ہے۔ )(١
) (١يعنی اس کی شان تو يہ ہے پھر اس کے ليے سب انسانوں کا زنده کر دينا کون سا مشکل
معاملہ ہے؟
ﻓَ ُﺴـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َّ ِاذل ْي ِﺑ َﻴ ِﺪﻩٖ َﻣﻠَ ُﻜ ْﻮ ُت ُ ِ ّ

ﳾ ٍء َّوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن ۧ 83
ﰻ َْ
پس پاک ہے وه ﷲ جس کے ہاتھ ميں ہرچيز کی بادشاہت ہے اور ) (١جس کی طرف تم سب
لوٹائے جاؤ گے )(١۔
) (١يعنی يہ نہيں ہوگا کہ مٹی ميں رل مل کر مبالغے کا صيغہ قرار ديتے ہيں۔ )فتح القدير( يعنی
ملکوت ملک کا مبالغہ ہے۔
٨٣۔ ١يعنی يہ نہيں ہوگا کہ مٹی ميں رل مل کر تمہارا وجود ہميشہ کے لئے ختم ہو جائے نہيں
بلکہ اسے دوباره وجود عطا کيا جائے گا۔ يہ بھی نہيں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس
پناه طلب کر لو۔ تمہيں ہر حال ﷲ ہی کی بارگاه ميں حاضر ہونا ہوگا ،جہاں وه عملوں کے مطابق
اچھی يا بری جزا دے گا۔

Page 1012 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

سورة الصافات
)سورة الصافات ۔ سوره نمبر  ٣٧۔ تعداد آيات (١٨٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟﺼ ٰـ ۗ ٰﻔّ ِﺖ َﺻﻔًّﺎ ۙ Ǻ

َو ّ
قسم صف باندھنے والے )فرشتوں( کی۔
ﻓَ ٰ ّﺎﻟﺰﺟِ ٰﺮ ِت َز ْﺟ ًﺮا ۙ Ą

پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی۔
ﻓَﺎﻟ ٰﺘّ ِﻠ ٰﻴ ِﺖ ِذ ْﻛ ًﺮا ۙ Ǽ

پھر ذکر ﷲ کی تالوت کرنے والوں کی۔
ِا َّن ِا ٰﻟﻬ ُ َْﲂ ﻟ َ َﻮا ِﺣ ٌﺪ ۭ Ć

يقينا ً تم سب کا معبود ايک ہی ہے )(١۔
٤۔ ١فرشتوں کی صفات ہيں۔ آسمانوں پر ﷲ کی عبادت کے لئے صف باندھنے والے ،يا ﷲ کے
حکم کے انتظار ميں صف بستہ ،وعظ و نصيحت کے ذريعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے يا
بادلوں کو جہاں ﷲ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے ﷲ کے ذکر يا قرآن کی تالوت
کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر ﷲ ٰ
تعالی نے مضموں ميں يہ فرمايا ہے کہ تمام انسانوں
کا معبود ايک ہی ہے۔ متعدد نہيں جيسا کہ مشرکين بنائے ہوئے ہيں۔ عرف عام ميں قسم تاکيد اور
شک دور کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے ،ﷲ ٰ
تعالی نے يہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے
لئے کھائی ہے جو مشرکين اسکی واحدنيت و الوہيت کے بارے ميں پھالتے ہيں۔ عالوه ازيں
ہرچيز کی مخلوق اور مملوک ہے ،اس لئے وه جس چيز کو بھی گواه بنا کر اس کی قسم کھائے،
اس کے لئے جائز ہے۔ ليکن انسانوں کے لئے ﷲ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز
اور حرام ہے۔ کيونکہ قسم ميں جس کی قسم کھائی جاتی ہے ،اسے گواه بنانا مقصود ہوتا ہے۔
اور گواه ﷲ کے سوا کوئی نہيں بن سکتا ،کہ عالم الغيب صرف وہی ہے ،اس کے سوا کوئی
عالم الغيب نہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ َو َر ُّب اﻟْ َﻤﺸَ ﺎ ِر ِق Ĉۭ
َر ُّب َّ
آسمانوں اور زمين اور ان کے درميان کی تمام چيزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﺑ ِﺰﻳْﻨَ ِۨﺔ ْاﻟ َﻜ َـﻮا ِﻛ ِﺐ ۙ Č

ِاانَّ َزﻳَّﻨَّﺎ َّ
ہم نے آسمان دنيا کو ستاروں کی زينت سے آراستہ کيا۔
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َو ِﺣ ْﻔ ًﻈﺎ ِ ّﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﺷـ ْﻴ ٰﻄ ٍﻦ َّﻣ ِﺎر ٍد ۚ Ċ

اور حفاظت کی سرکش شيطان سے )(١۔
٧۔ ١يعنی آسمان دنيا پر ،زينت کے عالوه ،ستاروں کا دوسرا مقصد يہ ہے کہ سرکش شياطين
سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شيطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لئے جاتے ہيں تو ستارے ان پر
ٹوٹ گرتے ہيں جس سے بالعموم شيطان جل جاتے ہيں۔ جيسا کہ اگلی آيات اور احاديث سے
واضح ہے۔ ستاروں کا ايک تيسرا مقصد رات کی تاريکيوں ميں رہنمائی بھی ہے۔ جيسا کہ قرآن
ميں دوسرے مقام پر بيان فرمايا گيا ہے۔ ان مقاصد سہ گانہ کے عالوه ستاروں کا اور کوئی
مقصد بيان نہيں کيا گيا ہے۔
َﻻ ﻳ ََّﺴ َّﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِا َﱃ اﻟْ َﻤ َ ِﻼ ْ َاﻻ ْﻋ ٰﲇ َوﻳُ ْﻘ َﺬﻓُ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َﺟﺎ ِﻧ ٍﺐ Ďڰ
عالم باال کے فرشتوں )کی باتوں( کو سننے کے لئے وه کان بھی نہيں لگا سکتے ،بلکہ ہر طرف
سے وه مارے جاتے ہيں۔
ُد ُﺣ ْﻮ ًرا َّوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َّو ِاﺻ ٌﺐ Ḍۙ
بھگانے کے لئے اور ان کے لئے دائمی عذاب ہے۔
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺧ َِﻄ َﻒ اﻟْﺨ ْ
َــﻄ َﻔ َﺔ ﻓَ َﺎﺗْـ َﺒ َﻌ ٗﻪ ِﺷﻬَﺎبٌ َاث ِﻗ ٌﺐ 10
مگر جو کوئی ايک آدھ بات اچک لے بھاگے تو)فورا ہی( اس کے پيچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ
جاتا ہے۔
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻔﳤِ ِ ْﻢ َا ُ ْﱒ َاﺷَ ﺪُّ َﺧﻠْﻘًﺎ َا ْم َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ۭ ِاانَّ َﺧﻠَ ْﻘﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ َّﻻ ِز ٍب 11
ان کفروں سے پوچھو تو کہ آيا ان کا پيدا کرنا زياده دشوار ہے يا )ان کا( جنہيں ہم نے ان کے
عالوه پيدا کيا ہے؟ ) (١ہم نے )انسانوں( کو ليسدار مٹی سے پيدا کيا ہے؟ )(٢۔
١١۔ ١يعنی ہم نے جو زمين مالئکہ اور آسمان جيسی چيزيں بنائی ہيں جو اپنے حجم اور وسعت
کے لحاظ سے نہايت انوکھی ہيں۔ کيا ان لوگوں کی پيدائش اور دوباره زنده کرنا ،ان چيزوں کی
تخليق سے زياده سخت اور مشکل ہے؟ يقينا نہيں۔
١١۔ ٢يعنی ان کے باپ آدم عليہ السالم کو تو ہم نے مٹی سے پيدا کيا ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہ
انسان آخرت کی زندگی کو اتنا بعيد کيوں سمجھتے ہيں درآں حاليکہ ان کی پيدائش ايک نہايت
ہی حقير اور کمزور چيز سے ہوئی ہے۔ جبکہ خلقت ميں ان سے زياده قوی ،عظيم اور کامل و
اتم چيزوں کی پيدائش کا ان کو انکار نہيں۔ )فتح القدير(

ﺑ َ ْﻞ َ ِﲺ ْﺒ َﺖ َوﻳ َْﺴﺨ َُﺮ ْو َن ۠ 12
بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور يہ مسخرا پن کر رہے ہيں )(١۔
١٢۔ ١يعنی آپ کو تو منکرين آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ
وضاحت کے اتنے واضح دالئل کے باوجود وه اسے مان کر نہيں دے رہے اور وه آپ کے
دعوائے قيامت کا مذاق اڑا رہے ہيں کہ يہ کيوں کر ممکن ہے؟

َوِا َذا ُذ ِﻛّ ُﺮ ْوا َﻻ ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْو َن ۠ 13
اور جب انہيں نصيحت کی جاتی ہے يہ نہيں مانتے۔
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َوِا َذا َر َا ْوا ٰاﻳ َ ًﺔ ﻳ َّْﺴﺘ َ ْﺴ ِﺨ ُﺮ ْو َن ۠ 14
اور جب کسی معجزے کو ديکھتے ہيں تو مذاق اڑاتے ہيں۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ِﲮ ٌْﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 15ښ
اور کہتے ہيں کہ يہ تو بالکل کھلم کھال جادو ہی ہے )(١
١٥۔ ١يعنی يہ ان کا شيوه ہے کہ نصيحت قبول نہيں کرتے اور کوئی واضح دليل يا معجزه پيش
کيا جائے تو مذاق کرتے اور انہيں جادو باور کراتے ہيں۔
َء ِا َذا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ًااب َّو ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َء ِاانَّ ﻟ َ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن ۙ 16

کيا جب ہم مر جائيں گے خاک اور ہڈی ہوجائيں گے پھر کيا )سچ مچ( ہم اٹھائے جائيں گے؟

َا َو ٰا َابۗ ُؤانَ ْ َاﻻ َّوﻟُ ْﻮ َن ۭ 17
کيا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟

ُﻗ ْﻞ ﻧ َ َﻌ ْﻢ َو َاﻧ ُ ْْﱲ دَا ِﺧ ُﺮ ْو َن ۚ 18
آپ جواب ديجئے کہ ہاں ہاں اور تم ذليل )بھی( )(١۔
ٰ
َ
َ
١٨۔ ١جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمايا ) َو ُكلﱞ اتوْ هُ د ِخ ِر ْينَ ( 27۔ النمل' (87:سب اس کی
بارگاه ميں ذليل ہو کر آئيں گے
ﱓ َز ْﺟ َﺮ ٌة َّوا ِﺣﺪَ ٌة ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن 19
ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ِ َ
وه تو صرف ايک روز کی جھﮍکی ہے ) (١کہ يکايک يہ ديکھنے لگيں گے )(٢۔
١٩۔ ١يعنی وه ﷲ کے ايک ہی حکم اور اسرافيل عليہ السالم کی ايک ہی پھونک )نفخہ ثانيہ(
سے قبروں سے زنده ہو کر نکل کھﮍے ہونگے۔
١٩۔ ٢يعنی ان کے سامنے قيامت کے ہولناک مناظر اور ميدان محشر کی سختياں ہوں گی جنہيں
وه ديکھيں گے ،نفخے يا چيخ کو زجره )ڈانٹ( سے تعبير کيا ،کيونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی
ہے
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ َﻮﻳْﻠَﻨَﺎ ٰﮬ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ 20
اور کہيں گے کہ ہائے ہماری خرابی يہی جزا )سزا( کا دن ہے۔

ٰﮬ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْﻔ َْﺼﻞِ َّ ِاذل ْي ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ۧ 21
يہی فيصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹالتے ہو )(١
٢١۔ ١فرشتے اور اہل ايمان کہيں گے کہ يہ وہی فيصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہيں تھے۔ يہ
بھی ممکن ہے کہ آپس ميں ايک دوسرے کو کہيں گے۔
ﴩوا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َو َا َزْو َ ُ

اهج ْﻢ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ۙ 22
ُا ْﺣ ُ ُ
ظالموں کو ) (١اور ان کے ہمراہيوں کو ) (٢اور )جن( جن کی وه ﷲ کے عالوه پرستش کرتے
تھے )(٥۔
٢٢۔ ١يعنی جنہوں نے کفر و شرک اور معاصی کا ارتکاب کيا۔ يہ ﷲ کی طرف سے حکم ہوگا۔
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٢٢۔ ٢اس سے مراد کفر و شرک اور تکذيب رسل کے ساتھ يا بعض کے نزديک جنات و
شياطين ہيں۔ اور بعض کہتے ہيں کہ وه بيوياں ہيں جو کفر و شرک ميں ان کی ہمنوا تھيں۔
٢٢۔ ٣وه مورتياں ہوں يا ﷲ کے نيک بندے ،سب کو ان کی تذليل کے لئے جمع کيا جائيے گا۔
تاہم نيک لوگوں کو ﷲ جہنم سے دور ہی رکھے گا ،اور دوسرے معبودوں کو ان کے ساتھ جہنم
ميں ڈال ديا جائے گا۔ تاہم وه ديکھ ليں کہ يہ کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر نہيں ہيں۔
ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴏ ِاط اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 23
اهلل ﻓَﺎﻫْﺪُ ْو ُ ْﱒ ِا ٰﱃ ِ َ
)ان سب کو( جمع کرکے انہيں دوزخ کی راه دکھا دو۔

َو ِﻗ ُﻔ ْﻮ ُ ْﱒ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َّﻣ ْﺴـُٔ ْـﻮﻟُ ْﻮ َن ۙ 24
اور انہيں ٹھہرا لو (١) ،اس لئے کہ ان سے ضروری سوال کيئے جانے والے ہيں۔
٢٤۔ ١يہ حکم جہنم ميں لے جانے سے قبل ہوگا ،کيونکہ حساب کے بعد ہی جہنم ميں جائيں گے۔
ﺎﴏ ْو َن 25
َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗَﻨَ َ ُ
تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ )اس وقت( تم ايک دوسروں کی مدد نہيں کرتے۔
ﺑ َ ْﻞ ُ ُﱒ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻣ ُْﺴﺘ َ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 26
بلکہ وه )سب کے سب( آج فرمانبردار بن گئے۔
َو َا ْﻗ َﺒ َﻞ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻳَّﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن  27
وه ايک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگيں گے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ اتَ ْ ﺗ ُْﻮﻧَﻨَﺎ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ 28
کہيں گے کہ تم ہمارے پاس ہماری دائيں طرف سے آتے تھے )(١
٢٨۔ ١اس کا مطلب ہے کہ دين اور حق کے نام سے آتے تھے يعنی باور کراتے تھے کہ يہی
اصل دين اور حق ہے اور بعض کے نزديک مطلب ہے ،ہر طرف سے آتے تھے جس طرح
شيطان نے کہا ميں ان کے آگے ،پيچھے سے ،ان کے دائيں بائيں سے ہر طرف سے ان کے
پاس آؤں گا اور انہيں گمراه کروں گا )ثُ ﱠم َ ٰالتِيَنﱠھُ ْم ﱢم ْن ۢ◌ بَي ِْن اَ ْي ِد ْي ِھ ْم َو ِم ْن خ َْلفِ ِھ ْم َوع َْن اَ ْي َمانِ ِھ ْم َوع َْن
َش َما ۗ◌ ِٕٮلِ ِھ ْم ۭ◌ َو َال ت َِج ُد اَ ْكثَ َرھُ ْم ٰش ِك ِر ْينَ ( 7۔ االعراف(17:

ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْﻞ ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۚ 29
وه جواب ديں گے کہ نہيں بلکہ تم ہی ايماندار نہ تھے )(١
٢٩۔ ١ليڈر کہيں گے کہ ايمان تم اپنی مرضی سے نہيں الئے اور آج ذمہ دار ہميں ٹھہرا رہے
ہو؟
َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ۚ ﺑ َ ْﻞ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰﻃ ِﻐ ْ َﲔ 30
اور کچھ ہمارا زور تو تھا )ہی( نہيں ،بلکہ تم )خود( سرکش لوگ تھے )(١
٣٠۔ ١تابعين اور متبوعين کی يہ باہمی تکرار قرآن کريم ميں کئی جگہ بيان کی گئی ہے۔ ان کی
ايک دوسرے کو يہ مالمت عرصہ قيامت )ميدان محشر( ميں ہوگی اور جہنم ميں جانے کے بعد
جہنم کے اندر بھی مالحظہ ہو
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ــﻖ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻗَ ْﻮ ُل َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ٓ ڰ ِاانَّ َ َذلاۗﯨ ُﻘ ْﻮ َن 31
ﻓَ َﺤ َّ
ِٕ
اب تو ہم )سب( پر ہمارے رب کی بات ثابت ہوچکی کہ ہم )عذاب( چکھنے والے ہيں۔
ﻓَ َﺎ ْﻏ َﻮﻳْ ٰﻨ ُ ْﲂ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻏ ِﻮ ْﻳ َﻦ 32
پس ہم نے تمہيں گمراه کيا ہم خود گمراه ہی تھے۔ )(١
٣٢۔ ١يعنی جس بات کی پہلے انہيں نفی کی ،کہ ہمارا تم پر کونسا زور تھا کہ تمہيں گمراه
کرتے۔ اب اس کا يہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہيں گمراه کيا تھا۔ ليکن يہ اعتراف اس
تنبيہ کے ساتھ کيا کہ ہميں اس ضمن ميں مورد طعن مت بناؤ ،اس لئے کہ ہم خود بھی گمراه ہی
تھے ،ہم نے تمہيں بھی اپنے جيسا ہی بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راه اپنا لی۔ جس
طرح شيطان بھی اس روز کہے گا
ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ُﻣ ْﺸ َ ِﱰ ُﻛ ْﻮ َن 33
ِٕ
سو اب آج کے دن )سب کے سب( عذاب ميں شريک ہيں )(١
٣٣۔ ١اس لئے کہ ان کا جرم بھی مشترکہ ہے مشرک اور شر و فساد ان سب کا وطيره تھا۔
ِاانَّ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ ِابﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 34
ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہيں )(١
٣٤۔ ١يعنی ہر قسم کے گناه گاروں کے ساتھ ہمارا يہی معاملہ ہے اور اب وه سب ہمارا عذاب
بھگتيں گے

اهلل ۙ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِﱪ ُْو َن ۙ 35
ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮٓا ِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
يہ وه )لوگ( ہيں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں تو يہ سرکشی
کرتے تھے )(١
٣٥۔ ١يعنی دنيا ميں ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے يہ کلمہ پﮍھ کر شرک سے
توبہ کرلی ہے ،تم بھی يہ پﮍھ لو ،تاکہ تم دنيا ميں بھی مسلمانوں کے قہر و غضب سے بچ جاؤ
اور آخرت ميں بھی عذاب ٰالہی سے تمہيں دو چار نہ ہونا پﮍے ،تو تکبر کرتے اور انکار
کرتے۔

َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َاﯨﻨَّﺎ ﻟ َ َﺘ ِﺎر ُﻛ ْﻮٓا ٰا ِﻟـﻬَ ِﺘﻨَﺎ ِﻟﺸَ ﺎ ِﻋ ٍﺮ َّﻣ ْﺠـ ُﻨ ْﻮ ٍن ۭ 36
ِٕ
اور کہتے تھے کہ کيا ہم اپنے معبودوں کو ايک ديوانے شاعر کی بات پر چھوڑ ديں )(١۔
٣٦۔ ١يعنی انہوں نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت
کو جنون )ديوانگی( اور قرآن کو شعر سے تعبير کيا اور کہا کہ ايک ديوانے کی ديوانگی پر ہم
اپنے معبودوں کو کيوں چھوڑيں؟ حاالنکہ يہ ديوانگی نہيں ،دانائی تھی ،شاعری نہيں ،حقيقت
تھی اور اس دعوت کو اپنانے ميں ان کی ہالکت نہيں ،نجات تھی۔
ــﻖ َو َﺻﺪَّ َق اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ 37
ﺑ َ ْﻞ َﺟﺎۗ َء ِابﻟْ َﺤ ّ ِ
)نہيں نہيں( بلکہ )نبی( تو حق )سچا دين( الئے ہيں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہيں )(١
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٣٧۔ ١يعنی تم ہمارے پيغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو ،جب کہ واقع يہ ہے وه جو کچھ اليا
اور پيش کر رہا ہے وه سچ ہے اور وہی چيز ہے جو اس سے قبل تمام انبياء پيش کرتے رہے
ہيں۔ کيا يہ کام کسی ديوانے کا يا شاعر کے تخيالت کا نتيجہ ہوسکتا ہے۔

ـﲓ ۚ 38
ِاﻧَّ ُ ْﲂ َ َذلاۗﯨِٕ ُﻘﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ْ َاﻻ ِﻟ ْ ِ
يقينا ً تم دردناک عذاب )کا مزه( چکھنے والے ہو۔

َو َﻣﺎ ُ ْﲡ َﺰ ْو َن ِا َّﻻ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۙ 39
تمہيں اسکا بدلہ ديا جائے گا جو تم کرتے تھے )(١۔
٣٩۔ ١يہ جہنميوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وه کھﮍے ايک دوسرے سے پوچھ رہے ہونگے
اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ يہ ظلم نہيں ہے بلکہ عين عدل ہے کيونکہ يہ سب
تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے۔
ِا َّﻻ ِﻋ َﺒﺎ َد ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ 40
مگر ﷲ ٰ
تعالی کے خالص برگزيده بندے )(١۔
٤٠۔ ١يعنی عذاب سے محفوظ ہونگيں ،ان کی کوتاہيوں سے بھی درگزر کر ديا جائے گا ،اگر
کچھ ہونگی اور ايک ايک نيکی کا اجر کئی کئی گنا ديا جائے گا۔

ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ِر ْز ٌق َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٌم ۙ 41
ِٕ
انہيں کے لئے مقرره روزی ہے۔

ﻓَ َﻮا ِﻛ ُﻪ ۚ َو ُ ْﱒ ُّﻣ ْﻜ َـﺮ ُﻣ ْﻮ َن ۙ 42
)ہر طرح( کے ميوے ،اور باعزت و اکرام ہونگے۔
ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ ۙ 43

نعمتوں والی جنتوں ميں۔
ﴎ ٍر ُّﻣﺘَـ ٰﻘ ِﺒ ِﻠ ْ َﲔ 44
ﻋَ ٰﲇ ُ ُ
تختوں پر ايک دوسرے کے سامنے )بيٹھے( ہوں گے۔

ﻳُ َـﻄ ُﺎف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑ َ ِْﲀ ٍس ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ ِﻌ ْ ٍﲔ ۙ 45
جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا )(١
٤٥۔َ ١کاْسً شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہيں َم ِعيْن کے معنی ہيں،
جاری چشمہ۔ مطلب يہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح ،جنت ميں شراب ہر وقت ميسر ہوگی۔
ﻠﴩﺑ ْ َِﲔ 46ښ
ﺑ َ ْﻴﻀَ ﺎۗ َء َ َّذل ٍة ِﻟ ّ ٰ ّ ِ
جو صاف شفاف اور پينے ميں لذيذ ہوگی )(١
٤٦۔ ١دنيا ميں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے ،جنت ميں وه جيسے لذيذ ہوگی خوش رنگ
بھی ہوگی۔
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َﻻ ِﻓﳱْ َﺎ ﻏَ ْﻮ ٌل َّو َﻻ ُ ْﱒ َﻋﳯْ َﺎ ﻳُ ْ َﲋﻓُ ْﻮ َن 47
نہ اس سے درد ہوگا اور نہ اسکے پينے سے بہکيں گے )(١
ﴫ ُت َّ
اﻟﻄ ْﺮ ِف ِﻋ ْ ٌﲔ ۙ 48

َو ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ ٰﻗ ِ ٰ
اور ان کے پاس نيچی نظروں ،بﮍی بﮍی آنکھوں والی )حوريں( ہونگی )(١
٤٨۔ ١بﮍی اور موٹی آنکھيں حسن کی عالمت ہے يعنی حسين آنکھيں ہونگی۔
َﰷَﳖَّ ُ َّﻦ ﺑ َ ْﻴ ٌﺾ َّﻣ ْﻜﻨُ ْﻮ ٌن 49
ايسی جيسے چھپائے ہوئے انڈے )(١
٤٩۔ ١يعنی شتر مرغ اپنے پروں کے نيچے چھپائے ہوئے ہوں ،جس کی وجہ سے وه ہوا اور
گردو غبار سے محفوظ ہوں گے۔
ﻓَ َﺎ ْﻗ َﺒ َﻞ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻳَّﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن 50
جنتی( ايک دوسرے کی طرف رخ کرکے پوچھيں گے )(١۔
٥٠۔ ١جنتی ،جنت ميں ايک دوسرے کے ساتھ بيٹھے ہوئے دنيا کے واقعات ياد کريں گے اور
ايک دوسرے کو سنائيں گے۔

ﻗَﺎ َل ﻗَﺎۗﯨ ٌﻞ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ِا ِ ّ ْﱏ َﰷ َن ِ ْﱄ ﻗَ ِﺮْﻳ ٌﻦ ۙ 51
ِٕ
ان ميں سے ايک کہنے واال کہے گا کہ ميرا ايک ساتھی تھا
ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ ُل َاﯨﻨَّ َﻚ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﺼ ِّﺪ ِﻗ ْ َﲔ 52
ِٕ
جو )مجھ سے( کہا کرتا تھا کيا تو )قيامت کے آنے کا( يقين کرنے والوں سے ہے؟ )(١
٥٢۔ ١يعنی يہ بات وه مذاق کے طور پر کہا کرتا تھا ،مقصد اس کا يہ تھا يہ تو نہ ممکن ہے کيا
ايسی ناممکن الواقع بات پر تو يقين رکھتا ہے؟
َء ِا َذا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ًااب َّو ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َء ِاانَّ ﻟ َ َﻤ ِﺪﻳْ ُﻨ ْﻮ َن 53
کيا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہوجائيں گے کيا اسوقت ہم جزا ديئے جانے والے ہيں؟ )(١
٥٣۔ ١يعنی ہميں زنده کرکے ہمارا حساب ليا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جزا دی جائے
گی؟
ﻗَﺎ َل ﻫ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ َّﻄ ِﻠ ُﻌ ْﻮ َن 54
کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر ديکھ لو؟ )(١
٥٤۔ ١يعنی وه جنتی اپنے جنت سے ساتھيوں سے کہے گا کيا تم پسند کرتے ہو کہ ذرا جہنم ميں
جھانک کر ديکھيں ،شايد مجھے يہ باتيں کہنے واال وہاں نظر آجائے تو تمہيں بتالؤں کہ يہ
شخص تھا جو باتيں کرتا تھا۔
ﻓَ َّﺎﻃﻠَ َﻊ ﻓَ َﺮٰا ُﻩ ِ ْﰲ َﺳ َﻮا ۗ ِء اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 55
جھانکتے ہی اسے بيچوں بيچ جہنم ميں )جلتا ہوا( ديکھے گا۔

ﻗَﺎ َل اتَ ٰ ّ ِهلل ِا ْن ِﻛﺪْ َّت ﻟَ ُ ْﱰ ِد ْﻳ ِﻦ ۙ 56
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کہے گا وﷲ! قريب تھا کہ مجھے )بھی( برباد کردے۔
ﴬْﻳ َﻦ 57
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ِﻧ ْﻌ َﻤ ُﺔ َر ِ ّ ْﰊ ﻟَ ُﻜﻨْ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺤ َ ِ
اگر ميرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ميں بھی دوزخ ميں حاضر کئے جانے والوں ميں ہوتا )(١
٥٧۔ ١يعنی جھانکنے پر اسے جہنم کے وسط ميں وه شخص نظر آجائے گا اور اسے يہ جنتی
کہے گا کہ مجھے بھی تو گمراه کر کے ہالکت ميں ڈالنے لگا تھا ،يہ تو مجھ پر ﷲ کا احسان
ہوا ،ورنہ آج ميں تيرے ساتھ جہنم ميں ہوتا۔

َاﻓَ َﻤﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﻤ ِ ّﻴ ِﺘ ْ َﲔ ۙ 58
کيا )يہ صحيح ہے( ہم مرنے والے ہی نہيں؟ )(١
٥٨۔ ١جہنميوں کا حشر ديکھ کر جنتی کے دل ميں رشک کا جذبہ مذيد بيدار ہو جائے گا اور
کہے گا کہ ہميں جو جنت کی زندگی اور اس کی نعمتيں ملی ہيں کيا يہ دائمی نہيں؟ اب ہميں
موت آنے والی نہيں؟ جنتی ہميشہ جنت ميں رہيں گے اور جہنمی ہميشہ جہنم ميں رہيں گے ،نہ
انہيں موت آئے گی کہ جہنم کے عذاب سے چھوٹ جائيں ،اور نہ ہميں کہ جنت کی نعمتوں سے
محروم ہوجائيں۔ جس طرح حديث ميں آتا ہے کہ موت کو ايک مينڈھے کی شکل ميں دوزخ اور
جنت کے درميان ال کر ذبح کر ديا جائے گا کہ اب موت کسی کو نہيں آئے گی۔
ِا َّﻻ َﻣ ْﻮﺗَﺘَﻨَﺎ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ ُﻤ َﻌ َّﺬﺑ ْ َِﲔ 59
بجز پہلی ايک موت کے (١) ،اور ہم نہ عذاب کيے جانے والے ہيں۔
٥٩۔ ١جو دنيا ميں آچکی۔ اب ہمارے لئے موت ہے نہ عذاب۔
ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ 60
پھر تو )ظاہر بات ہے کہ( يہ بﮍی کاميابی ہے )(١
٦٠۔ ١اس لئے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پا جانے سے بﮍھ کر
اور کيا کاميابی ہوگی۔
ِﻟـ ِﻤﺜْﻞِ ٰﮬ َﺬا ﻓَﻠْ َﻴ ْﻌ َﻤﻞِ اﻟْ ٰﻌ ِﻤﻠُ ْﻮ َن 61
ايسی )کاميابی( کے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہيے )(١۔
٦١۔ ١يعنی اس جيسی نعمت اور اس جيسے فضل عظيم ہی کے لئے محنت کرنے والوں کو
محنت کرنی چاہئے ،اس لئے کہ يہی سب نفع بخش تجارت ہے۔ نہ کہ دنيا کے لئے جو عارضی
ہے ،اور خسارے کا سودا ہے۔
َا ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ ﻧ ُّ ُﺰ ًﻻ َا ْم َﴭ ََﺮ ُة َّاﻟﺰﻗُّ ْﻮ ِم 62
کيا يہ مہمانی اچھی ہے يا )زقوم( کا درخت )(١
٦٢۔َ ١ز قوْ م تَ َز ْقم سے نکال ہے ،جس کے معنی بدبودار اور کريہ چيز کے نکلنے کے ہيں۔ اس
درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے کے لئے سخت ناگوار ہوگا۔
ِاانَّ َﺟ َﻌﻠْﳯٰ َﺎ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ِﻟ ّ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 63
جسے ہم نے ظالموں کے لئے سخت آزمائش بنا رکھا ہے )(١
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٦٣۔ ١آزمائش اس لئے کہ اس کا پھل کھانا بجائے خود ايک بہت بﮍی آزمائش ہے۔ بعض نے
اسے اس اعتبار سے آزمائش کہا کہ اس کے وجود کا انہوں نے انکار کيا کہ جہنم ميں جب ہر
طرف آگ ہی آگ ہوگی تو وہاں درخت کس طرح موجود ره سکتا ہے؟ يہاں ظالمين سے مراد
اہل جہنم ہيں جن پر جہنم واجب ہوگی۔
ِاﳖَّ َﺎ َﴭ ََــﺮ ٌة َ ْﲣ ُﺮ ُج ِ ْ ٓﰲ َا ْﺻﻞِ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ ۙ 64

بيشک وه درخت جہنم کی جﮍ ميں سے نکلتا ہے )(١
٦٤۔ ١يعنی اس کی جﮍ جہنم کی گہرائی ميں ہوگی البتہ اس کی شاخيں ہر طرف پھيلی ہوں گی۔

َﻃﻠْ ُﻌﻬَﺎ َﰷَﻧ َّ ٗﻪ ُر ُء ْو ُس اﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ ِﲔ ۙ 65
جسکے خوشے شيطانوں کے سروں جيسے ہوتے ہيں )(١۔
٦٥۔ ١اسے قباحت ميں شيطانوں کے سروں سے تشبيہ دی ،جس طرح اچھی چيز کے بارے ميں
کہتے ہيں گويا کہ وه فرشتہ ہے۔

ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ َﻻ ِ ُٰﳇ ْﻮ َن ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ َﻤﺎ ِﻟـــــُٔ ْﻮ َن ِﻣﳯْ َﺎ اﻟْ ُﺒ ُﻄ ْﻮ َن ۭ 66
)جہنمی( اسی درخت ميں سے کھائيں گے اور اسی سے پيٹ بھريں گے )(١۔
٦٦۔ ١يہ انہيں نہايت کراہت سے کھانا پﮍے گا جس سے ظاہر بات ہے پيٹ بوجھل ہی ہونگے۔

ُ َّﰒ ِا َّن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻟَﺸَ ْﻮ ًاب ِ ّﻣ ْﻦ َ ِﲪ ْ ٍﲓ ۚ 67
پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پاليا جائيگا )(١
٦٧۔ ١يعنی کھانے کے بعد انہيں پانی کی طلب ہوگی تو کھولتا ہوا پانی انہيں ديا جائے گا ،جس
کے پينے سے ان کی انتﮍياں کٹ جائيں گی ) َمثَ ُل ْال َجنﱠ ِة الﱠتِ ْي ُو ِع َد ْال ُمتﱠقُوْ نَ ۭ◌ فِ ْيھَآ اَ ْن ٰھ ٌر ﱢم ْن ﱠما ۗ◌ ٍء
صفًّى
َغي ِْر ٰا ِس ٍن ۚ◌ َواَ ْن ٰھ ٌر ﱢم ْن لﱠبَ ٍن لﱠ ْم يَتَ َغيﱠرْ طَ ْع ُمهٗ ۚ◌ َواَ ْن ٰھ ٌر ﱢم ْن َخ ْم ٍر لﱠ ﱠذ ٍة لﱢل ٰ ّش ِربِ ْينَ ڬ َواَ ْن ٰھ ٌر ﱢم ْن َع َس ٍل ﱡم َ
ار َو ُسقُوْ ا َما ۗ◌ ًء َح ِم ْي ًما فَقَطﱠ َع
ۭ◌ َولَھُ ْم فِ ْيھَا ِم ْن ُكلﱢ الثﱠ َم ٰر ِ
ت َو َم ْغفِ َرةٌ ﱢم ْن ﱠربﱢ ِھ ْم ۭ◌ َك َم ْن ھُ َو خَالِ ٌد فِي النﱠ ِ
اَ ْم َعا ۗ◌ َءھُ ْم( 47۔ محمد(15:
ُ َّﰒ ِا َّن َﻣ ْﺮﺟِ َﻌﻬ ُْﻢ َ ۟ﻻ ِا َﱃ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 68
پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی بھﮍکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگا )(١۔
٦٨۔ ١يعنی زقوم کے کھانے اور گرم پانی کے پينے کے بعد انہيں دوباره جہنم ميں پھينک ديا
جائے گا۔

ِاﳖَّ ُ ْﻢ َاﻟْ َﻔ ْﻮا ٰا َابۗ َء ُ ْﱒ ﺿَ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ ۙ 69
يقين مانو ! کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکايا ہوا پايا۔
ﻓَﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا ٰﺛ ِﺮ ِ ْﱒ ﳞُ ْ َﺮﻋ ُْﻮ َن 70
يہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے رہے )(١
٧٠۔ ١يہ جہنم کی مذکوره سزاؤں کی علت ہے کہ اپنے باپ دادوں کی گمراہی پانے کے باوجود
يہ انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور دليل و حجت کے مقابلے ميں تقليد کو اپنائے رکھا۔

َوﻟَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ اَ ْﻛ َ ُﱶ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۙ 71
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ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہيں )(١
٧١۔ ١يعنی يہی گمراه نہيں ہوئے ،ان سے پہلے لوگ بھی اکثر گمراہی پانے کے باوجود يہ انہی
کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ُّﻣﻨْ ِﺬ ِرْﻳ َﻦ 72
جن ميں ہم نے ڈرانے والے )رسول( بھيجے تھے )(١
٧٢۔ ١يعنی ان سے پہلے لوگوں ميں۔ انہوں نے حق کا پيغام پہنچايا اور عدم قبول کی صورت
ميں انہيں ﷲ کے عذاب سے ڈرايا ،ليکن ان پر کوئی اثر نہيں ہوا اور انہيں تباه کر ديا گيا ،جيسا
کہ اگلی آيت ميں ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشاره فرمايا۔
ﻓَﺎﻧْ ُﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺬ ِرْﻳ َﻦ 73ۙ
اب تو ديکھ لے کہ جنہيں دھمکايا گيا تھا ان کا انجام کيسا ہوا
ِا َّﻻ ِﻋ َﺒﺎ َد ٰ ّ ِ

اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ ۧ 74
سوائے ﷲ کے برگزيده بندوں کے )(١
٧٤۔ ١يعنی عبرت ناک انجام سے صرف وه محفوظ رہے جن کو ﷲ نے ايمان و توحيد کی توفيق
سے نواز کر بچا ليا۔
َوﻟَﻘَﺪْ انَ دٰﯨﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ٌح ﻓَﻠَ ِﻨ ْﻌ َﻢ اﻟْ ُﻤﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮ َن 75ڮ
اور ہميں نوح عليہ السالم( نے پکارا تو )ديکھ لو( ہم کيسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہيں
)(١۔
٧٥۔ ١يعنی ساڑھے نو سو سال کی تبليغ کے باوجود جب قوم کی اکثريت نے ان کو جھٹاليا تو
انہوں نے محسوس کرليا کہ ايمان النے کی کوئی اميد نہيں ہے تو اپنے رب کو پکارا )فَ َدعَا َربﱠهٗ ٓ
َصرْ ( 54۔ القمر (10:يا ﷲ ميں مغلوب ہوں ميری مدد فرما ،چنانچہ ہم نے نوح
اَنﱢ ْى َم ْغلُوْ بٌ فَا ْنت ِ
عليہ السالم کی دعا قبول کی اور ان کی قوم کو طوفان بھيج کر ہالک کر ديا۔
َو َ َّﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َاﻫ َ ْٗهل ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﻜ ْﺮ ِب اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ 76ڮ
ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو ) (١اس زبردست مصيبت سے بچا ليا۔
٧٦۔ ١حضرت نوح پر ايمان النے والے ،جن ميں ان کے گھر کے افراد بھی ہيں جو مومن تھے
بعض مفسرين نے ان کی تعداد  ٨٠بتالئی ہے۔ اس ميں آپ کی بيوی اور ايک لﮍکا شامل نہيں،
جو مومن نہيں تھے ،وه بھی طوفان ميں غرق ہوگئے۔ کرب عظيم )زبردست مصيبت( سے مراد
وہی سيالب عظيم ہے جس ميں يہ قوم غرق ہوئی۔
َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُذ ّ ِرﻳ َّ َﺘ ٗﻪ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﺒ ِﻘ ْ َﲔ 77ڮ
اور اس کی اوالد کو باقی رہنے والی بنا دی )(١
٧٧۔ ١اکثر مفسرين کے قول کے مطابق حضرت نوح عليہ السالم کے تين بيٹے تھے۔ عام ،سام،
يافث۔ انہی سے بعد کی نسل انسانی چلی۔ اسی لئے حضرت نوح عليہ السالم کو آدم ثانی کہا جاتا
ہے يعنی آدم عليہ السالم کيطرح ،آدم عليہ السالم کے بعد يہ دوسرے ابو البشر ہيں۔ سام کی نسل
ٰ
سے عرب ،فارس ،روم اور يہود و
نصاری ہيں۔ عام کی نسل سے سوڈان )مشرق سے مغرب
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تک( يعنی سندھ ،ہند ،نوب ،زنج ،حبشہ ،قبط اور بربر وغيره ہيں اور يافث کی نسل سے صقالہ،
ترک ،خزر اور ياجوج و ماجوج وغيره ہيں )فتح القدير( وﷲ اعلم
َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ 78ڮ
اور ہم نے اس کا )ذکر خير( پچھلوں ميں باقی رکھا )(١
٧٨۔ ١يعنی قيامت تک آنے والے اہل ايمان ميں ہم نے نوح عليہ السالم کا ذکر خير باقی چھوڑ
ديا ہے اور وه سب نوح عليہ السالم پر سالم بھيجتے ہيں اور بھيجتے رہيں گے۔
َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَ ٰﲇ ﻧ ُْﻮحٍ ِﰲ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 79
نوح )عليہ السالم( پر تمام جہانوں ميں سالم ہو۔
ِاانَّ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 80
ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں )(١
٨٠۔ ١يعنی جس طرح نوح عليہ السالم کی دعا قبول کرکے ،ان کی ذريت کو باقی رکھ کے اور
پچھلوں ميں ان کا ذکر خير باقی رکھ کے ہم نے نوح عليہ السالم کو عزت و تکريم بخشی۔ اسی
طرح جو بھی اپنے اقوال و افعال ميں محسن اور اس باب ميں راسخ اور معروف ہوگا ،اس کے
ساتھ بھی ہم ايسا معاملہ کريں گے۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 81
وه ہمارے ايماندار بندوں ميں سے تھا۔
ُ َّﰒ َا ْﻏ َﺮ ْﻗﻨَﺎ ْ ٰاﻻ َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ 82
پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو ديا۔

َوا َِّن ِﻣ ْﻦ ِﺷـ ْﻴ َﻌ ِﺘ ٖﻪ َ ِﻻ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ۘ 83
اور اس )نوح عليہ السالم( کی تابعداری کرنے والوں ميں سے )ہی( ابراہيم )عليہ السالم( )بھی(
تھے )(١
٨٣۔ِ ١ش ْيۃً کے معنی گروه اور پيروکار کے ہيں۔ يعنی ابراہيم عليہ السالم بھی اہل دين و اہل
توحيد کے اسی گروه سے ہيں جن کو نوح عليہ السالم ہی کی طرح قائم مقام الی ﷲ کی توفيق
خاص نصيب ہوئی۔
ِا ْذ َﺟﺎۗ َء َرﺑ َّ ٗﻪ ِﺑ َﻘﻠْ ٍﺐ َﺳ ِﻠ ْ ٍـﲓ 84
جبکہ اپنے رب کے پاس بےعيب دل الئے۔

ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ َﻣﺎ َذا ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ۚ 85
انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کيا پوج رہے ہو؟
َاﯨ ْﻔ ًﲀ ٰا ِﻟــﻬَ ًﺔ د ُْو َن ٰ ّ ِ

اهلل ﺗُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن ۭ 86
ِٕ
کيا تم ﷲ کے سوا گھﮍے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ )(١
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٨٦۔ ١يعنی اپنی طرف سے گھﮍ کے کہ يہ معبود ہيں ،تم ﷲ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے
ہو ،درآں حاليکہ يہ پتھر اور مورتياں ہيں۔
ﻓَ َﻤﺎ َﻇﻨُّ ُ ْﲂ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 87
تو يہ )بتالؤ کہ( تم نے رب العالمين کو کيا سمجھ رکھا ہے؟ )(١
٨٧۔ ١يعنی اتنی قبيح حرکت کرنے کے باوجود کيا تم پر ناراض نہيں ہوگا اور تمہيں سزا نہيں
دے گا۔

ﻓَﻨَ َﻈ َﺮ ﻧ َ ْــﻈ َﺮ ًة ِﰲ اﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ِم ۙ 88
اب ابراہيم )عليہ السالم( نے ايک نگاه ستاروں کی طرف اٹھائی۔
ﻓَ َﻘﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ َﺳ ِﻘ ْ ٌﲓ 89
اور کہا ميں بيمار ہوں )(١۔
٨٩۔ ١آسمان پر غور و فکر کے لئے ديکھا جيسا کہ بعض لوگ ايسا کرتے ہيں۔ يا اپنی ہی قوم
کے لوگوں کو مغالطے ميں ڈالنے کے لئے ايسا کيا ،جو کہ ستاروں کی گردش کو حوادث زمانہ
ميں مؤثر مانتے تھے۔ يہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب ان کی قوم کا وه دن آيا ،جسے وه باہر جا
کر بطور عيد اور قومی تہوار منايا کرتی تھی۔ قوم نے حضرت ابراہيم عليہ السالم کو بھی ساتھ
چلنے کی دعوت دی۔ ليکن ابراہيم عليہ السالم تنہائی اور موقعے کی تالش ميں تھے ،تاکہ ان
کے بتوں کا تياپانچہ )يعنی توڑ پھوڑ ديا جاسکے(۔ چنانچہ انہوں نے يہ موقع غنيمت جانا کہ کل
ساری قوم باہر ميلے ميں چلی جائيگی تو ميں اپنا منصوبہ بروئے کار لےآؤں گا۔ اور کہہ ديا کہ
ميں بيمار ہوں يا آسمانوں کی گردش بتاتی ہے کہ ميں بيمار ہونے واال ہوں۔ يہ بات بالکل جھوٹی
نہيں تھی ،ہر انسان کچھ نہ کچھ بيمار ہوتا ہی ہے ،عالوه ازيں قوم کا شرک ابراہيم عليہ السالم
کے دل کا ايک مستقل روگ تھا جسے ديکھ وه کﮍتے رہتے تھے ،جيسا کہ اس کی ضروری
تفصيل سوره انبياء۔  ٦٣ميں گزر چکی ہے۔
ﻓَﺘَ َﻮﻟ َّ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻣﺪْ ِﺑ ِﺮ ْﻳ َﻦ 90
اس پر سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔
ﻓَ َﺮا َغ ِا ٰ ٓﱃ ٰا ِﻟـﻬَـﳤِ ِ ْﻢ ﻓَ َﻘﺎ َل َا َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ۚ 91

آپ )چپ چپاتے( ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کيوں نہيں؟ )(١
٩١۔ ١يعنی جو حلويات بطور تبرک وہاں پﮍی ہوئی تھيں ،وه انہيں کھانے کے لئے پيش کيں،
جو ظاہر بات ہے انہيں نہ کھانی تھيں نہ کھائيں بلکہ وه جواب دينے پر بھی قادر نہ تھے ،اس
لئے جواب بھی نہيں ديا۔
َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗَ ْﻨ ِﻄ ُﻘ ْﻮ َن 92
تمہيں کيا ہوگيا بات نہيں کرتے ہو۔
ﴐﺑًـﺎ ِابﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ 93
ﻓَ َﺮا َغ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َ ْ
پھر تو )پوری قوت کے ساتھ( دائيں ہاتھ سے انہيں مارنے پر پل پﮍے )(١۔
٩٣۔ ١مطلب يہ ہے کہ ان کو زور سے مار مار کر توڑ ڈاال۔
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ﻓَ َﺎ ْﻗ َﺒﻠُ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻳَ ِﺰﻓ ُّ ْﻮ َن 94
وه )بت پرست( دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے )(١
ً
٩٤۔ ١يعنی جب ميلے سے آئے تو ديکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پھوٹے پﮍے ہيں تو فورا ان کا
ذہن حضرت ابراہيم عليہ السالم کی طرف گيا ،کہ يہ کام اسی نے کيا ہوگا ،جيسا کہ سوره انبياء
ميں تفصيل گزر چکی ہے چنانچہ انہيں پکﮍ کر عوام کی عدالت ميں لے آئے۔ وہاں حضرت
ابراہيم عليہ السالم کو اس بات کا موقع مل گيا کہ وه ان پر ان کی بےعقلی اور ان کے معبودوں
کی بے اختياری واضح کريں۔
ﻗَﺎ َل َا ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن َﻣﺎ ﺗَ ْﻨ ِﺤ ُﺘ ْﻮ َن ۙ 95

تو آپ نے فرمايا تم انہيں پوجتے ہو جنہيں )خود( تم تراشتے ہو
اهلل َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 96
َو ٰ ّ ُ
حاالنکہ تمہيں اور تمہاری بنائی ہوئی چيزوں کو ﷲ ہی نے پيدا کيا ہے )(١
٩٦۔ ١يعنی وه مورتياں اور تصويريں بھی جنہيں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے اور انہيں معبود
سمجھتے ہو ،يا مطلق تمہارا عمل جو بھی تم کرتے ہو ،ان کا خالق بھی ﷲ ہے۔ اس سے واضح
ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق ﷲ ہی ہے ،جيسے اہل سنت کا عقيده ہے۔
ﻗَﺎﻟُﻮا اﺑْ ُﻨ ْﻮا َ ٗهل ﺑُﻨْﻴَﺎانً ﻓَ َﺎﻟْ ُﻘ ْﻮ ُﻩ ِﰲ اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ ِﲓ 97
وه کہنے لگے اس کے لئے ايک مکان بناؤ اور اس )دھکتی ہوئی( آگ ميں ڈال دو۔
ﻓَ َﺎ َراد ُْوا ِﺑ ٖﻪ َﻛ ْﻴﺪً ا ﻓَ َﺠـ َﻌﻠْﳯٰ ُ ُﻢ ْ َاﻻ ْﺳ َﻔ ِﻠ ْ َﲔ 98
انہوں نے تو اس )ابراہيم عليہ السالم( کے ساتھ مکر کرنا چاہا ليکن ہم نے انہيں کو نيچا کر ديا
)(١۔
٩٨۔ ١يعنی آگ کو گلزار بنا کر ان کے مکر و حيلے کو ناکام بنا ديا ،پس پاک ہے وه ذات جو
اپنے بندوں کی چاره سازی فرماتا ہے اور آزمائش کو عطا ميں اور شر کو خير ميں بدل ديتا
ہے۔
َوﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ َذا ِﻫ ٌﺐ ِا ٰﱃ َر ِ ّ ْﰊ َﺳـﳱَ ْ ِﺪ ْﻳ ِﻦ 99
اپنے پروردگار کی طرف جانے واال ہوں ) (١وه ضرور ميری رہنمائی کرے گا۔
٩٩۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم کا يہ واقعہ بابل )عراق( ميں پيش آيا ،باآلخر يہاں سے ہجرت
کی اور شام چلے گئے اور وہاں جا کر اوالد کے لئے دعا کی )فتح القدير(
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١٠٠
َر ِ ّب ﻫ َْﺐ ِ ْﱄ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اے ميرے رب! مجھے نيک بخت اوالد عطا فرما۔
ﴩٰ ُﻪ ِﺑﻐ ٰ ٍُﲅ َﺣ ِﻠ ْ ٍـﲓ ١٠١
ﻓَﺒَ َّ ْ ﻧ
تو ہم نے اسے ايک بردبار بچے کی بشارت دی )(١۔
١٠١۔َ ١حلِي ٍْم کہہ کر اشاره فرما ديا کہ بچہ بﮍا ہو کر بردبار ہوگا۔
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اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ
اﻟﺴ ْﻌ َﻲ ﻗَﺎ َل ٰﻳﺒُ َ َّﲏ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ٰرى ِﰲ اﻟْ َﻤﻨَﺎ ِم َا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْذ َﲝ َُﻚ ﻓَﺎﻧ ُْﻈ ْﺮ َﻣﺎ َذا ﺗَ ٰﺮى ۭ ﻗَﺎ َل ٰ ٓ َايﺑ َ ِﺖ اﻓْ َﻌ ْﻞ َﻣﺎ ﺗ ُْــﺆ َﻣ ُﺮ ۡ َﺳـ َﺘﺠِ ﺪُ ِ ْ ٓﱐ ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ َﻦ ٰ ّ
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﺑَﻠَـ َﻎ َﻣ َﻌ ُﻪ َّ
١٠٢
پھر جب وه )بچہ( اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے (١) ،تو اس )ابراہيم عليہ
السالم( نے کہا کہ ميرے پيارے بچے! ميں خواب ميں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے
ديکھ رہا ہوں۔ اب تو بتا کہ تيری کيا رائے ہے ) (٢بيٹے نے جواب ديا کہ ابا! جو حکم ہوا ہے
اسے بجا الئيے انشاءﷲ آپ مجھے صبر کرنے والوں ميں پائيں گے۔
١٠٢۔ ١يعنی دوڑ دھوپ کے الئق ہوگيا يا بلوغت کے قريب پہنچ گيا ،بعض کہتے ہيں کہ اس
وقت يہ بچہ  ١٣سال کا تھا۔
ٰ
١٠٢۔ ٢پيغمبر کا خواب ،وحی اور حکم الہی ہی ہوتا ہے۔ جس پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ بيٹے
سے مشورے کا مقصد يہ معلوم کرنا تھا کہ بيٹا بھی امر ٰالہی کے لئے کس حد تک تيار ہے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ َا ْﺳﻠَ َﻤﺎ َوﺗ َّ َٗهل ِﻟﻠْ َﺠﺒ ْ ِِﲔ ١٠٣ۚ
اس کو )بيٹے کو( پيشانی ) (١کے بل گرا ديا۔
١٠٣۔ ١ہر انسان کے منہ )چہرے( پر دو جبين )دائيں اور بائيں( ہوتی ہيں اور درميان ميں
پيشانی اس لئے لِ ْل َجبِي ِْن کا صحيح ترجمہ )کروٹ پر( ہے يعنی اس طرح کروٹ پر لٹا ليا ،جس
طرح جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کروٹ پر لٹا يا جاتا ہے ،مشہور ہے حضرت اسماعيل
عليہ السالم نے وصيت کی کہ انہيں اس طرح لٹايا جائے کہ چہره سامنے نہ رہے جس سے پيار
اور شفقت کا جذبہ امر ٰالہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔
َوانَ َدﻳْ ٰﻨ ُﻪ َا ْن ﻳ ّ ٰـ ٓ ِﺎ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ١٠٤ۙ
تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہيم!۔
ﻗَﺪْ َﺻﺪَّ ْﻗ َﺖ ُّاﻟﺮ ْء َاي ۚ ِاانَّ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٠٥
يقينا ً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھايا ) (١بيشک ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا
ديتے ہيں۔
١٠٥۔ ١يعنی دل کے پورے ارادے سے بچے کو ذبح کرنے کے لئے زمين پر لٹا دينے سے ہی
تو نے اپنا خواب سچا کر دکھايا ہے کيونکہ اس سے واضح ہوگيا کہ ﷲ کے حکم کے مقابلے
ميں تجھے کوئی چيز عزيز تر نہيں ٰ
حتی کہ اکلوتا بيٹا بھی۔
ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟَﻬ َُﻮ اﻟْ َﺒ ٰﻠۗــــ ُﺆا اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ ١٠٦
درحقيقت يہ کھال امتحان تھا )(١۔
١٠٦۔ ١يعنی الڈلے بيٹے کو ذبح کرنے کا حکم يہ ايک بﮍی آزمائش تھی جس پر ميں تو
سرخرو رہا۔
َوﻓَﺪَ ﻳْ ٰﻨ ُﻪ ِﺑ ِﺬﺑْ ٍﺢ َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ ١٠٧
اور ہم نے ايک بﮍا ذبيحہ اس کے فديہ ميں دے ديا )(١
١٠٧۔ ١يہ بﮍا ذبيحہ ايک مينڈھا تھا جو ﷲ ٰ
تعالی نے جنت سے حضرت جبرائيل عليہ السالم کے
ذريعے سے بھيجا )ابن کثير( اسماعيل عليہ السالم کی جگہ اسے ذبح کيا گيا اور پھر سنت
ٰ
االضحی کا سب سے
ابراہيمی کو قيامت تک قرب ٰالہی کے حصول کا ايک ذريعہ اور عيد
پسنديده عمل قرار دے ديا گيا۔
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َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ١٠٨ۖ
اور ہم نے ان کا ذکر خير پچھلوں ميں باقی رکھا۔
َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَ ٰ ٓﲇ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ١٠9
ابراہيم )عليہ السالم( پر سالم ہو۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١١٠
ہم نيکوکاروں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١١١
بيشک وه ہمارے ايمان دار بندوں ميں سے تھا۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ ١١٢
َوﺑ َّ ْ ﻧ
َﴩٰ ُﻪ ِ ِاب ْﲮ َٰﻖ ﻧ َ ِﺒﻴًّﺎ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اور ہم نے اس کو اسحاق )عليہ السالم( نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں ميں سے ہوگا )(١
١١٢۔ ١حضرت ابراہيم عليہ السالم کے مذکوره واقعے کے بعد اب ايک بيٹے اسحاق عليہ
السالم کی اور اس کے نبی ہونے کی خوشخبری دينے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے
جس بيٹے کو ذبح کرنے کا حکم ديا گيا تھا ،وه اسماعيل عليہ السالم تھے۔ جو اس وقت ابراہيم
عليہ السالم کے اکلوتے بيٹے تھے اسحاق عليہ السالم کی والدت ان کے بعد ہوئی ہے۔ مفسرين
کے درميان اس کی بابت اختالف۔ ہے کہ ذبح کون ہے ،اسماعيل عليہ السالم يا اسحاق عليہ
السالم؟ امام ابن جرير نے حضرت اسحاق عليہ السالم کو اور ابن کثير اور اکثر مفسرين نے
حضرت اسماعيل عليہ السالم کو ذبح قرار ديا ہے اور يہی بات صحيح ہے۔ امام شوکانی نے اس
ميں تو قف اختيار کيا )تفصيل کے لئے ديکھئے تفسير فتح القدير اور تفسير ابن کثير
َو ٰﺑ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َوﻋَ ٰ ٓﲇ ِا ْﲮ َٰﻖ ۭ َو ِﻣ ْﻦ ُذ ّ ِرﻳَّـﳤِ ِ َﻤﺎ ُﻣ ْﺤ ِﺴ ٌﻦ َّو َﻇﺎ ِﻟ ٌﻢ ِﻟّﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ُﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١١٣ۧ
اور ہم نے ابراہيم و اسحاق )عليہما السالم( پر برکتيں نازل فرمائيں ) (١اور ان دونوں کی اوالد
ميں بعضے تو نيک بخت اور بعض اپنے نفس پر صريح ظلم کرنے والے ہيں )(٢
١١٣۔ ١يعنی ان دونوں کی اوالد کو بہت پھياليا اور انبياء و رسل کی زياده تعداد انہی کی نسل
سے ہوئی۔ حضرت اسحاق عليہ السالم کے بيٹے يعقوب عليہ السالم ہوئے ،جن کے باره بيٹوں
سے بنی اسرائيل کے  ١٢قبيلے بنے اور ان سے بنی اسرائيل کی قوم بﮍھی اور پھيلی اور اکثر
انبياء ان ہی ميں سے ہوئے۔ حضرت ابراہيم عليہ السالم کے دوسرے بيٹے اسماعيل عليہ السالم
سے عربوں کی نسل چلی اور ان ميں آخری پيغمبر حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ وسلم
ہوئے۔
١١٣۔ ٢شرک اور معصيت ،ظلم و فساد کا ارتکاب کرکے خاندان ابراہيمی ميں برکت کے
باوجود نيک و بد کے ذکر سے اس طرف اشاره کر ديا کہ خاندان اور آبا کی نسبت ،ﷲ کے ہاں
ٰ
نصاری اگرچہ
کوئی حيثيت نہيں رکھتی۔ وہاں تو ايمان اور عمل صالح کی اہميت ہے ،يہود و
حضرت اسحاق عليہ السالم کی اوالد سے ہيں۔ اس طرح مشرکين عرب حضرت اسماعيل عليہ
السالم کی اوالد سے ہيں۔ ليکن ان کے جو اعمال ہيں وه کھلی گمراہی يا شرک و معصيت پر
مبنی ہيں۔ اس لئے يہ اونچی نسبتيں ان کے لئے عمل کا بدل نہيں ہو سکتيں۔
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َوﻟَﻘَﺪْ َﻣﻨَﻨَّﺎ ﻋَ ٰﲇ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن  ١١٤ۚ
موسی اور ہارون )عليہما السالم( پر بﮍا احسان کيا )(١۔
يقينا ً ہم نے
ٰ
١١٤۔ ١يعنی انہيں نبوت و رسالت اور ديگر انعامات سے نوازا۔
َو َ َّﳒ ْﻴﳯٰ ُ َﻤﺎ َوﻗَ ْﻮ َﻣﻬُ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ ْاﻟ َﻜ ْﺮ ِب اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ١١٥ۚ
اور انہيں اور ان کی قوم کو بہت بﮍے دکھ درد سے نجات دی )(١
١١٥۔ ١يعنی فرعون کی غالمی اور اس کے ظلم وستم سے نجات۔
َﴫﳖٰ ُ ْﻢ ﻓَ َﲀﻧ ُْﻮا ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻐ ِﻠﺒ ْ َِﲔ ١١٦ۚ
َوﻧ َ ْ
اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔
َو ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ َﻤﺎ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ اﻟْ ُﻤ ْﺴـ َﺘﺒ ْ َِﲔ  ١١٧ۚ
اور ہم نے انہيں )واضح اور( روشن کتاب دی۔
اﻟـﴫ َاط اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ َﲓ ١١٨ۚ
َوﻫَﺪَ ْﻳﳯٰ ُ َﻤﺎ ِ ّ َ
اور انہيں سيدھے راستے پر قائم رکھا۔
َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ َﻤﺎ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ١١٩ۙ
اور ہم نے ان دونوں کے لئے پيچھے آنے والوں ميں يہ بات باقی رکھی۔
َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَ ٰﲇ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َوﻫ ُٰﺮ ْو َن ١٢0
موسی اور ہارون )عليہما السالم( پر سالم ہو۔
کہ
ٰ
ِاانَّ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٢١
بيشک ہم نيک لوگوں کو اسی طرح بدلہ ديا کرتے ہيں۔
ِاﳖَّ ُ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٢٢
يقينا ً دونوں ہمارے مومن بندوں ميں سے تھے۔
َوا َِّن ِاﻟْ َﻴ َﺎس ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٢٣ۭ
بيشک الياس )عليہ السالم( بھی پيغمبروں ميں سے تھے )(١۔
١٢٣۔ ١يہ حضرت ہارون عليہ السالم کی اوالد ميں سے ايک اسرائيلی نبی تھے۔ يہ جس عالقے
ميں بھيجے گئے تھے اس کا نام بعلبک تھا ،بعض کہتے ہيں اس جگہ کا نام سامره ہے جو
فلسطين کا مغربی وسطی عالقہ ہے۔ يہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے )بعض کہتے
ہيں يہ ديوی کا نام تھا
ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ َا َﻻ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ١٢٤
جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمايا کہ تم ﷲ سے ڈرتے نہيں ہو؟ )(١
١٢٤۔ ١يعنی اس کے عذاب اور گرفت سے ،کہ اسے چھوڑ کر تم غير ﷲ کی عبادت کرتے ہو۔
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َاﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ﺑ َ ْﻌ ًﻼ َّوﺗ ََﺬ ُر ْو َن َا ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْﺨَﺎ ِﻟ ِﻘ ْ َﲔ ١٢٥ۙ
کيا تم بعل )نامی بت( کو پکارتے ہو؟ اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ ديتے ہو؟
اهلل َرﺑَّ ُ ْﲂ َو َر َّب ٰا َابۗﯨ ُ ُﲂ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ١٢٦
ّٰ َ
ِٕ
ﷲ جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے )(١
١٢٦۔ ١يعنی اس کی عبادت پرستش کرتے ہو ،اس کے نام کی نذر نياز ديتے اور اس کو حاجت
روا سمجھتے ہو ،جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہرچيز کا خالق اور اگلوں پچھلوں سب کا رب
ہے ،اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے۔
ﴬ ْو َن ١٢٧ۙ
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ ُﻤ ْﺤ َ ُ
ليکن قوم نے انہيں جھٹاليا ،پس وه ضرور )عذاب ميں( حاضر رکھے جائيں گے )(١۔
١٢٧۔ ١يعنی توحيد و ايمان سے انکار کی پاداش ميں جہنم کی سزا بھگتيں گے۔
ِا َّﻻ ِﻋ َﺒﺎ َد ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ ١٢٨
سوائے ﷲ ٰ
تعالی کے مخلص بندوں کے۔
َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮﻳْ َﻦ ١٢٩ۙ
ہم نے الياس )عليہ السالم( کا ذکر خير پچھلوں ميں بھی باقی رکھا۔
َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَ ٰ ٓﲇ ِا ْل َاي ِﺳ ْ َﲔ ١٣٠
کہ الياس پر سالم ہو )(١۔
١٣٠۔ ١الياسين ،الياس عليہ السالم کا ہی ايک تلفظ ہے ،جيسے طور سينا کو طور سينين بھی
کہتے ہيں ،حضرت الياس عليہ السالم کو دوسری کتابوں ميں )ايليا( بھی کہا گيا ہے۔
ِاانَّ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ١٣١
ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ١٣٢
بيشک وه ہمارے ايمان دار بندوں ميں سے تھے۔
َوا َِّن ﻟُ ْﻮ ًﻃﺎ ﻟ َّ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٣٣ۭ
بيشک لوط )عليہ السالم( بھی پيغمبروں ميں سے تھے۔
ِا ْذ َ َّﳒ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ َو َاﻫ َ ٗ ْٓهل َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ١٣٤ۙ
ہم نے انہيں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔
ِا َّﻻ َ ُﲺ ْﻮ ًزا ِﰲ اﻟْﻐ ِ ِٰﱪْﻳ َﻦ ١٣٥
بجز اس بﮍھيا کے جو پيچھے ره جانے والوں ميں ره گئی )(١
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١٣٥۔ ١اس سے مراد حضرت لوط عليہ السالم کی بيوی ہے جو کافره تھی ،يہ اہل ايمان کے
ساتھ اس بستی سے باہر نہيں گئی تھی ،کيونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہالک ہونا تھا ،چنانچہ وه
بھی ہالک کردی گئی۔
ُ َّﰒ َد َّﻣ ْﺮانَ ْ ٰاﻻ َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ١٣٦
پھر ہم نے اوروں کو ہالک کر ديا۔
َوِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺘ ُﻤ ُّﺮ ْو َن ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُّﻣ ْﺼ ِﺒ ِﺤ ْ َﲔ ١٣٧ۙ
اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستيوں کے پاس سے گزرتے ہو۔
َو ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ١٣٨ۧ
اور رات کو بھی ،کيا پھر بھی نہيں سمجھتے؟ )(١۔
١٣٨۔ ١يہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر ميں ان تباه شده عالقوں سے آتے جاتے،
گزرتے تھے ان کو کہا جارہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستيوں
سے گزرتے ہو ،جہاں اب مردار بحيره ہے ،جو ديکھنے ميں بھی نہايت کريہ ہے اور سخت
متعفن اور بدبودار۔ کيا تم انہيں ديکھ کر يہ بات نہيں سمجھتے کہ رسولوں کے جھٹالنے کی
وجہ سے ان کا يہ بد انجام ہوا ،تو تمہاری اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کيوں کر ہوگا؟
جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو ،جو انہوں نے کيا تو پھر ﷲ کے عذاب سے کيوں کر محفوظ
رہو گے۔
َوا َِّن ﻳُ ْﻮﻧ ُ َﺲ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٣٩ۭ
اور بالشبہ يونس )عليہ السالم( نبيوں ميں سے تھے۔
ِا ْذ َاﺑ َ َﻖ ِا َﱃ اﻟْ ُﻔ ْ ِ
كل اﻟْ َﻤ ْﺸ ُﺤ ْﻮ ِن ١٤٠ۙ
جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر۔
ﺎﱒ ﻓَ َﲀ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﺪْ َﺣ ِﻀ ْ َﲔ ١٤١ۚ
ﻓَ َﺴ َ َ
پھر قرعہ اندازی ہوئی تو يہ مغلوب ہوگئے۔
ﻓَﺎﻟْ َﺘ َﻘ َﻤ ُﻪ اﻟْ ُﺤ ْﻮ ُت َوﻫ َُﻮ ُﻣ ِﻠ ْ ٌـﲓ ١٤٢
تو پھر انہيں مچھلی نے نگل ليا اور وه خود اپنے آپ کو مالمت ) (١کرنے لگ گئے۔
١٤٢۔ ١حضرت يونس عليہ السالم عراق کے عالقے نينوی )موجوده موصل( ميں نبی بنا کر
بھيجے گئے ،يہ آشوريوں کا پايہ تخت تھا ،انہوں نے ايک الکھ بنواسرائيليوں کو قيدی بنايا ہوا
تھا،چنانچہ ان کی ہدايت و رہنمائی کے لئے ﷲ ٰ
تعالی نے ان کی طرف حضرت يونس عليہ
السالم کو بھيجا ،ليکن يہ قوم آپ پر ايمان نہ الئی۔ باآلخر اپنی قوم کو ڈرايا کہ عنقريب تم عذاب
ٰالہی کی گرفت ميں آجاؤ گے۔ عذاب ميں تاخير ہوئی تو ﷲ کی اجازت کے بغير ہی اپنے طور
پر وہاں سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ايک کشتی ميں سوار ہوگئے۔ اپنے عالقے سے نکل
کر جانے کو ايسے لفظ سے تعبير کيا جس طرح ايک غالم اپنے آقا سے بھاگ کر چال جاتا ہے۔
کيونکہ آپ بھی ﷲ کی اجازت کے بغير ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کشتی سواروں اور
سامان سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں ميں گھر گئی اور کھﮍی ہوگئی۔ چنانچہ
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اس کا وزن کم کرنے کے لئے ايک آدھ آدمی کو کشتی سے سمندر ميں پھينکنے کی تجويز
سامنے آئی تاکہ کشتی ميں سوار ديگر انسانوں کی جانيں بچ جائيں۔ ليکن قربانی دينے کے لئے
کوئی تيار نہيں تھا اس لئے قرعہ اندازی کرنی پﮍی ،جس ميں حضرت يونس عليہ السالم کا نام
آيا۔ اور وه مغلوبين ميں سے ہوگئے ،يعنی طوحًا و کرھًا اپنے آپ کو بھاگے ہوئے غالم کی
طرح سمندر کی موجوں کے سپرد کرنا پﮍا۔ ادھر ﷲ ٰ
تعالی نے مچھلی کو حکم ديا کہ وه انہيں
ثابت نگل لے اور يوں حضرت يونس عليہ السالم ﷲ کے حکم سے مچھلی کے پيٹ ميں چلے
گئے
ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ٓ َاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﺴـ ِ ّﺒ ِﺤ ْ َﲔ ١٤٣ۙ
پس اگر يہ پاکی بيان کرنے والوں ميں سے نہ ہوتے۔
ﻟَـﻠَﺒ َ
ِﺚ ِ ْﰲ ﺑ َ ْﻄﻨِ ٖ ٓﻪ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن ١٤٤ۚ
تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پيٹ ميں ہی رہتے )(١
١٤٤۔ ١يعنی توبہ استغفار اور ﷲ کی تسبيح بيان نہ کرتے) ،جيسا کہ انہوں نے کہا ) َود َٗاو َد
ث اِ ْذ نَفَ َش ْ
ت فِ ْي ِه َغنَ ُم ْالقَوْ ِم ۚ◌ َو ُكنﱠا لِحُـ ْك ِم ِھ ْم ٰش ِھ ِد ْينَ ( 21۔ االنبياء (78:تو
َو ُسلَيْمٰ نَ اِ ْذ يَحْ ُكمٰ ِن فِي ْال َحرْ ِ
قيامت تک وه مچھلی کے پيٹ ميں ہی رہتے۔
ﻓَﻨَ َﺒ ْﺬﻧٰ ُﻪ ِابﻟْ َﻌ َﺮا ۗ ِء َوﻫ َُﻮ َﺳ ِﻘ ْ ٌﲓ ١٤٥ۚ
پس انہيں ہم نے چٹيل ميدان ميں ڈال ديا اور وه اس وقت بيمار تھے )(١
١٤٥۔ ١جيسے والدت کے وقت بچہ يا جانور کا چوزه ہوتا ہے ،کمزور اور ناتواں۔
َو َاﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َﴭ ََﺮ ًة ِ ّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻘ ِﻄ ْ ٍﲔ ١٤٦ۚ
اور ان پر سايہ کرنے واال ايک بيل دار درخت ) (١ہم نے اُگاه ديا۔
١٤٦۔ ١يَ ْق ِطي ِْن ہر اس بيل کو کہتے ہيں جو اپنے تنے پر کھﮍی نہيں ہوتی ،جيسے لوکی ،کدو
وغيره کی بيل اس چٹيل ميدان ميں جہاں کوئی درخت تھا نہ عمارت۔ ايک سايہ دار بيل اگا کر ہم
نے ان کی حفاظت فرمائی۔
َو َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ ُﻪ ِا ٰﱃ ِﻣﺎﺋ َ ِﺔ َاﻟْ ٍﻒ َا ْو ﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ْو َن ١٤٧ۚ
اور ہم نے انہيں ايک الکھ بلکہ اور زياده آدميوں کی طرف بھيجا۔
ﻓَ ٰﺎ َﻣﻨُ ْﻮا ﻓَ َﻤﺘَّ ْﻌﳯٰ ُ ْﻢ ِا ٰﱃ ِﺣ ْ ٍﲔ ١٤٨ۭ
پس وه ايمان الئے ) (١اور ہم نے انہيں ايک زمانہ تک عيش و عشرت دی۔
َت قَرْ يَةٌ ٰا َمن ْ
١٤٨۔ ١ان کے ايمان النے کی کيفيت کا بيان )فَلَوْ َال َكان ْ
س ۭ◌
َت فَنَفَ َعھَآ اِ ْي َمانُھَآ اِ ﱠال قَوْ َم يُوْ نُ َ
ٰ
ي فِي ْال َح ٰيو ِة ال ﱡد ْنيَا َو َمتﱠع ْٰنھُ ْم اِلى ِحي ٍْن( 10۔يونس (98:ميں گزر چکا
لَ ﱠمآ ٰا َمنُوْ ا َك َش ْفنَا َع ْنھُ ْم َع َذا َ
ب ْال ِخ ْز ِ
ہے۔
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻔﳤِ ِ ْﻢ َا ِﻟ َﺮﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﺒﻨَ ُ
ﺎت َوﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ َﺒ ُﻨ ْﻮ َن ١٤٩ۙ
ان سے دريافت کيجئے! کہ کيا آپ کے رب کی بيٹياں ہيں اور ان کے بيٹے ہيں؟
َا ْم َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ َﺔ ِاانَ اثً َّو ُ ْﱒ ٰﺷﻬِﺪُ ْو َن ١٥٠
ِٕ
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يا يہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پيدا کيا )(١۔
١٥٠۔ ١يعنی فرشتوں کو جو يہ ﷲ کی بيٹياں قرار ديتے ہيں تو کيا جب ہم نے فرشتے پيدا کئے
تھے ،يہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے فرشتوں کو عورتوں والی خصوصيات کا
مشاہده کيا تھا۔
َا َﻻ ٓ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ِاﻓْ ِﻜﻬ ِْﻢ ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ۙ ١٥١

آگاه رہو! کہ يہ لوگ صرف اپنی بہتان پروازی سے کہہ رہے ہيں۔
اهلل ۙ َواِﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ١٥٢
َو َ َدل ٰ ّ ُ
کہ ﷲ ٰ
تعالی کی اوالد ہے۔ يقينا ً يہ محض جھوٹے ہيں۔
َا ْﺻ َﻄﻔَﻰ اﻟْ َﺒﻨَ ِ
ﺎت ﻋَ َﲇ اﻟْ َﺒ ِﻨ ْ َﲔ ١٥٣ۭ
کيا ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے لئے بيٹيوں کو بيٹوں پر ترجيح دی )(١۔
١٥٣۔ ١جب کہ يہ خود اپنے لئے بيٹياں نہيں ،بيٹے پسند کرتے ہيں۔
َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ۣ َﻛ ْﻴ َﻒ َ ْﲢ ُ ُﳬ ْﻮ َن ١٥٤
تمہيں کيا ہوگيا ہے کيسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟
َاﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ١٥٥ۚ
کيا تم اس قدر بھی نہيں سمجھتے؟
١٥٥۔ ١کہ اگر ﷲ کی اوالد ہوتی تو ان کا کہيں ذکر ہوتا ،جس کو تم بھی پسند کرتے اور بہتر
سمجھتے ہو ،نہ کہ بيٹياں ،جو تمہاری نظروں ميں کمتر اور حقير ہيں۔
َا ْم ﻟَ ُ ْﲂ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٌﻦ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ١٥٦ۙ
يا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دليل ہے۔
ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ِﺑ ِﻜ ٰﺘﺒ ُ ِْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ١٥٧
تو جاؤ اگر سچے ہو اپنی کتاب لے آؤ )(١
١٥٧۔ ١يعنی عقل تو اس عقيدے کی صحت کو تسليم نہيں کرتی کہ ﷲ کی اوالد ہے ،اور وه بھی
مؤنث ،چلو کوئی نقلی دليل ہی دکھا دو ،کوئی کتاب جو ﷲ نے اتاری ہو ،اس ميں ﷲ کی اوالد کا
اعتراف يا حوالہ ہو؟
ﴬ ْو َن ۙ ١٥٨

َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا ﺑَﻴْﻨَ ٗﻪ َوﺑ َ ْ َﲔ اﻟْﺠِ ﻨَّ ِﺔ ﻧ َ َﺴـ ًﺒﺎ ۭ َوﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ َﻤ ِﺖ اﻟْﺠِ ﻨَّ ُﺔ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ُﻤ ْﺤ َ ُ
اور لوگوں نے تو ﷲ کے اور جنات کے درميان بھی قرابت داری ٹھہرائی ) (١ہے ،اور حاالنکہ
خود جنات کو معلوم ہے کہ وه )اس عقيدے کے لوگ عذاب کے سامنے( پيش کئے جائيں گے
)(٢
١٥٨۔ ١يہ اشاره ہے مشرکين کے اس عقيدے کی طرف کہ ﷲ نے جنات کے ساتھ رشتہ ازدواج
قائم کيا ،جس سے لﮍکياں پيدا ہوئيں۔ يہی ﷲ کی بيٹياں ،فرشتے ہيں۔ يوں ﷲ ٰ
تعالی اور جنوں کے
درميان قرابت داری )سسرالی رشتہ( قائم ہوگيا۔
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١٥٨۔ ٢حاالنکہ يہ بات کيوں کر صحيح ہو سکتی ہے؟ اگر ايسا ہوتا تو ﷲ ٰ
تعالی جنات کو عذاب
ميں کيوں ڈالتا؟ کيا وه اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اور اگر ايسا نہيں ہے بلکہ خود جنات
بھی جانتے ہيں کہ انہيں عتاب و عذاب ٰالہی بھگتنے کے لئے ضرور جہنم ميں جانا ہوگا ،تو پھر
ﷲ اور جنوں کے درميان قرابت داری کس طرح ہوسکتی ہے۔
ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َ َّﲻﺎﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن ١٥٩ۙ
جو کچھ يہ )ﷲ کے بارے ميں( بيان کر رہے ہيں اس سے ﷲ ٰ
تعالی بالکل پاک ہے۔
ِا َّﻻ ِﻋ َﺒﺎ َد ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ ١٦٠
سوائے! ﷲ کے مخلص بندوں کے )(١
١٦٠۔ ١يعنی ﷲ کے بارے ميں ايسی باتيں نہيں کہتے جن سے وه پاک ہے۔ يہ مشرکين ہی کا
شيوه ہے۔ يا يہ مطلب ہے کہ جہنم ميں جنات اور مشرکين ہی حاضر کئے جائيں گے ،ﷲ کے
مخلص )چنے ہوئے( بندے نہيں۔ ان کے لئے تو ﷲ نے جنت تيار کر رکھی ہے۔
ﻓَ ِﺎﻧ َّ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ١٦١ۙ
يقين مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان )باطل(۔
َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﺑ ٰﻔ ِﺘـ ِﻨ ْ َﲔ ١٦٢ۙ
کسی ايک کو بھی بہکا نہيں سکتے۔
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ َﺻﺎلِ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ ١٦٣
بجز اس کے جو جہنمی ہی ہے )(١
١٦٣۔ ١يعنی تم اور تمہارے معبودان باطلہ کسی کو گمراه کرنے پر قادر نہيں ہيں ،سوائے ان
کے جو ﷲ کے علم ميں پہلے ہی جہنمی ہيں۔ اور اسی وجہ سے وه کفر و شرک پر مصر ہيں۔
َو َﻣﺎ ِﻣﻨَّﺎ ٓ ِا َّﻻ َ ٗهل َﻣ َﻘﺎ ٌم َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٌم ١٦٤ۙ
فرشتوں کا قول ہے کہ( ہم ميں سے تو ہر ايک کی جگہ مقرر ہے )(١
١٦٤۔ ١يعنی ﷲ کی عبادت کے لئے۔ يہ فرشتوں کا قول ہے۔
اﻟﺼﺎۗﻓ ُّ ْﻮ َن ۚ ١٦٥

َّواِانَّ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ َّ
اور ہم تو )بندگی ٰالہی ميں( صف بستہ کھﮍے ہيں۔
َواِانَّ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ اﻟْ ُﻤ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن ١٦٦
اور اس کی تسبيح بيان کر رہے ہو )(١۔
١٦٦۔ ١مطلب يہ کہ فرشتے بھی ﷲ کی مخلوق اور اس کے خاص بندے ہيں جو ہر وقت ﷲ کی
عبادت ميں اور اس کی تسبيح ميں مصروف رہتے ہيں ،نہ کہ وه ﷲ کی بيٹياں ہيں جيسا کہ
مشرکين کہتے ہيں۔
َوا ِْن َﰷﻧ ُْﻮا ﻟَ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ۙ ١٦٧

کفار تو کہا کرتے تھے۔
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ﻟَ ْﻮ َا َّن ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ِذ ْﻛ ًﺮا ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۙ ١٦٨

اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا۔
ﻟَ ُﻜﻨَّﺎ ِﻋ َﺒﺎ َد ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ ١٦٩
تو ہم بھی ﷲ کے چيده بندے بن جاتے )(١
١٦٩۔ ١ذکر سے مراد کوئی کتاب ٰالہی يا پيغمبر ہے ،يعنی يہ کفار نزول قرآن سے پہلے کہا
کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب ہوتی ،جس طرح پہلے لوگوں پر تورات
وغيره نازل ہوئيں يا کوئی ہاوی ہميں وعظ و نصيحت کرنے واال ہوتا ،تو ہم بھی ﷲ کے خالص
بندے بن جاتے۔
ﻓَ َﻜﻔ َُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ١٧٠
عنقريب جان ليں گے )(١۔
١٧٠۔ ١يہ تنبہہ ہے کہ جھٹالنے کا انجام عنقريب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺘﻨَﺎ ِﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِدانَ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٧١ښ
اور البتہ ہمارا وعده پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو چکا ہے۔
ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻨ ُﺼ ْﻮ ُر ْو َن ١٧٢۠
کہ يقينا ً وه ہی مدد کئے جائيں گے۔
َوا َِّن ُﺟ ْﻨﺪَ انَ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْ ٰﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن ١٧٣
اور ہمارا ہی لشکر غالب )اور برتر( رہے گا )(١۔
َب ٰ ّ
ﷲُ َالَ ْغلِبَ ﱠن اَنَا َو ُر ُسلِ ْي( 58۔ المجادلہ(21:۔
١٧٣۔ ١جيسے دوسرے مقام پر فرماياَ ) ،كت َ
ﻓَﺘَ َﻮ َّل َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺣ ٰ ّﱴ ِﺣ ْ ٍﲔ ١٧٤ۙ
اب آپ کچھ دنوں تک منہ پھير ليجئے )(١
١٧٤۔ ١يعنی ان کی باتوں اور ايذاؤں پر صبر کيجئے۔
ﴫ ْو َن ١٧٥
َّو َاﺑْ ِ ْ
ﴫ ُ ْﱒ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳُ ْﺒ ِ ُ
اور انہيں ديکھتے رہيئے ) (١اور يہ بھی آگے چل کر ديکھ لينگے )(١
١٧٥۔ ١کہ کب ان پر ﷲ کا عذاب آتا ہے؟
َاﻓَ ِﺒ َﻌ َﺬا ِﺑﻨَﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌــﺠِ ﻠُ ْﻮ َن ١٧٦
کيا ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہيں؟
ﻓَ ِﺎ َذا ﻧَ َﺰ َل ﺑ َِﺴﺎ َﺣﳤِ ِ ْﻢ ﻓَ َﺴﺎۗ َء َﺻ َﺒ ُﺎح اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﺬ ِرْﻳ َﻦ ١٧٧
سنو! جب ہمارا عذاب ان کے ميدان ميں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر ديا گيا تھا
) (١بﮍی بری صبح ہوگی۔
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١٧٧۔ ١مسلمان جب خيبر پر حملہ کرنے گئے ،تو يہودی انہيں ديکھ کر گھبرا گئے ،جس پر نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی ﷲ اکبر کہ کر فرمايا )خَربَ ْ
ت خيبرُ ،اِنﱠا اِ َذا نَزَ ْلنَا بِ َسا َح ِۃ فَوْ ِم فَ َسا َء
صبَاحْ ْال ُم ْن َذ ِر ْينَ ( )صحيح بخاری(
َ
َوﺗ ََﻮ َّل َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺣ ٰ ّﱴ ِﺣ ْ ٍﲔ ١٧٨ۙ
آپ کچھ وقت تک ان کا خيال چھوڑ ديجئے۔
ﴫ ْو َن ١٧٩
َّو َاﺑْ ِ ْ
ﴫ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳُ ْﺒ ِ ُ
اور ديکھتے رہيئے يہ بھی ابھی ابھی ديکھ ليں گے )(١۔
١٧٩۔ ١يہ بطور تاکيد دوباره فرمايا۔ يا پہلے جملے سے مراد دنيا کا وه عذاب ہے جو اہل مکہ
پر بدر و احد اور ديگر جنگوں ميں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کے قتل و سلب کی صورت
ميں آيا۔ اور دوسرے جملے ميں اس عذاب کا ذکر ہے جس سے يہ کفار و مشرکين آخرت ميں
دوچار ہوں گے۔
ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َرﺑ ّ َِﻚ َر ِ ّب اﻟْ ِﻌ َّﺰ ِة َ َّﲻﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن ١٨٠ۚ
پاک ہے آپ کا رب جو بہت بﮍی عزت واال ہے ہر اس چيز سے )جو مشرک( بيان کرتے ہيں
)(١
١٨٠۔ ١اس ميں عيوب و نقائص سے ﷲ کے پاکيزه ہونے کا بيان ہے جو مشرکين ﷲ کے لئے
بيان کرتے ہيںً ،
مثال اس کی اوالد ہے ،يا اس کا کوئی شريک ہے۔ يہ کوتاہياں بندوں کے اندر
ہيں اور اوالد يا شريکوں کے ضرورت مند بھی وہی ہيں ،ﷲ ان سب باتوں سے بہت بلند اور
پاک ہے۔ کيونکہ وه کسی کا محتاج نہيں ہے کہ اسے اوالد کی يا کسی شريک کی ضرورت پيش
آئے۔
َو َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َﲔ ١٨١ۚ
پيغمبروں پر سالم ہے )(١۔
١٨١۔ ١کہ انہوں نے ﷲ کا پيغام اہل دنيا کی طرف پہنچايا ،جس پر يقينا وه سالم کے مستحق
ہيں۔
َواﻟْ َﺤـ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ١٨٢ۧ
اور سب طرح کی تعريف ﷲ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے )(١
١٨٢۔ ١يہ بندوں کو سمجھايا جارہا ہے کہ ﷲ نے تم پر احسان کيا ہے ،پيغمبر بھيجے ،کتابيں
نازل کيں اور پيغمبروں نے تمہيں ﷲ کا پيغام پہنچايا ،اس لئے تم ﷲ کا شکر ادا کرو۔ بعض
کہتے ہيں کہ کافروں کو ہالک کرکے اہل ايمان اور پيغمبروں کو بچايا ،اس پر شکر ٰالہی کرو۔
حمد کے معنی ہيں بہ قصد تعظيم ثناء جميل ،ذکر خير اور عظمت شان بيان کرنا۔
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سورة ص
)سورة ص ۔ سوره نمبر  ٣٨۔ تعداد آيات (٨٨
ِﺑ ْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ۗص َواﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِذي ِّاذل ْﻛ ِﺮ ۭ Ǻ

ص! اس نصيحت والے قرآن کی قسم )(١
١۔ ١جس ميں تمہارے لئے ہر قسم کی نصيحت اور ايسی باتيں ہيں ،جن سے تمہاری دنيا سنور
جائے اور آخرت بھی بعض نے ذی الذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت واال ،کيے ہيں ،امام ابن
کثير فرماتے ہيں۔ دونوں معنی صحيح ہيں۔ اس لئے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور
ٰ
تقوی کے لئے نصيحت اور درس عبرت بھی ،اس قسم کا جواب محذوف ہے کہ بات
اہل ايمان و
اس طرح نہيں ہے جس طرح کفار مکہ کہتے ہيں کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ساحر ،شاعر يا
جھوٹے ہيں ،بلکہ وه ﷲ کے سچے رسول ہيں جن پر يہ ذی شان قرآن نازل ہوا۔
ﺑَﻞِ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ ِﻋ َّﺰ ٍة َّو ِﺷ َﻘ ٍﺎق Ą
بلکہ کفار غرور و مخالفت ميں پﮍے ہوئے ہيں )(١۔
٢۔ ١يعنی يہ قرآن تو يقينا شک سے پاک اور ان کے لئے نصيحت ہے جو اس سے عبرت
حاصل کريں البتہ ان کافروں کو اس سے فائده اس لئے نہيں پہنچ رہا ہے ان کے دماغوں ميں
استکبار اور غرور ہے اور دلوں ميں مخالفت و عناد۔ عزت کے معنی ہوتے ہيں۔ حق کے
مقابلے ميں اکﮍنا۔
َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ﻓَﻨَﺎد َْوا َّو َﻻ َت ِﺣ ْ َﲔ َﻣﻨَ ٍﺎص Ǽ
ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباه کر ڈاال ) (١انہوں نے ہر چند چيخ پکار کی ليکن
وه وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔
٣۔ ١جو ان سے زياده مضبوط اور قوت والے تھے ليکن کفر و جھٹالنے کی وجہ سے برے
انجام سے دوچار ہوئے۔
َو َ ِﲺ ُﺒ ْﻮٓا َا ْن َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ُّﻣﻨْ ِﺬ ٌر ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ۡ َوﻗَﺎ َل ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ٰﮬ َﺬا ٰ ِﲮ ٌﺮ َﻛ َّﺬابٌ Ćڻ
اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان ہی ميں سے ايک انہيں ڈرانے واال آگيا ) (١اور
کہنے لگے کہ يہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔
٤۔ ١يعنی انہی کی طرح کا ايک انسان رسول کس طرح بن گيا۔
ﴚ ٌء ُ َﲺﺎبٌ Ĉ
َا َﺟ َﻌ َﻞ ْ ٰاﻻ ِﻟـﻬَ َﺔ ِا ٰﻟــﻬًﺎ َّوا ِﺣﺪً ا ښ ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟ َ َ ْ
کيا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ايک ہی معبود کر ديا واقعی يہ بہت ہی عجيب بات ہے )(١
٥۔ ١يعنی ايک ہی ﷲ ساری کائنات کا نظام چالنے واال ہے ،اس کا کوئی شريک نہيں ،اسی
طرح عبادت اور نذر و نياز کا مستحق بھی صرف وہی ايک ہے؟ يہ ان کے لئے تعجب انگيز
بات تھی۔
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ﴚ ٌء ﻳ ُّ َﺮا ُد Čڻ
َواﻧ َْﻄﻠَ َﻖ اﻟْ َﻤ َ ُﻼ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َا ِن ا ْﻣﺸُ ْﻮا َو ْاﺻ ِ ُﱪ ْوا ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا ِﻟـﻬَ ِﺘ ُ ْﲂ ښ ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟ َ َ ْ
ان کے سردار يہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو ) (١يقينا ً اس
بات ميں تو کوئی غرض ہے )(٢
٦۔ ١يعنی اپنے دين پر جمے رہو اور بتوں کی پوجا کرتے رہو ،محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( کی
بات پر کان مت دھرو!
٦۔ ٢يعنی يہ ہميں ہمارے معبودوں سے چھﮍا کر دراصل اپنے پيچھے لگانا اور اپنی قيادت
منوانا چاہتا ہے۔
َﻣﺎ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ِﺑﮭ َٰﺬا ِﰲ اﻟْ ِﻤ َّ ِةل ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ښ ِا ْن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ا ْﺧ ِﺘ َﻼ ٌق Ċڻ
ہم نے تو يہ بات پچھلے دين ميں بھی نہيں سنی ) (١کچھ نہيں يہ تو صرف گھﮍنت ہے )(٢
ٰ
نصاری يعنی يہ جس توحيد کی
٧۔ ١پچھلے دين سے مراد تو ان کا دين قريش ہے ،يا پھر دين
دعوت دے رہا ہے ،اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دين ميں نہيں سنا۔
٧۔ ٢يعنی يہ توحيد صرف اس کی اپنی من گھﮍت ہے ،ورنہ عيسائيت ميں بھی ﷲ کے ساتھ
دوسروں کو الوہيت ميں شريک تسليم کيا گيا ہے۔
َء ُا ْﻧ ِﺰ َل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِّاذل ْﻛ ُﺮ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻨَﺎ ۭ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ْي ۚ ﺑ َ ْﻞ ﻟ َّ َّﻤﺎ ﻳ َ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ ِاب ۭ Ď

کيا ہم سب ميں سے اسی پر کالم ٰالہی کيا گيا ہے؟ ) (١دراصل يہ لوگ ميری وحی کی طرف
سے شک ميں ہيں ) (٢بلکہ )صحيح يہ ہے کہ( انہوں نے اب تک ميرا عذاب چکھا ہی نہيں۔
٨۔ ١يعنی مکے ميں بﮍے بﮍے چودھری اور رئيس ہيں ،اگر ﷲ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان
ميں سے کسی کو بناتا۔ ان سب کو چھوڑ کر وحی رسالت کے لئے محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم(
کا انتخاب بھی عجيب ہے؟ يہ گويا انہوں نے ﷲ کے انتخاب ميں کيﮍے نکالے۔ سچ ہے خوئے
بد را بہانہ بسيار۔ دوسرے مقام پر بھی يہ مضمون بيان کيا گيا ہے مثالً سوره زخرف۔٣١،٣٢۔
٨۔ ٢يعنی ان کا انکار اس لئے نہيں ہے کہ انہيں محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت کا علم
نہيں ہے يا آپ کی سالمت عقل سے انہيں انکار ہے بلکہ يہ اس وحی کے بارے ميں ہی شک
ميں مبتال ہيں جو آپ پر نازل ہوئی ،جس ميں سب سے نمايا توحيد کی دعوت ہے۔
َّﺎب ۚ Ḍ

َا ْم ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ ﺧ ََﺰاۗﯨ ُﻦ َر ْ َﲪ ِﺔ َرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﻮﻫ ِ
ِٕ
يا کيا ان کے پاس تيرے زبردست فياض رب کی رحمت کے خزانے ہيں )(١
٩۔ ١کہ جس کو چاہيں ديں اور جس چاہيں نہ ديں ،انہی خزانوں ميں نبوت بھی ہے۔ اور اگر ايسا
نہيں ہے ،بلکہ رب کے خزانوں کا مالک وہی وہاب ہے جو بہت دينے واال ہے ،تو پھر انہيں
نبوت محمدی سے انکار کيوں ہے؟ جسے اس نوازنے والے رب نے اپنی رحمت خاص سے
نوازا ہے۔
َا ْم ﻟَﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۣ ﻓَﻠْ َ ْﲑﺗَ ُﻘ ْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ ِﺎب 1٠
كل َّ
يا کيا آسمان و زمين اور ان کے درميان کی ہرچيز کی بادشاہت ان ہی کی ہے ،تو پھر رسياں تان
کر چﮍھ جائيں )(١
١٠۔ ١يعنی آسمان پر چﮍھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر ديں جو محمد صلی ﷲ عليہ وسلم پر
نازل ہوتی ہے۔
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ُﺟﻨْ ٌﺪ َّﻣﺎ ُﻫﻨَ ِ َ
ﺎكل َﻣﻬ ُْﺰ ْو ٌم ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ِاب 11
يہ بھی )بﮍے بﮍے( لشکروں ميں سے شکست پايا ہوا )چھوٹا سا( لشکر ہے )(١
١١۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد اور کفار کی شکست کا وعده
ہے۔ يعنی کفار کا يہ لشکر جو باطل لشکروں ميں سے ايک لشکر ہے ،بﮍا ہے ،يا حقير ،اس کی
ک مکان بعيد کی
قطعًا پروا نہ کريں نہ اس سے خوف کھائيں ،شکست ان کا مقدر ہے ،ھُنَالِ َ
طرف اشاره ہے جو جنگ بدر اور يوم فتح مکہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں کافر عبرت
ناک شکست سے دوچار ہوئے۔

َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ ُ ْﻮحٍ َّوﻋَﺎ ٌد َّو ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن ُذو ْ َاﻻ ْواتَ ِد ۙ 12
ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور ميخوں والے فرعون ) (١نے جھٹاليا تھا۔
١٢۔ ١فرعون کو ميخوں واال اس لئے کہا کہ وه ظالم جب کسی پر غضبناک ہوتا تو اس کے
ہاتھوں پيروں اور سر ميں ميخيں گاڑ ديتا تھا۔
َوﺛَ ُﻤ ْــﻮ ُد َوﻗَ ْﻮ ُم ﻟُ ْﻮ ٍط َّو َا ْ ٰ
ـــــ ْﻴ َﻜ ِﺔ ۭ ُاوﻟٰۗﯩ َﻚ ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ُاب 13
ﲱ ُﺐ ﻟْ َٔ
ِٕ
اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور أيکہ کے رہنے والوں نے بھی يہی )بﮍے( تھے )(١
ك لَ ِمنَ ْال ٰك ِذبِ ْينَ ( 26۔
١٣۔ ١اَ صْ َحابُ االَيْک ِۃ کے لئے ديکھئے ) َو َمآ اَ ْنتَ اِ ﱠال بَ َش ٌر ﱢم ْثلُنَا َواِ ْن نﱠظُنﱡ َ
الشعراء (186:کا حاشيہ
ِا ْن ُ ٌّ

ﰻ ِا َّﻻ َﻛ َّﺬ َب ُّاﻟﺮ ُﺳ َﻞ ﻓَ َﺤ َّﻖ ِﻋ َﻘ ِﺎب ۧ 14
ان ميں سے ايک بھی ايسا نہ تھا جس نے رسولوں کو نہيں جھٹاليا پس ميری سزا ان پر ثابت
ہوگئی۔
َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ِا َّﻻ َﺻ ْﻴ َﺤ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة َّﻣﺎ ﻟَﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓَ َﻮ ٍاق 15
انہيں صرف ايک چيخ کا انتظار ) (١ہے جس ميں کوئی توقف )اور ڈھيل( نہيں ہے )(٢
١٥۔ ١يعنی صور پھونکنے کا جس سے قيامت برپا ہو جائے گی۔
١٥۔ ٢صور پھونکنے کی دير ہوگی کہ قيامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ َ ِ ّﲺ ْﻞ ﻟَّﻨَﺎ ِﻗ َّﻄﻨَﺎ ﻗَ ْﺒ َﻞ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب 16
اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب! ہماری سر نوشت تو ہميں روز حساب سے پہلے ہی دے
دے )(١
١٦۔ ١يعنی ہمارے نامہ اعمال کے مطابق ہمارے حصے ميں اچھی يا بری سزا جو بھی ہے،
يوم حساب آنے سے پہلے ہی دنيا ميں دے دے۔ يہ و قوع قيامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے
انہوں نے تمسخر کے طور پر کہا۔
ِا ْﺻ ِ ْﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو ْاذ ُﻛ ْﺮ َﻋ ْﺒﺪَ انَ د َٗاو َد َذا ْ َاﻻﻳْ ِﺪ ۚ ِاﻧ َّ ٗ ٓﻪ َا َّوابٌ 17
آپ ان کی باتوں پر صبر کريں اور ہمارے بندے داؤد )عليہ السالم( کو ياد کريں جو بﮍی قوت
واال تھا ) (١يقينا ً وه بہت رجوع کرنے واال تھا۔
١٧۔ ١قوت و شدت۔ اسی سے تائيد بمعنی تقويت ہے۔ اس قوت سے مراد دينی قوت و صالحيت
ہے ،جس طرح حديث ميں آتا ہے ' کہ ﷲ کو سب سے زياده محبوب نماز ،داؤد عليہ السالم کی
نماز اور سب سے زياده محبوب روزے ،داؤد عليہ السالم کے روزے ہيں ،وه نصف رات
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سوتے ،پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قيام کرتے اور پھر اس کے چھٹے حصے ميں سو
جاتے۔ ايک دن روزه رکھتے اور ايک دن ناغہ کرتے اور جنگ ميں فرار نہ ہوتے )صحيح
بخاری(
ﴍ ِاق ۙ 18

ﴚ َو ْ ِاﻻ ْ َ
ِاانَّ َﲯ َّْﺮانَ اﻟْﺠِ َﺒﺎ َل َﻣ َﻌ ٗﻪ ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ْﺤ َﻦ ِابﻟْ َﻌ ِ ِ ّ
ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبيح خوانی
کريں۔
َو َّ
اﻟﻄ ْ َﲑ َﻣ ْﺤﺸُ ْﻮ َر ًة ۭ ُ ٌّ
1٩
ﰻ َّ ٗ ٓهل َا َّوابٌ
اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زير فرمان رہتے )(١
١٩۔ ١يعنی اشراق کے وقت اور آخر دن کو پہاڑ بھی داؤد عليہ السالم کے ساتھ مصروف تسبيح
ہوتے اور اڑتے جانور بھی زبور کی قرأت سن کر ہوا ہی ميں جمع ہو جاتے اور ان کے ساتھ
ﷲ کی تسبيح کرتے۔
َوﺷَ ﺪَ دْانَ ُﻣ ْﻠ َﻜ ٗﻪ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ اﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َوﻓَ ْﺼ َﻞ اﻟْ ِﺨ َﻄ ِﺎب 20
اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر ديا تھا ) (١اور اسے حکومت دی تھی ) (٢اور بات کا
فيصلہ کرنا )(٣
٢٠۔ ١ہر طرح کی مادی اور روحانی اسباب کے ذريعے سے۔
٢٠۔ ٢يعنی ،نبوت ،اصبات رائے ،قول سداد اور نيک کام۔
٢٠۔ ٣يعنی مقدمات کے فيصلے کرنے کی صالحيت ،بصيرت اور استدالل و بيان کی قوت۔
َوﻫ َْﻞ َاﺗ َ

اب ۙ 21
ٰﯩﻚ ﻧ َ َﺒ ُﺆا اﻟْﺨ َْﺼ ِﻢ ۘ ِا ْذ ﺗ َ َﺴ َّﻮ ُروا اﻟْ ِﻤ ْﺤ َﺮ َ
اور کيا تجھے جھگﮍا کرنے والوں کی )بھی( خبر ملی؟ جبکہ وه ديوار پھاند کر محراب ميں
آگئے )(١۔
٢١۔ِ ١محْ َراب سے مراد کمره ہے جس ميں سب سے عليحده ہو کر يکسوئی کے ساتھ ﷲ کی
عبادت کرتے۔ دروازے پر پہرے دار ہوتے ،تاکہ کوئی اندر آکر عبادت ميں مخل نہ ہو۔ جھگﮍا
کرنے والے پيچھے سے ديوار پھاند کر اندر آگئے۔
اﻟﴫ ِاط 22
ــﻖ َو َﻻ ﺗُ ْﺸ ِﻄــﻂْ َوا ْﻫ ِﺪانَ ٓ ِا ٰﱃ َﺳ َﻮا ۗ ِء ِ ّ َ
ِا ْذ َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ د َٗاو َد ﻓَ َﻔ ِﺰ َع ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ َﲣ َْﻒ ۚ ﺧ َْﺼ ٰﻤ ِﻦ ﺑَﻐٰﻰ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻓَ ْﺎﺣ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ ِابﻟْ َﺤ ّ ِ
جب يہ )حضرت( داؤد )عليہ السالم( کے پاس پہنچے ،پس يہ ان سے ڈر گئے ) (١انہوں نے کہا
خوف نہ کيجئے! ہم دو فريق مقدمہ ہيں ،ہم ميں سے ايک نے دوسرے پر زيادتی کی ہے ،پس
آپ ہمارے درميان حق کے ساتھ فيصلہ کر ديجئے اور نا انصافی نہ کيجئے اور ہميں سيدھی راه
بتا ديجئے )(١۔
٢٢۔ ١آنے والوں نے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہيں ہے ،ہمارے درميان ايک جھگﮍا
ہے ،ہم آپ سے فيصلہ کرانے آئے ہيں ،آپ حق کے ساتھ فيصلہ بھی فرمائيں اور سيدھے
راستے کی طرف ہماری رہنمائی بھی۔
يخ ۣ َ ٗهل ِﺗ ْﺴ ٌﻊ َّو ِﺗ ْﺴ ُﻌ ْﻮ َن ﻧ َ ْﻌ َﺠ ًﺔ َّو ِ َﱄ ﻧ َ ْﻌ َﺠ ٌﺔ َّوا ِﺣﺪَ ٌة ۣ ﻓَ َﻘﺎ َل اَ ْﻛ ِﻔﻠْ ِﻨﳱْ َﺎ َوﻋ ََّﺰ ِ ْﱐ ِﰲ اﻟْ ِﺨ َﻄ ِﺎب 23
ِا َّن ٰﮬ َﺬا ٓ َا ِ ْ
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)سنيئے( يہ ميرا بھائی ہے ) (١اس کے پاس نناوے دنبياں ہيں اور ميرے پاس ايک ہی دنبی ہے
ليکن يہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی يہ ايک دنبی بھی مجھ ہی کو دے دے ) (٢اور مجھ پر
بات ميں بﮍی سختی برتتا ہے )(٣۔
٢٣۔ ١بھائی سے مراد دينی بھائی يا شريک کاروبار يا دوست ہے۔ سب پر بھائی کا اطالق
صحيح ہے۔
٢٣۔ ٢يعنی ايک دنبی بھی ميری دنبيوں ميں شامل کر دے تاکہ ميں ہی اس کا بھی ضامن اور
کفيل ہو جاؤں۔
٢٣۔ ٣دوسرا ترجمہ ہے ' اور يہ گفتگو ميں بھی مجھ پر غالب آگيا ' يعنی جس طرح اس کے
پاس مال زياده ہے ،زبان کا بھی مجھ سے زياده تيز ہے اور اس تيزی و طراری کی وجہ سے
لوگوں کو قائل کر ليتا ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َوﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ َّﻣﺎ ُ ْﱒ ۭ َو َﻇ َّﻦ د َٗاو ُد
ﻗَﺎ َل ﻟَﻘَﺪْ َﻇﻠَ َﻤ َﻚ ﺑ ُِﺴ َﺆالِ ﻧ َ ْﻌ َﺠ ِﺘ َﻚ ِا ٰﱃ ِﻧ َﻌﺎﺟِ ٖﻪ ۭ َوا َِّن َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﺨﻠَ َﻄﺎ ۗ ِء ﻟ َ َﻴ ْﺒ ِﻐ ْﻲ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
َاﻧ َّ َﻤﺎ ﻓَﺘَ ٰﻨّ ُﻪ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐ َﻔ َﺮ َرﺑ َّ ٗﻪ َوﺧ ََّﺮ َرا ِﻛ ًﻌﺎ َّو َاانَ َب 24۞}اﻟﺴﺠﺪە{
آپ نے فرمايا! اس کا اپنی دنبيوں کے ساتھ تيری ايک دنبی مال لينے کا سوال بيشک تيرے اوپر
ايک ظلم ہے اور اکثر حصہ دار اور شريک )ايسے ہی ہوتے ہيں کہ( ايک دوسرے پر ظلم
کرتے ہيں ) ،(١سوائے ان کے جو ايمان الئے اور جنہوں نے نيک عمل کئے اور ايسے لوگ
بہت ہی کم ہيں ) (٢اور )حضرت( داؤد عليہ السالم سمجھ گئے کہ ہم نے انہيں آزمايا ہے ،پھر
تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پﮍے اور پوری طرح رجوع
کيا۔
٢٤۔ ١يعنی انسانوں ميں يہ کوتاہی عام ہے کہ ايک شريک دوسرے پر زيادتی کرتا ہے اور
کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہﮍپ کر جائے۔
٢٤۔ ٢البتہ اس اخالقی کوتاہی سے اہل ايمان محفوظ ہيں ،کيونکہ ان کے دلوں ميں ﷲ کا خوف
ہوتا ہے اور عمل صالح کے پابند ہوتے ہيں اس لئے کسی پر زيادتی کرنا اور دوسروں کا مال
ہﮍپ کر جانے کی سعی کرنا ،ان کے مزاج ميں شامل نہيں ہوتا۔ وه تو دينے والے ہوتے ہيں،
لينے والے نہيں۔ تاہم ايسے بلند کردار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہيں۔
ﻓَ َﻐ َﻔ ْﺮانَ َ ٗهل ٰذ ِ َكل ۭ َوا َِّن َ ٗهل ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ﻟ َ ُـﺰﻟْ ٰﻔﻰ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣ ٰﺎ ٍب 25
پس ہم نے بھی ان کا وه )قصور( معاف کر ديا يقينا ً وه ہمارے نزديک بﮍے مرتبہ والے اور بہت
اچھے ٹھکانے والے ہيں۔
كل َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳ َ ِﻀﻠ ُّ ْﻮ َن َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﻳٰﺪَ ٗاو ُد ِاانَّ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ َﻚ َﺧ ِﻠ ْﻴ َﻔ ًﺔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ ْﺎﺣ ُ ْﲂ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟﻨَّ ِﺎس ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒﻊ ِ اﻟْﻬ َٰﻮى ﻓَ ُﻴ ِﻀ َّ َ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ

ﺷَ ِﺪﻳْﺪٌ ِﺑ َﻤﺎ ﻧ َ ُﺴ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب ۧ 26
اے داؤد ! ہم نے تمہيں زمين ميں خليفہ بنا ديا تم لوگوں کے درميان حق کے ساتھ فيصلے کرو
اور اپنی نفسانی خواہش کی پيروی نہ کرو ورنہ وه تمہيں ﷲ کی راه سے بھٹکا دے گی ،يقينا ً جو
لوگ ﷲ کی راه سے بھٹک جاتے ہيں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے انہوں نے حساب
کے دن کو بھال ديا ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ َاب ِﻃ ًﻼ ۭ ٰذ ِ َكل َﻇ ُّﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۚ ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ َّ ِ
ـذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ 27

َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َّ
اور ہم نے آسمان و زمين اور ان کے درميان کی چيزوں کو ناحق پيدا نہيں کيا ) (١يہ گمان تو
کافروں کا ہے سو کافروں کے لئے خرابی ہے آگ کی۔
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٢٧۔ ١بلکہ ايک خاص مقصد کے لئے پيدا کيا ہے اور وه يہ کہ ميرے بندے ميری عبادت کريں،
جو ايسا کرے گا ،ميں اسے بہترين جزا سے نوازوں گا اور جو ميری عبادت و اطاعت سے
سرتابی کرے گا ،اس کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﰷﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۡ َا ْم َ ْﳒ َﻌ ُﻞ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ َﰷﻟْ ُﻔ َّﺠ ِﺎر 28
َا ْم َ ْﳒ َﻌ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
کيا ہم ان لوگوں کو جو ايمان الئے اور نيک عمل کئے ان کے برابر کر ديں گے جو )ہميشہ(
زمين ميں فساد مچاتے رہے ،يا پرہيزگاروں کو بدکاروں جيسا کر ديں گے؟
ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َا ْﻧ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ِاﻟَ ْﻴ َﻚ ُﻣ ٰ َﱪكٌ ِﻟ ّ َﻴ َّﺪﺑ َّ ُﺮ ْوٓا ٰاﻳٰﺘِ ٖﻪ َو ِﻟ َﻴ َﺘ َﺬﻛَّ َﺮ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب 2٩
يہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمايا ہے کہ لوگ اس کی آيتوں
پر غور و فکر کريں اور عقلمند اس سے نصيحت حاصل کريں۔

َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ ِ َدل ٗاو َد ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ ۭ ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻌ ْﺒﺪُ ۭ ِاﻧ َّ ٗ ٓﻪ َا َّوابٌ ۭ 30
اور ہم نے داؤد کو سليمان )نامی فرزند( عطا فرمايا ،جو بﮍا اچھا بنده تھا اور بيحد رجوع کرنے
واال تھا۔

اﻟﺼ ِﻔﻨ ُٰﺖ اﻟْﺠِ َﻴﺎ ُد ۙ 31
ﴚ ّٰ
ِا ْذ ُﻋ ِﺮ َض ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِابﻟْ َﻌ ِ ِ ّ
جب ان کے سامنے شام کے وقت تيز رو خاصے گھوڑے پيش کئے گئے )(١
٣١۔ ١يعنی حضرت سليمان عليہ السالم نے بغرض جہاد جو گھوڑے پالے ہوئے تھے ،وه عمده
نسل تيز رو گھوڑے حضرت سليمان عليہ السالم پر معائنے کے لئے پيش کئے گئے ،ظہر يا
عصر سے لے کر آخر دن تک کے وقت کو کہتے ہيں ،جسے شام سے تعبير کرتے ہيں۔

ﻓَ َﻘﺎ َل ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﺣ َﺒ ْﺒ ُﺖ ُﺣ َّﺐ اﻟْﺨ ْ َِﲑ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ َر ِ ّ ْﰊ ۚ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗ ََﻮ َار ْت ِابﻟْ ِﺤ َﺠ ِﺎب ۪ 32
تو کہنے لگے ميں نے اپنے پروردگار کی ياد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجيح دی ،يہاں تک
کہ )آفتاب( چھپ گيا۔
ُرد ُّْوﻫَﺎ ﻋَ َ َّﲇ ۭ ﻓَ َﻄ ِﻔ َﻖ َﻣ ْﺴ ًﺤﺎ ِاب ُّﻟﺴ ْﻮ ِق َو ْ َاﻻ ْﻋﻨَ ِﺎق 33
ان )گھوڑوں( کو دوباره ميرے سامنے الؤ! پھر تو پنڈليوں اور گردنوں پر ہاتھ پھيرنا شروع کر
ديا )(١
٣٣۔ ١اس آيت کا مفہوم۔ مطلب ہوگا کہ گھوڑوں کے معانيہ ميں حضرت سليمان عليہ السالم کی
عصر کی نماز يا وظيفہ خاص ره گيا جو اس وقت کرتے تھے جس پر انہيں سخت صدمہ ہوا
اور کہنے لگے کہ ميں گھوڑوں کی محبت ميں اتنا گم ہوگيا کہ سورج کا پرده مغرب ميں چھپ
گيا اور ﷲ کی ياد ،نماز يا وظيفہ ره گيا۔ چنانچہ اس کی تالفی اور ازالے کے لئے انہوں نے
سارے گھوڑے ﷲ کی راه ميں قتل کر ڈالے ،امام شوکانی اور ابن کثير وغيره نے اس تفسير کو
ترجيح دی ہے
َوﻟَﻘَﺪْ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ُﺳﻠَ ْﻴ ٰﻤ َﻦ َو َاﻟْﻘَ ْﻴﻨَﺎ ﻋَ ٰﲇ ُﻛ ْﺮ ِﺳـ ِ ّﻴ ٖﻪ َﺟ َﺴﺪً ا ُ َّﰒ َاانَ َب 34
اور ہم نے سليمان )عليہ السالم( کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ايک جسم ڈال ديا پھر )(١
اس نے رجوع کيا۔
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٣٤۔ ١يہ آزمائش کيا تھی ،کرسی پر ڈاال گيا جسم کس چيز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کيا ہے؟ اس
کی بھی کوئی تفصيل قرآن کريم يا حديث ميں نہيں ملتی۔ البتہ بعض مفسرين نے صحيح حديث
سے ثابت ايک واقعہ کو اس پر چسپاں کيا ہے اور وه يہ ہے کہ حضرت سليمان عليہ السالم نے
ايک مرتبہ کہا تھا کہ ميں آج کی رات اپنی تمام بيويوں سے )جن کی تعداد  ٧٠يا  ٩٠تھی( ہم
بستری کرونگا تاکہ ان سے شاه سوار پيدا ہوں جو ﷲ کی راه ميں جہاد کريں۔ اور اس پر انشاء
ﷲ نہيں کہا تھا )يعنی صرف اپنی ہی تدبير پر سارا اعتماد کيا( نتيجہ يہ ہوا کہ سوائے ايک بيوی
کے کوئی بيوی حاملہ نہيں ہوئی۔ اور حاملہ بيوی نے جو بچہ جنا ،وه ناقص يعنی آدھا تھا۔ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا اگر سليمان عليہ السالم انشاء ﷲ کہہ ليتے تو سب سے مجاہد پيدا
ہوتے )صحيح بخاری(
َّﺎب 35
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ َوﻫ َْﺐ ِ ْﱄ ُﻣ ْﻠ ًﲀ َّﻻ ﻳَﻨْۢ َﺒ ِﻐ ْﻲ ِ َﻻ َﺣ ٍﺪ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ْي ۚ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻮﻫ ُ
کہا اے ميرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ايسا ملک عطا فرما جو ميرے سوا کسی
)شخص( کے الئق نہ ہو ) (١تو بﮍا ہی دينے واال ہے۔
٣٥۔ ١يعنی شاه سواروں کی فوج پيدا ہونے کی آرزو ،تيری حکمت و مشيت کے تحت پوری
نہيں ہوئی ،ليکن اگر مجھے ايسی با اختيار بادشاہت عطا کر دے کہ ويسی بادشاہت ميرے سوا يا
ميرے بعد کسی کے پاس نہ ہو ،تو پھر اوالد کی ضرورت ہی نہيں رہے گی۔ يہ دعا بھی ﷲ کے
دين کے غلبے کے لئے ہی تھی۔

ﺎب ۙ 36
ﻓَ َﺴﺨ َّْﺮانَ َ ُهل ّ ِاﻟﺮﻳْ َﺢ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِ َاب ْﻣ ِﻩٖﺮ ُرﺧَﺎۗ ًء َﺣ ْﻴ ُﺚ َا َﺻ َ
پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر ديا وه آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا
ديا کرتی تھی۔
٣٦۔ ١ہم نے سليمان عليہ السالم کی دعا قبول کرلی اور ايسی بادشاہی عطا کی جس ميں ہوا بھی
ان کے ماتحت تھی ،جہاں ہوا کو نرمی سے چلنے واال بتايا ہے ،جب کہ دوسرے مقام پر اسے
تند و تيز کہا جس کا مطلب يہ ہے کہ ہوا پيدائشی قوت کے لحاظ سے تند ہے۔ ليکن سليمان عليہ
السالم کے لئے اسے نرم کر ديا گيا يا حسب ضرورت وه کبھی تند ہوتی کبھی نرم ،جس طرح
حضرت سليمان عليہ السالم چاہتے )فتح القدير(
َواﻟ َّﺸـ ٰﻴ ِﻄ ْ َﲔ ُ َّ

ﰻ ﺑَﻨَّﺎۗ ٍء َّوﻏَ َّﻮ ٍاص ۙ 37
اور )طاقتور( جنات کو بھی )ان کے ماتحت کر ديا( ہر عمارت بنانے والے کو اور غوط خور
کو۔
َّو ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ُﻣ َﻘ َّ ِﻧﺮ ْ َﲔ ِﰲ ْ َاﻻ ْﺻ َﻔﺎ ِد 38
اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجيروں ميں جکﮍے رہتے )(١
٣٨۔ ١جنات ميں سے جو سرکش يا کافر ہوتے ،انہيں بيﮍيوں ميں جکﮍ ديا جاتا ،تاکہ وه اپنے
کفر يا سرکشی کی وجہ سے سرتابی نہ کرسکيں۔
ٰﮬ َﺬا َﻋ َﻄﺎۗ ُؤانَ ﻓَﺎ ْﻣ ُ ْﲍ َا ْو َاﻣ ِْﺴ ْﻚ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب 3٩
يہ ہے ہمارا عطيہ اب تو احسان کر يا روک رکھ ،کچھ حساب نہيں )(١۔
٣٩۔ ١يعنی تيری دعا کے مطابق ہم نے تجھے عظيم بادشاہی سے نواز ديا ،اب انسانوں ميں سے
جس کو چاہے دے ،جسے چاہے نہ دے ،تجھ سے ہم حساب بھی نہيں ليں گے۔
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َوا َِّن َ ٗهل ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ﻟ َ ُﺰﻟْ ٰﻔﻰ َو ُﺣ ْﺴ َﻦ َﻣ ٰﺎ ٍب ۧ 40

ان کے لئے ہمارے پاس بﮍا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانا ہے )(١
٤٠۔ ١يعنی دنياوی جاه و مرتبت عطا کرنے کے باوجود آخرت ميں بھی حضرت سليمان عليہ
السالم کو قرب خاص اور مقام خاص حاصل ہوگا۔
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ َﻋ ْﺒﺪَ انَ ٓ َاﻳ ُّ ْﻮ َب ۘ ِا ْذ انَ دٰى َرﺑ َّ ٗ ٓﻪ َا ِ ّ ْﱏ َﻣ َّﺴـ ِ َﲏ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ِﺑﻨُ ْﺼ ٍﺐ َّوﻋَ َﺬ ٍاب ۭ 41

اور ہمارے بندے ايوب )عليہ السالم( کا )بھی( ذکر کر ،جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ
مجھے شيطان نے رنج اور دکھ پہنچايا ہے )(١
٤١۔ ١حضرت ايوب عليہ السالم کی بيماری اور اس ميں ان کا صبر مشہور ہے جس کے مطابق
ﷲ ٰ
تعالی نے اہل و مال کی تباہی اور بيماری کے ذريعے سے ان کی آزمائش کی جس ميں وه
کئی سال مبتال رہے۔ ح ٰتی کہ صرف ايک بيوی ان کے ساتھ ره گئی جو صبح شام ان کی خدمت
کرتی اور ان کو کہيں کام کاج کرکے بقدر کفالت رزق کا انتظام بھی کرتی۔ اس کی نسبت شيطان
کی طرف اس لئے کی گئی ہے درآں حاليکہ سب کچھ کرنے واال صرف ﷲ ہی ہے ،کہ ممکن
ہے شيطان کے وسوسے ہی کسی ايسے عمل کا سبب بنے ہوں جس پر يہ آزمائش آئی يا پھر
بطور ادب کے ہے کہ خير کا ﷲ ٰ
تعالی کی طرف اور شر کو اپنی يا شيطان کی طرف منسوب
کيا جاتا ہے۔
ُا ْر ُﻛ ْﺾ ِﺑ ِﺮ ْﺟ ِ َ
ﴍابٌ 42
كل ۚ ٰﮬ َﺬا ُﻣ ْﻐﺘ َ َﺴ ٌﻞ َاب ِر ٌد َّو َ َ
اپنا پاؤں مارو ،يہ نہانے کا ٹھنڈا اور پينے کا پانی ہے )(١
٤٢۔ ١ﷲ ٰ
تعالی نے حضرت ايوب عليہ السالم کی دعا قبول فرمائی اور ان سے کہا کہ زمين پر
پاؤں مارو ،جس سے ايک چشمہ جاری ہوگيا۔ اس کے پانی پينے سے اندرونی بيمارياں اور
غسل کرنے سے ظاہری بيمارياں دور ہوگئيں بعض کہتے ہيں کہ يہ دو چشمے تھے ،ايک سے
غسل فرمايا اور دوسرے سے پانی پيا۔ ليکن قرآن کے الفاظ سے پہلی بات کی تائيد ہوتی ہے،
يعنی ايک ہی چشمہ تھا۔
َو َو َﻫ ْﺒﻨَﺎ َ ٗ ٓهل َاﻫ َ ْٗهل َو ِﻣﺜْﻠَﻬ ُْﻢ َّﻣ َﻌﻬُ ْﻢ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ َو ِذ ْﻛ ٰﺮى ِ ُﻻ ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب 43
اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمايا بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی )خاص(
رحمت سے (١) ،اور عقلمندوں کی نصيحت کے لئے )(٢۔
٤٣۔ ١بعض کہتے ہيں کہ پہال کنبہ جو بطور آزمائش ہالک کر ديا گيا تھا ،اسے زنده کر ديا گيا
اور اس کی مثل اور مذيد کنبہ عطا کر ديا گيا۔ ليکن يہ بات کسی مستند ذريعے سے ثابت نہيں
ہے ،زياده صحيح بات يہی معلوم ہوتی ہے کہ ﷲ نے پہلے سے زياده مال و اوالد سے انہيں
نواز ديا جو پہلے سے دگنا تھا۔
٤٣۔ ٢يعنی ايوب عليہ السالم کو سب کچھ دوباره عطا کيا ،تو اپنی رحمت خاص کے اظہار کے
عالوه اس کا دوسرا مقصد يہ ہے کہ اہل دانش اس سے نصيحت حاصل کريں اور وه بھی ابتالء
و شدائد پر اسی طرح صبر کريں جس طرح ايوب عليہ السالم نے کيا۔
ﺎﴐ ْب ِﺑ ّ ٖﻪ َو َﻻ َ ْﲢـﻨَ ْﺚ ۭ ِاانَّ َو َﺟﺪْ ﻧٰ ُﻪ َﺻﺎﺑ ًِﺮا ۭ ِﻧ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻌ ْﺒﺪُ ۭ ِاﻧ َّ ٗ ٓﻪ َا َّوابٌ 44
َوﺧ ُْﺬ ِﺑ َﻴ ِﺪكَ ِﺿ ْﻐﺜ ًﺎ ﻓَ ْ ِ
اور اپنے ہاتھ ميں تنکوں کا ايک مٹھا )جھاڑو( لے کر مار دے اور قسم کا خالف نہ کر ) (١سچ
تو يہ ہے کہ ہم نے اسے بﮍا صابر بنده پايا ،وه بﮍا نيک بنده تھا اور بﮍی ہی رغبت رکھنے واال۔
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٤٤۔ ١بيماری کے ايام ميں خدمت گزار بيوی کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ايوب عليہ
السالم نے اسے سو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی ،صحت ياب ہونے کے بعد ﷲ ٰ
تعالی نے
فرمايا ،سو تنکوں والی جھاڑو لے کر ايک مرتبہ اسے مار دے ،تيری قسم پوری ہو جائيگی۔
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِﻋ ٰﺒﺪَ انَ ٓ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َوا ِْﲮ َٰﻖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ ْﻮ َب ُا ِوﱄ ْ َاﻻﻳْ ِﺪ ْي َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ ِﺎر  45
ہمارے بندوں ابراہيم ،اسحاق اور يعقوب )عليہم السالم( کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں
اور آنکھوں والے ) (١تھے۔
٤٥۔ ١يعنی عبادت ٰالہی اور نصرت دين ميں بﮍے قوی اور دينی و علمی نصيرت ميں ممتاز
تھے بعض کہتے ہيں يہ وه لوگ ہيں جن پر ﷲ ٰ
تعالی کا خاص انعام و احسان ہوا يا يہ لوگوں پر
احسان کرنے والے تھے۔

ِاانَّ ٓ َا ْﺧﻠَ ْﺼﳯٰ ُ ْﻢ ِﲞَﺎ ِﻟ َﺼ ٍﺔ ِذ ْﻛ َﺮى ادلَّ ِار ۚ 46
ہم نے انہيں ايک خاص بات يعنی آخرت کی ياد کے ساتھ مخصوص کر ديا تھا۔
٤٦۔ ١يعنی ہم نے ان کو آخرت کی ياد کے لئے چن ليا تھا ،چنانچہ آخرت ہر وقت ان کے
ٰ
تقوی
سامنے رہتی تھی )آخرت کا ہر وقت استحضار ،يہ بھی ﷲ کی ايک بﮍی نعمت اور زاہد و
کی بنياد( يا وه لوگوں کو آخرت اور ﷲ کی طرف بالنے ميں کوشاں رہتے تھے۔
َواِﳖَّ ُ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ﻟ َ ِﻤ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺼ َﻄ َﻔ ْ َﲔ ْ َاﻻ ْﺧﻴَ ِﺎر ۭ 47

يہ سب ہمارے نزديک برگزيده اور بہترين لوگ تھے۔
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ ِا ْ ٰﲰ ِﻌ ْﻴ َﻞ َواﻟْﻴَ َﺴ َﻊ َو َذا ْاﻟ ِﻜ ْﻔﻞِ ۭ َو ُ ٌّ

ﰻ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺧﻴَ ِﺎر ۭ 48
اسماعيل ،يسع اور ذوالکفل )عليہم السالم( کا بھی ذکر کر ديجئے ،يہ سب بہترين لوگ ) (١تھے۔
٤٨۔ ١يسع عليہ السالم کہتے ہيں ،حضرت الياس عليہ السالم کے جانشين تھے ،ال تعريف کے
ْس َو َذا ْال ِك ْف ِل ۭ◌ ُك ﱞل ﱢمنَ
لئے ہے اور عجمی نام ہے ذوالکفل کے لئے ديکھئے ) َواِسْمٰ ِع ْي َل َواِ ْد ِري َ
ال ٰ ّ
صبِ ِر ْينَ ( 21۔ االنبياء (85:کا حاشيہ۔

ٰﮬ َﺬا ِذ ْﻛ ٌﺮ ۭ َوا َِّن ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ﻟ َ ُﺤ ْﺴ َﻦ َﻣ ٰﺎ ٍب ۙ 49
يہ نصيحت ہے اور يقين مانو کہ پرہيزگاروں کی بﮍی اچھی جگہ ہے۔

َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ ﻋَﺪْ ٍن ُّﻣ َﻔﺘَّ َﺤ ًﺔ ﻟَّﻬُ ُﻢ ْ َاﻻﺑْ َﻮ ُاب ۚ 50
)يعنی ہميشگی والی( جنتيں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہيں۔
ﴍ ٍاب 51
ُﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ِﻓﳱْ َﺎ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ِﺑ َﻔﺎ ِﻛﻬَ ٍﺔ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٍة َّو َ َ
ِٕ
جن ميں با فراغت تکيے لگائے بيٹھے ہوئے طرح طرح کے ميوے اور قسم قسم کی شرابوں کی
فرمائشيں کر رہے ہيں۔
ﴫ ُت َّ
اﻟﻄ ْﺮ ِف َا ْﺗ َﺮابٌ 52
َو ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ ٰﻗ ِ ٰ
اور ان کے پاس نيچی نظروں والی ہم عمر حوريں ہوں گی )(١۔
ْ
َ
٥٢۔ ١يعنی جن کی نگاہيں اپنے خاوندوں سے حد سے بﮍھنے والی نہيں ہونگی۔ ات َراب تِرْ ب کی
جمع ہے ،ہم عمر ال زوال حسن و جمال کی حامل )فتح القدير(
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ٰﮬ َﺬا َﻣﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن ِﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب 53
يہ ہے جس کا وعده تم سے حساب کے دن کے لئے کيا جاتا تھا۔
ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟ َ ِﺮ ْزﻗُﻨَﺎ َﻣﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻧ َّ َﻔﺎ ٍد 54ښ
بيشک روزياں )خاص( ہمارا عطيہ ہيں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہيں )(١
٥٤۔ ١رزق ،بمعنی عطيہ ہے اور ٰھ َذا سے ہر قسم کی مذکور نعمتيں اور وه اکرام و اعزاز مراد
ہے جن سے اہل جنت بہره ياب ہوں گے۔ نفاد کے معنی خاتمے کے ہيں يہ نعمتيں بھی غير فانی
ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی۔

ـﴩ َﻣ ٰﺎ ٍب ۙ 55
ٰﮬ َﺬا ۭ َوا َِّن ِﻟ ٰ ّﻠﻄ ِﻐ ْ َﲔ ﻟَ َ َّ
يہ تو ہوئی جزا) (١) ،ياد رکھو کہ( سرکشوں کے لئے ) (٢بﮍی بری جگہ ہے۔
٥٥۔١يعنی مذکوره اہل خير کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اہل شر کا انجام بيان کيا جا رہا ہے۔
اغ ْينَ جنہوں نے ﷲ کے احکام سے سرکشی اور رسولوں کو جھٹاليا يَصْ لُوْ نَ کے معنی
٥٥۔ ٢طَ ِ
ہيں يَ ْد ُخلُونَ داخل ہونگے۔
َ َهجﲌَّ َ ۚ ﻳ َ ْﺼﻠَ ْﻮﳖَ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ ِﻤﻬَﺎ ُد 56
دوزخ ہے جس ميں وه جائيں گے )آه( کيا ہی برا بچھونا ہے۔
ٰﮬ َﺬا ۙ ﻓَﻠْ َﻴ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮ ُﻩ َ ِﲪ ْ ٌﲓ َّوﻏَ َّﺴ ٌﺎق 57ۙ
يہ ہے ،پس اسے چکھيں ،گرم پانی اور پيپ )(١
٥٧۔ ١يہ ہے پينے گرم پانی اور پيپ ،اسے چکھو ،گرم کھولتا ہو پانی ،جو ان کی آنتوں کو کاٹ
ڈالے گا ،جہنميوں کی کھالوں سے جو پيپ اور گندا لہو نکلے گا يا نہايت ٹھنڈا پانی ،جس کا پينا
نہايت مشکل ہوگا۔

َّو ٰاﺧ َُﺮ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ْ ِﳫ ٖ ٓﻪ َا ْز َو ٌاج ۭ 58
اس کے عالوه اور طرح طرح کے عذاب۔
ٰﮬ َﺬا ﻓَ ْﻮ ٌج ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺤ ٌﻢ َّﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۚ َﻻ َﻣ ْﺮ َﺣ ًﺒﺎ ﲠِ ِ ْﻢ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﺻﺎﻟُﻮا اﻟﻨَّ ِﺎر 59
يہ ايک قوم ہے جو تمہارے ساتھ )آگ ميں( جانی والی ہے (١) ،کوئی خوش آمديد ان کے لئے
نہيں ہے ) (٢يہی تو جہنم ميں جانے والے ہيں۔
٥٩۔ ١جہنم کے دروازوں پر کھﮍے فرشتے ائمہء کفر اور پيشوايان ضاللت سے کہيں گے ،جب
پيروکار قسم کے کافر جہنم ميں جائيں گے يا ائمہ کفر و ضاللت آپس ميں يہ بات ،پيروکاروں
کی طرف اشاره کرکے کہيں گے۔
٥٩۔ ٢يہ ليڈر ،جہنم ميں داخل ہونے والے کافروں کے لئے ،فرشتوں کے جواب ميں يا آپس ميں
کہيں گے َرحْ بَۃ کے معنی وسعت و فراخی کے ہيں۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ۣ َﻻ َﻣ ْﺮ َﺣ ًﺒﺎ ﺑ ُ ِْﲂ ۭ َاﻧ ُ ْْﱲ ﻗَ َّﺪ ْﻣ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ﻟَﻨَﺎ ۚ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ َﻘ َﺮ ُار 60
وه کہيں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لئے کوئی خوش آمديد نہيں ہے تم ہی نے تو اسے پہلے ہی
سے ہمارے سامنے ال رکھا تھا ) (١پس رہنے کی بﮍی بری جگہ ہے۔
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٦٠۔ ١يعنی تم ہی کفر و ضاللت کے راستے ہمارے سامنے مزين کرکے پيش کرتے تھے ،يوں
گويا اس عذاب جہنم کے پيش کار تم ہی ہو۔ يہ پيروکار ،اپنے پيروی کرنے والوں سے کہيں
گے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ َﻣ ْﻦ ﻗَ َّﺪ َم ﻟَﻨَﺎ ٰﮬ َﺬا ﻓَ ِﺰ ْد ُﻩ ﻋَ َﺬ ًااب ِﺿ ْﻌ ًﻔﺎ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر 61
وه کہيں گے اے ہمارے رب! جس نے )کفر کی رسم( ہمارے لئے پہلے سے نکالی ہو ) (١اس
کے حق ميں جہنم کی دگنی سزا کر دے )(٢
٦١۔ ١يعنی جنہوں نے ہميں کفر کی دعوت دی اور اسے حق و صواب باور کرايا۔ يا جنہوں نے
ہميں کفر کی طرف بال کر ہمارے لئے يہ عذاب آگے بھيجا۔
٦١۔ ٢يہ وہی بات ہے جسے اور بھی کئی مقامات پر بيان کيا گيا ہے ً
مثال )قَا َل ا ْد ُخلُوْ ا فِ ْٓي اُ َم ٍم قَ ْد
ٰ
ت اُ ﱠمةٌ لﱠ َعن ْ
ار ۭ◌ ُكلﱠ َما َد َخلَ ْ
َخلَ ْ
َت اُ ْختَھَا ۭ◌ َحتّى اِ َذا ا ﱠدا َر ُكوْ ا فِ ْيھَا
ت ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم ﱢمنَ ْال ِجنﱢ َو ْ ِ
اال ْن ِ
س فِي النﱠ ِ
ٓ
ٰ
ٰ
ﱡ
ُ
َج ِم ْيعًا ۙ◌ قَالَ ْ
ضع ٌ
ْف
ار ڛ قَ َ
ت ا ْخ ٰرٮھُ ْم ِالُوْ لٮھُ ْم َربﱠنَا ٰھ ُؤ َال ۗ◌ ِء اَ َ
ال لِ ُكلﱟ ِ
ضلوْ نَا فَاتِ ِھ ْم َع َذابًا ِ
ض ْعفًا ﱢمنَ النﱠ ِ
ٰ
ْ
ْ
ب َوال َع ْنھُ ْم لَ ْعنًا َكبِيْرًا( 33۔
ﱠو ٰل ِك ْن ﱠال تَ ْعلَ ُموْ نَ ( 7۔ االعرافَ (38:
ض ْعفَي ِْن ِمنَ ال َع َذا ِ
)ربﱠنَآ اتِ ِھ ْم ِ
االحزاب(68:۔

ﴍ ِار ۭ 62
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ َﻻ ﻧَ ٰﺮى ِر َﺟ ًﺎﻻ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ُﻌﺪ ُ ُّْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْ َ
اور جہنمی کہيں گے کيا يہ بات ہے کہ وه لوگ ہميں دکھائی نہيں ديتے جنہيں ہم برے لوگوں
ميں شمار کرتے تھے )(١۔
٦٢۔ ١اَ ْش َرار سے مراد فقراء مومنين ہيں ،جيسے عمار ،جناب ،بالل و سليمان وغيرہم رضی ﷲ
عنہم ،انہيں رؤسائے مکہ ازراه خبث برے لوگ کہتے تھے اور اب بھی اہل باطل حق پر چلنے
والوں کو بنياد پرست ،دہشت گرد ،انتہا پسند وغيره القاب سے نوازتے ہيں۔
َا َّﲣ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِ ْ
ﲯ ِﺮ ًّاي َا ْم َزاﻏَ ْﺖ َﻋﳯْ ُ ُﻢ ْ َاﻻﺑْ َﺼ ُﺎر 63
کيا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا ) (١يا ہماری نگاہيں ان سے ہٹ گئی ہيں )(٢
٦٣۔ ١يعنی دنيا ميں ،جہاں ہم غلطی پر تھے؟
٦٣۔ ٢يا وه بھی ہمارے ساتھ ہی يہيں کہيں ہيں ،ہماری نظريں انہيں نہيں ديکھ پا رہی ہيں۔
َﺎﰡ َاﻫْﻞِ اﻟﻨَّ ِﺎر ۧ 64

ــﻖ َﲣ ُ ُ
ِا َّن ٰذ ِ َكل ﻟ َ َﺤ ٌّ
يقين جانو کہ دوزخيوں کا يہ جھگﮍا ضرور ہی ہوگا )(١
٦٤۔ ١يعنی آپس ميں ان کی تکرار اور ايک دوسرے کو مورد طعن بنانا ،ايک ايسی حقيقت ہے
جس ميں تکلف نہيں ہوگا۔

اهلل اﻟْ َﻮا ِﺣﺪُ اﻟْ َﻘﻬ َُّﺎر ۚ 65
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ُﻣﻨْ ِﺬ ٌر ڰ َّو َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ ِا ٰ ٍهل ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
کہہ ديجئے! کہ ميں تو صرف خبردار کرنے واال ہوں ) (١اور بجز ﷲ واحد غالب کے کوئی
الئق عبادت نہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﻐﻔَّ ُﺎر 66
َر ُّب َّ
جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے ،وه زبردست اور بﮍا
بخشنے واال ہے۔
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ُﻗ ْﻞ ﻫ َُﻮ ﻧ َ َﺒﺆٌا َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ۙ 67
آپ کہہ ديجئے کہ يہ بہت بﮍی خبر ہے )(١
٦٧۔ ١يعنی ميں تمہيں جس عذاب اخروی سے ڈرا رہا اور توحيد کی دعوت دے رہا ہوں يہ بﮍی
خبر ہے ،جس سے اعراض و غفلت نہ برتو ،بلکہ اس پر توجہ دينے اور سنجيدگی سے غور
کرنے کی ضرورت ہے۔
َاﻧ ُ ْْﱲ َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن 68
جس سے تم بےپروا ہو رہے ہو۔
َﻣﺎ َﰷ َن ِ َﱄ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﲅٍ ِابﻟْ َﻤ َ ِﻼ ْ َاﻻ ْﻋ ٰ ٓﲇ ِا ْذ َ ْﳜ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮ َن 69
مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی )بات چيت کا( کوئی علم ہی نہيں جبکہ وه تکرار کر رہے تھے
)(١
ٰ
٦٩۔ ١مالء اعلی سے مراد فرشتے ہيں ،يعنی وه کس بات پر بحث کر رہے ہيں؟ ميں نہيں جانتا۔
ممکن ہے ،اس اختصام )بحث و تکرار( سے مراد وه گفتگو ہو جو تخليق آدم عليہ السالم کے
وقت ہوئی۔ جيسا کہ آگے اس کا ذکر آرہا ہے۔
ِا ْن ﻳ ُّ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ ِا َّﻻ ٓ َاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 70
ميری طرف فقط يہی وحی کی جاتی ہے کہ ميں صاف صاف آگاه کر دينے واال ہوں )(١۔
٧٠۔ ١يعنی ميری ذمہ داری يہی ہے کہ ميں وه فرائض و پيغام تمہيں بتادوں جن کے اختيار
کرنے سے تم عذاب ٰالہی سے بچ جاؤ گے۔
ۗ
َﴩا ِ ّﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ 71
ِا ْذ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ َﻚ ِﻟﻠْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ِﺔ ِا ِ ّ ْﱏ ﺧَﺎ ِﻟ ٌﻖ ﺑ َ ً
ِٕ
جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمايا ) (١ميں مٹی سے انسان کو پيدا ) (٢کرنے
واال ہوں۔
٧١۔ ١يہ قصہ اس سے قبل سورة بقره ،سوره اعراف ،سوره حجر ،سوره بنی اسرائيل اور سوره
کہف ميں بيان ہو چکا ہے اب اسے يہاں بھی اجماالً بيان کيا جا رہا ہے۔
٧١۔ ٢يعنی ايک جسم ،جنس بشر سے بنانے واال ہوں۔ انسان کو بشر ،زمين سے اس کی
مباشرت کی وجہ سے کہا۔ يعنی زمين سے ہی اس کی ساری وابستگی ہے اور وه سب کچھ اسی
زمين پر کرتا ہے۔ يا اس لئے کہ وه بادی البشرة ہے۔ يعنی اس کا جسم يا چہره ظاہر ہے
يح ﻓَ َﻘ ُﻌ ْﻮا َ ٗهل ٰ ِﲭ ِﺪ ْﻳ َﻦ 72
ﻓَ ِﺎ َذا َﺳ َّﻮﻳْ ُﺘ ٗﻪ َوﻧ َ َﻔﺨْ ُﺖ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ُّر ْو ِ ْ
سو جب ميں اسے ٹھيک ٹھاک کرلوں ) (١اور اس ميں اپنی روح پھونک دوں (٢) ،تو تم سب
اس کے سامنے سجدے ميں گر پﮍنا )(٣
٧٢۔ ١يعنی اسے انسانی پيکر ميں ڈھال لوں اور اس کے تمام اجزا درست اور برابر کر لوں۔
٧٢۔ ٢يعنی وه روح ،جس کا ميں ہی مالک ہوں ،ميرے سوا اس کا کوئی اختيار نہيں رکھتا اور
جس کے پھونکتے ہی يہ پيکر خاکی ،زندگی ،حرکت اور توانائی سے بہره ياب ہو جائے گا۔
انسان کے شرف و عظمت کے لئے يہی بات کافی ہے کہ اس ميں وه روح پھونکی گئی ہے جس
کو ﷲ ٰ
تعالی نے اپنی روح قرار ديا ہے۔
٧٢۔ ٣يہ سجده تحيہ يا سجده تعظيم ہے ،سجده عبادت نہيں۔ يہ تعظيمی سجده پہلے جائز تھا ،اسی
لئے ﷲ نے آدم عليہ السالم کے لئے فرشتوں کو اس کا حکم ديا۔ اب اسالم ميں تعظيمی سجده
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بھی کسی کے لئے جائز نہيں ہے۔ حديث ميں آتا ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،اگر يہ
ٰ
)مشکوة ،کتاب النکاح
جائز ہوتا تو ميں عورت کو حکم ديتا کہ وه اپنے خاوند کو سجده کرے

ﻓَ َﺴ َﺠﺪَ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ُﳇُّﻬ ُْﻢ َا ْ َﲨ ُﻌ ْﻮ َن ۙ 73
ِٕ
چنانچہ تمام فرشتوں نے سجده کيا )(١
٧٣۔ ١يہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجود مالئک بنايا۔ يعنی فرشتے جيسی مقدس
مخلوق نے تعظيما ً سجده کيا۔
ِا َّﻻ ٓ ِاﺑْ ِﻠﻴ َْﺲ ۭ ِا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ َﱪ َو َﰷ َن ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 74
مگر ابليس نے )نہ کيا( ،اس نے تکبر کيا ) (١اور وه تھا کافروں ميں سے )(٢
٧٤۔ ١اگر ابليس کو صفات مالئکہ سے متصف مانا جائے تو يہ استثنا متصل ہوگا يعنی ابليس
اس حکم سجده ميں داخل ہوگا بصورت ديگر يہ استثنا منقطع ہے يعنی وه اس حکم ميں داخل
نہيں تھا ليکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم ديا گيا۔ مگر اس نے تکبر کی وجہ
سے انکار کر ديا۔
ٰ
٧٤۔ ٢يعنی ﷲ تعالی کے حکم کی مخالفت اور اس کی اطاعت سے استکبار کی وجہ سے وه
کافر ہوگيا۔ يا ﷲ کے علم ميں وه کافر تھا۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰٓـ ِﺎﺑْ ِﻠﻴ ُْﺲ َﻣﺎ َﻣﻨَ َﻌ َﻚ َا ْن ﺗ َ ْﺴ ُﺠﺪَ ِﻟ َﻤﺎ َﺧﻠَ ْﻘ ُﺖ ِﺑ َﻴﺪَ َّي ۭ َا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َﱪ َْت َا ْم ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌﺎ ِﻟ ْ َﲔ 75
ﷲ ٰ
تعالی نے( فرمايا اے ابليس! تجھے اسے سجده کرنے سے کس چيز نے روکا جسے ميں نے
اپنے ہاتھوں سے پيدا کيا ) (١کيا تو کچھ گھمنڈ ميں آگيا ہے؟ يا تو بﮍے درجے والوں ميں سے
ہے۔
٧٥۔ ١يہ بھی انسان کے شرف و عظمت کے اظہار کے لئے فرمايا ،ورنہ ہرچيز کا خالق ﷲ ہی
ہے۔
ﻗَﺎ َل َاانَ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ۭ َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ِ ْﲏ ِﻣ ْﻦ انَّ ٍر َّو َﺧﻠَ ْﻘﺘَ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ 76
اس نے جواب ديا کہ ميں اس سے بہتر ہوں ،تو نے مجھے آگ سے بنايا ،اور اسے مٹی سے
بنايا ہے )(١
٧٦۔ ١يعنی شيطان نے يہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے۔ حاالنکہ يہ
سب جواہر )ہم جنس يا قريب قريب ايک ہی درجے ميں( ہيں۔ اس ميں سے کسی کو دوسرے پر
شرف کسی عارض)خارجی سبب( ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور يہ عارض ،آگ کے
مقابلے ميں ،مٹی کے حصے ميں آيا ،کہ ﷲ نے اسی سے آدم عليہ السالم کو اپنے ہاتھوں سے
بنايا۔ پھر اس ميں اپنی روح پھونکی اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے ميں شرف و
عظمت حاصل ہے۔ عالوه ازيں آگ کا کام جال کر خاکستر کر دينا ،جب کہ مٹی اس کے برعکس
انواع و اقسام کی پيداوار کا مأخذ ہے۔
ﻗَﺎ َل ﻓَﺎﺧ ُْﺮ ْج ِﻣﳯْ َﺎ ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ َرﺟِ ْ ٌﲓ 77ښ
ارشاد ہوا کہ تو يہاں سے نکل جا تو مردود ہوا۔
َّوا َِّن ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ﻟَ ْﻌﻨَ ِ ْ ٓﱵ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ  78
اور تجھ پر قيامت کے دن تک ميری لعنت و پھٹکار ہے
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ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ﻓَ َﺎﻧ ِْﻈ ْﺮ ِ ْ ٓﱐ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم ﻳُ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮ َن 79
کہنے لگا ميرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھﮍے ہونے کے دن تک مہلت دے۔
ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻨ َﻈ ِﺮْﻳ َﻦ ۙ 80

)ﷲ ٰ
تعالی نے( فرمايا تو مہلت والوں ميں سے ہے۔
ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ َﻮ ْﻗ ِﺖ اﻟْ َﻤ ْﻌﻠُ ْﻮ ِم 81
متعين وقت کے دن تک۔

ﻗَﺎ َل ﻓَ ِﺒ ِﻌ َّﺰِﺗ َﻚ َ ُﻻ ْﻏ ِﻮﻳَﳯَّ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 82
کہنے لگا پھر تو تيری عزت کی قسم! ميں ان سب کو يقينا ً بہکا دونگا۔
ِا َّﻻ ِﻋ َﺒﺎدَكَ ِﻣﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺨﻠَ ِﺼ ْ َﲔ 83
بجز تيرے ان بندوں کے جو چيده اور پسنديده ہوں۔

ﻗَﺎ َل ﻓَﺎﻟْ َﺤ ُّﻖ ۡ َواﻟْ َﺤ َّﻖ َاﻗُ ْﻮ ُل ۚ 84
فرمايا سچ تو يہ ہے ،اور ميں سچ ہی کہا کرتا ہوں۔
َ َﻻ ْﻣﻠَــــَٔ َّﻦ َ َهجﲌَّ َ ِﻣﻨْ َﻚ َو ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﺗَ ِﺒ َﻌ َﻚ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ 85
کہ تجھ سے اور تيرے تمام ماننے والوں ميں )بھی( جہنم کو بھر دونگا۔
ُﻗ ْﻞ َﻣﺎ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َا ْﺟ ٍﺮ َّو َﻣﺎ ٓ َاانَ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﺘ َ ِﳫّ ِﻔ ْ َﲔ 86
کہہ ديجئے کہ ميں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہيں کرتا ) (١اور نہ ميں تکلف کرنے والوں
ميں سے ہوں )(٢۔
ٰ
٨٦۔ ١يعنی اس دعوت و تبليغ سے ميرا مقصد صرف امر الہی ہے ،دنيا کمانا نہيں۔
٨٦۔ ٢يعنی اپنی طرف سے گھﮍ کر ﷲ کی طرف ايسی بات منسوب کردوں جو اس نے نہ کہی
ہو يا ميں تمہيں ايسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم ﷲ نے مجھے نہ ديا ہو بلکہ کوئی
کمی بيشی کئے بغير ميں ﷲ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔
ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِﻟّﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 87
يہ تمام جہان والوں کے لئے سرا سر نصيحت )و عبرت( ہے )(١۔
٨٧۔ ١يعنی يہ قرآن ،وحی يا وه دعوت ،جو ميں پيش کر رہا ہوں ،دنيا بھر کے انسانوں اور
جنات کے لئے نصيحت ہے۔ بشرطيکہ کوئی اس سے نصيحت حاصل کرنے کا قصد کرے۔

َوﻟ َ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ َّﻦ ﻧ َ َﺒ َﺎ ٗﻩ ﺑ َ ْﻌﺪَ ِﺣ ْ ٍﲔ ۧ 88
يقينا ً تم اس کی حقيقت کو کچھ ہی وقت کے بعد )صحيح طور پر( جان لو گے )(١۔
٨٨۔ ١يعنی قرآن نے جن چيزوں کو بيان کيا ہے ،جو وعدے وعيد ذکر کئے ہيں ،ان کی حقيقت
و صداقت بہت جلد تمہارے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ اس کی صداقت يوم بدر کو واضح ہوئی،
فتح مکہ کے دن ہوئی يا پھر موت کے وقت تو سب پر ہی واضح ہو جاتی ہے۔
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سورة الزمر
)سورة الزمر ۔ سوره نمبر  ٣٩۔ تعداد آيات (٧٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﺗ ْ َِﲋﻳْ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ Ǻ
اس کتاب کا اتارنا ﷲ ٰ
تعالی غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ًﺼﺎ َّ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ ۭ Ą

ِاانَّ ٓ َاﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒ ِﺪ ٰ ّ َ
يقينا ً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ ) (١نازل فرمايا ہے پس آپ ﷲ ہی کی
عبادت کريں ،اسی کے لئے دين کو خالص کرتے ہوئے )(٢
٢۔ ١يعنی اس ميں توحيد و رسالت ،معاد اور احکام و فرائض کا جو اثبات کيا گيا ہے ،وه سب
حق ہے اور انہی کے ماننے اور اختيار کرنے ميں انسان کی نجات ہے۔
٢۔ ٢دين کے معنی يہاں عبادت اور اطاعت کے ہيں اور اخالص کا مطلب ہے صرف ﷲ کی
رضا کی نيت سے نيک عمل کرنا۔ آيت ،نيت کے وجوب اور اس کے اخالص پر دليل ہے۔
ت'
حديث ميں بھی اخالص نيت کی اہميت يہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے کہ اِنﱠ َما االَ ْع َما ُل بِالنﱢيﱠا ِ
عملوں کا دارو مدار نيتوں پر ہے ' يعنی جو عمل خير ﷲ کی رضا کے لئے کيا جائے گا،
)بشرطيکہ وه سنت کے مطابق ہو( وه مقبول اور جس عمل ميں کسی اور جذبے کی آميزش
ہوگی ،وه نامقبول ہوگا۔
َا َﻻ ِ ٰ ّ ِهلل ّ ِادل ْﻳ ُﻦ اﻟْﺨَﺎ ِﻟ ُﺺ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ۘ َﻣﺎ ﻧ َ ْﻌ ُﺒﺪُ ُ ْﱒ ِا َّﻻ ِﻟ ُﻴ َﻘ ّ ِﺮﺑُ ْﻮانَ ٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ
اهلل َ ْﳛ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِ ْﰲ َﻣﺎ ُ ْﱒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ڛ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ُزﻟْ ٰﻔﻰ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ ٰﻛ ِﺬبٌ َﻛﻔَّ ٌﺎر Ǽ
خبر دار! ﷲ ٰ
تعالی ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور جن
لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہيں يہ لوگ جس بارے ميں اختالف کر رہے
ہيں اس کا سچا فيصلہ ﷲ خود کرے گا جھوٹے اور ناشکرے )لوگوں کو ﷲ ٰ
تعالی راه نہيں
دکھاتا )(١
٣۔ ١يہ جھوٹ ہی ہے کہ ان معبودان باطلہ کے ذريعے سے ان کی رسائی ﷲ تک ہو جائے گی
يا يہ ان کی سفارش کريں گے اور ﷲ کو چھوڑ کر بے اختيار لوگوں کو معبود سمجھنا بھی بہت
بﮍی ناشکری ہے ايسے جھوٹوں اور ناشکروں کو ہدايت کس طرح نصيب ہوسکتی ہے۔
اهلل اﻟْ َﻮا ِﺣﺪُ اﻟْ َﻘﻬ َُّﺎر Ć
ﻟَ ْﻮ َا َرا َد ٰ ّ ُ
اهلل َا ْن ﻳَّﺘَّ ِﺨ َﺬ َو َ ًدلا َّﻻ ْﺻ َﻄ ٰﻔﻰ ِﻣ َّﻤﺎ َ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ۙ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ ۭ ﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
اگر ﷲ ٰ
تعالی کا اراده اوالد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق ميں سے جسے چاہتا چن ليتا۔ )ليکن( وه تو
پاک ہے ،وه ) (١وہی ﷲ ٰ
تعالی ہے يگانہ اور قوت واال۔

Page 1050 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٤۔ ١يعنی پھر اس کی اوالد لﮍکياں ہی کيوں ہوتيں؟ جس طرح مشرکين کا عقيده تھا۔ بلکہ وه اپنی
مخلوق ميں سے جس کو پسند کرتا ،وه اس کی اوالد ہوتی ،نہ کہ وه جن کو وه باور کراتے ہيں،
ليکن وه تو اس نقص سے ہی پاک ہے۔ )ابن کثير
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ ۚ ﻳُ َﻜ ّ ِﻮ ُر اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ﻋَ َﲇ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوﻳُ َﻜ ّ ِﻮ ُر اﻟﳯَّ َ َﺎر ﻋَ َﲇ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َﲯ ََّﺮ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ َواﻟْﻘَ َﻤ َﺮ ۭ ُ ٌّ
ﰻ َّ ْﳚ ِﺮ ْي ِ َﻻ َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ َا َﻻ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْﻐَﻔَّ ُﺎر
َﺧﻠَ َﻖ َّ
Ĉ
نہايت اچھی تدبير سے اس نے آسمان اور زمين کو بنايا وه رات کو دن پر اور دن کو رات پر
لپيٹ ديتا ہے اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے۔ ہر ايک مقرره مدت تک چل رہا
ہے يقين مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے واال ہے۔
اهلل
َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ٍﺲ َّوا ِﺣﺪَ ٍة ُ َّﰒ َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣﳯْ َﺎ َز ْو َهجَﺎ َو َا ْﻧ َﺰ َل ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم ﺛ َٰﻤﻨِ َﻴ َﺔ َا ْز َواجٍ ۭ َ ْﳜﻠُ ُﻘ ُ ْﲂ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮ ِن ُا َّﻣﻬٰ ِﺘ ُ ْﲂ َﺧﻠْ ًﻘﺎ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﺧﻠْ ٍﻖ ِ ْﰲ ُﻇﻠُ ٰﻤ ٍﺖ ﺛَ ٰﻠ ٍﺚ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
َرﺑ ُّ ُ ْﲂ َ ُهل اﻟْ ُﻤ ْ ُ
ُﴫﻓُ ْﻮ َن Č
كل ۭ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ْ َ
اس نے تم سب کو ايک ہی جان سے پيدا کيا ہے ) (١پھر اسی سے اس کا جوڑا پيدا کيا ) (٢اور
تمہارے لئے چوپايوں ميں سے )آٹھ نر و ماده( اتارے ) (٣وه تمہيں تمہاری ماؤں کے پيٹوں ميں
ايک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ) (٤ہے تين تين اندھيروں ) (٥ميں ،يہی ﷲ ٰ
تعالی
تمہارا رب ہے اس کے لئے بادشاہت ہے ،اس کے سوا کوئی معبود نہيں ،پھر تم کہاں بہک رہے
ہو۔
٦۔ ١يعنی حضرت آدم عليہ السالم سے ،جن کو ﷲ نے اپنے ہاتھ سے بنايا تھا اور اپنی طرف
سے اس ميں روح پھونکی تھی۔
٦۔ ٢يعنی حضرت حوا کو حضرت آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے پيدا فرمايا اور يہ بھی اس
کا کمال قدرت ہے کيونکہ حضرت حوا کے عالوه کسی بھی عورت کی تخليق ،کسی آدمی کی
پسلی سے نہيں ہوئی۔ يوں يہ تخليق امر عادی کے خالف اور ﷲ کی قدرت کی نشانيوں ميں سے
ہے۔
٦۔ ٣يہ وہی چار قسم کے جانوروں کا بيان ہے بھيﮍ ،بکری ،اونٹ ،گائے ،جو نر اور ماده مل
کر آٹھ ہو جاتے ہيں جن کا ذکر سوره انعام ميں گزر چکا ہے۔
َ
٦۔ ٤يعنی رحم مادر ميں مختلف اطوار گزارتا ہے ،پہلے ،نطفہ ،پھر َعلقَۃَ پھر ُمضْ َغۃَ پھر ہڈيوں
کا ڈھانچہ ،جس کے اوپر گوشت کا لباس۔ ان کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان کامل
تيار ہوتا ہے۔
٦۔ ٥ايک ماں کے پيٹ کا اندھيرا اور دوسرا رحم مادر کا اندھيرا اور تيسرا اس جھلی يا پرده
جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔
٦۔ ٦يا کيوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدايت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو؟
اهلل ﻏَ ِ ٌّﲏ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ۣ َو َﻻ ﻳَ ْﺮ ٰﴇ ِﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِد ِﻩ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ۚ َوا ِْن ﺗَﺸْ ُﻜ ُﺮ ْوا ﻳَ ْﺮﺿَ ُﻪ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َو ِاز َر ٌة ّ ِو ْز َر ُاﺧ ْٰﺮى ۭ ُ َّﰒ ِا ٰﱃ َرﺑّ ُ ِْﲂ َّﻣ ْﺮﺟِ ُﻌ ُ ْﲂ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
ِا ْن ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اﻟﺼﺪُ ْو ِر Ċ
ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌـﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
اگر تم ناشکری کرو تو )ياد رکھو( کہ ﷲ ٰ
تعالی تم )سب سے( بےنياز ہے ) (١اور وه اپنے
بندوں کی ناشکری سے خوش نہيں اور اگر تم شکر کرو تو وه اسے تمہارے لئے پسند کرے گا۔
اور کوئی کسی کا بوجھ نہيں اٹھاتا پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہيں وه
بتال دے گا جو تم کرتے تھے۔ يقينا ً وه دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔
ٓ
ض َج ِم ْيعًا ۙ◌ فَا ِ ﱠن
ٰ٧۔ ١اس کی تشريح کے لئے ديکھئے ) َوقَا َل ُموْ ٰسى اِ ْن تَ ْكفُر ُْٓوا اَ ْنتُ ْم َو َم ْن فِي ْاالَرْ ِ
ّ
ﷲَ لَ َغنِ ﱞي َح ِم ْي ٌد( 14۔ ابراہيم (8:کا حاشيہ۔
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ﴘ َﻣﺎ َﰷ َن ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو َﺟ َﻌ َﻞ ِ ٰ ّ ِهلل َاﻧْﺪَ ادًا ِﻟ ّ ُﻴ ِﻀ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۭ ﻗُ ْﻞ ﺗَ َﻤـﺘَّ ْﻊ ِﺑ ُﻜ ْﻔﺮِكَ
َوِا َذا َﻣ َّﺲ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ُ ٌّ
ﴐ َدﻋَﺎ َرﺑ َّ ٗﻪ ُﻣ ِﻨ ْﻴ ًﺒﺎ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ َّﰒ ِا َذا ﺧ ََّﻮ َ ٗهل ِﻧ ْﻌ َﻤ ًﺔ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ﻧ َ ِ َ
ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ڰ ِاﻧ ََّﻚ ِﻣ ْﻦ َا ْ ٰ
ﲱ ِﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر Ď
اور انسان کو جب کبھی کوئی تکليف پہنچتی ہے تو وه خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا
ہے ،پھر جب ﷲ ٰ
تعالی اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما ديتا ہے تو وه اس سے پہلے جو
دعا کرتا تھا اسے )بالکل بھول جاتا ہے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی کے شريک مقرر کرنے لگتا ہے جس
سے )اوروں کو بھی( اس کی راه سے بہکائے ،آپ کہہ ديجئے! کہ اپنے کفر کا فائده کچھ دن
اور اٹھالو) ،آخر( تو دوزخيوں ميں ہونے واال ہے۔
٨۔ ١يا اس تکليف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لئے وه دوسروں کو چھوڑ کر ،ﷲ
سے دعا کرتا تھا يا اس رب کو بھول جاتا ہے ،جسے وه پکارتا تھا اور پھر شرک ميں مبتال ہو
جاتا ہے۔
َا َّﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ ﻗَﺎ ِﻧ ٌﺖ ٰاانَ ۗ َء اﻟ َّ ْﻴﻞِ َﺳﺎﺟِ ﺪً ا َّوﻗَﺎۗﯨ ًﻤﺎ َّ ْﳛ َﺬ ُر ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة َوﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮا َر ْ َﲪ َﺔ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب
ِٕ
Ḍۧ
بھال جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قيام کی حالت ميں )عبادت ميں( گزراتا ہو ،آخرت
سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی اميد رکھتا ہو )اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو
سکتے ہيں( بتاؤ تو علم والے اور بےعلم کيا برابر ہيں؟ يقينا ً نصيحت وہی حاصل کرتے ہيں جو
عقلمند ہوں۔ )اپنے رب کی طرف سے( )(١
٩۔ ١اور يہ اہل ايمان ہی ہيں ،نہ کہ کفار۔ گو وه اپنے آپ کو صاحب دانش و بصيرت ہی
سمجھتے ہوں۔ ليکن جب وه اپنی عقل و دانش کو استعمال کرکے غور و تدبر ہی نہيں کرتے اور
عبرت و نصيحت ہی حاصل نہيں کرتے تو ايسے ہی ہے گويا وه چوپايوں کی طرح عقل و دانش
سے محروم ہيں۔
ﻗُ ْﻞ ﻳٰ ِﻌ َﺒﺎ ِد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘ ْﻮا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ۭ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َا ْﺣ َﺴـ ُﻨ ْﻮا ِ ْﰲ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ۭ َو َا ْر ُض ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِ ُﱪ ْو َن َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب  10
اهلل َو ِاﺳ َﻌ ٌﺔ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﻮ َّﰱ ٰ ّ
کہہ دو کہ اے ميرے ايمان والے بندو! اپنے رب سے ڈرتے رہو ) (١جو اس دنيا ميں نيکی
کرتے ہيں ان کے لئے نيک بدلہ ہے ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی کی زمين بہت کشاده ہے صبر کرنے
والے ہی کو ان کا پورا پورا بيشمار اجر ديا جاتا ہے۔
١٠۔ ١اس کی اطاعت کرکے ،معاصی سے اجتناب کرکے اور عبادت و اطاعت کو اس کے لئے
خالص کرکے۔
ٰ
تقوی کے فوائد ہيں۔ نيک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعمتيں ہيں۔ بعض اس
١٠۔ ٢يہ
کا مفہوم يہ کرتے ہيں ،کہ جو نيکی کرتے ہيں ان کے لئے دنيا ميں نيک بدلہ ہے ' يعنی ﷲ
انہيں دنيا ميں صحت و عافيت ،کاميابی اور غنيمت وغيره عطا فرماتا ہے۔ ليکن پہال مفہوم زياده
صحيح ہے۔

اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ًﺼﺎ َّ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ ۙ 11
ُﻗ ْﻞ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن َا ْﻋ ُﺒﺪَ ٰ ّ َ
آپ کہہ ديجئے! کہ مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے
لئے عبادت خالص کرلوں۔
َو ُا ِﻣ ْﺮ ُت ِ َﻻ ْن اَ ُﻛ ْﻮ َن َا َّو َل اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 12
اور مجھے حکم ديا گيا ہے کہ ميں سب سے پہال فرماں بردار بن جاؤں )(١
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١٢۔ ١پہال اس معنی ميں کہ آبائی دين کی مخالفت کرکے توحيد کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی
نے پيش کی۔
ﻗُ ْﻞ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ِا ْن َﻋ َﺼﻴ ُْﺖ َر ِ ّ ْﰊ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ  13
کہہ ديجئے! کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بﮍے دن کے عذاب کا خوف لگتا
ہے۔

اهلل َا ْﻋ ُﺒﺪُ ُﻣ ْﺨ ِﻠ ًﺼﺎ َّ ٗهل ِدﻳْ ِ ْﲏ ۙ 14
ﻗُﻞِ ٰ ّ َ
کہہ ديجئے! کہ ميں تو خالص کرکے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں۔
ُﴪ ُان اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ 15
ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْوا َﻣﺎ ِﺷﺌْ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ۭ ُﻗ ْﻞ ِا َّن اﻟْﺨٰ ِ ِ
ﴪْﻳ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺧ ِ ُ
َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َو َا ْﻫ ِﻠﳱْ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َا َﻻ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْﺨ ْ َ
تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو کہہ ديجئے! کہ حقيقی زياں کار وه ہيں جو اپنے
آپ کو اور اپنے اہل کو قيامت کے دن نقصان ميں ڈال ديں گے ،ياد رکھو کہ کھلم کھال نقصان
يہی ہے۔
اهلل ِﺑ ٖﻪ ِﻋ َﺒﺎ َد ٗﻩ ۭ ﻳٰ ِﻌ َﺒﺎ ِد ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ِن 16
َــﻮ ُف ٰ ّ ُ
ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬ ِْﻢ ُﻇﻠَـ ٌﻞ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر َو ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ ِ ْﻢ ُﻇﻠَـ ٌﻞ ۭ ٰذ ِ َكل ُﳜ ّ ِ
انہيں نيچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہونگے ) (١يہی )عذاب( ہے
جن سے ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے ) (٢اے ميرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو۔
١٦۔ ١يعنی ان کے اوپر نيچے آگ کے طبق ہونگے ،جو ان پر بھﮍک رہے ہونگے )فتح القدير(
 ١٦،٢يعنی مذکور خسران مبين اور عذاب ہے جس سے ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ
وه اطاعت ٰالہی کا راستہ اختيار کرکے اس انجام بد سے بچ جائيں۔
اﻟﻄﺎ ُﻏ ْﻮ َت َا ْن ﻳ َّ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوﻫَﺎ َو َاانَ ﺑُ ْﻮٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺟﺘَﻨَ ُﺒﻮا َّ
ﴩ ِﻋ َﺒﺎ ِد ۙ 17

اهلل ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْﺒ ْ ٰ
ُﴩى ۚ ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہيز کيا اور )ہمہ تن( ﷲ ٰ
تعالی کی طرف متوجہ
رہے وه خوشخبری کے مستحق ہيں ،ميرے بندوں کو خوشخبری سنا ديجئے۔
ۗ
اهلل َو ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ْﱒ ُاوﻟُﻮا ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب 18
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن اﻟْ َﻘ ْﻮ َل ﻓَﻴَﺘَّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن َا ْﺣ َﺴـﻨَ ٗﻪ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻫﺪٰ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
ِٕ
جو بات کو کان لگا کر سنتے ہيں۔ پھر جو بہترين بات ہو ) (١اس پر عمل کرتے ہيں۔ يہی ہيں
جنہيں ﷲ ٰ
تعالی نے ہدايت کی اور يہی عقلمند بھی ہيں )(٢
١٨۔ ١اَح َس ُن سے مراد محکم اور پختہ بات ،يا سب سے اچھی بات ،يا عقوبيت کے مقابلے ميں
درگزر اختيار کرتے ہيں۔
١٨۔ ٢کيونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائده اٹھايا ہے ،جب کہ دوسروں نے اپنی عقلوں سے
فائده نہيں اٹھايا۔

َاﻓَ َﻤ ْﻦ َﺣ َّﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َ ِﳇ َﻤ ُﺔ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۭ َاﻓَ َﺎﻧ َْﺖ ﺗُ ْﻨ ِﻘ ُﺬ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ۚ 19
بھال جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کيا آپ اسے جو دوزخ ميں ہے چھﮍا
سکتے ہيں )(١
١٩۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم چونکہ اس بات کی شديد خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے
سب لوگ ايمان لے آئيں اس ميں ﷲ ٰ
تعالی نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو
بتاليا کہ آپ کی اپنی جگہ بالکل صحيح اور بجا ہے ليکن جس پر اس کی تقدير غالب آگئی اور
ﷲ کا کلمہ اس کے حق ميں ثابت ہوگيا ،اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہيں ہيں۔
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ٰﻟ ِﻜ ِﻦ ا َّ ِذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّـ َﻘ ْﻮا َرﲠَّ ُ ْﻢ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﻏ َﺮ ٌف ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬَﺎ ُﻏ َﺮ ٌف َّﻣ ْﺒﻨِ َّﻴ ٌﺔ ۙ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ڛ َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ِﻤ ْﻴ َﻌﺎ َد 20
اهلل َۭﻻ ُ ْﳜ ِﻠ ُﻒ ٰ ّ ُ
ہاں وه لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے باال خانے ہيں جن کے اوپر بھی بنے
بنائے باال خانے ہيں اور ان کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں رب کا وعده ہے ) (١اور وه وعده
خالفی نہيں کرتا۔
٢٠۔ ١جو اس نے مومن بندوں کے لئے کيا ہے اور جو يقينا پورا ہوگا ،کہ ﷲ سے وعده خالفی
ممکن نہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ﻓَ َﺴﻠَ َﻜ ٗﻪ ﻳَﻨَﺎ ِﺑ ْﻴ َﻊ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ُ َّﰒ ُ ْﳜ ِﺮ ُج ِﺑ ٖﻪ َز ْرﻋًﺎ ُّﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ًﻔﺎ َاﻟْ َﻮاﻧ ُ ٗﻪ ُ َّﰒ ﳞَ ِ ْﻴ ُﺞ ﻓَ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ُﻣ ْﺼ َﻔ ًّﺮا ُ َّﰒ َ ْﳚ َﻌ ُ ٗهل ُﺣ َﻄﺎ ًﻣﺎ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل َا ْﻧ َﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ

َ ِذل ْﻛ ٰﺮى ِ ُﻻ ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ۧ 21
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ ﷲ ٰ
تعالی آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمين کی سوتوں ميں
پہنچاتا ہے ) (١پھر اسی کے ذريعے مختلف قسم کی کھيتياں اگاتا ہے پھر وه خشک ہو جاتی ہيں
اور آپ انہيں زرد رنگ ميں ديکھتے ہيں پھر انہيں ريزه ريزه کر ديتا ہے ) (٢اس ميں عقلمندوں
کيلئے بہت زياده نصيحت ہے۔
٢١۔ ١يعنی بارش کے ذريعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے ،پھر وه زمين ميں جذب ہو جاتا
ہے پھر چشموں کی صورت ميں نکلتا ہے يا تاالبوں اور نہروں ميں جمع ہو جاتا ہے۔
٢١۔ ٢يعنی شادابی اور ترو تازگی کے بعد وه کھيتياں سوکھ جاتی اور زرد ہو جاتی ہيں اور پھر
ريزه ريزه ہوجاتی ہيں۔ جس طرح لکﮍی کی ٹہنياں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی
ہيں۔
اهلل َﺻﺪْ َر ٗﻩ ِﻟ ْ ِﻼ ْﺳ َﻼ ِم ﻓَﻬ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ﻧ ُْﻮ ٍر ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ ۭ ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟّـﻠْ ٰﻘ ِﺴـ َﻴ ِﺔ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 22
ﴍ َح ٰ ّ ُ
َاﻓَ َﻤ ْﻦ َ َ
ِٕ
کيا وه شخص جس کا سينہ ﷲ ٰ
تعالی نے اسالم کے لئے کھول ديا ہے پس وه اپنے پروردگار کی
طرف سے ايک نور ہے ) (١اور ہالکی ہے ان پر جن کے دل ياد ٰالہی سے )اثر نہيں ليتے(
بلکہ سخت ہوگئے ہيں۔ يہ لوگ صريح گمراہی ميں )مبتال( ہيں۔
ٰ
٢٢۔ ١يعنی جس کو قبول حق اور خير کا راستہ اپنانے کی توفيق ﷲ تعالی کی طرف سے مل
جائے پس وه اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر ہو ،کيا يہ اس جيسا ہو سکتا ہے
جس کا دل اسالم کے لئے سخت اور اس کا سينہ تنگ ہو اور وه گمراہی کی تاريکيوں ميں بھٹک
رہا ہو۔
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ﻫُﺪَ ى ٰ ّ ِ
َﺎﱐ ڰ ﺗَـ ْﻘﺸَ ِﻌ ُّﺮ ِﻣﻨْ ُﻪ ُﺟﻠُ ْﻮ ُد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ۚ ُ َّﰒ ﺗَ ِﻠ ْ ُﲔ ُﺟﻠُ ْﻮد ُ ُْﱒ َوﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ِا ٰﱃ ِذ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ﳞَ ْ ِﺪ ْي
َا ٰ ّ ُهلل ﻧَ َّﺰ َل َا ْﺣ َﺴ َﻦ اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺚ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ُّﻣﺘَﺸَ ﺎﲠِ ًﺎ َّﻣﺜ ِ َ
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻫَﺎ ٍد 23
ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی نے بہترين کالم نازل فرمايا ہے جو ايسی کتاب ہے کہ آپس ميں ملتی جلتی اور بار بار
دہرائی ہوئی آيتوں کی ہے ) (١جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھﮍے ہو جاتے ہيں جو اپنے
رب کا خوف رکھتے ہيں ) (٢آخر ميں ان کے جسم اور دل ﷲ ٰ
تعالی کے ذکر کی طرف نرم ہو
جاتے ہيں يہ ہے ﷲ ٰ
تعالی کہ ہدايت جس کے ذريعے جسے چاہے راه راست پر لگا ديتا ہے اور
جسے ﷲ ٰ
تعالی ہی راه بھال دے اس کا ہادی کوئی نہيں۔
ث سے مراد قرآن مجيد ہے ،ملتی جلتی کا مطلب ،اس کے سارے حصے
٢٣۔ ١اَحْ َس ُن ْال َح ِد ْي ِ
حسن کالم ،اعجاز و بالغت صحت معانی وغيره خوبيوں ميں ايک دوسرے سے ملتے ہيں۔ يا يہ
بھی سابقہ کتب آسمانی سے ملتا ہے يعنی ان کے مشابہ ہے مثانی ،جس ميں قصص و واقعات
اور مواعظ و احکام کو بار بار دہرايا گيا ہے۔
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٢٣۔ ٢کيونکہ وه ان وعيدوں کو اور تخويف و تہديد کو سمجھتے ہيں جو نافرمانوں کے لئے اس
ميں ہے۔
َاﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳَّﺘَّـ ِﻘ ْﻲ ﺑ َِﻮ ْ ِهج ٖﻪ ُﺳ ْ ۗﻮ َء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ُذ ْوﻗُ ْﻮا َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 24
بھال جو شخص قيامت کے دن ان کے بدترين عذاب کی )ڈھال( اپنے منہ کو بنائے گا )ايسے(
ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کئے کا )وبال( چکھو )(١
٢٤۔ ١يعنی کيا يہ شخص ،اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جو قيامت والے دن بالکل بےخوف
اور امن ميں ہوگا؟ يعنی محذوف عبارت مال کر اس کا مفہوم ہوگا۔
َﻛ َّﺬ َب َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَ َﺎ ٰﺗ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن 25
ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹاليا ،پھر وہاں سے عذاب آپﮍا جہاں سے ان کو خيال بھی نہ تھا
)(١
٢٥۔ ١اور انہيں ان عذابوں سے کوئی نہيں بچاسکا۔
اهلل اﻟْ ِﺨ ْــﺰ َي ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َوﻟَ َﻌ َﺬ ُاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة اَ ْﻛ َ ُﱪ ۘ ﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 26
ﻓَ َﺎ َذاﻗَﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اور ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں زندگانی دنيا ميں رسوائی کا مزه چکھايا اور ابھی آخرت کا تو بﮍا بھاری
عذاب ہے کاش کہ يہ لوگ سمجھ ليں۔
ﴐﺑْﻨَﺎ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِ ْﰲ ٰﮬ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ﰻ َﻣﺜ َﻞٍ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن ۚ 27
َوﻟَـﻘَﺪْ َ َ
اور يقينا ً ہم نے اس قرآن ميں لوگوں کے لئے ہر قسم کی مثاليں بيان کر دی ہيں کيا عجب کہ وه
نصيحت حاصل کرليں )(١
٢٧۔ ١يعنی لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہر طرح کی مثاليں بيان کی ہيں تاکہ لوگوں کے ذہنوں
ميں باتيں بيٹھ جائيں اور وه نصيحت حاصل کريں۔
ُﻗ ْﺮٰاانً ﻋ َ َِﺮﺑ ًّﻴﺎ ﻏَ ْ َﲑ ِذ ْي ِﻋ َﻮجٍ ﻟ َّ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَّـ ُﻘ ْﻮ َن 28
قرآن ہے عربی ميں جس ميں کوئی کجی نہيں ،ہو سکتا ہے کہ پرہيزگاری اختيار کرليں۔
ﴍ َﰷ ۗ ُء ُﻣﺘ َ ٰﺸ ِﻜ ُﺴ ْﻮ َن َو َر ُﺟ ًﻼ َﺳﻠَ ًﻤﺎ ِﻟ ّ َﺮ ُﺟﻞٍ ۭ ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮ ٰﻳ ِﻦ َﻣﺜ ًَﻼ ۭ َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ﺑ َ ْﻞ اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 29
ﴐ َب ٰ ّ ُ
ََ
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ َّر ُﺟ ًﻼ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُ َ
ﷲ ٰ
تعالی مثال بيان فرما رہا ہے کہ ايک وه شخص جس ميں بہت سے باہم ضد رکھنے والے
ساجھی ہيں ،اور دوسرا وه شخص جو صرف ايک ہی کا )غالم( ہے ،کيا يہ دونوں صفت ميں
يکساں ہيں؟ ) (١ﷲ ٰ
تعالی ہی کے لئے سب تعريف ہے ) (٢بات يہ ہے کہ ان ميں اکثر لوگ
سمجھتے نہيں )(٣
٢٩۔ ١اس ميں مشرک )ﷲ کا شريک ٹھہرانے والے( اور مخلص)صرف ايک ﷲ کے لئے
عبادت کرنے والے( کی مثال بيان کی گئی ہے يعنی ايک غالم ہے جو کئی شخصوں کے
درميان مشترکہ ہے ،چنانچہ وه آپس ميں جھگﮍتے رہتے ہيں اور ايک غالم ہے جس کا مالک
صرف ايک ہی شخص ہے ،اس کی ملکيت ميں اس کے ساتھ کوئی شريک نہيں ہے۔ کيا يہ
دونوں غالم برابر ہو سکتے ہيں؟ نہيں يقينا نہيں۔ اسی طرح وه مشرک جو ﷲ کے ساتھ دوسرے
معبودوں کی بھی عبادت کرتا ہے اور وه مخلص مومن ،جو صرف ايک ﷲ کی عبادت کرتا ہے،
اس کے ساتھ کسی کو شريک نہيں ٹھہراتا برابر نہيں ہو سکتے۔
٢٩۔ ٢اس بات پر کہ اس نے حجت قائم کر دی۔
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٢٩۔ ٣اسی لئے ﷲ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہيں۔

ِاﻧ ََّﻚ َﻣﻴّ ٌِﺖ َّواِﳖَّ ُ ْﻢ َّﻣ ِﻴّ ُﺘ ْﻮ َن ۡ 30
يقينا ً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور يہ سب بھی مرنے والے ہيں۔
ُ َّﰒ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑّ ُ ِْﲂ َ ْﲣ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 31

پھر تم سب قيامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگﮍو گے )(١
٣١۔ ١يعنی اے پيغمبر! آپ بھی اور آپ کے مخالف بھی ،سب موت سے ہمکنار ہو کر اس دنيا
سے ہمارے پاس آخرت ميں آئيں گے۔ دنيا ميں تو توحيد اور شرک کا فيصلہ تمہارے درميان
نہيں ہو سکا اور تم اس بارے ميں جھگﮍتے ہی رہے ليکن يہاں ميں اس کا فيصلہ کروں گا اور
مخلص موحدين کو جنت ميں اور مشرکين و جاحدين اور مکذبين کو جہنم ميں داخل کروں گا۔

پاره 24
ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ْﻦ َﻛ َﺬ َب ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻛ َّﺬ َب ِاب ّ ِﻟﺼﺪْ ِق ِا ْذ َﺟﺎۗ َء ٗﻩ ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ َﻣﺜ ًْﻮى ِﻟ ّ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 32
اس سے بﮍھ کر ظالم کون ہے جو ﷲ ٰ
تعالی پر جھوٹ بولے؟ ) (١اور سچا دين جب اس کے
پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ ) (٢کيا ايسے کفار کے لئے جہنم ٹھکانا نہيں ہے؟
ٰ
دعوی کرے کہ ﷲ کے اوالد ہے يا اس کا شريک ہے يا اس کی بيوی ہے دراں
٣٢۔ ١يعنی
حاليکہ وه ان سب چيزوں سے پاک ہے۔
٢٣۔ ٢جس ميں توحيد ،احکام و فرائض ہيں ،عقيده بعث و نشور ہے ،محرمات سے اجتناب ہے،
مومنين کے لئے خوشخبری اور کافروں کے لئے سزائيں ہيں۔ يہ دين و شريعت جو حضرت
محمد رسول ﷲ لے کر آئے ،اسے جھوٹا بتالئے۔
َو َّ ِاذل ْي َﺟﺎۗ َء ِاب ّ ِﻟﺼﺪْ ِق َو َﺻﺪ ََّق ِﺑ ٖ ٓﻪ ُاوﻟٰۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤﺘَّـ ُﻘ ْﻮ َن 33
ِٕ
اور جو سچے دين کو الئے ) (١اور جس نے اس کی تصديق کی ) (٢يہی لوگ پارسا ہيں۔
٣٣۔ ١اس سے پيغمبر اسالم حضرت محمد رسول ﷲ مراد ہيں جو سچا دين لے کر آئے۔ بعض
کے نزديک يہ عام ہے اور اس سے ہر وه شخص مراد ہے جو توحيد کی دعوت ديتا اور ﷲ کی
شريعت کی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔
٣٣۔٢بعض اس سے حضرت ابو بکر صديق مراد ليتے ہيں جنہوں نے سب سے پہلے رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کی تصديق کی اور ان پر ايمان الئے۔ بعض نے اسے بھی عام رکھا ہے،
جس ميں سب مومن شامل ہيں جو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان رکھتے ہيں
اور آپ کو سچا مانتے ہيں۔
ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُء اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 34ښ
ان کے لئے ان کے رب کے پاس ہر وه چيز ہے جو يہ چاہيں (١) ،نيک لوگوں کا يہی بدلہ ہے۔
)(٢
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٣٤۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی ان کے گناه بھی معاف فرما دے گا ،ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا،
کيونکہ ہر مسلمان کی ﷲ سے يہی خواہش ہوتی ہے عالوه ازيں جنت ميں جانے کے بعد ہر
مطلوب چيز بھی ملے گی۔
٣٤۔٢محسنين کا ايک مفہوم تو يہ ہے جو نيکياں کرنے والے ہيں دوسرا وه جو اخالص کے
ساتھ ﷲ کی عبادت کرتے ہيں جيسے حديث ميں احسان کی تعريف کی گئی ہے ان تعبد ﷲ کانک
تراه فانہ لم تکن تراه فانہ يراک تم ﷲ کی عبادت اس طرح کرو گويا تم اسے ديکھ رہے ہو اگر يہ
تصور ممکن نہ ہو تو يہ ضرور ذہن ميں رہے کہ وه تمہيں ديکھ رہا ہے تيسرا جو لوگوں کے
ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہيں چوتھا ہر نيک عمل کو اچھے طريقے سے خشوع و
خضوع سے اور سنت نبوی صلی ﷲ عليہ وسلم کے مطابق کرتے ہيں کثرت کے بجائے اس
ميں حسن کا خيال رکھتے ہيں۔
اهلل َﻋﳯْ ُ ْﻢ َا ْﺳ َﻮ َا َّ ِاذل ْي َ ِﲻﻠُ ْﻮا َو َ ْﳚ ِﺰﳞَ ُ ْﻢ َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ ِ َاب ْﺣ َﺴ ِﻦ َّ ِاذل ْي َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 35
ِﻟ ُﻴ َﻜ ِﻔّ َﺮ ٰ ّ ُ
تاکہ ﷲ ٰ
تعالی ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نيک کام انہوں نے کئے ہيں
ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔

اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻫَﺎ ٍد ۚ 36
َاﻟَﻴ َْﺲ ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ َِﲀ ٍف َﻋ ْﺒﺪَ ٗﻩ ۭ َو ُﳜ َِّﻮﻓُ ْﻮﻧ ََﻚ ِاب َّ ِذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
کيا ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندے کے لئے کافی نہيں؟ ) (١يہ لوگ آپ کو ﷲ کے سوا اوروں سے ڈرا
رہے ہيں اور جسے ﷲ گمراه کردے اس کی رہنمائی کرنے واال کوئی نہيں )(٢
٣٦۔ ١اس سے مراد نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں۔ بعض کے نزديک يہ عام ہے ،تمام انبياء
عليہم السالم اور مومنين اس ميں شامل ہيں۔ مطلب يہ ہے کہ آپ کو غير ﷲ سے ڈراتے ہيں۔
ليکن ﷲ ٰ
تعالی جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہيں بگاڑ سکتا۔ وه ان سب کے
مقابلے ميں آپ کو کافی ہے
۔ ٣٦۔ ٢جو اس گمراہی سے نکال کر ہدايت کے راستے پر لگا دے۔
اهلل ِﺑ َﻌ ِﺰْﻳ ٍﺰ ِذي اﻧْ ِﺘ َﻘﺎ ٍم 37
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ُّﻣ ِﻀ ٍ ّﻞ ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ٰ ّ ُ
َو َﻣ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪ ٰ ّ ُ
اور جسے وه ہدايت دے اسے کوئی گمراه کرنے واال نہيں ) (١کيا ﷲ ٰ
تعالی غالب اور بدلہ لينے
واال نہيں ہے؟ )(٢۔
٣٧۔ ١جو اس کو ہدايت سے نکال کر گمراہی کے گﮍھے ميں ڈال دے يعنی ہدايت اور گمراہی
ﷲ کے ہاتھ ميں ہے ،جس کو چاہے گمراه کر دے اور جس چاہے ہدايت سے نوازے۔
٣٧۔ ٢کيوں نہيں ،يقينا ہے۔ اس لئے کہ اگر يہ لوگ کفر و عناد سے باز نہ آئے ،تو يقينا وه اپنے
دوستوں کی حمايت ميں ان سے انتقام لے گا اور انہيں عبرت ناک انجام سے دو چار کرے گا۔
اهلل ۭ ﻗُ ْﻞ َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ﴐﻩٖ ٓ َا ْو َا َراد ِ َْﱐ ﺑ َِﺮ ْ َﲪ ٍﺔ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ٰ ّ ُ
اهلل ِا ْن َا َرا َد ِ َﱐ ٰ ّ ُ
ِﴬ ﻫ َْﻞ ﻫ َُّﻦ ٰﻛ ِﺸ ٰﻔ ُﺖ ُ ِّ
اهلل ﺑ ُ ّ ٍ
َوﻟ َ ِٕﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْـﳤَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ َّ
اهلل ۭ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّ ُ
ﰻ اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻮ ِ ّ ُﳇ ْﻮ َن 38
ﻫ َْﻞ ﻫ َُّﻦ ُﻣ ْﻤ ِﺴ ٰﻜ ُﺖ َر ْ َﲪﺘِ ٖﻪ ۭ ﻗُ ْﻞ َﺣ ْﺴـ ِ َﱯ ٰ ّ ُ
اگر آپ ان سے پوچھيں کہ آسمان و زمين کو کس نے پيدا کيا ہے؟ تو يقينا ً وه يہی جواب ديں گے
کہ ﷲ نے۔ آپ ان سے کہئے کہ اچھا يہ تو بتاؤ جنہيں تم ﷲ کے سوا پکارتے ہو اگر ﷲ ٰ
تعالی
مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کيا يہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہيں؟ يا ﷲ ٰ
تعالی مجھ پر
مہربانی کا اراده کرے تو کيا يہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہيں؟ آپ کہہ ديں کہ ﷲ مجھے
کافی ہے ) (١توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہيں )(٢۔
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٣٨۔ ١بعض کہتے ہيں کہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے مذکوره سوال ان کے سامنے پيش
کيا ،تو انہوں نے کہا کہ واقعی وه ﷲ کی تقدير کو نہيں ٹال سکتے ،البتہ وه سفارش کريں گے،
جس پر يہ ٹکﮍا نازل ہوا کہ مجھے تو ميرے معامالت ميں ﷲ ہی کافی ہے۔
٣٨۔ ٢جب سب کچھ اسی کے اختيار ميں ہے تو پھر دوسروں پر بھروسہ کرنے کا کيا فائده؟ اس
لئے اہل ايمان صرف اس پر توکل کرتے ہيں ،اس کے سوا کسی پر اعتماد نہيں۔
ُﻗ ْﻞ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ْ َ

اﲻﻠُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣ َﲀﻧ َ ِﺘ ُ ْﲂ ِا ِ ّ ْﱏ ﻋَﺎ ِﻣ ٌﻞ ۚ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 39
کہہ ديجئے کہ اے ميری قوم! تم اپنی جگہ پر عمل کئے جاؤ ميں بھی عمل کر رہا ہوں ) (١ابھی
ابھی تم جان لو گے۔
٣٩۔ ١يعنی اگر تم ميری اس دعوت توحيد کو قبول نہيں کرتے جس کے ساتھ ﷲ نے مجھے
بھيجا ہے ،تو ٹھيک ہے ،تمہاری مرضی ،تم اپنی اس حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو ،ميں اس
حالت ميں رہتا ہوں جس ميں مجھے ﷲ نے رکھا ہے۔
َﻣ ْﻦ َّ ْاي ِﺗ ْﻴ ِﻪ ﻋَ َﺬابٌ ُّ ْﳜ ِﺰﻳْ ِﻪ َو َ ِﳛ ُّﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣ ِﻘ ْ ٌﲓ
40
کہ کس پر رسوا کرنے واال عذاب آتا ہے ) (١اور کس پر دائمی مار اور ہميشگی کی سزا ہوتی
ہے )(٢
٤٠۔١جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون؟ اس سے مراد دنيا کا
عذاب ہے جيسا کہ جنگ بدر ميں ہوا کافروں کے ستر آدمی قتل اور ستر ہی آدمی قيد ہوۓ حتی
کہ فتح مکہ کے بعد غلبہ وتمکن بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگيا جس کے بعد کافروں کے ليے
سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ باقی نہ رہا
٤۔ ٢اس سے مراد عذاب جہنم ہے جس ميں ہميشہ مبتال رہيں گے۔
ۧ 41

ِاانَّ ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ ۚ ﻓَ َﻤ ِﻦ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى ﻓَ ِﻠﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﺿَ َّﻞ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ِﻀ ُّﻞ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ۚ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑ َِﻮ ِﻛ ْﻴﻞٍ
آپ پر ہم نے حق کے ساتھ يہ کتاب لوگوں کے لئے نازل فرمائی ہے ،پس جو شخص راه راست
پر آجائے اس کے اپنے لئے نفع ہے اور جو گمراه ہو جائے اس کی گمراہی کا )وبال( اسی پر
ہے ،آپ ان کے ذمہ دار نہيں )(١
٤١۔ ١نبی کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بﮍا گراں گزرتا تھا ،اس ميں آپ کو تسلی دی جا رہی
ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بيان کر دينا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے ،ان کی
ہدايت کے آپ مکلف نہيں ہيں۔ اگر وه ہدايت کا راستہ اپنا ليں گے تو اس ميں انہيں کا فائده ہے
اور اگر ايسا نہيں کريں گے تو خود ہی نقصان اٹھائيں گے۔ وکيل کے معنی مکلف اور ذمے دار
کے ہيں يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان کی ہدايت کے ذمے دار نہيں ہيں اگلی آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی
اپنی ايک قدرت بالغہ اور صنعت عجيبہ کا تذکره فرما رہا ہے جس کا مشاہده ہر روز انسان
کرتا ہے اور وه يہ ہے کہ جب وه سو جاتا ہے تو اس کی روح ﷲ کے حکم سے گويا نکل جاتی
ہے کيونکہ اس کے احساس و ادراک کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور جب وه بيدار ہوتا ہے تو
روح اس ميں گويا دوباره بھيج دی جاتی ہے جس سے اس کے حواس بحال ہو جاتے ہيں البتہ
جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہيں اس کی روح واپس نہيں آتی اور وه موت سے
ہمکنار ہو جاتا ہے اس کو بعض مفسرين نے وفات کبری اور وفات صغری سے بھی تعبير کيا
ہے۔
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َا ٰ ّ ُهلل ﻳ َ َﺘ َﻮ َّﰱ ْ َاﻻﻧْ ُﻔ َﺲ ِﺣ ْ َﲔ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ َواﻟ َّ ِ ْﱵ ﻟ َ ْﻢ ﺗ َ ُﻤ ْﺖ ِ ْﰲ َﻣﻨَﺎ ِﻣﻬَﺎ ۚ ﻓَ ُﻴ ْﻤ ِﺴ ُﻚ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻗَ ٰﴣ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َوﻳُ ْﺮ ِﺳ ُﻞ ْ ُاﻻﺧ ٰ ْٓﺮى ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم
ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن 42
ﷲ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت ) (١اور جن کی موت نہيں آئی انہيں ان کی نيند کے
وقت قبض کر ليتا ہے ) (٢پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہيں تو روک ليتا ہے ) (٣اور
دوسری )روحوں( کو ايک مقرر وقت تک کے لئے چھوڑ ديتا ہے ) (٤غور کرنے والوں کے
لئے اس ميں يقينا ً بہت نشانياں ہيں )(٥۔
ٰ
کبری ہے کہ روح قبض کرلی جاتی ہے ،واپس نہيں آتی۔
٤٢۔ ١يہ وفات
٤٢۔ ٢يعنی جن کی موت کا وقت ابھی نہيں آيا ،تو سونے کے وقت ان کی روح بھی قبض کر
ٰ
صغری سے دو چار کر ديا جاتا ہے۔
کے انہيں وفات
ٰ
کبری ہے ،جس کا ابھی ذکر کيا گيا ہے کہ اس ميں روح روک لی جاتی ہے۔
٤٢۔ ٣يہ وہی وفات
٤٢۔ ٤يعنی جب تک ان کا وقت نہيں آتا ،اس وقت تک کے لئے روحيں واپس ہوتی رہتی ہيں ،يہ
ٰ
صغری ہے ،يہی مضمون سوره االنعام ميں بيان کيا گيا ہے تاہم وہاں وفات صغری کا ذکر
وفات
پہلے اور وفات کبری کا بعد ميں ہے جب کہ يہاں اس کے برعکس ہے۔
ٰ
٤٢۔ ٥يعنی روح کا قبض اور اس کا ارسال ،اس ميں اس بات کی دليل ہے کہ ﷲ تعالی ہرچيز پر
قادر ہے اور قيامت والے دن وه مردوں کو بھی يقينا زنده فرمائے گا۔
َا ِم َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ُﺷ َﻔ َﻌﺎۗ َء ۭ ﻗُ ْﻞ َا َوﻟَ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ َّو َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 43
کيا ان لوگوں نے ﷲ ٰ
تعالی کے سوا )اوروں( کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ ديجئے!
کہ گو وه کچھ بھی اختيار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں )(١
٤٣۔ ١يعنی شفاعت کا اختيار تو کجا ،انہيں تو شفاعت کے معنی و مفہوم کا بھی پتہ نہيں ،کيونکہ
وه پتھر ہيں۔ يا بےخبر ہيں
ُﻗ ْﻞ ِ ّ ٰ ّ ِهلل اﻟﺸَّ َﻔﺎﻋَ ُﺔ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُ َّﰒ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 44
كل َّ
کہہ ديجئے! کہ تمام سفارش کا مختار ﷲ ہی ہے ) (١تمام آسمانوں اور زمين کا راج اسی کے
لئے ہے تم سب اسی کی طرف پھيرے جاؤ گے۔
٤٤۔ ١يعنی شفاعت کی تمام اقسام کا مالک صرف ﷲ ہی ہے ،اس کی اجازت کے بغير کوئی
سفارش ہی نہيں کر سکے گا ،پھر صرف ايک ﷲ ہی کی عبادت کيوں نہ کی جائے تاکہ وه
راضی ہو جائے اور شفاعت کے لئے کوئی سہارا ڈھونڈھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔
ْﴩ ْو َن 45
َوِا َذا ُذ ِﻛ َﺮ ٰ ّ ُ
اهلل َو ْﺣﺪَ ُﻩ ْ َ
اﴰ َﺎ َّز ْت ﻗُﻠُ ْﻮ ُب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َوِا َذا ُذ ِﻛ َﺮ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ ِا َذا ُ ْﱒ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺒ ِ ُ
جب ﷲ اکيلے کا ذکر کيا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہيں ) (١اور جو آخرت
کا يقين نہيں رکھتے اور جب اس کے سوا )اور کا( کيا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو
جاتے ہيں
٤٥۔ ١يا کفر اور استکبار ،مطلب يہ ہے کہ مشرکين سے جب يہ کہا جائے کہ معبود صرف ايک
ہی ہے تو ان کے دل يہ بات ماننے کے لئے تيار ہی نہيں ہوتے۔
٤٥۔١ہاں جب يہ کہا جائے کہ فالں فالں بھی معبود ہيں يا وه بھی آخر ﷲ کے نيک بندے ہيں وه
بھی کچھ اختيار رکھتے ہيں وه بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے يہں تو پھر
مشرکين بﮍے خوش ہوتے ہيں منحرفين کا يہی حال آج بھی ہے جب ان سے کہا جاۓ کہ صرف
يا ﷲ مدد کہو کيونکہ اس کے سوا کوئی مدد کرنے پر قادر نہيں ہے تو سيخ پا ہو جاتے ہيں يہ
جملہ ان کے ليے سخت ناگوار ہوتا ہے ليکن جب يا علی مدد يا يارسول ﷲ مدد کہا جاۓ اسی
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طرح ديگر مردوں سے استمداد واستغاثہ کيا جاۓ مثال يا شيخ عبد القادر شيئ ﷲ وغيره تو پھر
ان کے دل کی کلياں کھل اٹھتی ہيں۔ فتشابھت قلوبھم۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ﻋ ِ َٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة َاﻧ َْﺖ َ ْﲢ ُ ُﲂ ﺑ َ ْ َﲔ ِﻋ َﺒﺎ ِدكَ ِ ْﰲ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن 46
ﻗُﻞِ اﻟ ٰﻠ ّﻬُ َّﻢ ﻓَﺎ ِﻃ َﺮ َّ
آپ کہہ ديجئے! کہ اے ﷲ ! آسمانوں اور زمين کے پيدا کرنے والے ،چھپے کھلے کو جاننے
والے تو ہی اپنے بندوں ميں ان امور کا فيصلہ فرمائے گا جن ميں وه الجھ رہے تھے )(١
٤٦۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز ميں يہ
پﮍھا کرتے تھے اللھم رب چبريل وميکائيل واسرفيل فاطر السموات واالرض عالم الغيب والشھادة
انت تحکم بين عبادک فيما کانوا فيہ يختلفون اھدنی لما اختلف فيہ من الحق باذنک انک تھدی من
تشاء الی صراط مستقيم۔
َوﻟ َ ْﻮ َا َّن ﻟِ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّو ِﻣﺜ َ ْٗهل َﻣ َﻌ ٗﻪ َﻻﻓْﺘَﺪَ ْوا ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْ ۗﻮ ِء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َوﺑَﺪَ ا ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َ ْﳛﺘ َ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 47
اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وه سب کچھ ہو جو روئے زمين پر ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی
اور ہو ،تو بھی بدترين سزا کے بدلے ميں قيامت کے دن يہ سب کچھ دے ديں ) (١اور ان کے
سامنے ﷲ کی طرف سے وه ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہيں نہ ہوگا۔ )(٢
٤٧۔ ١ليکن پھر بھی وه قبول نہيں ہوگا جيسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت ہے )فَلَ ْن يﱡ ْقبَ َل ِم ْنهُ ◌ۚ
َوھُ َو فِي ْ ٰ
اال ِخ َر ِة ِمنَ ْال ٰخ ِس ِر ْينَ ( 3۔ ال عمران ' (85:وه زمين بھر سونا بھی بدلے ميں دے ديں ،تو
وه قبول نہيں کيا جائے گا۔ اس ليے کہ وال يوخذ منہا عدل وہاں معاوضہ قبول نہيں کيا جاۓ گا۔
٤٧۔١يعنی عذاب کی شدت اور اس کی ہولناکياں اور اس کی انواع واقسام ايسی ہوں گی کہ کبھی
ان کے گمان ميں نہ آئی ہوں گی۔
َوﺑَﺪَ ا ﻟَﻬ ُْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ُت َﻣﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا َو َﺣ َﺎق ﲠِ ِْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 48
جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی برائياں ان پر کھل پﮍيں گی ) (١اور جس کا وه مذاق کرتے
تھے وه انہيں آگھيرے گا )(٢
٤٨۔ ١يعنی دنيا ميں جن محارم و ما ثم کا وه ارتکاب کرتے رہے تھے ،اس کی سزا ان کے
سامنے آ جائے گی۔
٤٨۔ ٢وه عذاب انہيں گھير لے گا جسے وه دنيا ميں ناممکن سمجھتے تھے ،اس لئے کہ اس کا
مذاق اڑايا کرتے تھے۔
ﱓ ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 49
ﻓَ ِﺎ َذا َﻣ َّﺲ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ُ ٌّ
ﴐ َدﻋَﺎانَ ۡ ُ َّﰒ ِا َذا َﺧ َّﻮﻟْ ٰﻨ ُﻪ ِﻧ ْﻌ َﻤ ًﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ ۙ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ُا ْو ِﺗﻴْ ُﺘ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ ﺑ َ ْﻞ ِ َ
انسان کو جب کوئی تکليف پہنچتی ہے ) (١تو ہميں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی
طرف سے کوئی نعمت عطا فرما ديں تو کہنے لگتا ہے ) (٢کہ اسے تو ميں محض اپنے علم کی
وجہ سے ديا گيا ہوں ) (٣بلکہ يہ آزمائش ہے ليکن ان ميں سے اکثر لوگ بےعلم ہيں۔ )(٤
٤٩۔١يہ انسان کا بہ اعتبار جنس ذکر ہے يعنی انسانوں کی اکثريت کا يہ حال ہے کہ جب ان کو
بيماری فقر و فاقہ يا کوئی اور تکليف پہنچتی ہے تو اس سے نجات پانے کے ليے ﷲ سے
دعائيں کرتا اور اس کے سامنے گﮍگﮍاتا ہے۔
٤٩۔ ٢يعنی نعمت ملتے ہی سرکشی اور طغيان کا راستہ اختيار کر ليتا ہے اور کہتا ہے کہ اس
ميں ﷲ کا کيا احسان؟ يہ تو ميری اپنی دانائی کا نتيجہ ہے۔ يا جو علم و ہنر ميرے پاس ہے ،اس
کی بدولت يہ نعمتيں حاصل ہوئی ہيں يا مجھے معلوم تھا کہ دنيا ميں يہ چيزيں مجھے مليں گی
کيونکہ ﷲ کے ہاں ميرا بہت مقام ہے۔
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٤٩۔ ٣يعنی بات وه نہيں ہے جو تو سمجھ رہا يا بيان کر رہا ہے بلکہ يہ نعمتيں تيرے ليے
امتحان اور آزمائش ہيں کہ تو شکر کرتا ہے يا کفر؟
٤٩۔ ٤اس بات سے کہ يہ ﷲ کی طرف سے استدراج اور امتحان ہے۔
ﻗَﺪْ ﻗَﺎﻟَﻬَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 50
ان سے اگلے بھی يہی بات کہہ چکے ہيں پس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہ آئی )(١۔
٥٠۔ ١جس طرح قارون نے بھی کہا تھا ،ليکن باالآخر وه اپنے خزانوں سميت زمين ميں دھنسا
ديا گيا۔ فما اغنی ميں ما استفہاميہ بھی ہو سکتا ہے اور نافيہ بھی دونوں طرح معنی صحيح ہے۔
ﻓَ َﺎ َﺻﺎﲠَ ُ ْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ُت َﻣﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۭ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َﺳـ ُﻴ ِﺼ ْﻴﳢُ ُ ْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ُت َﻣﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ۙ َو َﻣﺎ ُ ْﱒ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ 51
پھر ان کی تمام برائياں ان پر آن پﮍيں ) ،(١اور ان ميں سے بھی جو گناه گار ہيں ان کی کی
ہوئی برائياں بھی اب ان پر آپﮍيں گی ،يہ )ہميں( ہرا دينے والے نہيں۔ )(٢
۵١۔١برائيوں سے مراد ان کی برائيوں کی جزا ہے ان کو مشاکلت کے اعتبار سے سيئات کہا گيا
ہے ورنہ برائی کی جزا برائی نہيں ہے جيسے وجزاء سيئۃ سيئۃ مثلھا ميں ہے فتح القدير
٤٩۔٢يہ کفار مکہ کو تنبيہ ہے چنانچہ ايسا ہی ہوا يہ بھی گزشتہ قوموں کی طرح قحط قتل
واسارت وغيره سے دو چار ہوۓ ﷲ کی طرف سے آۓ ہوۓ ان عذابوں کو يہ روک نہيں
سکے۔
اهلل ﻳَﺒ ُْﺴﻂُ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳ َ ْﻘ ِﺪ ُر ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۧ 52

َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
کيا انہيں يہ معلوم نہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی جس کے لئے چاہے روزی کشاده کر ديتا ہے اور تنگ
)بھی( ايمان النے والوں کے لئے اس ميں )بﮍی بﮍی( نشانياں ہيں۔ )(١
٤٩۔١يعنی رزق کی کشادگی اور تنگی ميں بھی ﷲ کی توحيد کے دالئل ہيں يعنی اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ کائنات ميں صرف اسی کا حکم و تصرف چلتا ہے اسی کی تدبير موثر اور کارگر
ہے اسی ليے وه جس کو چاہتا ہے رزق فراواں سے نواز ديتا ہے اور جس کو حاہتا ہے فقر
وتنگ دستی ميں مبتال کر ديتا ہے اس کے ان فيصلوں ميں جو اس کی حکمت ومشيت پر مبنی
ہوتے ہيں کوئی دخل انداز ہو سکتا ہے نہ ان ميں رد وبدل کر سکتا ہے تاہم يہ نشانياں صرف
اہل ايمان ہی کے ليے ہيں کيونکہ وہی ان پر غور وفکر کر کے ان سے فائده اٹھاتے اور ﷲ کی
مغفرت حاصل کرتے ہيں۔
ﴎﻓُ ْﻮا ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َﻻ ﺗَ ْﻘﻨَ ُﻄ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ا ُّذلﻧ ُْﻮ َب َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْﻐَ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ 53
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﻗُ ْﻞ ﻳٰ ِﻌ َﺒﺎ ِد َي َّ ِاذلﻳْ َﻦ َا ْ َ
)ميری جانب سے( کہہ دو کہ اے ميرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زيادتی کی ہے تم ﷲ
کی رحمت سے نا اميد نہ ہو جاؤ ،باليقين ﷲ ٰ
تعالی سارے گناہوں کو بخش ديتا ہے ،واقعی وه
بﮍی ،بخشش بﮍی رحمت واال ہے )(١
٥٣۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی کی مغفرت کی وسعت کا بيان ہے۔ اسراف کے معنی ہيں گناہوں کی
کثرت اور اس ميں افراط۔ ' ﷲ کی رحمت سے نا اميد نہ ہو ' کا مطلب ہے کہ ايمان النے سے
قبل يا توبہ و استغفار کا احساس پيدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناه کئے ہوں ،انسان يہ نہ
سمجھے کہ ميں بہت زياده گنہگار ہوں ،مجھے ﷲ ٰ
تعالی کيونکر معاف کرے گا؟ بلکہ سچے دل
سے اگر ايمان قبول کر لے گا يا توبہ کر لے گا تو ﷲ ٰ
تعالی تمام گناه معاف فرما دے گا۔ شان
نزول کی روايت سے بھی يہی مفہوم ثابت ہوتا ہے کچھ کافر و مشرک تھے جنہوں نے کثرت
سے قتل اور زنا کاری کا ارتکاب کيا تھا يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوۓ
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اور کہا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی دعوت صحيح ہے ليکن ہم لوگ بہت زياده خطا کار ہيں
اگر ہم ايمان لے آئيں تو کيا وه سب معاف ہو جائيں گے جس پر اس آيت کا نزول ہوا۔ صحيح
بخاری ،تفسير سوره زمر۔ اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ ﷲ کی رحمت و مغفرت کی اميد پر خوب
گناه کيے جاؤ اس کے احکام وفرائض کی مطلق پروا نہ کرو اور اس کے حدود اور ضابطوں
کو بےدردی سے پامال کرو اس طرح اس کے غضب و انتقام کو دعوت دے کر اس کی رحمت
ومغفرت کی اميد رکھنا نہايت نادانش مندی اور خام خيالی ہے يہ تخم حنظل بو کر ثمرات و
فواکہ کی اميد رکھنے کے مترادف ہے ايسے لوگوں کو يہ ياد رکھنا چاہيے کہ وه جہاں اپنے
بندوں کے ليے غفور رحيم ہے وہاں وه نافرمانوں کے ليے عزيز ذو انتقام بھی ہے چنانچہ قرآن
کريم ميں منعدد جگہ ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ بيان کيا گيا مثال نبیء عبادی انی انا الغفور
الرحيم وان عذابی ہو العذاب االليم )الحجر( غالبا يہی توبہ کر کے صحيح معنوں ميں اس کا بنده
بن جاۓ گا اس کے گناه اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف فرما دے گا وه
اپنے بندوں کے ليے يقينا غفور رحيم ہے جيسے حديث ميں سو آدميوں کے قاتل کی توبہ کا
واقعہ ہے۔
ﴫ ْو َن 54
َو َا ِﻧﻴْ ُﺒ ْﻮٓا ِا ٰﱃ َرﺑّ ُ ِْﲂ َو َا ْﺳ ِﻠ ُﻤ ْﻮا َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِﺗ َﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ُ َّﰒ َﻻ ﺗُ ْﻨ َ ُ
تم )سب( اپنے پروردگار کی طرف جھک پﮍو اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ اس سے قبل
کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔

َواﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺎ ٓ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِﺗ َﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َّو َاﻧْ ُ ْﱲ َﻻ ﺗ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن ۙ 55
اور پيروی کرو اس بہترين چيز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ تم پر
اچانک عذاب آجائے اور تمہيں اطالع بھی نہ ہو )(١
٥٥۔ ١يعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو ،کيونکہ جب عذاب آئے گا
تو اس کا علم و شعور بھی نہيں ہوگا ،اس سے مراد دنياوی عذاب ہے۔
ﴪ ٰﰏ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻓَ َّﺮ ْﻃﺖُّ ِ ْﰲ َﺟ ۢﻨْ ِﺐ ٰ ّ ِ

اﻟﺴ ِﺨ ِﺮ ْﻳ َﻦ ۙ 56
َا ْن ﺗَـ ُﻘ ْﻮ َل ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ٰ ّ َﳛ ْ َ
اهلل َوا ِْن ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﻟَ ِﻤ َﻦ ٰ ّ
)ايسا نہ ہو کہ( کوئی شخص کہے ہائے افسوس ،اس بات پر کہ ميں نے ﷲ ٰ
تعالی کے حق ميں
کوتاہی کی ) (١بلکہ ميں تو مذاق اڑانے والوں ميں رہا۔
٥٦۔ ١فِی َج ْنب ٰ ّ
ﷲِ کا مطلب ،ﷲ کی اطاعت يعنی قرآن اور اس پر عمل کرنے ميں کوتاہی ہے۔
َج ْنب کے معنی قرب اور جوار کے ہيں۔ يعنی ﷲ کا قرب اور اس کا جوار )يعنی جنت( طلب
کرنے ميں کوتاہی کی۔

اهلل َﻫﺪٰ ِ ْﯨﲏ ﻟَ ُﻜﻨْ ُﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ۙ 57
َا ْو ﺗَ ُﻘ ْﻮ َل ﻟ َ ْﻮ َا َّن ٰ ّ َ
يا کہے کہ اگر ﷲ مجھے ہدايت کرتا تو ميں بھی پارسا لوگوں ميں ہوتا )(١
٥٧۔ ١يعنی اگر ﷲ مجھے ہدايت دے ديتا تو ميں شرک اور معاصی سے بچ جاتا۔ يہ اس طرح
ہی ہے جيسے دوسرے مقام پر مشرکين کا قول نقل کيا گيا) ،لَوْ َشا ۗ◌ َء ٰ ّ
ﷲُ َمآ اَ ْش َر ْكنَا( )6۔
االنعام (148:اگر ﷲ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے ،ان کا قول َکلِ َمۃُ َح ﱟ
اط ُل کا مصداق ہے
ق بِھَا ْالبَ ِ
)فتح القدير(
َا ْو ﺗَـ ُﻘ ْﻮ َل ِﺣ ْ َﲔ ﺗَ َﺮى اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ﻟ َ ْﻮ َا َّن ِ ْﱄ َﻛ َّﺮ ًة ﻓَﺎَ ُﻛ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
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يا عذاب کو ديکھ کر کہے کاش! کہ کسی طرح ميرا لوٹ جانا ہو جاتا تو ميں بھی نيکوکاروں
ميں ہو جاتا۔
ﺑ َ ٰﲆ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َءﺗ َْﻚ ٰاﻳٰ ِ ْﱵ ﻓَ َﻜ َّﺬﺑْ َﺖ ﲠِ َﺎ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َﱪ َْت َو ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 59
ہاں )ہاں( بيشک تيرے پاس ميری آيتيں پہنچ چکی تھيں جنہيں تو نے جھٹاليا اور غرور تکبر کيا
اور تو تھا ہی کافروں ميں )(١
٥٩۔ ١يہ ﷲ ٰ
تعالی ان کی خوا ہش کے جواب ميں فرمائے گا۔
َوﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ﺗَ َﺮى َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﺬﺑُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ُو ُﺟ ْﻮ ُﻫﻬ ُْﻢ ُّﻣ ْﺴ َﻮ َّد ٌة ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ َﻣﺜ ًْﻮى ِﻟ ّﻠْ ُﻤ َﺘ َﻜ ِ ّ ِﱪﻳْ َﻦ 60
اور جن لوگوں نے ﷲ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ ديکھيں گے کہ قيامت کے دن ان کے چہرے
سياه ہوگئے ہوں گے ) (١کيا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم نہيں۔ )(٢
٦٠۔ ١جس کی وجہ عذاب کی ہولناکياں اور ﷲ کے غضب کا مشاہده ہوگا۔
٦٠۔١حديث ميں ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس حق کا انکار اور لوگوں کو حقير سمجھنا کبر
ہے يہ استفہام تقريری ہے يعنی ﷲ کی اطاعت سے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اﻟﺴ ْ ۗﻮ ُء َو َﻻ ُ ْﱒ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن 61
َوﻳُﻨَ ِ ّﺠﻲ ٰ ّ ُ
اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّـ َﻘ ْﻮا ِﺑ َﻤ َﻔ َﺎزﲥِ ِ ْﻢ ۡ َﻻ ﻳ َ َﻤ ُّﺴﻬُ ُﻢ ُّ
اور جن لوگوں نے پرہيزگاری کی انہيں ﷲ ٰ
تعالی ان کی کاميابی کے ساتھ بچا ) (١لے گا انہيں
کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وه کسی طرح غمگين ہو نگے )(٢
٦١۔١مفازة مصدر ميمی ہے يعنی فوز کاميابی شر سے بچ جانا اور خير سے سعادت سے ہم
کنار ہو جانا ،مطلب ہے ،ﷲ ٰ
تعالی پرہيزگاروں کو اس فوز و سعادت کی وجہ سے نجات عطا
فرما دے گا جو ﷲ کے ہاں ان کے لئے پہلے سے ثبت ہے۔
٦١۔ ٢وه دنيا ميں جو کچھ چھوڑ آئے ہيں ،اس پر انہيں کوئی غم نہ ہوگا ،وه چونکہ قيامت کی
ہولناکيوں سے محفوظ ہونگے ،اس لئے انہيں کسی بات کا غم نہ ہوگا۔
ﳾ ٍء ۡ َّوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
َا ٰ ّ ُهلل ﺧَﺎ ِﻟ ُﻖ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َّو ِﻛ ْﻴ ٌﻞ 62
ﰻ َْ
ﰻ َْ
ﷲ ہرچيز کا پيدا کرنے واال ہے اور وہی ہرچيز پر نگہبان ہے۔ )(١
يعنی ہرچيز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی وه جس طرح چاہے تصرف اور تدبير
کرے ہرچيز اس کے ماتحت اور زير تصرف ہے کسی کو سرتابی يا انکار کی مجال نہيں وکيل
بمعنی محافظ اور مدبر ہرچيز اس کے سپرد ہے اور وه بغير کسی کی مشارکت کے ان کی
حفاظت اور تدبير کر رہا ہے۔
َ ٗهل ﻣ َﻘﺎ ِﻟﻴﺪُ اﻟﺴﻤﻮ ِت و ْ َاﻻر ِض ۭ و َّ ِاذلﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا ِ ٰابﻳ ِﺖ ٰ ّ ِ ۗ
ﴪ ْو َن ۧ 63

َ ْ َّ ٰ ٰ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ٰ
اهلل ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ِٕ
آسمانوں اور زمين کی کنجيوں کا مالک وہی ہے ) (١جن ميں لوگوں نے ﷲ کی آيتوں کا انکار
کيا وہی خساره پانے والے ہيں )(٢۔
٦٣۔ ١مقاليد ،مقليد اور مقالد کی جمع ہے فتح القدير بعض نے اس کا ترجمہ چابياں اور بعض
نے خزانے کيا ہے مطلب دونوں ميں ايک ہی ہے تمام معامالت کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ ميں
ہے۔
٦٣۔ ٢يعنی کامل خساره کيونکہ اس کفر کے نتيجے ميں وه جہنم ميں چلے گئے۔
ﻗُ ْﻞ َاﻓَﻐ ْ ََﲑ ٰ ّ ِ
اهلل اتَ ْ ُﻣ ُﺮ ْ ۗو ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﻋ ُﺒﺪُ َاﳞُّ َﺎ اﻟْ ٰﺠﻬِﻠُ ْﻮ َن
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آپ کہہ ديجئے اے جاہلو! کيا تم مجھ سے ﷲ کے سوا اوروں کی عبادت کو کہتے ہو )(١۔
٦٤۔ ١يہ کفار کی اس دعوت کے جواب ميں ہے جو وه پيغمبر اسالم حضرت محمد رسول ﷲ
صلی ﷲ عليہ وسلم کو ديا کرتے تھے کہ اپنے آبائی دين کو اختيار کرليں ،جس ميں بتوں کی
عبادت تھی۔
ﴍ ْﻛ َﺖ ﻟ َ َﻴ ْﺤ َﺒ َﻄ َّﻦ َ َﲻ ُ َ
يح ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َوا َِﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَﺒ ِ َ
ﴪْﻳ َﻦ 65
كل َوﻟ َ َﺘ ُﻜ ْﻮﻧَ َّﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
كل ۚ ﻟَﯩ ْﻦ َا ْ َ
َوﻟَﻘَﺪْ ُا ْو ِ َ
ْ ِٕ
يقينا ً تيری طرف بھی اور تجھ سے پہلے )کے تمام نبيوں( کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ
اگر تو نے شرک کيا تو بالشبہ تيرا عمل ضائع ہو جائے گا اور باليقين تو زياں کاروں ميں سے
ہو جائے گا )(١
٦٥۔ ١اگر تو نے شرک کيا ' مطلب ہے ،اگر موت شرک پر آئی اور اس سے توبہ نہ کی۔ خطاب
اگرچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے ہے جو شرک سے پاک بھی تھے اور آئنده کے لئے محفوظ
بھی۔ کيونکہ پيغمبر ﷲ کی حفاظت و عصمت ميں ہوتا ہے ان سے ارتکاب شرک کا کوئی امکان
نہيں تھا ،ليکن دراصل امت کے لئے تعريض اور اس کو سمجھانا مقصود ہے۔
اهلل ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪْ َو ُﻛ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اﻟﺸ ِﻜ ِﺮْﻳ َﻦ
66
ﺑَﻞِ ٰ ّ َ
بلکہ ﷲ ہی کی عبادت کر ) (١اور شکر کرنے والوں ميں سے ہو جا۔
ک نَ ْعبُ ُد کی طرح يہاں بھی مفعول )ﷲ( کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پيدا کر ديا گيا
٦٦۔ ١اِ يﱠا َ
کہ صرف ايک ﷲ کی عبادت کرو۔
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن
67
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت َﻣ ْﻄ ِﻮ ٰﻳ ّ ٌﺖ ِﺑ َﻴ ِﻤ ْﻴﻨِ ٖﻪ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤﻨَ ٗﻪ َوﺗَ ٰﻌ ٰﲆ َ َّﲻﺎ ﻳ ُ ْ ِ
َو َﻣﺎ ﻗَﺪَ ُروا ٰ ّ َ
اهلل َﺣ َّﻖ ﻗَﺪْ ِرﻩٖ ڰ َو ْ َاﻻ ْر ُض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻗَ ْﺒﻀَ ُﺘ ٗﻪ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َو َّ
اور ان لوگوں نے جيسی قدر ﷲ ٰ
تعالی کی کرنی چاہيے تھی نہيں کی ساری زمين قيامت کے دن
اس کی مٹھی ميں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ ميں لپيٹے ہوئے ہوں گے ) (١وه
پاک اور برتر ہے ہر اس چيز سے جسے لوگ اس کا شريک بنائيں۔ )(١
کيونکہ اس کی بات بھی نہيں مانی جو اس نے پيغمبروں کے ذريعے سے ان تک پہنچائی تھی
اور عبادت بھی اس کے ليے خالص نہيں کی بلکہ دوسروں کو بھی اس ميں شريک کر ليا حديث
ميں آتا ہے کہ ايک يہودی عالم نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں آيا اور کہا کہ ہم ﷲ کی
بابت کتابوں ميں يہ بات پاتے ہيں کہ وه قيامت والے دن آسمانوں کو ايک انگلی پر رکھ لے گا
اور فرماۓ گا ميں بادشاه ہوں۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے مسکرا کر اس کی تصديق فرمائی اور
آيت وما قدروا ﷲ کی تالوت فرمائی صحيح بخاری تفسير سوره زمر محدثين اور سلف کا عقيده
ہے کہ ﷲ کی جن صفات کا ذکر قرآن اور احاديث صحيحہ ميں ہے جس طرح اس آيت ميں ہاتھ
کا اور حديث ميں انگليوں کا اثبات ہے ان پر بال کيف وتشبيہ اور بغير تاويل و تحريف کے ايمان
رکھنا ضروری ہے اس ليے يہاں بيان کرده حقيقت کو مجرد غلبہ وقوت کے مفہوم ميں لينا
صحيح نہيں ہے۔
ٰ
ْ
ک
٦٧۔ ١اس کی بابت بھی حديئث ميں آتا ہے کہ پھر ﷲ تعالی فرمائے گا اَنَا ال ُملکُ ،اَ ْينَ ُملُو ُ
ٰ
ض ' ميں بادشاه ہوں زمين کے بادشاه )آج کہاں ہيں؟ '
االرْ ِ
اهلل ۭ ُ َّﰒ ﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُاﺧ ْٰﺮى ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ِﻗﻴَﺎ ٌم ﻳ َّ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن 68
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺷَ ﺎ ۗ َء ٰ ّ ُ
َوﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰲ ُّ
اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻓَ َﺼ ِﻌ َﻖ َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
اور صور پھونک ديا جائے گا پس آسمانوں اور زمين والے سب بےہوش ہو کر گر پﮍيں گے
) (١مگر جسے ﷲ چاہے ) (٢پھر دوباره صور پھونکا جائے گا پس وه ايک دم کھﮍے ہو کر
ديکھنے لگ جائيں گے )(٣
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٨ ٦۔١بعض کے نزديک نفخہ فزع کے بعد يہ نفخہ ثانيہ يعنی نفخہ صعق ہے جس سے سب کی
موت واقع ہو جاۓ گی بعض نے ان نفحات کی ترتيب اس طرح بيان کی ہے پہال نفخۃ الفناء
دوسرا نفخۃ البعث تيسرا نفخۃ الصعق چوتھا نفخۃ القيام لرب العالمين۔ )ايسر التفاسير( بعض کے
نزديک صرف دو ہی نفخے ہيں نفخہ الموت اور نفخہ نفخۃ البعث اور بعض کے نزديک تين وﷲ
اعلم۔
٦٨۔٢يعنی جن کو ﷲ چاہے گا ان کو موت نہيں آۓ گی جيسے جبرائيل ميکائيل اور اسرافيل
بعض کہتے ہيں رضوان فرشتہ حملۃ العرش عرش اٹھانے والے فرشتے اور جنت وجہنم پر
مقرر داروغے ۔ فتح القدير
٦٨۔ ٣چار نفقوں کے قائلين کے نزديک يہ چوتھا ،تين کے قائلين کے نزديک تيسرا اور دو کے
قائلين کے نزديک يہ دوسرا نفخہ ہے۔ بہرحال اس نفخے سے سب زنده ہو کر ميدان محشر ميں
رب العالمين کی بارگاه ميں حاضر ہو جائيں گے ،جہاں حساب کتاب ہوگا۔
ﴍﻗَ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض ِﺑ ُﻨ ْﻮ ِر َر ِ ّﲠَﺎ َو ُو ِﺿ َﻊ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ َوﺟِ ْ ۗ
ــﻖ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 69
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﺤ ّ ِ
ﺎي َء ِابﻟﻨَّـﺒ ٖ ّ َِﲔ َواﻟﺸُّ ﻬَﺪَ ا ۗ ِء َو ُﻗ ِ َ
َو َا ْ َ
اور زمين اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی ) (١نامہ اعمال حاضر کئے جائيں گے
نبيوں اور گواہوں کو اليا جائے گا ) (٢اور لوگوں کے درميان حق حق فيصلے کر ديئے جائيں
گے ) (٣اور وه ظلم نہ کيے جائيں گے
حقيقی معنوں پر
٦٩۔ ١اس نور سے بعض نے عدل اور بعض نے حکم مراد ليا ہے ليکن اس
ٰ
اٹھانے ميں کوئی چيز مانع نہيں ہے ،کيونکہ ﷲ آسمانوں اور زمين کا نور ہے۔
٩ ٦۔٢۔ نبيوں سے پوچھا جاۓ گا کہ تم نے ميرا پيغام اپنی اپنی قوم يا امت کو پہنچا ديا تھا؟ يا
يہ پوچھا جاۓ گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کيا جواب ديا اسے قبول کيا يا اس کا
انکار کيا؟ امت محمديہ کو بطور گواه اليا جاۓ گا جو اس بات کی گواہی ان امور پر مطلع
فرمايا تھا۔ ١٩۔٣يعنی کسی کے اجر و ثواب ميں کمی نہيں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے
زياده سزا نہيں دی جائے گی۔
َو ُو ِﻓ ّﻴَ ْﺖ ُ ُّ

ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣﺎ َ ِﲻﻠَ ْﺖ َوﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن ۧ 70
اور جس شخص نے جو کچھ کيا ہے بھرپور ديا جائے گا ،جو کچھ لوگ کر رہے ہيں وه بخوبی
جاننے واال ہے )(١
٧٠۔١يعنی اس کو کسی کاتب ،حاسب اور گواه کی ضرورت نہيں ہے۔ يہ اعمال نامے اور گواه
صرف بطور حجت اور قطع معذورت کے ہونگے۔
َو ِﺳـ ْﻴ َﻖ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا ِا ٰﱃ َ َهجﲌَّ َ ُز َﻣ ًﺮا ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا َﺟﺎۗ ُء ْوﻫَﺎ ﻓُ ِﺘ َﺤ ْﺖ َاﺑْ َﻮاﲠُ َﺎ َوﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ﺧ َ ﻧَﺰ َـﳤُ َﺎ ٓ َاﻟ َ ْﻢ َ ْاي ِﺗ ُ ْﲂ ُر ُﺳ ٌﻞ ِّﻣﻨْ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺖ َ ﺑرّ ُ ِْﲂ َوﻳُ ْﻨ ِﺬ ُر ْوﻧَ ُ ْﲂ ِﻟ َﻘﺎۗ َء ﻳ َ ْﻮ ِﻣ ُ ْﲂ
ٰﮬ َﺬا ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲆ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﺣﻘَّ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺔ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ 71
کافروں کے غول کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائيں گے ) (١جب وه اس کے پاس پہنچ
جائيں گے اس کے دروازے ان کے لئے کھول ديئے جائيں گے ) (٢اور وہاں کے نگہبان ان
سے سوال کريں گے کہ کيا تمہارے پاس تم ميں سے رسول نہيں آئے تھے؟ جو تمہارے رب
کی آيتيں پﮍھتے تھے اور تمہيں اس دن کی مالقات سے ڈراتے رہتے؟ ) (٣يہ جواب ديں گے
ہاں درست ہے ليکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگيا۔ )(٤
٧١۔ ١زمر زَ َم َر سے مشتق ہے بمعنی آواز ہر گروه يا جماعت ميں شور اور آوازيں ضرور
ہوتی ہيں اس ليے يہ جماعت اور گروه کے ليے بھی استعمال ہوتا ہے مطلب يہ ہے کہ کافروں
کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل ميں لے جايا جائے گا ايک گروه کے پيچھے ايک گروه۔
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عالوه ازيں انہيں مار دھکيل کر جانوروں کے ريوڑ کی طرح ہنکايا جائے گا۔ جيسے دوسرے
مقام پر فرمايا يوم يدعون الی نار جہنم دعا الطور يعنی انہيں جہنم کی طرف سختی سے دھکيال
جاۓ گا۔
٧١۔٢يعنی ان کے پہنچتے ہی فورا جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیۓ جائيں گے تاکہ سزا
ميں تاخير نہ ہو۔
٧١۔ ٣يعنی جس طرح دنيا ميں بحث و تکرار اور جدال و مناظره کرتے تھے ،وہاں سب کچھ
آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بحث و جدال کی گنجايش ہی باقی نہ رہے گی ،اس لئے
اعتراف کيے بغير چاره نہ ہوگا۔
٧١۔٤يعنی ہم نے پيغمبروں کی تکذيب اور مخالفت کی اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم
مستحق تھے جب کہ ہم نے حق سے گريز کر کے باطل کو اختيار کيا اس مضمون کو سورة
الملک ميں زياده وضاحت سے بيان کيا گيا ہے۔
72
ِﻗ ْﻴ َﻞ ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮٓا َاﺑْ َﻮ َاب َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺜ َْﻮى اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻜ ِ ّ ِﱪْﻳ َﻦ
کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں ميں داخل ہو جاؤ جہاں ہميشہ رہيں گے ،پس سرکشوں کا
ٹھکانا بہت ہی برا ہے۔
َو ِﺳـ ْﻴ َﻖ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﻘ ْﻮا َرﲠَّ ُ ْﻢ ِا َﱃ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ُز َﻣ ًﺮا ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا َﺟﺎۗ ُء ْوﻫَﺎ َوﻓُ ِﺘ َﺤ ْﺖ َاﺑْ َﻮاﲠُ َﺎ َوﻗَﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ﺧ َ ﻧَﺰ َـﳤُ َﺎ َﺳ ٰ ٌﲅ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِﻃ ْﺒ ُ ْﱲ ﻓَﺎ ْد ُﺧﻠُ ْﻮﻫَﺎ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ 73
اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروه کے گروه جنت کی طرف روانہ کئے
جائيں گے يہاں تک کہ جب اس کے پاس آجائيں گے اور دروازے کھول ديئے جائيں گے اور
وہاں کے نگہبان ان سے کہيں گے تم پر سالم ہو ،تم خوش حال رہو تم اس ميں ہميشہ کيليے
چلے جاؤ۔ )(١
اہل ايمان وتقوی بھی گروہوں کی شکل ميں جنت کی طرف لے جائے جائيں گے پہلے مقربين
پھر ابرار اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروه ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا مثال انبياء عليم السالم
کے ساتھ صديقين شہدا اپنے ہم جنسوں کے ساتھ علماء اپنے اقران کے ساتھ يعنی ہر صنف اپنی
ہی صنف يا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ ابن کثير۔ حديث ميں آتا ہے جنت کے آٹھ دروازے ہيں
ان ميں سے ايک ريان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہونگے )صحيح بخاری( اسی
طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جيسے باب الصلوة باب الصدقۃ باب الجہاد وغيره
صحيح بخاری کتاب الصيام مسلم کتاب الزکوة ہر دروازے کی چوڑائی چاليس سال کی مسافت
کے برابر ہوگی اس کے باوجود يہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ )صحيح مسلم( سب سے پہلے جنت
کا دروازه کھٹکھٹانے والے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم ہوں گے )مسلم( جنت ميں سب سے پہلے
جانے والے گروه کے چہرے چودھويں رات کے چاند کی طرح اور دوسرے گره کے چہرے
آسمان پر چمکنے والے ستاروں ميں سے روشن ترين ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے جنت
ميں وه بول و براز اور تھوک بلغم سے پاک ہوں گے ان کی کنگھياں سونے کی اور پسينہ
کستوری ہوگا ان کی انگيٹھيوں ميں خوشبو دار لکﮍی ہوگی ان کی بيوياں الحور العين ہوں گی
ان کا قد آدم عليہ السالم کی طرح ساٹھ ہاتھ ہوگا )صحيح بخاری( صحيح بخاری ہی کی ايک
دوسری روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو دو بيوياں مليں گی ان کے حسن وجمال کا يہ
حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پيچھے سے نظر آئے گا )کتاب بدء الخلق( بعض
نے کہا يہ دو بيوياں حوروں کے عالوه دنيا کی عورتوں ميں سے ہوں گی ليکن چونکہ
٧٢حورں والی روايت سندا صحيح نہيں اس ليے بظاہر يہی بات صحيح معلوم ہوتی ہے کہ ہر
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جنتی کی کم از کم حور سميت دو بيوياں ہوں گی تاہم و لھم فيھا ما يشتھون کے تحت زياده بھی
ممکن ہيں وﷲ اعلم
َوﻗَﺎﻟُﻮا اﻟْﺤـَ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َﺻﺪَ ﻗَﻨَﺎ َو ْﻋﺪَ ٗﻩ َو َا ْو َرﺛَﻨَﺎ ْ َاﻻ ْر َض ﻧَـ َﺘ َﺒ َّﻮ ُا ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺠـﻨَّ ِﺔ َﺣ ْﻴ ُﺚ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ۚﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ َا ْﺟ ُﺮ اﻟْ ٰﻌ ِﻤ ِﻠ ْ َﲔ 74
يہ کہيں گے ﷲ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعده پورا کيا اور ہميں اس زمين کا وارث بنا
ديا کہ جنت ميں جہاں چاہيں مقام کريں پس عمل کرنے والوں کا کيا ہی اچھا بدلہ ہے۔
ۗ
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ِﻗ ْﻴ َﻞ اﻟْ َﺤـ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 75

َوﺗَ َﺮى اﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ َﺔ َﺣﺎۗ ِﻓّ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮلِ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ َو ُﻗ ِ َ
ِٕ
اور تو فرشتوں کو ﷲ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبيح
کرتے ہوئے ديکھے گا ) (١اور ان ميں انصاف کا فيصلہ کيا جائے گا اور کہہ ديا جائے گا کہ
ساری خوبی ﷲ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے )(٢۔
٧٥۔ ١قضائے ٰالہی کے بعد جب اہل ايمان جنت ميں اور اہل کفر و شرک جہنم ميں چلے جائيں
گے ،آيت ميں اس کے بعد کا نقشۃ بيان کيا گيا ہے کہ فرشتے عرش ٰالہی کو گھيرے ہوئے
تسبيح و تحميد ميں مصروف ہوں گے۔
٧٥۔٢۔ يہاں حمد کی نسبت کسی ايک مخلوق کی طرف نہيں کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
ہرچيز )ناطق و غير ناطق( کی زبان پر حمد ٰالہی کے ترانے ہونگے۔

سورة غافر
)سورة غافر ۔ سوره نمبر  ٤٠۔ تعداد آيات (٨٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﺣ ۗﻢ
حم

Ǻۚ

ﺗ ْ َِﲋﻳْ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ِﲓ ۙ Ą

اس کتاب کا نازل فرمانا ) (١اس ﷲ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے )(٢
اس سورت کو سوره غافر اور سوره ،الطول بھی کہتے ہيں
۔ ٢۔ ١تَ ْن ِزيْل ُمنَ ﱠزل کے معنی ميں ہے ،يعنی ﷲ کی طرف سے نازل شده ہے جس ميں جھوٹ
نہيں
٢۔ ٢جو غالب ہے ،اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہيں مار سکتا۔ عليم ہے ،اس
سے کوئی ذره تک پوشيده نہيں چاہے وه کتنے بھی کثيف پردوں ميں چھپا ہو۔
ﻏَﺎ ِﻓ ِﺮ ا َّذلﻧْۢ ِﺐ َوﻗَﺎﺑِﻞِ اﻟﺘَّ ْﻮ ِب ﺷَ ِﺪﻳْ ِﺪ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب ۙ ِذي َّ
اﻟﻄ ْﻮلِ ۭ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ Ǽ
گناه کو بخشنے واال اور توبہ قبول فرمانے واال ) (١سخت عذاب واال ،انعام و قدرت واال )(٢
جس کے سوا کوئی معبود نہيں ،اسی کی طرف واپس لو ٹنا ہے۔ )(٣
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٣۔ ١گزشتہ گناه معاف کرنے واال اور مستقبل ميں ہونے والی کوتاہيوں پر توبہ قبول کرنے واال
ہے يا اپنے دوستوں کے لئے غافر ہے اور کافر اور مشرک اگر توبہ کريں تو ان کی توبہ قبول
کرنے واال ہے۔
٣۔ ٢ان کے ليے جو آخرت پر دنيا کو ترجيح ديں اور تمرد و طغيان کا راستہ اختيار کريں يہ ﷲ
کے اس قول کی طرح ہی ہے )نَبﱢئْ ِعبَا ِد ْٓ
ﱠح ْي ُم 49 ۙ◌ َواَ ﱠن َع َذابِ ْي ھُ َو ْال َع َذابُ
ي اَنﱢ ْٓى اَنَا ْال َغفُوْ ُر الر ِ
ْاالَلِ ْي ُم 50 ( 15۔ الحجر (49:ميرے بندوں کو بتال دو کہ ميں غفور و رحيم ہوں اور ميرا
عذاب بھی نہايت دردناک ہے قرآن کريم ميں اکثر جگہ يہ دونوں وصف ساتھ ساتھ بيان کيے
گئے ہيں تاکہ انسان خوف اور رجا کے درميان رہے کيونکہ محض خوف ہی خوف انسان کو
رحمت و مغفرت الہی سے مايوس کر سکتا ہے اور نری اميد گناہوں پر دلير کر ديتی ہے۔
٣۔ ٣طول کے معنی فراخی اور تونگری کے ہيں يعنی وہی فراخی اور تونگری عطا کرنے واال
ہے بعض کہتے ہيں اس کے معنی ہيں انعام اور تفضل يعنی اپنے بندوں پر انعام اور فضل
کرنے واال ہے۔
َﻣﺎ ُﳚَﺎ ِد ُل ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ َﻼ ﻳَﻐ ُْﺮ ْركَ ﺗَـ َﻘﻠُّﳢُ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْﺒ َِﻼ ِد Ć
ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں ميں وہی لوگ جھگﮍتے ہيں ) (١جو کافر ہيں پس ان لوگوں کا شہروں ميں
چلنا پھرنا آپ کو دھوکے ميں نہ ڈالے )(٢۔
٤۔ ١اس جھگﮍے سے مراد ناجائز اور باطل جھگﮍا ہے جس کا مقصد حق کی تکذيب اور اس
کی ترديد و تغليظ ہے ورنہ جس جدال بحث ومناظره کا مقصد ايضاح حق ،ابطال باطل اور
منکرين و معترضين کے شبہات کا ازالہ ہو وه مذموم نہيں نہايت محمود و مستحسن ہے بلکہ اہل
اس َو َالتَ ْكتُ ُموْ نَهٗ ( 3۔ ال عمران (187:تم اسے لوگوں
علم کو تو اس کی تاکيد کی گئی ہے )لَتُبَيﱢنُنﱠهٗ لِلنﱠ ِ
کے سامنے ضرور بيان کرنا اسے چھپانا نہيں بلکہ ﷲ کی نازل کرده کتاب کے دالئل وبراہين
کو چھپانا اتنا سخت جرم ہے کہ اس پر کائنات کی ہرچيز لعنت کرتی ہے البقره
٤۔ ٢يعنی يہ کافر اور مشرک جو تجارت کرتے ہيں اس کے لئے مختلف شہروں ميں آتے
جاتے ہيں اور کثير منافع حاصل کرتے ہيں ،يہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذه ٰالہی ميں آ
جائيں گے ،يہ مہلت ضرور ديئے جا رہے ہيں ليکن انہيں چھوڑا نہيں جائے گا۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ ُْﻮحٍ َّو ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ُاب ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ۠ َو َﳘَّ ْﺖ ُ ُّ
ﰻ ُا َّﻣﺔٍ ﺑ َِﺮ ُﺳ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ِﻟ َﻴ ْﺎﺧ ُُﺬ ْو ُﻩ َو ٰﺟﺪَ ﻟُ ْﻮا ِابﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞِ ِﻟ ُﻴﺪْ ِﺣﻀُ ْﻮا ِﺑ ِﻪ اﻟْ َﺤ َّﻖ ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﲥُ ُ ْﻢ ۣ ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ِﻋ َﻘ ِﺎب
Ĉ
قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹاليا تھا۔ اور ہر امت نے اپنے رسول کو
گرفتار کر لينے کا اراده کيا ) (١اور باطل کے ذريعے جھوٹے بحث مباحثے کئے تاکہ ان سے
حق کو بگاڑ ديں ) (٢پس ميں نے انہيں پکﮍ ليا ،سو ميری طرف سے کيسی سزا ہوئی )(٣۔
٥۔ ١تاکہ اسے قيد يا قتل کر ديں يا سزا ديں۔
٥۔ ٢يعنی اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگﮍا کيا ،جس سے مقصود حق بات ميں کيﮍے نکالنا
اور اسے کمزور کرنا تھا۔
٥۔ ٣چنانچہ ميں نے ان حاميان باطل کو اپنے عذاب کی گرفت ميں لے ليا ،پس تم ديکھ لو ان
کے حق ميں ميرا عذاب کس طرح آيا اور کيسے انہيں حرف غلط کی طرح مٹا ديا گيا يا انہيں
نشان عبرت بنا ديا۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﺣﻘَّ ْﺖ َ ِﳇ َﻤ ُﺖ َرﺑ ّ َِﻚ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َاﳖَّ ُ ْﻢ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر Čڤ
اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہوگيا کہ وه دوزخی ہيں۔ )(١
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٦۔ ٤مقصد اس سے اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر تيرے رب کا عذاب
ثابت ہوا اور وه تباه کر دی گئيں اگر يہ اہل مکہ بھی تيری تکذيب اور مخالفت سے باز نہ آئے
اور جدل بالباطل کو ترک نہ کيا تو يہ بھی اسی طرح عذاب الہی کی گرفت ميں آ جائيں گے پھر
کوئی انہيں بچانے واال نہيں ہوگا۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ َ ْﳛ ِﻤﻠُ ْﻮ َن اﻟْ َﻌ ْﺮ َش َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮ َ ٗهل ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َر ِ ّﲠ ِْﻢ َوﻳُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ َوﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو َن ﻟِ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ۚ َرﺑَّﻨَﺎ َو ِﺳ ْﻌ َﺖ ُ َّ
ﳾ ٍء َّر ْ َﲪ ًﺔ َّو ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ اتَ ﺑُ ْﻮا
ﰻ َْ
َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا َﺳ ِﺒ ْﻴ َ َ
كل َو ِﻗﻬ ِْﻢ ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ ِﲓ Ċ
عرش کے اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبيح و حمد کے ساتھ ساتھ
کرتے ہيں اور اس پر ايمان رکھتے ہيں اور ايمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہيں ،کہتے ہيں
کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہرچيز کو اپنی بخشش اور علم سے گھير رکھا ہے ،پس انہيں
بخش دے جو توبہ کريں اور تيری راه کی پيروی کريں اور تو انہيں دوزخ کے عذاب سے بھی
بچا لے۔ )(١
٧۔ ١اس ميں مالئکہ مقربين کے ايک خاص گروه کا تذکره اور وه جو کچھ کرتے ہيں اس کی
وضاحت ہے يہ گروه ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہيں اور وه جو عرش کے
ارد گرد ہيں ان کا ايک کام يہ ہے کہ يہ ﷲ کی تسبيح و تحميد کرتے ہيں يعنی نقائص سے اس
کی تنزيہ کماالت اور خوبيوں کا اس کيليے اثبات اور اس کے سامنے عجز وتذلل يعنی ايمان کا
اظہار کرتے ہيں دوسرا کام ان کا يہ ہے کہ يہ اہل ايمان کيليے مغفرت کی دعا کرتے ہيں کہا
جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے چار ہيں مگر قيامت والے دن ان کی تعداد آٹھ ہوگی۔
ابن کثير
َرﺑَّﻨَﺎ َو َا ْد ِﺧﻠْﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ ﻋَﺪْ ِ ۨن اﻟ َّ ِ ْﱵ َوﻋَﺪْ ﲥَّ ُ ْﻢ َو َﻣ ْﻦ َﺻﻠَ َﺢ ِﻣ ْﻦ ٰا َابۗﯨـﻬ ِْﻢ َو َا ْز َو ِ ِ
اهج ْﻢ َو ُذ ّ ِرﻳٰ ّـﳤِ ِ ْﻢ ۭ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ۙ Ď

ِٕ
اے ہمارے رب! تو انہيں ہميشگی والی جنتوں ميں لے جا جن کا تو نے ان سے وعده کيا ہے
اور ان کے باپ دادوں اور بيويوں اور اوالد ميں سے )بھی( ان )سب( کو جو نيک عمل ہيں )(١
يقينا ً تو غالب و باحکمت ہے۔
٨۔ ١يعنی ان سب کو جنت ميں جمع فرما دے تاکہ ايک دوسرے کو ديکھ کر ان کی آنکھيں
ٹھنڈی ٰ ہوں اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا ہے۔ ' وه لوگ جو ايمان الئے
اور انہی کی پيروی ان کی اوالد نے ايمان کے ساتھ کی۔ مال ديا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اوالد
کو اور ہم نے ان کے عملوں ميں سے کچھ کم نہيں کيا ' يعنی سب کو جنت ميں اس طرح يکساں
اعلی مقام عطا کر ديا۔ يہ نہيں کيا کہ ٰ
ادنی کو بھی ٰ
اعلی مقام ميں کمی کر کے
مرتبہ دے ديا کہ ٰ
اعلی کر ديا اور اس کے عمل کی کمی کو
نی کو اٹھا کر
ٰ
ادنی مقام پر لے آئے ،بلکہ اد ٰ
انہيں ٰ
اپنے فضل و کرم سے پورا کر ديا )الطور۔(٢١
َو ِﻗﻬِ ُﻢ اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ۭ َو َﻣ ْﻦ ﺗ َِﻖ اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻓَﻘَﺪْ َر ِ ْﲪ َﺘ ٗﻪ ۭ َو ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْﻔ َْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ Ḍۧ
ِٕ
انہيں برائيوں سے بھی محفوظ رکھ ) (١حق تو يہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائيوں سے بچا
ليا اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بﮍی کاميابی ہے۔
٩۔ ١سيأت سے مراد يہاں عقوبات ہيں يا پھر جزا محذوف ہے يعنی انہيں آخرت کی سزاؤں سے
يا برائيوں کی جزا سے بچانا۔
٩۔ ٢يعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت ميں داخل ہو جانا يہی سب سے بﮍی کاميابی
ہے اس ليے کہ اس جيسی کوئی کاميابی نہيں اور اس کے برابر کوئی نجات نہيں ان آيات ميں
اہل ايمان کے ليے دو عظيم خوش خبرياں ہيں ايک تو يہ کہ فرشتے ان کے ليے غائبانہ دعا
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کرتے ہيں جس کی حديث ميں بﮍی فضليت وارد ہے دوسری يہ کہ اہل ايمان کے خاندان جنت
ميں اکٹھے ہو جائيں گے جعلنا ﷲ من الذين يلحقھم ﷲ بابائھم الصالحين۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻳُﻨَﺎد َْو َن ﻟ َ َﻤ ْﻘ ُﺖ ٰ ّ ِ
اهلل اَ ْﻛ َ ُﱪ ِﻣ ْﻦ َّﻣ ْﻘ ِﺘ ُ ْﲂ َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ِا ْذ ﺗُﺪْ َﻋ ْﻮ َن ِا َﱃ ْ ِاﻻﻳْ َﻤ ِﺎن ﻓَﺘَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن 10
بيشک جنہوں نے کفر کيا انہيں آواز دی جائے گی کہ يقينا ً ﷲ کا تم پر غصہ ہونا اس سے بہت
زياده ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے ،جب تم ايمان کی طرف بالئے جاتے تھے پھر
کفر کرنے لگتے تھے )(١
١٠۔ ١مقت سخت ناراضی کو کہتے ہيں اہل کفر جو اپنے کو جہنم کی آگ ميں جھلستے ديکھيں
گے تو اپنے آپ پر سخت ناراض ہونگے ،اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنيا ميں جب تمہيں
ايمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے ،تو ﷲ ٰ
تعالی اس سے کہيں زياده تم پر
ناراض ہوتا تھا جتنا تم آج اپنے آپ پر ہو رہے ہو۔ يہ ﷲ کی اس ناراضی ہی کا نتيجہ ہے کہ آج
تم جہنم ميں ہو۔
11
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا َﻣﺘَّﻨَﺎ اﺛْﻨَﺘ َ ْ ِﲔ َو َا ْﺣﻴَ ْﻴﺘَﻨَﺎ اﺛْﻨَﺘ َ ْ ِﲔ ﻓَﺎ ْﻋ َ َﱰﻓْﻨَﺎ ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮ ِﺑﻨَﺎ ﻓَﻬ َْﻞ ِا ٰﱃ ﺧ ُُﺮ ْوجٍ ِ ّﻣ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞٍ
وه کہيں گے اے ہمارے پروردگار! تو نے ہميں دوبار مارا اور دوہی بار جاليا ) (١اب ہم اپنے
گناہوں کے اقراری ہيں ) (٢تو کيا اب کوئی راه نکلنے کی بھی ہے )(٣
١١۔ ١جمہور مفسرين کی تفسير کے مطابق دو موتوں ميں سے پہلی موت تو وه نطفہ ہے کو
باپ کی پشت ميں ہوتا ہے يعنی انسان کے وجود سے پہلے اس کے عدم وجود کو موت تے
تعبير کيا گيا ہے اور دوسری موت وه ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا اور
اس کے بعد قبر ميں دفن ہوتا ہے اور دو زندگيوں ميں سے پہلی زندگی يہ دنياوی زندگی ہے
جس کا آغاز والدت سے اور اختتام وفات پر ہوتا ہے اور دوسری زندگی وه ہے جو قيامت والے
دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی انہی دو موتوں اور دو زندگيوں کا تذکره وکنتم
امواتا فاحياکم ثم يميتکم ثم يحييکم البقرة ميں بھی کيا گيا ہے۔
١١۔ ٢يعنی جہنم ميں اعتراف کريں گے ،جہاں اعتراف کا کوئی فائده نہيں اور وہاں پشيمان
ہونگے جہاں پيشمانی کی کوئی حيثيت نہيں۔
١١۔ ٣يہ وہی خواہش ہے جس کا تذکره قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر کيا گيا ہے کہ ہميں
دوباره زمين پر بھيج ديا جائے تاکہ ہم نيکياں کما کر الئيں۔
ُّﴩكْ ِﺑ ٖﻪ ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ۭ ﻓَﺎﻟْ ُﺤ ْ ُﲂ ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻌ ِ ِ ّﲇ ْاﻟ َﻜﺒ ْ ِِﲑ 12
ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِ َابﻧ َّ ٗ ٓﻪ ِا َذا ُد ِﻋ َﻲ ٰ ّ ُ
اهلل َو ْﺣﺪَ ٗﻩ َﻛ َﻔ ْﺮ ُ ْﰎ ۚ َوا ِْن ﻳ ْ َ
يہ )عذاب( تمہيں اس لئے ہے کہ جب صرف اکيلے ﷲ کا ذکر کيا جاتا تو تم انکار کرتے تھے
اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شريک کيا جاتا تھا تو تم مان ليتے ) (١تھے پس اب فيصلہ ﷲ
بلند و بزرگ ہی کا ہے
١٢۔١يہ ان کے جہنم سے نہ نکالے جانے کا سبب بيان فرمايا کہ تم دنيا ميں ﷲ کی توحيد کے
منکر تھے اور شرک تمہيں مرغوب تھا اس ليے اب جہنم کے دائمی عذاب کے سوا تمہارے
ليے کچھ نہيں۔
١٢۔٢اسی ايک ﷲ کا حکم ہے کہ اب تمہارے ليے جہنم کا عذاب ہميشہ کے ليے ہے اور اس
اعلی يعنی ان باتوں سے بلند ہے کہ اس کی ذات يا صفات
سے نکلنے کی کوئی سبيل نہيں۔ جو
ٰ
ميں کوئی اس جيسا ہو اور کبير يعنی ان باتوں سے بہت بﮍا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہو يا بيوی
اور اوالد ہو يا شريک ہو۔

Page 1070 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِر ْزﻗًﺎ ۭ َو َﻣﺎ ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻨﻴ ُْﺐ 13
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ ِﺮْﻳ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ َوﻳُ َ ِّﲋ ُل ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ َّ
وہی ہے جو تمہيں اپنی )نشانياں( دکھالتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے روزی اتارتا ہے )(١
نصيحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہيں جو )ﷲ کی طرف( رجوع کرتے ہيں۔ )(٢
١٣۔ ١يعنی پانی جو تمہارے لئے تمہاری روزيوں کا سبب ہے يہاں ﷲ ٰ
تعالی نے اظہار آيات کو
انزال رزق کے ساتھ جمع کر ديا اس لئے کہ آيات قدرت کا اظہار ،مذا ہب کی بنياد ہے اور
روزياں اجسام کی بنياد ہيں ،يوں دونوں بنيادوں کو جمع فرما ديا ہے۔ )فتح القدير(
١٣۔ ١ﷲ کی اطاعت کی طرف جس سے ان کے دلوں ميں آخرت کا خوف پيدا ہوتا ہے اور
احکام و فرائض الہی کی پايندی کرتے ہيں۔
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ َوﻟ َ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن 14
ﻓَﺎ ْد ُﻋﻮا ٰ ّ َ
تم ﷲ کو پکارتے رہو اس کے لئے دين کو خالص کر کے گو کافر برا مانيں )(١
١٤۔ ١يعنی جب سب کچھ ﷲ ہی اکيال کرنے واال ہے تو کافروں کو چاہے کتنا بھی ناگوار
گزرے صرف اسی ايک ﷲ کو پکارو اس کے ليے عبادت و اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
َرِﻓ ْﻴ ُﻊ ادلَّ َر ٰﺟ ِﺖ ُذو اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ۚ ﻳُ ْﻠ ِﻘﻲ ُّاﻟﺮ ْو َح ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮﻩٖ ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ِﻟ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺘَّ َﻼ ِق ۙ 15

بلند درجوں واال عرش کا مالک وه اپنے بندوں ميں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے
تاکہ مالقات کے دن ڈرائے۔
١٥۔ ١روح سے مراد وحی ہے جو وه بندوں ميں سے ہی کسی کو رسالت کے ليے چن کر اس
پر نازل فرماتا ہے وحی کو روح سے اس ليے تعبير فربايا کہ جس طرح روح ميں انسانی
زندگی کی بقا و سالمتی کا راز مضمر ہے اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب ميں زندگی
کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر وشرک کی وجہ سے مرده ہوتے ہيں۔
ﻳ َ ْﻮ َم ُ ْﱒ ٰﺑ ِﺮ ُز ْو َن ڬ َﻻ َ ْﳜـ ٰﻔﻰ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﳾ ٌء ۭ ِﻟ َﻤ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ُ
16
كل اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ۭ ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻮا ِﺣ ِﺪ اﻟْ َﻘﻬ َِّﺎر
اهلل ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َ ْ
جس دن سب لوگ ظاہر ہوجائيں گے ) (١ان کی کوئی چيز ﷲ سے پوشيده نہ رہے گی۔ آج کس
کی بادشاہی ہے؟ ) ،(٢فقط ﷲ واحد و قہار کی۔ )(٣
١٦۔ ١يعنی زنده ہو کر قبروں سے نکل کھﮍے ہونگے۔
١٦۔ ١يہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی پوچھے گا جب سارے انسان اس کے سامنے ميدان محشر ميں
جمع ہوں گے ﷲ ٰ
تعالی زمين کو اپنی مٹھی ميں اور آسمان کو اپنے دائيں ہاتھ ميں لپيٹ لے گا
اور کہے گا ميں بادشاه ہوں زمين کے بادشاه کہاں ہيں؟ )صحيح بخاری(،
١٦۔ ١جب کوئی نہيں بولے گا تو يہ جواب ﷲ ٰ
تعالی خود ہی دے گا بعض کہتے ہيں کہ ﷲ
ٰ
تعالی کے حکم سے ايک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بيک
آواز يہی جواب ديں گے۔ فتح القدير
َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم ُ ْﲡ ٰﺰى ُ ُّ
ﴎﻳْ ُﻊ اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب 17
اهلل َ ِ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ ۭ َﻻ ُﻇ ْ َﲅ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ديا جائے گا آج )کسی قسم کا( ظلم نہيں ،يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بہت
جلد حساب کرنے واال ہے )(١۔
١٧۔ ١اس لئے کہ اسے بندوں کی طرح غورو فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔
َو َاﻧْ ِﺬ ْر ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻮ َم ْ ٰاﻻ ِزﻓَ ِﺔ ِا ِذ اﻟْ ُﻘﻠُ ْﻮ ُب َ َدلى اﻟْ َﺤـﻨَﺎﺟِ ِﺮ ٰﻛ ِﻈ ِﻤ ْ َﲔ ڛ َﻣﺎ ِﻟ ٰ ّﻠﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِﻣ ْﻦ َ ِﲪ ْ ٍﲓ َّو َﻻ ﺷَ ِﻔ ْﻴﻊ ٍ ﻳ ُّ َ
ــﻄﺎ ُع
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اور انہيں بہت ہی قريب آنے والی )) (١قيامت سے( آگاه کر ديجئے جب کہ دل حلق تک پہنچ
جائيں گے ) (٢اور سب خاموش ہونگے ظالموں کا کوئی دلی دوست ہوگا نہ سفارشی ،کہ جس
کی بات مانی جائے گی۔
١٨۔ َ ١اَ ِزفَۃ کے معنی ہيں قريب آنے والی۔ يہ قيامت کا نام ہے ،اس لئے کہ وه بھی قريب آنے
والی ہے۔
١٨۔) (٢يعنی اس دن خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائيں گے کاظمين غم سے
بھرے ہوئے يا روتے ہوئے يا خاموش اس کے تينوں معنی کيے گئے ہيں۔
19
اﻟﺼﺪُ ْو ُر
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ﺧَﺎۗﯨﻨَ َﺔ ْ َاﻻ ْﻋ ُ ِﲔ َو َﻣﺎ ُ ْﲣ ِﻔﻲ ُّ
ِٕ
وه آنکھوں کی خيانت کو اور سينوں کی پوشيده باتوں کو )خوب( جانتا ہے۔
اس ميں ﷲ ٰ
تعالی کے علم کامل کا بيان ہے کہ اسے تمام اشيا کا علم ہے چھوٹی ہو يا بﮍی
باريک ہو يا موٹی اعلی مرتبے کی ہو يا چھوٹے مرتبے کی اس ليے انسان کو چاہيے کہ جب
اس کے علم واحاطہ کا يہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب اور صحيح معنوں ميں اس
کا خوف اپنے اندر پيدا کرے آنکھوں کی خيانت يہ ہے کہ دزديده نگاہوں سے ديکھا جائے
جيسے راه چلتے کسی حسين عورت کو کنکھيوں سے ديکھنا سينوں کی باتوں ميں وه وسوسے
بھی آ جاتے ہيں جو انسان کے دل ميں پيدا ہوتے رہتے ہيں وه جب تک وسوسے ہی رہتے ہيں
يعنی ايک لمحہ گزراں کی طرح آتے اور ختم ہو جاتے ہيں تب تک تو وه قابل مواخذه نہيں
ہوگے ليکن جب وه عزائم کا روپ دھار ليں تو پھر ان کا مواخذه ہو سکتا ہے چاہے ان پر عمل
کرنے کا انسان کو موقع نہ ملے۔

اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ ۧ 20
َو ٰ ّ ُ
ِﴚ ٍء ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳَـ ْﻘ ِ ْ
ﴤ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ َﻻ ﻳَـ ْﻘﻀُ ْﻮ َن ﺑ َ ْ
اهلل ﻫ َُﻮ َّ
اور ﷲ ٰ
تعالی ٹھيک ٹھيک فيصلہ کر دے گا اس کے سوا جنہيں يہ لوگ پکارتے ہيں وه کسی
چيز کا بھی فيصلہ نہيں کر سکتے ) (١بيشک ﷲ ٰ
تعالی خوب سنتا خوب ديکھتا ہے۔
٢٠۔ ١اس لئے کہ انہيں کسی چيز کا علم ہے نہ کسی پر قدرت ،وه بےخبر بھی ہيں اور بے
اختيار بھی ،جب کہ فيصلے کے لئے علم اور اختيار دونوں چيزوں کی ضرورت ہے اور يہ
دونوں خوبياں صرف ﷲ کے پاس ہيں۔ اس لئے صرف اسی کو يہ حق پہنچتا ہے کہ وه فيصلہ
کرے اور وه يقينا حق کے ساتھ فيصلہ فرمائے گا ،کيونکہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کسی سے
حرص و طمع۔
اهلل ﺑ ُِﺬﻧ ُْﻮﲠِ ِْﻢ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ِّﻣ َﻦ
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َِﺴ ْﲑ ُْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َﰷﻧ ُْﻮا ُ ْﱒ َاﺷَ ﺪَّ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻗُ َّﻮ ًة َّو ٰا َاث ًرا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﺎ َﺧ َﺬ ُ ُﱒ ٰ ّ ُ
ّٰ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ٍاق 21
کيا يہ لوگ زمين ميں چلے پھرے نہيں کہ ديکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتيجہ
کيسا ہوا؟ وه قوت و طاقت کے اور باعتبار زمين ميں اپنی يادگاروں کے ان سے بہت زياده
تھے ،پس ﷲ نے انہيں ان گناہوں پر پکﮍ ليا اور کوئی نہ ہوا جو انہيں ﷲ کے عذاب سے بچا
ليتا۔
٢١۔ ١گزشنہ آيات ميں احوال آخرت کا بيان تھا اب دنيا کے احوال سے انہيں ڈرايا جا رہا ہے کہ
يہ لوگ ذرا زمين ميں چل پھر کر ان قوموں کا انجام ديکھيں جو ان سے پہلے اس جرم تکذيب
ميں ہالک کی گئيں جس کا ارتکاب يہ کر رہے ہيں دراں حاليکہ گزشتہ قوميں قوت و آثار ميں
ان سے کہيں بﮍھ کر تھيں ليکن جب ان پر ﷲ کا عذاب آيا تو انہيں کوئی نہيں بجا سکا اسی طرح
تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور اگر آ گيا تو پھر کوئی تمہارا پشت پناه نہ ہوگا۔
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اهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻗَ ِﻮ ٌّي ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب 22
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ َْﺖ اتَّ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ َﻜ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ُﱒ ٰ ّ ُ
يہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس پيغمبر معجزے لے لے کر آتے تھے تو وه انکار کر ديتے تھے
) (١پس ﷲ انہيں پکﮍ ليتا تھا۔ يقينا ً وه طاقتور اور سخت عذاب واال ہے۔
٢٢۔ ١يہ ان کی ہالکت کی وجہ بيان کی گئی ہے ،اور وه ہے ﷲ کی آيتوں کا انکار اور
ٰ
پيغمبروں کی تکذيب۔ اب سلسلہ نبوت و رسالت تو بند ہے۔ تاہم آفاق پر انس ميں بيشمار آيات الہی
بکھری اور پھيلی ہوئی ہيں۔ عالوه ازيں وعظ وتذکير اور دعوت وتبليغ کے ذريعے سے علماء
اور داعيان حق ان کی وضاحت اور نشاندہی کے ليے موجود ہيں اس ليے آج بھی جو آيات الہی
سے اعراض اور دين وشريعت سے غفلت کرے گا اس کا انجام مکذبين اور منکرين رسالت سے
مختلف نہيں ہوگا۔

َوﻟَـﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َو ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۙ 23
موسی )عليہ السالم( کو اپنی آيتوں اور کھلی دليلوں کے ساتھ بھيجا۔ )(١
اور ہم نے
ٰ
٢٣۔ ١آيات سے مراد وه نشانياں بھی ہو سکتی ہيں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے يا عصا اور يد
بيضا والے دو بﮍے واضح معجزات بھی سلطان مبين سے مراد قوی دليل اور حجت واضحہ
جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہيں تھا بجز ڈھٹائی اور بےشرمی کے۔
ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻫ َٰﺎﻣ َﻦ َوﻗَ ُﺎر ْو َن ﻓَﻘَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ِﲮ ٌﺮ َﻛ َّﺬابٌ 24
فرعون ہامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا )يہ تو( جادوگر اور جھوٹا ہے۔
٢٤۔ ١فرعون مصر ميں آباد قبط کا بادشاه تھا بﮍا ظالم وجابر اور رب اعلی ہونے کا دعوے دار
موسی عليہ السالم کی قوم بنی اسرائيل کو غالم بنا رکھا تھا اور اس پر طرح
اس نے حضرت
ٰ
طرح کی سختياں کرتا تھا جيسا کہ قرآن کے متعدد مقامات پر اس کی تفصيل ہے ہامان فرعون
کا وزير اور مشير خاص تھا قارون اپنے وقت کا مال دار ترين آدمی تھا ان سب نے پہلے لوگوں
موسی عليہ السالم کی تکذيب کی اور انہيں جادوگر اور کذاب کہا جيسے
کی طرح حضرت
ٰ
دوسرے مقام پر فرمايا گيا کذلک ما اتی الذين من قبلھم من رسول اال قالو ساحر او مجنون
اتواصوابہ بل ھم قوم طاغون اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہيں ان کے پاس جو بھی
نبی آيا انہوں نے کہہ ديا کہ يا تو يہ جادوگر ہے يا ديوانہ ہے کيا يہ اس بات کی ايک دوسرے
کو وصيت کرتے گئے ہيں؟نہيں بلکہ يہ سب کے سب سرکش ہيں۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ ﻗَﺎﻟُﻮا ا ْﻗ ُﺘﻠُ ْﻮٓا َاﺑْﻨَﺎ ۗ َء َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ َوا ْﺳـ َﺘ ْﺤ ُﻴ ْﻮا ِﻧ َﺴﺎۗ َء ُ ْﱒ ۭ َو َﻣﺎ َﻛ ْﻴﺪُ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ 25
پس جب ان کے پاس
)موسی عليہ السالم( ہماری طرف سے )دين( حق لے کر آئے تو انہوں نے
ٰ
کہا کہ اس کے ساتھ جو ايمان والے ہيں ان کے لﮍکوں کو تو مار ڈالو ) (١اور ان کی لﮍکيوں کو
زنده رکھو اور کافروں کی جو حيلہ سازی ہے وه غلطی ميں ہی ہے )(٢
٢٥۔١فرعون يہ کام پہلے بھی کر رہا تھا تاکہ وه بچہ پيدا نہ ہو جو نجوميوں کی پيش گوئی کے
موسی عليہ
مطابق اس کی بادشاہت کے ليے خطرے کا تھا يہ دوباره حکم اس نے حضرت
ٰ
موسی عليہ السالم کے وجود کو اپنے
السالم کی تذليل واہانت کے ليے ديا نيز تاکہ بنی اسرائيل
ٰ
ُ
ليے مصبيت اور نحوست کا باعث سمجھيں جيسا کہ فی الواقع انہوں نے کہا )اوْ ِذ ْينَا ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن
موسی عليہ السالم تيرے آنے سے قبل بھی ہم
تَاْتِيَنَا َو ِم ْن ۢ◌ بَ ْع ِد َما ِج ْئتَنَا( 7۔ االعراف (129:اے
ٰ
اذيتوں سے دو چار تھے اور تيرے آنے کے بعد بھی ہمارا يہی حال ہے۔٢٥۔ ١يعنی اس سے جو
مقصد وه حاصل کرنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائيل کی قوت ميں اضافہ اور اس کی عزت ميں کمی
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نہ ہو۔ يہ اسے حاصل نہيں ہوا ،بلکہ ﷲ نے فرعون اور اس کی قوم ہی غرق کر ديا اور بنی
اسرائيل کو بابرکت زمين کا وارث بنا ديا۔
26
َوﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َذ ُر ْو ِ ْ ٓﱐ َا ْﻗ ُﺘ ْﻞ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َوﻟْ َﻴﺪْ ُع َرﺑ َّ ٗﻪ ۚ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف َا ْن ﻳ ُّ َﺒ ِّﺪ َل ِدﻳْﻨَ ُ ْﲂ َا ْو َا ْن ﻳ ُّ ْﻈﻬ َِﺮ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض اﻟْ َﻔ َﺴﺎ َد
موسی)عليہ السالم( کو مار ڈالوں ) (١اور اسے
اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ ميں
ٰ
چاہيے کہ اپنے رب کو پکارے ) (٢مجھے تو ڈر ہے کہ يہ کہيں تمہارا دين نہ بدل ڈالے يا ملک
ميں کوئی )بہت بﮍا( فساد برپا نہ کر دے۔ )(٣
موسی عليہ السالم کو قتل کرنے سے منع
اسے
جو
٢٦۔ ١يہ غالبًا فرعون نے ان لوگوں سے کہا
ٰ
کرتے تھے۔
٢٦۔ ٢يہ فرعون کی ديده دليری کا اظہار ہے کہ ميں ديکھوں گا ،اس کا رب اسے کيسے بچاتا
ہے ،اسے پکار کر ديکھ لے۔ يا رب ہی کا انکار ہے کہ اس کا کون سا رب ہے جو بچا لے گا،
کيونکہ رب تو وه اپنے آپ کو کہتا تھا۔
٢٦۔ ٣يعنی غير ﷲ کی عبادت سے ہٹا کر ايک ﷲ کی عبادت پر نہ لگا دے يا اس کی وجہ سے
فساد نہ پيدا ہو جائے مطلب يہ تھا کہ اس کی دعوت اگر ميری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول
کرلی تو وه نہ قبول کرنے والوں سے بحث وتکرار کريں گے جس سے ان کے درميان لﮍائی
جھگﮍا ہوگا جو فساد کا ذريعہ بنے گا يوں دعوت توحيد کو اس نے قساد کا سبب اور اہل توحيد
کو فسادی قرار ديا درآں حاليکہ فسادی وه خود تھا اور غير ﷲ کی عبادت ہی فساد کی جﮍ ہے۔
َوﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا ِ ّ ْﱏ ﻋُ ْﺬ ُت ﺑ َِﺮ ِ ّ ْﰊ َو َرﺑّ ُ ِْﲂ ِّﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ﰻ ُﻣﺘَ َﻜ ِ ّ ٍﱪ َّﻻ ﻳُﺆْ ِﻣ ُﻦ ِﺑ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ ِﺤ َﺴ ِﺎب ۧ 27
ٰ
موسی )عليہ السالم( نے کہا ميں اپنے اور تمہارے رب کی پناه ميں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے
والے شخص)کی برائی( سے جو روز حساب پر ايمان نہيں رکھتا۔ )(١
موسی عليہ السالم کے علم ميں جب يہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا
٢٧۔ ١حضرت
ٰ
اراده رکھتا ہے تو انہوں نے ﷲ سے اس کے شر سے بچنے کيليے دعا مانگی نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو يہ دعا پﮍھتے اللھم انا نجعلک فی نحورھم ونعوذ بک
من شرور ھم مسند احمد اے ﷲ ہم تجھ کو ان کے مقابلے ميں کرتے ہيں اور ان کی شرارتوں
سے تيری پناه طلب کرتے ہيں۔
اهلل َوﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ِﻣ ْﻦ َّ ﺑرّ ُ ِْﲂ ۭ َوا ِْن ﻳ َّ ُﻚ َﰷ ِذ ًاب ﻓَ َﻌﻠَ ْﻴ ِﻪ َﻛ ِﺬﺑُ ٗﻪ ۚ َوا ِْن ﻳ َّ ُﻚ
َوﻗَﺎ َل َر ُﺟ ٌﻞ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ڰ ِّﻣ ْﻦ ٰالِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﻳَ ْﻜ ُ ُﱲ ِاﻳْ َﻤﺎﻧ َ ٗ ٓﻪ َاﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُ ْﻮ َن َر ُﺟ ًﻼ َا ْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮ َل َر ِ ّ َﰊ ٰ ّ ُ
28
ﴪ ٌف َﻛ َّﺬابٌ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ ُﻣ ْ ِ
َﺻﺎ ِدﻗًﺎ ﻳ ُّ ِﺼ ْﺒ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌ ُﺾ َّ ِاذل ْي ﻳ َ ِﻌﺪُ ُ ْﰼ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور ايک مومن شخص نے ،جو فرعون کے خاندان ميں سے تھا اور اپنا ايمان چھپائے ہوئے
تھا ،کہا کہ تم ايک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا رب ﷲ
ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دليليں لے کر آيا ہے ) (١اگر وه جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ
اسی پر ہے اور اگر وه سچا ہو ،تو جس )عذاب( کا وه تم سے وعده کر رہا ہے اس ميں کچھ نہ
کچھ تو تم پر آپﮍے گا (٢) ،ﷲ ٰ
تعالی اس کی رہبری نہيں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور
جھوٹے ہوں۔ )(٣
٢٨۔ ١يعنی ﷲ کی ربوبيت پر وه ايمان يوں ہی نہيں رکھتا ،بلکہ اس کے پاس اپنے اس موقف
کی واضح دليليں ہيں۔ ٢٨۔ يہ اس نے بطور تنزل کے کہا کہ اگر اس کے دالئل سے تم مطمئن
نہيں اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ ديا جائے اس سے تعرض نہ کيا جائے اگر وه جھوٹا ہے
تو ﷲ ٰ
تعالی خود ہی اسے اس جھوٹ کی سزا دنيا و آخرت ميں دے دے گا اور اگر وه سچا ہے
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اور تم نے اسے ايذائيں پہنچائيں تو پھر يقينا وه نمہيں جن عذابوں سے ڈراتا ہے تم پر ان ميں
سے کوئی عذاب آ سکتا ہے۔
ٰ
٢٨۔ ٣اس کا مطلب ہے کہ اگر وه جھوٹا ہوتا جيسا کہ تم باور کراتے ہو تو ﷲ تعالی اسے دالئل
معجزات سے نہ نوازتا جب کہ اس کے پاس يہ چيزيں موجود ہيں دوسرا مطلب ہے کہ اگر وه
جھوٹا ہے تو ﷲ ٰ
تعالی خود ہی اسے ذليل اور ہالک کر دے گا تمہيں اس کے خالف کوئی اقدام
کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔
ﴫانَ ِﻣ ْۢﻦ َ ْاب ِس ٰ ّ ِ
ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ ُﻤ ْ ُ
اهلل ِا ْن َﺟﺎۗ َءانَ ۭ ﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َﻣﺎ ٓ ُا ِرْﻳ ُ ْﲂ ِا َّﻻ َﻣﺎ ٓ َا ٰرى َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻫ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ ِا َّﻻ َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ َّاﻟﺮﺷَ ﺎ ِد
كل اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ٰﻇﻬِ ِﺮﻳْ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۡ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
29
اے ميری قوم کے لوگو! آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمين پر تم غالب ہو ،ليکن اگر ﷲ کا
عذاب ہم پر آگيا تو کون ہماری مدد کرے گا  (٢١فرعون بوال ،ميں تو تمہيں وہی رائے دے رہا
ہوں جو خود ديکھ رہا ہوں اور ميں تو تمہيں بھالئی کی راه بتال رہا ہوں۔ )(٣
٢٩۔ ١يعنی يہ ﷲ کا تم پر احسان ہے کہ تمہيں زمين پر غلبہ عطا فرمايا اس کا شکر ادا کرو اور
اس کے رسول کی تکذيب کر کے ﷲ کی ناراضی مول نہ لو۔
٢٩۔ ٢يہ فوجی لشکر تمہارے کچھ کام نہ آئيں گے ،نہ ﷲ کے عذاب ہی کو ٹال سکيں گے اگر
وه آ گيا۔ يہاں تک اس مومن کا کالم تھا جو ايمان چھپائے ہوئے تھا۔
٢٩۔ ٣فرعون نے اپنے دنياوی جاه جالل کی بنياد پر جھوٹ بوال اور کہا کہ ميں جو کچھ ديکھ
رہا ہوں وہی تمہيں بتال رہا ہوں اور ميری بتالئی ہوئی راه ہی صحيح ہے حاالنکہ ايسا نہيں تھا
وما امر فرعون برشيد )ھود(
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْ ٓي ٰا َﻣ َﻦ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣﺜْ َﻞ ﻳ َ ْﻮ ِم ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ِاب 30ۙ
اس مومن نے کہا اے ميری قوم! )کے لوگو( مجھے تو انديشہ ہے کہ تم پر بھی ويسا ہی روز
)بد عذاب( نہ آئے جو اور امتوں پر آيا۔
اهلل ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ُﻇﻠْ ًﻤﺎ ِﻟّﻠْ ِﻌ َﺒﺎ ِد 31
ِﻣﺜْ َﻞ َد ْا ِب ﻗَ ْﻮ ِم ﻧ ُْﻮحٍ َّوﻋَﺎ ٍد َّوﺛَ ُﻤ ْﻮ َد َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ۭ َو َﻣﺎ ٰ ّ ُ
جيسے امت نوح اور عاد و ثمود اور ان کے بعد والوں کا )حال ہوا( ) (١ﷲ اپنے بندوں پر کسی
طرح کا ظلم کرنا نہيں چاہتا۔ )(٢
٣١۔ ١يہ اس مومن آدمی نے دوباره اپنی قوم کو ڈرايا کہ اگر ﷲ کے رسول کی تکذيب )جھٹاليا(
پر ہم اڑے رہے تو خطره ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب ٰالہی کی گرفت ميں آ جائيں گے
۔ ٣١۔٢يعنی ﷲ نے جن کو بھی ہالک کيا ان کے گناہوں کی پاداش ميں اور رسولوں کی تکذيب
ومخالفت کی وجہ سے ہی ہالک کيا ورنہ وه شفيق ورحيم رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا اراده
ہی نہيں کرتا گويا قوموں کی ہالکت يہ ان پر ﷲ کا ظلم نہيں ہے بلکہ قانون مکافات کا ايک
الزمی نتيجہ ہے جس سے کوئی قوم اور فرد مستثنی نہيں از مکافات عمل غافل مشو گندم از
گندم برويد جو از جو
َوﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧَﺎ ُف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟﺘَّﻨَﺎ ِد ۙ 32

اور مجھے تم پر قيامت کے دن کا بھی ڈر ہے )(١
ﱠ
٣٢۔١تنادی کے معنی ہيں۔ ايک دوسرے کو پکارنا ،قيامت کو يَوْ َم التنَا ِد اس لئے کہا گيا ہے کہ
اس دن ايک دوسرے کو پکاريں گے۔ اہل جنت اہل نار کو اور اہل نار اہل جنت کو ندائيں ديں
ْرفُوْ نَھُ ْم بِ ِسيْمٰ ٮھُ ْم قَالُوْ ا َمآ اَ ْغ ٰنى َع ْن ُك ْم َج ْم ُع ُك ْم َو َما ُك ْنتُ ْم
)ون ٰ َٓادي اَصْ ٰحبُ ْاالَ ْع َر ِ
گے۔ َ
اف ِر َج ًاال يﱠع ِ
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تَ ْستَ ْكبِرُوْ نَ 48 اَ ٰھٓ ُؤ َال ۗ◌ ِء الﱠ ِذ ْينَ اَ ْق َس ْمتُ ْم َال يَنَالُھُ ُم ٰ ّ
ف َعلَ ْي ُك ْم َو َ ٓ
ﷲُ بِ َرحْ َم ٍة ۭ◌ اُ ْد ُخلُوا ْال َجنﱠةَ َال خَ وْ ٌ
ال اَ ْنتُ ْم
تَحْ َزنُوْ نَ 49 ( 7۔ االعراف(48-49:۔ بعض کہتے ہيں کہ ميزان کے پاس ايک فرشتہ ہوگا جس
کی نيکيوں کا پلﮍا ہلکا ہوگا اس کی بد بختی کا يہ فرشتہ چيخ کر اعالن کرے گا بعض کہتے ہيں
کہ عملوں کے مطابق لوگوں کو پکارا جائے گا جيسے اہل جنت کو اے جنتيو! اور اہل جہتم کو
اے جہنميو! امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ امام بغوی کا يہ قول بہت اچھا ہے کہ ان تمام باتوں ہی
کی وجہ سے يہ نام رکھا گيا ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗ َُﻮﻟ ُّ ْﻮ َن ُﻣﺪْ ِﺑ ِﺮْﻳ َﻦ ۚ َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻫَﺎ ٍد 33
ﺎﰡ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻋَ ِ ٍ
جس دن تم پيٹھ پھير کر لوٹو گے (١) ،تمہيں ﷲ سے بچانے واال کوئی نہ ہوگا اور جسے ﷲ
گمراه کر دے اس کا ہادی کوئی نہيں )(٢
٣٣۔ ١يعنی موقف )ميدان محشر( سے جہنم کی طرف جاؤ گے ،يا حساب کے بعد وہاں سے
بھاگو گے
۔ ٣٣۔ ٢جو اسے ہدايت کا راستہ بتا سکے يعنی چال سکے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﻳُ ْﻮ ُﺳ ُﻒ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ َﻤﺎ ِزﻟْ ُ ْﱲ ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ِﺑ ٖﻪ ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ﻫ َ َ
اهلل َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ
َكل ﻗُﻠْ ُ ْﱲ ﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒ َﻌ َﺚ ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ِﻀ ُّﻞ ٰ ّ ُ
ﴪ ٌف ُّﻣ ْﺮاتَ ُ ۨب 34ښ
ُﻣ ْ ِ
اور اس سے پہلے تمہارے پاس )حضرت( يوسف دليليں لے کر آئے (١) ،پھر بھی تم ان کی
الئی ہوئی )دليل( ميں شک و شبہ ہی کرتے رہے ) (٢يہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئی )(٣
تو کہنے لگے ان کے بعد تو ﷲ کسی رسول کو بھيجے گا ہی نہيں ) ،(٤اسی طرح ﷲ گمراه
کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بﮍھ جانے واال شک شبہ کرنے واال ہو )(۵
موسی عليہ السالم سے قبل تمہارے اس عالقہ ميں جس ميں تم
٣٤۔ ١يعنی اہل مصر! حضرت
ٰ
آباد ہو ،حضرت يوسف عليہ السالم بھی دالئل و براہين کے ساتھ آئے تھے۔ جس ميں تمہارے
آباؤ اجداد کو ايمان کی دعوت دی گئی تھی يعنی َجآ َء ُک ْم سے مراد َجآ َء اِلَ ٰی آبائِ ُک ْم ہے يعنی
تمہارے آباؤ واجداد کے پاس آئے۔
٣٤۔ ٢ليکن تم ان پر بھی ايمان نہيں الئے اور ان کی دعوت ميں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔
٣٤۔ ٣يعنی يوسف عليہ السالم پيغمبر کی وفات ہوگئی۔
٣٤۔٤يعنی تمہارا شيوه چونکہ ہر پيغمبر کی تکذيب اور مخالفت ہی رہا ہے اس ليے سمجھتے
تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہيں آئے گا يا يہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا يا نہ آنا تمہارے ليے
برابر ہے يا يہ مطلوب ہے کہ اب ايسا باعظمت انسان کہاں پيدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے
سرفراز ہو گويا بعد از مرگ حضرت يوسف عليہ السالم کی عظمت کا اعتراف تھا اور بہت سے
لوگ ہر اہم ترين انسان کی وفات کے بعد يہی کہتے رہے ہيں۔
ٰ
٣٤۔ ۵يعنی اس واضح گمراہی کی طرح جس ميں تم مبتال ہو ﷲ تعالی ہر اس شخص کو بھی
گمراه کرتا ہے جو نہايت کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا اور ﷲ کے دين کی وحدانيت اور
اس کے وعدوں وعيدوں ميں شک کرتا ہے۔
اهلل ِﺑﻐ ْ َِﲑ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ َا ٰﺗ ُ ْﻢ ۭ َﻛ ُ َﱪ َﻣ ْﻘﺘًﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﰻ ﻗَﻠْ ِﺐ ُﻣﺘَ َﻜ ِ ّ ٍﱪ َﺟﺒَّ ٍﺎر 35
اهلل َو ِﻋ ْﻨﺪَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْﻄ َﺒ ُﻊ ٰ ّ ُ
جو بغير کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو ﷲ کی آيتوں ميں جھگﮍتے ہيں ) (١ﷲ کے
نزديک اور مومنوں کے نزديک يہ تو بہت بﮍی ناراضگی کی چيز ہے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی اسی طرح
ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر ديتا ہے۔ )(٣
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٣٥۔ ١يعنی ﷲ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دليل ان کے پاس نہيں ہے ،اس کے باوجود ﷲ
کی توحيد اور اس کے احکام ميں جھگﮍتے ہيں ،جيسا کہ ہر دور کے اہل باطن کا وطيره رہا
ہے۔
ٰ
٣٥۔ ٢يعنی ان کی اس حرکت سے ﷲ تعالی ہی ناراض نہيں ہوتا ،اہل ايمان بھی اس کو سخت
ناپسند کرتے ہيں۔
٣٥۔٢يعنی جس طرح ان مجادلين کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اسی طرح ہر اس شخص
کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو ﷲ کی آيتوں کے مقابلے ميں تکبر اور سرکشی کا اظہار
کرتا ہے جس کے بعد معروف ان کو معروف اور منکر ،منکر نظر نہيں آتا بلکہ بعض دفعہ
منکر ،ان کے ہاں معروف اور اور معروف ،منکر قرار پاتا ہے۔
ﺎب ۙ 36

ﴏ ًﺣﺎ ﻟ َّ َﻌ ِ ّ ْ ٓﲇ َاﺑْﻠُ ُﻎ ْ َاﻻ ْﺳـ َﺒ َ
َوﻗَﺎ َل ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن ﳞٰ َﺎﻣ ُٰﻦ ا ْﺑ ِﻦ ِ ْﱄ َ ْ
فرعون نے کہا اے ہامان! ميرے لئے ايک باال خانہ ) (١بنا شايد کہ ميں آسمان کے جو دروازے
ہيں
٣٦۔ ١يہ فرعون کی سرکشی کا بيان ہے کہ اس نے اپنے وزير ہامان کو بلند عمارت بنانے کا
حکم ديا تاکہ اس کے ذريعے سے وه آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے۔ اسباب کے معنی
دروازے ،يا راستے کے ہيں مزيد ديکھئے القصص ،آيت۔

اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۭ َو َﻣﺎ َﻛ ْﻴﺪُ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﺗَ َﺒ ٍﺎب ۧ 37
َا ْﺳـ َﺒ َ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت ﻓَ َﺎ َّﻃ ِﻠ َﻊ ِا ٰ ٓﱃ ِا ٰ ِهل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َوا ِ ّ ِْﱏ َ َﻻ ُﻇﻨُّ ٗﻪ َﰷ ِذ ًاب ۭ َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُزِﻳ ّ َﻦ ِﻟ ِﻔ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُﺳ ْ ۗﻮ ُء َ َﲻ ِ ٖهل َو ُﺻ َّﺪ َﻋ ِﻦ َّ
ﺎب َّ
موسی کے معبود کو جھانک لوں ) (١اور بيشک ميں سمجھتا
)ان( دروازوں تک پہنچ جاؤں اور
ٰ
ہوں وه جھوٹا ہے ) (٢اور اسی طرح فرعون کی بد کردارياں اسے بھلی دکھائی گئيں ) (٣اور
راه سے روک ديا گيا ) (٤اور فرعون کی )ہر( حيلہ سازی تباہی ميں ہی رہی )(٥۔
٣٧۔ ١يعنی ديکھوں کہ آسمانوں پر کيا واقعی کوئی ﷲ ہے؟
٣٧۔ ٢اس بات ميں کہ آسمان پر ﷲ ہے جو آسمان و زمين کا خالق اور ان کا مدبر ہے۔ يا اس
بات ميں کہ وه ﷲ کا بھيجا ہوا رسول ہے۔
٣٧۔ ٣يعنی شيطان نے اس طرح اسے گمراه کئے رکھا اور اس کے برے عمل اسے اچھے نظر
آتے رہے۔
٣٧۔ ٤يعنی حق اور درست راستے سے اسے روک ديا گيا اور وه گمراہيوں کی بھول بھليوں
ميں بھٹکتا رہا۔
٣٧۔ ٥تباب خساره ،ہالکت۔ يعنی فرعون نے جو تدبير اختيار کی ،اس کا نتيجہ اس کے حق ميں
برا ہی نکال۔ اور باآلخر اپنے لشکر سميت پانی ميں ڈبو ديا گيا۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْ ٓي ٰا َﻣ َﻦ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم اﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ِن َا ْﻫ ِﺪ ُ ْﰼ َﺳ ِﺒ ْﻴ َﻞ َّاﻟﺮﺷَ ﺎ ِد ۚ 38

اور اس ايماندار شخص نے کہا اے ميری قوم! )کے لوگو( تم )سب( ميری پيروی کرو ميں نيک
راه کی طرف تمہاری رہبری کرونگا )(١
ٰ
دعوی تو فرعون بھی کرتا ہے
٣٨۔ ١فرعون کی قوم سے ايمان النے واال پھر بوال اور کہا کہ
کہ ميں تمہيں سيدھے راستے پر چال رہا ہوں ،ليکن حقيقت يہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے ،ميں
جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وه سيدھا راستہ ہے اور وه وہی راستہ ہے ،جس کی طرف
موسی عليہ السالم دعوت دے رہے ہيں۔
تمہيں حضرت
ٰ
ﱓ د َُار اﻟْ َﻘ َﺮ ِار
ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َﻣﺘَﺎ ٌع ۡ َّوا َِّن ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ِ َ
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اے ميری قوم! يہ حيات دنيا متاع فانی ہے )) (١يقين مانو کہ قرار( اور ہميشگی کا گھر تو
آخرت ہی ہے )(٢
٣٩۔ ١جس کی زندگی چند روزه ہے۔ اور وه بھی آخرت کے مقابلے ميں صبح يا شام کی ايک
گھﮍی کے برابر۔
٣٩۔ ٢جس کو زوال اور فنا نہيں ،نہ وہاں انتقال اور کوچ ہوگا۔ کوئی جنت ميں جائے يا جہنم
ميں ،دونوں کی زندگياں ہميشہ کی ہوں گی۔ ايک راحت اور آرام کی زندگی۔ دوسرے عذاب کی
زندگی۔ موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل جہنم کو۔
َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ًﺔ ﻓَ َﻼ ُ ْﳚ ٰ ٓﺰى ِا َّﻻ ِﻣﺜْﻠَﻬَﺎ ۚ َو َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َذ َﻛ ٍﺮ َا ْو ُاﻧ ْٰﱺ َوﻫ َُﻮ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ﻳُ ْﺮ َزﻗُ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب 40
ِٕ
جس نے گناه کيا ہے اسے تو برابر ہی کا بدلہ ہے ) (١اور جس نے نيکی کی ہو خواه وه مرد ہو
يا عورت اور وه ايماندار ہو تو يہ لوگ جنت ميں جائيں گے ) (٢اور وہاں بيشمار روزی پائيں
گے )(٣
٤٠۔١يعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی زياده نہيں اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا جو عدل
وانصاف کا آئينہ دار ہوگا۔
٤٠۔ ٢يعنی وه جو ايمان دار بھی ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی اس کا صاف مطلب
يہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بغير محض ايمان يا ايمان کے بغير اعمال صالحہ کی حثييت ﷲ
کے ہاں کچھ نہيں ہوگی عند ﷲ کاميابی کے ليے ايمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے
ساتھ ايمان ضروری ہے۔
٤٠۔ ٣يعنی بغير اندازے اور حساب کے نعمتيں مليں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی انديشہ
نہيں ہوگا۔

ﺎﱄ َا ْدﻋ ُْﻮ ُ ْﰼ ِا َﱃ اﻟﻨَّ ٰﺠﻮ ِة َوﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧ ِ ْ َٓﲏ ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ 41
َوﻳٰﻘَ ْﻮ ِم َﻣ ِ ْ ٓ
اے ميری قوم! يہ کيا بات ہے کہ ميں تمہيں نجات کی طرف بال رہا ہوں ) (١اور تم مجھے
دوزخ کی طرف بال رہے ہو۔ )(٢
٤١۔ ١اور وه يہ کہ صرف ايک ﷲ کی عبادت کرو جس کا کوئی شريک نہيں ہے اور اس کے
رسول کی تصديق کرو ،جو اس نے تمہاری ہدايت اور راہنمائی کے لئے بھيجا ہے
٤١۔ ٢يعنی توحيد کی بجائے شرک کی دعوت دے رہے ہو جو انسان کو جہنم ميں لے جانے
واال ہے جيسا کہ اگلی آيت ميں وضاحت ہے۔
ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧ ِ َْﲏ ِ َﻻ ْﻛ ُﻔ َﺮ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُا ْﴍِكَ ِﺑ ٖﻪ َﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﱄ ِﺑ ٖﻪ ِﻋ ْ ٌﲅ ۡ َّو َاانَ َا ْدﻋ ُْﻮ ُ ْﰼ ِا َﱃ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﻐﻔَّ ِﺎر 42
تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ ميں ﷲ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں
جس کا کوئی علم مجھے نہيں اور ميں تمہيں غالب بخشنے والے )معبود( کی طرف دعوت دے
رہا ہوں۔ )(١
٤٢۔ ١عزيز غالب جو کافروں سے انتقام لينے اور ان کو عذاب دينے پر قادر ہے غفار اپنے
ماننے والوں کی غلطيوں کوتاہيوں کو معاف کر دينے واال اور ان کی پرده پوشی کرنے واال۔
جب کہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بال رہے ہو وه بالکل حقير اور کم تر چيزيں
ہيں نہ وه سن سکتی ہيں نہ جواب دے سکتی ہيں کسی کو نفع پہچانے پر قادر ہيں نہ نقصان
پہنچانے پر۔
َﻻ َﺟ َﺮ َم َاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮﻧ ِ ْ َٓﲏ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﻟَﻴ َْﺲ َ ٗهل َدﻋ َْﻮ ٌة ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َﻻ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو َا َّن َﻣ َﺮدَّانَ ٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ﴪِﻓ ْ َﲔ ُ ْﱒ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر
اهلل َو َا َّن اﻟْ ُﻤ ْ ِ
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يہ يقينی امر ہے ) (١کہ مجھے جس کی طرف بال رہے ہو وه تو نہ دنيا ميں پکارے جانے کے
قابل ہے ) (٢نہ آخرت ميں ) (٣اور يہ بھی )يقينی بات ہے( کہ ہم سب کا لوٹنا ﷲ کی طرف ہے
) (٤اور حد سے گزر جانے والے ہی )يقينا ً( اہل دوزخ ہيں۔ )(۵
٤٣۔ ١الج َر َم يہ بات يقينی ہے ،يا اس ميں جھوٹ نہيں ہے۔
 ٤٣۔ ٢يعنی وه کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہيں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچا سکيں يا
الوہيت کا استحقاق انہيں حاصل ہو اس کا تقربيا وہی مفہوم ہے جو اس آيت اور اس جيسی ديگر
ضلﱡ ِم ﱠم ْن يﱠ ْد ُعوْ ا ِم ْن ُدوْ ِن ٰ ّ
ﷲِ َم ْن ﱠال يَ ْست َِجيْبُ لَهٗ ٓ اِ ٰلى يَوْ ِم
)و َم ْن اَ َ
متعدد آيات ميں بيان کيا گيا ہے َ
ْالقِ ٰي َم ِة َوھُ ْم ع َْن ُدعَا ۗ◌ ِٕٮ ِھ ْم ٰغفِلُوْ نَ ( 46۔ االحقاف) (5:اِ ْن تَ ْد ُعوْ ھُ ْم َال يَ ْس َمعُوْ ا ُدعَا ۗ◌ َء ُك ْم ۚ◌ َولَوْ َس ِمعُوْ ا َما
ا ْست ََجابُوْ ا لَ ُك ْم( 35۔فاطر (14:اگر تم انہيں پکارو تو وه تمہاری پکار سنتے ہی نہيں اور اگر
بالفرض سن ليں تو قبول نہيں کر سکتے۔
٤٣۔ ٣يعنی آخرت ميں ہی وه پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھﮍانے پر يا شفاعت ہی کرنے
پر قادر ہوں؟ يہ بھی ممکن نہيں ہے ايسی چيزيں بھال اس الئق ہو سکتی ہيں کہ وه معبود بنيں
اور ان کی عبادت کی جائے؟
٤٣۔ ٤جہاں ہر ايک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی يا بری جزا دی جائے گی۔
٤٣۔ ۵يعنی کافر و مشرک جو ﷲ کی نافرمانی ميں ہر حد سے تجاوز کر جاتے ہيں اس طرح جو
بہت زياده گناه گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانياں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی
انہيں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی تاہم بعد ميں شفاعت رسول صلی ﷲ عليہ وسلم
يا ﷲ کی مشيت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت ميں داخل کر ديا جائے گا۔
ﻓَ َﺴـ َﺘ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْو َن َﻣﺎ ٓ َا ُﻗ ْﻮ ُل ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو ُاﻓَ ّ ِﻮ ُض َا ْﻣ ِﺮ ْ ٓي ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِابﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد 44
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
پس آگے چل کر تم ميری باتوں کو ياد کرو گے ) (١ميں اپنا معاملہ ﷲ کے سپرد کرتا ہوں )(٢
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی بندوں کا نگران ہے۔ )(٣
٤٤۔ ١عنقريب وه وقت آئے گا جب ميری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا تھا ان کی
شناعت تم پر واضح ہو جائے گی پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے مگر وه وقت ايسا ہوگا کہ
ندامت بھی کوئی فائده نہيں دے گی۔
٤٤۔ ٢يعنی اسی پر بھروسہ کرتا اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں اور تم سے بيزاری
اور قطع تعلق کا اعالن کرتا ہوں۔
٤٤۔ ٣وه انہيں ديکھ رہا ہے پس وه مستحق ہدايت کو ہدايت سے نوازتا اور ضاللت کا استحقاق
رکھنے والے کو ضاللت سے ہمکتار کتا ہے ان امور ميں جو حکمتيں ہيں ان کو وہی خوب
جانتا ہے۔

اهلل َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت َﻣﺎ َﻣ َﻜ ُﺮ ْوا َو َﺣ َﺎق ِ ٰابلِ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ُﺳ ْ ۗﻮ ُء اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ۚ 45
ﻓَ َﻮ ٰﻗﯩ ُﻪ ٰ ّ ُ
پس اسے ﷲ نے تمام بديوں سے محفوظ رکھ ليا جو انہوں نے سوچ رکھی تھيں ) (١اور فرعوں
والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پﮍا )(٢
٤٥۔ ١يعنی اس کی قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خالف جو
موسی عليہ
تدبيريں اور سازشيں سوچ رکھی تھيں ان سب کو ناکام بنا ديا اور اسے حضرت
ٰ
السالم کے ساتھ نجات دے دی۔ اور آخرت ميں اس کا گھر جنت ہوگا۔
٤٥۔ ٢يعنی دنيا ميں انہيں سمندر ميں غرق کر ديا گيا اور آخرت ميں ان کے لئے جہنم کا سخت
ترين عذاب ہے۔
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اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ۣ َا ْد ِﺧﻠُ ْﻮٓا ٰا َل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َاﺷَ ﺪَّ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب 46
َاﻟﻨَّ ُﺎر ﻳُ ْﻌ َﺮﺿُ ْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ُﻏﺪُ ًّوا َّوﻋ َِﺸـ ًّﻴﺎ ۚ َوﻳ َ ْﻮ َم ﺗَـ ُﻘ ْﻮ ُم َّ
آگ ہے جس کے سامنے يہ ہر صبح شام الئے جاتے ہيں ) (١اور جس دن قيامت قائم ہوگی
)فرمان ہوگا کہ( فرعونيوں کو سخت ترين عذاب ميں ڈالو۔ )(٢
٤٦۔ ١اس آگ پر برزخ ميں يعنی قبروں ميں لوگ روزانہ صبح شام پيش کئے جاتے ہيں ،جس
سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہيں۔ حديث ميں تو بﮍی وضاحت
سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے مثالً حضرت عائشہ رضی ﷲ ٰ
تعالی عنہا کے سوال کے
جواب ميں نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' ہاں! قبر کا عذاب حق ہے ' اسی طرح ايک
اور حديث ميں فرمايا گيا ' جب تم ميں سے کوئی مرتا ہے تو )قبر ميں( اس پر صبح و شام اس
کی جگہ پيش کی جاتی ہے يعنی اگر وه جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے
سامنے پيش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ يہ تيری اصل جگہ ہے ،جہاں قيامت والے دن ﷲ
ٰ
تعالی تجھے بھيجے گا )صحيح بخاری اس کا مطلب ہے کہ منکرين عذاب قبر قرآن و حديث
دونوں کی صراحتوں کو تسليم نہيں کرتے۔
٤٦۔ ٢اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا معاملہ جو صبح وشام ہوتا ہے قيامت
سے پہلے کا ہے اور قيامت سے پہلے برزخ اور قبر ہی کی زندگی ہے قيامت والے دن اس کو
قبر سے نکال کر سخت ترين عذاب يعنی جہنم ميں ڈال ديا جائے گا آل فرعون سے مراد فرعون
اس کی قوم اور اس کے سارے پيروکار ہيں يہ کہنا کہ ہميں تو قبر ميں مرده آرام سے پﮍا نظر
آتا ہے اسے اگر عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے لغو ہے کيونکہ عذاب کے ليے يہ ضروری
نہيں کہ ہميں نظر بھی آئے ﷲ ٰ
تعالی ہر طرح عذاب دينے پر قادر ہے کيا ہم ديکھتے نہيں ہيں کہ
خواب ميں ايک شخص نہايت المناک منظر ديکھ کر سخت کرب و اذيت محسوس کرتا ہے ليکن
ديکھنے والوں کو ذرا محسوس نہيں ہوتا کہ يہ خوابيده شخص تکليف سے دو چار ہے اس کے
باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ دھرمی اور بےجا تحکم ہے بلکہ بيداری ميں بھی انسان
کو جو تکاليف ہوتی ہيں وه خود ظاہر نہيں ہوتيں بلکہ صرف انسان کا تﮍپنا اور تلمالنا ظاہر ہوتا
ہے اور وه بھی اس صورت ميں جبکہ وه تﮍپے اور تلمائے۔
47
َوِا ْذ ﻳَﺘَـ َﺤﺎۗ ُّﺟ ْﻮ َن ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل اﻟﻀُّ َﻌ ٰﻔ ۗ ُﺆا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوٓا ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ﺗَ َﺒ ًﻌﺎ ﻓَﻬ َْﻞ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣ ْﻐ ُﻨ ْﻮ َن َﻋﻨَّﺎ ﻧ َِﺼ ْﻴ ًﺒﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨَّ ِﺎر
اور جب کہ دوزخ ميں ايک دوسرے سے جھگﮍيں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے )جن
کے يہ تابع تھے( کہيں گے ہم تو تمہارے پيرو تھے تو کيا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ
ہٹا سکتے ہو؟
ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َﱪ ْ ُٓوا ِاانَّ ُ ٌّ
اهلل ﻗَﺪْ َﺣ َ َﲂ ﺑ َ ْ َﲔ اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ ِد 48
ﰻ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ۙ ِا َّن ٰ ّ َ
وه بﮍے لوگ جواب ديں گے ہم تو سبھی اس آگ ميں ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کے درميان
فيصلہ کر چکا ہے۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ِﻟﺨ َ ﻧَﺰ َ ِﺔ َ َهجﲌَّ َ ا ْدﻋ ُْﻮا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ُ َﳜ ِّﻔ ْﻒ َﻋﻨَّﺎ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب
49
اور )تمام( جہنمی مل کر جہنم کے داروغوں سے کہيں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا
کرو کہ وه کسی دن تو ہمارے عذاب ميں کمی کر دے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َا َو ﻟ َ ْﻢ ﺗ َُﻚ اتَ ْ ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ُر ُﺳﻠُ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲆ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻓَﺎ ْدﻋ ُْﻮا ۚ َو َﻣﺎ ُد ٰﻋۗـ ُﺆا ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ
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وه جواب ديں گے کہ کيا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہيں آئے تھے؟ وه کہيں
گے کيوں نہيں ،وه کہيں گے پھر تم ہی دعا کرو ) (١اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور
بےراه ہے )(٢
٥٠۔ ١ہم ايسے لوگوں کے حق ميں ﷲ سے کيونکر کچھ کہہ سکتے ہيں جن کے پاس ﷲ کے
پيغمبر دالئل و معجزات لے کر آئے ليکن انہوں نے پروا نہ کی؟
٥٠۔ ٢يعنی باآلخر وه خود ہی ﷲ سے فرياد کريں گے ليکن اس فرياد کی وہاں شنوائی نہيں
ہوگی۔ اس لئے کہ دنيا ميں ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی اب آخرت تو ايمان ،توبہ اور عمل
کی جگہ نہيں ،وه تو دار الجزا ہے ،دنيا ميں جو کچھ کيا ہوگا ،اس کا نتيجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔
ﴫ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُم ْ َاﻻ ْﺷﻬَﺎ ُد ۙ 51

ِاانَّ ﻟَﻨَ ْﻨ ُ ُ
يقينا ً ہم اپنے رسولوں کی اور ايمان والوں کی مدد زندگانی دنيا ميں بھی کريں گے ) (١اور اس
دن بھی جب گواہی دينے والے ) (٢کھﮍے ہونگے۔
٥١۔ ١يعنی ان کے دشمن کو ذليل اور ان کو غالب کريں گے بعض لوگوں کے ذہنوں ميں يہ
اشکال پيدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دئيے گئے جيسے حضرت يحيی و زکريا عليہما
السالم وغيره اور بعض ہجرت پر مجبور ہوگئے جيسے ابراہيم عليہ السالم اور ہمارے پيغمبر
صلی ﷲ عليہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين وعده امداد کے باوجود ايسا کيوں
ہوا؟ دراصل يہ وعده غالب حاالت اور اکثريت کے اعتبار سے ہے اس ليے بعض حالتوں ميں
اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہيں يا مطلب يہ ہے کہ عارضی طور پر
يعض دفعہ ﷲ کی حکمت و مشيت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما ديا جاتا ہے ليکن باالخر
اہل ايمان ہی غالب اور سرخرو ہوتے ہيں جيسے حضرت يحيی و زکريا عليہما السالم کے قاتلين
پر بعد ميں ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما ديا جنہوں نے ان کے خون سے اپنی
عيسی عليہ السالم کو سولی
پياس بجھائی اور انہيں ذليل و خوار کيا جن يہوديوں نے حضرت
ٰ
دے کر مارنا چاہا ﷲ نے ان يہوديوں پر روميوں کو ايسا غلبہ ديا کہ انہوں نے يہوديوں کو خوب
ذلت کا عذاب چکھايا پيغمبر اسالم صلی ﷲ عليہ وسلم اور ان کے رفقا يقينا ہجرت پر مجبور
ہوئے ليکن اس کے بعد جنگ بدر ،احد ،احزاب ،غزوه خيبر ،اور پھر فتح مکہ کے ذريعے سے
ﷲ ٰ
تعالی نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پيغمبر اور اہل ايمان کو جس طرح
غلبہ عطا فرمايا اس کے بعد ﷲ کی مدد کرنے ميں کيا شبہ ره جاتا ہے؟ ابن کثير
٥١۔ ٢اشہاد شہيد گواه کی جمع ہے جيسے شريف کی جمع اشراف ہے قيامت والے دن فرشتے
اور انبياء عليہم السالم گواہی ديں گے يا فرشتے اس بات کی گواہی ديں گے کہ يا ﷲ پيغمبروں
نے تيرا پيغام پہنچا ديا تھا ليکن ان کی امتوں نے ان کو جھٹاليا۔ عالوه ازيں امت محمديہ اور
نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم بھی گواہی ديں گے جيسے کہ پہلے بيان ہو چکا ہے۔ اس لئے
قيامت کو گواہوں کے کھﮍا ہونے کا دن کہا گيا ہے۔ اس دن اہل ايمان کی مدد کرنے کا مطلب
ہے ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور انہيں جنت ميں داخل کيا جائے گا۔
ﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻊ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َﻣ ْﻌ ِﺬ َرﲥُ ُ ْﻢ َوﻟَﻬُ ُﻢ اﻟﻠ َّ ْﻌﻨَ ُﺔ َوﻟَﻬ ُْﻢ ُﺳ ْ ۗﻮ ُء ادلَّ ِار 52
جس دن ظالموں کو ان کی )عذر( معذرت کچھ نفع نہ دے گی ان کے لئے لعنت ہی ہوگی اور ان
کے لئے برا گھر ہوگا )(١
٥٢۔ ١يعنی ﷲ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار۔ اور معذرت کا فائده اس لئے نہيں ہوگا کہ وه
معذرت کی جگہ نہيں ،اس لئے يہ معذرت ،معذرت باطلہ ہوگی۔
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ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ۙ 53

َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ اﻟْﻬُﺪٰ ى َو َا ْو َرﺛْﻨَﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
موسی )عليہ السالم( کو ہدايت نامہ عطا فرمايا ) (١اور بنو اسرائيل کو اس کتاب کا وارث
ہم نے
ٰ
بنايا )(١
ْ
ٓ
ْ
ﱠ
ﱠ
َ
ُ
٥٣۔ ١يعنی نبوت اور تورات عطا کی جيسے فرمايا )اِنا ان َزلنَا التوْ ٰرٮةَ فِ ْيھَا ھُدًى ﱠونوْ رٌ( 5۔
المائده(44:
ً
موسی عليہ السالم کے بعد بھی باقی رہی ،جس کے نسال بعد نسل
٥٣۔ ١يعنی تورات ،حضرت
ٰ
وه وارث ہوتے رہے۔ يا کتاب سے مراد وه تمام کتابيں ہيں جو انبيائے بنی اسرائيل پر نازل
ہوئيں ،ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائيل کو بنايا۔
ﻫُﺪً ى َّو ِذ ْﻛ ٰﺮى ِ ُﻻ ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب 54
کہ وه ہدايت و نصيحت تھی عقل مندوں کے لئے )(١
٥٤۔ ١آسمانی کتابوں کا فائده وہی اٹھاتے ہيں ہدايت و نصيحت حاصل کرتے ہيں جو عقل سليم
کے مالک ہيں دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہيں جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے ليکن
وه اس سے بےخبر ہوتے ہيں کہ ان کتابوں ميں کيا ہے؟
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
55
ﴚ َو ْ ِاﻻ ْﺑ َﲀ ِر
اهلل َﺣ ٌّﻖ َّو ْاﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ِ َذلﻧْۢﺒ َِﻚ َو َﺳـ ّﺒ ِْﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ّ َِﻚ ِابﻟْ َﻌ ِ ِ ّ
پس اے نبی! تو صبر کر ﷲ کا وعده بال شک )وشبہ( سچا ہی ہے تو اپنے گناه کی ) (١معافی
مانگتا ره ) (١اور صبح شام ) (٢اپنے پروردگار کی تسبيح اور حمد بيان کرتا ره۔
٥٥۔ ١گناه سے مراد چھوٹی چھوٹی لغزشيں ہيں ،جو بہ تقاضائے بشريت سرزد ہو جاتی ہيں،
جن کی اصالح بھی ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ يا استغفار بھی ايک عبادت ہی
ہے۔ اجر و ثواب کی زيادتی کے لئے استغفار کا حکم ديا گيا ہے ،يا مقصد امت کی رہنمائی ہے
کہ وه استغفار سے بےنياز نہ ہوں۔
٥٥۔ ٢عشيی سے دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ اور ابکار سے رات کا آخری اور دن کا
ابتدائی حصہ مراد ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ 56
اهلل ِﺑﻐ ْ َِﲑ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ َا ٰﺗ ُ ْﻢ ۙ ِا ْن ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ِ ْﱒ ِا َّﻻ ِﻛ ْ ٌﱪ َّﻣﺎ ُ ْﱒ ِﺑ َﺒﺎ ِﻟ ِﻐ ْﻴ ِﻪ ۚ ﻓَﺎ ْﺳـﺘَ ِﻌ ْﺬ ِاب ٰ ّ ِهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آيات ٰالہی ميں جھگﮍا کرتے ہيں ان کے
دلوں ميں بجز نری بﮍائی کے اور کچھ نہيں وه اس تک پہنچنے والے ہی نہيں ) (١سو تو ﷲ کی
پناه مانگتا ره بيشک وه پورا سننے واال اور سب سے زياده ديکھنے واال ہے۔
٥٦۔ ١يعنی وه لوگ جو بغير آسمانی دليل کے بحث و حجت کرتے ہيں ،يہ محض تکبر کی وجہ
سے ايسا کرتے ہيں ،تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو وه
ان کو حاصل نہيں ہوگا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض اَ ْﻛ َ ُﱪ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ ِﻖ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 57
ﻟَﺨَـﻠْ ُﻖ َّ
آسمان و زمين کی پيدائش يقينا ً انسان کی پيدائش سے بہت بﮍا کام ہے ،ليکن )يہ اور بات ہے کہ(
اکثر لوگ بےعلم ہيں )(١
ٰ
٥٧۔ ١يعنی پھر يہ کيوں اس بات سے انکار کر رہے ہيں کہ ﷲ تعالی انسانوں کو دوباره زنده
نہيں کر سکتا؟ جب کہ يہ کام آسمان و زمين کی تخليق سے بہت آسان ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َو َﻻ اﻟْ ُﻤ ِ ْ ۗ
ﴘ ُء ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗَ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن
َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ َواﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ ڏ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
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اندھا اور بينا برابر نہيں نہ وه لوگ جو ايمان الئے اور بھلے کام کئے بدکاروں کے برابر ہيں
) (١تم )بہت( کم نصيحت حاصل کر رہے ہو۔
٥٨۔ ١مطلب ہے جس طرح بينا اور نابينا برابر نہيں ،اسی طرح مومن و کافر اور نيکوکار اور
بدکار برابر نہيں بلکہ قيامت کے دن ان کے درميان جو عظيم فرق ہوگا ،وه بالکل واضح ہو کر
سامنے آئے گا۔
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ َ ٰﻻ ِﺗ َﻴ ٌﺔ َّﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﳱْ َﺎ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 59
ِا َّن َّ
قيامت باليقين اور بالشبہ آنے والی ہے ،ليکن )يہ اور بات ہے کہ( بہت سے لوگ ايمان نہيں
التے۔
ۧ 60

َوﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ ُ ُﲂ ا ْدﻋ ُْﻮ ِ ْ ٓﱐ َا ْﺳـ َﺘﺠِ ْﺐ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِﱪ ُْو َن ﻋ َْﻦ ِﻋ َﺒﺎد ِ َْﰐ َﺳـ َﻴﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن َ َهجﲌَّ َ ٰد ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ
اور تمہارے رب کا فرمان )سرزد ہو چکا( ہے کہ مجھ سے دعا کرو ميں تمہاری دعاؤں کو
قبول کروں گا ) (١يقين مانو کہ جو لوگ ميری عبادت سے خود سری کرتے ہيں وه ابھی ابھی
ذليل ہو کر جہنم پہنچ جائيں گے )(٢
٦٠۔ ١گزشتہ آيت ميں جب ﷲ نے وقوع قيامت کا تذکره فرمايا تو اب اس آيت ميں ايسی راہنمائی
دی جا رہی ہے ،جسے اختيار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے ،اس آيت
ميں دعا سے اکثر مفسرين نے عبادت مراد لی ہے يعنی صرف ايک ﷲ کی عبادت کرو۔ جيسا
کہ حديث ميں ميں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار ديا گيا ،بعض کہتے ہيں کہ دعا
سے مراد دعا ہی ہے۔ يعنی ﷲ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا ،کيونکہ دعا کے
شرعی اور حقيقی معنی طلب کرنے کے ہيں ،دوسرے مفہوم ميں اس کا استعمال مجازی ہے۔
عالوه ازيں دعا بھی اپنے حقيقی معنی کے اعتبار سے اور حديث مذکوره کی رو سے بھی
عبادت ہے کيونکہ مافوق االسباب طريقے سے کسی کو حاجت روائی کے لئے پکارنا اس کی
عبادت ہے اور عبادت ﷲ کے سوا کسی کی جائز نہيں۔
٦٠۔ ٢يہ ﷲ کی عبادت سے انکار و اعراض يا اس ميں دوسروں کو بھی شريک کرنے والوں
کا انجام ہے۔
اهلل َ ُذل ْو ﻓَﻀْ ﻞٍ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن
61
ﴫا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﻟﺘ َ ْﺴ ُﻜﻨُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ُﻣ ْﺒ ِ ً
ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے رات بنا دی کہ تم اس ميں آرام حاصل کرو ) (١اور دن کو ديکھنے
واال بنا ديا ) (٢بيشک ﷲ ٰ
تعالی لوگوں پر فضل و کرم واال ہے ليکن اکثر لوگ شکر گزاری نہيں
کرتے۔ )(٣
٦١۔ ١يعنی رات کو تاريک بنايا ،تاکہ کاروبار زندگی معطل ہو جائيں اور لوگ امن اور سکون
سے سو سکيں۔ ٦١۔ ٢يعنی روشن بنايا تاکہ معاشی محنت اور تگ و دو ميں تکليف نہ ہو۔ ٦١۔٢
ﷲ کی نعمتوں کا اور نہ ان کا اعتراف ہی کرتے ہيں يا تو کفر وجحود کی وجہ سے جيسا کہ
کافروں کا شيوه ہے يا منعم کے واجبات شکر سے اہمام و غفلت کی وجہ سے جيسا کہ جاہلوں
کا شعار ہے۔
اهلل َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ ﺧَﺎ ِﻟ ُﻖ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ۘ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ  ۵ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﺗ ُْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن 62
ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
يہی ﷲ ہے تم سب کا رب ہرچيز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہيں پھر کہاں تم پھرے
جاتے ہو )(١
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٦٢۔ ١يعنی پھر تم اس کی عبادت سے کيوں بدکتے ہو اور اس کی توحيد سے کيوں پھرتے اور
بھاگتے ہو۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ْﺆﻓَ ُﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َ ْﳚ َﺤﺪُ ْو َن 63
اس طرح وه لوگ بھی پھيرے جاتے رہے جو ﷲ کی آيتوں کا انکار کرتے تھے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ِﺑﻨَﺎۗ ًء َّو َﺻ َّﻮ َر ُ ْﰼ ﻓَ َﺎ ْﺣ َﺴ َﻦ ُﺻ َﻮ َر ُ ْﰼ َو َر َزﻗَ ُ ْﲂ ِّﻣ َﻦ َّ
اهلل َر ُّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 64
اهلل َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ښ ﻓَﺘَ ٰﱪَكَ ٰ ّ ُ
اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض ﻗَ َﺮ ًارا َّو َّ
ﷲ ہی ہے ) (١جس نے تمہارے لئے زمين کو ٹھہرنے کی جگہ ) (٢اور آسمان کو چھت بنايا
) (٣اور تمہاری صورتيں بنائيں اور بہت اچھی بنائيں ) (٤اور تمہيں عمده عمده چيزيں کھانے
کو عطا فرمائيں ) (۵يہی ﷲ تمہارا پروردگار ہے ،پس بہت برکتوں واال ﷲ ہے سارے جہان کا
پرورش کرنے واال۔
٦٤۔ ١آگے نعمتوں کی کچھ قسميں بيان کی جا رہی ہيں تاکہ ﷲ کی قدرت کاملہ بھی واضح ہو
جائے اور اس کا بال شرکت غيرے معبود ہونا بھی۔
٦٤۔ ٢جس ميں تم رہتے چلتے پھرتے کاروبار کرتے اور زندگی گزارتے ہو پھر باآلخر موت
سے ہمکنار ہو کر قيامت تک کے ليے اسی ميں آسوده خواب رہتے ہو۔
٦٤۔ ٣يعنی قائم اور ثابت رہنے والی چھت اگر اس کے گرنے کا انديشہ رہتا تو کوئی شخص
آرام کی نيند سو سکتا تھا نہ کسی کے ليے کاروبار حيات کرنا ممکن ہوتا۔
۔ ٦٤۔ ٤جتنے بھی روئے زمين پر حيوانات ہيں ،ان سب ميں )تم( انسانوں کو سب سے زياده
خوش شکل اور متناسب اال ،عضا بنايا ہے۔
٦٤۔ ۵يعنی اقسام و انواع کے کھانے تمہارے لئے مہيا کئے ،جو لذيذ بھی ہيں اور قوت بخش
بھی۔
ﻫ َُﻮ اﻟْـ َﺤ ُّﻲ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ﻓَﺎ ْدﻋ ُْﻮ ُﻩ ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ ۭ َاﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ٰ ّ ِهلل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 65
وه زنده ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے
پکارو ) (١تمام خوبياں ﷲ ہی کے لئے ہيں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
٦٥۔ ١يعنی جب سب کچھ کرنے واال اور دينے واال وہی ہے دوسرا کوئی بنانے ميں شريک ہے
نہ اختيارات ميں تو پھر عبادت کا مستحق بھی صرف اک ﷲ ہی ہے ،دوسرا کوئی اس ميں
شريک نہيں ہو سکتا۔ استمداد و استغاثہ بھی اسی سے کرو کہ وہی سب کی فرياديں اور التجائيں
سننے پر قادر ہے دوسرا کوئی بھی مافوق االسباب طريقے سے کسی کی بات سننے پر قادر ہی
نہيں ہے جب يہ بات ہے تو دوسرے مشکل کشائی اور حاجت روائی کس طرح کر سکتے ہيں؟
ﻗُ ْﻞ ِا ِ ّ ْﱏ ﳖُ ِ ْﻴ ُﺖ َا ْن َا ْﻋ ُﺒﺪَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ِ َﱐ اﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ُﺖ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ْﰊ ۡ َو ُا ِﻣ ْﺮ ُت َا ْن ُا ْﺳ ِ َﲅ ِﻟ َﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠ َ ِﻤ ْ َﲔ 66
آپ کہہ ديجئے! کہ مجھے ان کی عبادت سے روک ديا گيا ہے جنہيں تم ﷲ کے سوا پکار رہے
ہو ) (١اس بنا پر کہ ميرے پاس ميرے رب کی دليليں پہنچ چکی ہيں ،مجھے يہ حکم ديا گيا ہے
کہ ميں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں۔ )(٢
٦٦۔ ١چاہے وه پتھر کی مورتياں ہوں ،انبياء عليہم السالم اور صلحا ہوں اور قبروں ميں مدفون
اشخاص ہوں۔ مدد کے لئے کسی کو مت پکارو ،ان کے ناموں کی نذر نياز مت دو ان کے ورد
نہ کرو ان سے خوف مت کھاؤ اور ان سے اميديں وابستہ نہ کرو کيونکہ يہ سب عبادت کی
قسميں ہيں جو صرف ايک ﷲ کا حق ہے۔
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٦٦۔ ٢يہ وہی عقلی اور نقلی دالئل ہيں جن سے ﷲ کی توحيد يعنی ﷲ کے واحد الہ اور رب
ہونے کا اثبات ہوتا ہے جو قرآن ميں جا بجا ذکر کيے گئے ہيں اسالم کے معنی ہيں اطاعت
وانقياد کے ليے جھک جانا سر اطاعت خم کر دينا يعنی ﷲ کے سامنے ميں جھک جاؤں ان سے
سرتابی نہ کروں آگے پھر توحيد کے کچھ دالئل بيان کيے جا رہے ہيں۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﺗُ َﺮ ٍاب ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّ ْــﻄ َﻔ ٍﺔ ُ َّﰒ ِﻣ ْﻦ ﻋَﻠَ َﻘ ٍﺔ ُ َّﰒ ُ ْﳜ ِﺮ ُﺟ ُ ْﲂ ِﻃ ْﻔ ًﻼ ُ َّﰒ ِﻟ َﺘ ْﺒﻠُﻐ ُْﻮٓا َا ُﺷﺪ ُ َّْﰼ ُ َّﰒ ِﻟ َﺘ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ُﺷـ ُﻴ ْﻮﺧًﺎ ۚ َو ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﺘ َﻮ ٰ ّﰱ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو ِﻟ َﺘ ْﺒﻠُﻐ ُْﻮٓا َا َﺟ ًﻼ
ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ َّوﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 67
وه وہی ہے جس نے تمہيں مٹی سے پھر نطفے سے ) (١پھر خون کے لوتھﮍے سے پيدا کيا پھر
تمہيں بچہ کی صورت ميں نکالتا ہے ،پھر )تمہيں بﮍھاتا ہے کہ( تم اپنی پوری قوت کو پہنچ جاؤ
پھر بوڑھے ہو جاؤ ) (٢تم ميں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہيں )) (٣وه تمہيں
چھوڑ ديتا ہے( تاکہ تم مدت معين تک پہنچ جاؤ ) (٤اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ )(۵
٦٧۔ ١يعنی تمہارے باپ آدم عليہ السالم کو مٹی سے بنايا جو ان کی تمام اوالد کے مٹی سے پيدا
ہونے کو مستلزم ہے پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا وتحفظ کے ليے
انسانی تخليق کو نطفے سے وابستہ کر ديا اب ہر انسان اس نطفے سے پيدا ہوتا ہے جو صلب
عيسی عليہ السالم کے کہ ان کی
پدر سے رحم مادر ميں جا کر قرار پکﮍتا ہے سوائے حضرت
ٰ
پيدائش معجزانہ طور پر بغير باپ کے ہوئی جيسا کہ قرآن کريم کی بيان کرده تفصيالت سے
واضح ہے اور جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔
٦٧۔ ٢يعنی ان تمام کيفيتوں اور اطوار سے گزارنے واال وہی ﷲ ہے جس کا کوئی شريک نہيں۔
٦٧۔ ٣يعنی رحم مادر ميں مختلف ادوار سے گزر کر باہر آنے سے پہلے ہی ماں کے پيٹ ميں،
بعض بچپن ميں ،بعض جوانی ميں اور بعض بﮍھاپے سے قبل فوت ہو جاتے ہيں۔
٦٧۔ ٤يعنی ﷲ ٰ
تعالی يہ اس لئے کرتا ہے تاکہ جس کی جتنی عمر ﷲ نے لکھ دی ہے ،وه اس کو
پہنچ جائے اور اتنی زندگی دنيا ميں گزار لے۔
٦٧۔ ۵يعنی جب تم ان اطوار اور مراحل پر غور کرو گے کہ نطفے سے علقہ پھر مضغۃ ،پھر
بچہ ،پھر جوانی ،کہولت اور بﮍھاپا ،تو تم جان لو گے کہ تمہارا رب بھی ايک ہی ہے اور تمہارا
معبود بھی ايک اس کے سوا کوئی معبود نہيں عالوه ازيں يہ بھی سمجھ لو گے کہ جو ﷲ يہ
سب کچھ کرنے واال ہے اس کے ليے قيامت والے دن انسانوں کو دوباره زنده کر دينا بھی مشکل
نہيں ہے اور وه يقينا سب کو زنده فرمائے گا۔

ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ﻗَ ٰ ٓﴣ َا ْﻣ ًﺮا ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَـ ُﻘ ْﻮ ُل َ ٗهل ُﻛ ْﻦ ﻓَﻴَ ُﻜ ْﻮ ُن ۧ 68
وہی ہے جو جالتا ہے اور مار ڈالتا ہے ) (١پھر وه جب کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے
صرف کہتا ہے ہو جا پس وه ہو جاتا ہے۔ )(٢
٦٨۔ ١زنده کرنا اور مارنا اسی کے اختيار ميں ہے۔ وه ايک بےجان نطفے کو مختلف اطوار
سے گزار کر ايک زنده انسان کے روپ ميں ڈھال ديتا ہے اور پھر ايک وقت مقرره کے بعد اس
زنده انسان کو مار کر موت کی واديوں ميں سال ديتا ہے۔
٦٨۔ ٢اس کی قدرت کا يہ حال ہے کہ اس کے لفظ کن )ہو جا( سے وه چيز معرض وجود ميں
آجاتی ہے جس کا وه اراده کرے۔
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ﴫﻓُ ْﻮ َن 69ۇ
اهلل ۭ َا ٰ ّﱏ ﻳُ ْ َ
کيا تو نے نہيں ديکھا جو ﷲ کی آيتوں ميں جھگﮍتے ہيں ) (١وه کہاں پھير دئيے جاتے ہيں )(٢
٦٩۔ ١انکار اور تکذيب کے لئے يا اس کے رد و ابطال کے لئے۔
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٦٩۔ ٢يعنی ظہور دالئل اور وضوح حق کے باوجود وه کس طرح حق کو نہيں مانتے۔ يہ تعجب
کا اظہار ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِاب ْﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َو ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ڕ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 70

جن لوگوں نے کتاب کو جھٹاليا اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھيجا انہيں
ابھی ابھی حقيقت حال معلوم ہو جائے گی۔

اﻟﺴ ٰﻠ ِﺴ ُﻞ ۭ ﻳ ُْﺴ َﺤ ُﺒ ْﻮ َن ۙ 71
ِا ِذ ْ َاﻻ ْﻏ ٰﻠ ُﻞ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻋﻨَﺎ ِﻗﻬ ِْﻢ َو َّ
جب ان کی گردنوں ميں طوق ہونگے اور زنجريں ہوں گی گھسيٹے جائيں گے )(١
٧١۔ ١يہ وه نقشہ ہے جو جہنم ميں ان مکذبين کا ہوگا۔

ِﰲ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْ ِﲓ ڏ ُ َّﰒ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻳ ُْﺴ َﺠ ُﺮ ْو َن ۚ 72
کھولتے ہوئے پانی ميں اور پھر جہنم کی آگ ميں جالئے جائيں گے۔
٧٢۔ ١مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذريعے سے جہنم کی آگ بھﮍکائی جائے گی يعنی
يہ لوگ اس کا ايندھن بنے ہوں گے۔
ﴩ ُﻛ ْﻮ َن 73ۙ
ُ َّﰒ ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ ُ ْ ِ
پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہيں تم شريک کرتے تھے وه کہاں ہيں؟
ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ 74
اهلل ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َﻋﻨَّﺎ ﺑ َ ْﻞ ﻟ َّ ْﻢ ﻧَ ُﻜ ْﻦ ﻧ َّﺪْ ﻋ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ِﻀ ُّﻞ ٰ ّ ُ
جو ﷲ کے سوا تھے ) (١وه کہيں گے کہ وه تو ہم سے بہک گئے ) (٢بلکہ ہم تو اس سے پہلے
کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے ) (٣ﷲ ٰ
تعالی کافروں کو اسی طرح گمراه کرتا ہے۔ )(٤
٧٤۔ ١کيا وه آج تمہاری مدد کر سکتے ہيں؟
٧٤۔ ٢يعنی پتہ نہيں ،کہاں چلے گئے ہيں ،وه ہماری مدد کيا کريں گے؟
٧٤۔ ٣اقرار کرنے کے بعد ،پھر ان کی عبادت کا ہی انکار کر ديں گے کيونکہ وہاں ان پر
واضح ہو جائے گا کہ وه ايسی چيزوں کی عبادت کرتے رہے جو سن سکتی تھيں ،نہ ديکھ
سکتی تھيں اور نقصان پہنچا سکتی تھيں نہ نفع )فتح القدير اور اس کا دوسرا معنی واضح ہے
اور وه يہ کہ وه شرک کا سرے سے انکار ہی کريں گے۔
٧٤۔ ٤يعنی ان مکذبين ہی کی طرح ﷲ ٰ
تعالی کافروں کو بھی گمراه کرنا ہے مطلب يہ ہے کہ
مسلسل تکذيب اور کفر يہ ايسی چيزيں ہيں کہ جن سے انسانوں کے دل سياه اور زنگ آلود ہو
جاتے ہيں اور پھر وه ہميشہ کے ليے قبول حق کی توفيق سے محروم ہو جاتے ہيں۔

ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻤ َﺮ ُﺣ ْﻮ َن ۚ 75
يہ بدلہ ہے اس چيز کا جو تم زمين ميں ناحق پھولے نہ سماتے تھے۔ اور بےجا اتراتے پھرتے
تھے۔
٧٥۔ ١يعنی تمہاری يہ گمراہی اس بات کا نتيجہ ہے کہ تم کفر وتکذيب اور فسق وفجور ميں
اتنے بﮍھے ہوئے تھے کہ ان پر تم خوش ہوتے اور اتراتے تنے اترانے ميں مزيد خوشی کا
اظہار ہے جو تکبر کو مستلزم ہے۔
اب َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ َﻣﺜ َْﻮى اﻟْ ُﻤﺘَ َﻜ ِ ّ ِﱪﻳْ َﻦ
ُا ْد ُﺧﻠُ ْﻮٓا َاﺑْ َﻮ َ
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اب آؤ جہنم ميں ہميشہ رہنے کے لئے )اس کے( دروازوں ميں داخل ہو جاؤ کيا ہی بری جگہ
ہے تکبر کرنے والوں کی )(١
٧٦۔ ١يہ جہنم پر مقرر فرشتے ،اہل جہنم کو کہيں گے۔
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ ٌّﻖ ۚ ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ ﻧُ ِﺮﻳَﻨَّ َﻚ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ ِاذل ْي ﻧ َ ِﻌﺪُ ُ ْﱒ َا ْو ﻧَﺘَ َـﻮﻓَّﻴَﻨَّ َﻚ ﻓَ ِﺎﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ﻳُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 77
پس آپ صبر کريں ﷲ کا وعده قطعًا سچا ہے ) (١انہيں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہيں ان ميں
سے کچھ ہم کو دکھائيں ) (٢يا )اس سے پہلے( ہم آپ کو وفات دے ديں ،ان کا لوٹايا جانا تو
ہماری ہی طرف ہے۔ )(٣
٧٧۔ ١کہ ہم کافروں سے انتقام ليں گے۔ يہ وعده جلدی بھی پورا ہو سکتا ہے يعنی دنيا ميں ہی ہم
ان کی گرفت کرليں گے يا حسب مشيت ٰالہی تاخير بھی ہو سکتی ہے۔ يعنی قيامت والے دن ہم
انہيں سزا ديں۔ تاہم يہ بات يقينی ہے کہ يہ ﷲ کی گرفت سے بچ کر کہيں جا نہيں سکتے۔
٧٧۔ ٢يعنی آپ کی زندگی ميں ان کو مبتالئے عذاب کر ديں چنانچہ ايسا ہی ہوا ﷲ نے کافروں
سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کيا جنگ بدر ميں ستر کافر مارے گئے ٨ہجری
ميں مکہ فتح ہوگيا اور پھر نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی حيات مبارکہ ميں ہی پورا جزيره
عرب مسلمانوں کے زير نگيں آ گيا۔
٧٧۔ ٣يعنی اگر کافر دنياوی مواخذه وعذاب سے بچ بھی گئے تو آخر ميرے پاس ہی آئيں گے
جہاں ان کے ليے سخت عذاب تيار ہے۔
اهلل ۚ ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
كل ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻗَ َﺼ ْﺼﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻧ َ ْﻘ ُﺼ ْﺺ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ۭ َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟ َﺮ ُﺳ ْﻮلٍ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ِ ٰابﻳ َ ٍﺔ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُر ُﺳ ًﻼ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
ﴤ
اهلل ُﻗ ِ َ
َﴪ ُﻫﻨَ ِ َ
ﺎكل اﻟْ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮ َن 78ۧ
ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َوﺧ ِ َ
يقينا ً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھيج چکے ہيں جن ميں سے بعض کے )واقعات( ہم
آپ کو بيان کر چکے ہيں اور ان ميں سے بعض کے )قصے( تو ہم نے آپ کو بيان ہی نہيں کئے
) (١اور کسی رسول کا يہ )مقدور( نہ تھا کہ کوئی معجزه ﷲ کی اجازت کے بغير ال سکے )(٢
پھر جس وقت ﷲ کا حکم آئے گا ) (٣حق کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا ) (٤اور اس جگہ اہل
باطن خسارے ميں ره جائيں گے۔
٧٨۔ ١اور يہ تعداد ميں ،بہ نسبت ان کے جن کے واقعات بيان کئے گئے ہيں۔ بہت زياده ہيں۔ اس
لئے کہ قرآن کريم ميں تو صرف  ،٢٥انبياء و رسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حاالت بيان
کئے ہيں۔
٧٨۔ ٢آيت سے مراد يہاں معجزه اور خرق عادت واقعہ ہے جو پيغمبر کی صداقت پر داللت
کرے کفار پيغمبروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہميں فالں فالں چيز دکھاؤ جيسے خود نبی
کريم صلی ﷲ عليہ وسلم سے کفار مکہ نے کئی چيزوں کا مطالبہ کيا جس کی تفصيل سوره بنی
اسرائيل ميں موجود ہے ﷲ ٰ
تعالی فرما رہا ہے کہ کسی پيغمبر کے اختيار ميں يہ نہيں تھا کہ وه
اپنی قوموں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزه صادر کر کے دکھالدے يہ صرف ہمارے اختيار
ميں تھا بعض نبيوں کو تو ابتدا ہی سے معجزے دے ديے گئے تھے بعض قوموں کو ان کے
مطالبے پر معجزه دکھاليا گيا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہيں دکھاليا گيا ہماری مشيت
کے مطابق اس کا فيصلہ ہوتا تھا کسی نبی کے ہاتھ ميں يہ اختيار نہيں تھا کہ وه جب چاہتا
معجزه صادر کر کے دکھال ديتا اس سے ان لوگوں کی واضح ترديد ہوتی ہے جو بعض اولياء
کی طرف يہ باتيں منسوب کرتے ہيں کہ وه جب چاہتے اور جس طرح کا چاہتے خرق عادت
امور کا اظہار کرديتے تھے جيسے شيخ عبد القادر جيالنی کے ليے بيان کيا جاتا ہے يہ سب من
گھﮍت قصے کہانياں ہيں جب ﷲ نے پيغمبروں کو يہ اختيار نہيں ديا جن کو اپنی صداقت کے
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ثبوت کے ليے اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو يہ اختيار کيوں کر مل سکتا ہے؟
بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی نہيں کيونکہ نبی کی نبوت پر ايمان النا
ضروری ہوتا ہے اس ليے معجزه ان کی ضرورت تھی ليکن ﷲ کی حکمت ومشيت اس کی
متقصضی نہ تھی اس ليے يہ قوت کسی نبی کو نہيں دی گئی ولی کی واليت پر ايمان رکھنا
ٰ
ضروری نہيں ہے اس ليے انہيں معجزے اور کرامات کی ضرورت ہی نہيں ہے انہيں ﷲ تعالی
يہ اختيار بال ضرورت کيوں عطا کر سکتا ہے؟
٧٨۔ ٣يعنی دنيا يا آخرت ميں جب ان کے عذاب کا وقت معين آجائے گا۔ ٧٨۔ ٤يعنی ان کے
درميان حق کے ساتھ فيصلہ کر ديا جائے گا۔ اہل حق کو نجات اور اہل باطل کو عذاب۔
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ َم ِﻟ َ ْﱰ َﻛ ُﺒ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ َو ِﻣﳯْ َﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن 79ۡ
ﷲ وه ہے جس نے تمہارے لئے چوپائے پيدا کئے ) (١جن ميں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو
اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ )(٢
٧٩۔ ١ﷲ ٰ
تعالی اپنی ان گنت نعمتوں ميں سے بعض نعمتوں کا تذکره فرما رہا ہے چوپائے سے
مراد اونٹ ،گائے ،بکری اور بھيﮍ ہے يہ نر ماده مل کر آٹھ ہيں جيسا کہ سوره انعام ميں ہے
٧٩۔ ٢يہ سواری کے کام بھی آتے ہيں ،ان کا دودھ بھی پيا جاتا ہے )جيسے بکری ،گائے اور
اونٹنی کا دودھ( ان کا گوشت انسان کی مرغوب ترين غذا ہے اور بار برداری کا کام بھی ان
سے ليا جاتا ہے۔
َوﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ َو ِﻟ َﺘ ْﺒﻠُﻐ ُْﻮا ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﺣﺎ َﺟ ًﺔ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ُ ْﰼ َوﻋَﻠَﳱْ َﺎ َوﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻔ ْ ِ
كل ُ ْﲢ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۭ 80

اور بھی تمہارے لئے ان ميں بہت سے نفع ہيں ) (١اور تاکہ اپنے سينوں ميں چھپی ہوئی
حاجتوں کو انہی پر سواری کرکے تم حاصل کر لو اور ان چوپايوں پر اور کشتيوں پر سوار
کئے جاتے ہو۔)(٢
٨٠۔ ١جيسے ان سب کے اون اور بالوں سے اور ان کی کھالوں سے کئی چيزيں بنائی جاتی ہيں۔
ان کے دودھ سے گھی مکھن ،پنير وغيره بھی بنتی ہے۔
٨٠۔ ١ان سے مراد بچے اور عورتيں ہيں جنہيں ہودج سميت اونٹ وغيره پر بٹھا ديا جاتا تھا۔
َوﻳُ ِﺮْﻳ ُ ْﲂ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ڰ ﻓَ َﺎ َّي ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗُ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ْو َن 81
ﷲ تمہيں اپنی نشانياں دکھاتا جا رہا ہے ) (١پس تم ﷲ کی کن کن نشانيوں کا منکر بنتے رہو
گے۔ )(٢
٨١۔ ١جو اس کی قدرت اور وحدانيت پر داللت کرتی ہيں اور يہ نشانياں آفاق ميں ہی نہيں ہيں
تمہارے نفسوں کے اندر بھی ہيں۔
٨١۔ ٢يعنی يہ اتنی واضح عام اور کثير ہيں جن کا کوئی منکر انکار کرنے کی قدرت نہيں
رکھتا يہ استفہام انکار کے ليے ہے۔
َاﻓَ َ ْﲅ ﻳ َِﺴ ْﲑ ُْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ َۭﰷﻧ ُْﻮٓا اَ ْﻛ َ َﱶ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َو َاﺷَ َّﺪ ﻗُ َّﻮ ًة َّو ٰا َاث ًرا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن
82
کيا انہوں نے زمين ميں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہيں ديکھا ) (١جو ان سے تعداد
ميں زياده تھے قوت ميں سخت اور زمين ميں بہت ساری يادگاريں چھوڑی تھيں ) (٢ان کے
کئے کاموں نے انہيں کچھ بھی فائده نہ پہنچايا۔ )(٣
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٨٢۔ ١يعنی جن قوموں نے ﷲ کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کو جھٹاليا۔ يہ ان کی
بستيوں کے آثار اور کھنڈرات تو ديکھيں جو ان کے عالقوں ميں ہی ہيں کہ ان کا کيا انجام ہوا؟
٨٢۔ ٢يعنی عمارتوں کارخانوں اور کھيتيوں کی شکل ميں ان کے کھنڈرات واضح کرتے ہيں کہ
وه کاريگی کے ميدان ميں بھی تم سے بﮍھ کر تھے۔
٨٢۔ ٣فما اغنی ميں ما استفہاميہ بھی ہو سکتا ہے اور نافيہ بھی نافيہ کا مفہوم تو ترجمے سے
واضح ہے استفہاميہ کی رو سے مطلب ہوگا ان کو کيا فائده پہنچايا؟ مطلب وہی ہے کہ ان کی
کمائی ان کے کچھ کام نہيں آئی۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ ِﺮ ُﺣ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ َو َﺣ َﺎق ﲠِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 83
پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانياں لے کر آئے تو يہ اپنے پاس کے علم پر
اترانے لگے ) (١باآلخر جس چيز کو مذاق ميں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پﮍی۔
٨٣۔ ١علم سے مراد ان کی خود ساختہ شبہات اور باطل دعوے ہيں ،انہيں علم سے بطور
استہزاء تعبير فرمايا وه چونکہ انہيں علمی دالئل سمجھتے تھے ،ان کے خيال کے مطابق ايسا
کہا۔ مطلب يہ ہے کہ ﷲ اور رسول کی باتوں کے مقابلے ميں يہ اپنے توہمات پر اتراتے اور
فخر کرتے رہے۔ يا علم سے مراد دنياوی باتوں کا علم ہے ،يہ احکام و فرائض ٰالہی کے مقابلے
ميں انہيں ترجيح ديتے رہے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ 84
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َا ْوا َ ْاب َﺳـﻨَﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َﻣﻨَّﺎ ِاب ٰ ّ ِهلل َو ْﺣﺪَ ٗﻩ َو َﻛ َﻔ ْﺮانَ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْ ِ
ہمارا عذاب ديکھتے ہی کہنے لگے کہ ﷲ واحد پر ہم ايمان الئے اور جن جن کو ہم شريک بنا
رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کيا۔
ﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ ُﻚ ﻳ َ ْﻨ َﻔ ُﻌﻬ ُْﻢ ِاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ ْﻢ ﻟ َ َّﻤﺎ َر َا ْوا َ ْاب َﺳـﻨَﺎ ۭ ُﺳﻨ َّ َﺖ ٰ ّ ِ
َﴪ ُﻫﻨَ ِ َ

ﺎكل ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ۧ 85
اهلل اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِ ْﰲ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ۚ َوﺧ ِ َ
ليکن ہمارے عذاب کو ديکھ لينے کے بعد ان کے ايمان نے انہيں نفع نہ ديا۔ ﷲ نے اپنا معمول
يہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں ميں برابر چال آرہا ہے ) (١اور اس جگہ کافر خراب
و خستہ ہوئے۔ )(٢
٨٥۔ ١يعنی ﷲ کا يہ معمول چال آ رہا ہے کہ عذاب ديکھنے کے بعد توبہ اور ايمان مقبول نہيں
يہ مضمون قرآن کريم ميں متعدد جگہ بيان ہوا ہے۔
٨٥۔ ٢يعنی معاينہ عذاب کے بعد ان پر واضح ہوگيا کہ اب سوائے خسارے اور ہالکت کے
ہمارے مقدر ميں کچھ نہيں۔

سورة فصلت
)سورة فصلت ۔ سوره نمبر  ٤١۔ تعداد آيات (٥٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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ۚ Ǻ

ٰﺣـ ۗﻢ
حم
اس سورت کا دوسرا نام فصّلت ہے اس کی شان نزول کی روايات ميں بتاليا گيا ہے کہ ايک
مرتبہ سرداران قريش نے باہم مشوره کيا کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کے پيروکاروں کی تعداد
ميں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے ہميں اس کے سد باب کے ليے ضرور کچھ کرنا چاہيے چنانچہ
انہوں نے اپنے ميں سے سب سے زياده بليغ و فصيخ آدمی عتبہ بن ربيعہ کا انتخاب کيا تاکہ وه
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے گفتگو کرے چنانچہ وه آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں گيا
اور آپ پر عربوں ميں انتشار و افتراق پيدا کرنے کا الزام عائد کر کے پيشکش کی کہ اس نئی
دعوت سے اگر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا مقصد مال ودولت کا حصول ہے تو وه ہم جمع کيے
ديتے ہيں قيادت وسيادت منوانا چاہتے ہيں تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ہم اپنا ليڈر اور سردار
مان ليتے ہيں کسی حسين عورت سے شادی کرنا چاہتے ہيں تو ايک نہيں ايسی دس عورتوں کا
انتظام ہم کر ديتے ہيں اور اگر آپ پر آسيب کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا
کہتے ہيں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا عالج کرا ديتے ہيں آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے اس کی تمام باتيں سن کر اس سورت کی تالوت اس کے سامنے فرمائی جس سے وه
بﮍا متاثر ہوا اس نے واپس جا کر سرداران قريش کو بتاليا کہ وه جو چيز پيش کرتا ہے وه جادو
اور کہانت ہے نہ شعر وشاعری مطلب اس کا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی دعوت پر سرداران
قريش کو غور و فکر کی دعوت دينا تھا ليکن وه غور وفکر کيا کرتے؟ الٹا عتبہ پر الزام لگا ديا
کہ تو بھی اس کے سحر کا اسير ہوگيا ہے يہ روايات مختلف انداز سے اہل سير وتفسير نے بيان
کی ہيں امام ابن کثير اور امام شوکانی نے بھی انہيں نقل کيا ہے امام شوکانی فرماتے ہيں يہ
روايات اس بات پر داللت کرتی ہيں کہ قريش کا اجتماع ضرور ہوا انہوں نے عتبہ کو گفتگو
کے ليے بھيجا اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اسے اس سورت کا ابتدائی حصہ سنايا۔
ﺗ ْ َِﲋﻳْ ٌﻞ ِ ّﻣ َﻦ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ ۚ Ą

اتاری ہوئی ہے بﮍے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔
ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ﻓُ ّ ِﺼﻠَ ْﺖ ٰاﻳٰ ُﺘ ٗﻪ ﻗُ ْﺮٰاانً َﻋ َ ِﺮﺑ ًّﻴﺎ ِﻟّـ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ǽۙ
ايسی کتاب جس کی آيتوں کی واضح تفصيل کی گئی ہے )) (١اس حال ميں کہ( قرآن عربی
زبان ميں ہے ) (٢اس قوم کے لئے جو جانتی ہے )(٣
٣۔ ١يعنی کيا حالل ہے اور کيا حرام؟ يا طاعت کيا ہيں اور معاصی کيا؟ يا ثواب والے کام کون
سے ہيں اور عقاب والے کون سے؟
٣۔ ٢يہ حال ہے۔ يعنی اس کے الفاظ عربی ہيں ،جن کے معانی مفصل اور واضح ہيں۔
٣۔ ٣يعنی اس کے الفاظ عربی ہيں ،جن کے معانی و مفا ہيم اور اس کے اسرار و اسلوب کو
جانتی ہے۔
ﺑ َِﺸ ْ ًﲑا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا ۚ ﻓَ َﺎﻋ َْﺮ َض اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن Ć
خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال ) (١ہے پھر بھی ان کی اکثريت نے منہ پھير ليا اور وه
سنتے ہی نہيں )(٢۔
٤۔ ١ايمان اور اعمال صالح کے حاملين کو کاميابی اور جنت کی خوشخبری سنانے واال اور
مشرکين و مکذبين کو عذاب نار سے ڈرانے واال۔٤۔ ٢يعنی غور و فکر اور تدبر و تعقل کی نيت
سے نہيں سنتے کہ جس سے انہيں فائده ہو۔ اسی لئے ان کی اکثريت ہدايت سے محروم ہے۔
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َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻗُﻠُ ْﻮﺑُﻨَﺎ ِ ْ ٓﰲ اَ ِﻛﻨَّ ٍﺔ ِّﻣ َّﻤﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮانَ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ َو ِ ْ ٓﰲ ٰا َذا ِﻧﻨَﺎ َو ْﻗ ٌﺮ َّو ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻨَﺎ َوﺑَﻴْ ِﻨ َﻚ ِﺣ َﺠﺎبٌ ﻓَ ْ َ
ﺎﲻ ْﻞ ِاﻧَّﻨَﺎ ٰ ِﲻﻠُ ْﻮ َن Ĉ
اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہميں بال رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے ميں ہيں
) (١اور ہمارے کانوں ميں گرانی ہے ) (٢اور ہم ميں اور تجھ ميں ايک حجاب ہے ،اچھا تو اب
اپنا کام کئے جا ہم بھی يقينا ً کام کرنے والے ہيں )(٣
٥۔ ١اکنہ کنان کی جمع ہے۔ پرده۔ يعنی ہمارے دل اس بات سے پردوں ميں ہيں کہ ہم تيری توحيد
و ايمان کی دعوت کو سمجھ سکيں۔
٥۔َ ٢و ْقر کے اصل معنی بوجھ کے ہيں ،يہاں مراد بہرا پن ہے ،جو حق کے سننے ميں مانع تھا۔
٥۔ ٣يعنی ہمارے اور تيرے درميان ايسا پرده حائل ہے کہ تو جو کہتا ہے ،وه سن نہيں سکتے
اور جو کرتا ہے ،اسے ديکھ نہيں سکتے ،اس لئے تو ہميں ہمارے حال پر چھوڑ دے اور ہم
تجھے تيرے حال پر چھوڑ ديں ،تو ہمارے دين پر عمل نہيں کرتا ،ہم تيرے دين پر عمل نہيں کر
سکتے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ۙ Č

َﴩ ِّﻣﺜْﻠُ ُ ْﲂ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ َاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ ِا ٰﻟــﻬ ُ ُْﲂ ِا ٰ ٌهل َّوا ِﺣ ٌﺪ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻘ ْﻴ ُﻤ ْﻮٓا ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو ُﻩ ۭ َو َوﻳْ ٌﻞ ِﻟّـﻠْ ُﻤ ْ ِ
ﻗُ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ﺑ َ ٌ
آپ کہہ ديجئے! کہ ميں تم ہی جيسا انسان ہوں مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے ) (١کہ تم سب
کا معبود ايک ﷲ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی
چاہو ،اور ان مشرکوں کے لئے )بﮍی ہی( خرابی ہے۔
٦۔ ١يعنی ميرے اور تمہارے درميان کوئی امتياز نہيں ہے بجز وحی الہی کے پھر يہ بعد
وحجاب کيوں؟ عالوه ازيں ميں جو دعوت توحيد پيش کر رہا ہوں وه بھی ايسے نہيں کہ عقل
وفہم ميں نہ آ سکے پھر اس سے اعراض کيوں؟
َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳُﺆْ ﺗ ُْﻮ َن َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ُ ْﱒ ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ُ ْﱒ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن ۙ Ċ

جو زکوة نہيں ديتے ) (١اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہيں۔
٧۔ ١يہ سورت مکی ہے۔ زکوة ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی اس لئے اس سے مراد يا تو
صدقات ہيں جس کا حکم مسلمانوں کو مکے ميں ہی ديا جاتا رہا ،جس طرح پہلے صبح وشام کی
االسراء کو پانچ فرض نمازوں کا حکم ہوا۔ يا پھر
نماز تھا ،پھر ہجرت سے ڈيﮍھ سال قبل ليلۃ ِ
زکوة سے مراد کلمہ شہادت ہے ،جس سے نفس انسانی شرک کی آلودگيوں سے پاک ہو جاتا
ہے۔ )ابن کثير(
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ٌﺮ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣ ْﻤ ُﻨ ْﻮ ٍن ۧ Ď

ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
بيشک جو لوگ ايمان الئيں اور بھلے کام کريں ان کے لئے نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔ )(١
٨۔ ١اجر غير ممنون کا وہی مطلب ہے جو عطاء غير مجذوذ ہود کا ہے يعنی نہ ختم ہونے واال
اجر۔
ۚ Ḍ

ُﻗ ْﻞ َاﯨﻨَّ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺘ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ِاب َّ ِذل ْي َﺧﻠَ َﻖ ْ َاﻻ ْر َض ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْ ِﲔ َو َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮ َن َ ٗ ٓهل َاﻧْﺪَ ادًا ۭ ٰذ ِ َكل َر ُّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ
ِٕ
آپ کہہ ديجئے! کہ تم اس ﷲ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شريک مقرر کرتے ہو جس نے
دو دن ميں زمين پيدا کر دی ) (٤سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔
٩۔ ١قرآن مجيد ميں متعدد مقامات پر ذکر کيا گيا ہے کہ ﷲ نےآسمانوں اور زمين کو چھ دن ميں
پيدا فرمايا يہاں اس کی کچھ تفصيل بيان فرمائی گئی ہے فرمايا زمين کو دو دن ميں بنايا اس سے
مراد ہيں يوم االحد اتوار اور يوم االثنين سوره نازعات ميں کہا گيا ہے واالرض بعد ذلک دحہا
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جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمين کو آسمان کے بعد بنايا گيا ہے جب کہ يہاں زمين کی
تخليق کا ذکر آسمان کی تخليق سے پہلے کيا گيا ہے حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہ نے اس
کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ تخليق اور چيز ہے اور دحی جو اصل ميں دحو ہے بچھانا
يا پھيالنا اور چيز زمين کی تخليق آسمان سے پہلے ہوئی جيسا کہ يہاں بھی بيان کيا گيا اور دحو
کا مطلب ہے کہ زمين کو رہائش کے قابل بنانے کے ليے اس ميں پانی کے ذخائر رکھے گئے
اسے پيداواری ضروريات کا مخزن بنايا گيا۔ )اَ ْخ َر َج ِم ْنھَا َما ۗ◌ َءھَا َو َمرْ ٰعٮھَا( 79۔ النازعات(31:
اس ميں پہاڑ ٹيلے اور جمادات رکھے گئے يہ عمل آسمان کی تخليق کے بعد دوسرے دو دنوں
ميں کيا گيا يوں زمين اور اس کے متعلقات کی تخليق پورے چار دنوں ميں مکمل ہوئی۔ )صحيح
بخاری ،تفسير سوره حم( السجدة
10
اﳼ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬَﺎ َو ٰﺑ َﺮكَ ِﻓﳱْ َﺎ َوﻗَﺪ ََّر ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َا ْﻗ َﻮاﲥَ َﺎ ِ ْ ٓﰲ َا ْرﺑ َ َﻌ ِﺔ َا َّاي ٍم ۭ َﺳ َﻮا ۗ ًء ِﻟ ّ َّﻠﺴﺎۗﯨ ِﻠ ْ َﲔ
َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻓﳱْ َﺎ َر َو ِ َ
ِٕ
اور اس نے زمين ميں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ ديئے ) (١اور اس ميں برکت رکھ دی )(٢
اور اس ميں )رہنے والوں( کی غذاؤں کی تجويز بھی اسی ميں کر دی )) (٣صرف( چار دن ميں
) (٤ضرورت مندوں کے لئے يکساں طور پر )(۵۔
١٠۔ ١يعنی پہاڑوں کو زمين ميں سے ہی پيدا کر کے ان کو اس کے اوپر گاڑ ديا تاکہ زمين
ادھر يا ادھر نہ ڈولے۔
١٠۔ ٢يہ اشاره ہے پانی کی کثرت ،انواع و اقسام کے رزق ،معدنيات اور ديگر اسی قسم کی
اشياء کی طرف يہ زمين کی برکت ہے ،کثرت خير کا نام ہی برکت ہے
١٠۔ ٣اقوات ،قوت غذا ،خوراک کی جمع ہے يعنی زمين پر بسنے والی تمام مخلوقات کی
خوارک اس ميں مقدر کر دی ہے يا بندوبست کر ديا ہے اور رب کی اس تقدير يا بندوبست کا
سلسلہ اتنا وسيع ہے کہ کوئی زبان اسے بيان نہيں کر سکتی کوئی قلم اسے رقم نہيں کر سکتا
اور کوئی کيلکوليٹر اسے گن نہيں سکتا بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ ہر زمين کے
دوسرے حصوں ميں پيدا نہيں ہو سکتيں تاکہ ہر عالقے کی يہ مخصوص پيداوار ان ان عالقوں
کی تجارت و معيشت کی بنياديں بن جائيں چنانچہ يہ مفہوم بھی اپنی جگہ صحيح اور بالکل
حقيقت ہے۔
١٠۔ ٤يعنی تخليق کے پہلے دو دن اور وحی کے دو دن سارے دن مال کر يہ کل چار دن ہوئے،
جن ميں يہ سارا عمل تکميل کو پہنچا۔
١٠۔ ۵سوآء کا مطلب ہے۔ ٹھيک چار دن ميں ہوا۔ يعنی پوچھنے والوں کو بتال دو کہ يہ عمل
ٹھيک چار دن ميں ہوا۔ يا پورا يا برابر جواب ہے سائلين کے لئے۔
11
ﱓ ُدﺧ ٌَﺎن ﻓَ َﻘﺎ َل ﻟ َﻬَﺎ َو ِﻟ ْ َﻼ ْر ِض اﺋْ ِﺘﻴَﺎ َﻃ ْﻮﻋًﺎ َا ْو َﻛ ْﺮﻫًﺎ ۭ ﻗَﺎﻟ َ َﺘﺎ ٓ َاﺗَﻴْﻨَﺎ َﻃﺎۗﯨ ِﻌ ْ َﲔ
ُ َّﰒ ا ْﺳـ َﺘ ٰ ٓﻮى ِا َﱃ َّ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ِ َ
ِٕ
پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وه دھواں )سا( تھا پس اسے اور زمين سے فرمايا کہ تم
دونوں خوشی سے آؤ يا ناخوشی سے ) (١دونوں نے عرض کيا بخوشی حاضر ہيں۔
١١۔ ١يہ آنا کس طرح تھا؟ اس کی کيفيت بيان نہيں کی جا سکتی۔ يہ دونوں ﷲ کے پاس آئے
جس طرح اس نے چاہا ،بعض نے اس کا مفہوم ليا ہے کہ ميرے حکم کی اطاعت کرو ،انہوں
نے کہا ٹھيک ہے ہم حاضر ہيں ،چنانچہ ﷲ نے آسمانوں کو حکم ديا ،سورج،چاند ستارے نکال
اور زمين کو کہا ،نہريں جاری کر دے اور پھل نکال دے )ابن کثير( يہ مفہوم ہے کہ تم دونوں
وجود ميں آ جاؤ۔
ﻓَﻘَﻀٰ ﻬ َُّﻦ َﺳـ ْﺒ َﻊ َ ٰﲰ َﻮ ٍات ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ َﻣ ْ ِﲔ َو َا ْو ٰىح ِ ْﰲ ُ ِ ّ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﺑ َﻤ َﺼﺎ ِﺑ ْﻴ َﺢ ڰ َو ِﺣ ْﻔ ًﻈﺎ ۭ ٰذ ِ َكل ﺗَ ْﻘ ِﺪ ْﻳ ُﺮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ِﲓ
ﰻ َ َﲰﺎۗ ٍء َا ْﻣ َﺮﻫَﺎ ۭ َو َزﻳَّﻨَّﺎ َّ
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پس دو دن ميں سات آسمان بنا ديئے اور ہر آسمان ميں اس کے مناسب احکام کی وحی بھيج دی
) (١اور ہم نے آسمان دنيا کو چراغوں سے زينت دی اور نگہبانی کی ) (٢يہ تدبير ﷲ غا لب و
دانا کی ہے۔
١٢۔ ١يعنی خود آسمانوں کو يا ان ميں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر
ديا۔
١٢۔ ٢يعنی شيطان سے نگہبانی ،جيسا کہ دوسرے مقام پر وضاحت کی ہے ستاروں کا ايک
ت ۭ◌ َوبِالنﱠجْ ِم ھُ ْم
تيسرا مقصد دوسری جگہ اَ ْھتِدَاء )راستہ معلوم کرنا( بھی بيان کيا گيا ) َوع َٰلمٰ ٍ
يَ ْھتَ ُدوْ نَ ( 16۔ النحل(16:

ﻓَ ِﺎ ْن َاﻋ َْﺮﺿُ ْﻮا ﻓَ ُﻘ ْﻞ َاﻧ َْﺬ ْرﺗُ ُ ْﲂ ٰﺻ ِﻌ َﻘ ًﺔ ِ ّﻣﺜْ َﻞ ٰﺻ ِﻌ َﻘ ِﺔ ﻋَﺎ ٍد َّوﺛَ ُﻤ ْﻮ َد ۭ 13
اب يہ روگردان ہوں تو کہہ ديجئے! کہ ميں تمہيں اس کﮍک )عذاب آسمانی( سے اتارتا ہوں جو
مثل عاديوں اور ثموديوں کی کﮍک کے ہوگی۔
اهلل ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء َرﺑُّﻨَﺎ َ َﻻ ْﻧ َﺰ َل َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ًﺔ ﻓَ ِﺎانَّ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْر ِﺳ ْﻠ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 14
ِا ْذ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ُﻢ ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔﻬ ِْﻢ َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٰ ّ َ
ِٕ
ان کے پاس جب ان کے آگے پيچھے سے پيغمبر آئے کہ تم ﷲ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو
تو انہوں نے جواب ديا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھيجتا۔ ہم تو تمہاری رسالت
کے بالکل منکر ہيں )(١
١٤۔ ١يعنی چونکہ تم ہماری طرح ہی کے انسان ہو ،اس لئے ہم تمہيں نبی نہيں مان سکتے ﷲ
ٰ
تعالی کو نبی بھيجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھيجتا نہ کہ انسانوں کو۔
اهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘﻬ ُْﻢ ﻫ َُﻮ َاﺷَ ُّﺪ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻗُ َّﻮ ًة ۭ َو َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َ ْﳚــ َﺤﺪُ ْو َن
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ ﻋَﺎ ٌد ﻓ َْﺎﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣ ْﻦ َاﺷَ ُّﺪ ِﻣﻨَّﺎ ﻗُ َّﻮ ًة ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َا َّن ٰ ّ َ
15
اب قوم عاد نے تو بےوجہ زمين ميں سرکشی شروع کردی اور کہنے لگے ہم سے زور آور
کون ہے؟ ) (١کيا انہيں يہ نظر نہ آيا کہ جس نے اسے پيدا کيا وه ان سے )بہت ہی( زياده زور
آور ہے (٢) ،وه )آخر تک( ہماری آيتوں کا ) (٣انکار ہی کرتے رہے۔
١٥۔ ١اس فقرے سے ان کا مقصود يہ تھا کہ وه عذاب روک لينے پر قادر ہيں کيونکہ وه دراز قد
اور نہايت زور آور تھے يہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پيغمبر حضرت ہود عليہ السالم
نے ان کو انذار وتنبيہ کے ليے عذاب الہی سے ڈرايا۔
١٥۔ ١يعنی کيا وه ﷲ سے بھی زياده زور آور ہيں ،جس نے انہيں پيدا کيا اور انہيں قوت و
طاقت سے نوازا۔ کيا ان کے بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہوگئی ہے؟ يہ استفہام
استنکار اور توبيخ کے ليے ہے۔
١٥۔ ٢ان معجزات کا جو انبياء کو ہم نے ديئے تھے يا ان دالئل کا جو پيغمبروں کے ساتھ نازل
کيے تھے يا ان آيات تکوينيہ کا جو کائنات ميں پھيلی اور بکھری ہوئی ہيں۔
ﴏا ِ ْ ٓﰲ َا َّاي ٍم َّ ِﳓ َﺴ ٍ
ﴫ ْو َن 16
ﻓَ َﺎ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِر ْﳛًﺎ َ ْ
ﺎت ِﻟ ّ ُﻨ ِﺬﻳْ َﻘﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ ِﺨ ْــﺰ ِي ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۭ َوﻟ َ َﻌ َﺬ ُاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َاﺧ ْٰﺰى َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻨ َ ُ
ﴏًَ
باآلخر ہم نے ان پر ايک تيز تند آندھی ) (١منحوس دنوں ميں ) (٢بھيج دی کہ انہيں دنياوی
زندگی ميں ذلت کے عذاب کا مزه چکھا ديں ،اور )يقين مانو( کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت
زياده رسوائی واال اور وه مدد نہيں کئے جائيں گے۔
١٦۔ ١صر صر ،صرة )آواز( سے ہے۔ يعنی ايسی ہوا جس ميں سخت آواز تھی ،يعنی نہايت تند
اور تيز ہوا ،جس ميں آواز بھی ہوتی ہے بعض کہتے ہيں يہ صر سے ہے جس کے معنی برد
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ٹھنڈک کے ہيں يعنی ايسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جال ڈالتی ہے امام ابن کثير فرماتے
ہيں والحق انہا متصفۃ بجميع ذلک وه ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی۔
١٦۔ ٢نحسات کا ترجمہ ،بعض نے متواتر پے درپے کا کيا ہے کيونکہ يہ ہوا سات راتيں اور آٹھ
دن مسلسل چلتی رہی ،بعض نے گرد و غبار يہ ايام جن ميں ان پر سخت ہوا کا طوفان جاری
رہا ،انکے لئے منحوس ثابت ہوئے۔ يہ نہيں کہ ايام ہی منحوس ہيں۔

َو َا َّﻣﺎ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد ﻓَﻬَﺪَ ْﻳﳯٰ ُ ْﻢ ﻓ َْﺎﺳﺘَــ َﺤﺒُّﻮا اﻟْ َﻌ ٰﻤﻰ ﻋَ َﲇ اﻟْﻬُﺪٰ ى ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ْﻢ ٰﺻ ِﻌﻘَ ُﺔ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب اﻟْﻬ ُْﻮ ِن ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ۚ 17
رہے قوم ثمود ،سو ہم نے ان کی بھی راہبری کی ) (١پھر بھی انہوں نے ہدايت پر اندھے پن کو
ترجيح دی ) (٢جس بنا پر انہيں )سراپا( ذلت کے عذاب ،کی کﮍک نے ان کے کرتوتوں کے
باعث پکﮍ ليا۔ )(٣
١٧۔ ١يعنی ان کو توحيد کی دعوت دی ،اس کے دالئل ان کے سامنے واضح کئے اور ان کے
پيغمبر حضرت صالح عليہ السالم کے ذريعے سے ان پر حجت تمام کی۔
حتی کہ اس اونٹنی تک کو ذبح کر ڈاال جو بطور معجزه ان کی
١٧۔ ٢يعنی انہوں نے مخالفت کی ٰ
خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پيغمبر کی صداقت کی دليل تھی۔
١٧۔ ٢صاعقۃ عذاب شديد کو کہتے ہيں ان پر يہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت
ميں آيا جس نے انہيں ذلت و رسوائی کے ساتھ تباه وبرباد کر ديا۔

َو َ َّﳒ ْﻴﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۧ 18
اور )ہاں( ايمان دار اور پارساؤں کو ہم نے )بال بال( بچا ليا۔
ﴩ َا ْﻋﺪَ ا ۗ ُء ٰ ّ ِ
اهلل ِا َﱃ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻓَﻬ ُْﻢ ﻳُ ْﻮ َزﻋ ُْﻮ َن 19
َوﻳ َ ْﻮ َم ُ ْﳛ َ ُ
اور جس دن ) (١ﷲ کے دشمن دوزخ کی طرف الئے جائيں گے اور ان )سب( کو جمع کر ديا
جائے گا۔ )(٢
١٩۔ ١يہاں اذکر محذوف ہے وه وقت ياد کرو جب ﷲ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع
کريں گے يعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا۔
١٩۔ ١ای يحبس اولھم علی آخرھم ليال حقوا )فتح القدير( يعنی ان کو روک روک کر اول وآخر کو
باہم جمع کيا جائے گا اس لفظ کی مزيد تشريح کے ليے ديکھيے سورة النمل آيت نمبر ١٧
س َوالطﱠي ِْر فَھُ ْم يُوْ زَ ُعوْ نَ ( کا حاشيہ
) َوح ِ
ُش َر لِ ُسلَيْمٰ نَ ُجنُوْ ُد ٗه ِمنَ ْال ِجنﱢ َو ْ ِ
اال ْن ِ
َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا َﻣﺎ َﺟﺎۗ ُء ْوﻫَﺎ ﺷَ ﻬِﺪَ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َ ْﲰ ُﻌﻬ ُْﻢ َو َاﺑْ َﺼ ُﺎر ُ ْﱒ َو ُﺟﻠُ ْﻮد ُ ُْﱒ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 20
يہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آجائيں گے ان پر ان کے کان پر اور ان کی آنکھيں اور ان
کی کھاليں ان کے اعمال کی گواہی ديں گی )(١
ٰ
٢٠۔ ١يعنی جب وه اس بات سے انکار کريں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کيا ،تو ﷲ تعالی
ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر گواہی ديں گے کہ يہ فالں فالں
کام کرتے رہے۔ اذا ما جاءوھا ميں ما زائد ہے تاکيد کے ليے انسان کے اندر پانچ حواس ہيں
يہاں دو کا ذکر ہے تيسری جلد ميں کھال کا ذکر ہے جو مس يا لمس کا آلہ ہے يوں حواس کی
تين قسميں ہوگئيں باقی دو حواس کا ذکر اس ليے نہيں کيا کہ ذوق بوجہ لمس ميں داخل ہے
کيونکہ يہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہيں ہے جب تک اس شئے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا
جائے اسی طرح سونگھنا اس وقت تک ممکن نہيں جب تک کہ وه شئے ناک کی جلد پر نہ
گزرے اس اعتبار سے جلود کے لفظ ميں تين حواس آ جاتے ہيں۔ فتح القدير
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اهلل َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْ َ
ــﻄ َﻖ ُ َّ
ﳾ ٍء َّوﻫ َُﻮ َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ َا َّو َل َﻣ َّﺮ ٍة َّوِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن 21
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻟ ُﺠﻠُ ْﻮ ِد ِ ْﱒ ِﻟ َﻢ ﺷَ ﻬِﺪْ ُّ ْﰎ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻧ َْﻄ َﻘﻨَﺎ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
يہ اپنی کھالوں سے کہيں گے کہ تم نے ہمارے خالف شہادت کيوں دی ) (١وه جواب ديں گی
ہميں اس ﷲ نے قوت گويائی عطا فرمائی جس نے ہرچيز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے ،اسی
نے تمہيں اول مرتبہ پيدا کيا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ )(٢
٢١۔ ١يعنی جب مشرکين اور کفار ديکھيں گے کہ خود ان کے اپنے اعضا ان کے خالف گواہی
دے رہے ہيں ،تو ازراه تعجب يا بطور عتاب اور ناراضگی کے ،ان سے کہيں گے۔
٢١۔١بعض کے نزديک وہو سے ﷲ کا کالم مراد ہے اس لحاظ سے يہ جملہ مستانفہ ہے اور
بعض کے نزديک جلود انسانی ہی کا اس اعتبار سے يہ انہی کے کالم کا تتمہ ہے قيامت والے
ض ۚ◌ َواِلَى ٰ ّ
دن انسانی اعضاء کے گواہی دينے کا ذکر اس سے قبل ) َو ِ ٰ ّ ِ ُم ْل ُ
ﷲِ
ك السﱠمٰ ٰو ِ
ت َو ْاالَرْ ِ
ص ْيرُ( 24۔ النور) (42:اَ ْليَوْ َم ن َْختِ ُم ع َٰلٓي اَ ْف َوا ِھ ِھ ْم َوتُ َكلﱢ ُمنَآ اَ ْي ِد ْي ِھ ْم َوتَ ْشھَ ُد اَرْ ُجلُھُ ْم بِ َما َكانُوْ ا يَ ْك ِسبُوْ نَ (
ْال َم ِ
 (65ميں بھی گزر چکا ہے اور صحيح احاديث ميں بھی اسے بيان کيا گيا ہے مثال جب ﷲ کے
حکم سے انسانی اعضا بول کر بتالئيں گے تو بنده کہے گا بعدا لکن وسحقا فعنکن کنت اناضل )
صحيح مسلم ،کتاب الزہد( تمہارے ليے ہالکت اور دوری ہو ميں تو تمہاری ہی خاطر چھگﮍ رہا
اور مدافعت کر رہا تھا اسی روايت ميں يہ بھی بيان ہوا ہے کہ بنده کہے گا کہ ميں اپنے نفس
کے سوا کسی کی گواہی نہيں مانوں گا ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا کيا ميں اور ميرے فرشتے کراما
کاتبين گواہی کے ليے کافی نہيں پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء
کو بولنے کا حکم ديا جائے گا )حوالہ مذکوره(
اهلل َﻻ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 22
َو َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ َ ْﺴـﺘَ ِ ُﱰ ْو َن َا ْن ﻳَّﺸْ ﻬَﺪَ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َ ْﲰ ُﻌ ُ ْﲂ َو َﻻ ٓ َاﺑْ َﺼ ُﺎرُ ْﰼ َو َﻻ ُﺟﻠُ ْﻮد ُ ُْﰼ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻇﻨَﻨ ْ ُ ْﱲ َا َّن ٰ ّ َ
اور تم )اپنی بد اعماليوں( اس وجہ سے پوشيده رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور
تمہاری آنکھيں اور تمہاری کھاليں گواہی ديں گی ) (١ہاں تم يہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر
رہے ہو اس ميں سے بہت سے اعمال سے ﷲ بےخبر ہے۔ )(٢
٢٢۔ ١اس کا مطلب ہے کہ تم گناه کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپنے کی کوشش کرتے
تھے ليکن اس بات کا کوئی خوف تمہيں نہيں تھا کہ تمہارے خالف خود تمہارے اپنے اعضا
بھی گواہی ديں گے جن سے چھپنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ ان کا بعث و
نشور سے انکار اور اس پر عدم يقين تھا۔
٢٢۔ ١اس ليے تم ﷲ کی حديں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے ميں بےباک تھے
َو ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ َﻇﻨُّ ُ ُﲂ َّ ِاذل ْي َﻇﻨَﻨ ْ ُ ْﱲ ﺑ َِﺮﺑّ ُ ِْﲂ َا ْرد ُ ْ
ﴪﻳْ َﻦ 23
ٰﯨﲂ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ْﺤ ُ ْﱲ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺨٰ ِ ِ
تمہاری اس بد گمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہيں ہالک کر ديا ) (٣اور
باآلخر تم زياں کاروں ميں ہوگئے۔
٢٣۔ ١يعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ ﷲ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم
نہيں ہوتا تمہيں ہالکت ميں ڈال ديا کيونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناه کرنے ميں دلير اور
بےخوف ہوگئے تھے اس کی شان نزول ميں ايک روايت ہے حضرت عبد ﷲ بن مسعود رضی
ﷲ عنہ فرماتے ہيں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قرشی اور ايک ثقفی يا دو ثقفی اور ايک قرشی
جمع ہوئے فربہ بدن قليل الفہم ان ميں سے ايک نے کہا کيا تم سمجھتے ہو ہماری باتيں ﷲ سنتا
ہے؟ دوسرے نے کہا ہماری جہری باتيں سنتا ہے اور سری باتيں نہيں سنتا ايک اور نے کہا اگر
وه ہماری جہری باتيں سنتا ہے تو ہماری سری باتيں بھی يقينا سنتا ہے جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے آيت
وما کنتم تسترون نازل فرمائی )صحيح بخاری ،تفسير سوره حم السجدة(
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ﻓَ ِﺎ ْن ﻳ َّ ْﺼ ِ ُﱪ ْوا ﻓَﺎﻟﻨَّ ُﺎر َﻣﺜ ًْﻮى ﻟَّﻬ ُْﻢ ۭ َوا ِْن ﻳ َّْﺴـ َﺘ ْﻌﺘِ ُﺒ ْﻮا ﻓَ َﻤﺎ ُ ْﱒ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَـﺒ ْ َِﲔ 24
اب اگر يہ صبر کريں تو بھی ان کا ٹھکانا جہنم ہی ہے۔ اور اگر يہ)عذر و( معافی کے خواستگار
ہوں تو بھی معذور و( معاف نہيں رکھے جائيں گے )(١
٢٤۔ ١ايک دوسرے معنی يہ کئے گئے ہيں کہ اگر وه منانا چاہيں گے تاکہ وه جنت ميں چلے
جائيں تو يہ چيز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی )ايسر التفاسير و فتح القدير( بعض نے اس کا مفہرم
يہ بيان کيا ہے کہ وه دنيا ميں دوباره بھيجے جانے کی آرزو کريں گے جو منظور نہيں ہوگی ابن
جرير طبری نے کہا کہ مطلب يہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانا جہنم ہے اس پر صبر کريں تب بھی
رحم نہيں کيا جائے گا جيسا کہ دنيا ميں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے يا کسی
اور طريقے سے وہاں سے نکلنے کی سعی کريں مگر اس ميں بھی انہيں ناکامی ہی ہوگی۔
ٰﴪْﻳ َﻦ 25ۧ
َوﻗَﻴَّﻀْ ﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ُﻗ َﺮانَ ۗ َء ﻓَ َﺰﻳ َّ ُﻨ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َﻣﺎ َﺧﻠْ َﻔﻬ ُْﻢ َو َﺣ َّﻖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ِ ْ ٓﰲ ُا َﻣ ٍﻢ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َوا ْ ِﻻﻧ ْ ِﺲ ۚ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﺧ ِ ِ
اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشين مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان
کی نگاہوں ميں خوبصورت بنا رکھے ) (١تھے اور ان کے حق ميں بھی ﷲ کا قول امتوں کے
ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہيں۔ يقيناًوه زياں کار ثابت
ہوئے۔
٢٥۔ ١ان سے مراد وه شياطين انس و جن ہيں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ
جاتے ہيں ،جو انہيں کفر و معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہيں ،پس وه اس گمراہی کی
حتی کہ انہيں موت آ جاتی ہے اور وه خساره ابدی کے مستحق قرار
دلدل ميں پھنسے رہتے ہيںٰ ،
پاتے ہيں۔
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َﻻ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮا ِﻟﮭ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن َواﻟْـﻐ َْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﻐ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن 26
اور کافروں نے کہا اس قرآن کی سنو ہی مت )) (١اس کے پﮍھے جانے کے وقت( اور بےہوده
گوئی کرو ) (٢کيا عجب کہ تم غالب آجاؤ )(٣
٢٦۔ ١يہ انہوں نے باہم ايک دوسرے کو کہا۔ بعض نے ال تسمعوا کے معنی کيے ہيں اس کی
اطاعت نہ کرو۔
٢٦۔ ٢يعنی شور کرو ،تالياں ،سيٹياں بجاؤ ،چيخ چيخ کر باتيں کرو تاکہ حاضرين کے کانوں
ميں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بالغت اور خوبيوں سے متا ثر نہ ہوں۔
٢٦۔ ٣يعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( قرآن کی
تالوت ہی نہ کرے جسے سن کر لوگ متاثر ہوتے ہيں۔
ﻓَﻠَ ُﻨ ِﺬﻳْ َﻘ َّﻦ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ۙ َّوﻟَﻨَ ْﺠ ِﺰﻳَﳯَّ ُ ْﻢ َا ْﺳ َﻮ َا َّ ِاذل ْي َﰷﻧ ُ ْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 27
پس يقينا ً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزه چکھائيں گے۔ اور انہيں ان کے بدترين اعمال کا
بدلہ )ضرور( ضرور ديں گے )(١
٢٧۔ ١يعنی ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قيمت نہ ہوگی ،مثالً اکرام ضعيف ،صلہ رحمی
وغيره ،کيونکہ ايمان کی دولت سے وه محروم رہے تھے ،البتہ برے عملوں کی جزا انہيں ملے
گی ،جن ميں قرآن کريم سے روکنے کا جرم بھی ہے۔
ٰذ ِ َكل َﺟ َﺰا ۗ ُء َا ْﻋﺪَ ا ۗ ِء ٰ ّ ِ
اهلل اﻟﻨَّ ُﺎر ۚ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﻓﳱْ َﺎ د َُار اﻟْﺨ ْ ُِدل ۭ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َ ْﳚ َﺤﺪُ ْو َن
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ﷲ کے دشمنوں کی سزا يہی دوزخ کی آگ ہے جس ميں ان کا ہميشگی کا گھر ہے )يہ( بدلہ ہے
ہماری آيتوں سے انکار کرنے کا۔
٢٨۔ ١آيتوں سے مراد جيسا کہ پہلے بھی بتاليا گيا ہے وه دالئل و براہين واضحہ ہيں جو ﷲ
ٰ
تعالی انبياء پر نازل فرماتا ہے يا وه معجزات ہيں جو انہيں عطا کيے جاتے ہيں يا دالئل تکوينيہ
ہيں جو کائنات يعنی آفاق و انفس ميں پھيلے ہوئے ہيں کافر ان سب ہی کا انکار کرتے ہيں جس
کی وجہ سے وه ايمان کی دولت سے محروم رہتے ہيں۔
29
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َا ِرانَ َّ َاذل ْﻳ ِﻦ َاﺿَ ٰﻠ ّﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ َ ْﳒ َﻌﻠْﻬُ َﻤﺎ َ ْﲢ َﺖ َا ْﻗﺪَ ا ِﻣﻨَﺎ ِﻟ َﻴ ُﻜ ْﻮانَ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺳ َﻔ ِﻠ ْ َﲔ
اور کافر لوگ کہيں گے اے ہمارے رب! ہميں جنوں انسانوں )کے وه دونوں فريق( دکھا جنہوں
نے ہميں گمراه کيا ) (١ہے )تاکہ( ہم انہيں اپنے قدموں تلے ڈال ديں تاکہ وه جہنم ميں سب سے
نيچے )سخت عذاب ميں( ہوجائيں۔ )(٢
٢٩۔ ١اس کا مفہوم واضح ہے کہ گمراه کرنے والے شياطين ہی نہيں ہوتے تاہم بعض نے جن
سے ابليس اور انسانوں سے قابيل مراد ليا ہے ،جس نے انسانوں ميں سے سب سے پہلے اپنے
بھائی ہابيل کو قتل کر کے ظلم اور کبيره گناه کا ارتکاب کيا اور حديث کے مطابق قيامت تک
ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناه کا ايک حصہ بھی اس کو ملتا رہے گا ہمارے خيال ميں پہال
مفہوم زياده صحيح ہے۔
٢٩۔ ٢يعنی اپنے قدموں سے انہيں رونديں اور اس طرح ہم انہيں خوب ذليل و رسوا کريں
جہنميوں کو اپنے ليڈروں پر جو غصہ ہوگا اس کی تشفی کے ليے وه يہ کہيں گے ورنہ دونوں
ہی مجرم ہيں اور دونوں ہی يکساں جہنم کی سزا بھگتيں گے جيسے دوسرے مقام پر ﷲ ٰ
تعالی
ْف ﱠو ٰل ِك ْن ﱠال تَ ْعلَ ُموْ نَ ( 7۔ االعراف (38:جہنميوں کے تذکرے کے بعد ﷲ ٰ
ضع ٌ
تعالی
نے فرمايا )لِ ُكلﱟ ِ
اہل ايمان کا تذکره فرما رہا ہے جيسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے تاکہ ترہيب کے ساتھ
ترغيب اور ترغيب کے ساتھ ترہيب کا بھی اہتمام رہے گويا انذار کے بعد اب تبشير۔
ۗ
ْﴩ ْوا ِابﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن 30
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑُّﻨَﺎ ٰ ّ ُ
اهلل ُ َّﰒ ْاﺳـ َﺘ َﻘﺎ ُﻣ ْﻮا ﺗَـ َﺘ َ َّﲋ ُل ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠﯩ َﻜ ُﺔ َا َّﻻ َﲣَﺎﻓُ ْﻮا َو َﻻ َ ْﲢ َ ﻧﺰ ُْﻮا َو َاﺑ ِ ُ
ِٕ
)واقعی( جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار ﷲ ہے ) (١اور پھر اسی پر قائم رہے ) (٢ان کے
پاس فرشتے )يہ کہتے ہوئے( آتے ہيں ) (٤کہ تم کچھ بھی انديشہ اور غم نہ کرو )) (٣بلکہ( اس
جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعده ديئے گئے ہو )(۵۔
٣٠۔ ١يعنی ايک ﷲ وحده ال شريک رب بھی وہی اور معبود بھی وہی يہ نہيں کہ ربوبيت کا تو
اقرار ليکن الوہيت ميں دوسروں کو بھی شريک کيا جارہا ہے۔
٣٠۔ ٢يعنی سخت سے سخت حاالت ميں بھی ايمان و توحيد پر قائم رہے ،اس سے انحراف نہيں
کيا بعض نے استقامت کے معنی اخالص کيے ہيں يعنی صرف ايک ﷲ ہی کی عبادت واطاعت
کی جس طرح حديث ميں بھی آتا ہے ايک شخص نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے کہا
مجھے ايسی بات بتال ديں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا قل آمنت با ثم استقم )صحيح مسلم کتاب االيمان( کہہ ميں ﷲ
پر ايمان اليا پھر اس پر استقامت اختيار کر۔ ٣٠۔ ٣يعنی موت کے وقت ،بعض کہتے ہيں،
فرشتے يہ خوشخبری تين جگہوں پر ديتے ہيں ،موت کے وقت ،قبر ميں اور قبر سے دوباره
اٹھتے وقت۔
٣٠۔ ٤يعنی آخرت ميں پيش آنے والے حاالت کا انديشہ اور دنيا ميں مال و اوالد جو چھوڑ آئے
ہو ،ان کا غم نہ کرو۔
٣٠۔۵يعنی دنيا ميں جس کا وعده تمہيں ديا گيا تھا۔
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ۭ 31
َ ْﳓ ُﻦ َا ْو ِﻟ ٰﻴۗــ ُﺆ ُ ْﰼ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ۚ َوﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸـﳤَ ِ ْ ٓـﻲ َاﻧْ ُﻔ ُﺴ ُ ْﲂ َوﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ ﺗَﺪَّ ﻋ ُْﻮ َن
تمہاری دنياوی زندگی ميں بھی ہم تمہارے رفيق تھے اور آخرت ميں بھی رہيں گے ) (١جس
چيز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لئے )جنت ميں موجود( ہے۔
٣١۔ ١يہ مزيد خوشخبری ہے ،يہ ﷲ ٰ
تعالی کا فرمان ہے۔ بعض کے نزديک يہ فرشتوں کا قول
ہے ،دونوں صورتوں ميں مومن کے لئے يہ عظيم خوشخبری ہے۔

ﻧُ ُﺰ ًﻻ ِ ّﻣ ْﻦ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٍر َّر ِﺣ ْ ٍﲓ ۧ 32
غفور و رحيم )معبود( کی طرف سے يہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣ َّﻤ ْﻦ َدﻋَﺎ ٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َو َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤـﺎ َّوﻗَﺎ َل ِاﻧ ِ َّْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 33
اور اس سے زياده اچھی بات واال کون ہے جو ﷲ کی طرف بالئے اور نيک کام کرے اور کہے
کہ ميں يقينا ً مسلمانوں ميں سے ہوں )(١
٣٣۔ ١يعنی لوگوں کو ﷲ کی طرف بالنے کے ساتھ خود بھی ہدايت يافتہ ،دين کا پابند اور ﷲ کا
مطيع ہے۔
34
ﱓ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ ﻓَ ِﺎ َذا َّ ِاذل ْي ﺑَﻴْﻨَ َﻚ َوﺑَﻴْﻨَ ٗﻪ ﻋَﺪَ َاو ٌة َﰷَﻧ َّ ٗﻪ َو ِ ٌّﱄ َ ِﲪ ْ ٌﲓ
َو َﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮي اﻟْ َﺤ َﺴـﻨَ ُﺔ َو َﻻ َّ
اﻟﺴ ِﻴ ّﺌَ ُﺔ ۭ ِا ْدﻓَ ْﻊ ِابﻟ َّ ِ ْﱵ ِ َ
نيکی اور بدی برابر نہيں ہوتی ) (١برائی کو بھالئی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور
تمہارے درميان دشمنی ہے ايسا ہو جائے گا جيسے دلی دوست۔ )(٢
٣٤۔ ١بلکہ ان ميں عظيم فرق ہے۔
٢٤۔ ٢يہ ايک بہت ہی اہم اخالقی ہدايت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو يعنی برائی کا بدلہ
احسان کے ساتھ ،زيادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ غضب کا صبر کے ساتھ بےہودگيوں کا جواب
چشم پوشی کےساتھ اور مکروہات کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ ديا جائے اس کا نتيجہ يہ
ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا دور دور رہنے واال قريب ہو جائے گا اور خون کا پياسا
تمہارا گرويده اور جانثار ہو جائے گا۔
35
َو َﻣﺎ ﻳُﻠَ ٰﻘّﯩﻬَﺎ ٓ ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺻ َﱪ ُْوا ۚ َو َﻣﺎ ﻳُﻠَ ٰﻘّﯩﻬَﺎ ٓ ِا َّﻻ ُذ ْو َﺣﻆٍّ ﻋ َِﻈ ْ ٍﲓ
اور يہ بات انہيں نصيب ہوتی ہے جو صبر کريں ) (١اور اسے سوائے بﮍے نصيبے والوں کے
کوئی نہيں پا سکتا )(٢
٣٥۔ ١يعنی برائی کو بھالئی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہايت مفيد اور بﮍی ثمر آور ہے
ليکن اس پر عمل وہی کر سکيں گے جو صابر ہونگے۔ غصے کو پی جانے والے اور ناپسنديده
باتوں کو برداشت کرنے والے۔
٣٥۔ ٢حظ عظيم )بﮍا نصيبہ( سے مراد جنت ہے۔ يعنی مذکوره خوبياں اس کو حاصل ہوتی ہيں
جو بﮍے نصيبے واال ہوتا ہے ،يعنی جنتی جس کے لئے جنت ميں جانا لکھ ديا گيا ہو۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ
36
َوِا َّﻣﺎ ﻳ َ ْ َﲋﻏَﻨَّ َﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ﻧَ ْﺰغٌ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ِﻌ ْﺬ ِاب ٰ ّ ِهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
اور اگر شيطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو ﷲ کی پناه طلب کرو ) (١يقينا ً وه بہت ہی
سننے واال جاننے واال ہے )(٢
٣٦۔ ١يعنی شيطان ،شريعت کے کام سے پھيرنا چاہے يا احسن طريقے سے برائی کے دفع
کرنے ميں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے ﷲ کی پناه طلب کرو۔
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٣٦۔ ٢اور جو ايسا ہو يعنی ہر ايک کی سننے واال اور ہر بات کو جاننے واال ،وہی پناه کے طلب
گاروں کو پناه دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانيوں کا تذکره کيا جا رہا ہے جو
ﷲ کی توحيد ،اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت تصرف پر داللت کرتی ہيں۔
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ِﻪ اﻟ َّ ْﻴ ُﻞ َواﻟﳯَّ َ ُﺎر َواﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ ۭ َﻻ ﺗ َ ْﺴ ُﺠﺪُ ْوا ِﻟﻠﺸَّ ْﻤ ِﺲ َو َﻻ ِﻟﻠْ َﻘ َﻤ ِﺮ َو ْاﲭُﺪُ ْوا ِ ٰ ّ ِهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘﻬ َُّﻦ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِا َّاي ُﻩ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن 37}اﻟﺴﺠﺪە{
اور دن رات اور سورج چاند بھی )اسی کی( نشانيوں ميں سے ہيں ) (١تم سورج کو سجده نہ
کرو نہ چاند کو ) (٢بلکہ سجده اس ﷲ کے لئے کرو جس نے سب کو پيدا کيا ہے ) (٣اگر تمہيں
اس کی عبادت کرنی ہے تو۔
٣٧۔ ١يعنی رات کو تاريک بنانا تاکہ لوگ اس ميں آرام کر سکيں دن کو روشن بنانا تاکہ کسب
معاش ميں پريشانی نہ ہو پھر يکے بعد ديگرے ايک دوسرے کا آنا جانا اور کبھی رات کا لمبا
اور دن کا چھوٹا ہونا اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہوتا اسی طرح
سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع وغرب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزليں
طے کرتے رہنا اور آپس ميں باہمی تصادم محفوظ رہنا ،يہ سب اس بات کی دليليں ہيں کہ ان کا
يقينا کوئی خالق اور مالک ہے نيز وه ايک اور صرف ايک ہے اور کائنات ميں صرف اسی کا
تصرف اور حکم چلتا ہے اگر تدبير و امر کا اختيار رکھنے والے ايک سے زياده ہوتے ہيں تو
يہ نظام کائنات ايسے مستحکم اور لگے بندھے طريقے سے کبھی نہيں چل سکتا تھا۔
٣٧۔ ٢اس لئے کہ يہ بھی تمہاری طرح ﷲ کی مخلوق ہيں ،خدائی اختيارات سے بہره ور يا ان
ميں شريک نہيں ہيں
٣٧۔ ٣خلقھن ميں جمع مونث کی ضمير اس ليے آئی ہے کہ يہ يا تو خلق ھذه االربعۃ المذکورة
کے مفہوم ميں ہے کيونکہ غير عاقل کی جمع کا حکم جمع مونث ہی کا ہے يا اس کا مرجع
صرف شمس وقمر ہی ہيں اور بعض ازمہ نحاة کے نزديک تثنيہ بھی جمع ہے يا پھر مراد
اآليات ہيں فتح القدير
ﻓَ ِﺎ ِن ْاﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪ ْوا ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن َ ٗهل ِابﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َْﺴـَٔ ُﻤ ْﻮ َن 38۞
پھر بھی اگر يہ کبر و غرور کريں تو وه )فرشتے( جو آپ کے رب کے نزديک ہيں وه تو رات
دن اس کی تسبيح بيان کر رہے ہيں اور )کسی وقت بھی( نہيں اکتاتے۔
َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖ ٓﻪ َاﻧ ََّﻚ ﺗَ َﺮى ْ َاﻻ ْر َض ﺧ َِﺎﺷ َﻌ ًﺔ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ اﻟْ َﻤﺎۗ َء اﻫ َ َّْﱱ ْت َو َرﺑ َ ْﺖ ۭ ِا َّن َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﺣﻴَﺎﻫَﺎ ﻟ َ ُﻤ ْﺤ ِﻰ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 39
ﰻ َْ
اور اس ﷲ کی نشانيوں ميں سے )يہ بھی( ہے کہ تو زمين کو دبی دبائی ديکھتا ہے ) (١پھر جب
ہم اس پر مينہ برساتے ہيں تو وہی ترو تازه ہو کر ابھرنے لگتی ہے ) (٢جس نے اسے زنده کيا
وہی يقينی طور پر مردوں کو بھی زنده کرنے واال ہے )(٣
اش َعۃً کا مطلب ،خشک اور قحط زده يعنی مرده۔
٣٩۔ َ ١خ ِ
٣٩۔ ٢يعنی انوارع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل اور غلے پيدا کرتی ہے۔
٣٩۔ ٣مرده زمين کو بارش کے ذريعے سے اس طرح زنده کر دينا اور روئيدگی کے قابل بنا
دينا ،اس بات کی دليل ہے کہ وه مردوں کو بھی يقينا زنده کر دے گا۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُﻠْ ِﺤﺪُ ْو َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َﻻ َ ْﳜ َﻔ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ۭ َاﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳُّﻠْ ٰﻘﻰ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﺧ ْ ٌَﲑ َا ْم َّﻣ ْﻦ َّ ْاي ِ ْ ٓﰐ ٰا ِﻣﻨًﺎ ﻳ َّ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ِا ْ َﲻﻠُ ْﻮا َﻣﺎ ِﺷﺌْ ُ ْﱲ ۙ ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 40
بيشک جو لوگ ہماری آيتوں ميں کج روی کرتے ہيں ) (١وه )کچھ( ہم سے مخفی نہيں )(٢
)بتالؤ تو( جو آگ ميں ڈاال جائے وه اچھا ہے يا وه جو امن و امان کے ساتھ قيامت کے دن آئے؟
) (٢تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ ) (٣وه تمہارا سب کيا کرايا ديکھ رہا ہے۔ )(٤
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٤٠۔ ١يعنی ان کو مانتے نيہں بلکہ ان سے اعراض ،انحراف اور ان کی تکذيب کرتے ہيں
حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنہما نے الحاد کے معنی کيے ہيں وضع الکالم علی غير مواضعہ
جس کی رو سے اس ميں وه باطل فرقے بھی آ جاتے ہيں جو اپنے غلط عقائد ونظريات کے
اثبات کے ليے آيات الہی ميں تحريف معنوی اور دجل وتلبيس سے کام ليتے ہيں۔
٤٠۔ ٢يہ ملحدين )چاہے وه کسی قسم کے ہوں( کے لئے سخت وعيد ہے۔
٤٠۔ ٣يعنی کيا يہ دونوں برابر ہو سکتے ہيں؟ نہيں۔ ،يقينا نہيں عالوه ازيں اس سے اشاره کر ديا
کہ کافر آگ ميں ڈالے جائيں گے اور اہل ايمان قيامت والے دن بےخوف ہونگے۔
٤٠۔ ٣يہ امر کا لفظ ہے ،ليکن يہاں اس سے مقصود وعيد اور تہديد ہے۔ کفر و شرک اور
معيصت کے لئے اذن اور جواز نہيں ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِاب ِّذل ْﻛ ِﺮ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ۚ َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ِﻜ ٰﺘ ٌﺐ َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ ۙ 41

جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کيا) ،وه بھی ہم سے پوشيده
نہيں( يہ ) (١با وقعت کتاب ہے )(٢
٤١۔ ١بريکٹ کے الفاظ ان کی خبر محذوف کا ترجمہ ہيں بعض نے کچھ اور الفاظ محذوف
مانے ہيں مثال يجازون بکفرھم انہيں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی يا ھالکون وه ہالک ہونے
والے ہيں يا يعذبون انہيں ان کے کفر کی سزا دی جائے گی يا )وه ہالک ہونے والے ہيں(
٤١۔ ٢يعنی يہ کتاب ،جس سے اعراض انحراف کيا جاتا ہے معارضے اور طعن کرنے والوں
کے طعن سے بہت بلند اور ہر عيب سے پاک ہے۔
 42
َّﻻ َ ْاي ِﺗ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﺒﺎ ِﻃﻞُ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو َﻻ ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔ ٖﻪ ۭﺗ ْ َِﲋﻳْ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َﺣ ِﻜ ْ ٍﲓ َ ِﲪ ْﻴ ٍﺪ
جس کے پاس باطل پھٹک نہيں سکتا نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پيچھے سے ،يہ ہے
نازل کرده حکمتوں والے خوبيوں والے )ﷲ( کی طرف سے )(١
٤٢۔ ١يعنی وه ہر طرح سے محفوظ ہے ،آگے سے ،کا مطلب ہے کمی اور پيچھے سے ،کا
مطلب ہے زيادتی يعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس ميں کمی اور نہ اس کے پيچھے سے آ
کر اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی تغير و تحريف ہی کرنے ميں کامياب ہو سکتا ہے۔ کيونکہ
يہ اس کی طرف سے نازل کرده ہے جو اپنے اقوال وافعال ميں حکيم ہے اور حميد يعنی محمود
ہے يا وه جن باتوں کا حکم ديتا ہے اور جن سے منع فرماتا ہے عواقب اور غايات کے اعتبار
سے سب محمود ہيں يعنی اچھے اور مفيد ہيں )ابن کثير(
َﻣﺎ ﻳُ َﻘ ُﺎل َ َكل ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻗَﺪْ ِﻗ ْﻴ َﻞ ِﻟ ُّﻠﺮ ُﺳﻞِ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ َ ُذل ْو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍة َّو ُذ ْو ِﻋ َﻘ ٍﺎب َا ِﻟ ْ ٍﲓ
43
آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گيا ہے ) (١يقينا ً آپ کا
رب معافی واال ) (٢اور دردناک عذاب واال ہے )(٣۔
٤٣۔ ١يعنی پچھلی قوموں نے اپنے پيغمبروں کی تکذيب کے لئے جو کچھ کہا يہ ساحر ہيں،
مجنون ہيں ،کذاب ہيں وغيره وغيره ،وہی کچھ کفار مکہ نے بھی آپ کو کہا۔ يہ گويا آپ کو تسلی
دی جا رہی ہے کہ آپکی تکذيب اور آپ کی سحر ،کذب اور جنون کی طرف نسبت ،نئی نہيں
ہے ،ہر پيغمبر کے ساتھ يہی کچھ ہوتا آيا ہے جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ) َمآ اَتَى الﱠ ِذ ْينَ ِم ْن
صوْ ا بِ ٖه ۚ◌ بَلْ ھُ ْم قَوْ ٌم طَا ُغوْ نَ 53 ۚ◌ ( 51۔
اح ٌر اَوْ َمجْ نُوْ ٌن 52 ۚ◌ اَتَ َوا َ
قَ ْبلِ ِھ ْم ﱢم ْن ﱠرسُوْ ٍل اِ ﱠال قَالُوْ ا َس ِ
الزايات (52-53:دوسرا مطلب اس کا يہ ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے رسولوں کو
بھی کہی گئی تھيں اس ليے کہ تمام شريعتيں ان باتوں پر متفق رہی ہيں بلکہ سب کی اولين
دعوت ہی توحيد و اخالص تھی۔ )فتح القدير(۔
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٤٣۔ ٢يعنی اہل ايمان و توحيد کے لئے جو مستحق مغفرت ہيں۔
٤٣۔ ٣ان کے لئے جو کافر اور ﷲ کے پيغمبروں کے دشمن ہيں۔ يہ آيت بھی سوره حجر کی آيت
کی طرح ہے۔
ڼء َا ْ َﲺ ِﻤ ٌّﻲ َّو َﻋ َﺮ ِ ٌّﰊ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻫ َُﻮ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻫُﺪً ى َّو ِﺷ َﻔﺎۗ ٌء ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰا َذاﳖِ ِ ْﻢ َو ْﻗ ٌﺮ َّوﻫ َُﻮ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َ ًﲻﻰ ۭ
َوﻟ َ ْ ۗﻮ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻗُ ْ ٰﺮاانً َا ْ َﲺ ِﻤ ًّﻴﺎ ﻟَّـ َﻘﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻓُ ّ ِﺼﻠَ ْﺖ ٰاﻳٰ ُﺘ ٗﻪ َ

ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ﻳُﻨَﺎد َْو َن ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﲀ ٍن ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ ۧ 44
ِٕ
اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے ) (١کہ اس کی آيتيں صاف صاف بيان
کيوں نہيں کی گئيں؟ ) (٢يہ کيا کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ ) (٣آپ کہہ ديجئے! کہ
يہ تو ايمان والوں کے لئے ہدايت و شفا ہے اور جو ايمان نہيں التے ان کے کانوں ميں تو )بہره
پن اور( بوجھ ہے اور يہ ان پر اندھا پن ہے ،يہ وه لوگ ہيں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے
پکارے جا رہے ہيں )(٤
٤٤۔ ١يعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان ميں قرآن نازل کرتے۔
٤٤۔ ٢يعنی ہماری زبان ميں اسے بيان کيوں نہيں کيا گيا جسے ہم سمجھ سکتے کيونکہ ہم تو
عرب ہيں عجمی زبان نہيں سمجھتے
٤٤۔ ٣يہ بھی کافروں ہی کا قول ہے کہ وه تعجب کرتے کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر
عجمی زبان ميں نازل ہوا ہے مطلب يہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان ميں نازل فرما کر اس کے
اولين مخاطب عربوں کے ليے کوئی عذر باقی نہيں رہنے ديا ہے اگر يہ غير عربی زبان ميں
ہوتا تو وه عذر کر سکتے تھے
٤٤۔ ٤يعنی جس طرح دور کا شخص ،دوری کی وجہ سے پکارنے والے کی آواز سننے سے
قاصر رہتا ہے ،اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم ميں قرآن نہيں آتا۔
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ َو ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ُﻣ ِﺮﻳْ ٍﺐ 45
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ َﳻ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻓَﺎ ْﺧ ُﺘ ِﻠ َﻒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َ ِﳇ َﻤ ٌﺔ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ ِﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ﻟ َ ُﻘ ِ َ
موسی )عليہ السالم( کو کتاب دی تھی ،سو اس ميں بھی اختالف کيا گيا اور اگر )وه(
يقينا ً ہم نے
ٰ
بات نہ ہوتی )جو( آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے ) (١تو ان کے
درميان )کبھی( کا فيصلہ ہو چکا ہوتا ) (٢يہ لوگ تو اسکے بارے ميں سخت بےچين کرنے
والے شک ميں ہيں )(٣
٤٥۔ ١کہ ان کے عذاب دينے سے پہلے مہلت دی جائے گی۔ ولکن يوخرھم الی اجل مسمی فاطر
٤٥۔ ٢يعنی فوراً عذاب دے کر ان کو تباه کر ديا گيا ہوتا۔
٤٥۔ ٣يعنی ان کا انکار عقل و بصيرت کی وجہ سے نہيں ،بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے
جو ان کو بےچين کئے رکھتا ہے۔
َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤـﺎ ﻓَ ِﻠﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ َو َﻣ ْﻦ َا َﺳﺎۗ َء ﻓَ َﻌﻠَﳱْ َﺎ ۭ َو َﻣﺎ َرﺑ ُّ َﻚ ِﺑ َﻈ َّﻼ ٍم ِﻟّـﻠْ َﻌ ِﺒ ْﻴ ِﺪ 46
جو شخص نيک کام کرے گا وه اپنے نفع کے لئے اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی
پر ہے۔ اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے واال نہيں )(١۔
٤٦۔ ١اس لئے کہ وه عذاب صرف اسی کو ديتا ہے جو گناه گار ہوتا ہے ،نہ کہ جس کو چاہے،
يوں ہی عذاب ميں مبتال کر دے۔
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پاره 25
ﴍ َﰷ ۗ ِء ْي ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ٰا َذﻧٰ ّ َﻚ ۙ َﻣﺎ ِﻣﻨ َّﺎ ِﻣ ْﻦ ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٍﺪ
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ۭ َو َﻣﺎ َ ْﲣ ُﺮ ُج ِﻣ ْﻦ ﺛَ َﻤ ٰﺮ ٍت ِ ّﻣ ْﻦ اَ ْ َامك ِﻣﻬَﺎ َو َﻣﺎ َ ْﲢ ِﻤ ُﻞ ِﻣ ْﻦ ُاﻧ ْٰﱺ َو َﻻ ﺗَﻀَ ُﻊ ِا َّﻻ ِﺑ ِﻌﻠْ ِﻤ ٖﻪ ۭ َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُﻨَﺎ ِدﳞْ ِ ْﻢ َا ْﻳ َﻦ ُ َ
ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ﻳُ َﺮ ُّد ِﻋ ْ ُﲅ َّ

ۚ 47
قيامت کا علم ﷲ ہی کی طرف لوٹايا جاتا ہے ) (١اور جو جو پھل اپنے شگوفوں ميں سے نکلتے
ہيں اور جو ماده حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے وه جنتی ہے سب کا علم اسے ہے ) (٢اور
جس دن ﷲ ٰ
تعالی ان )مشرکوں( کو بال کر دريافت فرمائے گا ميرے شريک کہاں ہيں ،وه جواب
ديں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنايا کہ ہم ميں سے تو کوئی اس کا گواه نہيں )(٣۔
٤٧۔ ١يعنی ﷲ کے سوا اس کے وقوع کا علم کسی کو نہيں۔ اس لئے جب حضرت جبرائيل عليہ
السالم نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم سے قيامت کے واقع ہونے کے بارے ميں پوچھا تھا تو
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا تھا ' اس کی بابت مجھے بھی اتنا علم ہے ،جتنا تجھے ہے،
ميں تجھ سے زياده نہيں جانتا۔ دوسرے مقامات پر ﷲ ٰ
ك ُم ْنت َٰھھَا( 79۔
تعالی نے فرمايا )اِ ٰلى َربﱢ َ
النازعات(44:
٤٧۔ ٢يہ ﷲ کے علم کا محيط کا بيان ہے اور اس کی صفت علم ميں کوئی اس کا شريک نہيں
حتی کے انبياء عليہم السالم کو بھی نہيں
ہے يعنی اس طرح کا علم کامل کسی کو حاصل نہيںٰ ،
انہيں بھی اتنا ہی علم ہے جتنا ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں وحی کے ذريعے سے بتال ديتا ہے۔
٤٧۔ ٣يعنی آج ہم ميں سے کوئی شخص يہ ماننے کے لئے تيار نہيں کہ تيرا کوئی شريک ہے؟
48
َوﺿَ َّﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ َو َﻇﻨُّ ْﻮا َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ ِﺤ ْﻴ ٍﺺ
اور يہ جن )جن( کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وه ان کی نگاه سے گم ہوگئے ) (١اور
انہوں نے سمجھ ليا ان کے لئے کوئی بچاؤ نہيں )(٢
٤٨۔ ١يعنی وه ادھر ادھر ہوگئے اور حسب گمان انہوں نے کسی کو فائده نہيں پہنچايا۔
٤٨۔ ٢يہ گمان ،يقين کے معنی ميں ہيں يعنی قيامت والے دن وه يقين کرنے پر مجبور ہوں گے
فرمايا"و َراَ
کہ انہيں ﷲ کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں۔ جيسے دوسرے مقام پر
َ
ْال ُمجْ ِر ُموْ نَ النﱠا َر فَظَنﱡ ْٓوا اَنﱠھُ ْم ﱡم َواقِعُوْ ھَا َولَ ْم يَ ِج ُدوْ ا َع ْنھَا َمصْ ِرفًا "18۔ الکہف(53:
ـــﻮ ٌس ﻗَﻨُ ْﻮ ٌط 49
َﻻ ﻳ َْﺴـَٔ ُﻢ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِﻣ ْﻦ ُدﻋَﺎۗ ِء اﻟْﺨ ْ َِﲑ ۡ َوا ِْن َّﻣ َّﺴ ُﻪ َّ ُّ
اﻟﴩ ﻓَﻴَــــُٔ ْ
بھالئی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہيں اور اگر اسے کوئی تکليف پہنچ جائے تو مايوس اور
نا اميد ہو جاتا ہے )(١۔
٤٩۔ ١يعنی دنيا کا مال واسباب ،صحت وقوت ،عزت و رفعت اور ديگر دنياوی نعمتوں کے
مانگنے سے انسان نہيں تھکتا ،بلکہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ انسان سے مراد انسانوں کی غالب
اکثريت ہے۔
ً
٤٩۔٢يعنی تکليف پہنچنے پر فورا مايوسی کا شکار ہو جاتا ہے جب کہ ﷲ کے مخلص بندوں کا
حال اس سے مختلف ہوتا ہے ،وه ايک تو دنيا کے طالب نہيں ہوتے ،ان کے سامنے ہر وقت
آخرت ہی ہوتی ہے ،دوسرے تکليف پہنچنے پر بھی ﷲ کی رحمت اور اس کے فضل سے
مايوس نہيں ہوتے ،بلکہ آزمائشوں کو بھی کفاره سيأت اور رفع درجات کا باعث گردانتے ہيں،
گويا مايوسی ان کے قريب بھی نہيں پھٹکتی۔
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اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ﻗَﺎۗﯨ َﻤ ًﺔ ۙ َّوﻟَﯩ ْﻦ ُّرﺟِ ْﻌ ُﺖ ِا ٰﱃ َر ِ ّ ْ ٓﰊ ِا َّن ِ ْﱄ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ﻟَـﻠْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۚ ﻓَﻠَ ُﻨﻨَﺒ ّ َ َِّﱧ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا
َوﻟَﯩ ْﻦ َا َذ ْﻗ ٰﻨ ُﻪ َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣﻨَّﺎ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َ َّ
ﴐا ۗ َء َﻣ َّﺴـ ْﺘ ُﻪ ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟ َ َّﻦ ٰﮬ َﺬا ِ ْﱄ ۙ َو َﻣﺎ ٓ َا ُﻇ ُّﻦ َّ
ِٕ ِٕ
ِٕ
ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا ۡ َوﻟَـ ُﻨ ِﺬﻳْ َﻘﳯَّ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب ﻏَ ِﻠ ْﻴﻆٍ 50
اور جو مصيبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزه چکھائيں تو وه
کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو ميں حقدار ) (١ہی تھا ميں تو خيال نہيں کر سکتا کہ قيامت قائم ہوگی
اور اگر ميں اپنے رب کے پاس واپس گيا تو بھی يقينا ً ميرے لئے اس کے پاس بھی بہتری )(٢
ہے ،يقينا ً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کريں گے اور انہيں سخت عذاب کا مزه
چکھائيں گے۔
٥٠۔ ١يعنی ﷲ کے ہاں ميں محبوب ہوں ،وه مجھ سے خوش ہے ،اسی لئے مجھے وه اپنی
نعمتوں سے نوازتا ہے۔ حاالنکہ دنيا کی کمی بيشی اس کی محبت يا نارضگی کی عالمت نہيں
ہے۔ بلکہ صرف آزمائش کے لئے ﷲ ايسا کرتا ہے تاکہ وه ديکھے کہ نعمتوں ميں اس کا شکر
کون کر رہا ہے اور تکليفوں ميں صابر کون ہے؟
٥٠۔ ٢يہ کہنے واال منافق يا کافر ہے ،کوئی مومن ايسی بات نہيں کہہ سکتا۔ کافر ہی يہ سمجھتا
ہے کہ ميری دنيا خير کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی ميرے لئے ايسی ہی ہوگی۔
٤٩۔٣يہ کہنے واال منافق يا کافر ہے ،کوئی مومن ايسی بات نہيں کہہ سکتا۔ کافر ہی يہ سمجھتا
ہے کہ ميری دنيا خير کے ساتھ گزر رہی ہے تو آخرت بھی ميرے ليے ايسی ہی ہوگی۔
اﻟﴩ ﻓَ ُﺬ ْو ُدﻋَﺎۗ ٍء َﻋ ِﺮﻳْ ٍﺾ
51
َوِا َذا ٓ َاﻧْ َﻌ ْﻤﻨَﺎ ﻋَ َﲇ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ِﺎن َاﻋ َْﺮ َض َوانَ ٰ ِ َﲜﺎ ِﻧ ِﺒ ٖﻪ ۚ َوِا َذا َﻣ َّﺴ ُﻪ َّ ُّ
اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہيں تو وه منہ پھير ليتا ہے اور کناره کش ہو جاتا ہے )(١
اور جب اسے مصيبت پﮍتی ہے تو بﮍی لمبی چوڑی دعائيں کرنے واال بن جاتا ہے۔
٥١۔ ١يعنی حق سے منہ پھير ليتا ہے اور حق کی اطاعت سے اپنا پہلو بدل ليتا ہے اور تکبر کا
اظہار کرتا ہے۔
٥١۔٢يعنی بارگاه الہی ميں تضرع و زاری کرتا ہے تاکہ وه مصيبت دور فرما دے۔ يعنی شدت
ميں ﷲ کو ياد کرتا ہے ،خوش حالی ميں بھول جاتا ہے نزول نقمت کے وقت ﷲ سے فرياديں
کرتا ہے ،حصول نعمت کے وقت اسے وه ياد نہيں رہتا۔
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
52
اهلل ُ َّﰒ َﻛ َﻔ ْﺮ ُ ْﰎ ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ َاﺿَ ُّﻞ ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﻫ َُﻮ ِ ْﰲ ِﺷ َﻘ ٍﺎق ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ
آپ کہہ ديجئے! کہ بھال يہ تو بتاؤ کہ اگر يہ قرآن ﷲ کی طرف سے آيا ہوا ہو پھر تم نے اسے
نہ مانا بس اس سے بﮍھ کر بہکا ہوا کون ہوگا ) (١جو مخالفت ميں )حق سے( دور چال جائے۔
٥٢۔ ١يعنی ايسی حالت ميں تم سے زياده گمراه اور تم سے زياده دشمن کون ہوگا۔
٥٢۔٢شقاق کے معنی ہيں ضد ،عناد اور مخالفت بعيد مل کر اس ميں اور مبالغہ ہو جاتا ہے۔ يعنی
جو بہت زياده مخالف اور عناد سے کام ليتا ہے ،حتی کہ ﷲ کے نازل کرده قرآن کی بھی تکذيب
کر ديتا ہے ،اس سے بﮍھ کر گمراه اور بد بخت کون ہوسکتا ہے؟
َﺳ ُ ِﲊﳞْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ِﰲ ْ ٰاﻻﻓَ ِﺎق َو ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ َﺘﺒَ َّ َﲔ ﻟَﻬ ُْﻢ َاﻧ َّ ُﻪ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۭ َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ْﻜ ِﻒ ﺑ َ ِِﺮﺑ ّ َﻚ َاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
53
ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ
ﰻ َْ
عنقريب ہم انہيں اپنی نشانياں آفاق عالم ميں بھی دکھائيں گے اور خود ان کی اپنی ذات ميں بھی
يہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق يہی ہے کيا آپ کے رب کا ہرچيز سے واقف و آگاه ہونا
کافی نہيں )(١
٥٣۔١جن سے قرآن کی صداقت اور اس کا من جانب ﷲ ہونا واضح ہوجائے گا يعنی انہ ميں
ضمير کا مرجع قرآن ہے بعض نے اس کا مرجع اسالم يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو بتاليا
ہے۔ مآل سب کا ايک ہی ہے۔ آفاق افق کی جمع ہے کناره مطلب ہے کہ ہم اپنی نشانياں باہر
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کناروں ميں بھی دکھائيں گے اور خود انسان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی۔ چنانچہ آسمان و
زمين کے کناروں ميں بھی قدرت کی بﮍی بﮍی نشانياں ہيں مثال سورج ،چاند ،ستارے ،رات اور
دن ،ہوا اور بارش ،گرج چمک ،بجلی ،کﮍک ،نباتات وجمادات ،اشجار ،پہاڑ اور انہار و بحار
وغيره۔ اور آيات انفس سے انسان کا وجود ،جن اخالط ومواد اور ہيئتوں پر مرکب ہے وه مراد
ہيں۔ جن کی تفصيالت طب وحکمت کا دلچسپ موضوع ہے۔ بعض کہتے ہيں ،آفاق سے مراد
شرق وغرب کے وه دور دراز کے عالقے ہيں۔ جن کی فتح کو ﷲ نے مسلمانوں کے ليے آسان
فرما ديا اور انفس سے مراد خود عرب کی سرزمين پر مسلمانوں کی پيش قدمی ہے جيسے
جنگ بدر اور فتح مکہ وغيره فتوحات ميں مسلمانوں کو عزت وسرفرازی عطا کی گئی استفہام
اقراری ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کے اقوال و افعال کے ديکھنے کے لئے کافی ہے ،اور وہی
اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن ﷲ کا کالم ہے جو اس کے سچے رسول حضرت محمد
پر نازل ہوا۔
َا َﻻ ٓ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ِ ْﰲ ِﻣ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ِﻟ ّ َﻘﺎۗ ِء َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ َا َﻻ ٓ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﺑ ُ ِّ

ﳾ ٍء ُّﻣ ِﺤ ْﻴــﻂٌ ۧ 54
ِﲁ َ ْ
يقين جانو! کہ يہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک ميں ہيں ) (١ياد رکھو کہ ﷲ ٰ
تعالی
ہرچيز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ )(٢
٥٤۔ ١اس لئے اس کی بابت غورو فکر نہيں کرتے ،نہ اس کے لئے عمل کرتے ہيں اور نہ اس
دن کا کوئی خوف ان کے دلوں ميں ہے۔
٥٤۔٢بنابريں اس کے ليے قيامت کا وقوع قطعا مشکل امر نہيں کيونکہ تمام مخلوقات پر اس کا
غلبہ وتصرف ہے وه اس ميں جس طرح چاہے تصرف کرے کرتا ہے کرسکتا ہے اور کرے گا
کوئی اس کو روکنے واال نہيں ہے۔

سورة الشورى
)سورة الشورى ۔ سوره نمبر  ٤٢۔ تعداد آيات (٥٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
Ǻۚ

ٰﺣـ ۗﻢ
حم
ۗ
ﻋۗ ۗﺴﻖ Ą
عسق
يح ِاﻟَ ْﻴ َﻚ َوا َِﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ǽ
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ْﻮ ِ ْ ٓ
كل ۙ ٰ ّ ُ
اسی طرح تيری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وحی بھيجتا رہا ) (١ﷲ ٰ
تعالی جو زبردست
ہے اور حکمت واال ہے

Page 1104 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٣۔ ١يعنی جس طرح يہ قرآن تيری طرف نازل کيا گيا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے انبياء پر
آسمانی کتابيں نازل کی گئيں وحی ﷲ کا کالم ہے جو فرشتے کے ذريعے سے ﷲ ٰ
تعالی اپنے
پيغمبروں کے پاس بھيجتا رہا ہے ايک صحابی نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے وحی کی
کيفيت پوچھی تو آپ نے فرمايا کہ کبھی تو يہ ميرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے اور يہ
مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے ،جب يہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے ياد ہوچکی ہوتی ہے اور
کبھی فرشتہ انسانی شکل ميں آتا ہے اور مجھ سے کالم کرتا ہے اور وه جو کہتا ہے ميں ياد کر
ليتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہيں ،ميں نے سخت سردی ميں مشاہده کيا کہ جب وحی کی
کيفيت ختم ہوتی تو آپ پسينے ميں شرابور ہوتے اور آپ کی پيشانی سے پسينے کے قطرے گر
رہے ہوتے۔ )صحيح بخاری(
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِ ُّﲇ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ Ć
َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آسمانوں کی )تمام( چيزيں اور جو کچھ زمين ميں ہے سب اسی کا ہے وه برتر اور عظيم الشان
ہے۔
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ Ĉ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ُت ﻳ َ َﺘ َﻔ َّﻄ ْﺮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْﻮ ِﻗﻬ َِّﻦ َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َوﻳ َ ْﺴـﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو َن ِﻟ َﻤ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن ٰ ّ َ
ﺗَ َﲀ ُد َّ
ِٕ
قريب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پﮍيں ) (١اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعريف کے ساتھ
بيان کر رہے ہيں اور زمين والوں کے لئے استغفار کر رہے ہيں ) (٢خوب سمجھ رکھو کہ ﷲ
ٰ
تعالی ہی معاف فرمانے واال ہے )(٣
٥۔ ١ﷲ کی عظمت و جالل کی وجہ سے۔
ش َو َم ْن َحوْ لَهٗ يُ َسبﱢحُوْ نَ بِ َح ْم ِد َربﱢ ِھ ْم َوي ُْؤ ِمنُوْ نَ بِ ٖه
٥۔ ٢يہ مضمون سوره مومن کی )اَلﱠ ِذ ْينَ يَحْ ِملُوْ نَ ْال َعرْ َ
ك َوقِ ِھ ْم
َويَ ْستَ ْغفِرُوْ نَ لِلﱠ ِذ ْينَ ٰا َمنُوْ ا ۚ◌ َربﱠنَا َو ِسعْتَ ُك ﱠل َش ْي ٍء رﱠحْ َمةً ﱠو ِع ْل ًما فَا ْغفِرْ لِلﱠ ِذ ْينَ تَابُوْ ا َواتﱠبَعُوْ ا َسبِ ْيلَ َ
ــحي ِْم( 40۔غافر (7:ميں بھی بيان ہوا ہے۔
َع َذ َ
اب ْال َج ِ
٥۔ ٣اپنے دوستوں اور اہل اطاعت کے لئے يا تمام ہی بندوں کے لئے ،کيونکہ کفار اور
نافرمانوں کی فوراً گرفت نہ کرنا بلکہ انہيں ايک وقت معين تک مہلت دينا ،يہ بھی اس کی
رحمت و مغفرت ہی کی قسم سے ہے۔
ﻆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ڮ َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑ َِﻮ ِﻛ ْﻴﻞٍ Č
اهلل َﺣ ِﻔ ْﻴــ ٌ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا ليا ہے ﷲ ٰ
تعالی ان پر نگران ) (١ہے
اور آپ ان کے ذمہ دار نہيں ہيں )(٢
٦۔ ١يعنی ان کے عملوں کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ اس پر ان کو جزا دے۔
٦۔ ٢يعنی آپ اس بات کے مکلف نہيں ہيں کہ ان کو ہدايت کے راستے پر لگا ديں يا ان کے
گناہوں پر ان کا مؤاخذه فرمائيں ،بلکہ يہ کام ہمارے ہيں ،آپ کا مصرف پيغام )پہنچا دينا( ہے۔
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ Ċ
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ُﻗ ْﺮٰاانً َﻋ َﺮِﺑ ًّﻴﺎ ِﻟ ّ ُﺘ ْﻨ ِﺬ َر ُا َّم اﻟْ ُﻘ ٰﺮى َو َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻬَﺎ َوﺗُ ْﻨ ِﺬ َر ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﺠ ْﻤﻊ ِ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِﰲ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َوﻓَ ِﺮﻳْﻖٌ ِﰲ َّ
اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے ) (١تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس
کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر ديں اور جمع ہونے کے دن ) (٢جس کے آنے ميں کوئی
شک نہيں ڈرا ديں۔ ايک گروه جنت ميں ہوگا اور ايک گروه جہنم ميں ہوگا۔
٧۔ ١يعنی جس طرح ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان ميں بھيجا ،اسی طرح ہم نے آپ پر
عربی زبان ميں قرآن نازل کيا ہے ،کيونکہ آپ کی قوم يہی زبان بولتی اور سمجھتی ہے۔
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٧۔ ٢قيامت والے دن کو جمع ہونے واال دن اس لئے کہا کہ اس ميں اگلے پچھلے تمام انسان جمع
ہونگيں عالوه ازيں ظالم مظلوم اور مومن و کافر سب جمع ہونگے اور اپنے اپنے اعمال کے
مطابق جزا و سزا سے بہره ور ہونگے۔
اهلل ﻟَ َﺠ َﻌﻠَﻬ ُْﻢ ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة َّو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳُّﺪْ ِﺧ ُﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ٍﲑ Ď
َوﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہتا تو ان سب کو ايک ہی امت کا بنا ديتا ) (١ليکن جسے چاہتا اپنی رحمت ميں
داخل کر ليتا ہے اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہيں۔
٨۔ ١اس صورت ميں قيامت والے دن صرف ايک ہی گروه ہوتا يعنی اہل ايمان اور اہل جنت کا
ليکن ﷲ کی حکمت و مشيت نے اس جبر کو پسند نہيں کيا بلکہ انسانوں کو آزمانے کے لئے اس
نے انسانوں کو اراده و اختيار کی آزادی دی ،جس نے آزادی کا صحيح استعمال کيا ،وه ﷲ کی
رحمت کا مستحق ہوگيا ،اور جس نے اس کا غلط استعمال کيا ،اس نے ظلم کا ارتکاب کيا کہ ﷲ
کی دی ہوئی آزادی اور اختيار کو ﷲ ہی کی نافرمانی ميں استعمال کيا۔ چنانچہ ايسے ظالموں کا
قيامت والے دن کوئی مددگار نہيں ہوگا۔
ﺎهلل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻮ ِ ُّﱄ َوﻫ َُﻮ ﻳُـ ْﺤ ِﻲ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۡ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ۧ Ḍ

َا ِم َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ َء ۚ ﻓَ ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
تعالی کے سوا اور کارساز بنا لئے ہيں )حقيقتا ً تو( ﷲ ٰ
کيا ان لوگوں نے ﷲ ٰ
تعالی ہی کارساز ہے
وہی مردوں کو زنده کرے گا اور وہی ہرچيز کا قادر ہے )(١
٩۔ ١جب يہ بات ہے تو پھر ﷲ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو ولی اور کار ساز مانا جائے
نہ کہ ان کو جن کے پاس کوئی اختيار نہيں ہے اور جو سننے اور جواب دينے کی طاقت
رکھتے ہيں ،نہ نفع نقصان پہنچانے کی صالحيت۔
ﳾ ٍء ﻓَ ُﺤ ْﳬُ ٗ ٓﻪ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل َر ِ ّ ْﰊ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇ ُﺖ ڰ َو ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُا ِﻧﻴ ُْﺐ 10
اهلل ۭ ٰذ ِﻟ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
َو َﻣﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ ْﻔ ُ ْﱲ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َ ْ
اور جس جس چيز ميں تمہارا اختالف ہو اس کا فيصلہ ﷲ ٰ
تعالی کی طرف ہے ) (١يہی ﷲ ميرا
رب ہے جس پر ميں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف ميں جھکتا ہوں۔
١٠١۔ ١اس اختالف سے مراد دين کا اختالف ہے جس طرح يہوديت ،عيسائيت اور اسالم وغيره
ٰ
دعوی کرتا ہے اس کا دين سچا ہے اور حق
ميں آپس ميں اختالف ہيں اور ہر مذہب کا پيروکار
کا راستہ پہنچاننے کے لئے ﷲ ٰ
ٰ
تعالی کا قرآن موجود ہے۔ ليکن دنيا ميں لوگ اس کالم الہی کو
اپنا اور ثالث ماننے کے لئے تيار نہيں۔ باآلخر پھر قيامت کا دن ہی ره جاتا ہے جس ميں ﷲ
ت ٰ
عالی ان اختالفات کا فيصلہ فرمائے گا اور سچوں کو جنت ميں اور دوسروں کو جہنم ميں داخل
فرمائے گا۔
اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﺒ ِﺼ ْ ُﲑ  11
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻧ ْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ َا ْز َوا ًﺟﺎ َّو ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم َا ْز َوا ًﺟﺎ ۚ ﻳ َ ْﺬ َر ُؤ ُ ْﰼ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻟَﻴ َْﺲ َ ِﳈﺜ ِ ْٖهل َ ْ
ﳾ ٌء ۚ َوﻫ َُﻮ َّ
ﻓَﺎ ِﻃ ُﺮ َّ
وه آسمانوں اور زمين کا پيدا کرنے واال ہے اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنا
ديئے ہيں ) (١اور چوپايوں کے جوڑے بنائے ہيں تمہيں وه اس ميں پھيال رہا ہے اس جيسی
کوئی چيز نہيں ) (٢وه سننے واال اور ديکھنے واال ہے۔
١١۔ ١يعنی يہ اس کا احسان ہے کہ تمہاری جنس سے ہی اس نے تمہارے جوڑے بنائے ورنہ
اگر تمہاری بيوياں انسانوں کی بجائے کسی اور مخلوق سے بنائی جاتيں تو تمہيں يہ سکون
حاصل نہ ہوتا جو اپنی ہم جنس اور ہم شکل بيوی سے ملتا ہے۔
١١۔ ٢نہ ذات ميں نہ صفات ميں ،پس وه اپنی نظير آپ ہی ہے ،واحد اور بےنياز۔
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ﻂ ّ ِاﻟﺮ ْز َق ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳ َ ْﻘ ِﺪ ُر ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﺑ ُ ِّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ ﻳَﺒ ُْﺴ ُ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
12
ِﲁ َ ْ
َ ٗهل َﻣ َﻘﺎ ِﻟ ْﻴﺪُ َّ
آسمانوں اور زمين کی کنجياں اسی کی ہيں جس کی چاہے روزی کشاده کردے اور تنگ کردے،
يقينا ً وه ہرچيز کو جاننے واال ہے۔
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َﻣﺎ
ﴍ َع ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َﻣﺎ َو ٰ ّﴅ ِﺑ ٖﻪ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ َّو َّ ِاذل ْ ٓي َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َو َﻣﺎ َو َّﺻ ْﻴﻨَﺎ ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو ُﻣ ْﻮ ٰﳻ َو ِﻋﻴ ٰ ْٓﴗ َا ْن َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا ّ ِادل ْﻳ َﻦ َو َﻻ ﺗَ َﺘ َﻔ َّﺮﻗُ ْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َﻛ ُ َﱪ ﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
ََ
ۗ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﱒ اﻟ ْﻴﻪ ۭ َا ٰ ّ ُهلل َ ْﳚ َﺘ ِ ْ ٓﱯ اﻟ ْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ُء َوﳞَ ْﺪ ْ ٓي اﻟ ْﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳُّﻨﻴ ُْﺐ 13
ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے وہی دين مقرر کر ديا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح )عليہ
السالم( کو حکم ديا تھا اور جو )بذريعہ وحی( ہم نے تيری طرف بھيج دی ہے ،اور جس کا
عيسی )عليہم السالم( کو ديا تھا کہ اس دين کو قائم
موسی اور
تاکيدی حکم ہم نے ابراہيم اور
ٰ
ٰ
رکھنا اور اس ميں پھوٹ نہ ) (١ڈالنا جس چيز کی طرف آپ انہيں بال رہے ہيں وه تو )ان(
مشرکين پر گراں گزرتی ہے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہتا ہے اپنا برگزيده بناتا ) (٣ہے اور جو
بھی اس کی طرف رجوع کرے وه اس کی صحيح راہنمائی کرتا ہے )(٤۔
١٣۔ ١صرف ايک ﷲ کی عبادت اور اس کی اطاعت )يا اس کے رسول کی اطاعت جو دراصل
ﷲ ہی کی اطاعت ہے( ،اس کی عبادت و اطاعت سے گريزاں ان ميں دوسروں کو شريک کرنا،
انتشار انگيزی ،جس سے ' پھوٹ ڈالنا ' کہہ کر منع کيا گيا ہے۔
١٣۔ ٢اور وہی توحيد اور ﷲ و رسول کی اطاعت ہے۔
١٣۔ ٣يعنی جس کی ہدايت کا مستحق سمجھتا ہے ،اسے ہدايت کے لئے چن ليتا ہے
١٣۔ ٤يعنی اپنے دين اپنانے کی اور عبادت کو ﷲ کے لئے خالص کرنے کی توفيق اس شخص
کو عطا کر ديتا ہے جو اس کی اطاعت و عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے۔
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ َوا َِّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْو ِرﺛُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ
َو َﻣﺎ ﺗَ َﻔ َّﺮﻗُ ْﻮٓا ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲅ ﺑ َ ْﻐ ًﻴﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ َ ِﳇ َﻤ ٌﺔ َﺳـ َﺒ َﻘ ْﺖ ِﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ َﻚ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻲ ﻟ َّ ُﻘ ِ َ
ﺷَ ٍ ّﻚ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ُﻣ ِﺮﻳْ ٍﺐ 14
ان لوگوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی اختالف کيا اور وه بھی باہمی ضد بحث سے اور
اگر آپ کے رب کی بات ايک وقت تک کے لئے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی ہوتی تو يقينا ً ان
کا فيصلہ ہو چکا ہوتا ) (١اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وه بھی اس کی طرف
سے الجھن والے شک ميں پﮍے ہوئے ہيں۔
ً
١٤۔ ١يعنی اگر ان کی بابت عقوبيت ميں تاخير کا فيصلہ پہلے سے نہ ہوتا تو فورا عذاب بھيج
کر ان کو ہالک کر ديا جاتا۔
اهلل ِﻣ ْﻦ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ۚ َو ُا ِﻣ ْﺮ ُت ِ َﻻ ْﻋ ِﺪ َل ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ َا ٰ ّ ُهلل َرﺑُّﻨَﺎ َو َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ۭ ﻟَﻨَﺎ ٓ َا ْ َﲻﺎﻟُﻨَﺎ َوﻟَ ُ ْﲂ َا ْ َﲻﺎﻟُ ُ ْﲂ َۭﻻ
ﻓَ ِ ٰذل ِ َكل ﻓَﺎ ْد ُع ۚ َوا ْﺳـ َﺘ ِﻘ ْﻢ َ َامك ٓ ُا ِﻣ ْﺮ َت ۚ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ ۭ َوﻗُ ْﻞ ٰا َﻣﻨْ ُﺖ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ

ُﺣ َّﺠ َﺔ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ َا ٰ ّ ُهلل َ ْﳚ َﻤ ُﻊ ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ ۚ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ۭ 15
پس آپ لوگوں کو اسی طرف بالتے رہيں اور جو کچھ آپ سے کہا گيا ہے اس پر مضبوطی
سے جم جائيں ) (١اور ان کی خواہشوں پر نہ چليں اور کہہ ديں کہ ﷲ ٰ
تعالی نے جتنی کتابيں
نازل فرمائی ہيں ميرا ان پر ايمان ہے اور مجھے حکم ديا گيا ہے کہ تم ميں انصاف کرتا رہوں
ہمارا اور تم سب کا پروردگار ﷲ ہی ہے ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے
لئے ہيں ہم تم ميں کوئی کٹ حجتی نہيں ﷲ ٰ
تعالی ہم )سب( کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف
لوٹنا ہے۔
١٥۔ ١يعنی اس تفرق اور شک کی وجہ سے ،جس کا ذکر پہلے ہوا ،آپ ان کو توحيد کی دعوت
ديں اور اس پر جمے رہيں۔

Page 1107 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳛَﺎۗ ُّﺟ ْﻮ َن ِﰲ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ا ْﺳـ ُﺘﺠِ ْﻴ َﺐ َ ٗهل ُﺣ َّﺠـﳤُ ُ ْﻢ دَا ِﺣﻀَ ٌﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َوﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻏَﻀَ ٌﺐ َّوﻟَﻬُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ 16
اور جو لوگ ﷲ ٰ
تعالی کی باتوں ميں جھگﮍا ڈالتے ہيں اس کے بعد کہ )مخلوق( انہيں مان چکی
) (١ان کی خواه مخواه کی حجت ﷲ کے نزديک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے
لئے سخت عذاب ہے۔
١٦۔ ١يعنی يہ مشرکين مسلمانوں سے لﮍتے جھگﮍتے ہيں ،جنہوں نے ﷲ اور رسول کی بات
ٰ
انصاری ہيں جو مسلمانوں سے
مان لی ،تاکہ انہيں پھر راه ہدايت سے ہٹا ديں۔ يا مراد يہود
جھگﮍتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا دين تمہارے دين سے بہتر ہے اور ہمارا نبی بھی
تمہارے نبی سے پہلے ہوا ہے ،اس لئے ہم تم سے بہتر ہيں۔
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ 17
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َواﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان ۭ َو َﻣﺎ ﻳُﺪْ ِرﻳْ َﻚ ﻟ َ َﻌ َّﻞ َّ
ﷲ ٰ
تعالی نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی )اتاری ہے( ) (١آپ کو کيا
خبر شايد قيامت قريب ہی ہو۔
َاب سے مراد جنس ہے يعنی تمام پيغمبروں پر جتنی کتابيں نازل ہوئيں ،وه سب حق
١٧۔ْ ١ال ِکت َ
اور سچی تھيں يا بطور خاص قرآن مجيد مراد ہے اور اس کی صداقت کو واضح کيا جا رہا ہے۔
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠ ٍﻞ ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ 18
ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ُﻞ ﲠِ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ﲠِ َﺎ ۚ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻣ ْﺸ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ِﻣﳯْ َﺎ ۙ َوﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َاﳖَّ َﺎ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﻤ ُﺎر ْو َن ِﰲ َّ
اس کی جلدی انہيں پﮍی ہے جو اسے نہيں مانتے ) (١اور جو اس پر يقين رکھتے ہيں وه تو اس
سے ڈر رہے ہيں انہيں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے ياد رکھو جو لوگ قيامت کے معاملہ
ميں لﮍ جھگﮍ رہے ہيں وه دور کی گمراہی ميں پﮍے ہوئے ہيں )(٢
١٨۔ ١يعنی استہزاد کے طور پر يہ سمجھتے ہوئے کہ اس کو آنا ہی کہاں سے ہے؟ اس لئے
کہتے ہيں کہ قيامت جلدی آئے۔
١٨۔ ٢اس لئے کہ وه ان دالئل پر غور و فکر ہی نہيں کرتے جو ايمان النے کے موجب بن
سکتے ہيں حاالنکہ يہ دالئل روز و شب ان کے مشاہدے ميں آتے ہيں۔ ان کی نظروں سے
گزرتے ہيں اور ان کی عقل و فہم ميں آسکتے ہيں۔ اس لئے وه حق سے بہت دور جا پﮍے ہيں۔

َا ٰ ّ ُهلل ﻟ َ ِﻄ ْﻴ ٌﻒ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ ﻳَ ْﺮ ُز ُق َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻘ ِﻮ ُّي اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ ۧ 19
ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں پر بﮍا ہی لطف کرنے واال ہے ،جسے چاہتا ہے کشاده روزی ديتا ہے اور
وه بﮍی طاقت ،بﮍے غلبے واال ہے۔
اور جس کا اراده آخر کی کھيتی کا ہو ہم اسے اس کی کھيتی ميں ترقی ديں گے ) (١اور جو دنيا
کی کھيتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس دنيا ميں سے ہی کچھ دے ديں گے ايسے شخص کا
آخرت ميں کوئی حصہ نہيں۔
َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ َﺣ ْﺮ َث ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻧَ ِﺰ ْد َ ٗهل ِ ْﰲ َﺣ ْﺮِﺛ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ َﺣ ْﺮ َث ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻧ ُْﺆﺗِ ٖﻪ ِﻣﳯْ َﺎ َو َﻣﺎ َ ٗهل ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ِﻣ ْﻦ ﻧ َِّﺼﻴ ٍْﺐ 20
جس کا اراده آخرت کی کھيتی کا ہو ہم اسے اس کی کھيتی ميں ترقی ديں گے ) (٦اور جو دنيا
کی کھيتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس ميں سے ہی کچھ دے ديں گے ) (٧ايسے شخص کا
آخرت ميں کوئی حصہ نہيں )(١
َام ﻟَﻬُﻢ ُ ۗ
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ َوا َِّن ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
ﴍﻋ ُْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ َ ْاي َذ ْۢن ِﺑ ِﻪ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َوﻟَ ْﻮ َﻻ َ ِﳇ َﻤ ُﺔ اﻟْ َﻔ ْﺼﻞِ ﻟَـ ُﻘ ِ َ
ﴍ ٰﻛ ُﺆا َ َ
ْ ْ َ
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کيا ان لوگوں نے ايسے )ﷲ کے( شريک )مقرر کر رکھے( ہيں جنہوں نے ايسے احکام دين
مقرر کر ديئے جو ﷲ کے فرمائے ہوئے نہيں اگر فيصلے کا دن کا وعده نہ ہوتا تو )ابھی ہی(
ان ميں فيصلہ کر ديا جاتا يقينا ً )ان( ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِ ْﰲ َر ْوﺿٰ ِﺖ اﻟْ َﺠـ ٰﻨّ ِﺖ ۚ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْﻔَﻀْ ُﻞ
ﺗَ َﺮى ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ُﻣ ْﺸ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ِﻣ َّﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا َوﻫ َُﻮ َوا ِﻗـ ٌﻊ ﲠِ ِ ْﻢ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
22
ْاﻟ َﻜﺒ ْ ُِﲑ
آپ ديکھيں گے کہ يہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہونگے ) (١جن کے وبال ان پر واقع ہونے
والے ہيں ) (٢اور جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک اعمال کئے وه بہشتوں کے باغات
ميں ہوں گے وه جو خواہش کريں اپنے رب کے پاس موجود پائيں گے يہی ہے بﮍا فضل۔
٢٢۔ ١يعنی قيامت والے دن۔
٢٢۔ ٢حاالنکہ ڈرنا بےفائده ہوگا کيونکہ اپنے کئے کی سزا تو انہيں بہرحال بھگتنی ہوگی۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ۭ ﻗُ ْﻞ َّﻻ ٓ َا ْﺳـَٔ ﻠُ ُ ْﲂ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا ِا َّﻻ اﻟْ َﻤ َﻮ َّد َة ِﰲ اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّـ ْﻘ َ ِﱰ ْف َﺣ َﺴـﻨَ ًﺔ ﻧ َّ ِﺰ ْد َ ٗهل ِﻓﳱْ َﺎ ُﺣ ْﺴـﻨًﺎ ۭ ِا َّن
ﴩ ّٰ ُ
اهلل ِﻋ َﺒﺎ َد ُﻩ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ٰذ ِ َكل َّ ِاذل ْي ﻳُﺒَ ِ ّ ُ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٌر 23
ّٰ َ
يہی وه ہے جس کی بشارت ﷲ ٰ
تعالی اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ايمان الئے اور )سنت کے
مطابق( نيک عمل کئے تو کہہ ديجئے! کہ ميں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہيں چاہتا مگر محبت
رشتہ داری کی جو شخص کوئی نيکی کرے ہم اس کے لئے اس کی نيکی ميں اور نيکی بﮍھا
ديں گے ) (١بيشک ﷲ ٰ
تعالی بہت بخشنے واال )اور( بہت قدردان ہے )(٢۔
٢٣۔ ١يعنی اجر و ثواب ميں اضافہ کريں گے يا نيکی کے بعد اس کا بدلہ مزيد نيکی کی توفيق
کی صورت ميں ديں گے جس طرح بدی کا بدلہ مذيد بديوں کا ارتکاب ہے۔
٢٣۔ ٢اس لئے وه پرده پوشی فرماتا اور معاف کر ديتا ہے اور زياده سے زياده اجر ديتا ہے۔
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن اﻓْ َﱰٰى ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اﻟﺼﺪُ ْو ِر 24
اهلل َ ْﳜ ِ ْﱲ ﻋَ ٰﲇ ﻗَﻠْﺒ َِﻚ ۭ َوﻳ َ ْﻤ ُــﺢ ٰ ّ ُ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻳ َّﺸَ ِﺎ ٰ ّ ُ
اهلل اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ َو ُ ِﳛ ُّﻖ اﻟْ َﺤ َّﻖ ﺑ َ ِِﳫ ٰﻤ ِﺘ ٖﻪ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
کيا يہ کہتے ہيں کہ )پيغمبر نے( ﷲ پر جھوٹ باندھا ہے ،اگر ﷲ چاہے تو آپ کے دل پر مہر
لگا دے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا ديتا ہے ) (٢اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔
وه سينے کی باتوں کو جاننے واال ہے۔
٢٤۔ ١يعنی اس الزام ميں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا ديتے ،جس سے وہی
محو ہو جاتا جس کے گھﮍنے کا انتساب آپ کی طرف کيا جاتا ہے ،مطلب يہ ہے کہ ہم آپ کو
اس کی سخت ترين سزا ديتے۔
ٰ
ٰ
٢٤۔ ٢يہ قرآن بھی اگر باطل ہوتا )جيسا کہ مکذبين کا دعوی ہے( تو يقينا ﷲ تعالی اس کو بھی
مٹا ڈالتا ،جيسا کہ اس کی عادت ہے۔
اﻟﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن ۙ 25

َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﻘ َﺒﻞُ اﻟﺘَّ ْﻮﺑ َ َﺔ َﻋ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ َوﻳ َ ْﻌ ُﻔ ْﻮا َﻋ ِﻦ َّ
وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے ) (١اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو
کچھ تم کر رہے ہو )سب( جانتا ہے۔
٢٥۔ ١توبہ کا مطلب ہے ،معصيت پر ندامت کا اظہار اور آئنده اس کو نہ کرنے کا عزم محض
زبان سے توبہ توبہ کر لينا يا اس گناه اور معصيت کے کام کو تو نہ چھوڑنا اور توبہ کا اظہار
کئے جانا ،توبہ نہيں ہے۔ يہ استہزاء اور مذاق ہے۔ تاہم خالص اور سچی توبہ ﷲ ٰ
تعالی يقينا قبول
فرماتا ہے۔
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اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َوﻳَ ِﺰﻳْﺪُ ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل ۭ َو ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ 26
َوﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ايمان والوں اور نيکوکار لوگوں کی سنتا ہے ) (١اور انہيں اپنے فضل سے اور بﮍھا کر ديتا ہے
اور کفار کے لئے سخت عذاب ہے۔
٢٦۔ ١يعنی ان کی دعائيں سنتا ہے اور ان کی خواہشيں اور آرزوئيں پوری فرماتا ہے۔ بشرطيکہ
دعا کے آداب و شرائط کا بھی پورا اہتمام کيا گيا ہو ،اور حديث ميں آتا ہے ' ﷲ اپنے بندے کی
توبہ سے اس شخص سے زياده خوش ہوتا ہے جس کی سواری مع کھانے پينے کے سامان کے،
صحرا ،بيابان ميں گم ہو جائے اور وه نا اميد ہو کر کسی درخت کے نيچے ليٹ جائے کہ اچانک
اسے اپنی سواری مل جائے اور فرط مسرت ميں اس کے منہ سے نکل جائے ،اے ﷲ! تو ميرا
بنده اور ميں تيرا رب يعنی شدت فرحت ميں غلطی کر جائے )صحيح مسلم(
27
اهلل ّاﻟﺮِزْ َق ِﻟ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ ﻟَ َﺒﻐ َْﻮا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳ ُّ َ ِّﲋ ُل ِﺑ َﻘﺪَ ٍر َّﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِدﻩٖ َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ
َوﻟ َ ْﻮ ﺑ ََﺴﻂَ ٰ ّ ُ
اگر ﷲ ٰ
تعالی اپنے )سب( بندوں کی روزی فراخ کر ديتا تو وه زمين ميں فساد ) (١برپا کر ديتے
ليکن وه اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا نازل فرماتا ہے ،وه اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے
اور خوب ديکھنے واال ہے۔
٢٧۔ ١يعنی ﷲ ہر شخص کی حاجت و ضرورت سے زياده يکساں طور پر وسائل رزق عطا
فرما ديتا تو اس کا نتيجہ يہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا ،ہر شخص شرو فساد
اور دشمنی ميں ايک سے بﮍھ کر ايک ہوتا ،جس سے زمين فساد سے بھر جاتی۔
ﴩ َر ْ َﲪﺘَ ٗﻪ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻮ ِ ُّﱄ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴﺪُ 28
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ َ ِّﲋ ُل اﻟْ َﻐ ْﻴ َﺚ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﻗَﻨَ ُﻄ ْﻮا َوﻳَﻨ ْ ُ ُ
اور وہی ہے جو لوگوں کے نا اميد ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھيال ديتا
ہے وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا )(١
٢٨۔ ١کار ساز ہے ،اپنے نيک بندوں کی چاره سازی فرماتا ہے ،انہيں منافع سے نوازتا ہے اور
شرور اور مہلکات سے ان کی حفاطت فرماتا ہے۔ اپنے ان انعامات بےپاياں اور احسنات فراواں
پر قابل حمد و ثنا ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑ َ َّﺚ ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ۭ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ َ ْﲨ ِﻌﻬ ِْﻢ ِا َذا ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ۧ 29

َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ َﺧﻠْ ُﻖ َّ
اور اس کی نشانيوں ميں سے آسمانوں اور زمين کی پيدائش ہے اور ان ميں جانداروں کا پھيالنا
وه اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہيں جمع کر دے )(١
٢٩۔ ١يعنی روئے زمين پر پھيلے ہوئے ،جن و انس تمام جاندار حيوانات شامل ہيں ان سب کو
ﷲ ٰ
تعالی قيامت والے دن ايک ہی ميدان ميں جمع فرما دے گا۔

َو َﻣﺎ ٓ َا َﺻﺎﺑَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٍﺔ ﻓَ ِﺒ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َاﻳْ ِﺪ ْﻳ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻌ ُﻔ ْﻮا َﻋ ْﻦ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ۭ 30
تمہيں جو کچھ مصيبتيں پہنچتی ہيں وه تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے ،اور وه تو
بہت سی باتوں سے درگزر فرما ديتا ہے )(١
٣٠۔ ١بعض گناہوں کا کفاره تو وه مصائب بن جاتے ہيں ،جو تمہيں گناہوں کی پاداش ميں
پہنچتے ہيں اور کچھ گناه وه ہيں جو ﷲ ٰ
تعالی يوں ہی معاف فرما ديتا ہے اور ﷲ کی ذات بﮍی
کريم ہے ،معاف کرنے کے بعد آخرت ميں اس پر مؤاخذه نہيں فرمائے گا۔
َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ِﺰْﻳ َﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ښ َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ٍﲑ
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اور تم ہميں زمين ميں عاجز کرنے والے نہيں ہو ) (١تمہارے لئے سوائے ﷲ ٰ
تعالی کے نہ
کوئی کارساز نہ مدد گار۔
٣١۔ ١يعنی تم بھاگ کر کسی ايسی جگہ نہيں جاسکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت ميں نہ آسکو يا
جو مصيبت ہم تم پر نازل کرنا چاہيں ،اس سے تم بچ جاؤ۔

َو ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘ ِﻪ اﻟْ َﺠ َﻮ ِار ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َﰷ ْ َﻻ ْﻋ َﻼ ِم ۭ 32
اور دريا ميں چلنے والی پہاڑوں جيسی کشتياں اس کی نشانيوں ميں سے ہيں )(١
٣٢۔ ١سمندروں ميں پہاڑوں جيسی کشتياں اور جہاز اس کے حکم سے چلتے ہيں ،ورنہ اگر وه
حکم دے تو سمندروں ميں ہی کھﮍے رہيں۔
ِا ْن ﻳ َّﺸَ ْﺎ ﻳ ُْﺴ ِﻜ ِﻦ ّ ِاﻟﺮﻳْ َﺢ ﻓَﻴَ ْﻈﻠَﻠْ َﻦ َر َوا ِﻛﺪَ ﻋَ ٰﲇ َﻇﻬْ ِﺮﻩٖ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّ ُ ِّ

ﲁ َﺻ َّﺒ ٍﺎر ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٍر ۙ 33
اگر وه چاہے تو ہوا بند کر دے اور يہ کشتياں سمندروں پر رکی ره جائيں۔ يقينا ً اس ميں ہر صبر
کرنے والے شکر گزار کے لئے نشانياں ہيں۔

َا ْو ﻳُ ْﻮ ِﺑ ْﻘﻬ َُّﻦ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا َوﻳ َ ْﻌ ُﻒ َﻋ ْﻦ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ۡ 34
يا انہيں ان کے کرتوتوں کے باعث تباه کر دے ) (١وه تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمايا
کرتا ہے )(٢۔
٣٤۔ ١يعنی سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں ميں طغيانی آجائے اور يہ ان ميں ڈوب
جائيں۔
٣٤۔ ٢ورنہ سمندر ميں سفر کرنے واال کوئی بھی سالمتی کے ساتھ واپس نہ آسکے۔
َّوﻳ َ ْﻌ َ َﲅ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُﳚَﺎ ِدﻟُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ۭ َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ ِﺤ ْﻴ ٍﺺ 35
اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانيوں ميں جھگﮍتے ہيں ) (١وه معلوم کرليں کہ ان کے لئے کوئی
چھٹکاره نہيں )(١
٣٥۔ ١يعنی ﷲ کے عذاب سے وه کہيں بھاگ کر چھٹکارا حاصل نہيں کر سکتے۔
ﳾ ٍء ﻓَ َﻤ َﺘﺎ ُع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ َو َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ

اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َاﺑْ ٰﻘﻰ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻋَ ٰﲇ َر ِ ّﲠ ِْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻮ َّ ُﳇ ْﻮ َن ۚ 36
ﻓَ َﻤﺎ ٓ ُا ْو ِﺗﻴ ُ ْْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
تو تمہيں جو کچھ ديا گيا وه زندگانی دنيا کا کچھ يونہی سا اسباب ہے ) (١اور ﷲ کے پاس جو
ہے وه اس سے بدرجہ بہتر ) (٢اور پائيدار ہے ،وه ان کے لئے ہے جو ايمان الئے اور صرف
اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہيں۔
٣٦۔ ١يعنی معمولی اور حقير ہے ،چاہے قارون کا خزانہ ہی کيوں نہ ہو ،اس لئے اس سے
دھوکے ميں مبتال نہ ہونا کہ يہ عارضی اور فانی ہے۔
٣٦۔ ٢يعنی نيکيوں کا جو اجر و ثواب ﷲ کے ہاں ملے گا وه متاع دنيا سے کہيں بہتر بھی ہے
اور پائيدار بھی ،کيونکہ اس کو زوال اور فنا نہيں ،مطلب ہے دنيا کو آخرت پر ترجيح مت دو،
ايسا کرو گے تو پچھتاؤ گے۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْﳚ َﺘ ِﻨ ُﺒ ْﻮ َن ﻛَ ٰﺒ ۗ َ ْ ِاﻻ ْ ِﰒ َواﻟْـ َﻔ َﻮا ِﺣ َﺶ َوِا َذا َﻣﺎ ﻏَ ِﻀ ُﺒ ْﻮا ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو َن ۚ 37
ِٕ
اور کبيره گناہوں سے اور بےحيائيوں سے بچتے ہيں اور غصے کے وقت )بھی( معاف کر
ديتے ہيں )(١
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٣٧۔ ١يعنی لوگوں سے عفو و درگزر کرنا ان کے مزاج و طبيعت کا حصہ ہے نہ کہ انتقام اور
بدلہ لينا جس طرح نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے بارے ميں آتا ہے ' نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے
اپنی ذات کے لئے کبھی بدلہ نہيں ليا ،ہاں ﷲ ٰ
تعالی کی حرمتوں کا توڑا جانا آپ کے لئے ناقابل
برداشت تھا۔

اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة ۠ َو َا ْﻣ ُﺮ ُ ْﱒ ُﺷ ْﻮ ٰرى ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۠ َو ِﻣ َّﻤﺎ َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ﻳُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ۚ 38
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺳـ َﺘ َﺠﺎﺑُ ْﻮا ِﻟ َﺮ ِ ّﲠ ِْﻢ َو َاﻗَﺎ ُﻣﻮا َّ
اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہيں ) (١اور نماز کی پابندی کرتے ہيں ) (٢اور ان کا
)ہر( کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور جو ہم نے انہيں دے رکھا ہے اس ميں سے )ہمارے
نام پر( ديتے ہيں۔
٣٨۔ ١يعنی اس کے حکم کی اطاعت ،اس کے رسول کا اتباع اور اسکے حکم کو نہ ماننے سے
پرہيز کرتے ہيں
٣٨۔ ٢نماز کی پابندی اور اقامت کا بطور خاص ذکر کيا کہ عبادت ميں اس کی اہميت سب سے
زياده ہے۔
ﴫ ْو َن 39
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ٓ َا َﺻﺎﲠَ ُ ُﻢ اﻟْ َﺒﻐ ُْﻲ ُ ْﱒ ﻳَﻨْﺘَ ِ ُ
اور جب ان پر ظلم )و زيادتی( ہو تو وه صرف بدلہ لے ليتے ہيں۔
َو َﺟ ٰ ۗﺰ ُؤا َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٍﺔ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٌﺔ ِ ّﻣﺜْﻠُﻬَﺎ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋ َﻔﺎ َو َا ْﺻﻠَ َﺢ ﻓَ َﺎ ْﺟ ُﺮ ٗﻩ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 40
اور برائی کا بدلہ اسی جيسی برائی ہے ) (١اور جو معاف کردے اور اصالح کر لے اس کا اجر
ﷲ کے ذمے ہے) ،فی الواقع( ﷲ ٰ
تعالی ظالموں سے محبت نہيں کرتا۔
٤٠۔ ١يہ )قصاص)بدلہ لينے( کی اجازت ہے۔ برائی کا بدلہ اگرچہ برائی نہيں ہے ليکن مشکالت
کی وجہ سے اسے بھی برائی ہی کہا گيا ہے۔

ﴫ ﺑ َ ْﻌﺪَ ُﻇﻠْ ِﻤ ٖﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻣﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞٍ ۭ 41
َوﻟ َ َﻤ ِﻦ اﻧْ َﺘ َ َ
ِٕ
اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد )برابر کا( بدلہ لے لے تو ايسے لوگوں پر )الزام( کا
کوئی راستہ نہيں۔
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ ُﻞ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن اﻟﻨَّ َﺎس َوﻳ َ ْﺒﻐ ُْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ 42
ِاﻧ َّ َﻤﺎ َّ
ِٕ
يہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کريں اور زمين ميں ناحق فساد
کرتے پھريں ،يہی لوگ ہيں جن کے لئے دردناک عذاب ہے۔

َوﻟ َ َﻤ ْﻦ َﺻ َ َﱪ َوﻏَ َﻔ َﺮ ِا َّن ٰذ ِ َكل ﻟ َ ِﻤ ْﻦ َﻋ ْﺰ ِم ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ِر ۧ 43
اور جو شخص صبر کرلے اور معاف کر دے يقينا ً يہ بﮍی ہمت کے کاموں ميں سے )ايک کام(
ہے۔
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ َّو ِ ٍ ّﱄ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪﻩٖ ۭ َوﺗَ َﺮى ٰ ّ

ۚ 44
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﻟ َ َّﻤﺎ َر َا ُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻫ َْﻞ ِا ٰﱃ َﻣ َﺮ ٍ ّد ِ ّﻣ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞٍ
َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
اور جسے ﷲ ٰ
تعالی بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چاره ساز نہيں ،اور تو ديکھے گا کہ ظالم
لوگ عذاب کو ديکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کيا واپس جانے کی کوئی راه ہے۔
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َﴪ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ َو َا ْﻫ ِﻠﳱْ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن
َوﺗَ ٰﺮ ُ ْﻢ ﻳُ ْﻌ َﺮﺿُ ْﻮ َن ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﺧ ِٰﺸ ِﻌ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ ُّاذل ِ ّل ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِﻣ ْﻦ َﻃ ْﺮ ٍف َﺧ ِﻔ ّ ٍﻲ ۭ َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َّن اﻟْﺨٰ ِ ِ
ﴪْﻳ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺧ ِ ُ
ّٰ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِ ْﰲ ﻋَ َﺬا ٍب ُّﻣ ِﻘ ْ ٍﲓ 45
اور تو انہيں ديکھے گا کہ وه )جہنم کے( سامنے ال کھﮍے کئے جائيں گے مارے ذلت کے
جھکے جا رہے ہونگے اور کن آنکھوں سے ديکھ رہے ہونگے ،ايمان دار صاف کہيں گے کہ
حقيقی زياں کار وه ہيں جنہوں نے آج قيامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان
ميں ڈال ديا۔ ياد رکھو کہ يقينا ً ظالم لوگ دائمی عذاب ميں ہيں )(١
٤٥۔ ١يعنی دنيا ميں يہ کافر ہميں بيوقوف اور دنياوی خسارے کا حامل سمجھتے تھے ،جب کہ
ہم دنيا ميں صرف آخرت کو ترجيح ديتے تھے اور دنيا کے خساروں کو کوئی اہميت نہيں ديتے
تھے۔ آج ديکھ لو حقيقی خسارے سے کون دو چار ہے۔ وه جنہوں نے دنيا کے عارضی خسارے
کو نظر انداز کيے رکھا اور آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہيں يا وه جنہوں نے دنيا کو ہی سب
کچھ سمجھ رکھا تھا اور آج ايسے عذاب ميں گرفتار ہيں جس سے چھٹکارا ممکن ہی نہيں۔
ﴫ ْوﳖَ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
ۭ 46

اهلل ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞٍ
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻀْ ِﻠﻞِ ٰ ّ ُ
َو َﻣﺎ َﰷ َن ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
ان کے کوئی مددگار نہيں جو ﷲ سے الگ ان کی امداد کر سکيں اور جسے ﷲ گمراه کر دے
اس کے لئے کوئی راستہ نہيں۔
ِا ْﺳـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ِﻟ َﺮﺑّ ُ ِْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ ﻳ َ ْﻮ ٌم َّﻻ َﻣ َﺮ َّد َ ٗهل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣﻠْ َﺠ ٍﺎ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ِﻜ ْ ٍﲑ 47
ِٕ
اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ ﷲ کی جانب سے وه دن آجائے جس کا ہٹ جانا
ناممکن ہے ) ،(١تمہيں اس روز نہ تو کوئی پناه کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے
کی )(٢۔
٤٧۔ ١يعنی جس کو روکنے اور ٹالنے کی کوئی طاقت نہيں رکھے گا۔
٤٧۔ ٢يعنی تمہارے لئے کوئی ايسی جگہ نہيں ہوگی ،کہ جس ميں تم چھپ کر انجان بن جاؤ اور
پہنچانے نہ جاسکو يا نظر ميں نہ آسکو جيسے فرمايا ' اس دن انسان کہے گا ،کہيں بھاگنے کی
جگہ ہے ،ہرگز نہيں ،کوئی راه فرار نہيں ہوگی ،اس دن تيرے رب کے پاس ہی ٹھکانا ہوگا ۔
ﻓَ ِﺎ ْن َاﻋ َْﺮﺿُ ْﻮا ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺣ ِﻔ ْﻴ ًﻈﺎ ۭ ِا ْن ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِا َّﻻ اﻟْ َﺒ ٰﻠـ ُﻎ ۭ َواِانَّ ٓ ِا َذا ٓ َا َذ ْﻗﻨَﺎ ا ْ ِﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣﻨَّﺎ َر ْ َﲪ ًﺔ ﻓَ ِﺮ َح ﲠِ َﺎ ۚ َوا ِْن ﺗ ُِﺼﳢْ ُ ْﻢ َﺳ ِﻴ ّﺌَ ٌﺔ ِﺑ َﻤﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ﻓَ ِﺎ َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن
48
َﻛ ُﻔ ْﻮ ٌر
اگر يہ منہ پھير ليں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہيں بھيجا ،آپ کے ذمہ تو صرف پيغام
پہنچا دينا ہے ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزه چکھاتے ) (١ہيں تو وه اس پر اترا
جاتا ہے ) (٢اور اگر انہيں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصيبت ) (٣پہنچتی ہے تو بيشک
بﮍا ہی ناشکرا ہے۔
٤٨۔ ١يعنی وسائل رزق کی فروانی ،صحت و عافيت ،اوالد کی کثرت ،جاه و منصب وغيره۔
٤٨۔ ٢يعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے ،ورنہ ﷲ کی نعمتوں پر خوش ہونا يا اس کا
اظہار ہونا ،ناپسنديده امر نہيں ،ليکن وه تحديث نعمت اور شکر کے طور پر نہ کہ فخر و ريا اور
تکبر کے طور پر۔
٤٨۔ ٣مال کی کمی ،بيماری ،اوالد سے محرومی وغيره۔
ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َ ْﳜﻠُ ُﻖ َﻣﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ﳞَ َ ُﺐ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِاانَ اثً َّوﳞَ َ ُﺐ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ُّاذل ُﻛ ْﻮ َر ۙ 49
كل َّ
آسمانوں کی اور زمين کی سلطنت ﷲ ٰ
تعالی ہی کے لئے ہے ،وه جو چاہتا ہے پيدا کرتا ہے جس
کو چاہتا ہے بيٹياں ديتا ہے جسے چاہے بيٹے ديتا ہے۔
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َا ْو ﻳُ َﺰ ِّو ُ ُهج ْﻢ ُذ ْﻛ َﺮاانً َّواِانَ اثً ۚ َو َ ْﳚ َﻌ ُﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َﻋـ ِﻘـ ْﻴ ًﻤﺎ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 50
يا انہيں جمع کر ديتا ہے بيٹے بھی اور بيٹياں بھی اور جسے چاہے بانجھ کر ديتا ہے وه بﮍے
علم واال اور کامل قدرت واال ہے۔
يح ِ ِاب ْذ ِﻧ ٖﻪ َﻣﺎ ﻳ َﺸَ ﺎۗ ُء ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِ ٌّﲇ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 51
ﴩ َا ْن ﻳُّ َ ِﳫّ َﻤ ُﻪ ٰ ّ ُ
َو َﻣﺎ َﰷ َن ِﻟﺒَ َ ٍ
اهلل ِا َّﻻ َو ْﺣﻴًﺎ َا ْو ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِٔي ِﺣ َﺠ ٍﺎب َا ْو ﻳُ ْﺮ ِﺳ َﻞ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻓَ ُﻴ ْﻮ ِ َ
ناممکن ہے کہ کسی بندے سے ﷲ ٰ
تعالی کالم کرے مگر وحی کے ذريعے يا پردے کے پيچھے
سے يا کسی فرشتہ کو بھيجے اور وه ﷲ کے حکم سے جو وه چاہے وحی ) (١کرے ،بيشک وه
برتر حکمت واال ہے۔
ٰ
٥١۔ ١اس آيت ميں وحی الہی کی تين صورتيں بيان کی گئی ہيں پہلی يہ کہ دل ميں کسی بات کا
ڈال دينا يا خواب ميں بتال دينا اور يقين کے ساتھ کہ يہ ﷲ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری،
موسی عليہ السالم سے کوه طور پر کيا گيا،
پردے کے پيچھے سے کالم کرنا ،جيسے حضرت
ٰ
تيسری ،فرشتے کے ذريعے اپنی وحی بھيجنا ،جيسے جبرائيل عليہ السالم ﷲ کا پيغام لے کر
آتے اور پيغمبروں کو سناتے رہے۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َا ْو َﺣ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ُر ْو ًﺣﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮانَ ۭ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺗَﺪْ ِر ْي َﻣﺎ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ُﺐ َو َﻻ ْ ِاﻻﻳْ َﻤ ُﺎن َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻧ ُْﻮ ًرا ﳖَّ ْ ِﺪ ْي ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻧَّﺸَ ﺎۗ ُء ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ ۭ َوِاﻧ ََّﻚ ﻟَـﳤَ ْ ِﺪ ْ ٓي ِا ٰﱃ

ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ ۙ 52
ِ َ
اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے (١) ،آپ اس سے پہلے يہ
بھی نہيں جانتے تھے کہ کتاب اور ايمان کيا چيز ہے ) (٢ليکن ہم نے اسے نور بنايا ،اس کے
ذريعے سے اپنے بندوں ميں جس کو چاہتے ہيں ہدايت ديتے ہيں بيشک آپ راه راست کی
رہنمائی کر رہے ہيں۔
٥٢۔ ١روح سے مراد ْقرآن ہے۔ يعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وحی کرتے
رہے ،اسطرح ہم نے آپ پر قرآن کی وحی کی ہے قرآن کو روح اس لئے تعبير کيا ہے کہ قرآن
سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جيسے روح ميں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے۔
٥٢۔ ٢کتاب سے مراد قرآن ہے ،يعنی نبوت پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہيں تھا اور
اسی طرح ايمان کی ان تفصيالت سے بھی بےخبر تھے جو شريعت ميں مطلوب ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َا َﻻ ٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
ﴏ ِاط ٰ ّ ِ

اهلل ﺗ َِﺼ ْ ُﲑ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر ۧ 53
ِ َ
اهلل َّ ِاذل ْي َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
اس ﷲ کی راه ) (١جس کی ملکيت ميں آسمانوں اور زمين کی ہرچيز ہے۔ آگاه رہو سب کام ﷲ
ٰ
تعالی ہی کی طرف لوٹتے ہيں )(٢
٥٣۔ ١يہ صراط مستقيم ،اسالم ہے۔ اس کی اضافت ﷲ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس
راستے کی عظمت و شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راه نجات ہونے کی طرف اشاره
بھی۔
٥٣۔ ٢يعنی قيامت والے دن تمام معامالت کا فيصلہ ﷲ ہی کے ہاتھ ميں ہوگا ،اس ميں سخت
وعيد ہے۔
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سورة الزخرف
)سورة الزخرف ۔ سوره نمبر  ٤٣۔ تعداد آيات (٨٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﺣـ ۗﻢ
حم

Ǻڔ

َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ Ąڒ
قسم ہے اس واضح کتاب کی۔
ِاانَّ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ُﻗ ْﺮ ٰءانً َﻋ َ ِﺮﺑ ًّﻴﺎ ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن ۚ Ǽ

ہم نے اسکو عربی زبان کا قرآن بنايا ہے کہ تم سمجھ لو )(١
٣۔ ١جو دنيا کی فصيح ترين زبان ہے ،دوسرے ،اس کے اولين مخاطب بھی عرب تھے ،انہی
کی زبان ميں قرآن اتارا تاکہ وه سمجھنا چاہيں تو آسانی سے سمجھ سکيں۔

َوِاﻧ َّ ٗﻪ ِ ْ ٓﰲ ُا ِّم ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َ َدلﻳْﻨَﺎ ﻟ َ َﻌ ِ ٌّﲇ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ ۭ Ć
يقينا ً يہ لوح محفوظ ميں ہے اور ہمارے نزديک بلند مرتبہ حکمت ) (١والی ہے۔
٤۔ ١اس ميں قرآن کريم کی اس عظمت اور شرف کا بيان ہے جو مالء ٰ
اعلی ميں اسے حاصل
ہے تاکہ اہل زمين بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار واقعی
اہميت ديں اور اس سے ہدايت کا وه مقصد حاصل کريں جس کے لئے اسے دنيا ميں اتارا گيا ہے
ب سے مراد لوح محفوظ ہے۔
اُ ْم ْال ِکتَا ِ
ﴪِﻓ ْ َﲔ Ĉ
ﴬ ُب َﻋ ْﻨ ُ ُﲂ ِّاذل ْﻛ َﺮ َﺻ ْﻔ ًﺤﺎ َا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ُّﻣ ْ ِ
َاﻓَﻨَ ْ ِ
کيا ہم اس نصيحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا ليں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو )(١۔
٥۔ ١اس کے مختلف معنی کئے گئے ہيں مثالً ١۔ تم چونکہ گناہوں ميں بہت بﮍھ چکے ہو اور ان
پر مصر ہو ،اس لئے کہ يہ گمان کرتے ہو کہ ہم وعظ و نصيحت کرنا چھوڑ ديں گے؟ ٢۔ يا
تمہارے کفر اور اسراف پر ہم تمہيں کچھ نہ کہيں گے اور تم سے درگزر کرليں گے ٣۔ يا تمہيں
ہالک کر ديں گے اور کسی چيز کا تمہيں حکم ديں نہ منع کريں٤ ،۔ چونکہ تم قرآن پر ايمان
النے والے نہيں ہو۔
َو َ ْﰼ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧ ِ ٍَّّﱯ ِﰲ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ Č
اور ہم نے اگلے لوگوں ميں بھی کتنے ہی نبی بھيجے۔
َو َﻣﺎ َ ْاي ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ ِ ٍَّّﱯ ِا َّﻻ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن Ċ
جو نبی ان کے پاس آيا انہوں نے اس کا مذاق اڑايا۔
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ﻓَ َﺎﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ٓ َاﺷَ ﺪَّ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻄﺸً ﺎ َّو َﻣ ٰﴣ َﻣﺜ َ ُﻞ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ Ď
پس ہم نے ان سے زياده زورآوروں ) (١کو تباه کر ڈاال اور اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔
٨۔ ١يعنی اہل مکہ سے زياده زور آور تھے جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ( ۭ◌ َكانُ ْٓوا اَ ْكثَ َر ِم ْنھُ ْم
َواَ َش ﱠد قُ ﱠوةً( 40۔غافر ' (82:وه ان سے تعداد اور قوت ميں کہيں زياده تھے ۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ َﺧﻠَ َﻘﻬ َُّﻦ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ Ḍۙ
َوﻟ َ ِٕﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْﳤَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ َّ
اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ آسمانوں اور زمين کو کس نے پيدا کيا تو يقينا ً ان کا جواب يہی
ہوگا کہ انہيں غالب و دانا )ﷲ( ہی نے پيدا کيا ہے۔

َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض َﻣﻬْﺪً ا َّو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ ُﺳـ ُﺒ ًﻼ ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﲥَ ْ َﺘﺪُ ْو َن ۚ 10
وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمين کو فرش )بچھونا( ) (١بنايا اور اس ميں تمہارے لئے
راستے کر ديئے تاکہ تم راه پا ليا کرو )(٢۔
١٠۔ ١ايسا بچھونا ،جس ميں ثبات و قرار ہے ،تم اس پر چلتے ہو ،کھﮍے ہوتے اور سوتے ہو
اور جہاں چاہتے ہو ،پھرتے ہو اس نے اس کو پہاڑوں کے ذريعے سے جما ديا تاکہ اس ميں
حرکت و جنبش نہ ہو۔
١٠۔ ٢يعنی ايک عالقے سے دوسرے عالقے ميں اور ايک ملک سے دوسرے ملک ميں جانے
کے لئے راستے بنا ديئے تاکہ کاروباری ،تجارتی اور ديگر مقاصد کے لئے تم آجا سکو۔
ﴩانَ ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ْ َدل ًة َّﻣ ْﻴﺘًﺎ ۚ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ُ ْﲣ َـﺮ ُﺟ ْﻮ َن 11
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ِﺑ َﻘﺪَ ٍر ۚ ﻓَ َﺎﻧ ْ َ ْ
َو َّ ِاذل ْي ﻧَ َّﺰ َل ِﻣ َﻦ َّ
اسی نے آسمان سے ايک اندازے ) (١کے مطابق پانی نازل فرمايا ،پس ہم نے اس مرده شہر کو
زنده کر ديا۔ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے )(٢
١١۔ ١جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے ،کيونکہ قدرت حاجت سے کم بارش ہوتی وه
تمہارے لئے مفيد ثابت نہ ہوتی اور زياده ہوتی تو وه طوفان بن جاتی ،جس سے تمہارے ڈوبنے
اور ہالک ہونے کا خطره ہوتا۔
١١۔ ٢يعنی جس طرح بارش سے مرده زمين شاداب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قيامت والے دن
تمہيں بھی زنده کر کے قبروں سے نکال ليا جائے گا۔
َو َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ ْ َاﻻ ْز َو َاج ُﳇَّﻬَﺎ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻔ ْ ِ

كل َو ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ِم َﻣﺎ ﺗَ ْﺮ َﻛ ُﺒ ْﻮ َن ۙ 12
جس نے تمام چيزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لئے کشتياں بنائيں اور چوپائے جانور )پيدا
کيے( جن پر تم سوار ہوتے ہو۔

ِﻟﺘ َ ْﺴـ َﺘ ٗﻮا ﻋَ ٰﲇ ُﻇﻬ ُْﻮ ِرﻩٖ ُ َّﰒ ﺗ َْﺬ ُﻛ ُﺮ ْوا ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺔ َرﺑّ ُ ِْﲂ ِا َذا ْاﺳـ َﺘ َﻮﻳْ ُ ْﱲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َوﺗَـ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َّ ِاذل ْي َﲯ ََّــﺮ ﻟَﻨَﺎ ٰﮬ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ َ ٗهل ُﻣ ْﻘ ِﻧﺮ ْ َﲔ ۙ 13
تاکہ تم ان کی پيٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو پھر اپنے رب کی نعمت کو ياد کرو جب اس پر ٹھيک
ٹھاک بيٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے ہمارے بس ميں کر ديا حاالنکہ ہميں اسے
قابو کرنے کی ) (١طاقت نہ تھی۔
١٣۔ ١يعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس ميں نہ کرتا تو ہم انہيں اپنے قابو
ميں رکھ کر ان کی سواری ،بار برداری اور ديگر مقاصد کے لئے استعمال نہيں کر سکتے
تھے۔
َواِانَّ ٓ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ﻟ َ ُﻤ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺒ ْﻮ َن

14
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اور باليقين ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہيں۔
َو َﺟ َﻌﻠُ ْﻮا َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدﻩٖ ُﺟ ْﺰ ًءا ۭ ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﻟَ َﻜ ُﻔ ْﻮ ٌر ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۧ 15

اور انہوں نے ﷲ کے بعض بندوں کو جز ٹھہرا ) (١ديا يقينا ً انسان کھال ناشکرا ہے۔
١٥۔ِ ١عبَاد سے مراد فرشتے اور ج ُْزء سے مراد بيٹياں يعنی فرشتے ،جن کو مشرکين ﷲ کی
بيٹياں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ يوں وه مخلوق کو ﷲ کا شريک اور اس کا جزء
مانتے تھے۔
َا ِم َّاﲣ ََﺬ ِﻣ َّﻤﺎ َ ْﳜﻠُ ُﻖ ﺑَﻨٰ ٍﺖ َّو َا ْﺻ ٰﻔ ُ ْ
ﯩﲂ ِابﻟْ َﺒ ِﻨ ْ َﲔ 16
کيا ﷲ نے اپنی مخلوق ميں سے بيٹياں تو خود رکھ ليں اور تمہيں بيٹوں سے نوازا۔
ﴐ َب ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َﻣﺜ ًَﻼ َﻇ َّﻞ َو ْ ُهج ٗﻪ ُﻣ ْﺴ َﻮدًّا َّوﻫ َُﻮ َﻛ ِﻈ ْ ٌﲓ 17
ُﴩ َا َﺣﺪُ ُ ْﱒ ِﺑ َﻤﺎ َ َ
َوِا َذا ﺑ ِ ّ َ
)حاالنکہ( ان ميں سے کسی کو جب اس چيز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے )ﷲ(
رحمٰ ن کے لئے بيان کی ہے تو اس کا چہره سياه پﮍ جاتا ہے اور وه غمگين ہو جاتا ہے۔
َا َو َﻣ ْﻦ ﻳُّﻨَﺸَّ ُﺆا ِﰲ اﻟْ ِﺤﻠْ َﻴ ِﺔ َوﻫ َُﻮ ِﰲ اﻟْ ِﺨ َـﺼﺎ ِم ﻏَ ْ ُﲑ ُﻣﺒ ْ ٍِﲔ 18
کيا )ﷲ کی اوالد لﮍکياں ہيں( جو زيورات ميں پليں اور جھگﮍے ميں )اپنی بات( واضح نہ کر
سکيں؟
َو َﺟ َﻌﻠُﻮا اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ َﺔ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُ ْﱒ ِﻋ ٰﺒﺪُ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ِاانَ اثً ۭ َاﺷَ ﻬِﺪُ ْوا َﺧﻠْ َﻘﻬ ُْﻢ ۭ َﺳـ ُﺘ ْﻜﺘَ ُﺐ ﺷَ ﻬَﺎدَﲥُ ُ ْﻢ َوﻳ ُْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮ َن 19
ِٕ
اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمٰ ن کے عبادت گزار ہيں عورتيں قرار دے ليا۔ کيا ان کی
پيدائش کے موقع پر يہ موجود تھے؟ ان کی يہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے )اس چيز
کی( باز پرس کی جائے گی )(١۔
١٩۔ ١يعنی جزا کے لئے۔ کيونکہ فرشتوں کے ﷲ کی بيٹياں ہونے کی کوئی دليل ان کے پاس
نہيں ہوگی۔

َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ ﺷَ ﺎۗ َء َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َﻣﺎ َﻋ َﺒﺪْ ﳖٰ ُ ْﻢ ۭ َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ﺑ ِٰﺬ ِ َكل ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ ۤ ِا ْن ُ ْﱒ ِا َّﻻ َ ْﳜ ُﺮ ُﺻ ْﻮ َن ۭ 20
اور کہتے ہيں اگر ﷲ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہيں اس کی کچھ خبر نہيں ) (١يہ
صرف اٹکل پچو )جھوٹ باتيں( کہتے ہيں۔
ً
٢٠۔ ١يعنی اپنے طور پر ﷲ کی مشيت کا سہارا ،يہ ان کی ايک بﮍی دليل ہے کيونکہ ظاہرا يہ
بات صحيح ہے کہ ﷲ کی مشيت کے بغير کوئی کام نہيں ہوتا نہ ہو سکتا ہے۔ ليکن يہ اس بات
سے بےخبر ہيں کہ اس کی مشيت ،اس کی رضا سے مختلف چيز ہے۔ ہر کام يقينا اس کی مشيت
ہی سے ہوتا ہے ليکن راضی وه انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم ديا ہے نہ کہ ہر
اس کام سے جو انسان ﷲ کی مشيت سے کرتا ہے ،انسان چوری ،بدکاری ،ظلم اور بﮍے بﮍے
گناه کرتا ہے ،اگر ﷲ ٰ
تعالی چاہے تو کسی کو يہ گناه کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ
پکﮍ لے ،اور اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر سلب کرلے۔ ليکن يہ جبر کی صورتيں
ہيں جب کہ اس نے انسان کو اراده و اختيار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمايا جائے ،تاہم يہ
اختيار ﷲ دنيا ميں اس سے واپس نہيں لے گا ،البتہ اس کی سزا قيامت والے دن دے گا۔
َا ْم ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ﻓَﻬ ُْﻢ ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻤ ِﺴ ُﻜ ْﻮ َن
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کيا ہم نے انہيں اس سے پہلے کوئی )اور( کتاب دی ہے جسے يہ مضبوط تھامے ہوئے ہيں )(١۔
٢١۔ ١يعنی قرآن سے پہلے کوئی کتاب ،جس ميں ان کو غير ﷲ کی عبادت کرنے کا اختيار ديا
ہے جسے انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھا ہے؟ يعنی ايسا نہيں ہے بلکہ اپنے آباو اجداد کی
پيروی کے سوا ان کے پاس کوئی دليل نہيں۔
ﺑ َ ْﻞ ﻗَﺎﻟُ ْـﻮٓا ِاانَّ َو َﺟﺪْ انَ ٓ ٰا َابۗ َءانَ ﻋَ ٰ ٓﲇ ُا َّﻣ ٍﺔ َّو ِاانَّ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا ٰﺛ ِﺮ ِ ْﱒ ُّﻣﻬْ َﺘﺪُ ْو َن 22
)نہيں نہيں( بلکہ يہ کہتے ہيں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ايک مذہب پر پايا اور ہم انہی کے نقش
قدم پر چل کر راه يافتہ ہيں۔
َو َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﻣﺎ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ
كل ِ ْﰲ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧ َّ ِﺬ ْﻳ ٍﺮ ِا َّﻻ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْ َﱰﻓُ ْﻮ َﻫﺎ ٓ ۙ ِاانَّ َو َﺟﺪْ انَ ٓ ٰا َابۗ َءانَ ﻋَ ٰ ٓﲇ ُا َّﻣ ٍﺔ َّواِانَّ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا ٰﺛ ِﺮ ِ ْﱒ ُّﻣ ْﻘﺘَﺪُ ْو َن 23
اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی ميں کوئی ڈرانے واال بھيجا وہاں کے آسوده حال
لوگوں نے يہی جواب ديا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو )ايک راه پر اور( ايک دين پر پايا اور ہم
تو انہی کے نقش پا کی پيروی کرنے والے ہيں۔
ٰﻗ َﻞ َا َوﻟ َ ْﻮ ﺟِ ْﺌ ُﺘ ُ ْﲂ ِ َابﻫْﺪٰ ى ِﻣ َّﻤﺎ َو َﺟﺪْ ُّ ْﰎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰا َابۗ َء ُ ْﰼ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْـﻮٓا ِاانَّ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 24
)نبی نے( کہا بھی کہ اگرچہ ميں تمہارے پاس اس سے بہتر )مقصود تک پہنچانے واال( طريقہ
لے کر آيا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پايا ،تو انہوں نے جواب ديا کہ ہم اس کے
منکر ہيں جسے دے کر تمہيں بھيجا گيا ہے )(١۔
٢٤۔ ١يعنی اپنے آبا کی تقليد ميں اتنے پختہ تھے کہ پيغمبر کی وضاحت اور دليل بھی انہيں اس
سے نہيں پھير سکی۔ يہ آيت اندھی تقليد کے بطالن اور اس کی قباحت پر بہت بﮍی دليل ہے
)تفصيل کے لئے ديکھئے فتح القدير ،للشوکافی(
ﻓَﺎﻧْ َﺘ َﻘ ْﻤﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَﺎﻧ ُْـﻈ ْﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ اﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ

ۧ 25
پس ہم نے ان سے انتقام ليا اور ديکھ لے جھٹالنے والوں کا کيسا انجام ہوا؟

َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ ُﲓ ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ َوﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ ِاﻧ ِ َّْﲏ ﺑَ َﺮا ۗ ٌء ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ۙ 26
اور جبکہ ابراہيم )عليہ السالم( نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمايا کہ ميں ان چيزوں
سے بيزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْي ﻓَ َﻄ َﺮ ِ ْﱐ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ َﺳـﳱَ ْ ِﺪ ْﻳ ِﻦ 27
بجز اس ذات کے جس نے مجھے پيدا کيا ہے اور وہی مجھے ہدايت بھی کرے گا )(١
٢٧۔ ١يعنی جس نے مجھے پيدا کيا وه مجھے اپنے دين کی سمجھ بھی دے اور اس پر ثابت قدم
بھی رکھے گا ،ميں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔
َو َﺟ َﻌﻠَﻬَﺎ َ ِﳇ َﻤ ًﺔ َاب ِﻗﻴَ ًﺔ ِ ْﰲ َﻋ ِﻘ ِﺒ ٖﻪ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 28
اور )ابراہيم عليہ السالم( اسی کو اپنی اوالد ميں بھی باقی رہنے والی بات ) (١قائم کرے گا تاکہ
لوگ )شرک سے( باز آتے رہيں )(١۔
٢٨۔ ١يعنی اس کا کلمہ َال اِ ٰلہَ اِ ﱠال ٰ ّ
ﷲُ کی وصيت اپنی اوالد کو کر گئے جيسے فرمايا ' يعنی ﷲ
نے اس کلمہ کو ابراہيم عليہ السالم کے بعد ان کی اوالد ميں باقی رکھا اور وه صرف ايک ﷲ
کی عبادت کرتے رہے۔

Page 1118 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٢٨۔ ٢يعنی اوالد ابراہيم ميں يہ موحدين اس لئے پيدا کئے تاکہ ان کی توحيد کے وعظ سے لوگ
شرک سے باز آتے رہيں ،حضرت ابراہيم عليہ السالم کا دين تھا جو خالص توحيد پر مبنی تھا نہ
کہ شرک پر۔
ﺑ َ ْﻞ َﻣﺘَّ ْﻌ ُﺖ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء َو ٰا َابۗ َء ُ ْﱒ َﺣ ٰ ّﱴ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْ َﺤ ُّﻖ َو َر ُﺳ ْﻮ ٌل ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 29
بلکہ ميں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان )اور اسباب( ) (١ديا ،يہاں تک کہ
ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے واال رسول آگيا )،(٢
٢٩۔ ١يہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ﷲ نے انہيں عطا کی تھيں اور نعمتوں کے
بعد عذاب ميں جلدی نہيں کی بلکہ انہيں پوری مہلت دی ،جس سے وه دھوکے ميں مبتال ہوگئے
اور خواہش کے بندے بن گئے۔
٢٩۔ ٢حق سے قرآن اور رسول سے محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم مراد ہيں۔ ُمبِيْن رسول
کی صفت ہے ،کھول کر بيان کرنے واال بيان کی رسالت واضح اور ظاہر ہے ،اس ميں کوئی
شک و شبہ نہيں۔
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا ِﲮ ٌْـﺮ َّواِانَّ ِﺑ ٖﻪ ٰﻛ ِﻔ ُﺮ ْو َن 30
اور حق کے پہنچتے ہی يہ بول پﮍے کہ يہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہيں )(١۔
٣٠۔ ١قرآن کو جادو قرار دے کر اس کا انکار کر ديا اور اگلے الفاظ ميں حضرت نبی کريم
صلی ﷲ عليہ وسلم کی تحقير و تنقيص کی۔
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻧُ ّ ِﺰ َل ٰﮬ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن ﻋَ ٰﲇ َر ُﺟﻞٍ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﺮﻳَـ َﺘ ْ ِﲔ َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ 31
اور کہنے لگے ،يہ قرآن ان دونوں بستيوں ميں کسی بﮍے آدمی پر کيوں نازل نہيں کيا گيا )(١
٣١۔ ١دونوں بستيوں سے مراد مکہ اور طائف ہے اور بﮍے آدمی سے مراد اکثر مفسرين کے
نزديک مکے کا وليد بن مغيره اور طائف کا عروه بن ثقفی ہے۔
َا ُ ْﱒ ﻳَـ ْﻘ ِﺴ ُﻤ ْﻮ َن َر ْﲪ ََﺖ َرﺑ ّ َِﻚ ۭ َ ْﳓ ُﻦ ﻗَ َﺴ ْﻤﻨَﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ َّﻣ ِﻌﻴْ َﺸـﳤَ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌﻀَ ﻬ ُْﻢ ﻓَ ْﻮ َق ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ د ََر ٰﺟ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻴﺘَّ ِﺨ َﺬ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ُ ْ
ﲯ ِﺮ ًّاي ۭ َو َر ْﲪ َُﺖ َرﺑ ّ َِﻚ
ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َ ْﳚ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن 32
کيا آپ کے رب کی رحمت کو يہ تقسيم کرتے ہيں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنيا کی روزی ان
ميں تقسيم کی ہے اور ايک کو دوسرے سے بلند کيا ہے تاکہ ايک دوسرے کو ماتحت کر لے
جسے يہ لوگ سميٹتے پھرتے ہيں اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے )(١
٣٢۔ ١اس رحمت سے مراد آخرت کی وه نعمتيں ہيں جو ﷲ نے اپنے نيک بندوں کے لئے تيار
کر رکھی ہيں۔

َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮ َن اﻟﻨَّ ُﺎس ُا َّﻣ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ﻟ َّ َﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ِاب َّﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ِﻟ ُﺒ ُﻴ ْﻮﲥِ ِ ْﻢ ُﺳ ُﻘﻔًﺎ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻓﻀَّ ٍﺔ َّو َﻣ َﻌﺎ ِر َج ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻳ َ ْﻈﻬ َُﺮ ْو َن ۙ 33
اور اگر يہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ايک ہی طريقہ پر ہوجائيں ) (١گے تو رحمٰ ن کے ساتھ کفر
کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا ديتے۔ اور زينوں کو )بھی( جن پر
چﮍھا کرتے۔
٣٣۔ ١يعنی دنيا کے مال و اسباب ميں رغبت کرنے کی وجہ سے طالب دنيا ہی ہوجائيں گے اور
رضائے ٰالہی اور آخرت کی طلب سب فراموش کر ديں گے۔
ﴎ ًرا ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻳَﺘَّ ِﻜـــــُٔ ْـﻮ َن
َو ِﻟ ُﺒ ُﻴ ْﻮﲥِ ِ ْﻢ َاﺑْ َﻮ ًااب َّو ُ ُ

Page 1119 of 1441


ۙ 34

Presented by Ziaraat.Com

اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وه تکيہ لگا لگا کر بيٹھتے۔
َو ُزﺧ ُْﺮﻓًﺎ ۭ َوا ِْن ُ ُّ
ﰻ ٰذ ِ َكل ﻟَ َّﻤﺎ َﻣﺘَﺎ ُع اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ِة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۭ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ  35ۧ
اور سونے کے بھی اور يہ سب کچھ يونہی سا دنيا کی زندگی کا فائده ہے اور آخرت تو آپ کے
رب کے نزديک )صرف( پرہيزگاروں کے لئے )ہی( ہے )(١۔
٣٥۔ ١جو شرک و معاصی سے اجتناب اور ﷲ کی اطاعت کرتے رہے ،ان کے لئے آخرت اور
جنت کی نعمتيں ہيں جن کو زوال و فنا نہيں۔
َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ ُﺶ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ﻧُـ َﻘﻴّ ِْﺾ َ ٗهل َﺷـ ْﻴ ٰﻄﻨًﺎ ﻓَﻬ َُﻮ َ ٗهل ﻗَ ِﺮ ْﻳ ٌﻦ 36
اور جو شخص رحمٰ ن کی ياد سے غفلت کرے ) (١ہم اس پر شيطان مقرر کر ديتے ہيں وہی اس
کا ساتھی رہتا ہے )(٢۔
٣٦۔َ ١ع َشا يَ ْع ُشوْ کے معنی ہيں آنکھوں کی بيماری اس کی وجہ سے جو اندھا پن ہوتا ہے۔ يعنی
جو ﷲ کے ذکر سے اندھا ہو جائے۔
٣٦۔ ٢وه شيطان ،ﷲ کی ياد سے غافل رہنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے جو ہر وقت اس کے
ساتھ رہتا ہے اور نيکيوں سے روکتا ہے۔
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ َو َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن َاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣﻬْ َﺘﺪُ ْو َن 37
َواِﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ َﻴ ُﺼ ْﺪُّوﳖَ ُ ْﻢ َﻋ ِﻦ َّ
اور وه انہيں راه سے روکتے ہيں اور يہ اسی خيال ميں رہتے ہيں کہ يہ ہدايت يافتہ ہيں )(١۔
٣٧۔ ١يعنی وه شيطان ان کے حق کے راستے کے درميان حائل ہو جاتے ہيں اور اس سے انہيں
روکتے ہيں اور انہيں برابرسمجھاتے رہتے ہيں کہ تم حق پر ہو ،ح ٰتی کہ وه واقعی اپنے بارے
ميں يہی گمان کرنے لگ جاتے ہيں کہ وه حق پر ہيں يا کافر شيطانوں کے بارے ميں سمجھتے
ہيں کہ يہ ٹھيک ہيں اور ان کی اطاعت کرتے رہتے ہيں )ابن کثير(۔
ﴩﻗَ ْ ِﲔ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ َﻘ ِﺮْﻳ ُﻦ 38
َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا َﺟﺎۗ َءانَ ﻗَﺎ َل ﻳٰﻠَ ْﻴ َﺖ ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ َﻚ ﺑ ُ ْﻌﺪَ اﻟْ َﻤ ْ ِ
يہاں تک کہ جب وه ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش! ميرے اور تيرے درميان مشرق اور
مغرب کی دوری ہوتی )تو( بﮍا برا ساتھی ہے )(١
٣٨۔ ١مراد مشرق اور مغرب کی دوری ہے ،يہ کافر قيامت والے دن کہے گا ليکن اس دن اس
اعتراف کا کيا فائده؟
َوﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ َﻔ َﻌ ُ ُﲂ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ِا ْذ َّﻇﻠَ ْﻤ ُ ْﱲ َاﻧ َّ ُ ْﲂ ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻣ ُْﺸ َ ِﱰ ُﻛ ْﻮ َن 39
اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہيں آج ہرگز تم سب کا عذاب ميں شريک ہونا کوئی نفع نہ
دے گا۔
اﻟﺼ َّﻢ َا ْو ﲥَ ْ ِﺪي اﻟْ ُﻌ ْﻤ َﻲ َو َﻣ ْﻦ َﰷ َن ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 40
َاﻓَ َﺎﻧ َْﺖ ﺗ ُ ْﺴ ِﻤ ُﻊ ُّ
کيا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے يا اندھے کو راه دکھا سکتا ہے اور اسے جو کھلی گمراہی ميں
ہو )(١۔
٤٠۔ ١يعنی جس کے لئے شقاوت ابدی لکھ دی گئی ،وه وعظ نصيحت کے اعتبار سے بہره اور
اندھا ہے دعوت و تبليغ سے وه راه راست پر نہيں آسکتا۔
ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ ﻧ َْﺬﻫ َ ََّﱭ ﺑ َِﻚ ﻓَ ِﺎانَّ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ُّﻣﻨْ َﺘ ِﻘ ُﻤ ْﻮ َن
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پس اگر ہم تجھے يہاں سے لے جائيں ) (١تو بھی ہم ان سے بدلہ لينے والے ہيں )(٢۔
٤١۔ ١يعنی تجھے موت آجائے ،قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے ،يا تجھے مکے سے نکال لے
جائيں۔
٤١۔ ٢دنيا ميں اگر ہماری مشيت طلب کرنے والی ہوئی ،بصورت ديگر عذاب آخروی سے تو وه
کسی صورت نہيں بچ سکتے۔
َا ْو ﻧُ ِﺮﻳَﻨَّ َﻚ َّ ِاذل ْي َوﻋَﺪْ ﳖٰ ُ ْﻢ ﻓَ ِﺎانَّ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُﻣ ْﻘﺘَ ِﺪ ُر ْو َن 42
يا جو کچھ ان سے وعده کيا ہے ) (١وه تجھے دکھا ديں ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہيں )(٢۔
٤٢۔ ١يعنی تيری موت سے قبل ہی ،يا مکے ميں ہی تيرے رہتے ہوئے عذاب بھيج ديں۔
٤٢۔ ٢يعنی ہم جب چاہيں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہيں ،کيونکہ ہم ان پر قادر ہيں۔ چنانچہ آپ
کی زندگی ميں ہی بدر کی جنگ ميں کافر عبرت ناک شکست اور ذلت سے دو چار ہوئے۔
ﴏ ٍاط ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْ ٍﲓ 43
يح ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۚ ِاﻧ ََّﻚ ﻋَ ٰﲇ ِ َ
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻤ ِﺴ ْﻚ ِاب َّ ِذل ْ ٓي ُا ْو ِ َ
پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہيں ) (١بيشک آپ راه راست پر
ہيں۔
٤٣۔ ١يعنی قرآن کريم کو ،چاہے کوئی بھی اسے جھٹالتا رہے۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ َ ِذل ْﻛ ٌﺮ َّ َكل َو ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ َﻚ ۚ َو َﺳ ْﻮ َف ﺗ ُ ْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮ َن 44
اور يقينا ً )خود( آپ کے لئے اور آپ کی ) (١قوم کے لئے نصيحت ہے اور عنقريب تم لوگ
پوچھے جاؤ گے۔
٤٤۔ ١يعنی يہ قرآن تيرے لئے اور تيری قوم کے لئے شرف و عزت کا باعث ہے کہ يہ ان کی
زبان ميں اترا ،اس کو وه سب سے زياده سمجھنے والے ہيں اور اس کے ذريعے سے وه پوری
دنيا پر فضل و برتری پا سکتے ہيں اس لئے ہم کو چاہيے کہ اس کو اپنائيں اور اس پر سب سے
زياده عمل کريں۔
َو ْﺳـَٔ ْﻞ َﻣ ْﻦ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ َ

كل ِﻣ ْﻦ ُّر ُﺳ ِﻠﻨَﺎ ٓ َا َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ﻳ ُّ ْﻌ َﺒﺪُ ْو َن ۧ 45
اور ہمارے ان نبيوں سے پوچھو! جنہيں ہم نے آپ سے پہلے بھيجا تھا کہ کيا ہم نے سوائے
رحمٰ ن کے اور معبود مقرر کئے تھے جن کی عبادت کی جائے )(١
٤٥۔ ١جواب يقينا نفی ميں ہے۔ ﷲ نے کسی بھی نبی کو يہ حکم نہيں ديا۔ بلکہ اس کے برعکس
ہر نبی کو دعوت توحيد کا حکم ديا گيا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﻣ َ ۟ﻼﯨ ٖﻪ ﻓَ َﻘﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ َر ُﺳ ْﻮ ُل َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 46
ِٕ
اور ہم نے
موسی )عليہ السالم( کو اپنی نشانياں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس
ٰ
)موسی عليہ السالم نے جاکر( کہا کہ ميں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔
بھيجا تو
ٰ
47
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ِا َذا ُ ْﱒ ِ ّﻣﳯْ َﺎ ﻳَﻀْ َﺤ ُﻜ ْﻮ َن
پس جب وه ہماری نشانياں لے کر ان کے پاس آئے تو وه بےساختہ ان پر ہنسنے لگے )(١۔
موسی عليہ السالم نے فرعون اور اس کے درباريوں کو دعوت توحيد
٤٧۔ ١يعنی جب حضرت
ٰ
دی تو انہوں نے ان کے رسول ہونے کی دليل طلب کی ،جس پر انہوں نے وه دالئل و معجزات
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پيش کئے جو ﷲ نے انہيں عطا فرمائے تھے ،جنہيں ديکھ کر انہوں نے مذاق کيا اور کہا يہ
کون سی چيزيں ہيں۔ يہ تو جادو کے ذريعے ہم بھی پيش کر سکتے ہيں۔
ﱓ اَ ْﻛ َ ُﱪ ِﻣ ْﻦ ُاﺧْﳤِ َﺎ ۡ َو َاﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِابﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻟَ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 48
َو َﻣﺎ ﻧُ ِﺮﳞْ ِ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ ٰاﻳ َ ٍﺔ ِا َّﻻ ِ َ
اور ہم نے انہيں جو نشانی دکھاتے تھے وه دوسری سے بﮍھی چﮍھی ہوتی تھی ) (١اور ہم نے
انہيں عذاب ميں پکﮍا تاکہ وه باز آ جائيں )(٢۔
٤٨۔ ١ان نشانيوں سے وه نشانياں مراد ہيں جو طوفان ،ٹڈی دل ،جوئيں ،مينڈک اور خون وغيره
کی شکل ميں يکے بعد ديگرے انہيں دکھائيں گئيں ،جن کا تذکره سوره اعراف ،آيات۔)فَاَرْ َس ْلنَا
َعلَ ْي ِھ ُم ﱡ
الطوْ فَانَ َو ْال َج َرا َد َو ْالقُ ﱠم َل َوال ﱠ
ت فَا ْستَ ْكبَرُوْ ا َو َكانُوْ اقَوْ ًما ﱡمجْ ِر ِم ْينَ
ت ﱡمفَص ٰﱠل ٍ
ضفَا ِد َع َوال ﱠد َم ٰا ٰي ٍ
١٣٣ َولَ ﱠما َوقَ َع َعلَ ْي ِھ ُم الرﱢ جْ ُز قَالُوْ ا ٰي ُموْ َسى ا ْد ُ
ك بِ َما َع ِھ َد ِع ْندَكَ ۚ◌ لَ ِٕٮ ْن َك َش ْفتَ َعنﱠا الرﱢ جْ زَ
ع لَنَا َربﱠ َ
ٓ
ٰ
ك بَنِ ْٓي اِ س َْرا ۗ◌ ِء ْي َل ١٣٤ ۚ◌ فَلَ ﱠما َك َش ْفنَا َع ْنھُ ُم الرﱢ جْ زَ اِلي اَ َج ٍل ھُ ْم ٰبلِ ُغوْ هُ اِ َذا
لَنُ ْؤ ِمن ﱠَن لَ َ
ك َولَنُرْ ِسلَ ﱠن َم َع َ
ھُ ْم يَ ْن ُكثُوْ نَ ١٣٥ ( 7۔ االعراف (133-135:ميں گزر چکا ہے۔ بعد ميں آنے والی ہر نشانی
موسی عليہ السالم کی صداقت واضح سے
پہلی نشانی سے بﮍی چﮍھی ہوتی ،جس سے حضرت
ٰ
واضح تر ہو جاتی۔
٤٨۔ ٢مقصد ان نشانيوں يا عذاب سے يہ ہوتا تھا کہ شايد وه تکذيب سے باز آجائيں۔
اﻟﺴ ِﺤ ُﺮ ا ْد ُع ﻟَﻨَﺎ َرﺑ َّ َﻚ ِﺑ َﻤﺎ َﻋﻬِﺪَ ِﻋ ْﻨﺪَ كَ ۚ ِاﻧَّﻨَﺎ ﻟ َ ُﻤﻬْ َﺘﺪُ ْو َن  49
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰ ٓ َايﻳ ُّ َﻪ ٰ ّ
اور انہوں نے کہا اے جادو گر! ہمارے لئے اپنے رب سے ) (١اس کی دعا کر جس کا اس نے
تجھ سے وعده کر رکھا ہے ) (٢يقين مان کہ ہم راه پر لگ جائيں گے )(٣۔
٤٩۔' ١اپنے رب سے ' کے الفاظ اپنی مشرکانہ ذہنيت کی وجہ سے کہے کيونکہ مشرکوں ميں
موسی عليہ السالم اپنے رب سے يہ کام کروا لو!
مختلف رب اور ﷲ ہوتے تھے،
ٰ
٤٩۔ ٢يعنی ہمارے ايمان النے پر عذاب ٹالنے کا وعده۔
٤٩۔ ٣اگر عذاب ٹل گيا تو ہم تجھے ﷲ کا سچا رسول مان ليں گے اور تيرے ہی رب کی عبادت
کريں گے ليکن ہر دفعہ وه اپنا يہ عہد توڑ ديتے ،جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے اور سوره اعراف
ميں بھی گزرا۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﻛﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻋﳯْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِا َذا ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻨ ُﻜﺜُ ْﻮ َن 50
پھر جب ہم نے وه عذاب ان سے ہٹا ليا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و اقرار توڑ ديا۔
َوانَ دٰى ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن ِ ْﰲ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم َاﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﱄ ُﻣ ْ ُ

ﴫ ْو َن ۭ 51
ﴫ َو ٰﻫ ِﺬ ِﻩ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َ ْﲢ ِ ْﱵ ۚ َاﻓَ َﻼ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
كل ِﻣ ْ َ
اور فرعوں نے اپنی قوم ميں منادی کرائی اور کہا اے ميری قوم! کيا مصر کا ملک ميرا نہيں؟
اور ميرے )محلوں کے( نيچے يہ نہريں بہہ رہی ہيں ) (١کيا تم ديکھتے نہيں؟
٥١۔ ١اس سے مراد دريائے نيل يا اس کی بعض شاخيں ہيں جو اس کے محل کے نيچے سے
گزرتی تھيں۔
َا ْم َاانَ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ ْﻦ ٰﮬ َﺬا َّ ِاذل ْي ﻫ َُﻮ َﻣﻬ ْ ٌِﲔ ڏ َّو َﻻ ﻳَ َﲀ ُد ﻳُﺒ ْ ُِﲔ
52
بلکہ ميں بہتر ہوں بہ نسبت اس کے جو بےتوقير ہے اور صاف بول بھی نہيں سکتا )(١۔
موسی عليہ السالم کی لکنت کی طرف اشاره ہے جيسا کہ سوره طہ ميں گزرا۔
٥٢۔ ١يہ حضرت
ٰ
ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ٓ ُاﻟْ ِﻘ َﻲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا ْﺳ ِﻮ َر ٌة ِ ّﻣ ْﻦ َذﻫ ٍَﺐ َا ْو َﺟﺎۗ َء َﻣ َﻌ ُﻪ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ُﻣ ْﻘ َ ِﻧﱰ ْ َﲔ
ِٕ
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اچھا اس پر سونے کے کنگن کيوں نہيں آپﮍے ) (١يا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی
آجاتے )(٢
٥٣۔ ١اس دور ميں مصر اور فارس کے بادشاه اپنی امتيازی شان اور خصوصی حيثيت کو
نماياں کرنے کے لئے سونے کے کﮍے پہنتے تھے۔ اسی طرح قبيلوں کے سردار کے ہاتھوں
ميں بھی سونے کے کﮍے اور گلے ميں سونے کے طوق اور زنجريں ڈال دی جاتی ہيں۔ اسی
موسی عليہ السالم کے بارے ميں کہا کہ اگر اس کی حيثيت اور
اعتبار سے فرعون نے حضرت
ٰ
امتيازی شان ہوتی تو اس کے ہاتھ ميں سونے کے کﮍے ہونے چاہيے تھے۔
٥٣۔ ٢جو اس بات کی تصديق کرتے ہيں کہ يہ ﷲ کا رسول ہے يا بادشاہوں کی طرح اس کی
شان کو نماياں کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہوتے۔
ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘﺨ ََّﻒ ﻗَ ْﻮ َﻣ ٗﻪ ﻓَ َﺎ َﻃﺎﻋ ُْﻮ ُﻩ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰﻓ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ 54
اس نے اپنی قوم کو بہاليا پھساليا اور انہوں نے اسی کی مان لی يقينا ً يہ سارے ہی نافرمان لوگ
تھے۔

ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ٓ ٰا َﺳ ُﻔ ْﻮانَ اﻧْ َﺘ َﻘ ْﻤﻨَﺎ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ َﺎ ْﻏ َﺮ ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 55
پھر جب انہوں نے ہميں غصہ داليا تو ہم نے ان سے انتقام ليا اور سب کو ڈبو ديا۔
ﻓَ َﺠ َﻌﻠْﳯٰ ُ ْﻢ َﺳﻠَ ًﻔﺎ َّو َﻣﺜ ًَﻼ ِﻟ ّ ْ ٰﻼ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ۧ 56

پس ہم نے انہيں گيا گزرا کر ديا اور پچھلوں کے لئے مثال بنا دی )(١
٥٦۔ ١يعنی ان کو بعد ميں آنے والوں کے لئے نصيحت اور مثال بنا ديا۔ کہ وه اس طرح کفر و
ظلم اور علو و فساد نہ کريں جس طرح فرعون نے کيا تاکہ وه اس جيسے عبرت ناک حشر سے
محفوظ رہيں۔
ﴐ َب ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َﻣﺜ ًَﻼ ِا َذا ﻗَ ْﻮ ُﻣ َﻚ ِﻣﻨْ ُﻪ ﻳ َ ِﺼﺪ ُّْو َن 57
َوﻟ َ َّﻤﺎ ُ ِ
اور جب ابن مريم کی مثال بيان کی گئی تو اس سے تيری قوم )خوشی سے( چيخنے لگی ہے۔
ﴐﺑُ ْﻮ ُﻩ َ َكل ِا َّﻻ َﺟﺪَ ًﻻ ۭ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ﻗَ ْﻮ ٌم ﺧ َِﺼ ُﻤ ْﻮ َن 58
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َء ٰا ِﻟﻬَ ُﺘﻨَﺎ ﺧ ْ ٌَﲑ َا ْم ﻫ َُﻮ ۭ َﻣﺎ َ َ
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہيں يا وه؟ تجھ سے ان کا يہ کہنا محض جھگﮍے کی
غرض سے ہے ،بلکہ يہ لوگ ہيں جھگﮍالو )(١
٥٨۔ ١شرک کی ترديد اور جھوٹے معبودوں کی بےوقعتی کی وضاحت کے لئے جب مشرکين
مکہ سے کہا جاتا کہ تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جہنم جائيں گے تو اس سے مراد وه پتھر
کی مورتياں ہوتی ہيں جن کی وه عبادت کرتے تھے نہ کہ وه نيک لوگ جو اپنی زندگيوں ميں
لوگوں کو توحيد کی دعوت ديتے رہے ،مگر ان کی وفات کے بعد ان کے معتقدين نے انہيں بھی
معبود سمجھنا شروع کر ديا ان کی بابت قرآن کريم نے ہی واضح کر ديا ہے کہ يہ جہنم سے
دور رہيں گے۔

ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ۭ 59
ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ َﻋ ْﺒ ٌﺪ َاﻧْ َﻌ ْﻤﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ َﻣﺜ ًَﻼ ِﻟ ّ َﺒ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ٰ
عيسی )عليہ السالم( بھی صرف بنده ہی ہے جس پر ہم نے احسان کيا اور اسے بنی اسرائيل کے
لئے نشان قدرت بنايا )(١۔
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٥٩۔ ١ايک اس اعتبار سے کہ بغير باپ کے ان کی والدت ہوئی ،دوسرے ،خود انہيں جو
معجزات ديئے گئے ،احيائے موتی وغيره ،اس لحاظ سے بھی۔
َوﻟ َ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ﻟ َ َﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ًﺔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ْﳜﻠُ ُﻔ ْﻮ َن 60
ِٕ
اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر ديتے جو زمين ميں جانشينی کرتے )(١۔
٦٠۔ ١يعنی تمہيں ختم کرکے تمہاری جگہ زمين پر فرشتوں کو آباد کر ديتے ،جو تمہاری ہی
طرح ايک دوسرے کی جانشينی کرتے ،مطلب يہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا اشرف نہيں
ہے کہ ان کی عبادت کی جائے يہ تو ہماری مشيت ہے اور قضا ہے کہ فرشتوں کو آسمان اور
انسانوں کو زمين پر آباد کيا ،ہم چاہيں تو فرشتوں کو زمين پر بھی آباد کر سکتے ہيں۔
ﴏ ٌاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٌﲓ 61
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ِﻌ ْ ٌﲅ ِﻟ ّ َّﻠﺴﺎﻋَ ِﺔ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻤ َ ُﱰ َّن ﲠِ َﺎ َواﺗ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ ِن ۭ ٰﮬ َﺬا ِ َ
اور يقينا ً
عيسی )عليہ السالم( قيام کی نشانی ہے ) (١پس تم )قيامت( کے بارے ميں شک نہ کرو
ٰ
اور ميری تابعداری کرو يہی سيدھی راه ہے۔
٦١۔ ١اکثر مفسرين کے نزديک اس کا مطلب يہ ہے کہ قيامت کے قريب ان کا آسمان سے نزول
ہوگا ،جيسا کہ ،صحيح متواتر احاديث سے ثابت ہے۔ يہ نزول اس بات کی عالمت ہوگا کہ اب
قيامت قريب ہے اس لئے بعض نے اسے عين اور الم کے زبر کے ساتھ ) َعلَم( پﮍھا ہے ،جس
کے معنی نشانی اور عالمت کے۔
َو َﻻ ﻳ َ ُﺼﺪَّ ﻧ َّ ُ ُﲂ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ ۚ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟَ ُ ْﲂ ﻋَﺪُ ٌّو ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 62
اور شيطان تمہيں روک نہ دے يقينا ً وه تمہارا صريح دشمن ہے۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن 63
َوﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ِﻋﻴ ْٰﴗ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻗَﺎ َل ﻗَﺪْ ﺟِ ْﺌ ُﺘ ُ ْﲂ ِابﻟْ ِﺤ ْﳬَ ِﺔ َو ِ ُﻻﺑ َ ِ ّ َﲔ ﻟَ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ ِاذل ْي َ ْﲣ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۚ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
عيسی )عليہ السالم( معجزے الئے تو کہا۔ کہ ميں تمہارے پاس حکمت واال ہوں اور
اور جب
ٰ
ٰ
اس لئے آيا ہوں کہ جن بعض چيزوں ميں تم مختلف ہو ،انہيں واضح کردوں ) (١پس تم ﷲ تعالی
سے ڈرو اور ميرا کہا مانو۔
ٰ
ٰ
ّ
ْ
ۗ
ْ
َ
ض َو َال فِي ال ﱠس َما◌ ِء
٦٣۔ ١اس کے لئے ديکھئے آل عمران)اِ ﱠن ﷲَ َال يَخفى َعل ْي ِه َش ْي ٌء فِي االَرْ ِ
Ĉۭ( 3۔ آل عمران (5:کا حاشيہ۔
ﴏ ٌاط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٌﲓ
64
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻫ َُﻮ َر ِ ّ ْﰊ َو َرﺑ ُّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪُ ْو ُﻩ ۭ ٰﮬ َﺬا ِ َ
ميرا اور تمہارا رب فقط ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے پس تم سب اس کی عبادت کرو۔ راه راست )يہی( ہے۔
ﻓَﺎ ْﺧﺘَﻠَ َﻒ ْ َاﻻ ْﺣ َﺰ ُاب ِﻣ ْۢﻦ ﺑَﻴْﳯِ ِ ْﻢ ۚ ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َا ِﻟ ْ ٍﲓ 65
پھر )بنی اسرائيل( کی جماعتوں نے آپس ميں اختالف کيا ) (١پس ظالموں کے لئے خرابی ہے
دکھ والے دن کی آفت سے۔
ٰ
٦٥۔ ١اس سے مراد يہود و
عيسی عليہ السالم ميں نقص نکاال
نصاری ہيں ،يہوديوں نے حضرت
ٰ
اور انہيں نعوذ با ولد الزنا قرار ديا ،جب کہ عيسائيوں نے غلو سے کام لے کر انہيں معبود بنا
عيسی عليہ السالم کے بارے ميں
ليا۔ يا مراد عيسائيوں ہی کے مختلف فرقے ہيں جو حضرت
ٰ
ايک دوسرے سے شديد اختالف رکھتے ہيں ،ايک انہيں ابن ﷲ ،دوسرا ﷲ اور ثالث ثالثہ کہتا
اور ايک فرقہ مسلمانوں ہی کی طرح انہيں ﷲ کا بنده اور اس کا رسول تسليم کرتا ہے۔
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اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ َا ْن اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ َّو ُ ْﱒ َﻻ ﻳَﺸْ ُﻌ ُﺮ ْو َن 66
ﻫ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ َّ
يہ لوگ صرف قيامت کے منتظر ہيں کہ وه اچانک ان پر آپﮍے اور انہيں خبر بھی نہ ہو۔
َا ْ َﻻ ِﺧ َّﻼۗ ُء ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ ﻋَﺪُ ٌّو ِا َّﻻ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 67ۄ
ِٕ
اس دن دوست بھی ايک دوسرے کے دشمن بن جائيں گے سوائے پرہزگاروں کے۔

ﻳٰ ِﻌ َﺒﺎ ِد َﻻ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َو َﻻ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ َ ْﲢ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ۚ 68
ميرے بندو! آج تم پر کوئی خوف )و ہراس( ہے اور نہ تم )بد دل اور( غمزده ہوگے )(١۔
٦٨۔ ٢يہ قيامت والے دن ان متقين کو کہا جائے گا جو دنيا ميں صرف ﷲ کی رضا کے لئے
ايک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جيسا کہ حديث ميں بھی اس کی فضيلت ہے۔ بلکہ ﷲ
کے لئے بغض اور ﷲ کے لئے محبت کو کمال ايمان کی بنياد بتاليا گيا ہے۔
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِ ٰاب ٰﻳ ِﺘﻨَﺎ َو َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۚ 69

اور جو ہماری آيتوں پر ايمان الئے اور تھے بھی وه )فرماں بردار( مسلمان۔
ُا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ َاﻧ ُ ْْﱲ َو َا ْز َوا ُﺟ ُ ْﲂ ُ ْﲢ َ ُﱪ ْو َن 70
تم اور تمہاری بيوياں ہشاش بشاش )راضی خوشی( جنت ميں چلے جاؤ )(١
٧٠۔ ١اَ ْز َوا ُج ُک ْم سے بعض نے مومن بيوياں ،بعض نے مومن ساتھی اور بعض نے جنت ميں
ملنے والی حورعين بيوياں مراد لی ہيں۔ يہ سارے ہی مفہوم صحيح ہيں کيونکہ جنت ميں يہ سب
کچھ ہی ہوگا۔ تُحْ بَرُونَ َحبْر سے ماخوذ ہے يعنی وه فرحت و مسرت جو انہيں جنت کی نعمت و
عزت کی وجہ سے ہوگی۔

ﻳُ َﻄ ُﺎف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﺑ ِِﺼ َﺤ ٍﺎف ِّﻣ ْﻦ َذﻫ ٍَﺐ َّواَ ْﻛ َﻮ ٍاب ۚ َو ِﻓﳱْ َﺎ َﻣﺎ ﺗ َ ْﺸـﳤَ ِ ْﻴ ِﻪ ْ َاﻻﻧْ ُﻔ ُﺲ َوﺗ َ َُّذل ْ َاﻻ ْﻋ ُ ُﲔ ۚ َو َاﻧْ ُ ْﱲ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن ۚ 71
ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابياں اور سونے کے گالسوں کا دور چاليا جائے گا
) (١ان کے جی جس چيز کی خواہش کريں اور جس سے ان کی آنکھيں لذت پائيں ،سب وہاں
ہوگا اور تم اس ميں ہميشہ رہو گے۔
٧١۔ ١مطلب ہے اہل جنت کو جو کھانے مليں گے ،وه سونے کی رکابيوں ميں ہوں گے )فتح
القدير(
َو ِﺗ ْ َ
كل اﻟْ َﺠﻨَّ ُﺔ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ ُا ْو ِرﺛْ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 72
يہی وه بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔
ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٌﺔ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٌة ِ ّﻣﳯْ َﺎ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن 73
يہاں تمہارے لئے بکثرت ميوے ہيں جنہيں تم کھاتے رہو گے۔
ِا َّن اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ِ ْﰲ ﻋَ َﺬ ِاب َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 74ښ
بيشک گنہگار لوگ عذاب دوزخ ميں ہميشہ رہيں گے۔

َﻻ ﻳُ َﻔ َّ ُﱰ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو ُ ْﱒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُﻣ ْﺒ ِﻠ ُﺴ ْﻮ َن ۚ 75
يہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کيا جائے گا اور وه اسی ميں مايوس پﮍے رہيں گے )(١
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٧٥۔ ١يعنی نجات سے مايوس۔
َو َﻣﺎ َﻇﻠَ ْﻤﳯٰ ُ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷﻧ ُْﻮا ُ ُﱒ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 76
اور ہم نے ان پر ظلم نہيں کيا بلکہ يہ خود ہی ظالم تھے۔
َوانَ د َْوا ﻳٰ ٰﻤ ِ ُ
كل ِﻟ َﻴ ْﻘ ِﺾ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َرﺑ ُّ َﻚ ۭ ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ٰ ّﻣ ِﻜﺜ ُْﻮ َن 77
اور پکار پکار کر کہيں گے کہ اے مالک! ) (١تيرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے ) (٢وه کہے
گا کہ تمہيں تو )ہميشہ( رہنا ہے )(٣۔
٧٧۔ ١مالک ،دروغہ جہنم کا نام ہے۔
٧٧۔ ٢يعنی ہميں موت ہی دے دے تاکہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔
٧٧۔ ٣يعنی وہاں موت کہاں؟ ليکن يہ عذاب کی زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی ،تاہم اس کے
بغير بھی چاره نہيں ہوگا۔
ﻟَﻘَﺪْ ﺟِ ْﺌ ٰﻨ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶُ ْﰼ ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻖ ٰﻛ ِﺮﻫ ُْﻮ َن 78
ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے ہيں ليکن تم ميں اکثر لوگ حق ) (١سے نفرت رکھنے والے
تھے۔
ٰ
٧٨۔ ١يہ ﷲ کا ارشاد ہے يا فرشتوں کا ہی قول بطور نيابت الہی ہے۔ جيسے کوئی افسر مجاز '
ہم ' کا استعمال حکومت کے مفہوم ميں کرتا ہے۔ اکثر سے مراد کل ہے يعنی سارے ہی جہنمی،
يا پھر اکثر سے مراد رؤسا اور ليڈر ہيں۔ باقی جہنمی ان کے پيروکار ہونے کی حيثيت سے اس
ميں شامل ہونگے۔ حق سے مراد ،ﷲ کا وه دين اور پيغام ہے جو وه پيغمبروں کے ذريعے سے
ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور دين اسالم ہے۔

َا ْم َا ْﺑ َﺮ ُﻣ ْﻮٓا َا ْﻣ ًﺮا ﻓَ ِﺎانَّ ُﻣ ْ ِﱪ ُﻣ ْﻮ َن ۚ 79
کيا انہوں نے کسی کام کا پختہ اراده کرليا ہے تو يقين مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہيں
)( ١
٧٩۔ ١يعنی ان جہنميوں نے حق کو ناپسند ہی نہيں کيا بلکہ يہ اس کے خالف منظم تدبيريں اور
سازشيں کرتے رہے۔ جس کے مقابلے ميں پھر ہم نے بھی اپنی تدبير کی اور ہم سے زياده
مضبوط تدبير کس کی ہوسکتی ہے؟
ﴎ ُ ْﱒ َو َ ْﳒ ٰﻮ ُ ْﻢ ۭ ﺑ َ ٰﲆ َو ُر ُﺳﻠُﻨَﺎ َ َدلﳞْ ِ ْﻢ ﻳَ ْﻜﺘُ ُﺒ ْﻮ َن 80
َا ْم َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن َاانَّ َﻻ ﻧ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِ َّ
کيا ان کا يہ خيال ہے کہ ہم ان کی پوشيده باتوں کو اور ان کی سرگوشيوں کو نہيں سن سکتے
)يقينا ً ہم برابر سن رہے ہيں( ) (١بلکہ ہمارے بھيجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہيں )(٢۔
٨٠۔ ١يعنی جو پوشيده باتيں وه اپنے نفسوں ميں چھپائے پھرتے ہيں يا خلوت ميں آہستگی سے
کرتے ہيں يا آپس ميں سرگوشياں کرتے ہيں ،کيا وه گمان کرتے ہيں کہ ہم وه نہيں سنتے؟
٨٠۔ ٢يعنی يقينا سنتے ہيں۔ عالوه ازيں ہمارے بھيجے ہوئے فرشتے الگ ان کی ساری باتيں
نوٹ کرتے ہيں۔
ﻗُ ْﻞ ِا ْن َﰷ َن ِﻟ َّﻠﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َو َ ٌدل ڰ ﻓَ َﺎانَ َا َّو ُل اﻟْ ٰﻌ ِﺒ ِﺪ ْﻳ َﻦ

Page 1126 of 1441

81

Presented by Ziaraat.Com

آپ کہہ ديجئے! اگر بالفرض رحمٰ ن کی اوالد ہو تو ميں سب سے پہلے عبادت کرنے واال ہوتا
)(١۔
٨١۔ ١کيونکہ ﷲ کا مطيع اور فرماں بردار ہوں اگر واقع اس کی اوالد ہوتی تو سب سے پہلے
ميں ان کی عبادت کرنے واال ہوتا۔ مطلب مشرکين کے عقيدے ميں ﷲ کی اوالد ثابت کرتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َر ِ ّب اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َ َّﲻﺎ ﻳ َ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن 82
ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّب َّ
آسمان زمين اور عرش کا رب جو کچھ يہ بيان کرتے ہيں اس )سے( بہت پاک ہے۔
83
ﻓَ َﺬ ْر ُ ْﱒ َﳜ ُْﻮﺿُ ْﻮا َوﻳَﻠْ َﻌ ُﺒ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ٰﻠ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ َﻣﻬُ ُﻢ َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن
اب آپ انہيں اس بحث مباحثہ اور کھيل کود ميں چھوڑ ديجئے ) (١يہاں تک کہ انہيں اس دن
سابقہ پﮍ جائے جن کا يہ وعده ديئے جاتے ہيں۔ )(٢۔
٨٣۔ ١يعنی اگر يہ ہدايت کا راستہ نہيں اپناتے تو اب انہيں اپنے حال پر چھوڑ ديں اور دنيا کے
کھيل کود ميں لگا رہنے ديں۔
٨٣۔ ٢ان کی آنکھيں اس دن کھليں گی جب ان کے اس رويے کا انجام ان کے سامنے آئے گا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِا ٰ ٌهل َّو ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِا ٰ ٌهل ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 84
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ِﰲ َّ
وہی آسمانوں ميں معبود ہے اور زمين ميں بھی وہی قابل عبادت ہے ) (١اور وه بﮍی حکمت
واال اور پورے علم واال ہے۔
٨٤۔ ١يہ نہيں ہے کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ايک ہی
معبود بھی ايک ہی ہے۔
َوﺗ َٰﱪَكَ َّ ِاذل ْي َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ ۚ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن  85
كل َّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۚ َو ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻋ ْ ُﲅ َّ
اور وه بہت برکتوں واال ہے جس کے پاس آسمان اور زمين اور ان کے درميان کی بادشاہت اور
قيامت کا علم بھی اس کے پاس ہے ) (١اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے )(٢۔
٨٥۔ ١جس کو اپنے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔
٨٥۔ ٢جہاں وه ہر ايک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دے گا۔
َو َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِ ُ
كل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ِﻪ اﻟﺸَّ ﻔَﺎﻋَ َﺔ ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺷَ ﻬِﺪَ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 86
جنہيں يہ لوگ ﷲ کے سوا پکارتے ہيں وه شفاعت کرنے کا اختيار نہيں رکھتے ) (١ہاں
)مستحق شفاعت وه ہيں( جو حق بات کا اقرار کريں اور انہيں علم بھی ہو )(٢۔
٨٦۔ ١يعنی دنيا ميں جن بتوں کی عبادت کرتے ہيں ،يہ سمجھتے ہوئے کہ يہ ﷲ کے ہاں ہماری
سفارش کريں گے ان معبودوں کو شفاعت کا قطعًا کوئی اختيار نہيں ہوگا۔
٨٦۔ ٢حق بات سے مراد کلمہ توحيد ال ٰالہ اال ﷲ ہے اور يہ اقرار بھی علم و بصيرت کی بنياد
ہو ،محض رسمی اور تقليدی نہ ہو يعنی زبان سے کلمہ توحيد ادا کرنے والے کو پتہ ہو کہ اس
ميں صرف ايک ﷲ کا اثبات اور ديگر تمام معبودوں کی نفی ہے۔

اهلل ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﻳُ ْﺆﻓَ ُﻜ ْﻮ َن ۙ 87
َوﻟَﯩ ْﻦ َﺳ َﺎﻟْﳤَ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻘﻬ ُْﻢ ﻟَ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ َّﻦ ٰ ّ ُ
ِٕ
اگر آپ ان سے دريافت کريں کہ انہيں کس نے پيدا کيا ہے؟ تو يقينا ً جواب ديں گے ﷲ نے ،پھر
يہ کہاں الٹے جاتے ہيں۔
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َو ِﻗ ْﻴ ِ ٖهل ٰﻳ َﺮ ِ ّب ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۘ 88
اور ان کا )پيغمبر کا اکثر( يہ کہنا ) (١کہ اے ميرے رب! يقينا ً يہ وه لوگ ہيں جو ايمان نہيں
التے۔
٨٨۔ ١ﷲ کے پاس ہی قيامت اور اپنے پيغمبر کے شکوه کا علم ہے۔

ﻓَ ْﺎﺻ َﻔ ْﺢ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو ُﻗ ْﻞ َﺳ ٰ ٌﲅ ۭ ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 89
پس آپ ان سے منہ پھير ليں اور کہہ ديں۔ )اچھا بھائی( سالم! ) (١انہيں عنقريب )خود ہی( معلوم
ہو جائے گا۔
٨٩۔ ١يعنی دين کے معاملے ميں ميری اور تمہاری راه الگ الگ ہے ،تم اگر باز نہيں آتے تو
اپنا عمل کئے جاؤ ،ميں اپنا کام کئے جا رہا ہوں ،عنقريب معلوم ہو جائے گا سچا کون ہے اور
جھوٹا کون؟

سورة الدخان
)سورة الدخان ۔ سوره نمبر  ٤٤۔ تعداد آيات (٥٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﺣـ ۗﻢ
حم

Ǻڔ

َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ Ąڒ
قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی۔
ِاانَّ ٓ َاﻧْ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ِ ْﰲ ﻟ َ ْﻴ َ ٍةل ُّﻣ ٰ َﱪ َﻛ ٍﺔ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣﻨْ ِﺬ ِرْﻳ َﻦ Ǽ
يقينا ً ہم نے اسے بابرکت رات ) (١ميں اتارا ہے بيشک ہم ڈرانے والے ہيں
٣۔ ١بابرکت رات )لَ ْيلَۃُ ْالقَ ْد ِر( سے مراد شب قدر ہے جيسا کہ دوسرے مقام پر صراحت ہے
ضانَ الﱠ ِذ ْٓ
ي اُ ْن ِز َل فِ ْي ِه ْالقُرْ ٰا ُن( 2۔ البقرة (185:رمضان کے مہينے ميں قرآن نازل کيا گيا،
) َش ْھ ُر َر َم َ
يہ شب قدر رمضان کے عشره اخير کی طاق راتوں ميں سے ہی کوئی ايک رات ہوتی ہے۔ يہاں
قدر کی رات اس رات کو بابرکت رات قرار ديا گيا ہے۔ اس کے بابرکت ہونے ميں کيا شبہ ہو
سکتا ہے کہ ايک تو اس ميں قرآن کا نزول ہوا دوسرے ،اس ميں فرشتوں اور روح االمين کا
نزول ہوتا ہے تيسرے اس ميں سارے سال ميں ہونے والے واقعات کا فيصلہ کيا جاتا ہے )جيسا
کہ آگے آرہا ہے( چوتھے اس رات کی عبادت ہزار مہينے ) ٨٣سال  ٤ماه( کی عبادت سے بہتر
ہے شب قدر يا ليلہ مبارکہ ميں قرآن کے نزول کا مطلب يہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم پر قرآن مجيد کا نزول شروع ہوا۔ يعنی پہلے پہل اس رات آپ پر قرآن نازل ہوا ،يا يہ
مطلب ہے لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بيت العزت ميں اتارا گيا جو آ ّسمان دنيا پر ہے۔ پھر
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وہاں سے ضرورت و مصلحت  ٣٣سالوں تک مختلف اوقات ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر
اترتا رہا۔
ِﻓﳱْ َﺎ ﻳُ ْﻔ َﺮ ُق ُ ُّ
ﰻ َا ْﻣ ٍﺮ َﺣ ِﻜ ْ ٍﲓ ۙ Ć

اسی رات ميں ہر ايک مضبوط کام کا فيصلہ کيا جاتا ہے
َا ْﻣ ًﺮا ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ ۭ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ُﻣ ْﺮ ِﺳ ِﻠ ْ َﲔ ۚ Ĉ

ہمارے پاس سے حکم ہو کر ) (١ہم ہی ہيں رسول بنا کر بھيجنے والے۔
٥۔ ١يعنی سارے فيصلے ہمارے حکم و اذن اور ہماری تقدير و مشيت سے ہوتے ہيں۔

اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ ۙ Č
َر ْ َﲪ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َّ
آپ کے رب کی مہربانی سے ) (١وہی سننے واال جاننے واال۔
٦۔ ١يعنی انزال کتب کے ساتھ )رسولوں کا بھيجنا( يہ بھی ہماری رحمت ہی کا ايک حصہ ہے
تاکہ وه ہماری نازل کرده کتابوں کو کھول کر بيان کريں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائيں۔
اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی
تقاضوں کی تکميل کا بھی سامان مہيا کر ديا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۘ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ُّﻣ ْﻮ ِﻗ ِﻨ ْ َﲔ Ċ
َر ِ ّب َّ
جو رب ہے آسمانوں کا اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان ہے ،اگر تم يقين کرنے والے
ہو۔
َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۭ َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ َو َر ُّب ٰا َابۗﯨ ُ ُﲂ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ Ď
ِٕ
کوئی معبود نہيں اس کے سوا وہی جالتا ہے اور مارتا ہے ،وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے
اگلے باپ دادوں کا۔
ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺷَ ٍ ّﻚ ﻳَّﻠْ َﻌ ُﺒ ْﻮ َن Ḍ
بلکہ وه شک ميں پﮍے کھيل رہے ہيں )(١۔
٩۔ ١يعنی حق اور اس کے دالئل کے سامنے آگئے۔ ليکن وه اس پر ايمان النے کے بجائے شک
ميں مبتال ہيں اور اس شک کے ساتھ استہزاء اور کھيل کود ميں پﮍے ہيں۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ﺑِﺪُ ﺧ ٍَﺎن ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۙ 10
ﻓَ ْﺎرﺗَـ ِﻘ ْﺐ ﻳ َ ْﻮ َم اتَ ْ ِﰐ َّ
آپ اس دن کے منتظر رہيں جب کہ آسمان ظاہر دھواں الئے گا )(١
١٠۔ ١يہ کافروں کے لئے تہديد ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائيں جب آسمان پر دھوئيں
کا ظہور ہوگا۔
11
ﻳَّﻐ َْﴙ اﻟﻨَّ َﺎس ۭ ٰﮬ َﺬا ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
جو لوگوں کو گھير لے گا ،يہ دردناک عذاب ہے۔
اب ِاانَّ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 12
َرﺑَّﻨَﺎ ا ْﻛ ِﺸ ْﻒ َﻋﻨَّﺎ اﻟْ َﻌ َﺬ َ
کہيں گے اے ہمارے رب! يہ آفت ہم سے دور کر ہم ايمان قبول کرتے ہيں )(١
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١٢۔ ١پہلی تفسير کی رو سے يہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسير کی رو سے قيامت کے
قريب کافر کہيں گے۔

َا ٰ ّﱏ ﻟَﻬُ ُﻢ ِّاذل ْﻛ ٰﺮى َوﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َر ُﺳ ْﻮ ٌل ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۙ 13
ان کے لئے نصيحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بيان کرنے والے پيغمبر ان کے پاس آچکے۔
ُ َّﰒ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﻣ َﻌ َّ ٌﲅ َّﻣ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن 14ۘ
پھر بھی انہوں نے منہ پھيرا اور کہہ ديا کہ سکھايا پﮍھايا ہوا باؤال ہے۔

ِاانَّ َﰷ ِﺷ ُﻔﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِاﻧَّ ُ ْﲂ ﻋَﺎۗﯨﺪُ ْو َن ۘ 15
ِٕ
ہم عذاب کو تھوڑا دور کر ديں گے تو تم پھر اپنی سی حالت پر آجاؤ گے۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻧ َ ْﺒ ِﻄ ُﺶ اﻟْ َﺒ ْﻄﺸَ َﺔ ْاﻟ ُﻜ ْﱪٰى ۚ ِاانَّ ُﻣﻨْ َﺘ ِﻘ ُﻤ ْﻮ َن 16
جس دن ہم بﮍی سخت پکﮍ پکﮍيں گے ) (١باليقين ہم بدلہ لينے والے ہيں۔
١٦۔ ١اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے ،جس ميں ستر کافر مارے گئے اور ستر قيدی بنا
لئے گئے۔ دوسری تفسير کی رو سے يہ سخت گرفت قيامت والے دن ہوگی۔ امام شوکانی
فرماتے ہيں کہ يہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر ميں ہوئی ،کيونکہ قريش کے سياق
ميں ہی اس کا ذکر ہے ،اگرچہ قيامت والے دن بھی ﷲ ٰ
تعالی سخت گرفت فرمائے گا تاہم وه
گرفت عام ہوگی ،ہر نافرمان اس ميں شامل ہوگا۔

ۙ 17
َوﻟَﻘَﺪْ ﻓَﺘَﻨَّﺎ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ َم ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ
يقينا ً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو )بھی( آزما چکے ہيں ) (١جن کے پاس )ﷲ کا( با عزت
رسول آيا۔
١٧۔ ١آزمانے کا مطلب يہ ہے کہ ہم نے انہيں دنياوی خوشی ،خوشحالی و فراغت سے نوازا اور
پھر اپنا جليل القدر پيغمبر بھی ان کی طرف ارسال کيا ليکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر
ادا نہ کيا اور نہ پيغمبر پر ايمان الئے۔
َا ْن َاد ُّْوٓا ِا َ َّﱄ ِﻋ َﺒﺎ َد ٰ ّ ِ

اهلل ۭ ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ٌل َا ِﻣ ْ ٌﲔ ۙ 18
کہ ﷲ کے بندوں کو ميرے حوالے کر ) (١دو ،يقين مانو کہ ميں تمہارے لئے امانت دار رسول
ہوں )(٢۔
١٨۔ِ ١عبَا َد ٰ ّ
موسی عليہ السالم کی قوم بنی اسرائيل ہے جسے فرعون نے غالم
ﷲِ سے مراد يہاں
ٰ
موسی عليہ السالم نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کيا۔
بنا رکھا تھا حضرت
ٰ
١٨۔ ٢ﷲ کا پيغام پہنچانے ميں امانت دار ہوں۔
َّو َا ْن َّﻻ ﺗَ ْﻌﻠُ ْﻮا ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ

اهلل ۭ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ ٰا ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۚ 19
اور تم ﷲ ٰ
تعالی کے سامنے سرکشی نہ کرو ) (١ميں تمہارے پاس کھلی دليل النے واال ہوں
)(٢۔
١٩۔ ١يعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے ﷲ کے سامنے اپنی بﮍائی اور
سرکشی کا اظہار نہ کرو۔
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١٩۔ ٢يہ ما قبل کی علت ہے کہ ميں ايسی حجت واضح ساتھ اليا ہوں جس کے انکار کی
گنجائش ہی نہيں ہے۔

َوا ِ ّ ِْﱏ ﻋُ ْﺬ ُت ﺑ َِﺮ ِ ّ ْﰊ َو َرﺑ ّ ُ ِْﲂ َا ْن ﺗَ ْﺮ ُﲨ ُْﻮ ِن ۡ 20
اور ميں اپنے اور تمہارے رب کی پناه ميں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو )(١۔
موسی عليہ السالم کو قتل کی دھمکی دی،
٢٠۔ ١اس دعوت و تبليغ کے جواب ميں فرعون نے
ٰ
جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناه طلب کی۔
َوا ِْن ﻟ َّ ْﻢ ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِ ْﱄ ﻓَﺎ ْﻋ َ ِﱱﻟُ ْﻮ ِن 21
اور اگر تم مجھ پر ايمان نہيں التے تو مجھ سے الگ ہی رہو )(١۔
٢١۔ ١يعنی اگر مجھ پر ايمان نہيں التے تو نہ الؤ ،ليکن مجھے قتل کرنے کی اذيت پہنچانے کی
کوشش نہ کرو۔
ﻓَﺪَ ﻋَﺎ َرﺑ َّ ٗ ٓﻪ َا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻗَ ْﻮ ٌم ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 22
پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ يہ سب گنہگار لوگ ہيں )(١۔
٢٢۔ ١يعنی جب انہوں ديکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کی بجائے ،اس کا کفر و عناد بﮍھ گيا
تو ﷲ کی بارگاه ميں دعا کے لئے ہاتھ پھيال ديئے۔
ﴎ ِﺑ ِﻌ َﺒﺎ ِد ْي ﻟ َ ْﻴ ًﻼ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ ُّﻣﺘَّ َﺒ ُﻌ ْﻮ َن ۙ 23

ﻓَ َﺎ ْ ِ
)ہم نے کہہ ديا( کہ راتوں رات تو ميرے بندوں کو لے کر نکل ،يقينا ً تمہارا ) (١پيچھا کيا جائے
گا۔
٢٣۔ ١چنانچہ ﷲ نے دعا قبول فرمائی اور انہيں حکم ديا کہ بنی اسرائيل کو راتوں رات لے کر
يہاں سے نکل جاؤ اور ديکھو! گھبرانا نہيں ،تمہارا پيچھا بھی ہوگا۔
َوا ْﺗ ُﺮ ِك اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ َرﻫ ًْﻮا ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُﺟﻨْ ٌﺪ ُّﻣﻐ َْﺮ ُﻗ ْﻮ َن 24
تو دريا کو ساکن چھوڑ کر چال جا ) (١بالشبہ يہ لشکر غرق کر ديا جائے گا۔
٢٤۔َ ١ر ْھ ًوا بمعنی ساکن يا خشک۔ مطلب يہ ہے کہ تيرے الٹھی مارنے سے دريا معجزانہ طور
پر ساکن يا خشک ہو جائے گا اور اس ميں راستہ بن جائے گا ،تم دريا پار کرنے کے بعد اسے
اسی حالت ميں چھوڑ دينا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی دريا کو پار کرنے کی غرض سے
اس ميں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہيں غرق کر ديں۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا جيسا کہ پہلے تفصيل
گزر چکی ہے۔

َ ْﰼ ﺗَ َﺮ ُﻛ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ۙ 25
وه بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔

َّو ُز ُر ْوعٍ َّو َﻣ َﻘﺎ ٍم َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ ۙ 26
اور کھتياں اور راحت بخش ٹھکانے۔

َّوﻧ َ ْﻌ َﻤ ٍﺔ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ ٰﻓ ِﻜﻬ ْ َِﲔ ۙ 27
اور آرام کی چيزيں جن ميں عيش کر رہے تھے۔
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َﻛ ٰﺬ ِ َكل َۣو َا ْو َرﺛْﳯٰ َﺎ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ 28
اسی طرح ہوگيا ) (١اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا ديا )(١
٢٨۔ ١بعض کے نزديک اس سے مراد بنی اسرائيل ہيں۔ ليکن بعض کے نزديک بنی اسرائيل کا
دوباره مصر آنا تاريخی طور پر ثابت نہيں ،اس لئے ملک مصر کی وارث کوئی اور قوم بنی،
بنی اسرائيل نہيں۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء َو ْ َاﻻ ْر ُض َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣﻨْ َﻈ ِﺮﻳْ َﻦ ۧ 29

ﻓَ َﻤﺎ ﺑَ َﻜ ْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ َّ
سو ان پر نہ تو آسمان و زمين ) (١روئے اور نہ انہيں مہلت ملی۔
٢٩۔ ١يعنی ان فرعونيوں کے نيک اعمال ہی نہيں تھے جو آسمان پر چﮍھتے اور ان کا سلسلہ
منقطع ہونے پر آسمان روتے ،نہ زمين پر ہی وه ﷲ کی عبادت کرتے تھے کہ اس سے محرومی
پر زمين روتی۔ مطلب يہ ہے کہ آسمان و زمين ميں کوئی بھی ان کی ہالکت پر رونے واال نہيں
تھا )فتح القدير(

ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب اﻟْ ُﻤﻬ ْ ِِﲔ ۙ 30
َوﻟَـﻘَﺪْ َ َّﳒ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
اور بيشک ہم نے )ہی( بنی اسرائيل کو )سخت( رسوا کن سزا سے نجات دی۔
ﴪِﻓ ْ َﲔ 31
ِﻣ ْﻦ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻟ ًﻴﺎ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
)جو( فرعون کی طرف سے )ہو رہی( تھی۔ فی الواقع وه سرکش اور حد سے گزر جانے والوں
ميں تھا۔

َوﻟَـ َﻘ ِﺪ اﺧ َ ْْﱰﳖٰ ُ ْﻢ ﻋَ ٰﲇ ِﻋ ْ ٍﲅ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۚ 32
ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائيل کو دنيا جہان والوں پر فوقيت دی )(١۔
٣٢۔ ١اس جہان سے مراد بنی اسرائيل کے زمانے کا جہان ہے کل جہان نہيں ہے ،کيونکہ قرآن
ميں امت محمديہ کو ُک ْنتُ ْم َخ ْي َر اُ ﱠم ٍۃ کے لقب سے ملقب کيا گيا ہے يعنی بنی اسرائيل اپنے زمانے
ميں دنيا جہان والوں پر فضيلت رکھتے تھے ان کی يہ فضيلت اس استحقاق کی وجہ سے تھی
جس کا علم ﷲ کو ہے۔
َو ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ َﻣﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﺑ َ ٰﻠۗــــــﺆٌا ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 33
اور ہم نے انہيں ايسی نشانياں ديں جن ميں صريح آزمائش تھی۔
ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ۙ 34

يہ لوگ تو يہی کہتے ہيں )(١
٣٤۔ ١يہ اشاره کفار مکہ کی طرف ہے۔ اس لئے کہ سلسلہ کالم ان ہی سے متعلق ہے۔ درميان
ميں فرعون کا قصہ ان کی تنبيہ کے طور پر بيان کيا گيا ہے۔
ﴩْﻳ َﻦ 35
ﱓ ِا َّﻻ َﻣ ْﻮﺗَـ ُﺘﻨَﺎ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ ُﻤﻨ ْ َ ِ
ِا ْن ِ َ
کہ )آخری چيز( يہی ہمارا پہلی بار )دنيا سے( مر جانا اور ہم ) (١دوباره اٹھائے نہيں جائيں
گے۔
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٣٥۔ ١يعنی يہ دنيا کی زندگی ہی بس آخری زندگی ہے اس کے بعد دوباره زنده ہونا اور حساب
کتاب ہونا ممکن نہيں ہے۔
ﻓَ ْﺎﺗ ُْﻮا ِ ٰاب َابۗﯨﻨَﺎ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 36
ِٕ
اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ )(١
٣٦۔ ١يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر
تمہارا يہ عقيده واضح اور صحيح ہے کہ دوباره زنده ہونا ہے تو ہمارے باپ دادوں کو زنده
کرکے دکھا دو يہ ان کی کٹ حجتی تھی کيونکہ دوباره زنده کرنے کا عقيده قيامت سے متعلق
ہے نہ کہ قيامت سے پہلے ہی دنيا ميں زنده ہو جانا يا کر دينا۔
َا ُ ْﱒ ﺧ ْ ٌَﲑ َا ْم ﻗَ ْﻮ ُم ﺗُﺒَّـﻊ ٍ ۙ َّو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ۡ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 37
کيا يہ لوگ بہتر ہيں يا تمہاری قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے ہم نے ان سب کو
ہالک کر ديا يقينا ً وه گنہگار تھے )(١
٣٧۔ ١يعنی يہ کفار مکہ اور ان سے پہلے کی قوميں ،عاد و ثمود وغيره سے زياده طاقتور اور
بہتر ہيں ،جب ہم نے انہيں ان کے گناہوں کی پاداش ميں ،ان سے زياده قوت و طاقت رکھنے
کے باوجود ہالک کر ديا تو يہ کيا حيثيت رکھتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ٰﻟ ِﻌﺒ ْ َِﲔ
38
َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َّ
ہم نے زمين اور آسمانوں اور ان کے درميان کی چيزوں کو کھيل کے طور پر پيدا نہيں کيا )(١
ك ظَ ﱡن الﱠ ِذ ْينَ
ض َو َما بَ ْينَھُ َما بَا ِط ًال ۭ◌ ٰذلِ َ
٣٨۔ ١يہی مضمون اس سے قبل ) َو َما َخلَ ْقنَا ال ﱠس َما ۗ◌ َء َو ْاالَرْ َ
ار 27 ۭ◌( 38۔ص) (27:اَفَ َح ِس ْبتُ ْم اَنﱠ َما خَ لَ ْق ٰن ُك ْم َعبَثًا ﱠواَنﱠ ُك ْم اِلَ ْينَا َال
َكفَرُوْ ا ۚ◌ فَ َو ْي ٌل لﱢــلﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ٰا ِمنَ النﱠ ِ
ٰ
تُرْ َجعُوْ نَ ١١٥ فَت َٰعلَى ّ
ق ۚ◌ َ ٓ
ك ْال َح ﱡ
ﷲُ ْال َملِ ُ
ش ْال َك ِري ِْم ١١٦ ( 23۔
ال اِلهَ اِ ﱠال ھُ َو ۚ◌ َربﱡ ْال َعرْ ِ
ٰ
ْ
ق ۭ◌ َواِ ﱠن السﱠا َعةَ َالتِيَةٌ
ض َو َما بَ ْينَھُ َمآ اِ ﱠال بِال َح ﱢ
ت َو ْاالَرْ َ
المؤمنونَ ) (115-116:و َما َخلَ ْقنَا السﱠمٰ ٰو ِ
ح ال ﱠ
ص ْف َح ْال َج ِمي َْل 85( 15۔ الحجر (85:و غيرہا ميں بيان کيا گيا ہے۔
فَاصْ فَ ِ
39
َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﳯٰ ُ َﻤﺎ ٓ ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
بلکہ ہم نے انہيں درست تدبير کے ساتھ ہی پيدا کيا ) (١ہے ليکن ان ميں سے اکثر لوگ نہيں
جانتے۔
٣٩۔ ١يعنی وه اس مقصد سے غافل اور بےخبر ہيں۔ اسی لئے آخرت کی تياری سے ال پروا ہيں۔
ۙ 40

ِا َّن ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﻔ ْﺼﻞِ ِﻣ ْﻴ َﻘﺎﲥُ ُ ْﻢ َا ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ
يقينا ً فيصلے کا دن ان سب کا طے شده وقت ہے۔ )(١
٤٠۔ ١يعنی وه اصل مقصد ہے جس کے لئے انسانوں کو پيدا کيا گيا اور آسمان و زمين کی
تخليق کی گئی ہے۔

ﴫ ْو َن ۙ 41
ﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ َﻣ ْﻮ ًﱃ َﻋ ْﻦ َّﻣ ْﻮ ًﱃ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ َّو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُ ْﻨ َ ُ
اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام بھی نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی۔

اهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۧ 42
ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َّر ِﺣ َﻢ ٰ ّ ُ
مگر جس پر ﷲ کی مہربانی ہو جائے وه زبردست اور رحم کرنے واال ہے۔

Page 1133 of 1441

Presented by Ziaraat.Com


ِا َّن َﴭ ََﺮ َت َّاﻟﺰﻗُّ ْﻮ ِم ۙ 43
بيشک زقوم )تھوہر( کا درخت۔
َﻃ َﻌﺎ ُم ْ َاﻻ ِﺛ ْ ِﲓ 44ٻ
گنہگار کا کھانا ہے۔

َﰷﻟْ ُﻤﻬْﻞِ ڔ ﻳَﻐ ِ ْْﲇ ِﰲ اﻟْ ُﺒ ُﻄ ْﻮ ِن ۙ 45
جو مثل تلچھٹ) (١کے ہے اور پيٹ ميں کھولتا رہتا ہے۔
٤٥۔ ١پگھال ہوا تانبہ ،آگ ميں پگھلی ہوئی چيز يا تلچھٹ تيل وغيره کے آخر ميں جو گدلی سی
مٹی کی تہ ره جاتی ہے۔
َﻛﻐ ْ َِﲇ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْ ِﲓ 46
مثل تيز گرم پانی کے )(١
٤٦۔ ١وه زقوم کی خوراک ،کھولتے ہوئے پانی کی طرح پيٹ ميں کھولے گی۔
ﺧ ُُﺬ ْو ُﻩ ﻓَﺎ ْﻋ ِﺘﻠُ ْﻮ ُﻩ ِا ٰﱃ َﺳ َﻮا ۗ ِء اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 47ڰ
اسے پکﮍ لو پھر گھسيٹتے ہوئے بيچ جہنم تک پہنچاؤ )(١
٤٧۔ ١يہ جہنم پر مقرر فرشتوں سے کہا جائے گا۔

ُ َّﰒ ُﺻﺒُّ ْﻮا ﻓَ ْﻮ َق َرْا ِﺳ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب اﻟْ َﺤ ِﻤ ْ ِﲓ ۭ 48
پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔
ُذ ْق ڌ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ ْاﻟ َﻜ ِﺮ ْ ُﱘ 49
)اس سے کہا جائے گا( چکھتا جا تو تو بﮍا ذی عزت اور بﮍے اکرام واال تھا )(١۔
٤٩۔ ١يعنی دنيا ميں اپنے طور پر تو بﮍا ذی عزت اور صاحب اکرام بنا پھرتا تھا اور اہل ايمان
کو حقارت کی نظر سے ديکھتا تھا۔
ِا َّن ٰﮬ َﺬا َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗَ ْﻤ َ ُﱰ ْو َن 50
يہی وه چيز ہے جس ميں تم شک کيا کرتے تھے۔

ِا َّن اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِ ْﰲ َﻣ َﻘﺎ ٍم َا ِﻣ ْ ٍﲔ ۙ 51
بيشک )ﷲ سے( ڈرنے والے امن چين کی جگہ ميں ہونگے۔
ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن 52ڌ
باغوں اور چشموں ميں۔
ﻳَّﻠْﺒَ ُﺴ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ُﺳـ ْﻨﺪُ ٍس َّوِا ْﺳـ َﺘ ْ َﱪ ٍق ُّﻣﺘَ ٰﻘ ِﺒ ِﻠ ْ َﲔ 53ڌ
باريک اور ريشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بيٹھے ہونگے )(١۔
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ٰ
تقوی کا مقام بيان کيا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا
٥٣۔ ١اہل کفر و فسق کے مقابلے ميں اہل ايمان و
دامن کفر و فسق اور معاصی سے بچائے رکھا تھا۔ آمين کا مطلب ايسی جگہ ،جہاں ہر قسم کے
خوف اور انديشوں سے وه محفوظ ہونگے۔

َﻛ ٰﺬ ِ َكل ۣ َو َز َّو ْﺟﳯٰ ُ ْﻢ ِ ُﲝ ْﻮ ٍر ِﻋ ْ ٍﲔ ۭ 54
يہ اسی طرح ہے ) (١اور ہم بﮍی بﮍی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر ديں گے )(٢۔
ُوراَ ُء اس لئے کہا جاتا ہے کہ نظريں ان کے حسن و جمال کو ديکھ کر حيرت زده ہو
٥٤۔ ٢ح َ
جائيں گی کشاده چشم جيسے ہرن کی آنکھيں ہوتی ہيں۔ ہم پہلے وضاحت کر آئے ہيں کہ ہر جنتی
کو کم ازکم دو حوريں ضرور مليں گی ،جو حسن جمال کے اعتبار سے چندے آفتاب و ماہتاب
ہوں گی۔ البتہ ترمذی کی ايک روايت سے معلوم ہوتا ہے ،جسے صحيح کہا گيا ہے ،کہ شہيد کو
خصوصی طور پر  ٧٢حوريں مليں گی۔
ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ﺑ ُ ِّ

ِﲁ ﻓَﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۙ 55
دل جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے ميووں کی فرمائشيں کرتے ہونگے )(١
٥٥۔ ١آ ِمنِ ْينَ )بے خوفی کے ساتھ( کا مطلب ان کے ختم ہونے کا انديشہ ہوگا نہ کے کھانے سے
بيماری وغيره کا خوف يا موت ،تھکاوٹ اور شيطان کا کوئی خوف نہيں ہوگا۔

َﻻ ﻳ َ ُﺬ ْو ُﻗ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت ِا َّﻻ اﻟْ َﻤ ْﻮﺗَ َﺔ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ۚ َو َو ٰﻗﯩﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ ۙ 56
وہاں وه موت چکھنے کے نہيں ہاں پہلی موت )) (١جو وه مر چکے( انہيں ﷲ ٰ
تعالی نے دوزخ
کی سزا سے بچا ديا۔
٥٦۔ ١يعنی دنيا ميں انہيں جو موت آئی تھی ،اس موت کے بعد انہيں موت کا مزه نہيں چکھنا
پﮍے گا جيسے حديث ميں آتا ہے ' کہ موت کو ايک مينڈھے کی شکل ميں ال کر دوزخ اور جنت
کے درمياں ذبح کر ديا جائے گا اور اعالن کر ديا جائے گا اے جنتيو! تمہارے لئے جنت کی
زندگی دائمی ہے ،اب تمہارے لئے موت نہيں۔ اور اے جہنميوں! تمہارے لئے جہنم کا عذاب
دائمی ہے موت نہيں
ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ 57
يہ صرف تيرے رب کا فضل ہے ) (١يہی ہے بﮍی کاميابی۔
٥٧۔ ١جس طرح حديث ميں آتا ہے ،فرمايا يہ بات جان لو! تم ميں کسی شخص کو اس کا عمل
جنت ميں نہيں لے جائے گا صحابہ نے عرض کيا۔ يارسول ﷲ! آپ کو بھی؟ فرمايا ' ہاں مجھے
بھی ،مگر ﷲ ٰ
تعالی مجھے اپنی رحمت اور فضل ميں ڈھانپ لے گا ' )صحيح بخاری(
َﴪٰ ُﻪ ِﺑ ِﻠ َﺴﺎ ِﻧ َﻚ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَﺘَ َﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 58
ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َّ ْ ﻧ
ہم نے اس )قرآن( کو تيری زبان ميں آسان کر ديا تاکہ وه نصيحت حاصل کريں۔
ﻓَ ْﺎرﺗَ ِﻘ ْﺐ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُّﻣ ْﺮﺗَ ِﻘ ُﺒ ْﻮ َن ۧ 59

اب تو منتظر ره يہ بھی منتظر ہيں )(١
٥٩۔ ١تو عذاب ٰالہی کا انتظار کر ،اگر يہ ايمان نہ الئے۔ يہ منتظر ہيں اس بات کے کہ اسالم کے
غلبہ و نفوذ سے قبل ہی شايد آپ موت سے ہمکنار ہوجائيں۔
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سورة الجاثية
)سورة الجاثية ۔ سوره نمبر  ٤٥۔ تعداد آيات (٣٧
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﺣـ ۗﻢ
حم

Ǻۚ

ﺗ ْ َِﲋﻳْ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ Ą
يہ کتاب ﷲ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۭ Ǽ
ِا َّن ِﰲ َّ
آسمانوں اور زمين ميں ايمان داروں کے لئے يقينا ً بہت سی نشانياں ہيں۔
َو ِ ْﰲ َﺧﻠْ ِﻘ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﻳَﺒُ ُّﺚ ِﻣ ْﻦ َداۗﺑ َّ ٍﺔ ٰاﻳٰ ٌﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن ۙ Ć

اور خود تمہاری پيدائش ميں اور ان جانوروں کی پيدائش ميں جنہيں وه پھيالتا ہے يقين رکھنے
والی قوم کے لئے بہت سی نشانياں ہيں۔
َــﴫﻳْ ِﻒ ّ ِاﻟﺮﻳٰ ِﺢ ٰاﻳٰ ٌﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن Ĉ
َوا ْﺧ ِﺘ َﻼ ِف اﻟ َّ ْﻴﻞِ َواﻟﳯَّ َ ِﺎر َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اﻟﺴ َﻤﺎ ۗ ِء ِﻣ ْﻦ ّ ِرزْ ٍق ﻓَ َﺎ ْﺣﻴَﺎ ِﺑ ِﻪ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ َوﺗ ْ ِ
اهلل ِﻣ َﻦ َّ
اور رات دن کے بدلے ميں اور جو کچھ روزی ﷲ ٰ
تعالی آسمان سے نازل فرما کر زمين کو
اسکی موت کے بعد زنده کر ديتا ہے )) (١اس ميں( اور ہواؤں کے بدلنے ميں بھی ان لوگوں
کے لئے جو عقل رکھتے ہيں نشانياں ہيں )(٢۔
٥۔ ١آسمانوں و زمين ،انسانی تخليق ،جانوروں کی پيدائش ،رات دن کے آنے جانے اور
آسمانی بارش کے ذريعے سے مرده زمين ميں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغيره ،آفاق و
انفس ميں بيشمار نشانياں ہيں جو ﷲ کی واحدنيت و ربوبيت پر دال ہيں۔
٥۔ ٢يعنی کبھی ہوا کا رخ شمال جنوب ،کبھی پچھم )مشرق و مغرب( کو ہوتا ہے ،کبھی
بحری ہوائيں اور کبھی بری ہوائيں ،کبھی رات کو ،کبھی دن کو ،بعض ہوائيں بارش خيز،
بعض نتيجہ خيز ،بعض ہوائيں روح کی غذا اور بعض سب کچھ جھلسا دينے والی اور محض
گردو غبار کا طوفان ،ہواؤں کی اتنی قسميں بھی داللت کرتے ہيں کہ اس کائنات کا کوئی
چالنے واال ہے اور وه ايک ہی ہے دو يا دو سے زائد نہيں تمام اختيارات کا مالک وہی ايک
ہے ،ان ميں کوئی شريک نہيں سارا اور ہر قسم کا تصرف وہی کرتا ہے کسی اور کے پاس
ادنی سا تصرف کرنے کا بھی اختيار نہيں۔
ٰ
اهلل ﻧ َ ْﺘﻠُ ْﻮﻫَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۚ ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺚ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰ ّ ِ
كل ٰاﻳٰ ُﺖ ٰ ّ ِ
ِﺗ ْ َ
اهلل َو ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن
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يہ ہيں ﷲ کی آيتيں جنہيں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہيں ،پس ﷲ ٰ
تعالی اور اس کی آيتوں
کے بعد يہ کس بات پر ايمان الئيں گے۔ )(١
٦۔ ١يعنی ﷲ کا نازل کرده قرآن ،جس ميں اس کی توحيد کے دالئل و براہين ہيں۔ اگر يہ اس
پر بھی ايمان نہيں التے تو ﷲ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانيوں کے بعد
کون سی نشانياں ہيں جن پر ايمان الئيں گے۔
َوﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﲁ َاﻓ َّ ٍﺎك َا ِﺛ ْ ٍﲓ ۙ Ċ

' ويل ' اور افسوس ہے ہر ايک جھوٹے گنہگار پر۔
٧۔ ١بہت گنہگارَ ،ويْل بمعنی ہالکت يا جہنم کی ايک وادی کا نام۔
ﻳ َّْﺴ َﻤ ُﻊ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ﴩ ُﻩ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ Ď
اهلل ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ُ َّﰒ ﻳُ ِ ُّ
ﴫ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ًﱪا َﰷَ ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َْﺴ َﻤ ْﻌﻬَﺎ ۚ ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
جو آيتيں ﷲ کے اپنے سامنے پﮍھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے
کہ گويا سنی ہی نہيں ) (١تو ايسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر )پہنچا( ديجئے۔
٨۔ ١يعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے ميں اپنے کو بﮍا سمجھتا ہے اور اسی
غرور ميں سنی ان سنی کر ديتا ہے۔

َوِا َذا ﻋَ ِ َﲅ ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ﺷَ ﻴْﺌَۨﺎ َّاﲣ ََﺬﻫَﺎ ﻫ ُُﺰ ًوا ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ ۭ Ḍ
ِٕ
وه جب ہماری آيتوں ميں سے کسی آيت کی خبر پا ليتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے ) (١يہی
لوگ ہيں جن کے لئے رسوائی کی مار ہے۔
٩۔ ١يعنی اول تو وه قرآن کو غور سے سنتا ہی نہيں اور اگر کوئی بات اس کے کان ميں پﮍ
جاتی ہے يا کوئی بات اس کے علم ميں آجاتی ہے تو اسے مذاق کا موضوع بنا ليتا ہے۔ اپنی
کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے يا کفر و معصيت پر اصرار و استکبار کی وجہ سے۔
ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِْﻢ َ َهجﲌَّ ُ ۚ َو َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َّﻣﺎ َﻛ َﺴـ ُﺒ ْﻮا ﺷَ ْﻴـــــًٔﺎ َّو َﻻ َﻣﺎ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

ۭ 10
اهلل َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ۚ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ
ِٕ
ان کے پيچھے دوزخ ہے ) (١جو کچھ انہوں نے حاصل کيا تھا وه انہيں کچھ بھی نفع نہ دے گا
اور نہ وه )کچھ کام آئيں گے( جن کو انہوں نے ﷲ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا ان کے لئے تو
بہت بﮍا عذاب ہے۔
١٠۔ ١يعنی ايسے کردار کے لوگوں کے لئے قيامت ميں جہنم ہے۔

ۧ 11
ٰﮬ َﺬا ﻫُﺪً ى ۚ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ِ ّﻣ ْﻦ ّ ِر ْﺟ ٍﺰ َا ِﻟ ْ ٌﲓ
يہ )سرتاپا( ہدايت ) (١ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آيتوں کو نہ مانا ان کے لئے بہت
سخت دردناک عذاب ہے۔
 ١،١١يعنی قرآن! کيونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی يہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی
تاريکيوں سے نکال کر ايمان کی روشنی ميں اليا جائے۔
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮ ِﻟ َﺘ ْﺠ ِﺮ َي اﻟْ ُﻔ ْ ُ
كل ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِ َاب ْﻣ ِﺮﻩٖ َو ِﻟ َﺘﺒْﺘَﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ِ ٖهل َوﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن ۚ 12

ﷲ ہی ہے جس نے تمہارے لئے دريا ) (١کو تابع بنا ديا تاکہ اس کے حکم سے اس ميں کشتياں
چليں اور تم اس کا فضل تالش کرو اور تاکہ تم شکر بجا الؤ۔
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١٢۔ ١يعنی اس کو ايسا بنا ديا کہ تم کشتيوں اور جہازوں کے ذريعے اس پر سفر کر سکو۔
13
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ِّﻣﻨْ ُﻪ ۭ ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ٰﻻﻳٰ ٍﺖ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ َّ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن
َو َﲯ ََّﺮ ﻟَ ُ ْﲂ َّﻣﺎ ِﰲ َّ
اور آسمان و زمين کی ہر ہرچيز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر ديا ہے
) (١جو غور کريں يقينا ً وه اس ميں بہت سی نشانياں پا ليں گے۔
١٣۔ ١مطيع کرنے کا مطلب يہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر ديا ہے ،تمہارے
منافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابستہ ہے ،جيسے چاند ،سورج ستارے ،بارش ،بادل
اور ہوائيں وغيره ہيں۔ اور اپنی طرف سے کا مطلب ،اپنی رحمت اور فضل خاص سے۔
ﻗُ ْﻞ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا ِﻟ َّ ِذلﻳْ َﻦ َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن َا َّاي َم ٰ ّ ِ
اهلل ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن
14
آپ ايمان والوں سے کہہ ديں کہ وه ان لوگوں سے درگزر کريں جو ﷲ کے دنوں کی توقع نہيں
رکھتے ،تاکہ ﷲ ٰ
تعالی ايک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔
َﻣ ْﻦ َ ِﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻓَ ِﻠﻨَ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ َا َﺳﺎۗ َء ﻓَ َﻌﻠَﳱْ َﺎ ۡ ُ َّﰒ ِا ٰﱃ َرﺑّ ُ ِْﲂ ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻌ ْﻮ َن
15
جو نيکی کرے گا وه اپنے ذاتی بھلے کے لئے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے
) (١پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔
١٥۔ ١يعنی ہر گروه اور فرد کا عمل ،اچھا يا برا ،اس کا فائده يا نقصان خود کرنے والے ہی کو
پہنچے گا ،کسی دوسرے کو نہيں اس ميں نيکی کی ترغيب بھی ہے اور بدی سے ترہيب بھی۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ُﺤ ْ َﲂ َواﻟﻨُّ ُﺒ َّﻮ َة َو َر َز ْﻗﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ َّ
ۚ 16

اﻟﻄ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺖ َوﻓَﻀَّ ﻠْﳯٰ ُ ْﻢ ﻋَ َﲇ اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ
َوﻟَﻘَﺪْ ٰاﺗَﻴْﻨَﺎ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
يقينا ً ہم نے بنی اسرائيل کو کتاب ،حکومت ) (١اور نبوت دی تھی اور ہم نے انہيں پاکيزه اور
نفيس روزياں دی تھيں اور انہيں دنيا والوں پر فضيلت دی تھی۔
١٦۔ ١کتاب سے مراد تورات ،حکم سے حکومت و بادشاہت يا فہم و قضا کی وه صالحيت ہے
جو فضل خصوصيات اور لوگوں کے درميان فيصلے کرنے کے لئے ضروری ہے۔
17
ﴤ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْﳜ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن
َو ٰاﺗَﻴْﳯٰ ُ ْﻢ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ِّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ۚ ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺧﺘَﻠَ ُﻔ ْﻮٓا ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ُﱒ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲅ ۙ ﺑ َ ْﻐ ًﻴﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻳ َ ْﻘ ِ ْ
اور ہم نے انہيں دين کی صاف صاف دليليں ديں ) (١پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ
جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختالف برپا کر ڈاال يہ جن جن چيزوں ميں اختالف کر
رہے ہيں ان کا فيصلہ قيامت والے دن ان کے درميان )خود( تيرا رب کرے گا )(٢۔
١٧۔ ١آپس ميں ايک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہره کرتے ہوئے يا جاه و منصب
کی خاطر۔ انہوں نے اپنے دين ميں ،علم آجانے کے باوجود ،اختالف يا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی رسالت سے انکار کيا۔
١٧۔ ٢يعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا۔
18
ﴍﻳْ َﻌ ٍﺔ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ْﻌﻬَﺎ َو َﻻ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ْﻊ َاﻫ َْﻮا ۗ َء َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
ُ َّﰒ َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ َﻚ ﻋَ ٰﲇ َ ِ
پھر ہم نے آپ کو دين کی )ظاہر( راه پر قائم کر ديا ) (١سو آپ اس پر لگيں رہيں اور نادانوں
کی خواہش کی پيروی ميں نہ پﮍيں )(٢۔
١٨۔ ١شريعت کے لغوی معنی ہيں ،ملت اور منہاج۔ شاہراه کو بھی شارع کہا جاتا ہے کہ وه
مقصد اور منزل تک پہنچاتی ہے پس شريعت سے مراد ،وه دين ہے جو ﷲ نے اپنے بندوں کے
لئے مقرر فرمايا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر ﷲ کی رضا کا مقصد حاصل کرليں۔ آيت کا مطلب
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ہے ہم نے آپ کو دين کے ايک واضح راستے يا طريقے پر قائم کر ديا ہے جو آپ کو حق تک
پہنچا دے گا۔
١٨۔ ٢جو ﷲ کی توحيد اور اس کی شريعت سے ناواقف ہيں۔ مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی
ہيں۔
ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻐ ُﻨ ْﻮا َﻋ ْﻨ َﻚ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو ِ ُّﱄ اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ
19
اهلل ﺷَ ْﻴـــــًٔﺎ ۭ َوا َِّن ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ ُء ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۚ َو ٰ ّ ُ
)ياد رکھيں( کہ يہ لوگ ہرگز ﷲ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہيں آسکتے )سمجھ ليں کہ( ظالم
لوگ آپس ميں ايک دوسرے کے رفيق ہوتے ہيں اور پرہيزگاروں کا کارساز ﷲ ٰ
تعالی ہے۔
20
ٰﮬ َﺬا ﺑ َ َﺼﺎۗﯨ ُﺮ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َوﻫُﺪً ى َّو َر ْ َﲪ ٌﺔ ِﻟ ّ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳ ُّ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن
ِٕ
يہ )قرآن( ان لوگوں کے لئے بصيرت کی باتيں ) (١اور ہدايت و رحمت ہے ) (٢اس قوم کے
لئے جو يقين رکھتی ہے۔
٢٠۔ ١يعنی ان کے دالئل کا مجموعہ ہے جو احکام دين سے متعلق ہيں اور جن سے انسانی
ضروريات و حاجات وابستہ ہيں۔
ٰ
٢٠۔ ٢يعنی دنيا ميں ہدايت کا راستہ بتالنے واال اور آخرت ميں رحمت الہی کا موجب ہے۔

ۧ 21
ﺎﱒ َو َﻣ َﻤﺎﲥُ ُ ْﻢ ۭ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ َ ْﳛ ُ ُﳬ ْﻮ َن
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ۙ َﺳ َﻮا ۗ ًء َّﻣ ْﺤ َﻴ ُ ْ
َا ْم َﺣ ِﺴ َﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﺟ َ َﱰ ُﺣﻮا اﻟ َّﺴـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِت َا ْن َّ ْﳒ َﻌﻠَﻬ ُْﻢ َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
کيا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہيں يہ گمان ہے کہ ہم انہيں ان لوگوں جيسا کر ديں جو ايمان
الئے اور نيک کام کئے ان کا مرنا جينا يکساں ہو جائے ) (١برا ہے وه فيصلہ وه جو کر رہے
ہيں۔
٢١۔ ١يعنی دنيا اور آخرت ميں دونوں کے درميان کوئی فرق نہ کريں۔ اس طرح ہرگز نہيں ہو
سکتا يا يہ مطلب ہے کہ جس دنيا ميں وه برابر تھے ،آخرت ميں بھی برابر رہيں گے کہ مر کر
يہ بھی ناپيد اور وه بھی ناپيد؟ نہ بدکار کو سزا ،نہ ايمان و عمل صالح کرنے والے کو انعام ،ايسا
نہيں ہوگا اس لئے آگے فرمايا ان کا يہ فيصلہ برا ہے جو وه کر رہے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ِﻟ ُﺘ ْﺠ ٰﺰى ُ ُّ
22
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
َو َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
اهلل َّ
اور آسمانوں اور زمين کو ﷲ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پيدا کيا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس
کے کئے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ ديا جائے اور ان پر ظلم نہ کيا جائے۔
ﴫﻩٖ ِﻏ ٰﺸ َﻮ ًة ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﳞَّ ْ ِﺪﻳْ ِﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن
َاﻓَ َﺮ َءﻳْ َﺖ َﻣ ِﻦ َّاﲣ ََﺬ ِا ٰﻟــﻬَ ٗﻪ ﻫ َٰﻮﯨ ُﻪ َو َاﺿَ َّ ُهل ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ِﻋ ْ ٍﲅ َّوﺧ َ ََﱲ ﻋَ ٰﲇ َ ْﲰ ِﻌ ٖﻪ َوﻗَﻠْ ِﺒ ٖﻪ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ َ ِ
23
کيا آپ نے اسے بھی ديکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود
سمجھ بوجھ کے ﷲ نے اسے گمراه کر ديا ) (١ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے
اور اس کی آنکھ پر بھی پرده ڈال ديا ) (٢ہے اب ايسے شخص کو ﷲ کے بعد کون ہدايت دے
سکتا ہے۔
٢٣۔ ١يعنی بلوغ علم اور قيام حجت کے باوجود ،وه گمراہی ہی کا راستہ اختيار کرتا ہے جيسے
بہت سے پندار علم ميں مبتال گمراه۔
٢٣۔ ٢چنانچہ وه حق کو ديکھ بھی نہيں پاتا۔
ﱓ ِا َّﻻ َﺣﻴَﺎﺗُﻨَﺎ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻧ َ ُﻤ ْﻮ ُت َو َ ْﳓ َﻴﺎ َو َﻣﺎ ﳞُ ْ ِﻠ ُﻜﻨَﺎ ٓ ِا َّﻻ ادلَّ ﻫ ُْﺮ ۚ َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ﺑ ِٰﺬ ِ َكل ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ ۚ ِا ْن ُ ْﱒ ِا َّﻻ ﻳ َ ُﻈﻨُّ ْﻮ َن
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣﺎ ِ َ
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کيا اب بھی تم نصيحت نہيں پکﮍتے انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنيا کی زندگی ہی
ہے۔ ہم مرتے ہيں اور جيتے ہيں اور ہميں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے )) (١دراصل( انہيں اس
کا علم ہی نہيں يہ تو صرف قياس آرائياں ہيں اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہيں۔
٢٤۔ ١يہ دہريہ اور ان کے ہم نوا مشرکين مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے وه کہتے
تھے کہ بس يہ دنيا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے ،اس کے بعد کوئی زندگی نہيں اور
اس ميں موت و حيات کا سلسلہ ،محض زمانے کی گردش کا نتيجہ ہے ،جيسے فالسفر کا ايک
گروه کہتا ہے چھتيس ہزار سال کے بعد ہرچيز دوباره اپنی حالت لوٹ آتی ہے اور يہ سلسلہ،
بغير کسی سانح اور مدبر کے ،يوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا نہ اس کی کوئی ابتداء ہے
نہ انتہاء۔ يہ گروه دوريہ کہالتا ہے )ابن کثير( ظاہر بات ہے يہ نظريہ ،اسے عقل بھی قبول نہيں
کرتی اور نقل کے بھی خالف ہے ،حديث قدسی ہے ،ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے ' ابن آدم مجھے ايذاء
پہنچاتا ہے۔ زمانے کو برا بھال کہتا ہے )يعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کرکے ،اسے برا
کہتا ہے ،حاالنکہ )زمانہ بجائے خود کوئی چيز نہيں( ميں خود زمانہ ہوں ،ميرے ہی ہاتھ ميں
تمام اختيارات ہيں ،رات دن بھی ميں ہی پھيرتا ہوں ' )البخاری(۔
25
َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ َّﻣﺎ َﰷ َن ُﺣ َّﺠـﳤَ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻗَﺎﻟُﻮا اﺋْ ُﺘ ْﻮا ِ ٰاب َابۗﯨﻨَﺎ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
ِٕ
اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آيتوں کی تالوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس
اس قول کے سوا کوئی دليل نہيں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو الؤ )(١
٢٥۔ ١يہ ان کی سب سے بﮍی دليل ہے جو ان کی کٹ حجتی کا مظہر ہے۔
اهلل ُ ْﳛ ِﻴ ْﻴ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺘ ُ ْﲂ ُ َّﰒ َ ْﳚ َﻤ ُﻌ ُ ْﲂ ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ اﻟﻨَّ ِﺎس َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن
ۧ 26

ﻗُﻞِ ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے! ﷲ ہی تمہيں زنده کرتا ہے پھر تمہيں مار ڈالتا ہے پھر تمہيں قيامت کے دن جمع
کرے گا جس ميں کوئی شک نہيں ليکن اکثر لوگ نہيں سمجھتے۔
َو ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
27
ﴪ اﻟْ ُﻤ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮ َن
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّ ْﳜ َ ُ
كل َّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُم َّ
ِٕ
اور آسمانوں اور زمين کی بادشاہی ﷲ ہی کی ہے اور جس دن قيامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل
بﮍے نقصان ميں پﮍيں گے۔
َوﺗَ ٰﺮى ُ َّ
ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ َﺟﺎ ِﺛ َﻴ ًﺔ ۣ ُ ُّ
ﰻ ُا َّﻣ ٍﺔ ﺗُﺪْ ٰﻋٓﻰ ِا ٰﱃ ِﻛ ٰﺘﳢِ َﺎ ۭ َاﻟْ َﻴ ْﻮ َم ُ ْﲡ َﺰ ْو َن َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
28
اور آپ ديکھيں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی ) (١ہر گروه اپنے نامہ اعمال
کی طرف باليا جائے گا آج تمہيں اپنے کئے کا بدلہ ديا جائے گا۔
٢٨۔ ١ظاہر آيت سے يہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروه ہی )چاہے وه انبياء کے پيروکار ہوں يا ان
کے مخالفين( خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بيٹھے ہونگے )فتح القدير( تاآنکہ سب
کو حساب کتاب کے لئے باليا جائے گا ،جيسا کہ آيت کے اگلے حصے سے واضح ہے۔
ٰﮬ َﺬا ِﻛ ٰﺘﺒُﻨَﺎ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻖ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﺴـ َﺘﻨ ْ ِﺴﺦُ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 29
يہ ہماری کتاب جو تمہارے بارے ميں سچ سچ بول رہی ہے ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے
تھے )(١۔
٢٩۔ ١يعنی ہمارے علم کے عالوه ،فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہرچيز نوٹ کرتے اور
محفوظ رکھتے تھے۔
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اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَ ُﻴﺪْ ِﺧﻠُﻬ ُْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْﻔ َْﻮ ُز اﻟْ ُﻤ ِﺒ ْ ُﲔ 30
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
پس ليکن جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک کام ) (١کئے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت
تلے لے لے گا يہی صريح کاميابی ہے۔
٣٠۔ ١يہاں بھی ايمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کرکے اس کی اہميت واضح کر دی اور عمل
صالح وه اعمال خير ہيں جو سنت کے مطابق ادا کئے جائيں نہ کہ ہر وه عمل جسے انسان اپنے
طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہايت اہتمام اور ذوق شوق کے ساتھ کرے۔
َو َا َّﻣﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۣ َاﻓَ َ ْﲅ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ٰاﻳٰ ِ ْﱵ ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺳـﺘَ ْﻜ َ ْﱪ ُ ْﰎ َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 31
ليکن جن لوگوں نے کفر کيا تو )ميں ان سے کہوں گا( کيا ميری آيتيں تمہيں سنائی نہيں جاتی
تھيں ) (١پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناه گار لوگ )(٢
٣١۔ ١يہ بطور توبيخ کے ان سے کہا جائے گا ،کيونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے ،انہوں نے
ﷲ کے احکام انہيں سنائے تھے ،ليکن انہوں نے پروا ہی نہيں کی تھی۔
٣١۔ ٢يعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کيا اور ايمان نہيں الئے ،بلکہ تم تھے ہی گناه
گار۔
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ ۙ ِا ْن ﻧ َُّﻈ ُّﻦ ِا َّﻻ َﻇﻨًّﺎ َّو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ ُﻤ ْﺴﺘ َ ْﻴ ِﻘ ِﻨ ْ َﲔ 32
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ َﻻ َرﻳْ َﺐ ِﻓﳱْ َﺎ ﻗُﻠْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﻧ َﺪْ ِر ْي َﻣﺎ َّ
اهلل َﺣ ٌّﻖ َّو َّ
اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ ﷲ کا وعده يقينا ً سچا ہے اور قيامت کے آنے ميں کوئی شک نہيں
تو تم جواب ديتے تھے کہ ہم نہيں جانتے قيامت کيا چيز ہے؟ ہميں کچھ يوں ہی سا خيال ہو جاتا
ہے ليکن ہميں يقين نہيں )(١
٣٢۔ ١يعنی قيامت کا وقوع ،محض ظن و تخمين ہے ،ہميں تو يقين نہيں کہ يہ واقعی ہوگی۔
َوﺑَﺪَ ا ﻟَﻬ ُْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ُت َﻣﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َو َﺣ َﺎق ﲠِ ِْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن 33
اور ان پر اپنے اعمال کی برائياں کھل گئيں اور جس کا وه مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہيں
گھير ليا۔
٣٣۔ ١يعنی قيامت کا عذاب ،جسے وه مذاق يعنی انہونا سمجھتے تھے ،اس ميں وه گرفتار ہوں
گے۔
َو ِﻗ ْﻴ َﻞ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻧَﻨ ْ ٰﺴ ُ ْ
ـﯩﲂ َ َامك ﻧ َ ِﺴﻴ ُ ْْﱲ ِﻟ َﻘﺎۗ َء ﻳ َ ْﻮ ِﻣ ُ ْﲂ ٰﮬ َﺬا َو َﻣ ْﺎ ٰو ُ ُ
ﴫْﻳ َﻦ 34
ﯨﲂ اﻟﻨَّ ُﺎر َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻧٰ ّ ِ ِ
اور کہہ ديا گيا کہ آج ہم تمہيں بھال ديں گے جيسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو )(١
بھال ديا تھا تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہيں۔
٣٤۔ ١جيسے حديث ميں آتا ہے۔ ﷲ اپنے بعض بندوں سے کہے گا 'کيا ميں نے تجھے بيوی نہيں
دی تھی؟ کيا ميں نے تيرا اکرام نہيں کيا تھا؟ کيا ميں نے گھوڑے اور بيل وغيره تيری ماتحتی
ميں نہيں ديئے تھے؟ تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا رہا۔ وه کہے گا ہاں يہ تو
ٹھيک ہے ميرے رب! ﷲ ٰ
تعالی پوچھے گا ،کيا تجھے ميری مالقات کا يقين تھا؟ وه کہے گا،
نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی فرمائے گا پس آج ميں بھی )تجھے جہنم ميں ڈال کر( بھول جاؤں گا جيسے تو
مجھے بھولے رہا )صحيح مسلم(
ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ِ َابﻧ َّ ُ ُﲂ َّاﲣ َْﺬ ُ ْﰎ ٰاﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ ُُﺰ ًوا َّوﻏَ َّﺮ ْﺗ ُ ُﲂ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۚ ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﻻ ُ ْﳜ َﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻣﳯْ َﺎ َو َﻻ ُ ْﱒ ﻳ ُ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺘَ ُﺒ ْﻮ َن
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يہ اس لئے ہے کہ تم نے ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنيا کی زندگی نے تمہيں
دھوکے ميں ڈال رکھا تھا ،پس آج کے دن نہ تو يہ )دوزخ( سے نکالے جائيں گے اور نہ ان سے
عذر و معذرت قبول کيا جائے گا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َر ِ ّب ْ َاﻻ ْر ِض َر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 36
ﻓَ ِﻠ ٰ ّ ِهل اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ َر ِ ّب َّ
پس ﷲ کی تعريف ہے جو آسمانوں اور زمين اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۠ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤـ ِﻜ ْ ُﲓ ۧ 37
َو َ ُهل ْاﻟ ِﻜ ْ ِﱪ َايۗ ُء ِﰲ َّ
تمام )بزرگی اور( بﮍائی آسمانوں اور زمين ميں اسی کی ) (١ہے اور وہی غالب اور حکمت واال
ہے۔
ٰ
ْ
ْ
ائی فَ َم ْن نَا َز َعنِ ْی
اریْ َوال ِکبْريا ُء ِر َد ْ
٣٧۔ ١جيسے حديث قدسی ميں ﷲ تعالی فرماتا ہے اَل َعظَ َمۃُ اِ َذ ِ
َاریْ )صحيح مسلم(
َو ِ
احدًا ِم ْنھُ َما اَ ْس َک ْنتُہُ ن ِ

پاره 26

سورة األحقاف
)سورة األحقاف ۔ سوره نمبر  ٤٦۔ تعداد آيات (٣٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰﺣـ ۗﻢ
حم

Ǻۚ

ﺗ ْ َِﲋﻳْ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِﲓ Ą
اس کتاب کا اتارنا ﷲ ٰ
تعالی غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ )(١
٢۔ ١يہ فواتح سوره ان متشابہات ميں سے ہيں جن کا علم صرف ﷲ کو ہے اس ليے ان کے
معانی و مطالب ميں پﮍنے کی ضرورت نہيں تاہم ان کے دو فائدے بعض مفسرين نے بيان کيے
ہيں جنہيں ہم پيچھے بيان کر آئے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ٓ ِا َّﻻ ِابﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ َو َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َ َّﲻﺎ ٓ ُاﻧْ ِﺬ ُر ْوا ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮ َن Ǽ
َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َّ
ہم نے آسمانوں اور زمين اور ان دونوں کے درميان کی تمام چيزوں کو بہترين تدبير کے ساتھ
ہی ايک مدت معين کے لئے پيدا کيا ہے ) (١اور کافر لوگ جس چيز سے ڈرائے جاتے ہيں منہ
موڑ ليتے ہيں۔ )(٢
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٣۔ ١يعنی آسمان اور زمين کی پيدائش کا ايک خاص مقصد بھی ہے اور وه ہے انسانوں کی
آزمائش۔ دوسرا اس کے لئے ايک وقت بھی مقرر ہے جب وه وقت آ جائے گا تو آسمان اور
زمين کا موجوده نظام سارا بکھر جائے گا۔ نہ آسمان ،يہ آسمان ہوگا نہ زمين ،يہ زمين ہوگی۔ يوم
تبدل االرض غير االرض والسموات "سوره ابراھيم۔
٣۔ ٢يعنی عدم ايمان کی صورت ميں بعث حساب اور جزا سے جو انہيں ڈرايا جاتا ہے وه اس
کی پرواہی نہيں کرتے اس پر ايمان التے ہيں نہ عذاب اخروی سے بچنے کی تياری کرتے ہيں۔
ﻗُ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت ۭ ِاﻳْ ُﺘ ْﻮ ِ ْﱐ ِﺑ ِﻜ ٰﺘ ٍﺐ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ ٰﮬ َﺬا ٓ َا ْو َاﺛ َٰﺮ ٍة ِ ّﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ
اهلل َا ُر ْو ِ ْﱐ َﻣﺎ َذا َﺧﻠَ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْم ﻟَــﻬ ُْﻢ ِ ْ
ﴍكٌ ِﰲ َّ
ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ Ć
آپ کہہ ديجئے! بھال ديکھو تو جنہيں تم ﷲ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں
نے زمين کا کون سا ٹکﮍا بنايا ہے يا آسمانوں ميں کون سا حصہ ہے ) (١اگر تم سچے ہو تو اس
سے پہلے ہی کوئی کتاب يا کوئی علم ہے جو نقل کيا جاتا ہو ميرے پاس الؤ )(٢۔
٤۔ ١ارايتم يعنی اخبرونی يا ارونی يعنی ﷲ کو چھوڑ کر جن بتوں يا شخصيات کی تم عبادت
کرتے ہو مجھے بتالؤ يا دکھالؤ کہ انہوں نے زمين وآسمان کی پيدائش ميں کيا حصہ ليا ہے
مطلب يہ ہے کہ جب آسمان و زمين کی پيدائش ميں بھی ان کا کوئی حصہ نہيں ہے بلکہ مکمل
طور پر ان سب کا خالق صرف ايک ﷲ ہے تو پھر تم ان غير حق معبودوں کو ﷲ کی عبادت
ميں کيوں شريک کرتے ہو ۔
٤۔٢يعنی کسی نبی پر نازل شده ميں يا کسی منقول روايت ميں يہ بات لکھی ہو تو وه ال کر دکھاؤ
تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے اثاره من علم کے معنی واضح علمی دليل کے
کئے ہيں اس صورت ميں کتاب سے نقلی دليل اور اثاره من علم سے عقلی دليل مراد ہوگی يعنی
کوئی عقلی اور نقلی دليل پيش کرو پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنياد پر روايت
کے کيے گئے ہيں يا بقيۃ من علم پہلے انبياء عليم السالم کی تعليمات کا باقی مانده حصہ جو قابل
اعتماد ذريعے سے نقل ہوتا آيا ہو اس ميں يہ بات ہو۔
َو َﻣ ْﻦ َاﺿَ ُّﻞ ِﻣ َّﻤ ْﻦ ﻳَّﺪْ ﻋ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َﻣ ْﻦ َّﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺠِ ْﻴ ُﺐ َ ٗ ٓهل ِا ٰﱃ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ َو ُ ْﱒ َﻋ ْﻦ ُدﻋَﺎۗ ِ ْﻢ ٰﻏ ِﻔﻠُ ْﻮ َن Ĉ
ِٕ
اور اس سے بﮍھ کر گمراه اور کون ہوگا؟ جو ﷲ کے سوا ايسوں کو پکارتا ہے جو قيامت تک
اس کی دعا قبول نہ کرسکيں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بےخبر ہوں )(١
٥۔ ١يعنی يہی سب سے بﮍے گمراه ہيں جو پتھر کی مورتيوں کو مدد کے لئے پکارتے ہيں جو
قيامت تک جواب دينے سے قاصر۔ ہيں اور قاصر ہی نہيں بلکہ بالکل بےخبر ہيں۔
ﴩ اﻟﻨَّ ُﺎس َﰷﻧ ُْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﻋﺪَ ا ۗ ًء َّو َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ِﻌ َﺒﺎدَﲥِ ِ ْﻢ ٰﻛ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ Č
َوِا َذا ُﺣ ِ َ
اور جب لوگوں کو جمع کيا جائے گا تو يہ ان کے دشمن ہوجائيں گے اور ان کی پرستش سے
صاف انکار کر جائيں گے۔ )(١
 ٦۔ ١يہ مضمون قرآن کريم ميں متعدد مقامات پر بيان کيا گيا ہے مثال سوره يونس سوره مريم
سوره عنکبوت وغير ھا من االيات دنيا ميں ان معبودوں کی دو قسميں ہيں ايک تو غير ذی روح
جمادات ونباتات اور مظاہر قدرت )سورج آگ( ہيں ﷲ ٰ
تعالی ان کو زندگی اور قوت گويائی عطا
فرمائے گا اور يہ چيزيں بول کر بتالئيں گی کہ ہميں قطعا اس بات کا علم نہيں ہے کہ يہ ہماری
عبادت کرتے اور ہميں تيری خدائی ميں شريک گردانتے تھے بعض کہتے ہيں کہ زبان قال سے
نہيں ہے زبان حال سے وه اپنے جذبات کا اظہار کريں گی وﷲ اعلم معبودوں کی دوسری قسم
وه ہے جو انبياء عليہم السالم مالئکہ اور صالحين ميں سے ہيں جيسے عيسی ،حضرت عزير
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عليہما السالم اور ديگر عباد ﷲ الصالحين ہيں يہ ﷲ کی بارگاه ميں اسی طرح کا جواب ديں گے
عيسی عليہ السالم کا جواب قرآن کريم ميں منقول ہے عالوه ازيں شيطان بھی
جيسے حضرت
ٰ
انکار کريں گے جيسے قرآن ميں ان کا قول نقل کيا گيا ہے۔ تبرأنا اليک ما کانوا ايانا يعبدون۔
القصص۔ ہم تيرے سامنے )اپنے عابدين سے( اظہار براءت کرتے ہيں يہ ہماری عبادت نہيں
کرتے تھے

َوِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟﻠْ َﺤ ّ ِﻖ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ۙ ٰﮬ َﺬا ِﲮ ٌْﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۭ Ċ
اور انہيں جب ہماری واضح آيتيں پﮍھ کر سنائی جاتی ہيں تو منکر لوگ سچی بات کو جب کہ ان
کے پاس آچکی ،کہہ ديتے ہيں کہ يہ صريح جادو ہے۔
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن اﻓْ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ۭ ﻗُ ْﻞ ِا ِن اﻓْ َ َﱰﻳْ ُﺘ ٗﻪ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِ ْﱄ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ ْﻴـــــًٔﺎ ۭ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﺗُ ِﻔ ْﻴﻀُ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َﻛ ٰﻔﻰ ِﺑ ٖﻪ ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ﺑَﻴ ِ ْْﲏ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ
Ď
کيا وه کہتے ہيں کہ اسے تو اس نے خود گھﮍ ليا ) (١ہے آپ کہہ ديجئے! کہ اگر ميں ہی اسے
بنا اليا ہوں تو ميرے لئے ﷲ کی طرف سے کسی چيز کا اختيار نہيں رکھتے ) (٢تم اس قرآن
کے بارے ميں جو کچھ سن رہے ہو اسے ﷲ خوب جانتا ہے ) (٣ميرے اور تمہارے درميان
گواہی کے لئے وہی کافی ہے ) (٤اور وه بخشنے واال مہربان ہے۔ )(۵
٨۔ ١اس حق سے مراد جو ان کے پاس آيا قرآن کريم ہے اس کے اعجاز اور قوت تاثير کو ديکھ
کر وه اسے جادو سے تعبير کرتے پھر اس سے بھی انحراف کر کے يا اس سے بھی بات نہ
بنتی تو کہتے کہ يہ تو محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کا اپنا گھﮍا ہوا کالم ہے ۔
٨۔٢يعنی اگر تماری يہ بات صحيح ہو کہ ميں ﷲ کا بنايا ہوا رسول نہيں ہوں اور يہ کالم بھی
ميرا اپنا گھﮍا ہوا ہے پھر تو يقينا ميں بﮍا مجرم ہوں ﷲ ٰ
تعالی اتنے بﮍے جھوٹ پر مجھے
پکﮍے بغير تو نہيں چھوڑے گا اور اگر ايسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لينا کہ ميں جھوٹا
ہوں اور ميری کوئی مدد بھی مت کرتا بلکہ ايسی حالت ميں مجھے مواخذه الہی سے بچانے کا
تمہيں کوئی اختيار ہی نہيں ہوگا اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا گيا ہے۔
اوي ِْل  44 ۙ◌ َالَخَ ْذنَا ِم ْنهُ بِ ْاليَ ِمي ِْن 45 ۙ◌ ثُ ﱠم لَقَطَ ْعنَا ِم ْنهُ ْال َوتِ ْينَ 46ڮ
) َولَوْ تَقَ ﱠو َل َعلَ ْينَا بَع َ
ْض ْاالَقَ ِ
ـز ْينَ 47 ( 69۔ الحاقہ(44:
فَ َما ِم ْن ُك ْم ﱢم ْن اَ َح ٍد َع ْنهُ ٰح ِج ِ
٨۔ ٣يعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذيب کرتے ہو ،کبھی اسے جادو ،کبھی کہانت
اور کبھی گھﮍا ہوا کہتے ہو۔ ﷲ اسے خوب جانتا ہے يعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکتوں کا
تمہيں بدلہ دے گا
۔ ٨۔ ٤وه اس بات کی گواہی کے لئے کافی ہے کہ يہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور
وہی تمہاری تکذيب و مخالفت کا بھی گواه ہے۔ اس ميں بھی ان کے لئے سخت وعيد ہے۔
٨۔ ۵اس کے ليے جو توبہ کر لے ايمان لے آئے اور قرآن کو ﷲ ٰ
تعالی کا سچا کالم مان لے
مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے ﷲ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔
ُﻗ ْﻞ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﺑِﺪْ ﻋًﺎ ِ ّﻣ َﻦ ُّاﻟﺮ ُﺳﻞِ َو َﻣﺎ ٓ َاد ِْر ْي َﻣﺎ ﻳُ ْﻔ َﻌ ُﻞ ِ ْﰊ َو َﻻ ﺑ ُ ِْﲂ ۭ ِا ْن َاﺗَّﺒِـ ُﻊ ِا َّﻻ َﻣﺎ ﻳُ ْﻮ ٰ ٓىح ِا َ َّﱄ َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ِا َّﻻ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ Ḍ
آپ کہہ ديجئے! کہ ميں کوئی بالکل انو کھا پيغمبر نہيں ) (١نہ مجھے يہ معلوم ہے کہ ميرے
ساتھ اور تمہارے ساتھ کيا کيا جائے گا )(٢۔ ميں تو صرف اسی کی پيروی کرتا ہوں جو ميری
طرف وحی بھيجی جاتی ہے اور ميں تو صرف علی االعالن کر دينے واال ہوں۔
٩۔ ١يعنی پہال اور انوکھا رسول تو نہيں ہوں ،بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہيں۔
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٩۔ ٢يعنی دنيا ميں ،ميں مکے ميں ہی رہوں گا يا يہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پﮍے گا،
مجھے موت طبعی آئے گی يا تمہارے ہاتھوں ميرا قتل ہوگا؟ تم جلدی ہی سزا سے دو چار
ہونگيں يا لمبی مہلت تمہيں دی جائے گی؟ ان تمام باتوں کا علم صرف ﷲ کو ہے۔ مجھے نہيں
معلوم کہ ميرے ساتھ يا تمہارے ساتھ کل کيا ہوگا تاہم آخرت کے بارے ميں يقينی علم ہے کہ اہل
ايمن جنت ميں اور کافر جہنم ميں جائيں گے اور حديث ميں جو آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی وفات پر جب ان کے بارے ميں حسن ظن کا اظہار کيا گيا تو فرمايا وﷲ ما ادری وانا
رسول ﷲ ما يفعل بی وال بکم ۔ صحيح بخاری۔ ﷲ کی قسم مجھے ﷲ کا رسول ہونے کے باوجود
علم نہيں کہ قيامت کو ميرے اور تمہارے ساتھ کيا کيا جائے گا اس سے کسی ايک معين شخص
کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے اال يہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو جيسے عشره
مبشره اور اصحاب بدر وغيره۔
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْـ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 10ۧ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ﻋَ ٰﲇ ِﻣﺜ ِ ْٖهل ﻓَ ٰﺎ َﻣ َﻦ َو ْاﺳـ َﺘ ْﻜ َ ْﱪ ُ ْﰎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َو َﻛﻔ َْﺮ ُ ْﰎ ِﺑ ٖﻪ َوﺷَ ﻬِﺪَ ﺷَ ﺎ ِﻫ ٌﺪ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
آپ کہہ ديجئے! اگر يہ )قرآن( ﷲ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی
اسرائيل کا ايک گواه اس جيسی کی گواہی بھی دے چکا ہو اور ايمان بھی ال چکا ہو اور تم نے
سرکشی کی ہو ) (١تو بيشک ﷲ ٰ
تعالی ظالموں کو راه نہيں دکھاتا۔
١٠۔ ١اس شاہد بنی اسرائيل سے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہيں کہ يہ بطور جنس کے ہے۔ بنی
اسرائيل ميں سے ہر ايمان النے واال اس کا مصداق ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ مکے ميں رہنے
واال کوئی بنی اسرائيلی مراد ہے کيونکہ يہ سورت مکی ہے بعض کے نزديک اس سے مراد
عبد ﷲ بن سالم ہيں اور وه اس آيت کو مدنی قرار ديتے ہيں )صحيح بخاری( امام شوکانی نے
اسی رائے کو ترجيح دی ہے )اس جيسی کتاب کی گواہی( کا مطلب تورات کی گواہی جو قرآن
کے منزل من ﷲ ہونے کی تصديق ہے۔ کيونکہ قرآن بھی توحيد و معاد کے اثبات ميں تورات ہی
کی مثل ہے۔ مطلب يہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ايمان النے کے بعد اس کے منزل
من ﷲ ہونے ميں کوئی شک نہيں ره جاتا ہے۔ اس ليے اس کے بعد تمہارے انکار استکبار کا
بھی کوئی جواز نہيں ہے تمہيں اپنے اس رويے کا انجام سوچ لينا چاہئے
 11
َوﻗَﺎ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ﺧ ْ ًَﲑا َّﻣﺎ َﺳـ َﺒ ُﻘ ْﻮانَ ٓ ِاﻟَ ْﻴ ِﻪ ۭ َو ِا ْذ ﻟ َ ْﻢ ﳞَ ْﺘَﺪُ ْوا ِﺑ ٖﻪ ﻓَ َﺴـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ٰﮬ َﺬا ٓ ِا ْﻓ ٌﻚ ﻗَ ِﺪ ْ ٌﱘ
اور کافروں نے ايمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر يہ )دين( بہتر ہوتا تو يہ لوگ اس کی طرف ہم
سے سبقت کرنے نہ پاتے اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدايت نہيں پائی پس يہ کہہ ديں
گے کہ قديمی جھوٹ ہے )(١
١١۔ ١کفار مکہ ،حضرت بالل ،عمار ،صہيب اور خباب رضی ﷲ عنہم جيسے مسلمانوں کو،
جو غريب و قالش کے لوگ تھے ليکن اسالم قبول کرنے ميں انہيں سب سے پہلے شرف حاصل
ہوا ،ديکھ کر کہتے کہ اگر اس دين ميں بہتری ہوتی تو ہم جيسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ
سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ يہ لوگ پہلے ايمان التے۔ يعنی اپنے طور پر انہوں نے
اپنی بابت يہ فرض کر ليا کہ ﷲ کے ہاں ان کا بﮍا مقام ہے۔ اس ليے اگر يہ دين بھی ﷲ کی
طرف سے ہوتا تو ﷲ ت ٰ
عالی ہميں اس کے قبول کرنے ميں پيچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے
اسے نہ اپنايا تو اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ ايک پرانا جھوٹ ہے يعنی قرآن کو انہوں نے پرانا
جھوٹ قرار ديا ہے جيسے وه اسے اساطير االولين بھی کہتے تھے حاالنکہ دنياوی مال ودولت
ميں ممتاز ہونا عند ﷲ مقبوليت کی دليل نہيں )جيسے ان کو مغالظہ ہوا يا شيطان نے مغالطے
ميں ڈاال( عند ﷲ مقبوليت کے ليے تو ايمان واخالص کی ضرورت ہے اور اس دولت ايمان
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واخالص سے وه جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ جيسے وه مال ودولت آزمائش کے طور پر جس
کو چاہتا ہے ديتا ہے۔

ُﴩى ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ ۚ 12
َو ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ٖهل ِﻛ ٰﺘ ُﺐ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا َﻣﺎ ًﻣﺎ َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ۭ َو ٰﮬ َﺬا ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ُّﻣ َﺼ ِّﺪ ٌق ِﻟ ّ َﺴﺎانً َﻋ َ ِﺮﺑ ًّﻴﺎ ِﻟ ّ ُﻴ ْﻨ ِﺬ َر َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ڰ َوﺑ ْ ٰ
موسی کی کتاب پيشوا اور رحمت تھی اور يہ کتاب ہے تصديق کرنے والی
اور اس سے پہلے
ٰ
عربی زبان ميں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نيک کاروں کو بشارت ہو۔
اهلل ُ َّﰒ ْاﺳـﺘَـ َﻘﺎ ُﻣ ْﻮا ﻓَ َﻼ ﺧ َْﻮ ٌف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ ُ ْﱒ َ ْﳛ َ ﻧﺰ ُْﻮ َن ۚ 13

ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َرﺑُّﻨَﺎ ٰ ّ ُ
بيشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ﷲ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف
ہوگا نہ غمگين ہونگے۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۚ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 14
ِٕ
يہ تو اہل جنت ہيں جو سدا اسی ميں رہيں گے ،ان اعمال کے بدلے جو وه کيا کرتے تھے۔
َو َو َّﺻ ْﻴﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﺑ َِﻮ ِ َادلﻳْ ِﻪ ِا ْﺣ ٰﺴـﻨًﺎ ۭ َ َﲪﻠَ ْﺘ ُﻪ ُا ُّﻣ ٗﻪ ُﻛ ْﺮﻫًﺎ َّو َوﺿَ َﻌ ْﺘ ُﻪ ُﻛ ْﺮﻫًﺎ ۭ َو َ ْﲪ ُ ٗهل َو ِﻓ ٰﺼ ُ ٗهل ﺛَ ٰﻠﺜ ُْﻮ َن ﺷَ ﻬ ًْﺮا ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ﺑَﻠَ َﻎ َا ُﺷﺪَّ ٗﻩ َوﺑَﻠَـ َﻎ َا ْرﺑ َ ِﻌ ْ َﲔ َﺳـﻨَ ًﺔ ۙ ﻗَﺎ َل َر ِ ّب
ْﲏ َا ْن َا ْﺷ ُﻜ َﺮ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ َﻚ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َاﻧْ َﻌ ْﻤ َﺖ ﻋَ َ َّﲇ َوﻋَ ٰﲇ َو ِ َادل َّي َو َا ْن َا ْ َﲻ َﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﺗَ ْﺮﺿٰ ﯩ ُﻪ َو َا ْﺻ ِﻠ ْﺢ ِ ْﱄ ِ ْﰲ ُذ ّ ِرﻳ َّ ِ ْﱵ ڝ ِا ِ ّ ْﱏ ﺗُﺒْ ُﺖ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َوا ِ ّ ِْﱏ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
َا ْو ِزﻋ ِ ْ ٓ
15
اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ديا ہے۔ اس کی ماں نے
اسے تکليف جھيل کر پيٹ ميں رکھا اور تکليف برداشت کرکے اسے جنا ) (١اس کے حمل کا
اور اس کے دودھ چھﮍانے کا زمانہ تيس مہينے ہے ) (٢يہاں تک کہ جب وه اپنی پختگی اور
چاليس سال کی عمر کو پہنچا ) (٣تو کہنے لگا اے ميرے پروردگار مجھے توفيق دے ) (٤کہ
ميں تيری اس نعمت کا شکر بجا الؤ جو تو نے مجھ پر اور ميرے ماں باپ پر انعام کيا ہے اور
يہ کہ ميں ايسے نيک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے اور تو ميری اوالد کو بھی صالح
بنا۔ ميں تيری طرف رجوع کرتا ہوں اور ميں مسلمانوں ميں سے ہوں۔
١۵۔ ١اس مشقت وتکليف کا ذکر والدين کے ساتھ حسن سلوک کے حکم ميں مزيد تاکيد کے ليے
ہے جس سے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان ميں باپ سے مقدم ہے کيونکہ نو ماه
تک مسلسل حمل کی تکليف اور پھر زچگی کی تکليف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے باپ کی
اس ميں شرکت نہيں اسی ليے حديث ميں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اوليت دی گئی ہے
اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتاليا گيا ہے ايک صحابی نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے پوچھا
ميرے حسن سلوک کا سب سے زياده مستحق کون ہے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا تمہاری
ماں اس نے پھر يہی پوچھا آپ نے يہی جواب ديا تيسری مرتبہ بھی يہی جواب دياچھوتھی مرتبہ
پوچھنے پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا پھر تمہارا باپ۔ صحيح مسلم۔
صا ل ُ،کے معنی ،دودھ چھﮍانا ہيں۔ اس سے بعض صحابہ نے استدالل کيا ہے کہ کم از
١٥۔ ٢فِ َ
کم مدت حمل چھ مہينے يعنی چھ مہينے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پيدا ہو جائے تو
وه بچہ حالل ہی ہوگا ،حرام نہيں۔ اس لئے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال ) (٢٤مہينے
بتالئی ہے ،اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہينے ہی باقی ره جاتی ہے۔
١٥۔٣کمال قدرت )اَ ْش ﱡدهُ( کے زمانے سے مراد جوانی ہے ،بعض نے اسے  ١٨سال سے تعبير
کيا ہےٰ ،
حتی کہ پھر بﮍھتے بھﮍتے چاليس سال کی عمر کو پہنچ گيا يہ عمر قوائے عقلی کے
مکمل بلوغ کی عمر ہے اسی ليے مفسرين کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چاليس سال کے بعد ہی
نبوت سے سرفراز کيا گيا ۔

Page 1146 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

١٥۔ ٤اَوْ ِزغنِ ْی بمعنی اَ ْل ِھ ْمنِ ْی ہے ،مجھے توفيق دے۔ اس سے استدالل کرتے ہوئے علماء نے کہا
کہ اس عمر کے بعد انسان کو يہ دعا کثرت سے پﮍھتے رہنا چاہئے۔ يعنی َربی اَوْ ز ْغنِ ْی سے ِمنَ
ْال ُم ْسلِم ْينَ تک۔ کو پہنچ گيا ،يہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ اس لئے مفسرين
کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چاليس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کيا گيا
ﲱ ِﺐ اﻟْ َﺠـﻨَّ ِﺔ ۭ َو ْﻋﺪَ ّ ِ
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻧَﺘَ َﻘﺒَّ ُﻞ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َا ْﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َوﻧ َ َﺘ َﺠﺎ َو ُز ﻋ َْﻦ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎﲥِ ِْﻢ ِ ْ ٓﰲ َا ْ ٰ
اﻟﺼﺪْ ِق َّ ِاذل ْي َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن 16
ِٕ
يہی وه لوگ ہيں جن کے نيک اعمال تو ہم قبول فرما ليتے ہيں اور جن کے بعض اعمال سے
درگزر کر ليتے ہيں ،يہ جنتی لوگوں ميں ہيں۔ اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کيا جاتا
ہے۔
كل ٰا ِﻣ ْﻦ ڰ ِا َّن َو ْﻋﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َﺣ ٌّﻖ ښ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َﻣﺎ ٰﮬ َﺬا ٓ ِا َّﻻ ٓ
اهلل َوﻳْ َ َ
َو َّ ِاذل ْي ﻗَﺎ َل ِﻟ َﻮ ِ َادلﻳْ ِﻪ ُا ّ ٍف ﻟ َّ ُﳬَﺎ ٓ َاﺗَ ِﻌﺪٰ ِﻧ ِ ْ ٓﲏ َا ْن ُاﺧ َْﺮ َج َوﻗَﺪْ َﺧﻠَ ِﺖ اﻟْ ُﻘ ُﺮ ْو ُن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِ ْﲇ ۚ َو ُ َﳘﺎ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻐ ْﻴ ٰ ِﱹ ٰ ّ َ
17
َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ
اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے ميں تنگ آگيا ) (١تم مجھ سے يہ کہتے رہو گے
کہ ميں مرنے کے بعد زنده ہو جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتيں گزر چکی ہيں ) (٢وه دونوں
جناب باری ميں فرياد کرتے ہيں اور کہتے ہيں تجھے خرابی ہو تو ايمان لے آ ،بيشک ﷲ کا
وعده حق ہے ،وه جواب ديتا ہے کہ يہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہيں )(٣۔
١٧۔ ١مذکوره آيت ميں سعادت مند اوالد کا تذکره تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی
کرتی ہے اور ان کے حق ميں دعائے خير بھی اب اس کے مقابلے ميں بدبخت اور نافرمان اوالد
کا ذکر کيا جارہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پيش آتی ہے اف لکما افسوس ہے تم پر
اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے ليے استعمال ہوتا ہے يعنی نافرمان اوالد باپ کی ناصحانہ
باتوں پر يا دعوت ايمان وعمل صالح پر ناگواری اور شدت غيظ کا اظہار کرتی ہے جس کی
اوالد کو قظعا اجازت نہيں ہے يہ آيت عام ہے ہر نافرمان اوالد اس کی مصداق ہے۔
١٧۔٢مطلب ہے کہ وه تو دوباره زنده ہو کر دنيا ميں نہيں آئے۔ حاالنکہ دوباره زنده ہونے کا
مطلب قيامت والے دن زنده ہونا ہے جس کے بعد حساب ہوگا۔
١٧۔ ٣ماں باپ مسلمان ہوں اور اوالد کافر ،تو وہاں اوالد اور والدين کے درميان اسی طرح
تکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ايک نمونہ اس آيت ميں ذکر کيا گيا ہے۔
ٰﴪْﻳ َﻦ 18
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺣ َّﻖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ِ ْ ٓﰲ ُا َﻣ ٍﻢ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﺧ ِ ِ
ِٕ
يہی وه لوگ ہيں جن پر )ﷲ کے عذاب کا( وعده صادق آگيا ) (١ان جنات اور انسانوں کے
گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ) (٢يقينا ً يہ نقصان پانے والے تھے۔
١٨۔ ١جو پہلے ﷲ کے علم ميں تھا ،يا شيطان کے جواب ميں جو ﷲ نے فرمايا تھا َ
)الَ ْملَــــَٔ ﱠن
ك ِم ْنھُ ْم اَجْ َم ِع ْينَ ( 38۔ص(85:۔
ك َو ِم ﱠم ْن تَبِ َع َ
َجھَنﱠ َم ِم ْن َ
١٨۔ ٢يعنی يہ بھی ان کافروں ميں شامل ہوگئے جو انسانوں اور جنوں ميں سے قيامت والے دن
نقصان اٹھانے والے ہونگے۔
َو ِﻟ ُ ٍّ
ﲁ د ََر ٰﺟﺖٌ ِ ّﻣ َّﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا ۚ َو ِﻟ ُﻴ َﻮ ِﻓ ّﳱَ ُ ْﻢ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ َو ُ ْﱒ َﻻ ﻳُ ْﻈﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 19
اور ہر ايک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے مليں گے ) (١تاکہ انہيں ان کے اعمال کا
پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کيا جائے گا۔ )(٢
١٩۔ ١مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق ﷲ کے ہاں مرتبہ ہوگا مومن مراتب
عاليہ سے سرفراز ہوں گے اور کافر جہنم کے پست ترين درجوں ميں ہوں گے ۔١٩۔ ١گنہگار
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کو اس کے جرم سے زياده سزا نہيں دی جائے گی اور نيکوکار کے صلے ميں کمی نہيں ہوگی۔
بلکہ ہر ايک کو خير يا شر ميں سے وہی ملے گا جس کا وه مستحق ہوگا۔
اب اﻟْﻬ ُْﻮ ِن ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗ َ ْﺴـﺘَ ْﻜ ِ ُﱪ ْو َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ِﺑﻐ ْ َِﲑ
َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﻌ َﺮ ُض َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ َا ْذ َﻫ ْﺒ ُ ْﱲ َﻃ ِ ّﻴ ٰﺒ ِﺘ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َﺣﻴَﺎ ِﺗ ُ ُﲂ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻤ َﺘ ْﻌ ُ ْﱲ ﲠِ َﺎ ۚ ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم ُ ْﲡ َـﺰ ْو َن ﻋَ َﺬ َ

اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻔ ُﺴ ُﻘ ْﻮ َن ۧ 20
اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر الئے جائيں گے )) (١کہا جائے گا( تم نے اپنی نيکياں دنيا
کی زندگی ميں ہی برباد کر ديں اور ان کا فائده نہ اٹھا چکے ،پس آج تمہيں ذلت کے عذاب کی
سزا دی جائے گی ) (٢اس باعث کہ تم زمين ميں ناحق تکبر کيا کرتے تھے اور اس باعث بھی
کہ تم حکم عدولی کرتے تھے )(٣
٢٠۔ ١يعنی اس وقت کو ياد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا ديئے جائيں گے اور وه
جہنم کی آگ ديکھ رہے يا اس کے قريب ہوں گے بعض نے يعرضون کے معنی يعذبون کے
کيے ہيں اور بعض کہتے ہيں کالم ميں قلب ہے مطلب ہے جب آگ ان پر پيش کی جائے گی
تعرض النار عليھم )فتح القدير(
٢٠۔ ٢طيبات سے مراد وه نعمتيں ہيں جو انسان ذوق وشوق سے کھاتے پيتے اور استعمال
کرتے اور لذت وفرحت محسوس کرتے ليکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات
اور ہے جيسے مومن کرتا ہے وه اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی
کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے ليکن فکر آخرت سے بےنيازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو
سرکش اور باغی بنا ديتا ہے جيسے کافر کرتا ہے اور يوں وه ﷲ کی ناشکری کرتا ہے چنانچہ
مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے يہ نعمتيں بلکہ ان سے بدرجہا بہتر نعمتيں
آخرت ميں پھر مل جائيں گی۔
٢٠۔ ٣ان کے عذاب کے دو سبب بيان فرمائے ،ناحق تکبر ،جس کی بنياد پر انسان حق کا اتباع
کرنے سے گريز کرتا ہے اور دوسرا فسق۔ بےخوفی کے ساتھ معاصی کا ارتکاب يہ دونوں
باتيں تمام کافروں ميں مشترکہ ہوتی ہيں۔ اہل ايمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا
چاہيئے۔
اهلل ۭ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ َاب ﻳ َ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ 21
َو ْاذ ُﻛ ْﺮ َاﺧَﺎ ﻋَﺎ ٍد ۭ ِا ْذ َاﻧ َْﺬ َر ﻗَ ْﻮ َﻣ ٗﻪ ِاب ْ َﻻ ْﺣ َﻘ ِﺎف َوﻗَﺪْ َﺧﻠَ ِﺖ اﻟﻨُّ ُﺬ ُر ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔ ٖ ٓﻪ َا َّﻻ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوٓا ِا َّﻻ ٰ ّ َ
اور عاد کے بھائی کو ياد کرو ،جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف ميں ڈرايا ) (١اور يقينا ً اس
سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہيں اور اس کے بعد بھی يہ کہ تم سوائے ﷲ ٰ
تعالی کے
اور کی عبادت نہ کرو بيشک ميں تم پر بﮍے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں )(٢۔
٢١۔ ١احقاف حقف کی جمع ہے ريت کا بلند مستطيل ٹيلہ بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار
کے کيے ہيں يہ حضرت ہود عليہ السالم کی قوم عاد اولی کے عالقے کا نام ہے جو حضر موت
)يمن( کے قريب تھا کفار کہ کی تکذيب کے پيش نظر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی تسلی کے ليے
گزشتہ انبياء عليہم السالم کے واقعات کا تذکره کيا جا رہا ہے ۔
٢١۔٢يوم عظيم سے مراد قيامت کا دن ہے ،جسے اس کی ہولناکيوں کی وجہ سے بجا طور پر
بﮍا دن کہا گيا ہے۔
اﻟﺼ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 22
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا اَﺟِ ْﺌﺘَـﻨَﺎ ِﻟ َﺘ ْﺎ ِﻓ َﻜﻨَﺎ َﻋ ْﻦ ٰا ِﻟﻬَ ِﺘﻨَﺎ ۚ ﻓَ ْﺎ ِﺗﻨَﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ِﻌﺪُ انَ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣ َﻦ ٰ ّ
قوم نے جواب ديا کيا آپ ہمارے پاس اس لئے آئے ہيں کہ ہميں اپنے معبودوں )کی پرستش(
سے باز رکھيں ) (١پس اگر آپ سچے ہيں تو جس عذاب کا آپ وعده کرتے ہيں اسے ہم پر ال
ڈاليں۔
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٢٢۔ ١لتافکنا لتصرفنا يا لتمنعنا يا لتزيلنا سب متقارب المعنی ہيں تاکہ تو ہميں ہمارے معبودوں
کی پرستش سے پھير دے روک دے ہٹا دے۔
ﻗَﺎ َل ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲅ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ڮ َو ُاﺑ َ ِﻠ ّﻐ ُ ُْﲂ َّﻣﺎ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْ ُﺖ ِﺑ ٖﻪ َو ٰﻟ ِﻜ ِ ّ ْ ٓﲎ َا ٰر ُ ْ
ﯨﲂ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ َ ْﲡـﻬَﻠُ ْﻮ َن 23
)حضرت ہود نے( کہا )اس کا( علم تو ﷲ ہی کے پاس ہے ميں تو جو پيغام دے کر بھيجا گيا تھا
وه تمہيں پہنچا رہا ہوں ) (١ليکن ميں ديکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو )(٢
٢٣۔ ١يعنی عذاب کب آئے گا يا دنيا ميں نہيں آئے گا بلکہ آخرت ميں تمہيں عذاب ديا جائے گا
اس کا علم صرف ﷲ کو ہے وہی اپنی مشيت کے مطابق فيصلہ فرماتا ہے ميرا کام تو صرف
پيغام پہچانا ہے۔
٢٣۔ ٢کہ ايک کفر پر اصرار کر رہے ہو۔ دوسرے ،مجھ سے ايسی چيز کا مطالبہ کر رہے ہو
جو ميرے اختيار ميں نہيں ہے۔

ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َا ْو ُﻩ ﻋَ ِﺎرﺿً ﺎ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻘ ِﺒ َﻞ َا ْو ِدﻳَـﳤِ ِ ْﻢ ۙ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ٰﮬ َﺬا ﻋَ ِﺎر ٌض ُّﻣ ْﻤ ِﻄ ُﺮانَ ۭ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ َﻣﺎ ْاﺳـ َﺘ ْﻌــ َﺠﻠْ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ِۭرﻳْ ٌﺢ ِﻓﳱْ َﺎ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ۙ 24
پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل ديکھا اپنی واديوں کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے،
يہ بادل ہم پر برسنے واال ہے )) (١نہيں( بلکہ دراصل يہ ابر وه )عذاب( ہے جس کی تم جلدی
کر رہے تھے ) (٢ہوا ہے جس ميں دردناک عذاب ہے۔ )(٣
٢٤۔ ١عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہيں ہوئی تھی امنڈتے بادل ديکھ کر خوش ہوئے کہ
اب بارش ہوگی بادل کو عارض اس ليے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔
٢٤۔ ١يہ حضرت ہود عليہ السالم نے انہيں کہا کہ يہ محض بادل نہيں ہے جيسے تم سمجھ رہے
ہو۔ بلکہ يہ وه عذاب ہے جسے تم جلدی النے کا مطالبہ کر رہے تھے۔
٢٤۔ ٣يعنی وه ہوا جس سے اس قوم کی ہالکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور ﷲ
کی مشيت سے ان کو اور ان کی ہرچيز کو تباه کر گئی اسی ليے حديث ميں آتا ہے حضرت
عائشہ رضی ﷲ عنہ نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل ديکھ کر
خوش ہوتے ہيں کہ بارش ہوگی ليکن آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس
تشويش کے آثار نظر آتے ہيں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا عائشہ رضی ﷲ عنہا اس بات
کی کيا ضمانت ہے کہ اس بادل ميں عذاب نہيں ہوگا جب کہ ايک قوم ہوا کے عذاب سے ہی
ہالک کر دی گئی اس قوم نے بھی بادل ديکھ کر کہا تھا يہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔
البخاری۔ ايک دوسری روايت ميں ہے کہ جب باد تند چلتی تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يہ دعا
پﮍھتے اللھم انی اسالک خيرھا وخير ما فيھا وخير ما ارسلت بہ واغوذبک من شرھا وشر ما
ارسلت بہ اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا رنگ متغير ہو
جاتا اور خوف کی سی ايک کيفيت آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر طاری ہو جاتی جس سے آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم اطمينان کا سانس ليتے )صحيح مسلم(
ﺗُﺪَ ِ ّﻣ ُﺮ ُ َّ
ﳾ ٍء ِ َاب ْﻣ ِﺮ َر ِ ّﲠَﺎ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا َﻻ ﻳُ ٰ ٓﺮى ِا َّﻻ َﻣ ٰﺴ ِﻜﳯُ ُ ْﻢ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 25
ﰻ َْ
جو اپنے رب کے حکم سے ہرچيز کو ہالک کر دے گا ،پس وه ايسے ہوگئے کہ بجز ان کے
مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ ديتا ) (١تھا گناه گاروں کے گروه کو ہم ايسی ہی سزا ديتے ہيں۔
٢۵۔ ١يعنی مکين سب تباه ہوگئے اور صرف مکانات نشان عبرت کے طور پر باقی ره گئے۔
ﳾ ٍء ِا ْذ َﰷﻧ ُْﻮا
َوﻟَﻘَﺪْ َﻣﻜَّ ٰ ّﳯُ ْﻢ ِﻓ ْﻴ َﻤﺎ ٓ ِا ْن َّﻣﻜَّ ٰﻨ ّ ُ ْﲂ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َ ْﲰ ًﻌﺎ َّو َاﺑْ َﺼ ًﺎرا َّو َاﻓْـﺪَ ًة ڮ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َ ْﲰ ُﻌﻬ ُْﻢ َو َﻻ ٓ َاﺑْ َﺼ ُﺎر ُ ْﱒ َو َﻻ ٓ َاﻓْـﺪَ ﲥُ ُ ْﻢ ِّﻣ ْﻦ َ ْ
ِٕ
َ ْﳚـ َﺤﺪُ ْو َن ِ ٰۙابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
ِٕ26ۧ
اهلل َو َﺣ َﺎق ﲠِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﺴـﳤَ ْ ِﺰ ُء ْو َن
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اور باليقين ہم نے )قوم عاد( کو وه مقدور ديئے تھے جو تمہيں تو ديئے بھی نہيں اور ہم نے
انہيں کان آنکھيں اور دل بھی دے رکھے تھے۔ ليکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے
انہيں کچھ بھی نفع نہ پہنچايا ) (١جبکہ ﷲ ٰ
تعالی کی آيتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چيز کا
وه مذاق اڑايا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پﮍی )(٢۔
 ٦ ٢۔ ١يہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کيا چيز ہو تم سے پہلی قوميں جنہيں
ہم نے ہالک کيا قوت وشوکت ميں تم سے کہيں زياده تھيں ليکن جب انہوں نے ﷲ کی دی ہوئی
صالحيتوں آنکھ کان اور دل کو حق کے سننے ديکھنے اور اسے سمجھنے کے ليے استعمال
نہيں کيا تو باآلخر ہم نے انہيں تباه کر ديا اور يہ چيزيں ان کے کچھ کام نہ آ سکيں ۔
٢٦۔ يعنی جس عذاب کو وه انہونا سمجھ کر بطور مذاق کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب! جس
سے تو ہميں ڈراتا رہتا ہے ،وه عذاب آيا اور اس نے انہيں ايسا گھيرا کہ پھر اس سے نکل نہ
سکے۔
ﴏﻓْﻨَﺎ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮ َن 27
َوﻟَﻘَﺪْ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ َﻣﺎ َﺣ ْﻮﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ٰﺮى َو َ َّ
اور يقينا ً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستياں تباه کر ديں ) (١اور طرح طرح کی ہم نے اپنی
نشانياں بيان کر ديں تاکہ وه رجوع کرليں )(٢۔
٢٧۔ ١آس پاس سے عاد ،ثمود اور لوط کی وه بستياں مراد ہيں جو حجاز کے قريب ہی تھيں،
يمن اور شام و فلسطين کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا۔
٢٧۔ ٢يعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف انوواع کے دالئل ان کے سامنے پيش کئے کہ
شايد وه توبہ کرليں۔ ليکن وه ٹس سے مس نہيں ہوئے۔
ــﴫ ُ ُﱒ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َّاﲣ َُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ﻗُ ْﺮ َابانً ٰا ِﻟﻬَ ًﺔ ۭ ﺑ َ ْﻞ ﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َﻋﳯْ ُ ْﻢ ۚ َو ٰذ ِ َكل ِاﻓْ ُﻜﻬ ُْﻢ َو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َ ُﱰ ْو َن 28
ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﻧ َ َ َ
پس قرب ٰالہی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ﷲ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا
انہوں نے ان کی مدد کيوں نہ کی؟ بلکہ وه تو ان سے کھو گئے ،بلکہ دراصل يہ محض جھوٹ
اور بالکل بہتان تھا۔ )(١
٢٨۔ ١يعنی جن معبودوں کو وه تقرب الہی کا ذريعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد
نہيں کی بلکہ وه اس موقعے پر آئے ہی نہيں بلکہ گم رہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکين
مکہ بتوں کو الہ نہيں سمجھتے تھے بلکہ انہيں بارگاه الہی ميں قرب کا ذريعہ اور وسيلہ
سمجھتے تھے ﷲ نے اس وسيلے کو يہاں افک اور افتراء قرار دے کر واضح فرما ديا کہ يہ
ناجائز اور حرام ہے ۔
ﴤ َوﻟ َّ ْﻮا ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣﻬ ِْﻢ ُّﻣﻨْ ِﺬ ِرﻳْ َﻦ 29
ﴏﻓْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ﻧ َ َﻔ ًﺮا ِّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺣ َ ُ
َوِا ْذ َ َ
ﴬ ْو ُﻩ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا َاﻧ ِْﺼ ُﺘ ْﻮا ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ُﻗ ِ َ
اور ياد کرو! جبکہ ہم نے جنوں کی ايک جماعت کو تيری طرف متوجہ کيا کہ وه قرآن سنيں،
پس جب )نبی کے( پاس پہنچ گئے تو )ايک دوسرے سے( کہنے لگے خاموش ہو جاؤ ) (١پھر
جب پﮍھ کر ختم ہوگيا ) (٢تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے۔
٢٩۔ ١صحيح مسلم کی روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ واقعہ مکہ کے قريب نخلہ وادی ميں
پيش آيا ،جہاں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم صحاب اکرام کو فجر کی نماز پﮍھا رہے تھے۔ جنوں کو
تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زياده سختی کر دی گئی ہے اب ہمارا وہاں جانا تقريبًا ناممکن
بنا ديا گيا ہے ،کوئی بہت ہی اہم واقعہ رونما ہوا ہے جس کے نتيجے ميں ايسا ہوا ہے۔ چنانچہ
مشرق و مغرب کے مختلف اطراف ميں جنوں کی ٹولياں واقعے کا سراغ لگانے کے لئے پھيل
گئيں ان ميں سے ايک ٹو لی نے يہ قرآن سنا اور يہ بات سمجھ لی کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
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کی بعثت کا يہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے اور جنوں کی يہ ٹولی آپ پر ايمان
لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتاليا )مسلم بخاری( )صحيح بخاری(۔ ميں بھی بعض باتوں
کا تذکره ہے کتاب مناقب االنصار باب ذکر الجن بعض ديگر روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
کے بعد آپ جنوں کی دعوت پر ان کے ہاں بھی تشريف لے گئے اور انہيں جا کر ﷲ کا پيغام
سنايا اور متعدد مرتبہ جنوں کا وفد آپ کی خدمت ميں بھی حاضر ہوا )فتح الباری ،تفسير ابن
کثير(
٢٩۔ ٢يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف سے تالوت قرآن ختم ہو گی۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ َﻘ ْﻮ َﻣﻨَﺎ ٓ ِاانَّ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ُا ْﻧ ِﺰ َل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ُﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ ﳞَ ْ ِﺪ ْ ٓي ِا َﱃ اﻟْ َﺤ ّ ِـﻖ َوا ِٰﱃ َﻃ ِﺮﻳْ ٍﻖ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 30
کہنے لگے اے ہماری قوم! ہم نے يقينا ً وه کتاب سنی ہے جو
موسی )عليہ السالم( کے بعد نازل
ٰ
کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصديق کرنے والی ہے جو سچے دين کی اور راه
راست کی رہنمائی کرتی ہے۔
ﻳٰ َﻘ ْﻮ َﻣﻨَﺎ ٓ َاﺟِ ْﻴ ُﺒ ْﻮا دَا ِﻋ َﻲ ٰ ّ ِ
اهلل َو ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُذﻧ ُْﻮﺑ ُ ِْﲂ َو ُﳚ ِْﺮُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ 31
اے ہماری قوم! ﷲ کے بالنے والے کا کہا مانو ،اس پر ايمان الؤ ) (١تو ﷲ تمہارے تمام گناه
بخش دے گا اور تمہيں المناک سزا سے پناه دے گا )(٢
٣١۔ ١يہ جنوں نے اپنی قوم کو نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت پر ايمان النے کی
دعوت دی اس سے قبل قرآن کريم کے متعلق بتاليا کہ يہ تورات کے بعد ايک اور آسمانی کتاب
ہے جو سچے دين اور صراط مستقيم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔
٣١۔٢يہ ايمان النے کے وه فائدے بتالئے جو آخرت ميں انہيں حاصل ہوں گے من ذنوبکم ميں
من تبعيض کے ليے ہے يعنی بعض گناه معاف فرما دے گا اور يہ وه گناه ہوں گے جن کا تعلق
حقوق ﷲ سے ہوگا کيونکہ حقوق العباد معاف نہيں ہوں گے يہ آيت اس بات کی دليل ہے کہ
ثواب وعقاب اور اوامر ونواہی ميں جنات کے ليے بھی وہی حکم ہے جو انسانوں کے ليے ہے ۔
َو َﻣ ْﻦ َّﻻ ُﳚ ِْﺐ دَا ِﻋ َﻲ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﻠَﻴ َْﺲ ِﺑ ُﻤ ْﻌﺠِ ٍﺰ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوﻟَﻴ َْﺲ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖ ٓﻪ َا ْو ِﻟ َﻴﺎ ۗ ُء ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠـﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 32
ِٕ
اور جو شخص ﷲ کے بالنے والے کا کہا نہ مانے گا پس وه زمين ميں کہيں )بھاگ کر ﷲ کو(
عاجز نہيں کر سکتا ) (١اور نہ ﷲ کے سوا اور کوئی مددگار ہوں گے ) (٢يہ لوگ کھلی
گمراہی ميں ہيں۔
٣٢۔ ١يعنی ايسا نہيں ہو سکتا کہ وه زمين کی وسعتوں ميں اس طرح گم ہو جائے کہ ﷲ کی
گرفت ميں نہ آ سکے ۔
۔٣٢۔ ١جو اسے ﷲ کے عذاب سے بچا ليں۔ مطلب يہ ہوا کہ نہ وه خود ﷲ کی گرفت سے بچنے
پر قادر ہے اور نہ کسی دوسرے کی مدد سے ايسا ممکن ہے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َوﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َﻲ ِ َﲞﻠْ ِﻘﻬ َِّﻦ ِﺑ ٰﻘ ِﺪ ٍر ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻳُّـ ْﺤ ِﻲۦ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۭ ﺑ َ ٰ ٓﲇ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ 33
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا َا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
اهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
کيا وه نہيں ديکھتے کہ جس ﷲ نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا اور ان کے پيدا کرنے سے وه
نہ تھکا ،وه يقينا ً ہرچيز پر قادر ہے )(١
٣٣۔ ١جو ﷲ آسمان اور زمين کو پيدا کرنے واال ہے ،جن کی وسعت و بےکرانی کی انتہا نہيں
ہے وه ان کو بنا کر تھکا بھی نہيں۔ کيا وه مردوں کو دوباره زنده نہيں کر سکتا؟ يقينا کر سکتا
ہے۔ اس ليے کہ وه علی کل شیء قدير کی صفت سے متصف ہے۔
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َوﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﻌ َﺮ ُض َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ َاﻟَﻴ َْﺲ ٰﮬ َﺬا ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲇ َو َر ِﺑ ّﻨَﺎ ۭ ﻗَﺎ َل ﻓَ ُﺬ ْو ُﻗﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن 34
وه لوگ جنہوں نے کفر کيا جس دن جہنم کے سامنے الئے جائيں گے )اور ان سے کہا جائے گا
کہ( کيا يہ حق نہيں ہے؟ تو جواب ديں گے کہ ہاں قسم ہے ) (١ہمارے رب کی )حق ہے( )ﷲ(
فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزه چکھو )(٢۔
٣٤۔ ١وہاں اعتراف ہی نہيں کريں گے بلکہ اپنے اس اعتراف پر قسم کھا کر اسے مؤکد کريں
گے ليکن اس وقت کا يہ اعتراف بےفائده ہے کيونکہ مشاہدے کے بعد اعتراف کی کيا حثيت ہو
سکتی ہے آنکھوں سے ديکھ لينے کے بعد اعتراف نہيں تو کيا انکار کريں گے ۔
٣٤۔ ٢اس لئے کہ جب ماننے کا وقت تھا ،اس وقت مانا نہيں ،يہ عذاب اسی کفر کا بدلہ ہے ،جو
اب تمہيں بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ َ َامك َﺻ َ َﱪ ُاوﻟُﻮا اﻟْ َﻌ ْﺰ ِم ِﻣ َﻦ اﻟ ُّﺮ ُﺳﻞِ َو َﻻ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ْﻞ ﻟَّﻬ ُْﻢ ۭ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَ َﺮ ْو َن َﻣﺎ ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ۙ ﻟَ ْﻢ ﻳَﻠْ َﺒﺜ ُْﻮٓا ِا َّﻻ َﺳﺎﻋَ ًﺔ ِّﻣ ْﻦ ﳖَّ َ ٍﺎر ۭ ﺑ َ ٰﻠـ ٌﻎ ۚ ﻓَﻬ َْﻞ ﳞُ ْ َ ُ
كل ِا َّﻻ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن

ۧ 35
پس )اے پيغمبر !( تم ايسا صبر کرو جيسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کيا اور ان کے لئے
عذاب طلب کرنے ميں جلدی نہ کرو ) (١يہ جس دن اس عذاب کو ديکھ ليں گے جس کا وعده
ديئے جاتے ہيں تو )يہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ايک گھﮍی ہی دنيا ميں( ٹھہرے تھے )(٢
يہ ہے پيغام پہنچا ) (٣دينا ،پس بدکاروں کے سوا کوئی ہالک نہ کيا جائے گا۔ )(٤
٣٥۔ ١يہ کفار مکہ کے رويے کے مقابلے ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے
اور صبر کرنے کی تلقين کی جا رہی ہے۔
٣۵۔ ٢قيامت کا ہولناک عذاب ديکھنے کے بعد انہيں دنيا کی زندگی ايسے ہی معلوم ہوگی جيسے
دن کی صرف ايک گھﮍی يہاں گزار کر گئے ہيں ۔
٣۵۔٣يہ مبتدا محذوف کی خبر ہے ای ہذا الذی وعظتھم بہ بالغ يہ وه نصحيت يا پيغام ہے جس کا
پہچانا تيرا کام ہے ۔
٣۵۔ ٤اس آيت ميں بھی اہل ايمان کے ليے خوشخبری اور حوصلہ افزائی ہے کہ ہالکت اخروی
صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو ﷲ کے نافرمان اور اس کی حدود پامال کرنے والے ہيں ۔

سورة محمد
)سورة محمد ۔ سوره نمبر  ٤٧۔ تعداد آيات (٣٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺻ ْﺪُّوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
Ǻ
اهلل َاﺿَ َّﻞ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ
جن لوگوں نے کفر کيا اور ﷲ کی راه سے روکا ) (١ﷲ نے ان کے اعمال برباد کر ديئے۔ )(٢
١۔ ١بعض نے اس سے مراد کفار قريش اور بعض نے اہل کتاب لئے ہيں۔ ليکن يہ عام ہے ان
کے ساتھ سارے ہی کفار اس ميں داخل ہيں۔
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١۔ ٢اس کا ايک مطلب تو يہ ہے کہ انہوں نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کے خالف جو
سازشيں کيں ﷲ نے انہيں ناکام بنا ديا اور انہی پر ان کو الٹ ديا دوسرا مطلب ہے کہ ان ميں جو
بعض مکارم اخالق پائے جاتے تھے مثال صلہ رحمی قيديوں کو آزاد کرنا مہمان نوازی وغيره
يا خانہ کعبہ اور حجاج کی خدمت ان کا کوئی صلہ انہيں آخرت ميں نہيں ملے گا۔ کيونکہ ايمان
کے بغير اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہيں ہوگا۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َو ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ﻧُ ّ ِﺰ َل ﻋَ ٰﲇ ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّوﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ُّﻖ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۙ َﻛﻔَّ َﺮ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎﲥِ ِ ْﻢ َو َا ْﺻﻠَ َﺢ َابﻟَﻬ ُْﻢ Ą
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اور جو لوگ ايمان الئے اور اچھے کام کئے اور اس پر بھی ايمان الئے جو محمد )صلی ﷲ
عليہ وسلم( پر اتاری گئی ) (١ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا )دين( بھی وہی
ہے ،ﷲ نے ان کے گناه دور کر ديئے ) (٢اور ان کے حال کی اصالح کر دی۔ )(٣
٢۔ ١ايمان ميں اگرچہ وحی محمدی يعنی قرآن پاک پر ايمان النا بھی شامل ہے ليکن اس کی
اہميت اور شرف کو مزيد واضح اور نماياں کرنے کے لئے اس کا عليحده ذکر فرمايا۔
٢۔ ٢يعنی ايمان النے سے قبل کی غلطياں اور کوتاہياں معاف فرما ديں جيسا کہ نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اسالم ماقبل کے سارے گناہوں کو مٹا ديتا ہے۔ )صحيح الجامع
الصغير االلبانی(
٢۔ ٣بالھم کے معنی امرھم شانھم حالھم يہ سب متقارب المعنی ہيں مطلب ہے کہ انہيں معاصی
سے بچا کر رشد و خير کی راه پر لگا ديا ايک مومن کے ليے اصالح حال کی يہی سب سے
بہتر صورت ہے يہ مطلب نہيں ہے کہ مال و دولت کے ذريعے سے ان کی حالت درست کر دی
کيونکہ ہر مومن کو مال ملتا بھی نہيں عالوه ازيں محض دنياوی مال اصالح احوال کا يقينی
ذريعہ بھی نہيں بلکہ اس سے فساد احوال کا زياده امکان ہے اسی ليے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
نے کثرت مال کو پسند نہيں فرمايا ۔
اهلل ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َا ْﻣﺜ َﺎﻟَﻬ ُْﻢ Ǽ
ﴬ ُب ٰ ّ ُ
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا اﺗ َّ َﺒ ُﻌﻮا اﻟْ َﺒﺎ ِﻃ َﻞ َو َا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ َﺒ ُﻌﻮا اﻟْ َﺤ َّﻖ ِﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْ ِ
يہ اس لئے کہ ) (١کافروں نے باطل کی پيروی کی اور مومنوں نے اس دين حق کی اتباع کی
جو ان کے ﷲ کی طرف ہے ،ﷲ ٰ
تعالی لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے )(٢۔
٣۔ ١ذلک يہ مبتدا ہے يا خبر ہے مبتدا محذوف کی ای االمر ذلک يہ اشاره ہے ان وعيدوں کی
طرف جو کافروں اور مومنوں کے ليے بيان ہوئے۔
٣۔٢تاکہ لوگ اس انجام سے بچيں جو کافروں کا مقدر ہے اور وه راه حق اپنائيں جس پر چل کر
ايمان والے فالح ابدی سے ہمکنار ہونگے۔
ﴬ َب ّ ِاﻟﺮﻗَ ِﺎب ۭ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ٓ َا ْ َخث ْﻨ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ ﻓَﺸُ ﺪُّ وا اﻟْ َﻮ َاث َق ڎ ﻓَ ِﺎ َّﻣﺎ َﻣﻨ ًّ ۢـﺎ ﺑ َ ْﻌﺪُ َوِا َّﻣﺎ ِﻓﺪَ ا ۗ ًء َﺣ ٰ ّﱴ ﺗَﻀَ َﻊ اﻟْ َﺤ ْﺮ ُب َا ْو َز َارﻫَﺎڃ ٰذ ِ َ
۩كل ړ َوﻟ َ ْﻮ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء
ﻓَ ِﺎ َذا ﻟ َ ِﻘ ْﻴ ُ ُﱲ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ َ ْ
ـﴫ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻟ ّ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮ ۟ا ﺑ َ ْﻌﻀَ ُ ْﲂ ِﺑ َﺒ ْﻌ ٍـﺾ ۭ َو َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻗُ ِﺘﻠُ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻀ َّﻞ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ Ć
ّٰ ُ
اهلل َﻻﻧْﺘَ َ َ
تو جب کافروں سے تمہاری مڈ بھيﮍ ہو تو گردنوں پر وار مارو۔ ) (١اور جب ان کو اچھی طرح
کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قيدو بند سے گرفتار کرو )) (٢پھر اختيار ہے( کہ خواه احسان
رکھ کر چھوڑ دو يا فديہ ) (٣لے کر چھوڑ دو يہی حکم ہے اور ) (٤اگر ﷲ چاہتا تو )خود( ہی
ان سے بدلہ لے ليتا ) (۵ليکن اس کا منشا يہ ہے کہ تم ميں سے لے لے (٦ ) ،جو لوگ ﷲ کی
راه ميں شہيد کر ديے جاتے ہيں ﷲ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ )(٧
٤۔ ١جب دونوں فريقوں کا ذکر کر ديا تو اب کافروں اور غير معاہد اہل کتاب سے جہاد کرنے کا
حکم ديا جا رہا ہے قتل کرنے کے بجائے گردنيں مارنے کا حکم ديا کہ اس تعبير ميں کفار کے
ساتھ غلظت وشدت کا زياده اظہار ہے۔)فتح القدير(
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٤۔ ٢يعنی زور دار معرکہ آرائی اور زياده سے زياده ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے جو آدمی
قابو ميں آ جائيں انہيں قيدی بنا لو اور مضبوطی سے انہيں جکﮍ کر رکھو تاکہ وه بھاگ نہ
سکيں۔
٤۔ ٣من کا مطلب ہے بغير فديہ ليے بطور احسان چھوڑ دينا اور فداء کا مطلب کچھ معاوضہ لے
کر چھوڑنا ہے قيديوں کے بارے ميں اختيار دے ديا گيا جو صورت حاالت کے اعتبار سے
اسالم اور مسلمانوں کے حق ميں زياده بہتر ہو وه اختيار کر لی جائے ۔
٤۔ ٤يعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے يا مراد ہے کہ محارب دشمن شکست کھا کر يا
صلح کر کے ہتھيار رکھ دے يا تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی جس ميں تم انہيں قتل بھی
کرو گے قيديوں ميں تمہيں مذکوره دونوں باتوں کا اختيار ہے بعض کہتے ہيں يہ آيت منسوخ ہے
اور سوائے قتل کے کوئی صورت باقی نہيں ہے ليکن صحيح بات يہی ہے کہ يہ آيت منسوخ
نہيں محکم ہے اور امام وقت کو چاروں باتوں کا اختيار ہے کافروں کو قتل کرے يا قيدی بنائے
قيديوں ميں سے جس کو يا سب کو چاہے بطور احسان چھوڑ دے يا معاوضہ لے کر چھوڑ
دے۔)فتح القدير(
٤۔ ۵يا تم اسی طرح کرو افعلوا ذلک يا ذلک حکم الکفار۔
٤۔  ٦مطلب کافروں کو ہالک کر کے يا انہيں عذاب ميں مبتال کر کے۔ يعنی تمہيں ان سے لﮍنے
کی ضرورت ہی پيش نہ آتی۔
٤۔ ٧يعنی ان کا اجر وثواب ضائع نہيں فرمائے گا۔
َﺳـﳱَ ْ ِﺪﳞْ ِْﻢ َوﻳُ ْﺼ ِﻠ ُﺢ َابﻟَﻬ ُْﻢ ۚ Ĉ

انہيں راه دکھائے گا اور ان کے حاالت کی اصالح کر دے گا )(١
٥۔ ١يعنی انہيں ايسے کاموں کی توفيق دے گا جن سے ان کے لئے جنت کا راستہ آسان ہو
جائے گا۔
َوﻳُﺪْ ِﺧﻠُﻬُ ُﻢ اﻟْ َﺠـﻨَّ َﺔ َﻋ َّﺮﻓَﻬَﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ Č
اور انہيں اس جنت ميں لے جائے گا جس سے انہيں شناسا کر ديا ہے )(١
٦۔ ١يعنی جسے وه بغير راہنمائی کے پہچان ليں گے اور جب وه جنت ميں داخل ہونگے تو از
خود ہی اپنے اپنے گھروں ميں جا داخل ہونگے۔ اس کی تائيد ايک حديث سے بھی ہوتی ہے جس
ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے،
ايک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے زياده علم ہوگا جتنا دنيا ميں اسے
اپنے گھر کا تھا )صحيح بخاری(
ﴫُ ْﰼ َوﻳُﺜَﺒ ّ ِْﺖ َا ْﻗﺪَ ا َﻣ ُ ْﲂ Ċ
ﴫوا ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻨ ُ ْ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْن ﺗَ ْﻨ ُ ُ
اے ايمان والو! اگر تم ﷲ )کے دين( کی مدد کرو گے تو وه تمہاری مدد کرے گا ) (١اور تمہيں
ثابت قدم رکھے گا۔ )(٢
٧۔ ١ﷲ کی مدد کرنے سے مطلب ﷲ کے دين کی مدد ہے کيونکہ وه اسباب کے مطابق اپنے
دين کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذريعے سے ہی کرتا ہے يہ مومن بندے ﷲ کے دين کی
حفاظت اور اس کی تبليغ ودعوت کرتے ہيں تو ﷲ ٰ
تعالی ان کی مدد فرماتا ہے يعنی انہيں
کافروں پر فتح وغلبہ عطا کرتا ہے جيسے صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين اور قرون
اولی کے مسلمانوں کی روشن تاريخ ہے وه دين کے ہوگئے تھے تو ﷲ بھی ان کا ہوگيا تھا
انہوں نے دين کو غالب کيا تو ﷲ نے نہيں بھی دنيا پر غالب فرما ديا جيسے دوسرے مقام پر
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فرمايا۔ ولينصرن ﷲ من ينصره۔ الحج۔ ﷲ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی ضرور مدد
فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے ۔
٧۔ ٢يہ لﮍائی کے وقت تثبيت اقدام يہ عبارت ہے مواطن حرب ميں نصرو معونت سے بعض
کہتے ہيں اسالم يا پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَﺘَ ْﻌ ًﺴﺎ ﻟَّﻬ ُْﻢ َو َاﺿَ َّﻞ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ Ď
اور جو لوگ کافر ہوئے ان پر ہالکت ہو ﷲ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔
اهلل ﻓَ َﺎ ْﺣ َﺒﻂَ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ Ḍ
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ َﻛ ِﺮﻫ ُْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
يہ اس لئے کہ وه ﷲ کی نازل کرده چيز سے ناخوش ہوئے ) (١پس ﷲ ٰ
تعالی نے )بھی( ان کے
اعمال ضائع کر ديئے۔ )(٢
٩۔ ١يعنی قرآن اور ايمان کو انہوں نے ناپسند کيا۔
٩۔ ٢اعمال سے مراد وه اعمال ہيں جو صورة اعمال خير ہيں ليکن عدم ايمان کی وجہ سے ﷲ
کے ہاں ان پر اجر و ثواب نہيں ملے گا۔
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۡ َو ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َا ْﻣﺜ َﺎﻟُﻬَﺎ  10
َاﻓَ َ ْﲅ ﻳ َِﺴ ْ ُﲑ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﻴَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ۭ َد َّﻣ َﺮ ٰ ّ ُ
کيا ان لوگوں نے زمين ميں چل پھر کر اس کا معائنہ نہيں کيا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کيا
نتيجہ ہوا؟ ) (١ﷲ نے انہيں ہالک کر ديا اور کافروں کے لئے اس طرح کی سزائيں ہيں )(٢
١٠۔ ١جن کے بہت سے آثار ان کے عالقوں ميں موجود ہيں نزول قرآن کے وقت بعض تباه شده
قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے اس ليے انہيں چل پھر کر ان کے عبرت ناک انجام
ديکھنے کی طرف توجہ دالئی گئی کہ شايد ان کو ديکھ کر ہی يہ ايمان لے آئيں۔
١٠۔ ٢يہ اہل مکہ کو ڈرايا جا رہا ہے کہ تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لئے بھی ايسی ہی
سزا ہو سکتی ہے؟ اور گزشتہ کافر قوموں کی ہالکت کی طرح ،تمہيں بھی ہالکت سے دو چار
کيا جا سکتا ہے۔

اهلل َﻣ ْﻮ َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َا َّن ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﻻ َﻣ ْﻮ ٰﱃ ﻟَﻬ ُْﻢ ۧ 11
ٰذ ِ َكل ِ َاب َّن ٰ ّ َ
وه اس لئے کہ ايمان والوں کا کارساز خود ﷲ ٰ
تعالی ہے اور اس لئے کہ کافروں کا کوئی
کارساز نہيں۔ )(١
١١۔ ١چنانچہ جنگ احد ميں کافروں کے نعروں کے جواب ميں مسلمانوں نے جو نعرے بلند
کيے مثال اعل ھبل اعل ھبل )ھبل بت کا نام ہے( کے جواب ميں ﷲ اعلی واجل کافروں کے انہی
نعروں ميں سے ايک نعرے لنا العزی وال عزی لکم کے جواب مسلمانوں کا نعره تھا ﷲ موالنا
وال مولی لکم ۔ صحيح بخاری۔ ﷲ ہمارا مددگار ہے تمہارا کوئی مددگار نہيں ۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َﺟ ٰﻨّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻳ َ َﺘ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮ َن َو َ ْاي ُ ُﳇ ْﻮ َن َ َامك اتَ ْ ُ ُ
ﰻ ْ َاﻻﻧْ َﻌﺎ ُم َواﻟﻨَّ ُﺎر َﻣﺜ ًْﻮى ﻟَّﻬ ُْﻢ
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳُﺪْ ِﺧ ُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
12
جو لوگ ايمان الئے اور انہوں نے نيک اعمال کئے انہيں ﷲ ٰ
تعالی يقينا ً ايسے باغوں ميں داخل
کرے گا جن کے نيچے نہريں جاری ہيں اور جو لوگ کافر ہوئے وه )دنيا ہی کا( فائده اٹھا رہے
ہيں اور مثل چوپايوں کے کھا رہے ہيں ) (١ان کا اصل ٹھکانا جہنم ہے۔
١٢۔ ١يعنی جس طرح جانور کو پيٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے عالوه اور کوئی
کام نہيں ہوتا۔ يہی حال کافروں کا ہے ،ان کا مقصد زندگی بھی کھانے کے عالوه کچھ نہيں،
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آخرت سے وه بالکل غافل ہيں۔ اس ضمن ميں کھﮍے کھﮍے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات
ہوتا ہے ،جس کا آجکل دعوتوں ميں عام رواج ہے کيونکہ اس ميں بھی جانوروں سے مشابہت
ہے جسے کافروں کا شيوا بتاليا گيا ہے احاديث ميں کھﮍے کھﮍے پانی پينے سے نہايت سختی
اولی ثابت ہوتی ہے اس
سے منع فرمايا گيا ،جس سے کھﮍے کھﮍے کھانے کی ممانعت بطريق ٰ
لئے جانوروں کی طرح کھﮍے ہو کر کھانے سے اجتناب کرنا نہايت ضروری ہے۔
ﴏ ﻟَﻬ ُْﻢ 13
ﱓ َاﺷَ ﺪُّ ُﻗ َّﻮ ًة ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ِﺘ َﻚ اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َاﺧ َْﺮ َﺟ ْﺘ َﻚ ۚ َاﻫْﻠَ ْﻜﳯٰ ُ ْﻢ ﻓَ َﻼ انَ ِ َ
َو َﰷَ ِﻳّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ ِ َ
ہم نے کتنی بستيوں کو جو طاقت ميں تيری اس بستی سے زياده تھيں جس سے تجھے نکاال گيا
ہم نے انہيں ہالک کر ديا جن کا مددگار کوئی نہ اٹھا۔
َاﻓَ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ِﻴ ّﻨَ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َّرِﺑ ّ ٖﻪ َﳈَ ْﻦ ُزِﻳّ َﻦ َ ٗهل ُﺳ ْ ۗﻮ ُء َ َﲻ ِ ٖهل َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮٓا َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ 14
کيا ' پس وه شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دليل پر ہو اس شخص جيسا ہو سکتا ہے؟
جس کے لئے اس کا برا کام مزين کر ديا گيا ہو اور وه اپنی نفسانی خواہشوں کا پيرو ہو )(١
 ١،١٤برے کام سے مراد شرک اور معصيت ہيں ،مطلب وہی ہے جو پہلے بھی متعدد جگہ گزر
چکا ہے کہ مومن و کافر ،مشرک و موحد اور نيکوکار اور بدکار برابر نہيں ہو سکتے ايک کے
لئے ﷲ کے ہاں اجر و ثواب اور جنت کی نعمتيں ہيں ،جب کہ دوسرے کے لئے جہنم کا ہولناک
عذاب۔ اگلی آيت ميں دونوں کا انجام بيان کيا جا رہا ہے۔ پہلے اس جنت کی خوبياں اور محاسن
جس کا وعده متقين سے ہے۔
ﻠﴩﺑ ْ َِﲔ ڬ َو َاﳖْ ٰ ٌﺮ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋ ََﺴﻞٍ ُّﻣ َﺼﻔًّﻰ ۭ َوﻟَﻬ ُْﻢ
َﻣﺜَﻞُ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ اﻟ َّ ِ ْﱵ ُو ِﻋﺪَ اﻟْ ُﻤﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ۭ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﳖْ ٰ ٌﺮ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣﺎۗ ٍء ﻏَ ْ ِﲑ ٰا ِﺳ ٍﻦ ۚ َو َاﳖْ ٰ ٌﺮ ِ ّﻣ ْﻦ ﻟ َّ َ ٍﱭ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻐ َّ ْﲑ َﻃ ْﻌ ُﻤ ٗﻪ ۚ َو َاﳖْ ٰ ٌﺮ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْﲬ ٍﺮ َّ َّذل ٍة ِﻟ ّ ٰ ّ ِ
ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ اﻟﺜ َّ َﻤ ٰﺮ ِت َو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ َﳈَ ْﻦ ﻫ َُﻮ ﺧ ِ ٌَﺎدل ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر َو ُﺳ ُﻘ ْﻮا َﻣﺎۗ ًء َ ِﲪ ْﻴ ًﻤﺎ ﻓَ َﻘ َّﻄ َﻊ َا ْﻣ َﻌﺎۗ َء ُ ْﱒ 15
اس جنت کی صفت جس کا پرہيزگاروں سے وعده کيا گيا ہے ،يہ ہے کہ اس ميں پانی کی نہريں
ہيں جو بد بو کرنے واال نہيں ) (١اور دودھ کی نہريں ہيں جن کا مزه نہيں بدلہ ) (٢اور شراب
کی نہريں ہيں جن ميں پينے والوں کے لئے بﮍی لذت ہے ) (٣اور نہريں ہيں شہد کی جو بہت
صاف ہيں ) (٤ان کے لئے ہر قسم کے ميوے ہيں اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے،
کيا يہ مثل اس کے ہيں جو ہميشہ آگ ميں رہنے واال ہے؟ اور جنہيں گرم کھولتا ہوا پانی پاليا
جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکﮍے ٹکﮍے کر ديگا )(۵
١۵۔ ١آسن کے معنی متغير يعنی بدل جانے واال غير آسن نہ بدلنے واال يعنی دنيا ميں تو پانی
کسی ايک جگہ کچھ دير پﮍا رہے تو اس کا رنگ متغير ہو جاتا ہے اور اس کی بو اور ذائقے
ميں تبديلی آ جاتی ہے جس سے وه مضر صحت ہو جاتا ہے جنت کے پانی کی يہ خوبی ہوگی
کہ اس ميں کوئی تغير نہيں ہوگا يعنی اس کی بو اور ذائقے ميں کوئی تبديلی نہيں آئے گی جب
پيو تازه مفرح اور صحت افزا جب دنيا کا پانی خراب ہو سکتا ہے تو شريعت نے اسی ليے پانی
کی بابت کہا ہے کہ يہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ يا بو نہ بدلے کيونکہ
رنگ يا بو متغير ہونے کی صورت ميں پانی ناپاک ہو جائے گا ۔
١۵۔ ٢جس طرح دنيا ميں وه دودھ بعص دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گايوں بھينسوں اور بکريوں
وغيره کے تھنوں سے نکلتا ہے جنت کا دودھ چونکہ اس طرح جانوروں کے تھنوں سے نہيں
نکلے گا بلکہ اس کی نہريں ہوں گی اس ليے جس طرح وه نہايت لذيذ ہوگا خراب ہونے سے
بھی محفوظ ہوگا ۔
١۵۔ ٣دنيا ميں جو شراب ملتی ہے وه عام طور پر نہايت تلخ بدمزه اور بدبودار ہوتی ہے عالوه
ازيں اسے پی کر انسان بالعموم حواس باختہ ہو جاتا ہے اول فول بکتا ہے اور اپنے جسم تک کا
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ہوش اسے نہيں رہتا جنت کی شراب ديکھنے ميں حسين ذائقے ميں اعلی اور نہايت خوشبودار
ہوگی اور اسے پی کر کوئی انسان بہکے گا نہ کوئی گرانی محسوس کرے گا بلکہ ايسی لذت
وفرحت محسوس کرے گا جس کا تصور اس دنيا ميں ممکن نہيں جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ۔
ص ٰر ُ
ف ِعي ٌْن( 37۔ الصافات(48:۔ نہ اس سے چکر آئے گا نہ عقل جائے گی۔
ت الطﱠرْ ِ
) َو ِع ْن َدھُ ْم ٰق ِ
١۵۔ ٤يعنی شہد ميں بالعموم جن چيزوں کی آميزش کا امکان رہتا ہے جس کا مشاہده دنيا ميں عام
ہے جنت ميں ايسا کوئی انديشہ نہيں ہوگا بالکل صاف شفاف ہوگا کيونکہ يہ دنيا کی طرح
مکھيوں سے حاصل کرده نہيں ہوگا بلکہ اس کی بھی نہريں ہوں گی اسی ليے حديث ميں آتا ہے
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو اس ليے
کہ وه جنت کا درميانہ اور اعلی درجہ ہے اور وہيں سے جنت کی نہريں پھوٹتی ہيں اور اس
کے اوپر رحمان کا عرش ہے ۔ صحيح بخاری۔ کتاب الجہاد۔
١٥۔ ۵يعنی جن کو جنت ميں وه ٰ
اعلی درجے نصيب ہونگے جو مذکور ہوئے کيا وه ايسے
جہنميوں کے برابر ہيں جن کا يہ حال ہوگا؟ ظاہر بات ہے ايسا نہيں ہوگا ،بلکہ ايک درجات ميں
ہوگا اور دوسرا درکات )جہنم( ميں۔ ايک نعمتوں ميں دادو طرب و عيش لے رہا ہوگا ،دوسرا
عذاب جہنم کی سختياں جھيل رہا ہوگا۔ ايک ﷲ کا مہمان ہوگا جہاں انواع اقسام کی چيزيں اس
کی تواضع اور اکرام کے لئے ہونگی اور دوسرا ﷲ کا قيدی ،جہاں اس کو کھانے کے لئے زقوم
جيسا تلخ و کسيلہ کھانا اور پينے کے لئے کھولتا ہوا پانی ملے گا۔
ۗ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮٓا َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ
َو ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻊ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ۚ َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا ﺧ ََﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪكَ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟِ َّ ِذلﻳْ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ َﻣﺎ َذا ﻗَﺎ َل ٰا ِﻧ ًﻔﺎ ۣ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻃ َﺒ َﻊ ٰ ّ ُ
ِٕ
16
اور ان ميں بعض ايسے بھی ہيں کہ تيری طرف کان لگاتے ہيں ،يہاں تک کہ جب تيرے پاس
سے جاتے ہيں تو اہل علم سے پوچھتے ہيں کہ اس نے ابھی کيا کہا تھا؟ ) (١يہی لوگ ہيں جن
کے دلوں پر ﷲ نے مہر کر دی اور وه اپنی خواہشوں کی پيروی کرتے ہيں۔
 ٦ ١۔ ١يہ منافقين کا ذکر ہے ان کی نيت چونکہ صحيح نہيں ہوتی تھی اسليے نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کی باتيں بھی ان کی سمجھ ميں نہيں آتی تھيں وه مجلس سے باہر آ کر صحابہ رضی ﷲ
عنہم سے پوچھتے کہ آپ نے کيا فرمايا۔
17
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ا ْﻫ َﺘﺪَ ْوا َزاد ُ َْﱒ ﻫُﺪً ى َّو ٰا ٰﺗ ُ ْﻢ ﺗَ ْﻘ ٰﻮ ُ ْﻢ
اور جو لوگ ہدايت يافتہ ہيں ﷲ نے انہيں ہدايت ميں بﮍھا ديا ہے اور انہيں ان کی پرہيز گاری
عطا فرمائی ہے )(١
١٧۔ ١يعنی جن کی نيت ہدايت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو ﷲ ان کو ہدايت کی توفيق بھی دے
ديتا ہے اور ان کو اس ثابت قدمی بھی عطا کرتا ہے۔
ﴍ ُاﻃﻬَﺎ ۚ ﻓَ َﺎ ٰ ّﱏ ﻟَﻬ ُْﻢ ِا َذا َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ْﻢ ِذ ْﻛ ٰﺮ ُ ْﻢ 18
اﻟﺴﺎﻋَ َﺔ َا ْن اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻐ َﺘ ًﺔ ۚ ﻓَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء َا ْ َ
ﻓَﻬ َْﻞ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ َّ
تو کيا يہ قيامت کا انتطار کر رہے ہيں کہ ان کے پاس اچانک آجائے يقينا ً اس کی عالمتيں تو
آچکی ہيں ) (١پھر جبکہ ان کے پاس قيامت آجائے انہيں نصيحت کرنا کہاں ہوگا )(٢
١٨۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بعثت بجائے خود قرب قيامت کی ايک عالمت ہے جيسا
کہ آپ نے بھی فرمايا بعثت انا والساعۃ کھاتين۔ صحيح بخاری۔ ميری بعثت اور قيامت ان دو
انگليوں کی طرح ہے۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اشاره کر کے واضح فرمايا کہ جس طرح يہ
دونوں انگلياں باہم ملی ہوئی ہيں اسی طرح قيامت ميرے ذرا سا بعد ہے ۔
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١٨۔ ٢يعنی جب قيامت اچانک آ جائے گی تو کافر کس طرح نصيحت حاصل کر سکيں گے؟
مطلب ہے اس وقت اگر وه توبہ کريں گے بھی تو مقبول نہيں ہوگی اس لئے اگر توبہ کرنی ہے
تو يہی وقت ہے ورنہ وه وقت بھی آ سکتا ہے کہ ان کی توبہ بھی غير مفيد ہوگی۔
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ُﻣﺘَ َﻘﻠ َّ َﺒ ُ ْﲂ َو َﻣﺜ ْٰﻮ ُ ْ
ﯨﲂ
ۧ 19

ﻓَﺎ ْﻋ َ ْﲅ َاﻧ َّ ٗﻪ َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ٰ ّ ُ
اهلل َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ِ َذلﻧْۢﺒ َِﻚ َو ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
سو )اے نبی!( آپ يقين کرليں کہ ﷲ کے سوا کوئی معبود نہيں ) (١اور اپنے گناہوں کی بخشش
مانگا کريں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق ميں بھی ) (٢ﷲ تم لوگوں کے آمد
ورفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ )(٣
١٩۔ ١يعنی اس عقيدے پر ثابت اور قائم رہيں کيونکہ يہی توحيد اور اطاعت الہی مدار خير ہے
اور اس سے انحراف يعنی شرک اور معصيت مدار شر ہے۔
١٩۔ ٢اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو استغفار کا حکم ديا گيا ہے ،اپنے لئے بھی اور مومنين
کے لئے بھی استغفار کی بﮍی اہميت اور فضيلت ہے۔ احاديث ميں بھی اس پر بﮍا زور ديا گيا
ہے۔ ايک حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا يَا اّيﱡھَا النﱠاسُ ! تُوْ بُوْ ا اِ ٰلی َربﱢ ُک ْم فَاِنﱢی اَ ْستَ ْغ ِع ُر
ّٰ
ﷲَ َو اَتُوْ بُ اِلَي ِہ فِی اليَوْ ِم اَ ْکثَ َر ِم ْن َس ْب ِع ْينَ َم ﱠرةً )صحيح بخا ری( لوگو! استغفار کيا کرو ،ميں بھی
ﷲ کے حضور روزانہ ستر مرتبہ سے زياده توبہ استغفار کرتا ہوں۔ بارگاه ٰالہی ميں توبہ
واستغفار کرتا ہوں۔
١٩۔ ٣يعنی دن کو تم جہاں پھرتے اور جو کچھ کرتے ہو اور رات کو جہاں آرام کرتے اور
استقرار پکﮍتے ہو ﷲ ٰ
تعالی جانتا ہے مطلب ہے شب وروز کی کوئی سرگرمی ﷲ سے مخفی
نہيں ہے ۔
ْﴚ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻧُ ّ ِﺰﻟَ ْﺖ ُﺳ ْﻮ َر ٌة ۚ ﻓَ ِﺎ َذا ٓ ُا ْﻧ ِﺰﻟ َ ْﺖ ُﺳ ْﻮ َر ٌة ُّﻣ ْﺤ َﳬَ ٌﺔ َّو ُذ ِﻛ َﺮ ِﻓﳱْ َﺎ اﻟْ ِﻘﺘَ ُﺎل ۙ َر َاﻳْ َﺖ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض ﻳ َّ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ ﻧ ََﻈ َﺮ اﻟْ َﻤﻐ ِ ِ ّ

اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ۭ ﻓَ َﺎ ْو ٰﱃ ﻟَﻬ ُْﻢ ۚ 20
اور جو لوگ ايمان الئے اور کہتے ہيں کوئی سورت کيوں نازل نہيں کی گئی؟ ) (١پھر جب
کوئی صاف مطلب والی سورت ) (٢نازل کی جاتی ہے اور اس ميں قتال کا ذکر کيا جاتا ہے تو
آپ ديکھتے ہيں کہ جن لوگوں کے دلوں ميں بيماری ہے وه آپ کی طرف اس طرح ديکھتے ہيں
جيسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بيہوشی طاری ہو ) (٣پس بہت بہتر تھا
ان کے لئے۔
 ٢٠۔ ١جب جہاد کا حکم نازل نہيں ہوا تھا تو مومنين جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے جہاد کی
اجازت کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کہ اس بارے ميں کوئی سورت نازل کيوں نہيں کی
جاتی يعنی جس ميں جہاد کا حکم ہو۔
٢٠۔ ٢يعنی ايسی سورت جو غير منسوح ہو ۔
٢٠۔ ٣يہ ان منافقين کا ذکر ہے جن پر جہاد کا حکم نہايت گراں گزرتا تھا ،ان ميں بعض کمزور
ايمان والے بھی بعض دفعہ شامل ہو جاتے تھے سوره نساء آيت  ٧٧ميں بھی يہ مضمون بيان کيا
گيا ہے۔
اهلل ﻟَ َﲀ َن ﺧ ْ ًَﲑا ﻟَّﻬ ُْﻢ ۚ 21

َﻃﺎﻋَ ٌﺔ َّوﻗَ ْﻮ ٌل َّﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٌف ۣ ﻓَ ِﺎ َذا َﻋ َﺰ َم ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ۣ ﻓَﻠَ ْﻮ َﺻﺪَ ُﻗﻮا ٰ ّ َ
فرمان کا بجا النا اور اچھی بات کا کہنا پھر جب کام مقرر ہو جائے ) (١تو اگر ﷲ کے ساتھ
سچے رہيں ) (٢تو ان کے لئے بہتری ہے )(٣۔
٢١۔ ١يعنی جہاد کی تياری مکمل ہو جائے اور وقت جہاد آ جائے۔
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٢١۔ ٢يعنی اگر اب بھی نفاق چھوڑ کر ،اپنی نيت ﷲ کے لئے خالص کرليں ،يا رسول کے
سامنے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ لﮍنے کا عہد کرتے ہيں ،اس ميں ﷲ سے سچے
رہيں۔
٢١۔ ٣يعنی نفاق اور مخالفت کے مقابلے ميں توبہ و اخالص کا مظاہره بہتر ہے۔
ﻓَﻬ َْﻞ ﻋ ََﺴﻴ ُ ْْﱲ ِا ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ َا ْن ﺗُ ْﻔ ِﺴﺪُ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوﺗُـ َﻘ ِّﻄ ُﻌ ْﻮٓا َا ْر َﺣﺎ َﻣ ُ ْﲂ 22
اور تم سے يہ بھی بعيد نہيں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمين ميں فساد برپا کردو )(١
اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔
٢٢۔ ١ايک دوسرے کو قتل کر کے يعنی اختيار واقتدار کا غلط استعمال کرو امام ابن کثير نے
توليتم کا ترجمہ کيا ہے تم جہاد سے پھر جاؤ اور اس سے اعراض کرو يعنی تم پھر زمانہ
جاہليت کی طرف لوٹ جاؤ اور باہم خون ريزی اور قطع رحمی کرو اس ميں فساد فی االرض
کی عموما اور قطع رحمی کی خصوصا ممانعت اور اصالح فی االرض اور صلہ رحمی کی
تاکيد ہے جس کا مطلب ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ زبان سے عمل سے اور بذل اموال کے
ذريعے سے اچھا سلوک کرو احاديث ميں بھی اس کی بﮍی تاکيد اور فضليت آئی ہے۔
اهلل ﻓَ َﺎ َ َّ
ﲳﻬ ُْﻢ َو َا ْ ٰﲻٓﻰ َاﺑْ َﺼ َﺎر ُ ْﱒ 23
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ َﻌﳯَ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ِٕ
يہ وہی لوگ ہيں جن پر ﷲ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھين لی
ہے )(١۔
٢٣۔ ١يعنی ايسے لوگوں کے کانوں کو ﷲ نے )حق کے سننے سے( بہره اور آنکھوں کو )حق
کے ديکھنے سے( اندھا کر ديا ہے۔ يہ نتيجہ ہے انکے مذکوره اعمال کا۔
َاﻓَ َﻼ ﻳ َ َﺘﺪَ ﺑ َّ ُﺮ ْو َن اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن َا ْم ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮ ٍب َا ْﻗ َﻔﺎﻟُﻬَﺎ 24
کيا يہ قرآن ميں غورو فکر نہيں کرتے؟ يا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہيں )(١۔
٢٤۔ ١جس وجہ سے قرآن کے معانی و مفاہيم ان کے دلوں کے اندر نہيں جاتے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ْارﺗَ ُّﺪ ْوا ﻋَ ٰ ٓﲇ َاد َْاب ِر ِ ْﱒ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَ َﺒ َّ َﲔ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْﻬُﺪَ ى ۙ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ُﻦ َﺳ َّﻮ َل ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ َو َا ْﻣ ٰﲆ ﻟَﻬ ُْﻢ 25
جو لوگ اپنی پيٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لئے ہدايت واضح ) (١ہو چکی
يقينا ً شيطان نے ان کے لئے )ان کے فعل کو( مزين کر ديا ہے اور انہيں ڈھيل دے رکھی ہے۔
)(٢
٢٥۔ ١اس سے مراد منافقين ہی ہيں جنہوں نے جہاد سے گريز کر کے کفر و ارتداد کو ظاہر کر
ديا۔
٢۵۔ ٢اس کا فاعل بھی شيطان ہے يعنی مدلھم فی االمل ووعدھم طول العمر يعنی انہيں لمبی
آرزوؤں اور اس دھوکے ميں مبتال کر ديا کہ ابھی تو تمہاری بﮍی عمر ہے کيوں لﮍائی ميں اپنی
جان گنواتے ہو يا فاعل ﷲ ہے ﷲ نے انہيں ڈھيل دی يعنی فورا ان کا مواخذه نہيں فرمايا ۔
ﴎ َار ُ ْﱒ 26
اهلل َﺳـ ُﻨ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ُ ْﲂ ِ ْﰲ ﺑ َ ْﻌ ِﺾ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ښ َو ٰ ّ ُ
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ ِﺮﻫ ُْﻮا َﻣﺎ ﻧَ َّﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِا ْ َ
يہ ) (١اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے ﷲ کی نازل کرده وحی کو برا سمجھا
) (٢کہ ہم بھی عنقريب بعض کاموں ) (٣ميں تمہارا کہا مانيں گے ،اور ﷲ ان کی پوشيده باتيں
خوب جانتا ہے۔ )(٤
٢٦۔ ' ١يہ ' سے مراد ان کا مرتد ہونا ہے۔
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٢٦۔ ٢يعنی منافقين نے مشرکين سے يا يہود سے کہا۔
٢٦۔ ٣يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے الئے ہوئے دين کی مخالفت
ميں۔
ٰ
ّ
ْ
ُ
ُ
 ٦ ٢۔ ٤جيسے دوسرے مقام پر فرمايا۔ ) ۭ◌ َوﷲُ يَكتبُ َما يُبَيﱢتوْ نَ ( 4۔ النساء (81:۔
ﴬﺑُ ْﻮ َن ُو ُﺟ ْﻮ َﻫﻬ ُْﻢ َو َاد َْاب َر ُ ْﱒ 27
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ ِا َذا ﺗ ََﻮﻓ َّﳤْ ُ ُﻢ اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﻳ َ ْ ِ
ِٕ
پس ان کی کيسی )درگت( ہوگی جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں
اور ان کی سروں پر ماريں گے )(١۔
٢٧۔ ١يہ کافروں کی اس وقت کی کيفيت بيان کی گئی ہے جب فرشتے ان کی روحيں قبض
کرتے ہيں۔ روحيں فرشتوں سے بچنے کے لئے جسم کے اندر چھپتی اور ادھر ادھر بھاگتی ہيں
تو فرشتے سختی اور زور سے انہيں پکﮍتے ،کھنچتے اور مارتے ہيں يہ مضمون اس سے قبل
) َو َم ْن اَ ْ
ظلَ ُم ِم ﱠم ِن ا ْفت َٰري َعلَي ٰ ّ
ي َولَ ْم يُوْ َح اِلَ ْي ِه َش ْي ٌء ﱠو َم ْن قَا َل َسا ُ ْن ِز ُل ِم ْث َل َمآ
ﷲِ َك ِذبًا اَوْ قَا َل اُوْ ِح َي اِلَ ﱠ
ٰ
اَ ْن َز َل ٰ ّ
اسطُ ْٓوا اَ ْي ِد ْي ِھ ْم ۚ◌ اَ ْخ ِرج ُْٓوا اَ ْنفُ َس ُك ْم ۭ◌
ت َو ْال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َكةُ بَ ِ
ت ْال َموْ ِ
ﷲُ ۭ◌ َولَوْ ت ٰ َٓري اِ ِذ الظّلِ ُموْ نَ فِ ْي َغ َم ٰر ِ
ٰ
اب ْالھُوْ ِن بِ َما ُك ْنتُ ْم تَقُوْ لُوْ نَ َعلَي ّ
ﷲِ َغ ْي َر ْال َح ﱢ
ق َو ُك ْنتُ ْم ع َْن ٰا ٰيتِ ٖه تَ ْستَ ْكبِرُوْ نَ ( 6۔
اَ ْليَوْ َم تُجْ َزوْ نَ َع َذ َ
ارھُ ْم ۚ◌ َو ُذوْ قُوْ ا
)ولَوْ ت ٰ َٓري اِ ْذ يَت ََوفﱠى الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوا ۙ◌ ْال َم ٰل ۗ◌ ِٕٮ َكةُ يَضْ ِربُوْ نَ ُوجُوْ ھَھُ ْم َواَ ْدبَ َ
االنعامَ (93:
ْق( 8۔ االنفال (50:ميں بھی گزر چکا ہے۔
َع َذ َ
اب ْال َح ِري ِ

اهلل َو َﻛ ِﺮﻫ ُْﻮا ِرﺿْ َﻮاﻧ َ ٗﻪ ﻓَ َﺎ ْﺣ َﺒــﻂَ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ۧ 28
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ُﻢ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َا ْﲯَـــﻂَ ٰ ّ َ
يہ اس بنا پر کہ يہ وه راه چلے جس سے انہوں نے ﷲ کو ناراض کر ديا اور انہوں نے اس کی
رضامندی کو برا جانا ،تو ﷲ نے ان کے اعمال اکارت کر ديئے۔
اهلل َاﺿْ ﻐَﺎﳖَ ُ ْﻢ 29
َا ْم َﺣ ِﺴ َﺐ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ُّ ْﳜ ِﺮ َج ٰ ّ ُ
کيا ان لوگوں نے جن کے دلوں ميں بيماری ہے يہ سمجھ رکھا ہے کہ ﷲ ان کے حسد اور کينوں
کو ظاہر ہی نہ کر دے )،(١
٢٩۔ ١منافقين کے دلوں ميں اسالم اور مسلمانوں کے خالف بغض و عناد تھا ،اس کے حوالے
سے کہا جا رہا ہے کہ کيا يہ سمجھتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی اسے ظاہر کرنے پر قادر نہيں ہے؟
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َا ْ َﲻﺎﻟَ ُ ْﲂ 30
َوﻟ َ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء َ َﻻ َرﻳْ ٰﻨ َﻜﻬ ُْﻢ ﻓَﻠ َ َﻌ َﺮ ْﻓﳤَ ُ ْﻢ ِﺑ ِﺴـ ْﻴ ٰﻤﻬ ُْﻢ ۭ َوﻟَ َﺘ ْﻌ ِﺮﻓَﳯَّ ُ ْﻢ ِ ْﰲ ﻟ َ ْﺤ ِﻦ اﻟْـ َﻘ ْﻮلِ ۭ َو ٰ ّ ُ
اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا ديتے پس تو انہيں ان کے چہروں سے ہی پہچان
ليتا ) (١اور يقينا ً تو انہيں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ ) (٢تمہارے سب کام ﷲ کو
معلوم ہيں۔
٣٠۔ ١يعنی ايک ايک شخص کی اس طرح نشان دہی کر ديتے ہيں کہ ہر منافق کو پہچان ليا
جاتا۔ ليکن تمام منافقين کے لئے ﷲ نے ايسا اس لئے نہيں کيا کہ يہ ﷲ کی صفت ستاری کے
خالف ہے ،وه بالعموم پرده پوشی فرماتا ہے ،پرده دری نہيں۔ دوسرا اس نے انسانوں کو ظاہر پر
فيصلہ کرنے کا اور باطن کا معاملہ ﷲ کے سپرد کرنے کا حکم ديا ہے۔
٣٠۔ ٢البتہ ان کا لہجہ اور انداز گفتگو ہی ايسا ہوتا ہے جو ان کے باطن کا غماز ہوتا ہے وه
اسے الکھ چھپائے ليکن انسان کی گفتگو حرکات و سکنات اور بعض مخصوص کيفيات اس کے
دل کے راز کو آشکار کر ديتی ہيں۔
اﻟﺼ ِ ِﱪْﻳ َﻦ ۙ َوﻧ َ ْﺒﻠُ َﻮ ۟ا َا ْﺧ َﺒ َﺎرُ ْﰼ
َوﻟَﻨَ ْﺒﻠُ َﻮﻧ َّ ُ ْﲂ َﺣ ٰ ّﱴ ﻧ َ ْﻌ َ َﲅ اﻟْ ُﻤ ٰﺠﻬِ ِﺪ ْﻳ َﻦ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو ٰ ّ
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يقينا ً ہم تمہارا امتحان کريں گے تاکہ تم ميں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو
ظاہر کر ديں اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کرليں )(١۔
٣١۔ ١ﷲ ٰ
تعالی کے علم ميں تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ يہاں علم سے مراد اس کا وقوع اور
ظہورہے تاکہ دوسرے بھی جان ليں اور ديکھ ليں۔ اسی لئے امام ابن کثير نے اس کا مفہوم بيان
کيا ہے کہ ہم اس کے وقوع کو جان ليں يا ہم ديکھ ليں۔
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺻﺪ ُّْوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ ۭ َو َﺳـ ُﻴ ْﺤ ِﺒﻂُ َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ 32
ﴬوا ٰ ّ َ
اهلل َوﺷَ ﺎۗﻗُّﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ ﺗَـ َﺒ َّ َﲔ ﻟَﻬُ ُﻢ اﻟْﻬُﺪٰ ى ۙ ﻟَ ْﻦ ﻳ َّ ُ ُّ
يقينا ً جن لوگوں نے کفر کيا اور ﷲ کی راه سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس
کے بعد ان کے لئے ہدايت ظاہر ہو چکی يہ ہرگز ہرگز ﷲ کا کچھ نقصان نہ کريں گے )(١
عنقريب ان کے اعمال وه غارت کر دے گا )(٢۔
٣٢۔ ١بلکہ اپنا ہی بيﮍا غرق کريں گے ۔
٣٢۔ ٢کيونکہ ايمان کے بغير کسی عمل کو ﷲ کے ہاں کوئی اہميت نہيں۔ ايمان و اخالص ہی ہر
عمل خير کو اس قابل بناتا ہے کہ اس پر ﷲ کے ہاں سے اجر ملے۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َو َﻻ ﺗُ ْﺒ ِﻄﻠُ ْﻮٓا َا ْ َﲻﺎﻟَ ُ ْﲂ 33
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔
)(١
٣٣۔ ١يعنی منافقين اور مرتدين کی طرح ارتداد ونفاق اختيار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت
کرو يہ گويا اسالم پر استقامت کا حکم ہے بعض نے کبائر وفواحش کے ارتکاب کو بھی حبط
اعمال کا باعث گردانا ہے اسی ليے مومنين کی صفات ميں ايک صفت يہ بھی بيان کی گئی ہے
کہ وه بﮍے گناه اور فواحش سے بچتے ہيں )النجم( اس اعتبار سے کبائر وفواحش سے بچنے
کی اس ميں تاکيد ہے اس آيت سے يہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خوانہ کتنا ہی بہتر کيوں نہ
معلوم ہوتا ہو اگر ﷲ اور اس کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر
ہے تو رائيگاں اور برباد ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺻﺪ ُّْوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ 34
اهلل ُ َّﰒ َﻣﺎﺗ ُْﻮا َو ُ ْﱒ ُﻛﻔَّ ٌﺎر ﻓَﻠَ ْﻦ ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٰ ّ ُ
جن لوگوں نے کفر کيا اور ﷲ کی راه سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت ميں ہی مر گئے
)يقين کرلو( کہ ﷲ انہيں ہرگز نہ بخشے گا۔
اهلل َﻣ َﻌ ُ ْﲂ َوﻟ َ ْﻦ ﻳ َّ ِ َﱰُ ْﰼ َا ْ َﲻﺎﻟَ ُ ْﲂ 35
اﻟﺴ ْ ِﲅ ڰ َو َاﻧ ُ ُْﱲ ْ َاﻻ ْﻋﻠَ ْﻮ َن ڰ َو ٰ ّ ُ
ﻓَ َﻼ ﲥَ ِ ﻨُ ْﻮا َوﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮٓا ِا َﱃ َّ
پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے ) (١اور
ﷲ تمہارے ساتھ ہے ) (٢ناممکن ہے کہ وه تمہارے اعمال ضائع کر دے )(٣۔
٣۵۔ ١مطلب يہ ہے کہ جب تم تعداد اور قوت وطاقت کے اعتبار سے دشمن پر غالب اور فائق
تر ہو تو ايسی صورت ميں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہره مت کرو بلکہ کفر پر
ايسی کاری ضرب لگاؤ کہ ﷲ کا دين سر بلند ہو جائے غالب و برتر ہوتے ہوئے کفر کے ساتھ
مصالحت کا مطلب کفر کے اثر ونفوذ کے بﮍھانے ميں مدد دينا ہے يہ ايک بﮍا جرم ہے اس کا
يہ مطلب نہيں ہے کہ کافرورں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہيں ہے يہ اجازت يقينا ہے
ليکن ہر وقت نہيں صرف اس وقت ہے جب مسلمان تعداد ميں کم اور وسائل کے لحاظ سے
فروتر ہوں ايسے حاالت ميں لﮍائی کی بہ نسبت صلح ميں زياده فائده ہے تاکہ مسلمان اس
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موقعے سے فائده اٹھا کر بھرپور تياری کرليں جيسے خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے کفار مکہ
سے جنگ نہ کرنے کا دس سالہ معاہده کيا تھا ۔
٣٥۔ ٢اس ميں مسلمانوں کے لئے دشمن پر فتح و نصرت کی عظيم بشارت ہے۔ جس کے ساتھ
ﷲ ہو ،اس کو کون شکست دے سکتا ہے۔
٣٥۔ ٢بلکہ وه اس پر پورا اجر دے گا اور اس ميں کوئی کمی نہيں کرے گا۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ﻟ َ ِﻌ ٌﺐ َّوﻟَﻬ ٌْﻮ ۭ َوا ِْن ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا َوﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮا ﻳُ ْﺆ ِﺗ ُ ْﲂ ُا ُﺟ ْﻮ َر ُ ْﰼ َو َﻻ ﻳ َْﺴـَٔ ْﻠ ُ ْﲂ َا ْﻣ َﻮاﻟَ ُ ْﲂ 36
واقعی زندگانی دنيا صرف کھيل کود ہے ) (١اور اگر تم ايمان لے آؤ گے اور ٰ
تقوی اختيار کرو
گے تو ﷲ تمہيں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہيں مانگتا )(٢
٣٦۔ ١يعنی ايک فريب اور دھوکا ہے ،اس کی کسی چيز کی بنياد ہے نہ اس کو ثبات اور نہ اس
کا اعتبار۔
٣٦۔ ٢يعنی وه تمہارے مالوں سے بےنياز ہے۔ اسی لئے اس نے تم سے زکوة ميں کل مال کا
مطالبہ نہيں کيا بلکہ اس کے ايک نہايت قليل حصے صرف ڈھائی فيصد کا اور وه بھی ايک
سال کے بعد اپنی ضرورت سے زياده ہونے پر ،عالوه ازيں اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی
بھائی بندوں کی مدد اور خير خواہی ہے نہ کہ ﷲ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات
پورے کرتا ہے۔
ِا ْن ﻳ َّْﺴـَٔ ْﻠ ُﳬُ ْﻮﻫَﺎ ﻓَ ُﻴ ْﺤ ِﻔ ُ ْﲂ ﺗَ ْﺒ َﺨﻠُ ْﻮا َو ُ ْﳜ ِﺮ ْج َاﺿْ ﻐَﺎﻧَ ُ ْﲂ 37
اگر وه تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخيلی کرنے لگو گے
اور تمہارے کينے ظاہر کر دے گا )(١
٣٧۔ ١يعنی ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے وه بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے
کر تو يہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے اور اسالم کے خالف اپنے بغض و عناد کا
اظہار بھی اور اس صورت ميں خود اسالم کے خالف بھی تمہارے دلوں ميں عناد پيدا ہو جاتا
کہ يہ اچھا دين ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن ميں سميٹ لينا چاہتا ہے۔
ٰﻫٓ َﺎﻧ ُ ْْﱲ ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﺗُﺪْ َﻋ ْﻮ َن ِﻟ ُﺘ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْﻐ ِ َُّﲏ َو َاﻧ ُ ُْﱲ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮا ۗ ُء ۚ َوا ِْن ﺗَ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا ﻳ َْﺴﺘ َ ْﺒ ِﺪ ْل ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ
اهلل ۚ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒﺨ َُﻞ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒﺨ َْﻞ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﺒﺨ َُﻞ َﻋ ْﻦ ﻧ َّ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ

ﻏَ ْ َﲑُ ْﰼ ۙ ُ َّﰒ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮٓا َا ْﻣﺜ َﺎﻟَ ُ ْﲂ ۧ 38
خبردار! تم وه لوگ ہو کہ ﷲ کی راه ميں خرچ کرنے کے لئے بالئے جاتے ) (١ہو تو تم بخيلی
کرنے لگتے ہو اور جو بخل کرتا ہے وه تو دراصل اپنی جان سے بخيلی کرتا ہے ) (٢ﷲ ٰ
تعالی
غنی ہے اور تم فقير اور محتاج ہو ) (٣اور اگر تم روگردان ہو جاؤ ) (٤تو وه تمہارے بدلے
تمہارے سوا اور لوگوں کو الئے گا جو پھر تم جيسے نہ ہونگے۔)(۵
٣٨۔ ١يعنی کچھ حصہ زکوة کے طور پر اور کچھ ﷲ کے راستے ميں خرچ کرو۔
٣٨۔ ٢يعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبيل ﷲ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔
٣٨۔ ٣يعنی ﷲ تمہيں خرچ کرنے کی ترغيب اس ليے نہيں ديتا کہ وه تمہارے مال کا ضرورت
مند ہے نہيں وه تو غنی ہے بےنياز ہے وه تو تمہارے ہی فائدے کے ليے تمہيں يہ حکم ديتا ہے
کہ اس سے ايک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تزکيہ ہو دوسرے تمہارے ضرورت مندوں کی
حاجتيں پوری ہوں تيسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو اس ليے ﷲ کی رحمت اور مدد کے
محتاج تم ہو نہ کہ ﷲ تمہارا محتاج ہے۔
٣٨۔ ٤يعنی اسالم سے کفر کی طرف پھر جاؤ۔
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٣۵۔ ۵بلکہ تم سے زياده ﷲ اور رسول کے اطاعت گزار اور ﷲ کی راه ميں خوب خرچ کرنے
والے ہوں گے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا گيا تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے حضرت سلمان فارسی رضی ﷲ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمايا اس سے مراد يہ
اور اس کی قوم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ ميں ميری جان ہے اگر ايمان ثريا ستارے
کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کرليں گے۔ الترمذی ۔

سورة الفتح
)سورة الفتح ۔ سوره نمبر  ٤٨۔ تعداد آيات (٢٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ِاانَّ ﻓَﺘَ ْﺤﻨَﺎ َ َكل ﻓَ ْﺘ ًﺤﺎ ُّﻣ ِﺒ ْﻴﻨًﺎ Ǻۙ
بيشک )اے نبی( ہم نے آپ کو ايک کھلم کھال فتح دی ہے۔ )(١
١۔ ٦ ١ہجری ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم اور  ١٤سو کے قريب صحاب اکرام رضوان
عليہم اجمعين عمرے کی نيت سے مکہ تشريف لے گئے ،ليکن مکہ کے قريب حديبيہ کے مقام
پر کافروں نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو روک ليا عمره نہيں کرنے ديا ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے حضرت عثمان رضی ﷲ کو اپنا نمائنده بنا کر بھيجا تاکہ قريش کے سرداروں سے گفتگو کر
کے انہيں مسلمانوں کو عمره کرنے کی اجازت دينے پر آماده کريں کفار مکہ نے اجازت نہيں
دی اور مسلمانوں نے آئنده سال کے وعدے پر واپسی کا اراده کر ليا وہيں اپنے سر بھی منڈوا
لئے اور قربانياں کرليں۔ نيز کفار سے بھی چند باتوں کا معاہده ہوا جنہيں صحابہ کرام کی
اکثريت ناپسند کرتی تھی ليکن نگاه رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازه لگاتے ہوئے،
کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حديبيہ سے مدينے کی طرف آتے ہوئے راستے
ميں يہ سورت اتری ،جس ميں صلح کو فتح مبين سے تعبير فرمايا گيا کيونکہ يہ صلہ فتح مکہ
کا ہی پيش خيمہ ثابت ہوئی اور اس کے دو سال بعد ہی مسلمان مکے ميں فاتحانہ طور پر داخل
ہوئے۔ اسی لئے بعض صحابہ اکرام کہتے تھے کہ تم فتح مکہ کو شمار کرتے ہو ليکن ہم حديبيہ
کی صلح کو فتح شمار کرتے ہيں۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس سورت کی بابت فرمايا کہ آج
کی رات مجھ پر وه سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنيا ما فيہا سے زياده محبوب ہے )صحيح
بخاری(

ﴏ ًاﻃﺎ ُّﻣ ْﺴﺘَـ ِﻘ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ Ą
ِﻟ ّ َﻴ ْﻐ ِﻔ َﺮ َ َكل ٰ ّ ُ
اهلل َﻣﺎ ﺗَ َﻘﺪَّ َم ِﻣ ْﻦ َذﻧْۢﺒ َِﻚ َو َﻣﺎ اتَ َ ﺧ ََّﺮ َوﻳُ ِ َّﱲ ِﻧ ْﻌ َﻤ َﺘ ٗﻪ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َوﳞَ ْ ِﺪﻳ َ َﻚ ِ َ
تاکہ جو کچھ تيرے گناه آگے ہوئے اور پيچھے سب کو ﷲ ٰ
تعالی معاف فرمائے ) (١اور تجھ پر
اپنا احسان پورا کر دے ) (٢اور تجھے سيدھی راه چالئے )(٣۔
٢۔ ١اس سے مراد ترک اولی والے معامالت يا وه امور ہيں جو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اپنے
فہم واجتہاد سے کيے ليکن ﷲ نے انہيں ناپسند فرمايا جيسے عبد ﷲ بن ام مکتوم رضی ﷲ
وغيره کا واقعہ ہے جس پر سوره عبس کا نزول ہوا يہ معامالت وامور اگرچہ گناه اور منافی

Page 1163 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

عصمت نہيں ليکن آپ کی شان ارفع کے پيش نظر انہيں بھی کوتاہياں شمار کر ليا گيا جس پر
معافی کا اعالن فرمايا جا رہا ہے ليغفر ميں الم تعليل کے ليے ہے يعنی يہ فتح مبين ان تين
چيزوں کا سبب ہے جو آيت ميں مذکور ہيں اور يہ مغفرت ذنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ
اس صلح کے بعد قبول اسالم کرنے والوں کی تعداد ميں بکثرت اضافہ ہوا جس سے آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم کے اجر عظيم ميں بھی خوب اضافہ ہوا اور حسنات وبلندی درجات ميں بھی ۔
٢۔ ٢اس دين کو غالب کر کے جس کی تم دعوت ديتے ہو ،يا فتح وغلبہ عطا کر کے۔ اور بعض
کہتے ہيں کہ مغفرت اور ہدايت پر يہی تمام نعمت ہے )فتح القدير(
اعلی درجات سے نوازے۔
اعلی سے
٢۔ ٣يعنی اس پر استقالل نصيب فرمائے۔ ہدايت کے
ٰ
ٰ
ــﴫا َﻋ ِﺰْﻳ ًﺰا Ǽ
ﴫكَ ٰ ّ ُ
َّوﻳ َ ْﻨ ُ َ
اهلل ﻧ َ ْ ً
اور آپ کو ايک زبردست مدد دے۔
اهلل ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜـ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ Ć

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰ َل َّ
اﻟﺴ ِﻜ ْﻴﻨَ َﺔ ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮ ِب اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِﻟ َ ْﲒدَاد ُْوٓا ِاﻳْ َﻤﺎانً َّﻣ َﻊ ِاﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ۭ َو ِ ٰ ّ ِهلل ُﺟﻨُ ْﻮ ُد َّ
وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں ميں سکون اور اطمينان ڈال ديا تاکہ اپنے ايمان کے ساتھ
ہی ساتھ اور بھی ايمان ميں بﮍھ جائيں ) (١اور آسمانوں اور زمين کے )کل( لشکر ﷲ ہی کے
ہيں ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی دانا با حکمت ہے۔
٤۔ ١يعنی اس اضطراب کے بعد جو مسلمانوں کو شرائط صلح کی وجہ سے الحق ہوا ﷲ ٰ
تعالی
نے ان کے دلوں ميں سکينت نازل فرما دی جس سے ان کے دلوں کو اطمينان سکون اور ايمان
مزيد حاصل ہوا يہ آيت بھی اس بات کی دليل ہے کہ ايمان ميں کمی بيشی ہوتی ہے ۔
ً
)مثال فرشتوں( سے کفار کو ہالک کروا دے ،ليکن
٤۔ ٢يعنی اگر ﷲ چاہے تو اپنے کسی لشکر
اس نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ايسا نہيں کيا اور اس کے بجائے مومنوں کو قتال و جہاد کا
حکم ديا ہے۔
ِﻟ ّ ُﻴﺪْ ِﺧ َﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ َو ُﻳ َﻜ ِﻔّ َﺮ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎﲥِ ِ ْﻢ ۭ َو َﰷ َن ٰذ ِ َكل ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ ْﻮ ًزا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ Ĉ

تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں ميں لے جائے جن ) (١کے نيچے نہريں بہ رہی
ہيں جہاں وه ہميشہ رہيں گے اور ان سے ان کے گناه دور کردے ،اور ﷲ کے نزديک يہ بہت
بﮍی کاميابی ہے۔
۵۔ ١حديث ميں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سوره فتح کا ابتدائی حصہ سنا ليغفرلک ﷲ تو انہوں
نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے کہا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے کہا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو
مبارک ہو ہمارے ليے کيا ہے جس پر ﷲ نے آيت ليدخل المومنين نازل فرما دی )صحيح بخاری
باب غزوه الحديبيۃ(
ﴩ ٰﻛ ِﺖ َّ
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َوﻟ َ َﻌﳯَ ُ ْﻢ َو َاﻋَ َّﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ َ َهجﲌَّ َ ۭ َو َﺳﺎۗ َء ْت
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْ ِ
َّوﻳُ َﻌ ِّﺬ َب اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ٰﻘ ِﺖ َواﻟْ ُﻤ ْ ِ
اﻟﺴ ْﻮ ِء ۚ َوﻏَ ِﻀ َﺐ ٰ ّ ُ
اﻟﻈﺎ ۗ ِﻧ ّ ْ َﲔ ِاب ٰ ّ ِهلل َﻇ َّﻦ َّ
اﻟﺴ ْﻮ ِء ۭ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َدا ۗ ِٕﯨ َﺮ ُة َّ
َﻣ ِﺼ ْ ًﲑا Č
اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب
دے جو ﷲ ٰ
تعالی کے بارے ميں بدگمانياں رکھنے والے ہيں۔ )) (١دراصل انہيں( پر برائی کا
پھيرا ہے ) (٢ﷲ ان پر ناراض ہوا اور انہيں لعنت کی اور ان کے لئے دوزخ تيار کی اور وه
)بہت( بری لوٹنے کی جگہ ہے۔

Page 1164 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

 ٦۔ ١يعنی ﷲ کو اس کے حکموں پر مہتم کرتے ہيں اور رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم اور
صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم کے بارے ميں گمان رکھتے ہيں کہ يہ مغلوب يا مقتول ہو جائيں
گے اور دين اسالم کا خاتمہ ہو جائے گا ۔)ابن کثير(
٦۔ ١يعنی يہ جس گردش ،عذاب يا ہالکت کے مسلمانوں کے لئے منتظر ہيں ،وه تو انہی کا مقدر
بننے والی ہے
اهلل َﻋ ِﺰْﻳ ًﺰا َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ Ċ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َو ِ ٰ ّ ِهلل ُﺟﻨُ ْﻮ ُد َّ
اور ﷲ ہی کے لئے آسمانوں اور زمين کے لشکر ہيں اور ﷲ غالب اور حکمت واال ہے )(١
٧۔ ١ﷲ ٰ
تعالی اپنے دشمنوں کو ہر طرح ہالک کرنے پر قادر ہے۔ يہ الگ بات ہے کہ وه اپنی
حکمت ومشيت کے تحت ان کو جتنی چاہے مہلت دے دے۔
ﴩا َّوﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا Ďۙ
ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ َﻚ ﺷَ ﺎ ِﻫﺪً ا َّو ُﻣﺒَ ِ ّ ً
يقينا ً ہم نے تجھے گواہی دينے واال اور خوشخبری سنانے واال اور ڈرانے واال بنا کر بھيجا۔
ِﻟ ّ ُﺘ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َوﺗُ َﻌ ّ ِﺰ ُر ْو ُﻩ َوﺗ َُﻮ ِﻗّ ُﺮ ْو ُﻩ ۭ َوﺗ ُ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ ُﻩ ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة َّو َا ِﺻ ْﻴ ًﻼ Ḍ
تاکہ )اے مسلمانو( ،تم ﷲ اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب
کرو اور ﷲ کی پاکی بيان کرو صبح و شام۔
اهلل ۭ ﻳَﺪُ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ َﺴـ ُﻴﺆْ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ
اهلل ﻓَ ْﻮ َق َاﻳْ ِﺪﳞْ ِْﻢ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻧ َّ َﻜ َﺚ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻳ َ ْﻨ ُﻜ ُﺚ ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ۚ َو َﻣ ْﻦ َا ْو ٰﰱ ِﺑ َﻤﺎ ٰﻋﻬَﺪَ ﻋَﻠَ ْﻴ ُﻪ ٰ ّ َ
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ َﺒﺎ ِﻳ ُﻌ ْﻮﻧ ََﻚ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳُ َﺒﺎ ِﻳ ُﻌ ْﻮ َن ٰ ّ َ

ۧ 10
جو لوگ تجھ سے بيعت کرتے ہيں وه يقينا ً ﷲ سے بيعت کرتے ہيں ) (١ان کے ہاتھوں پر ﷲ کا
ہاتھ ہے ) (٢تو جو شخص عہد شکنی کرے وه اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے ) (٣اور جو
شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے ﷲ کے ساتھ کيا ہے ) (٤تو اسے عنقريب ﷲ بہت
بﮍا اجر دے گا۔
١٠۔  ١يعنی يہ بيعت دراصل ﷲ ہی کی ہے کيونکہ اسی نے جہاد کا حکم ديا ہے اور اس پر اجر
بھی وہی عطا فرمائے گا جس طرح دوسرے مقام پر فرمايا کہ يہ اپنے نفسوں اور مالوں کا جنت
کے بدلے ﷲ کے ساتھ سودا ہے التوبہ ۔ ١١١يہ اسی طرح ہے جيسے ) َم ْن ي ِﱡط ِع ال ﱠرسُوْ َل فَقَ ْد
اَطَا َع ٰ ّ
ﷲَ( 4۔ النساء(80:
١٠۔ ٢آيت سے وہی بيعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت عثمان
شہادت کی خبر سن کر ان کا انتقام لينے کے لئے حديبيہ ميں موجود  ١٤يا  ١٥سو مسلمانوں نے
لی تھی۔
١٠۔ ٣نَ ْکث) ،عہد شکنی( سے مراد يہاں بيعت کا توڑ دينا يعنی عہد کے مطابق لﮍائی ميں حصہ
نہ لينا ہے۔ يعنی جو شخص ايسا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پﮍے گا۔
١٠۔ ٤کہ وه ﷲ کے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد کرے گا ،ان کے ساتھ ہو کر لﮍے گا،
يہاں تک کہ ﷲ ٰ
تعالی مسلمانوں کی فتح و غلبہ عطا فرما دے۔
كل ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮ ُل َ َكل اﻟْ ُﻤ َﺨﻠ َّ ُﻔ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب ﺷَ َﻐﻠَ ْﺘﻨَﺎ ٓ َا ْﻣ َﻮاﻟُﻨَﺎ َو َا ْﻫﻠُ ْﻮانَ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ۚ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ َابﻟْ ِﺴﻨ َﳤِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ ﻟَﻴ َْﺲ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ُ
اهلل ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ ِا ْن
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ًِﲑا 11
ﴐا َا ْو َا َرا َد ﺑ ُ ِْﲂ ﻧ َ ْﻔ ًﻌﺎ ۭ ﺑ َ ْﻞ َﰷ َن ٰ ّ ُ
َا َرا َد ﺑ ُ ِْﲂ َ ًّ
دہاتيوں ميں سے جو لوگ پيچھے چھوڑ ديئے گئے تھے وه اب تجھ سے کہيں گے کہ ہم اپنے
مال اور بال بچوں ميں لگے ره گئے پس آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کيجئے ) (١يہ لوگ اپنی
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زبانوں سے وه کہتے ہيں جو ان کے دلوں ميں نہيں ہے (٢) ،آپ جواب ديجئے کہ تمہارے لئے
ﷲ کی طرف سے کسی چيز کا بھی اختيار کون رکھتا ہے اگر وه تمہيں نقصان پہنچانا چاہے
) (٣يا تمہيں کوئی نفع دينا ) (٤چاہے  ،بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے ﷲ خوب باخبر ہے
)(۵۔
 ١١۔ ١اس سے مدينے کے اطراف ميں آباد قبيلے غفار مزينہ جہينہ اسلم اور وئل مراد ہيں جب
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے خواب ديکھنے کے بعد جس کی تفصيل آگے آئے گی عمرے کے
ليے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی مذکوره قبيلوں نے سوچا کہ موجوده حاالت تو مکہ جانے
کے ليے ساز گار نہيں ہيں وہاں ابھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہيں نيز مسلمان
عمرے کے ليے پورے طور پر ہتھيار بند ہو کر بھی نہيں جا سکتے اگر ايسے ميں کافروں نے
مسلمانوں کے ساتھ لﮍنے کا فيصلہ کر ليا تو مسلمان خالی ہاتھ ان کا مقابلہ کس طرح کريں گے
اس وقت مکے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈالنا ہے چنانچہ يہ لوگ آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کے ساتھ عمرے کے ليے نہيں گئے ﷲ ٰ
تعالی ان کی بابت فرما رہا ہے کہ يہ تجھ
سے مشغو ليتوں کا عذر پيش کر کے طلب مغفرت کی التجائيں کريں گے ۔
١١۔ ٢يعنی زبانوں پر تو يہ ہے کہ ہمارے پيچھے ہمارے گھروں کی اور بيوی بچوں کی
نگرانی کرنے واال کوئی نہيں تھا اس ليے ہميں خود ہی رکنا پﮍا ليکن حقيقت ميں ان کا پيچھے
رہنا نفاق اور انديشہ موت کی وجہ سے تھا
١١۔ ٣يعنی اگر ﷲ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہالک کرنے کا فيصلہ کر لے
تو کيا تم سے کوئی اختيار رکھتا ہے کہ وه ﷲ کو ايسا نہ کرنے دے۔
١١۔ ٤يعنی تمہيں مدد پہنچانا اور تمہيں غنيمت سے نوازنا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے يہ
دراصل مذکوره متخلفين پيچھے ره جانے والوں کا رد ہے جنہوں نے يہ گمان کر ليا تھا کہ وه
اگر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ نہيں گئے تو نقصان سے محفوظ اور منافع سے بہره ور
ہوں گے حاال نکہ نفع وضرر کا سارا اختيار ﷲ کے ہاتھ ميں ہے ۔
١١۔ ۵يعنی تمہيں تمہارے عملوں کی پوری جزا دے گا۔
 12
اﻟﺴ ْﻮ ِء ښ َو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﺑُ ْﻮ ًرا
ﺑ َ ْﻞ َﻇﻨَﻨ ْ ُ ْﱲ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ َﻘ ِﻠ َﺐ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِا ٰ ٓﱃ َا ْﻫ ِﻠﳱْ ِ ْﻢ َاﺑَﺪً ا َّو ُز ِﻳّ َﻦ ٰذ ِ َكل ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ َو َﻇﻨَﻨ ْ ُ ْﱲ َﻇ َّﻦ َّ
نہيں بلکہ تم نے يہ گمان کر رکھا تھا کہ پيغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا
قطعًا ناممکن ہے اور يہی خيال تمہارے دلوں ميں رچ گيا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا
) (١دراصل تم لوگ ہو بھی ہالک ہونے والے۔ )(٢
١٢۔ ١اور وه يہی تھا کہ ﷲ اپنے رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد نہيں کرے گا۔ يہ وہی پہال
گمان ہے ،تکرار تاکيد کے لئے ہے۔
١٢۔ ٢بور ،بائر کی جمع ہے ہالک ہونے واال يعنی يہ وه لوگ ہيں جن کا مقدر ہالکت ہے اگر
دنيا ميں يہ ﷲ کے عذاب سے بچ گئے تو آخرت ميں تو بچ کر نہيں جا سکتے وہاں تو عذاب ہے
ہر صورت ميں بھگتنا ہوگا ۔
َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳُﺆْ ِﻣ ْۢﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ﻓَ ِﺎانَّ ٓ َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا  13
اور جو شخص ﷲ پر اور اس کے رسول پر ايمان نہ الئے تو ہم نے بھی ايسے کافروں کے لئے
دہکتی آگ تيار کر رکھی ہے۔
َو ِ ٰ ّ ِهلل ُﻣ ْ ُ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ًرا َّر ِﺣ ْﻴ ًﻤﺎ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
كل َّ
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اور زمين اور آسمانوں کی بادشاہت ﷲ ہی کے لئے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے
عذاب کرے اور ﷲ بﮍا بخشنے واال مہربان ہے۔ )(١
 ١٤۔ ١اس ميں متخلفين کے ليے توبہ وانابت الی ﷲ کی ترغيب ہے کہ اگر وه نفاق سے توبہ
کرليں تو ﷲ ٰ
تعالی انہيں معاف فرما دے گا وه بﮍا بخشنے واال نہايت مہربان ہے۔
َﺎﱎ ِﻟ َﺘ ْﺎﺧ ُُﺬ ْوﻫَﺎ َذ ُر ْوانَ ﻧَﺘ َّ ِﺒ ْﻌ ُ ْﲂ ۚ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َا ْن ﻳ ُّ َﺒ ِّﺪﻟُ ْﻮا َ ٰﳇ َﻢ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۚ ﻓَ َﺴـ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﺑ َ ْﻞ
َﺳـ َﻴ ُﻘ ْﻮ ُل اﻟْ ُﻤ َﺨﻠ َّ ُﻔ ْﻮ َن ِا َذا اﻧ َْــﻄﻠَ ْﻘ ُ ْﱲ ِا ٰﱃ َﻣﻐ ِ َ
اهلل ۭ ﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ْﻦ ﺗَﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮانَ َﻛ ٰﺬ ِﻟ ُ ْﲂ ﻗَﺎ َل ٰ ّ ُ
َ ْﲢ ُﺴﺪُ ْوﻧَﻨَﺎ ۭ ﺑ َ ْﻞ َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ
15
جب تم غنيمتيں لينے جانے لگو گے تو جھٹ سے يہ پيچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگيں
گے کہ ہميں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت ديجئے (١) ،وه چاہتے ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی کے کالم
کو بدل ديں ) (٢آپ کہہ ديجئے! کہ ﷲ ٰ
تعالی ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہيں چلو
گے ) (٣وه اس کا جواب ديں گے )نہيں نہيں( بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو )) (٤اصل بات يہ
ہے( کہ وه لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہيں )(۵
ٰ
١۵۔ ١اس ميں غزوه خيبر کا ذکر ہے جس کی فتح کی نويد ﷲ تعالی نے حديبيہ ميں دی تھی نيز
ﷲ ٰ
تعالی نے يہ بھی فرمايا تھا کہ يہاں سے جتنا بھی مال غنيمت حاصل ہوگا وه صرف حديبيہ
ميں شريک ہونے والوں کا حصہ ہے چنانچہ حديبيہ سے واپسی کے بعد آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے يہوديوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خيبر پر چﮍھائی کا پروگرام بنايا تو مذکوره
متخلفين نے بھی محض مال غنيمت کے حصول کے ليے ساتھ جانے کا اراده ظاہر کيا جسے
منظور نہيں کيا گيا آيت ميں مغانم سے مراد مغانم خيبر ہی ہيں ۔
١٥۔ ٢ﷲ کے کالم سے مراد ،ﷲ کا خيبر کی غنيمت کو اہل حديبيہ کے لئے خاص کرنے کا
وعده ہے ،منافقين اس ميں شريک ہو کر ﷲ کے کالم يعنی اس کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔
١٥۔٣يہ نفی بمعنی نہی ہے يعنی تمہيں ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت نہيں ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی کا حکم
بھی يہی ہے۔
١٥۔ ٤يعنی يہ متخلفين کہيں گے کہ تم ہميں حسد کی بنا پر ساتھ لے جانے سے گريز کر رہے
ہو تاکہ مال غنيمت ميں ہم تمہارے ساتھ شريک نہ ہوں۔
١٥۔ ۵يعنی بات يہ نہيں ہے جو وه سمجھ رہے ہيں ،بلکہ يہ پابندی ان کے پيچھے رہنے کی پا
داش ميں ہے۔ ليکن اصل بات ان کی سمجھ ميں نہيں آ رہی ہے۔
اهلل َا ْﺟ ًﺮا َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۚ َوا ِْن ﺗَ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا َ َامك ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ
وﱄ َ ْاب ٍس ﺷَ ِﺪﻳْ ٍﺪ ﺗُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮﳖَ ُ ْﻢ َا ْو ﻳ ُْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ُِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮا ﻳُ ْﺆ ِﺗ ُ ُﲂ ٰ ّ ُ
ﻗُ ْﻞ ِﻟّـﻠْ ُﻤ َﺨﻠ َّ ِﻔ ْ َﲔ ِﻣ َﻦ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ِاب َﺳـ ُﺘﺪْ َﻋ ْﻮ َن ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ٍم ُا ِ ْ
ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻳُ َﻌ ِّﺬ ْﺑ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ 16
آپ پيچھے چھوڑے ہوئے بدويوں سے کہہ دو کہ عنقريب تم ايک سخت جنگجو قوم کی طرف
بالئے جاؤ گے کہ تم ان سے لﮍو گے يا وه مسلمان ہوجائيں گے ) (١پس اگر تم اطاعت کرو
) (٢گے تو ﷲ تمہيں بہت بہتر بدلہ دے گا ) (٣اور اگر تم نے منہ پھير ليا جيسا کہ اس سے
پہلے تم منہ پھير چکے ہو وه تمہيں دردناک عذاب دے گا )(٤۔
 ٦ ١۔ ١اس جنگجو قوم کی تعيين ميں اختالف ہے بعض مفسرين اس سے عرب کے ہی بعض
قبائل مراد ليتے ہيں مثال ہوازن يا ثقيف جن سے حنين کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی يا
مسيلمۃ الکذاب کی قوم بنو حنيفہ اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی وعيسائی مراد ليے
ہيں ان پيچھے ره جانے والے بدويوں سے کہا جا رہا ہے کہ عنقريب ايک جنگجو قوم سے
مقابلے کے ليے تمہيں باليا جائے گا اگر وه مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری اور ان کی جنگ ہوگی۔
١٦۔ ٢يعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ ملکر لﮍو گے
۔ ١٦۔ ٣دنيا ميں غنيمت اور آخرت ميں پچھلے گناہوں کی مغفرت اور جنت۔
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١٦۔ ٤يعنی جس طرح حديبيہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گريز کيا
تھا ،اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے ،تو پھر ﷲ کا دردناک عذاب تمہارے لئے تيار
ہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻳُﺪْ ِﺧ ْ ُهل َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮ َّل ﻳُ َﻌ ِّﺬﺑْ ُﻪ
ﻟَﻴ َْﺲ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ َﺣ َﺮ ٌج َّو َﻻ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻﻋ َْﺮجِ َﺣ َﺮ ٌج َّو َﻻ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻤ ِﺮﻳْ ِﺾ َﺣ َﺮ ٌج ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ِﻄﻊ ِ ٰ ّ َ

ۧ 17
ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ
اندھے پر کوئی حرج نہيں ہے اور نہ لنگﮍے پر کوئی حرج ہے اور نہ بيمار پر کوئی حرج
ہے (١) ،جو کوئی ﷲ اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کرے اسے ﷲ ايسی جنتوں ميں
داخل کرے گا جس کے )درختوں( تلے نہريں جاری ہيں اور جو منہ پھير لے اسے دردناک
عذاب )کی سزا( دے گا۔
١٧۔ ١بصارت سے محرومی اور لنگﮍے پن کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذوری۔ يہ
دونوں عذر الزمی ہيں۔ ان اصحاب عذر يا ان جيسے ديگر معذورين کو جہاد سے مستث ٰنی کر ديا
گيا ان کے عالوه جو بيمارياں ہيں وه عارضی عذر ہيں۔
ۙ 18

اﻟﺴ ِﻜ ْﻴﻨَ َﺔ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َو َا َاثﲠَ ُ ْﻢ ﻓَ ْﺘ ًﺤﺎ ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ
ﻟَﻘَﺪْ َر ِ َ
ﴈ ا ٰ ّ ُهلل َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ِا ْذ ﻳُ َﺒﺎ ِﻳ ُﻌ ْﻮﻧ ََﻚ َ ْﲢ َﺖ اﻟﺸَّ َﺠ َﺮ ِة ﻓَ َﻌ ِ َﲅ َﻣﺎ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ﻓَ َﺎ ْﻧ َﺰ َل َّ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی مومنوں سے خوش ہوگيا جبکہ وه درخت تلے تجھ سے بيعت کر رہے تھے )(١
ان کے دلوں ميں جو تھا اسے اس نے معلوم کرليا ) (٢اور ان پر اطمينان نازل فرمايا ) (٣اور
انہيں قريب کی فتح عنايت فرمائی۔ )(٤
١٨۔ ١يہ ان اصحاب بيعت رضوان کے ليے رضائے الہی اور ان کے پکے سچے مومن ہونے
کا سرٹيفکيٹ ہے جنہوں نے حديبيہ ميں ايک درخت کے نيچے اس بات پر بيعت کی کہ وه
قريش مکہ سے لﮍيں گے اور راه فرار اختيار نہيں کريں گے ۔
١٨۔ ٢يعنی ان کے دلوں ميں جو صدق و صفا کے جذبات تھے ،ﷲ ان سے بھی واقف ہے۔ اس
سے ان دشمنان صحابہ اکرام کا رد ہوگيا جو کہتے ہيں کہ ان کا ايمان ظاہری تھا ،دل سے وه
منافق تھے۔
 ١٨۔ ٣يعنی وه نہتے تھے جنگ کی نيت سے نہيں گئے تھے اس ليے جنگی ہتھيار مطلوبہ تعداد
ميں نہيں تھے اس کے باوجود جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت عثمان رضی ﷲ کا بدلہ
لينے کے ليے ان سے جہاد کی بيعت لی تو بال ادنی تامل سب لﮍنے کے ليے تيار ہوگئے يعنی
ہم نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال ديا اور اس کی جگہ صبر و سکينت ان پر نازل
فرما دی جس کی بنا پر انہيں لﮍنے کا حوصلہ ہوا۔
١٨۔ ٤اس سے مراد وہی فتح خيبر ہے جو يہوديوں کا گﮍھ تھا اور حديبيہ سے واپسی پر
مسلمانوں نے اسے فتح کيا۔
اهلل َﻋ ِﺰ ْﻳ ًﺰا َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ
19
َّو َﻣﻐ ِ َ
َﺎﱎ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ًة َّ ْايﺧ ُُﺬ ْوﳖَ َﺎ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
اور بہت سی غنيمتيں جنہيں وه حاصل کريں ) (١گے اور ﷲ غالب حکمت واال ہے۔
١٩۔ ١يہ وه غنيمتيں ہيں جو خيبر سے حاصل ہوئيں يہ نہايت زرخيز اور شاداب عالقہ تھا اسی
حساب سے يہاں سے مسلمانوں کو بہت بﮍی تعداد ميں غنيمت کا مال حاصل ہوا جسے صرف
اہل حديبيہ ميں تقسيم کيا گيا ۔
ﴏ ًاﻃﺎ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْﻴ ًﻤﺎ
اهلل َﻣﻐ ِ َ
َوﻋَﺪَ ُ ُﰼ ٰ ّ ُ
َﺎﱎ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ًة اتَ ْ ﺧ ُُﺬ ْوﳖَ َﺎ ﻓَ َﻌ َّﺠ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ٰﻫ ِﺬﻩٖ َو َﻛ َّﻒ َاﻳْ ِﺪ َي اﻟﻨَّ ِﺎس َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ ۚ َو ِﻟﺘَ ُﻜ ْﻮ َن ٰاﻳ َ ًﺔ ِﻟّـﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َوﳞَ ْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ ِ َ
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ﷲ ٰ
تعالی نے تم سے بہت ساری غنيمتوں کا وعده کيا ہے ) (١جنہيں تم حاصل کرو گے پس يہ
تمہيں جلدی ہی عطا فرما دی ) (٢اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک ديئے ) (٣تاکہ مومنوں کے
لئے يہ ايک نشانی ہو جائے (٤) ،تاکہ وه تمہيں سيدھی راه چالئے )(۵۔
٢٠۔ ١يہ ديگر فتوحات کے نتيجے ميں حاصل ہونے والی غنيمتوں کی خوشخبری ہے جو قيامت
تک مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہيں۔
٢٠۔ ٢يعنی فتح خيبر يا صلح حديبيہ کيونکہ يہ دونوں تو فوری طور پر مسلمانوں کو حاصل
ہوگئيں ۔
٢٠۔ ٣حديبيہ ميں کافروں کے ہاتھ اور خيبر ميں يہوديوں کے ہاتھ ﷲ نے روک ديئے يعنی ان
کے حوصلے پست کر ديئے اور وه مسلمانوں سے مصروف پيکار نہيں ہوئے ۔
٢٠۔ ٤يعنی لوگ اس واقعے کا تذکره پﮍھ کر اندازه لگا ليں گے کہ ﷲ ٰ
تعالی قلت تعداد کے
باوجود مسلمانوں کا محافظ اور دشمنوں پر ان کو غالب کرنے واال ہے يا يہ روک لينا تمام
موعوده باتوں ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت کی نشانی ہے ۔
٢٠۔ ۵يعنی ہدايت پر استقامت عطا فرمائے يا اس نشانی سے تمہيں ہدايت ميں اور زياده کرے۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ًﺮا
21
اهلل ﲠِ َﺎ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
َّو ُاﺧ ْٰﺮى ﻟ َ ْﻢ ﺗَ ْﻘ ِﺪ ُر ْوا ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻗَﺪْ َا َﺣ َﺎط ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
اور تمہيں اور )غنيمتيں( بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہيں پايا ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں قابو کر
رکھا ہے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
٢١۔ ١يہ بعد ميں ہونے والی فتوحات اور ان سے حاصل ہونے والی غنيمت کی طرف اشاره ہے۔
َوﻟ َ ْﻮ ٰﻗﺘَﻠَ ُ ُﲂ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻟَ َﻮﻟ َّ ُﻮا ْ َاﻻد َْاب َر ُ َّﰒ َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن َو ِﻟﻴًّﺎ َّو َﻻ ﻧ َِﺼ ْ ًﲑا
22
اگر تم سے کافروں سے جنگ کرتے تو يقينا ً پيٹھ دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے
نہ مددگار )(١۔
٢٢۔ ١يہ حديبيہ ميں متوقع جنگ کے بارے ميں کہا جا رہا ہے کہ اگر يہ قريش مکہ صلح نہ
کرتے بلکہ جنگ کا راستہ اختيار کرتے تو پيٹھ پھير کر بھاگ کھﮍے ہوتے ،کوئی ان کا مددگار
نہ ہوتا۔
ُﺳـﻨَّ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻗَﺪْ َﺧﻠَ ْﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ښ َوﻟ َ ْﻦ َﲡِﺪَ ِﻟ ُﺴـﻨَّ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ ًﻼ 23
ﷲ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے چال آيا ہے تو کبھی بھی ﷲ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ
پائے گا )(١
٢٣۔ ١يعنی ﷲ کی يہ سنت اور عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ جب کفر و ايمان کے درميان
فيصلہ کن معرکہ آرائی کا مرحلہ آتا ہے تو ﷲ ٰ
تعالی اہل ايمان کی مدد فرما کر حق کو سر بلندی
عطا کرتا ہے ،جيسے اس سنت ﷲ کے مطابق بدر ميں تمہاری مدد کی گئی۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا 24
َوﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﻛ َّﻒ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َو َاﻳْ ِﺪﻳَ ُ ْﲂ َﻋﳯْ ُ ْﻢ ِﺑ َﺒ ْﻄ ِﻦ َﻣﻜَّ َﺔ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َا ْن َا ْﻇ َﻔ َﺮُ ْﰼ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو َﰷ َن ٰ ّ ُ
وہی ہے جس نے خاص مکہ ميں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے
روک ليا اس کے بعد کہ اس نے تمہيں ان پر غلبہ ) (١ديا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو ﷲ
ٰ
تعالی اسے ديکھ رہا ہے۔
٢٤۔ ١جب نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم اور صحابہ کرام حديبيہ ميں تھے تو کافروں نے ٨٠
آدمی ،جو ہتھياروں سے ليس تھے ،اس نيت سے بھيجے کہ اگر ان کو موقع مل جائے تو
دھوکے سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خالف کاروائی کريں چنانچہ يہ
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مسلح جتھہ جبل تغيم کی طرف سے حديبيہ ميں آيا جس کا علم مسلمانوں کو بھی ہوگيا اور انہوں
نے ہمت کر کے تمام آدميوں کو گرفتار کر ليا اور بارگاه رسالت ميں پيش کر ديا۔ ان کا جرم
شديد تھا اور ان کو جو بھی سزا دی جاتی ،صحيح ہوتی۔ ليکن اس ميں خطره يہی تھا پھر جنگ
ناگزير ہو جاتی۔ جب کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اس موقعے پر جنگ کے بجائے صلح چاہتے
تھے کيونکہ اس ميں مسلمانوں کا مفاد تھا۔ چنانچہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان سب کو معاف
کر کے چھوڑ ديا )صحيح مسلم(
ُ ُﱒ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو َﺻﺪ ُّْو ُ ْﰼ َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ِﺪ اﻟْ َﺤ َﺮا ِم َواﻟْﻬَﺪْ َي َﻣ ْﻌ ُﻜ ْﻮﻓًﺎ َا ْن ﻳ َّ ْﺒﻠُ َﻎ َﻣ ِﺤ َّ ٗهل ۭ َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ِر َﺟﺎ ٌل ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن َو ِﻧ َﺴﺎۗ ٌء ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨ ٌٰﺖ ﻟ َّ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ ُ ْﱒ َا ْن ﺗ َ
َـــﻄــــُٔ ْﻮ ُ ْﱒ ﻓَ ُﺘ ِﺼ ْﻴ َﺒ ُ ْﲂ
اهلل ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۚ ﻟ َ ْﻮ ﺗَ َﺰﻳَّﻠُ ْﻮا ﻟ َ َﻌ َّﺬﺑْﻨَﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ 25
ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ َﻌ َّﺮ ٌة ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﻋ ْ ٍﲅ ۚ ِﻟ ُﻴﺪْ ِﺧ َﻞ ٰ ّ ُ
يہی وه لوگ ہيں جنہوں نے کفر کيا اور تم کو مسجد حرام سے روکا ) (١اور قربانی کے لئے
موقوف جانور کو اس کی قربان گاه ميں پہنچنے سے روکا اور اگر ايسے بہت سے مسلمان مرد
اور )بہت سی( مسلمان عورتيں نہ ہوتيں جن کی تم کو خبر نہ تھی ) (٢يعنی ان کے پس جانے
کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بےخبری ميں ضرر پہنچتا ) (٣تو تمہيں
لﮍنے کی اجازت دی جاتی ) (٤ليکن ايسا نہيں کيا ) (۵تاکہ ﷲ ٰ
تعالی اپنی رحمت ميں جس کو
چاہے داخل کرے اور اگر يہ الگ الگ ہوتے تو ان ميں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا
ديتے۔ ) (٦
٢۵۔  ١ھدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی يا معتمر عمره کرنے واال اپنے ساتھ مکے لے
جاتا تھا يا وہيں سے خريد کر ذبح کرتا تھا محل سے مراد وه قربان گاه ہے جہاں ان کو لے جا
کر ذبح کيا جاتا ہے جاہليت کے زمانے ميں يہ مقام معتمر کے ليے مروه پہاڑی کے پاس اور
حاجيوں کے ليے منی تھا اور اسالم ميں ذبح کرنے کی چگہ مکہ منی اور پورے حدود حرم ہيں۔
معکوفا حال ہے يعنی يہ جانور اس انتظار ميں رکے ہوئے تھے کہ مکے ميں داخل ہوں تاکہ
انہيں قربان کيا جائے مطلب يہ ہے کہ ان کافروں نے ہی تمہيں بھی مسجد حرام سے روکا اور
تمہارے ساتھ جو جانور تھے انہيں بھی اپنی قربان گاه تک نہيں پہنچنے ديا ۔
٢٥۔٢يعنی مکہ ميں اپنا ايمان چھپائے ره رہے تھے۔
٢۵۔ ٣کفار کے ساتھ لﮍائی کی صورت ميں ممکن تھا کہ يہ بھی مارے جاتے اور تمہيں ضرر
پہنچتا معرة کے اصل معنی عيب کے ہيں يہاں مراد کفاره اور وه برائی اور شرمندگی ہے جو
کافروں کی طرف سے تمہيں اٹھانی پﮍتی يعنی ايک تو قتل خطا کی ديت دينی پﮍتی اور دوسرے
کفار کا يہ طعنہ سہنا پﮍتا کہ يہ اپنے مسلمان ساتھيوں کو بھی مار ڈالتے ہيں ۔
٢۵۔ ٤يہ لوال کا محذوف جواب ہے يعنی اگر يہ بات نہ ہوتی تو تمہيں مکے ميں داخل ہونے کی
اور قريش مکہ سے لﮍنے کی اجازت دے دی جاتی ۔
٢٥۔ ۵بلکہ اہل مکہ کو مہلت دے دی گئی تاکہ جس کو ﷲ چاہے قبول اسالم کی توفيق دے دے۔
٢۵۔  ٦تزيلوا بمعنی تميزوا ہے مطلب يہ ہے کہ مکے ميں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ
رہائش پذير ہوتے تو ہم تمہيں اہل مکہ سے لﮍنے کی اجازت دے ديتے اور تمہارے ہاتھوں ان
کو قتل کرواتے اور اس طرح انہيں دردناک سزا ديتے عذاب اليم سے مراد يہاں قتل قيدی بنانا
اور قہر اور غلبہ ہے۔
اهلل َﺳ ِﻜ ْﻴﻨَ َﺘ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َوﻋَ َﲇ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َو َاﻟْ َﺰ َﻣﻬ ُْﻢ َ ِﳇ َﻤ َﺔ اﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى َو َﰷﻧ ُْﻮٓا َا َﺣ َّﻖ ﲠِ َﺎ َو َا ْﻫﻠَﻬَﺎ ۭ َو َﰷ َن
ِا ْذ َﺟ َﻌ َﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ُﻢ اﻟْ َﺤ ِﻤ َّﻴ َﺔ َ ِﲪ َّﻴ َﺔ اﻟْ َﺠﺎ ِﻫ ِﻠ َّﻴ ِﺔ ﻓَ َﺎ ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ﺑ ُ ِّ

ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠـ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 26
ّٰ ُ
ِﲁ َ ْ
جب کہ ) (١ان کافروں نے اپنے دلوں ميں غيرت کو جگہ دی اور غيرت بھی جاہليت کی ،سو
ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے رسول پر اور مومنين پر اپنی طرف سے تسکين نازل فرمائی ) (٢اور ﷲ
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ٰ
تعالی نے مسلمانوں کو تقوے کی بات پر جمائے رکھا ) (٣اور وه اس کے اہل اور زياده مستحق
تھے اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کو خوب جانتا ہے۔
 ٦ ٢۔ ١اذ کا ظرف يا تو لعذبتا ہے يا واذکرو محذوف ہے يعنی اس وقت کو ياد کرو جب کہ ان
کافروں نے۔
 ٦ ٢۔ ٢کفار کی اس حميت جاہليہ عار اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے ميں
داخل ہونے سے روکتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بيٹوں اور باپوں کو قتل کيا ہے
الت وعزی کی قسم ہم انہيں کبھی يہاں داخل نہيں ہونے ديں گے يعنی ا ٰنہوں نے اسے اپنی عزت
اور وقار کا مسئلہ بنا ليا اسی کو حميت جاہليہ کہا گيا ہے کيونکہ خانہ کعبہ ميں عبادت کے ليے
آنے سے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہيں تھا قريش مکہ کے اس معاندانہ رويے کے جواب
ميں خطره تھا کہ مسلمانوں کے جذبات ميں بھی شدت آ جاتی اور وه بھی اسے اپنے وقار کا
مسئلہ بنا کر مکے جانے پر اصرار کرتے جس سے دونوں کے درميان لﮍائی چھﮍ جاتی اور يہ
لﮍائی مسلمانوں کے ليے سخت خطرناک رہتی اس ليے ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کے دلوں ميں
سکينت نازل فرما دی يعنی انہيں صبر وتحمل کی توفيق دے دی اور وه پيغمبر صلی ﷲ عليہ
وسلم کے ارشاد کے مطابق حديبيہ ميں ہی ٹھہرے رہے جوش اور جذبے ميں آ کر مکے جانے
کی کوشش نہيں کی لعض کہتے ہيں کہ اس حميت جاہليہ سے مراد قريش مکہ کا وه رويہ ہے
جو صلح کے ليے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختيار کيا يہ رويہ اور معاہده دونوں
مسلمانوں کے ليے بظاہر ناقابل برداشت تھا ليکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس ميں اسالم
اور مسلمانوں کا بہترين مفاد تھا اس ليے ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کو نہايت ناگواری اور گرانی
کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرما ديا اس کی مختصر تفصيل اس طرح ہے کہ
جب رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے قريش مکہ کے بھيجے ہوئے نمائندوں کی يہ بات تسليم
کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے ليے مکہ نہيں جائيں گے اور يہيں سے واپس ہو جائيں
گے تو پھر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت علی رضی ﷲ کو معاہده لکھنے کا حکم ديا
انہوں نے آپ کے حکم سے بسم ﷲ الرحمن الرحيم لکھی انہوں نے اس پر اعتراض کر ديا کہ
رحمن رحيم کو ہم نہيں جانتے ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ يعنی باسمک
اللھم اے ﷲ تيرے نام سے لکھيں چنانچہ آپ نے اسی طرح لکھوايا پھر آپ نے لکھوايا يہ وه
دستاويز ہے جس پر محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی ہے
قريش کے نمائندوں نے کہا اختالف کی ب ٰنياد تو آپ کی رسالت ہی ہے اگر ہم آپ کو رسول ﷲ
ٰ
مان ليں تو اس کے بعد جھگﮍا ہی کيا ره جاتا ہے پھر ہميں آپ سے لﮍنے کی اور بيت ﷲ ميں
جانے سے روکنے کی ضرورت ہی کيا ہے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يہاں محمد رسول ﷲ کی
جگہ محمد بن عبد ﷲ لکھيں چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اليہ کو ايسا ہی لکھنے کا حکم
ديا يہ مسلمانوں کے ليے نہايت اشتعال انگيز صورت حال تھی اگر ﷲ ٰ
تعالی مسلمانوں پر
سکينت نازل نہ فرماتا تو وه کبھی اسے برداشت نہ کرتے حضرت علی رضی ﷲ نے اپنے ہاتھ
سے محمد رسول ﷲ کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر ديا تو نبی کريم صلی ﷲ عليہ
وسلم نے کہا کہ يہ لفظ کہاں ہے بتانے کے بعد خود آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے مٹا ديا
اور اس کی جگہ محمد بن عبد ﷲ تحرير کرنے کو فرمايا اس کے بعد اس معاہدے يا صلح نامے
ميں تين باتيں لکھيں گئيں ١۔ اہل مکہ ميں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس
کر ديا جائے گا ۔٢۔ جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا وه اس کو واپس کرنے کے پابند نہيں
ہوں گے ۔٣۔ مسلمان آئنده سال مکے ميں آئيں گے اور يہاں تين دن قيام کر سکيں گے تاہم انہيں
ہتھيار ساتھ النے کی اجازت نہيں ہوگی )صحيح مسلم کتاب الجہاد( اور اس کے ساتھ دو باتيں
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اور لکھی گئيں ۔ ١اس سال لﮍائی موقوف رہے گی ۔٢۔ قبائل ميں سے جو چاہے مسلمانوں کے
ساتھ اور جو چاہے قريش کے ساتھ ہو جائے ۔
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ﱠ
٢٦۔ ٣اس سے مراد کلمہ توحيد و رسالت َال اِ ٰلہَ اِال ﷲُ ُم َح ﱠم ُد ﱠرسُوْ ُل ﷲِ ہے ،جس سے حديبيہ
والے دن مشرکين نے طواف و عمره کرتے ہوئے دکھايا گيا۔ نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی
ہوتا ہے۔ تاہم اس خواب ميں يہ تعين نہيں تھی کہ يہ اسی سال ہوگا ،ليکن نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
اور مسلمان ،اس بشارت عظيمہ سمجھتے ہوئے ،عمرے کے لئے فوراً ہی اماده ہوگئے اور اس
کے لئے عام منادی کرا دی گئی اور چل پﮍے۔ باآلخر حديبيہ ميں وه صلح ہوئی ،جس کی
تفصيل ابھی گزری ،دراں حاليکہ ﷲ کے علم ميں اس خواب کی تعبير آئنده سال تھی ،جيسا کہ
آئنده سال مسلمانوں نہايت امن کے ساتھ يہ عمره کيا اور ﷲ نے اپنے پيغمبر کے خواب کو سچا
کر دکھايا۔
ﴫْﻳ َﻦ ۙ َﻻ َﲣَﺎﻓُ ْﻮ َن ۭ ﻓَ َﻌ ِ َﲅ َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻓَ َﺠـ َﻌ َﻞ
اهلل َر ُﺳ ْﻮ َ ُهل ُّاﻟﺮ ْء َاي ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۚ ﻟ َ َﺘﺪْ ُﺧﻠُ َّﻦ اﻟْ َﻤ ْﺴﺠِ ﺪَ اﻟْ َﺤ َﺮا َم ِا ْن ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
ﻟَـﻘَﺪْ َﺻﺪَ َق ٰ ّ ُ
اهلل ٰا ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۙ ُﻣ َﺤ ِﻠ ّ ِﻘ ْ َﲔ ُر ُء ْو َﺳ ُ ْﲂ َو ُﻣ َﻘ ِ ّ ِ
ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰذ ِ َكل ﻓَ ْﺘ ًﺤﺎ ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ 27
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھايا کہ انشاء ﷲ تم يقينا ً پورے امن و امان کے
ساتھ مسجد حرام ميں داخل ہو گے سر منڈواتے ہوئے )چين کے ساتھ( نڈر ہو کر ) ،(١وه ان
امور کو جانتا ہے جنہيں تم نہيں جانتے ) (٢پس اس نے اس سے پہلے ايک نزديک کی فتح
تمہيں ميسر کی )(٣۔
٢٧۔ ١واقعہ حديبيہ سے پہلے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو خواب ميں مسلمانوں کے ساتھ
بيت ﷲ ميں داخل ہو کر طواف وعمره کرتے ہوئے دکھا گيا نبی کا خواب بھی بمنزلہ وحی ہی
ہوتا ہے تاہم اس خواب ميں يہ تعيين نہيں تھی کہ يہ اسی سال ہوگا ليکن نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
اور مسلمان اسے بشارت عظيمہ سمجھتے ہوئے عمرے کے ليے فورا ہی آماده ہوگئے اور اس
کے ليے عام مندی کرا دی گئی اور چل پﮍے باآلخر حديبيہ ميں وه صلح ہوئی جس کی تفصل
ابھی گزری دراں حاليکہ ﷲ کے علم ميں اس خواب کی تعبير آئنده سال تھی جيسا کہ آئنده سال
مسلمانوں نے نہايت امن کے ساتھ يہ عمره کيا اور ﷲ نے اپنے پيغمبر کے خواب کو سچا کر
دکھايا ۔
٢٧۔٢يعنی اگر حديبيہ کے مقام پر صلح نہ ہوتی تو جنگ سے مکے ميں مقيم کمزور مسلمانوں
کو نقصان پہنچتا صلح کے ان فوائد کو ﷲ ہی جانتا تھا۔
٢٧۔ ٣اس سے فتح خيبر و فتح مکہ کے عالوه ،صلح کے نتيجے ميں جو بہ کثرت مسلمان ہوئے
وه بھی مراد ہے ،کيونکہ وه بھی فتح کی ايک عظيم قسم ہے۔ صلح حديبيہ کے موقع پر مسلمان
ڈيﮍھ ہزار تھے ،اس کے دوسال بعد جب مسلمان مکے ميں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان
کی تعداد دس ہزار تھی۔

ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْر َﺳ َﻞ َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ِابﻟْﻬُﺪٰ ى َو ِد ْﻳ ِﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ ُﻴ ْﻈﻬ َِﺮ ٗﻩ ﻋَ َﲇ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ُ ِﳇّ ٖﻪ ۭ َو َﻛ ٰﻔﻰ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ﻬِ ْﻴﺪً ا ۭ 28
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور دين حق کے ساتھ بھيجا تاکہ اسے ہر دين پر غالب
) (١کرے ،اور ﷲ ٰ
تعالی کافی ہے گواہی دينے واال۔
٢٨۔ ١اسالم کا يہ غلبہ ديگر اديان پر دالئل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے تاہم دنياوی اور
عسکری لحاظ سے بھی قرون اولی اور اس کے مابعد عرصہ دراز تک جب تک مسلمان اپنے
دين پر عامل رہے انہيں غلبہ حاصل رہا اور آج بھی يہ مادی غلبہ ممکن ہے بشرطيکہ مسلمان
)واَ ْنتُ ُم ْاالَ ْعلَوْ نَ اِ ْن ُك ْنتُ ْم ﱡم ْؤ ِمنِ ْينَ ( 3۔ آل عمران(139:۔ يہ دين غالب ہونے کے
مسلمان بن جائيں َ
ليے ہی آيا ہے مغلوب ہونے کے ليے نہيں ۔
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اهلل ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻣ َﻌ ٗ ٓﻪ َا ِﺷ َّﺪا ۗ ُء ﻋَ َﲇ ْاﻟ ُﻜﻔَّ ِﺎر ُر َﲪَﺎۗ ُء ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﺗَ ٰﺮ ُ ْﻢ ُرﻛَّ ًﻌﺎ ُﲭَّﺪً ا ﻳَّﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
ُﻣ َﺤ َّﻤ ٌﺪ َّر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد ۭ
اهلل َو ِرﺿْ َﻮاانً ۡ ِﺳـ ْﻴ َﻤ ُ ْ
ﺎﱒ ِ ْﰲ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َاﺛَ ِﺮ ُّ
ْ
ٰذ ِ َكل َﻣﺜَﻠُﻬ ُْﻢ ِﰲ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ َﭔﻮ َﻣﺜَﻠُﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴﻞِ ۾ َﻛ َﺰ ْرعٍ َاﺧ َْﺮ َج ﺷَ ْﻄـَٔ ٗﻪ ﻓَ ٰﺎ َز َر ٗﻩ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ْﻐﻠَــ َ
اهلل
ﻆ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ٰﻮى ﻋَ ٰﲇ ُﺳ ْﻮ ِﻗ ٖﻪ ﻳُ ْﻌﺠِ ُﺐ ُّاﻟﺰ َّرا َع ِﻟ َﻴ ِﻐ ْﻴﻆَ ﲠِ ِ ُﻢ اﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر ۭ َوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ

اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ًة َّو َا ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 29
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( ﷲ کے رسول ہيں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہيں کافروں پر سخت
ہيں آپس ميں رحمدل ہيں ،تو انہيں ديکھے گا رکوع اور سجدے کر رہے ہيں ﷲ ٰ
تعالی کے فضل
اور رضامندی کی جستجو ميں ہيں ،ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے ،ان
کی يہی مثال تورات ميں ہے اور ان کی مثال انجيل ميں ہے ) (١مثل اس کھيتی کے جس نے
انکھوا نکاال ) (٢پھر اسے مضبوط کيا اور وه موٹا ہوگيا پھر اپنے تنے پر سيد ھا کھﮍا ہوگيا اور
کسانوں کو خوش کرنے لگا ) (٣تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چﮍائے ) ،(٤ان ايمان والوں
سے ﷲ نے بخشش کا اور بہت بﮍے ثواب کا وعده کيا ہے )(۵
٢٩۔ ١انجيل پر وقف کی صورت ميں يہ معنی ہوں گے کہ ان کی يہ خوبياں جو قران ميں بيان
ہوئی ہيں ان کی يہی خوبياں تورات وانجيل ميں مذکور ہيں اور آگے کزرع ميں اس سے پہلے
ھم محذوف ہوگا اور بعض فی التوراة پر وقف کرتے ہيں يعنی ان کی مذکروره صفت تورات
ميں ہے اور مثلھم فی االنجيل کو کزرع کے ساتھ مالتے ہيں يعنی انجيل ميں ان کی مثال مانند
اس کھيتی کے ہے ۔ فتح القدير ۔
٢٩۔َ ٢ش ْ
طا َ ُء سے پودے کا پہال ظہور ہے جو دانہ پھاڑ کر ﷲ کی قدرت سے باہر نکلتا ہے۔
٢٩۔ ٣يہ صحابہ کرام کی مثال بيان فرمائی گئی ہے۔ ابتدا ميں وه قليل تھے ،پھر زياده اور
مضبوط ہوگئے ،جيسے کھيتی ابتدا ميں کمزور ہوتی ہے ،پھر دن بدن قوی ہوتی جاتی ہے ح ٰتی
کہ مضبوط تنے پر وه قائم ہو جاتی ہے۔
٢٩۔ ٤يا کافر غيظ وغضب کا باعث تھی اس ليے کہ اس سے اسالم کا دائره پھيل رہا اور کفر کا
دائره سمٹ رہا تھا اس آيت سے استدالل کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم
سے بغض وعناد رکھنے والوں کو کافر قرار ديا ہے عالوه ازيں اس فرقہ ضالہ کے ديگر عقائد
بھی ان کے کفر پر ہی دال ہيں ۔٢٩۔ ۵اس پوری آيت کا ايک ايک جز صحابہ کرام کی عظمت و
فضيلت ،اخروی مغفرت اور اجر عظيم کو واضح کر رہا ہے ،اس کے بعد بھی صحابہ کرام کے
ٰ
دعوی کرے تو اسے کيوں کر دعوائے مسلمانی ميں
ايمان ميں شک کرنے واال مسلمان ہونے کا
سچا سمجھا جا سکتا ہے

سورة الحجرات
)سورة الحجرات ۔ سوره نمبر  ٤٩۔ تعداد آيات (١٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
يہ طوال مفصل ميں پہلی سورت ہے حجرات سے نازعات تک کی سورتيں طوال مفصل کہالتی
ہيں بعض نے سوره ق کو پہلی سورت قرار ديا ہے ابن کثير وفتح القدير۔ ان کا فجر کی نماز ميں
پﮍھنا مسنون ومستحب ہے اور عبس سے سورة الشمس تک اوساط مفصل اور سوره ضحی سے
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والناس تک قصار مفصل ہيں ظہر اور عشاء ميں اوساط اور مغرب ميں قصار پﮍھنی مستحب
ہيں )ايسر التفاسير(
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗُـ َﻘ ِّﺪ ُﻣ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ِي ٰ ّ ِ
Ǻ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والے لوگو! ﷲ اور اس کے رسول کے آگے نہ بﮍھو ) (١اور ﷲ سے ڈرتے رہا کرو
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی سننے واال ،جاننے واال ہے۔
١۔ ١اس کا مطلب ہے کہ دين کے معاملے ميں اپنے طور پر کوئی فيصلہ نہ کرو نہ اپنی سمجھ
اور رائے کو ترجيح دو ،بلکہ ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف
سے دين ميں اضافہ يا بد عات کی ايجاد ،ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم سے آگے بﮍھنے کی
ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ايمان کے الئق نہيں۔ اسی طرح کوئی ٰ
فتوی قرآن و
حديث ميں غور و فکر کے بغير نہ ديا جائے۔ مومن کی شان تو ﷲ و رسول صلی ﷲ عليہ وسلم
کے احکام کے سامنے سر تسليم خم کر دينا ہے نہ کہ ان کے مقابلے ميں اپنی بات پر يا کسی
امام کی رائے پر اڑے رہنا۔
ﻂ َا ْ َﲻﺎﻟُ ُ ْﲂ َو َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗ َ ْﺸ ُﻌ ُﺮ ْو َن Ą
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ ْﺮﻓَ ُﻌ ْﻮٓا َا ْﺻ َﻮاﺗَ ُ ْﲂ ﻓَ ْﻮ َق َﺻ ْﻮ ِت اﻟﻨَّ ِ ِ ّﱯ َو َﻻ َ ْﲡـﻬ َُﺮ ْوا َ ٗهل ِابﻟْ َﻘ ْﻮلِ َﻛ َﺠــﻬْ ِﺮ ﺑ َ ْﻌ ِﻀ ُ ْﲂ ِﻟ َﺒ ْﻌ ٍﺾ َا ْن َ ْﲢ َﺒــ َ
اے ايمان والو! اپنی آوازيں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات
کرو جيسے آپس ميں ايک دوسرے سے کرتے ہو ،کہيں )ايسا نہ ہو( کہ تمہارے اعمال اکارت
جائيں اور تمہيں خبر نہ ہو۔ )(١
٢۔ ١اس ميں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ليے اس ادب وتعظيم اور احترام وتکريم کا بيان
ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے پہال ادب يہ ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی موجودگی
ميں جب تم آپس ميں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو
دوسرا ادب جب خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے کالم کرو تو نہايت وقار اور سکون سے کرو
اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس ميں بےتکلفی سے ايک دوسرے
کے ساتھ کرتے ہو بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب يہ ہے کہ يا محمد يا احمد نہ کہو بلکہ ادب
سے يا رسول ﷲ کہہ کر خطاب کرو اگر ادب واحترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے
تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بےشعوری ميں تمہاے عمل برباد ہو سکتے ہيں اس آيت کی
شان نزول کے ليے ديکھئے صحيح بخاری تفسير سورة الحجرات تاہم حکم کے اعتبار سے يہ
عام ہے ۔
ِان َّ ِاذلﻳﻦ ﻳﻐُﻀُّ ﻮن َاﺻﻮاﲥَ ﻢ ِﻋﻨﺪَ رﺳﻮلِ ٰ ّ ِ ۗ
Ǽ
اهلل ُﻗﻠُ ْﻮﲠَ ُ ْﻢ ِﻟﻠﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۭ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو َا ْﺟ ٌﺮ ﻋ َِﻈ ْ ٌﲓ
اهلل ُاو ٰﻟﯩ َﻚ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ا ْﻣﺘَ َﺤ َﻦ ٰ ّ ُ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ
ِٕ
بيشک جو لوگ رسول ﷲ )صلی ﷲ عليہ وسلم( کے حضور ميں اپنی آوازيں پست رکھتے ہيں،
يہی وه لوگ ہيں جن کے دلوں کو ﷲ نے پرہيزگاری کے لئے جانچ ليا ہے۔ ان کے لئے مغفرت
اور بﮍا ثواب ہے )(١۔
٣۔ ١اس ميں ان لوگوں کی تعريف ہے جو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی عظمت و جاللت کا
خيال رکھتے ہوئے اپنی آوازيں پست رکھتے تھے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُﻨَﺎد ُْوﻧ ََﻚ ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِء اﻟْ ُﺤـ ُﺠ ٰﺮ ِت اَ ْﻛ َ ُﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن Ć
جو لوگ آپ کو حجروں کے پيچھے سے پکارتے ہيں ان ميں اکثر )بالکل( بےعقل ہيں )(١۔
٤۔ ١يہ آيت قبيلہ بنو تميم کے بعض اعرابيوں )گنوار قسم کے لوگوں( کے بارے ميں نازل ہوئی
جنہوں نے ايک روز دوپہر کے وقت ،جو کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے قيلولے کا وقت تھا،
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حجرے سے باہر کھﮍے ہو کر عاميانہ انداز ميں يا محمد يا محمد کی آوازيں لگائيں تاکہ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم باہر تشريف لے آئيں )مسند احمد ٨٤۔ (٣١٨ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا ان کی
اکثريت بےعقل ہے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے اداب و احترام کے تقاضوں کا خيال نہ رکھنا،
بےعقلی ہے۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ĉ
َوﻟ َ ْﻮ َاﳖَّ ُ ْﻢ َﺻ َﱪ ُْوا َﺣ ٰ ّﱴ َ ْﲣ ُﺮ َج ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻟَ َﲀ َن ﺧ ْ ًَﲑا ﻟَّﻬ ُْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
اگر يہ لوگ يہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آجاتے تو يہی ان کے
لئے بہتر ہوتا ) (١اور ﷲ غفور و رحيم ہے۔ )(٢
٥۔ ١يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرتے اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو
آواز دينے ميں جلدی نہ کرتے تو دين اور دنيا دونوں لحاظ سے بہتر ہوتا۔
۵۔ ٢اس ليے مواخذه نہيں فرمايا بلکہ آئنده کے ليے ادب وتعظيم کی تاکيد بيان فرما دی ۔
Č
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا ْن َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ﻓَ ِﺎﺳ ٌﻖ ِﺑﻨ َ َﺒ ٍﺎ ﻓَﺘَ َﺒﻴَّﻨُ ْﻮٓا َا ْن ﺗ ُِﺼ ْﻴ ُﺒ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ِﲜَــﻬ َ ٍَﺎةل ﻓَ ُﺘ ْﺼ ِﺒ ُﺤ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻓَ َﻌﻠْ ُ ْﱲ ﻧٰ ِﺪ ِﻣ ْ َﲔ
اے مسلمانو! اگر تمہيں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقيق کرليا کرو ) (١ايسا
نہ ہو کہ نادانی ميں کسی قوم کو ايذا پہنچا دو پھر اپنے لئے پريشانی اٹھاؤ۔
 ٦۔ ٢يہ آيت اکثر مفسرين کے نزديک حضرت وليد بن عقبہ رضی ﷲ کے بارے ميں نازل ہوئی
ہے جنہيں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بنو المصطلق کے صدقات وصول کرنے کے ليے
بھيجا تھا ليکن انہوں نے آ کر يوں ہی رپورٹ دے دی کہ انہوں نے زکوة دينے سے انکار کر
ديا جس پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان کے خالف فوج کشی کا اراده فرما ليا تاہم پھر پتہ لگ
گيا کہ يہ بات غلظ تھی اور وليد رضی ﷲ عنہ تو وہاں گئے ہی نہيں ليکن سند اور امر واقعہ
دونوں اعتبار سے يہ روايت صحيح نہيں ہے اس ليے اسے ايک صحابی رسول صلی ﷲ عليہ
وسلم پر چسپاں کرنا صحيح نہيں ہے تاہم شان نزول کی بحث سے قطع نظر اس ميں ايک نہايت
ہی اہم اصول بيان فرمايا گيا ہے جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہايت اہميت
ہے ہر فرد اور ہر حکومت سے تو پہلے اس کی تحقيق کی جائے تاکہ غلظ فہمی ميں کسی کے
خالف کوئی کاروائی نہ ہو ۔
َوا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ َل ٰ ّ ِ
اهلل َﺣﺒَّ َﺐ ِاﻟَ ْﻴ ُ ُﲂ ْ ِاﻻﻳْ َﻤ َﺎن َو َزﻳَّﻨَ ٗﻪ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ َو َﻛ َّﺮ َﻩ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ُﲂ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ َواﻟْ ُﻔ ُﺴ ْﻮ َق
اهلل ۭ ﻟَ ْﻮ ﻳُ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َﻛ ِﺜ ْ ٍﲑ ِّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﻣ ِﺮ ﻟَ َﻌ ِﻨﱲُّ ْ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
Ċۙ
َواﻟْ ِﻌ ْﺼ َﻴ َﺎن ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّاﻟﺮ ِﺷﺪُ ْو َن
ِٕ
اور جان رکھو کہ تم ميں ﷲ کے رسول موجود ہيں ) (١اگر وه تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور
ميں تو تم مشکل ميں پﮍ جاؤ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے ايمان کو تمہارے دلوں ميں زينت دے رکھی ہے
اور کفر کو اور گناه کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں ميں ناپسنديده بنا ديا ہے ،يہی لوگ راه
يافتہ ہيں۔
٧۔ ١جس کا تقاصا يہ ہے کہ ان کی تعظيم اور اطاعت کرو اس ليے کہ وه تمہاے مصالح زياده
بہتر جاتنے ہيں کيونکہ ان پر وحی اترتی ہے پس تر ان کے پيچھے چلو ان کو اپنے پيچھے
چالنے کی کوشش مت کرو اس ليے کہ اگر وه تمہاری پسند کی باتيں ماننا شروع کر ديں تو اس
)ولَ ِو اتﱠبَـ َع ْال َح ﱡ
ق
سے تم خود ہی زياده مشقت ميں پﮍ جاو گے جيسے دوسرے مقام پر فرمايا َ
ت السﱠمٰ ٰو ُ
ت َو ْاالَرْ ضُ َو َم ْن فِ ْي ِھ ﱠن( 23۔ المؤمنون (71:۔
اَ ْھ َوا ۗ◌ َءھُ ْم لَــفَ َس َد ِ
ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ Ď
اهلل َو ِﻧ ْﻌ َﻤ ًﺔ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﷲ کے احسان و انعام سے ) (١اور ﷲ دانا اور با حکمت ہے۔
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٨۔ ١يہ آيت ميں بھی صحابہ کرام کی فضيلت ،ان کے ايمان اور ان کے رشد و ہدايت پر ہونے
کی واضح دليل ہے ولو کره الکافرون ۔
َوا ِْن َﻃﺎۗﯨﻔ ٰ َِﱳ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ا ْﻗﺘَ َﺘﻠُ ْﻮا ﻓَ َﺎ ْﺻ ِﻠ ُﺤ ْﻮا ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ۚ ﻓَ ِﺎ ْۢن ﺑَﻐ َْﺖ ِا ْﺣﺪٰ ُ َﻤﺎ ﻋَ َﲇ ْ ُاﻻﺧ ْٰﺮى ﻓَ َﻘﺎ ِﺗﻠُﻮا اﻟ َّ ِ ْﱵ ﺗَ ْﺒ ِﻐ ْﻲ َﺣ ٰ ّﱴ ﺗ َ ِﻔ ْ ۗﻲ َء ِا ٰ ٓﱃ َا ْﻣ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻓَﺎۗ َء ْت ﻓَ َﺎ ْﺻ ِﻠ ُﺤ ْﻮا ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ
ِٕ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻘ ِﺴ ِﻄ ْ َﲔ Ḍ
ِابﻟْ َﻌﺪْ لِ َو َا ْﻗ ِﺴ ُﻄ ْﻮا ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتيں آپس ميں لﮍ پﮍيں تو ان ميں ميل مالپ کرا ديا کرو ) (١پھر
اگر ان دونوں ميں سے ايک جماعت دوسری جماعت پر زيادتی کرے تو تم )سب( اس گروه سے
جو زيادتی کرتا ہے لﮍو۔ يہاں تک کہ وه ﷲ کے حکم کی طرف لوٹ آئے ) (٢اگر لوٹ آئے تو
پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو ) (٣اور عدل کرو بيشک ﷲ ٰ
تعالی انصاف کرنے والوں سے
محبت کرتا ہے۔ )(٤
٩۔ ١اور اس صلح کا طريقہ يہ ہے کہ انہيں قرآن و حديث کی طرف باليا جائے يعنی ان کی
روشنی ميں ان کے اختالف کا حل تالش کيا جائے۔
٩۔ ٢يعنی ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا اختالف دور کرنے پر
آماده نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختيار کرے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمے داری ہے کہ وه
سب مل کر بغاوت کرنے والے گروه سے لﮍائی کريں تاکہ وه ﷲ کے حکم کو ماننے کے ليے
تيار ہو جائے ۔
٩۔ ٣يعنی باغی گروه بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ يعنی قرآن وحديث کی
روشنی ميں دونوں گروہوں کے درميان صلح کرا دی جائے۔

اهلل ﻟَ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﺮ َﲪ ُْﻮ َن ۧ 10
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاﺧ َْﻮ ٌة ﻓَ َﺎ ْﺻ ِﻠ ُﺤ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ َاﺧ ََﻮ ْﻳ ُ ْﲂ ۚ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
)ياد رکھو( سارے مسلمان بھائی بھائی ہيں پس اپنے دو بھائيوں ميں مالپ کرا ديا کرو ) (١اور
ﷲ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کيا جائے )(٢
١٠۔ ١يہ پچھلے حکم کی ہی تاکيد ہے يعنی جب مومن سب آپس ميں بھائی بھائی ہيں تو ان سب
کی اصل ايمان ہوئی اس ليے اس اصل کی اہميت کا تقاضا ہے کہ ايک ہی دين پر ايمان رکھنے
والے آپس ميں نہ لﮍيں بلکہ ايک دوسرے کے دست و باز و ہمدرد وغم گسار اور مونس و خير
خواه بن کر رہيں اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درميان بعد اور نفرت پيدا ہو جائے تو اسے
دور کر کے انہيں آپس ميں دوباره جوڑ ديا جائے مزيد ديکھئے ) َما َكانَ لِ ْل ُم ْش ِر ِك ْينَ اَ ْن يﱠ ْع ُمرُوْ ا
َم ٰس ِج َد ٰ ّ
ول ۗ◌ ِٕٮكَ َحبِطَ ْ
ﷲِ ٰش ِھ ِد ْينَ ع َٰلٓي اَ ْنفُ ِس ِھ ْم بِ ْال ُك ْف ِر ۭ◌اُ ٰ
ار ھُ ْم ٰخلِ ُدوْ نَ ( 9۔
ت اَ ْع َمالُھُ ْم ښ َوفِي النﱠ ِ
التوبہ(17:
١٠۔ ١اور ہر معاملے ميں ﷲ سے ڈرو ،شايد اس کی وجہ سے تم ﷲ کی رحمت کے مستحق
قرار پا جاؤ۔ ورنہ ﷲ کی رحمت تو اہل ايمان و ٰ
تقوی کے لئے يقينی ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﻳ َْﺴﺨ َْﺮ ﻗَ ْﻮ ٌم ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍم َﻋ ٰ ٓﴗ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َو َﻻ ِﻧ َﺴﺎۗ ٌء ِّﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗ ٍء َﻋ ٰ ٓﴗ َا ْن ﻳ َّ ُﻜ َّﻦ ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ َّﻦ ۚ َو َﻻ ﺗَﻠْ ِﻤ ُﺰ ْوٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَﻨَﺎﺑَ ُﺰ ْوا
ﰟ اﻟْ ُﻔ ُﺴ ْﻮ ُق ﺑ َ ْﻌﺪَ ْ ِاﻻﻳْ َﻤ ِﺎن ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳَﺘُ ْﺐ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ
11
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
ِاب ْ َﻻﻟْ َﻘ ِﺎب ۭ ِﺑﺌْ َﺲ ِاﻻ ْ ُ
ِٕ
اے ايمان والو! مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائيں ممکن ہے کہ يہ ان سے بہتر ہوں )(١
اور نہ عورتيں عورتوں کا مذاق اڑائيں ممکن ہے کہ يہ ان سے بہتر ہوں اور آپس ميں ايک
دوسرے کو عيب نہ لگاؤ ) (٢اور نہ کسی کو برے لقب دو ) (٣ايمان کے بعد فسق برا نام ہے،
) (٤اور جو توبہ نہ کريں وہی ظالم لوگ ہيں۔
١١۔  ١ايک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزا يعنی اس سے مسخرا پن اسی وقت کرتا ہے
جب وه اپنے کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقير اور کمتر سمجھتا ہے حاالنکہ ﷲ کے

Page 1176 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ہاں ايمان وعمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہيں۔ اس کا علم صرف ﷲ کو ہے اس
ليے اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجنے کا کوئی جواز ہی نہيں ہے بنا بريں آيت ميں
اس سے منع فرما ديا گيا ہے اور کہتے ہيں کہ عورتوں ميں يہ اخالقی بيماری زياده ہوتی ہے
اس ليے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہيں بھی بظور خاص اس سے روک ديا گيا ہے اور
حديث رسول صلی ﷲ عليہ وسلم ميں لوگوں کے حقير سمجھنے کو کبر سے تعبير کيا گبا ہے
الکبر بطر الحق وغمط الناس اور کبر ﷲ کو نہايت ہی ناپسند ہے۔
١١۔ ٢يعنی ايک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو ،مثالً تو فالں کا بيٹا ہے ،تيری ماں ايسی ويسی
ہے ،تو فالں خاندان کا ہے نا وغيره۔
١١۔ ٣يعنی اپنے طور پر استزاء اور تحقير کے ليے لوگوں کے ايسے نام رکھ لينا جو انہيں
ناپسند ہوں يا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا يہ تنابز بااللقاب ہے جس کی يہاں ممانعت کی
گئی ہے
١١۔ ٤يعنی اس طرح نام بگاڑ کر يا برے نام تجريز کر کے بالنا يا قبول اسالم اور توبہ کے بعد
اسے سابقہ دين يا گناه کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا مثال اے کافر اے زانی يا شرابی
وغيره يہ بہت برا کام ہے االسم يہاں الذکر کے معنی ميں ہے يعنی بئس االسم الذی يذکر بالفسق
بعد دخولھم فی االيمان فتح القدير۔ البتہ اس سے بعض وه صفاتی نام بعض حضرات کے نزديک
مستثنی ہيں جو کسی کے ليے مشہور ہو جائيں اور وه اس پر اپنے دل ميں رنج بھی محسوس نہ
کريں جيسے لنگﮍے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگﮍا پﮍ جائے کالے رنگ کی بنا پر کاليا يا
کالو مشہور ہو جائے وغيره۔ القرطبی ۔
اﻟﻈ ِّﻦ ۡ ِا َّن ﺑ َ ْﻌ َﺾ َّ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ا ْﺟﺘَ ِﻨ ُﺒ ْﻮا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ِّﻣ َﻦ َّ
اﻟﻈ ِّﻦ ِا ْ ٌﰒ َّو َﻻ َ َﲡ َّﺴ ُﺴ ْﻮا َو َﻻ ﻳ َ ْﻐ َﺘ ْﺐ ﺑ َّ ْﻌﻀُ ُ ْﲂ ﺑ َ ْﻌﻀً ﺎ ۭ َا ُ ِﳛ ُّﺐ َا َﺣﺪُ ُ ْﰼ َا ْن َّ ْاي ُ َ
ﰻ ﻟ َ ْﺤ َﻢ َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻴﺘًﺎ ﻓَ َﻜ ِﺮ ْﻫ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ۭ
اهلل ﺗ ََّﻮابٌ َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
12
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! بہت بد گمانيوں سے بچو يقين مانو کہ بعض بد گمانياں گناه ہيں ) (١اور بھيد نہ
ٹٹوال کرو ) (٢اور نہ تم کسی کی غيبت کرو ) (٣کيا تم ميں سے کوئی بھی اپنے مرده بھائی کا
گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی ) (٤اور ﷲ سے ڈرتے رہو ،بيشک ﷲ
توبہ قبول کرنے واال مہربان ہے۔
١٢۔ ١ظن کے معنی ہيں گمان کرنا مطلب ہے کہ اہل خير واہل اصالح وتقوی کے بارے ميں
ايسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت وافترا کے ضمن ميں آتے ہوں اسی ليے اس کا
ترجمہ بد گمانی کيا جاتا ہے اور حديث ميں اس کو اکذب الحديث سب سے بﮍا جھوٹ کہہ کر اس
سے بچنے کی تاکيد کی گئی ہے اياکم والظن البخاری کتاب االدب باب يا ايھا الذين امنو اجتنبو
امنو اجتنبوا کثيرا من الظن صحيح مسلم ورنہ فسق وفجور ميں مبتال لوگوں سے ان کے گناہوں
کی وجہ سے اور ان کے گناہوں پر بد گمانی رکھنا يہ وه بد گمانی نہيں ہے جسے يہاں گناه کہا
گيا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکيد کی گئی ہے۔ ان الظن القبيح بمن ظاہره الخير ال يجوز وانہ
ال حرج فی الظن القبيح بمن ظاہره القبيح۔ القرطبی ۔
١٢۔ ٢يعنی اس ٹوه ميں رہنا کہ کوئی خامی يا عيب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کيا جائے يہ
تجسس ہے جو منع ہے اور حديث ميں بھی اس سے منع کيا گيا ہے بلکہ حکم ديا گيا ہے کہ اگر
کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم ميں آ جائے تو اس کی پرده پوشی کرو نہ کہ اسے لوگوں
کے سامنے بيان کرتے پھرو بلکہ جستجو کر کے عيب تالش کرو آج کل حريت اور آزادی کا
بﮍا چرچا ہے اسالم نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حريت اور آزدی کو تسليم کيا ہے
ليکن اس وقت تک جب تک وه کھلے عام بےحيائی کا ارتکاب نہ کرے يا جب تک دوسروں کے
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ليے ايذا کا باعث نہ ہو مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت
دے دی ہے جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہوگيا ہے ۔
١٢۔ ٣غيبت کا مطلب يہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائيوں اور گناہوں کا ذکر
کيا جائے جسے وه برا سمجھے اور اگر اس کی طرف ايسی باتيں منسوب کی جائيں جو اس کے
اندر موجود ہی نہيں ہيں تو وه بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بﮍے جرم ہيں۔
١٢۔ ٤يعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بيان کرنا ايسے ہی ہے جيسے مردار
بھائی کا گوشت کھانا تو پسند نہيں کرتا۔ ليکن غيبت لوگوں کی نہايت مرغوب غذا ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس ِاانَّ َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َذ َﻛ ٍﺮ َّو ُاﻧ ْٰﱺ َو َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُ ْﲂ ُﺷ ُﻌ ْﻮ ًاب َّوﻗَ َﺒﺎۗﯨ َﻞ ِﻟ َﺘ َﻌ َﺎرﻓُ ْﻮا ۭ ِا َّن اَ ْﻛ َﺮ َﻣ ُ ْﲂ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َاﺗْ ٰﻘ ُ ْ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺧﺒ ْ ٌِﲑ
13
ﯩﲂ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِٕ
اے لوگو! ہم نے تم سب کو ايک )ہی( مرد و عورت سے پيدا کيا ہے ) (١اور اس لئے کہ تم آپس
ميں ايک دوسرے کو پہچانو کنبے قبيلے بنا ديئے ) (٢ہيں ،ﷲ کے نزديک تم سب ميں با عزت
وه ہے جو سب سے زياده ڈرنے واال ہے ) (٣يقين مانو کہ ﷲ دانا اور باخبر ہے۔
١٣۔ ١يعنی آدم وحوا عليہما السالم سے يعنی تم سب کی اصل ايک ہی ہے ايک ہی مان باپ کی
اوالد ہو مطلب ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہيں ہے
کيونکہ سب کا نسب حضرت آدم عليہ السالم سے ہی جا کر ملتا ہے ۔
١٣۔ ٢شعوب شعب کی جمع ہے برادری يا بﮍا قبيلہ شعب کے بعد قبيلہ پھر عماره پھر بطن پھر
فصيلہ اور پھر عشيره ہے )فتح القدير( مطلب يہ ہے کہ مختلف خاندانوں برادريوں اور قبيلوں
کی تقسيم محض تعارف کے ليے ہے تاکہ آپس ميں صلہ رحمی کر سکو اس کا مقصد ايک
دوسرے پر برتری کا اظہار نہيں ہے جيسا کہ بد قسمتی سے حسب ونسب کو برتری کی بنياد بنا
ليا گيا ہے حاالنکہ اسالم نے آ کر اسے مٹايا تھا اور اسے جاہليت سے تعبير کيا تھا ۔
١٣۔ ٣يعنی ﷲ کے ہاں برتری کا معيار خاندان قبيلہ اور نسل ونسب نہيں ہے جو کسی انسان کے
اختيار ميں ہی نہيں ہے۔ بلکہ يہ معيار تقوی ہے جس کا اختيار کرنا انسان کے اراده اختيار ميں
ہے يہی آيت ان علماء کی دليل ہے جو نکاح ميں کفائت نسب کو ضروری نہيں سمجھتے اور
صرف دين کی بنياد پر نکاح کو پسند کرتے ہيں۔ ابن کثير ۔
اهلل
ﻗَﺎﻟ َ ِﺖ ْ َاﻻﻋ َْﺮ ُاب ٰا َﻣﻨَّﺎ ۭ ﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ْﻢ ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ ﻗُ ْﻮﻟُ ْﻮٓا َا ْﺳﻠَ ْﻤﻨَﺎ َوﻟَ َّﻤﺎ ﻳَﺪْ ﺧُﻞِ ْ ِاﻻﻳْ َﻤ ُﺎن ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﺑ ُ ِْﲂ ۭ َوا ِْن ﺗ ُِﻄ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َﻻ ﻳَـ ِﻠ ْﺘ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا ْ َﲻﺎ ِﻟ ُ ْﲂ ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
14
ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
ديہاتی لوگ کہتے ہيں کہ ہم ايمان الئے۔ آپ کہہ ديجئے کہ درحقيقت تم ايمان نہيں الئے ليکن تم
يوں کہو کہ ہم اسالم الئے حاالنکہ ابھی تک تمہارے دلوں ميں ايمان داخل ہی نہيں ہوا ) (١تم
اگر ﷲ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو ﷲ تمہارے اعمال ميں سے
کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ بيشک ﷲ بخشنے واال مہربان ہے
١٤۔ ١بعض مفسرين کے نزديک ان اعراب سے مراد بنو اسد اور خزيمہ کے منافقين ہيں جنہوں
نے قحط سالی ميں محض صدقات کی وصولی کے ليے يا قتل ہونے اور قيدی بننے کے انديشے
کے پيش نظر زبان سے اسالم کا اظہار کيا تھا ان کے دل ايمان اعتقاد صحيح اور خلوص نيت
سے خالی تھے )فتح القدير( ليکن امام ابن کثبر کے نزديک ان سے وه اعراب مراد ہيں جو نئے
مسلمان ہوئے تھے اور ايمان ابھی ان کے اندر پوری طرح راسخ نہيں ہوا تھا ليکن دعوی انہوں
نے اپنی اصل حثييت سے بﮍھ کر ايمان کا کيا تھا جس پر انہيں يہ ادب سکھايا گيا کہ پہلے
مرتبے پر ہی ايمان کا دعوی صحيح نہيں آہستہ آہستہ ترقی کے بعد تم ايمان کے مرتبے پر
پہنچو گے ۔
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ِاﻧَّﻤﺎ اﻟْﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮن َّ ِاذلﻳﻦ ٰاﻣﻨُﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل ورﺳﻮ ِ ٖهل ُ َّﰒ ﻟَﻢ ﻳﺮاتَ ﺑﻮا و ٰهجَﺪُ وا ِ َاب ْﻣﻮا ِﻟﻬِﻢ و َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬِﻢ ِ ْﰲ ﺳ ِﺒﻴﻞِ ٰ ّ ِ ۗ
15
اﻟﺼ ِﺪ ُﻗ ْﻮ َن
اهلل ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ
ْ َْ ُْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ََ ُ ْ
َ ُ ْ َ َْ َ ْ
ِٕ
مومن تو وه ہيں جو ﷲ پر اور اس کے رسول پر )پکا( ايمان الئيں پھر شک و شبہ نہ کريں اور
اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہيں يہی سچے اور راست گو ہيں )(١
١٥۔ ١نہ کہ وه جو صرف زبان سے اسالم کا اظہار کر ديتے ہيں اور مذکوره اعمال کا سرے
سے کوئی اہتمام ہی نہيں کرتے۔
اهلل ﺑ ُ ِّ
16
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ِﺑ ِﺪﻳْ ِﻨ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ُﻗ ْﻞ َاﺗُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤ ْﻮ َن ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
کہہ ديجئے! کہ کيا تم ﷲ ٰ
تعالی کو اپنی دينداری سے آگاه کر رہے ہو ) (١ﷲ ہرچيز سے جو
آسمانوں ميں اور زمين ميں ہے بخوبی آگاه ہے اور ﷲ ہرچيز کا جاننے واال ہے )(٢۔
١٦۔ ١تعليم ،يہاں علم اور اخبار کے معنی ميں ہے يعنی آ َمنﱠا کہہ کر تم ﷲ کو اپنے دين و ايمان
سے آگاه کر رہے ہو؟ يا اپنے دلوں کی کيفيت ﷲ کو بتال رہے ہو
۔ ١٦۔ ٢تو کيا تمہارے دلوں کی کيفيت پر يا تمہارے ايمان کی حقيقت سے وه آگاه نہيں۔
اهلل ﻳ َ ُﻤ ُّﻦ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َا ْن َﻫﺪٰ ُ ْ
17
ﯨﲂ ِﻟ ْ ِﻼﻳْ َﻤ ِﺎن ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ
ﻳ َ ُﻤﻨُّ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َا ْن َا ْﺳﻠَ ُﻤ ْﻮا ۭ ُﻗ ْﻞ َّﻻ ﺗَ ُﻤﻨُّ ْﻮا ﻋَ َ َّﲇ ِا ْﺳ َﻼ َﻣ ُ ْﲂ ۚ ﺑَﻞِ ٰ ّ ُ
اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہيں۔ آپ کہہ ديجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان
مجھ پر نہ رکھو ،بلکہ دراصل ﷲ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہيں ايمان کی ہدايت کی اگر
تم راست گو ہو )(١
١٧۔ ١يہی اعراب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو کہتے کہ ديکھو ہم مسلمان ہوگئے اور آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کی مدد کی ،جبکہ دوسرے عرب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے برسر پيکار ہيں۔ ﷲ
ٰ
تعالی نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمايا ،تم ﷲ پر اسالم النے کا احسان مت جتالؤ اس لئے کہ
اگر تم اخالص سے مسلمان ہوئے ہو تو اس کا فائده تمہيں ہوگا ،نہ کہ ﷲ کو۔ اس لئے يہ ﷲ کا تم
پر احسان ہے کہ اس نے تمہيں قبول اسالم کی توفيق دی نہ کہ تمہارا احسان ﷲ پر ہے۔
اهلل ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن

ۧ 18
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو ٰ ّ ُ
ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ﻏَ ْﻴ َﺐ َّ
يقين مانو کہ آسمانوں اور زمين کی پوشيده باتيں ﷲ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو
اسے ﷲ خوب ديکھ رہا ہے۔

سورة ق
)سورة ق ۔ سوره نمبر  ٥٠۔ تعداد آيات (٤٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم عيد کی نماز ميں سوره ق اور اقتربت الساعۃ پﮍھا کرتے تھے )صحيح
مسلم( ہر جمعے کے خطبے ميں بھی پﮍھتے تھے )صحيح مسلم( امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ
عيدين اور جمعے ميں پﮍھنے کا مطلب يہ ہے کہ آپ بﮍے مجمعوں ميں يہ سورة پﮍھا کرتے
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تھے کيونکہ اس ميں ابتدائے خلق ،بعث و نشور ،معاد وقيام ،حساب ،جنت دوزخ ،ثواب وعتاب
اور ترغيب وترہيب دالنے کا بيان ہے۔
قۗ َڗواﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن اﻟْ َﻤﺠِ ْﻴ ِﺪ

ۚ Ǻ
ق! بہت بﮍی شان والے اس قرآن کی قسم ہے )(١
١۔ ١اس کا جواب قسم محذوف ہے لَتُ ْب َع ﱠ
ثن )تم ضرور قيامت والے دن اٹھائے جاؤ گے( بعض
کہتے ہيں اس کا جواب ما بعد کا مضمون کالم ہے جس ميں نبوت اور معاد کا اثبات ہے )فتح
القدير و ابن کثير(
ﳾ ٌء َ ِﲺ ْﻴ ٌﺐ
ۚ Ą

ﺑ َ ْﻞ َ ِﲺ ُﺒ ْﻮٓا َا ْن َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ُّﻣﻨْ ِﺬ ٌر ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ َﻘﺎ َل ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ٰﮬ َﺬا َ ْ
بلکہ انہيں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی ميں سے ايک آگاه کرنے واال آيا تو کافروں نے
کہا کہ يہ ايک عجيب چيز ہے )(١
٢۔ ١حاالنکہ اس ميں کوئی تعجب والی بات نہيں ہے ،ہر نبی اسی قوم کا ايک فرد ہوتا تھا جس
ميں اسے مبعوث کيا جاتا تھا۔ اسی حساب سے قريش مکہ کو ڈرانے کے لئے قريش ہی ميں
سے ايک شخص کو نبوت کے لئے چن ليا گيا۔
َء ِا َذا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ًااب ۚ ٰذ ِ َكل َر ْﺟ ٌﻊ ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٌﺪ Ǽ
کيا جب ہم مر کر مٹی ہوجائيں گے۔ پھر يہ واپسی دور )از عقل( ہے )(١
٣۔ ١حاالنکہ عقلی طور پر اس ميں بھی کوئی استحالہ نہيں ہے۔ آگے اس کی کچھ وضاحت ہے
ﻗَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ َﻣﺎ ﺗَ ْﻨ ُﻘ ُﺺ ْ َاﻻ ْر ُض ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۚ َو ِﻋ ْﻨﺪَ انَ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َﺣ ِﻔ ْﻴ ٌ
ﻆ Ć
زمين جو کچھ ان ميں سے گھٹاتی ہے وه ہميں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب ياد رکھنے والی
کتاب ہے )(١۔
٤۔ ١يعنی زمين انسان کے گوشت ،ہڈی اور بال وغيره بوسيده کر کے کھا جاتی ہے يعنی اسے
ريزه ريزه کر ديتی ہے وه نہ صرف ہمارے علم ميں ہے بلکہ لوح محفوظ ميں بھی درج ہے اس
لئے ان تمام اجزا کو جمع کر کے انہيں دوباره زنده کر دينا ہمارے لئے قطعًا مشکل امر نہيں
ہے۔
ﺑ َ ْﻞ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﻟ َ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ﻓَﻬ ُْﻢ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ ٍﺮ َّﻣ ِﺮﻳْ ٍﺞ Ĉ
بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وه ان کے پاس پہنچ چکی پس وه الجھاؤ ميں پﮍ
گئے ہيں )(١۔
٥۔ ١يعنی ايسا معاملہ جو ان پر مشتبہ ہوگيا ہے ،جس سے وه ايک الجھاؤ ميں پﮍ گئے ہيں،
کبھی اسے جادوگر کہتے ہيں ،کبھی شاعر اور کبھی غيب کی خبريں بتانے واال۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ﻓَ ْﻮﻗَﻬ ُْﻢ َﻛ ْﻴ َﻒ ﺑَﻨَﻴْﳯٰ َﺎ َو َزﻳ َّ ٰ ّﳯَﺎ َو َﻣﺎ ﻟَﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓُ ُﺮ ْوجٍ Č
َاﻓَ َ ْﲅ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْوٓا ِا َﱃ َّ
کيا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہيں ديکھا؟ کہ ہم نے اسے کس طرح بنايا ) (١ہے اور زينت
دی ) (٢ہے اس ميں کوئی شگاف نہيں۔ )(٣
٦۔ ١يعنی بغير ستون کے ،جن کا اسے کوئی سہارا ہو۔
٦۔ ٢يعنی ستاروں سے مزين کيا۔
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ق َس ْب َع
٦۔ ٣اسی طرح کوئی فرق وتفاوت بھی نہيں ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا )الﱠ ِذيْ َخلَ َ
ص َر ۙ◌ ھَلْ ت َٰرى ِم ْن فُطُوْ ٍر Ǽ ُث َّم
ق الرﱠحْ مٰ ِن ِم ْن ت َٰف ُو ٍ
َسمٰ ٰو ٍ
ت ۭ◌ فَارْ ِج ِع ْالبَ َ
ت ِطبَاقًا ۭ◌ َما ت َٰرى فِ ْي خ َْل ِ
ص ُر َخاسِ ًئا وَّ ھ َُو َحسِ ْي ٌر Ć( 67۔ الملک(3-4:
ْك ْال َب َ
ْن َي ْن َقلِبْ ِا َلي َ
ج ِع ْال َب َ
ارْ ِ
ص َر َكرَّ َتي ِ
اﳼ َو َاﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ۙ Ċ
ﰻ َز ْوج ٍ ﲠَ ِ ْﻴ ٍﺞ
َو ْ َاﻻ ْر َض َﻣﺪَ دْﳖٰ َﺎ َو َاﻟْ َﻘ ْﻴﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َر َو ِ َ
اور زمين کو ہم نے بچھا ديا ہے اور اس ميں ہم نے پہاڑ ڈال ديئے ہيں اور اس ميں ہم نے قسم
قسم کی خوشنما چيزيں اگا ديں ہيں )(١
٧۔ ١اور بعض نے زوج کے معنی جوڑا کيا ہے يعنی ہر قسم کی نباتات اور اشيا کو جوڑا جوڑا
)نر ماده( بنايا ہے بھيج کے معنی خوش منظر شاداب اور حسين
ﴫ ًة َّو ِذ ْﻛ ٰﺮى ِﻟ ُ ِّ
ﲁ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ُّﻣ ِﻨ ْﻴ ٍﺐ Ď
ﺗَ ْﺒ ِ َ
تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لئے بينائی اور دانائی کا ذريعہ ہو۔ )(١
٨۔ ١يعنی آسمان و زمين کی تخليق اور ديگر اشيا کا مشاہده اور ان کی معرفت ہر اس شخص
کے لئے بصيرت و دانائی اور عبرت و نصيحت کا باعث ہے جو ﷲ کی طرف رجوع کرنے
واال ہے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻣﺎۗ ًء ُّﻣ ٰ َﱪ ًﰷ ﻓَ َﺎﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو َﺣ َّﺐ اﻟْ َﺤ ِﺼ ْﻴ ِﺪ ۙ Ḍ
َوﻧَ َّﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ َّ
اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسايا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھيت کے غلے
پيدا کئے۔ )(١
٩۔ ١کٹنے والے غلے سے مراد وه کھيتياں مراد ہيں جن سے گندم مکﮍی جوار باجره داليں اور
چاول وغيره پيدا ہوتے ہيں۔ اور پھر ان کا ذخيره کر ليا جاتا ہے۔
َواﻟﻨَّ ْﺨ َﻞ ﺑ ِٰﺴ ٰﻘ ٍﺖ ﻟَّﻬَﺎ َﻃﻠْ ٌﻊ ﻧ َِّﻀ ْﻴ ٌﺪ ۙ 10

اور کھجوروں کے بلند و باال درخت جن کے خوشے تہ بہ تہ ہيں۔ )(١
١٠۔ ١باسقات کے معنی طواالً شاھقات ،بلند وباال طلع کھجور کا وه گدرا گدرا پھل ،جو پہلے پہل
نکلتا ہے۔ نضيد کے معنی تہ بہ تہ۔ باغات ميں کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے۔ ليکن اسے الگ
سے بطور خاص ذکر کيا ،جس سے کھجور کی وه اہميت واضح ہے جو اسے عرب ميں حاصل
ہے۔
ّ ِرزْ ﻗًﺎ ِﻟّﻠْ ِﻌ َﺒﺎ ِد ۙ َو َا ْﺣﻴَ ْﻴﻨَﺎ ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ْ َدل ًة َّﻣ ْﻴ ًﺘﺎ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل اﻟْﺨ ُُﺮ ْو ُج 11
بندوں کی روزی کے لئے اور ہم نے پانی سے مرده شہر کو زنده کر ديا۔ اسی طرح )قبروں
سے( نکلنا )(١
١١۔ ١يعنی جس طرح بارش سے مرده زمين کو شاداب کر ديتے ہيں ،اسی طرح قيامت والے دن
ہم قبروں سے انسانوں کو زنده کر کے نکال ليں گے۔

ۙ 12
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ ُْﻮحٍ َّو َا ْﲱ ُٰﺐ َّاﻟﺮ ِّس َوﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد
ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں ) (١نے اور ثمود نے۔
١٢۔ ١اصحاب الرس کی تعيين ميں مفسرين کے درميان بہت اختالف ہے۔ امام ابن جرير طبری
نے اس قول کو ترجيح دی ہے جس ميں انہيں اصحاب اخدود قرار ديا گيا ہے ،جس کا ذکر سوره
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ب الرﱠسﱢ
بروج ميں ہے۔ )تفصيل کے لئے ديکھئے ابن کثير و فتح القدير ) ،ﱠوعَادًا ﱠوثَ ُمــوْ دَا ۟◌ َواَصْ ٰح َ
ك َكثِ ْيرًا( 25۔ الفرقان(38:
َوقُرُوْ نًــ ۢ◌ا بَ ْينَ ٰذلِ َ
ۙ 13

َوﻋَﺎ ٌد َّو ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َوِاﺧ َْﻮ ُان ﻟُ ْﻮ ٍط
اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے۔
َّو َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ ْ َاﻻ ْﻳ َﻜ ِﺔ َوﻗَ ْﻮ ُم ﺗُﺒَّﻊ ٍ ۭ ُ ٌّ
ﰻ َﻛ َّﺬ َب ُّاﻟﺮ ُﺳ َﻞ ﻓَ َﺤ َّﻖ َو ِﻋ ْﻴ ِﺪ
14
اور ايکہ ) (١والوں نے اور تبع کی قوم ) (٢نے بھی تکذيب کی تھی۔ سب نے پيغمبروں کو
جھٹاليا ) (٣پس ميرا وعده عذاب ان پر صادق آگيا۔
ك لَ ِمنَ
١٤۔ ١اَصْ َحابُ اال َء ْي َک ِۃ کے لئے ديکھئے سورة الشعراء ) َو َمآ اَ ْنتَ اِ ﱠال بَ َش ٌر ﱢم ْثلُنَا َواِ ْن نﱠظُنﱡ َ
ْال ٰك ِذبِ ْينَ ١٨٦ ۚ◌( 26۔ الشعراء (186:کا حاشيہ۔
ﱠــع ۙ◌ ﱠوالﱠ ِذ ْينَ ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم ۭ◌
١٤۔ ٢قَوْ ُم تُبَ ِع کے لئے ديکھئے سورة الدخان) ،اَھُ ْم خَ ْي ٌر اَ ْم قَوْ ُم تُب ٍ
اَ ْھلَ ْك ٰنھُ ْم ۡ◌ اِنﱠھُ ْم َكانُوْ ا ُمجْ ِر ِم ْينَ 37( 44۔ الدخان (37:کا حاشيہ۔
١٤۔٣يعنی ان ميں سے ہر ايک نے اپنے اپنے پيغمبر کو جھٹاليا۔ اس ميں رسول ﷲ صلی ﷲ
عليہ وسلم کے ليے تسلی ہے گويا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم اپنی قوم کی طرف سے تکذيب پر غمگين نہ ،اس ليے کہ يہ کوئی نئی بات نہيں ہے۔ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم سے پہلے انبياء عليہم السالم کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے يہی معاملہ کيا
دوسرے اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ پچھلی قوموں نے انبياء عليہم السالم کی تکذيب کی تو ديکھ لو
ان کا انجام کيا ہوا؟ کيا تم بھی اپنے ليے يہی انجام چاہتے ہو اگر يہ انجام پسند نہيں کرتے تو
تکذيب کا راستہ چھوڑو اور پيغمبر صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان لے آؤ۔
َاﻓَ َﻌ ِﻴﻴْﻨَﺎ ِابﻟْ َﺨﻠْ ِﻖ ْ َاﻻ َّولِ ۭ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﻟَﺒْ ٍﺲ ِّﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ٍﻖ َﺟ ِﺪﻳْ ٍﺪ 15ۧ
کيا ہم پہلی بار پيدا کرنے سے تھک گئے؟ ) (١بلکہ يہ لوگ نئی پيدائش کی طرف سے شک ميں
ہيں )(٢
١٥۔ ١کہ قيامت والے دن دوباره پيدا کرنا ہمارے ليے مشکل ہوگا۔ مطلب يہ ہے کہ جب پہلی
مرتبہ پيدا کرنا ہمارے ليے مشکل نہيں تھا تو دوباره زنده کرنا تو پہلی مرتبہ پيدا کرنے سے
زياده آسان ہے۔ جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ) َوھُ َو الﱠ ِذيْ يَ ْب َدؤُا ْال َخ ْ
ق ثُ ﱠم يُ ِع ْيد ُٗه َوھُ َو اَ ْھ َونُ َعلَ ْي ِه(
ــل َ
ب لَنَا َمثَ ًال ﱠون َِس َي ْ
ال َم ْن يﱡـحْ ِي ْال ِعظَا َم َو ِھ َى َر ِم ْي ٌم 78 قُلْ يُحْ يِ ْيھَا
خَلقَهٗ ۭ◌ قَ َ
ض َر َ
30۔ الرومَ ) (27:و َ
ْ
ۙ
ۨ
ُ
الﱠ ِذ ْٓ
ق َعلِـ ْي ُم◌ 79◌ ( 36۔يس (78-79:ميں بھی يہ مضمون
ي اَ ْن َشاَھَآ اَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة ۭ◌ َوھُ َو بِكلﱢ خَل ٍ
بيان کيا گيا ہے۔ اور حديث قدسی ميں ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے"ابن آدم مجھے يہ کہہ کر ايذا
پہنچاتا ہے کہ ﷲ مجھے ہرگز دوباره پيدا کرنے پر قادر نہيں ہے جس طرح اس نے پہلی مرتبہ
مجھے پيدا کيا۔ حاالنکہ پہلی مرتبہ پيدا کرنا دوسری مرتبہ پيدا کرنے سے زياده آسان نہيں ہے"
يعنی اگر مشکل ہے پہلی مرتبہ پيدا کرنا نہ کہ دوسری )صحيح البخاری(
١٥۔ ٢يعنی يہ ﷲ کی قدرت ہے کہ منکر نہيں بلکہ اصل بات يہ ہے کہ انہيں قيامت کے وقوع
اور اس ميں دوباره زندگی کے بارے ميں ہی شک ہے۔
16
َوﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن َوﻧ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗ َُﻮ ْﺳ ِﻮ ُس ِﺑ ٖﻪ ﻧ َ ْﻔ ُﺴ ٗﻪ ښ َو َ ْﳓ ُﻦ َا ْﻗ َﺮ ُب ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﺒﻞِ اﻟْ َﻮ ِرﻳْ ِﺪ
ہم نے انسان کو پيدا کيا اور اس کے دل ميں جو خياالت اٹھتے ہيں ان سے ہم واقف ہيں ) (١اور
ہم اس کی رگ جان سے بھی زياده اس سے قريب ہيں )(٢
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 ٦ ١۔ ١يعنی انسان جو کچھ چھپاتا اور دل ميں مستور رکھتا ہے وه سب ہم جانتے ہيں وسوسہ
دل ميں گزرنے والے خياالت کو کہا جاتا ہے جس کا علم اس انسان کے عالوه کسی کو نہيں ہوتا
ليکن ﷲ ان وسوسوں کو بھی جانتا ہے اسی ليے حديث ميں آتا ہے ﷲ ٰ
تعالی نے ميری امت سے
دل ميں گزرنے والے خياالت کو معاف فرما ديا ہے يعنی ان پر گرفت نہيں فرمائے گا جب تک
وه زبان سے ان کا اظہار يا ان پر عمل نہ کرے۔ البخاری کتاب االيمان ۔
١٦۔ ١وريد شہ رگ يا رگ جان کو کہا جاتا ہے جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے يہ
رگ حلق کے ايک کنارے سے انسان کے کندھے تک ہوتی ہے ہم انسان کے بالکل بلکہ اتنے
قريب ہيں کہ اس کے نفس کی باتوں کو بھی جانتے ہيں۔ امام ابن کثير فرماتے ہيں کہ نَحْ نُ سے
مراد فرشتے ہيں۔ يعنی ہمارے فرشتے انسان کی رگ جان سے بھی قريب ہيں۔ کيونکہ انسان
کے دائيں بائيں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہيں ،وه انسان کی ہر بات اور عمل کو نوٹ
کرتے ہيں۔ اور بعض کے نزديک رات اور دن کے فرشتے مراد ہيں۔ رات کے دو فرشتے الگ
اور دن کے دو فرشتے الگ )فتح لقدير(
ِا ْذ ﻳ َ َﺘﻠَﻘَّﻰ اﻟْ ُﻤ َﺘﻠَ ِﻘّ ٰ ِﲔ ﻋ َِﻦ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ َوﻋ َِﻦ ِ ّ
اﻟﺸ َﻤﺎلِ ﻗَ ِﻌ ْﻴ ٌﺪ
17
جس وقت دو لينے والے جا ليتے ہيں ايک دائيں طرف اور ايک بائيں طرف بيٹھا ہوا ہے۔
َﻣﺎ ﻳَﻠْ ِﻔﻆُ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮلٍ ِا َّﻻ ﻟَـﺪَ ﻳْ ِﻪ َرِﻗ ْﻴ ٌﺐ َﻋﺘِ ْﻴ ٌﺪ 18
)انسان( منہ سے کوئی لفظ نکال نہيں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تيار ہے )(١۔
١٨۔َ ١رقِيْب محافظ ،نگران اور انسان کے قول اور عمل کا انتظار کرنے واال َعتِيْد حاضر اور
تيار۔
َو َﺟﺎۗ َء ْت َﺳ ْﻜ َﺮ ُة اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ٰذ ِ َكل َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِﻣﻨْ ُﻪ َ ِﲢ ْﻴﺪُ
19
اور موت کی بےہوشی حق لے کر پہنچی يہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا )(١
١٩۔ ١ت َِح ْيدُ ،تَ ِم ْي ُل َع ْنہُ َوتَفِرﱡ تو اس موت سے بدکتا اور بھاگتا تھا۔
اﻟﺼ ْﻮ ِر ۭ ٰذ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْ َﻮ ِﻋ ْﻴ ِﺪ 20
َوﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰲ ُّ
اور صور پھونک ديا جائے گا۔ وعده عذاب کا دن يہی ہے۔
َو َﺟﺎۗ َء ْت ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّﻣ َﻌﻬَﺎ َﺳﺎۗﯨﻖٌ َّوﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ 21
ِٕ
اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ايک النے واال ہوگا اور ايک گواہی دينے واال
)(١
٢١۔َ ١سائِق)ہانکنے واال( اور َشھيد )گواه( کے بارے ميں اختالف ہے۔ امام طبری کے نزديک
دو فرشتے ہيں۔ ايک انسان کو محشر تک ہانک کر النے واال اور دوسرا گواہی دينے واال۔
ﴫكَ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﺣ ِﺪﻳْ ٌﺪ 22
ﻟَﻘَﺪْ ُﻛ ْﻨ َﺖ ِ ْﰲ ﻏَ ْﻔ َ ٍةل ِ ّﻣ ْﻦ ٰﮬ َﺬا ﻓَ َﻜﺸَ ْﻔﻨَﺎ َﻋ ْﻨ َﻚ ِﻏ َﻄﺎۗ َءكَ ﻓَ َﺒ َ ُ
يقينا ً تو اس سے غفلت ميں تھا ليکن ہم نے تيرے سامنے سے پرده ہٹا ديا پس آج تيری نگاه بہت
تيز ہے۔

َوﻗَﺎ َل ﻗَ ِﺮﻳْ ُﻨ ٗﻪ ٰﮬ َﺬا َﻣﺎ َ َدل َّي َﻋ ِﺘ ْﻴ ٌﺪ ۭ 23
اس کا ہم نشين )فرشتہ( کہے گا يہ حاضر ہے جو کہ ميرے پاس تھا )(١۔
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٢٣۔ ١يعنی فرشتہ انسان کا سارا ريکارڈ سامنے رکھ دے گا اور کہے گا کہ يہ تيری فرد عمل
ہے کو جو ميرے پاس تھی۔
َاﻟْ ِﻘﻴَﺎ ِ ْﰲ َ َهجﲌَّ َ ُ َّ

ﰻ َﻛﻔَّ ٍﺎر َﻋ ِﻨ ْﻴ ٍﺪ ۙ 24
ڈال دو جہنم ميں ہر کافر سرکش کو۔

َّﻣﻨَّﺎعٍ ِﻟّـﻠْﺨ ْ َِﲑ ُﻣ ْﻌ َﺘ ٍﺪ ُّﻣ ِﺮﻳْ ِ ۨﺐ ۙ 25
جو نيک کام سے روکنے واال حد سے گزر جانے واال اور شک کرنے واال تھا۔
َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ
26
اهلل ِاﻟٰـــﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ﻓَ َﺎﻟْ ِﻘ ٰﻴ ُﻪ ِﰲ اﻟْ َﻌ َﺬ ِاب اﻟﺸَّ ِﺪﻳْ ِﺪ
جس نے ﷲ کے ساتھ دوسرا معبود بنا ليا تھا پس اسے سخت عذاب ميں ڈال دو۔ )(١
 ٦ ٢۔ ١ﷲ ٰ
تعالی اس فرد عمل کی روشنی ميں انصاف اور فيصلہ فرمائے گا القيا سے الشديد
تک ﷲ کا قول ہے ۔
ﻗَﺎ َل ﻗَ ِﺮﻳْ ُﻨ ٗﻪ َرﺑَّﻨَﺎ َﻣﺎ ٓ َا ْﻃ َﻐ ْﻴ ُﺘ ٗﻪ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﰷ َن ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠ ٍﻞ ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ 27
اس کا ہم نشين )شيطان( کہے گا اے ہمارے رب! ميں نے اسے گمراه نہيں کيا تھا بلکہ يہ خود
ہی دور دراز کی گمراہی ميں تھا )(١
٢٧۔ ١اس لئے اس نے فوراً ميری بات مان لی ،اگر يہ تيرا مخلص بنده ہوتا تو ميرے بہکاوے
ميں ہی نہ آتا۔ يہاں قرين سے مراد شيطان ہے ۔
ﻗَﺎ َل َﻻ َ ْﲣ َﺘ ِﺼ ُﻤ ْﻮا َ َدل َّي َوﻗَﺪْ ﻗَﺪَّ ْﻣ ُﺖ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِابﻟْ َﻮ ِﻋ ْﻴ ِﺪ 28
حق ٰ
تعالی فرمائے گا بس ميرے سامنے جھگﮍے کی بات مت کرو ميں تو پہلے ہی تمہاری
طرف وعيد )وعده عذاب( بھيج چکا تھا )(١۔
٢٨۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی کافروں اور ان کے ہم نشين شيطانوں کو کہے گا کہ يہاں موقف حساب يا
عدالت انصاف ميں لﮍنے جھگﮍنے کی ضرورت نہيں نہ اس کا کوئی فائده ہی ہے ،ميں نے
پہلے ہی رسولوں اور کتابوں کے ذريعے سے وعيدوں سے تم کو آگاه کر ديا تھا۔
َﻣﺎ ﻳُ َﺒ ُ

ﺪَّل اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل َ َدل َّي َو َﻣﺎ ٓ َاانَ ﺑ َِﻈ َّﻼ ٍم ِﻟّﻠْ َﻌ ِﺒ ْﻴ ِﺪ ۧ 29
ميرے ہاں بات بد لتی نہيں ) (١نہ ميں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے واال ہوں۔
٢٩۔ ١يعنی جو وعدے ميں نے کئے تھے ،ان کے خالف نہيں ہوگا بلکہ ہر صورت ميں پورے
ہو نگے اور اسی اصول کے مطابق تمہارے لئے عذاب کا فيصلہ ميری طرف سے ہوا ہے جس
ميں تبديلی نہيں ہو سکتی۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل ِﻟ َﺠﻬَﲌَّ َ ﻫَﻞِ ا ْﻣﺘَ َ ْﻼ ِت َوﺗَ ُﻘ ْﻮ ُل ﻫ َْﻞ ِﻣ ْﻦ َّﻣ ِﺰﻳْ ٍﺪ 30
جس دن ہم دوزخ سے پوچھيں گے کيا تو بھر چکی؟ وه جواب دے گی کيا کچھ اور زياده بھی
ہے؟ )(١۔
ٰ
ْ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
اس اَجْ َم ِع ْينَ 13( 32۔ السجده(13:۔
٣٠۔ ١ﷲ تعالی نے فرمايا ہے ۔ ) َالَ ْملَئ ﱠَن َجھَن َم ِمنَ ال ِجن ِة َوالن ِ
ٰ
ميں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا اس وعدے کا جب ايفا ہو جائے گا اور ﷲ تعالی
کافر جن و انس کو جہنم ميں ڈال دے گا ،تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے يا نہيں؟ وه
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جواب دے گی ،کيا کچھ اور بھی ہے؟ يعنی اگرچہ بھر گئی ہوں ليکن يا ﷲ تيرے دشمنوں کے
لئے ميرے دامن اب بھی گنجائش ہے۔
َو ُا ْ ِزﻟﻔ َِﺖ اﻟْ َﺠﻨَّ ُﺔ ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ﻏَ ْ َﲑ ﺑ َ ِﻌ ْﻴ ٍﺪ 31
اور جنت پر ہيز گاروں کے لئے بالکل قريب کر دی جائے گی ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ )(١
٣١۔ ١اور بعض نے کہا ہے کہ قيامت جس روز جنت قريب کر دی جائے گے دور نہيں ہے
کيونکہ وه المحالہ واقع ہو کر رہے گی اور کل ما ہوات فھو قريب اور جو بھی آنے والی چيز
ہے وه قريب ہی ہے دور نہيں )ابن کثير(
ٰﮬ َﺬا َﻣﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن ِﻟ ُ ِّ

ﲁ َا َّو ٍاب َﺣ ِﻔ ْﻴﻆٍ ۚ 32
يہ جس کا تم سے وعده کيا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے واال اور پابندی
کرنے واال ہو )(١
٣٢۔ ١يعنی اہل ايمان جب جنت کا اور اس کی نعمتوں کا قريب سے مشاہده کريں گے تو کہا
جائے گا کہ يہی وه جنت ہے جس کا وعده ہر اواب اور حفيظ سے کيا گيا تھا اواب ،بہت رجوع
کرنے واال يعنی ﷲ کی )طرف کثرت سے توبہ استغفار اور تسبيح و ذکر ٰالہی کرنے واال خلوت
ميں اپنے گناہوں کو ياد کر کے ان سے توبہ کرنے واال ،يا ﷲ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو
ياد رکھنے واال يا ﷲ کے اوامر نواہی کو ياد رکھنے واال گيا تھا۔ فتح القدير

َﴚ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ َﻦ ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َو َﺟﺎۗ َء ِﺑ َﻘﻠْ ٍﺐ ُّﻣ ِﻨ ْﻴ ِ ۨﺐ ۙ 33
َﻣ ْﻦ ﺧ ِ َ
جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ واال دل اليا ہو )(١
ليم ،شرک و
٣٣۔ُ ١منِ ْي ِ
ب ،ﷲ کی طرف رجوع کرنے واال اور اس کا اطاعت گزار دل۔ يا بمعی َس ِ
مصيت کی نجاستوں سے پاک دل۔
ا ْد ُﺧﻠُ ْﻮﻫَﺎ ﺑ َِﺴ ٰ ٍﲅ ۭ ٰذ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْ ُﺨﻠُ ْﻮ ِد 34
تم اس جنت ميں سالمتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ يہ ہميشہ رہنے کا دن ہے۔
ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣﺎ ﻳَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ِﻓﳱْ َﺎ َو َ َدلﻳْﻨَﺎ َﻣ ِﺰﻳْ ٌﺪ 35
يہ وہاں جو چاہيں انہيں ملے گا )بلکہ( ہمارے پاس اور بھی زياده ہے۔ )(٤
٣٥۔ ١اس سے مراد رب ٰ
ْ
ﱠ
ٰ
َ
ُ
تعالی کا ديدار ہے جو اہل جنت کو نصيب ہوگا۔ )لِل ِذ ْينَ احْ َسـنوا ال ُحسْنى
َو ِزيَا َدةٌ( 10۔يونس (26:۔
َو َ ْﰼ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮ ٍن ُ ْﱒ َاﺷَ ﺪُّ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﺑ َ ْﻄﺸً ﺎ ﻓَﻨَﻘَّ ُﺒ ْﻮا ِﰲ اﻟْﺒ َِﻼ ِد ۭ ﻫ َْﻞ ِﻣ ْﻦ َّﻣ ِﺤ ْﻴ ٍﺺ 36
اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہالک کر چکے ہيں جو ان سے طاقت ميں زياده
تھيں وه شہروں ميں ڈھونڈھتے ہی ) (١ره گئے ،کہ کوئی بھا گنے کا ٹھکانا ہے۔
٣٦۔) ١فَنقبُوْ فِی ْالبِ َال ِد( )شہروں ميں چلے پھرے( کا ايک مطلب يہ بيان کيا گيا ہے کہ وه اہل مکہ
سے زياده تجارت و کاروبار کے لئے مختلف شہروں ميں پھرتے تھے۔ ليکن ہمارا عذاب آيا تو
انہيں کہيں پناه اور راه فرار نہ ملی۔
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َوﻫ َُﻮ ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل َ ِذل ْﻛ ٰﺮى ِﻟ َﻤ ْﻦ َﰷ َن َ ٗهل ﻗَﻠْ ٌﺐ َا ْو َاﻟْ َﻘﻰ َّ
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اس ميں ہر صاحب دل کے لئے عبرت ہے اور اس کے لئے جو دل ) (١متوجہ ہو کر کان
لگائے ) (٢اور وه حاضر ہو )(٣
٣٧۔ ١يعنی دل بيدار ،جو غور و فکر کر کے حقائق کا ادراک کر لے۔
٣٧۔ ٢يعنی توجہ سے وه وحی ٰالہی سنے جس ميں گزشتہ امتوں کے واقعات بيان کئے گئے ہيں۔
٣٧۔ ٣يعنی قلب اور دماغ کے لحاظ سے حاضر ہو۔ اس لئے کہ جو بات ہی کو نہ سمجھے ،وه
موجود ہوتے ہوئے بھی ايسے ہے جيسے نہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم ڰ َّو َﻣﺎ َﻣ َّﺴـﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟُّﻐ ُْﻮ ٍب 38
َوﻟَـﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َّ
يقينا ً ہم نے آسمانوں اور زمين اور جو کچھ اس کے درميان ہے سب کو )صرف( چھ دن ميں پيدا
کر ديا اور ہميں تکان نے چھوا تک نہيں۔

ِــﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ّ َِﻚ ﻗَ ْﺒ َﻞ ُﻃﻠُ ْﻮعِ اﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ َوﻗَ ْﺒ َﻞ اﻟْﻐ ُُﺮ ْو ِب ۚ 39
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو َﺳﺒّ ْ
پس يہ جو کچھ کہتے ہيں آپ اس پر صبر کريں اور اپنے رب کی تسبيح تعريف کے ساتھ بيان
کريں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی )(١
٣٩۔ ١يعنی صبح وشام ﷲ کی تسبيح بيان کرو يا عصر اور فجر کی نماز پﮍھنے کی تاکيد ہے۔
اﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد 40
َو ِﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ﻓَ َﺴـ ِ ّﺒ ْﺤ ُﻪ َو َاد َْاب َر ُّ
اور رات کے کسی وقت بھی تسبيح کريں ) (١اور نماز کے بعد بھی )(٢
٤٠۔ ١يعنی رات کے کچھ حصے ميں بھی ﷲ کی تسبيح کريں يا رات کی نماز )تہجد( پﮍھيں
جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ' رات کو اٹھ کر نماز پﮍھيں جو آپ کے لئے مزيد ثواب کا باعث
ہے۔ ٤٠۔ ٢يعنی ﷲ کی تسبيح کريں بعض نے اس سے تسبيحات مراد لی ہے ،جن کے پﮍھنے
کی تاکيد نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد فرمائی ہے مثالً  ٣٣مرتبہ ُسب َْحان
ﷲ  ٣٣مرتبہ اَ ْل َح ْم ُد لِ ٰلّل ِہ اور ٣٤مرتبہ َ ٰ ّ
ﷲ اَ ْکبَرْ وغيره

َوا ْﺳـ َﺘ ِﻤ ْﻊ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳُﻨَﺎ ِد اﻟْ ُﻤﻨَﺎ ِد ِﻣ ْﻦ َّﻣ َﲀ ٍن ﻗَ ِﺮﻳْ ٍﺐ ۙ 41
اور سن رکھيں ) (١کہ جس دن ايک پکارنے ) (٢واال قريب ہی جگہ سے پکارے گا )(٣
٤١۔ ١يعنی قيامت کے جو احوال وحی کے ذريعے سے بيان کئے جا رہے ہيں ،انہيں توجہ سے
سنيں۔
٤١۔ ٢يہ پکارنے واال اسرافيل فرشتہ ہوگا يا جبرائيل اور يہ ندا وه ہوگی جس سے لوگ ميدان
محشر ميں جمع ہو جائيں گے۔ يعنی نفخہ ثانيہ ۔
٤١۔ ٣اس سے بعض نے صخره بيت المقدس مراد ليا ہے ،کہتے ہيں يہ آسمان کے قريب ترين
جگہ ہے اور بعض کے نزديک اس کا مطلب يہ ہے کہ ہر شخص يہ آوازيں اس طرح سنے گا
جيسے اس کے قريب سے ہی آواز آ رہی ہے )فتح القدير(
اﻟﺼ ْﻴ َﺤ َﺔ ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۭ ٰذ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْﺨ ُُﺮ ْوجِ 42
ﻳ َّ ْﻮ َم ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن َّ
جس روز اس تند تيز چيخ کو يقين کے ساتھ سن ليں گے يہ دن ہوگا نکلنے کا )(١
٤٢۔ ١يعنی يہ چيخ يعنی نفخہ قيامت يقينا ہوگا جس ميں يہ دنيا ميں شک کرتے تھے۔ اور يہی دن
قبروں سے زنده ہو کر نکلنے کا ہوگا۔
ِاانَّ َ ْﳓ ُﻦ ﻧُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻧ ُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ َوِاﻟَ ْﻴﻨَﺎ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ
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ہم ہی جالتے ہيں اور ہم ہی مارتے ہيں ) (١اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ )(٢
٤٣۔ ١يعنی دنيا ميں موت سے ہمکنار کرنا اور آخرت ميں زنده کر دينا ،يہ ہمارا ہی کام ہے ،اس
ميں کوئی ہمارا شريک نہيں ہے۔
٤٣۔ ٢وہاں ہم ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق جزا ديں گے ۔
ﴩ ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻳ َِﺴ ْ ٌﲑ 44
ﴎاﻋًﺎ ۭ ٰذ ِ َكل َﺣ ْ ٌ
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗَﺸَ ﻘَّ ُﻖ ْ َاﻻ ْر ُض َﻋﳯْ ُ ْﻢ ِ َ
جس دن زمين پھٹ جائے گی اور يہ دوڑتے ہوئے )) (١نکل پﮍيں گے( يہ جمع کر لينا ہم پر
بہت ہی آسان ہے۔
٤٤۔ ١يعنی اس آواز دينے والے کی طرف دوڑيں گے ،جس نے آواز دی ہوگی ،نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم نے فرمايا ،جب زمين پھٹے گی تو سب سے پہلے زنده ہو کر نکلنے واال ميں ہوں گا۔
انا اول من تشق عنہ االرض۔
َ ْﳓ ُﻦ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ َﲜ َّﺒ ٍﺎر ۣ ﻓَ َﺬ ِّﻛ ْﺮ ِابﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن َﻣ ْﻦ َّﳜ َُﺎف َو ِﻋ ْﻴ ِﺪ ۧ 45

يہ جو کچھ کہہ رہے ہيں ہم بخوبی جانتے ہيں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہيں ) (١تو آپ
قرآن کے ذريعے انہيں سمجھاتے رہيں جو ميرے وعيد )ڈراوے کے وعدوں( سے ڈرتے ہيں
)(٢۔
٤٥۔ ١يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم اس بات کے مکلف نہيں ہيں کہ ايمان النے پر مجبور کريں
بلکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا کام صرف تبليغ و دعوت ہے ،وه کرتے رہيں۔
٤٥۔ ٢يعنی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی دعوت ذکر سے وہی نصيحت حاصل کرے گا جو ﷲ
سے اور اس کی سزا کی دھمکيوں سے ڈرتا اور اس کے وعدوں پر يقين رکھتا ہوگا اسی لئے
حضرت قتاده يہ دعا فرماتے ' اے ﷲ ہميں ان لوگوں ميں سے کر جو تيری وعيدوں سے ڈرتے
اور تيرے وعدوں کی اميد رکھتے ہيں۔ اے احسان کرنے والے رحم فرما نے والے۔

سورة الذاريات
)سورة الذاريات ۔ سوره نمبر  ٥١۔ تعداد آيات (٦٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َو ٰ ّاذل ِرﻳٰ ِﺖ َذ ْر ًوا ۙ Ǻ

قسم ہے بکھيرنے واليوں کی اڑا کر )(١۔
١۔ ١اس سے مراد ہوائيں جو مٹی کو اڑا کر بکھير ديتی ہيں۔
ﻓَﺎﻟْ ٰﺤ ِﻤ ٰﻠ ِﺖ ِو ْﻗ ًﺮا ۙ Ą

پھر اٹھانے والياں بوجھ کو )(١۔
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٢۔ ١وقر ،ہر وه بوجھ جسے کوئی جاندار لے کر چلے ،حامالت ،وه ہوائيں ہيں جو بادلوں کو
اٹھائے ہوئے ہيں يا پھر وه بادل ہيں جو پانی کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہيں جيسے چوپائے ،حمل کا
بوجھ اٹھاتے ہيں۔
ُﴪا ۙ Ǽ

ﻓَﺎﻟْ ٰﺠ ِﺮﻳٰ ِﺖ ﻳ ْ ً
پھر چلنے والی نرمی سے )(١
٣۔ ١جاريات ،پانی ميں چلنے والی کشتياں ،يُسْرا آسانی سے۔

ﻓَﺎﻟْ ُﻤ َﻘ ِ ّﺴ ٰﻤ ِﺖ َا ْﻣ ًﺮا ۙ Ć
پھر کام کو تقسيم کرنے والياں )(١۔
٤۔ ١مقسمات ،اس سے مراد فرشتے ہيں جو کام کو تقسيم کر ليتے ہيں ،کوئی رحمت کا فرشتہ
ہے تو کوئی عذاب کا ،کوئی پانی کا ہے تو کوئی سختی کا ،کوئی ہواؤں کا فرشتہ ہے تو کوئی
موت اور حوادث کا۔ بعض نے ان سب سے صرف ہوائيں مراد لی ہيں اور ان سب کو ہواؤں کی
صفت بتايا ہے۔ جيسے کہ فاضل مترجم نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کيا ہے۔ ليکن ہم نے امام
ابن کثير اور امام شوکانی کی تفسير کے مطابق تشريح کی ہے۔ قسم سے مقصد مقسم عليہ کی
سچائی کو بيان کرنا ہوتا ہے يا بعض دفعہ صرف تاکيد مقصود ہوتی ہے اور بعض دفعہ مقسم
عليہ کو دليل کے طور پر پيش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ يہاں قسم کی يہی تيسری قسم ہے۔ آگے
جواب قسم يہ بيان کيا گيا ہے کہ تمک سے جو وعدے کيے جاتے ہيں يقينا ً وه سچے ہيں اور
قيامت برپا ہو کر رہے گی جس ميں انصاف کيا جائے گا۔ يہ ہواؤں کا چلنا ،بادلوں کا پانی کو
اٹھانا ،سمندروں ميں کشتيوں کا چلنا اور فرشتوں کا مختلف امور کو سر انجام دينا ،قيامت کے
وقوع پر دليل ہے ،کيونکہ جو ذات يہ سارے کام کرتی ہے جو بظاہر نہايت مشکل اور اسباب
عاديہ کے خالف ہيں ،وہی ذات قيامت والے دن تمام انسانوں کو دوباره زنده بھی کر سکتی ہے۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن ﻟ َ َﺼﺎ ِد ٌق ۙ Ĉ

يقين مانو کہ تم سے جو وعدے کئے جاتے ہيں )سب( سچے ہيں

َّوا َِّن ّ ِادل ْﻳ َﻦ ﻟ َ َﻮا ِﻗـ ٌﻊ ۭ Č
اور بيشک انصاف ہونے واال ہے۔

ۙ Ċ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َذ ِات اﻟْ ُﺤ ُﺒ ِﻚ
َو َّ
قسم ہے راہوں والے آسمان کی )(١
٧۔ ١دوسرا ترجمہ ،حسن جمال اور زينت و رونق واال کيا گيا ہے چاند ،سورج ستارے و
سيارے ،روشن ستارے ،اس کی بلندی اور وسعت ،يہ سب چيزيں آسمان کی رونق و زينت اور
خوب صورتی کا باعث ہيں

ِاﻧَّ ُ ْﲂ ﻟَ ِﻔ ْﻲ ﻗَ ْﻮلٍ ُّﻣ ْﺨ َﺘ ِﻠ ٍﻒ ۙ Ď
يقينا ً تم مختلف بات ميں پﮍے ہوئے ہو )(١
٨۔ ١يعنی اے اہل مکہ! تمہارا کسی بات ميں آپس ميں اتفاق نہيں ہے۔ ہمارے پيغمبر کو تم ميں
سے کوئی جادو گر ،کوئی شاعر ،کوئی کاہن اور کوئی جھوٹا کہتا ہے۔ اسی طرح کوئی قيامت
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کی بالکل نفی کرتا ہے ،کوئی شک کا اظہار ،عالوه ازيں ايک طرف ﷲ کے خالق اور رازق
ہونے کا اعتراف کرتے ہو ،دوسری طرف دوسروں کو بھی معبود بنا رکھا ہے۔

ﻳ ُّ ْﺆﻓَ ُﻚ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻣ ْﻦ ُا ِﻓ َﻚ ۭ Ḍ
اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے ) (١جو پھير ديا گيا ہو۔
٩۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان النے سے ،يا حق سے يعنی بعث و توحيد سے يا
مطلب ہے مذکوره اختالف سے وه شخص پھير ديا گيا جسے ﷲ نے اپنی توفيق سے پھير ديا،
پہلے مفہوم ميں ذم ہے اور دوسرے ميں مدح۔
ﻗُ ِﺘ َﻞ اﻟْﺨ ٰ َّــﺮ ُﺻ ْﻮ َن ۙ 10

بے سند باتيں کرنے والے غارت کر ديئے گئے۔

َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِ ْﰲ َ ْﲽ َﺮ ٍة َﺳﺎﻫ ُْﻮ َن ۙ 11
جو غفلت ميں ہيں اور بھولے ہوئے ہيں۔

ﻳ َْﺴ َٔـﻠُ ْﻮ َن َا َّاي َن ﻳ َ ْﻮ ُم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۭ 12
پوچھتے ہيں کہ يوم جزا کب ہوگا؟
ﻳ َ ْﻮ َم ُ ْﱒ ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻳُ ْﻔﺘَﻨُ ْﻮ َن 13
ہاں يہ وه دن ہے کہ يہ آگ پر تپائے جائيں گے )(١
١٣۔ ١يفتنون کے معنی ہيں يحرقون ويعذبون جس طرح سونے کو آگ ميں ڈال کر پرکھا جاتا
ہے ،اسی طرح يہ ڈالے جائيں گے۔
ُذ ْو ُﻗ ْﻮا ِﻓ ْﺘﻨَ َﺘ ُ ْﲂ ۭ ٰﮬ َﺬا َّ ِاذل ْي ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ َن 14
اپنی فتنہ پردازی کا مزه چکھو ) (١يہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔
١٤۔ ١فِ ْتنَۃ بمعنی عذاب يا آگ ميں جلنا۔

ِا َّن اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ۙ 15
بيشک ٰ
تقوی والے لوگ بہشتوں اور چشموں ميں ہونگے۔
ۭ 16

ٰا ِﺧ ِﺬ ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ٓ ٰا ٰﺗ ُ ْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﺒ َﻞ ٰذ ِ َكل ُﻣ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ
ان کے رب نے جو کچھ انہيں عطا فرمايا اسے لے رہے ہونگے وه تو اس سے پہلے ہی
نيکوکار تھے۔
َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِ ّﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َﻣﺎ ﳞَ ْ َﺠ ُﻌ ْﻮ َن 17
وه رات کو بہت کم سويا کرتے تھے )(١
١٧۔ ١ھجوع کے معنی ہيں رات کو سونا۔ ما يھجعون ميں ما تاکيد کے ليے ہے۔ وه رات کو کم
سوتے تھے ،مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عيش و عشرت ميں نہيں گزار ديتے تھے۔
بلکہ رات کا کچھ حصہ ﷲ کی ياد ميں اور اس کی بارگاه ميں گﮍ گﮍاتے ہوئے گزارتے تھے۔
جيسا کہ حديث بھی قيام الليل کی تاکيد ہے۔ مثالً ايک حديث ميں فرمايا ' لوگو! لوگوں کو کھانا
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کھالؤ ،صلہ رحمی کرو ،سالم پھيالؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پﮍھو ،جب کہ لوگ سوئے ہوئے
ہوں ،تم سالمتی کے ساتھ جنت ميں داخل ہو جاؤ گے ' )مسند احمد ٥۔(٤٥١۔
َو ِاب ْ َﻻ ْﲮ َِﺎر ُ ْﱒ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو َن 18
اور صبح کے وقت استغفار کيا کرتے تھے۔ )(١
١٨۔ ١وقت سحر قبوليت دعا کے بہترين اوقات ميں سے ہے حديث ميں آتا ہے کہ جب رات کا
آخری تہائی حصہ باقی ره جاتا ہے تو ﷲ ٰ
تعالی آسمان دنيا پر نزول فرماتا ہے اور ندا ديتا ہے کہ
کوئی توبہ کرنے واال ہے کہ ميں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی بخشش مانگنے واال ہے کہ
ميں اسے بخش دوں کوئی سائل ہے کہ ميں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ يہاں تک کہ فجر
طلوع ہو جاتی ہے۔ّصحيح مسلم(
َو ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َﺣ ٌّﻖ ِﻟ ّ َّﻠﺴﺎۗﯨﻞِ َواﻟْ َﻤ ْﺤ ُﺮ ْو ِم 19
ِٕ
اور ان کے مال ميں مانگنے والوں اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا )(١
١٩۔ ١محروم سے مراد ،وه ضرورت مند ہے جو سوال سے اجتناب کرتا ہے۔ چنانچہ مستحق
ہونے کے باوجودلوگ اسے نہيں ديتے۔ يا وه شخص ہے جس کا سب کچھ ،آفت ارضی و سماوی
ميں ،تباه ہو جائے۔

َو ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ٰاﻳٰ ٌﺖ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﻮ ِﻗ ِﻨ ْ َﲔ ۙ 20
اور يقين والوں کے لئے تو زمين ميں بہت سی نشانياں ہيں۔
ﴫ ْو َن 21
َو ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ َاﻓَ َﻼ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
اور خود تمہاری ذات ميں بھی ،تو کيا تم ديکھتے نہيں ہو۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِر ْز ُﻗ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن 22
َو ِﰲ َّ
اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعده کيا جاتا ہے سب آسمان ميں ہے )(١۔
٢٢۔ ١يعنی بارش بھی آسمان سے ہوتی ہے جس سے تمہارا رزق پيدا ہوتا ہے اور جنت دوزخ
ثواب وعتاب بھی آسمانوں ميں ہے جن کا وعده کيا جاتا ہے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﺤ ٌّﻖ ِ ّﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ َاﻧ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻨ ِﻄ ُﻘ ْﻮ َن ۧ 23
ﻓَ َﻮ َر ِ ّب َّ
آسمانوں اور زمين کے پروردگار کی قسم! کہ يہ ) (١بالکل برحق ہے ايسا ہی جيسے کہ تم باتيں
کرتے ہو۔
٢٣۔ ١اِنہ ميں ضمير کا مرجع )يہ( وه امور و آيات ہيں جو مذکور ہوئيں۔
ﻫ َْﻞ َاﺗ َ
ٰﯩﻚ َﺣ ِﺪﻳْ ُﺚ ﺿَ ْﻴ ِﻒ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ اﻟْ ُﻤ ْﻜ َﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۘ 24

کيا تجھے ابراہيم )عليہ السالم( کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے )(١؟
٢٤۔ ١ھَلْ استفہام کے لئے ہے جس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تنبيہ ہے کہ اس قصے کا
تجھے علم نہيں ،بلکہ ہم تجھے وحی کے ذريعے سے مطلع کر رہے ہيں۔
ِا ْذ َد َﺧﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮا َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ ۭ ﻗَﺎ َل َﺳ ٰ ٌﲅ ۚ ﻗَ ْﻮ ٌم ُّﻣﻨْ َﻜ ُﺮ ْو َن
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وه جب ان کے ہاں آئے تو سالم کيا ،ابراہيم نے جواب سالم ديا )اور کہا يہ تو( اجنبی لوگ ہيں
)(١
٢٥۔ ١يہ اپنے جی ميں کہا ،ان سے خطاب کر کے نہيں کہا۔
ﻓَ َﺮا َغ ِا ٰ ٓﱃ َاﻫ ِ ْٖهل ﻓَ َﺠﺎۗ َء ِﺑ ِﻌ ْﺠﻞٍ َ ِﲰ ْ ٍﲔ 26ۙ
پھر )چپ چاپ جلدی جلدی( اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ايک فربہ بچھﮍے )کا گوشت(
الئے۔

ﻓَ َﻘ َّﺮﺑ َ ٗ ٓﻪ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ﻗَﺎ َل َا َﻻ اتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ۡ 27
اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کيوں نہيں۔ )(١
٢٧۔ ١يعنی سامنے رکھنے کے باوجود انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہيں بﮍھايا تو پوچھا
َﴩ ْو ُﻩ ِﺑﻐ ٰ ٍُﲅ ﻋَ ِﻠ ْ ٍﲓ 28
ﻓَ َﺎ ْو َﺟ َﺲ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِﺧ ْﻴ َﻔ ًﺔ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ َﲣ َْـﻒ ۭ َوﺑ َّ ُ
پھر تو دل ہی دل ميں ان سے خوف زده ہوگئے ) (١انہوں نے کہا آپ خوف نہ کيجئے ) (٢اور
انہوں نے اس )حضرت ابراہيم( کو ايک علم والے لﮍکے کی بشارت دی۔
٢٨۔ ١ڈر اس لئے محسوس کيا کہ حضرت ابراہيم عليہ السالم سمجھے ،يہ کھانا نہيں کھا رہے
ہيں تو اس کا مطلب يہ ہے کہ يہ آنے والے کسی خير کی نيت سے نہيں بلکہ شر کی نيت سے
آئے ہيں۔
٢٨۔ ٢حضرت ابراہيم عليہ السالم کے چہرے پر خوف کے آثار ديکھ کر فرشتوں نے کہا۔
ﴏ ٍة ﻓَ َﺼﻜَّ ْﺖ َو ْ َهجﻬَﺎ َوﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َ ُﲺ ْﻮزٌ َﻋ ِﻘ ْ ٌﲓ 29
ﻓَ َﺎ ْﻗ َﺒﻠَ ِﺖ ا ْﻣ َﺮ َاﺗُ ٗﻪ ِ ْﰲ َ َّ
پس ان کی بيوی آگے بﮍھی اور حيرت ) (١ميں آکر اپنے منہ پر مار کر کہا کہ ميں تو بﮍھيا
ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔
٢٩۔ ١صرة کے دوسرے معنی ہيں چيخ و پکار ،يعنی چيختے ہوئے کہا۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻛ ٰﺬ ِ ِكل ۙ ﻗَﺎ َل َرﺑ ُّ ِﻚ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ 30
انہوں نے کہا ہاں تيرے پروردگار نے اسی طرح فرمايا ہے ،بيشک وه حکيم و عليم ہے )(١۔
٣٠۔ ١يعنی جس طرح ہم نے تجھے کہا ہے ،يہ ہم نے اپنی طرف سے نہيں کہا ہے ،بلکہ تيرے
رب نے اسی طرح کہا ہے جس کی ہم تجھے اطالع دے رہے ہيں ،اس لئے اس پر تعجب کی
ضرورت ہے نہ کہ شک کرنے کی ،اس لئے کہ ﷲ جو چاہتا ہے وه ال محالہ ہو کر رہتا ہے۔

پاره 27
ﻗَﺎ َل ﻓَ َﻤﺎ ﺧ َْﻄ ُﺒ ُ ْﲂ َاﳞُّ َﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠُ ْﻮ َن 31
حضرت ابراہيم عليہ السالم نے کہا کہ ﷲ کے بھيجے ہوئے )فرشتو!( تمہارا کيا مقصد ہے )(١
٣١۔ ١يعنی اس بشارت کے عالوه تمہارا اور کيا کام اور مقصد ہے جس کے لئے تمہيں بھيجا
گيا ہے۔
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ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ٓ ُا ْر ِﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ٍم ُّﻣ ْﺠـ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۙ 32

انہوں نے جواب ديا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھيجے گئے ہيں )(١
٣٢۔ ١اس سے مراد قوم لوط ہے جن کا سب سے بﮍا جرم لواطت تھا۔

ِﻟ ُﲊ ِْﺳ َﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﺣ َﺠ َﺎر ًة ِ ّﻣ ْﻦ ِﻃ ْ ٍﲔ ۙ 33
تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائيں۔ )(١
٣٣۔١برسائيں کا مطلب ہے ،ان کنکريوں سے انہيں رجم کر ديں۔ يہ کنکرياں خالص پتھر کی
تھيں نہ آسمانی اولے تھے ،بلکہ مٹی کی بنی ہوئی تھيں۔
ﴪِﻓ ْ َﲔ 34
ُّﻣ َﺴ َّﻮ َﻣ ًﺔ ِﻋ ْﻨﺪَ َرﺑ ّ َِﻚ ِﻟﻠْ ُﻤ ْ ِ
جو تيرے رب کی طرف سے نشان زده ہيں ان حد سے گزر جانے والوں کے لئے۔ )(١
٣٤۔١مسومۃ )نامزد يا نشان زده( ان کی مخصوص عالمت تھی جن سے انہيں پہچان ليا جاتا تھا
يا وه عذاب کے ليے مخصوص تھيں ،بعض کہتے ہيں کہ جس کنکری سے موت جس کی موت
واقع ہوئی تھی اس پر اسی کا نام لکھا ہوا تھا ،مسرفين جو شرک و ضاللت ميں بہت بﮍھے
ہوئے تھے اور فسق و فجور ميں حد سے تجاوز کرنے والے ہيں۔
ﻓَ َﺎﺧ َْﺮ ْﺟﻨَﺎ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ِﻓﳱْ َﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۚ 35

پس جتنے ايمان دار وہاں تھے ہم نے انہيں نکال ليا )(١
٣٥۔ ١يعنی عذاب آنے سے پہلے ہم ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دے ديا تاکہ وه عذاب
سے محفوظ رہيں۔

ﻓَ َﻤﺎ َو َﺟﺪْ انَ ِﻓﳱْ َﺎ ﻏَ ْ َﲑ ﺑَﻴ ٍْﺖ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۚ 36
اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ايک ہی گھر پايا )(١
٣٦۔ ١اور يہ ﷲ کے پيغمبر حضرت لوط عليہ السالم کا گھر تھا جس ميں دو بيٹياں اور کچھ
ايمان النے والے تھے ،کہتے ہيں کہ کل تيره آدمی تھے۔ ان ميں حضرت لوط عليہ السالم کا
گھر تھا ،جس ميں ان کی دو بيٹياں اور کچھ ايمان النے والے تھے ان ميں حضرت لوط عليہ
السالم کی بيوی شامل نہ تھی بلکہ وه اپنی قوم کے ساتھ عذاب سے ہالک ہونے والوں ميں سے
تھی۔ )ايسر التفاسير( اسالم کے معنی ہيں اطاعت انقياد ﷲ کے حکموں پر سر اطاعت خم کر
دينے واال مسلم ہے اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہے اسی ليے پہلے ان کے ليے مومن کا
لفظ استعمال کيا ،اور پھر ان ہی کے ليے مسلم کا لفظ بوال گيا ہے اس سے استدالل کيا گيا ہے
کہ ان کے مصداق ميں کوئی فرق نہيں ہے ،جيسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درميان
فرق کرتے ہيں۔ قرآن نے جو کہيں مومن اور مسلم کا لفظ استعمال کيا ہے۔ تو وه ان معانی کے
اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی رو سے ان کے درميان ہے اس ليے لغوی استعمال کے
مقابلے ميں حقيقت شرعيہ کا اعتبار زياده ضروری ہے اور حقيقت شرعيہ کے اعتبار سے ان
کے درميان صرف وہی فرق ہے حديث جبرائيل عليہ السالم سے ثابت ہے جب نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم سے پوچھا گيا کہ اسالم کيا ہے؟ تو آپ نے فرمايا ال الہ اال ﷲ کی شہادت ،اقامت
صلوة ،ايتائے زکوة ،حج اور صيام رمضان۔ اور جب ايمان کی بابت پوچھا گيا تو فرمايا ،ﷲ پر
ايمان النا ،اس کے مالئکہ ،کتابوں ،رسولوں اور تقدير )خير وشر کے من جانب ﷲ ہونے( پر
ايمان رکھنا ،يعنی دل سے ان چيزوں پر يقين رکھنا ايمان اور احکام و فرائض کی ادائيگی اسالم
ہے۔ اس لحاظ سے ہر مومن مسلمان اور ہر مسلمان مومن ہے )فتح القدير( اور جو مومن اور
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مسلمان کے درميان ميں فرق کرتے ہيں وه کہتے ہيں کہ يہ ٹھيک ہے کہ يہاں قرآن نے ايک ہی
گروه کے ليے مومن اور مسلمان کے الفاظ استعمال کيے ہيں ليکن ان کے درميان جو فرق ہے
اس کی رو سے ہر مومن مسلم بھی ہے تاہم ہر مسلم کا مومن ہونا ضروری نہيں )ابن کثير(
بہرحال يہ ايک علمی بحث ہے فريقين کے پاس اپنے اپنے موقف پر استدالل کے ليے دالئل
موجود ہيں۔

َوﺗَ َﺮ ْﻛﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ ٰاﻳ َ ًﺔ ِﻟ ّ َّ ِذلﻳْ َﻦ َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ْ َاﻻ ِﻟ ْ َﲓ ۭ 37
اور ہم نے ان کے لئے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہيں ايک )کامل( عالمت چھوڑی )(١
٣٧۔ ١يہ آيت يا کامل عالمت وه آثار عذاب ہيں جو ان ہالک شده بستيوں ميں ايک عرصے تک
باقی رہے۔ اور يہ عالمت بھی انہی کے لئے ہے جو عذاب ٰالہی سے ڈرنے والے ہيں ،کيونکہ
وعظ و نصيحت کا اثر بھی وہی قبول کرتے ہيں اور آيات ميں غور و فکر بھی وہی کرتے ہيں۔
َو ِ ْﰲ ُﻣ ْﻮ ٰ ٓﳻ ِا ْذ َا ْر َﺳﻠْ ٰﻨ ُﻪ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 38
ٰ
موسی )عليہ السالم کے قصے( ميں )بھی ہماری طرف سے تنبيہ ہے( کہ ہم نے فرعون کی
طرف کھلی دليل دے کر بھيجا۔
ﻓَﺘَ َﻮ ٰ ّﱃ ﺑ ُِﺮ ْﻛ ِﻨ ٖﻪ َوﻗَﺎ َل ٰ ِﲮ ٌﺮ َا ْو َﻣ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن 39
پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا ) (١اور کہنے لگا يہ جادوگر ہے يا ديوانہ ہے۔
ٰ
اقوی کو رکن کہتے ہيں۔ يہاں مراد اس کی اپنی قوت اور لشکر ہے۔
٣٩۔ ١جانب

ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﻧٰ ُﻪ َو ُﺟﻨُ ْﻮ َد ٗﻩ ﻓَﻨَ َﺒ ْﺬﳖٰ ُ ْﻢ ِﰲ اﻟْ َ ِّﲓ َوﻫ َُﻮ ُﻣ ِﻠ ْ ٌﲓ ۭ 40
باآلخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب ميں پکﮍ کر دريا ميں ڈال ديا وه تھا
مالمت کے قابل )(١۔
٤٠۔ ١يعنی اس کے کام ہی ايسے تھے کہ جن پر وه مالمت ہی کا مستحق تھا

َو ِ ْﰲ ﻋَﺎ ٍد ِا ْذ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ّ ِاﻟﺮﻳْ َﺢ اﻟْ َﻌ ِﻘ ْ َﲓ ۚ 41
اسی طرح عاديوں ميں ) (١بھی )ہماری طرف سے تنبيہ ہے( جب کہ ہم نے ان پر خير و برکت
سے ) (٢خالی آندھی بھيجی۔
٤١۔١ای ترکنا فی قصۃ عاد آيۃ عاد کے قصے ميں بھی ہم نے نشانی چھوڑی۔
٤١۔ ٢الريح العقيم )بانجھ ہوا( جس ميں خير و برکت نہيں تھی ،وه ہوا درختوں کو ثمر آور
کرنے والی تھی نہ بارش کی پيامبر ،بلکہ صرف ہالکت اور عذاب کی ہوا تھی۔

ﳾ ٍء َاﺗ َْﺖ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِا َّﻻ َﺟ َﻌﻠَ ْﺘ ُﻪ َﰷ َّﻟﺮ ِﻣ ْ ِﲓ ۭ 42
َﻣﺎ ﺗ ََﺬ ُر ِﻣ ْﻦ َ ْ
وه جس چيز پر گرتی تھی اسے بوسيده ہڈی کی طرح )چورا چورا( کر ديتی تھی۔ )(١
٤٢۔ ١يہ اس ہوا کی تاثير تھی جو قوم عاد پر بطور عذاب بھيجی گئی تھی۔ يہ تند تيز ہوا ،سات
راتيں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی )الحاقہ(
َو ِ ْﰲ ﺛَ ُﻤ ْﻮ َد ِا ْذ ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ﺗَ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ِﺣ ْ ٍﲔ 43
اور ثمود )کے قصے( ميں بھی )عبرت( ہے جب ان سے کہا گيا کہ تم کچھ دنوں تک فائده اٹھالو
)(١
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٤٣۔ ١يعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کرده معجزے اونٹنی کو قتل کر ديا ،تو ان سے کہہ ديا
گيا کہ اب تين دن اور تم دنيا کے مزے لوٹ لو ،تين دن کے بعد تم ہالک کر ديئے جاؤ گے۔ يہ
اسی طرف اشاره ہے بعض نے اسے حضرت صالح عليہ السالم کی ابتدائے نبوت کا قول قرار
ديا ہے۔ الفاظ اس مفہوم کے بھی متحمل ہيں بلکہ سياق سے يہی معنی زياده قريب ہے۔
اﻟﺼ ِﻌﻘَ ُﺔ َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن 44
ﻓَ َﻌ َﺘ ْﻮا ﻋ َْﻦ َا ْﻣ ِﺮ َر ِ ّﲠ ِْﻢ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬﲥْ ُ ُﻢ ٰ ّ
ليکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر ان کے ديکھتے ديکھتے )تيز تند(
کﮍاکے ) (١نے ہالک کر ديا۔
٤٤۔) ١کﮍاکا( آسمانی چيخ تھی اور اس کے ساتھ )زلزلہ( تھا جيسا کہ )فَا َ َخ َذ ْتھُ ُم الرﱠجْ فَةُ فَاَصْ بَحُوْ ا
َار ِھ ْم ٰجثِ ِم ْينَ 78( 7۔ االعراف (78:ميں ہے۔
فِ ْي د ِ
ﴫْﻳ َﻦ ۙ 45

ﻓَ َﻤﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻄﺎﻋ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ِﻗﻴَﺎ ٍم َّو َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ُﻣﻨْ َﺘ ِ ِ
پس نہ تو کھﮍے ہو سکے ) (١اور نہ بدلہ لے سکے )(٢
٤٥۔ ١چہ جائيکہ وه بھاگ سکيں۔
٤٥۔ ٢يعنی ﷲ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہيں بچا سکے۔

َوﻗَ ْﻮ َم ﻧ ُْﻮحٍ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ٰﻓ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ ۧ 46
اور نوح )عليہ السالم( کی قوم کا بھی اس سے پہلے )يہی حال ہو چکا تھا( وه بھی بﮍے نافرمان
تھے۔ )(١
ٰ
٤٦۔ ١قوم نوح ،عاد ،فرعون اور ثمود و غيره بہت پہلے گزر چکی ہے اس نے بھی اطاعت الہی
کی بجائے اسکی بغاوت کا راستہ اختيار کيا تھا۔ باآلخر اسے طوفان ميں ڈبو ديا گيا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ﺑَﻨَ ْﻴﳯٰ َﺎ ِ َابﻳْﯩ ٍﺪ َّواِانَّ ﻟ َ ُﻤ ْﻮ ِﺳ ُﻌ ْﻮ َن 47
َو َّ
آسمان کو ہم نے )اپنے( ہاتھوں سے بنايا ) (١اور يقينا ً ہم کشادگی کرنے والے ہيں )(٢
٤٧۔ ١السماء منصوب ہے بنينا محذوف کی وجہ سے بنينا السماء بنيناھا
٤٧۔ ٢يعنی پہلے ہی بہت وسيع ہے ليکن ہم نے اس کو اور بھی زياده وسيع کرنے کی طاقت
رکھتے ہين۔ يا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشاده کرنے کی طاقت رکھتے ہيں ُوسْع )طاقت
و قدرت رکھنے والے( تو مطلب ہوگا ہمارے اندر اس جيسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت و
قدرت موجود ہے۔ ہم آسمان و زمين بنا کر تھک نہيں گئے ہيں بلکہ ہماری قدرت طاقت کی کوئی
انتہا ہی نہيں ہے۔
َو ْ َاﻻ ْر َض ﻓَ َﺮ ْﺷـﳯٰ َﺎ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ اﻟْ ٰﻤﻬِﺪُ ْو َن 48
اور زمين کو ہم نے فرش بنا ديا ) (١پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہيں۔
٤٨۔ ١يعنی فرش کی طرح اسے بچھا ديا ہے۔
َو ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ َز ْو َﺟ ْ ِﲔ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 49
ﰻ َْ
ہر چيز کو ہم نے جوڑا جوڑا پيدا کيا ہے ) (١تاکہ تم نصيحت حاصل کرو )(٢
٤٩۔ ١يعنی ہرچيز کو جوڑا جوڑا ،نر اور ماده يا اس کی مقابل اور ضد کو بھی پيدا کيا ہے۔
جيسے روشنی اور اندھيرا ،خشکی اور تری ،چاند اور سورج ،ميٹھا اور کﮍوا رات اور دن خير
اور شر زندگی اور موت ايمان اور کفر شقاوت اور سعادت جنت اور دوزخ جن وانس وغيره
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حتی کہ حيوانات کے مقابل جمادات اس ليے ضروری ہے کہ دنيا کا بھی جوڑا ہو يعنی آخرت،
دنيا کے بالمقابل دوسری زندگی۔
٤٩۔ ٢يہ جان لو کہ ان سب کا پيدا کرنے واال صرف ايک ﷲ ہے ،اس کا کوئی شريک نہيں
ہے۔
ﻓَ ِﻔ ُّﺮ ْوٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ

اهلل ۭ ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۚ 50
پس تم ﷲ کی طرف دوڑ بھاگ )يعنی رجوع( کرو ) (١يقينا ً ميں تمہيں اس کی طرف سے صاف
صاف تنبيہ کرنے واال ہوں۔
ٰ
٥٠۔ ١يعنی کفر و معصيت سے توبہ کرکے فوراً بارگاه الہی ميں جھک جاؤ ،اس ميں تاخير مت
کرو۔
َو َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮا َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ

اهلل ِا ٰﻟــﻬًﺎ ٰاﺧ ََﺮ ۭ ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻨ ُﻪ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۚ 51
اور ﷲ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ بيشک ميں تمہيں اس کی طرف سے کھال ڈرانے
واال ہوں۔ )(١
۵١۔ ١يعنی ميں تمہيں کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہاری خير خواہی کر رہا ہوں کہ صرف
ايک ﷲ کی طرف رجوع کرو ،اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر اور صرف اسی ايک کی عبادت
کرو ،اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شريک مت کرو ،ايسا کرو گے تو ياد رکھنا جنت کی
نعمتوں سے ہميشہ کے ليے محروم کر ديئے جاؤ گے۔

َﻛ ٰﺬ ِ َكل َﻣﺎ ٓ َا َﰏ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ِا َّﻻ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﺳﺎ ِﺣ ٌﺮ َا ْو َﻣ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن ۚ 52
اس طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہيں ان کے پاس جو بھی رسول آيا انہوں نے کہہ ديا کہ
يا تو يہ جادوگر ہے يا ديوانہ ہے۔

َاﺗ ََﻮ َاﺻ ْﻮا ِﺑ ٖﻪ ۚ ﺑ َ ْﻞ ُ ْﱒ ﻗَ ْﻮ ٌم َﻃﺎﻏُ ْﻮ َن ۚ 53
کيا يہ اس بات کی ايک دوسرے کو وصيت کرتے گئے ہيں )(١
٥٣۔ ١يعنی ہر بعد ميں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کو جھٹاليا اور انہيں جادوگر اور
ديوانہ قرار ديا ،جيسے پچھلی قوميں بعد ميں آنے والی قوم کيلئے وصيت کر کے جاتی رہی
ہيں۔ يکے بعد ديگرے ہر قوم نے يہی تکذيب کا راستہ اختيار کيا۔
ﻓَﺘَ َﻮ َّل َﻋﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﺑ َﻤﻠُ ْﻮ ٍم 54ڭ
نہيں بلکہ يہ سب کے سب سرکش ) (١ہيں تو آپ ان سے منہ پھير ليں آپ پر کوئی مالمت نہيں۔
٥٤۔ ١يعنی ايک دوسرے کو وصيت تو نہيں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے ،اس
لئے ان سب کے دل بھی متشابہ ہيں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جھلتے ہيں۔
َّو َذ ِﻛّ ْﺮ ﻓَ ِﺎ َّن ِّاذل ْﻛ ٰﺮى ﺗَ ْﻨ َﻔ ُﻊ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 55
اور نصيحت کرتے رہيں يقينا ً يہ نصيحت ايمانداروں کو نفع دے گی۔ )(١
۵۵۔ ١اس ليے کہ نصيحت سے فائده انہيں کو پہنچتا ہے۔ يا مطلب ہے کہ آپ نصيحت کرتے
رہيں اس نصيحت سے وه لوگ يقينا فائده اٹھائيں گے جن کی بابت ﷲ کے علم ميں ہے کہ وه
ايمان الئيں گے۔

Page 1195 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ ُﺖ اﻟْﺠِ َّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ َﺲ ِا َّﻻ ِﻟ َﻴ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو ِن 56
ميں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لئے پيدا کيا ہے کہ وه صرف ميری عبادت کريں۔ )(١
 ٦ ۵۔ ١اس ميں ﷲ ٰ
تعالی کے اس اراده شرعيہ تکليفيہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب و
مطلوب ہے کہ تمام انس وجن صرف ايک ﷲ کی عبادت کريں اور اطاعت بھی اسی ايک کی
کريں۔ اگر اس کا تعلق اراده تکوينی سے ہوتا ،پھر تو کوئی انس وجن ﷲ کی عبادت و اطاعت
سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا۔ يعنی اس ميں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی
ياد دہانی کرائی گئی ہے ،جسے اگر انہوں نے فراموش کيے رکھا تو آخرت ميں سخت باز پرس
ہوگی اور وه اس امتحان ميں ناکام قرار پائيں گے جس ميں ﷲ نے ان کو اراده و اختيار کی
آزادی دے کر ڈاال ہے۔
َﻣﺎ ٓ ُا ِرﻳْﺪُ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ّ ِرزْ ٍق َّو َﻣﺎ ٓ ُا ِرﻳْﺪُ َا ْن ﻳ ُّ ْﻄ ِﻌ ُﻤ ْﻮ ِن 57
نہ ميں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ ميری يہ چاہت ہے کہ مجھے کھالئيں )(١
٥٧۔ ١يعنی ميری عبادت و اطاعت سے ميرا مقصد يہ نہيں ہے کہ مجھے کما کر کھالئيں ،جيسا
کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے ،بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود ميرے ہی پاس ہيں
ميری عبادت و اطاعت سے تو خود ان ہی کا فائده ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ
مجھے کوئی فائده ہوگا۔
اهلل ﻫ َُﻮ َّاﻟﺮ َّز ُاق ُذو اﻟْ ُﻘ َّﻮ ِة اﻟْ َﻤ ِﺘ ْ ُﲔ 58
ِا َّن ٰ ّ َ
ﷲ ٰ
تعالی تو خود ہی سب کا روزی رساں توانائی واال اور زور آور ہے۔
ﻓَ ِﺎ َّن ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا َذﻧ ُْﻮ ًاب ِّﻣﺜْ َﻞ َذﻧ ُْﻮ ِب َا ْﲱٰﳢِ ِ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـﺘَ ْﻌﺠِ ﻠُ ْﻮ ِن 59
پس جن لوگوں نے ظلم کيا ہے انہيں بھی ان کے ساتھيوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا )(١
لہذا وه مجھ سے جلدی طلب نہ کريں )(٢
٥٩۔ ١ذنوب کے معنی بھرے ڈول کے ہيں۔ کنويں سے ڈول ميں پانی نکال کر تقسيم کيا جاتا ہے
اس اعتبار سے يہاں ڈول کو حصے کے معنی ميں استعمال کيا گيا ہے۔ مطلب ہے کہ ظالموں کو
عذاب سے حصہ پہنچے گا ،جس طرح اس سے پہلے کفر وشرک کا ارتکاب کرنے والوں کو
ان کے عذاب کا حصہ مال تھا۔
٥٩۔٢ليکن يہ حصہ عذاب انہيں کب پہنچے گا ،يہ ﷲ کی مشيت پر موقوف ہے ،اس لئے طلب
عذاب ميں جلدی نہ کريں۔
ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ َّ ِ
ـذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻮ ِﻣﻬِ ُﻢ َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ۧ 60

پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعده ديئے جاتے ہيں۔

سورة الطور
)سورة الطور ۔ سوره نمبر  ٥٢۔ تعداد آيات (٤٩
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ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َو ُّ
اﻟﻄ ْﻮ ِر ۙ Ǻ

قسم ہے طور کی )(١
موسی عليہ السالم سے ﷲ ہم کالم ہوئے۔ اسے طور سينا
١۔ ١طور وه پہاڑ ہے جس پر حضرت
ٰ
بھی کہا جاتا ہے۔ ﷲ نے اس کے اس شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی۔
َو ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ َّﻣ ْﺴ ُﻄ ْﻮ ٍر ۙ Ą

اور لکھی ہوئی کتاب کی )(١
٢۔َ ١م ْسطُوْ ِر کے معنی ہيں مکتوب ،لکھی ہوئی چيز۔ اس کا مصداق مختلف بيان کئے گئے ہيں۔
قرآن مجيد ،لوح محفوظ ،تمام کتب منزلہ يا انسانی اعمال نامے جو فرشتے لکھتے ہيں۔
ِ ْﰲ َر ّ ٍق َّﻣﻨ ْﺸُ ْﻮ ٍر ۙ Ǽ

جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق ميں ہے۔ )(١
ق وه باريک چمﮍا جس پر لکھا جاتا تھا۔ منشور بمعنی
ور کے۔ َر ِ
٣۔١رق يہ متعلق ہے َم ْسطُ ِ
مبسوط پھيال يا کھال ہوا۔
َّواﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ اﻟْ َﻤ ْﻌ ُﻤ ْﻮ ِر Ćۙ
وه آباد گھر کی )(١۔
٤۔ ١يہ بيت معمور ،ساتويں آسمان پر وه عبادت خانہ ہے جس ميں فرشتے عبادت کرتے ہيں ،يہ
عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس ميں ستر ہزار فرشتے عبادت
کے لئے آتے ہيں جن کی پھر دوباره قيامت تک باری نہيں آتی۔ جيسا کہ احاديث معراج ميں بيان
کيا گيا۔ بعض بيت معمور سے خانہ کعبہ مراد ليتے ہيں۔ جو عبادت کے ليے آنے والے انسانوں
سے ہر وقت بھرا رہتا ہے معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہيں۔

اﻟﺴ ْﻘ ِﻒ اﻟْ َﻤ ْﺮﻓُ ْﻮعِ ۙ Ĉ
َو َّ
اور اونچی چھت کی )(١
٥۔ ١اس سے مراد آسمان ہے جو زمين کے لئے بمنزلہ چھت کے ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پر
اسے ' محفوظ چھت ' کہا ہے ،بعض نے اس سے عرش مراد ليا ہے جو تمام مخلوقات کے لئے
چھت ہے۔ ) َو َج َع ْلنَا ال ﱠس َما ۗ◌ َء َس ْقفًا ﱠمحْ فُوْ ظًا( 21۔ االنبياء(32:۔ بعض نے اس سے عرش مراد ليا
ہے جو تمام مخلوقات کے ليے چھت ہے۔

َواﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ اﻟْ َﻤ ْﺴ ُﺠ ْﻮ ِر ۙ Č
اور بھﮍکائے ہوئے سمندر کی )(١
٦۔ ١مسجور کے معنی ہيں بھﮍکے ہوئے۔ بعض کہتے ہيں ،اس سے وه پانی مراد ہے جو زير
عرش ہے جس سے قيامت والے دن بارش نازل ہوگی ،اس سے مرده جسم زنده ہوجائيں گے۔
بعض کہتے ہيں اس سے مراد سمندر ہيں ان ميں قيامت والے دن آگ بھﮍک اٹھے گی۔ جيسے
فرمايا واذا البحار سجرت اور جب سمندر بھﮍکا ديئے جائيں گے امام شوکانی نے اسی مفہوم کو
اولی قرار ديا ہے اور بعض نے مسجور کے معنی مملوء بھرے ہوئے کے ليے ہيں يعنی فی
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الحال سمندروں ميں آگ تو نہيں ہے البتہ وه پانی سے بھرے ہوئے ہيں امام طبری نے اس قول
کو اختيار کيا ہے اس کے اور بھی کئی معنی بيان کيے گئے ہيں۔)تفسير ابن کثير(
ِا َّن ﻋَ َﺬ َاب َرﺑ ّ َِﻚ ﻟَ َﻮا ِﻗ ٌﻊ ۙ Ċ

بيشک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے واال ہے۔
َّﻣﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ دَا ِﻓﻊ ٍ ۙ Ď

اسے کوئی روکنے واال نہيں۔ )(١
ٰ
٨۔ ١يہ مذکوره قسموں کا جواب ہے يعنی يہ تمام چيزيں جو ﷲ تعالی کی عظيم قدرت کی مظہر
ہيں اس بات کی دليل ہيں کہ ﷲ کا وه عذاب بھی يقينا واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعده
کيا ہے اسے کوئے ٹالنے پر قادر نہيں ہوگا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء َﻣ ْﻮ ًرا ۙ Ḍ

ﻳ َّ ْﻮ َم ﺗَ ُﻤ ْﻮ ُر َّ
جس دن آسمان تھرتھرانے لگے گا )(١
٩۔ ١مور کے معنی ہيں حرکت و اضطراب ،قيامت والے دن آسمان کے نظم ميں جو اختالل اور
ستارے و سياروں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا ،اس کو ان الفاظ سے
تعبير کيا گيا ہے ،اور يہ مذکوره عذاب کے لئے ظرف ہے۔ يعنی عذاب اس روز واقع ہوگا جب
آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ريت کے ذروں کی
طرح اڑ جائيں گے۔

َّوﺗ َ ِﺴ ْ ُﲑ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َﺳ ْ ًﲑا ۭ 10
اور پہاڑ چلنے پھرنے لگيں گے۔

ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ ۙ 11
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کی )پوری( خرابی ہے۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺧ َْﻮ ٍض ﻳَّﻠْ َﻌ ُﺒ ْﻮ َن ۘ 12

جو اپنی بيہوده گوئی ميں اچھل کود رہے ہيں )(١
١٢۔ ١يعنی اپنے کفر و باطل ميں مصروف اور حق کی تکذيب استہزاء ميں لگے ہوئے ہيں۔

ﻳ َ ْﻮ َم ﻳُﺪَ ﻋ ُّْﻮ َن ِا ٰﱃ انَ ِر َ َهجﲌَّ َ َدﻋًّﺎ ۭ 13
جس دن وه دھکے دے ) (١کر آتش جہنم کی طرف الئے جائيں گے۔
١٣۔ ١ال ﱠد ﱡع کے معنی ہيں نہايت سختی کے ساتھ دھکيلنا۔
ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟﻨَّ ُﺎر اﻟ َّ ِ ْﱵ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﲠِ َﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن 14
يہی وه آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتالتے تھے )(١۔
١٤۔ ١يہ جہنم پر مقرر فرشتے انہيں کہيں گے۔

ﴫ ْو َن ۚ 15
َاﻓَ ِﺴ ْﺤ ٌﺮ ٰﮬ َﺬا ٓ َا ْم َاﻧ ُ ْْﱲ َﻻ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
)اب بتاؤ( کيا يہ جادو ہے؟ ) (١يا تم ديکھتے نہيں )(٢
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١٥۔ ١جس طرح تم دنيا ميں پيغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے ،بتالؤ! کيا يہ بھی کوئی جادو
کا کرتب ہے؟
١٥۔٢يا جس طرح تم دنيا ميں حق کے ديکھنے سے اندھے تھے يہ عذاب بھی تمہيں نظر نہيں
آرہا ہے؟ يہ تقريع وتوبيخ کے ليے انہيں کہا جائے گا ورنہ ہرچيز ان کے مشاہدے ميں آچکی
ہوگی۔
ِا ْﺻﻠَ ْﻮﻫَﺎ ﻓَ ْﺎﺻ ِ ُﱪ ْوٓا َا ْو َﻻ ﺗ َْﺼ ِ ُﱪ ْوا ۚ َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ُ ْﲡ َﺰ ْو َن َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 16
جاؤ دوزخ ميں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لئے يکساں ہے۔ تمہيں فقط تمہارے
کئے کا بدل ديا جائے گا۔

ِا َّن اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّوﻧ َ ِﻌ ْ ٍﲓ ۙ 17
يقينا ً پرہيزگار لوگ جنتوں ميں اور نعمتوں ميں ہيں )(١
١٧۔ ١اہل کفر و اہل شقاوت کے بعد اہل ايمان و اہل سعادت کا تذکره کيا جا رہا ہے۔
ٰﻓ ِﻜﻬ ْ َِﲔ ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰا ٰﺗ ُ ْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ ۚ َو َو ٰﻗﯩﻬ ُْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬ َاب اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ 18
جو انہيں ان کے رب نے دے رکھی ہيں اس پر خوش خوش ہيں ) (١اور ان کے پروردگار نے
انہيں جہنم کے عذاب سے بچا ليا ہے۔
١٨۔ ١يعنی جنت کے گھر ،لباس ،کھانے ،سوارياں ،حسين جميل بيوياں )حورعين( اور ديگر
نعمتيں ،ان سب پر وه خوش ہونگے ،کيونکہ يہ نعمتيں دنيا کی نعمتوں سے بدرجہا بﮍھ کر ہوں
گی۔ اور ما ال عين رأت وال اذن سمعت وال خطر علی قلب بشر کا مصداق۔
ـــــــﺎ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۙ 19

ُ ُﳇ ْﻮا َو ْ َ
اﴍﺑُ ْﻮا َﻫ ِﻨ ْﻴ ۗ ًٔ ۢ
تم مزے سے کھاتے پيتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے )(١۔
ْ
ئ ۢ◌ا بِ َمآ اَ ْسلَ ْفتُ ْم فِي ْاالَي ِﱠام الخَ الِيَ ِة( 69۔
١٩۔ ١دوسرے مقام پر فرمايا ) ُكلُوْ ا َوا ْش َربُوْ ا ھَنِ ْي ۗ◌ ً
الحاقہ (24:اس سے معلوم ہوا کہ ﷲ کی رحمت حاصل کرنے کے لئے ايمان کے ساتھ اعمال
صالحہ بہت ضروری ہيں۔
ﴎ ٍر َّﻣ ْﺼ ُﻔ ْﻮﻓَ ٍﺔ ۚ َو َز َّو ْﺟﳯٰ ُ ْﻢ ِﲝ ُْﻮ ٍر ِﻋ ْ ٍﲔ 20
ُﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ﻋَ ٰﲇ ُ ُ
ِٕ
برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکيے لگائے ہوئے ) (١اور ہم نے ان کے نکاح بﮍی بﮍی
آنکھوں والی )حوروں( سے کرا ديئے ہيں۔
٢٠۔َ ١مصْ فُوفَ ِۃ ،ايک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ،گويا ايک صف ميں ہيں۔ بعض نے مفہوم
بيان کيا ہے ،کہ چہرے ايک دوسرے کے سامنے ہونگے۔ جيسے ميدان جنگ ميں فوجيں ايک
دوسرے کے سامنے ہوتی ہيں اس مفہوم کو قرآن ميں دوسری جگہ ان الفاظ ميں بيان کيا گيا ہے
"علی سرر متقابلين" ايک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے۔
ﳾ ٍء ۭ ُ ُّ
ﰻ ا ْﻣ ِﺮی ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴ َﺐ َر ِﻫ ْ ٌﲔ 21
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َواﺗ َّ َﺒ َﻌﳤْ ُ ْﻢ ُذ ّ ِرﻳَّـﳤُ ُ ْﻢ ِ ِابﻳْ َﻤ ٍﺎن َاﻟْ َﺤـ ْﻘﻨَﺎ ﲠِ ِ ْﻢ ُذ ّ ِرﻳَّﳤَ ُ ْﻢ َو َﻣﺎ ٓ َاﻟ َ ْﺘﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ َﲻ ِﻠﻬ ِْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َ ْ
اور جو لوگ ايمان الئے اور ان کی اوالد نے بھی ايمان ميں ان کی پيروی کی ہم ان کی اوالد کو
ان تک پہنچا ديں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کريں گے ) (١ہر شخص اپنے اپنے
اعمال کا گروی ہے )(٢
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تقوی اور عمل و کردار کی بنياد پر جنت کے ٰ
٢١۔ ١يعنی جن کے باپ اپنے اخالص و ٰ
اعلی
درجوں پر فائز ہوں گے ،ﷲ ٰ
تعالی ان کی ايماندار اوالد کے بھی درجے بلند کرکے ،ان کو ان
کے باپوں کے ساتھ مال دے گا يہ نہيں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کرکے ان کی
اوالد والے کمتر درجوں ميں انہيں لے آئے يعنی اہل ايمان پر دو گونہ احسان فرمائے گا۔ ايک تو
باپ بيٹوں کو آپس ميں مال دے گا تاکہ ان کی آنکھيں ٹھنڈی ہوں ،بشرطيکہ دونوں ايماندار ہوں
دوسرا يہ کہ کم درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ ورنہ دونوں کے
مالپ کا يہ طريقہ بھی ہوسکتا ہے کہ اے کالس والوں کو بی کالس دے دے ،يہ بات چونکہ اس
کے فضل واحسان سے فروتر ہوگی اس ليے وه ايسا نہيں کرے گا بلکہ بی کالس والوں کا اے
کالس عطا فرمائے گا۔ يہ تو ﷲ کا وه احسان ہے جو اوالد پر آبا کے عملوں کی برکت سے ہوگا
اور حديث ميں آتا ہے کہ اوالد کی دعا واستغفار سے آبا کے درجات ميں بھی اضافہ ہوتا ہے
ايک شخص کے جب جنت ميں درجے بلند ہوتے ہيں تو وه ﷲ سے اس کا سبب پوچھتا ہے ﷲ
ٰ
تعالی فرماتا ہے تيری اوالد کی تيرے ليے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے )مسند احمد( اس
کی تأييد اس حديث سے بھی ہوتی ہے جس ميں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے
عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تين چيزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ايک
صدقہ جاريہ دوسرا وه علم جس سے لوگ فيض ياب ہوتے رہيں اور تيسری نيک اوالد جو اس
کے ليے دعا کرتی ہو۔)صحيح مسلم(
٢١۔٢رھين بمعنی مرھون )گروی شده چيز( ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا۔ يہ عام ہے۔
مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جيسا اچھا يا برا عمل کرے گا۔ اس
کے مطابق اچھی يا بری جزاء پائے گا۔ يا اس سے مراد صرف کافر ہيں کہ وه اپنے اعمال ميں
س ۢ◌ بِ َما َك َسبَ ْ
ت َر ِھ ْينَةٌ" 74۔ المدثر (38:ہر
گرفتار ہوں گے ،جيسے دوسرے مقام پر فرمايا " ُكلﱡ نَ ْف ٍ
شخص اپنے اعمال ميں گرفتار ہوگا۔
َو َا ْﻣﺪَ دْﳖٰ ُ ْﻢ ِﺑ َﻔﺎ ِﻛﻬَ ٍﺔ َّوﻟ َ ْﺤ ٍﻢ ِّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﺸـﳤَ ُ ْﻮ َن 22
ہم نے ان کے لئے ميوے اور مرغوب گوشت کی ريل پيل کر ديں گے )(١
٢٢۔ِ ١ز ْدنَاہُ ْم ،يعنی خوب ديں گے
ﻳَﺘَﻨَ َﺎزﻋ ُْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ َ ْﰷ ًﺳﺎ َّﻻ ﻟَﻐ ٌْﻮ ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻻ اتَ ْ ِﺛ ْ ٌﲓ 23
)خوش طبعی کے ساتھ( ايک دوسرے سے جام )شراب( چھينا جھپٹی کريں گے ) (١جس شراب
کے سرور ميں تو بيہوده گوئی ہوگی نہ گناه )(٢
٢٣۔ ١يتنازعون يتعاطون ويتناولون ايک دوسرے سے ليں گے۔ يا پھر وه معنی ہيں جو فاضل
مترجم نے کيے ہيں ،کاس اس پيالے اور جام کو کہتے ہيں جو شراب يا کسی اور مشروب سے
بھرا ہوا ہو خالی برتن کو کاس نہيں کہتے۔
٢٣۔٢اس شراب ميں دنيا کی شراب کی تاثير نہيں ہوگی اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا اور نہ اتنا
مدہوش ہوگا۔
َوﻳ َ ُﻄ ْﻮ ُف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻏﻠْ َﻤ ٌﺎن ﻟَّﻬ ُْﻢ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ﻟُ ْﺆﻟُ ٌﺆ َّﻣ ْﻜﻨُ ْﻮ ٌن 24
اور ان کے ارد گرد ان کے نو عمر غالم پھر رہے ہونگے ،گويا موتی تھے جو ڈھکے رکھے
تھے )(١
٢٤۔ ١يعنی جنتيوں کی خدمت کے لئے انہيں نو عمر خادم بھی ديئے جائيں گے جو ان کی
خدمت کے لئے پھر رہے ہونگے اور حسن و جمال اور صفائی و رعنائی ميں وه ايسے ہونگے
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جيسے موتی ،جسے ڈھک کر رکھا گيا ہو ،تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پﮍ
ے۔
َو َا ْﻗ َﺒ َﻞ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻳَّﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن 25
اور آپس ميں ايک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کريں گے )(١
٢٥۔ ١ايک دوسرے سے دنيا کے حاالت پوچھيں گے کہ دنيا ميں وه کن حاالت ميں زندگی
گزارتے اور ايمان و عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻫ ِﻠﻨَﺎ ُﻣﺸْ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ 26
کہيں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درميان بہت ڈرا کرتے تھے )(١
٢٦۔ ١يعنی ﷲ کے عذاب سے۔ اس لئے اس عذاب سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے رہے ،اس
لئے کہ انسان کو جس چيز کا ڈر ہوتا ہے ،اس سے بچنے کے لئے وه تگ و دو کرتا ہے۔
اﻟﺴ ُﻤ ْﻮ ِم 27
ﻓَ َﻤ َّﻦ ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َو َو ٰﻗﯩﻨَﺎ ﻋَ َﺬ َاب َّ
پس ﷲ ٰ
تعالی نے ہم پر بﮍا احسان کيا اور ہميں تيز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا ليا )(١
٢٧۔َ ١س ُموم لو ،جھلس ڈالنے والی گرم ہوا کو کہتے ہيں ،جہنم کے ناموں ميں سے ايک نام بھی
ہے۔

ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻧ َﺪْ ﻋ ُْﻮ ُﻩ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ اﻟْ َ ُّﱪ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ ۧ 28
ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کيا کرتے تھے بيشک وه محسن اور مہربان ہے۔ )(١
٢٨۔ ١يعنی صرف اسی ايک کی عبادت کرتے تھے ،اس کے ساتھ کسی کو شريک نہيں
ٹھہراتے تھے ،يا يہ مطلب ہے کہ اس سے عذاب جہنم سے بچنے کے ليے دعا کرتے تھے۔

ﻓَ َﺬ ِّﻛ ْﺮ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺖ َرﺑ ّ َِﻚ ﺑ َِﲀ ِﻫ ٍﻦ َّو َﻻ َﻣ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٍن ۭ 29
تو آپ سمجھاتے رہيں کيونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہيں نہ ديوانہ )(١
٢٩۔ ١اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ وعظ و تبليغ اور نصيحت
کا کام کرتے رہيں اور يہ آپ کی بابت جو کچھ کہتے رہتے ہيں ،ان کی طرف کان نہ دھريں،
اس لئے کہ آپ ﷲ کے فضل سے کاہن ہيں نہ ديوانہ )جيسا کہ يہ کہتے ہيں( بلکہ آپ پر باقاعده
ہماری طرف سے وحی آتی ہے جو کہ کاہن پر نہيں آتی آپ جو کالم لوگوں کو سناتے ہيں وه
دانش و بصيرت کا آئينہ دار ہوتا ہے ايک ديوانے سے اس طرح گفتگو کيوں کر ممکن ہے۔
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﺷَ ﺎ ِﻋ ٌﺮ ﻧ َ ََّﱰﺑ َّ ُﺺ ِﺑ ٖﻪ َرﻳْ َﺐ اﻟْ َﻤ ُﻨ ْﻮ ِن 30
کيا کافر يوں کہتے ہيں کہ يہ شاعر ہے ہم اس پر زمانے کے حوادث )يعنی موت( کا انتظار کر
رہے ہيں )(١۔
٣٠۔ َ ١ريْب کے معنی ہيں حوادث ،موت کے ناموں سے ايک نام۔ مطلب ہے قريش مکہ اس
انتظار ميں ہيں کہ زمانے کے حوادث سے شايد اس )محمد صلی ﷲ عليہ وسلم( کو موت آجائے
اور ہميں چين نصيب ہو جائے ،جو اس کی دعوت توحيد نے ہم سے چھين ليا ہے۔
ُﻗ ْﻞ ﺗَ َﺮﺑ َّ ُﺼ ْﻮا ﻓَ ِﺎ ِ ّ ْﱏ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َ َﱰﺑ ّ ِِﺼ ْ َﲔ ۭ 31

کہہ ديجئے! تم منتظر رہو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں ميں ہوں )(١

Page 1201 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٣١۔ ١يعنی ديکھو! موت پہلے کسے آتی ہے؟ اور ہالکت کس کا مقدر ہے۔

َا ْم اتَ ْ ُﻣ ُﺮ ُ ْﱒ َا ْﺣ َﻼ ُﻣﻬ ُْﻢ ِﺑﮭ َٰﺬا ٓ َا ْم ُ ْﱒ ﻗَ ْﻮ ٌم َﻃﺎﻏُ ْﻮ َن ۚ 32
کيا ان کی عقليں انہيں يہی سکھاتی ہيں ) (١يا يہ لوگ ہی سرکش ہيں )(٢
٣٢۔ ١يعنی يہ تيرے بارے ميں جو اناپ شناپ جھوٹ اور غلط سلط باتيں کرتے رہتے ہيں ،کيا
ان کی عقليں ان کو يہی سجھاتی ہيں۔
٣٢۔ ٢نہيں بلکہ يہ سرکش اور گمراه لوگ ہيں ،اور يہی سرکشی اور گمراہی انہيں ان باتوں پر
بﮍھکاتی ہے۔

َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﺗَـ َﻘ َّﻮ َ ٗهل ۚ ﺑ َ ْﻞ َّﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۚ 33
کيا يہ کہتے ہيں اس نبی نے )قرآن( خود گھﮍ ليا ہے ،واقع يہ ہے کہ وه ايمان نہيں التے۔ )(١
٣٣۔ ١يعنی قرآن گھﮍنے کے الزام پر ان کو آماده کرنے واال بھی ان کا کفر ہی ہے۔
ﻓَﻠْ َﻴ ْﺎﺗ ُْﻮا ِ َﲝ ِﺪﻳْ ٍﺚ ِ ّﻣﺜ ِ ٖ ْٓهل ِا ْن َﰷﻧ ُْﻮا ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ ۭ 34

اچھا اگر يہ سچے ہيں تو بھال اس جيسی ايک )ہی( بات يہ )بھی( تو لے آئيں )(١
٣٤۔ ١يعنی اگر يہ اپنے دعوے ميں سچے ہيں کہ يہ قرآن محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( کا اپنا
گھﮍا ہوا ہے تو پھر يہ بھی اس جيسی کتاب بنا کر پيش کر ديں جو نظم ،اعجاز ،حسن بيان،
حقائق کے مسائل ميں اس کامقابلہ کر سکيں۔

ﳾ ٍء َا ْم ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِﻠ ُﻘ ْﻮ َن ۭ 35
َا ْم ُﺧ ِﻠ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْ ِﲑ َ ْ
کيا يہ بغير کسی )پيدا کرنے والے( کے خود بخود پيدا ہوگئے ہيں؟ ) (١يا خود پيدا کرنے والے
ہيں۔ )(٢
٣٥۔ ١يعنی اگر واقعی ايسا ہے تو پھر کسی کو يہ حق نہيں ہے کہ انہيں کسی بات کا حکم دے يا
کسی بات سے منع کرے۔ ليکن جب ايسا نہيں ہے بلکہ انہيں ايک پيدا کرنے والے نے پيدا کيا
ہے تو ظاہر ہے اس کا انہيں پيدا کرنے کا ايک خاص مقصد ہے ،وه انہيں پيدا کر کے يوں کس
طرح چھوڑ دے گا۔
٣٥۔ ٢يعنی يہ خود بھی اپنے خالق نہيں ہيں ،بلکہ يہ ﷲ کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہيں۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ۚ ﺑ َ ْﻞ َّﻻ ﻳُ ْﻮ ِﻗﻨُ ْﻮ َن 36ۭ
َا ْم َﺧﻠَ ُﻘﻮا َّ
کيا انہوں نے ہی آسمان اور زمين کو پيدا کيا ہے ،بلکہ يہ يقين نہ کرنے والے لوگ ہيں )(١
٣٦۔ ١بلکہ ﷲ کے وعدوں اور وعيدوں کے بارے ميں شک ميں مبتال ہيں۔

َا ْم ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ْﱒ ﺧ ََﺰاۗﯨ ُﻦ َرﺑ ّ َِﻚ َا ْم ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ َ ۜﺼ ْﻴ ِﻄ ُﺮ ْو َن ۭ 37
ِٕ
يا کيا ان کے پاس تيرے رب کے خزانے ہيں؟ ) (١يا )ان خزانوں کے( يہ دروغہ ہيں۔ )(٢
٣٧۔ ١کہ يہ جس کو چاہيں روزی ديں جس کو چاہيں نہ ديں يا جس کو چاہيں نبوت سے نوازيں۔
٣٧۔ ٢مصيطر يا مسيطر َس ْ
ط ًر سے ہے ،لکھنے واال ،جو محافظ و نگران ہو ،وه چونکہ ساری
تفيصالت لکھتا ہے ،اس لئے يہ محافظ اور نگران کے معنی ميں بھی استعمال ہوتا ہے۔ يعنی کيا
ﷲ کے خزانوں يا اس کی رحمتوں پر ان کا تسلط ہے کہ جس کو چاہيں ديں يا نہ ديں۔

َا ْم ﻟَﻬُ ْﻢ ُﺳ َّ ٌﲅ ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۚ ﻓَﻠْ َﻴ ْﺎ ِت ُﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ُﻌﻬ ُْﻢ ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ ۭ 38
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يا کيا ان کے پاس کوئی سيﮍھی ہے جس پر چﮍھ کر سنتے ہيں؟ )) (١اگر ايسا ہے( تو ان کا
سننے واال کوئی روشن دليل پيش کرے
ٰ
دعوی ہے کہ سيﮍھی کے ذريعے سے يہ بھی محمد صلی ﷲ عليہ وسلم
٣٨۔ ١يعنی کيا ان کا
کی طرح آسمانوں پر جاکر مالئکہ کی باتيں يا ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے ،وه سن آئے
ہيں۔

َا ْم َ ُهل اﻟْ َﺒﻨٰ ُﺖ َوﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ َﺒ ُﻨ ْﻮ َن ۭ 39
کيا ﷲ کے تو سب لﮍکياں ہيں اور تمہارے ہاں لﮍکے ہيں؟

َا ْم ﺗ َ ْﺴـَٔ ﻠُﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ًﺮا ﻓَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣﻐ َْﺮ ٍم ُّﻣﺜْ َﻘﻠُ ْﻮ َن ۭ 40
کيا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ يہ اس کے تاوان سے بو جھل ہو رہے ہيں )(١۔
٤٠۔ ١يعنی اس کی ادائيگی ان کے لئے مشکل ہو۔
َا ْم ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ُﱒ اﻟْ َﻐ ْﻴ ُﺐ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ْﻮ َن ۭ 41

کيا ان کے پاس علم غيب ہے جسے يہ لکھ ليتے ہيں؟ )(١
٤١۔ ١کہ ضرور ان سے پہلے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم مر جائيں گے اور ان کو موت اس کے
بعد آئيگی

َا ْم ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن َﻛ ْﻴﺪً ا ۭ ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ُ ُﱒ اﻟْ َﻤ ِﻜ ْﻴﺪُ ْو َن ۭ 42
کيا يہ لوگ کوئی فريب کرنا چاہتے ہيں؟ ) (١تو يقين کرليں کہ فريب خورده کافر ہی ہيں۔ )(٢
٤٢۔ ١يعنی ہمارے پيغمبر کے ساتھ ،جس سے اس کی ہالکت واقع ہو جائے۔
٤٢۔ ١يعنی کيد ومکر ان پر ہی الٹ پﮍے گا اور سارا نقصان انہيں کو ہوگا جيسے فرمايا وال
يحيق المکر السیء اال باھلہ چنانچہ بدر ميں يہ کافر مارے گئے اور بھی بہت سی جگہوں پر
ذلت ورسوائی سے دوچار ہوئے۔
اهلل ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
َا ْم ﻟَﻬ ُْﻢ ِا ٰ ٌهل ﻏَ ْ ُﲑ ٰ ّ ِ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن 43
اهلل َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
کيا ﷲ کے سوا کوئی معبود ہے؟ )ہرگز نہيں( ﷲ ٰ
تعالی ان کے شرک سے پاک ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﺳﺎ ِﻗ ًـﻄﺎ ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َ َ
ﲮﺎبٌ َّﻣ ْﺮ ُﻛ ْﻮ ٌم 44
َوا ِْن ﻳ َّ َﺮ ْوا ِﻛ ْﺴ ًﻔﺎ ِ ّﻣ َﻦ َّ
اگر يہ لوگ آسمان کے کسی ٹکﮍے کو گرتا ہوا ديکھ ليں تب بھی کہہ ديں کہ يہ تہ بتہ بادل ہے
)(١
٤٤۔ ١مطلب ہے کہ اپنے کفر و عناد سے پھر بھی باز نہ آئيں گے ،بلکہ ڈھٹائی کا مظاہره
کرتے ہوئے کہيں گے کہ يہ عذاب نہيں ،بلکہ ايک پر ايک بادل چﮍھا آرہا ہے ،جيسا کہ بعض
موقعوں پر ايسا ہوتا ہے۔

ﻓَ َﺬ ْر ُ ْﱒ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ٰﻠ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ َﻣﻬُ ُﻢ َّ ِاذل ْي ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻳُ ْﺼ َﻌ ُﻘ ْﻮ َن ۙ 45
تو انہيں چھوڑ دے يہاں تک کہ انہيں اس دن سے سابقہ پﮍے جس ميں يہ بےہوش کر ديئے
جائيں گے۔

ﴫ ْو َن ۭ 46
ﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َﻛ ْﻴﺪُ ُ ْﱒ ﺷَ ْﻴـًٔﺎ َّو َﻻ ُ ْﱒ ﻳُ ْﻨ َ ُ
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جس دن انہيں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وه مدد کئے جائيں گے۔
َوا َِّن ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻇﻠَ ُﻤ ْﻮا ﻋَ َﺬ ًااب د ُْو َن ٰذ ِ َكل َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اَ ْﻛ َ َﱶ ُ ْﱒ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 47
بيشک ظالموں کے لئے اس کے عالوه اور عذاب بھی ہيں ) (١ليکن ان لوگوں ميں سے اکثر
بےعلم ہيں )(٢
ْ
ْ
ٰ
ْ
ﱠ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ب
ب االدنى دوْ نَ ال َعذا ِ
)ولن ِذيْـقنھُ ْم ﱢمنَ ال َعذا ِ
) (١يعنی دنيا ميں ،جيسے دوسرے مقام پر فرمايا َ
ْاالَ ْكبَ ِر لَ َعلﱠھُ ْم يَرْ ِجعُوْ نَ ( 32۔ السجده(21:
٤٧۔ ٢اس بات سے کہ دنيا کے يہ عذاب اور مصائب ،اس لئے ہيں تاکہ انسان ﷲ کی طرف
رجوع کريں يہ نکتہ چونکہ نہيں سمجھتے اس لئے گناہوں سے تائب نہيں ہوتے بلکہ بعض دفعہ
پہلے سے بھی زياده گناه کرنے لگ جاتے ہيں۔ جس طرح ايک حديث ميں فرمايا کہ ' منافق جب
بيمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اسکی مثال اونٹ کی سی ہے۔ وه نہيں جانتا کہ اسے کيوں
رسيوں سے باندھا گيا۔ اور کيوں کھال چھوڑ ديا گيا؟ )ابوداؤد کتاب الجنائز نمبر(٣٠٨٩

ِــﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ّ َِﻚ ِﺣ ْ َﲔ ﺗَـ ُﻘ ْﻮ ُم ۙ 48
َو ْاﺻ ِ ْﱪ ِﻟ ُﺤ ْ ِﲂ َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ ِﺎﻧ ََّﻚ ِ َاب ْﻋ ُﻴ ِﻨﻨَﺎ َو َﺳﺒّ ْ
تو اپنے رب کے حکم کے انتظار ميں صبر سے کام لے ،بيشک تو ہماری آنکھوں کے سامنے
ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے ) (١اپنے رب کی پاکی اور حمد بيان کر۔
٤٨۔ ١اس کھﮍے ہونے سے کونسا کھﮍا ہونا مراد ہے؟ بعض کہتے ہيں جب نماز کے لئے
ٰ
ک پﮍھی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ
ک اللّھُ ﱠم َو بِ َح ْم ِد َ
کھﮍے ہوں جيسے آغاز نماز ميں ُسب َْحانَ َ
جب کسی مجلس ميں کھﮍے ہوں جيسے حديث ميں آتا ہے جو شخص کسی مجلس سے اٹھتے
وقت يہ دعا پﮍھ لے تو يہ اسکی مجلس کے گناہوں کا کفاره ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک
اشھد ان ال الہ انت أستغفرک واتوب اليک ۔

َو ِﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ﻓَ َﺴـ ِ ّﺒ ْﺤ ُﻪ َوِاد َْاب َر اﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ِم ۧ 49
اور رات کو بھی اس کی تسبيح پﮍھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی )(١
٤٩۔ ١اس سے مراد قيام الليل۔ يعنی نماز تہجد ،جو عمر بھر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا معمول
رہا۔

سورة النجم
)سورة النجم ۔ سوره نمبر  ٥٣۔ تعداد آيات (٦٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ تعا ٰلی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
يہ پہلی سورت ہے جسے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے کفار کے مجمع عام ميں تالوت کيا،
تالوت کے بعد آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پيچھے جتنے لوگ
تھے ،سب نے سجده کيا ،ماسوائے اميہ بن خلف کے ،اس نے اپنی مٹھی ميں مٹی لے کر اس پر
سجده کيا۔ چنانچہ يہ کفر کی حالت ميں ہی مارا گيا )صحيح بخاری ،تفسير سوره نجم( بعض
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طريق ميں اس شخص کا نام عتبہ بن ربيعہ بتاليا گيا ہے )تفسير ابن کثير( وﷲ اعلم ۔ حضرت
زيد بن ثابت رضی ﷲ عنہ کہتے ہيں کہ ميں نے اس سورت کی تالوت آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
کے سامنے کی ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس ميں سجده نہيں کيا )صحيح بخاری ،باب مذکور(
اس کا مطلب يہ ہوا کہ سجده کرنا مستحب ہے ،فرض نہيں۔ اگر کبھی چھوڑ بھی ديا جائے تو
جائز ہے ۔
َواﻟﻨَّ ْﺠ ِﻢ ِا َذا ﻫ َٰﻮى ۙ Ǻ

قسم ہے ستارے کی جب وه گرے )(١
١۔ ١بعض مفسرين نے ستارے سے ثريا ستاره اور بعض نے زہره ستاره مراد ليا ہے ،يعنی جب
رات کے اختتام پر فجر کے وقت وه گرتا ہے ،يا شياطين کو مارنے کے لئے گرتا ہے يا بقول
بعض قيامت والے دن گريں گے۔

َﻣﺎ ﺿَ َّﻞ َﺻﺎ ِﺣ ُﺒ ُ ْﲂ َو َﻣﺎ ﻏَ ٰﻮى ۚ Ą
کہ تمہارے ساتھی نے نہ راه گم کی ہے اور نہ ٹيﮍھی راه پر ہے )(١
احبِ ُک ْم )تمہارا ساتھی( کہہ کر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت کو
٢۔ ١يہ جواب قسم ہے۔ َ
ص ِ
واضح تر کيا گيا ہے کہ نبوت سے پہلے چاليس سال اس نے تمہارے ساتھ اور تمہارے درميان
گزارے ہيں ،اس کے شب و روز کے تمام معموالت تمہارے سامنے ہيں ،اس کا اخالق و کردار
تمہارا جانا پہچانا ہے۔ راست بازی اور امانت داری کے سوا تم نے اس کے کردار ميں کبھی
کچھ اور بھی ديکھا؟ اب چاليس سال کے بعد جو وه نبوت کا دعوی کر رہا ہے تو ذرا سوچو ،وه
کس طرح جھوٹ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ واقعہ يہ کہ وه نہ گمراه ہوا ہے نہ بہکا ہے۔ ضاللت ،راه
حق سے وه انحراف ہے جو جہالت اور العلمی سے ہو اور غوابت ،وه کجی ہے جو جانتے
بوجھتے حق کو چھوڑ کر اختيار کی جائے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے دونوں قسم کی گمراہيوں سے اپنے
پيغمبر کی تنزيہ بيان فرمائی۔

َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻖ َﻋ ِﻦ اﻟْﻬ َٰﻮى ۭ Ǽ
اور نہ وه اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہيں۔
يح ﻳ ُّ ْﻮ ٰىح ۙ Ć

ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ َو ْ ٌ
وه تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔

ﻋَﻠ َّ َﻤ ٗﻪ ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ُﻘ ٰﻮى ۙ Ĉ
اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھايا۔

ُذ ْو ِﻣ َّﺮ ٍة ۭ ﻓَﺎ ْﺳـ َﺘ ٰﻮى ۙ Č
جو زور آور ہے پھر وه سيدھا کھﮍا ہوگيا۔

َوﻫ َُﻮ ِاب ْ ُﻻﻓُ ِﻖ ْ َاﻻ ْﻋ ٰﲆ ۭ Ċ
اور وه بلند آسمان کے کناروں پر تھا۔
ُ َّﰒ دَانَ ﻓَﺘَﺪَ ٰ ّﱃ Ďۙ

Page 1205 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

پھر نزديک ہوا اور اتر آيا۔
ﺎب ﻗَ ْﻮ َﺳ ْ ِﲔ َا ْو َاد ْٰﱏ ۚ Ḍ

ﻓَ َﲀ َن ﻗَ َ
پس وه دو کمانوں کے بقدر فاصلہ پر ره گيا بلکہ اس سے بھی کم۔

ﻓَ َﺎ ْو ٰ ٓىح ِا ٰﱃ َﻋ ْﺒ ِﺪﻩٖ َﻣﺎ ٓ َا ْو ٰىح ۭ 10
پس اس نے ﷲ کے بندے کو وحی پہنچائی۔
َﻣﺎ َﻛ َﺬ َب اﻟْ ُﻔ َﺆا ُد َﻣﺎ َرٰاى  11
دل نے جھوٹ نہيں کہا )پيغمبر نے( ديکھا )(١
١١۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے جبرائيل عليہ السالم کو اصل شکل ميں ديکھا کہ ان کے
چھ سو پر ہيں۔ ايک پر مشرق و مغرب کے درميان فاصلے جتنا تھا ،اس کو آپ کے دل نے
جھٹاليا نہيں ،بلکہ ﷲ کی اس عظيم قدرت کو تسليم کيا۔
َاﻓَ ُﺘ ٰﻤ ُﺮ ْوﻧ َ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳَ ٰﺮى 12
کيا تم جھگﮍا کرتے ہو اس پر جو )پيغمبر( ديکھتے ہيں۔
َوﻟَﻘَﺪْ َرٰا ُﻩ ﻧَ ْﺰ َ ًةل ُاﺧ ْٰﺮى 13ۙ
اسے تو ايک مرتبہ اور بھی ديکھا تھا۔
ِﻋ ْﻨﺪَ ِﺳﺪْ َر ِة اﻟْ ُﻤ ْﻨﳤَ ٰـﻰ 14
المنتہی کے پاس )(١۔
سدرة
ٰ
١٤۔ ١يہ ليلۃ المعراج کو جب اصل شکل ميں جبرائيل عليہ السالم کو ديکھا ،اس کا بيان ہے۔ يہ
سدرة
المنتہی ،ايک بيری کا درخت ہے جو چھٹے يا ساتويں آسمان پر ہے اور يہ آخری حد ہے،
ٰ
اس کے اوپر کوئی فرشتہ نہيں جاسکتا۔ فرشتے ﷲ کے احکام بھی يہيں سے وصول کرتے ہيں

ِﻋ ْﻨﺪَ ﻫَﺎ َﺟﻨ َّ ُﺔ اﻟْ َﻤ ْﺎ ٰوى ۭ 15
ٰ
الماوی ہے )(١
اسی کے پاس جنتہ
ٰ
ٰ
١٥۔ ١اسے جنت الماوی ،اس لئے کہتے ہيں کہ حضرت آدم عليہ السالم کا ماوی و مسکن يہی
تھا ،بعض کہتے ہيں کہ روحيں يہاں آکر جمع ہوتی ہيں )فتح القدير(

اﻟﺴﺪْ َر َة َﻣﺎ ﻳَﻐ ْٰﴙ ۙ 16
ِا ْذ ﻳَﻐ َْﴙ ِ ّ
جب کہ سدره کو چھپائے ليتی تھی وه چيز جو اس پر چھا رہی تھی )(١
المنتہی کی اس کيفيت کا بيان ہے جب شب معراج ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
١٦۔ ١سدرة
ٰ
اس کا مشاہده کيا ،سونے کے پروانے اس کے گرد منڈال رہے تھے ،فرشتوں کا عکس اس پر پﮍ
رہا تھا ،اور رب کی تجليات کا مظہر بھی وہی تھا )ابن کثير( اس مقام پر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کو تين چيزوں سے نوازا گيا ،پانچ وقت کی نمازيں ،سوره بقره کی آخری آيات اور اس مسلمان
کی مغفرت کا وعده جو شرک کی آلودگيوں سے پاک ہوگا۔
ﴫ َو َﻣﺎ َﻃﻐٰﻰ 17
َﻣﺎ َزا َغ اﻟْ َﺒ َ ُ
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نہ تو نگاه بہکی نہ حد سے بﮍھی )(١
١٧۔ ١يعنی نبی کی نگاہيں دائيں بائيں ہوئيں اور نہ حد سے بلند اور متجاوز ہوئيں جو آپ کے
لئے مقرر کر دی گئی تھی۔ )ايسر التفاسير(
ﻟَﻘَﺪْ َرٰاى ِﻣ ْﻦ ٰاﻳٰ ِﺖ َ ِرﺑ ّ ِﻪ ْاﻟ ُﻜ ْﱪٰى 18
يقينا ً اس نے اپنے رب کی بﮍی بﮍی نشانيوں ميں سے بعض نشانياں ديکھ ليں )(١
المنتہی کا ديکھنا اور ديگر مظاہر قدرت کا مشاہده
١٨۔ ١جن ميں جبرائيل عليہ السالم اور سدرة
ٰ
ہے جس کی کچھ تفصيل احاديث معراج ميں بيان کی گئی ہے۔

َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ُﱲ اﻟ ٰﻠ ّ َﺖ َواﻟْ ُﻌ ٰ ّﺰى ۙ 19
ٰ
عزی کو ديکھا۔
کيا تم نے الت اور
َو َﻣﻨٰﻮ َة اﻟﺜ َّﺎ ِﻟﺜَ َﺔ ْ ُاﻻﺧ ْٰﺮى 20
اور منات تيسرے پچھلے کو )(١
٢٠۔ ١يہ مشرکين کی توبيخ کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ﷲ کی يہ تو شان ہے جو مذکور ہوئی کہ
جبرائيل عليہ السالم جيسے عظيم فرشتوں کا وه خالق ہے ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم جيسے
اس کے رسول ہيں ،جنہيں اس نے آسمان پر بال کر بﮍی بﮍی نشانيوں کا مشاہده بھی کرايا اور
وحی بھی ان پر نازل فرماتا ہے۔ کيا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ،ان کے اندر بھی يہ يا
اس قسم کی خوبياں ہيں؟ اس ضمن ميں عرب کے تين مشہور بتوں کے نام بطور مثال ليے ۔
الت ،بعض کے نزديک يہ لفظ ﷲ سے ماخوذ ہے ،بعض کے نزديک الت يليت سے ہے ،جس
کے معنی موڑنے کے ہيں ،پجاری اپنی گردنيں اس کی طرف موڑتے اور اس کا طواف کرتے
تھے۔ اس ليے يہ نام پﮍگيا۔ بعض کہتے ہيں ،کہ الت ميں تا مشدد ہے لت يلت سے اسم فاعل
)ستو گھولنے واال( يہ ايک نيک آدمی تھا ،حاجيوں کو ستو گھول کر پاليا کرتا تھا ،جب يہ مر
گيا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاه بناليا ،پھر اس کے مجسمے اور بت بن گئے۔ يہ
طائف ميں بنو ثقيف کا سب سے بﮍا بت تھا۔ عزی کہتے ہيں يہ ﷲ کے صفاتی نام عزيز سے
ماخوذ ہے ،اور يہ أعز کی تانيث ہے بمعنی عزيزت بعض کہتے ہيں کہ يہ غطفان ميں ايک
درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی ،بعض کہتے ہيں کہ شيطاننی )بھوتنی( تھی جو بعض
درختوں ميں ظاہر ہوتی تھی۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ سنگ ابيض تھا جس کو پوجتے تھے۔ يہ
قريش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ منوت ،منی يمنی سے ہے جس کے معنی صب )بہانے(
کے ہيں۔ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لئے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے
اور انکا خون بہاتے تھے۔ يہ مکہ اور مدينہ کے درميان ايک بت تھا )فتح القدير( يہ قديد کے
بالمقابل مشلل جگہ ميں تھا ،بنوخزاعہ کا يہ خاص بت تھا۔ زمانہ جاہليت ميں اوس اور خزرج
يہيں سے احرام باندھتے تھے اور اس بت کا طواف بھی کرتے تھے۔)ايسر التفاسير وابن کثير(
ان کے عالوه مختلف اطراف ميں اور بھی بہت سے بت اور بت خانے پھيلے ہوئے تھے۔ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اور ديگر مواقع پر ان بتوں اور ديگر تمام بتوں کا
خاتمہ فرما ديا ان پر جو قبے اور عمارتيں بنی ہوئی تھيں ،وه مسمار کروا ديں ،ان درختوں کو
کٹوا ديا ،جن کی تعظيم کی جاتی تھی اور وه تمام آثار و مظاہر مٹا ڈالے گئے جو بت پرستی کی
يادگار تھے ،اس کام کے ليے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت خالد ،حضرت علی ،حضرت
عمرو بن عاص اور حضرت جرير بن عبد ﷲ البجلی وغيرہم رضوان ﷲ عليہم اجمعين کو ،جہاں
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جہاں يہ بت تھے ،بھيجا اور انہوں نے جاکر ان سب کو ڈھا کر سرزمين عرب سے شرک کا نام
مٹا ديا۔)ابن کثير(
َاﻟَ ُ ُﲂ َّاذل َﻛ ُﺮ َو َ ُهل ْ ُاﻻﻧ ْٰﱺ 21
کيا تمہارے لئے لﮍکے اور ﷲ کے لئے لﮍکياں ہيں )(١
٢١۔ ١مشرکين مکہ فرشتوں کو ﷲ کی بيٹياں قرار ديتے تھے ،يہ اس کی ترديد ہے ،جيسا کہ
متعدد جگہ يہ مضمون گزر چکا ہے۔
ِﺗ ْ َ
كل ِا ًذا ِﻗ ْﺴ َﻤ ٌﺔ ِﺿ ْﲒٰى 22
يہ تو اب بﮍی بے انصافی کی تقسيم ہے۔ )(١
ضي ٰ
ْزی ،حق و صواب سے ہٹی ہوئی۔
٢٢۔ِ ١
اهلل ﲠِ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُﺳﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ۭ ِا ْن ﻳَّﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َّ
اﻟﻈ َّﻦ َو َﻣﺎ ﲥَ ْ َﻮى ْ َاﻻﻧْ ُﻔ ُﺲ ۚ َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ُﻢ اﻟْﻬُﺪٰ ى ۭ 23

ﱓ ِا َّﻻ ٓ َا ْ َﲰﺎۗ ٌء َ َّﲰ ْﻴ ُﺘ ُﻤ ْﻮ َﻫﺎ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ َو ٰا َابۗ ُؤ ُ ْﰼ َّﻣﺎ ٓ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ِا ْن ِ َ
دراصل يہ صرف نام ہيں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لئے رکھ لئے ہيں ﷲ
نے ان کی کوئی دليل نہيں اتاری۔ يہ لوگ صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے
پيچھے پﮍے ہوئے ہيں اور يقينا ً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدايت آچکی ہے۔
َا ْم ِﻟ ْ ِﻼﻧ ْ َﺴ ِﺎن َﻣﺎ ﺗَ َﻤ ٰ ّـﲎ 24ڮ
کيا ہر شخص جو آرزو کرے اسے ميسر ہے؟ )(١
٢٤۔ ١يعنی يہ جو چاہتے ہيں کہ ان کے يہ معبود انہيں فائده پہنچائيں اور ان کی سفارش کريں يہ
ممکن ہی نہيں۔

ﻓَ ِﻠ ٰ ّ ِهل ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة َو ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ۧ 25
ﷲ ہی کے ساتھ ہے يہ جہان اور وه جہان )(١
٢٥۔ ١يعنی وہی ہوگا ،جو وه چاہے گا ،کيونکہ تمام اختيارات اسی کے پاس ہيں۔
َو َ ْﰼ ِّﻣ ْﻦ َّﻣ َ ٍ
اهلل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎ ۗ ُء َوﻳَ ْﺮ ٰﴇ 26
ْـﲏ ﺷَ َﻔﺎ َﻋﳤُ ُ ْﻢ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َا ْن َّ ْاي َذ َن ٰ ّ ُ
كل ِﰲ َّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َﻻ ﺗُﻐ ِ ْ
اور بہت سے فرشتے آسمانوں ميں ہيں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہيں دے سکتی مگر يہ اور
بات ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لئے چاہے اجازت دے دے )(١
٢٦۔ ١يعنی فرشتے ،جو ﷲ کے مقرب ترين مخلوق ہے ان کو بھی شفاعت کا حق صرف انہی
لوگوں کے لئے ملے گا جن کے لئے ﷲ پسند کرے گا ،جب يہ بات ہے تو پھر يہ پتھر کی
مورتياں کس طرح کسی کی سفارش کر سکيں گی؟ جن سے تم آس لگائے بيٹھے ہو ،نيز ﷲ
ٰ
تعالی مشرکوں کے حق ميں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا ،جب کہ شرک اس
کے نزديک ناقابل معافی ہے؟
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ْ ٰﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻟَﻴ َُﺴ ُّﻤ ْﻮ َن اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ َﺔ ﺗ َ ْﺴ ِﻤ َﻴ َﺔ ْ ُاﻻﻧ ْٰﱺ 27
ِٕ
بيشک لوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے وه فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہيں
اﻟﻈ َّﻦ ۚ َوا َِّن َّ
َو َﻣﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ِﺑ ٖﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْ ٍﲅ ۭ ِا ْن ﻳَّﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِا َّﻻ َّ
اﻟﻈ َّﻦ َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ 28ۚ
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حاالنکہ انہيں اس کا علم نہيں وه صرف اپنے گمان کے پيچھے پﮍے ہوئے ہيں اور بيشک وہم
)گمان( حق کے مقابلے ميں کچھ کام نہيں ديتا۔

ﻓَ َﺎ ْﻋ ِﺮ ْض َﻋ ْﻦ َّﻣ ْﻦ ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ڏ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮانَ َوﻟَ ْﻢ ﻳُ ِﺮ ْد ِا َّﻻ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۭ 29
تو آپ اس سے منہ موڑ ليں جو ہماری ياد سے منہ موڑے اور جن کا اراده بجز زندگانی دنيا
کے اور کچھ نہيں۔
ٰذ ِ َكل َﻣ ْﺒﻠَ ُﻐﻬ ُْﻢ ِّﻣ َﻦ اﻟْ ِﻌ ْ ِﲅ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ ﺿَ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۙ َوﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ِﻦ ا ْﻫ َﺘﺪٰ ى 30
يہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راه سے بھٹک گيا
ہے اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راه يافتہ ہے۔

اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۙ ِﻟ َﻴ ْﺠ ِﺰ َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا َﺳﺎۗ ُء ْوا ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا َو َ ْﳚ ِﺰ َي َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﺣ َﺴـ ُﻨ ْﻮا ِابﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۚ 31
َو ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
اور ﷲ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے تاکہ ﷲ ٰ
تعالی برے عمل
کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نيک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنايت فرمائے
)(١
٣١۔ ١يعنی ہدايت اور گمراہی اسی کے ہاتھ ميں ہے ،وه جس کو چاہتا ہے ہدايت سے نوازتا ہے
اور جسے چاہتا ہے ،گمراہی کے گﮍھے ميں ڈال ديتا ہے ،تاکہ نيکوکار اس کی نيکيوں کا صلہ
اور بدکار کو اس کی برائيوں کا بدلہ دے۔
َا َّ ِذلﻳْ َﻦ َ ْﳚ َﺘ ِﻨ ُﺒ ْﻮ َن َﻛ ٰﺒ ۗ َ ْ ِاﻻ ْ ِﰒ َواﻟْﻔ ََﻮا ِﺣ َﺶ ِا َّﻻ اﻟﻠ َّ َﻤ َﻢ ۭ ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ َو ِاﺳ ُﻊ اﻟْ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِة ۭ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ﺑ ُ ِْﲂ ِا ْذ َاﻧْﺸَ ﺎَ ُ ْﰼ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض َوِا ْذ َاﻧ ُ ْْﱲ َاﺟِ ﻨ َّ ٌﺔ ِ ْﰲ ﺑُ ُﻄ ْﻮ ِن ُا َّﻣﻬٰ ِﺘ ُ ْﲂ ۚ ﻓَ َﻼ ﺗُ َﺰﻛُّ ْﻮٓا

َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ ۭ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِٕ ِﺑ َﻤ ِﻦ اﺗ َّ ٰﻘﻰ ۧ 32
اور ان لوگوں کو جو بﮍے گناہوں سے بچتے ہيں اور بےحيائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے
گناه کے ) (١بيشک تيرا رب بہت کشاده مغفرت واال ہے ،وه تمہيں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس
نے تمہيں زمين سے پيدا کيا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پيٹ ميں بچے تھے ) (٢پس تم اپنی
پاکيزگی آپ بيان نہ کرو۔ وہی پرہيزگاروں کو خوب جانتا ہے
٣٢۔ ١کبائر ،کبيرت کی جمع ہے۔ کبيره گناه کی تعريف ميں اختالف ہے ۔ زياده اہل علم کے
نزديک ہر وه گناه کبره ہے جس پر جہنم کی وعيد ہے ،يا جس کے مرتکب کی سخت مذمت
قرآن و حديث ميں مذکور ہے اور اہل علم يہ بھی کہتے ہيں کہ چھوٹے گناه پر اصرار و دوام
بھی اسی کبيره گناه بناديتا ہے۔ عالوه ازيں اس کے معنی اور ماہيت کی تحقيق ميں اختالف کی
طرح ،اس کی تعداد ميں بھی اختالف ہے ،بعض علماء نے انہيں کتابوں ميں جمع بھی کيا ہے۔
جيسے کتاب الکبائر للذہبی اور الزواجر وغيره ۔ فواحش ،فاحشت کی جمع ہے ،بےحيائی کے
مظاہر چونکہ بہت عام ہوگئے ہيں ،اس ليے بےحيائی کو ،تہذيب ،سمجھ ليا گيا ،حتی کہ اب
مسلمانوں نے بہی اس ،تہذيب بےحيائی ،کو اپنا ليا ہے ۔ چنانچہ گھروں ميں ٹی وی ،وی سی آر
وغيره عام ہيں ،عورتوں نے نہ صرف پردے کو خيرباد کہہ ديا ،بلکہ بن سنور کر اور حسن
وجمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وطيره بناليا ہے۔ مخلوط تعليم،
مخلوط ادارے ،مخلوط مجلسيں اور ديگر بہت سے موقعوں پر مرد و زن کا بےباکانہ اختالط
اور بےمحابا گفتگو روز افزوں ہے ،دراں حاليکہ يہ سب ،فواحش ،ميں داخل ہيں ،جن کی بابت
يہاں بتاليا جارہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے ،وه کبائر فواحش سے اجتناب کرنے
والے ہوں گے نہ کہ ان ميں مبتال۔
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) (٢اس کا مطلب يہ ہے کہ کسی بﮍے گناه کے آغاز کا ارتکاب ،ليکن بﮍے گناه سے پر ہيز
کرنا يا کسی گناه کا ايک دو مرتبہ کرنا پھر ہميشہ کے لئے اسے چھوڑ دينا ،يا کسی گناه کا
محض دل ميں خيال کرنا ليکن عمالً اس کے قريب نہ جانا ،يہ سارے صغيره گناه ہوں گے ،جو
ﷲ ٰ
تعالی کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرمادے گا۔
) (٣جنين کی جمع ہے جو پيٹ کے بچے کو کہاجاتا ہے ،اس ليے کہ يہ لوگوں کی نظروں سے
مستور ہوتا ہے۔
) (٣يعنی اس سے جب تمہاری کوئی کيفيت اور حرکت مخفی نہيں ،حتی کہ جب تم ماں کے پيٹ
ميں تھے ،جہاں تمہيں کوئی ديکھنے پر قادر نہيں تھا ،وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے واقف
تھا ،تو بھر اپنی پاکيزگی بيان کرنے کی اور اپنے منہ مياں مٹھو بننے کی کيا ضرورت ہے؟
مطلب يہ ہے کہ ايسا نہ کرو۔ تاکہ رياکاری سے تم بچو۔
َاﻓَ َﺮ َءﻳْ َﺖ َّ ِاذل ْي ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ 33
کيا آپ نے اسے ديکھا جس نے منہ موڑ ليا۔
َو َاﻋ ْٰﻄﻰ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّواَ ْﻛﺪٰ ى 34
اور بہت کم ديا اور ہاتھ روک ليا )(١
٣٤۔ ١يعنی تھوڑا سا ديکر ہاتھ روک ليا۔ يا تھوڑی سی اطاعت کی اور پيچھ ہٹ گيا ،يعنی کوئی
کام شروع کرے ليکن اسے پايہ تکميل تک نہ پہنچائے۔
َا ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻋ ْ ُﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﻓَﻬ َُﻮ ﻳَ ٰﺮى 35
کيا اسے علم غيب ہے کہ وه )سب کچھ( ديکھ رہا ہے )(١
٣٥۔ ١يعنی کيا وه ديکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبيل ﷲ خرچ کيا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا؟
نہيں ،غيب کا يہ علم اس کے پاس نہيں ہے بلکہ وه خرچ کرنے سے گريز محض بخل ،دنيا کی
محبت اور آخرت پر عدم يقين کی وجہ سے کر رہا ہے اور اطاعت ٰالہی سے انحراف کی
وجوہات بھی يہی ہيں۔

َا ْم ﻟَ ْﻢ ﻳُﻨَﺒَّ ْﺎ ِﺑ َﻤﺎ ِ ْﰲ ُﲱ ُِﻒ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ۙ 36
موسی )عليہ السالم( کے۔
کيا اسے اس چيز کی خبر نہيں دی گئی جو
ٰ

َوِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َّ ِاذل ْي َو ّ ٰ ٓﰲ ۙ 37
اور وفادار ابراہيم )عليہ السالم( کی آسمانی کتابوں ميں تھا۔

َا َّﻻ ﺗَ ِﺰ ُر َو ِاز َر ٌة ّ ِو ْز َر ُاﺧ ْٰﺮى ۙ 38
کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

َو َا ْن ﻟَّﻴ َْﺲ ِﻟ ْ ِﻼﻧ ْ َﺴ ِﺎن ِا َّﻻ َﻣﺎ َﺳ ٰﻌﻰ ۙ 39
اور يہ کہ ہر انسان کے لئے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی )(١۔
٣٩۔ ١يعنی جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناه کا ذمے دار نہيں ہوگا ،اسی طرح اسے
آخرت ميں اجر بھی انہی چيزوں کا ملے گا ،جن ميں اس کی اپنی محنت ہوگی۔
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َو َا َّن َﺳ ْﻌ َﻴ ٗﻪ َﺳ ْﻮ َف ﻳُ ٰﺮى ۠ 40
اور يہ بيشک اس کی کوشش عنقريب ديکھی جائے گی۔ )(١
٤٠۔ ١يعنی دنيا ميں اس نے اچھا يا برا جو بھی کيا ،چھپ کر کيا يا اعالنيہ کيا ،قيامت والے دن
سامنے آجائے گا اور اس پر اسے پوری جزا دی جائے گی۔

ُ َّﰒ ُ ْﳚ ٰ ﯨﺰ ُﻪ اﻟْ َﺠ َﺰا ۗ َء ْ َاﻻ ْو ٰﰱ ۙ 41
پھر اسے پورا پورا بدلہ ديا جائے گا۔

َو َا َّن ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ ُﻤ ْﻨﳤَ ٰـﻰ ۙ 42
اور يہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے پہنچنا ہے۔

َو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َا ْﲵ ََﻚ َو َا ْﺑ ٰﲃ ۙ 43
اور يہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رالتا ہے۔
ﺎت َو َا ْﺣ َﻴﺎ ۙ 44

َو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َا َﻣ َ
اور يہ کہ وہی مارتا ہے اور جالتا ہے۔
َو َاﻧ َّ ٗﻪ َﺧﻠَ َﻖ َّاﻟﺰ ْو َﺟ ْ ِﲔ َّاذل َﻛ َﺮ َو ْ ُاﻻﻧ ْٰﱺ 45ۙ
اور اسی نے جوڑا يعنی نر ماده پيدا کيا۔

ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ ِا َذا ﺗُ ْﻤ ٰﲎ ۠ 46
نطفہ سے جب وه ٹپکايا جاتا ہے۔

َو َا َّن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ اﻟﻨ َّ ْﺸ َﺎ َة ْ ُاﻻﺧ ْٰﺮى ۙ 47
اور يہ کہ اسی کے ذمہ دوباره پيدا کرنا ہے۔

َو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َا ْﻏ ٰﲎ َو َا ْﻗ ٰﲎ ۙ 48
اور يہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمايا ديتا ہے )(١
٤٨۔ ١يعنی کسی کو اتنی تونگری ديتا ہے کہ وه کسی کا محتاج نہيں ہوتا اور اسکی تمام حاجتيں
پوری ہو جاتی ہيں اور کسی کو اتنا سرمايا دے ديتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ
رہتا ہے اور وه اس کو جمع کرکے رکھتا ہے۔
َو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ َر ُّب ِ ّ

اﻟﺸ ْﻌ ٰﺮى ۙ 49
ٰ
شعری)ستارے( کا رب ہے )(١۔
اور يہ کہ وہی
٤٩۔ ١رب تو وه ہرچيز کا ہے ،يہاں ستارے کا نام اس لئے ليا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کی
پوجا کرتے ہيں۔
َو َاﻧ َّ ٗ ٓﻪ َاﻫ َ َ

ْكل ﻋَﺎ َۨدا ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ۙ 50
اور يہ کہ اسی نے عاد اول کو ہالک کيا ہے )(١۔
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٥٠۔ ١قوم عاد اول اس لئے کہا کہ يہ ثمود سے پہلے ہوئی ،يا اس لئے کہ قوم نوح کے بعد سب
سے پہلے يہ قوم ہالک کی گئی۔ بعض کہتے ہيں ،عاد نامی دو قوميں گزری ہيں ،يہ پہلی ہے
جسے باد تند سے ہالک کيا گيا جب کہ دوسری زمانے کی گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے
چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی ۔

َوﺛَ ُﻤ ْﻮ َد ۟ا ﻓَ َﻤﺎ ٓ َاﺑْ ٰﻘﻰ ۙ 51
اور ثمود کو بھی )جن ميں سے( ايک کو بھی باقی نہ رکھا۔

َوﻗَ ْﻮ َم ﻧ ُْﻮحٍ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ُ ْﱒ َا ْﻇ َ َﲅ َو َا ْﻃﻐٰﻰ ۭ 52
اور اس سے پہلے قوم نوح کو ،يقينا ً وه بﮍے ظالم اور سرکش تھے۔

َواﻟْ ُﻤ ْﺆﺗَ ِﻔ َﻜ َﺔ َاﻫ ْٰﻮى ۙ 53
اور مؤتفکہ )شہر يا الٹی ہوئی بستيوں کو( اسی نے الٹ ديا )(١۔
٥٣۔ ١اس سے مراد حضرت لوط عليہ السالم کی بستياں ہيں ،جن کو الٹ ديا گيا۔

ﻓَﻐ ٰ َّﺸـ َﺎ َﻣﺎ ﻏَ ٰ ّﴙ ۚ 54
پھر اس پر چھا ديا جو چھايا )(١
٥٤۔ ١يعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑ ّ َِﻚ ﺗَﺘَـ َﻤ ٰﺎرى 55
پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے ميں جھگﮍے گا؟ )(١
٥٥۔ ١يا شک کرے گا اور ان کو جھٹالئے گا ،جب کہ وه اتنی عام اور واضح ہيں کہ ان کا انکار
ممکن ہے اور نہ چھپانا ہی۔
ٰﮬ َﺬا ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻨُّ ُﺬ ِر ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ 56
يہ )نبی( ڈرانے والے ہيں پہلے ڈرانے والوں ميں سے۔
َا ِزﻓَ ِﺖ ْ ٰاﻻ ِزﻓَ ُﺔ ۚ 57

آنے والی گھﮍی قريب آگئی ہے۔
ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ

اهلل َﰷ ِﺷ َﻔ ٌﺔ ۭ 58
ﷲ کے سوا اس کا )وقت معين پر کھول( دکھانے واال اور کوئی نہيں۔

َاﻓَ ِﻤ ْﻦ ٰﮬ َﺬا اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺚ ﺗَ ْﻌ َﺠ ُﺒ ْﻮ َن ۙ 59
پس کيا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ )(١
٥٩۔ ١بات سے مراد قرآن کريم ہے ،يعنی اس سے تم تعجب کرتے اور اس کا مذاق کرتے ہو،
حاالنکہ اس ميں نہ تعجب والی کوئی بات ہے نہ مذاق اور جھٹالنے والی۔
َوﺗَﻀْ َﺤ ُﻜ ْﻮ َن َو َﻻ ﺗَ ْﺒ ُﻜ ْﻮ َن ۙ 60

اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہيں؟
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َو َاﻧ ُ ْْﱲ ٰ ِﲰﺪُ ْو َن 61
بلکہ تم کھيل رہے ہو
ﻓَ ْﺎﲭُﺪُ ْوا ِ ٰ ّ ِهلل َوا ْﻋ ُﺒﺪُ ْوا 62ڙ}اﻟﺴﺠﺪە{
اب ﷲ کے سامنے سجدے کرو اور )اسی کی( عبادت کرو )(١
٦٢۔ ١يہ مشرکين اور مکذبين کی توبيخ کے لئے حکم ديا۔ يعنی جب ان کا معاملہ يہ ہے کہ وه
قرآن کو ماننے کی بجائے ،اس کا مذاق و استخفاف کرتے ہيں اور ہمارے پيغمبر کے وعظ و
نصيحت کا کوئی اثر ان پر نہيں ہو رہا ہے ،تو اے مسلمانو! تم ﷲ کی بارگاه ميں جھک کر اور
اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہره کرکے قرآن کی تعظيم و توقير کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس
حکم کی تعميل ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اور صحابہ نے سجده کيا ،حتی کہ اس وقت
مجلس ميں موجود کفار نے بھی سجده کيا۔ جيسا کہ احاديث ميں ہے۔

سورة القمر
)سورة القمر ۔ سوره نمبر  ٥٤۔ تعداد آيات (٥٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے۔
يہ بھی ان سورتوں ميں ہے جنہيں رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نماز عيد ميں پﮍھا کرتے
تھے.،
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ َواﻧْﺸَ َّﻖ اﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ Ǻ
ِا ْﻗ َ َﱰﺑ َ ِﺖ َّ
قيامت قريب آگئی ) (١اور چاند پھٹ گيا )(٢۔
١۔ ١ايک تو بہ اعتبار اس زمانے کے جو گزر گيا ،کيونکہ جو باقی ہے ،وه تھوڑا ہے۔ دوسرے
ہر آنے والی چيز قريب ہی ہے چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اپنی بابت فرمايا کہ ميرا
وجود قيامت سے متصل ہے ،يعنی ميرے اور قيامت کے درميان کوئی نبی نہيں آئے گا۔
١۔ ٢يہ وه معجزه ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھايا گيا،چاند کے دو ٹکﮍے ہوگئے حتی کہ
لوگوں نے حرا پہاڑ کو اس کے درميان ديکھا۔ يعنی اس کا ايک ٹکﮍا پہاڑ کے اس طرف اور
ايک ٹکﮍا اس طرف ہوگيا۔ جمہور سلف و خلف کا يہی مسلک ہے )فتح القدير( امام ابن کثير
لکھتے ہيں علماء کے درميان يہ بات متفق عليہ ہے کہ انشقاق قمر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے
زمانے ميں ہوا اور يہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے واضح معجزات ميں سے ہے ،صحيح سند
سے ثابت احاديث متواتره اس پر داللت کرتی ہيں۔
َوا ِْن ﻳ َّ َﺮ ْوا ٰاﻳ َ ًﺔ ﻳ ُّ ْﻌ ِﺮﺿُ ْﻮا َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ِﲮ ٌْﺮ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ٌّﺮ Ą
يہ اگر کوئی معجزه ديکھتے ہيں تو منہ پھير ليتے ہيں اور کہہ ديتے ہيں يہ پہلے سے چال آتا ہوا
جادو ہے )(١
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٢۔ ١يعنی قريش نے ،ايمان النے کی بجائے ،اسے جادو قرار دے کر اپنے اعراض کی روش
جاری رکھی۔
َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮٓا َاﻫ َْﻮا ۗ َء ُ ْﱒ َو ُ ُّ
ﰻ َا ْﻣ ٍﺮ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ٌّﺮ Ǽ
انہوں نے جھٹاليا اور اپنی خواہشوں کی پيروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے
)(١
٣۔ ١يہ کفار مکہ کی تکذيب اور اتباع کی ترديد کے لئے فرمايا کہ ہر کام کی ايک انتہا ہوتی
ہے ،وه کام اچھا ہو يا برا۔ يعنی باآلخر اس کا نتيجہ نکلے گا ،اچھے کام کا نتيجہ اچھا اور برے
کام کا نتيجہ برا۔ اس نتيجے کا ظہور دنيا ميں بھی ہو سکتا ہے اگر ﷲ کی مشيت مقتضی ہو،
ورنہ آخرت ميں تو يقينی ہے۔

َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻﻧْۢ َﺒﺎۗ ِء َﻣﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُﻣ ْﺰ َد َﺟ ٌﺮ ۙ Ć
يقينا ً ان کے پاس وه خبريں آچکی ہيں ) (١جن ميں ڈانٹ ڈپٹ )کی نصيحت( ہے۔
٤۔ ١يعنی گذشتہ امتوں کی ہالکت کی ،جب انہوں نے جھٹاليا۔
ِﺣ ْﳬَ ٌﺔ َاب ِﻟ َﻐ ٌﺔ ﻓَ َﻤﺎ ﺗُﻐ ِْﻦ اﻟﻨُّ ُﺬ ُر ۙ Ĉ

اور کامل عقل کی بات ہے ) (١ليکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائده نہ ديا۔
٥۔ ١يعنی ايسی بات جو تباہی سے پھير دينے والی ہے يا قرآن حکمت بالغہ ہے جس ميں کوئی
نقص يا خلل نہيں ہے۔ يا ﷲ ٰ
تعالی جس کو ہدايت دے اور يا اسے گمراه کرے ،اس ميں بﮍی
حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے۔
ﳾ ٍء ﻧ ُّ ُﻜ ٍﺮ Čۙ
ﻓَﺘَ َﻮ َّل َﻋﳯْ ُ ْﻢ ۘ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَﺪْ ُع ادلَّ اعِ ِا ٰﱃ َ ْ
پس )اے نبی( تم ان سے اعراض کرو جس دن ايک پکارنے واال ناگوار چيز کی طرف پکارے
گا )(١
٦۔ ١يعنی اس دن کو ياد کرو ،نہايت ہولناک اور دہشت ناک مراد ميدان محشر اور موقف حساب
کے آزمائشيں ہيں۔

ﴩ ۙ Ċ
ﺧُﺸَّ ًﻌﺎ َاﺑْ َﺼ ُﺎر ُ ْﱒ َ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺟﺪَ ِاث َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ َﺟ َﺮا ٌد ُّﻣﻨْﺘ َ ِ ٌ
يہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھﮍے ہونگے کہ گويا وه پھيال ہوا ٹڈی دل ہے )(١۔
٧۔ ١يعنی قبروں سے نکل کر وه اس طرح پھيليں گے اور موقف حساب کی طرف اس طرح
نہايت تيزی سے جائيں گے ،گويا ٹڈی دل ہے جو آنا فانا ميں کشاده فضا ميں پھيل جاتا ہے۔
َﴪ Ď
ُّﻣﻬ ِْﻄ ِﻌ ْ َﲔ ِا َﱃ ادلَّ اعِ ۭ ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ٰﮬ َﺬا ﻳ َ ْﻮ ٌم ﻋ ِ ٌ
پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہونگے اور کافر کہيں گے کہ يہ دن تو بہت سخت ہے۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ ﻗَ ْﻮ ُم ﻧ ُْﻮحٍ ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮا َﻋ ْﺒﺪَ انَ َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻣ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن َّو ْازدُﺟِ َﺮ Ḍ
ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹاليا تھا اور ديوانہ بتال کر جھﮍک ديا گيا تھا
)(١۔
٩۔ ١يعنی قوم نوح نے نوح عليہ السالم کی تکذيب ہی نہيں کی ،بلکہ انہيں جھﮍکا اور ڈرايا
دھمکايا بھی گيا تھا۔
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ﴫ  10
ﻓَﺪَ ﻋَﺎ َرﺑ َّ ٗ ٓﻪ َا ِ ّ ْﱏ َﻣ ْﻐﻠُ ْﻮبٌ ﻓَﺎﻧْ َﺘ ِ ْ
پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ ميں بےبس ہوں تو ميری مدد کر۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء ِﺑ َﻤﺎۗ ٍء ُّﻣﳯْ َ ِﻤ ٍﺮ 11ڮ
ﻓَ َﻔﺘَ ْﺤﻨَﺎ ٓ َاﺑْ َﻮ َاب َّ
پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے مينہ سے کھول ديا۔
١١۔ ١کہتے ہيں کہ چاليس دن تک مسلسل خوب زور سے پانی برستا رہا۔
َّوﻓَ َّﺠ ْــﺮانَ ْ َاﻻ ْر َض ُﻋ ُﻴ ْﻮانً ﻓَﺎﻟْ َﺘﻘَﻰ اﻟْ َﻤﺎۗ ُء ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْﻣ ٍﺮ ﻗَﺪْ ُﻗ ِﺪ َر ۚ 12

اور زمين سے چشموں کو جاری کر ديا پس اس کام کے لئے جو مقدر کيا گيا تھا )دونوں( پانی
جمع ہوگئے۔

ُﴎ ۙ 13
َو َ َﲪﻠْ ٰﻨ ُﻪ ﻋَ ٰﲇ َذ ِات َاﻟْ َﻮاحٍ َّود ُ ٍ
اور ہم نے اسے تختوں اور کيلوں والی کشتی پر سوار کر ليا۔
َ ْﲡ ِﺮ ْي ِ َاب ْﻋ ُﻴ ِﻨﻨَﺎ ۚ َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ُﻛ ِﻔ َﺮ 14
جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کيا گيا تھا۔
َوﻟَﻘَﺪْ ﺗ َّ َﺮ ْﻛﳯٰ َﺎ ٓ ٰاﻳ َ ًﺔ ﻓَﻬ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُّﻣ َّﺪ ِﻛ ٍﺮ 15
اور بيشک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا پس کوئی ہے نصيحت حاصل کرنے واال
)(١
١٥۔ُ ١م ﱠد ِک ٍر معنی ہيں عبرت پکﮍنے اور نصيحت حاصل کرنے واال )فتح القدير(
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ َوﻧ ُُﺬ ِر 16
بتاؤ ميرا عذاب اور ميری ڈرانے والی باتيں کيسی رہيں؟
َﴪانَ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻟ ِّذل ْﻛ ِﺮ ﻓَﻬ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُّﻣ َّﺪ ِﻛ ٍﺮ 17
َوﻟَﻘَﺪْ ﻳ َّ ْ
اور بيشک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر ديا ہے ) (١پس کيا کوئی نصيحت حاصل
کرنے واال ہے۔
١٧۔ ١يعنی اس کے مطلب اور معانی کو سمجھنا ،اس سے عبرت و نصيحت حاصل کرنا اور
اسے زبانی ياد کرنا ہم نے آسان کر ديا ،اسی طرح يہ دنيا کی واحد کتاب ہے ،جو لفظ بہ لفظ ياد
کر لی جاتی ہے ورنہ چھوٹی سی کتاب کو بھی اس طرح ياد کرلينا اور اسے ياد رکھنا نہايت
مشکل ہے
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻋَﺎ ٌد ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ َوﻧ ُُﺬ ِر 18
قوم عاد نے بھی جھٹاليا پس کيسا ہوا ميرا عذاب اور ميری ڈرانے والی باتيں۔
ﴏا ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ ِم َ ْﳓ ٍﺲ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻤ ّ ٍﺮ ۙ 19

ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِر ْﳛًﺎ َ ْ
ﴏًَ
ہم نے ان پر تيز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ،ايک منحوس دن ميں بھيج دی )(١
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١٩۔ ١کہتے ہيں يہ بدھ کی شام تھی ،جب اس تند ،يخ اور شاں شاں کرتی ہوئی ہوا کا آغاز ہوا،
پھر مسلسل  ٧راتيں اور  ٨دن چلتی رہی۔ يہ ہوا گھروں اور قلعوں ميں بند انسانوں کو بھی وہاں
سے اٹھاتی اور اس طرح زور سے انہيں زمين پر پٹختی کہ ان کے سر ان کے دھﮍوں سے
الگ ہو جاتے۔ يہ دن ان کے ليے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا يہ مطلب نہيں
ہے کہ بدھ کے دن ميں يا کسی اور دن ميں نحوست ہے ،جيسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہيں۔
مستمر کا مطلب ،يہ عذاب اس وقت تک جاری رہا جب تک سب ہالک نہيں ہوگئے ۔
ﺗ ْ َِﲋ ُع اﻟﻨَّ َﺎس ۙ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ َا ْ َﲺ ُﺎز َ ْﳔﻞٍ ُّﻣﻨْ َﻘ ِﻌ ٍﺮ 20
جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹختی تھی ،گويا کہ وه جﮍ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہيں۔
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ َوﻧ ُُﺬ ِر 21
پس کيسی رہی ميری سزا اور ميرا ڈرانا۔

َﴪانَ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻟ ِّذل ْﻛ ِﺮ ﻓَﻬ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُّﻣ َّﺪ ِﻛ ٍﺮ ۧ 22
َوﻟَﻘَﺪْ ﻳ َّ ْ
يقينا ً ہم نے قرآن کو نصيحت کے لئے آسان کر ديا ہے ،پس کيا ہے کوئی نصيحت حاصل کرنے
واال۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد ِابﻟﻨُّ ُﺬ ِر 23
قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹاليا۔
َﴩا ِ ّﻣﻨَّﺎ َوا ِﺣﺪً ا ﻧَّﺘ َّ ِﺒ ُﻌ ٗ ٓﻪ ۙ ِاانَّ ٓ ِا ًذا ﻟ َّ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ َّو ُﺳ ُﻌ ٍﺮ 24
ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺑ َ ً
اور کہنے لگے کيا ہم ايک شخص کی فرمانبرداری کرنے لگيں گے؟ تب تم يقينا ً غلطی اور
ديوانگی ميں پﮍے ہوئے ہونگے )(١
٢٤۔ ١يعنی ايک بشر کو رسول مان لينا ،ان کے نزديک گمراہی اور ديوانگی تھی۔
ﴍ 25
َء ُاﻟْ ِﻘ َﻲ ِّاذل ْﻛ ُﺮ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻴ ِﻨﻨَﺎ ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ َﻛ َّﺬابٌ َا ِ ٌ
کيا ہمارے سب کے درميان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہيں بلکہ وه جھوٹا شيخی خور ہے
)(١
٢٥۔ ١يعنی اس نے جھوٹ بھی بوال تو بہت بﮍا۔ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ بھال ہم ميں سے
صرف اسی پر وحی آنی تھی؟ يا اس کے ذريعے سے ہم پر اپنی بﮍائی جتانا اس کا مقصد تھا۔
ﴍ 26
َﺳـ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ﻏَﺪً ا َّﻣ ِﻦ ْاﻟ َﻜ َّﺬ ُاب ْ َاﻻ ِ ُ
اب سب جان ليں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شيخی خور تھا؟ )(١
٢٦۔ ١يہ خود ،پيغمبر پر الزام تراشی کرنے والے۔ يا حضرت صالح عليہ السالم ،جن کو ﷲ نے
وحی و رسالت سے نوازا۔ َغدًا يعنی کل سے مراد قيامت کا دن يا دنيا ميں ان کے لئے عذاب کا
مقرره دن۔

ِاانَّ ُﻣ ْﺮ ِﺳﻠُﻮا اﻟﻨَّﺎﻗَ ِﺔ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ﻟَّﻬ ُْﻢ ﻓَ ْﺎرﺗَ ِﻘﳢْ ُ ْﻢ َو ْاﺻ َﻄ ِ ْﱪ ۡ 27
بيشک ہم ان کی آزمائش کے لئے اونٹنی بھيجيں گے ) (١پس )اے صالح( تو ان کا منتظر ره اور
صبر کر۔
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٢٧۔ ١کہ يہ ايمان التے ہيں يا نہيں وہی اونٹنی ہے جو ﷲ نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی
ايک چٹان ظاہر فرمائی تھی۔
َوﻧ َ ِﺒ ّﳠْ ُ ْﻢ َا َّن اﻟْ َﻤﺎۗ َء ِﻗ ْﺴ َﻤ ٌﺔ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ۚ ُ ُّ
ﴬ 28
ﴍ ٍب ُّﻣ ْﺤ َﺘ َ ٌ
ﰻِْ
ہاں انہيں خبردار کر دے کہ پانی ان ميں تقسيم شده ہے۔ ) (١ہر ايک اپنی باری پر حاضر ہوگا
)(٢
٢٨۔ ١يعنی ايک دن اونٹنی کے پانی پينے کے لئے اور ايک دن قوم کے پانی پينے کے لئے۔
٢٨۔ ٢مطلب ہے ہر ايک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو
کر وصول کرے دوسرا اس روز نہ آئے ُش َرب حصہ آب۔
ﻓَﻨَﺎد َْوا َﺻﺎ ِﺣﳢَ ُ ْﻢ ﻓَﺘَ َﻌ ٰﺎﻃﻰ ﻓَ َﻌ َﻘ َﺮ 29
انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی ) (١جس نے )اونٹنی پر( وار کيا ) (٢اور )اس کی( کوچيں
کاٹ ديں۔
٢٩۔ ١يعنی جس کو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے آماده کيا تھا ،جس کا نام قدار بن
سالف بتاليا جاتا ہے ،اس کو پکارا کہ وه اپنا کام کرے۔
٢٩۔ ٢يا تلوار يا اونٹنی کو پکﮍا اور اس کی ٹانگيں کاٹ ديں اور پھر اسے ذبح کر ديا۔ بعض نے
فَتَ َعاطَیٰ کے معنی فَ َج َس َر کئے ہيں ،پس اس نے جسارت کی ۔
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ َوﻧ ُُﺬ ِر 30
پس کيونکر ہوا ميرا عذاب اور ميرا ڈرانا۔
ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺻ ْﻴ َﺤ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ﻓَ َﲀﻧ ُْﻮا َﻛ َﻬ ِﺸـ ْ ِﲓ اﻟْ ُﻤ ْﺤ َﺘ ِﻈ ِﺮ 31
ہم نے ان پر ايک چيخ بھيجی پس ايسے ہوگئے جيسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس
)(١
٣١۔ ١باڑ جو خشک جھاڑيوں اور لکﮍيوں سے جانوروں کی حفاظت کے لئے بنائی جاتی ہے،
خشک لکﮍياں اور جھاڑياں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہيں وه بھی
اس باڑ کی ماند ہمارے عذاب سے چورا ہوگئے۔
َﴪانَ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻟ ِّذل ْﻛ ِﺮ ﻓَﻬ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُّﻣ َّﺪ ِﻛ ٍﺮ 32
َوﻟَﻘَﺪْ ﻳ َّ ْ
اور ہم نے نصيحت کے لئے قرآن کو آسان کر ديا پس کيا ہے کوئی جو نصيحت قبول کرے۔
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﻗَ ْﻮ ُم ﻟُ ْﻮ ٍط ِابﻟﻨُّ ُﺬ ِر 33
قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹاليا۔

ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺣ ِﺎﺻ ًﺒﺎ ِا َّﻻ ٓ ٰا َل ﻟُ ْﻮ ٍط ۭ َ َّﳒ ْﻴﳯٰ ُ ْﻢ ﺑ َِﺴ َﺤ ٍﺮ ۙ 34
بيشک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھيجی ) (١سوائے لوط )عليہ السالم( کے گھر والوں
کے ،انہيں ہم نے سحر کے وقت نجات دی۔
٣٤۔ ١يعنی ايسی ہوا بھيجی جو ان کو کنکرياں مارتی تھی ،يعنی ان کی بستيوں کو ان پر الٹا کر
ديا گيا ،اس طرح کہ ان کا اوپر واال حصہ نيچے اور نيچے واال حصہ اوپر ،اس کے بعد ان پر
کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی جيسا کہ سوره ہود وغيره ميں تفصيل گزری۔
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ِﻧ ّ ْﻌ َﻤ ًﺔ ِّﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪانَ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰ ْي َﻣ ْﻦ ﺷَ َﻜ َﺮ 35
اپنے احسان سے ) (١ہر ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ ديتے ہيں۔
٣٥۔ ١يعنی ان کو عذاب سے بچانا ،يہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َاﻧ َْﺬ َر ُ ْﱒ ﺑ َ ْﻄﺸَ ﺘَﻨَﺎ ﻓَﺘَـ َﻤ َﺎر ْوا ِابﻟﻨُّ ُﺬ ِر 36
يقينا ً )لوط عليہ السالم( نے انہيں ہماری پکﮍ سے ڈرايا ) (١تھا ليکن انہوں نے ڈرانے والے کے
بارے ميں )شک و شبہ اور( جھگﮍا کيا )(٢
٣٦۔ ١يعنی عذاب آنے سے پہلے سخت گرفت سے ڈرايا تھا۔
٣٦۔ ٢ليکن انہوں نے اس کی پروا نہ کی بلکہ شک کيا اور ڈرانے والوں سے جھگﮍتے رہے۔
َوﻟَﻘَﺪْ َر َاود ُْو ُﻩ َﻋ ْﻦ ﺿَ ْﻴ ِﻔ ٖﻪ ﻓَ َﻄ َﻤ ْﺴـﻨَﺎ ٓ َا ْﻋ ُﻴﳯَ ُ ْﻢ ﻓَ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ َوﻧ ُُﺬ ِر 37
اور ان )لوط عليہ السالم( کو ان کے مہمانوں کے بارے ميں پھساليا ) (١پس ہم نے ان کی
آنکھيں اندھی کر ديں ) (٢اور کہہ ديا ميرا ڈرانا اور ميرا عذاب چکھو۔
٣٧۔١يا بہاليا يا مانگا لوط عليہ السالم سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب يہ ہے کہ جب لوط عليہ
السالم کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط عليہ السالم کے ہاں آئے ہيں ۔)جو
دراصل فرشتے تھے اور انکو عذاب دينے کے ليے آئے تھے( تو انہوں نے حضرت لوط عليہ
السالم سے مطالبہ کيا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کرديں تاکہ ہم اپنے بگﮍے ہوئے ذوق کی
ان سے تسکين کريں۔
) (٢کہتے ہيں کہ يہ فرشتے جبرائيل ميکائيل اور اسرافيل عليہم السالم تھے۔ جب انہوں نے بد
فعلی کی نيت سے فرشتوں )مہمانو( کو لينے پر زياده اصرار کيا تو جبرائيل عليہ السالم نے
اپنے پر کا ايک حصہ انہيں مارا ،جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھيلے ہی باہر نکل آئے ،بعض
کہتے ہيں ،صرف آنکھوں کی بصارت زائل ہوئی ،بہرحال عذاب عام سے پہلے يہ عذاب خاص
ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط عليہ السالم کے پاس بدنيتی سے آئے تھے۔ اور آنکھوں سے
يا بينائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے۔ اور صبح اس عذاب عام ميں تباه ہوگئے جو پوری قوم
کے لئے آيا۔)تفسير ابن کثير(
َوﻟَﻘَﺪْ َﺻ َّﺒ َﺤﻬ ُْﻢ ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ٌّﺮ 38ۚ
اور يقينی بات ہے کہ انہيں صبح سويرے ہی ايک جگہ پکﮍنے والے مقرره عذاب نے غارت
کر ديا )(١۔
٣٨۔ ١يعنی صبح ان پر نازل ہونے واال عذاب آگيا ،جو انہيں ہالک کئے بغير نہ چھوڑے
ﻓَ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا ﻋَ َﺬ ِ ْاﰊ َوﻧ ُُﺬ ِر 39
پس ميرے عذاب اور ميرے ڈراوے کا مزه چکھو۔

َﴪانَ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ِﻟ ِّذل ْﻛ ِﺮ ﻓَﻬ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُّﻣ َّﺪ ِﻛ ٍﺮ ۧ 40
َوﻟَﻘَﺪْ ﻳ َّ ْ
اور يقينا ً ہم نے قرآن کو پند و واعظ کے لئے آسان کر ديا ہے ) (١پس کيا کوئی ہے نصيحت
پکﮍنے واال۔
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٤٠۔ ١قرآن کا اس سورت ميں بار بار ذکر کرنے سے مقصود يہ ہے کہ يہ قرآن اور اس کے فہم
و حفظ کو آسان کر دينا ،ﷲ کا احسان عظيم ہے ،اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہيں
ہونا چاہيئے۔

َوﻟَﻘَﺪْ َﺟﺎۗ َء ٰا َل ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن اﻟﻨُّ ُﺬ ُر ۚ 41
اور فرعونيوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔
َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُ ِﳇّﻬَﺎ ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﳖٰ ُ ْﻢ َاﺧ َْﺬ َﻋ ِﺰْﻳ ٍﺰ ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺪ ٍر 42
انہوں نے ہماری تمام نشانياں جھٹالئيں ) (١پس ہم نے بﮍے غالب قوی پکﮍنے والے کی طرح
پکﮍ ليا۔
موسی عليہ السالم نے فرعون اور فرعونيوں
٤٢۔ ١وه نشانياں ،جن کے ذريعے سے حضرت
ٰ
کو ڈرايا ،يہ نشانياں تھيں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
اَ ُﻛﻔَّ ُﺎرُ ْﰼ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ ْﻦ ُاو ٰﻟۗﯩ ُ ْﲂ َا ْم ﻟَ ُ ْﲂ ﺑَ َﺮا ۗ َء ٌة ِﰲ ُّاﻟﺰﺑُ ِﺮ ۚ 43

ِٕ
اے قريشيو! کيا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہيں؟ ) (١يا تمہارے لئے اگلی کتابوں
ميں چھٹکارا لکھا ہوا ہے۔
٤٣۔ ١يہ استفہام انکار يعنی نفی کے لئے ہے ،يعنی اے اہل عرب! تمہارے کافر ،گذشتہ کافروں
سے بہتر نہيں ہيں ،جب وه اپنے کفر کی وجہ سے ہالک کر ديئے گئے ،تو تم جب کہ تم ان سے
بدتر ہو ،عذاب سے سالمتی کی اميد کيوں رکھتے ہو
ــﴫ 44
َا ْم ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َ ْﳓ ُﻦ َ ِﲨ ْﻴ ٌﻊ ُّﻣﻨْﺘَ ِ ٌ
يا يہ کہتے ہيں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہيں )(١۔
٤٤۔ ١تعداد کی کثرت اور وسائل قوت کی وجہ سے ،ہم دشمن سے انتقام لينے پر قادر ہيں۔
َﺳـﳱُ ْ َﺰ ُم اﻟْ َﺠ ْﻤ ُﻊ َوﻳُ َﻮﻟ ُّ ْﻮ َن ادلُّ ﺑُ َﺮ 45
عنقريب يہ جماعت شکست دی جائے گی اور پيٹھ دے کر بھاگے گی )(١
٤٥۔ ١جماعت سے مراد کفار مکہ ہيں۔ چنانچہ بدر ميں انہيں شکست ہوئی اور يہ پيٹھ دے کر
بھاگے۔
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ َاد ْٰﱓ َو َا َﻣ ُّﺮ 46
ﺑَﻞِ َّ
اﻟﺴﺎﻋَ ُﺔ َﻣ ْﻮ ِﻋﺪُ ُ ْﱒ َو َّ
بلکہ قيامت کی گھﮍی ان کے وعدے کے وقت ہے اور قيامت بﮍی سخت اور کﮍوی چيز ہے
)(١
٤٦۔ ١يعنی دنيا ميں جو يہ قتل کئے گئے ،قيدی بنائے گئے وغيره ،يہ ان کی آخری سزا نہيں
ہے بلکہ اس سے بھی زياده سخت سزائيں ان کو قيامت والے دن دی جائيں گی جس کا ان سے
وعده کيا جاتا ہے۔

ِا َّن اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ َّو ُﺳ ُﻌ ٍﺮ ۘ 47
بيشک گناه گار گمراہی ميں اور عذاب ميں ہيں۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ ُْﺴ َﺤ ُﺒ ْﻮ َن ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﻋَ ٰﲇ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ۭ ُذ ْو ُﻗ ْﻮا َﻣ َّﺲ َﺳ َﻘ َﺮ 48
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جس دن وه اپنے منہ کے بل آگ ميں گھسيٹے جائيں گے )اور ان سے کہا جائے گا( دوزخ کی
آگ لگنے کے مزے چکھو )(٣
٤٨۔َ ١سقَ ًر بھی جہنم کا نام ہے يعنی اس کی حرارت اور شدت عذاب کا مزه چکھو۔
ِاانَّ ُ َّ
ﳾ ٍء َﺧﻠَ ْﻘ ٰﻨ ُﻪ ِﺑ َﻘﺪَ ٍر 49
ﰻ َْ
بيشک ہم نے ہرچيز کو ايک )مقرره( اندازے سے پيدا کيا ہے۔
ﴫ 50
َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻣ ُﺮانَ ٓ ِا َّﻻ َوا ِﺣﺪَ ٌة َﳇَ ْﻤ ٍﺢ ِابﻟْ َﺒ َ ِ
اور ہمارا حکم صرف ايک دفعہ )کا ايک کلمہ( ہی ہوتا ہے جيسے آنکھ کا جھپکنا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َاﻫْﻠَ ْﻜﻨَﺎ ٓ َا ْﺷـ َﻴﺎﻋ ُ َْﲂ ﻓَﻬ َْﻞ ِﻣ ْﻦ ُّﻣﺪَّ ِﻛ ٍﺮ 51
اور ہم نے تم جيسے بہتيروں کو ہالک کر ديا ہے ) (١پس کوئی ہے نصيحت لينے واال۔
٥١۔ ١يعنی گذشتہ امتوں کے کافروں کو ،جو کفر ميں تمہارے ہی جيسے تھے۔
َو ُ ُّ
ﳾ ٍء ﻓَ َﻌﻠُ ْﻮ ُﻩ ِﰲ ُّاﻟﺰﺑُ ِﺮ 52
ﰻ َْ
جو کچھ انہوں نے )اعمال( کئے ہيں سب نامہ اعمال ميں لکھے ہوئے ہيں )(١۔
٥٢۔ ١يا دوسرے معنی ميں ،لوح محفوظ ميں درج ہيں۔
َو ُ ُّ
ﰻ َﺻ ِﻐ ْ ٍﲑ َّو َﻛﺒ ْ ٍِﲑ ُّﻣ ْﺴـﺘَ َـﻄ ٌﺮ 53
)اسی طرح( ہر چھوٹی بﮍی بات لکھی ہوئی ہے )(١
٥٣۔ ١يعنی مخلوق کے تمام اعمال ،اقوال و افعال لکھے ہوئے ہيں ،چھوٹے ہوں يا بﮍے ،حقير
ہوں يا جليل۔

ِا َّن اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّوﳖَ َ ٍﺮ ۙ 54
يقينا ً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں ميں ہونگے )(١
٥٤۔ ١يعنی مختلف اور قسم قسم کے باغات ميں ہونگے ،بطور جنس کے ہے جو جنت کی تمام
نہروں کو شامل ہے۔
ِ ْﰲ َﻣ ْﻘ َﻌ ِﺪ ِﺻﺪْ ٍق ِﻋ ْﻨﺪَ َﻣ ِﻠ ْﻴ ٍﻚ ُّﻣ ْﻘﺘَ ِﺪ ٍر ۧ 55

راستی اور عزت کی بيٹھک ميں ) (١قدرت والے بادشاه کے پاس۔
ق عزت کی بيٹھک يا مجلس حق ،جس ميں گناه کی بات ہوگی نہ لغويات کا
٥٥۔َ ١م ْق َع ِد ِ
ص ْد ٍ
ارتکاب۔ مراد جنت ہے۔

سورة الرحمن
)سورة الرحمن ۔ سوره نمبر  ٥٥۔ تعداد آيات (٧٨
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ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َا َّﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ۙ Ǻ

رحمٰ ن نے۔
ﻋَ َّ َﲅ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن Ąۭ
قرآن سکھايا )(١
٢۔ ١کہتے ہيں کہ اہل مکہ کے جواب ميں ہے جو کہتے رہتے يہ قرآن محمد کو کوئی انسان
سکھاتا ہے بعض کہتے ہيں ان کے اس قول کے جواب ميں ہے کہ رحمٰ ن کيا ہے؟ قرآن
سکھانے کا مطلب ہے ،اسے آسان کر ديا ،يا ﷲ نے اپنے پيغمبر کو سکھايا اور پيغمبر نے امت
کو سکھاليا۔ اس سورت ميں ﷲ نے اپنی بہت سی نعمتيں گنوائی ہيں۔ چونکہ تعليم قرآن ان ميں
قدر ومنزلت اور اہميت و افاديت کے لحاظ سے سب سے نماياں ہے ،اس ليے پہلے اسی نعمت
کا ذکر فرمايا۔)فتح القدير(
َﺧﻠَ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ۙ Ǽ

اسی نے انسان کو پيدا کيا )(٢
٣۔ ٢يعنی يہ بندر وغيره جانوروں سے ترقی کرتے کرتے انسان نہيں بن گئے۔ جيسا کہ ڈارون
کا فلسفہ ارتقا ہے۔ بلکہ انسان کو اسی شکل و صورت ميں ﷲ نے پيدا فرمايا ہے جو جانوروں
سے الگ ايک مستقل مخلوق ہے۔ انسان کا لفظ بطور جنس کے ہے۔
ﻋَﻠ َّ َﻤ ُﻪ اﻟْ َﺒ َﻴ َﺎن Ć
اور اسے بولنا سکھايا )(٣
٤۔ ٣اس بيان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری بولی ہے جو بغير سيکھے از خود ہر شخص
حتی کے وه چھوٹا بچہ بھی بول
بول ليتا اور اس ميں اپنے مافی الضمير کا اظہار کر ليتا ہےٰ ،
ليتا ہے ،جس کو کسی بات کا علم اور شعور نہيں ہوتا۔ يہ تعليم ٰالہی کا نتيجہ ہے جس کا ذکر اس
آيت ميں ہے۔

َاﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ ِ ُﲝ ْﺴـ َﺒ ٍﺎن ۠ Ĉ
آفتاب اور مہتاب )مقرره( حساب سے ہيں )(١
٥۔ ١يعنی ﷲ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہيں ،ان سے
تجاوز نہيں کرتے۔
َّواﻟﻨَّ ْﺠ ُﻢ َواﻟﺸَّ َﺠ ُﺮ ﻳ َْﺴ ُﺠﺪٰ ِن Č
اور ستارے اور درخت دونوں سجده کرتے ہيں )(١
٦۔ ١جيسے دوسرے مقام پر فرمايا )اَلَ ْم ت ََر اَ ﱠن ٰ ّ
ْ
ض
ﷲَ يَ ْس ُج ُد لَهٗ َم ْن فِي السﱠمٰ ٰو ِ
ت َو َم ْن فِي االَرْ ِ
َوال ﱠش ْمسُ َو ْالقَ َم ُر َوالنﱡجُوْ ُم َو ْال ِجبَا ُل َوال ﱠش َج ُر َوال ﱠد َوا ۗ◌بﱡ ( 22۔ الحج(18:
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء َرﻓَ َﻌﻬَﺎ َو َوﺿَ َﻊ اﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان ۙ Ċ

َو َّ
اسی نے آسمان کو بلند کيا اور اسی نے ترازو رکھی )(١

Page 1221 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٧۔ ١يعنی زمين ميں انصاف رکھا ،جس کا اس نے لوگوں کو حکم ديا۔
َا َّﻻ ﺗ َْﻄﻐ َْﻮا ِﰲ اﻟْ ِﻤ ْ َﲒ ِان Ď
تاکہ تولنے ميں تجاوز نہ کرو )(١
٨۔ ١يعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو۔
ﴪوا اﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان Ḍ
َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا اﻟْ َﻮ ْز َن ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ َو َﻻ ُ ْﲣ ِ ُ
انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھيک رکھو اور تول ميں کم نہ دو۔

َو ْ َاﻻ ْر َض َوﺿَ َﻌﻬَﺎ ِﻟ ْ َﻼانَ ِم ۙ 10
اور اسی نے مخلوق کے لئے زمين بچھا دی۔

ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٌﺔ ۽ َّواﻟﻨَّ ْﺨ ُﻞ َذ ُات ْ َاﻻ ْ َامك ِم ۖ 11
جس ميں ميوے ہيں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہيں )(١۔
َواﻟْ َﺤ ُّﺐ ُذو اﻟْ َﻌ ْﺼ ِﻒ َو َّاﻟﺮ ْﳛ َُﺎن ۚ 12

اور بھس واال اناج ) (١اور خشبودار پھول ہيں۔
١٢۔ ١حُب سے مراد وه خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہيں۔ خشک ہو کر اس کا پودا
بھی بھس بن جاتا ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ  13
پس )اے انسانو اور جنو!( تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )(١
١٣۔ ١يہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے ﷲ ٰ
تعالی اپنی نعمتيں گنوا کر ان سے پوچھ
رہا ہے يہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے ليکن وه اس کے
احسان کا منکر ہو ،جيسے کہے ،ميں نے تيرا فالں کام کيا ،کيا تو انکار کرتا ہے؟ فالں چيز
تجھے دی ،کيا تجھے ياد نہيں؟ تجھ پر فالں احسان کيا ،کيا تجھے ہمارا ذرا خيال نہيں؟ )فتح
القدير(
َﺧﻠَ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣ ْﻦ َﺻﻠْ َﺼﺎلٍ َﰷﻟْ َﻔﺨ َِّﺎر ۙ 14

اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پيدا کيا جو ٹھيکری کی طرح تھی )(١
ال خشک مٹی جس ميں آواز ہو۔ فَ ﱠخار آگ ميں پکی ہوئی مٹی ،جسے ٹھيکری کہتے
صل َ
١٤۔َ ١
ص ٍ
ہيں۔ انسان سے مراد حضرت آدم عليہ السالم ہيں ،جن کا پہلے مٹی کا پتال بنايا گيا اور پھر اس
ميں ﷲ نے روح پھونکی۔ پھر حضرت آدم عليہ السالم کی بائيں پسلی سے حوا کو پيدا فرمايا،
اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی۔
َو َﺧﻠَ َﻖ اﻟْ َﺠﺎۗ َّن ِﻣ ْﻦ َّﻣ ِﺎرجٍ ِ ّﻣ ْﻦ انَّ ٍر ۚ 15

اور جنات کو آگ کے شعلے سے پيدا کيا )(١
١٥۔ ١اس سے مراد پہال جن جو ابو الجن ہے ،يا جن بطور جنس کے ہے جيسا کہ ترجمہ جنس
ج آگ کے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہيں۔
کے اعتبار سے ہی کيا گيا َم ِ
ار ٍ
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ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 16
پس )اے انسانو اور جنو!( تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟ )(١
١٦۔ ١يعنی تمہاری يہ پيدائش بھی اور پھر تم سے مذيد نسلوں کی تخليق و افزائش ،يہ ﷲ کی
نعمتوں ميں سے ہے۔ کيا تم اس نعمت کا انکار کرو گے۔

ﴩﻗَ ْ ِﲔ َو َر ُّب اﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮﺑ َ ْ ِﲔ ۚ 17
َر ُّب اﻟْ َﻤ ْ ِ
وه رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا )(١
١٧۔ ١ايک گرمی کا مشرق اور ايک سردی کا مشرق اسی طرح مغرب ہے۔ اس لئے دونوں کو
دوگنا ذکر کيا ہے ،موسموں کے اعتبار سے مشرق و مغرب کا مختلف ہونا اس ميں بھی انس و
جن کی بہت سی مصلحتيں ہيں ،اس لئے اسے بھی نعمت قرار ديا گيا ہے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 18
پس )اے انسانو اور جنو!( تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

َﻣ َﺮ َج اﻟْ َﺒ ْﺤ َﺮْﻳ ِﻦ ﻳَﻠْ َﺘ ِﻘ ٰ ِﲔ ۙ 19
اس نے دو دريا جاری کر ديئے جو ايک دوسرے سے مل جاتے ہيں۔

ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ ﺑَ ْﺮ َز ٌخ َّﻻ ﻳ َ ْﺒ ِﻐ ٰ ِﲔ ۚ 20
ان دونوں ميں سے ايک آڑ ہے کہ اس سے بﮍھ نہيں سکتے )(١
٢٠۔ ١جس کا خالصہ يہ ہے کہ دو درياؤں سے مراد بعض کے نزديک ان کے الگ الگ وجود
ہيں ،جيسے ميٹھے پانی کے دريا ہيں ،جن سے کھيتياں سيراب ہوتی ہيں اور انسان ان کا پانی
اپنی ديگر ضروريات ميں بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے
جس کے کچھ اور فوائد ہيں۔ يہ دونوں آپس ميں نہيں ملتے۔ بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا
ہے کہ کھارے سمندروں ميں ہی ميٹھے پانی کی لہريں چلتی ہيں اور يہ دونوں لہريں آپس ميں
نہيں ملتيں ،بلکہ ايک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہيں۔ اس کی ايک صورت يہ ہے کہ
ﷲ ٰ
تعالی نے کھارے سمندروں ميں ہی کئی مقامات پر ميٹھے پانی کی لہريں بھی جاری کی
ہوئی ہيں اور وه کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہيں ۔ دوسری صورت يہ بھی ہے کہ اوپر کھارا
پانی ہو اور اس کی تہ ميں نيچے چشمہ آب شيريں۔ جيسا کہ واقعتا بعض مقامات پر ايسا ہے۔
تيسری صورت يہ ہے کہ جن مقامات پر ميٹھے پانی کے دريا کا پانی سمندر ميں جاکر گرتا
ہے ،وہاں کئی لوگوں کا مشاہده ہے کہ دونوں پانی ميلوں دور تک اس طرح ساتھ ساتھ چلتے ہيں
کہ ايک طرف ميٹھا دريائی پانی اور دوسری طرف وسيع و عريض سمندر کا کھارا پانی ،ان
کے درميان اگرچہ کوئی آڑ نہيں۔ ليکن يہ باہم نہيں ملتے ۔ دونوں کے درميان يہ وه برزخ )آڑ(
ہے جو ﷲ نے رکھ دی ہے ،دونوں اس سے تجاوز نہيں کرتے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 21
پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔
َ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣﳯْ ُ َﻤﺎ اﻟﻠُّﺆْ ﻟُ ُﺆ َواﻟْ َﻤ ْﺮ َﺟ ُﺎن ۚ 22

ان دونوں ميں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہيں )(١

Page 1223 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

٢٢۔َ ١مرْ َجان سے چھوٹے موتی يا پھر مونگے مراد ہيں کہتے ہيں آسمان سے بارش ہوتی ہے
تو سيپياں اپنے منہ کھول ديتی ہيں ،جو قطره ان کے منہ کے اندر پﮍ جاتا ہے ،وه موتی بن جاتا
ہے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 23
پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

َو َ ُهل اﻟْ َﺠ َﻮ ِار اﻟْ ُﻤﻨْﺸَ ـٰٔ ُﺖ ِﰲ اﻟْ َﺒ ْﺤ ِﺮ َﰷ ْ َﻻ ْﻋ َﻼ ِم ۚ 24
اور ﷲ ہی کی )ملکيت ميں( ہيں جہاز جو سمندروں ميں پہاڑ کی طرح بلند )چل پھر رہے( ہيں
)(١
٢٤۔ ١يعنی بلندی ہوئيں ،مراد بادبان ہيں ،جو بادبانی کشتيوں ميں جھنڈوں کی طرح اونچے اور
بلند بنائے جاتے ہيں۔ بعض نے اس کے معنی مصنوعات کے کئے ہيں ،يعنی ﷲ کی بنائی ہوئی
جو سمندر ميں چلتی ہيں۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۧ 25
پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔
ُ ُّ
ﰻ َﻣ ْﻦ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻓَ ٍﺎن 26ښ
زمين پر جو ہيں سب فنا ہونے والے ہيں۔
َّوﻳ َ ْﺒ ٰﻘﻰ َو ْﺟ ُﻪ َرﺑ ّ َِﻚ ُذو اﻟْ َﺠ ٰﻠﻞِ َو ْ ِاﻻ ْﻛ َﺮا ِم ۚ 27

صرف تيرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی ره جائے گی۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 28
پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ ُ َّ
ﰻ ﻳ َ ْﻮ ٍم ﻫ َُﻮ ِ ْﰲ ﺷَ ْﺎ ٍن ۚ 29

ﻳ َ ْﺴـ ُ َٗٔهل َﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
سب آسمان و زمين والے اسی سے مانگتے ہيں ) (١ہر روز وه ايک شان ميں ہے )(٢۔
٢٩۔ ١يعنی سب اس کے محتاج اور اس کے در کے سوالی ہيں۔
٢٩۔ ٢ہر روز کا مطلب ،ہر وقت۔ شان کے معنی امر يا معاملہ ،يعنی ہر وقت وه کسی نہ کسی
کام ميں مصروف ہے ،کسی کو بيمار کر رہا ہے ،کسی کو شفاياب ،کسی کو تونگر کسی کو
فقير ،کسی کو گدا سے شاه اور شاه سے گدا ،کسی کو بلنديوں پر فائز کر رہا ہے ،کسی کو پستی
ميں گرا رہا ہے کسی کو ہست سے نيست اور نيست کو ہست کر رہا ہے وغيره۔ الغرض کائنات
ميں يہ سارے تصرف اسی کے امرو مشيت سے ہو رہے ہيں اور شب و روز کا کوئی لمحہ ايسا
نہيں جو اس کی کارگزاری سے خالی ہو۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 30
پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے۔

َﺳـﻨَ ْﻔ ُﺮ ُغ ﻟَ ُ ْﲂ َاﳞُّ َﺎ اﻟﺜَّﻘَ ٰﻠ ِﻦ ۚ 31
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)جنوں اور انسانوں کے گروہو!( عنقريب ہم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہو جائيں گے )(١
٣١۔ ١اس کا مطلب يہ نہيں کہ ﷲ کو فراغت نہيں ہے بلکہ يہ محاورةً بوال گيا ہے جس کا مقصد
وعيد و تہيد ہے )جن و انس کو( اسلئے کہا گيا کہ ان کو تکليف شرعيہ کا پابند کيا گيا ہے ،اس
پابندی يا بوجھ سے دوسری مخلوق مستش ٰنی ہے
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 32
پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ﻓَﺎﻧْ ُﻔ ُﺬ ْوا ۭ َﻻ ﺗَ ْﻨ ُﻔ ُﺬ ْو َن ِا َّﻻ ﺑ ُِﺴﻠْ ٰﻄ ٍﻦ ۚ 33

ﻳٰ َﻤ ْﻌ َ َ
ﴩ اﻟْﺠِ ِّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ ِا ِن ا ْﺳـ َﺘ َﻄ ْﻌ ُ ْﱲ َا ْن ﺗَ ْﻨ ُﻔ ُﺬ ْوا ِﻣ ْﻦ َا ْﻗ َـﻄ ِﺎر َّ
اے گروه جنات و انسان! اگر تم ميں آسمانوں اور زمين ميں کے کناروں سے باہر نکل جانے کی
طاقت ہے تو نکل بھاگو! ) (١بغير غلبہ اور طاقت کے تم نہيں نکل سکتے۔ )(٢
٣٣۔ ١يہ تہديد بھی نعمت ہے کہ اس سے بدکار ،بديوں کے ارتکاب سے باز آجائے اور محسن
زياده نيکياں کمائے۔
) (٢يعنی اگر ﷲ کی تقدير اور قضا سے تم بھاگ کر کہيں جاسکتے ہو تو چلے جاؤ ليکن يہ
طاقت کس ميں ہے؟ اور بھاگ کر آخر کہاں جائے گا کون سی جگہ ايسی ہے ،جو ﷲ کے
اختيار سے باہر ہو ،بعض نے کہا کہ يہ ميدان محشر ميں کہا جائے گا ،جبکہ فرشتے ہر طرف
سے لوگوں کو گھير رکھے ہونگے ۔ دونوں ہی مفہوم اپنی اپنی جگہ صحيح ہيں۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 34
پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ــﴫ ِن ۚ 35

ﻳُ ْﺮ َﺳ ُﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُﳬَﺎ ُﺷ َﻮ ٌاظ ِ ّﻣ ْﻦ انَّ ٍر ڏ َّو ُﳓ ٌَﺎس ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻨﺘَ ِ ٰ
تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا ) (١پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ )(٢
٣٥۔ ١مطلب يہ ہے کہ اگر تم قيامت والے دن کہيں بھاگ کر گئے ،تو فرشتے آگ کے شعلے
اور دھواں تم پر چھوڑ کر يا پگھال ہوا تانبہ تمہارے سروں پر ڈال کر تمہيں واپس لے آئيں گے ۔
نحاس کے دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کے کئے گئے ہيں۔
٣٥۔ ٢يعنی ﷲ کے عذاب کو ٹالنے کی تم قدرت نہيں رکھو گے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 36
پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ﻓَ َﲀﻧ َْﺖ َو ْر َد ًة َﰷ ّ ِدلﻫ َِﺎن ۚ 37

ﻓَ ِﺎ َذا اﻧْﺸَ ﻘَّ ِﺖ َّ
پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جيسے کہ سرخ چمﮍه )(١
٣٧۔ ١قيامت والے دن آسمان پھٹ پﮍے گا ،فرشتے زمين پر اتر آئيں گے ،اس دن يہ نار جہنم
کی شدت حرارت سے پگھل کر سرخ چمﮍے کی طرح ہو جائے گا۔ ِدھَان سرخ چمﮍا۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 38
پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ﻓَﻴَ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّﻻ ﻳ ُْﺴـَٔ ُﻞ َﻋ ْﻦ َذﻧْۢ ِﺒ ٖ ٓﻪ ِاﻧ ْ ٌﺲ َّو َﻻ َﺟﺎۗ ٌّن ۚ 39
ِٕ
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اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی )(١
٣٩۔ ١يعنی جس وقت وه قبروں سے باہر نکليں گے۔ ورنہ بعد ميں موقف حساب ميں ان سے باز
پرس کی جائے گی ،بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے کہ گناہوں کی بابت نہيں پوچھا جائے
گا ،کيونکہ انکا تو پورا ريکارڈ فرشتوں کے پاس بھی ہوگا اور ﷲ کے علم ميں بھی۔ البتہ پوچھا
جائے گا کہ تم نے يہ کيوں کيے؟  ،يا يہ مطلب ہے ،ان سے نہيں پوچھا جائے گا بلکہ انسانی
اعضا خود بول کر بتالئيں گے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 40
پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹالؤ گے؟
اﴆ َو ْ َاﻻ ْﻗﺪَ ا ِم ۚ 41

ﻳُ ْﻌ َﺮ ُف اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن ِﺑ ِﺴـ ْﻴ ٰﻤﻬ ُْﻢ ﻓَ ُﻴﺆْ ﺧ َُﺬ ِابﻟﻨَّ َﻮ ِ ْ
گناہگار صرف حليہ سے ہی پہچانے جائيں گے ) (١اور ان کے پيشانيوں کے بال اور قدم پکﮍ
لئے جائيں گے )(٢۔
٤١۔ ١يعنی جس طرح اہل ايمان کی عالمت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہونگے،
اسی طرح گنہگاروں کے چہرے سياه ،آنکھيں نيلگوں اور وه دہشت زده ہونگے۔
٤١۔ ٢فرشتے ان کی پيشانياں اور ان کے قدموں کے ساتھ مال کر پکﮍيں گے اور جہنم ميں ڈال
ديں گے ،يا کبھی پيشانيوں سے اور کبھی قدموں سے انہيں پکﮍيں گے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 42
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ٰﻫ ِﺬﻩٖ َ َهجﲌَّ ُ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻳُ َﻜ ِّﺬ ُب ﲠِ َﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن ۘ 43

يہ ہے وه جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے۔

ﻳ َ ُﻄ ْﻮﻓُ ْﻮ َن ﺑَﻴْﳯَ َﺎ َوﺑ َ ْ َﲔ َ ِﲪ ْ ٍﲓ ٰا ٍن ۚ 44
اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درميان چکر کھائيں گے )(١
٤٤۔ ١يعنی کبھی انہيں دکھتی ہوئی آگ کا عذاب ديا جائے گا اور کبھی کھولتے ہوئے گرم پانی،
جو ان کی انتﮍيوں کو کاٹ دے گا )ابن کثير(

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۧ 45
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

َو ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧ ََﺎف َﻣ َﻘﺎ َم َ ِرﺑ ّ ٖﻪ َﺟﻨ َّ ٰ ِﱳ ۚ 46
اور اس شخص کے لئے جو اپنے رب کے سامنے کھﮍا ہونے سے ڈرا دو جنتيں ہيں )(١
٤٦۔ ١جيسے حديث ميں آتا ہے ' دو باغ چاندی کے ہيں ،جن ميں برتن اور جو کچھ ان ميں ہے،
سب چاندی کے ہونگے۔ دو باغ سونے کے ہيں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان ميں ہے سونے
کے ہی ہونگے ') صحيح بخاری تفسير رحمن( بعض آثار ميں ہے کہ سونے کے باغ خواص
مومنين مقربين اور چاندی کے باغ عام مومنين اصحاب اليمين کے ليے ہوں گے۔ )ابن کثير(

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۙ 47
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پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
َذ َوااتَ ٓ َاﻓْﻨَ ٍﺎن ۚ 48

)دونوں جنتيں( بہت سی ٹہنيوں اور شاخوں والی ہيں )(١
٤٨۔ ١يہ اشاره ہے اس طرف کہ اس ميں سايہ گنجان اور گہرا ہوگا ،نيز پھلوں کی کثرت ہوگی،
کيونکہ کہتے ہيں ہر شاخ ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی )ابن کثير(
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 49
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ َﻋ ْﻴ ٰ ِﲍ َ ْﲡ ِﺮٰﻳ ِﻦ ۚ 50

ان دونوں )جنتوں( ميں دو بہتے ہوئے چشمے ہيں )(١
٥٠۔ ١ايک کا نام تَ ْسنِيْم اور دوسرے کا نام َس ْل َسبِيْل ہے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 51
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ

ﰻ ﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٍﺔ َز ْو ٰﺟ ِﻦ ۚ 52
ان دونوں جنتوں ميں ہر قسم کے ميووں کی دو قسميں ہونگی )(١
٢٥۔ ١يعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل دو قسم کا ہوگا ،مذيد فضل خاص کی ايک
صورت ہے ،بعض نے کہا کہ ايک قسم خشک ميوے اور دوسری تازه ميوے کی ہوگی۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 53
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ُﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ﻋَ ٰﲇ ﻓُ ُﺮ ٍش ﺑ َ َﻄﺎۗﯨﳯُ َﺎ ِﻣ ْﻦ ِا ْﺳـ َﺘ ْ َﱪ ٍق ۭ َو َﺟﻨَﺎ اﻟْ َﺠﻨَّـ َﺘ ْ ِﲔ د ٍَان ۚ 54
ِٕ
ِٕ
جنتی ايسے فرشوں پر تکيہ لگائے ہوئے ہونگے جن کے استر و بيز ريشم کے ہونگے ) (١اور
دونوں جنتوں کے ميوے بالکل قريب ہونگے )(٢
٥٤۔ ١ابری يعنی اوپر کا کپﮍا ہميشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے ،يہاں صرف استر
کا بيان ہے ،جس کا مطلب ہے کہ اوپر )ابری( کا کپﮍا اس سے کہيں زياده عمده ہوگا۔
٥٤۔ ٢اتنے قريب ہونگے کہ بيٹھے بيٹھے بلکہ ليٹے ليٹے بھی توڑ سکيں گے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 55
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ﴫ ُت َّ
اﻟﻄ ْﺮ ِف ۙ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻄ ِﻤﳦْ ُ َّﻦ ِاﻧ ْ ٌﺲ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ َو َﻻ َﺟﺎۗ ٌّن ۚ 56

ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ٰﻗ ِ ٰ
وہاں )شرميلی( نيچی نگاه والی حوريں ہيں ) (١جنہيں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ
نہيں لگايا )(٢
٥٦۔ ١جن کی نگاہيں اپنے خاوندوں کے عالوه کسی پر نہيں پﮍيں گی اور ان کے اپنے خاوند ہی
سب سے زياده حسين اور اچھے معلوم ہونگے۔
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٥٦۔ ٢يعنی باکره اور نئی نويلی ہوں گی۔ اس سے قبل وه کسی کے نکاح ميں نہيں رہی ہونگی۔
يہ آيت اور اس سے ماقبل کی بعض آيات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن
ہونگے وه بھی مومن انسانوں کی طرح جنت ميں جائيں گے اور ان کے ليے بھی وہی کچھ ہوگا
جو ديگر اہل ايمان کے ليے ہوگا۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 57
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

َﰷَﳖَّ ُ َّﻦ اﻟْ َﻴﺎﻗُ ْﻮ ُت َواﻟْ َﻤ ْﺮ َﺟ ُﺎن ۚ 58
وه حوريں مثل ياقوت اور مونگے کے ہوں گی )(١
٥٨۔ ١يعنی صفائی ميں ياقوت اور سفيدی و سرخی ميں موتی يا مونگے کی طرح ہونگی جس
طرح صحيح حديث ميں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ ميں فرمايا گيا ہے ' ان کے حسن
و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا ،گوشت اور ہڈی کے باہر نظر آئے گا ،ايک دوسری
روايت ميں فرمايا کہ جنتيوں کی بيوياں اتنی حسين و جميل ہوں گی کہ اگر ان ميں سے ايک
عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمين کے درميان کا سارا حصہ چمک اٹھے
اور خوشبو سے بھر جائے۔ اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قيمتی ہوگا کہ وه دنيا و مافيہا سے بہتر
ہے ۔)صحيح البخاری کتاب الجہاد باب الحورالعين(
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 59
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ﻫ َْﻞ َﺟ َﺰا ۗ ُء ْ ِاﻻ ْﺣ َﺴ ِﺎن ِا َّﻻ ْ ِاﻻ ْﺣ َﺴ ُﺎن ۚ 60

احسان کا بدلہ احسان کے سوا کيا ہے )(١
ٰ
٦٠۔ ١پہلے احسان سے مراد نيکی اور اطاعت الہی اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ ،يعنی
جنت اور اس کی نعمتيں ہيں۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 61
پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

َو ِﻣ ْﻦ د ُْوﳖِ ِ َﻤﺎ َﺟﻨ َّ ٰ ِﱳ ۚ 62
اور ان کے سوا دو جنتيں اور ہيں )(١۔
٦٢۔ُ ١دوْ نِ ِھ َما سے يہ ثابت بھی کيا گيا ہے کہ يہ دو باغ شان اور فضيلت ميں پچھلے دو باغوں
سے ،جن کا ذکر آيت  ٢٦ميں گزرا ،کم تر ہونگے۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۙ 63
پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ُﻣﺪْ ﻫَﺎۗ َّﻣ ٰ ِﱳ ۚ 64
جو دونوں گہری سبز سياہی مائل ہيں )(١۔
٦٤۔ ١کثر سيرابی اور سبزے کی فروانی کی وجہ سے وه مائل بہ سياہی ہوں گے
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ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 65
پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ َﻋ ْﻴ ٰ ِﲍ ﻧ َﻀَّ ﺎﺧ ٰ َِﱳ ۚ 66
ان ميں دو )جوش سے( ابلنے والے چشمے ہيں )(١
ْ
ﱠ
خ )ابن کثير(
٦٦۔ ١يہ صفت تَجْ ِريَ ِ
ان سے ہلکی ہے اَ ْل َجرْ ی ِء اَ ْق َو ٰی ِمنَ النف ِ

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 67
پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ِﻓﳱْ ِ َﻤﺎ ﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٌﺔ َّو َ ْﳔ ٌﻞ َّو ُر َّﻣ ٌﺎن ۚ 68
ان دونوں ميں ميوے اور کھجور اور انار ہوں گے )(١
٦٨۔ ١جب کہ پہلی دو جنتوں )باغوں( کی صفت ميں بتاليا گيا ہے کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا۔
ظاہر ہے اس ميں شرف و فضل کی جو زيادتی ہے ،وه دوسری بات ميں نہيں ہے

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 69
پس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ﺧ ْ َٰﲑتٌ ِﺣ َﺴ ٌﺎن ۚ 70
ان ميں نيک سيرت خوبصورت عورتيں ہيں )(١
٧٠۔ ١خَ ي َْرات سے مراد اخالق و کردار کی خوبياں ہيں اور ِح َسانکا مطلب ہے حسن و جمال ميں
يکتا۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 71
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ُﺣ ْﻮ ٌر َّﻣ ْﻘ ُﺼ ْﻮ ٰرتٌ ِﰲ اﻟْ ِﺨ َﻴﺎ ِم ۚ 72
)گوری رنگت کی( حوريں جنتی خيموں ميں رہنے والياں ہيں )(١
٧٢۔ ١حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' جنت ميں موتيوں کے خيمے ہونگے ،ان
کا عرض ساٹھ ميل ہوگا ،اس کے ہر کونے ميں جنتی کے اہل ہونگے ،جس کو دوسرے کونے
والے نہيں ديکھ سکيں گے۔ مومن اس ميں گھومے گا ' )صحيح بخاری(۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 73
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
ﻟَ ْﻢ ﻳ َ ْــﻄ ِﻤﳦْ ُ َّﻦ ِاﻧ ْ ٌﺲ ﻗَ ْﺒﻠَﻬ ُْﻢ َو َﻻ َﺟﺎۗ ٌّن ۚ 74

ان کو ہاتھ نہيں لگايا کسی انسان يا جن نے اس سے قبل۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ ۚ 75
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پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟

ُﴬ َّو َﻋ ْﺒ َﻘ ِﺮ ٍ ّي ِﺣ َﺴ ٍﺎن ۚ 76
ُﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ﻋَ ٰﲇ َرﻓْ َﺮ ٍف ﺧ ْ ٍ
ِٕ
سبز مسندوں اور عمده فرشوں پر تکيہ لگائے ہوئے ہوں گے )(١
٧٦۔ ١مطلب يہ ہے کہ جنتی ايسے تختوں پر بيٹھے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسنديں،
غاليچے اور ٰ
اعلی قسم کے خوب صورت منقش فرش بچھے ہوں گے۔
ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي ٰا َﻻۗ ِء َرﺑّ ُِﳬَﺎ ﺗُ َﻜ ِّﺬ ٰﺑ ِﻦ 77
پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹالؤ گے؟
اﰟ َرﺑ ّ َِﻚ ِذي اﻟْ َﺠ ٰﻠﻞِ َو ْ ِاﻻ ْﻛ َﺮا ِم ۧ 78

ﺗ َٰﱪَكَ ْ ُ
تيرے پروردگار کا نام بابرکت ہے ) (١جو عزت و جالل واال ہے۔
ک ،برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہيں۔ مطلب يہ ہے اس کا نام ہميشہ
ار َ
٧٨۔ ١تَبَ َ
رہنے واال ہے ،يا اس کے پاس ہميشہ خير کے خزانے ہيں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور
علوشان کے کئے ہيں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت يعنی خير اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی
ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔

سورة الواقعة
)سورة الواقعة ۔ سوره نمبر  ٥٦۔ تعداد آيات (٩٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ِا َذا َوﻗَ َﻌ ِﺖ اﻟْ َﻮا ِﻗ َﻌ ُﺔ Ǻۙ
جب قيامت قائم ہو جائے گی )(١
١۔ ١واقعہ بھی قيامت کے ناموں سے ہے ،کيونکہ يہ المحالہ واقع ہونے والی ہے ،اس لئے اس
کا نام بھی ہے۔
ﻟَﻴ َْﺲ ِﻟ َﻮ ْﻗ َﻌﳤِ َﺎ َﰷ ِذﺑ َ ٌﺔ ۘ Ą

جس کے واقع ہونے ميں کوئی جھوٹ نہيں۔
ﺧَﺎ ِﻓﻀَ ٌﺔ َّرا ِﻓ َﻌ ٌﺔ ۙ Ǽ

وه پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی )(١
٣۔ ١پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے۔ يعنی ﷲ کے اطاعت گزار بندوں کو يہ بلند
اور نافرمانوں کو پست کرے گی ،چاہے دنيا ميں معاملہ اس سے برعکس ہو،۔
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ِا َذا ُر َّﺟ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض َر ًّﺟﺎ ۙ Ć

جبکہ زمين زلزلہ کے ساتھ ہال دی جائے گی۔

َّوﺑ َُّﺴ ِﺖ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل ﺑ ًَّﺴﺎ ۙ Ĉ
اور پہاڑ بالکل ريزه ريزه کر ديئے جائيں گے )(١۔
٥۔َ ١رجًا کے معنی حرکت و اضطراب )زلزلہ( اور بس کے معنی ريزه ريزه ہو جانے کے ہيں۔

ﻓَ َﲀﻧ َْﺖ َﻫ َﺒﺎۗ ًء ُّﻣ ۢﻨْ َﺒﺜ ًّﺎ ۙ Č
پھر وه مثل پراگنده غبار کے ہوجائيں گے۔

َّو ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ َا َزْوا ًﺟﺎ ﺛَ ٰﻠﺜَ ًﺔ ۭ Ċ
اور تم تين جماعتوں ميں ہو جاؤ گے۔
ﻓَ َﺎ ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻤ ْﻴ َﻤﻨَ ِﺔ ڏ َﻣﺎ ٓ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻤ ْﻴ َﻤﻨَ ِﺔ Ďۭ
پس داہنے ہاتھ والے کيسے اچھے ہيں )(١
٨۔ ١اس سے عام مومنين مراد ہيں جن کو ان کے اعمال نامے دائيں ہاتھوں ميں ديئے جائيں گے
جو ان کی خوش بختی کی نشانی ہوگی۔
َو َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻤ ْﺸـَٔ َﻤ ِﺔ ڏ َﻣﺎ ٓ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻤ ْﺸـَٔ َﻤ ِﺔ ۭ Ḍ

اور بائيں ہاتھ والوں کا کيا حال ہے بائيں ہاتھ والوں کا )(١
٩۔ ١اس سے مراد کافر ہيں جن کو ان کے اعمال نامے بائيں ہاتھ ميں پکﮍائے جائيں گے۔
َواﻟ ٰ ّﺴـ ِﺒ ُﻘ ْﻮ َن اﻟ ٰ ّﺴـ ِﺒ ُﻘ ْﻮ َن 10ڌ
اور جو آگے والے ہيں وه تو آگے والے ہيں )(١
١٠۔ ١ان سے مراد خواص مومنين ہيں ،يہ تيسری قسم ہے جو ايمان قبول کرنے ميں سبقت
کرنے اور نيکی کے کاموں ميں بﮍھ چﮍھ کر حصہ لينے والے ہيں ،ﷲ ٰ
تعالی ان کو قرب خاص
سے نوازے گا ،يہ ترکيب ايسے ہی ہے ،جيسے کہتے ہيں ،تو تو ہے اور زيد زيد ،اس ميں گويا
زيد کی اہميت اور فضيلت کا بيان ہے۔

ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑُ ْﻮ َن ۚ 11
ِٕ
وه بالکل نزديکی حاصل کئے ہوئے ہيں۔
ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ 12
نعمتوں والی جنتوں ميں ہيں۔
ﺛُ َّ ٌ
ـةل ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۙ 13

)بہت بﮍا( گروه اگلے لوگوں ميں سے ہوگا۔

َوﻗَ ِﻠ ْﻴ ٌﻞ ِ ّﻣ َﻦ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ۭ 14
اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں ميں سے )(١
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١٤۔ ١کہا جاتا ہے کہ اولين سے مراد حضرت آدم عليہ السالم سے لے کر نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم تک کی امت کے لوگ ہيں اور آخرين سے امت محمديہ کے افراد مطلب يہ ہے کہ پچھلی
امتوں ميں سابقين کا ايک بﮍا گروه ہے ،کيونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس ميں ہزاروں انبياء
کے سابقين شامل ہيں ان کے مقابلے ميں امت محمديہ کا زمانہ )قيامت تک( تھوڑا ہے ،اس ليے
ان ميں سابقين بھی بہ نسبت گذشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے۔ اور ايک حديث ميں آتا ہے جس
ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ہے کہ ،مجھے اميد ہے کہ تم جنتيوں کا نصف ہو گے۔ تو
يہ آيت مذکوره مفہوم کے مخالف نہيں۔ کيونکہ امت محمديہ کے سابقين اور عام مومنين مال کر
باقی تمام امتوں سے جنت ميں جانے والوں کا نصف ہوجائيں گے ،اس ليے محض سابقين کی
کثرت )سابقہ امتوں ميں( سے حديث ميں بيان کرده تعداد کی نفی نہيں ہوگی۔ مگر يہ قول محل
نظر ہے اور بعض نے اولين و آخرين سے اسی امت محمديہ کے افراد مراد ليے ہيں۔ يعنی اس
کے پہلے لوگوں ميں سابقين کی تعداد زياده اور پچھلے لوگوں ميں تھوڑی ہوگی۔ امام ابن کثير
نے اسی دوسرے قول کو ترجيح دی ہے۔ اور يہی زياده درست معلوم ہوتا ہے۔ يہ جملہ معترضہ
ہے ،فی جنت النعيم اور علی سرر موضونۃ کے درميان۔

ﴎ ٍر َّﻣ ْﻮﺿُ ْﻮﻧ َ ٍﺔ ۙ 15
ﻋَ ٰﲇ ُ ُ
يہ لوگ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر۔
ُّﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ُﻣﺘَ ٰﻘ ِﺒ ِﻠ ْ َﲔ 16
ِٕ
ايک دوسرے کے سامنے تکيہ لگائے بيٹھے ہونگے۔
ﻳَ ُ

ــﻄ ْﻮ ُف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِو ْ َدل ٌان ُّﻣﺨ َّ َُدل ْو َن ۙ 17
ان کے پاس ايسے لﮍکے جو ہميشہ )لﮍکے ہی( ) (١رہيں گے آمد و رفت کريں گے۔
١٧۔ ١يعنی وه بﮍے نہيں ہونگے کہ بوڑھے ہوجائيں نہ ان کے خدو خال اور قدو قامت ميں
کوئی تغير ہوگا بلکہ ايک ہی عمر اور ايک ہی حالت پر رہيں گے ،جيسے نو عمر لﮍکے ہوتے
ہيں۔
ِ َاب ْﻛ َﻮ ٍاب َّو َا َاب ِرﻳْ َﻖ ڏ َو َ ْﰷ ٍس ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ ِﻌ ْ ٍﲔ ۙ 18

آبخورے اور جگ لے کر اور ايسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے پر ہو۔

َّﻻ ﻳُ َﺼﺪَّ ﻋ ُْﻮ َن َﻋﳯْ َﺎ َو َﻻ ﻳُ ْ ِﲋﻓُ ْﻮ َن ۙ 19
جس سے نہ سر ميں درد ہو نہ عقل ميں فطور آئے )(١
١٩۔ ١آخرت کی شراب ميں سرور اور لذت تو يقينا ہوگی ليکن يہ خرابياں مثالً مدہوشی عقل ميں
فتور نہيں ہوگا

َوﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٍﺔ ِّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ َﺘﺨ ََّﲑ ُْو َن ۙ 20
اور ايسے ميوے لئے ہوئے جو ان کی پسند کے ہوں۔

َوﻟ َ ْﺤ ِﻢ َﻃ ْ ٍﲑ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﺸـﳤَ ُ ْﻮ َن ۭ 21
اور پرندوں کے گوشت جو انہيں مرغوب ہوں۔
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َو ُﺣ ْﻮ ٌر ِﻋ ْ ٌﲔ 22ۙ
اور بﮍی بﮍی آنکھوں والی حوريں۔
َﰷَ ْﻣﺜ َﺎلِ اﻟﻠ ُّ ْﺆﻟُـﮧ اﻟْ َﻤ ْﻜﻨُ ْﻮ ِن ۚ 23

جو چھپے ہوئے موتيوں کی طرح ہيں۔
َﺟ َﺰا ۗ ًء ِﺑ َﻤﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 24
يہ صلہ ہے ان کے اعمال کا۔

َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ﻟَﻐ ًْﻮا َّو َﻻ اتَ ْ ِﺛ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ 25
نہ وہاں بکواس سنيں گے اور نہ گناه کی بات۔
ِا َّﻻ ِﻗ ْﻴ ًﻼ َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ َﺳ ٰﻠ ًﻤﺎ 26
صرف سالم ہی سالم کی آواز ہوگی )(١
٢٦۔ ١وہاں سالم ہی سالم کی آوازيں سننے ميں آئيں گی ،فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس
ميں اہل جنت کی طرف سے بھی۔
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ ڏ َﻣﺎ ٓ َا ْ ٰ
َو َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ ۭ 27

اور داہنے ہاتھ والے کيا ہی اچھے ہيں داہنے ہاتھ والے )(١
٢٧۔ ١اب تک سابقين کا ذکر تھا اب عام مومنين کا ذکر ہو رہا ہے

ِ ْﰲ ِﺳﺪْ ٍر َّﻣﺨْﻀُ ْﻮ ٍد ۙ 28
وه بغير کانٹوں کی بيريوں۔
َّو َﻃﻠْ ٍﺢ َّﻣﻨْﻀُ ْﻮ ٍد ۙ 29

اور تہ بہ تہ کيلوں۔
َّو ِﻇ ٍ ّﻞ َّﻣ ْﻤﺪُ ْو ٍد ۙ 30

اور لمبے لمبے سايوں )(١
٣٠۔ ١جيسے ايک حديث ميں ہے ' کہ جنت کے ايک درخت کے سائے تلے ايک گھوڑا سوار
سو سال تک چلتا رہے گا ،تب بھی وه سايہ ختم نہيں ہوگا ') صحيح بخاری(
َّو َﻣﺎۗ ٍء َّﻣ ْﺴ ُﻜ ْﻮ ٍب ۙ 31

اور بہتے ہوئے پانيوں۔
َّوﻓَﺎ ِﻛﻬَ ٍﺔ َﻛ ِﺜ ْ َﲑ ٍة ۙ 32

اور بکثرت پھلوں ميں۔

َّﻻ َﻣ ْﻘ ُﻄ ْﻮﻋَ ٍﺔ َّو َﻻ َﻣ ْﻤ ُﻨ ْﻮﻋَ ٍﺔ ۙ 33
جو نہ ختم ہوں نہ روک لئے جائيں )(١
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٣٣۔ ١يعنی يہ پھل موسمی نہيں ہونگے کہ موسم گزر گيا تو پھل بھی آئنده فصل تک ناپيد
ہوجائيں ،يہ پھل اس طرح فصل گل و اللہ کے پابند نہيں ہونگے ،بلکہ بہار و خزاں اور گرمی و
سردی ہر موسم ميں دستياب ہوں گے۔ اس طرح ان کے حصول کے لئے کوئی رکاوٹ نہيں
ہوگی۔
َّوﻓُ ُﺮ ٍش َّﻣ ْﺮﻓُ ْﻮﻋَ ٍﺔ ۭ 34

اور اونچے اونچے فرشوں ميں ہونگے )(١
٣٤۔ ١بعض نے فرشوں سے بيويوں اور مرفوعہ سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد ليا ہے۔

ِاانَّ ٓ َاﻧْﺸَ ْﺎﳖٰ ُ َّﻦ ِاﻧْﺸَ ﺎۗ ًء ۙ 35
ہم نے ان )کی بيويوں کو( خاص طور پر بنايا ہے۔

ﻓَ َﺠـ َﻌﻠْﳯٰ ُ َّﻦ َا ْﺑ َﲀ ًرا ۙ 36
اور ہم نے انہيں کنوارياں بنا ديا ہے۔ )(١
٣٦۔ ١اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بيوياں اور حور عين ہيں۔ حوريں ،والدت کے عام
طريقے سے پيدا شده نہيں ہونگی ،بلکہ ﷲ ٰ
تعالی خاص طور پر انہيں جنت ميں اپنی قدرت
خاص سے بنائے گا ،اور جو دنياوی عورتيں ہونگی ،تو وه بھی حوروں کے عالوه اہل جنت کی
بيويوں کے

ﻋ ُُﺮ ًاب َا ْﺗ َﺮ ًااب ۙ 37
محبت والياں اور ہم عمر ہيں۔
ِ ّ َﻻ ْ ٰ
ﲱ ِﺐ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ 38ۉ
دائيں ہاتھ والوں کے لئے ہيں۔
ﺛُ َّ ٌةل ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۙ 39

جم غفير ہے اگلوں ميں سے )(١
٣٩۔ ١يعنی آدم عليہ السالم سے لے کر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم تک کے لوگوں ميں سے يا خود
امت محمديہ کے اگلوں ميں سے۔
َوﺛُ َّ ٌةل ِ ّﻣ َﻦ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ْﻳ َﻦ ۭ 40

اور بہت بﮍی جماعت ہے پچھلوں ميں سے )(١۔
٤٠۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی امت ميں سے يا آپ کی امت کے پچھلوں ميں سے۔
اﻟﺸ َﻤﺎلِ ڏ َﻣﺎ ٓ َا ْ ٰ
َو َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ ِ ّ
ﲱ ُﺐ ِ ّ

اﻟﺸ َﻤﺎلِ ۭ 41
اور بائيں ہاتھ والے کيا ہيں بائيں ہاتھ والے )(١
٤١۔ ١اس سے مراد اہل جہنم ہيں ،جن کو ان کے اعمال نامے بائيں ہاتھ ميں پکﮍائے جائيں گے۔
ِ ْﰲ َ ُﲰ ْﻮ ٍم َّو َ ِﲪ ْ ٍﲓ ۙ 42

گرم ہوا اور گرم پانی ميں )ہوں گے(
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َّو ِﻇ ٍ ّﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ْﳛ ُﻤ ْﻮ ٍم ۙ 43

اور سياه دھوئيں کے سائے ميں۔
َّﻻ َاب ِر ٍد َّو َﻻ َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ 44
جو ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش )(١
٤٤۔ ١يعنی سايہ ٹھنڈا ہوتا ہے ،ليکن يہ جس کا سايہ سمجھ رہے ہونگے ،وه سايہ ہی نہيں ہوگا،
جو ٹھنڈا ہو ،وه تو جہنم کا دھواں ہوگا جس ميں کوئی حسن منظر يا خير نہيں۔ يا مٹھاس نہيں۔
ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا ﻗَ ْﺒ َﻞ ٰذ ِ َكل ُﻣ ْ َﱰِﻓ ْ َﲔ 45ښ
بيشک يہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں سے پلے ہوئے تھے )(١
٤٥۔ ١يعنی دنيا اور آخرت سے غافل ہو کر عيش و عشرت کی زندگی ميں ڈوبے ہوئے تھے۔
ﴫ ْو َن ﻋَ َﲇ اﻟْ ِﺤ ْﻨ ِﺚ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۚ 46

َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ِ ُّ
اور بﮍے بﮍے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔

َو َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ڏ َاﯨ َﺬا ِﻣ ْﺘﻨَﺎ َو ُﻛﻨَّﺎ ﺗُ َﺮ ًااب َّو ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َء ِاانَّ ﻟ َ َﻤ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن ۙ 47
ِٕ
اور کہتے تھے کہ کيا جب ہم مر جائيں گے مٹی اور ہڈی ہو جائيں گے تو کيا ہم دوباره اٹھا
کھﮍے کئے جائيں گے۔
َا َو ٰا َابۗ ُؤانَ ْ َاﻻ َّوﻟُ ْﻮ َن 48
اور کيا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟
ﻗُ ْﻞ ِا َّن ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ َو ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮْﻳ َﻦ 49ۙ
آپ کہہ ديجئے کہ يقينا ً سب اگلے اور پچھلے۔
ﻟَ َﻤ ْﺠ ُﻤ ْﻮﻋ ُْﻮ َن ڏ ِا ٰﱃ ِﻣ ْﻴ َﻘ ِ
ﺎت ﻳ َ ْﻮ ٍم َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٍم 50
ضرور جمع کئے جائيں گے ايک مقرر دن کے وقت۔

ُ َّﰒ ِاﻧ َّ ُ ْﲂ َاﳞُّ َﺎ اﻟﻀَّ ﺎۗﻟ ُّ ْﻮ َن اﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ۙ 51
پھر تم اے گمراہو جھٹالنے والو !
َﻻ ِ ُٰﳇ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َ َ

ﴭ ٍﺮ ِّﻣ ْﻦ َزﻗُّ ْﻮ ٍم ۙ 52
البتہ کھانے والے ہو تھوہر کا درخت۔

ﻓَ َﻤﺎ ِﻟــــُٔ ْـﻮ َن ِﻣﳯْ َﺎ اﻟْ ُﺒ ُﻄ ْﻮ َن ۚ 53
اور اسی سے پيٹ بھرنے والے ہو۔

ﴩﺑُ ْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْ ِﲓ ۚ 54
ﻓَ ٰ ِ
پھر اس پر گرم کھولتا پانی پينے والے ہو۔
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ﴍ َب اﻟْﻬ ْ ِِﲓ ۭ 55
ﻓَ ٰ ِ
ﴩﺑُ ْﻮ َن ُ ْ
پھر پينے والے بھی پياسے اونٹوں کی طرح۔

ٰﮬ َﺬا ﻧُ ُﺰﻟُﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم ِّادل ْﻳ ِﻦ ۭ 56
قيامت کے دن ان کی مہمانی يہ ہے۔
َ ْﳓ ُﻦ َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﺗ َُﺼ ِّﺪﻗُ ْﻮ َن 57
ہم ہی نے تم سب کو پيدا کيا ہے پھر تم کيوں باور نہيں کرتے؟ )(١
٥٧۔ ١يعنی تم جانتے ہو کہ تمہيں پيدا کرنے واال ﷲ ہی ہے ،پھر تم اس کو مانتے کيوں نہيں ہو؟
يا دوباره زنده کرنے پر يقين کيوں نہيں کرتے۔
َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ ﺗُ ْﻤـ ُﻨ ْﻮ َن ۭ 58

اچھا پھر يہ بتالؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو۔
َء َاﻧ ُ ْْﱲ َ ْﲣﻠُ ُﻘ ْﻮﻧ َ ٗ ٓﻪ َا ْم َ ْﳓ ُﻦ اﻟْﺨٰ ِﻠ ُﻘ ْﻮ َن 59
کيا اس کا )انسان( تم بناتے ہو يا پيدا کرنے والے ہم ہی ہيں )(١
٥٩۔ ١يعنی تمہارے بيويوں سے مباشرت کرنے کے نتيجے ميں تمہارے جو قطرات منی
عورتوں کے رحموں ميں جاتے ہيں ،ان سے انسانی شکل و صورت بنانے والے ہم ہيں يا تم؟

َ ْﳓ ُﻦ ﻗَﺪَّ ْرانَ ﺑَﻴْﻨَ ُ ُﲂ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﻤ ْﺴـ ُﺒ ْﻮ ِﻗ ْ َﲔ ۙ 60
ہم ہی نے تم ميں موت کو معين کر ديا ) (١اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہيں ہيں )(٢۔
٦٠۔ ١يعنی ہر شخص کی موت کا وقت مقرر کر ديا ہے ،جس سے کوئی تجاوز نہيں کر سکتا،
چنانچہ کوئی بچپن ميں ،کوئی جوانی ميں اور کوئی بﮍھاپے ميں فوت ہوتا ہے
٦٠۔ ٢يا مغلوب اور عاجز نہيں ہيں ،بلکہ قادر ہيں۔
ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻧ ُّ َﺒ ِّﺪ َل َا ْﻣﺜ َﺎﻟَ ُ ْﲂ َوﻧُﻨ ْ ِﺸـﯩَٔ ُ ْ
ـﲂ ِ ْﰲ َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 61
کہ تمہاری جگہ تم جيسے اور پيدا کر ديں اور تمہيں نئے سرے سے اس عالم ميں پيدا کريں
جس سے تم )بالکل( بےخبر ہو )(١
٦١۔ ١يعنی تمہاری صورتيں مسخ کر کے بندر اور خنزير بنا ديں اور تمہاری جگہ تمہاری
شکل و صورت کی کوئی اور مخلوق پيدا کر ديں۔
َوﻟَﻘَﺪْ ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُ ُﱲ اﻟﻨَّﺸْ َﺎ َة ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 62
تمہيں يقينی طور پر پہلی دفعہ کی پيدائش معلوم ہی ہے پھر کيوں عبرت حاصل نہيں کرتے )(١۔
٦٢۔ ١يعنی کيوں نہيں سمجھتے کہ جس طرح اس نے تمہيں پہلی مرتبہ پيدا کيا )جس کا تمہيں
علم ہے( وه دوباره بھی پيدا کر سکتا ہے۔

َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ْﱲ َّﻣﺎ َ ْﲢ ُﺮﺛُ ْﻮ َن ۭ 63
اچھا پھر يہ بھی بتالؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو۔
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َء َاﻧ ُ ْْﱲ ﺗَ ْﺰ َرﻋ ُْﻮﻧ َ ٗ ٓﻪ َا ْم َ ْﳓ ُﻦ ٰ ّاﻟﺰ ِرﻋ ُْﻮ َن 64
اسے تم ہی اگاتے ہو يا ہم اگانے والے ہيں۔
ﻟَ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء ﻟ َ َﺠ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ُﺣ َﻄﺎ ًﻣﺎ ﻓَ َﻈﻠْ ُ ْﱲ ﺗَ َﻔﻜَّﻬ ُْﻮ َن 65
اگر ہم چاہيں تو اسے ريزه ريزه کر ڈاليں اور تم حيرت کے ساتھ باتيں بناتے ہی ره جاؤ۔
ِاانَّ ﻟ َ ُﻤﻐ َْﺮ ُﻣ ْﻮ َن 66ۙ
کہ ہم پر تاوان ہی پﮍ گيا )(١
٦٦۔ ١يعنی ہم نے پہلے زمين پر ہل چال کر اسے ٹھيک کيا پھر بيج ڈاال ،پھر اسے پانی ديتے
رہے۔ ليکن جب فصل کے پکنے کا وقت آيا تو وه خشک ہوگئی ،اور ہميں کچھ بھی نہ مال يعنی
يہ سارا خرچ اور محنت کا معاوضہ نہ ملے ،بلکہ يوں ہی ضائع ہو جائے يا زبردستی اس سے
کچھ وصول کرليا جائے اور اسکے بدلے ميں اسے کچھ نہ ديا جائے ۔
ﺑ َ ْﻞ َ ْﳓ ُﻦ َﻣ ْﺤ ُﺮ ْو ُﻣ ْﻮ َن 67
بلکہ ہم بالکل محروم ہی ره گئے۔

ﴩﺑُ ْﻮ َن ۭ 68
َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ُﱲ اﻟْ َﻤﺎۗ َء َّ ِاذل ْي ﺗ َ ْ َ
اچھا يہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پيتے ہو۔
َء َاﻧ ُ ْْﱲ َا ْﻧ َﺰﻟْ ُﺘ ُﻤ ْﻮ ُﻩ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺰ ِن َا ْم َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ُﻤ ْ ِﲋﻟُ ْﻮ َن 69
اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو يا ہم برساتے ہيں۔
ﻟَ ْﻮ ﻧَﺸَ ﺎۗ ُء َﺟ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ُا َﺟﺎ ًﺟﺎ ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 70
اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کﮍوا زہر کر ديں پھر ہماری شکر گزاری کيوں نہيں کرتے؟ )(١
٧٠۔ ١يعنی اس احسان پر ہماری اطاعت کرکے ہمارا عملی شکر ادا کيوں نہيں کرتے؟

َاﻓَ َﺮ َءﻳْ ُ ُﱲ اﻟﻨَّ َﺎر اﻟ َّ ِ ْﱵ ﺗ ُْﻮ ُر ْو َن ۭ 71
اچھا ذرا يہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو۔
َء َاﻧ ُ ْْﱲ َاﻧْﺸَ ْﺎ ُ ْﰎ َﴭ ََﺮﲥَ َﺎ ٓ َا ْم َ ْﳓ ُﻦ اﻟْ ُﻤﻨ ْ ِﺸــُٔ ْﻮ َن 72
اس کے درخت کو تم نے پيدا کيا ہے يا ہم اس کے پيدا کرنے والے ہيں )(١
٧٢۔ ١کہتے ہيں عرب ميں دو درخت ہيں ،مرخ اور عفار ،ان دونوں سے ٹہنياں لے کر ،ان کو
آپس ميں رگﮍا جائے تو اس سے آگ کے شرارے نکلتے ہيں۔

َ ْﳓ ُﻦ َﺟ َﻌﻠْﳯٰ َﺎ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ًة َّو َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ِﻟّﻠْ ُﻤ ْﻘ ِﻮ ْﻳ َﻦ ۚ 73
ہم نے اسے سبب نصيحت ) (١اور مسافروں کے فائدے کی چيز بنايا )(٢
٧٣۔ ١کہ اس کے اثرات اور فوائد حيرت انگيز ہيں اور دنيا کی بيشمار چيزوں کی تياری کے
لئے اسے ريﮍھ کی ہڈی کی حيثيت حاصل ہے۔ جو ہماری قدرت عظيمہ کی نشانی ہے ،پھر ہم
نے جس طرح دنيا ميں يہ آگ پيدا کی ہے ،ہم آخرت ميں بھی پيدا کرنے پر قادر ہيں جو اس سے
 ٦٩درجہ حرارت ميں زياده ہوگی۔
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) (٢مقوين ،مقوی کی جمع ہے ،قواء يعنی خالی صحراء ميں داخل ہونے واال ،مراد مسافر ہے،
يعنی مسافر صحراؤں اور جنگلوں ميں ان درختوں سے فائده اٹھاتے ہيں ،اس سے روشنی،
گرمی اور ايندھين حاصل کرتے ہيں۔ بعض نے مقوی سے وه فقراء مراد ليے ہيں جو بھوک کی
وجہ سے خالی پيٹ ہوں۔ بعض نے اس کے معنی مستمعين )فائده اٹھانے والے( کيے ہيں۔ اس
ميں امير غريب ،مقيم اور مسافر سب آجاتے ہيں اور سب ہی آگ سے فائده اٹھاتے ہيں ،اسی ليے
حديث ميں جن تين چيزوں کو عام رکھنے کا اور ان سے کسی کو نہ روکنے کا حکم ديا گيا ہے،
ان ميں پانی اور گھاس کے عالوه آگ بھی ہے ،امام ابن کثير نے اس مفہوم کو زياده پسند کيا
ہے۔

ﰟ َرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۧ 74
ﻓَ َﺴـ ّﺒ ِْﺢ ِاب ْ ِ
پس اپنے بہت بﮍے رب کے نام کی تسبيح کيا کرو۔

ﻓَ َﻼ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ِﺑ َﻤ ٰﻮ ِﻗﻊ ِ اﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ِم ۙ 75
پس ميں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی )(١
٧٥۔ ١يعنی يہ قرآن کی کہانت يا شاعری نہيں ہے بلکہ ميں ستاروں کے گرنے کی قسم کھا کر
کہتا ہوں کہ يہ قرآن عزت واال ہے۔

َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻘ َﺴ ٌﻢ ﻟ َّ ْﻮ ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ ۙ 76
اور اگر تمہيں علم ہو تو يہ بہت بﮍی قسم ہے۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ ُﻘ ْﺮٰا ٌن َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ ۙ 77

کہ بيشک يہ قرآن بہت بﮍی عزت واال ہے )(١
٧٧۔ ١يہ جواب قسم ہے۔

ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ َّﻣ ْﻜﻨُ ْﻮ ٍن ۙ 78
جو ايک محفوظ کتاب ميں درج ہے )(١
٧٨۔ ١يعنی لوح محفوظ ہيں۔

َّﻻ ﻳ َ َﻤ ُّﺴ ٗ ٓﻪ ِا َّﻻ اﻟْ ُﻤ َﻄﻬ َُّﺮ ْو َن ۭ 79
جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہيں )(١
٧٩۔ ١يعنی اس قرآن کو فرشتے ہی چھوتے ہيں ،يعنی آسمانوں پر فرشتوں کے عالوه کسی کی
بھی رسائی اس قرآن تک نہيں ہوتی۔ مطلب مشرکين کی ترديد ہے جو کہتے تھے کہ قرآن
شياطين لے کر اترتے ہيں۔ ﷲ نے فرمايا يہ کيوں کر ممکن ہے يہ قرآن تو شيطانی اثرات سے
بالکل محفوظ ہے۔
ﺗ ْ َِﲋﻳْ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 80
يہ رب العالمين کی طرف سے اترا ہوا ہے۔

َاﻓَ ِﺒﮭ َٰﺬا اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺚ َاﻧ ُ ْْﱲ ُّﻣﺪْ ِﻫ ُﻨ ْﻮ َن ۙ 81
پس کيا تم ايسی بات کو سرسری )اور معمولی( سمجھ رہے ہو۔
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َو َ ْﲡ َﻌﻠُ ْﻮ َن ِر ْزﻗَ ُ ْﲂ َاﻧ َّ ُ ْﲂ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن 82
اور اپنے حصے ميں يہی ليتے ہو کہ جھٹالتے پھرو۔

ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ٓ ِا َذا ﺑَﻠَﻐ َِﺖ اﻟْ ُﺤﻠْ ُﻘ ْﻮ َم ۙ 83
پس جبکہ روح نرخرے تک پہنچ جائے۔

َو َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺣ ْﻴـﻨَﯩ ٍﺬ ﺗَ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ۙ 84
ِٕ
اور تم اس وقت آنکھوں سے ديکھتے رہو )(١
٨٤۔ ١يعنی روح نکلتے ہوئے ديکھتے ہو ليکن ٹال سکنے کی يا اسے کوئی فائده پہنچانے کی
قدرت نہيں رکھتے۔
ﴫ ْو َن 85
َو َ ْﳓ ُﻦ َا ْﻗ َﺮ ُب ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َّﻻ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زياده قريب ہوتے ہيں ) (١ليکن تم ديکھ نہيں سکتے۔
٨٥۔ ١يعنی مرنے والے کے ہم ،تم سے زياده قريب ہوتے ہيں۔ اپنے علم ،قدرت کے اعتبار سے۔
يا ہم سے مراد ﷲ کے کارندے يعنی موت کے فرشتے ہيں جو اس کی روح قبض کرتے ہيں۔

ﻓَﻠَ ْﻮ َﻻ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻏَ ْ َﲑ َﻣ ِﺪﻳْ ِﻨ ْ َﲔ ۙ 86
پس اگر تم کسی کے زير فرمان نہيں۔
ﺗَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮﳖَ َﺎ ٓ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 87
اور اس قول ميں سچے ہو تو )ذرا( اس روح کو تو لوٹاؤ )(١۔
٨٧۔ ١يعنی اگر تم اس بات ميں سچے ہو کہ کوئی تمہارا آقا اور مالک نہيں جس کے تم زير
فرمان اور ما تحت ہو يا کوئی جزا سزا کا دن نہيں آئے گا ،تو اس قبض کی ہوئی روح کو اپنی
جگہ پر واپس لوٹا کر دکھاؤ اور اگر تم ايسا نہيں کر سکتے اس کا مطلب تمہارا گمان باطل ہے۔
يقينا تمہارا ايک آقا ہے اور يقينا ايک دن آئے گا جس ميں وه آقا ہر ايک کو اسکے عمل کی جزا
دے گا۔

ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ ٓ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ ْ َِﲔ ۙ 88
پس جو کوئی بارگاه ٰالہی سے قريب ہوگا۔
ﻓَ َﺮ ْو ٌح َّو َر ْﳛ ٌَﺎن ڏ َّو َﺟﻨ َّ ُﺖ ﻧ َ ِﻌ ْ ٍﲓ 89
اسے تو راحت ہے اور غذائيں ہيں اور آرام والی جنت ہے۔
َو َا َّﻣﺎ ٓ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ ْﻦ َا ْ ٰ

ﲱ ِﺐ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ ۙ 90
اور جو شخص داہنے )ہاتھ( والوں ميں سے ہے )(١
٩٠۔ ١يہ دوسری قسم ہے ،عام مومنين۔ يہ بھی جہنم سے بچ کر جنت ميں جائيں گے ،تاہم
درجات ميں سابقين سے کمتر ہوں گے۔ موت کا فرشتے ان کو بھی سالمتی کی خوشخبری ديتے
ہيں۔
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ﻓَ َﺴ ٰ ٌﲅ َّ َكل ِﻣ ْﻦ َا ْﲱ ِٰﺐ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ ۭ 91
تو بھی سالمتی ہے تيرے لئے کہ تو داہنے والوں ميں سے ہے۔
َو َا َّﻣﺎ ٓ ِا ْن َﰷ َن ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ اﻟﻀَّ ﺎۗ ِﻟ ّ ْ َﲔ ۙ 92

ليکن اگر کوئی جھٹالنے والوں گمراہوں ميں سے ہے )(١
٩٢۔ ١يہ تيسری قسم ہے جنہيں آغاز سورت ميں کہا گيا تھا ،بائيں ہاتھ والے يا حاملين نحوست۔
يہ اپنے کفر و نفاق کی سزا ياس اس کی نحوست عذاب جہنم کی صورت ميں بھگتيں گے۔
ﻓَ ُ ُﲋ ٌل ِ ّﻣ ْﻦ َ ِﲪ ْ ٍﲓ ۙ 93

تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے۔
ـﲓ  94
َّوﺗ َْﺼ ِﻠ َﻴ ُﺔ َﺟ ِﺤ ْ ٍ
اور دوزخ ميں جانا ہے۔

ِا َّن ٰﮬ َﺬا ﻟَﻬ َُﻮ َﺣ ُّﻖ اﻟْ َﻴ ِﻘ ْ ِﲔ ۚ 95
يہ خبر سراسر حق اور قطعا ً يقينی ہے۔

ﰟ َرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۧ 96
ﻓَ َﺴـ ّﺒ ِْﺢ ِاب ْ ِ
پس تو اپنے عظيم الشان پروردگار کی تسبيح کر )(١
٩٦۔  ١حديث ميں آتا ہے کہ دو کلمے ﷲ کو بہت محبوب ہيں ،زبان پر ہلکے اور وزن ميں
ﷲِ َو بِ َح ْم ِد ِه ُس ْب َحانَ ٰ ّ
بھاری۔ ُسب َْحانَ ٰ ّ
ﷲِ ْال َع ِظي ِْم )صحيح بخاری(۔

سورة الحديد
)سورة الحديد ۔ سوره نمبر  ٥٧۔ تعداد آيات (٢٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ ﻳُـ ْﺤ ٖﻲ َوﻳُ ِﻤ ْﻴ ُﺖ ۚ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ Ą
ﰻ َْ
كل َّ
آسمانوں اور زمين کی بادشاہت اسی کی ہے وہی زندگی ديتا ہے اور موت بھی وه ہرچيز پر قادر
ہے۔
ﻫ َُﻮ ْ َاﻻ َّو ُل َو ْ ٰاﻻ ِﺧ ُﺮ َو َّ
اﻟﻈﺎ ِﻫ ُﺮ َواﻟْ َﺒﺎ ِﻃ ُﻦ ۚ َوﻫ َُﻮ ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ Ǽ
ِﲁ َ ْ
وہی پہلے ہے اور وہی پيچھے ،وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ،وه ہرچيز کو بخوبی جاننے واال
ہے )(١
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٣۔ ١وہی اول ہے يعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا ،وہی آخر ہے ،اس کے بعد کوئی چيز نہ
ہوگی ،وہی ظاہر ہے۔ يعنی وه سب پر غالب ہے ،اس پر کوئی غالب نہيں ،وہی باطن ہے ،يعنی
باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ُﺮ ُج ِﻓﳱْ َﺎ ۭ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِ ْﰲ ِﺳـﺘَّ ِﺔ َا َّاي ٍم ُ َّﰒ ْاﺳـ َﺘ ٰﻮى ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش ۭ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﻳَـ ِﻠ ُﺞ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َ ْﳜ ُــﺮ ُج ِﻣﳯْ َﺎ َو َﻣﺎ ﻳ َ ْ ِﲋ ُل ِﻣ َﻦ َّ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َّ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ Ć
َوﻫ َُﻮ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ۭ َو ٰ ّ ُ
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو چھ دن ميں پيدا کيا پھر عرش پر مستوی ) (١ہوگيا۔ اور
وه خوب جانتا ہے اس چيز کو جو زمين ميں جائے ) (٢اور جو اس سے نکلے ) (٣اور جو
آسماں سے نيچے آئے ) (٤اور جو کچھ چﮍھ کر اس ميں جائے ) (٥اور جہاں کہيں تم ہو وه
تمہارے ساتھ ہے ) (٦اور جو تم کر رہے ہو وه ﷲ ديکھ رہا ہے۔
٤۔١اس مفہوم کی آيات ) اِ ﱠن َربﱠ ُك ُم ٰ ّ
ض فِ ْي ِستﱠ ِة اَي ٍﱠام ثُ ﱠم ا ْست َٰوى َعلَي
ﷲُ الﱠ ِذيْ َخلَ َ
ت َو ْاالَرْ َ
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ار يَ ْ
ت ۢ◌ بِا َ ْم ِر ٖه ۭ◌اَ َال لَهُ ْالخَ ْل ُ
ق
س َو ْالقَ َم َر َوالنﱡجُوْ َم ُم َس ﱠخ ٰر ٍ
طلُبُهٗ َحثِ ْيثًا ۙ◌ ﱠوال ﱠش ْم َ
ش يُ ْغ ِشي الﱠي َْل النﱠھَ َ
ْال َعرْ ِ
ﷲُ َربﱡ ْال ٰعلَ ِم ْينَ 54( 7۔ االعراف) ،(54:اِ ﱠن َربﱠ ُك ُم ٰ ّ
ك ّٰ
ت
ﷲُ الﱠ ِذيْ َخلَ َ
َو ْاالَ ْم ُر ۭ◌ تَ ٰب َر َ
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ﷲُٰ
ش يُ َدبﱢ ُر ْاالَ ْم َر ۭ◌ َما ِم ْن َشفِي ٍْع اِ ﱠال ِم ْن ۢ◌ بَ ْع ِد اِ ْذنِ ٖه ۭ◌ ٰذلِ ُك ُم ّ
َو ْاالَرْ َ
ض فِ ْي ِستﱠ ِة اَي ٍﱠام ثُ ﱠم ا ْست َٰوى َعلَي ْال َعرْ ِ
ٰ
َربﱡ ُك ْم فَا ْعبُ ُدوْ هُ ۭ◌ اَفَ َال تَ َذ ﱠكرُوْ نَ Ǽ( 10۔يونسّ َ ،(3:
ض َو َما بَ ْينَھُ َما
)ﷲُ الﱠ ِذيْ خَ لَ َ
ت َو ْاالَرْ َ
ق السﱠمٰ ٰو ِ
ش ۭ◌ َما لَ ُك ْم ﱢم ْن ُدوْ نِ ٖه ِم ْن ﱠولِ ﱟي ﱠو َال َشفِي ٍْع ۭ◌ اَفَ َال تَتَ َذ ﱠكرُوْ نَ Ć(
سـتﱠ ِة اَيﱠا ٍم ثُ ﱠم ا ْست َٰوي َعلَي ْال َعرْ ِ
فِ ْي ِ
32۔ السجده (4:وغيرھا من اآليات ميں گزر چکی ہيں ،ان کے حواشی مالحظہ فرماليے جائيں۔
٤۔ ٢يعنی زمين ميں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات و ميوه جات کے جو بيج داخل ہوتے
ہيں کی کيفيت کو وه جانتا ہے۔
) (٣جو درخت ،چاہے وه پھلوں کے ہوں يا غلوں کے يا زينت اور آرائش کے اور خوشبو والے
پھولوں يہ جتنے بھی اور جيسے بھی باہر نکلتے ہيں۔ سب ﷲ کے علم ميں ہيں۔ جيسے دوسرے
مقام پر فرمايا اور ﷲ ٰ
تعالی ہی کے پاس ہيں تمام مخفی اشياء کے خزانے ،ان کو کوئی نہيں
جانتا بجز ﷲ کے ،اور وه تمام چيزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی ميں اور جو کچھ درياؤں
ميں ہيں۔ کوئی پتہ نہيں گرتا مگر وه اسکو بھی جانتا ہے ،اور کوئی دانہ کوئی زمين کے تاريک
حصوں ميں نہيں پﮍتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چيز گرتی ہے ،مگر يہ سب کتاب
مبين ميں ہيں۔
) (٤بارش ،اولے ،برف تقدير اور وه احکام ،جو فرشتے لے کر اترتے ہيں۔
) (٥فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چﮍھتے ہيں جس طرح حديث ميں آتا ہے کہ ﷲ کی
طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چﮍھتے ہيں۔
) (٦يعنی تم خشکی ميں ہو يا تری ميں ،رات ہو يا دن ،گھروں ميں ہو يا صحراؤں ميں ،ہر جگہ
ہر وقت وه اپنے علم وبصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے يعنی تمہارے ايک ايک عمل کو
ديکھتا ہے ،تمہاری ايک ايک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ يہی مضمون ) ﱠواَ ِن ا ْستَ ْغفِرُوْ ا َربﱠ ُك ْم ثُ ﱠم
ٓ
ت ُك ﱠل ِذيْ فَضْ ٍل فَضْ لَهٗ ۭ◌ َواِ ْن تَ َولﱠوْ ا فَاِنﱢ ْٓى اَخَ ُ
اف
تُوْ ب ُْٓوا اِلَ ْي ِه يُ َمتﱢ ْع ُك ْم ﱠمتَاعًا َح َسنًا اِ ٰلى اَ َج ٍل ﱡم َس ًّمى ﱠوي ُْؤ ِ
اب يَوْ ٍم َكبِي ٍْر Ǽ( 11۔ہود(3:۔ ) َس َوا ۗ◌ ٌء ﱢم ْن ُك ْم ﱠم ْن اَ َس ﱠر ْالقَوْ َل َو َم ْن َجھَ َر بِ ٖه َو َم ْن ھُ َو
َعلَ ْي ُك ْم َع َذ َ
ار 10( 13۔ الرعد (10:اور ديگر آيات ميں بھی بيان کيا گيا ہے
ُم ْست َْخ ٍ
اربٌ ۢ◌ بِالنﱠھَ ِ
ف ۢ◌ بِالﱠي ِْل َو َس ِ
۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َوا َِﱃ ٰ ّ ِ
َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اهلل ﺗُ ْﺮ َﺟ ُﻊ ْ ُاﻻ ُﻣ ْﻮ ُر Ĉ
كل َّ
آسمانوں کی اور زمين کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جاتے ہيں۔
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اﻟﺼﺪُ ْو ِر Č
ﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َوﻳُ ْﻮ ِﻟ ُﺞ اﻟﳯَّ َ َﺎر ِﰲ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ۭ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
وہی رات کو دن ميں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات ميں داخل کر ديتا ہے اور سينوں کے بھيد
کا پورا عالم ہے۔
ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ َّﻤﺎ َﺟ َﻌﻠَ ُ ْﲂ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ْﺨﻠَ ِﻔ ْ َﲔ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ ﻓَ َّ ِﺎذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ٌﺮ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ Ċ
ﷲ پر اور اس کے رسول پر ايمان لے آؤ اور اس مال ميں سے خرچ کرو جس ميں ﷲ نے
تمہيں )دوسروں کا( جانشين بنايا ہے پس تم ميں سے جو ايمان الئيں اور خيرات کريں انہيں بہت
بﮍا ثواب ملے گا۔
َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل ۚ َو َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُ ْﰼ ِﻟﺘُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮا ﺑ َِﺮﺑّ ُ ِْﲂ َوﻗَﺪْ َاﺧ ََﺬ ِﻣ ْﻴﺜَﺎﻗَ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﻣُّﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ Ď
تم ﷲ پر ايمان کيوں نہيں التے؟ حاالنکہ خود رسول تمہيں اپنے رب پر ايمان النے کی دعوت
دے رہا ہے اور اگر تم مومن ہو تو وه تم سے مضبوط عہد و پيمان بھی لے چکا ہے )(١
٨۔ ١ابن کثير نے اخذ کا فاعل الرسول کو بنايا ہے اور مراد وه بيعت لی ہے جو رسول ﷲ صلی
ﷲ عليہ وسلم صحابہ کرام سے ليتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت ميں اطاعت کرنی
ہے اور امام ابن جرير کے نزديک اس کا فاعل ﷲ ہے اور مراد وه عہد ہے جو ﷲ ٰ
تعالی نے
تمام انسانوں سے اس وقت ليا تھا جب انہيں آدم عليہ السالم کی پشت سے نکاال تھا ،جو عہد
الست کہالتا ہے ،جس کا ذکر ) َوالﱠ ِذ ْينَ َك ﱠذبُوْ ا بِ ٰا ٰيتِنَا َسنَسْـتَ ْد ِر ُجھُ ْم ﱢم ْن َحي ُ
ْث َال يَ ْعلَ ُموْ نَ ١٨٢ښ( 7۔
االعراف (182:ميں ہے۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﻳُ َ ِّﲋ ُل ﻋَ ٰﲇ َﻋ ْﺒ ِﺪﻩٖ ٓ ٰاﻳٰ ٍﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ِﻟ ّ ُﻴ ْﺨ ِﺮ َﺟ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ُّ
اهلل ﺑ ُ ِْﲂ ﻟ َ َﺮ ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ḍ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱃ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
وه )ﷲ( ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آيتيں اتارتا ہے تاکہ وه تمہيں اندھيروں سے نور کی
طرف لے جائے يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی تم پر نرمی کرنے واال رحم کرنے واال ہے۔
َو َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َا َّﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮ ْي ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﻦ َاﻧْﻔ ََﻖ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َو ٰﻗﺘَ َﻞ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َاﻋ َْﻈ ُﻢ د ََر َﺟ ًﺔ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا
اهلل َو ِ ٰ ّ ِهلل ِﻣ ْ َﲑ ُاث َّ
ِٕ

اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ۧ 10
اهلل اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌﺪُ َو ٰﻗﺘَﻠُ ْﻮا ۭ َو ُ ًّالك َّوﻋَﺪَ ٰ ّ ُ
تمہيں کيا ہو گيا ہے جو تم ﷲ کی راه ميں خرچ نہيں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمينوں کی
ميراث کا مالک )تنہا( ﷲ ہی ہے تم ميں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبيل ﷲ ديا ہے
اور قتال کيا ہے وه )دوسروں کے( برابر نہيں ) (١بلکہ ان کے بہت بﮍے درجے ہيں جنہوں نے
فتح کے بعد خيراتيں ديں اور جہاد کيے (٢) ،ہاں بھالئی کا وعده تو ﷲ ٰ
تعالی کا ان سب سے ہے
) (٣جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ﷲ خبردار ہے۔
١٠۔ ١فتح سے مراد اکثر مفسرين کے نزديک فتح مکہ ہے۔ بعض نے صلح حديبيہ کو فتح مبين
کا مصداق سمجھ کر اسے مراد ليا ہے۔ بہر حال صلح حديبيہ يا فتح مکہ سے قبل مسلمان تعداد
اور قوت کے لحاظ سے بھی کم تر تھے اور مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت کمزور تھی۔ ان
حاالت ميں ﷲ کی راه ميں خرچ کرنا اور جہاد ميں حصہ لينا ،دونوں کام نہايت مشکل اور بﮍے
دل گردے کا کام تھا ،جب کہ فتح مکہ کے بعد يہ صورت حال بدل گئی۔ مسلمان قوت وتعداد ميں
بھی بﮍھتے چلے گئے اور انکی مالی حالت بھی پہلے سے کہيں زياده بہتر ہوگئی۔ اس ميں ﷲ
ٰ
تعالی نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کی بابت فرمايا کہ يہ اجر ميں برابر نہيں ہوسکتے۔
) (٢کيونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد ،دونوں کام نہايت کٹھن حاالت ميں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اہل فضل و عزم کو ديگر لوگوں کے مقابلے ميں مقدم رکھنا چاہيے۔ اسی ليے اہل سنت کے
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نزديک شرف وفضل ميں حضرت ابو بکر صديق رضی ﷲ عنہ سب سے مقدم ہيں ،کيونکہ
مومن اول بھی وہی ہيں اور منفق اول اور مجاہد اول بھی وہی۔ اسی ليے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے حضرت صديق اکبر رضی ﷲ عنہ کو اپنی زندگی اور موجودگی ميں نماز کے ليے
آگے کيا ،اور اسی بنياد پر مومنوں )صحابہ کرام( نے انہيں استحقاق خالفت ميں مقدم رکھا۔
رضی ﷲ عنہم و رضوا عنہ۔
) (٣اس ميں وضاحت فرما دی ہے کہ صحابہ کرام کے درميان شرف و فضل ميں فرق تو
ضرور ہے ليکن فرق درجات کا مطلب يہ نہيں کہ بعد ميں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام
ايمان اور اخالق کے اعتبار سے بالکل ہی گئے گزرے تھے ،جيسا کہ بعض حضرات ،حضرت
معاويہ ان کے والد حضرت ابو سفيان اور ديگر بعض ايسے ہی جليل القدر صحابہ کے بارے
ميں ہرزه سرائی يا انہيں طلقاء کہہ کر انکی تنقيص و اہانت کرتے ہيں۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
نے تمام صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم کے بارے ميں فرمايا ہے کہ ال تسبوا اصحابی ميرے
صحابہ پر سب و شتم نہ کرو ،قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں ميں ميری جان ہے کہ اگر
تم ميں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی ﷲ کی راه ميں خرچ کردے تو وه ميرے
صحابی کے خرچ کيے ہوئے ايک مد بلکہ نصف مد کے بھی برابر نہيں۔

اهلل ﻗَ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ﻓَ ُﻴﻀٰ ِﻌ َﻔ ٗﻪ َ ٗهل َو َ ٗ ٓهل َا ْﺟ ٌﺮ َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ ۚ 11
َﻣ ْﻦ َذا َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﻘ ِﺮ ُض ٰ ّ َ
تعالی کو اچھی طرح قرض دے پھر ﷲ ٰ
کون ہے جو ﷲ ٰ
تعالی اسے اس کے لئے بﮍھاتا چال
جائے اور اس کے لئے پسنديده اجر ثابت ہو جائے۔ )(١
) (١ﷲ کو قرض حسن دينے کا مطلب ہے ،ﷲ کی راه ميں صدقہ و خيرات کرنا ،يہ مال ،جو
انسان ﷲ کی راه ميں خرچ کرتا ہے ،ﷲ ہی کا ديا ہوا ہے ،اس کے باوجود اسے قرض قرار
دينا ،يہ ﷲ کا فضل و احسان ہے کہ وه اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی
ادائيگی ضروری ہوتی ہے۔
ُﴩ ُ ُ
ﯨﲂ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﺟ ٰﻨ ّ ٌﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ٰذ ِ َكل ﻫ َُﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ 12ۚ
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ َﺮى اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ ﻳ َْﺴ ٰﻌﻰ ﻧ ُْﻮ ُر ُ ْﱒ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو ِ َابﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ﺑ ْ ٰ
)قيامت کے( دن تو ديکھے گا کہ ايماندار مردوں اور عورتوں کا نور انکے آگے آگے اور ان
کے دائيں دوڑ رہا ہوگا ) (١آج تمہيں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جنکے نيچے نہريں جاری
ہيں جن ميں ہميشہ کی رہائش ہے۔ يہ ہے بﮍی کاميابی )(٢
١٢۔ ١يہ عرصہ محشر ميں پل صراط ميں ہوگا ،يہ نور ان کے ايمان اور عمل صالح کا صلہ
ہوگا ،جس کی روشنی ميں وه جنت کا راستہ آسانی سے طے کرليں گے۔ امام ابن کثير اور امام
ابن جرير وغيرہما نے َو بِا َ ْي َمانِ ِھ ْم کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ ان کے دائيں ہاتھوں ميں ان کے
اعمال نامے ہوں گے۔
) (٢يہ وه فرشتے کہيں گے جو ان کے استقبال اور پيشوائی کے ليے وہاں ہوں گے۔
ﴬ َب ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﺑ ُِﺴ ْﻮ ٍر َّ ٗهل َاببٌ ۭ َاب ِﻃ ُﻨ ٗﻪ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َّاﻟﺮ ْ َﲪ ُﺔ
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ٰﻘ ُﺖ ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﻧْ ُﻈ ُﺮ ْوانَ ﻧ َ ْﻘﺘَﺒ ِْﺲ ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻮ ِر ُ ْﰼ ۚ ِﻗ ْﻴ َﻞ ْارﺟِ ُﻌ ْﻮا َو َرا ۗ َء ُ ْﰼ ﻓَﺎﻟْ َﺘ ِﻤ ُﺴ ْﻮا ﻧ ُْﻮ ًرا ۭ ﻓَ ُ ِ

َو َﻇﺎ ِﻫ ُﺮ ٗﻩ ِﻣ ْﻦ ِﻗ َﺒ ِ ِهل اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ۭ 13
اس دن منافق مرد و عورت ايمانداروں سے کہيں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے
نور سے کچھ روشنی حاصل کرليں۔ جواب ديا جائے گا کہ تم اپنے پيچھے لوٹ جاؤ ) (١اور
روشنی تالش کرو پھر ان کے اور ان کے درميان ) (٢ايک ديوار حائل کر دی جائے گی جس
ميں دروازه بھی ہوگا اس کے اندرونی حصہ ميں تو رحمت ہوگی ) (٤اور باہر کی طرف عذاب
ہوگا۔)(٥

Page 1243 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

١٣۔ ١يہ منافقين کچھ فاصلے تک اہل ايمان کے ساتھ ان کی روشنی ميں چليں گے ،پھر ﷲ
ٰ
تعالی منافقين پر اندھير مسلط فرما دے گا ،اس وقت وه اہل ايمان سے يہ کہيں گے۔
١٣۔ ٢اس کا مطلب يہ ہے کہ دنيا ميں جاکر اسی طرح ايمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر
آؤ ،جس طرح ہم الئے ہيں يا مذاق کے طور پر اہل ايمان کہيں گے کہ پيچھے جہاں سے ہم نور
الئے تھے وہی جا کر تالش کرو۔
١٣۔ ٣يعنی مومنين اور منافقين کے درميان۔
) (٤اس سے مراد جنت ہے جس ميں اہل ايمان داخل ہوچکے ہوں گے۔
) (٥يعنی وه حصہ ہے جس ميں جہنم ہوگی۔
ﺎﱐ َﺣ ٰ ّﱴ َﺟﺎۗ َء َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َوﻏَ َّﺮُ ْﰼ ِاب ٰ ّ ِهلل اﻟْﻐ َُﺮ ْو ُر 14
ﻳُﻨَﺎد ُْوﳖَ ُ ْﻢ َاﻟ َ ْﻢ ﻧَ ُﻜ ْﻦ َّﻣ َﻌ ُ ْﲂ ۭ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲆ َو ٰﻟ ِﻜﻨ َّ ُ ْﲂ ﻓَﺘَ ْﻨ ُ ْﱲ َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َوﺗَ َﺮﺑ َّ ْﺼ ُ ْﱲ َو ْارﺗَﺒْ ُ ْﱲ َوﻏَ َّﺮ ْﺗ ُ ُﲂ ْ َاﻻ َﻣ ِ ُّ
يہ چال چال کر ان سے کہيں گے کيا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے ) (١وه کہيں گے ہاں تھے تو سہی
ليکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ ميں پھنسا رکھا ) (٢تھا اور وه انتظار ميں ہی رہے ) (٣اور شک
وشبہ کرتے رہے ) (٤تمہيں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے ميں ہی رکھا ) (۵يہاں تک کہ
ﷲ کا حکم آپہنچا )  (٦اور تمہيں ﷲ کے بارے ميں دھوکے رکھنے والے نے دھوکے ميں
رکھا۔)(٧
١٤۔ ١يعنی ديوار حائل ہونے پر منافقين مسلمانوں سے کہيں گے کہ دنيا ميں ہم تمھارے ساتھ
نمازيں نہيں پﮍھتے تھے اور جہاد وغيره ميں حصہ نہيں ليتے تھے۔
١٤۔ ٢تم نے اپنے دلوں ميں کفر اور نفاق چھپا رکھا تھا۔
١٤۔ ٣کہ شايد مسلمان کسی گردش کا شکار ہوجائيں
١٤۔ ٤دين کے معاملے ميں ،اسی ليے قرآن کو مانا نہ دالئل ومعجزات کو۔
١٤۔۵جس ميں تمہيں شيطان نے مبتال کيے رکھا۔
١٤۔  ٦يعنی تمہيں موت آگئی ،يا مسلمان باآلخر غالب رہے اور تمہاری آرزوں پر پانی پھر گيا۔
١٤۔٧يعنی ﷲ کے حلم اور اس کے قانون امہال کی وجہ سے تمہيں شيطان نے دھوکے ميں
ڈالے رکھا۔
ﱓ َﻣ ْﻮ ٰﻟ ُ ْ
ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﻻ ﻳُ ْﺆﺧ َُﺬ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِﻓﺪْ ﻳ َ ٌﺔ َّو َﻻ ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ۭ َﻣ ْﺎ ٰو ُ ُ
ﯩﲂ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ 15
ﯨﲂ اﻟﻨَّ ُﺎر ۭ ِ َ
الغرض ،آج تم سے فديہ )اور نہ بدلہ( قبول کيا جائے گا اور نہ کافروں سے تم )سب( کا ٹھکانا
دوزخ ہے وہی تمہاری رفيق ہے ) (١اور وه برا ٹھکانا ہے۔
مولی اسے کہتے ہيں جو کسی کے کاموں کا متولی يعنی ذمے دار بنے گويا اب جہنم ہی
١۵۔ٰ ١
اس بات کی ذمہ دار ہے کہ انہيں سخت سے سخت تر عذاب کا مزا چکھائے بعض کہتے ہيں کہ
ہميشہ ساتھ رہنے والے کو بھی
مولی کہہ ليتے ہيں يعنی اب جہنم کی آگ ہی ان کی ہميشہ کی
ٰ
ٰ
ساتھی اور رفيق ہوگی ،بعض کہتے ہيں کہ ﷲ تعالی جہنم کو بھی عقل وشعور عطا فرمائے گا
پس وه کافروں کے خالف غيظ وغضب کا اظہار کرے گی ،يعنی ان کی والی بنے گی اور انہيں
عذاب اليم سے دوچار کرے گی۔
َاﻟَ ْﻢ َ ْاي ِن ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا َا ْن َ ْﲣﺸَ َﻊ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ِ ِذل ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َو َﻣﺎ ﻧَ َﺰ َل ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۙ َو َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻓَ َﻄﺎ َل ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ ْ َاﻻ َﻣﺪُ ﻓَ َﻘ َﺴ ْﺖ ﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ ۭ َو َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ
ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 16
کيا اب تک ايمان والوں کے لئے وقت نہيں آيا کہ ان کے دل ذکر ٰالہی سے اور جو حق اتر چکا
ہے اس سے نرم ہوجائيں ) (١اور ان کی طرح نہ ہوجائيں جنہيں ان سے پہلے کتاب دی گئی
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تھی ) (٢پھر جب زمانہ دراز گزر گيا تو ان کے دل سخت ہوگئے ) (٣اور ان ميں بہت سے
فاسق ہيں۔ )(٤
 ٦ ١۔ ١خطاب اہل ايمان کو ہے اور مطلب ان کو ﷲ کی ياد کی طرف مذيد متوجہ اور قرآن
کريم سے کسب ہدايت کی تلقين کرنا ہے خشوع کے معنی ہيں دلوں کا نرم ہو کر ﷲ کی طرف
جھک جانا حق سے مراد قرآن کريم ہے۔
١٦۔ ٢جيسے يہود و نص ٰ
اری ہيں ،يعنی تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔
 ٦ ١۔ ٣چنانچہ انہوں نے ﷲ کی کتاب ميں تحريف اور تبديلی کردی اس کے عوض دنيا کا ثمن
قليل حاصل کرنے کو انہوں نے شعار بنا ليا ،اس کے احکام کو پس پشت ڈال ديا ﷲ کے دين ميں
لوگوں کی تقليد اختيار کرلی۔
 ٦ ١۔ ٤يعنی ان کے دل فاسد اور اعمال باطل ہيں۔
اهلل ﻳُـ ْﺤ ِﻲ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ َﻣ ْﻮﲥِ َﺎ ۭ ﻗَﺪْ ﺑَﻴَّﻨَّﺎ ﻟَ ُ ُﲂ ْ ٰاﻻﻳٰ ِﺖ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن 17
ِا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
يقين مانو کہ ﷲ ہی زمين کو اس کی موت کے بعد زنده کر ديتا ہے ،ہم نے تو تمہارے لئے اپنی
آيتيں بيان کر ديں تاکہ تم سمجھو۔
اهلل ﻗَ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ﻳُّﻀٰ َﻌ ُﻒ ﻟَﻬ ُْﻢ َوﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ٌﺮ َﻛ ِﺮ ْ ٌﱘ 18
ِا َّن اﻟْ ُﻤ َّﺼ ِّﺪ ِﻗ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ َّﺼ ِّﺪ ٰﻗ ِﺖ َو َا ْﻗ َﺮﺿُ ﻮا ٰ ّ َ
بيشک صدقہ دينے والے مرد اور صدقہ دينے والی عورتيں اور جو ﷲ کو خلوص کے ساتھ
قرض دے رہے ہيں۔ ان کے لئے يہ بﮍھايا جائے گا ) (١اور ان کے لئے پسنديده اجر و ثواب
ہے۔ )(٢
١٨۔ ١يعنی ايک کے بدلے ميں کم ازکم دس گنا اور اس سے زياده سات سو گنا بلکہ اس سے
بھی زياده تک۔ اور يہ زيادتی اخالص نيت ،حاجت وضرورت اور مکان کی بنياد پر ہو سکتی
ہے۔
١٨۔ ٢يعنی جنت اور اس کی نعمتيں ،جنکو کبھی زوال اور فنا نہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُر ُﺳ ِ ٖ ٓهل ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ّ ِ
اﻟﺼ ِّﺪﻳْ ُﻘ ْﻮ َن ڰ َواﻟﺸُّ ﻬَﺪَ ا ۗ ُء ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۭ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ُﺮ ُ ْﱒ َوﻧ ُْﻮ ُر ُ ْﱒ ۭ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ِﲓ
ِٕ
ِٕ

ۧ 19
ﷲ اور اس کے رسول پر ايمان رکھتے ہيں وہی لوگ اپنے رب کے نزديک صديق اور شہيد ہيں
ان کے لئے ان کا اجر اور ان کا نور ہے ،اور جو لوگ کفر کرتے ہيں اور ہماری آيتوں کو
جھٹالتے ہيں وه جہنمی ہيں۔
ِا ْﻋﻠَ ُﻤ ْﻮٓا َاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧ ْ َﻴﺎ ﻟ َ ِﻌ ٌﺐ َّوﻟَﻬ ٌْﻮ َّو ِزﻳْﻨَ ٌﺔ َّوﺗَ َﻔﺎﺧ ٌُﺮ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺗَ َﲀﺛ ٌُﺮ ِﰲ ْ َاﻻ ْﻣ َﻮالِ َو ْ َاﻻ ْو َﻻ ِد ۭ َﳈَﺜَﻞِ ﻏَ ْﻴ ٍﺚ َا ْ َﲺ َﺐ ْاﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر ﻧ َ َﺒﺎﺗُ ٗﻪ ُ َّﰒ ﳞَ ِ ْﻴ ُﺞ ﻓَ َ ٰﯨﱰ ُﻪ ُﻣ ْﺼ َﻔ ًّﺮا ُ َّﰒ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن
ُﺣ َﻄﺎ ًﻣﺎ َۭو ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻋَ َﺬابٌ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ ۙ َّو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة ِّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َو ِرﺿْ َﻮ ٌان ۭ َو َﻣﺎ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ ُة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ٓ ِا َّﻻ َﻣﺘَﺎ ُع اﻟْﻐ ُُﺮ ْو ِر 20
خوب جان رکھو کہ دنيا کی زندگی صرف کھيل تماشہ زينت اور آپس ميں فخر )و غرور( اور
مال اوالد ميں ايک دوسرے سے اپنے آپ کو زياده بتالنا ہے ،جيسے بارش اور اس کی پيداوار
کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر جب وه خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ ميں اس کو تم
ديکھتے ہو پھر وه باکل چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت ميں سخت عذاب ) (١اور ﷲ کی
مغفرت اور رضامندی ہے ) (٢اور دنيا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی
نہيں ہے۔
٢٠۔ ١يعنی اہل کفر کے لئے جو دنيا کے کھيل کود ميں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں
نے حاصل زندگی سمجھا۔
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٢٠۔ ٢يعنی اہل ايمان و طاعت کے لئے ،جنہوں نے دنيا کو ہی سب کچھ نہيں سمجھا ،بلکہ اسے
عارضی ،فانی اور داراال متحان سمجھتے ہوئے ﷲ کی ہدايات کے مطابق اس ميں زندگی
گزاری۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو ْ َاﻻ ْر ِض ۙ ُا ِﻋﺪ َّْت ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو ُر ُﺳ ِ ٖهل ۭ ٰذ ِ َكل ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ
اهلل ﻳُ ْﺆﺗِ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
َﺳﺎ ِﺑ ُﻘ ْ ٓﻮا ِا ٰﱃ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍة ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑّ ُ ِْﲂ َو َﺟﻨ َّ ٍﺔ َﻋ ْﺮﺿُ ﻬَﺎ َﻛ َﻌ ْﺮ ِض َّ
اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ 21
)آؤ( دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف ) (١اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت
آسماں و زمين کی وسعت کے برابر ہے ) (٢يہ ان کے لئے بنائی گئی ہے جو ﷲ پر اور اس
کے رسولوں ايمان رکھتے ہيں۔ يہ ﷲ کا فضل ہے جس چاہے دے ) (٣اور ﷲ بﮍے فضل واال
ہے۔ )(٤
٢١۔١يعنی اعمال صالحہ اور توبۃ النصوح کی طرف کيونکہ يہی چيزيں مغفرت رب کا ذريعہ
ہيں۔
٢١۔ ٢اور جس کا عرض اتنا ہو ،اس کا طول کتنا ہوگا؟ کيونکہ طول عرض سے زياده ہی ہوتا
ہے
٢١۔ ٣ظاہر ہے اس کی چاہت اسی کے ليے ہوتی ہے جو کفر و معصيت سے توبہ کر کے ايمان
وعمل صالح کی زندگی اختيار کر ليتا ہے اسی ليے وه ايسے لوگوں کو ايمان صالحہ کی توفيق
سے بھی نوازتا ديتا ہے۔
٢١۔ ٤وه جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے جس کو وه کچھ دے کوئی روک نہيں سکتا اور
جس سے روک لے اسے کوئی نہيں دے سکتا۔ تمام خير اسی کے ہاتھ ميں ہے۔
ﺎب ِﻣ ْﻦ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٍﺔ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻻ ِ ْ ٓﰲ َاﻧ ْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ِﻛ ٰﺘ ٍﺐ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻧ ْ ََّﱪ َاﻫَﺎ ۭ ِا َّن ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ٌﲑ 22ښ
َﻣﺎ ٓ َا َﺻ َ
نہ کوئی مصيبت دنيا ميں آتی ہے ) (١نہ )خاص( تمہاری جانوں ميں ) (٢مگر اس سے پہلے کہ
ہم پيدا کريں وه ايک خاص کتاب ميں لکھی ہوئی ہے يہ کام ﷲ ٰ
تعالی پر بالکل آسان ہے۔ )(٣
٢٢۔ ١مثالً قحط ،سيالب اور ديگر آفات زمينی اور آسمانی۔
٢٢۔ ٢مثالً بيمارياں ،تعب و تکان اور تنگ دستی وغيره۔
٢٢۔ ٣يعنی ﷲ نے اپنے علم کے مطابق تمام مخلوقات کی پيدائش سے پہلے ہی باتيں لکھ دی ہيں
جيسے حديث ميں آتا ہے کہ ﷲ نے آسمان و زمين کی تخليق سے پچاس ہزار پہلے ہی ساری
تقديريں لکھ دی تھيں۔
ِﻟّ َﻜ ْﻴ َﻼ اتَ ْ َﺳ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻓَﺎﺗَ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗَ ْﻔ َﺮ ُﺣ ْﻮا ِﺑ َﻤﺎ ٓ ٰاﺗ ُ ْ
اهلل َﻻ ُ ِﳛ ُّﺐ ُ َّ

ُـــﻮ ِۨر ۙ 23
ٰﯩﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ﰻ ُﻣ ْﺨ َﺘﺎلٍ ﻓَﺨ ْ
تاکہ تم اپنے فوت شده کسی چيز پر رنجيده نہ ہو جايا کرو اور نہ عطا کرده چيز پر گھمنڈ ميں
آجاؤ ) (١اور گھمنڈ اور شيخی خوروں کو ﷲ پسند نہيں فرماتا۔
٢٣۔ ١يہاں جس حزن اور فرح سے روکا گيا ہے وه غم اور خوشی ہے جو انسان کو ناجائز
کاموں تک پہنچا ديتی ہے ورنہ تکليف پر رنجيده اور راحت پر خوش ہونا يہ ايک فطری عمل
ہے ليکن مومن تکليف پر صبر کرتا ہے کہ ﷲ کی مشيت اور تقدير ہے جزع فزع کرنے سے
کوئی اس ميں تبديلی نہيں آسکتی اور راحت پر اتراتا نہيں ﷲ کا شکر ادا کرتا ہے۔
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴﺪُ 24
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ْﺒ َﺨﻠُ ْﻮ َن َو َ ْاي ُﻣ ُﺮ ْو َن اﻟﻨَّ َﺎس ِابﻟْ ُﺒﺨْﻞِ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮ َّل ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
جو )خود بھی( بخل کريں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعليم ديں ،سنو! جو بھی منہ پھيرے )(١
ﷲ بےنياز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
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٢٤۔ ١يعنی انفاق فی سبيل ﷲ سے ،کيونکہ اصل بخل يہی ہے۔
ﴫ ٗﻩ
ﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُر ُﺳﻠَﻨَﺎ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ َﻣ َﻌﻬُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﻤ ْ َﲒ َان ِﻟ َﻴ ُﻘ ْﻮ َم اﻟﻨَّ ُﺎس ِابﻟْ ِﻘ ْﺴﻂِ ۚ َو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْﺪَ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َ ْاب ٌس ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ َّو َﻣﻨَﺎ ِﻓ ُﻊ ِﻟﻠﻨَّ ِﺎس َو ِﻟ َﻴ ْﻌ َ َﲅ ٰ ّ ُ
اهلل َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻨ ُ ُ
اهلل ﻗَ ِﻮ ٌّي َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ 25ۧ
َو ُر ُﺳ َ ٗهل ِابﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
يقينا ً ہم نے اپنے پيغمبروں کو کھلی دليليں دے کر بھيجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ميزان
)ترازو( نازل فرمايا ) (١تاکہ لوگ عدل پر قائم رہيں اور ہم نے لوہے کو اتارا ) (٢جس ميں
سخت ہيبت اور قوت ہے ) (٣اور لوگوں کے لئے اور بھی بہت سے فائدے ہيں ) (٤اور اس لئے
بھی کہ ﷲ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بےديکھے کون کرتا ہے )(۵
بيشک ﷲ قوت واال زبردست ہے۔
٢٥۔ ١ميزان سے مراد انصاف ہے اور مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم ديا
ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ ترازو کيا ہے ترازو کے اتارنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ترازو کی
طرف لوگوں کی رہنمائی کی کہ اس کے ذريعے سے لوگوں کو تول کر پورا پورا حق دو۔
٢٥۔ ٢يہاں بھی اتارا ،پيدا کرنے اور اس کی صنعت سکھانے کے معنی ميں ہے۔ لوہے سے
بيشمار چيزيں بنتی ہيں يہ سب ﷲ کے الہام وارشاد کا نتيجہ ہے جو اس نے انسان کو کيا ہے۔
٢۵۔ ٣يعنی لوہے سے جنگی ہتھيار بنتے ہيں جيسے تلوار ،نيزه ،بندوق وغيره جن سے دشمن
پر وار کيا جا سکتا ہے اور اپنا دفاع بھی۔
٢۵۔ ٤يعنی جنگی ہتھياروں کے عالوه بھی لوہے سے اور بھی بہت سی چيزيں بنتی ہيں جو
گھروں ميں اور مختلف صنعتوں ميں کام آتی ہيں جيسے چھرياں ،چاقو ،قينچی ،سوئی اور
عمارت وغيره کا سامان اور چھوٹی بﮍی مشينيں اور سازو سامان۔
٢۵۔ ۵يعنی رسولوں کو اس ليے بھيجا ہے تاکہ وه جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر ﷲ کو
ديکھے بغير ايمان التا اور ان کی مدد کرتا ہے۔
٢۵۔  ٦اس کو اس بات کی حاجت نہيں کہ لوگ اس کے دين کی اور اس کے رسول کی مدد
کريں بلکہ وه چاہے تو اس کے بغير ہی ان کو غالب فرما دے لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا
حکم ان کی اپنی بھالئی کے ليے ديا گيا ہے تاکہ وه اس طرح اپنے ﷲ کو راضی کرکے اس کی
مغفرت کے مستحق بن جائيں۔
َوﻟَﻘَﺪْ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ َّوِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ ُذ ّ ِرﻳَّـﳤِ ِ َﻤﺎ اﻟﻨُّ ُﺒ َّﻮ َة َو ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ﻓَ ِﻤﳯْ ُ ْﻢ ُّﻣﻬْ َﺘ ٍﺪ ۚ َو َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 26
بيشک ہم نے نوح اور ابراہيم )عليہما السالم( کو )پيغمبر بنا کر( بھيجا اور ہم نے دونوں کو اوالد
پيغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان ميں کچھ تو راه يافتہ ہوئے اور ان ميں سے اکثر نافرمان
رہے۔
ُ َّﰒ ﻗَﻔَّ ْﻴﻨَﺎ ﻋَ ٰ ٓﲇ ٰا َاث ِر ِ ْﱒ ﺑ ُِﺮ ُﺳ ِﻠﻨَﺎ َوﻗَﻔَّ ْﻴﻨَﺎ ِﺑ ِﻌﻴ َْﴗ ا ْﺑ ِﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ َو ٰاﺗَﻴْ ٰﻨ ُﻪ ْ ِاﻻ ْ ِﳒ ْﻴ َﻞ ڏ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮ ُﻩ َرْاﻓَ ًﺔ َّو َر ْ َﲪ ًﺔ ۭ َو َر ْﻫ َﺒﺎ ِﻧﻴَّ َ ۨﺔ اﺑْ َﺘﺪَ ﻋ ُْﻮﻫَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺘﺒْﳯٰ َﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِا َّﻻ
اﺑْ ِﺘﻐَﺎۗ َء ِرﺿْ َﻮ ِان ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ َﻤﺎ َر َﻋ ْﻮﻫَﺎ َﺣ َّﻖ ِرﻋَﺎﻳَـﳤِ َﺎ ۚ ﻓَ ٰﺎﺗَﻴْﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ ۚ َو َﻛ ِﺜ ْ ٌﲑ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ٰﻓ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 27
عيسی بن مريم
ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے درپے بھيجتے رہے اور ان کے بعد
ٰ
)عليہ السالم( کو بھيجا اور انہيں انجيل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں ميں
شفقت اور رحم پيدا کر ديا ) (١ہاں رہبانيت )ترک دنيا( تو ان لوگوں نے از خود ايجاد کر لی تھی
) (٢ہم نے ان پر اسے واجب نہ ) (٣کيا تھا سو ﷲ کی رضا جوئی کے۔) (٤سوا انہوں نے اس
کی پوری رعايت نہ کی ) (٥پھر بھی ہم نے ان ميں سے جو ايمان الئے انہيں اس کا اجر ديا تھا
) (٦اور ان ميں زياده تر نافرمان لوگ ہيں۔
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٢٧۔َ ١ر ْأفَةً ،کے معنی نرمی اور رحمت کے معنی شفقت کے ہيں ۔ پيروکاروں سے مراد
عيسی عليہ السالم کے حواری ہيں ،يعنی ان کے دلوں ميں ايک دوسرے کے ليے پيار
حضرت
ٰ
اور محبت کے جذبات پيدا کر دئيے۔ جيسے صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم اجمعين ايک دوسرے
کے ليے رحيم و شفيق تھے۔ رحماء بينہم۔ يہود ،آپس ميں اس طرح ايک دوسرے کی ہمدر اور
عيسی عليہ السالم کے پيروکار تھے۔
غم خوار نہيں ،جيسے حضرت
ٰ
٢٧۔َ ٢ر ْھبَانِيﱠةً رھب )خوف( سے ہے يا رھبان )درويش( کی طرف منسوب ہے اس صورت ميں
رے پر پيش رہے گا ،يا اسے رہبنہ کی طرف منسوب مانا جائے تو اس صورت ميں رے پر
زبر ہوگا۔ رہبانيت کا مفہوم ترک دنيا ہے يعنی دنيا اور عالئق دنيا سے منقطع ہو کر کسی جنگل،
عيسی عليہ السالم کے
صحرا ميں جاکر ﷲ کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر يہ ہے کہ حضرت
ٰ
بعد ايسے بادشاه ہوئے جنہوں نے تورات اور انجيل ميں تبديلی کردی ،جسے ايک جماعت نے
قبول نہيں کيا۔ انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں ميں پناه حاصل کرلی۔ يہ اس
کا آغاز تھا ،جسکی بنياد اضطرار پر تھی۔ ليکن انکے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے
بزرگوں کی اندھی تقليد ميں اس شہر بدری کو عبادت کا ايک طريقہ بنا ليا اور اپنے آپ کو
گرجاؤں اور معبودوں ميں محبوس کر ليا اور اسکے ليے عالئق دنيا سے انقطاع کو ضروری
قرار دے ليا۔ اسی کو ﷲ نے ابتداع )خود گھﮍنے( سے تعبير فرمايا ہے۔
) (٣يہ پچھلی بات کی تاکيد ہے کہ يہ رہبانيت ان کی اپنی ايجاد تھی ،ﷲ نے اس کا حکم نہيں ديا
تھا۔
٢٧۔ ٤يعنی ہم نے تو ان پر صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ دوسرا ترجمہ اس کا ہے کہ
انہوں نے يہ کام ﷲ کی رضا تالش کرنے کے لئے کيا تھا۔ ليکن ﷲ ٰ
تعالی نے وضاحت فرمادی
کہ ﷲ کی رضا ،دين ميں اپنی طرف سے بدعات ايجاد کرنے سے حاصل نہيں ہوسکتی ،چاہے
وه کتنی ہی خوش نما ہو۔ ﷲ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔
) (٥يعنی گو انہوں نے مقصد ﷲ کی رضا جوئی بتاليا ،ليکن اس کی انہوں نے پوری رعايت
نہيں کی ،ورنہ وه ابتداع )بدعت ايجاد کرنے( کے بجائے اتباع کا راستہ اختيار کرتے۔
) (٦يہ وه لوگ ہيں جو دين
عيسی پر قائم رہے تھے۔
ٰ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 28ڌ
اهلل َو ٰا ِﻣﻨُ ْﻮا ﺑ َِﺮ ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ﻳُ ْﺆ ِﺗ ُ ْﲂ ِﻛ ْﻔﻠَ ْ ِﲔ ِﻣ ْﻦ َّر ْ َﲪﺘِ ٖﻪ َو َ ْﳚ َﻌ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻧ ُْﻮ ًرا ﺗَ ْﻤﺸُ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے لوگوں جو ايمان الئے ہو! ﷲ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ايمان الؤ ﷲ تمہيں
اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا ) (١اور تمہيں نور دے گا جس کی روشنی ميں تم چلو پھرو
گے اور تمہارے گناه بھی معاف فرما دے گا ،ﷲ بخشنے واال مہربان ہے۔
٢٨۔ ١يہ دگنا اجر اہل ايمان کو ملے گا جو نبی سے قبل پہلے کسی رسول پر ايمان رکھتے تھے
پھر نبی پر بھی ايمان لے آئے جيسا کہ حديث ميں بيان کيا گيا ہے )صحيح بخاری( ايک دوسری
تفسير کے مطابق جب اہل کتاب نے اس بات پر فخر کا اظہار کيا کہ انہيں دوگنا اجر ملے گا ،تو
ﷲ ٰ
تعالی نے مسلمانوں کے حق ميں يہ آيت نازل فرمائی۔)تفصيل کيلئے ديکھئے ،تفسير ابن
کثير(
ﳾ ٍء ِ ّﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َو َا َّن اﻟْﻔَﻀْ َﻞ ِﺑ َﻴ ِﺪ ٰ ّ ِ

اهلل ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۧ 29
اهلل ﻳُ ْﺆ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
ِﻟّﺌَ َّﻼ ﻳ َ ْﻌ َ َﲅ َا ْﻫ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َا َّﻻ ﻳَـ ْﻘ ِﺪ ُر ْو َن ﻋَ ٰﲇ َ ْ
يہ اس لئے کہ اہل کتاب جان ليں کہ ﷲ کے فضل کے حصے پر بھی انہيں اختيار نہيں اور يہ
کہ )سارا( فضل ﷲ ہی کے ہاتھ ہے وه جسے چاہے دے ،اور ﷲ ہے ہی بﮍے فضل واال۔
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پاره 28

سورة المجادلة
)سورة المجادلة ۔ سوره نمبر  ٥٨۔ تعداد آيات (٢٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﲄ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻗَ ْﻮ َل اﻟ َّ ِ ْﱵ ُﲡَﺎ ِد ُ َكل ِ ْﰲ َز ْو ِهجَﺎ َوﺗ َ ْﺸـ َﺘ ِ ْ ٓ
اهلل َ ِﲰ ْﻴ ٌﻊ ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ Ǻ
ﻗَﺪْ َ ِﲰ َﻊ ٰ ّ ُ
اهلل ڰ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻊ َﲢ َُﺎو َر ُ َامك ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
يقينا ً ﷲ ٰ
تعالی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے ميں تکرار کر
رہی تھی اور ﷲ کے آگے شکايت کر رہی تھی ،ﷲ ٰ
تعالی تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا
) (١بيشک ﷲ ٰ
تعالی سننے ديکھنے واال ہے۔
١۔ ١يہ اشاره ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی ﷲ عنہا کے واقعہ کی طرف جن کے
خاوند حضرت اوس بن صامت رضی ﷲ عنہ نے ان سے ظہار کرليا تھا ظہار کو طالق سمجھا
جاتا تھا حضرت خولہ رضی ﷲ عنہا سخت پريشان ہوئيں اس وقت تک اس کی بابت کوئی حکم
نازل نہيں ہوا تھا اس ليے وه نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس آئيں تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے بھی کچھ توقف فرمايا اور وه آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے بحث وتکرار کرتی رہيں جس پر
يہ آيات نازل ہوئيں جن ميں مسئلہ ظہار اور اس کا حکم و کفاره بيان فرماديا گيا۔ حضرت عائشہ
رضی ﷲ عنہا فرماتی ہيں کہ ﷲ ٰ
تعالی کس طرح لوگوں کی باتيں سننے واال ہے کہ يہ عورت
گھر کے ايک کونے ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکايت
کرتی رہی مگر ميں اس کی باتيں نہيں سنتی تھی ليکن ﷲ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن
لی ،سنن ابن ماجہ المقدمہ۔ صحيح بخاری ميں بھی تعليقا اس کا مختصر ذکر ہے۔ کتاب التوحيد۔
اهلل ﻟ َ َﻌ ُﻔ ٌّﻮ ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر Ą
َا َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ٰﻈﻬ ُِﺮ ْو َن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗﯨــﻬ ِْﻢ َّﻣﺎ ﻫ َُّﻦ ُا َّﻣﻬٰﳤِ ِ ْﻢ ۭ ِا ْن ُا َّﻣﻬٰﳤُ ُ ْﻢ ِا َّﻻ اڿ َو َ ْدلﳖَ ُ ْﻢ ۭ َواِﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ َﻴ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ُﻣﻨْ َﻜ ًﺮا ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮلِ َو ُز ْو ًرا ۭ َوا َِّن ٰ ّ َ
ِٕ
تم ميں سے جو لوگ اپنی بيويوں سے ظہار کرتے ہيں )يعنی انہيں ماں کہہ بيٹھتے ہيں( وه
دراصل ان کی مائيں نہيں بن جاتيں ،ان کی مائيں تو وہی ہيں جن کے بطن سے وه پيدا ہوئے،
) (١يقينًا يہ لوگ ايک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہيں۔ )(٢
٢۔ ١يہ اظہار کا حکم بيان فرمايا ہے کہ تمہارے کہہ دينے سے تمہاری بيوی تمہاری ماں نہيں
بن جائے گی اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بيٹی يا بہن وغيره کی پيٹھ کی طرح اپنی
بيوی کو کہہ دے تو يہ ظہار ہے يا نہيں؟ امام مالک اور امام ابو حنيفہ رحمہما ﷲ اسے بھی
ظہار قرار ديتے ہيں جب کہ دوسرے علماء اسے ظہار تسليم نہيں کرتے پہال قول ہی صحيح
معلوم ہوتا ہے اسی طرح اس ميں بھی اختالف ہے کہ پيٹھ کی جگہ اگر کوئی يہ کہے کہ تو
ميری ماں کی طرح ہے پيٹھ کا نام نہ لے تو علماء کہتے ہيں کہ اگر ظہار کی نيت سے وه
مذکوره الفاظ کہے گا تو ظہار ہوگا بصورت ديگر نہيں امام ابو حنيفہ رحمہ ﷲ کہتے ہيں کہ اگر
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ايسے عضو کے ساتھ تشبيہ دے گا جس کا ديکھنا جائز ہے تو يہ ظہار نہيں ہوگا امام شافعی
رحمہ ﷲ بھی کہتے ہيں کہ ظہار صرف پيٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ فتح القدير۔
٢۔ ٢اسی ليے اس نے کفار کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذريعہ بنا ديا۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ Ǽ
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ ٰﻈﻬ ُِﺮ ْو َن ِﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗ ِ ْﻢ ُ َّﰒ ﻳ َ ُﻌ ْﻮد ُْو َن ِﻟ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻓَﺘَ ْﺤ ِﺮْﻳ ُﺮ َرﻗَ َﺒ ٍﺔ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻳَّـﺘَـ َﻤﺎ ۗ َّﺳﺎ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺗ ُْﻮ َﻋ ُﻈ ْﻮ َن ِﺑ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِٕ
جو لوگ اپنی بيويوں سے ظہار کريں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرليں ) (١تو ان کے
ذمے آپس ميں ايک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ) (٢ايک غالم آزاد کرنا ہے ،اس کے
ذريعے تم نصيحت کئے جاتے ہو اور ﷲ ٰ
تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔
٣۔ ١اب اس حکم کی تفصيل بيان کی جا رہی ہے۔ رجوع کا مطلب ،بيوی سے ہم بستری کرنا
چاہيں۔
٣۔ ٢يعنی ہم بستری سے پہلے وه کفاره ادا کريں ١۔ ايک غالم آزاد کرنا ٢۔ اس کی طاقت نہ ہو
تو پے درپے دو مہينے کے روزے رکھنے پﮍيں گے۔ عذر شرعی سے مراد بيماری يا سفر
ہے ،امام ابو حنيفہ رحمۃ ﷲ کہتے ہيں کہ بيماری وغيره کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت
نہ ہو تو ساٹھ مساکين کو کھانا کھالئے۔ بعض کہتے ہيں کہ ہر مسکين کو دو مد نصف صاع
يعنی سوا کلو اور بعض کہتے ہيں ايک مد کافی ہے ليکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ
کھانا اس طرح کھاليا جائے کہ وه شکم سير ہوجائيں يا اتنی مقدار ميں ان کو کھانا ديا جائے ايک
مرتبہ ہی سب کو کھالنا بھی ضروری نہيں بلکہ متعدد اقساط ميں يہ تعداد پوری کی جاسکتی
ہے۔ فتح القدير۔ تاہم يہ ضروری ہے جب تک يہ تعداد پوری نہ ہوجائے اس وقت تک بيوی سے
ہم بستری جائز نہيں۔
كل ُﺣﺪُ ْو ُد ٰ ّ ِ
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ َﳚِﺪْ ﻓَ ِﺼ َﻴﺎ ُم ﺷَ ﻬ َْﺮﻳْ ِﻦ ُﻣﺘَ َﺘﺎ ِﺑ َﻌ ْ ِﲔ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن ﻳ َّ َﺘ َﻤـﺎۗ َّﺳﺎ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳ َ ْﺴـﺘَ ِﻄ ْﻊ ﻓَ ِﺎ ْﻃ َﻌﺎ ُم ِﺳـ ِﺘّ ْ َﲔ ِﻣ ْﺴ ِﻜ ْﻴﻨًﺎ ۭ ٰذ ِ َكل ِﻟ ُﺘ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ۭ َوﺗِ ْ َ
اهلل ۭ
َو ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ Ć
ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے دو مہينوں کے لگا تار روزے ہيں اس سے پہلے کہ ايک
دوسرے کو ہاتھ لگائيں اور جس شخص کو يہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکينوں کا کھانا
کھالنا ہے۔ يہ اس لئے کہ تم ﷲ کی اور اس کے رسول کی حکم بردری کرو ،يہ ﷲ ٰ
تعالی کی وه
حديں ہيں اور کفار ہی کے لئے دردناک عذاب ہے
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ُﻛ ِﺒ ُﺘ ْﻮا َﻛـ َﻤﺎ ُﻛﺒ َِﺖ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ َوﻗَﺪْ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ٓ ٰاﻳٰ ٍﺖ ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ۭ َو ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ ۚ Ĉ

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳛَﺎۗد ُّْو َن ٰ ّ َ
بيشک جو لوگ ﷲ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہيں وه ذليل کئے جائيں گے )(١
جيسے ان سے پہلے کے لوگ ذليل کئے گئے تھے ) (٢اور بيشک ہم واضح آيتيں اتار چکے
ہيں اور کافروں کے لئے تو ذلت واال عذاب ہے۔
۵۔ ١کتبوا ،ماضی مجہول کا صيغہ ہے مستقبل ميں ہونے والے واقعے کو ماضی سے تعبير کر
کے واضح کر ديا کہ اس کا وقوع اور تحقق اسی طرح يقينی ہے جيسے کہ وه ہو چکا ہے
چنانچہ ايسا ہی ہوا کہ يہ مشرکين مکہ بدر والے دن ذليل کيے گئے کچھ مارے گئے کچھ قيدی
ہوگئے اور مسلمان ان پر غالب رہے مسلمانوں کا غلبہ بھی ان کے حق ميں نہايت ذلت تھا۔
٥۔ ٢اس سے مراد گزشتہ امتيں ہيں جو اسی مخالفت کی وجہ سے ہالک ہوئيں
اهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒ ّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ْﺒ َﻌﳦُ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
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اهلل َوﻧ َ ُﺴ ْﻮ ُﻩ
ۭ َا ْﺣ ٰﺼﯩ ُﻪ ٰ ّ ُ

اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ
ۭ َو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
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جس دن ﷲ ٰ
تعالی ان سب کو اٹھائے گا پھر انہيں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاه کرے گا
جسے ﷲ نے شمار کر رکھا ہے جسے يہ بھول گئے تھے ) (١اور ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز سے واقف
ہے )(٢۔
 ٦۔ ١يہ ذہنوں ميں پيدا ہونے والے اشکال کا جواب ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت اور ان کا اتنا
تنوع ہے کہ ان کا احصار بظاہر ناممکن ہے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا تمہارے ليے يقينا ناممکن ہے
بلکہ تمہيں تو خود اپنے کيے ہوئے سارے کام بھی ياد نہيں ہوں گے ليکن ﷲ کے ليے يہ کوئی
مشکل نہيں اس نے ايک ايک کا عمل محفوظ کيا ہوا ہے۔
٦۔ ٢اس سے کوئی چيز پوشيده نہيں آگے اس کی مزيد تاکيد ہے کہ وه ہرچيز کو جانتا ہے
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن ِﻣ ْﻦ َّ ْﳒ ٰﻮى ﺛَ ٰﻠﺜَ ٍﺔ ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ َرا ِﺑ ُﻌﻬ ُْﻢ َو َﻻ َ ْﲬ َﺴ ٍﺔ ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ َﺳﺎ ِد ُﺳﻬ ُْﻢ َو َﻻ ٓ َاد ْٰﱏ ِﻣ ْﻦ ٰذ ِ َكل َو َﻻ ٓ اَ ْﻛ َ َﱶ ِا َّﻻ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َا َّن ٰ ّ َ
اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
اهلل ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ Ċ
ﻫ َُﻮ َﻣ َﻌﻬ ُْﻢ َا ْﻳ َﻦ َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ۚ ُ َّﰒ ﻳُﻨَ ِﺒ ّﳠُ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠُ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ِﲁ َ ْ
کيا تو نے نہيں ديکھا کہ ﷲ آسمانوں کی اور زمين کی ہرچيز سے واقف ہے۔ تين آدميوں کی
سرگوشی نہيں ہوتی مگر ﷲ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وه ہوتا ہے اور
اس سے کم اور نہ زياده کی مگر وه ساتھ ہی ہوتا ہے ) (١جہاں بھی وه ہوں ) (٢پھر قيامت کے
دن انہيں اعمال سے آگاه کرے گا ) (٣بيشک ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز سے واقف ہے۔
٧۔ ١يعنی مذکوره تعداد کا خصوصی طور پر ذکر اس لئے نہيں ہے کہ اس ميں کم يا اس سے
زياده تعداد کے درميان ہونے والی گفتگو سے بےخبر رہتا ہے بلکہ يہ تعداد بطور مثال ہے،
مقصد يہ بتالنا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو يا زياده وه ہر ايک کے ساتھ ہے اور ہر ظاہر اور پوشيده
بات کو جانتا ہے۔
٧۔ ٢خلوت ميں ہوں يا جلوت ميں ،شہروں ميں ہوں يا جنگلوں صحراؤں ميں ،آباديوں ميں ہوں يا
بےآباد پہاڑوں بيابانوں ميں ،جہاں بھی ہوں ،اس سے چھپے نہيں ره سکتے۔
٧۔ ٣يعنی اس کے مطابق ہر ايک کو جزا دے گا نيک کو اس کی نيکيوں کی جزا اور بد کو اس
کی بديوں کی سزا۔
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﳖُ ُ ْﻮا َﻋ ِﻦ اﻟﻨَّ ْﺠ ٰﻮى ُ َّﰒ ﻳ َ ُﻌ ْﻮد ُْو َن ِﻟ َﻤﺎ ﳖُ ُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ َوﻳَﺘ َ ٰﻨ َﺠ ْﻮ َن ِاب ْ ِﻻ ْ ِﰒ َواﻟْ ُﻌﺪْ َو ِان َو َﻣ ْﻌ ِﺼﻴَ ِﺖ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ ۡ َوِا َذا َﺟﺎۗ ُء ْوكَ َﺣﻴَّ ْﻮكَ ِﺑ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ُ َﳛ ّﻴ َِﻚ ِﺑ ِﻪ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﻧ َ ُﻘ ْﻮ ُل ۭ َﺣ ْﺴـﳢُ ُ ْﻢ َ َهجﲌَّ ُ ۚ ﻳ َ ْﺼﻠَ ْﻮﳖَ َﺎ ۚ ﻓَ ِﺒﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ Ď
ّٰ ُ
اهلل َۙوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ ْ ٓﰲ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﻳُ َﻌ ِّﺬﺑُﻨَﺎ ٰ ّ ُ
کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا؟ جنہيں کانا پھوسی سے روک ديا گيا تھا وه پھر بھی اس
روکے ہوئے کام کو دوباره کرتے ہيں ) (١اور آپس ميں گناه کی اور ظلم کی زيادتی کی
نافرمانی ،پيغمبر کی سرگوشياں کرتے ہيں ) (٢اور جب تيرے پاس آتے ہيں تو تجھے ان لفظوں
ميں سالم کرتے ہيں جن لفظوں ميں ﷲ ٰ
تعالی نے نہيں کہا ) (٣اور اپنے دل ميں کہتے ہيں کہ ﷲ
ٰ
تعالی ہميں اس پر جو ہم کہتے ہيں سزا کيوں نہيں ) (٤ديتا ان کے لئے جہنم کافی سزا ہے جس
ميں يہ جائيں گے ) (۵سو وه برا ٹھکانا ہے۔
٨۔ ١اس سے مدينے کے يہودی اور منافقين مراد ہيں جب مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تو
يہ باہم سر جوڑ کر اس طرح سرگوشياں اور کانا پھوسی کرتے کہ مسلمان يہ سمجھتے کہ شايد
ان کے خالف يہ کوئی سازش کر رہے ہيں يا مسلمانوں کے کسی لشکر پر دشمن نے حملہ کر
کے انہيں نقصان پہنچايا ہے جس کی خبر ان کے پاس پہنچ گئی ہے مسلمان ان چيزوں سے
خوف زده ہو جاتے چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس طرح سرگوشياں کرنے سے منع
فرما ديا ليکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے پھر يہ مذموم سلسلہ شروع کرديا آيت ميں ان
کے اسی کردار کو بيان کيا جارہا ہے۔
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ٰ
تقوی کی باتوں ميں نہيں ہوتيں ،بلکہ گناه ،زيادتی اور
٨۔ ٢يعنی ان کی سرگوشياں نيکی اور
معصيت رسول پر مبنی ہوتی ہيں مثالً کسی کی غيبت ،الزام تراشی ،بےہوده گوئی ايک دوسرے
کو رسول ﷲ کی نافرمانی پر اکسانا وغيره۔
٨۔ ٣يعنی ﷲ نے سالم کا طريقہ يہ بتاليا ہے کہ تم السالم عليکم و رحمۃ ﷲ کہو ،ليکن يہودی
ک)تم پر موت وارد
نبی کی خدمت ميں حاضر ہوتے تو اس کی بجائے کہتے السام عليکم يا علي َ
عليک)اور
ہو( اس لئے رسول ﷲ ان کے جواب ميں صرف يہ فرمايا کرتے تھے ،و عليکم يا و
َ
تم پر ہی ہو( اور مسلمانوں کو بھی آپ نے تاکيد فرمائی کہ جب کوئی اہل کتاب تمہيں سالم کرے
ک ما قلتَ )تو نے جو کہا ہے وه تجھ پر ہی وارد ہو
ک کہا کرو يعنی علي َ
تو جواب ميں و علي َ
)صحيح بخاری(
ٰ
٨۔ ٤يعنی وه آپس ميں يا اپنے دلوں ميں کہتے کہ اگر يہ سچا نبی ہوتا تو ﷲ تعالی يقينا ہماری
اس قبيح حرکت پر ہماری گرفت ضرور فرماتا۔
٨۔ ۵ﷲ نے فرمايا کہ اگر ﷲ نے اپنی مشيت اور حکمت بالغہ کے تحت دنيا ميں ان کی فوری
گرفت نہيں فرمائی تو کيا وه آخرت ميں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائيں گے؟ نہيں يقينا نہيں
جہنم ان کی منتظر ہے جس ميں وه داخل ہوں گے۔
ﴩ ْو َن Ḍ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﺗَﻨَﺎ َﺟ ْﻴ ُ ْﱲ ﻓَ َﻼ ﺗَﺘَـﻨَﺎ َﺟ ْﻮا ِاب ْ ِﻻ ْ ِﰒ َواﻟْ ُﻌﺪْ َو ِان َو َﻣ ْﻌ ِﺼﻴَ ِﺖ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮلِ َوﺗَﻨَﺎ َﺟ ْﻮا ِابﻟْ ِ ِّﱪ َواﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل َّ ِاذل ْ ٓي ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
اے ايمان والو! تم جب سرگوشياں کرو تو يہ سرگوشياں گناه اور ظلم )زيادتی( اور نافرمانی
پيغمبر کی نہ ہو ) (١بلکہ نيکی اور پرہيزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو ) (٢اور اس ﷲ سے
ڈرتے رہو ،جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔
٩۔ ١جس طرح يہود اور منفقين کا شيوه ہے يہ گويا اہل ايمان کو تربيت اور کردار سازی کے
ليے کہا جارہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوائے ايمان ميں سچے ہو تو تمہاری سرگوشياں يہود اور
اہل نفاق کی طرح اثم وعدوان پر نہيں ہونی چاہئيں۔
٩۔ ٢يعنی جس ميں خير ہی خير ہو اور جو ﷲ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہو،
ٰ
تقوی ہے
کيونکہ يہی نيکی اور
ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟﻨَّ ْﺠ ٰﻮى ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ِﻟ َﻴ ْﺤ ُﺰ َن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﻟَﻴ َْﺲ ﺑِﻀَ ﺎۗ ّ ِر ِ ْﱒ ﺷَ ـ ْﻴـــــًٔﺎ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﰻ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 10
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
سرگوشياں )بری( ،پس شيطانی کام ہے جس سے ايمانداروں کو رنج پہنچے ) (١گو ﷲ ٰ
تعالی
کی اجازت کے بغير وه انہيں کوئی نقصان نہيں پہنچا سکتا اور ايمان والوں کو چاہيے کہ ﷲ پر
بھروسہ رکھيں۔ )(٢
١٠۔ ١يعنی اثم و عدوان اور معصيت رسول پر مبنی سرگوشياں يہ شيطانی کام ہيں ،کيونکہ
شيطان ہی ان پر آماده کرتا ہے ،تاکہ وه اس کے ذريعے سے مومنوں کو غم ميں مبتال کرے۔
١٠۔ ٢ليکن يہ سرگوشياں اور شيطانی حرکتيں مومنوں کو کچھ نقصان نہيں پہنچا سکتيں اال يہ
کہ ﷲ کی مشيت ہو اس ليے تم اپنے دشمنوں کی ان اوچھی حرکتوں سے پريشان نہ ہوا کرو
بلکہ ﷲ پر بھروسہ رکھو اس ليے کہ تمام معامالت کا اختيار اسی کے ہاتھ ميں ہے اور وہی
ہرچيز پر قادر ہے نہ کہ يہود اور منافقين جو تمہيں تباه وبرباد کرنا چاہتے ہيں سرگوشی کے
سلسلے ميں ہی مسلمانوں کو ايک اخالقی ہدايت يہ دی گئی ہے کہ جب تم تين آدمی اکٹھے ہو تو
اپنے ميں سے ايک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس ميں سرگوشی نہ کريں کيونکہ يہ طريقہ اس ايک
آدمی کو غم ڈال دے گا۔ صحيح بخاری۔ البتہ اس کی رضامندی اور اجازت سے ايسا کرنا جائز
ہے کيونکہ اس صورت ميں دو آدميوں کا سرگوشی کرنا کسی کے ليے تشويش کا باعث نہيں
ہوگا۔
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اهلل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۙ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا اﻟْ ِﻌ ْ َﲅ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ﺗَ َﻔ َّﺴ ُﺤ ْﻮا ِﰲ اﻟْ َﻤ ٰﺠ ِﻠ ِﺲ ﻓَﺎﻓْ َﺴ ُﺤ ْﻮا ﻳ َ ْﻔ َﺴ ِﺢ ٰ ّ ُ
زش ْوا ﻳَ ْﺮﻓَﻊ ِ ٰ ّ ُ
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ ۚ َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ اﻧ ْ ُ ُ
زش ْوا ﻓَﺎﻧ ْ ُ ُ
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ 11
د ََر ٰﺟ ٍﺖ ۭ َو ٰ ّ ُ
اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں ميں ذرا کشادگی پيدا کرو تو تم جگہ کشاده کردو
) (١ﷲ تمہيں کشادگی دے گا ) (٢اور جب کہا جائے اٹھ کھﮍے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھﮍے ہو جاؤ
) (٣ﷲ ٰ
تعالی تم ميں سے ان لوگوں کے جو ايمان الئے ہيں اور جو علم ديئے گئے ہيں درجے
تعالی)ہر اس کام سے( جو تم کر رہے ہو )خوب( خبردار ہے۔
بلند کر دے گا ) (٤اور ﷲ
ٰ
١١۔ ١اس ميں مسلمانوں کو مجلس کے آداب بتالئے جا رہے ہيں مجلس کا لفظ عام ہے جو ہر
اس مجلس کو شامل ہے جس ميں مسلمان خير اور اجر کے حصول کے ليے جمع ہوں وعظ
ونصيحت کی مجلس ہو يا جمعہ کی مجلس ہو تفسير القرطبی کھل کر بيٹھو کا مطلب ہے کہ
مجلس کا دائره وسيع رکھو تاکہ بعد ميں آنے والوں کے لے بيٹھنے کی جگہ رہے دائره تنگ
مت رکھو کہ بعد ميں آنے والے کو کھﮍا رہنا پﮍھے يا کسی بيٹھے ہوئے کو اٹھا کر اس کی
جگہ وه بيٹھے کہ يہ دونوں باتيں ناشائستہ ہيں چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی فرمايا
کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بيٹھے اس ليے مجلس
کے دائرے کو فراخ اور وسيع کر لو۔ صحيح بخاری۔
١١۔ ٢يعنی اس کے صلے ميں ﷲ ٰ
تعالی تمہيں جنت ميں وسعت عطا فرمائے گا يا جہاں بھی تم
وسعت و فراخی کے طالب ہوگے ،مثالً مکان ميں ،رزق ميں ،قبر ميں ،ہرجگہ تمہيں فراخی
عطا فرمائے گا۔
١١۔ ٣يعنی جہاد کے لئے ،نماز کے لئے يا کسی بھی عمل خير کے لئے۔ يا مطلب ہے کہ جب
مجلس سے اٹھ کر جانے کو کہا جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ مسلمانوں کو يہ حکم اس لئے ديا گيا
کہ صحابہ کرام نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانا پسند نہيں کرتے تھے ليکن اس طرح بعض دفعہ
ان لوگوں کو تکليف ہوتی تھی جو نبی سے خلوت ميں کوئی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔
١١۔ ٤يعنی اہل ايمان کے درجے غير اہل ايمان پر اور اہل علم کے درجے اہل ايمان پر بلند
فرمائے گا جس کا مطلب يہ ہوا کہ ايمان کے ساتھ علوم دين سے واقفيت مزيد رفع درجات کا
باعث ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا انَ َﺟ ْﻴ ُ ُﱲ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻓَ َﻘ ِّﺪ ُﻣ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ْي َ ْﳒ ٰﻮ ُ ْ
12
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ
ﯨﲂ َﺻﺪَ ﻗَ ًﺔ ۭ ٰذ ِ َكل ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو َا ْﻃﻬ َُﺮ ۭ ﻓَ ِﺎ ْن ﻟ َّ ْﻢ َﲡِﺪُ ْوا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اے مسلمانو! جب تم رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی
سے پہلے کچھ صدقہ دے ديا کرو ) (١يہ تمہارے حق ميں بہتر اور پاکيزه تر ہے ) (٢ہاں اگر
نہ پاؤ تو بيشک ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال ہے۔
١٢۔ ١ہر مسلمان نبی سے مناجات اور خلوت ميں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا ،جس سے
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو خاصی تکليف ہوتی ،بعض کہتے ہيں کہ منافقين يوں ہی بال وجہ نبی
سے مناجات ميں مصروف رہتے تھے ،جس سے مسلمان تکليف محسوس کرتے تھے ،اس لئے
ﷲ نے يہ حکم نازل فرمايا ،تاکہ آپ سے گفتگو کرنے کے رحجان عام کی حوصلہ شکنی ہو
١٢۔ ٢بہتر اس ليے کہ صدقے سے تمہارے ہی دوسرے غريب مسلمان بھائيوں کو فائده ہوگا
اور پاکيزه تر اس ليے کہ يہ ايک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے جس سے نفوس انسانی کی
تطہير ہوتی ہے اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ يہ امر بطور استحباب کے تھا وجوب کے ليے
نہيں۔
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َء َا ْﺷ َﻔ ْﻘ ُ ْﱲ َا ْن ﺗُ َﻘ ِّﺪ ُﻣ ْﻮا ﺑ َ ْ َﲔ ﻳَﺪَ ْي َ ْﳒ ٰﻮ ُ ْ
اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن
ﯨﲂ َﺻﺪَ ٰﻗ ٍﺖ ۭ ﻓَ ِﺎ ْذ ﻟ َ ْﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮا َواتَ َب ٰ ّ ُ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َۭو ٰ ّ ُ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َو ٰاﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَ َﺎ ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ

ۧ 13
کيا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے يہ نہ کيا اور ﷲ
ٰ
تعالی نے بھی تمہيں معاف فرما ديا ) (١تو اب )بخوبی( نمازوں کو قائم رکھو زکوة ديتے رہا
کرو اور ﷲ ٰ
تعالی کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو ) (٢تم جو کچھ کرتے ہو اس
)سب( سے ﷲ )خوب( خبردار ہے۔
ٰ
١٣۔ ١يہ امر گو استحابا ً تھا ،پھر بھی مسلمانوں کے لئے شاق تھا اس لئے ﷲ تعالی نے جلدی
اسے منسوخ فرما ديا۔
١٣۔ ٢يعنی فرائض و احکام کی پابندی ،اس صدقے کا بدل بن جائے گی ،جسے ﷲ نے تمہاری
تکليف کے لئے معاف فرما ديا۔

اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ َﻣﺎ ُ ْﱒ ِ ّﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َو َﻻ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ۙ َو َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ﻋَ َﲇ ْاﻟ َﻜ ِﺬ ِب َو ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۚ 14
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻏَ ِﻀ َﺐ ٰ ّ ُ
کيا تو نے ان لوگوں کو نہيں ديکھا؟ جنہوں نے اس سے دوستی کی جن پر ﷲ غضبناک ہو چکا
ہے ) (١نہ يہ )منافق( تمہارے ہی ہيں نہ ان کے ہيں ) (٢باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسميں
کھا رہے ہيں۔ )(٣
١٤۔  ١جن پر ﷲ کا غضب نازل ہوا وه قرآن کريم کی صراحت کے مطابق يہود ہيں اور ان سے
دوستی کرنے والے منافقين يہ آيات اس وقت نازل ہوئيں جب مدينے ميں منافقين کا بھی زور تھا
اور يہوديوں کی سازشيں بھی عروج پر تھيں ابھی يہود کو جال وطن نہيں کيا گيا تھا۔
١٤۔ ٢يعنی يہ منافقين مسلمان ہيں اور نہ دين کے لحاظ سے يہودی ہيں۔ پھر يہ کيوں يہوديوں
سے دوستی کرتے ہيں۔؟ صرف اس ليے کہ ان کے اور يہود کے درميان نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم اور اسالم کی عداوت قدر مشترک ہے۔
١٤۔ ٣يعنی قسميں کھا کر مسلمانوں کو باور کراتے ہيں کہ ہم تمہاری طرح مسلمان ہيں يا
يہوديوں سے انکے رابطے نہيں ہيں۔
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 15
َاﻋَﺪَّ ٰ ّ ُ
ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے لئے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے ) (١جو کچھ يہ کر رہے ہيں برا کر
رہے ہيں۔
١٥۔ ١يعنی يہوديوں سے دوستانہ تعلق رکھنے اور جھوٹی قسميں کھانے کی وجہ سے۔
ِا َّﲣ َُﺬ ْوٓا َاﻳْ َﻤﺎﳖَ ُ ْﻢ ُﺟﻨ َّ ًﺔ ﻓَ َﺼﺪ ُّْوا ﻋ َْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَﻠَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ ُّﻣﻬ ْ ٌِﲔ 16
ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے ) (١اور لوگوں کو ﷲ کی راه سے روکتے ہيں
ان کے لئے رسوا کرنے واال عذاب ہے۔
 ٦ ١۔ ١ايمان ،يمين ،کی جمع ہے بمعنی قسم۔ يعنی قسم جس طرح ڈھال سے دشمن کے وار کو
روک کر اپنا بچاؤ کرليا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں
سے بچنے کے ليے ڈھال بنا رکھا ہے۔
 ٦ ١۔ ٢يعنی جھوٹی قسميں کھا کر يہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے ہيں جس کی وجہ سے بہت
سے لوگوں کو ان کے بارے ميں حقيقت واقعيہ کا علم نہيں ہوتا اور وه ان کے غرے ميں آکر
قبول اسالم سے محروم رہتے ہيں اور يوں يہ لوگوں کو ﷲ کے راستے سے روکنے کا جرم
بھی کرتے ہيں۔
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ﻟَ ْﻦ ﺗُﻐ ِ َْﲏ َﻋﳯْ ُ ْﻢ َا ْﻣ َﻮاﻟُﻬ ُْﻢ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻد ُ ُْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ ْﻴـــــًٔﺎ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ۭ ُ ْﱒ ِﻓﳱْ َﺎ ﺧ ِ ُٰدل ْو َن 17
ِٕ
ان کے مال اور ان کی اوالد ﷲ کے ہاں کچھ کام نہ ّآئيں گی۔ يہ تو جہنمی ہيں ہميشہ ہی اس ميں
رہيں گے
ﳾ ٍء ۭ َا َﻻ ٓ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ُ ُﱒ ْاﻟ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن 18
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ْﺒ َﻌﳦُ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
اهلل َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ﻓَﻴَ ْﺤ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن َ ٗهل َ َامك َ ْﳛ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ﻟَ ُ ْﲂ َو َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن َاﳖَّ ُ ْﻢ ﻋَ ٰﲇ َ ْ
جس دن ﷲ ٰ
تعالی ان سب کو اٹھا کھﮍا کرے گا تو يہ جس طرح تمہارے سامنے قسميں کھاتے
تعالی( کے سامنے بھی قسميں کھانے لگيں گے ) (١اور سمجھيں گے کہ وه بھی کسی
ہيں )ﷲ
ٰ
)دليل( پر ) (٢ہيں يقين مانو کہ بيشک وہی جھوٹے ہيں۔
١٨۔ ١يعنی ان کی بد بختی اور سنگ دلی کی انتہا ہے کہ قيامت والے دن ،جہاں کوئی چيز
پوشيده نہيں رہے گی ،وہاں بھی ﷲ کے سامنے جھوٹی قسميں کھانے کی شوخ چشمانہ جسارت
کريں گے
١٨۔ ٢يعنی جس طرح دنيا ميں وه وقتی طور پر جھوٹی قسميں کھا کر کچھ فائدے اٹھا ليتے تھے
وہاں بھی سمجھيں گے کہ يہ جھوٹی قسميں ان کے ليے مفيد رہيں گی۔
ِاﺳـﺘﺤﻮ َذ ﻋﻠَﳱْ ﻢ اﻟ َّﺸـﻴ ٰﻄﻦ ﻓَ َﺎﻧْﺴـ ﻢ ِذ ْﻛﺮ ٰ ّ ِ ۗ
ﴪ ْو َن 19
اهلل ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ِﺣ ْﺰ ُب اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن ِﺣ ْﺰ َب اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ْ َ ْ َ َ ُِ ْ ُ ٰ ُْ َ
ِٕ
ان پر شيطان نے غلبہ حاصل کرليا ہے ) (١اور انہيں ﷲ کا ذکر بھال ديا ہے ) (٢يہ شيطانی
لشکر ہے۔ کوئی شک نہيں کہ شيطانی لشکر ہی خسارے واال ہے )(٣
١٩۔ ١استحوذ کے معنی ہيں گھير ليا احاطہ کرليا جمع کرليا اسی کا ترجمہ غلبہ حاصل کر ليا
کيا جاتا ہے کہ غلبے ميں يہ سارے مفہوم آجاتے ہيں۔
١٩۔ ٢يعنی اس نے جن چيزوں کے کرنے کا حکم ديا ہے ،ان سے شيطان نے ان کو غافل کر
ديا ہے اور جن چيزوں سے اس نے منع کيا ہے ،ان کا وه ارتکاب کرواتا ہے ،انہيں خوبصورت
دکھال کر يا مغالطوں ميں ڈال کر يا تمناؤں اور آرزاؤں ميں مبتال کر کے۔
١٩۔ ٣يعنی مکمل خسارا انہی کے حصے ميں آئے گا۔ گويا دوسرے ان کی نسبت خسارے ميں
نہيں ہيں۔ اس لئے کہ انہوں نے جنت کا سودا گمراہی لے کر کر ليا ،ﷲ پر جھوٹ بوال اور دنيا و
آخرت ميں جھوٹی قسميں کھاتے رہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗ ٓهل ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِﰲ ْ َاﻻ َذ ِﻟ ّ ْ َﲔ 20
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُﳛَﺎۗد ُّْو َن ٰ ّ َ
ِٕ
بيشک ﷲ ٰ
تعالی کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہيں ) (١وہی لوگ سب سے
زياده ذليلوں ميں ہيں۔ )(٢
٢٠۔ ١محادة ،ايسی شديد مخالفت عناد اور جھگﮍے کو کہتے ہيں کہ فريقين کا باہم ملنا نہايت
مشکل ہو گويا دونوں دو کناروں پر ہيں جو ايک دوسرے کے مخالف ہيں اسی سے يہ ممانعت
کے مفہوم ميں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی ليے دربان اور پہرے دار کو بھی حداد کہا جاتا
ہے۔ فتح القدير۔
٢٠۔ ٢يعنی جس طرح گزشتہ امتوں ميں سے ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے مخالفوں کو
ذليل اور تباه کيا گيا ان کا شمار بھی انہيں اہل ذلت ميں ہوگا اور ان کے حصے ميں بھی دنيا
وآخرت کی ذلت ورسوائی کے سوا کچھ نہيں آئے گا۔
اهلل ﻗَ ِﻮ ٌّي َﻋ ِﺰْﻳ ٌﺰ 21
َﻛ َﺘ َﺐ ٰ ّ ُ
اهلل َ َﻻ ْﻏ ِﻠ َ َّﱭ َاانَ َو ُر ُﺳ ِ ْﲇ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تعالی لکھ چکا ہے ) (١کہ بيشک ميں اور ميرے پيغمبر غالب رہيں گے۔ يقينا ً ﷲ ٰ
ﷲ ٰ
تعالی
زورآور اور غالب ہے )(٢
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٢١۔ ١يعنی تقدير اور لوح محفوظ ميں جس ميں کوئی تبديلی نہيں ہوسکتی يہ مضمون سوره
مومن ميں بھی بيان کيا گيا ہے۔
٢١۔ ٢جب يہ بات لکھنے واال ،سب پر غالب اور نہايت زورآور ہے تو پھر اور کون ہے جو
اس فيصلے ميں تبديلی کر سکے۔؟ مطلب يہ ہوا کہ يہ فيصلہ قدر محکم اور امر مبرم ہے۔
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل َوﻟ َ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮٓا ٰا َابۗ َء ُ ْﱒ َا ْو َاﺑْﻨَﺎۗ َء ُ ْﱒ َا ْو ِاﺧ َْﻮاﳖَ ُ ْﻢ َا ْو ﻋ َِﺸ ْ َﲑﲥَ ُ ْﻢ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﻛ َﺘ َﺐ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ُﻢ
َﻻ َﲡِﺪُ ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻳُّﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ﻳُ َﻮاۗد ُّْو َن َﻣ ْﻦ َﺣﺎۗ َّد ٰ ّ َ
ِٕ
ۗ
اهلل ۭ َا َﻻ ٓ ِا َّن ِﺣ ْﺰ َب ٰ ّ ِ
اهلل َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو َرﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ِﺣ ْﺰ ُب ٰ ّ ِ
اهلل
ﴈ ّٰ ُ
ْ ِاﻻﻳْ َﻤ َﺎن َو َاﻳ َّﺪَ ُ ْﱒ ﺑ ُِﺮ ْوحٍ ِ ّﻣﻨْ ُﻪ ۭ َوﻳُﺪْ ِﺧﻠُﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َر ِ َ
ِٕ

ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن ۧ 22
ﷲ ٰ
تعالی پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھنے والوں کو آپ ﷲ اور اس کے رسول کی مخالفت
کرنے والوں سے رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائيں گے ) (١گو وه ان کے باپ يا ان کے بيٹے يا ان
کے بھائی يا ان کے کنبہ )قبيلے( کے عزيز ہی کيوں نہ ہوں ) (٢يہی لوگ ہيں جن کے دلوں
ميں ﷲ ٰ
تعالی نے ايمان کو لکھ ديا ) (٣ہے اور جن کی تائيد اپنی روح سے کی ) (٤ہے اور
جنہيں ان جنتوں ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جہاں يہ ہميشہ رہيں گے،
ﷲ ان سے راضی ہے اور يہ ﷲ سے خوش ہيں (۵) ،يہ خدائی لشکر ہے آگاه رہو بيشک ﷲ کے
گروه والے ہی کامياب لوگ ہيں۔ ) (٦
٢٢۔ ١اس آيت ميں ﷲ ٰ
تعالی نے وضاحت فرمائی کہ جو ايمان با اور ايمان باآلخرت ميں کامل
ہوتے ہيں وه ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہيں
رکھتے گويا ايمان اور ﷲ رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے دشمنوں کی محبت ونصرت ايک دل
ميں جمع نہيں ہوسکتے يہ مضمون قرآن مجيد ميں اور بھی کئی مقامات پر بيان کيا گيا ہے مثال
ْس ِمنَ ٰ ّ
ﷲِ فِ ْي َش ْي ٍء اِ ﱠ ٓ
َ
ال
)ال يَتﱠ ِخ ِذ ْال ُم ْؤ ِمنُوْ نَ ْال ٰكفِ ِر ْينَ اَوْ لِيَا ۗ◌ َء ِم ْن ُدوْ ِن ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ ۚ◌ َو َم ْن يﱠ ْف َعلْ ٰذلِكَ فَلَي َ
ٰ
ٰ
ٰ
ﷲُ نَ ْف َسهٗ ۭ◌ َواِلَى ّ
اَ ْن تَتﱠقُوْ ا ِم ْنھُ ْم تُقٮةً ۭ◌ َويُ َح ﱢذ ُر ُك ُم ّ
ص ْي ُر 3 (28۔ آل عمران) (28:قُلْ اِ ْن َكانَ
ﷲِ ْال َم ِ
ارةٌ ت َْخ َشوْ نَ َك َسا َدھَا
ٰابَا ۗ◌ ُؤ ُك ْم َواَ ْبنَا ۗ◌ ُؤ ُك ْم َواِ ْخ َوانُ ُك ْم َواَ ْز َوا ُج ُك ْم َوع َِشي َْرتُ ُك ْم َواَ ْم َوا ُل ۨ◌ ا ْقتَ َر ْفتُ ُموْ ھَا َوتِ َج َ
ضوْ نَھَآ اَ َحبﱠ اِلَ ْي ُك ْم ﱢمنَ ٰ ّ
ﷲِ َو َرسُوْ لِ ٖه َو ِجھَا ٍد فِ ْي َسبِ ْيلِ ٖه فَت ََربﱠصُوْ ا َح ٰتّي يَاْتِ َي ٰ ّ
ﷲُ بِا َ ْم ِر ٖه ۭ◌ َو ٰ ّ
ﷲُ
َو َم ٰس ِك ُن تَرْ َ
ٰ
ْ
َال يَ ْھ ِدي ْالقَوْ َم الف ِسقِ ْينَ 24 ۧ◌( 9۔ التوبہ(24:۔ وغيره۔
٢٢۔ ٢اس ليے کہ ان کا ايمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ايمان کی رعايت ابو ت
بنوت اخوت اور خاندان وبرادری کی محبت ورعايت سے زياده اہم اور ضروری ہے چنانچہ
صحابہ کرام رضی ﷲ عنھم نے عمال ايسا کر کے دکھايا ايک مسلمان صحابی نے اپنے باپ
اپنے بيٹے اپنے بھائی اور اپنے چچا ماموں اور ديگر رشتے داروں کو قتل کرنے سے گريز
نہيں کيا اگر وه کفر کی حمايت ميں کافروں کے ساتھ لﮍنے والوں ميں شامل ہوتے سير وتواريخ
کی کتابوں ميں يہ مثاليں درج ہيں اسی ضمن ميں جنگ بدر کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب
اسيران بدر کے بارے ميں مشوره ہوا کہ ان کو فديہ لے کر چھوڑ ديا جائے يا قتل کر ديا جائے
تو حضرت عمر رضی ﷲ عنہ نے مشوره ديا تھا کہ ان کافر قيديوں ميں سے ہر قيدی کو اس
کے رشتے دار کے سپرد کرديا جائے جسے وه خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے اور ﷲ ٰ
تعالی
کو حضرت عمر رضی ﷲ عنہ کا يہی مشوره پسند آيا تھا۔ تفصيل کے ليے ديکھئے ) َما َكانَ لِنَبِ ﱟي
ٰ
ﷲُ ي ُِر ْي ُد ْ ٰ
ض ال ﱡد ْنيَا ڰ َو ٰ ّ
اال ِخ َرةَ ۭ◌ َو ٰ ّ
ﷲُ
ض ۭ◌تُ ِر ْي ُدوْ نَ ع ََر َ
اَ ْن يﱠ ُكوْ نَ لَهٗ ٓ اَس ْٰري َحتّي ي ُْث ِخنَ فِي ْاالَرْ ِ
َز ْي ٌز َح ِك ْي ٌم 67( 8۔ االنفال (67:کا حاشيہ۔
ع ِ
٢٢۔ ٣يعنی راسخ اور مضبوط کرديا ہے۔
٢٢۔ ٤روح سے مراد اپنی نصرت خاص ،يا نور ايمان ہے جو انہيں ان کی مذکوره خوبی کی
وجہ سے حاصل ہوا۔
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٢٢۔ ۵يعنی جب يہ اولين مسلمان صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم ايمان کی بنياد پر اپنے عزيز
واقارب سے ناراض ہوگئے حتی کہ انہيں اپنے ہاتھوں سے قتل تک کرنے ميں تامل نہيں کيا تو
اس کے بدلے ميں ﷲ نے ان کو اپنی رضامندی سے نواز ديا اور ان پر اس طرح اپنے انعامات
کی بارش فرمائی کہ وه بھی ﷲ سے راضی ہوگئے اس ليے آيت ميں بيان کرده اعزاز رضی ﷲ
عنہم ورضوا عنہ۔ اگرچہ خاص صحابہ کرام رضی ﷲ عنہم کے بارے ميں نازل نہيں ہوا ہے
تاہم وه اس کا مصداق اولين اور مصداق اتم ہيں اسی ليے اس کے لغوی مفہوم کو سامنے رکھتے
ہوئے مذکوره صفات سے متصف ہر مسلمان رضی ﷲ عنہ کا مستحق بن سکتا ہے جيسے لغوی
معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان شخص پر عليہ الصلوة والسالم کا دعائيہ جملے کے طور پر
اطالق کيا جاسکتا ہے ليکن اہل سنت نے ان کے مفہوم لغوی سے ہٹ کر ان کو صحابہ کرام
رضی ﷲ عنہم اور انبياء عليہم السالم کے عالوه کسی اور کے ليے بولنا لکھنا جائز قرار نہيں
ديا ہے۔ يہ گويا شعار ہيں رضی ﷲ عنہم صحابہ کے ليے اور عليہم الصلواة والسالم انبيائے
کرام کے ليے يہ ايسے ہی ہے جيسے رحمۃ ﷲ عليہ ﷲ کی رحمت اس پر ہو يا ﷲ اس پر رحم
فرمائے کا اطالق لغوی مفہوم کی رو سے زنده اور مرده دونوں پر ہو سکتا ہے کيونکہ يہ ايک
دعائيہ کلمہ ہے جس کے ضرورت مند زنده اور مرده دونوں ہی ہيں ليکن ان کا استعمال مردوں
کے ليے خاص ہوچکا ہے اس ليے اسے زنده کے ليے استعمال نہيں کيا جاتا۔ ٢٢۔  ٦يعنی يہی
گروه مومنين فالح سے ہمکنار ہوگا دوسرے ان کی بہ نسبت ايسے ہی ہوں گے جيسے وه فالح
سے بالکل محروم ہيں جيسا کہ واقعی وه آخرت ميں محروم ہوں گے۔

سورة الحشر
)سورة الحشر ۔ سوره نمبر  ٥٩۔ تعداد آيات (٢٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
يہ سورت يہود کے ايک قبيلے بنو نضير کے بارے ميں نازل ہوئی ،اس لئے اسے سورة النضير
بھی کہتے ہيں۔ صحيح بخاری۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳْ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ǻ
َﺳـﺒَّ َﺢ ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
آسمان اور زمين کی ہرچيز ﷲ ٰ
تعالی کی پاکی بيان کرتی ہے ،اور وه غالب با حکمت ہے۔
ﴩ ڼ َﻣﺎ َﻇﻨَﻨ ْ ُ ْﱲ َا ْن َّ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮا َو َﻇﻨُّ ْﻮٓا َاﳖَّ ُ ْﻢ َّﻣﺎ ِﻧ َﻌﳤُ ُ ْﻢ ُﺣ ُﺼ ْﻮﳖُ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ِﻣ ْﻦ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َاﺧ َْﺮ َج َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِ ْﱒ ِ َﻻ َّولِ اﻟْ َﺤ ْ ِ
اهلل ﻓَ َﺎ ٰﺗ ُ ُﻢ ٰ ّ ُ
َﺣ ْﻴ ُﺚ ﻟ َ ْﻢ َ ْﳛﺘ َ ِﺴـ ُﺒ ْﻮا ۤ َوﻗَ َﺬ َف ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ُﻢ ُّاﻟﺮﻋ َْﺐ ُ ْﳜ ِﺮﺑُ ْﻮ َن ﺑُ ُﻴ ْﻮﲥَ ُ ْﻢ ِ َابﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو َاﻳْ ِﺪي اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۤ ﻓَﺎ ْﻋ َﺘ ِ ُﱪ ْوا ٰ ٓ ُاي ِوﱄ ْ َاﻻﺑْ َﺼ ِﺎر Ą
وہی ہے جس نے اہل کتاب ميں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکاال
) (١تمہارا گمان )بھی( نہ تھا کہ وه نکليں گے اور وه خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے
)سنگين( قعلے انہيں ﷲ )عذاب( سے بچا ليں گے ) (٢پس ان پر ﷲ کا عذاب ايسی جگہ سے
آپﮍا کہ انہيں گمان بھی نہ تھا ) (٣اور ان کے دلوں ميں ﷲ نے رعب ڈال ديا ) (٤اور وه اپنے
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گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے ) (۵اور مسلمان کے ہاتھوں )برباد کروا رہے تھے(
)  (٦پس اے آنکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔ )(٧
٢۔ ١مدينے کے اطراف ميں يہوديوں کے تين قبيلے آباد تھے ،بنو نضير ،بنو قريظہ اور بنو
قينقاع ،ہجرت مدينہ کے بعد نبی نے ان سے معاہده بھی کيا ليکن يہ لوگ درپرده سازشيں کرتے
حتی کے ايک موقع پر جب کہ
رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خالف رابطہ رکھاٰ ،
آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے ،بنو نضير نے رسول ﷲ پر اوپر سے پتھر پھينک کر آپ کو
مار ڈالنے کی سازش تيار کی ،جس سے وحی کے ذريعے سے آپ بروقت اطالع کر دی گئی،
اور آپ وہاں سے واپس تشريف لے آئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول ﷲ ان پر
لشکر کشی کی ،يہ چند دن اپنے قعلوں ميں محصور رہے ،باآلخر انہوں نے جان بخشی کی
صورت ميں جال وطنی پر آمادگی کا اظہار کيا جسے رسول ﷲ نے قبول فرما ليا ،يہاں سے يہ
خيبر ميں جا کر مقيم ہوگئے ،وہاں سے حضرت عمر نے اپنے دور ميں انہيں دوباره جال وطن
کيا اور شام کی طرف دھکيل ديا جہاں کہتے ہيں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔
٢۔ ٢اس لئے انہوں نے نہايت مضبوط قعلے تعمير کر رکھے تھے جس پر انہيں گھمنڈ تھا اور
مسلمان بھی سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے يہ قعلے فتح نہيں ہو سکيں گے۔
٢۔ ٣اور وه يہی تھا کہ رسول ﷲ نے ان کا محاصره کرليا تھا جو ان کے وہم و گمان ميں بھی نہ
تھا۔
٢۔ ٤اس رعب کی وجہ سے ہی انہوں نے جال وطنی پر آمادگی کا اظہار کيا ورنہ عبد ﷲ بن ابی
رئيس المنافقين اور ديگرلوگوں نے انہيں پيغامات بھيجے تھے کہ تم مسلمانوں کے سامنے
جھکنا نہيں ہم تمہارے ساتھ ہيں عالوه ازيں ﷲ ٰ
تعالی نے نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کو يہ
خصوصی وصف عطا فرمايا تھا کہ دشمن ايک مہينے کی مسافت پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
سے مرعوب ہو جاتا تھا اس ليے سخت دہشت اور گھبراہٹ ان پر طاری ہوگئی اور تمام تر
اسباب ووسائل کے باوجود انہوں نے ہتھيار ڈال ديئے اور صرف يہ شرط مسلمانوں سے منوائی
کہ جتنا سامان وه الد کر لے جاسکتے ہيں انہيں لے جانے کی اجازت ہو ،چنانچہ اس اجازت کی
وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے اور شہتير تک اکھيﮍ ڈالے تاکہ انہيں اپنے ساتھ
لے جائيں
٢۔ ۵يعنی جب انہيں يقين ہوگيا کہ اب جال وطنی ناگزير ہے تو انہوں نے دوران محاصره اندر
سے اپنے گھروں کو برباد کرنا شروع کر ديا تاکہ وه مسلمانوں کے بھی کام نہ رہيں۔ يا يہ
مطلب ہے کہ سامان لے جانے کی اجازت سے پورا فائده اٹھانے کے لئے وه اپنے اپنے اونٹوں
پر جتنا سامان الد کر لے جاسکتے تھے اپنے گھر ادھيﮍ ادھيﮍ کر وه سامان انہوں نے اونٹوں پر
رکھ ليا۔
٢۔  ٦باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کرتے رہے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے يا يہ
مطلب ہے کہ ان کے ادھيﮍے ہوئے گھروں سے بقيہ سامان نکالنے اور حاصل کرنے کے ليے
مسلمانوں کو مزيد تخريب سے کام لينا پﮍا۔
٢۔ ٧کہ کس طرح ﷲ نے ان کے دلوں ميں مسلمانوں کا رعب ڈاال دراں حاليکہ وه ايک نہايت
طاقتور اور باوسائل قبيلہ تھا ليکن جب ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے مہلت عمل ختم ہوگئی اور ﷲ
نے اپنے مواخذے کے شکنجے ميں کسنے کا فيصلہ کرليا تو پھر ان کی اپنی طاقت اور وسائل
ان کے کام آئے نہ ديگر اعوان وانصار ان کی کچھ مدد کرسکے۔
اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ َﺠ َﻼۗ َء ﻟ َ َﻌ َّﺬﲠَ ُ ْﻢ ِﰲ ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۭ َوﻟَﻬ ُْﻢ ِﰲ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة ﻋَ َﺬ ُاب اﻟﻨَّ ِﺎر
َوﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن َﻛ َﺘ َﺐ ٰ ّ ُ
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اور اگر ﷲ ٰ
تعالی نے ان پر جال وطنی کو مقدر نہ کر ديا ہوتا تو يقينا ً دنيا ميں ہی عذاب ديتا )(١
اور آخرت ميں )تو( ان کے لئے آگ کا عذاب ہے ہی۔
٣۔ ١يعنی ﷲ کی تقدير ميں پہلے سے ہی اس طرح ان کی جالوطنی لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ان
کو دنيا ميں ہی سخت عذاب سے دوچار کر ديا جاتا جيسا کہ بعد ميں ان کے بھائی يہود کے ايک
دوسرے قبيلے بنو قريظہ کو ايسے ہی عذاب ميں مبتال کيا گيا کہ ان کے جوان مردوں کو قتل
کرديا گيا دوسروں کو قيدی بنا ليا گيا اور ان کا مال مسلمانوں کے ليے غنيمت بنا ديا گيا۔
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب Ć
اهلل ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّﺸَ ﺎۗ ّ ِق ٰ ّ َ
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﺷَ ﺎۗﻗُّﻮا ٰ ّ َ
يہ اس لئے کہ انہوں نے ﷲ ٰ
تعالی کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی ﷲ کی
مخالفت کرے گا تو ﷲ ٰ
تعالی بھی سخت عذاب کرنے واال ہے۔
َﻣﺎ ﻗَ َﻄ ْﻌ ُ ْﱲ ِّﻣ ْﻦ ِﻟ ّ ْﻴﻨَ ٍﺔ َا ْو ﺗَ َﺮ ْﻛ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫَﺎ ﻗَﺎۗﯨ َﻤ ًﺔ ﻋَ ٰ ٓﲇ ُا ُﺻ ْﻮ ِﻟﻬَﺎ ﻓَ ِﺒ ِﺎ ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل َو ِﻟ ُﻴ ْﺨ ِﺰ َي اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ Ĉ
ِٕ
تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے يا جنہيں تم نے ان کی جﮍوں پر باقی رہنے ديا۔ يہ
تعالی کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ فاسقوں کو ﷲ ٰ
سب ﷲ ٰ
تعالی رسوا کرے )(١۔
٥۔ ١لينۃ۔ کھجور کی ايک قسم ہے جيسے عجوه برنی وغيره کھجوروں کی قسميں ہيں يا عام
کھجور کا درخت مراد ہے۔ دوران محاصره نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے
بنو نضير کے کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا دی ،کچھ کاٹ ڈالے اور کچھ چھوڑ ديئے۔
جس سے مقصود دشمن کی آڑ کو ختم کرنا۔ اور يہ واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پر غالب
ہيں ،وه تمہارے اموال و جائيداد ميں جس طرح چاہے ،تصرف کرنے پر قادر ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی بھی
مسلمانوں کی اس حکمت عملی کی تصويب فرمائی اور اسے يہود کی رسوائی کا ذريعہ قرارا
ديا۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ
َو َﻣﺎ ٓ َاﻓَﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل ﻳ َُﺴ ِﻠ ّــﻂُ ُر ُﺳ َ ٗهل ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ٓ َا ْو َﺟ ْﻔ ُ ْﱲ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻴﻞٍ َّو َﻻ ِر َﰷ ٍب َّو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ ٰ ّ َ
ﰻ َْ
اور ان کا جو مال ﷲ ٰ
تعالی نے اپنے رسول کے ہاتھ لگايا ہے جس پر نہ تو تم نے گھوڑے
دوڑائے ہيں اور نہ اونٹ بلکہ ﷲ ٰ
تعالی اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر ديتا ہے ) (١اور
ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز پر قادر ہے۔
٦۔ ١بنو نضير کا يہ عالقہ ،جو مسلمانوں کے قبضے ميں آيا ،مدينے سے تين چار ميل کے
فاصلے پر تھا ،يعنی مسلمانوں کو اس کے لئے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پيش نہيں آئی۔
يعنی اس ميں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہيں پﮍے۔ اسطرح لﮍنے کی بھی نوبت
نہيں آئی اور صلح کے ذريعے سے يہ عالقہ فتح ہوگيا ،يعنی ﷲ نے اپنے رسول کو بغير لﮍے
ان پر غالب فرما ديا۔ اس لئے يہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فَ ْیء قرار ديا گيا ،جس کا
حکم غنيمت سے مختلف ہے يعنی جو مال بغير لﮍے دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے يا صلح کے
ذريعے سے حاصل ہو ،اور جو مال باقاعده لﮍائی اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد ملے ،وه
غنيمت ہے۔
Č

اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ ۙ َ ْﰾ َﻻ ﻳَ ُﻜ ْﻮ َن د ُْو َ ًةل ﺑ َ ْ َﲔ ْ َاﻻ ْﻏ ِﻨ َﻴﺎۗ ِء ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣﺎ ٓ
َﻣﺎ ٓ َاﻓَﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل ِﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ اﻟْ ُﻘ ٰﺮى ﻓَ ِﻠ ٰ ّ ِهل َو ِﻟ َّﻠﺮ ُﺳ ْﻮلِ َو ِ ِذلي اﻟْ ُﻘ ْﺮ ٰﰉ َواﻟْﻴَـ ٰﺘ ٰﻤﻰ َواﻟْ َﻤ ٰﺴ ِﻜ ْ ِﲔ َوا ْﺑ ِﻦ َّ
ٰﯩﲂ َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ﻓَﺨ ُُﺬ ْو ُﻩ ۤ َو َﻣﺎ ﳖَ ٰ ُ ْ
ٰاﺗ ُ ُ
اهلل ﺷَ ِﺪﻳْﺪُ اﻟْ ِﻌ َﻘ ِﺎب Ċۘ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﯩﲂ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﻓَﺎ ْﻧﳤَ ُ ْﻮا ۚ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
بستيوں والوں کا جو )مال( ﷲ ٰ
تعالی تمہارے لﮍے بھﮍے بغير اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وه ﷲ
کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور يتيموں مسکينوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ
تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ميں ہی يہ مال گردش کرتا نہ ره جائے اور تمہيں جو کچھ رسول
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تعالی سے ڈرتے رہا کرو ،يقينا ً ﷲ ٰ
دے لے لو ،اور جس سے روکے رک جاؤ ﷲ ٰ
تعالی سخت
عذاب واال ہے۔
ۗ
ِﻟﻠْ ُﻔ َﻘ َﺮا ۗ ِء اﻟْ ُﻤﻬٰﺠِ ِﺮْﻳ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ِد َاي ِر ِ ْﱒ َو َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ ﻳَﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن ﻓَﻀْ ًﻼ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِﺪ ُﻗ ْﻮ َن ۚ Ď

ﴫ ْو َن ٰ ّ َ
اهلل َو ِرﺿْ َﻮاانً َّوﻳ َ ْﻨ ُ ُ
اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ
ِٕ
)فئ کا مال( ان مہاجر مسکينوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال ديئے
گئے ہيں وه ﷲ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہيں اور ﷲ ٰ
تعالی کی اور اس
کے رسول کی مدد کرتے ہيں يہی راست باز لوگ ہيں )(١۔
٨۔ ١اس ميں مال فیء کا ايک صحيح ترين مصرف بيان کيا گيا ہے۔ اور ساتھ ہی مہاجرين کی
فضيلت ،ان کے اخالص اور ان کی راست بازی کی وضاحت ہے ،جس کے بعد ان کے ايمان
ميں شک کرنا ،گويا قرآن کا انکار ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﺗَ َﺒ َّﻮ ُؤ ادلَّ َار َو ْ ِاﻻﻳْ َﻤ َﺎن ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ُ ِﳛﺒُّ ْﻮ َن َﻣ ْﻦ ﻫَﺎ َﺟ َﺮ ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ َو َﻻ َﳚِﺪُ ْو َن ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ِ ْﱒ َﺣﺎ َﺟ ًﺔ ِّﻣ َّﻤﺎ ٓ ُا ْوﺗ ُْﻮا َوﻳُ ْﺆ ِﺛ ُﺮ ْو َن ﻋَ ٰ ٓﲇ َاﻧْ ُﻔ ِﺴﻬ ِْﻢ َوﻟ َ ْﻮ َﰷ َن ﲠِ ِ ْﻢ ﺧ ََﺼ َﺎﺻ ٌﺔ
ڵ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻮ َق ُ َّ
ﴊ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن Ḍۚ
ِٕ
اور )ان کے لئے( جنہوں نے اس گھر ميں )يعنی مدينہ( اور ايمان ميں ان سے پہلے جگہ بنالی
) (١اور اپنی طرف ہجرت کرکے آنے والوں سے محبت کرتے ہيں اور مہاجرين کو جو کچھ
دے ديا جائے اس سے وه اپنے دلوں ميں کوئی تنگی نہيں رکھتے ) (٢بلکہ خود اپنے اوپر انہيں
ترجيح ديتے ہيں گو خود کتنی ہی سخت حاجت ہو )) (٣بات يہ ہے( کہ جو بھی اپنے نفس کے
بخل سے بچايا گيا وہی کامياب اور با مراد ہے )(٤
٩۔ ١ان سے انصار مدينہ مراد ہيں جو مہاجرين کے مدينہ آنے سے قبل مدينے ميں آباد تھے اور
مہاجرين کے ہجرت کر کے آنے سے قبل امين بھی ان کے دلوں ميں قرار پکﮍ چکا تھا يہ
مطلب نہيں ہے کہ مہاجرين کے ايمان النے سے پہلے يہ انصار ايمان ال چکے تھے کيونکہ ان
کی اکثريت مہاجرين کے ايمان النے کے بعد ايمان الئی ہے يعنی من قبلھم کا مطلب من قبل
ھجرتھم ہے اور دار سے دار الھجرة يعنی مدينہ مراد ہے ۔
٩۔ ٢يعنی مہاجرين کو ﷲ کا رسول صلی ﷲ عليہ وسلم جو کچھ دے ،اس پر حسد محسوس نہيں
کرتے ،جيسے فیء کا اولين مستحق بھی ان کو قرار ديا گيا۔ ليکن انصار نے برا نہيں منايا۔
٩۔ ٣يعنی اپنے مقابلے ميں مہاجرين کی ضرورت کو ترجيح ديتے ہيں خود بھوکا رہتے ہيں
ليکن مہاجرين کو کھالتے ہيں جيسے حديث ميں ايک واقعہ آتا ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم کے پاس ايک مہمان آيا ليکن آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے گھر ميں کچھ نہ تھا چنانچہ ايک
انصاری اسے اپنے گھر لے گيا گھر جا کر بيوی کو بتاليا تو بيوی نے کہا کہ گھر ميں تو
صرف بچوں کی خوراک ہے انہوں نے باہم مشوره کيا کہ بچوں کو تو آج بھوکا سال ديں اور ہم
خود بھی ايسے ہی کچھ کھائے بغير سو جائيں گے البتہ مہمان کو کھالتے وقت چراغ بجھا دينا
تاکہ اسے ہماری بابت علم نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھانا نہيں کھا رہے ہيں صبح جب وه
صحابی رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے ان سے فرمايا کہ ﷲ ٰ
تعالی نے تم دونوں مياں بيوی کی شان ميں يہ آيات نازل فرمائی ہے۔
ويوثرون علی انفسھم۔ االيۃ صحيح بخاری۔ ان کے ايثار کی يہ بھی ايک نہايت عجيب مثال ہے
کہ ايک انصاری کے پاس دو بيوياں تھيں تو اس نے ايک بيوی کو اس ليے طالق دينے کی
پيشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس سے اس کا دوسرا مہاجر بھائی نکاح کر لے ۔ صحيح
بخاری۔ کتاب النکاح۔
٩۔ ٤حديث ميں ہے ' شح سے بچو ،اس حرص نفس نے ہی پہلے لوگوں کو ہالک کيا ،اسی نے
خون ريزی پر آماده کيا اور انہوں نے محارم کو حالل کرليا ' )صحيح مسلم(
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َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺟﺎۗ ُء ْو ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ِ ْﱒ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ِ ِﻻﺧ َْﻮا ِﻧﻨَﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺳـ َﺒ ُﻘ ْﻮانَ ِاب ْ ِﻻﻳْ َﻤ ِﺎن َو َﻻ َ ْﲡ َﻌ ْﻞ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮ ِﺑﻨَﺎ ِﻏ ًّﻼ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َرﺑَّﻨَﺎ ٓ ِاﻧ ََّﻚ َر ُء ْو ٌف َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 10ۧ
اور )ان کے لئے( جو ان کے بعد آئيں اور کہيں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہميں بخش دے
اور ہمارے ان بھائيوں کو بھی جو ہم سے پہلے ايمان الچکے اور ايمانداروں کی طرف ہمارے
دل ميں کہيں )اور دشمنی( نہ ڈال ) (١اے ہمارے رب بيشک تو شفقت و مہربانی کرنے واال
ہے۔
١٠۔ ١يہ مال فئی کے مستحقين کی تيسری قسم ہے يعنی صحابہ رضی ﷲ عنھم کے بعد آنے
والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے اس ميں تابعين اور تبع تابعين اور قيامت تک
ہونے والے اہل ايمان وتقوی آگئے ليکن شرط يہی ہے کہ وه انصار ومہاجرين کو مومن ماننے
اور ان کے حق ميں دعائے مغفرت کرنے والے ہوں نہ کہ ان کے ايمان ميں شک کرنے اور ان
پر سب وشتم کرنے اور ان کے خالف اپنے دلوں ميں بغض وعناد رکھنے والے امام مالک
رحمہ ﷲ نے اس آيت سے استنباط کرتے ہوئے يہی بات ارشاد فرمائی ہے ان الرافضی الذی
يسب الصحابۃ ليس لہ فی مال الفی نصيب لعدم اتصافہ بما مدح ﷲ بہ ھوالء فی قولھم رافضی کو
جو صحابہ کرام رضوان عليھم اجمعين پر سب وشتم کرتے ہيں مال فیء سے حصہ نہيں ملے
گا کيونکہ ﷲ ٰ
تعالی نے صحابہ کرام رضوان ﷲ عليہم اجمعين کی مدح کی ہے اور رافضی ان
کی مذمت کرتے ہيں )ابن کثير(۔ اور حضرت عائشہ رضی ﷲ فرماتی ہيں۔ امرتم باالستغفار
الصحاب محمد صلی ﷲ عليہ وسلم فسببتموھم سمعت نبيکم يقول :ال تذھب ھذه االمۃ حتی يلعن
آخرھا اولھا۔ رواه البغوی۔ تم لوگوں اصحاب محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کے ليے استغفار کا حکم
ديا گيا مگر تم نے ان پر لعن طعن کی ميں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ يہ امت اس
وقت تک ختم نہيں ہوگی جب تک کہ اس کے آخرين اولين پر لعنت نہ کريں ۔ حوالہ مذکور ۔
ﴫﻧ َّ ُ ْﲂ ۭ
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ ِا َﱃ َّ ِاذلﻳْ َﻦ انَ ﻓَ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِ ِﻻﺧ َْﻮاﳖِ ِ ُﻢ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ ﻟَﯩ ْﻦ ُا ْﺧ ِﺮ ْﺟ ُ ْﱲ ﻟَﻨَ ْﺨ ُﺮ َﺟ َّﻦ َﻣ َﻌ ُ ْﲂ َو َﻻ ﻧ ُِﻄ ْﻴ ُﻊ ِﻓ ْﻴ ُ ْﲂ َا َﺣﺪً ا َاﺑَﺪً ا ۙ َّوا ِْن ﻗُ ْﻮ ِﺗﻠْ ُ ْﱲ ﻟَﻨَ ْﻨ ُ َ
ِٕ
اهلل ﻳَﺸْ ﻬَﺪُ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن
11
َو ٰ ّ ُ
کيا تو نے منافقوں کو نہ ديکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائيوں سے کہتے ہيں اگر تم جال وطن
کئے گئے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ نکل کھﮍے ہونگے اور تمہارے بارے ميں ہم
کبھی بھی کسی کی بات نہ مانيں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو بخدا ہم تمہاری مدد
کريں گے ) ،(١ليکن ﷲ ٰ
تعالی گواہی ديتا ہے کہ يہ قطعًا جھوٹے ہيں )(٢۔
١١۔ ١جيسے پہلے گزر چکا ہے کہ منافقين نے بنو نضير کو يہ پيغام بھيجا تھا۔
١١۔ ٢چنانچہ ان کا جھوٹ واضح ہو کر سامنے آگيا کہ بنو نضير جال وطن کر ديئے گئے ،ليکن
يہ ان کی مدد کو پہنچے نہ ان کی حمايت ميں مدينہ چھوڑنے پر آماده ہوئے۔
ﴫ ْو َن 12
ﻟَﯩ ْﻦ ُا ْﺧ ِﺮ ُﺟ ْﻮا َﻻ َ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮ َن َﻣ َﻌﻬ ُْﻢ ۚ َوﻟَﯩ ْﻦ ﻗُ ْﻮ ِﺗﻠُ ْﻮا َﻻ ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
َّﴫ ْو ُ ْﱒ ﻟَ ُﻴ َﻮﻟ ُّ َّﻦ ْ َاﻻد َْاب َر ۣ ُ َّﰒ َﻻ ﻳُ ْﻨ َ ُ
ﴫ ْوﳖَ ُ ْﻢ ۚ َوﻟَﯩ ْﻦ ﻧ َ ُ
ِٕ
ِٕ
ِٕ
اگر وه جال وطن کئے گئے تو يہ ان کے ساتھ نہ جائيں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو يہ
ان کی مدد بھی نہ کريں گے ) (١اور اگر )با لفرض( مدد پر آبھی گئے ) (٢تو پيٹھ پھير کر
)بھاگ کھﮍے( ہوں ) (٣پھر مدينہ نہ جائيں گے۔
١٢۔ ١يہ منافقين کے گذشتہ جھوٹے وعدوں ہی کی مزيد تفصيل ہے ،چنانچہ ايسا ہی ہوا ،بنو
قضير ،جال وطن اور بنو قريظہ قتل اور اسير کئے گئے ،ليکن منافقين کسی کی مدد کو نہ
پہنچے۔
١٢۔ ٢يہ بطور فرض ،بات کی جا رہی ہے ،ورنہ جس چيز کی نفی ﷲ فرما دے ،اس کا وجود
کيوں کر ممکن ہے ،مطلب ہے کہ اگر يہود کی مدد کرنے کا اراده کريں۔
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١٢۔ ٣يعنی شکست کھا کر۔
َ َﻻاﻧ ُ ْْﱲ َاﺷَ ﺪُّ َر ْﻫ َﺒ ًﺔ ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر ِ ْﱒ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن 13
)مسلمانو! يقين مانو( کہ تمہاری ہيبت ان کے دلوں ميں ) (١بہ نسبت ﷲ کی ہيبت کے بہت زياده
ہے ،يہ اس لئے کہ يہ بےسمجھ لوگ ہيں )(٢۔
١٣۔ ١يہود کے يا منافقين کے يا سب کے ہی دلوں ميں۔
١٣۔ ٢يعنی تمہارا يہ خوف ان کے دلوں ميں ان کی ناسمجھی کی وجہ سے ہے ،ورنہ اگر
سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے کہ مسلمانوں کا غلبہ و تسلط ،ﷲ ٰ
تعالی کی طرف سے ہے ،اس
لئے ڈرنا ﷲ ٰ
تعالی سے چاہيے نہ کہ مسلمانوں سے۔
َﻻ ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮﻧَ ُ ْﲂ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﻗُ ًﺮى ُّﻣ َﺤ َّﺼﻨَ ٍﺔ َا ْو ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِء ُﺟﺪُ ٍر ۭ َ ْاب ُﺳﻬ ُْﻢ ﺑَﻴْﳯَ ُ ْﻢ ﺷَ ِﺪﻳْ ٌﺪ ۭ َ ْﲢ َﺴـﳢُ ُ ْﻢ َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ َّوﻗُﻠُ ْﻮﲠُ ُ ْﻢ َﺷـ ٰ ّﱴ ۭ ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ﻗَ ْﻮ ٌم َّﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﻘﻠُ ْﻮ َن
يہ سب ملکر بھی تم سے لﮍ نہيں سکتے ہاں يہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات ميں ہوں يا
ديواروں کی آڑ ميں ہوں ) (١ان کی لﮍائی تو ان ميں آپس ميں ہی بہت سخت ہے ) (٢گو آپ
انہيں متحد سمجھ رہے ہيں ليکن ان کے دل دراصل ايک دوسرے سے جدا ہيں ) (٣اس لئے يہ
بےعقل لوگ ہيں )(٤۔
١٤۔ ١يعنی يہ منافقين اور يہودی مل کر بھی کھلے ميدان ميں تم سے لﮍنے کا حوصلہ نہيں
رکھتے البتہ قلعوں ميں محصور ہو کر يا ديواروں کے پيچھے چھپ کر تم پر وار کرسکتے ہيں
جس سے يہ واضح ہے کہ يہ نہايت بزدل ہيں اور تمہاری ہيبت سے لرزاں وترساں ہيں ۔
١٤۔ ٢يعنی آپس ميں يہ ايک دوسرے کے سخت خالف ہيں۔ اس لئے ان ميں باہم تو تکار اور
تھکا فضيحتی عام ہے۔
١٤۔ ٣يہ منافقين کا آپس ميں دلوں کا حال ہے يا يہود اور منافقين کا يا مشرکين اور اہل کتاب کا
مطلب يہ ہے کہ حق کے مقابلے ميں يہ ايک نظر آتے ہيں ليکن ان کے دل ايک نہيں ہيں وه
ايک دوسرے سے مختلف ہيں اور ايک دوسرے کے خالف بغض وعناد سے بھرے ہوئے
١٤۔ ٤يعنی يہ اختالف ان کی بےعقلی کی وجہ سے ہے ،اگر ان کے پاس سمجھنے والی عقل
ہوتی تو يہ حق کو پہچان ليتے اور اسے اپنا ليتے۔
14ۚ

َﳈَﺜَﻞِ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬِ ْﻢ ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ َذا ُﻗ ْﻮا َو َاب َل َا ْﻣ ِﺮ ِ ْﱒ ۚ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ ۚ 15

ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہيں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ ليا
) (١اور جن کے لئے المناک عذاب )تيار( ہے )(٢
١۵۔ ١اس سے بعض نے مشرکين مکہ مراد ليے ہيں جنہيں غزوه بنی نصير سے کچھ عرصہ
قبل جنگ بدر ميں عبرت ناک شکست ہوئی تھی يعنی يہ بھی مغلوبيت اور ذلت ميں مشرکين ہی
کی طرح ہيں جن کا زمانہ قريب ہی ہے بعض نے يہود کے دوسرے قبيلے بنو قينقاع کو مراد ليا
ہے جنہيں بنو نضير سے قبل جال وطن کيا جا چکا تھا جو زمان ومکان دونوں لحاظ سے ان کے
قريب تھے۔ ابن کثير ۔
١٥۔ ٢يعنی يہ وبال جو انہوں نے چکھا ،يہ تو دنيا کی سزا ہے ،آخرت کی سزا اس کے عالوه
ہے جو نہايت دردناک ہوگی۔
اهلل َر َّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 16
َﳈَﺜَﻞِ اﻟ َّﺸـ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ ِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻟ ْ ِﻼﻧ ْ َﺴ ِﺎن ا ْﻛ ُﻔ ْﺮ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﻛ َﻔ َﺮ ﻗَﺎ َل ِا ِ ّ ْﱏ ﺑَ ِﺮ ْ ۗي ٌء ِّﻣﻨْ َﻚ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َاﺧ َُﺎف ٰ ّ َ
شيطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر ،جب کفر کر چکا تو کہنے لگا ميں تجھ سے
بری ہوں ) (١ميں تو ﷲ رب العالمين سے ڈرتا ہوں )(٢۔
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 ٦ ١۔ ١يہ يہود اور منافقين کی ايک اور مثال بيان فرمائی کہ منافقين نے يہوديوں کو اسی طرح
بےيار ومددگا چھوڑ ديا جس طرح شيطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے پہلے وه انسان کو
گمراه کرتا ہے اور جب انسان شيطان کے پيچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کرليتا ہے تو شيطان
اس سے براءت کا اظہار کرديتا ہے ۔١٦۔ ٢شيطان اپنے اس قول ميں سچا نہيں ہے ،مقصد
صرف اس کفر سے عليحدگی اور چھٹکارا حاصل کرتا ہے جو انسان شيطان کے گمراه کرنے
سے کرتا ہے۔
ﻓَ َﲀ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒﳤَ ُ َﻤﺎ ٓ َاﳖَّ ُ َﻤﺎ ِﰲ اﻟﻨَّ ِﺎر ﺧ ِ ََﺎدل ْﻳ ِﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َو ٰذ ِ َكل َﺟ ٰ ۗﺰ ُؤا ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 17
پس دونوں کا انجام يہ ہوا کہ آتش )دوزخ( ميں ہميشہ کے لئے گئے اور ظالموں کی يہی سزا ہے
)(١
١٧۔ ١يعنی جہنم کی دائمی سزا۔
اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 18
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا اﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
اهلل َوﻟْ َﺘ ْﻨ ُﻈ ْﺮ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َّﻣﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ ْﺖ ِﻟ َﻐ ٍﺪ ۚ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اے ايمان والو! ﷲ سے ڈرتے رہو ) (١اور ہر شخص ديکھ )بھال( لے کہ کل )قيامت( کے
واسطے اس نے )اعمال کا( کيا )ذخيره( بھيجا ہے ) (٢اور )ہر وقت( ﷲ سے ڈرتے رہو۔ ﷲ
تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے )(٣
١٨۔ ١اہل ايمان کو خطاب کرکے انہيں وعظ کيا جارہا ہے ﷲ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس نے
جن چيزوں کے کرنے کا حکم ديا ہے انہيں بجا الؤ جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤ آيت ميں
يہ بطور تاکيد دو مرتبہ فرمايا کيونکہ يہ تقوی ﷲ کا خوف ہی انسان کو نيکی کرنے پر اور
برائی سے اجتناب پر آماده کرتا ہے ۔١٨۔ ٢اسے کل سے تعبير کرکے اس طرف بھی اشاره فرما
ديا کہ اس کا وقوع زياده دور نہيں ،قريب ہے۔
١٨۔ ٣چنانچہ وه ہر ايک کو اس کے عمل کی جزا دے گا ،نيک کو نيکی کی جزا اور بد کو بدی
کی جزا۔
اهلل ﻓَ َﺎﻧ ْ ٰﺴـ ُ ْﻢ َاﻧْ ُﻔ َﺴﻬ ُْﻢ ۭ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ُﻘ ْﻮ َن 19
َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا َﰷ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ﻧ َ ُﺴﻮا ٰ ّ َ
ِٕ
اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے ﷲ )کے احکام( کو بھال ديا تو ﷲ نے بھی
انہيں اپنی جانوں سے غافل کر ديا ) (١اور ايسے ہی لوگ نافرمان )فاسق( ہوتے ہيں۔
١٩۔ ١يعنی ﷲ نے بطور جزا انہيں ايسا کر ديا کہ وه ايسے عملوں سے غافل ہوگئے جن ميں ان
کا فائده تھا اور جن کے ذريعے سے وه اپنے نفسوں کو عذاب ٰالہی سے بچا سکتے تھے يوں
انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے۔
َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻮ ْ ٓي َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ۭ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر َو َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ُ ُﱒ اﻟْ َﻔﺎۗﯨ ُﺰ ْو َن 20
ِٕ
اہل نار اور اہل جنت )باہم( برابر نہيں ) (١جو اہل جنت ميں ہيں وہی کامياب ہيں )جو اہل نار ہيں
وه ناکام( ہيں )(٢۔
٢٠۔ ١جنہوں نے ﷲ کو بھول کريہ بات بھی بھالئے رکھی کہ اس طرح وه خود اپنے ہی نفسوں
پر ظلم کر رہے ہيں اور ايک دن آئے گا کہ اس کے نتيجے ميں ان کے يہ جسم جن کے ليے
دنيا ميں وه بﮍے بﮍے پاپﮍ بيلتے تھے جہنم کی آگ کا ايندھن بنيں گے اور ان کے مقابلے ميں
دوسرے وه لوگ تھے جنہوں نے ﷲ کو ياد رکھا اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ايک
وقت آئے گا کہ ﷲ ٰ
تعالی انہيں اس کی بہترين جزا عطا فرمائے گا اور اپنی جنت ميں انہيں داخل
فرمائے گا جہاں ان کے آرام وراحت کے ليے ہر طرح کی نعمتيں اور سہولتيں ہوں گی يہ
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دونوں فريق يعنی جنتی اور جہنمی برابر نہيں ہوں گے بھال يہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے
ہيں ايک نے اپنے انجام کو ياد رکھا اور اس کے ليے تياری کرتا رہا دوسرا اپنے انجام سے
غافل رہا اس ليے اس کے ليے تياری ميں بھی مجرمانہ غفلت برتی ۔
٢٠۔ ١جس طرح امتحان کی تياری کرنے واال کامياب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل
ايمان و ٰ
تقوی جنت کے حصول ميں کامياب ہوجائيں گے ،کيونکہ اس کے لئے کہ وه دنيا ميں
نيک عمل کرکے تياری کرتے رہے گويا دنيادار العمل اور دارال متحان ہے۔ جس نے اس حقيقت
کو سمجھ ليا اور اس نے انجام سے بےخبرہو کر زندگی نہيں گزاری وه کامياب ہوگا اور جو دنيا
کی حقيقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل ،فسق و فجور ميں مبتال رہا وه خاسر و
ناکام ہوگا۔
ﻟَ ْﻮ َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ﻫ َٰﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﻋَ ٰﲇ َﺟ َﺒﻞٍ ﻟ َّ َﺮ َاﻳْ َﺘ ٗﻪ ﺧ َِﺎﺷ ًﻌﺎ ُّﻣﺘَ َﺼ ِّﺪﻋًﺎ ِ ّﻣ ْﻦ َﺧ ْﺸـ َﻴ ِﺔ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ َو ِﺗ ْ َ
َﴬﲠُ َﺎ ﻟِﻠﻨَّ ِﺎس ﻟ َ َﻌﻠَّﻬ ُْﻢ ﻳ َ َﺘ َﻔﻜَّ ُﺮ ْو َن 21
كل ْ َاﻻ ْﻣﺜ َﺎ ُل ﻧ ْ ِ
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے ) (١تو تو ديکھتا کہ خوف ٰالہی سے وه پست ہو کر
ٹکﮍے ٹکﮍے ہو ) (٢جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بيان کرتے ہيں تاکہ وه غور و
فکر کريں )(٣۔
٢١۔ ١اور پہاڑ ميں فہم و ادراک کی صالحيت پيدا کر ديتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی
ہے۔
٢١۔ ٢يعنی قرآن کريم ميں ہم نے بالغت و فصاحت ،قوت و استدالل اور وعظ تذکره کے ايسے
پہلو بيان کئے ہيں کہ انہيں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنی سختی اور وسعت و بلندی کے خوف
ٰالہی سے ريزه ريزة ہو جاتا۔ يہ انسان کو سمجھايا اور ڈرايا جا رہا ہے کہ تجھے عقل و فہم کی
صالحيتيں دی گئی ہيں۔ ليکن قرآن سن کر تيرا دل کوئی اثر قبول نہيں کرتا تو تيرا انجام اچھا
نہيں ہوگا۔
٢١۔ ٣تاکہ قرآن کے مواعظ سے وه نصحيت حاصل کريں اور زواجر کو سن کر نافرمانيوں
سے اجتناب کريں بعض کہتے ہيں کہ اس آيت ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم
نے آپ پر يہ قرآن مجيد نازل کيا جو ايسی عظمت شان کا حامل ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر
نازل کرتے تو وه ريزه ريزه ہوجاتا ليکن يہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی
اور مضبوط کرديا کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس چيز کو برداشت کرليا جس کو برداشت
کرنے کی طاقت پہاڑوں ميں بھی نہيں ہے ۔ فتح القدير اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی اپنی صفات بيان
فرما رہا ہے جس سے مقصود توحيد کا اثبات اور شرک کی ترديد ہے ۔
اهلل َّ ِاذل ْي َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ ﻋ ِ ُٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة ۚ ﻫ َُﻮ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ 22
ﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
وہی ﷲ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں چھپے ) (١کھلے کا جاننے واال مہربان اور رحم
کرنے واال۔
٢٢۔ ١غيب مخلوقات کے اعتبار سے ہے ورنہ ﷲ کے ليے تو کوئی چيز غيب نہيں مطلب يہ
ہے کہ وه کائنات کی ہرچيز کو جانتا ہے چاہے وه ہمارے سامنے ہو يا ہم سے غائب ہو حتی کہ
وه تاريکيوں ميں چلنے والی چيونٹی کو بھی جانتا ہے ۔
اﻟﺴ ٰ ُﲅ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻦ اﻟْ ُﻤﻬَ ْﻴ ِﻤ ُﻦ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺠ َّﺒ ُﺎر اﻟْ ُﻤ َﺘ َﻜ ِ ّ ُﱪ ۭ ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َّ ِاذل ْي َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۚ َاﻟْ َﻤ ِ ُ
ُﴩ ُﻛ ْﻮ َن 23
ُﻫ َﻮ ٰ ّ ُ
اهلل َ َّﲻﺎ ﻳ ْ ِ
كل اﻟْ ُﻘﺪ ُّْو ُس َّ
وہی ﷲ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہيں ،بادشاه ،نہايت پاک ،سب عيبوں سے صاف ،امن
دينے واال ،نگہبان ،غالب زورآور ،اور بﮍائی واال ،پاک ہے ﷲ ان چيزوں سے جنہيں يہ اس کا
شريک بناتے ہيں۔
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اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ۧ 24
ﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
اهلل اﻟْﺨَﺎ ِﻟ ُﻖ اﻟْ َﺒ ِﺎر ُٔي اﻟْ ُﻤ َﺼ ّ ِﻮ ُر َ ُهل ْ َاﻻ ْ َﲰﺎۗ ُء اﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۭ ﻳ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ َ ٗهل َﻣﺎ ِﰲ َّ
وہی ہے ﷲ پيدا کرنے واال وجود بخشنے واال ) (١صورت بنانے واال ،اسی کے لئے نہايت
اچھے نام ہيں ) (٢ہرچيز خواه وه آسمانوں ميں ہو خواه زمين ميں ہو اس کی پاکی بيان کرتی ہے
) (٣اور وہی غالب حکمت واال ہے )(٤۔
َ
٢٤۔ ١کہتے ہيں کہ خلق کا مطلب ہے اپنے اراده و مشيت کے مطابق اندازه کرنا اور برا کے
معنی ہيں اسے پيدا کرنا ،گھﮍنا ،وجود ميں النا۔
٢٤۔ ٢اسمائے ٰ
حسنی کی بحث ) َو ِ ٰ ّ ِ ْاالَ ْس َما ۗ◌ ُء ْال ُحس ْٰنى فَا ْد ُعوْ هُ بِھَا ۠◌ َو َذرُوا الﱠ ِذ ْينَ ي ُْل ِح ُدوْ نَ فِ ْٓي
اَ ْس َما ۗ◌ ِٕٮ ٖه ۭ◌ َسيُجْ زَ وْ نَ َما َكانُوْ ا يَ ْع َملُوْ نَ ١٨٠( 7۔ االعراف (180:ميں گزر چکی ہے۔
٢٤۔ ٣زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی ،جيسا کہ پہلے بيان ہوا۔
٢٤۔ ٤جس چيز کا بھی فيصلہ کرتا ہے ،وه حکمت سے خالی نہيں ہوتا۔

سورة الممتحنة
)سورة الممتحنة ۔ سوره نمبر  ٦٠۔ تعداد آيات (١٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ

شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَﺘَّ ِﺨ ُﺬ ْوا ﻋَﺪُ ِّو ْي َوﻋَﺪُ َّو ُ ْﰼ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ َء ﺗُﻠْ ُﻘ ْﻮ َن ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ِابﻟْ َﻤ َﻮ َّد ِة َوﻗَﺪْ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﺑ َﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﰼ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ۚ ُ ْﳜ ِﺮ ُﺟ ْﻮ َن َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل َوا َِّاي ُ ْﰼ َا ْن ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َرﺑّ ُ ِْﲂ ۭ ِا ْن
ﴪ ْو َن ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ِابﻟْ َﻤ َﻮ َّد ِة ڰ َو َاانَ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﺧ َﻔ ْﻴ ُ ْﱲ َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻋﻠَ ْﻨ ُ ْﱲ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْ ُهل ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَ َّﻞ َﺳ َﻮا ۗ َء
ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺧ ََﺮ ْﺟ ُ ْﱲ ِهجَﺎدًا ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ْﲇ َواﺑْ ِﺘﻐَﺎ ۗ َء َﻣ ْﺮﺿَ ِ ْ
ﺎﰐ ڰ ﺗ ُ ِ ُّ
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴﻞِ Ǻ
َّ
اے وه لوگوں جو ايمان الئے ہو! ميرے اور )خود( اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ ) (١تم
دوستی سے ان کی طرف پيغام بھيجتے ہو ) (٢اور وه اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا
ہے کفر کرتے ہيں ،پيغمبر کو اور خود تمہيں بھی محض اس وجہ سے جال وطن کرتے ہيں کہ
تم اپنے رب پر ايمان رکھتے ہو ) (٣اگر تم ميری راه ميں جہاد کے لئے اور ميری رضامندی
کی طلب ميں نکلتے ہو )تو ان سے دوستياں نہ کرو ) (٤ان کے پاس محبت کا پيغام پوشيده
بھيجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپايا وه بھی جو تم نے ظاہر کيا ،تم ميں سے
جو بھی اس کام کو کرے گا وه يقينا ً راه راست سے بہک جائے گا )(۵۔
١۔ ١کفار مکہ اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے درميان حديبيہ ميں جو معاہده ہوا تھا اہل مکہ نے
اس کی خالف ورزی کی اس ليے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفيہ طور
پر لﮍائی کی تياری کا حکم دے ديا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی ﷲ عنہ ايک مہاجر بدری
صحابی تھے جن کی قريش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہيں تھی ليکن ان کے بيوی بچے
مکے ميں ہی تھے انہوں نے سوچا کہ ميں قريش مکہ کو آپ کی تياری کی اطالع کردوں تاکہ
اس احسان کے بدلے وه ميرے بال بچوں کا خيال رکھيں چنانچہ انہوں نے ايک عورت کے
ذريعے سے يہ پيغام تحريری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کرديا جس کی اطالع بذريعہ
وحی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت علی
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حضرت مقداد اور حضرت زبير رضی ﷲ عنھم کو فرمايا کہ جاؤ روضہ خاخ پر ايک عورت
ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی اس کے پاس ايک رقعہ ہے وه لے آؤ چنانچہ وه حضرات گئے اور
اس سے يہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں ميں چھپارکھا تھا آپ نے حضرت حاطب
رضی ﷲ سے پوچھا يہ تم نے کيا کيا۔ انہوں نے فرمايا کہ ميں نے يہ کام کفر وارتداد کی بنا پر
نہيں کيا بلکہ اس کی وجہ صرف يہ ہے کہ ديگر مہاجرين کے رشتے دار مکے ميں موجود ہيں
جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہيں ميرا وہاں کوئی رشتے دار نہيں ہے تو ميں نے يہ
سوچا کہ ميں اہل مکہ کو کچھ اطالع کردوں تاکہ وه ميرے احسان مند رہيں اور ميرے بچوں
کی حفاظت کريں آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہيں کچھ نہيں کہا تاہم ﷲ نے تنبيہ کے
طور پپر يہ آيات نازل فرما ديں تاکہ آئنده کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق
مودت قائم نہ کرے صحيح بخاری ۔
١۔ ٢مطلب ہے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی خبريں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم
کرنا چاہتے ہو؟
١۔ ٣جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ يہ معاملہ ہے تو تمہارے لئے کيا يہ مناسب ہے
کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رويہ اختيار کرو؟
١۔ ٤يہ جواب شرط ،جو محذوف ہے ،کا ترجمہ ہے۔
١۔ ۵يعنی ميرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہيں خفيہ نام و پيام بھيجنا ،يہ
گمراہی کا راستہ ہے ،جو کسی مسلمان کے شايان شان نہيں۔
ِا ْن ﻳَّﺜْ َﻘ ُﻔ ْﻮ ُ ْﰼ ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮا ﻟَ ُ ْﲂ َا ْﻋﺪَ ا ۗ ًء َّوﻳَﺒ ُْﺴ ُﻄ ْﻮٓا ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َاﻳْ ِﺪﳞَ ُ ْﻢ َو َاﻟْ ِﺴﻨَﳤَ ُ ْﻢ ِاب ُّﻟﺴ ْ ۗﻮ ِء َو َود ُّْوا ﻟ َ ْﻮ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮ ْو َن ۭ Ą

اگر وه تم پر کہيں قابو پا ليں تو وه تمہارے )کھلے( دشمن ہوجائيں اور برائی کے ساتھ تم پر
دست درازی اور زبان درازی کرنے لگيں اور )دل سے( چاہنے لگيں کہ تم بھی کفر کرنے لگ
جاؤ )(١
٢۔ ١يعنی تمہارے خالف ان کے دلوں ميں تو اس طرح بغض و عناد ہے اور تم ہو کہ ان کے
ساتھ محبت کی پينگيں بﮍھا رہے ہو۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ Ǽ
ﻟَ ْﻦ ﺗ َ ْﻨ َﻔ َﻌ ُ ْﲂ َا ْر َﺣﺎ ُﻣ ُ ْﲂ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻد ُ ُْﰼ ڔ ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ڔ ﻳ َ ْﻔ ِﺼ ُﻞ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
تمہاری قرابتيں ،رشتہ دارياں ،اور اوالد تمہيں قيامت کے دن کام نہ آئيں گی ) (١ﷲ ٰ
تعالی
تمہارے درميان فيصلہ کر دے گا ) (٢اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے ﷲ خوب ديکھ رہا ہے۔
٣۔ ١يعنی جس اوالد کے لئے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو ،يہ تمہارے کچھ کام
نہ آئے گی ،پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کرکے کيوں ﷲ کو ناراض کرتے ہو۔
قيامت والے دن جو چيز کام آئے گی ،وه تو ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی اطاعت ہے،
اس کا اہتمام کرو۔
٣۔ ٢دوسرے معنی ہيں تمہارے درميان جدائی ڈال دے گا۔ يعنی اہل اطاعت کو جنت ميں اور اہل
معصيت کو جہنم ميں داخل کرے گا ،بعض کہتے ہيں آپس ميں جدائی کا مطلب کہ ايک دوسرے
سے بھا گيں گے۔
ﻗَﺪْ َﰷﻧ َْﺖ ﻟَ ُ ْﲂ ُا ْﺳ َﻮ ٌة َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ِ ْ ٓﰲ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻣ َﻌ ٗﻪ ۚ ِا ْذ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣﻬ ِْﻢ ِاانَّ ﺑُ َﺮ ٰءۗ ُؤا ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َو ِﻣ َّﻤﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل ۡ َﻛ َﻔ ْﺮانَ ﺑ ُ ِْﲂ َوﺑَﺪَ ا ﺑ َ ْﻴﻨَﻨَﺎ َوﺑَﻴْﻨَ ُ ُﲂ اﻟْ َﻌﺪَ َاو ُة
كل َ َكل ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
َواﻟْ َﺒﻐْﻀَ ﺎۗ ُء َاﺑَﺪً ا َﺣ ٰ ّﱴ ﺗُﺆْ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو ْﺣﺪَ ٗﻩٓ ِا َّﻻ ﻗَ ْﻮ َل ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ ِ َﻻ ِﺑ ْﻴ ِﻪ َ َﻻ ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ َﺮ َّن َ َكل َو َﻣﺎ ٓ َا ْﻣ ِ ُ
ﳾ ٍء ۭ َرﺑَّﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇﻨَﺎ َوِاﻟ َ ْﻴ َﻚ َاﻧَﺒْﻨَﺎ َوِاﻟ َ ْﻴ َﻚ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ Ć
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مسلمانو! تمہارے لئے حضرت ابراہيم ميں اور ان کے ساتھيوں ميں بہترين نمونہ ہے ) (١جب
کہ ان سب نے اپنی قوم سے برمال کہہ ديا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم ﷲ کے سوا عبادت
کرتے ہو ان سب سے بالکل بيزار ہيں ) (٢ہم تمہارے )عقائد کے( منکر ہيں جب تک تم ﷲ کی
وحدانيت پر ايمان نہ الؤ ہم ميں تم ميں ہميشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی ) (٣ليکن
ابراہيم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی ) (٤کہ ميں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں
گا اور تمہارے لئے مجھے ﷲ کے سامنے کسی چيز کا اختيار کچھ بھی نہيں۔ اے ہمارے
پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کيا ہے ) (۵اور تيری ہی طرف رجوع کرتے ہيں اور تيری
ہی طرف لوٹنا ہے،
٤۔١کفار سے عدم اتحاد کے مسئلے کی وضاحت کے لئے حضرت ابراہيم عليہ السالم کی مثال
دی جا رہی ہے کہ ايسا نمونہ جس کی پيروی کی جائے
٤۔ ٢يعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہيں ،ﷲ کے پرستاروں کا بھال غير
ﷲ کے پجاريوں سے کيا تعلق۔
٤۔ ٣يعنی عليحدگی اور بيزاری اس وقت تک رہے گی جب تک کفر و شرک چھوڑ کر توحيد کو
نہيں اپنالو گے۔
٤۔ ٤مطلب يہ حضرت ابراہيم کی پوری زندگی ايک قابل تقليد نمونہ ہے ،البتہ ان کے باپ کے
لئے مغفرت کی دعا کرنا ايک ايسا عمل ہے جس ميں ان کی پيروی نہيں کرنی چاہيئے ،کيونکہ
ان کا يہ فعل اس وقت ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہيں تھا ،چنانچہ جب ان پر واضح
ہوگيا کہ ان کا باپ ﷲ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار نجات کر ديا ،جيسا
)و َما َكانَ ا ْستِ ْغفَا ُر اِب ْٰر ِھ ْي َم ِالَبِ ْي ِه اِ ﱠال ع َْن ﱠموْ ِع َد ٍة ﱠو َع َدھَآ اِيﱠاهُ ۚ◌ فَلَ ﱠما تَـبَيﱠنَ لَهٗ ٓ اَنﱠهٗ َعد ﱞُو ﱢ ٰ ّ ِ تَبَ ﱠراَ ِم ْنهُ ۭ◌
کہ َ
اِ ﱠن اِب ْٰر ِھ ْي َم َالَ ﱠواهٌ َحلِ ْي ٌم ١١٤( 9۔ التوبہ (114:ميں ہے۔
٤۔ ۵توکل کا مطلب ہے امکانی حد تک ظاہری اسباب ووسائل اختيار کرنے کے بعد معاملہ ﷲ
کے سپرد کرديا جائے يہ ہے اس ليے توکل کا يہ مفہوم بھی غلط ہوگا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی خدمت ميں ايک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھﮍا کرکے اندر آگيا آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے پوچھا تو کہا ميں اونٹ ﷲ کے سپرد کر آيا ہوں آپ نے فرمايا يہ توکل نہيں ہے۔ اعقل
وتوکل۔ پہلے اسے کسی چيز سے باندھ پھر ﷲ پر بھروسہ کر۔ ترمذی۔ انابت کا مطلب ہے ﷲ
کی طرف رجوغ کرنا
َرﺑَّﻨَﺎ َﻻ َ ْﲡ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ﻟِ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َرﺑَّﻨَﺎ ۚ ِاﻧ ََّﻚ َاﻧ َْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ĉ
اے ہمارے رب! تو ہميں کافروں کی آزمائش ميں نہ ڈال ) (١اور اے ہمارے پالنے والے ہماری
خطاؤں کو بخش دے ،بيشک تو ہی غالب ،حکمت واال ہے۔
۵۔ ١يعنی کافروں کو ہم پر غلبہ وتسلط عطا نہ فرما اس طرح وه سمجھيں گے کہ وه حق پر ہيں
اور يوں ہم ان کے ليے فتنے کا باعث بن جائيں گے يا يہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں يا اپنی
طرف سے ہميں کسی سزا سے دو چار نہ کرنا اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے ليے فتنہ بن
جائے گا وه کہيں گے کہ اگر يہ حق پر ہوتے تو ان کو يہ تکليف کيوں پہنچتی؟
اهلل ﻫ َُﻮ اﻟْﻐ ِ َُّﲏ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴﺪُ ۧ Č

ﻟَﻘَﺪْ َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓﳱْ ِ ْﻢ ُا ْﺳ َﻮ ٌة َﺣ َﺴـﻨَ ٌﺔ ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َﰷ َن ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮا ٰ ّ َ
اهلل َواﻟْ َﻴ ْﻮ َم ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮ َّل ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
يقينا ً تمہارے لئے ان ميں ) (١اچھا نمونہ )اور عمده پيروی ہے خاص کر( ہر اس شخص کے
لئے جو ﷲ کی اور قيامت کے دن کی مالقات کی اميد رکھتا ہو ) (٢اور اگر کوئی روگردانی
کرے ) (٣تو ﷲ ٰ
تعالی بالکل بےنياز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
٦۔ ١يعنی ابراہيم عليہ السالم کے اور ان کے ساتھی اہل ايمان ميں۔ يہ تکرار تاکيد کے لئے ہے۔
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٦۔ ٢کيونکہ ايسے ہی لوگ ﷲ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہيں ،يہی لوگ حاالت و واقعات
سے عبرت پکﮍتے اور نصيحت حاصل کرتے ہيں۔
 ٦۔ ٣يعنی حضرت ابراہيم عليہ السالم کے اسوے کو اپنانے سے گريز کرے ۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ċ
َﻋ َﴗ ا ٰ ّ ُهلل َا ْن َّ ْﳚ َﻌ َﻞ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ َوﺑ َ ْ َﲔ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻋَﺎ َدﻳْ ُ ْﱲ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َّﻣ َﻮ َّد ًة ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ۭ َو ٰ ّ ُ
کيا عجب کہ عنقريب ہی ﷲ ٰ
تعالی تم ميں اور تمہارے دشمنوں ميں محبت پيدا کر دے ) (١ﷲ کو
سب قدرتيں ہيں اور ﷲ )بﮍا( غفور رحيم ہے۔
٧۔ ١يعنی ان کو مسلمان کرکے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے ،جس سے تمہارے مابين
عداوت ،دوستی اور محبت ميں تبديل ہو جائے گی۔ چنانچہ ايسا ہی ہوا ،فتح مکہ کے بعد لوگ
فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہوگئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتيں ،محبت ميں تبديل
ہوگئيں ،جو مسلمانوں کے خون کے پياسے تھے ،وه دست و بازو بن گئے۔
َﻻ ﻳَﳯْ ٰ ُ ُ
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻘ ِﺴ ِﻄ ْ َﲔ Ď
ﯩﲂ ٰ ّ ُ
اهلل َﻋ ِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻟ َ ْﻢ ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َوﻟ َ ْﻢ ُ ْﳜ ِﺮ ُﺟ ْﻮ ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ِد َاي ِرُ ْﰼ َا ْن ﺗ َ َُّﱪ ْو ُ ْﱒ َوﺗُ ْﻘ ِﺴ ُﻄ ْﻮٓا ِاﻟ َﳱْ ِ ْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
جن لوگوں نے تم سے دين کے بارے ميں لﮍائی نہيں لﮍی ) (١اور تمہيں جال وطن نہيں کيا )(٢
ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے ﷲ ٰ
تعالی تمہيں نہيں
روکتا ) (٣بلکہ ﷲ ٰ
تعالی تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ )(٤
٨۔ ١يہ ان کافروں کے بارے ميں ہدايت دی جا رہی ہے جو مسلمانوں سے محض دين السالم کی
وجہ سے بغض و عداوت نہيں رکھتے اور اس بنياد پر مسلمانوں سے نہيں لﮍتے ،يہ پہلی شرط
ہے
۔ ٨۔ ٢يعنی تمہارے ساتھ ايسا رويہ بھی اختيار نہيں کيا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ ،يہ
دوسری شرط ہے۔ ايک تيسری شرط يہ ہے جو اگلی آيت سے واضح ہوتی ہے ،کہ وه مسلمانوں
کے خالف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائيں مشورے اور رائے سے اور
نہ ہتھيار وغيره کے ذريعے سے۔
٨۔ ٣يعنی ايسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہيں ہے جيسے حضرت
اسماء بنت ابی بکر صديق رضی ﷲ عنہما نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے اپنی مشرکہ
ماں کی بابت صلہ رحمی يعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا
:صلی امک۔ صحيح مسلم۔ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو ۔
٨۔ ٤اس ميں انصاف کرنے کی ترغيب ہے حتی کہ کافروں کے ساتھ بھی حديث ميں انصاف
کرنے والوں کی فضيلت يوں بيان ہوئی ہے۔ ان المقسطين عند ﷲ علی منبر من نور عن يمين
الرحمن عز وجل وکلتا يديہ يمين الذين يعدلون فی حکمھم واھليھم وماولوا۔ صحيح مسلم کتاب
االماره۔ انصاف کرنے والے نور کے منبروں پر ہوں گے جو رحمن کے دائيں جانب ہوں گے
اور رحمن کے دونوں ہاتھ دائيں ہيں جو اپنے فيصلوں ميں اپنے اہل ميں اور اپنی رعايا ميں
انصاف کا اہتمام کرتے ہيں۔
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻳَﳯْ ٰ ُ ُ
اهلل ﻋ َِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰﻗﺘَﻠُ ْﻮ ُ ْﰼ ِﰲ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ َو َاﺧ َْﺮ ُﺟ ْﻮ ُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ ِد َاي ِرُ ْﰼ َو ٰﻇﻬ َُﺮ ْوا ﻋَ ٰ ٓﲇ ِاﺧ َْﺮاﺟِ ُ ْﲂ َا ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮ ُ ْﱒ ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮﻟَّﻬ ُْﻢ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن Ḍ
ﯩﲂ ٰ ّ ُ
ِٕ
ﷲ ٰ
تعالی تمہيں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دين کے بارے
ميں لﮍائياں لﮍيں اور تمہيں ديس سے نکال ديا اور ديس سے نکال دينے والوں کی مدد کی جو
لوگ ايسے کفار سے محبت کريں ) (١وه )قطعًا( ظالم ہيں )(٢۔
٩۔ ١يعنی ارشاد ٰالہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے۔
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٩۔ ٢کيونکہ انہوں نے ايسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہيں تھے ،يوں انہوں
نے اپنے نفسوں پر ظلم کيا کہ انہيں ﷲ کے عذاب کے لئے پيش کر ديا۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا َﺟﺎۗ َء ُ ُﰼ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ُٰﺖ ُﻣﻬٰﺠِ ٰﺮ ٍت ﻓَﺎ ْﻣﺘَ ِﺤ ُﻨ ْﻮﻫ َُّﻦ ۭ َا ٰ ّ ُهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ﺑِـ ِﺎﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ َّﻦ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﻋَ ِﻠ ْﻤ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫ َُّﻦ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨ ٍٰﺖ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﺮﺟِ ُﻌ ْﻮﻫ َُّﻦ ِا َﱃ ْاﻟ ُﻜﻔَّ ِﺎر ۭ َﻻ ﻫ َُّﻦ ِﺣ ٌّﻞ ﻟَّﻬُ ْﻢ َو َﻻ
ُ ْﱒ َ ِﳛﻠ ُّ ْﻮ َن ﻟَﻬ َُّﻦ ۭ َو ٰاﺗ ُْﻮ ُ ْﱒ َّﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ۭ َو َﻻ ُﺟﻨَ َﺎح ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َا ْن ﺗَ ْﻨ ِﻜ ُﺤ ْﻮﻫ َُّﻦ ِا َذا ٓ ٰاﺗَﻴْ ُﺘ ُﻤ ْﻮﻫ َُّﻦ ُا ُﺟ ْﻮ َرﻫ َُّﻦ ۭ َو َﻻ ﺗُ ْﻤ ِﺴ ُﻜ ْﻮا ِﺑ ِﻌ َﺼ ِﻢ ْاﻟ َﻜ َﻮا ِﻓ ِﺮ َو ْاﺳـَٔ ﻠُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ْﻘ ُ ْﱲ َوﻟْﻴ َْﺴـَٔ ﻠُ ْﻮا َﻣﺎ ٓ
َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ُﺣ ْ ُﲂ ٰ ّ ِ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ َﺣ ِﻜ ْ ٌﲓ 10
اهلل ۭ َ ْﳛ ُ ُﲂ ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
اے ايمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتيں ہجرت کر کے آئيں تو تم ان کا امتحان لو )(١
دراصل ان کے ايمان کو بخوبی جاننے واال تو ﷲ ہی ہے ليکن اگر وه تمہيں ايماندار معلوم ہوں
) (٢تو اب تم انہيں کافروں کی طرف واپس نہ کرو ،يہ ان کے لئے حالل نہيں اور نہ وه ان کے
لئے حالل ہيں ) (٣اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وه انہيں ادا کردو ) (٤ان عورتوں کو ان
کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لينے ميں تم پر کوئی گناه نہيں ) (۵اور کافر عورتوں کے
ناموس اپنے قبضے ميں نہ رکھو )  (٦اور جو کچھ تم نے خرچ کيا ہو ) (٧وه بھی مانگ ليں
اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کيا ہو ) (٨وه بھی مانگ ليں يہ ﷲ کا فيصلہ ہے جو تمہارے
درميان کر رہا ہے ) (٩ﷲ ٰ
تعالی بﮍے علم )اور( حکمت واال ہے۔
١٠۔ ١معاہده حديبيہ ميں ايک شق يہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چال جائے گا
تو اس کو واپس کرنا پﮍے گا ليکن اس ميں مرد وعورت کی صراحت نہيں تھی بظاہر کوئی احد
ميں دونوں ہی شامل تھے چنانچہ بعد ميں بعض عورتيں مکے سے ہجرت کرکے مسلمانوں کے
پاس چلی گئيں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کيا جس پر ﷲ نے اس آيت ميں مسلمانوں کی
رہنمائی فرمائی اور يہ حکم ديا امتحان لينے کا مطلب ہے اس امر کی تحقيق کرو کہ ہجرت کر
کے آنے والی عورت جو ايمان کا اظہار کر رہی ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر يا
کسی مسلمان کے عشق ميں يا کسی اور غرض سے تو نہيں آئی ہے اور صرف يہاں پناه لينے
کی خاطر ايمان کا دعوی کر رہی ہے۔ ١٠۔ ٢يعنی تم اپنی تحقيق سے اس نتيجے پر پہنچو اور
تمہيں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ يہ واقعی مومنہ ہيں۔
١٠۔ ٣يہ انہيں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن
عورت کسی کافر کے ليے حالل نہيں جيسا کہ ابتدائے اسالم ميں يہ جائز تھا چنانچہ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زينب رضی ﷲ عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربيع کے
ساتھ ہوا تھا جب کہ وه مسلمان نہيں تھے ليکن اس آيت نے آئنده کے ليے ايسا کرنے سے منع
کرديا اسی ليے يہاں فرمايا گيا کہ وه ايک دوسرے کے ليے حالل نہيں اس ليے انہيں کافروں
کے پاس مت لوٹاؤ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار ره سکتا ہے
چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے ۔
١٠۔ ٤يعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر ادا کيا ہے ،وه تم انہيں ادا کردو۔
١٠۔ ۵يہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ يہ عورتيں جو ايمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو
چھوڑ کر تمہارے پاس آگئی ہيں تم ان سے نکاح کرسکتے ہو بشرطيکہ ان کا حق مہر تم ادا
کرو تاہم يہ نکاح مسنون طريقے سے ہی ہوگا يعنی ايک تو انقضائے عدت )استبراء رحم( کے
بعد ہوگا دوسرے اس ميں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے
البتہ عورت مدخول بہا نہيں ہے تو پھر بال عدت فوری نکاح جائز ہے
١٠۔  ٦عصم عصمۃ کی جمع ہے يہاں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے مطلب يہ ہے کہ اگر
خاوند مسلمان ہو جائے اور بيوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ايسی مشرک عورت کو اپنے
نکاح ميں رکھنا جائز نہيں ہے اسے فورا طالق دے کر اپنے سے عليحده کرديا جائے چنانچہ
اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی ﷲ عنہ نے اپنی دو مشرک بيويوں کو اور حضرت طلحہ
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ابن عبيد ﷲ رضی ﷲ عنہ نے اپنی بيوی کو طالق دے دی ابن کثير۔ البتہ اگر بيوی کتابيہ ہو تو
اسے طالق دينا ضروری نہيں ہے کيونکہ ان سے نکاح جائز ہے اس ليے اگر وه پہلے سے ہی
بيوی کی حثييت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسالم کے بعد اسے عليحده کرنے کی
ضرورت نہيں ہے ۔
١٠۔ ٧يعنی ان عورتوں پر جو کفر پر برقرا رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہيں
١٠۔ ٨يعنی ان عورتوں پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کرکے مدينے آگئی ہيں۔
١٠۔ ٩يعنی يہ حکم مذکور کہ دونوں ايک دوسرے کو حق مہر ادا کريں بلکہ مانگ کرليں ﷲ کا
حکم ہے امام قرطبی فرماتے ہيں کہ يہ حکم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا اس پر مسلمانوں کا
اجماع ہے فتح القدير۔ اس کی وجہ وه معاہده ہے جو اس وقت فريقين کے درميان تھا اس قسم کے
معاہدے کی صورت ميں آئنده بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا بصورت ديگر نہيں ۔
اهلل َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧ ُ ْْﱲ ِﺑ ٖﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن 11
ﳾ ٌء ِ ّﻣ ْﻦ َا ْز َواﺟِ ُ ْﲂ ِا َﱃ ْاﻟ ُﻜﻔَّ ِﺎر ﻓَ َﻌﺎﻗَ ْﺒ ُ ْﱲ ﻓَ ٰﺎﺗُﻮا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َذ َﻫ َﺒ ْﺖ َا ْز َو ُاهج ُْﻢ ِّﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ ٓ َاﻧْ َﻔ ُﻘ ْﻮا ۭ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
َوا ِْن ﻓَﺎﺗَ ُ ْﲂ َ ْ
اور اگر تمہاری کوئی بيوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر
تم اس کے بدلے کا وقت مل جائے ) (١تو جن کی بيوياں چلی گئی ہيں انہيں ان کے اخراجات
کے برابر ادا کر دو ،اور اس ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرتے رہو جس پر تم ايمان رکھتے ہو۔
١١۔ ١فعاقبتم ۔ پس تم سزا دو يا بدلہ لو۔ کا ايک مفہوم تو يہ ہے کہ مسلمان ہو کر آنے والی
عورتوں کے حق مہر ،جو تمہيں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے ،وه تم ان مسلمانوں کو
دے دو ،جن کی عورتيں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہيں اور انہوں نے
مسلمانوں کو مہر ادا نہيں کيا )يعنی يہ بھی سزا کی ايک صورت ہے( دوسرا مفہوم يہ ہے کہ تم
کافروں سے جہاد کرو اور جو مال غنيمت حاصل ہو اس ميں تقسيم سے پہلے ان مسلمانوں کو،
جن کی بيوياں دارالکفر چلی گئی ہيں ،ان کے خرچ کے بقدر ادا کردو ،گويا مال غنيمت سے
مسلمانوں کے نقصان کا )ازالہ( يہ بھی سزا ہے )ايسر التفاسير و ابن کثير( اگر مال غنيمت سے
بھی ازالہ کی صورت نہ ہو تو بيت المال سے تعاون کيا جائے۔
َﴪ ْﻗ َﻦ َو َﻻ ﻳَ ْ ِﻧﺰ ْ َﲔ َو َﻻ ﻳ َ ْﻘ ُﺘﻠْ َﻦ َا ْو َﻻ َدﻫ َُّﻦ َو َﻻ َ ْاي ِﺗ ْ َﲔ ﺑِﳢُ ْ َﺘ ٍﺎن ﻳ َّ ْﻔ َ ِﱰﻳْﻨَ ٗﻪ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ َّﻦ
ُﴩ ْﻛ َﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل ﺷَ ـ ْﻴ ًٔ
ـــــــﺎ َّو َﻻ ﻳ ْ ِ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ِا َذا َﺟﺎۗ َءكَ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ُٰﺖ ﻳُ َﺒﺎ ِﻳ ْﻌﻨَ َﻚ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن َّﻻ ﻳ ْ ِ
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 12
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
َو َا ْر ُﺟ ِﻠﻬ َِّﻦ َو َﻻ ﻳ َ ْﻌ ِﺼ ْﻴﻨَ َﻚ ِ ْﰲ َﻣ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف ﻓَ َﺒﺎ ِﻳ ْﻌﻬ َُّﻦ َوا ْﺳـﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬ َُّﻦ ٰ ّ َ
اے پيغمبر! جب مسلمان عورتيں آپ سے ان باتوں پر بيعت کرنے آئيں کہ وه ﷲ کے ساتھ کسی
کو شريک نہ کريں گی،چوری نہ کريں گی ،زنا کاری نہ کريں گی ،اپنی اوالد کو نہ مار ڈاليں
گی اور کوئی ايسا بہتان نہ باندھيں گی جو خود اپنے ہاتھوں پيروں کے سامنے گھﮍ ليں اور
کسی نيک کام ميں تيری بےحکمی نہ کريں گی تو آپ ان سے بيعت کرليا کريں ) (١اور ان کے
لئے ﷲ سے مغفرت طلب کريں بيشک ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال اور معاف کرنے واال ہے۔
١٢۔ ١يہ بيعت اس وقت ليتے جب عورتيں ہجرت کرکے آتيں جيسا کہ صحيح بخاری تفسير
سوره ممتحنہ ميں ہے عالوه ازيں فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے قريش کی
عورتوں سے بيعت لی بيعت ليتے وقت آپ صلی ﷲ عليہ وسلم صرف زبان سے عہد ليتے کسی
عورت کے ہاتھ کو آپ نہيں چھوتے تھے حضرت عائشہ رضی ﷲ عنہا فرماتی ہيں ﷲ کی قسم
بيعت ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہيں چھوا بيعت
کرتے وقت آپ صلی ﷲ عليہ وسلم صرف يہ فرماتے کہ ميں نے ان باتوں پر تجھ سے بيعت لے
لی ۔ صحيح بخاری۔ بيعت ميں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم يہ عہد بھی عورتوں سے ليتے تھے کہ وه
نوحہ نہيں کريں گی گريبان چاک نہيں کريں گی سر کے بال نہيں نوچيں گی اور جاہليت کی
طرح بين نہيں کريں گی ۔ صحيح بخاری۔ اس بيعت ميں نماز روزه حج اور زکوة وغيره کا ذکر
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نہيں ہے اس ليے کہ يہ ارکان دين اور شعائراسالم ہونے کے اعتبار سے محتاج وضاحت نہيں
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے بطور خاص ان چيزوں کی بيعت لی جن کا عام ارتکاب عورتوں
سے ہوتا تھا تاکہ وه ارکان دين کی پابندی کے ساتھ ان چيزوں سے بھی اجتناب کريں اس سے
يہ بات معلوم ہوئی کہ علماودعاة اور واعظين حضرات اپنا زور خطابت ارکان دين کے بيان
کرنے ميں ہی صرف نہ کريں جو پہلے ہی واضح ہيں بلکہ ان خرابيوں اور رسموں کی بھی پر
زور انداز ميں ترديد کيا کريں جو معاشرے ميں عام ہيں اور نماز روزے کے پابند حضرات بھی
ان سے اجتناب نہيں کرتے۔

اهلل ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ﻗَﺪْ ﻳَﯩ ُﺴ ْﻮا ِﻣ َﻦ ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َ َامك ﻳَﯩ َﺲ ْاﻟ ُﻜ َّﻔ ُﺎر ِﻣ ْﻦ َا ْﲱ ِٰﺐ اﻟْ ُﻘ ُﺒ ْﻮ ِر ۧ 13
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗَ َﺘ َﻮﻟ َّ ْﻮا ﻗَ ْﻮ ًﻣﺎ ﻏَ ِﻀ َﺐ ٰ ّ ُ
ِٕ
ِٕ
اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر ﷲ کا غضب نازل ہو چکا ہے ) (١جو
آخرت سے اس طرح مايوس ہو چکے ہيں جيسے کہ مرده اہل قبر سے کافر نا اميد ہيں )(٢۔
١٣۔ ١اس سے بعض يہود ،بعض منافقين اور بعض نے تمام کافر مراد لئے ہيں۔ يہ آخری قول
ہی زياده صحيح ہے ،کيونکہ اس ميں يہود و منافقين بھی آجاتے ہيں ،عالوه ازيں سارے کفار ہی
غضب ٰالہی کے مستحق ہيں ،اس لئے مطلب يہ ہوگا کہ کسی بھی کافر سے دوستانہ تعلق مت
رکھو ،جيسا کہ يہ مضمون قرآن ميں کئی جگہ بيان کيا گيا ہے۔
١٣۔ ٢آخرت سے مايوس ہونے کا مطلب ،قيامت کے برپا ہونے سے انکار ہے۔ ايک دوسرے
معنی اس کے يہ کئے گئے ہيں کہ قبروں ميں مدفون کافر ،ہر قسم کی خير سے مايوس ہوگئے۔
کيونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام ديکھ ليا ،اب وه خير کی کيا توقع کر سکتے ہيں )ابن
جرير طبری(۔

سورة الصف
)سورة الصف ۔ سوره نمبر  ٦١۔ تعداد آيات (١٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اس کی شان نزول ميں آتا ہے کہ کچھ صحابہ رضی ﷲ عنہم آپس ميں بيٹھے کہہ رہے تھے کہ
ﷲ کو جو سب سے زياده پسنديده عمل ہيں وه رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پوچھنے چاہييں
تاکہ ان پر عمل کيا جاسکے ،ليکن آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرات
کوئی نہيں کر رہا تھا۔ اس پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ سورت نازل فرمادی )مسند احمد(
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ǻ
َﺳـ َّﺒ َﺢ ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
زمين و آسمان کی ہر ہرچيز ﷲ ٰ
تعالی کی پاکی بيان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت واال ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻟ َﻢ ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن Ą
اے ايمان والو! ) (١تم وه بات کيوں کہتے ہو جو کرتے نہيں
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٢۔ ١يہاں ندا اگرچہ عام ہے ليکن اصل خطاب ان مومنوں سے ہے جو کہہ رہے تھے کہ ﷲ کو
جو سب سے زياده پسند عمل ہيں ،وه رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے پوچھنے چاہئيں تاکہ ان
پر عمل کيا جاسکے ليکن آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس جاکر پوچھنے کی جرت کوئی نہيں
کر رہا تھا اس پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ سورت نازل فرمائی )مسند احمد(
َﻛ ُ َﱪ َﻣ ْﻘﺘًﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل َا ْن ﺗَ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا َﻣﺎ َﻻ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن Ǽ
تم جو کرتے نہيں اس کا کہنا ﷲ ٰ
تعالی کو سخت ناپسند ہے۔ )(١
٣۔ ١يہ اسی کی مزيد تاکيد ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی ايسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتا ہے۔
اهلل ُ ِﳛ ُّﺐ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل َﺻﻔًّﺎ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ﺑُﻨْﻴَ ٌﺎن َّﻣ ْﺮ ُﺻ ْﻮ ٌص Ć
ِا َّن ٰ ّ َ
بيشک ﷲ ٰ
تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راه ميں صف بستہ جہاد کرتے ہيں
گويا سيسہ پالئی ہوئی عمارت ہيں )(١۔
٤۔ ١يہ جہاد کا ايک انتہائی نيک عمل بتاليا گيا جو ﷲ کو بہت محبوب ہے۔
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ٖﻪ ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِﻟ َﻢ ﺗ ُْﺆ ُذ ْوﻧ ِ َْﲏ َوﻗَﺪْ ﺗ َّ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َا ِ ّ ْﱏ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ Ĉ
اهلل ُﻗﻠُ ْﻮﲠَ ُ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َزاﻏُ ْﻮٓا َا َزا َغ ٰ ّ ُ
موسی نے اپنی قوم سے کہا اے ميری قوم کے لوگو! تم مجھے کيوں ستا
اور )ياد کرو( جبکہ
ٰ
رہے ہو حاالنکہ تمہيں )بخوبی( معلوم ہے کہ ميں تمہاری جانب ﷲ کا رسول ہوں ) (١پس جب
وه لوگ ٹيﮍھے ہی رہے تو ﷲ نے انکے دلوں کو )اور( ٹيﮍھا کر ديا ) (٢اور ﷲ ٰ
تعالی نافرمان
قوم کو ہدايت نہيں ديتا۔
موسی عليہ السالم ﷲ کے سچے رسول ہيں ،بنی اسرائيل
٥۔ ١يہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت
ٰ
انہيں اپنی زبان سے ايذا پہنچاتے تھے ،ح ٰتی کہ بعض جسمانی عيوب ان کی طرف منسوب
کرتے تھے ،حاالنکہ وه بيماری ان کے اندر نہيں تھی۔
٥۔ ٢يعنی علم کے باوجود حق سے اعراض کيا اور حق کے مقابلے ميں باطل کو خير کے
مقابلے ميں شر کو اور ايمان کے مقابلے ميں کفر کو اختيار کيا ،تو ﷲ ٰ
تعالی نے اس کی سزا
کے طور پر ان کے دلوں کو مستقل طور پر ہدايت سے پھير ديا۔ کيونکہ يہی سنت ﷲ چلی آرہی
ہے۔ کفر وضالالت پر دوام واستمرار ہی دلوں پر مہر لگنے کا باعث ہوتا ہے پھر فسق کفر اور
ظلم اس کی طبيعت اور عادت بن جاتی ہے جس کو کوئی بدلنے پر قادر نہيں ہے۔ اس ليے آگے
تعالی نافرمانوں کو ہدايت نہيں ديتا۔ اس ليے کہ ﷲ ٰ
فرمايا ﷲ ٰ
تعالی نے ايسے لوگوں کو اپنی
سنت کے مطابق گمراه کيا ہوتا ہے اب کون اسے ہدايت دے سکتا ہے جسے اس طريقے سے ﷲ
نے گمراه کيا ہو۔
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ ِا ِ ّ ْﱏ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اﲰ ٗ ٓﻪ َا ْﲪَﺪُ ۭ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َﺟﺎۗ َء ُ ْﱒ
ﴩا ﺑ َِﺮ ُﺳ ْﻮلٍ َّ ْاي ِ ْﰐ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪي ْ ُ
اهلل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ُّﻣ َﺼ ِّﺪﻗًﺎ ِﻟ ّ َﻤﺎ ﺑ َ ْ َﲔ ﻳ َﺪَ َّي ِﻣ َﻦ اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ ِﺔ َو ُﻣﺒَ ِ ّ ً
َوِا ْذ ﻗَﺎ َل ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ﻳٰﺒَ ِ ْ ٓﲏ ِا ْ َ
ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻫ َٰﺬا ِﲮ ٌْــﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ Č
عيسی نے کہا اے ميری قوم ،بنی اسرائيل! ميں تم سب کی طرف ﷲ کا
اور جب مريم کے بيٹے
ٰ
رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی ميں تصديق کرنے واال ہوں ) (١اور اپنے بعد
آنے والے ايک رسول کی ميں تمہيں خوشخبری سنانے واال ہوں جن کا نام احمد ہے ) (٢پھر
جب وه انکے پاس کھلی دليليں الئے تو کہنے لگے ،يہ تو کھال جادو ہے )(٣۔
٦۔ ١حضرت عيسیٰ عليہ السالم کا قصہ اس ليے بيان فرمايا کہ بنی اسرائيل نے جس طرح
عيسی عليہ السالم کا
موسی عليہ السالم کی نافرمانی کی ،اسی طرح انہوں نے حضرت
حضرت
ٰ
ٰ
بھی انکار کيا ،اس ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ يہ يہود آپ صلی ﷲ
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عليہ وسلم ہی کے ساتھ اس طرح نہيں کر رہے ہيں ،بلکہ ان کی تو ساری تاريخ ہی انبياء عليہم
السالم کی تکذيب سے بھری پﮍی ہے۔ تورات کی تصديق کا مطلب يہ ہے کہ ميں جو دعوت دے
رہا ہوں ،وه وہی ہے جو تورات کی بھی دعوت ہے۔ جو اس بات کی دليل ہے کہ جو پيغمبر مجھ
سے پہلے تورات لے کر آئے اور اب ميں انجيل لے کر آيا ہوں ،ہم دونوں کا اصل ماخذ ايک ہی
داود وسليمان عليہم السالم پر ايمان الئے مجھ پر
ہے۔ اس ليے جس طرح تم
موسی وہارون اور ٗ
ٰ
بھی ايمان الؤ ،اس ليے کہ ميں تورات کی تصديق کر رہا ہوں نہ کہ اس کی ترديد و تکذيب۔
عيسی عليہ السالم نے اپنے بعد آنے والے آخری پيغمبر حضرت محمد رسول
٦۔ ٢يہ حضرت
ٰ
ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خوشخبری سنائی چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' "انا
عيسی عليہ
دعوة ابی ابراہيم وبشسارة عيسی" ميں اپنے باپ ابراہيم عليہ السالم کی دعا اور
ٰ
السالم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ احمد يہ فاعل سے اگر مبالغے کا صيغہ ٠ہو تو معنی ہوں گے
دوسرے تمام لوگوں سے ﷲ کی زياده حمد کرنے واال۔ اور اگر يہ مفعول سے ہوں تو معنی ہوں
گے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی خوبيوں اور کماالت کی وجہ سے جتنی تعريف آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کی کی گئی اتنی کسی کی بھی نہيں کی گئی۔ )فتح القدير(
٦۔ ٢يعنی
عيسی عليہ السالم کے پيش کرده معجزات کو جادو سے تعبير کيا گيا ،جس طرح
ٰ
گذشتہ قوميں بھی اپنے پيغمبروں کو اسی طرح کہتی رہيں۔ بعض نے اس سے مراد نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم لئے ہيں جيسا کہ کفار مکہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو کہتے تھے۔
َو َﻣ ْﻦ َا ْﻇ َ ُﲅ ِﻣ َّﻤ ِﻦ ا ْﻓ َﱰٰى ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ۚ Ċ

اهلل ْاﻟ َﻜ ِﺬ َب َوﻫ َُﻮ ﻳُﺪْ ٰﻋٓﻰ ِا َﱃ ْ ِاﻻ ْﺳ َﻼ ِم ۭ َو ٰ ّ ُ
اس شخص سے زياده ظالم اور کون ہوگا جو ﷲ پر جھوٹ باندھے ) (١حاالنکہ وه اسالم کی
طرف باليا جاتا ہے ) (٢اور ﷲ ايسے ظالموں کو ہدايت نہيں کرتا۔
٧۔ ١يعنی ﷲ کی اوالد قرار دے ،يا جو جانور اس نے حرام قرار نہيں ديئے ان کو حرام باور
کرائے۔
ٰ
٧۔ ٢جو تمام دينوں ميں اشرف اور اعلی ہے ،اس لئے جو شخص ايسا ہو ،اس کو کب يہ زيب
ديتا ہے يہ وه کسی پر بھی جھوٹ گھﮍے ،چہ جائيکہ ﷲ پر جھوٹ باندھے؟
ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْو َن ِﻟ ُﻴ ْﻄ ِﻔــــُٔ ْـﻮا ﻧ ُْﻮ َر ٰ ّ ِ
اهلل ُﻣ ِ ُّﱲ ﻧ ُْﻮ ِرﻩٖ َوﻟ َ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن Ď
اهلل ِ َاب ْﻓ َﻮا ِﻫﻬ ِْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
وه چاہتے ہيں کہ ﷲ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا ديں ) (١اور ﷲ اپنے نور کو کمال تک
پہچانے واال ہے ) (٢گو کافر برا مانيں۔
٨۔ ١نور سے مراد قرآن ،يا اسالم يا محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہے ،يا دالئل و براہين ہيں ' منہ
سے بجھا ديں ' کا مطلب ہے ،وه طعن کی وه باتيں ہيں جو ان کے مونہوں سے نکلتی ہيں۔
٨۔ ٢يعنی اس کو آفاق ميں پھيالنے واال اور دوسرے تمام دينوں پر غالب کرنے واال ہے۔ دالئل
کے لحاظ سے ،يا مادی غلبے کے لحاظ سے يا دونوں لحاظ سے۔

ﴩ ُﻛ ْﻮ َن ۧ Ḍ
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َا ْر َﺳ َﻞ َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ِابﻟْﻬُﺪٰ ى َو ِد ْﻳ ِﻦ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ِﻟ ُﻴ ْﻈﻬ َِﺮ ٗﻩ ﻋَ َﲇ ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ُ ِﳇّ ٖﻪ ۙ َوﻟَ ْﻮ َﻛ ِﺮ َﻩ اﻟْ ُﻤ ْ ِ
وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدايت اور سچا دين دے کر بھيجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر
غالب کر دے ) (١اگرچہ مشرکين ناخوش ہوں۔ )(٢
٩۔ ١يہ گذشتہ بات ہی کی تاکيد ہے ،اس کی اہميت کے پيش نظر اسے پھر دہرايا گيا ہے۔
٩۔١تاہم يہ المحالہ ہو کر رہے گا۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻫ َْﻞ َادُﻟ ُّ ُ ْﲂ ﻋَ ٰﲇ ِﲡ ََﺎر ٍة ﺗُ ْﻨﺠِ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ
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اے ايمان والو! کيا ميں تمہيں وه تجارت بتال دوں ) (١جو تمہيں دردناک عذاب سے بچا لے۔
١٠۔ ١اس عمل )يعنی ايمان اور جہاد( کو تجارت سے تعبير کيا ،اس لئے کہ اس ميں بھی انہيں
تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا وه نفع کيا ہے؟ جنت ميں داخلہ اور جہنم سے نجات۔ اس سے بﮍا
نفع اور کيا ہوگا۔ اور وه نفع کيا ہے اس بات کو دوسرے مقام پر اس طرح بيان فرمايا "اِ ﱠن ٰ ّ
ﷲَ
ا ْشت َٰري ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِ ْينَ اَ ْنفُ َسھُ ْم َواَ ْم َوالَھُ ْم بِا َ ﱠن لَھُ ُم ْال َجنﱠةَ" 9۔ التوبہ (111:ﷲ نے مومنوں سے ان کی
جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے ميں کرليا ہے۔
ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو ُﲡَﺎ ِﻫﺪُ ْو َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ِ َاب ْﻣ َﻮا ِﻟ ُ ْﲂ َو َاﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 11

ﷲ ٰ
تعالی پر اور اس کے رسول پر ايمان الؤ اور ﷲ کی راه ميں اپنے مال اور اپنی جانوں سے
جہاد کرو ،يہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم ميں ہو۔

ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ُذﻧ ُْﻮﺑَ ُ ْﲂ َوﻳُﺪْ ِﺧ ْﻠ ُ ْﲂ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ َو َﻣ ٰﺴ ِﻜ َﻦ َﻃ ِ ّﻴ َﺒ ًﺔ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ ﻋَﺪْ ٍن ۭ ٰذ ِ َكل اﻟْﻔ َْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ ۙ 12
ﷲ ٰ
تعالی تمہارے گناه معاف فرما دے گا اور تمہيں ان جنتوں ميں پہنچائے گا جن کے نيچے
نہريں جاری ہونگی اور صاف ستھرے گھروں ميں جو جنت عدن ميں ہوں گے ،يہ بہت بﮍی
کاميابی ہے۔
َﴫ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
َﴩ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ 13
اهلل َوﻓَ ْﺘ ٌﺢ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ ۭ َوﺑ ِ ّ ِ
َّو ُاﺧ ْٰﺮى ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮﳖَ َﺎ ۭ ﻧ ْ ٌ
اور تمہيں ايک دوسری )نعمت( بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو وه ﷲ کی مدد اور جلد فتح يابی
ہے (١) ،ايمانداروں کو خوشخبری دے دو )(٢۔
١٣۔ ١يعنی جب تم اس کی راه ميں لﮍو گے اور اس کے دين کی مدد کروگے ،تو وه بھی تمہيں
فتح و نصرت سے نوازے گا۔ "ان تنصروا ﷲ ينصرکم ويثبت اقدامکم")سوره محمد( "ولينصرن
ﷲ من ينصره ان ﷲ لقوی عزيز")الحج( آخرت کی نعمتوں کے مقابلے ميں اسے فتح قريب قرار
ديا اور اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض نے فارس و روم کی عظيم الشان سلطنتوں پر
مسلمانوں کے غلبے کو اس کا مصداق قرار ديا ہے۔ جو خالفت راشده ميں مسلمانوں کو حاصل
ہوا۔
١٣۔ ٢جنت کی بھی ،مرنے کے بعد اور فتح و نصرت کی بھی ،دنيا ميں ،بشرطيکہ اہل ايمان
"واَ ْنتُ ُم ْاالَ ْعلَوْ نَ اِ ْن ُك ْنتُ ْم ﱡم ْؤ ِمنِ ْينَ " 3۔ آل عمران ((139:آگے
ايمان کے تقاضے پورے کرتے رہيں۔ َ
ﷲ ٰ
تعالی مؤمنوں کو اپنے دين کی نصرت کی مزيد ترغيب دے رہا ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛ ْﻮﻧ ُْﻮٓا َاﻧ َْﺼ َﺎر ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ﻗَﺎ َل اﻟْ َﺤ َــﻮ ِارﻳ ُّ ْﻮ َن َ ْﳓ ُﻦ َاﻧ َْﺼ ُﺎر ٰ ّ ِ
اهلل َ َامك ﻗَﺎ َل ِﻋﻴ َْﴗ ا ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺮ َ َﱘ ِﻟﻠْ َﺤ َﻮ ِ ٖارﻳّ َﻦ َﻣ ْﻦ َاﻧ َْﺼ ِﺎر ْ ٓي ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻓَ ٰﺎ َﻣﻨَ ْﺖ َّﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ِ ْ ٓﲏ
ِٕ
ﴎا ۗ ِءﻳْ َﻞ َو َﻛ َﻔ َﺮ ْت َّﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ۚ ﻓَ َﺎﻳَّﺪْ انَ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ ﻋَﺪُ ِّو ِ ْﱒ ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ ُﺤ ْﻮا ٰﻇ ِﻬ ِﺮْﻳ َﻦ 14ۧ
ِا ْ َ
ِٕ
اے ايمان والو! تم ﷲ ٰ
تعالی کے مددگار بن جاؤ ) (١جس طرح حضرت مريم کے بيٹے حضرت
عيسی نے حواريوں سے فرمايا کہ کون ہے جو ﷲ کی راه ميں ميرا مددگار بنے؟ حواريوں نے
ٰ
کہا ہم ﷲ کی راه ميں مددگار ہيں ) (٢پس بنی اسرائيل ميں سے ايک جماعت تو ايمان الئی اور
ايک جماعت نے کفر کيا ) (١تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ ميں مدد کی پس
وه غالب آگئے )(٤۔
١٤۔ ١تمام حالتوں ميں ،اپنے اقوال وافعال کے ذريعے سے بھی اور جان ومال کے ذريعےسے بھی۔ جب بھی جس وقت بھی اور جس حالت ميں بھی تمہيں ﷲ اور اس کا رسول اپنے دين
عيسی عليہ السالم
کے ليے پکارے تم فورا ان کی پکار پر لبيک کہو ،جس طرح حواريين نے
ٰ
کی پکار پر لبيک کہا۔ ١٤۔ ٢يعنی ہم آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے اس دين کی دعوت و تبليغ ميں
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مددگار ہيں جس کی نشرو اشاعت کا حکم ﷲ نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو ديا ہے۔ اسی طرح
رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ايام حج ميں فرماتے ' کون ہے جو مجھے پناه دے تاکہ ميں لوگوں
تک ﷲ کا پيغام پہنچا سکوں ،اس لئے کہ قريش مجھے فريضہ رسالت ادا نہيں کرنے ديتے '
ح ٰتی کے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی پکار پر مدينے کے اوس اور خزرج نے لبيک کہا ،آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بيعت کی اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی مدد کا وعده
کيا۔ نيز آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو يہ پيشکش کی کہ اگر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ہجرت کر کے
مدينہ تشريف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی اور آپ کے
تمام ساتھيوں کی مدد کی حتی کہ ﷲ اور اس کے رسول نے ان کا نام ہی انصار رکھ ديا اور اب
يہ ان کا علم بن گيا۔ رضی ﷲ عنہم وارضاھم۔
عيسی عليہ السالم ہی کا انکار بلکہ ان پر اور ان کی ماں پر
١٤۔ ٣يہ يہود تھے جنہوں نے نبوت
ٰ
عيسی عليہ
بہتان تراشی کی بعض کہتے ہيں کہ يہ اختالف و تفرق اس وقت ہوا جب حضرت
ٰ
ٰ
عيسی عليہ السالم کی شکل ميں ﷲ تعالی نے ہی
السالم کو آسمان پر اٹھا ليا گيا۔ ايک نے کہا
ٰ
زمين پر ظہور فرمايا تھا ،اب وه پھر آسمان پر چال گيا ،يہ فرقہ يعقوبيہ کہالتا ہے نسطوريہ
فرقے نے کہا وه اب ﷲ کے بيٹے تھے ،باپ نے بيٹے کو آسمان پر بال ليا ہے ،تيسرے فرقے
نے کہا وه ﷲ کے بندے اور اس کے رسول تھے ،يہی فرقہ صحيح تھا۔
١٤۔٤يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم نے اسی آخری جماعت کی دوسرے
باطل گروہوں کے مقابلے ميں مدد کی چنانچہ يہ صحيح عقيدے کی حامل جماعت نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم پر ايمان لے آئی اور يوں ہم نے ان کو دالئل کے لحاظ سے بھی سب کافروں پر غلبہ
عطا فرمايا اور قوت وسلطنت کے اعتبار سے بھی۔ اس غلبے کا آخری ظہور اس وقت پھر ہوگا۔
عيسی عليہ السالم کا دوباره نزول ہوگاجيسا کہ اس نزول اور
جب قيامت کے قريب حضرت
ٰ
غلبے کی صراحت احاديث صحيحہ ميں تواتر کے ساتھ منقول ہے۔

سورة الجمعة
)سورة الجمعة ۔ سوره نمبر  ٦٢۔ تعداد آيات (١١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم جمعہ کی نماز ميں سوره جمعہ اور منافقون پﮍھا کرتے تھے )صحيح
مسلم( تاہم ان کا جمعہ کی رات کو عشا کی نماز ميں سوره جمعہ اور کافرون کا پﮍھنا صحيح
روايت سے ثابت نہيں ،البتہ ايک ضعيف روايت ميں ايسا آتا ہے۔
ﻳ َُﺴـ ّﺒ ُِﺢ ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ اﻟ َّﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض اﻟْ َﻤ ِ ِ
كل اﻟْ ُﻘﺪ ُّْو ِس اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ِـﲓ Ǻ
ساری چيزيں( جو آسمان اور زمين ميں ہيں ﷲ ٰ
تعالی کی پاکی بيان کرتی ہيں )جو( بادشاه نہايت
پاک )ہے( غالب و با حکمت ہے۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي ﺑ َ َﻌ َﺚ ِﰲ ْ ُاﻻ ِ ّﻣ ٖ ّ َﲔ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰاﻳٰ ِﺘ ٖﻪ َوﻳُ َﺰ ِﻛّﳱْ ِ ْﻢ َوﻳُ َﻌ ِﻠ ّ ُﻤﻬُ ُﻢ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ ۤ َوا ِْن َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ
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وہی ہے جس نے ناخوانده لوگوں ) (١ميں ان ہی ميں سے ايک رسول بھيجا جو انہيں اس کی
آيتيں پﮍھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہيں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ يقينا ً يہ
اس سے پہلے کھلی گمراہی ميں تھے۔
٢۔ ١اُ ﱢميﱢينَ سے مراد عرب ہيں جن کی اکثريت ان پﮍھ تھی۔ ان کے خصوصی ذکر کا يہ مطلب
نہيں کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت دوسروں کے کے لئے نہيں تھی ،ليکن چونکہ اولين
مخاطب وه تھے اس لئے ﷲ کا ان پر زياده احسان تھا۔
َّو ٰا َﺧ ِﺮْﻳ َﻦ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻟ َ َّﻤﺎ ﻳَﻠْ َﺤ ُﻘ ْﻮا ﲠِ ِ ْﻢ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ǽ
اور دوسروں کے لئے بھی انہی ميں سے جو اب تک ان سے نہيں ) (١ملے۔ وہی غالب با
حکمت ہے۔
٣۔ ١يہ اميين پر عطف ہے يعنی بَ َع َ
َر ْينَ سے فارس اور ديگر غير عرب
ث فِ ْی اَ ِخ ِر ْينَ ِم ْنھُ ْم اَخ ِ
لوگ ہيں جو قيامت تک آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر ايمان النے والے ہونگے ،بعض کہتے ہيں کہ
عرب و عجم کے وه تمام لوگ ہيں جو عہد صحابہ کرام کے بعد قيامت تک ہوں گے چنانچہ اس
ميں فارس ،روم ،بربر ،سوڈان ،ترک ،مغول ،کرد ،چينی اور اہل ہند وغيره سب آجاتے ہيں۔
يعنی آپ صلی ﷲ عليہم کی نبوت سب کے ليے ہے چنانچہ يہ سب ہی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر
ايمان الئے۔ اور اسالم النے کے بعد يہ بھی منہم کا مصداق يعنی اولين اسالم النے والے اميين
ميں سے ہوگئے کيونکہ تمام مسلمان امت واحده ہيں۔ اسی ضمير کی وجہ سے بعض کہتے ہيں
کہ آخرين سے مراد بعد ميں ہونے والے عرب ہيں کيونکہ منہم کی ضمير کا مرجع اميين ہيں۔
ٰذ ِ َكل ﻓَﻀْ ُﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ Ć
اهلل ﻳُ ْﺆ ِﺗ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو ٰ ّ ُ
يہ ﷲ کا فضل ہے ) (١جسے چاہے اپنا فضل دے اور ﷲ ٰ
تعالی بہت بﮍے فضل کا مالک ہے۔
٤۔ ١يہ اشاره نبوت محمدی کی طرف ہو سکتا ہے اور اس پر ايمان النے والوں کی طرف بھی۔
َﻣﺜ َُﻞ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ِ ّﲪﻠُﻮا اﻟﺘَّ ْﻮ ٰرﯨ َﺔ ُ َّﰒ ﻟ َ ْﻢ َ ْﳛ ِﻤﻠُ ْﻮﻫَﺎ َﳈَﺜَﻞِ اﻟْ ِﺤ َﻤ ِﺎر َ ْﳛ ِﻤ ُﻞ َا ْﺳ َﻔ ًﺎرا ۭ ِﺑﺌْ َﺲ َﻣﺜ َُﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺖ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْﻘَ ْﻮ َم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
Ĉ
جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم ديا گيا پھر انہوں نے اس پر عمل نہيں کيا ان کی
مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابيں الدے ہو ) (١ﷲ کی باتوں کو جھٹالنے والوں
کی بﮍی بری مثال ہے اور ﷲ )ايسی( ظالم قوم کو ہدايت نہيں ديتا۔
٥۔ ١اَ ْسفَار َس ْفر کی جمع ہے ،معنی ہيں بﮍی کتاب۔ کتاب جب پﮍھی جاتی ہے تو انسان اس کے
معنوں ميں سفر کرتا ہے اس لئے کتاب کو سفر کہا جاتا ہے )فتح القدير( يہ بےعمل يہوديوں کی
مثال بيان کی گئی ہے کہ جس طرح گدھے کو معلوم نہيں ہوتا کہ اس کی کمر پر جو کتابيں لدی
ہيں ،ان ميں کيا لکھا ہوا ہے۔ يا اس پر کتابيں لدی ہوئی ہيں يا کوڑا کرکٹ۔ اسی طرح يہ يہودی
ہيں يہ تورات کو تو اٹھائے پھرتے ہيں ،بلکہ اس ميں تاويل وتحريف اور تغير وتبدل سے کام
ليتے ہيں۔ اس ليے يہ حقيقت ميں گدھے سے بھی بدتر ہيں ،کيونکہ گدھا تو پيدائشی طور پر فہم
وشعور سے ہی عاری ہوتا ہے ،جب کہ ان کے اندر فہم و شعور ہے ليکن يہ اسے صحيح
طريقے سے استعمال نہيں کرتے۔ اسی ليے آگے فرمايا کہ ان کی بﮍی بری مثال ہے۔ اور
ضلﱡ اُ ٰ
دوسرے مقام پر فرمايا " ۭ◌اُ ٰ
ك ھُ ُم ْال ٰغفِلُوْ نَ ١٧٩" 7۔
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ك َك ْاالَ ْن َع ِام بَلْ ھُ ْم اَ َ
االعراف (179:يہ چوپائے کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی بدتر ہيں ،يہی مثال مسلمانوں کی اور
بالخصوص علماء کی ہے جو قرآن پﮍھتے ہيں اسے ياد کرتے ہيں اور اس کے معانی ومطالب
کو سمجھتے ہيں ليکن اس کے مقتضی پر عمل نہيں کرتے۔
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ُﻗ ْﻞ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻫَﺎد ُْوٓا ِا ْن َز َ ْﲻ ُ ْﱲ َاﻧ َّ ُ ْﲂ َا ْو ِﻟ َﻴﺎۗ ُء ِ ٰ ّ ِهلل ِﻣ ْﻦ د ُْو ِن اﻟﻨَّ ِﺎس ﻓَﺘَ َﻤﻨَّ ُﻮا اﻟْ َﻤ ْﻮ َت ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ Č
ٰ
دعوی ہے کہ تم ﷲ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے
کہہ ديجئے کہ اے يہوديو! اگر تمہارا
سوا ) (١تم موت کی تمنا کرو ) (٢اگر تم سچے ہو۔ )(٣
ْ
َ
َ
ت اليَھُوْ ُد
٦۔ ١جيسے وه کہا کرتے تھے کہ ' ہم ﷲ کے بيٹے ہيں اور اس کے چہيتے ہيں ) َوقال ِ
ص ٰرى نَحْ ُن اَب ْٰن ۗ◌ ُؤا ٰ ّ
َوالنﱠ ٰ
ق ۭ◌يَ ْغفِ ُر لِ َمنْ
ﷲِ َواَ ِحبﱠا ۗ◌ ُؤ ٗه ۭ◌قُلْ فَلِ َم يُ َع ﱢذبُ ُك ْم بِ ُذنُوْ بِ ُك ْم ۭ◌ بَلْ اَ ْنتُ ْم بَ َش ٌر ﱢم ﱠم ْن َخلَ َ
ٰ
يﱠ َشا ۗ◌ ُء َويُ َع ﱢذبُ َم ْن يﱠ َشا ۗ◌ ُء ۭ◌ َو ِ ّ ِ ُم ْل ُ
ص ْي ُر 18( 5۔
ض َو َما بَ ْينَھُ َما ۡ◌ َواِلَ ْي ِه ْال َم ِ
ك السﱠمٰ ٰو ِ
ت َو ْاالَرْ ِ
ٰ
دعوی کرتے تھے کہ ' جنت ميں صرف وہی جائے گا جو يہودی يا نصرانی
المائده (18:اور
)وقَالُوْ ا لَ ْن يﱠ ْد ُخ َل ْال َجنﱠةَ اِ ﱠال َم ْن َكانَ ھُوْ دًا اَوْ ن ٰ
ك اَ َمانِيﱡھُ ْم ۭ◌ قُلْ ھَاتُوْ ا بُرْ ھَانَ ُك ْم اِ ْن ُك ْنتُ ْم
َص ٰرى ۭ◌ تِ ْل َ
ہوگا ' َ
ٰ
ص ِدقِ ْينَ ١١١( 2۔ البقرة(111:
٦۔ ٢تاکہ تمہيں وه اعزاز و اکرام حاصل ہو جو تمہارے غرور کے مطابق تمہارے لئے ہونا
چاہيئے،
٦۔ ٣اس ليے کہ جس کو يہ علم ہو کہ مرنے کے بعد اس کے ليے جنت ہے وه تو وہاں جلد
پہنچنے کا خواہش مند ہوتا ہے حافظ ابن کثير نے اس کی تفسير دعوت مباہلہ سے کی ہے۔ يعنی
اس ميں ان سے کہا گيا ہے کہ اگر تم نبوت محمديہ کے انکار اور اپنے دعوائے واليت
ومحبوبيت ميں سچے ہو تو مسلمانوں کے ساتھ مباہلہ کر لو۔ يعنی مسلمان اور يہودی دونوں مل
کر بارگاه الہی ميں دعا کريں کہ يا ﷲ ہم دونوں ميں جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار فرما
دے۔
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ِاب ٰ ّﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ Ċ
َو َﻻ ﻳ َ َﺘ َﻤﻨَّ ْﻮﻧ َ ٗ ٓﻪ َاﺑَﺪً ا ِﺑ َﻤﺎ ﻗَﺪَّ َﻣ ْﺖ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ ۭ َو ٰ ّ ُ
يہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کريں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھيج
رکھے ہيں ) (١اور ﷲ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
٧۔ ١يعنی کفر و معاصی اور کتاب ٰالہی ميں تحريف و تغير کا جو ارتکاب يہ کرتے رہے ہيں،
ان کے باعث کبھی بھی يہ موت کی آرزو نہيں کريں گے
ﻗُ ْﻞ ِا َّن اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َّ ِاذل ْي ﺗَ ِﻔ ُّﺮ ْو َن ِﻣﻨْ ُﻪ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ُﻣ ٰﻠ ِﻘ ْﻴ ُ ْﲂ ُ َّﰒ ﺗُ َﺮد ُّْو َن ِا ٰﱃ ﻋ ِ ِٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة ﻓَ ُﻴﻨَ ِﺒّﺌ ُ ُْﲂ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن Ďۧ
کہہ ديجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وه تو تمہيں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب
چھپے کھلے کے جاننے والے )ﷲ( کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وه تمہيں تمہارے کئے ہوئے
تمام کام بتال دے گا۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َذا ﻧ ُْﻮ ِد َي ِﻟ َّﻠﺼ ٰﻠﻮ ِة ِﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻮ ِم اﻟْ ُﺠ ُﻤ َﻌ ِﺔ ﻓَ ْﺎﺳ َﻌ ْﻮا ِا ٰﱃ ِذ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
اهلل َو َذ ُروا اﻟْ َﺒ ْﻴ َﻊ ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﺧ ْ ٌَﲑ ﻟ َّ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ḍ
اے وه لوگوں جو ايمان الئے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم ﷲ کے ذکر کی
طرف دوڑ پﮍو اور خريد و فروخت چھوڑ دو ) (١يہ تمہارے حق ميں بہت ہی بہتر ہے اگر تم
جانتے ہو۔
٩۔ ١يہ اذان کس طرح دی جائے ،اس کے الفاظ کيا ہوں؟ يہ قرآن ميں کہيں نہيں ہے۔ البتہ حديث
ميں ہے جس سے يہ معلوم ہوا کہ حديث کے بغير قرآن کو سمجھنا ممکن ہے نہ اس پر عمل
کرنا ہی۔ جمعہ کو ،جمعہ اس لئے کہتے ہيں کہ اس دن ﷲ ٰ
تعالی ہرچيز کی پيدائش سے فارغ
ہوگيا تھا ،يوں گويا تمام مخلوقات کا اس دن اجتماع ہوگيا ،يا نماز کے لئے لوگوں کا اجتماع ہوتا
ہے اس بنا پر کہتے ہيں )فتح القدير( فَا َ ْس َعوْ ا کا مطلب يہ نہيں کہ دوڑ کر آؤ ،بلکہ يہ ہے کہ اذان
کے بعد فوراً کاروبار بند کر کے آجاؤ۔ کيونکہ نماز کے ليے دوڑ کر آنا ممنوع ہے ،وقار اور
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سکينت کے ساتھ آنے کی تاکيد کی گئی ہے۔ )صحيح بخاری( بعض حضرات نے ذروا البيع
)خريد وفروخت( چھوڑ دو سے استدالل کيا ہے کہ جمعہ صرف شہروں ميں فرض ہے اہل
ديہات پر نہيں۔ کيونکہ کاروبار اور خريدوفروخت شہروں ميں ہی ہوتی ہے ديہاتوں ميں نہيں۔
حاالنکہ اول تو دنيا ميں کوئی ايسا گاؤں نہيں جہاں خريد وفروخت اور کاروبار نہ ہوتا ہو اس
ليے يہ ٰ
دعوی خالف واقعہ دوسرا بيع اور کاروبار سے مطلب دنيا کے مشاغل ہيں وه جيسے
بھی اور جس قسم کے بھی ہوں۔ اذان جمعہ کے بعد انہيں ترک کرديا جائے۔ کيا اہل ديہات کے
مشاغل دنيا نہيں ہوتے؟ کيا کيھتی باڑی کاروبار اور مشاغل دنيا سے مخلتف چيز ہے۔
ﴩ ْوا ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َواﺑْ َﺘﻐ ُْﻮا ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ﻟ َّ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗُ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 10
اهلل َو ْاذ ُﻛ ُﺮوا ٰ ّ َ
ﻓَ ِﺎ َذا ﻗُ ِﻀﻴَ ِﺖ َّ
اﻟﺼ ٰﻠﻮ ُة ﻓَﺎﻧْﺘ َ ِ ُ
پھر جب نماز ہو چکے تو زمين ميں پھيل جاؤ اور ﷲ کا فضل تالش کرو ) (١اور بکثرت ﷲ کا
ذکر کيا کرو تاکہ تم فالح پالو۔
١٠۔ ١اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ يعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر تم اپنے اپنے
کاروبار اور دنيا کے مشاغل ميں مصروف ہو جاؤ۔ مقصد اس امر کی وضاحت ہے کہ جمعہ
کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہيں۔ صرف نماز کے وقت ايسا کرنا ضروری ہے۔
َوِا َذا َر َا ْوا ِﲡ ََﺎر ًة َا ْو ﻟَﻬ َ ْۨﻮا اﻧْﻔَﻀُّ ْﻮٓا ِاﻟ َﳱْ َﺎ َوﺗَ َﺮ ُﻛ ْﻮكَ ﻗَﺎۗﯨ ًﻤﺎ ۭ ُﻗ ْﻞ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ

اهلل ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ َﻦ اﻟﻠَّﻬْ ِﻮ َو ِﻣ َﻦ اﻟ ِﺘّ َﺠ َﺎر ِة ۭ َوا ٰ ّ ُهلل ﺧ ْ َُﲑ ٰ ّاﻟﺮ ِز ِﻗ ْ َﲔ ۧ 11
ِٕ
جب کوئی سودا بکتا ديکھيں يا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہيں اور آپ
کو کھﮍا ہی چھوڑ ديتے ہيں ) (١آپ کہہ ديجئے کہ ﷲ کے پاس جو ہے ) (٢وه کھيل اور
تجارت سے بہتر ہے ) (٣اور ﷲ ٰ
تعالی بہترين روزی رساں ہے )(٤۔
١١۔ ١ايک مرتبہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ايک
قافلہ آگيا ،لوگوں کو پتہ چال تو خطبہ چھوڑ کر باہر خريد و فروخت کے لئے چلے گئے کہ
کہيں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے صرف  ١٢آدمی مسجد ميں ره گئے جس پر يہ آيت نازل
ہوئی )صحيح بخاری(۔ انفضاض کے معنی ہيں مائل اور متوجہ ہونا دوڑ کر منتشر ہوجانا۔ اليھا
ميں ضمير کا مرجع تجارة ہے يہاں صرف ضمير تجارت پر اکتفا کيا اس ليے کہ جب تجارت
بھی باوجود جائز اور ضروری ہونے کے دوران خطبہ مذموم ہے تو کھيل وغيره کے مذموم
ہونے کيا شک ہوسکتا ہے؟ عالوه ازيں قائما سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ کھﮍے ہو کر دينا
سنت ہے۔ چنانچہ حديث ميں بھی آتا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے،
جن کے درميان آپ صلی ﷲ عليہ وسلم بيٹھتے تھے ،قرآن پﮍھتے اور لوگوں کو وعظ و
نصيحت فرماتے۔ )صحيح مسلم(
١١۔ ٢يعنی ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جو جزائے عظيم ہے
۔ ١١۔ ٣جس کی طرف تم دوڑ کر گئے اور مسجد سے نکل گئے اور خطبہ جمعہ کی سماعت
بھی نہيں کی۔
١١۔ ٤پس اسی سے روزی طلب کرو اور اطاعت کے ذريعے سے اسی کی طرف وسيلہ پکﮍو۔
اس کی اطاعت اور اس کی طرف رزق حاصل کرنے کا بہت بﮍا سبب ہے۔
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سورة المنافقون
)سورة المنافقون ۔ سوره نمبر  ٦٣۔ تعداد آيات (١١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ِا َذا َﺟﺎۗ َءكَ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻧ َﺸْ ﻬَﺪُ ِاﻧ ََّﻚ ﻟَ َﺮ ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اهلل ﻳَﺸْ ﻬَﺪُ ِا َّن اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ ﻟَ ٰﻜ ِﺬﺑُ ْﻮ َن ۚ Ǻ

اهلل ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِاﻧ ََّﻚ ﻟ َ َﺮ ُﺳ ْﻮ ُ ٗهل ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ۘ َو ٰ ّ ُ
تيرے پاس جب منافق آتے ہيں تو کہتے ہيں ہم اس بات کے گواه ہيں کہ بيشک آپ ﷲ کے رسول
ہيں ) (١اور ﷲ جانتا ہے کہ يقينا ً آپ ﷲ کے رسول ہيں ) (٢اور ﷲ گواہی ديتا ہے کہ يہ منافق
قطعًا جھوٹے ہيں )(٣
١۔ ١منافقين سے مراد عبد ﷲ بن ابی اور اس کے ساتھی ہيں۔ يہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی
خدمت ميں حاضر ہوتے تو قسميں کھا کھا کر کہتے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ﷲ کے رسول
ہيں۔
١۔ ٢يہ جملہ معترضہ ہے جو مضمون ماقبل کی تاکيد کے ليے ہے جس کا اظہار منافقين بطور
منافقت کے کيا کرتے تھے۔ ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا يہ تو ويسے ہی زبان سے کہتے ہيں ،ان کے دل
اس يقين سے خالی ہيں۔ ليکن ہم جانتے ہيں کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم واقعی ﷲ کے رسول ہيں۔
١۔ ٣اس بات ميں کہ وه دل سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی رسالت کی گواہی ديتے ہيں ،يعنی
دل سے گواہی نہيں ديتے صرف زبان سے دھوکا دينے کے لئے اظہار کرتے ہيں۔
ِا َّﲣ َُﺬ ْوٓا َاﻳْ َﻤﺎﳖَ ُ ْﻢ ُﺟﻨ َّ ًﺔ ﻓَ َﺼﺪ ُّْوا َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ۭ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﺳﺎۗ َء َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن Ą
انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے ) (١پس ﷲ کی راه سے رک گئے ) (٢بيشک برا
ہے وه کام جو يہ کر رہے ہيں۔
٢۔ ١يعنی وه قسم کھا کر کہتے ہيں کہ وه تمہاری طرح مسلمان ہيں اور يہ کہ محمد صلی ﷲ
عليہ وسلم ﷲ کے رسول ہيں انہوں نے اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ اس کے ذريعے سے
وه تم سے بچے رہتے ہيں اور کافروں کی طرح يہ تمہاری تلواروں کی زد ميں نہيں آتے۔
٢۔ ٢دوسرا ترجمہ يہ ہے کہ انہوں نے شک و شبہات پيدا کرکے لوگوں کو ﷲ کے راستے سے
روکا۔
ٰذ ِ َكل ِ َابﳖَّ ُ ْﻢ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُ َّﰒ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ ُﻄ ِﺒ َﻊ ﻋَ ٰﲇ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ ﻓَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن Ǽ
يہ اس سب اسلئے ہے کہ يہ ايمان ال کر پھر کافر ہوگئے ) (١پس ان کے دلوں پر مہر کر دی
گئی ہے۔ اب يہ نہيں سمجھتے۔
٣۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ منافقين بھی صريح کافر ہيں۔
ۭ َ ْﳛ َﺴـ ُﺒ ْﻮ َن ُ َّ
اهلل ۡ َا ٰ ّﱏ
ﰻ َﺻ ْﻴ َﺤ ٍﺔ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ ُ ُﱒ اﻟْ َﻌﺪُ ُّو ﻓَﺎ ْﺣ َﺬ ْر ُ ْﱒ ۭ ٰﻗﺘَﻠَﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ

َوِا َذا َر َا ْﻳﳤَ ُ ْﻢ ﺗُ ْﻌﺠِ ُﺒ َﻚ َا ْﺟ َﺴﺎ ُﻣﻬ ُْﻢ ۭ َوا ِْن ﻳ َّ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮا ﺗ َ ْﺴ َﻤ ْﻊ ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻟﻬ ِْﻢ ۭ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ﺧُﺸُ ٌﺐ ُّﻣ َﺴـﻨَّﺪَ ٌة
ﻳُﺆْ ﻓَ ُﻜ ْﻮ َن Ć
جب آپ انہيں ديکھ ليں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں ) (١يہ جب باتيں کرنے لگيں
تو آپ ان کی باتوں پر )اپنا( کان لگائيں ) (٢گويا کہ يہ لکﮍياں ہيں اور ديوار کے سہارے لگائی

Page 1279 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ہوئی ) (٣ہيں ہر سخت آواز کو اپنے خالف سمجھتے ہيں ) (٤يہی حقيقی دشمن ہيں ان سے بچو
ﷲ انہيں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہيں۔
٤۔ ١يعنی ان کے حسن و جمال اور رونق و شادابی کی وجہ سے۔
٤۔ ٢يعنی زبان کی فصاحت و بالغت کی وجہ سے۔
٤۔ ٣يعنی اپنی درازئی قد اور حسن ورعنائی ،عدم فہم ور قلت خير ميں ايسے ہيں گويا کہ ديوار
پر لگائی ہوئی لکﮍياں ہيں جو ديکھنے والوں کو تو بھلی لگتی ہے ليکن کسی کو فائده نہيں پہنچا
سکتی۔
٤۔ ٤يعنی بزدل ايسے ہيں کہ کوئی زوردار آواز سن ليں تو سمجھتے ہيں کہ ہم پر کوئی آفت
نازل ہوگئی يا گھبرا اُٹھتے ہيں کہ ہمارے خالف کسی کاروائی کا آغاز تونہيں ہو رہا۔
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬ ُْﻢ ﺗَ َﻌﺎﻟ َ ْﻮا ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اهلل ﻟ َ َّﻮ ْوا ُر ُء ْو َﺳﻬ ُْﻢ َو َر َا ْﻳﳤَ ُ ْﻢ ﻳ َ ُﺼﺪ ُّْو َن َو ُ ْﱒ ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِﱪ ُْو َن Ĉ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے ﷲ کے رسول استغفار کريں تو اپنے سر
مٹکاتے ہيں ) (١اور آپ ديکھيں گے کہ وه تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہيں )(٢۔
٥۔ ١يعنی استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو موڑ ليتے ہيں۔
٥۔ ٢يعنی کہنے والے کی بات سے منہ موڑ ليں گے يارسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم سے
اعراض کرليں گے۔
اهلل َﻻ ﳞَ ْ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْ ٰﻔ ِﺴ ِﻘ ْ َﲔ Č
َﺳ َﻮا ۗ ٌء ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َا ْﺳـ َﺘ ْﻐ َﻔ ْﺮ َت ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْم ﻟ َ ْﻢ ﺗ َ ْﺴـﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ﻟَ ْﻦ ﻳ َّ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٰ ّ ُ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ان کے حق ميں آپکا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہيں ) (١ﷲ ٰ
تعالی انہيں ہرگز نہ
بخشے گا ) (٢بيشک ﷲ ٰ
تعالی )ايسے( نافرمان لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا،
٦۔ ١اپنے نفاق پر اصرار اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے وه ايسے مقام پر پہنچ گئے جہاں
استغفار اور عدم استغفار ان کے حق ميں برابر ہے۔
٦۔ ٢اگر اسی حالت ميں نفاق ميں مر گئے۔ ہاں اگر وه زندگی ميں کفر و نفاق سے تائب ہوجائيں
تو بات اور ہے ،پھر ان کی مغفرت ممکن ہے۔
ُ ُﱒ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻻ ﺗُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ﻋَ ٰﲇ َﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ُﺳ ْﻮلِ ٰ ّ ِ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َﻻ ﻳ َ ْﻔ َﻘﻬ ُْﻮ َن Ċ
اهلل َﺣ ٰ ّﱴ ﻳ َ ْﻨﻔَﻀُّ ْﻮا ۭ َو ِ ٰ ّ ِهلل ﺧ ََﺰا ۗ ِٕﯨ ُﻦ َّ
يہی وه ہيں جو کہتے ہيں کہ جو لوگ رسول ﷲ کے پاس ہيں ان پر کچھ خرچ نہ کرو يہاں تک
کہ وه ادھر ادھر ہو جائيں اور آسمان و زمين کے خزانے ﷲ ٰ
تعالی کی ملکيت ہيں ) (١ليکن يہ
منافق بےسمجھ ہيں )(٢۔
ٰ
٧۔ ١مطلب يہ کہ مہاجرين کا رازق ﷲ تعالی ہے اس لئے رزق کے خزانے اسی کے پاس ہيں،
وه جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔
٧۔ ٢منافق اس حقيقت کو نہيں جانتے ،اس لئے وه سمجھتے ہيں کہ انصار اگر مہاجرين کی
طرف دست تعاون دراز نہ کريں تو وه بھوکے مر جائيں گے۔
ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ﻟَﯩ ْﻦ َّر َﺟ ْﻌﻨَﺎ ٓ ِا َﱃ اﻟْ َﻤ ِﺪﻳْﻨَ ِﺔ ﻟ َ ُﻴ ْﺨ ِﺮ َﺟ َّﻦ ْ َاﻻﻋ َُّﺰ ِﻣﳯْ َﺎ ْ َاﻻ َذ َّل ۭ َو ِ ٰ ّ ِهلل اﻟْ ِﻌ َّﺰ ُة َو ِﻟ َﺮ ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َو ِﻟﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َو ٰﻟ ِﻜ َّﻦ اﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ďۧ
ِٕ
يہ کہتے ہيں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدينے جائيں گے تو عزت واال وہاں سے ذلت والے کو نکال
دے گا ) (١سنو! عزت تو صرف ﷲ ٰ
تعالی کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ايمانداروں
کے لئے ہے ) (٢ليکن يہ منافق جانتے نہيں۔ )(٣
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٨۔ ١اس کا کہنے واال رئيس المنافق عبد ﷲ بن ابی تھا ،عزت والے سے اس کی مراد تھی ،وه
خود اور اس کے رفقاء اور ذلت والے سے )نعوذ با ( رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم اور
مسلمان۔
٨۔ ٢يعنی عزت اور غلبہ صرف ايک ﷲ کے ليے ہے اور پھر وه اپنی طرف سے جس کو
چاہے عزت وغلبہ عطا فرمادے۔
٨۔ ٣اس ليے ايسے کام نہيں کرتے جو ان کے ليے مفيد ہيں اور ان چيزوں سے نہيں بچتے جو
اس کے ليے نقصان ده ہيں۔
ۗ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻻ ﺗُﻠْﻬ ُ ِْﲂ َا ْﻣ َﻮاﻟُ ُ ْﲂ َو َﻻ ٓ َا ْو َﻻد ُ ُْﰼ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ ٰ ّ ِ
ﴪ ْو َن Ḍ
اهلل ۚ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻔ َﻌ ْﻞ ٰذ ِ َكل ﻓَ ُﺎو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْﺨٰ ِ ُ
ِٕ
اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اوالد تمہيں ﷲ کے ذکر سے غافل نہ کرديں ) (١اور جو
ايسا کريں وه بﮍے ہی زياں کار لوگ ہيں۔
٩۔ ١يعنی مال اور اوالد کی محبت تم پر غالب آجائے کہ تم ﷲ کے بتالئے ہوئے احکام و
فرائض سے غافل ہو جاؤ اور ﷲ کی قائم کرده حالل وحرام کی حدوں کی پروا نہ کرو۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ  10
َو َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ِﻣ ْﻦ َّﻣﺎ َر َز ْﻗﻨ ُ ْٰﲂ ِّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِ َﰐ َا َﺣﺪَ ُ ُﰼ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُت ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ َل َر ِ ّب ﻟ َ ْﻮ َﻻ ٓ َاﺧ َّْﺮﺗ ِ ْ َٓﲏ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ﻗَ ِﺮﻳْ ٍﺐ ۙ ﻓَ َﺎ َّﺻﺪ ََّق َواَ ُﻛ ْﻦ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ
اور جو کچھ ہم نے تمہيں دے رکھا ہے اس ميں سے )ہماری راه ميں( اس سے پہلے خرچ کرو
) (١کہ تم ميں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے ميرے پروردگار مجھے تو تھوڑی
دير کی مہلت کيوں نہيں ديتا؟ کہ ميں صدقہ کروں اور نيک لوگوں ميں ہو جاؤں۔
١٠۔ ١خرچ کرنے سے مراد زکوة کی ادائيگی اور ديگر امور خير ميں خرچ کرنا ہے۔
١٠۔ ٢اس سے معلوم ہوا کہ زکواة کی ادائيگی اور انفاق فی سبيل ﷲ ميں اور اسی طرح اگر حج
کی استطاعت ہو تو اس کی ادائيگی ميں قطعا تاخير نہيں ہونی چاہيے۔ اس ليے کہ موت کا کوئی
پتہ نہيں کس وقت آجائے؟ اور يہ فرائض اس کے ذمے ره جائيں۔

اهلل َﺧﺒ ْ ٌِﲑ ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۧ 11
اهلل ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِا َذا َﺟﺎۗ َء َا َﺟﻠُﻬَﺎ ۭ َو ٰ ّ ُ
َوﻟ َ ْﻦ ﻳ ُّ َﺆ ِّﺧ َﺮ ٰ ّ ُ
اور جب کسی کا مقرره وقت آجاتا ہے پھر اسے ﷲ ٰ
تعالی ہرگز مہلت نہيں ديتا اور جو کچھ تم
کرتے ہو اس سے ﷲ ٰ
تعالی بخوبی باخبر ہے۔

سورة التغابن
)سورة التغابن ۔ سوره نمبر  ٦٤۔ تعداد آيات (١٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو َﻣﺎ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ۚ َ ُهل اﻟْ ُﻤ ْ ُ
كل َو َ ُهل اﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ۡ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ Ǻ
ﰻ َْ
ﻳ ُ َﺴـ ّﺒ ُِﺢ ِ ٰ ّ ِهلل َﻣﺎ ِﰲ َّ
تمام چيزيں( ) (١جو آسمانوں اور زمين ميں ہيں ﷲ کی پاکی بيان کرتی ہيں اسی کی سلطنت ہے
اور اسی کی تعريف ہے ) (٢اور وه ہر ہرچيز پر قادر ہے۔
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١۔ ١يعنی آسمان و زمين کی ہر مخلوق ﷲ ٰ
تعالی کی ہر نقص وعيب سے تنزيہ وتقديس بيان
کرتی ہے زبان حال سے بھی اور زبان مقال سے بھی۔ جيسا کہ پہلے گزرا۔
١۔٢يہ دونوں خوبياں بھی اسی کے ساتھ خاص ہيں۔ اگر کسی کو کوئی اختيار حاصل ہے تو وه
اسی کا عطا کرده ہے جو عارضی ہے ،کسی کے پاس کچھ حسن و کمال ہے تو اسی مبدأ فيض
کی کرم گستری کا نتيجہ ہے ،اس لئے اصل تعريف کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ Ą
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ ُ ْﲂ ﻓَ ِﻤ ْﻨ ُ ْﲂ َﰷ ِﻓ ٌﺮ َّو ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ُّﻣ ْﺆ ِﻣ ٌﻦ ۭ َو ٰ ّ ُ
اسی نے تمہيں پيدا کيا سو تم ميں سے بعضے تو کافر ہيں اور بعض ايماندار ہيں اور جو کچھ تم
کر رہے ہو ﷲ ٰ
تعالی خوب ديکھ رہا ہے۔ )(١
٢۔١يعنی انسان کے ليے خيروشر ،نيکی اور بدی اور کفروايمان کے راستوں کی وضاحت کے
بعد ﷲ نے انسان کو اراده واختيار کی جوآزادی دی ہے اس کی رو سے کسی نے کفر کا اور
کسی نے ايمان کا راستہ اپنايا ہے اس نے کسی پر جبر نہيں کيا ہے۔ اگر وه جبر کرتا تو کوئی
بھی شخص کفر کا راستہ اختيار کرنے پر قادر نہ ہوتا۔
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر َض ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َو َﺻ َّﻮ َر ُ ْﰼ ﻓَ َﺎ ْﺣ َﺴ َﻦ ُﺻ َﻮ َر ُ ْﰼ ۚ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ Ǽ
َﺧﻠَ َﻖ َّ
اسی نے آسمانوں کو اور زمين کو عدل و حکمت سے پيدا کيا ) (١اسی نے تمہاری صورتيں
بنائيں ) (٢اور اسی کی طرف لوٹنا ہے )(٣۔
٣۔ ١اور وه عدل و حکمت يہی ہے کہ محسن کو احسان کی اور بدکار کو اس کی بدی کی جزا
دے ،چنانچہ وه اس عدل کا مکمل اہتمام قيامت والے دن فرمائے گا۔
٣۔ ٢تمہاری شکل وصورت ،قدو قامت اور خدوخال نہايت خوبصورت بنائے۔ جس سے ﷲ کی
دوسری مخلوق محروم ہے۔
٣۔ ٢کسی اور کی طرف نہيں ،کہ ﷲ کے محاسبے اور مؤاخذے سے بچاؤ ہو جائے۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر Ć
ﴪ ْو َن َو َﻣﺎ ﺗُ ْﻌ ِﻠ ُﻨ ْﻮ َن ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َوﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ﺗ ُ ِ ُّ
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣﺎ ِﰲ َّ
وه آسمان و زمين کی ہر ہرچيز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وه )سب
کو( جانتا ہے ﷲ تو سينوں کی باتوں تک کو جاننے واال ہے )(١۔
٤۔ ١يعنی اس کا علم کائنات ارضی و سماوی سب پر محيط ہے بلکہ تمہارے سينوں کے رازوں
تک سے واقف ہے ،اس سے قبل جو وعدے اور وعيدين بيان ہوئی ہيں ،يہ ان کی تاکيد ہے۔
َاﻟ َ ْﻢ َ ْاي ِﺗ ُ ْﲂ ﻧ َ َﺒ ُﺆا َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ُﻞ ۡ ﻓَ َﺬا ُﻗ ْﻮا َو َاب َل َا ْﻣ ِﺮ ِ ْﱒ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ Ĉ
کيا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہيں پہنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال
چکھ ليا ) (١اور جن کے لئے دردناک عذاب ہے )(٢
٥۔ ١يعنی دنياوی عذاب کے عالوه آخرت ميں۔
۵۔ ٢يہ اشاره ہے اس عذاب کی طرف جو دنيا ميں انہيں مال اور آخرت ميں بھی انہيں ملے گا۔
اهلل ﻏَ ِ ٌّﲏ َ ِﲪ ْﻴ ٌﺪ Č
اهلل ۭ َو ٰ ّ ُ
َﴩ ﳞَّ ْﺪُ ْوﻧَﻨَﺎ ۡ ﻓَ َﻜﻔ َُﺮ ْوا َوﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻮا َّوا ْﺳـ َﺘﻐ َْﲎ ٰ ّ ُ
ٰذ ِ َكل ِ َابﻧ َّ ٗﻪ َﰷﻧ َْﺖ اتَّ ْ ِﺗﳱْ ِ ْﻢ ُر ُﺳﻠُﻬ ُْﻢ ِابﻟْ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ِﺖ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا َاﺑ َ ٌ
يہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دالئل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ ديا کہ کيا
انسان ہماری رہنمائی کرے گا پس انکار کر ديا ) (١اور منہ پھير ليا ) (٢اور ﷲ نے بےنيازی
کی ) (٣اور ﷲ تو ہے بےنياز ) (٤سب خوبيوں واال۔ )(۵
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٦۔ ١چنانچہ اس بنا پر انہوں نے رسولوں کو رسول ما ننے سے اور ان پر ايمان النے سے
انکار کر ديا۔
٦۔ ٢يعنی ان سے اعراض کيا اور جو دعوت وه پيش کرتے تھے ،اس پر انہوں نے غور و تدبر
ہی نہيں کيا۔
٦۔ ٣يعنی ان کے ايمان اور ان کی عبادت سے۔
٦۔ ٤اس کو کسی کی عبادت سے کيا فائده اور اس کی عبادت سے انکار کرنے سے کيا نقصان؟
 ٦۔ ۵يا محمود ہے تمام مخلوقات کی طرف سے يعنی ہر مخلوق زبان حال وقال سے اس کی
حمد وتعريف ميں رطب اللسان ہے۔
َز َ َﰪ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوٓا َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺒ َﻌﺜ ُْﻮا ۭ ﻗُ ْﻞ ﺑ َ ٰﲆ َو َر ِ ّ ْﰊ ﻟ َ ُﺘ ْﺒ َﻌ ُ َّﱹ ُ َّﰒ ﻟ َ ُﺘـﻨَﺒَّ ُﺆ َّن ِﺑ َﻤﺎ َ ِﲻﻠْ ُ ْﱲ ۭ َو ٰذ ِ َكل ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َِﺴ ْ ٌﲑ Ċ
ان کافروں نے خيال کيا ہے کہ دوباره زنده نہ کئے جائيں گے ) (١آپ کہہ ديجئے کيوں نہيں ﷲ
کی قسم! تم ضرور دوباره اٹھائے جاؤ گے ) (٢پھر جو تم نے کيا اس کی خبر ديئے جاؤ گے
) (٣اور ﷲ پر يہ بلکہ آسان ہے )(٤۔
٧۔١يعنی يہ عقيده کے قيامت والے دن دوباره زنده نہيں کيے جائيں گے يہ کافروں کا محض
گمان ہے جس کی پشت پر دليل کوئی نہيں ۔ زعم کا اطالق کذب پر بھی ہوتا ہے۔
٧۔ ٢قرآن مجيد ميں تين مقامات پر ﷲ نے اپنے رسول کو يہ حکم ديا کہ وه اپنے رب کی قسم
کھا کر يہ اعالن کرے کہ ﷲ ٰ
تعالی ضرور دوباره زنده فرمائے گا۔ ان ميں سے ايک يہ مقام ہے
اس سے قبل ايک مقام سوره يونس ،اور دوسرا مقام سوره سبا ہے۔
٧۔ ٣يہ وقوع قيامت کی حکمت ہے کہ آخر ﷲ ٰ
تعالی تمام انسانوں کو کيوں دوباره زنده کرے گا؟
تاکہ وہاں پر ہر ايک کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے۔
٧۔ ٤يہ دوباره زندگی ،انسانوں کو کتنی ہی مشکل نظر آتی ہو ،ليکن ﷲ کے لئے بالکل آسان ہے۔
اهلل ِﺑ َﻤﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن َﺧﺒ ْ ٌِﲑ Ď
ﻓَ ٰﺎ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل َو َر ُﺳ ْﻮ ِ ٖهل َواﻟﻨُّ ْﻮ ِر َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ۭ َو ٰ ّ ُ
سو تم ﷲ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمايا ہے ايمان الؤ
) (١اور ﷲ ٰ
تعالی تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔
٨۔ ١آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ نازل ہونے واال يہ نور قرآن مجيد ہے ،جس سے گمراہی
کی تاريکياں چھٹتی ہيں اور ايمان کی روشنی پھيلتی ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳚ َﻤ ُﻌ ُ ْﲂ ِﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ َﺠ ْﻤﻊ ِ ٰذ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟﺘَّﻐَﺎﺑُ ِﻦ َۭو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ْۢﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َوﻳ َ ْﻌ َﻤ ْﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻳُّ َﻜ ِﻔّ ْﺮ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ٖﻪ َوﻳُﺪْ ِﺧ ْ ُهل َﺟ ٰﻨّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا
ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ُﲓ Ḍ
جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن ) (١جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جيت کا ) (٢اور
جو شخص ﷲ پر ايمان ال کر نيک عمل کرے ﷲ اس سے اس کی برائياں دور کر دے گا اور
اسے جنتوں ميں داخل کرے گا جن کے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جن ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں
گے يہی بہت بﮍی کاميابی ہے۔
٩۔١قيامت کو يوم الجمع اس ليے کہا کہ اس دن اول وآخر سب ايک ہی ميدان ميں جمع ہوں گے
فرشتے کی آواز سب سنيں گے ہر ايک کی نگاه آخر تک پہنچے گی کيونکہ درميان ميں کوئی
چيز حائل نہ ہوگی۔
٩۔ ٢يعنی ايک گروه جيت جائے گا اور ايک ہار جائے گا ،اہل حق اہل باطن پر ،ايمان والے اہل
کفر پر اور اہل طاعت اہل معصيت پر جيت جائيں گے ،سب سے بﮍی جيت اہل ايمان کو يہ
ۭ
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حاصل ہوگی کہ وه جنت ميں داخل ہوجائيں گے اور سب سے بﮍی ہار جہنميوں کے حصے آئے
گی جو جہنم ميں داخل ہونگے۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا َو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ٓ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْﲱ ُٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ ۧ 10
ِٕ
اور جن لوگوں نے کفر کيا اور ہماری ّآيتوں کو جھٹاليا وہی )سب( جہنمی ہيں )جو( جہنم ميں
ہميشہ رہيں گے ،وه بہت برا ٹھکانا ہے۔
ﺎب ِﻣ ْﻦ ُّﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ ٍﺔ ِا َّﻻ ِ ِاب ْذ ِن ٰ ّ ِ
اهلل ﺑ ُ ِّ
11
ﳾ ٍء ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ْۢﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل ﳞَ ْ ِﺪ ﻗَﻠْ َﺒ ٗﻪ ۭ َو ٰ ّ ُ
َﻣﺎ ٓ َا َﺻ َ
ِﲁ َ ْ
کوئی مصيبت ﷲ کے بغير نہيں پہنچ سکتی ) (١جو ﷲ پر ايمان الئے ﷲ اس کے دل کو ہدايت
ديتا ہے ) (٢اور ﷲ ہرچيز کو خوب جاننے واال ہے۔
١١۔ ١يعنی اس کی تقدير اور مشيت سے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہيں اس کے
نزول کا سبب کفار کا يہ قول ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو دنيا کی مصيبتيں انہيں نہ
پہنچتيں )فتح القدير(
١١۔ ٢يعنی وه جان ليتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے ﷲ کی مشيت اور اس کے حکم سے ہی
پہنچا ہے پس وه صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہره کرتا ہے۔
اهلل َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ۚ ﻓَ ِﺎ ْن ﺗ ََﻮﻟ َّ ْﻴ ُ ْﱲ ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ﻋَ ٰﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِﻟﻨَﺎ اﻟْ َﺒ ٰﻠ ُﻎ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ُِﲔ  12
َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌﻮا ٰ ّ َ
لوگو( ﷲ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے
ذمے صرف صاف صاف پہنچا دينا ہے )(١۔
١٢۔ ١يعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہيں بگﮍے گا ،کيونکہ اس کا کام صرف تبليغ ہے۔
امام زہری فرماتے ہيں ،ﷲ کا کام رسول بھيجنا ہے ،رسول کا کام تبليغ اور لوگوں کا کام تسليم
کرنا ہے )فتح القدير(
َا ٰ ّ ُهلل َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َوﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
ﰻ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن  13
اهلل ﻓَﻠْ َﻴ َﺘ َﻮ َّ ِ
ﷲ کے سوا کوئی معبود برحق نہيں اور مومنوں کو ﷲ ہی پر توکل رکھنا چاہيئے۔ )(١
١٣۔ ١يعنی تمام معامالت اسی کو سونپيں ،اسی پر اعتماد کريں اور صرف اسی سے دعا والتجا
کريں کيونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے ہی نہيں۔
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ 14
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِا َّن ِﻣ ْﻦ َا ْز َواﺟِ ُ ْﲂ َو َا ْو َﻻ ِد ُ ْﰼ ﻋَﺪُ ًّوا ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﺣ َﺬ ُر ْو ُ ْﱒ ۚ َوا ِْن ﺗَ ْﻌ ُﻔ ْﻮا َوﺗ َْﺼ َﻔ ُﺤ ْﻮا َوﺗَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
اے ايمان والو! تمہاری بعض بيوياں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہيں ) (١پس ان سے ہوشيار
رہنا ) (٢اور اگر تم معاف کردو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو ﷲ ٰ
تعالی بخشنے واال
مہربان ہے )(٣۔
ٰ
١٤۔ ١يعنی جو تمہيں عمل صالح اور اطاعت الہی سے روکيں ،سمجھ لو وه تمہارے خير خواه
نہيں ،دشمن ہيں۔
١٤۔ ٢يعنی ان کے پيچھے لگنے سے بچو ،بلکہ انہيں اپنے پيچھے لگاؤ تاکہ وه بھی اطاعت
ٰالہی اختيار کريں ،نہ کہ ان کے پيچھ لگ کر اپنی عاقبت خراب کر لو۔
١٤۔ ٣اس کا سبب نزول يہ بيان کيا گيا ہے کہ مکے ميں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے
مکہ چھوڑ کر مدينہ آنے کا اراده کيا ،جيسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہايت تاکيد کے ساتھ ديا
گيا تھا۔ ليکن ان کے بيوی بچے آڑے آگئے اور انہوں نے انہيں ہجرت نہيں کرنے دی پھر بعد
ميں جب وه رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے پاس آگئے تو ديکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں
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نے دين ميں بہت زياده سمجھ حاصل کر لی تو انہيں اپنے بيوی بچوں پر غصہ آيا ،جنہوں نے
انہيں ہجرت سے روکا تھا ،چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دينے کا اراده کيا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے اس ميں
انہيں معاف کرنے اور درگزر سے کام لينے کی تلقين فرمائی۔
اهلل ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩٓ َا ْﺟ ٌﺮ َﻋ ِﻈ ْ ٌﲓ 15
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْﻣ َﻮاﻟُ ُ ْﲂ َو َا ْو َﻻد ُ ُْﰼ ِﻓ ْﺘﻨَ ٌﺔ َۭو ٰ ّ ُ
تمہارے مال اور اوالد تو سراسر تمہاری آزمائش ہيں ) (١اور بہت بﮍا اجر ﷲ کے پاس ہے )(٢
١۵۔ ١جو تمہيں کسب حرام پر اکساتے ہيں اور ﷲ کے حقوق ادا کرنے سے روکتے ہيں پس اس
آزمائش ميں تم اسی وقت سرخرو ہوسکتے ہو جب تم ﷲ کی معصيت ميں ان کی اطاعت نہ کرو۔
مطلب يہ ہوا کہ مال واوالد جہاں ﷲ کی نعمت ہيں وہاں انسان کی آزمائش کا ذريعہ بھی ہيں اس
طرح ﷲ ديکھتا ہے کہ کون ميرا فرمانبردار ہے اور کون نافرمان۔
١٥۔ ٢يعنی اس شخص کے لئے جو مال و اوالد کی محبت کے مقابلے ميں ﷲ کی اطاعت کو
ترجيح ديتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتا ہے۔
اﲰ ُﻌ ْﻮا َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮا َو َاﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّ َﻻﻧْ ُﻔ ِﺴ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻮ َق ُ َّ
ﴊ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ُﻤ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن 16
ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل َﻣﺎ ا ْﺳـ َﺘ َﻄ ْﻌ ُ ْﱲ َو ْ َ
ِٕ
پس جہاں تک تم سے ہو سکے ﷲ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ ) (١اور ﷲ
کی راه ميں خيرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر ہے جو شخص اپنے نفس کی حرص سے
محفوظ رکھا جائے وہی کامياب ہے۔
١٦۔ ١يعنی ﷲ اور رسول صلی ﷲ عليہ وسلم کی باتوں کو توجہ اور غور سے سنو اور ان پر
عمل کرو۔ اس لئے کہ صرف سن لينا بےفائده ہے ،جب تک عمل نہ ہو۔

اهلل ﺷَ ُﻜ ْﻮ ٌر َﺣ ِﻠ ْ ٌﲓ ۙ 17
اهلل ﻗَ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ﻳُّﻀٰ ِﻌ ْﻔ ُﻪ ﻟَ ُ ْﲂ َوﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ۭ َو ٰ ّ ُ
ِا ْن ﺗُ ْﻘ ِﺮﺿُ ﻮا ٰ ّ َ
اگر تم ﷲ کو اچھا قرض دو گے )يعنی اس کی راه ميں خرچ کرو گے( ) (١تو وه اسے بﮍھاتا
جائے گا اور تمہارے گناه بھی معاف فرما دے گا ) (٢ﷲ بﮍا قدردان اور بﮍا برد بار ہے )(٣۔
١٧۔ ١يعنی اخالص نيت اور طيب نفس کے ساتھ ﷲ کی راه ميں خرچ کرو گے۔
١٧۔ ٢يعنی کئی کئی گنا بﮍھانے کے ساتھ وه تمہارے گناه بھی معاف فرما دے گا۔
١٧۔ ٣وه اپنے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور گناه گاروں کی فوری باز
پرس نہيں فرماتا۔

ﻋ ِ ُٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد ِة اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ ۧ 18
وه پوشيده اور ظاہر کا جاننے واال ہے زبردست حکمت واال )ہے(۔

سورة الطالق
)سورة الطالق ۔ سوره نمبر  ٦٥۔ تعداد آيات (١٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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اهلل َرﺑ َّ ُ ْﲂ ۚ َﻻ ُ ْﲣ ِﺮ ُﺟ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﻣ ْۢﻦ ﺑُ ُﻴ ْﻮﲥِ ِ َّﻦ َو َﻻ َ ْﳜ ُﺮ ْﺟ َﻦ ِا َّﻻ ٓ َا ْن َّ ْاي ِﺗ ْ َﲔ ِﺑ َﻔﺎ ِﺣﺸَ ٍﺔ ُّﻣ َﺒ ِ ّﻴﻨَ ٍﺔ ۭ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ِا َذا َﻃﻠ َّ ْﻘ ُ ُﱲ اﻟ ِﻨ ّ َﺴﺎۗ َء ﻓَ َﻄ ِﻠ ّ ُﻘ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﻟ ِﻌﺪَّﲥِ ِ َّﻦ َو َا ْﺣ ُﺼﻮااﻟْ ِﻌﺪَّ َة ۚ َواﺗ َّ ُﻘﻮا ٰ ّ َ
اهلل ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻌﺪَّ ُﺣﺪُ ْو َد ٰ ّ ِ
كل ُﺣﺪُ ْو ُد ٰ ّ ِ
َو ِﺗ ْ َ
Ǻ
اهلل ُ ْﳛ ِﺪ ُث ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل َا ْﻣ ًﺮا
اهلل ﻓَﻘَﺪْ َﻇ َ َﲅ ﻧ َ ْﻔ َﺴ ٗﻪ ۭ َﻻ ﺗَﺪْ ِر ْي ﻟ َ َﻌ َّﻞ ٰ ّ َ
اے نبی! )اپنی امت سے کہو کہ( جب تم اپنی بيويوں کو طالق دينا چاہو ) (١تو ان کی عدت
)کے دنوں کے آغاز( ميں انہيں طالق دو ) (٢اور عدت کا حساب رکھو ) (٣اور ﷲ سے جو
تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو ،نہ تم انہيں ان کے گھر سے نکالو ) (٤اور نہ وه )خود( نکليں
) (٥ہاں يہ اور بات ہے کہ وه کھلی برائی کر بيٹھيں ) (٦يہ ﷲ کی مقرر کرده حديں ہيں جو
شخص ﷲ کی حدوں سے آگے بﮍھ جائے اس نے يقينا ً اپنے اوپر ظلم کيا ) (٧تم نہيں جانتے
شايد اس کے بعد ﷲ ٰ
تعالی کوئی نئی بات پيدا کردے
١۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سے خطاب آپ کے شرف و مرتب کی وجہ سے ہے ،ورنہ حکم تو
امت کو ديا جا رہا ہے۔ يا آپ ہی کو بطور خاص خطاب ہے۔ اور جمع کا صيغہ بطور تعظيم کے
ہے اور امت کے ليے آپ کا اسوه ہی کافی ہے۔ طَلﱠ ْقتُ ْم کا مطلب ہے جب طالق دينے کا پختہ
اراده کر لو۔
١۔ ٢اس ميں طالق دينے کا طريقہ اور وقت بتاليا ہے لعدتھن ميں الم توقيت کے ليے ہے۔ يعنی
الول يا الستقبال عدتھن )عدت کے آغاز ميں طالق دو۔ يعنی جب عورت حيض سے پاک ہو
جائے تو اس سے ہم بستری کے بغير طالق دوحالت طہر ميں اسکی عدت کا آغاز ہے۔ اسکا
مطلب يہ ہے حيض کی حالت ميں يا طہر ميں ہم بستری کرنے کے بعد طالق دينا غلط طريقہ
ہے اسکو فقہا طالق بدعی سے اور پہلے صحيح طريقے کو طالق سنت سے تعبير کرتے ہيں۔
اسکی تاييد اس حديث سے ہوتی ہے جس ميں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی ﷲ عنہما نے
حيض کی حالت ميں اپنی بيوی کو طالق دے دی تو رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم غضبناک
ہوئے اور انہيں اس سے رجوع کرنے کے ساتھ حکم ديا کہ حالت طہر ميں طالق دينا اور
اسکے ليے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے اسی آيت سے استدالل فرمايا۔ )صحيح بخاری( تاہم حيض
ميں دی گئی طالق بھی باوجود بدعی ہونے کے واقع ہوجائے گی۔ محدثين اور جمہور علماء
اسی بات کے قائل ہيں البتہ امام ابن قيم اور امام ابن تيميہ طالق بدعی کے وقوع کے قائل نہيں
ہيں ۔
۔ ١۔ ٣يعنی اس کی ابتدا اور انتہا کا خيال رکھو ،تاکہ عورت اس کے بعد نکاح ثانی کر سکے ،يا
اگر تم ہی رجوع کرنا چاہو) ،پہلی اور دوسری طالق کی صورت ميں( تو عدت کے اندر رجوع
کر سکو
١۔ ٤يعنی طالق ديتے ہی عورت کو اپنے گھر سے مت نکالو ،بلکہ عدت تک اسے گھر ہی ميں
رہنے دو اور اس وقت تک رہائش اور نان و نفقہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
١۔ ٥يعنی عدت کے دوران خود عورت بھی گھر سے باہر نکلنے سے احتراز کرے اال يہ کہ
کوئی بہت ہی ضروری معاملہ ہو۔
١۔ ٦يعنی بدکاری کا ارتکاب کر بيٹھے يا بد زبانی اور بد اخالقی کا مظاہره کرے جس سے گھر
والوں کو تکليف ہو۔ دونوں صورتوں ميں اس کا اخراج جائز ہوگا۔
١۔ ٧يعنی مرد کے دل ميں مطلقہ عورت کی رغبت پيدا کردے اور وه رجوع کرنے پر آماده ہو
جائے جيسا کہ پہلی دوسری طالق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل
ہے۔
ﻓَ ِﺎ َذا ﺑَﻠَﻐ َْﻦ َا َﺟﻠَﻬ َُّﻦ ﻓَ َﺎﻣ ِْﺴ ُﻜ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف َا ْو ﻓَ ِﺎرﻗُ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف َّو َا ْﺷﻬِﺪُ ْوا َذ َو ْي ﻋَﺪْ لٍ ِ ّﻣﻨْ ُ ْﲂ َو َا ِﻗ ْﻴ ُﻤﻮا اﻟﺸَّ ﻬَﺎ َد َة ِ ٰ ّ ِهلل ۭ ٰذ ِﻟ ُ ْﲂ ﻳُ ْﻮ َﻋﻆُ ِﺑ ٖﻪ َﻣ ْﻦ َﰷ َن ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل
اهلل َ ْﳚ َﻌ ْﻞ َّ ٗهل َﻣ ْﺨ َﺮ ًﺟﺎ Ąۙ
َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮ ڛ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﻖ ٰ ّ َ
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پس جب يہ عورتيں اپنی عدت کرنے کے قريب پہنچ جائيں تو انہيں يا تو قاعده کے مطابق اپنے
نکاح ميں رہنے دو يا دستور کے مطابق انہيں الگ کر دو ) (١اور آپس ميں سے دو عادل
شخصوں کو گواه کر لو ) (٢اور ﷲ کی رضامندی کے لئے ٹھيک ٹھيک گواہی دو ) (٣يہی ہے
وه جس کی نصيحت اسے کی جاتی ہے اور جو ﷲ پر اور قيامت کے دن پر ايمان رکھتا ہو اور
جو شخص ﷲ سے ڈرتا ہے ﷲ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال ديتا ہے )(٤
٢۔ ١مطلقہ مد خولہ کی عدت تين حيض ہے۔ اگر رجوع کرنا مقصود ہو تو عدت ختم ہونے سے
پہلے پہلے رجوع کر لو۔ بصورت ديگر انہيں معروف کے مطابق اپنے سے جدا کردو۔
٢۔ ٢اس رجعت اور بعض کے نزديک طالق پر گواه کرلو۔ يہ امر وجوب کے لئے نہيں،
استحباب کے لئے ہے ،يعنی گواه بنا لينا بہتر ہے تاہم ضروری نہيں۔
٢۔ ٣يہ تاکيد گواہوں کو ہے کہ وه کسی کی رعايت اور اللچ کے بغير صحيح صحيح گواہی ديں۔
٢۔ ٤يعنی شدائد اور آزمائشوں سے نکلنے کی سبيل پيدا فرما ديتا ہے
ﰻ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
َّوﻳَ ْﺮ ُز ْﻗ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ َ ْﳛﺘ َ ِﺴ ُﺐ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ َﺘ َﻮ َّ ْ
اهلل ِﻟ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﻗَﺪْ ًرا Ǽ
اهلل َاب ِﻟ ُﻎ َا ْﻣ ِﺮﻩٖ ۭ ﻗَﺪْ َﺟ َﻌ َﻞ ٰ ّ ُ
اهلل ﻓَﻬ َُﻮ َﺣ ْﺴـ ُﺒ ٗﻪ ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
ﲁ َْ
اور اسے ايسی جگہ سے روزی ديتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص ﷲ پر
تعالی اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا ) (١ﷲ ٰ
توکل کرے گا ﷲ اسے کافی ہوگا۔ ﷲ ٰ
تعالی نے
ہرچيز کا ايک اندازه مقرر کر رکھا ہے )(٢۔
٣۔ ١يعنی وه جو چاہے۔ اسے کوئی روکنے واال نہيں۔
٣۔ ٢تنگيوں کے لئے بھی اور آسانيوں کے لئے بھی۔ يہ دونوں اپنے وقت پر انتہا پذير ہو جاتے
ہيں۔ بعض نے اس سے حيض اور عدت مراد لی ہے۔
اهلل َ ْﳚ َﻌ ْﻞ َّ ٗهل
َواڿ ﻳَﯩ ْﺴ َﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻤ ِﺤ ْﻴ ِﺾ ِﻣ ْﻦ ِﻧ ّ َﺴﺎۗﯨ ُ ْﲂ ِا ِن ْارﺗَﺒْ ُ ْﱲ ﻓَ ِﻌﺪَّﲥُ ُ َّﻦ ﺛَ ٰﻠﺜَ ُﺔ َا ْﺷﻬُ ٍﺮ ۙ َّواڿ ﻟ َ ْﻢ َ ِﳛﻀْ َﻦ ۭ َو ُا َوﻻ ُت ْ َاﻻ ْﲪَﺎلِ َا َﺟﻠُﻬ َُّﻦ َا ْن ﻳَّﻀَ ْﻌ َﻦ َ ْﲪﻠَﻬ َُّﻦ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﻖ ٰ ّ َ
ِٕ
ِٕ
ُﴪا Ć
ِﻣ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮﻩٖ ﻳ ْ ً
تمہاری عورتوں ميں سے جو عورتيں حيض سے نا اميد ہوگئی ہوں ،اگر تمہيں شبہ ہو تو ان کی
عدت تين مہينے ہے اور ان کی بھی جنہيں حيض آنا شروع نہ ہوا ہو ) (١اور حاملہ عورتوں کی
عدت وضع حمل ہے ) (٢اور جو شخص ﷲ ٰ
تعالی سے ڈرے گا ﷲ اس کے )ہر( کام ميں آسانی
کر دے گا۔
٤۔ ١يہ ان کی عدت ہے جن کا حيض عمر رسيده ہونے کی وجہ سے بند ہوگيا ہو ،يا جنہيں
حيض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو۔ واضح رہے کہ نادر طور پر ايسا ہوتا ہے کہ عورت سن بلوغت
کو پہنچ جاتی ہے اور اسے حيض ہی نہيں آتا۔
٤۔ ٢مطلقہ اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے ،چاہے دوسرے روز ہی وضع حمل ہو
جائے ،ہر حاملہ عورت کی عدت يہی ہے چاہے وه مطلقہ ہو يا اس کا خاوند فوت ہوگيا ہو۔
احاديث سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے )صحيح بخاری( اور جن کے خاوند فوت ہوجائيں ان کی
عدت چار مہينے دس دن ہے۔
ٰذ ِ َكل َا ْﻣ ُﺮ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳُ َﻜ ِّﻔ ْﺮ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ٖﻪ َوﻳُ ْﻌ ِﻈ ْﻢ َ ٗ ٓهل َا ْﺟ ًﺮا Ĉ
اهلل َا ْﻧ َﺰ َ ٗ ٓهل ِاﻟَ ْﻴ ُ ْﲂ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳَّﺘَّ ِﻖ ٰ ّ َ
يہ ﷲ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص ﷲ سے ڈرے گا ﷲ اس
کے گناه مٹا دے گا اور اسے بﮍا بھاری اجر دے گا۔
َا ْﺳ ِﻜﻨُ ْﻮﻫ َُّﻦ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﺳ َﻜﻨْ ُ ْﱲ ِ ّﻣ ْﻦ ُّو ْﺟ ِﺪ ُ ْﰼ َو َﻻ ﺗُﻀَ ﺎ ۗ ُّر ْوﻫ َُّﻦ ِﻟ ُﺘﻀَ ِ ّﻴ ُﻘ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ ۭ َوا ِْن ُﻛ َّﻦ ُا َوﻻ ِت َ ْﲪﻞٍ ﻓَ َﺎﻧْ ِﻔ ُﻘ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ َّﻦ َﺣ ٰ ّﱴ ﻳَﻀَ ْﻌ َﻦ َ ْﲪﻠَﻬ َُّﻦ ۚ ﻓَ ِﺎ ْن َا ْرﺿَ ْﻌ َﻦ ﻟَ ُ ْﲂ

ﺎﴎ ُ ْﰎ ﻓَ َﺴ ُﱰ ِْﺿ ُﻊ َ ٗ ٓهل ُاﺧ ْٰﺮى ۭ Č
ﻓَ ٰﺎﺗ ُْﻮﻫ َُّﻦ ُا ُﺟ ْﻮ َرﻫ َُّﻦ ۚ َو ْاﺗَ ِﻤ ُﺮ ْوا ﺑَﻴْﻨَ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ٍف ۚ َوا ِْن ﺗَ َﻌ َ ْ
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تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان )طالق والی( عورتوں کو رکھو ) (١اور
انہيں تنگ کرنے کے لئے تکليف نہ پہنچاؤ ) (٢اور اگر وه حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پيدا
ہولے انہيں خرچ ديتے رہا کرو پھر ) (٣اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پالئيں تو تم انہيں ان
کی اجرت دے دو ) (٣اور باہم مناسب طور پر مشوره کرليا کرو ) (٤اور اگر تم آپس ميں
کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پالئے گی۔ )(۵
٦۔ ١يعنی مطلقہ رجعيہ کو۔ اس ليے کہ مطلقہ بائنہ کے ليے تو رہائش اور نفقہ ضروری ہی
نہيں۔ اپنی طاقت کے مطابق رکھنے کا مطلب يہ ہے کہ اگر مکان فراخ ہو اور اس ميں متعدد
کمرے ہوں تو ايک کمره اس کے ليے مخصوص کر ديا جائے۔ بصورت ديگر اپنا کمره اس کے
ليے خالی کردے۔ اس ميں حکمت يہی ہے کہ قريب ره کر عدت گزارے گی تو شايد خاوند کا دل
پسيج جائے اور رجوع کرنے کی رغبت اس کے دل ميں پيدا ہوجائے خاص طور پر اگر بچے
بھی ہوں تو پھر رغبت اور رجوع کا قوی امکان ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان اس ہدايت پر
عمل نہيں کرتے جس کی وجہ سے اس حکم کے فوائد سے بھی محروم ہيں۔ ہمارے معاشرے
ميں طالق کے ساتھ ہی جس طرح عورت کو فوراً چھوت بنا کر گھر سے نکال ديا جاتا ہے ،يا
بعض دفعہ لﮍکی والے اسے اپنے گھر لے جاتے ہيں ،يہ رواج قرآن کريم کی صريح تعليم کے
خالف ہے۔
٦۔ ٢يعنی نان نفقہ ميں يا رہائش ميں اسے تنگ اور بےآبرو کرنا تاکہ وه گھر چھوڑ جائے۔ عدت
کے دوران ايسا رويہ اختيار نہ کيا جائے۔ بعض نے اس کا مطلب يہ بيان کيا ہے عدت ہو جانے
کے قريب ہو تو رجوع کر لے اور بار بار ايسا نہ کرے ،جيسا کہ زمانہ جاہليت ميں کيا جاتا تھا۔
جس کے سدباب کے ليے شريعت نے طالق کے بعد رجوع کرنے کی حد مقرر فرمادی تاکہ
کوئی شخص آئنده اس طرح عورت کو تنگ نہ کرے ،اب ايک انسان دو مرتبہ تو ايسا کر سکتا
ہے يعنی طالق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرلے۔ ليکن تيسری مرتبہ جب طالق
دے گا تو اس کے بعد اس کے رجوع کا حق بھی ختم ہوجائے گا۔
٦۔ ٢يعنی مطلقہ خواه بائنہ ہی کيوں نہ ہو ،اگر حاملہ ہے تو اس کا نفقہ و رہائش ضروری ہے،
جيسا کہ پہلے بيان کيا گيا ہے۔
٦۔ ٣يعنی طالق دينے کے بعد اگر وه تمہارے بچے کو دودھ پالئے تو اس کی اجرت تمہارے
ذمے ہے۔
ً
٦۔ ٤يعنی باہم مشورے سے اجرت اور ديگر معامالت طے کر لئے جائيں۔ مثال بچے کا باپ
حيثيت کے مطابق اجرت دے اور ماں ،باپ کی حيثيت کے مطابق اجرت طلب کرے ،وغيره۔
٦۔ ۵يعنی آپس ميں اجرت وغيره کا معاملہ طے نہ ہوسکے تو کسی دوسری انا کے ساتھ معاملہ
کر لے جو اسکے بچے کو دودھ پالئے

ُّﴪا ۧ Ċ
اهلل ﺑ َ ْﻌﺪَ ﻋ ْ ٍ
اهلل ﻧ َ ْﻔ ًﺴﺎ ِا َّﻻ َﻣﺎ ٓ ٰا ٰﺗ َﺎ ۭ َﺳـ َﻴ ْﺠ َﻌ ُﻞ ٰ ّ ُ
ِﻟ ُﻴ ْﻨ ِﻔ ْﻖ ُذ ْو َﺳ َﻌ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ َﺳ َﻌﺘِ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻗُ ِﺪ َر ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ رِزْ ﻗُ ٗﻪ ﻓَﻠْ ُﻴ ْﻨ ِﻔ ْﻖ ِﻣ َّﻤﺎ ٓ ٰاﺗٰﯩ ُﻪ ٰ ّ ُ
اهلل ۭ َﻻ ﻳُ َ ِﳫّ ُﻒ ٰ ّ ُ
ُﴪ ﻳ ْ ً
کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہيے ) (١اور جس پر اس کے رزق کی تنگی
کی گئی ہو ) (٢اسے چاہيے کہ جو کچھ ﷲ ٰ
تعالی نے اسے دے رکھا ہے اسی ميں سے )اپنی
حسب حيثيت( دے ،کسی شخص کو ﷲ تکليف نہيں ديتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے
رکھی ہے (٣) ،ﷲ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔ )(٤
٧۔ ١يعنی دودھ پالنے والی عورتوں کو اجرت اپنی طاقت کے مطابق دی جائے اگر ﷲ نے مال
ودولت ميں فراخی عطا فرمائی ہے تو اسی فراخی کے ساتھ مرضعۃ کی خدمت ضروری ہے۔
٧۔ ٢يعنی مالی لحاظ سے کمزور ہو۔
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٧۔ ٣اس ليے وه غريب اور کمزور کو يہ حکم نہيں ديتا کہ وه دودھ پالنے والی کو زياده اجرت
ہی دے۔ مطلب ان ہدايات کا يہ ہے کہ بچے کی ماں اور بچے کا باپ دونوں ايسا مناسب رويہ
اختيار کريں کہ ايک دوسرے کو تکليف نہ پہنچے اور بچے کو دودھ پالنے کا مسئلہ سنگين نہ
ضا ۗ◌ ﱠر َوالِ َدةٌ ۢ◌ بِ َولَ ِدھَا َو َال َموْ لُوْ ٌد لﱠهٗ بِ َولَ ِد ٖه( 2۔ البقرة (233:نہ
جيسے دوسرے مقام پر فرمايا ) َال تُ َ
ماں کو بچے کی وجہ سے تکليف پہنچائی جائے اور نہ باپ کو۔
٧۔٤چنانچہ جو ﷲ پر اعتماد وتوکل کرتے ہيں ﷲ ٰ
تعالی ان کو آسانی و کشادگی سے بھی نواز
ديتا ہے۔
َو َﰷَ ِﻳّ ْﻦ ِ ّﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺮﻳ َ ٍﺔ َﻋﺘَ ْﺖ َﻋ ْﻦ َا ْﻣ ِﺮ َر ِ ّﲠَﺎ َو ُر ُﺳ ِ ٖهل ﻓَ َﺤ َﺎﺳﺒْﳯٰ َﺎ ِﺣ َﺴ ًﺎاب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ۙ َّوﻋَ َّﺬ ْﺑﳯٰ َﺎ ﻋَ َﺬ ًااب ﻧ ُّ ْﻜ ًﺮا Ď
اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی )(١
کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کيا اور انہيں عذاب ديا ان ديکھا )سخت( عذاب۔ )(٢
َت ،ای تمردت وطغت و استکبرت عن اتباع امر ﷲ ٰ
٨۔َ ١عت ُ
تعالی و متابعۃ رسلہ۔
٧۔ ٢نکرا ،منکرا فظيعا ،حساب اور عذاب ،دونوں سے مراد دنياوی مواخذه اور سزا ہے يا پھر
بقول بعض کالم ميں تقديم وتاخير ہے۔ عذابا نکرا ،وه عذاب ہے جو دنيا ميں قحط ،خسف ومسخ
وغيره کی شکل ميں انہيں پہنچا ،اور حسابا شديدا وه ہے جو آخرت ميں ہوگا۔
ُﴪا Ḍ
ﻓَ َﺬاﻗَ ْﺖ َو َاب َل َا ْﻣ ِﺮﻫَﺎ َو َﰷ َن ﻋَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ َا ْﻣ ِﺮﻫَﺎ ﺧ ْ ً
پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزه چکھ ليا اور انجام کار ان کا خساره ہی ہوا۔

اهلل ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ ِذ ْﻛ ًﺮا ۙ 10
َاﻋَﺪَّ ٰ ّ ُ
اهلل ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا ۙ ﻓَﺎﺗ َّ ُﻘﻮا ا ٰ ّ َهلل ٰ ٓ ُاي ِوﱄ ْ َاﻻﻟْ َﺒ ِﺎب ڂ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ٽ ﻗَﺪْ َا ْﻧ َﺰ َل ٰ ّ ُ
ان کے لئے ﷲ ٰ
تعالی نے سخت عذاب تيار کر رکھا ہے ،پس ﷲ سے ڈرو اے عقل مند ايمان
والو۔ يقينا ً ﷲ نے تمہاری طرف نصيحت اتار دی ہے۔
َّر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ﻳ َّ ْﺘﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ٰا ٰﻳ ِﺖ ٰ ّ ِ
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ِﻣ َﻦ ُّ
اﻟﻈﻠُ ٰﻤ ِﺖ ِا َﱃ اﻟﻨُّ ْﻮ ِر ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ْۢﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل َوﻳ َ ْﻌ َﻤ ْﻞ َﺻﺎ ِﻟ ًﺤﺎ ﻳُّﺪْ ِﺧ ْ ُهل َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي
اهلل ُﻣ َﺒ ِ ّﻴﻨٰ ٍﺖ ِﻟ ّ ُﻴﺨْ ِﺮ َج َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
اهلل َ ٗهل ِر ْزﻗًﺎ 11
ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ ﻗَﺪْ َا ْﺣ َﺴ َﻦ ٰ ّ ُ
يعنی( رسول ) (١جو تمہيں ﷲ کے صاف صاف احکام پﮍھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو
ايمان الئيں اور نيک عمل کريں وه تاريکيوں سے روشنی کی طرف لے آئے ) (٢اور جو
شخص ﷲ پر ايمان الئے اور نيک عمل کرے ) (٣ﷲ اسے ايسی جنتوں ميں داخل کرے گا جس
کے نيچے نہريں جاری ہيں جن ميں يہ ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ بيشک ﷲ نے اسے بہترين روزی
دے رکھی ہے۔
١١۔ ١رسول ،ذکر سے بدل ہے ،بطور مبالغہ رسول کو ذکر سے تعبير فرمايا ،جيسے کہتے
ہيں ،وه مجسم عدل ہے۔ يا ذکر سے مراد قرآن ہے اور رسوالً سے پہلے اَرْ َس ْلنَا محذوف ہے
يعنی ذکر )قرآن( کو نازل کيا اور رسول کو ارسال کيا۔
١١۔ ٢يہ رسول کا منصب اور فريضہ بيان کيا گيا کہ وه قرآن کے ذريعے سے لوگوں کو
اخالقی پستيوں سے شرک و ضاللت کی تاريکيوں سے نکال کر ايمان و عمل صالح کی روشنی
کی طرف التا ہے۔ رسول سے يہاں مراد الرسول يعنی حضرت محمد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ
وسلم ہيں۔
١١۔ ٣عمل صالح ميں دونوں باتيں شامل ہيں احکام وفرائض کی ادائيگی اور معصيات ومنہيات
سے اجتناب ،مطلب ہے کہ جنت ميں وہی اہل ايمان داخل ہوں گے ،جنہوں نے صرف زبان سے
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ہی ايمان کا اظہار نہيں کيا تھا ،بلکہ انہوں نے ايمان کے تقاضوں کے مطابق فرائض پر عمل
اور معاصی سے اجتناب کيا تھا۔
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
اهلل ﻗَﺪْ َا َﺣ َﺎط ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ِﻋﻠْ ًﻤﺎ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ ڏ َّو َا َّن ٰ ّ َ
َا ٰ ّ ُهلل َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َﺳـ ْﺒ َﻊ َ ٰﲰ ٰﻮ ٍت َّو ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣﺜْﻠَﻬ َُّﻦ ۭ ﻳَـ َﺘ َ َّﲋ ُل ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ﺑَﻴْﳯَ ُ َّﻦ ِﻟ َﺘ ْﻌﻠ َ ُﻤ ْﻮٓا َا َّن ٰ ّ َ
ﰻ َْ
ِﲁ َ ْ

ۧ 12
ﷲ وه ہے جس نے سات آسمان اور اسی کے مثل زمينيں بھی۔ ) (١اس کا حکم ان کے درميان
اترتا ہے ) (٢تاکہ تم جان لو کہ ﷲ ہرچيز پر قادر ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی نے ہرچيز کو بہ اعتبار علم
گھير رکھا ہے )(٣۔
١٢۔ ١ای خلق من االرض مثلھن۔ يعنی سات آسمانوں کی طرح ،ﷲ نے سات زمينيں بھی پيدا کی
ہيں۔ بعض نے اس سے سات اقاليم مراد ليے ہيں ،ليکن يہ صحيح نہيں۔ بلکہ جس طرح اوپر
نيچے سات آسمان ہيں۔ اسی طرح سات زمينيں ہيں ،جن کے درميان بعد و مسافت ہے اور ہر
زمين ميں ﷲ کی مخلوق آباد ہے۔ )القرطبی( احاديث سے بھی اس کی تائيد ہوتی ہے۔ جيسے نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا من اخذ شبرا من االرض ظالما فانہ يطوقہ يوم القيامۃ من سبع
ارضين )صحيح مسلم( جس نے کسی کی ايک بالشت زمين بھی ہتھيالی تو قيامت والے دن اس
زمين کا اتنا حصہ ساتوں زمينوں سے طوق بنا کر اس کے گلے ميں ڈال ديا جائے گا۔)صحيح
بخاری( اور صحيح بخاری کے الفاظ ہيں خسف بہ الی سبع ارضين يعنی اس کو ساتوں زمينوں
تک دھنسا ديا جائے گا۔ بعض يہ بھی کہتے ہيں کہ ہر زمين ميں اسی طرح کا پيغمبر ہے جس
طرح کا پيغمبر تمہاری زمين پر آيا مثالً آدم آدم کی طرح ،نوح نوح کی طرح ،ابراہيم ابراہيم کی
عيسی کی طرح۔ ليکن يہ بات کسی صحيح روايت سے ثابت نہيں۔
عيسی
طرح،
ٰ
ٰ
١٢۔ ٢يعنی جس طرح ہر آسمان پر ﷲ کا حکم نافذ اور غالب ہے ،اسی طرح ہر زمين پر اس کا
حکم چلتا ہے ،آسمانوں کی طرح ساتوں زمينوں کی بھی وه تدبير فرماتا ہے۔
١٢۔ ٣پس اس کے علم سے کوئی چيز باہر نہيں ،چاہے وه کيسی ہی ہو۔

سورة التحريم
)سورة التحريم ۔ سوره نمبر  ٦٦۔ تعداد آيات (١٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اهلل ﻏَ ُﻔ ْﻮ ٌر َّر ِﺣ ْ ٌﲓ Ǻ
اهلل َ َكل ۚ ﺗَﺒْﺘَ ِﻐ ْﻲ َﻣ ْﺮﺿَ َ
ﺎت َا َزْواﺟِ َﻚ ۭ َو ٰ ّ ُ
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ِﻟ َﻢ ُﲢ ّ َِﺮ ُم َﻣﺎ ٓ َا َﺣ َّﻞ ٰ ّ ُ
اے نبی! جس چيز کو ﷲ نے آپ کے لئے حالل کر ديا ہے اسے آپ کيوں حرام کرتے ہيں؟ )(١
)کيا( آپ اپنی بيويوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہيں اور ﷲ بخشنے واال اور رحم کرنے
واال ہے ۔
١۔ ١نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے جس چيز کو اپنے لئے حرام کرليا تھا ،وه کيا تھی؟ جس پر ﷲ
نے ناپسنديدگی کا اظہار فرمايا۔ اس سلسلے ميں ايک تو وه مشہور واقعہ ہے جو صحيح بخاری
و مسلم وغيره ميں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم حضرت زينب بنت جحش رضی ﷲ
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عنہ کے پاس کچھ دير ٹھہرتے اور وہاں شہد پيتے ،حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی
ﷲ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زياده دير تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کے لئے يہ
سکيم تيار کی کہ ان ميں سے جس کے پاس بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم تشريف الئيں تو وه ان
سے کہے کہ ﷲ کے رسول! آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے منہ سے مغافير )ايک قسم کا پھول
جس ميں گوشت مچھلی کی سی بو ہوتی ہے( کی بو آرہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ايسا ہی کيا آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،ميں نے تو زينب رضی ﷲ کے گھر صرف شہد پيا ہے۔ اب ميں
قسم کھاتا ہوں کہ يہ نہيں پيوں گا ،ليکن يہ بات تم کسی کو مت بتالنا۔ صحيح بخاری۔ سنن نسائی
ميں بيان کيا گيا ہے کہ وه ايک لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کرليا تھا )سنن
نسائی( جب کہ کچھ دوسرے علماء اسے ضعيف قرار ديتے ہيں اس کی تفصيل دوسری کتابوں
ميں اس طرح بيان کی گئی ہے کہ يہ حضرت ماريہ قبطيہ تھيں جن سے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کے صاحبزادے ابراہيم تولد ہوئے تھے يہ ايک مرتبہ حضرت حفصہ کے گھر آگئی تھيں جب
کہ حضرت حفصہ رضی ﷲ موجود نہيں تھيں اتفاق سے انہی کی موجودگی ميں حضرت حفصہ
رضی ﷲ آگئيں انہيں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر ميں خلوت ميں ديکھنا ناگوار
گزرا جسے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بھی محسوس فرمايا جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو
راضی کرنے کے ليے قسم کھا کر ماريہ رضی ﷲ کو اپنے اوپر حرام کرليا اور حفصہ رضی
ﷲ کو تاکيد کی کہ وه يہ بات کسی کو نہ بتالئے امام ابن حجر ايک تو يہ فرماتے ہيں کہ يہ
واقعہ مختلف طرق سے نقل ہوا ہے جو ايک دوسرے کو تقويت پہنچاتے ہيں دوسری بات وه يہ
فرماتے ہيں کہ ممکن ہے بيک وقت دونوں ہی واقعات اس آيت کے نزول کا سبب بنے ہوں ۔ فتح
الباری۔ امام شوکانی نے بھی اسی رائے کا اظہار کيا ہے اور دونوں کو صحيح قرار ديا ہے اس
سے يہ بات واضح ہوئی کہ ﷲ کی حالل کرده چيز کو حرام کرنے کا اختيار کسی کے پاس بھی
نہيں ہے حتی کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم بھی يہ اختيار نہيں رکھتے ۔
اهلل َﻣ ْﻮ ٰﻟ ُ ْ
ﯩﲂ ۚ َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ اﻟْ َﺤ ِﻜ ْ ُﲓ Ą
اهلل ﻟَ ُ ْﲂ َ ِﲢ َّ َةل َاﻳْ َﻤﺎ ِﻧ ُ ْﲂ ۚ َو ٰ ّ ُ
ﻗَﺪْ ﻓَ َﺮ َض ٰ ّ ُ
تحقيق کہ ﷲ ٰ
تعالی نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر ديا ہے ) (١اور ﷲ تمہارا
کارساز ہے وہی )پورے( علم واال ،حکمت واال ہے۔
٢۔ ١يعنی کفاره ادا کرکے اس کام کو کرنے کی ،جس کی نہ کرنے کی قسم کھائی ہو ،اجازت
دے دی ،قسم کا يہ کفاره سورة مائد ة۔  ٨٩ميں بيان کيا گيا ہے۔ چنانچہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
نے بھی کفاره ادا کيا )فتح القدير( اس امر ميں علماء کے مابين اختالف ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی چيز کو اپنے اوپر حرام کرلے تو اس کا يہ حکم ہے؟ جمہور علماء کے نزديک بيوی کے
عالوه کسی چيز کو حرام کرنے سے وه چيز حرام ہوگی اور نہ اس پر کفاره ہے ،اگر بيوی کو
اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس سے اس کا مقصد اگر طالق ہے تو طالق ہو جائے گی اور اگر
طالق کی نيت نہيں ہے تو راجح قول کے مطابق يہ قسم ہے ،اس کے لئے کفاره کی ادائيگی
ضروری ہے۔ )ايسر التفاسير(۔
اهلل ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻋ ََّﺮ َف ﺑ َ ْﻌﻀَ ٗﻪ َو َاﻋ َْﺮ َض ﻋ َْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻧ َ َّﺒ َﺎﻫَﺎ ِﺑ ٖﻪ ﻗَﺎﻟ َ ْﺖ َﻣ ْﻦ َاﻧْۢ َﺒ َﺎكَ ﻫ َٰﺬا ۭ ﻗَﺎ َل
ﴎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ ِا ٰﱃ ﺑ َ ْﻌ ِﺾ َا َزْواﺟِ ٖﻪ َﺣ ِﺪﻳْﺜ ًﺎ ۚ ﻓَﻠَ َّﻤﺎ ﻧ َ َّﺒ َﺎ ْت ِﺑ ٖﻪ َو َا ْﻇﻬ ََﺮ ُﻩ ٰ ّ ُ
َوِا ْذ َا َ َّ
ﻧ َ َّﺒ َﺎ ِ َﱐ اﻟْ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ اﻟْ َﺨﺒ ْ ُِﲑ Ǽ
اور ياد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ايک پوشيده بات کہی ) (١پس جب اس نے
اس بات کی خبر کر دی ) (٢اور ﷲ نے اپنے نبی پر آگاه کر ديا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو
بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے ) (٣پھر جب نبی نے اپنی اس بيوی کو يہ بات بتائی تو وه کہنے

Page 1291 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی ) (٤کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے ﷲ نے
مجھے يہ بتاليا ہے )(٥۔
٣۔ ١وه پوشيده بات شہد کو يا ماريہ کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے حضرت حفصہ سے کی تھی۔
٣۔ ٢يعنی حفصہ رضی ﷲ نے وه بات حضرت عائشہ رضی ﷲ کو جاکر بتال دی۔
٣۔ ٣يعنی حفصہ رضی ﷲ کو بتال ديا کہ تم نے ميرا راز فاش کر ديا ہے۔ تاہم اپنی تکريم و
عظمت کے پيش نظر ساری بات بتانے سے اعراض فرمايا۔
٣۔ ٤جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حفصہ رضی ﷲ کو بتاليا کہ تم نے ميرا راز ظاہر کر ديا
ہے تو وه حيران ہوئيں کيونکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی ﷲ کے عالوه کسی کو يہ بات
نہيں بتالئی تھی اور عائشہ رضی ﷲ سے انہيں يہ توقع نہيں تھی کہ وه آپ کو بتال ديں گی،
کيونکہ وه شريک معاملہ تھيں۔
٣۔ ٥اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے عالوه بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔
ِا ْن ﺗَ ُﺘ ْﻮ َابٓ ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل ﻫ َُﻮ َﻣ ْﻮ ٰﻟﯩ ُﻪ َوﺟِ ْ ِﱪﻳْ ُﻞ َو َﺻﺎ ِﻟ ُﺢ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ۚ َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل َﻇﻬ ْ ٌِﲑ Ć
اهلل ﻓَﻘَﺪْ َﺻﻐ َْﺖ ُﻗﻠُ ْﻮﺑُ ُﳬَﺎ ۚ َوا ِْن ﺗ َٰﻈﻬ ََﺮا ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﻓَ ِﺎ َّن ٰ ّ َ
ِٕ
اے نبی کی دونوں بيويو !( اگر تم دونوں ﷲ کے سامنے توبہ کر لو )تو بہت بہتر ہے( ) (١يقينا ً
تمہارے دل جھک پﮍے ہيں ) (٢اور اگر تم نبی کے خالف ايک دوسرے کی مدد کرو گی پس
يقينا ً اس کا کار ساز ﷲ ہے اور جبرائيل ہيں اور نيک ايماندار اور ان کے عالوه فرشتے بھی
مدد کرنے والے ہيں )(٣
٤۔ ١يا تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی يہ شرط ان تتوبا کا جواب محذوف ہے ۔
٤۔ ٢يعنی حق سے ہٹ گئے ہيں اور وه ہے ان کا ايسی چيز پسند کرنا جو نبی صلی ﷲ عليہ
وسلم کے لئے ناگوار تھی )فتح القدير(
٤۔ ٣يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے مقابلے ميں تم جتھہ بندی کروگی تو نبی کا کچھ نہيں
بگاڑ سکو گی ،اس لئے کہ نبی کا مددگار تو ﷲ بھی ہے اور مومنين اور مالئکہ بھی۔
َﻋ ٰﴗ َرﺑ ُّ ٗ ٓﻪ ِا ْن َﻃﻠ َّ َﻘ ُﻜ َّﻦ َا ْن ﻳ ُّ ْﺒ ِﺪ َ ٗ ٓهل َا ْز َوا ًﺟﺎ ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﻨْ ُﻜ َّﻦ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ٰﻤ ٍﺖ ُّﻣ ْﺆ ِﻣﻨ ٍٰﺖ ٰﻗ ِﻨ ٰﺘ ٍﺖ ٰﺗۗﯩ ٰﺒ ٍﺖ ٰﻋﺒِﺪٰ ٍت ٰ ۗﺳـﯩ ٰﺤ ٍﺖ ﺛَ ِ ّﻴ ٰﺒ ٍﺖ َّو َا ْﺑ َﲀ ًرا Ĉ
ِٕ
ِٕ
اگر وه )پيغمبر( تمہيں طالق دے ديں تو بہت جلد انہيں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر
بيوياں عنايت فرمائے گا ) (١جو اسالم والياں توبہ کرنے والياں ،عبادت بجا النے والياں روزے
رکھنے والياں ہوں گی بيوه اور کنوارياں۔ )(٢
ٰ
۵۔ ١يہ تنبيہ کے طور پر ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ ﷲ تعالی اپنے پيغمبر کو تم سے
بھی بہتر بيوياں عطا کرسکتا ہے
۵۔ ٢ثيبات ۔ثيب کی جمع ہے )لوٹ آنے والی( بيوه عورت کو ثيب اس ليے کہا جاتا ہے کہ وه
خاوند سے واپس لوٹ آتی ہے اور پھر اس طرح بےخاوند ره جاتی ہے جيسے پہلے تھی ابکار
بکر کی جمع ہے کنواری عورت اسے بکر اسی ليے کہتے ہيں کہ يہ ابھی اپنی اسی پہلی حالت
پر ہوتی ہے جس پر اس کی تخليق ہوتی ہے فتح القدير۔ بعض روايات ميں آتا ہے کہ ثيب سے
عيسی عليہ السالم کی والده
حضرت آسيہ فرعون کی بيوی اور بکر سے حضرت مريم حضرت
ٰ
مراد ہيں يعنی جنت ميں ان دونوں کو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بيوياں بنا ديا جائے گا ممکن
ہے کہ ايسا ہو ليکن ان روايات کی بنياد پر ايسا خيال رکھنا يا بيان کرنا صحيح نہيں ہے کيونکہ
سندا يہ روايات پايہ اعتبار سے ساقط ہيں۔
اهلل َﻣﺎ ٓ َا َﻣ َﺮ ُ ْﱒ َوﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن َﻣﺎ ﻳُﺆْ َﻣ ُﺮ ْو َن
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻗُ ْﻮٓا َاﻧْ ُﻔ َﺴ ُ ْﲂ َو َا ْﻫ ِﻠ ْﻴ ُ ْﲂ انَ ًرا َّوﻗُ ْﻮ ُدﻫَﺎ اﻟﻨَّ ُﺎس َواﻟْ ِﺤ َﺠ َﺎر ُة ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﻣ ٰﻠ ۗﯩ َﻜ ٌﺔ ِﻏ َﻼ ٌظ ِﺷﺪَ ا ٌد َّﻻ ﻳ َ ْﻌ ُﺼ ْﻮ َن ٰ ّ َ
ِٕ
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اے ايمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ ) (١جس کا ايندھن
انسان ہيں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہيں جنہيں جو حکم ﷲ ٰ
تعالی ديتا ہے
اس کی نافرمانی نہيں کرتے بلکہ جو حکم ديا جائے بجا التے ہيں۔
 ٦۔ ١اس ميں اہل ايمان کو ان کی ايک نہايت اہم ذمے داری کی طرف توجہ دالئی گئی ہے اور
وه ہے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصالح اور ان کی اسالمی تعليم وتربيت کا اہتمام تاکہ
يہ سب جہنم کا ايندھن بننے سے بچ جائيں اس ليے رسول ﷲ صلی ﷲ علہ وسلم نے فرمايا ہے
کہ جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کی تلقين کرو اور دس سال عمر کے
بچوں ميں نماز سے تساہل ديکھو تو انہيں سرزنش کرو سنن ابی داؤد ۔ فقہا نے کہا ہے اسی
طرح روزے ان سے رکھوائے جائيں اور ديگر احکام کے اتباع کی تلقين انہيں کی جائے تاکہ
جب وه شعور کی عمر کو پہنچيں تو اس دين حق کا شعور بھی انہيں حاصل ہو چکا ہو۔ ابن کثير
۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َﻻ ﺗَ ْﻌ َﺘ ِﺬ ُروا اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ۭ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ُ ْﲡ َﺰ ْو َن َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن ۧ Ċ

اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تمہيں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ ديا جا رہا ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﺗ ُْﻮﺑُ ْﻮٓا ِا َﱃ ٰ ّ ِ
اهلل اﻟﻨَّ ِ َّﱯ َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ
اهلل ﺗ َْﻮﺑ َ ًﺔ ﻧ َُّﺼ ْﻮ ًﺣﺎ ۭ َﻋ ٰﴗ َ ﺑر ُّ ُ ْﲂ َا ْن ﻳ ُّ َﻜ ِﻔّ َﺮ َﻋ ْﻨ ُ ْﲂ َﺳـ ِ ّﻴ ٰﺎ ِﺗ ُ ْﲂ َوﻳُﺪْ ِﺧﻠَ ُ ْﲂ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۙ ﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ُ ْﳜ ِﺰي ٰ ّ ُ
ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َﻣ َﻌ ٗﻪ ۚ ﻧ ُْﻮ ُر ُ ْﱒ ﻳ َْﺴ ٰﻌﻰ ﺑ َ ْ َﲔ َاﻳْ ِﺪﳞْ ِ ْﻢ َو ِ َابﻳْ َﻤﺎﳖِ ِ ْﻢ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َرﺑَّﻨَﺎ ٓ َاﺗْ ِﻤ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ َرانَ َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ۚ ِاﻧ ََّﻚ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮ Ď
ﰻ َْ
اے ايمان والو! تم ﷲ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو ) (١قريب ہے کہ تمہارا رب تمہارے
گناه دور کر دے اور تمہيں ايسی جنتوں ميں داخل کرے جن کے نيچے نہريں جاری ہيں۔ جس
دن ﷲ ٰ
تعالی نبی کو اور ايمان داروں کو جو ان کے ساتھ ہيں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے
سامنے اور ان کے دائيں دوڑ رہا ہوگا۔ يہ دعائيں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہميں کامل نور
عطا فرما ) (٢اور ہميں بخش دے يقينا ً تو ہرچيز پر قادر ہے۔
٨۔ ١خالص توبہ يہ ہے کہ١ ،۔ جس گناه سے توبہ کر رہا ہے ،اسے ترک کر دے ٢۔ اس پر ﷲ
کی بارگاه ميں ندامت کا اظہار کرے٣ ،۔ آئنده اسے نہ کرنے کا عزم رکھے٤ ،۔ اگر اس کا تعلق
حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق غصب کيا ہے اس کا ازالہ کرے ،جس کے ساتھ زيادتی کی
ہے اس سے معافی مانگے ،محض زبان سے توبہ توبہ کر لينا کوئی معنی نہيں رکھتا۔
٨۔ ٢يہ دعا اہل ايمان اس وقت کريں جب منافقين کا نور بجھا ديا جائے گا ،جيسا سوره حديد ميں
تفصيل گزری ،اہل ايمان کہيں گے ،جنت ميں داخل ہونے تک ہمارے اس نور کو باقی رکھ اور
اس کا اتمام فرما۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟﻨَّ ِ ُّﱯ َﺟﺎ ِﻫ ِﺪ ْاﻟ ُﻜﻔَّ َﺎر َواﻟْ ُﻤ ٰﻨ ِﻔ ِﻘ ْ َﲔ َوا ْﻏﻠُﻆْ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ۭ َو َﻣ ْﺎ ٰو ُ ْﻢ َ َهجﲌَّ ُ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ Ḍ
اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو ) (٢اور ان پر سختی کرو ) (٢ان کا ٹھکانا جہنم
ہے ) (٣اور وه بہت بری جگہ ہے۔
ٰ
٩۔ ١کفار کے ساتھ جہاد ،و قتال کے ساتھ اور منافقين سے ،ان پر حدود الہی قائم کرکے ،جب وه
ايسے کام کريں جو موجب حد ہوں۔
٩۔ ٢يعنی دعوت وتبليغ ميں سختی اور احکام شريعت ميں درشتی اختيار کريں کيونکہ يہ التوں
کے بھوت ہيں جو باتوں سے ماننے والے نہيں ہيں اس کا مطلب ہے کہ حکمت تبليغ کبھی نرمی
کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہيں اور ہر جگہ سختی
بھی مفيد نہيں رہتی تبليغ ودعوت ميں حاالت وظروف اور اشخاص وافراد کے اعتبار سے نرمی
يا سختی کرنے کی ضرورت ہے ۔
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٩۔ ٣يعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے ۔
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ا ْﻣ َﺮ َا َت ﻧ ُْﻮحٍ َّوا ْﻣ َﺮ َا َت ﻟُ ْﻮ ٍط ۭ َﰷﻧ َ َﺘﺎ َ ْﲢ َﺖ َﻋ ْﺒﺪَ ْﻳ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِدانَ َﺻﺎ ِﻟ َﺤ ْ ِﲔ ﻓَﺨَﺎﻧَﳤٰ ُ َﻤﺎ ﻓَ َ ْﲅ ﻳُ ْﻐ ِﻨ َﻴﺎ َﻋﳯْ ُ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ ْﻴـًٔﺎ َّو ِﻗ ْﻴ َﻞ ا ْدﺧ َُﻼ
ﴐ َب ٰ ّ ُ
ََ
اﻟﻨَّ َﺎر َﻣ َﻊ ٰ ّادل ِﺧ ِﻠ ْ َﲔ 10
ﷲ ٰ
تعالی نے کافروں کے لئے نوح کی اور لوط کی بيوی کی مثال بيان فرمائی ) (١يہ دونوں
ہمارے بندوں ميں دو )شائستہ اور( نيک بندوں کے گھر ميں تھيں ،پھر ان کی انہوں نے خيانت
کی ) (٢پس دونوں )نيک بندے( ان سے ﷲ کے )کسی عذاب کو( نہ روک سکے ) (٣اور حکم
ديا گيا )اے عورتوں( دوزخ ميں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ(٤) ،
١٠۔ ١مثل کا مطلب ہے کسی ايسی حالت کا بيان کرنا جس ميں ندرت وغرابت ہوتا کہ اس کے
ذريعے سے ايک دوسری حالت کا تعارف ہو جائے جو ندرت وغرابت ميں اس کے مماثل ہو
مطلب يہ ہوا کہ ان کافروں کے حال کے ليے ﷲ نے ايک مثال بيان فرمائی ہے جو نوح اور
لوط عليہما السالم کی بيوی کی ہے ۔
١٠۔ ٢يہاں خيانت سے مراد ہے کہ يہ اپنے خاوندوں پر ايمان نہيں الئيں نفاق ميں مبتال رہيں
اور ان کی ہمدردياں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہيں چنانچہ نوح عليہ السالم کی بيوی ،حضرت
نوح عليہ السالم کی بابت لوگوں سے کہتی کہ يہ مجنون ہے اور لوط عليہ السالم کی بيوی اپنی
قوم کو گھر ميں آنے والے مہمانوں کی اطالع پہنچاتی تھی بعض کہتے ہيں کہ يہ دونوں اپنی
قوم کے لوگوں ميں اپنے خاوندوں کی چغلياں کھاتی تھيں۔
١٠۔ ٣يعنی نوح اور لوط عليہما السالم دونوں ،باوجود اس بات کے کہ وه ﷲ کے پيغمبر تھے،
جو ﷲ کے مقرب ترين بندوں ميں سے ہوتے ہيں ،اپنی بيويوں کو ﷲ کے عذاب سے نہيں بچا
سکے
١٠۔ ٤يہ انہيں قيامت والے دن کہا جائے گا يا موت کے وقت انہيں کہا گيا کافروں کی يہ مثال
بطور خاص يہاں ذکر کرنے سے مقصود ازواج مظہرات کو تنبيہ کرنا ہے کہ وه بيشک اس
رسول کے حرم کی زينت ہيں جو تمام مخلوق ميں سب سے بہتر ہے ليکن انہيں ياد رکھنا چاہيے
کہ اگر انہوں نے رسول کی مخالفت کی يا انہيں تکليف پہنچائی تو وه بھی ﷲ کی گرفت ميں
آسکتی ہيں اور اگر ايسا ہوگيا تو پھر کوئی ان کو بچانے واال نہيں ہوگا ۔
ِـﲏ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮ ِم ٰ ّ
اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ
ﴐ َب ٰ ّ ُ
َو َ َ
ِـﲏ ِﻣ ْﻦ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َو َ َﲻ ِ ٖهل َو َ ّﳒ ِ ْ
اهلل َﻣﺜ ًَﻼ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُﻮا ا ْﻣ َﺮ َا َت ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن ۘ ِا ْذ ﻗَﺎﻟَ ْﺖ َر ِ ّب ا ْﺑ ِﻦ ِ ْﱄ ِﻋ ْﻨﺪَ كَ ﺑَﻴْﺘًﺎ ِﰲ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ َو َ ّﳒ ِ ْ

ۙ 11
اور ﷲ ٰ
تعالی نے ايمان والوں کے لئے فرعون کی بيوی کی مثال بيان فرمائی ) (١جبکہ اس نے
دعا کی اے ميرے رب! ميرے لئے اپنے پاس جنت ميں مکان بنا اور مجھے فرعوں سے اور
اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خالصی دے۔
١١۔ ١يعنی ان کی ترغيب ثبات قدمی ،استقامت فی الدين اور شدائد ميں صبر کے لئے۔ نيز يہ
بتالنے کے لئے کہ کفر کی صولت و شوکت ،ايمان والوں کا کچھ نہيں بگاڑ سکتی ،جيسے
فرعون کی بيوی ہے جو اپنے وقت کے سب سے بﮍے کافر کے تحت تھی۔ ليکن وه اپنی بيوی
کو ايمان سے نہيں روک سکا۔

َو َﻣ ْﺮ َ َﱘ اﺑْﻨ َ َﺖ ِ ْﲻ ٰﺮ َن اﻟ َّ ِ ْ ٓﱵ َا ْﺣ َﺼﻨ َ ْﺖ ﻓَ ْﺮ َهجَﺎ ﻓَﻨَ َﻔ ْﺨﻨَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ُّر ْو ِﺣﻨَﺎ َو َﺻﺪَّ ﻗَ ْﺖ ﺑ َ ِِﳫ ٰﻤ ِﺖ َر ِ ّﲠَﺎ َو ُﻛ ُﺘ ِﺒ ٖﻪ َو َﰷﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟْ ٰﻘ ِﻨ ِﺘ ْ َﲔ ۧ 12
اور )مثال بيان فرمائی( مريم بنت عمران کی ) (١جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم
نے اپنی طرف سے اس ميں جان پھونک دی اور )مريم( اس نے اپنے رب کی باتوں ) (٢اور
اس کی کتابوں کی تصديق کی اور عبادت گزاروں ميں تھی۔ )(٣
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١٢۔ ١حضرت مريم عليہا السالم کے ذکر سے مقصود يہ بيان کرنا ہے کہ باوجود اس بات کے
کہ وه ايک بگﮍی ہوئی قوم کے درميان رہتی تھی ،ليکن ﷲ نے انہيں دنيا و آخرت ميں شرف و
کرامت سے سرفراز فرمايا اور تمام جہان کی عورتوں پر انہيں فضيلت عطا فرمائی۔
١٢۔ ٢کلمات رب سے مراد شرائع الہی ہيں ۔
١٢۔ ٣يعنی ايسے لوگوں ميں سے يا خاندان ميں سے تھيں جو فرماں بردار عبادت گزار اور
صالح واطاعت ميں ممتاز تھا حديث ميں ہے جنتی عورتوں ميں سب سے افضل حضرت
خديجہ ،حضرت فاطمہ ،حضرت مريم اور فرعون کی بيوی آسيہ ہيں رضی ﷲ عنھن ۔)مسند
احمد( ايک دوسری حديث ميں فرمايا مردوں ميں تو کامل بہت ہوئے ہيں مگر عورتوں ميں کامل
صرف فرعون کی بيوی آسيہ مريم بنت عمران اور خديجہ بنت خويلد رضی ﷲ عنھن ہيں اور
عائشہ رضی ﷲ عنہا کی فضليت عورتوں پر ايسے ہے جيسے ثريد کو تمام کھانوں پر فضليت
حاصل ہے۔ صحيح بخاری ۔

پاره 29

سورة الملک
)سورة الملک ۔ سوره نمبر  ٦٧۔ تعداد آيات (٣٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل اﻟ َّﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﺗ َٰﱪَكَ َّ ِاذل ْي ِﺑ َﻴ ِﺪ ِﻩ اﻟْ ُﻤ ْ ُ
كل ۡ َوﻫ َُﻮ ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ
ﳾ ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ُ ۨﺮ ۙ Ǻ

ﰻ َْ
بہت بابرکت ہے وه ﷲ جس کے ہاتھ ميں بادشاہی ہے ) (١اور ہرچيز پر قدرت رکھنے واال ہے۔
١۔ ١اسی کے ہاتھ ميں بادشاہی ہے يعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے ،وه
کائنات ميں جس طرح کا تصرف کرے ،کوئی اسے روک نہيں سکتا ،وه شاه کو گدا اور گدا کو
شاه بنا دے ،امير کو غريب اور غريب کو امير کردے۔ کوئی اس کی حکمت و مشيت ميں دخل
نہيں دے سکتا۔

َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َواﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ِﻟ َﻴ ْﺒﻠُ َﻮ ُ ْﰼ َاﻳُّ ُ ْﲂ َا ْﺣ َﺴ ُﻦ َ َﲻ ًﻼ َۭوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻌ ِﺰْﻳ ُﺰ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر ۙ Ą
جس نے موت اور حيات کو اس لئے پيدا کيا کہ تمہيں آزمائے کہ تم ميں اچھے کام کون کرتا
ہے ،اور وه غالب اور بخشنے واال ہے۔
روح ايک ايسی غير مرئی چيز ہے جس بدن سے اس کا تعلق واتصال ہو جائے وه زنده کہالتا
ہے اور جس بدن سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے وه موت سے ہم کنار ہو جاتا ہے اس نے يہ
عارضی زندگی کا سلسلہ ،جس کے بعد موت ہے اس ليے قائم کيا ہے تاکہ وه آزمائے کہ اس
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زندگی کا صحيح استعمال کون کرتا ہے؟جو اسے ايماء و اطاعت کے ليے استعمال کرے گا اس
کے ليے بہترين جزاء ہے اور دوسروں کے ليے عذاب۔
ﴫ ۙ ﻫ َْﻞ ﺗَ ٰﺮى ِﻣ ْﻦ ﻓُ ُﻄ ْﻮ ٍر Ǽ
َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ َﺳـ ْﺒ َﻊ َ ٰﲰ ٰﻮ ٍت ِﻃ َﺒﺎﻗًﺎ ۭ َﻣﺎ ﺗَ ٰﺮى ِ ْﰲ َﺧﻠْ ِﻖ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ﺗَ ٰﻔ ُﻮ ٍت ۭ ﻓَ ْﺎرﺟِ ﻊ ِ اﻟْ َﺒ َ َ
جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے۔ )تو اسے ديکھنے والے( ﷲ رحمٰ ن کی پيدائش ميں کوئی
بےضابطگی نہ ديکھے گا ) (١دوباره )نظريں ڈال کر( ديکھ لے کيا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا
ہے )(٢۔
٣۔ ١يعنی کوئی نقص ،کوئی کجی اور کوئی خلل ،بلکہ بالکل سيدھے اور برابر ہيں جو اس بات
پر داللت کرتے ہيں کہ ان سب کا پيدا کرنے واال صرف ايک ہی ہے متعدد نہيں۔
٣۔ ٢بعض دفعہ دوباره ديکھنے سے کوئی نقص اور عيب نکل آتا ہے۔ ﷲ ٰ
تعالی دعوت دے رہا
ہے کہ بار بار ديکھو کہ کيا تمہيں کوئی شگاف تو نظر نہيں آتا۔
ﴫ ﺧَﺎ ِﺳـﺌًﺎ َّوﻫ َُﻮ َﺣ ِﺴ ْ ٌﲑ Ć
ﴫ َﻛ َّﺮﺗ ْ َِﲔ ﻳ َ ْﻨ َﻘ ِﻠ ْﺐ ِاﻟ َ ْﻴ َﻚ اﻟْ َﺒ َ ُ
ُ َّﰒ ْارﺟِ ﻊ ِ اﻟْ َﺒ َ َ
پھر دوہرا کر دو دو بار ديکھ لے تيری نگاه تيری طرف ذليل )و عاجز( ہو کر تھکی ہوئی لوٹ
آئے گی۔ )(١
٤۔ ١يہ مذيد تاکيد ہے کہ جس سے مقصد اپنی عظيم قدرت اور وحدانيت کو واضح تر کرنا ہے۔
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ Ĉ
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ِﺑ َﻤ َﺼﺎ ِﺑ ْﻴ َﺢ َو َﺟ َﻌﻠْﳯٰ َﺎ ُر ُﺟ ْﻮ ًﻣﺎ ِﻟّﻠﺸَّ ـ ٰﻴ ِﻄ ْ ِﲔ َو َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ َاب َّ
َوﻟَﻘَﺪْ َزﻳَّﻨَّﺎ َّ
بيشک ہم نے آسمان دنيا کو چراغوں )ستاروں( سے آراستہ کيا اور انہيں شيطان کے مارنے کا
ذريعہ ) (١بنا ديا اور شيطانوں کے لئے ہم نے )دوزخ جالنے واال( عذاب تيار کر ديا۔
٥۔ ١يہاں ستاروں کے دو مقصد بيان کئے گئے ہيں ايک آسمانوں کی زينت کيونکہ وه چراغوں
سے جلتے ہيں دوسرا کہ شيطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہيں تو يہ شراره بن
کر ان پر گرتے ہيں۔ تيسرا مقصد ان کا يہ ہے جسے دوسرے مقامات پر بيان فرمايا گيا ہے کہ
ان سے برو بحر ميں راستوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔
َو ِﻟ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﺑ َِﺮ ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻋَ َﺬ ُاب َ َهجﲌَّ َ ۭ َو ِﺑﺌْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ْ ُﲑ Č
اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وه کيا ہی بری جگہ
ہے۔

ﱓ ﺗَ ُﻔ ْﻮ ُر ۙ Ċ
ِا َذا ٓ ُاﻟْ ُﻘ ْﻮا ِﻓﳱْ َﺎ َ ِﲰ ُﻌ ْﻮا ﻟَﻬَﺎ ﺷَ ﻬِ ْﻴ ًﻘﺎ َّو ِ َ
جب اس ميں يہ ڈالے جائيں گے تو اس کی بﮍے زور سے کی آواز سنيں گے اور وه جوش مار
رہی ہوگی )(١۔
٧۔َ ١ش ِھيْق ،اس آواز کو کہتے ہيں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے ،يہ قبيح ترين آواز ہوتی ہے۔
جہنم بھی گدھے کی طرح چيخ اور چال رہی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار
رہی ہوگی۔
ﻆ ۭ ُﳇَّ َﻤﺎ ٓ ُاﻟْ ِﻘ َﻲ ِﻓﳱْ َﺎ ﻓَ ْﻮ ٌج َﺳ َﺎﻟَﻬُ ْﻢ ﺧ َ ﻧَﺰ َـﳤُ َﺎ ٓ َاﻟ َ ْﻢ َ ْاي ِﺗ ُ ْﲂ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ Ď
ﺗَ َﲀ ُد ﺗَ َﻤ َّ ُـﲒ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
قريب ہے کہ )ابھی( غصے کے مارے پھٹ جائے ) (١جب کبھی اس ميں کوئی گروه ڈاال جائے
گا اس سے جہنم کے دروغے پوچھيں گے کہ کيا تمہارے پاس ڈرانے واال کوئی نہيں آيا تھا )(٢
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٨۔١يا مارے غيظ وغضب کے اس کے حصے ايک دوسرے سے الگ ہو جائيں گے يہ جہنم
کافروں کو ديکھ کر غضب ناک ہوگی جس کا شعور ﷲ ٰ
تعالی اس کے اندر پيدا فرما دے گا ﷲ
ٰ
تعالی کے ليے جہنم کے اندر يہ ادراک وشعور پيدا کر دينا کوئی مشکل نہيں۔
٨۔ ٢جس کی وجہ سے تمہيں آج جہنم کے عذاب کا مزه چکھنا پﮍا ہے۔
ﳾ ٍء ښ ِا ْن َاﻧ ُ ْْﱲ ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ َﻛﺒ ْ ٍِﲑ Ḍ
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﺑ َ ٰﲇ ﻗَﺪْ َﺟﺎۗ َءانَ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ڏ ﻓَ َﻜ َّﺬﺑْﻨَﺎ َوﻗُﻠْﻨَﺎ َﻣﺎ ﻧَ َّﺰ َل ٰ ّ ُ
اهلل ِﻣ ْﻦ َ ْ
وه جواب ديں گے کہ بيشک آيا تھا ليکن ہم نے اسے جھٹاليا اور ہم نے کہا ﷲ ٰ
تعالی نے کچھ
بھی نازل نہيں فرمايا۔ تم بہت بﮍی گمراہی ميں ہو )(١
٩۔ ١يعنی ہم نے پيغمبروں کی تصديق کرنے کی بجائے انہيں جھٹاليا ،آسمانی کتابوں کا ہی
سرے سے انکار کر ديا ح ٰتی کہ ﷲ کے پيغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بﮍی گمراہی ميں مبتال ہو۔
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ  10
َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻮ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ َا ْو ﻧ َ ْﻌ ِﻘ ُﻞ َﻣﺎ ُﻛﻨَّﺎ ِ ْ ٓﰲ َا ْﲱ ِٰﺐ َّ
اور کہيں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے يا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخيوں ميں )شريک( نہ ہوتے
)(١۔
١٠۔ ١يعنی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصيحتوں کو آويزه گوش بنا ليتے،
اسی طرح ﷲ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام ليتے تو آج ہم دوزخ والوں
ميں شامل نہ ہوتے۔
ﻓَﺎ ْﻋ َ َﱰﻓُ ْﻮا ﺑ َِﺬ ْۢﻧﳢِ ِ ْﻢ ۚ ﻓَ ُﺴ ْﺤﻘًﺎ ِ ّ َﻻ ْ ٰ
اﻟﺴ ِﻌ ْ ِﲑ  11
ﲱ ِﺐ َّ
پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر ليا ) (١اب يہ دوزخی دفع ہوں )دور ہوں( )(٢۔
١١۔ ١جس کی بنا پر مستحق عذاب قرار پائے اور وه ہے کفر اور انبياء عليہم السالم کی تکذيب۔
١١۔ ٢يعنی اب ان کے لئے ﷲ اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َ ْﳜﺸَ ْﻮ َن َرﲠَّ ُ ْﻢ ِابﻟْﻐَ ْﻴ ِﺐ ﻟَﻬ ُْﻢ َّﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة َّو َا ْﺟ ٌﺮ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ  12
بيشک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہيں ان کے لئے بخشش ہے
اور بﮍا ثواب ہے۔ )(١
١٢۔١يہ اہل کفر وتکذيب کے مقابلے ميں اہل ايمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہيں قيامت
والے دن ﷲ کے ہاں مليں گی۔ بالغيب کا ايک مطلب يہ ہے کہ انہوں نے ﷲ کو ديکھا تو نہيں
ليکن پيغمبروں کی تصديق کرتے ہوئے وه ﷲ عذاب سے ڈرتے رہے دوسرا مطلب يہ بھی ہو
سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب يعنی خلوتوں ميں ﷲ سے ڈرتے رہے۔
اﻟﺼﺪُ ْو ِر 13
ﴎ ْوا ﻗَ ْﻮﻟَ ُ ْﲂ َا ِو ْاهج َُﺮ ْوا ِﺑ ٖﻪ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ِﻠ ْ ٌﲓ ﺑ َِﺬ ِات ُّ
َو َا ِ ُّ
تم اپنی باتوں کو چھپاؤ يا ظاہر کرو ) (١وه تو سينوں کی پوشيدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے
١٣۔ ١يہ پھر کافروں سے خطاب ہے۔ مطلب ہے کہ تم رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کے بارے
ميں چھپ کر باتيں کرو يا اعالن يہ سب ﷲ کے علم ميں ہے ،اس سے کوئی بات پوشيده نہيں۔ وه
تو سينوں کے رازوں اور دلوں کے بھيدوں تک سے واقف ہے تمہاری باتيں کس طرح اس سے
پوشيده ره سکتی ہيں۔

َا َﻻ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َﻣ ْﻦ َﺧﻠَ َﻖ ۭ َوﻫ َُﻮ اﻟﻠ َّ ِﻄ ْﻴ ُﻒ اﻟْ َﺨﺒ ْ ُِﲑ ۧ 14
کيا وہی نہ جانے جس نے پيدا کيا ) (١پھر وه باريک بين اور باخبر ہو۔
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١٤۔ ١يعنی سينوں اور دلوں اور ان ميں پيدا ہونے والے خياالت ،سب کا خالق ﷲ ٰ
تعالی ہی ہے،
تو کيا وه اپنی مخلوق سے بےعلم ره سکتا ہے۔
ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض َذﻟُ ْﻮ ًﻻ ﻓَﺎ ْﻣﺸُ ْﻮا ِ ْﰲ َﻣﻨَﺎ ِﻛﳢِ َﺎ َو ُ ُﳇ ْﻮا ِﻣ ْﻦ ّ ِر ْز ِﻗ ٖﻪ ۭ َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ اﻟﻨُّﺸُ ْﻮ ُر 15
وه ذات جس نے تمہارے لئے زمين کو پست و مطيع کر ديا تاکہ تم اس کی راہوں ميں چلتے
پھرتے رہو اور ﷲ کی روزياں کھاؤ )پيو( ) (١اسی کی طرف )تمہيں( جی کر اٹھ کھﮍے ہونا
ہے۔
١٥۔١لطيف کے معنی ہے باريک بين يعنی جس کا علم اتنا ہے کہ دلوں ميں پرورش پانے والی
باتوں کو بھی جانتا ہے۔ذلول کے معنی مطيع۔ يعنی زمين کو تمہارے ليے نرم اور آسان کر ديا
اس کو اسی طرح سخت نہيں بنايا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو۔ يعنی زمين
کی پيداوار سے کھاؤ پيو۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َا ْن َّ ْﳜ ِﺴ َﻒ ﺑ ُ ُِﲂ ْ َاﻻ ْر َض ﻓَ ِﺎ َذا ِ َﱔ ﺗَ ُﻤ ْﻮ ُر ۙ 16
َء َا ِﻣﻨْ ُ ْﱲ َّﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
کيا تم اس بات سے بےخوف ہوگئے ہو کہ آسمان واال تمہيں زمين ميں نہ دھنسا دے اور اچانک
زمين لرزنے لگے )(١
١٦۔ ١يہ کافروں کو ڈرايا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہيں زمين ميں دھنسا
ٰ
دے۔ يعنی وہی زمين جو تمہاری قرار گاه ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے ،ﷲ تعالی
اسی زمين کو ،جو نہايت پر سکون ہے ،حرکت ،جنبش ميں ال کر تمہاری ہالکت کا باعث بنا
سکتا ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َا ْن ﻳ ُّ ْﺮ ِﺳ َﻞ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َﺣ ِﺎﺻ ًﺒﺎ ۭ ﻓَ َﺴـ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻛ ْﻴ َﻒ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ِﺮ 17
َا ْم َا ِﻣﻨْ ُ ْﱲ َّﻣ ْﻦ ِﰲ َّ
يا کيا تم اس بات سے نڈر ہوگئے ہو کہ آسمانوں واال تم پر پتھر برسائے ) (١پھر تمہيں معلوم ہو
ہی جائے گا کہ ميرا ڈرانا کيسا تھا )(٢
١٧۔١جيسے اس نے قوم لوط اور اصحاب فيل پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو
ہالک کرديا۔
١٧۔ ٢ليکن اس وقت يہ علم ،بےفائده ہوگا۔
َوﻟَﻘَﺪْ َﻛ َّﺬ َب َّ ِاذلﻳْ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠﻬ ِْﻢ ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ َﰷ َن ﻧَ ِﻜ ْ ِﲑ 18
اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹاليا تھا تو ديکھو ان پر ميرا عذاب کيسا ہوا؟
َا َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوا ِا َﱃ َّ
اﻟﻄ ْ ِﲑ ﻓَ ْﻮﻗَﻬ ُْﻢ ٰ ۗﺻ ٰﻔّ ٍﺖ َّوﻳ َ ْﻘﺒِﻀْ َﻦ ڪ َﻣﺎ ﻳُ ْﻤ ِﺴ ُﻜـﻬ َُّﻦ ِا َّﻻ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﺑ ُ ِّ
ﳾ ٍء ﺑ َ ِﺼ ْ ٌﲑ 19
ِﲁ َ ْ
کيا يہ اپنے پر کھولے ہوئے اور )کبھی کبھی( سميٹے ہوئے )اڑنے والے( پرندوں کو نہيں
ديکھتے ) (١انہيں )ﷲ( ہی )ہوا فضا( ميں تھامے ہوئے ہے ) (٢بيشک ہرچيز اس کی نگاه ميں
ہے۔
١٩۔ ١پرنده جب ہوا ميں اڑتا ہے تو وه پر پھيالتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سميٹ
صف اور سميٹ لينا قَبْض ہے۔
ليتا ہے۔ يہ پھيالناَ ،
١٩۔ ٢يعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے واال کون ہے ،جو انہيں زمين پر گرنے
نہيں ديتا؟ يہ ﷲ رحمان ہی کی قدرت کا ايک نمونہ ہے۔

ﴫُ ْﰼ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ ۭ ِا ِن ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ِ ْﰲ ﻏُ ُﺮ ْو ٍر ۚ 20
َا َّﻣ ْﻦ ﻫ َٰﺬا َّ ِاذل ْي ﻫ َُﻮ ُﺟﻨْ ٌﺪ ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻳ َ ْﻨ ُ ُ
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سوائے ﷲ کے تمہارا وه کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے کافر تو سراسر دھو کے
ميں ہيں )(١
٢٠۔ ١جس ميں انہيں شيطان نے مبتال کر رکھا ہے۔
َا َّﻣ ْﻦ ﻫ َٰﺬا َّ ِاذل ْي ﻳَ ْﺮ ُز ُﻗ ُ ْﲂ ِا ْن َاﻣ َْﺴ َﻚ ِر ْزﻗَ ٗﻪ ۚ ﺑ َ ْﻞ ﻟ َّ ُّﺠ ْﻮا ِ ْﰲ ُﻋ ُﺘ ّ ٍﻮ َّوﻧ ُ ُﻔ ْﻮ ٍر 21
اگر ﷲ ٰ
تعالی اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہيں روزی دے گا ) (١بلکہ )کافر(
تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہيں۔
٢١۔ ١يعنی ﷲ بارش نہ برسائے ،يا زمين ہی کو پيداوار سے روک دے يا تيار شده فصلوں کو
تباه کر دے ،جيسا کہ بعض بعض دفعہ وه ايسا کرتا ہے ،جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا
سلسلہ موقوف ہو جائے ،اگر ﷲ ٰ
تعالی ايسا کر دے تو کيا کوئی اور ہے جو ﷲ کی مشيت کے
برعکس تمہيں روزی مہيا کر دے؟ يعنی وعظ ونصيحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہيں
پﮍتا بلکہ وه حق سے سرکشی اور اعراض ونفور ميں ہی بﮍھتے چلے جا رہے ہيں عبرت
پکﮍتے ہيں اور نہ ہی غور و فکر کرتے ہيں۔
ﴏا ٍط ُّﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻘ ْ ٍﲓ 22
ﴚ َﺳ ِﻮ ًّاي ﻋَ ٰﲇ ِ َ
ﴚ ُﻣ ِﻜﺒًّﺎ ﻋَ ٰﲇ َو ْ ِهج ٖ ٓﻪ َاﻫْﺪٰ ٓ ى َا َّﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ْ
َاﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻤ ِ ْ
اچھا وه شخص زياده ہدايت واال ہے جو اپنے سرکے بل اوندھا ہو کر چلے ) (١يا وه جو سيدھا
)پيروں کے بل( راه راست پر چال ہو۔ )(٢
٢٢۔١منہ کے بل اوندھے چلنے والے کو دائيں بائيں کچھ نظر نہيں آتا نہ وه ٹھوکروں سے
محفوظ ہوتا ہے کيا ايسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ يقينا نہيں اسی طرح دنيا
ميں ﷲ کی معصيتوں ميں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کاميابی سے محروم رہے گا۔ ) (٢جس ميں
کوئی کجی اور انحراف نہ ہوا اور اس کو آگے اور دائيں بائيں بھی نظر آرہا ہو ظاہر ہے يہ
شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا يعنی ﷲ کی اطاعت کا سيدھا راستہ اپنانے واال
آخرت ميں سرخرو رہے گا بعض کہتے ہيں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کيفيت کا بيان ہے
جو قيامت والے دن انکی ہوگی کافر منہ کے بل جہنم ميں جائے جائيں گے اور مومن سيدھے
قدموں سے چل کر جنت ميں جائيں گے۔
اﻟﺴ ْﻤ َﻊ َو ْ َاﻻﺑْ َﺼ َﺎر َو ْ َاﻻﻓْـﺪَ َة ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗ َ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ْو َن 23
ﻗُ ْﻞ ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْﺸَ ﺎَ ُ ْﰼ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ َّ
ِٕ
کہہ ديجئے کہ وہی ﷲ ہے جس نے تمہيں پيدا کيا ) (١اور تمہارے کان آنکھيں اور اور دل
بنائے ) (٢تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو )(٢۔
٣۔ ١يعنی پہلی مرتبہ پيدا کرنے واال ﷲ ہی ہے۔
٢٣۔٢يعنی کان آنکھيں اور دل بنائيں جن سے تم سن سکو اور ﷲ کی مخلوق ميں غوروفکر
کرکے ﷲ کی معرفت حاصل کر سکو تين قوتوں کا ذکر فرمايا ہے جن سے انسان مسموعات،
مبصرات اور معقوالت کا ادراک کرسکتا ہے يہ ايک طرح سے اتمام حجت بھی ہے اور ﷲ کی
ان نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی اسی ليے آگے فرمايا تم بہت ہی کم شکرگزاری
کرتے ہو۔
٢٣۔ ٢يعنی ُش ْکرًا قَلِي ًْال يا َز ْمنً قَلِ ً
يال يا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم وجود
ہے۔
ﴩ ْو َن 24
ﻗُ ْﻞ ﻫ َُﻮ َّ ِاذل ْي َذ َراَ ُ ْﰼ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ُ ْﲢ َ ُ
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کہہ ديجئے! کہ وہی ہے جس نے تمہيں زمين ميں پھيال ديا اور اس کی طرف تم اکٹھے کئے
جاؤ گے۔ )(١
يعنی انسانوں کو پيدا کرکے زمين ميں پھيالنے واال بھی وہی ہے اور قيامت والے دن سب جمع
بھی اس کے پاس ہوں گے کسی اور کے پاس نہيں۔
َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َﻣ ٰﱴ ﻫ َٰﺬا اﻟْ َﻮ ْﻋﺪُ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 25
)کافر( پوچھتے ہيں کہ وه وعده کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو )تو بتاؤ(؟ )(١
٢٥۔ ١يہ کافر بطور مذاق قيامت کو دور دراز کی باتيں سمجھتے ہوئے کہتے ہيں۔
ُﻗ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ اﻟْ ِﻌ ْ ُﲅ ِﻋ ْﻨﺪَ ٰ ّ ِ
اهلل ۠ َوِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاانَ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ 26
آپ کہہ ديجئے کہ اس کا علم تو ﷲ ہی کو ہے ميں تو صرف کھلے طور پر آگاه کر دينے واال
ہوں )(١
٢٦۔ ١يعنی ميرا کام تو صرف انجام سے ڈرانا ہے جو ميری تکذيب کی وجہ تمہارا ہوگا،
دوسرے لفظوں ميرا کام انزاز ہے ،غيب کی خبريں بتانا نہيں۔ اال يہ کہ جس کی بابت خود ﷲ
مجھے بتال دے۔
ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َا ْو ُﻩ ُزﻟْ َﻔ ًﺔ ِﺳ ْﻴۗـــــَٔ ْﺖ ُو ُﺟ ْﻮ ُﻩ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا َو ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻫ َٰﺬا َّ ِاذل ْي ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗَﺪَّ ﻋ ُْﻮ َن 27
جب يہ لوگ اس وعدے کو قريب تر پا ليں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگﮍ جائيں گے
) (١اور کہہ ديا جائے گا کہ يہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔
٢٧۔ ١يعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائياں اڑ رہی ہونگی۔ جس کو
دوسرے مقام پر چہروں کے سياه ہونے سے تعبير کيا گيا ہے۔ يعنی يہ عذاب جو تم ديکھ رہے
ہو وہی ہے جسے تم دنيا ميں جلد طلب کرتے تھے۔
اهلل َو َﻣ ْﻦ َّﻣ ِﻌ َﻲ َا ْو َر ِ َﲪﻨَﺎ ۙ ﻓَ َﻤ ْﻦ ُّﳚ ْ ُِﲑ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ 28
ُﻗ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َاﻫْﻠَ َﻜ ِ َﲏ ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے! اچھا اگر مجھے اور ميرے ساتھيوں کو ﷲ ٰ
تعالی ہالک کر دے يا ہم پر رحم
کرے )بہر صورت يہ تو بتاؤ( کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ )(١
٢٨۔١مطلب يہ ہے کہ کافروں کو تو ﷲ کے عذاب سے بچانے واال کوئی نہيں ہے چاہے ﷲ
ٰ
تعالی اپنے رسول اور اس پر ايمان النے والوں کو موت يا قتل کے ذريعے ہال کر دے يا انہيں
مہلت دے دے يا يہ مطلب ہے کہ ہم باوجود ايمان کے خوف اور رجا کے درميان پس تمہيں
تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا۔
ﻗُ ْﻞ ﻫ َُﻮ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ ٰا َﻣﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ َوﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗ ََﻮ َّ ْﳇﻨَﺎ ۚ ﻓَ َﺴـ َﺘ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻣ ْﻦ ﻫ َُﻮ ِ ْﰲ ﺿَ ٰﻠﻞٍ ُّﻣﺒ ْ ٍِﲔ 29
آپ کہہ ديجئے کہ وہی رحمٰ ن ہے۔ ہم تو اس پر ايمان الچکے ) (١اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے
) (٢تمہيں عنقريب معلوم ہو جائے گا کہ صريح گمراہی ميں کون ہے۔
٢٩۔ ١يعنی وحدانيت پر ،اسی لئے اس کے ساتھ شريک نہيں ٹھہراتے۔
٢٩۔ ٢کسی اور پر نہيں۔ ہم اپنے تمام معامالت اسی کے سپرد کرتے ہيں ،کسی اور کے نہيں
جيسے مشرک کرتے ہيں۔ يعنی تم ہو يا ہم اس ميں کافروں کے ليے سخت وعيد ہے۔
ﻗُ ْﻞ َا َر َءﻳْ ُ ْﱲ ِا ْن َا ْﺻ َﺒ َﺢ َﻣﺎۗؤ ُ ُْﰼ ﻏَ ْﻮ ًرا ﻓَ َﻤ ْﻦ َّ ْاي ِﺗ ْﻴ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤﺎۗ ٍء َّﻣ ِﻌ ْ ٍﲔ ۧ 30

آپ کہہ ديجئے! کہ اچھا يہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے )پينے کا( پانی زمين ميں اتر جائے تو کون
ہے جو تمہارے لئے نتھرا ہوا پانی الئے؟ )(١۔
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٣٠۔َ ١غوْ رً ا کے معنی ہيں خشک ہو جانا يا اتنی گہرائی ميں چال جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا
ناممکن ہو۔ يعنی اگر ﷲ ٰ
تعالی پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے يا اتنی
گہرائی ميں کر دے کہ ساری مشينيں پانی نکالنے ميں ناکام ہو جائيں تو بتالؤ! پھر کون ہے جو
تمہيں جاری ،صاف اور نتھرا ہوا پانی مہيا کر دے؟ يعنی کوئی نہيں ہے کہ تمہيں پانی سے
محروم نہيں فرماتا۔

سورة القلم
)سورة القلم ۔ سوره نمبر  ٦٨۔ تعداد آيات (٥٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ

شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ۗن َواﻟْ َﻘ َ ِﲅ َو َﻣﺎ ﻳ َْﺴ ُﻄ ُﺮ ْو َن ۙ Ǻ

ن ،قسم ہے قلم کی اور ) (١اس کی جو کچھ وه )فرشتے( لکھتے ہيں۔
١۔ ٢قلم کی قسم کھائی ،جس کی اس لحاظ سے ايک اہميت ہے کہ اس کے ذريعے سے کھول کر
بيان لکھا جاتا ہے بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد وه خاص قلم ہے جسے ﷲ نے سب سے
پہلے پيدا فرمايا اور اسکو تقدير لکھنے کا حکم ديا۔ چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری
چيزيں لکھ ديں )سنن ترمذی(
َﻣﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ َرﺑ ّ َِﻚ ِﺑ َﻤ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٍن ۚ Ą

تو اپنے رب کے فضل سے ديوانہ نہيں ہے )(١
٢۔ ١يہ جواب قسم ہے ،جس ميں کفار کے قول کا رد ہے ،وه آپ کو مجنون )ديوانہ( کہتے تھے۔
َوا َِّن َ َكل َ َﻻ ْﺟ ًﺮا ﻏَ ْ َﲑ َﻣ ْﻤ ُﻨ ْﻮ ٍن ۚ Ǽ

اور بيشک تيرے لئے بے انتہاء اجر ہے )(١۔
٣۔ ١فريضہ نبوت کی ادائيگی ميں جتنی زياده تکليفيں برداشت کيں اور دشمنوں کی باتيں سنی
ہيں اس پر ﷲ ت ٰ
عالی کی طرف سے نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔
َوِاﻧ ََّﻚ ﻟَ َﻌ ٰﲆ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ Ć
اور بيشک تو بہت بﮍے )عمده( اخالق پر ہے۔ )(١
٤۔١خلق عظيم سے مراد اسالم ،دين يا قرآن ہے مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم ﷲ
نے تجھے قرآن ميں يا دين ميں ديا ہے۔
ﴫ ْو َن ۙ Ĉ

ﻓَ َﺴﺘُ ْﺒ ِ ُ
ﴫ َوﻳُ ْﺒ ِ ُ
پس اب تو بھی ديکھ لے گا اور يہ بھی ديکھ ليں گے۔
۵۔١يعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائيں گے اور يہ قيامت کے دن ہوگا
بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق فرمايا ہے۔
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ِ َابﯨ ّﻴ ُ ُِﲂ اﻟْ َﻤ ْﻔ ُﺘ ْﻮ ُن Č
کہ تم ميں سے کون فتنہ ميں پﮍا ہوا ہے۔
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻫ َُﻮ َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤ ْﻦ ﺿَ َّﻞ َﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ْﻴ ِ ٖهل ۠ َوﻫ َُﻮ َاﻋْ َ ُﲅ ِابﻟْ ُﻤﻬْ َﺘ ِﺪ ْﻳ َﻦ Ċ
بيشک تيرا رب اپنی راه سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے ،اور وه راه يافتہ لوگوں کو بھی
بخوبی جانتا ہے۔
ﻓَ َﻼ ﺗ ُِﻄﻊ ِ اﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ Ď
پس تو جھٹالنے والوں کو نہ مان )(١
٨۔ ١اطاعت سے مراد يہاں وه مدارات ہے جس کا اظہار انسان نے اپنے ضمير کے خالف کرتا
ہے۔ يعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت کی ضرورت نہيں۔
َود ُّْوا ﻟ َ ْﻮ ﺗُﺪْ ِﻫ ُﻦ ﻓَ ُﻴﺪْ ِﻫ ُﻨ ْﻮ َن Ḍ
وه چاہتے ہيں کہ تو ذرا ڈھيال ہو تو يہ بھی ڈھيلے پﮍ جائيں )(١
٩۔ ١وه چاہتے ہيں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے ميں نرم رويہ اختيار کرے تو وه بھی تيرے
بارے ميں نرم رويہ اختيار کريں باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے ميں ڈھيلے ہو
جائيں گے۔ اس لئے حق ميں خوشامد ،حکمت ،تبليغ اور کار نبوت کے لئے سخت نقصان ده ہے۔
َو َﻻ ﺗ ُِﻄ ْﻊ ُ َّ

ﰻ َﺣ َّﻼ ٍف َّﻣﻬ ْ ٍِﲔ ۙ 10
اور تو کسی ايسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زياده قسميں کھانے واال۔

َﳘَّ ٍﺎز َّﻣﺸَّ ﺎۗ ٍء ِﺑﻨَ ِﻤ ْ ٍﲓ ۙ 11
وقار ،کمينہ ،عيب گو ،چغل خور۔

َّﻣﻨَّﺎعٍ ِﻟّﻠْﺨ ْ َِﲑ ُﻣ ْﻌ َﺘ ٍﺪ َا ِﺛ ْ ٍﲓ ۙ 12
بھالئی سے روکنے واال حد سے بﮍھ جانے واال گنہگار۔

ُﻋ ُﺘ ٍّﻞ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل َ ِﻧز ْ ٍﲓ ۙ 13
گردن کش پھر ساتھ ہی بےنسب ہو )(١
١٣۔ ١يہ ان کافروں کی اخالقی پستيوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پيغمبر کو خوش آمد کرنے
سے روکا جا رہا ہے۔

َا ْن َﰷ َن َذا َﻣﺎلٍ َّوﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ ۭ 14
اس کی سرکشی صرف اس لئے ہے کہ وه مال واال اور بيٹوں واال ہے )(١
١٤۔ ١يعنی مذکوره اخالقی قباحتوں کا ارتکاب اس لئے کرتا ہے کہ ﷲ نے اسے مال اور اوالد
کی نعمتوں سے نوازا ہے يعنی وه شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے ،يعنی جس شخص کے
اندر يہ خرابياں ہوں ،اس کی بات صرف اس لئے مان لی جائے کہ وه مال اور اوالد رکھتا ہے۔
ِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳٰﺘُﻨَﺎ ﻗَﺎ َل َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 15
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جب اس کے سامنے ہماری آيتيں پﮍھی جاتی ہيں تو کہہ ديتا ہے يہ تو اگلوں کے قصے ہيں۔
َﺳﻨ َ ِﺴ ُﻤ ٗﻪ ﻋَ َﲇ اﻟْﺨ ُْﺮ ُﻃ ْﻮ ِم 16
ہم بھی اس کی سونڈ)ناک( پر داغ ديں گے )(١
ً
١٦۔ ١بعض کے نزديک اس کا تعلق دنيا سے ہے ،مثال کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر ميں ان کفروں
کے ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنايا گيا۔ اور بعض کہتے ہيں کہ يہ قيامت والے دن جہنميوں کی
عالمت ہوگی کہ ان کے ناکوں کو داغ ديا جائے گا يا اس کا مطلب چہروں کی سياہی ہے۔ جيسا
کہ کافروں کے چہرے اس دن سياه ہونگے۔ بعض کہتے ہيں کہ کافروں کا يہ حشر دنيا اور
آخرت دونوں جگہ ممکن ہے۔
ِاانَّ ﺑَﻠَ ْﻮﳖٰ ُ ْﻢ َ َامك ﺑَﻠَ ْﻮانَ ٓ َا ْ ٰ

ﴫ ُﻣﳯَّ َﺎ ُﻣ ْﺼ ِﺒ ِﺤ ْ َﲔ ۙ 17
ﲱ َﺐ اﻟْ َﺠﻨَّ ِﺔ ۚ ِا ْذ َا ْﻗ َﺴ ُﻤ ْﻮا ﻟ َ َﻴ ْ ِ
بيشک ہم نے انہيں اسی طرح آزما ليا ) (١جس طرح ہم نے باغ والوں کو ) (٢آزمايا تھا جبکہ
انہوں نے قسميں کھائيں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار ليں گے۔
١٧۔ ١مراد اہل مکہ ہيں يعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وه ﷲ کا شکر کريں نہ کہ
کفر وتکبر ليکن انہوں نے کفر و استکبار کيا تو ہم نے انہيں بھوک اور قحط کی آزمائش ميں ڈال
ديا جس ميں وه نبی کی بددعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتال رہے۔
١٧۔ ٢باغ والوں کا قصہ عربوں ميں مشہور تھا۔ يہ باغ )يمن( سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا
اس کا مالک اس کی پيداوار غربا و مساکين پر بھی خرچ کرتا تھا ،ليکن اس کے مرنے کے بعد
جب اس کی اوالد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے
ہوتے ہيں ،ہم اس کی آمدنی ميں سے مساکين اور سائلين کو کس طرح ديں؟ چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے
اس باغ کو تباه کر ديا ،کہتے ہيں يہ واقعہ حضرت عيسیٰ عليہ السالم کے آسمان پر اٹھائے
جانے کے تھوڑے عرصے بعد پيش آيا )فتح القدير( يہ ساری تفصيل تفسيری روايات کی ہے۔
َو َﻻ ﻳ َ ْﺴـ َﺘﺜْﻨُ ْﻮ َن 18
اور انشاء ﷲ نہ کہا۔
يعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار ليں گے اور پيداوار کاٹ ليں گے۔
ﻓَ َﻄ َﺎف ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﻃﺎۗﯨ ٌﻒ ِ ّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ َو ُ ْﱒ انَ ۗﯨ ُﻤ ْﻮ َن 19
ِٕ
ِٕ
پس اس پر تيرے رب کی جانب سے ايک بال چاروں طرف گھوم گئی اور يہ سو رہے تھے )(١
١٩۔ ١بعض کہتے ہيں ،راتوں رات اسے آگ لگ گئی ،بعض کہتے ہيں ،جبرائيل عليہ السالم نے
آکر اسے تہس نہس کر ديا۔

ﻟﴫ ْ ِﱘ ۙ 20
ﻓَ َﺎ ْﺻ َﺒ َﺤ ْﺖ َﰷ َّ ِ
پس وه باغ ايسا ہوگيا جيسے کٹی ہوئی کھيتی )(١
٢٠۔ ١يعنی جس طرح کھيتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے ،اس طرح سارا باغ اجﮍ گيا،
بعض نے ترجمہ يہ کيا ہے ،سياه رات کی طرح ہوگيا ،يعنی جل کر۔

ﻓَﺘَﻨَﺎد َْوا ُﻣ ْﺼ ِﺒ ِﺤ ْ َﲔ ۙ 21
اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ايک دوسرے کو آوازيں ديں۔
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ﴏ ِﻣ ْ َﲔ 22
َا ِن ا ْﻏﺪُ ْوا ﻋَ ٰﲇ َﺣ ْﺮِﺛ ُ ْﲂ ِا ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ٰ ِ
اگر تمہيں پھل اتارنے ہيں تو اپنی کھيتی پر سويرے ہی سويرے چل پﮍو۔

ﻓَﺎﻧ َْﻄﻠَ ُﻘ ْﻮا َو ُ ْﱒ ﻳ َ َﺘﺨَﺎﻓَ ُﺘ ْﻮ َن ۙ 23
پھر جب يہ چپکے چپکے يہ باتيں کرتے ہوئے چلے )(١
٢٣۔ ١يعنی باغ کی طرف جانے کے لئے ايک تو صبح صبح نکلے دوسرے آہستہ آہستہ باتيں
کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو۔
َا ْن َّﻻ ﻳَﺪْ ُﺧﻠَﳯَّ َﺎ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﺴ ِﻜ ْ ٌﲔ 24ۙ
کہ آج کے دن کوئی مسکين تمہارے پاس نہ آنے پائے )(١
٢٤۔ ١يعنی وه ايک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ ميں آکر ہم سے کچھ نہ مانگے جس
طرح ہمارے باپ کے زمانے ميں آيا کرتے تھے اور وه اپنا حصہ لے جاتے تھے۔
َّوﻏَﺪَ ْوا ﻋَ ٰﲇ َﺣ ْﺮ ٍد ٰﻗ ِﺪ ِرْﻳ َﻦ 25
اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے )سمجھ رہے تھے( کہ ہم قابو پا گئے )(١
٢٥۔ ١يعنی اپنے معاملے کا انہوں نے اندازه کر ليا ،يا اپنے ارادے سے انہوں نے باغ پر قدرت
حاصل کر لی ،يا مطلب ہے مساکين پر انہوں نے قابو پا ليا۔

ﻓَﻠَ َّﻤﺎ َر َا ْوﻫَﺎ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ ﻟَﻀَ ﺎۗﻟ ُّ ْﻮ َن ۙ 26
جب انہوں نے باغ ديکھا ) (١تو کہنے لگے يقينا ً ہم راستہ بھول گئے ہيں۔ )(١
٢٦۔ ١يعنی باغ والی جگہ کو راکھ کا ڈھير يا اسے تباه برباد ديکھا۔ ) (١يعنی پہلے پہل تو ايک
دوسرے کو کہا۔
ﺑ َ ْﻞ َ ْﳓ ُﻦ َﻣ ْﺤ ُﺮ ْو ُﻣ ْﻮ َن 27
نہيں نہيں ہماری قسمت پھوٹ گئی )(١
٢٧۔ ١پھر جب غور کيا تو جان گئے کہ يہ آفت زده اور تباه شده باغ ہمارا ہی ہے جسے ﷲ نے
ہمارے طرز عمل کی پاداش ميں ايسا کر ديا اور واقعی يہ ہماری بد نصيبی ہے۔
ﻗَﺎ َل َا ْو َﺳ ُﻄﻬ ُْﻢ َاﻟ َ ْﻢ َاﻗُ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ ﻟ َ ْﻮ َﻻ ﺗُـ َﺴـ ِ ّﺒ ُﺤ ْﻮ َن 28
ان سب ميں جو بہتر تھا اس نے کہا ميں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم ﷲ کی پاکيزگی کيوں نہيں بيان
کرتے )(١
٢٨۔ ١بعض نے تسبيح سے مراد انشاءﷲ کہنا مراد ليا ہے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ُﺳـ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َرِﺑ ّﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻇ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ 29
تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے بيشک ہم ہی ظالم تھے۔ )(١
٢٩۔١يعنی اب انہيں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خالف قدم اٹھا کر غلطی
کا ارتکاب کيا ہے جس کی سزا ﷲ نے ہميں دی ہے اس سے يہ بھی معلوم ہوا کہ معصيت کا
عزم اور اس کے ليے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصيت کی طرح جرم ہے جس پر مؤاخذه
ہوسکتا ہے صرف وه اراده معاف ہے جو وسوسے کی حد تک ہو۔
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ﻓَ َﺎ ْﻗ َﺒ َﻞ ﺑ َ ْﻌﻀُ ﻬ ُْﻢ ﻋَ ٰﲇ ﺑ َ ْﻌ ٍﺾ ﻳ َّ َﺘ َﻼ َو ُﻣ ْﻮ َن 30
پھر ايک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس ميں مالمت کرنے لگے۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻳٰ َﻮﻳْﻠَﻨَﺎ ٓ ِاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ٰﻃ ِﻐ ْ َﲔ 31
کہنے لگے ہائے افسوس! يقينا ً ہم سرکش تھے۔
َﻋ ٰﴗ َرﺑُّﻨَﺎ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ْﺒ ِﺪﻟَﻨَﺎ ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﳯْ َﺎ ٓ ِاانَّ ٓ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ ٰر ِﻏ ُﺒ ْﻮ َن 32
کيا عجب ہے کہ ہمارا رب ہميں اس سے بہتر بدلہ دے ہم تو اب ) (١اپنے رب سے ہی آرزو
رکھتے ہيں
٣٢۔ ١کہتے ہيں کہ انہوں نے آپس ميں عہد کيا کہ اب اگر ﷲ نے ہميں مال ديا تو اپنے باپ کی
طرح اس ميں سے غربا اور مساکين کا حق ادا کريں گے۔ اسلئے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب
سے اميديں بھی وابستہ کيں۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل اﻟْ َﻌ َﺬ ُاب ۭ َوﻟ َ َﻌ َﺬ ُاب ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة اَ ْﻛ َ ُﱪ ۘ ﻟَ ْﻮ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۧ 33

يوں ہی آفت آتی ہے ) (١اور آخرت کی آفت بہت ہی بﮍی ہے کاش انہيں سمجھ ہوتی )(١
يعنی ﷲ کے حکم کی مخالفت اور ﷲ کے ديے مال ميں بخل کرنے والوں کو ہم دنيا ميں اسی
طرح عذاب ديتے ہيں۔
٣٣۔ ١ليکن افسوس وه اس حقيقت کو نہيں سمجھتے ،اس لئے پروا نہيں کرتے۔
ِا َّن ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َﺟ ٰﻨ ّ ِﺖ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ 34
پرہيزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتيں ہيں۔

َاﻓَﻨَ ْﺠ َﻌ ُﻞ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َﰷﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ ۭ 35
کيا ہم مسلمانوں کو مثل گناه گاروں کے کر ديں گے )(١
٣٥۔ ١مشرکين مکہ کہتے تھے کہ اگر قيامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہی
ہونگے ،جيسے دنيا ميں ہم مسلمانوں سے زياده آسوده حال ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی نے ان کے جواب ميں
فرمايا ،يہ کس طرح ممکن ہے ہم مسلمانوں کو يعنی اپنے فرماں برداروں کو مجرموں يعنی
نافرمانوں کی طرح کر ديں گے مطلب يہ ہے کہ يہ کبھی نہيں ہوسکتا کہ ﷲ ٰ
تعالی عدل
وانصاف کے خالف دونوں کو يکساں کردے۔

َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ۪ َﻛ ْﻴ َﻒ َ ْﲢ ُﳬُ ْﻮ َن ۚ 36
تمہيں کيا ہوگيا ،کيسے فيصلے کر رہے ہو؟

َا ْم ﻟَ ُ ْﲂ ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﺗَﺪْ ُر ُﺳ ْﻮ َن ۙ 37
کيا تمہارے پاس کوئی کتاب ) (١ہے جس ميں تم پﮍھتے ہو؟
ٰ
٣٧۔ ١جس ميں يہ بات لکھی ہوئی ہے جس کا تم
دعوی کر رہے ہو ،کہ وہاں بھی تمہارے لئے
وه کچھ ہو جسے تم پسند کرتے ہو۔
ِا َّن ﻟَ ُ ْﲂ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟ َ َﻤﺎ َﲣ َّ َُﲑ ْو َن 38ۚ
کہ اس ميں تمہاری من مانی باتيں ہوں۔
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٣٩۔ ١يا ہم نے تم سے پکا عہد کر رکھا ہے ،جو قيامت تک باقی رہنے واال ہے کہ تمہارے لئے
وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنی بابت فيصلہ کرو گے۔

َا ْم ﻟَ ُ ْﲂ َاﻳْ َﻤ ٌﺎن ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َاب ِﻟ َﻐ ٌﺔ ِا ٰﱄ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۙ ِا َّن ﻟَ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻤﺎ َ ْﲢ ُ ُﳬ ْﻮ َن ۚ 39
يا تم نے ہم سے قسميں لی ہيں؟ جو قيامت تک باقی رہيں کہ تمہارے لئے وه سب ہے جو تم اپنی
طرف سے مقرر کر لو )(١۔
َﺳﻠْﻬ ُْﻢ َاﳞُّ ُ ْﻢ ﺑ ِٰﺬ ِ َكل َز ِﻋ ْ ٌﲓ 40ڔ
ان سے پوچھو تو کہ ان ميں سے کون اس بات کا ذمہ دار )اور دعويدار( ہے )(١
ٰ
٤٠۔ ١کہ کيا وه قيامت والے دن ان کے لئے وہی کچھ فيصلہ کروائے گا ،جو ﷲ تعالی مسلمانوں
کے لئے فرمائے گا۔
ِﴩ َﰷ ۗ ِ ْﻢ ِا ْن َﰷﻧ ُْﻮا ٰﺻ ِﺪ ِﻗ ْ َﲔ 41
َا ْم ﻟَﻬ ُْﻢ ُ َ
ﴍ َﰷ ۗ ُء ڔ ﻓَﻠْ َﻴ ْﺎﺗ ُْﻮا ﺑ ُ َ
ِٕ
کيا ان کے کوئی شريک ہيں؟ تو چاہيے کہ اپنے اپنے شريکوں کو لے آئيں اگر يہ سچے ہيں۔
)(١
٤١۔١يا جن کو انہوں نے شريک ٹھہرا رکھا ہے وه ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا ديں
گے؟ اگر ان کے شريک ايسے ہيں تو ان کو سامنے الئيں تاکہ ان کی صداقت واضح ہو۔

اﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد ﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻌ ْﻮ َن ۙ 42
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳُ ْﻜﺸَ ُﻒ ﻋ َْﻦ َﺳ ٍﺎق َّوﻳُﺪْ ﻋ َْﻮ َن ِا َﱃ ُّ
جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لئے بالئے جائيں گے تو )سجده( نہ کر
سکيں گے )(١
٤٢۔١بعض نے کشف ساق سے مراد قيامت کی ہولناکياں لی ہيں ليکن ايک صحيح حديث اس کی
تفسير اس طرح بيان ہوئی ہے کہ قيامت والے دن ﷲ ٰ
تعالی اپنی پنڈلی کھولے گا )جس طرح اس
کی شان کے الئق ہے( تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجده ريز ہو جائيں گے
البتہ وه لوگ باقی ره جائيں گے جو دکھالوے اور شہرت کے لئے سجده کرتے تھے وه سجده
کرنا چاہيں گے ليکن ان کی ريﮍھ کی ہڈی کے منکے ،تختے کی طرح ايک ہڈی بن جائيں گے
جس کی وجہ سے ان کے لئے جھکنا ناممکن ہو جائے گا )صحيح بخاری( ﷲ ٰ
تعالی کی پنڈلی
کس طرح کی ہوگی؟ اسے وه کس طرح کھولے گا؟ اس کيفيت ہم نہ جان سکتے ہيں نہ بيان کر
سکتے ہيں۔ اس لئے جس طرح ہم بال کيف و بالشبہ اس کی آنکھوں ،کان ،ہاتھ وغيره پر ايمان
رکھتے ہيں ،اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حديث ميں ہے ،اس پر بالکيف ايمان رکھنا
ضروری ہے۔ يہی سلف اور محدثين کا مسلک ہے۔
اﻟﺴ ُﺠ ْﻮ ِد َو ُ ْﱒ ٰﺳ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن 43
ﺧ َِﺎﺷ َﻌ ًﺔ َاﺑْ َﺼ ُﺎر ُ ْﱒ ﺗَ ْﺮ َﻫ ُﻘﻬ ُْﻢ ِذ َّ ٌةل ۭ َوﻗَﺪْ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُﺪْ َﻋ ْﻮ َن ِا َﱃ ُّ
نگاہيں نيچی ہوں گی ان پر ذلت و خواری چھا رہی ) (١ہوگی حاالنکہ يہ سجدے کے لئے )اس
وقت بھی( بالئے جاتے تھے جبکہ صحيح سالمت تھے )(٢
٤٣۔١يعنی دنيا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا دنيا ميں تکبر وعناد کی وجہ سے ان کی گردنيں
اکﮍی ہوتی تھيں۔
٤٣۔ ٢يعنی صحت مند اور توانا تھے ،ﷲ کی عبادت ميں کوئی چيز ان کے لئے مانع نہيں تھی۔
ليکن دنيا ميں ﷲ کی عبادت سے يہ دور رہے۔
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ﻓَ َﺬ ْر ِ ْﱐ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ َﻜ ِّﺬ ُب ﲠِ ٰ َﺬا اﻟْ َﺤ ِﺪﻳْ ِﺚ ۭ َﺳﻨ َ ْﺴـ َﺘﺪْ ِر ُهج ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُﺚ َﻻ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ 44
پس مجھے اور اس کالم کو جھٹالنے والے کو چھوڑ دے ہم انہيں اس طرح آہستہ آہستہ کھينچيں
گے کہ انہيں معلوم بھی نہ ہوگا )(١
٤٤۔١يعنی ميں ہی ان سے نمٹ لوں گا تو ان کی فکر نہ کر يہ ڈھيل دينے کا ذکر ہے۔ قرآن ميں
کئی جگہ بيان کيا گيا ہے اور حديث ميں بھی وضاحت کی گئی ہے کہ نافرمانی کے باوجود
دنياوی مال و اسباب کی فراوانی ،ﷲ کا فضل نہيں ہے ،ﷲ کے قانون پھر جب وه گرفت کرنے
پر آتا ہے تو کوئی بچانے واال نہيں ہوتا۔
َو ُا ْﻣ ِ ْﲇ ﻟَﻬ ُْﻢ ۭ ِا َّن َﻛ ْﻴ ِﺪ ْي َﻣ ِﺘ ْ ٌﲔ 45
اور ميں انہيں ڈھيل دونگا ،بيشک ميری تدبير بﮍی مضبوط ہے۔

َا ْم ﺗ َ ْﺴـَٔ ﻠُﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ًﺮا ﻓَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣﻐ َْﺮ ٍم ُّﻣﺜْ َﻘﻠُ ْﻮ َن ۚ 46
کيا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے يہ دبے جاتے ہوں )(١
٤٦۔ ١يہ خطاب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو ہے ليکن سرزنش ان کو کی جا رہی ہے جو آپ پر
ايمان نہيں ال رہے تھے۔
َا ْم ِﻋ ْﻨﺪَ ُ ُﱒ اﻟْ َﻐ ْﻴ ُﺐ ﻓَﻬ ُْﻢ ﻳَ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ْﻮ َن 47
ان کے پاس علم غيب ہے جسے وه لکھتے ہوں۔ )(١
٤٧۔١يعنی کيا غيب کا علم ان کے پاس ہے لوح محفوظ ان کے تصرف ميں ہے کہ اس ميں سے
جو بات چاہتے ہيں نقل کر ليتے ہيں اس ليے يہ تيری اطاعت اختيار کرنے اور تجھ پر ايمان
النے کی ضرورت محسوس نہيں کرتے اس کا جواب يہ ہے کہ نہيں ايسا نہيں ہے۔
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ِﻟ ُﺤ ْ ِﲂ َرﺑ ّ َِﻚ َو َﻻ ﺗَ ُﻜ ْﻦ َﻛ َﺼﺎ ِﺣ ِﺐ اﻟْ ُﺤ ْﻮ ِت ۘ ِا ْذ انَ دٰى َوﻫ َُﻮ َﻣ ْﻜ ُﻈ ْﻮ ٌم ۭ 48

بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب )(١
کہ اس نے غم کی حالت ميں دعا کی )(١
٤٨۔ ١جنہوں نے اپنی قوم کی روش تکذيب کو ديکھتے ہوئے عجلت سے کام ليا اور رب کے
فيصلے کے بغير ہی از خود اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جس کے نتيجے ميں انہيں مچھلی
کے پيٹ ميں ،جب کہ وه غم و اندوه سے بھرے ہوئے تھے اپنے رب کو مدد کے لئے پکارنا
پﮍا۔ جيسے کہ تفصيل پہلے گزر چکی ہے،
ﻟَ ْﻮ َﻻ ٓ َا ْن ﺗَﺪٰ َر َﻛ ٗﻪ ِﻧ ْﻌ َﻤ ٌﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّ ٖﻪ ﻟَ ُﻨﺒ َِﺬ ِابﻟْ َﻌ َﺮا ۗ ِء َوﻫ َُﻮ َﻣ ْﺬ ُﻣ ْﻮ ٌم 49
اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پاليتی تو يقينا ً وه برے حالوں ميں چٹيل ميدان ميں ڈال ديا
جاتا )(١۔
ٰ
٤٩۔ ١يعنی اگر ﷲ تعالی انہيں توبہ و مناجات کی توفيق نہ ديتا اور ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو
ساحل سمندر کے بجائے جہاں ان کے سائے اور خوراک کے لئے بيلدار درخت اگا ديا گيا،
کسی بنجر زمين ميں پھينک ديا جاتا اور عند ﷲ ان کی حيثيت بھی مذموم رہتی ،جب کہ قبوليت
دعا کے بعد وه محمود ہوگئے۔
اﻟﺼ ِﻠ ِﺤ ْ َﲔ 50
ﻓَﺎ ْﺟﺘَ ٰﺒﯩ ُﻪ َرﺑ ُّ ٗﻪ ﻓَ َﺠـ َﻌ َ ٗهل ِﻣ َﻦ ٰ ّ
اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نيک کاروں ميں کر ديا )(١
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٥٠۔ ١اس کا مطلب ہے کہ انہيں توانا اور تندرست کرنے کے بعد دوباره رسالت سے نواز کر
)واَ ْن ۢ◌بَ ْتنَا َعلَ ْي ِه َش َج َرةً ﱢم ْن يﱠ ْق ِطي ٍْن ١٤٦ ۚ◌( 37۔
انہيں اپنی قوم کی طرف بھيجا گيا ،جيسا کہ َ
الصافات (146:سے بھی واضح ہے۔

َوا ِْن ﻳ َّ َﲀ ُد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ﻟ َ ُ ْ ِﲒﻟ ُﻘ ْﻮﻧ ََﻚ ِ َابﺑْ َﺼ ِﺎر ِ ْﱒ ﻟ َ َّﻤﺎ َ ِﲰ ُﻌﻮا ِّاذل ْﻛ َﺮ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻤ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٌن ۘ 51
اور قريب ہے کہ کافر اپنی تيز نگاہوں سے آپ کو پھسال ديں ) (١جب کبھی قرآن سنتے ہيں اور
کہہ ديتے ہيں يہ تو ضرور ديوانہ ہے )(٢
٥١۔ ١يعنی اگر تجھے ﷲ کی حمائت و حفاظت نہ ہوتی تو کفار کی حاسدانہ نظروں سے نظر بد
کا شکار ہو جانا يعنی ان کی نظر تمہيں لگ جاتی۔ چنانچہ امام ابن کثير نے يہ مفہوم بيان کيا،
مذيد لکھتے ہيں ' يہ اس بات کی دليل ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر ،ﷲ کے
حکم سے ،اثر انداز ہونا ،حق ہے۔ جيسا کہ متعدد احاديث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حديث ميں
اس سے بچنے کے ليے دعائيں بھی بيان کی گئی ہيں اور يہ بھی تاکيد کی گئی ہے کہ جب
تمہيں کوئی چيز اچھی لگے تو ماشاء ﷲ يا بارک ﷲ کہا کرو تاکہ اسے نظر نہ لگے۔ يعنی حسد
کے طور پر بھی اور اس غرض سے بھی کہ لوگ اس قرآن سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس سے
دور ہی رہيں آنکھوں کے ذريعے سے بھی يہ کفار نبی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے
اور زبانوں سے بھی آپ کو ديوانہ کہہ کر ايذاء پہنچاتے اور آپ کے دل کو مجروح کرتے۔

َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِﻟّﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 52
در حقيقت يہ )قرآن( تو تمام جہان والوں کے لئے سراسر نصيحت ہے )(١
٥٢۔ ١جب واقعہ يہ ہے کہ يہ قرآن جن و انس کی ہدايت و رہنمائی کے لئے آيا ہے تو پھر اس
کو النے واال اور بيان کرنے واال مجنون )ديوانہ( کس طرح ہو سکتا ہے؟

سورة الحاقة
)سورة الحاقة ۔ سوره نمبر  ٦٩۔ تعداد آيات (٥٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َاﻟْ َﺤﺎۗﻗَّ ُﺔ ۙ Ǻ

ثابت ہونے والی )(١
ٰ
١۔ ١يہ قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام ہے۔ اس ميں امر الہی ثابت ہوگا اور خود يہ بھی بہر
صورت وقوع پذير ہونے والی ہے ،اس لئے اسے ْال َحاَقﱠۃُ سے تعبير فرمايا۔
َﻣﺎ اﻟْ َﺤﺎۗﻗَّ ُﺔ ۚ Ą

ثابت ہونے والی کيا ہے؟ )(١
٢۔ ١يہ لفظًا استفہام ہے ليکن اس کا مقصد قيامت کی عظمت اور شان بيان کی گئی ہے۔

Page 1308 of 1441

Presented by Ziaraat.Com


َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ اﻟْ َﺤﺎۗﻗَّ ُﺔ ۭ Ǽ
تجھے کيا معلوم کہ وه ثابت شده کيا ہے؟ )(١
٣۔ ١گويا کہ تجھے اس کا علم نہيں ،کيونکہ تو نے ابھی اسے ديکھا ہے اور نہ اس کی
ہولناکيوں کا مشاہده کيا ہے ،گويا مخلوقات کے دائره علم سے باہر ہے )فتح القدير(
َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد َوﻋَﺎ ٌد ِابﻟْ َﻘ ِﺎرﻋَ ِﺔ Ć
اس کھﮍکا دينے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹال ديا تھا )(١
٤۔ ١اس ميں قيامت کو کھﮍکا دينے والی کہا ہے ،اس لئے کہ يہ اپنی ہولناکيوں سے لوگوں کو
بيدار کر دے گی۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد ﻓَ ُﺎ ْﻫ ِﻠ ُﻜ ْﻮا ِاب َّﻟﻄﺎ ِﻏ َﻴ ِﺔ Ĉ
)جس کے نتيجے ميں( ثمود تو بيحد خوفناک )اور اونچی( آواز سے ہالک کر ديئے گئے )(١
٥۔ ١اس ميں قيام کو کھﮍکا دينے والی کہا ہے ،اس لئے کہ يہ اپنی ہولناکيوں سے لوگوں کو
بيدار کر دے گی۔

ﴏ ﻋَﺎ ِﺗ َﻴ ٍﺔ ۙ Č
ﴏَ ٍ
َو َا َّﻣﺎ ﻋَﺎ ٌد ﻓَ ُﺎ ْﻫ ِﻠ ُﻜ ْﻮا ِﺑ ِﺮﻳْ ٍﺢ َ ْ
اور عاد بيحد تيز و تند ہوا سے غارت کر ديئے گئے )(١
٦۔ ١کسی کے قابو ميں نہ آنے والی ،يعنی نہايت تند و تيز ،پالے والی اور بےقابو ہوا کے
ذريعے اسے حضرت ہود عليہ السالم کی قوم عاد کو ہالک کيا گيا۔
ﴏﻋٰﻰ ۙ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ َا ْ َﲺ ُﺎز َ ْﳔﻞٍ ﺧَﺎ ِوﻳ َ ٍﺔ ۚ Ċ

َﲯ ََّﺮﻫَﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﺳـ ْﺒ َﻊ ﻟ َ َﻴﺎلٍ َّوﺛَ ٰﻤ ِﻨ َﻴ َﺔ َا َّاي ٍم ۙ ُﺣ ُﺴ ْﻮ ًﻣﺎ ۙ ﻓَ َ َﱰى اﻟْ َﻘ ْﻮ َم ِﻓﳱْ َﺎ َ ْ
جسے ان پر سات رات اور آٹھ دن تک )ﷲ نے( مثلت رکھا ) (١پس تم ديکھتے کہ يہ لوگ زمين
پر اس طرح گر گئے جيسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔
٧۔ ١جسم کے معنی کاٹنے اور جدا جدا کرنے کے ہيں اور بعض نے حسوما کے معنی پے
درپے کيے ہيں۔ اس سے ان کی درازی کی طرف اشاره ہے کھوکھلے بےروح جسم کو
کھوکھلے تنے سے تشبيہ دی ہے۔
ﻓَﻬ َْﻞ ﺗَ ٰﺮى ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْۢﻦ َاب ِﻗﻴَ ٍﺔ Ď
کيا ان ميں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آرہا ہے۔
َو َﺟﺎۗ َء ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ ُن َو َﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ َ ٗهل َواﻟْ ُﻤ ْﺆﺗَ ِﻔ ٰﻜ ُﺖ ِابﻟْﺨَﺎ ِﻃﺌَ ِﺔ Ḍۚ
فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستياں الٹ دی گئيں انہوں نے بھی خطائيں کيں۔
)(١
٩۔١اس سے قوم لوط مراد ہے۔
ﻓَ َﻌ َﺼ ْﻮا َر ُﺳ ْﻮ َل َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُ ْﱒ َاﺧ َْﺬ ًة َّرا ِﺑ َﻴ ًﺔ 10
اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی )باآلخر ﷲ نے )بھی( زبردست گرفت ميں ليا۔ )(١
١٠۔١يعنی ان کی ايسی گرفت کی جو دوسری قوموں کی گرفت سے زائد يعنی سب ميں سخت
تر تھی۔

Page 1309 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ِاانَّ ﻟ َ َّﻤﺎ َﻃﻐَﺎ اﻟْ َﻤﺎۗ ُء َ َﲪﻠْ ٰﻨ ُ ْﲂ ِﰲ اﻟْ َﺠ ِﺎرﻳ َ ِﺔ ۙ 11

جب پانی ميں طغيانی آگئی ) (١تو اس وقت ہم نے تمہيں کشتی ميں چﮍھا ليا )(٢
١١۔ ١يعنی پانی بلندی ميں تجاوز کر گيا ،يعنی پانی خوب چﮍھ گيا۔
١١۔ُ ٢کم سے مخاطب عہد رسالت کے لوگ ہيں ،مطلب ہے کہ تم جن آبا کی پشتوں سے ہو ،ہم
اريَۃ سے مراد سفينہ نوح
نے انہيں کشتی ميں سوار کرکے بپھرے ہوئے پانی سے بچايا تھا۔ اَ ْل َج ِ
عليہ السالم ہے۔
ِﻟﻨَ ْﺠ َﻌﻠَﻬَﺎ ﻟَ ُ ْﲂ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ًة َّوﺗَ ِﻌﳱَ َﺎ ٓ ُا ُذ ٌن َّوا ِﻋ َﻴ ٌﺔ 12
تاکہ اسے تمہارے لئے نصيحت اور يادگار بنا ديں اور )تاکہ( ياد رکھنے والے کان اسے ياد
رکھيں۔ )(١
١٢۔١يعنی يہ فعل کہ کافروں کو پانی ميں غرق کرديا اور مومنوں کو کشتی ميں سوار کرا کے
بچا ليا تمہارے ليے اس کو عبرت و نصيحت بنا ديں تاکہ تم اس سے نصيحت حاصل کرو اور
ﷲ کی نافرمانی سے بچو۔ يعنی سننے والے اسے سن کر ياد رکھيں اور وه بھی اس سے عبرت
پکﮍيں۔

اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻧ َ ْﻔ َﺨ ٌﺔ َّوا ِﺣﺪَ ٌة ۙ 13
ﻓَ ِﺎ َذا ﻧ ُ ِﻔﺦَ ِﰲ ُّ
پس جبکہ صور ميں ايک پھونک پھونکی جائے گی۔ )(١
١٣۔١مکذبين کا انجام بيان کرنے کے بعد اب بتاليا جارہا ہے کہ يہ الحاقہ کس طرح واقع ہوگی
اسرافيل کی ايک ہی پھونک سے يہ برپا ہو جائے گی۔

َّو ُ ِﲪﻠَ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض َواﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل ﻓَﺪُ ﻛَّ َﺘﺎ َدﻛَّ ًﺔ َّوا ِﺣﺪَ ًة ۙ 14
اور زمين اور پہاڑ اٹھا لئے جائيں گے اور ايک ہی چوٹ ميں ريزه ريزه کر ديئے جائيں گے۔
)(١
١٤۔١يعنی اپنی جگہوں سے اٹھا ليے جائيں گے اور قدرت الہی سے اپنی قرار گاہوں سے ان کو
اکھيﮍ ليا جائے گا۔

ﻓَﻴَ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّوﻗَ َﻌ ِﺖ اﻟْ َﻮا ِﻗ َﻌ ُﺔ ۙ 15
ِٕ
اس دن ہو پﮍنے والی )قيامت( ہو پﮍے گی۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ﻓَﮭ َِـﻲ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّوا ِﻫ َﻴ ٌﺔ ۙ 16
َواﻧْﺸَ ﻘَّ ِﺖ َّ
ِٕ
اور آسمان پھٹ جائے گا اس دن بالکل بودا ہو جائے گا )(١
١٦۔ ١يعنی اس ميں کوئی قوت اور استحکام نہيں رہے گا جو چيز پھٹ کر ٹکﮍے ٹکﮍے ہو
جائے۔ اس ميں استحکام کس طرح ره سکتا ہے۔
َّواﻟْ َﻤ َ ُ

كل ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْر َﺟﺎۗ َﺎ ۭ َو َ ْﳛ ِﻤﻞُ َﻋ ْﺮ َش َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ ْﻮﻗَﻬ ُْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﺛَ ٰﻤ ِﻨ َﻴ ٌﺔ ۭ 17
ِٕ
ِٕ
اس کے کناروں پر فرشتے ہونگے اور تيرے پروردگار کا عرش اس دن آٹھ )فرشتے( اپنے
اوپر اٹھائے ہوئے ہونگے )(١
١٧۔  ١يعنی آسمان تو ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا پھر فرشتے کہاں ہونگے فرمايا کہ وه آسمان
کے کناروں پر ہوں گے اس کا ايک مطلب يہ ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے پہلے ہی ﷲ کے

Page 1310 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

حکم سے زمين پر آجائيں گے۔ يعنی اب مخصوص فرشتوں نے عرش ٰالہی کو اپنے سروں پر
اٹھايا ہوا ہو گا ،يہ بھی ممکن ہے اس عرش سے مراد وه عرش ہو جو فيصلوں کے لئے زمين
پر رکھا جائے گا ،جس پر ﷲ ٰ
تعالی نزول اجالل فرمائے گا )ابن کثير(
ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﺗُ ْﻌ َﺮﺿُ ْﻮ َن َﻻ َ ْﲣ ٰﻔﻰ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ﺧَﺎ ِﻓﻴَ ٌﺔ 18
ِٕ
اس دن تم سب سامنے پيش کئے جاؤ گے تمہارا کوئی بھيد پوشيده نہ رہے گا۔ )(١
١٨۔١يہ پيشی اس ليے نہيں ہوگی کہ جن کو ﷲ نہيں جانتا ان کو جان لے گا وه تو سب کو ہی
جانتا ہے يہ پيشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے ليے ہوگی ورنہ ﷲ سے تو کسی کی
کوئی چيز پوشيده نہيں ہے۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ُا ْو ِ َﰐ ِﻛ ٰﺘ َﺒ ٗﻪ ِﺑ َﻴ ِﻤ ْﻴ ِﻨ ٖﻪ ۙ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل ﻫَﺎۗ ُؤ ُم ا ْﻗ َﺮ ُء ْوا ِﻛ ٰﺘ ِﺒﻴَ ْﻪ ۚ 19

سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا تو وه کہنے لگے گا لو ميرا نامہ
اعمال پﮍھو )(١
١٩۔١يعنی جو اس کی سعادت ،نجات اور کاميابی کی دليل ہوگا۔ يعنی وه مارے خوشی کے ہر
ايک کو کہے گا کہ لو ،ميرا اعمال نامہ پﮍھ لو ميرا اعمال نامہ تو مجھے مل گيا ،اس لئے کہ
اسے پتہ ہوگا کہ اس ميں اس کی نيکياں ہی نيکياں ہوں گی ،کچھ برائياں ہونگی تو ﷲ نے معاف
فرما دی ہونگی۔

ِا ِ ّ ْﱏ َﻇﻨَﻨ ْ ُﺖ َا ِ ّ ْﱏ ُﻣ ٰﻠ ٍﻖ ِﺣ َﺴﺎ ِﺑ َﻴ ْﻪ ۚ 20
مجھے تو کامل يقين تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ )(١
٢٠۔١يعنی آخرت کے حساب وکتاب پر ميرا کامل يقين تھا۔

ﻓَﻬ َُﻮ ِ ْﰲ ِﻋﻴْﺸَ ٍﺔ َّر ِاﺿ َﻴ ٍﺔ ۙ 21
پس وه ايک دل پسند زندگی ميں ہوگا۔
ِ ْﰲ َﺟﻨ َّ ٍﺔ ﻋَﺎ ِﻟ َﻴ ٍﺔ 22ۙ
بلند و باال جنت ميں۔ )(١
٢٢۔١جنت ميں مختلف درجات ہيں ہر درجے کے درميان بہت فاصلہ ہے جيسے مجاہدين کے
بارے ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا جنت ميں سو درجے ہيں جو ﷲ نے مجاہدين کے
تيار کيے ہيں ان کے دو درجوں کے درميان کا فاصلہ زمين و آسمان جتنا ہے۔ )صحيح مسلم(
ﻗُ ُﻄ ْﻮﻓُﻬَﺎ َدا ِﻧ َﻴ ٌﺔ 23
جس کے ميوے جھکے پﮍے ہوں گے )(١
٢٣۔ ١يعنی بالکل قريب ہونگے کوئی ليٹے ليٹے بھی توڑنا چاہے گا تو ممکن ہوگا۔
اﴍﺑُ ْﻮا َﻫ ِﻨﻴْۗﺌًﺎ ِﺑ َﻤﺎ ٓ َا ْﺳﻠَ ْﻔ ُ ْﱲ ِﰲ ْ َاﻻ َّاي ِم اﻟْﺨَﺎ ِﻟ َﻴ ِﺔ 24
ُ ُﳇ ْﻮا َو ْ َ
)ان سے کہا جائے گا( کہ مزے سے کھاؤ ،پيو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ
زمانے ميں کئے )(١
٢٤۔ ١يعنی دنيا ميں اعمال صالحہ کئے ،يہ جنت ان کا صلہ ہے۔
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َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ُا ْو ِ َﰐ ِﻛ ٰﺘ َﺒ ٗﻪ ﺑ ِِﺸ َﻤ ِ ٖﺎهل ڏ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل ﻳٰﻠَ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ﻟ َ ْﻢ ُا ْو َت ِﻛ ٰﺘ ِﺒﻴَ ْﻪ ۚ 25
ليکن جسے اس )کے اعمال( کی کتاب اس کے بائيں ہاتھ ميں دی جائے گی ،وه تو کہے گا کاش
کہ مجھے ميری کتاب دی ہی نہ جاتی )(١
٢٥۔ ١کيونکہ نامہ اعمال کا بائيں ہاتھ ميں ملنا بدبختی کی عالمت ہوگا۔

َوﻟ َ ْﻢ َاد ِْر َﻣﺎ ِﺣ َﺴﺎ ِﺑ َﻴ ْﻪ ۚ 26
اور ميں جانتا ہی نہ کہ حساب کيا ہے )(١
٢٦۔ ١يعنی مجھے بتاليا ہی نہ جاتا کيونکہ سارا حساب ان کے خالف ہوگا۔

ﻳٰﻠَ ْﻴﳤَ َﺎ َﰷﻧ َِﺖ اﻟْﻘ َِﺎﺿ َﻴ َﺔ ۚ 27
کاش! کہ موت )ميرا( کام ہی تمام کر ديتی )(١
٢٧۔ ١يعنی موت ہی فيصلہ کن ہوتی اور دوباره زنده نہ کيا جاتا تاکہ يہ روز بد نہ ديکھنا پﮍتا۔

َﻣﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ ﻋ ِ ّ َْﲏ َﻣﺎ ِﻟ َﻴ ْﻪ ۚ 28
ميرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ ديا۔
ﻫَ َ

َكل ﻋ ِ ّ َْﲏ ُﺳﻠْ ٰﻄ ِﻨ َﻴ ْﻪ ۚ 29
ميرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا ) (١رہا۔
٢٩۔ ١يعنی جس طرح مال ميرے کام نہ آيا ،جاه و مرتبہ اور سلطنت و حکومت بھی ميرے کام
نہ آئی۔ آج ميں اکيال ہی سزا بھگت رہا ہوں۔
ﺧ ُُﺬ ْو ُﻩ ﻓَ ُﻐﻠ ُّ ْﻮ ُﻩ ۙ 30

)حکم ہوگا( اسے پکﮍ لو پھر اسے طوق پہنا دو۔

ُ َّﰒ اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ َﲓ َﺻﻠ ُّ ْﻮ ُﻩ ۙ 31
پھر اسے دوزخ ميں ڈال دو )(١
٣١۔ ١يہ ﷲ مالئکہ جہنم کو حکم دے گا۔

ُ َّﰒ ِ ْﰲ ِﺳﻠْ ِﺴ َ ٍةل َذ ْر ُﻋﻬَﺎ َﺳـ ْﺒ ُﻌ ْﻮ َن ِذ َراﻋًﺎ ﻓَ ْﺎﺳﻠُ ُﻜ ْﻮ ُﻩ ۭ 32
پھر اسے ايسی زنجيروں جس کی پيمائش ستر ہاتھ ہے جکﮍ دو۔ )(١
٣٢۔١ذراع )ہاتھ( يہ کتنا ہوگا اس کی وضاحت ممکن نہيں تاہم اس سے اتنا معلوم ہوا کہ زنجير
کی لمبائی ستر ذراع ہوگی۔

ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻦ ِاب ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۙ 33
بيشک يہ ﷲ عظمت والے پر ايمان نہ رکھتا تھا )(١
٣٣۔ ١يہ مذکوره سزا کی علت يا مجرم کے جرم کا بيان ہے۔

َو َﻻ َ ُﳛ ُّﺾ ﻋَ ٰﲇ َﻃ َﻌﺎ ِم اﻟْ ِﻤ ْﺴ ِﻜ ْ ِﲔ ۭ 34
اور مسکين کے کھالنے پر رغبت نہ دالتا تھا )(١
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٣٤۔ ١يعنی عبادت و اطاعت کے ذريعے سے ﷲ کا حق ادا کرتا تھا اور نہ وه حقوق ادا کرتا تھا
جو بندوں کے بندوں پر ہيں۔ گويا اہل ايمان ميں يہ جامعيت ہوتی ہے کہ وه حقوق ﷲ اور حقوق
العباد دونوں کی ادائيگی کا اہتمام کرتے ہيں۔

ﻓَﻠَﻴ َْﺲ َ ُهل اﻟْ َﻴ ْﻮ َم ٰﻫﻬُﻨَﺎ َ ِﲪ ْ ٌﲓ ۙ 35
پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے۔

َّو َﻻ َﻃ َﻌﺎ ٌم ِا َّﻻ ِﻣ ْﻦ ِﻏ ْﺴ ِﻠ ْ ٍﲔ ۙ 36
اور نہ سوائے پيپ کے اس کی کوئی غذا ہے۔ )(١
 ٦ ٣۔١بعض کہتے ہيں کہ يہ جہنم ميں کوئی درخت ہے بعض کہتے ہيں کہ زقوم ہی کو غسلين
کہا گيا ہے اور بعض کہتے ہيں کہ جہنميوں کی پيپ يا ان کے جسموں سے نکلنے واال خون
اور بدبودار ہوگا۔ ﷲ ہميں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمين۔
َّﻻ َ ْاي ُ ُﳇ ٗ ٓﻪ ِا َّﻻ اﻟْﺨ ِ

َﺎﻃـــُٔ ْﻮ َن ۧ 37
جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہيں کھائے گا۔ )(١
٣٧۔١خاطئون سے مراد اہل جہنم ہيں جو کفر و شرک کی وجہ سے جہنم ميں داخل ہوں گے اس
ليے کہ يہ گناه ايسے ہيں جو خلود فی النار کا سبب ہيں۔

ﴫ ْو َن ۙ 38
ﻓَ َﻼ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ِﺑ َﻤﺎ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
پس مجھے قسم ہے ان چيزوں کی جنہيں تم ديکھتے ہو۔

ﴫ ْو َن ۙ 39
َو َﻣﺎ َﻻ ﺗُ ْﺒ ِ ُ
اور ان چيزوں کی جنہيں تم نہيں ديکھتے )(١
٣٩۔ ١يعنی ﷲ کی پيدا کرده وه چيزيں ،جو ﷲ کی ذات اور اس کی قدرت و طاقت پر داللت
کرتی ہيں ،جنہيں تم ديکھتے ہو يا نہيں ديکھتے ،ان سب کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم ہے۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻘ ْﻮ ُل َر ُﺳ ْﻮلٍ َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ 40ڌ
کہ بيشک يہ )قرآن( بزرگ رسول کا قول ہے )(١
٤٠۔ ١بزرگ رسول سے مراد حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں۔ اور قول سے مراد تالوت
ہے يعنی رسول کريم سے مراد ايسا قول ہے جو يہ رسول کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی طرف
سے تمہيں پہنچاتا ہے۔ کيونکہ قرآن ،رسول يا جبرائيل عليہ السالم کا قول نہيں ہے ،بلکہ ﷲ کا
قول ہے جو اس نے فرشتے کے ذريعے سے پيغمبر پر نازل فرمايا ہے ،پھر پيغمبر اسے لوگوں
تک پہنچاتا ہے۔

َّو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺑ َﻘ ْﻮلِ ﺷَ ﺎ ِﻋ ٍﺮ ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗ ُْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۙ 41
يہ کسی شاعر کا قول نہيں )افسوس( تمہيں بہت کم يقين ہے۔ )(١
٤١۔١جيسا کہ تم سمجھتے ہو اور کہتے ہو اس ليے کہ يہ اصناف شعر سے نہ اس کے مشابہ
ہے پھر يہی کسی شاعر کا کالم کس طرح ہو سکتا ہے۔
َو َﻻ ِﺑ َﻘ ْﻮلِ َﰷ ِﻫ ٍﻦ ۭ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ َّﻣﺎ ﺗ ََﺬﻛَّ ُﺮ ْو َن 42ۭ
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نہ کسی کاہن کا قول ہے )افسوس( بہت کم نصيحت لے رہے ہو۔ )(١
٤٢۔١جيسا کہ تم بعض دفعہ تم يہ دعوی کرتے ہو حاالنکہ کہانت بھی ايک دوسری چيز ہے۔
قلت دونوں جگہ نفی کے معنی ميں ہے يعنی تم نہ قرآن پر ايمان التے ہو نہ نصيحت پر عمل
کرتے ہو۔
ﺗ ْ َِﲋﻳْ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َّر ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ 43
)يہ تو )رب العالمين کا( اتارا ہوا ہے۔
٤٣۔١يعنی رسول کی زبان سے ادا ہونے واال يہ قول رب العالمين کا اتارا ہوا کالم ہے اسے تم
کبھی شاعری اور کبھی کہانت کہہ کر اس کی تکذيب کرتے ہو۔

َوﻟ َ ْﻮ ﺗَ َﻘ َّﻮ َل ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ ْﻌ َﺾ ْ َاﻻﻗَﺎ ِوﻳْﻞِ ۙ 44
اور اگر يہ ہم پر کوئی بات بنا ليتا )(١
٤٤۔ ١يعنی اپنی طرف سے گھﮍ کر ہماری طرف منسوب کر ديتا ،يا اس ميں کمی بيشی کر ديتا،
تو ہم فوراً اس کا مؤاخذه کرتے اور اسے ڈھيل نہ ديتے جيسا کہ اگلی آيات ميں فرمايا۔

َ َﻻﺧ َْﺬانَ ِﻣﻨْ ُﻪ ِابﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ ۙ 45
تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکﮍ ليتے )(١
٤٥۔ ١يا دائيں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے ،اس لئے کہ دائيں ہاتھ سے گرفت زياده سخت
ہوتی ہے۔ اور ﷲ کے دونوں ہاتھ ہی دائيں ہيں۔
ُ َّﰒ ﻟ َ َﻘ َﻄ ْﻌﻨَﺎ ِﻣﻨْ ُﻪ اﻟْ َﻮ ِﺗ ْ َﲔ 46ڮ
پھر اس کی شہ رگ کاٹ ديتے )(١
٤٦۔ ١خيال رہے يہ سزا ،خاص نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے ضمن ميں بيان کی گئی ہے جس
سے مقصد آپ کی صداقت کا اظہار ہے۔ اس ميں يہ اصول بيان نہيں کيا گيا ہے کہ جو بھی
نبوت کا جھوٹا وعده کرے تو جھوٹے مدعی کو ہم فورا سزا سے دوچار کرديں گے لہذا اس سے
کسی جھوٹے نبی کو اس ليے سچا باور نہيں کرايا جاسکتا کہ دنيا ميں وه مؤخذه الہی سے بچا
رہا۔
ﻓَ َﻤﺎ ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ َا َﺣ ٍﺪ َﻋ ْﻨ ُﻪ ٰﺣﺠِ ـ ِﺰﻳْ َﻦ 47
پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے واال نہ ہوتا )(١
٤٧۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم سچے رسول تھے ،جن کو ﷲ
نے سزا نہيں دی ،بلکہ دالئل و معجزات اور اپنی خاص تائيد و نصرت سے انہيں نوازا۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﺘ ْﺬ ِﻛ َﺮ ٌة ِﻟّﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ 48
يقينا ً يہ قرآن پرہيزگاروں کے لئے نصيحت ہے۔
٤٨۔١کيونکہ وہی اس سے فائده اٹھاتے ہيں ورنہ قرآن تو سارے ہی لوگوں کے ليے نصيحت لے
کر آيا ہے۔
َواِانَّ ﻟَﻨَ ْﻌ َ ُﲅ َا َّن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ ُّﻣ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 49
ہميں پوری طرح معلوم ہے کہ تم ميں سے بعض اس کے جھٹالنے والے ہيں۔

Page 1314 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

ﴪ ٌة ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ 50
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﺤ ْ َ
بيشک )يہ جھٹالنا( کافروں پر حسرت ہے )(١
٥٠۔ ١يعنی قيامت والے دن اس پر حسرت کريں گے ،کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذيب نہ کی
ہوتی۔ يا يہ قرآن بجائے خود ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگا ،جب وه اہل ايمان کو قرآن کا اجر
ملتے ہوئے ديکھيں گے۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﺤ ُّﻖ اﻟْ َﻴ ِﻘ ْ ِﲔ 51
اور بيشک )و شبہ( يہ يقينی حق ہے )(١
٥١۔ ١يعنی قرآن ﷲ کی طرف سے ہونا بالکل يقينی ہے ،اس ميں قطعًا شک کی کوئی گنجائش
نہيں۔ يا قيامت کی بابت جو خبر دی جا رہی ہے ،وه بالکل حق اور سچ ہے۔

ﰟ َرﺑ ّ َِﻚ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۧ 52
ﻓَ َﺴـ ّﺒ ِْﺢ ِاب ْ ِ
پس تو اپنے رب عظيم کی پاکی بيان کر )(١
٥٢۔ ١جس نے قرآن کريم جيسی عظيم کتاب نازل فرمائی۔

سورة المعارج
)سورة المعارج ۔ سوره نمبر  ٧٠۔ تعداد آيات (٤٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

َﺳ َﺎ َل َﺳﺎۗﯨ ٌﻞ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َّوا ِﻗﻊ ٍ ۙ Ǻ
ِٕ
ايک سوال کرنے والے نے ) (١اس عذاب کا سوال کيا جو واضح ہونے واال ہے۔
١۔ ١کہتے ہيں نضر بن حارث تھا يا ابو جہل تھا جس نے کہا تھا ) َواِ ْذ قَالُوا ال ٰلّھُ ﱠم اِ ْن َكانَ ٰھ َذا ھ َُو
ْال َح ﱠ
ب اَلِي ٍْم 32( 8۔ االنفال (32:چنانچہ
ق ِم ْن ِع ْن ِد َ
ك فَا َ ْم ِطرْ َعلَ ْينَا ِح َجا َرةً ﱢمنَ ال ﱠس َما ۗ◌ ِء اَ ِو ا ْئتِنَا بِ َع َذا ٍ
يہ شخص جنگ بدر ميں مارا گيا۔ بعض کہتے ہيں اس سے مراد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
ہيں۔ جنہوں نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تھی اور اس کے نتيجے ميں اہل مکہ پر قحط سالی
مسلط کی گئی تھی۔
ِﻟ ّ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ ﻟَﻴ َْﺲ َ ٗهل دَا ِﻓ ٌﻊ ۙ Ą

کافروں پر ،جسے کوئی ہٹانے واال نہيں
ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل ِذي اﻟْ َﻤ َﻌ ِﺎرجِ ۭ Ǽ
اس ﷲ کی طرف سے جو سيﮍھيوں واال ہے )(١
٣۔ ١يا درجات واال ،بلنديوں واال ہے ،جس کی طرف فرشتے چﮍھتے ہيں۔
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ﺗَ ْﻌ ُﺮ ُج اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َو ُّاﻟﺮ ْو ُح ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ ٍم َﰷ َن ِﻣ ْﻘﺪَ ُار ٗﻩ َ ْﲬ ِﺴ ْ َﲔ َاﻟْ َﻒ َﺳـﻨَ ٍﺔ ۚ Ć

ِٕ
جس کی طرف فرشتے اور روح چﮍھتے ہيں ) (١ايک دن ميں جس کی مقدار پچاس ہزار سال
کی ہے
٤۔ ١روح سے مراد حضرت جبرائيل عليہ السالم ہيں ،ان کی عظمت شان کے پيش نظر ان کا
الگ خصوصی ذکر کيا گيا ہے ورنہ فرشتوں ميں وه بھی شامل ہيں۔ يا روح سے مراد انسانی
روحيں ہيں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جاتی ہيں جيسا کہ بعض روايات ميں ہے۔ اس يوم
کی تعريف ميں بہت اختالف ہے جيسا کہ الم سجده کے آغاز ميں ہم بيان کر آئے ہيں۔
ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ َﺻ ْ ًﱪا َ ِﲨ ْﻴ ًﻼ Ĉ
پس تو اچھی طرح صبر کر۔
ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻳَ َﺮ ْوﻧ َ ٗﻪ ﺑ َ ِﻌ ْﻴﺪً ا ۙ Č

بيشک يہ اس )عذاب( کو دور سمجھ رہے ہيں۔
َّوﻧَ ٰ ﯨﺮ ُﻪ ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ ۭ Ċ

اور ہم اسے قريب ديکھتے ہيں )(١
٧۔ ١دور سے مراد ناممکن اور قريب سے اس کا يقينی واقع ہونا ہے۔ يعنی کافر قيامت کو
ناممکن سمجھتے ہيں اور مسلمانوں کا عقيده ہے کہ وه ضرور آکر رہے گی۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء َﰷﻟْ ُﻤﻬْﻞِ Ďۙ
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن َّ
جس دن آسمان مثل تيل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا۔
َوﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َﰷﻟْ ِﻌﻬ ِْﻦ ۙ Ḍ

اور پہاڑ مثل رنگين اون کے ہوجائيں گے )(١
٩۔ ١يعنی دھنی ہوئی روئی کی طرح ،جيسے سوره القارعۃ ميں ہے۔
َو َﻻ ﻳ َْﺴـَٔ ﻞُ َ ِﲪ ْ ٌﲓ َ ِﲪـ ْﻴ ًﻤﺎ 10ښ
اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔

ﴫ ْوﳖَ ُ ْﻢ ۭ ﻳ َ َﻮ ُّد اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ُم ﻟَ ْﻮ ﻳ َ ْﻔﺘَ ِﺪ ْي ِﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب ﻳ َ ْﻮ ِﻣﯩ ٍﺬ ِﺑ َﺒ ِﻨ ْﻴ ِﻪ ۙ 11
ﻳ ُّ َﺒ َّ ُ
ِٕ
گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فديے ميں اپنے بيٹوں کو۔ )حاالنکہ( ايک دوسرے کو دکھا
ديئے جائيں گے )(١
١١۔ ١ليکن سب کو اپنی اپنی پﮍی ہوگی ،اس لئے تعارف اور شناخت کے باوجود ايک دوسرے
کو نہيں پوچھيں گے

َو َﺻﺎ ِﺣ َﺒﺘِ ٖﻪ َو َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ ۙ 12
اپنی بيوی کو اور اپنے بھائی کو۔
َوﻓَ ِﺼ ْﻴﻠَ ِﺘ ِﻪ اﻟ َّ ِ ْﱵ ﺗُـــــْٔ ِﻮﻳْ ِﻪ 13ۙ
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اپنے کنبے کو جو اسے پناه ديتا تھا۔
َو َﻣ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َ ِﲨ ْﻴ ًﻌﺎ ۙ ُ َّﰒ ﻳُ ْﻨﺠِ ْﻴ ِﻪ ۙ 14

اور روئے زمين کے سب لوگوں کو دينا چاہے گا تاکہ يہ اسے نجات دال دے )(١
١٤۔ ١يعنی اوالد ،بيوی ،بھائی اور خاندان يہ ساری چيزيں انسان کو نہايت عزيز ہوتی ہيں ،ليکن
قيامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اس سے فديے ميں يہ عزيز چيزيں قبول کر لی جائيں اور
اسے چھوڑ ديا جائے۔
َ َّالك ۭ ِاﳖَّ َﺎ ﻟ َ ٰﻈﻰ ۙ 15

مگر يہ ہرگز نہ ہوگا ،يقينا ً وه شعلے والی )آگ( ہے )(١
١٥۔ ١يعنی وه جہنم ،يہ اس کی شدت حرارت کا بيان ہے۔
ﻧَ َّﺰاﻋَ ًﺔ ِﻟ ّﻠﺸَّ ٰﻮى 16ښ
جو منہ اور سر کی کھال کھينچ النے والی ہے )(١
١٦۔ ١يعنی گوشت اور کھال کو جال کر رکھ دے گی۔ انسان صرف ہڈيوں کا ڈھانچہ ره جائے گا۔

ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮا َﻣ ْﻦ َادْﺑَ َﺮ َوﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ۙ 17
وه ہر شخص کو پکارے گی جو پيچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔
َو َ َﲨ َﻊ ﻓَ َﺎ ْوﻋٰﻰ 18
اور جمع کرکے سنبھال رکھتا ہے )(١
١٨۔ ١يعنی دنيا ميں حق سے پيٹھ پھيرتا اور منہ موڑتا تھا اور مال جمع کرکے خزانوں ميں
سنبھال سنبھال کر رکھتا تھا ،اسے ﷲ کی راه ميں خرچ کرتا تھا نہ اس ميں سے زکوة نکالتا تھا۔
ﷲ ٰ
تعالی جہنم کو قوت گويائی عطا فرمائے گا اور جہنم بزبان قال خود ايسے لوگوں کو پکارے
گی ،بعض کہتے ہيں ،پکارنے والے فرشتے ہی ہونگے اسے منسوب جہنم کی طرف کر ديا گيا
ہے۔ بعض کہتے ہيں کوئی نہيں پکارے گا ،يہ صرف تمثيل کے طور پر ايسا کہا گيا ہے۔ مطلب
ہے کہ مذکوره افراد کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ُﺧ ِﻠ َﻖ َﻫﻠُ ْﻮﻋًﺎ ۙ 19
بيشک انسان بﮍے کچے دل واال بنايا گيا ہے )(١
١٩۔ ١سخت حريص اور بہت جزع فزع کرنے والے کو ھلوع کہا جاتا ہے۔ جس کو ترجمے ميں
انسان کچے دل واال سے تعبير کيا گيا ہے کيونکہ ايسا شخص ہی بخيل و حريص اور زياده گريہ
جاری کرنے واال ہوتا ہے۔

اﻟﴩ َﺟ ُﺰ ْوﻋًﺎ ۙ 20
ِا َذا َﻣ َّﺴ ُﻪ َّ ُّ
جب اسے مصيبت پہنچتی ہے تو ہﮍ بﮍا اٹھتا ہے۔

َّوِا َذا َﻣ َّﺴ ُﻪ اﻟْﺨ ْ َُﲑ َﻣﻨُ ْﻮﻋًﺎ ۙ 21
اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔
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ِا َّﻻ اﻟْ ُﻤ َﺼ ِﻠ ّ ْ َﲔ ۙ 22
مگر وه نمازی۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ َﺻ َﻼﲥِ ِ ْﻢ َداۗﯨ ُﻤ ْﻮ َن  23۽
ِٕ
جو اپنی نمازوں پر ہميشگی کرنے والے ہيں )(١
٢٣۔١مراد ہيں مومن کامل اور اہل توحيد ،ان کے اندر مذکوره اخالقی کمزورياں نہيں ہوتيں بلکہ
اس کے برعکس وه صفات محموده کے پيکر ہوتے ہيں۔ ہميشہ نماز پﮍھنے کا مطلب ہے کہ
نماز ميں کوتاہی نہيں کرتے ہر نماز اپنے وقت پر نہايت پابندی اور التزام سے پﮍھ ليتے ہيں۔
کوئی مشغوليت انہيں نماز سے نہيں روکتی اور دنيا کا کوئی فائده انہيں نماز سے غافل نہيں
کرتا۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْ ٓﰲ َا ْﻣ َﻮا ِﻟﻬ ِْﻢ َﺣ ٌّﻖ َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٌم 24۽
اور جن کے مالوں ميں مقرره حصہ ہے )(١
٢٤۔ ١يعنی زکوة مفروضۃ ،بعض کے نزديک يہ عام ہے ،صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں اس
ميں شامل ہيں۔
ِﻟ ّ َّﻠﺴﺎۗﯨﻞِ َواﻟْ َﻤ ْﺤ ُﺮ ْو ِم 25۽
ِٕ
مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ )(١
٢۵۔١محروم ميں وه شخص بھی داخل ہے جو رزق سے ہی محروم ہے وه بھی جو کسی آفت
سماوی وارضی کی زد ميں آکر اپنی پونجی سے محروم ہوگيا اور وه بھی جو ضرورت مند
ہونے کے باوجود اپنی صفت تعفف کی وجہ سے لوگوں کی عطا اور صدقات سے محروم رہتا
ہے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻳُ َﺼ ِّﺪ ُﻗ ْﻮ َن ِﺑ َﻴ ْﻮ ِم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ 26۽
اور جو انصاف کے دن پر يقين رکھتے ہيں۔ )(١
 ٦ ٢۔١يعنی وه اس کا انکار کرتے ہيں نہ اس ميں شک وشبہ کا اظہار۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِّﻣ ْﻦ ﻋَ َﺬ ِاب َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ُّﻣﺸْ ِﻔ ُﻘ ْﻮ َن 27ۚ
اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہيں۔ )(١
٢٧۔١يعنی اطاعت اور اعمال صالحہ کے باوجود ﷲ کی عظمت وجاللت کے پيش نظر اس کی
گرفت سے لرزاں وترساں رہتے ہيں اور يقين رکھتے ہيں کہ جب تک ﷲ کی رحمت ہميں اپنے
دامن ميں نہيں ڈھانک لے گی ہمارے يہ اعمال نجات کے ليے کافی نہيں ہوں گے جيسا کہ اس
مفہوم کی حديث پہلے گزر چکی ہے۔
ِا َّن ﻋَ َﺬ َاب َر ِ ّﲠ ِْﻢ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣ ْﺎ ُﻣ ْﻮ ٍن 28
بيشک ان کے رب کا عذاب بےخوف ہونے کی چيز نہيں۔ )(١
٢٨۔١يہ سابقہ مضمون ہی کی تاکيد ہے کہ ﷲ کے عذاب سے کسی کو بھی بےخوف نہيں ہونا
چاہيے بلکہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور اس سے بچاؤ کی ممکنہ تدابير اختيار کرتے رہنا
چاہيے۔
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َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِﻟ ُﻔ ُﺮ ْو ِ ِهج ْﻢ ٰﺣ ِﻔ ُﻈ ْﻮ َن ۙ 29

اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی )حرام سے( حفاظت کرتے ہيں۔
ِا َّﻻ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْز َو ِ ِ
اهج ْﻢ َا ْو َﻣﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْﺖ َاﻳْ َﻤﺎﳖُ ُ ْﻢ ﻓَ ِﺎﳖَّ ُ ْﻢ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣﻠُ ْﻮ ِﻣ ْ َﲔ ۚ 30

ہاں ان کی بيوياں اور لونڈيوں کے بارے ميں جن کے وه مالک ہيں انہيں کوئی مالمت نہيں )(١
٣٠۔ ١يعنی انسان کے جنسی تسکين کے لئے ﷲ نے دو جائز ذرائع رکھے ہيں ايک بيوی اور
دوسری )لونڈی( بہرحال اہل ايمان کی ايک صفت يہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکميل و
تسکين کے لئے ناجائز ذريعہ اختيار نہيں کرتے۔

ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺑْ َﺘﻐٰﻰ َو َرا ۗ َء ٰذ ِ َكل ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ اﻟْ ٰﻌﺪُ ْو َن ۚ 31
ِٕ
اب جو کوئی اس کے عالوه )راه( ڈھونڈے گا تو ايسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہونگے۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ِ َﻻ ٰﻣ ٰﻨﳤِ ِ ْﻢ َو َﻋﻬْ ِﺪ ِ ْﱒ ٰرﻋ ُْﻮ َن 32۽
جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہيں۔ )(١
٣٢۔١يعنی ان کے پاس جو لوگوں کی امانتيں ہيں اس ميں وه خيانت نہيں کرتے اور لوگوں سے
جو عہد کرتے ہيں انہيں توڑتے نہيں بلکہ ان کی پاسداری کرتے ہيں۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ﺑِﺸَ ﻬٰﺪٰ ﲥِ ِ ْﻢ ﻗَﺎۗﯨ ُﻤ ْﻮ َن 33۽
ِٕ
اور جو اپنی گواہيوں پر سيدھے اور قائم رہتے ہيں۔ )(١
٣٣۔١يعنی اسے صحيح صحيح ادا کرتے ہيں چاہے اس کی زد ميں ان کے قريبی عزيز ہی
آجائيں عالوه ازيں اسے چھپاتے بھی نہيں ،نہ اس ميں تبديلی ہی کرتے ہيں۔

َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ َﺻ َﻼﲥِ ِ ْﻢ ُﳛَﺎ ِﻓ ُﻈ ْﻮ َن ۭ 34
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ ُّﻣ ْﻜ َﺮ ُﻣ ْﻮ َن 35ۉ
ِٕ
يہی لوگ جنتوں ميں عزت والے ہونگے۔
ﻓَ َﻤﺎلِ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِﻗ َﺒ َ َ

كل ُﻣﻬ ِْﻄ ِﻌ ْ َﲔ ۙ 36
پس کافروں کو کيا ہوگيا ہے کہ وه تيری طرف دوڑتے آتے ہيں۔
َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ َو َﻋ ِﻦ ِ ّ
اﻟﺸ َﻤﺎلِ ِﻋ ِﺰْﻳ َﻦ 37
دائيں اور بائيں سے گروه کے گروه )(١
٣٧۔ ١يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وه آپ کی مجلس ميں
دوڑتے دوڑتے آتے ،ليکن آپ کی باتيں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور
ٰ
دعوی يہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت ميں گئے تو ہم ان سے پہلے
ٹوليوں ميں بٹ جاتے۔ اور
جنت ميں جائيں گے۔ ﷲ نے اگلی آيت ميں ان کے اس زعم باطل کی ترديد فرمائی۔
َاﻳ َ ْﻄ َﻤ ُﻊ ُ ُّ

ﰻ ا ْﻣ ِﺮۍ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َا ْن ﻳُّﺪْ َﺧ َﻞ َﺟﻨ َّ َﺔ ﻧ َ ِﻌ ْ ٍﲓ ۙ 38
کيا ان ميں سے ہر ايک کی توقع يہ ہے کہ وه نعمتوں والی جنت ميں داخل کيا جائے گا؟
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َ َّالك ۭ ِاانَّ َﺧﻠَ ْﻘﳯٰ ُ ْﻢ ِ ّﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن 39
)ايسا( ہرگز نہ ہوگا ہم نے انہيں اس )چيز( سے پيدا کيا ہے جسے وه جانتے ہيں )(١
٣٩۔١ايسا کيسا ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت ميں جائيں رسول کو ماننے والے اور
اس کی تکذيب کرنے والے دونوں کو اخروی نعمتيں مليں ايسا کبھی نہيں ہو سکتا۔ يعنی )حقير
قطرے( سے۔ جب يہ بات ہے تو کيا تکبر اس انسان کو زيب ديتا ہے؟ جس تکبر کی وجہ سے
ہی يہ ﷲ اور اس کے رسول کی تکذيب بھی کرتا ہے۔

ﴩ ِق َواﻟْ َﻤ ٰﻐ ِﺮ ِب ِاانَّ ﻟ َ ٰﻘ ِﺪ ُر ْو َن ۙ 40
ﻓَ َﻼ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟْ َﻤ ٰ ِ
پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں ) (١کے رب کی )کہ( ہم يقينا ً قادر ہيں
٤٠۔ ١تفصيل کے لئے سوره صافا ت۔  ٥ديکھئے۔
ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻧ ُّ َﺒ ِّﺪ َل ﺧ ْ ًَﲑا ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ ۙ َو َﻣﺎ َ ْﳓ ُﻦ ِﺑ َﻤ ْﺴـ ُﺒ ْﻮ ِﻗ ْ َﲔ 41
اس پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئيں گے اور ہم عاجز نہيں ہيں )(١
٤١۔ ١يعنی ان کو ختم کرکے ايک نئی مخلوق آباد کر دينے پر ہم پوری طرح قادر ہيں۔ جب ايسا
ہے تو کيا ہم قيامت والے دن ان کو دوباره نہيں اٹھا سکيں گے۔
ﻓَ َﺬ ْر ُ ْﱒ َﳜ ُْﻮﺿُ ْﻮا َوﻳَﻠْ َﻌ ُﺒ ْﻮا َﺣ ٰ ّﱴ ﻳُ ٰﻠ ُﻘ ْﻮا ﻳ َ ْﻮ َﻣﻬُ ُﻢ َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ۙ 42

پس تو انہيں جھگﮍتا کھيلتا چھوڑ دے يہاں تک کہ يہ اپنے اس دن سے جا مليں جس کا ان
سے وعده کيا جاتا ہے۔ )(١
٤٢۔١يعنی فضول اور اليعنی بحثوں ميں پھنسے اور اپنی دنيا ميں مگن رہيں تاہم آپ اپنی تبليغ
کا کام جاری رکھيں ان کا رويہ آپ کو اپنے منصب سے غافل يا بد دل نہ کر دے۔

ﴎاﻋًﺎ َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ِا ٰﱃ ﻧ ُُﺼ ٍﺐ ﻳ ُّ ْﻮ ِﻓﻀُ ْﻮ َن ۙ 43
ﻳ َ ْﻮ َم َ ْﳜ ُﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْﺟﺪَ ِاث ِ َ
جس دن يہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکليں گے ،گويا کہ وه کسی جگہ کی طرف تيز تيز جا
رہے ہيں۔ )(١
٤٣۔١جدث کے معنی ہيں قبر۔ جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کيے جاتے ہيں اور بتوں کے
معنی ميں بھی استعمال ہے۔ بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تھا تو نہايت تيزی سے اپنے
بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ ديتا ہے۔ اسی طرح قيامت والے دن اپنی قبروں
سے برق رفتاری سے نکليں گے۔

ﺧ َِﺎﺷ َﻌ ًﺔ َاﺑْ َﺼ ُﺎر ُ ْﱒ ﺗَ ْﺮ َﻫ ُﻘﻬ ُْﻢ ِذ َّ ٌةل ۭ ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻴ ْﻮ ُم َّ ِاذل ْي َﰷﻧ ُْﻮا ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ۧ 44
ان کی آنکھيں جھکی ہوئی ہونگيں ) (١ان پر ذلت چھا رہی ہوگی ) (٢يہ ہے وه دن جس کا ان
سے وعده کيا جاتا تھا )(٣۔
٤٤۔ ١جس طرح مجرموں کی آنکھيں جھکی ہوتی ہيں کيونکہ انہيں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا
ہے۔
٤٤۔ ٢يعنی سخت ذلت انہيں اپنی لپيٹ ميں لے رہی ہوگی اور ان کے چہرے مارے خوف کے
سياه ہوں گے۔
٤٤۔ ٣يعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذريعے سے۔
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سورة نوح
)سورة نوح ۔ سوره نمبر  ٧١۔ تعداد آيات (٢٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ﻧ ُْﻮ ًﺣﺎ ِا ٰﱃ ﻗَ ْﻮ ِﻣ ٖ ٓﻪ َا ْن َاﻧْ ِﺬ ْر ﻗَ ْﻮ َﻣ َﻚ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒﻞِ َا ْن َّ ْاي ِﺗﳱَ ُ ْﻢ ﻋَ َﺬابٌ َا ِﻟ ْ ٌﲓ Ǻ
يقينا ً ہم نے نوح )عليہ السالم( کو ان کی قوم کی طرف ) (١بھيجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو )اور
خبردار کردو( اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آجائے )(٢
١۔ ١حضرت نوح عليہ السالم جليل القدر پيغمبروں ميں سے ہيں ،صحيح مسلم وغيره کی حديث
شفاعت ميں ہے کہ يہ پہلے رسول ہيں ،نيز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا،
چنانچہ ﷲ ٰ
تعالی نے انہيں اپنی قوم کی ہدايت کے لئے مبعوث فرمايا۔
١۔ ٢قيامت کے دن عذاب يا دنيا ميں عذاب آنے سے قبل ،جيسے اس قوم پر طوفان آيا۔
ﻗَﺎ َل ﻳٰ َﻘ ْﻮ ِم ِا ِ ّ ْﱏ ﻟَ ُ ْﲂ ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ٌﺮ ُّﻣﺒ ْ ٌِﲔ ۙ Ą

)نوح عليہ السالم نے( کہا اے ميری قوم! ميں تمہيں صاف صاف ڈرانے واال ہوں۔ )(١
٢۔١ﷲ کے عذاب سے اگر تم ايمان نہ الئے اسی ليے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہيں بتالنے آيا
ہوں جو آگے بيان ہو رہا ہے۔
اهلل َواﺗ َّ ُﻘ ْﻮ ُﻩ َو َا ِﻃ ْﻴ ُﻌ ْﻮ ِن ۙ Ǽ

َا ِن ا ْﻋ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
کہ تم ﷲ کی عبادت کرو ) (١اور اسی سے ڈرو ) (٢اور ميرا کہنا مانو۔ )(٣
٢۔ ١اور شرک چھوڑ دو ،صرف اسی کی عبادت کرو۔
ٰ
٢۔ ٢ﷲ کی نافرمانيوں سے اجتناب کرو ،جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو،
٢۔ ٣يعنی ميں تمہيں جن باتوں کا حکم دوں اس ميں ميری اطاعت کرو ،اس لئے کہ ميں تمہاری
طرف ﷲ کا رسول اور اس کا نمائنده بن کر آيا ہوں۔
ﻳ َ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ ْﻦ ُذﻧ ُْﻮﺑ ُ ِْﲂ َوﻳُ َﺆ ِّﺧ ْﺮُ ْﰼ ِا ٰ ٓﱃ َا َﺟﻞٍ ُّﻣ َﺴ ًّﻤﻰ ۭ ِا َّن َا َﺟ َﻞ ٰ ّ ِ
اهلل ِا َذا َﺟﺎۗ َء َﻻ ﻳُ َﺆﺧ َُّﺮ ۘ ﻟ َ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن Ć
تو وه خود تمہارے گناه بخش دے گا اور تمہيں ايک وقت مقره تک چھوڑ دے گا يقينا ً ﷲ کا وعده
جب آجاتا ہے تو مؤخر نہيں ہوتا کاش تمہيں سمجھ ہوتی۔ )(١
٤۔١اس کے معنی يہ کيے گيے ہيں کہ ايمان النے کی صورت ميں تمہاری موت کی جو مدت
مقرر ہے اس کو مؤخر کرکے تمہيں مذيد مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وه عذاب تم سے دور
کردے گا جو عدم ايمان کی صورت ميں تمہارے ليے مقدر تھا۔ بلکہ المحالہ واقع ہو کر رہنا ہے
اسی ليے تمہاری بہتری اسی ميں ہے کہ ايمان واطاعت کا راستہ فورا اپنا لو تاخير خطره ہے
کہ وعده عذاب الہی کی لپيٹ ميں نہ آجاؤ۔
ﻗَﺎ َل َر ِ ّب ِا ِ ّ ْﱏ َدﻋ َْﻮ ُت ﻗَ ْﻮ ِﻣ ْﻲ ﻟ َ ْﻴ ًﻼ َّوﳖَ َ ًﺎرا Ĉۙ
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)نوح عليہ السالم نے( کہا اے ميرے پروردگار! ميں نے اپنی قوم کو رات دن تيری طرف باليا
ہے )(١۔
٥۔ ١يعنی تيرے حکم کی تعميل ميں ،بغير کسی کوتاہی کے رات دن ميں نے تيرا پيغام اپنی قوم
کو پہنچايا ہے۔
ﻓَ َ ْﲅ ﻳَ ِﺰد ُ ْْﱒ ُدﻋَﺎۗ ِء ْ ٓي ِا َّﻻ ِﻓ َﺮ ًارا Č
مگر ميرے بالنے سے يہ لوگ اور زياده بھاگنے لگے )(١۔
٦۔ ١يعنی ميری پکار سے يہ ايمان سے اور زياده دور ہوگئے ہيں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے
آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا يہی حال ہوتا ہے ،اسے جتنا ﷲ کی طرف بالؤ ،وه
اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔

ﴏ ْوا َوا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ ُﱪوا ا ْﺳـ ِﺘ ْﻜ َﺒ ًﺎرا ۚ Ċ
َوا ِ ّ ِْﱏ ُﳇَّ َﻤﺎ َد َﻋ ْﻮﲥُ ُ ْﻢ ِﻟ َﺘ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ َﻌﻠُ ْﻮٓا َا َﺻﺎ ِﺑ َﻌﻬ ُْﻢ ِ ْ ٓﰲ ٰا َذاﳖِ ِ ْﻢ َوا ْﺳـ َﺘﻐْﺸَ ْﻮا ِﺛ َﻴﺎﲠَ ُ ْﻢ َو َا َ ُّ
ميں نے جب کبھی انہيں تيری بخشش کے لئے باليا ) (١انہوں نے اپنی انگلياں اپنے کانوں ميں
ڈال ليں ) (٢اور اپنے کپﮍوں کو اوڑھ ليا اور اڑ گئے ) (٣اور پھر بﮍا تکبر کيا(٤) ،
٧۔ ١يعنی ايمان اور اطاعت کی طرف ،جو سبب مغفرت ہے۔
٧۔ ٢تاکہ ميری آواز سن سکيں۔ تاکہ ميرا چہره نہ ديکھ سکيں يا اپنے سروں پر کپﮍے ڈال ديے
تاکہ ميرا کالم نہ سن سکيں
٧۔ ٣يعنی کفر پر مصر رہے ،اس سے باز نہ آئے اور توبہ نہيں کی۔
٧۔ ٤قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کيا۔
ُ َّﰒ ِا ِ ّ ْﱏ َد َﻋ ْﻮﲥُ ُ ْﻢ ِهج ًَﺎرا ۙ Ď

پھر ميں نے انہيں با آواز بلند باليا۔
ﴎ ًارا ۙ Ḍ

ُ َّﰒ ِا ِ ّ ْ ٓﱏ َا ْﻋﻠَ ْﻨ ُﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َو َا ْ َ
ﴎ ْر ُت ﻟَﻬ ُْﻢ ِا ْ َ
بيشک ميں نے ان سے اعالنيہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی )(١۔
٩۔ ١يعنی مختلف انداز اور طريقوں سے انہيں دعوت دی۔ بعض کہتے ہيں ،کہ اجتماعات اور
مجلسوں ميں بھی انہيں دعوت دی اور گھروں ميں فرسا ً فرداً بھی تيرا پيغام پہنچايا۔
ﻓَ ُﻘﻠْ ُﺖ ا ْﺳـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوا َرﺑ َّ ُ ْﲂ ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻏَﻔَّ ًﺎرا 10ۙ
اور ميں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناه بخشواؤ )) (١اور معافی مانگو( وه يقينا ً بﮍا بخشنے
واال ہے )(٢
١٠۔ ١يعنی ايمان اور اطاعت کا راستہ اپنالو ،اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ
لو۔
١٠۔ ٢وه توبہ کرنے والوں کے لئے بﮍا رحيم و غفار ہے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ِ ّﻣﺪْ َر ًارا ۙ 11
ﻳ ُّ ْﺮ ِﺳﻞِ َّ
وه تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا )(١
١١۔ ١بعض علماء اسی آيت کی وجہ سے نماز استسقاء ميں سوره نوح کے پﮍھنے کو مستحب
سمجھتے ہيں۔ مروی ہے کہ حضرت عمر بھی ايک مرتبہ نماز استسقاء کے لئے منبر پر
چﮍھے تو صرف آيات استغفار )جن ميں يہ آيت بھی تھی( پﮍھ کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمايا
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کہ ميں نے بارش کو ،بارش کے ان راستوں سے طلب کيا ہے جو آسمانوں ميں ہيں جن سے
بارش زمين پر اترتی ہے )ابن کثير(
َّوﻳُ ْﻤ ِﺪد ُ ْْﰼ ِ َاب ْﻣ َﻮالٍ َّوﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ َو َ ْﳚ َﻌ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َّو َ ْﳚ َﻌ ْﻞ ﻟ َّ ُ ْﲂ َاﳖْ ٰ ًﺮا ۭ 12

اور تمہيں خوب پے درپے مال اور اوالد ميں ترقی دے گا اور تمہيں باغات دے گا اور تمہارے
لئے نہريں نکال دے گا۔ )(١
١٢۔١يعنی ايمان و اطاعت سے تمہيں اخروی نعمتيں مليں گی بلکہ دنياوی مال ودولت اور بيٹوں
کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے۔

َﻣﺎ ﻟَ ُ ْﲂ َﻻ ﺗَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِ ٰ ّ ِهلل َوﻗَ ًﺎرا ۚ 13
تمہيں کيا ہوگيا ہے کہ تم ﷲ کی برتری کا عقيده نہيں رکھتے۔ )(١
١٣۔١يعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کيوں نہيں؟ اور اس کو ايک
کيوں نہيں مانتے اور اس کی اطاعت کيوں نہيں کرتے۔
َوﻗَﺪْ َﺧﻠَﻘَ ُ ْﲂ َا ْﻃ َﻮ ًارا 14
حاالنکہ اس نے تمہيں طرح طرح سے ) (١پيدا کيا ہے۔
١٤۔ ١پہلے نطفہ ،پھر علقہ ،پھر مضغہ ،پھر عظام اور لحم اور پھر خلق تام ،جيسا کہ )بَلْ قَال ُْ
ـوآ
اَضْ غ ُ
َاث اَحْ َال ٍم ۢ◌ بَ ِل ا ْفت َٰرٮهُ بَلْ ھُ َو َشا ِع ٌر ښ فَ ْليَاْتِنَا بِ ٰايَ ٍة َك َمآ اُرْ ِس َل ْاالَ ﱠولُوْ نَ Ĉ( 21۔ االنبياء،(5:
ت ٰابَا ۗ◌ َءھُ ُم ْاالَ ﱠولِ ْينَ 68 ۡ◌( 23۔ المؤمنون (68:وغيرھا ميں
)اَفَلَ ْم يَ ﱠدبﱠرُوا ْالقَوْ َل اَ ْم َجا ۗ◌ َءھُ ْم ﱠما لَ ْم يَاْ ِ
تفصيل گزری۔

اهلل َﺳـ ْﺒ َﻊ َ ٰﲰ ٰﻮ ٍت ِﻃ َﺒﺎﻗًﺎ ۙ 15
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ ْوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﺧﻠَ َﻖ ٰ ّ ُ
کيا تم نہيں ديکھتے کہ ﷲ ٰ
تعالی نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پيدا کر ديئے ہيں۔ )(١
١۵۔١جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر داللت کرتے ہيں اور اس بات کی نشاندہی کرتے
ہيں کہ عبادت کے الئق صرف وہی ايک ﷲ ہے۔
ﴎا ًﺟﺎ 16
َّو َﺟ َﻌ َﻞ اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ِﻓﳱْ ِ َّﻦ ﻧ ُْﻮ ًرا َّو َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﺸَّ ْﻤ َﺲ ِ َ
اور ان ميں چاند کو خوب جگمگاتا بنايا ) (١اور سورج کو روشن چراغ بنايا ہے۔
١٦۔ ١جو روئے زمين کو منور کرنے واال اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔ تاکہ اس کی
روشنی ميں انسان معاش کے ليے جو انسانوں کی انتہائی ناگزير ضرورت ہے کسب و محنت
کر سکے۔
اهلل َاﻧْۢﺒَﺘَ ُ ْﲂ ِ ّﻣ َﻦ ْ َاﻻ ْر ِض ﻧ َ َﺒﺎاتً ۙ 17

َو ٰ ّ ُ
اور تم کو زمين سے ايک )خاص( اہتمام سے( اگايا ہے )(١
١٧۔ ١يعنی تمہارے باپ آدم عليہ السالم کو ،جنہيں مٹی سے بنايا گيا اور پھر اس ميں ﷲ نے
روح پھونکی۔ يا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے ،تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے
سے پيدا ہوتے ہو وه اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمين سے حاصل ہوتی ہے ،اس اعتبار سے
سب کی پيدائش کی اصل زمين ہی قرار پائی ہے۔
ُ َّﰒ ﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ُ ْﰼ ِﻓﳱْ َﺎ َو ُ ْﳜ ِﺮ ُﺟ ُ ْﲂ ِاﺧ َْﺮا ًﺟﺎ 18
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پھر تمہيں اسی ميں لوٹا لے جائے گا اور )ايک خاص طريقہ( سے پھر نکالے گا )(١
١٨۔ ١يعنی ،مر کر پھر اسی مٹی ميں دفن ہونا ہے اور پھر قيامت والے دن اسی زمين سے
تمہيں زنده کرکے نکاال جائے گا۔

اهلل َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َِﺴ ًﺎﻃﺎ ۙ 19
َو ٰ ّ ُ
اور تمہارے لئے زمين کو ﷲ ٰ
تعالی نے فرش بنا ديا ہے۔ )(١
١٩۔١يعنی اسے فرش کی طرح بچھا ديا ہے تم اس پر اسی طرح چلتے پھرتے ہو جيسے اپنے
گھر ميں بچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بيٹھتے ہو۔

ِﻟّﺘ َ ْﺴﻠُ ُﻜ ْﻮا ِﻣﳯْ َﺎ ُﺳـ ُﺒ ًﻼ ِﻓ َﺠﺎ ًﺟﺎ ۧ 20
تاکہ تم اس کی کشاده راہوں ميں چلو پھرو۔ )(١
٢٠۔١يعنی اس زمين پر ﷲ ٰ
تعالی نے بﮍے بﮍے کشاده راستے بنا ديے ہيں تاکہ انسان آسانی کے
ساتھ ايک دوسری جگہ ،ايک شہر سے دوسرے شہر يا ايک ملک سے دوسرے ملک ميں
جاسکے اس ليے يہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے جس کا انتظام
کرکے ﷲ نے انسانوں پر احسان عظيم کيا ہے۔

ﻗَﺎ َل ﻧ ُْﻮ ٌح َّر ِ ّب ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﻋ َﺼ ْﻮ ِ ْﱐ َواﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮا َﻣ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ ِﺰ ْد ُﻩ َﻣ ُ ٗﺎهل َو َو َ ُدل ٗﻩٓ ِا َّﻻ ﺧ ََﺴ ًﺎرا ۚ 21
نوح )عليہ السالم( نے کہا اے ميرے پروردگار! ان لوگوں نے ميری تو نافرمانی کی اور ايسوں
کی فرمانبرداری کی جن کے مال و اوالد نے )يقينا ً( نقصان ہی ميں بﮍھايا ہے )(١
٢١۔ ١لوگ ميری نافرمانی پر اڑے ہوئے ہيں اور ميری دعوت پر لبيک نہيں کہہ رہے۔ يعنی ان
کے اپنے بﮍوں اور صاحب ثروت ہی کی پيروی کی جن کے مال و اوالد نے انہيں دنيا اور
آخرت کے خسارے ميں ہی بﮍھايا ہے۔

َو َﻣ َﻜ ُﺮ ْوا َﻣ ْﻜ ًﺮا ُﻛ َّﺒ ًﺎرا ۚ 22
اور ان لوگوں نے بﮍا سخت فريب کيا(١) ،
٢٢۔١يہ مکر يا فريب کيا تھا بعض کہتے ہيں ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح عليہ السالم
کے قتل پر ابھارنا تھا بعض کہتے ہيں کہ مال واوالد کی وجہ سے جس فريب نفس کا وه شکار
ہوئے حتی کہ بعض نے کہا کہ اگر يہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو يہ نعمتيں ميسر کيوں آتيں؟
بعض کے نزديک ان کا کفر ہی بﮍا مکر تھا۔
ﴪا ۚ 23

َوﻗَﺎﻟُ ْﻮا َﻻ ﺗ ََﺬ ُر َّن ٰا ِﻟﻬَ َﺘ ُ ْﲂ َو َﻻ ﺗ ََﺬ ُر َّن َودًّا َّو َﻻ ُﺳ َﻮاﻋًﺎ ڏ َّو َﻻ ﻳَﻐ ُْﻮ َث َوﻳ َ ُﻌ ْﻮ َق َوﻧ َ ْ ً
اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سواع اور يغوث اور
يعوق اور نسر کو )چھوڑنا( )(١
٢٣۔ ١يہ قوم نوح عليہ السالم کے وه لوگ تھے جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی
شہرت ہوئی کہ عرب ميں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی ،يہ پانچوں قوم نوح عليہ السالم کے نيک
آدميوں کے نام تھے ،جب يہ مر گئے تو شيطان نے ان کے عقيدت مندوں کو کہا کہ ان کی
تصوريں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں ميں رکھ لو تاکہ ان کی ياد تازه رہے اور ان کے
تصور سے تم بھی ان کی طرح نيکياں کرتے رہو ،جب يہ تصويريں رکھنے والے فوت ہوگئے
تو شيطان نے ان کی نسلوں کو يہ کہہ کر کہ شرک ميں ملوث کر ديا کہ تمہارے آباء تو ان کی
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عبادت کرتے تھے جن کی تصويريں تمہارے گھروں ميں لٹک رہی ہيں چنانچہ انہوں نے ان کی
پوجا شروع کر دی )صحيح بخاری(
َوﻗَﺪْ َاﺿَ ﻠ ُّ ْﻮا َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا ڬ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ِد ٰ ّاﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِا َّﻻ ﺿَ ٰﻠ ًﻼ 24
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا )ٰ (١
)الہی( تو ان ظالموں کی گمراہی اور بﮍھا۔ )(١
٢٤۔ ١انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراه کيا اور اس کا مرجع يہی مذکوره پانچ بت ہيں ،اس کا
مطلب ہوگا کہ ان کے سبب بہت سے لوگ گمراہی ميں مبتال ہوئے۔ جيسے ابراہيم عليہ السالم
نے بھی کہا تھا۔
ِﻣ َّﻤﺎ ﺧ َِﻄ ْﻴ ۗ ٰٔـــــﳤِ ِ ْﻢ ُا ْﻏ ِﺮﻗُ ْﻮا ﻓَ ُﺎ ْد ِﺧﻠُ ْﻮا انَ ًرا ڏ ﻓَ َ ْﲅ َﳚِﺪُ ْوا ﻟَﻬ ُْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ د ُْو ِن ٰ ّ ِ
اهلل َاﻧ َْﺼ ًﺎرا 25
يہ لوگ بہ سبب اپنے گناہوں کے ڈبو ديئے گئے اور جہنم ميں پہنچا ديئے گئے اور ﷲ کے سوا
اپنا کوئی مددگار انہوں نہيں پايا۔
َوﻗَﺎ َل ﻧ ُْﻮ ٌح َّر ِ ّب َﻻ ﺗ ََﺬ ْر ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْر ِض ِﻣ َﻦ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ د ََّاي ًرا 26
اور )حضرت( نوح )عليہ السالم( نے کہا کہ اے ميرے پالنے والے! تو روئے زمين پر کسی
کافر کو رہنے سہنے واال نہ چھوڑ)(١
٢٦۔ ١يہ بددعا اس وقت کی جب حضرت نوح عليہ السالم ان کے ايمان النے سے بالکل نا اميد
ہوگئے اور ﷲ نے بھی اطالع کر دی کہ اب ان ميں سے کوئی ايمان نہيں الئے گا ) َواُوْ ِح َي اِ ٰلي
ك اِ ﱠال َم ْن قَ ْد ٰا َمنَ فَ َال تَ ْبتَ ِٕٮسْ بِ َما َكانُوْ ا يَ ْف َعلُوْ نَ 36ښ( 11۔ہود(36:
ح اَنﱠهٗ لَ ْن ي ْﱡؤ ِمنَ ِم ْن قَوْ ِم َ
نُوْ ٍ
مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔
ِاﻧ ََّﻚ ِا ْن ﺗ ََﺬ ْر ُ ْﱒ ﻳُ ِﻀﻠ ُّ ْﻮا ِﻋ َﺒﺎدَكَ َو َﻻ ﻳ َ ِ ُدل ْوٓا ِا َّﻻ ﻓَﺎﺟِ ًﺮا َﻛﻔَّ ًﺎرا 27
اگر تو انہيں چھوڑ دے گا تو )يقينا ً( يہ تيرے )اور( بندوں کو )بھی( گمراه کر ديں گے اور يہ
فاجروں اور ڈھيٹ کافروں ہی کو جنم ديں گے۔
َر ِ ّب ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ َو ِﻟ َﻮ ِ َادل َّي َو ِﻟ َﻤ ْﻦ َد َﺧ َﻞ ﺑَﻴ ِ َْﱵ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َّو ِﻟﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ ۭ َو َﻻ ﺗَ ِﺰ ِد ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ ِا َّﻻ ﺗَ َﺒ ًﺎرا ۧ 28
اے ميرے پروردگار! تو مجھے اور ميرے ماں باپ اور جو بھی ايماندار ہو کر ميرے گھر ميں
آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ايماندار عورتوں کو بخش دے ) (١اور کافروں کو سوائے
بربادی کے اور کسی بات ميں نہ بﮍھا )(٢
٢٨۔١کافروں کے ليے بدعا کی تو مومنين کے ليے دعائے مغفرت فرمائی۔
٢٨۔ ٢يہ بددعا قيامت تک آنے والے ظالموں کے لئے ہے جس طرح مذکوره دعا تمام مومن
مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لئے ہے۔

سورة الجن
)سورة الجن ۔ سوره نمبر  ٧٢۔ تعداد آيات (٢٨
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ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
يح ِا َ َّﱄ َاﻧ َّ ُﻪ ْاﺳﺘَـ َﻤ َﻊ ﻧَﻔ ٌَﺮ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ ﻓَ َﻘﺎﻟُ ْﻮٓا ِاانَّ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ ﻗُ ْ ٰﺮاانً َ َﲺ ًﺒﺎ ۙ Ǻ

ُﻗ ْﻞ ُا ْو ِ َ
آپ کہہ ديں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ايک جماعت ) (١نے )قرآن( سنا اور کہا
کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے۔
ٰ
ْ
ْ
ُ
ُ
ۚ
ۚ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َ
نﱢ
َ
رْ
ْ
صتوْ ا ◌ فل ﱠما
ص َر ْفنَآ اِلَ ْي َ
)واِ ْذ َ
ك نفرًا ﱢمنَ ال ِج يَست ِمعُوْ نَ الق انَ ◌ فل ﱠما َح َ
ضرُوْ هُ قال ْوا ان ِ
١۔ ١يہ واقعہ َ
ض َي َولﱠوْ ا اِ ٰلى قَوْ ِم ِھ ْم ﱡم ْن ِذ ِر ْينَ 29( 46۔ االحقاف (29:کے حاشيہ ميں گزر چکا ہے کہ نبی
قُ ِ
صلی ﷲ عليہ وسلم وادی نخلہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پﮍھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا
وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا قرآن سنا۔ جس سے وه متاثر ہوئے۔
يہاں بتاليا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا ،آپ کے علم ميں نہيں آيا ،بلکہ وحی کے
ذريعے سے ان کو اس سے آگاه فرمايا گيا،

ﳞَّ ْ ِﺪ ْ ٓي ِا َﱃ ُّاﻟﺮ ْﺷ ِﺪ ﻓَ ٰﺎ َﻣﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ ۭ َوﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّ ْﴩِكَ ﺑ َ ِِﺮﺑ ّﻨَﺎ ٓ َا َﺣﺪً ا ۙ Ą
جو راه راست کی طرف راہنمائی کرتا ہے ) (١ہم اس پر ايمان ال چکے )اب( ہم ہرگز کسی کو
بھی اپنے رب کا شريک نہ بنائيں گے۔
٢۔ ١يہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وه راه راست يعنی حق کو واضح کرتا ہے يا ﷲ کی
معرفت عطا کرتا ہے۔ يعنی ہم نے سن کر اس بات کی تصديق کر دی کہ واقعی يہ ﷲ کا کالم
ہے کسی انسان کا نہيں اس ميں کفار کو توبيخ وتنبيہ ہے کہ جن تو ايک مرتبہ ہی سن کر قرآن
پر ايمان لے آئے ليکن انسانوں کو خاص کر ان کے سرداروں کو اس سے کوئی فائده نہيں ہوا
حاالنکہ نبی صلی ﷲ عليہ کی زبان سے متعدد بار انہوں نے قرآن سنا۔ ہم کسی کو بھی اس کا
شريک نہ بنائيں گے نہ مخلوق ميں سے نہ کسی اور معبود کو اس ليے کہ وه اپنی ربوبيت ميں
متفرد ہے۔
َّو َاﻧ َّ ٗﻪ ﺗ َ ٰﻌ ٰﲆ َﺟ ُّﺪ َ ِرﺑ ّﻨَﺎ َﻣﺎ َّاﲣ ََﺬ َﺻﺎ ِﺣ َﺒ ًﺔ َّو َﻻ َو َ ًدلا ۙ Ǽ

اور بيشک ہمارے رب کی شان بﮍی بلند ہے نہ اس نے کسی کو )اپنی( بيوی بنايا ہے نہ بيٹا )(١
٣۔ ١يعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اوالد يا بيوی ہو۔ گويا جنوں نے
ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کيا جو ﷲ کی طرف بيوی يا اوالد کی نسبت کرتے تھے،
انہوں نے ان دونوں کمزويوں سے رب کی پاکی بيان کی۔
َّو َاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َﺳ ِﻔﳱْ ُﻨَﺎ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل ﺷَ َﻄ ًﻄﺎ Ćۙ
اور يہ کہ ہم ميں ايک بيوقوف ﷲ کے بارے ميں خالف حق باتيں کہا کرتا تھا )(١
٤۔) ١ہمارے بےوقوف( سے بعض نے شيطان مراد ليا ہے اور بعض نے ان کے ساتھی جن اور
بعض نے بطور جنس؛ يعنی ہر وه شخص جو يہ گمان باطل رکھتا ہے کہ ﷲ کی اوالد ہے۔
َشطَطًا کے کئ معنی کئے گئے ہيں ،ظلم ،جھوٹ ،باطل ،کفر ميں مبالغہ وغيره۔ مقصد ،راه
اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب يہ ہے کہ يہ بات کہ ﷲ کی اوالد ہے ان
بےوقوفوں کی بات ہے جو راه اعتدال سے دور ،حد متجاوز اور کاذب و افترا پرداز ہيں۔
َّو َاانَّ َﻇﻨَﻨَّﺎ ٓ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﺗَ ُﻘ ْﻮ َل ْ ِاﻻﻧ ْ ُﺲ َواﻟْﺠِ ُّﻦ ﻋَ َﲇ ٰ ّ ِ
اهلل َﻛ ِﺬ ًاب ۙ Ĉ

اور ہم تو يہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات ﷲ پر جھوٹی باتيں لگائيں )(١
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٥۔ ١اسی لئے ہم اس کی تصديق کرتے رہے اور ﷲ کے بارے ميں يہ عقيده رکھے رہے۔ ح ٰتی
کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقيدے کا باطل ہونا واضع ہوا۔

َّو َاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِر َﺟﺎ ٌل ِ ّﻣ َﻦ ْ ِاﻻﻧ ْ ِﺲ ﻳ َ ُﻌ ْﻮ ُذ ْو َن ِﺑ ِﺮ َﺟﺎلٍ ِ ّﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ِّﻦ ﻓَ َﺰاد ُْو ُ ْﱒ َر َﻫﻘًﺎ ۙ Č
بات يہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناه طلب کيا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی
ميں اور بﮍھ گئے )(١
٦۔ ١يعنی جب جنات نے يہ ديکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہيں اور ہماری پناه طلب کرتے ہيں تو
ان کی سرکشی اور تکبر ميں اضافہ ہوگيا۔
اهلل َا َﺣﺪً ا ۙ Ċ

َّو َاﳖَّ ُ ْﻢ َﻇﻨُّ ْﻮا َ َامك َﻇﻨَﻨْ ُ ْﱲ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻳ َّ ْﺒ َﻌ َﺚ ٰ ّ ُ
اور )انسانوں( نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کرليا تھا کہ ﷲ کسی کو نہ بھيجے گا )يا کسی
کو دوباره زنده نہ کرے گا(
اﻟﺴ َﻤﺎۗ َء ﻓَ َﻮ َﺟﺪْ ﳖٰ َﺎ ُﻣ ِﻠﺌَ ْﺖ َﺣ َﺮ ًﺳﺎ ﺷَ ِﺪﻳْﺪً ا َّو ُﺷﻬُ ًﺒﺎ ۙ Ď

َّو َاانَّ ﻟ َ َﻤ ْﺴـﻨَﺎ َّ
اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر ديکھا تو اسے سخت چوکيداروں اور سخت شعلوں سے پر پايا )(١
٨۔ ١يعنی آسمانوں پر فرشتے چوکيداری کرتے ہيں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی اور نہ سن
لے اور يہ ستارے آسمان پر جانے والے شياطين پر شعلہ بن کر گرتے ہيں۔
َّو َاانَّ ُﻛﻨَّﺎ ﻧ َ ْﻘ ُﻌﺪُ ِﻣﳯْ َﺎ َﻣ َﻘﺎ ِﻋﺪَ ِﻟ َّﻠﺴ ْﻤﻊ ِ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﺴـ َﺘ ِﻤﻊ ِ ْ ٰاﻻ َن َﳚِﺪْ َ ٗهل ِﺷﻬ ًَﺎاب َّر َﺻﺪً ا ۙ Ḍ

اس سے پہلے ہم باتيں سننے کے لئے آسمان ميں جگہ جگہ بيٹھ جايا کرتے تھے ) (١اب جو
بھی کان لگاتا ہے وه ايک شعلے کو اپنی تاک ميں پاتا ہے )(١
٩۔١اور آسمانی باتوں کی کچھ گن سن پا کر کاہنوں کو بتال ديا کرتے تھے جس ميں وه اپنی
طرف سے سو جھوٹ مال ديا کرتے تھے۔
٩۔ ٢ليکن بعثت محمديہ کے بعد يہ سلسلہ بند کر ديا گيا ،اب جو بھی اس نيت سے اوپر جاتا ہے،
شعلہ اس کی تاک ميں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔

ﴍ ُا ِرﻳْﺪَ ِﺑ َﻤ ْﻦ ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َا ْم َا َرا َد ﲠِ ِْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ َرﺷَ ﺪً ا ۙ 10
َّو َاانَّ َﻻ ﻧ َﺪْ ِر ْ ٓي َا َ ٌّ
ہم نہيں جانتے کہ زمين والوں کے ساتھ کسی برائی کا اراده کيا گيا ہے يا ان کے رب کا اراده ان
کے ساتھ بھالئی کا ہے )(١
١٠۔ ١يعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمين کے لئے کسی شر کے منصوبے کو پايہ
تکميل تک پہچانا يعنی ان پر عذاب نازل کرنا يا بھالئی کا اراده يعنی رسول کا بھيجنا ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن َو ِﻣﻨَّﺎ د ُْو َن ٰذ ِ َكل ۭ ُﻛﻨَّﺎ َﻃ َﺮاۗﯨ َﻖ ِﻗﺪَ دًا ۙ 11

َّو َاانَّ ِﻣﻨَّﺎ ٰ ّ
ِٕ
اور يہ کہ )بيشک( بعض تو ہم ميں نيکوکار ہيں اور بعض اس کے برعکس بھی ہيں ،ہم مختلف
طريقوں سے بٹے ہوئے ہيں۔
١١۔ ١مطلب يہ ہے کہ ہم مختلف جماعتوں ميں بٹے ہوئے ہيں مطلب يہ کہ جنات ميں بھی
مسلمان ،کافر ،يہودی ،عيسائی ،مجوسی وغيره ہيں ،بعض کہتے ہيں ان ميں بھی مسلمانوں کی
طرح قدريہ ،مرحبئہ اور رافضہ و غيره ہيں )فتح القدير(
اهلل ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض َوﻟ َ ْﻦ ﻧ ُّ ْﻌﺠِ َﺰ ٗﻩ ﻫ ََﺮ ًاب 12ۙ
َّو َاانَّ َﻇﻨَﻨَّﺎ ٓ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻧ ُّ ْﻌﺠِ َﺰ ٰ ّ َ
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اور ہم نے سمجھ ليا کہ ہم ﷲ ٰ
تعالی کو زمين ميں ہرگز عاجز نہيں کر سکتے اور نہ بھاگ کر
اسے ہرا سکتے ہيں۔

َّو َاانَّ ﻟ َ َّﻤﺎ َ ِﲰ ْﻌﻨَﺎ اﻟْﻬُﺪٰ ٓ ى ٰا َﻣﻨَّﺎ ِﺑ ٖﻪ ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ِِﺮﺑ ّ ٖﻪ ﻓَ َﻼ َﳜ َُﺎف َ ْﲞ ًﺴﺎ َّو َﻻ َر َﻫﻘًﺎ ۙ 13
ہم تو ہدايت کی بات سنتے ہيں اس پر ايمان ال چکے ہيں اور جو بھی اپنے رب پر ايمان الئے گا
نہ کسی نقصان کا انديشہ ہے نہ ظلم و ستم کا )(١
١٣۔ ١يعنی نہ اس بات کا انديشہ ہے کہ ان کی نيکيوں کے اجر و ثواب ميں کوئی کمی کر دی
جائے گی اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائيوں ميں اضافہ ہو جائے گا۔
َّو َاانَّ ِﻣﻨَّﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن َو ِﻣﻨَّﺎ اﻟْ ٰﻘ ِﺴ ُﻄ ْﻮ َن ۭ ﻓَ َﻤ ْﻦ َا ْﺳ َ َﲅ ﻓَ ُﺎو ٰﻟۗﯩ َﻚ َﲢ ََّﺮ ْوا َرﺷَ ﺪً ا 14
ِٕ
ہاں ہم ميں بعض تو مسلمان ہيں اور بعض بے انصاف ہيں ) (١پس جو فرمانبردار ہوگئے انہوں
نے تو راه راست کا قصد کيا۔
١٤۔ ١يعنی جو نبوت محمديہ پر ايمان الئے وه مسلمان ،اور اس کے منکر بے انصاف ہيں۔
َو َا َّﻣﺎ اﻟْ ٰﻘ ِﺴ ُﻄ ْﻮ َن ﻓَ َﲀﻧ ُْﻮا ِﻟ َﺠﻬَﲌَّ َ َﺣ َﻄ ًﺒﺎ 15ۙ
اور جو ظالم ہيں وه جہنم کا ايندھن بن گئے۔
اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت ميں جانے والے ہوں گے ان
ميں جو کافر ہيں وه جہنم ميں اور مسلمان جنت ميں جائيں گے يہاں تک جنات کی گفتگو ختم
ہوگئی۔
َّو َا ْن ﻟ َّ ِﻮ ْاﺳﺘَـ َﻘﺎ ُﻣ ْﻮا ﻋَ َﲇ َّ

اﻟﻄ ِﺮﻳْ َﻘ ِﺔ َ َﻻ ْﺳ َﻘ ْﻴﳯٰ ُ ْﻢ َّﻣﺎۗ ًء ﻏَﺪَ ﻗًﺎ ۙ 16
اور )اے نبی يہ بھی کہہ دو( کہ اگر لوگ راه راست پر سيدھے رہتے تو يقينا ً انہيں بہت وافر
پانی پالتے۔

ِﻟّﻨَ ْﻔ ِﺘﳯَ ُ ْﻢ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ ُّ ْﻌ ِﺮ ْض َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ﻳ َْﺴﻠُ ْﻜ ُﻪ ﻋَ َﺬ ًااب َﺻ َﻌﺪً ا ۙ 17
تاکہ ہم اس ميں انہيں آزما ليں ) (١اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھير لے گا
تو ﷲ ٰ
تعالی اسے سخت عذاب ميں مبتال کر دے گا )(٢
١٧۔ ١اس آيت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار قريش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی،
الطﱠ ِر ْيقَ ٍۃ کے دوسرے معنی گمراہی کے راستے کے کئے گئے ہيں۔
١٧۔ ٢نہايت سخت الم ناک عذاب )ابن کثير(
َّو َا َّن اﻟْ َﻤ ٰﺴﺠِ ﺪَ ِ ٰ ّ ِهلل ﻓَ َﻼ ﺗَﺪْ ﻋ ُْﻮا َﻣ َﻊ ٰ ّ ِ

اهلل َا َﺣﺪً ا ۙ 18
اور يہ مسجديں صرف ﷲ ہی کے لئے خاص ہيں پس ﷲ ٰ
تعالی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔
)(١
١٨۔١مسجد کے معنی ہيں سجده گاه۔ سجده بھی ايک رکن نماز ہے اس ليے نماز پﮍھنے کی
جگہ مسجد کہا جاتا ہے آيت کا مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ايک ﷲ کی
عبادت ہے اس ليے مسجدوں ميں کسی اور کی عبادت کسی اور سے دعا ومناجات جائز نہيں۔
َّو َاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َّﻤﺎ ﻗَﺎ َم َﻋ ْﺒﺪُ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮ ُﻩ َﰷد ُْوا ﻳَ ُﻜ ْﻮﻧ ُْﻮ َن ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ِﻟ َﺒﺪً ا 19ۉ
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اور جب ﷲ کا بنده اس کی عبادت کے لئے کھﮍا ہوا تو قريب تھا کہ وه بھيﮍ کی بھيﮍ بن کر اس
پر پل پﮍيں )(١
١٩۔َ ١ع ْبد ٰ ّ
ُﷲِ سے مراد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں اور مطلب ہے کہ انس و جن مل کر
چاہتے ہيں کہ ﷲ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ديں ،ليکن امام ابن کثير نے اسے
رجوع کرنا قرار ديا ہے۔
ﴍكُ ِﺑ ٖ ٓﻪ َا َﺣﺪً ا 20
ُﻗ ْﻞ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َا ْدﻋ ُْﻮا َر ِ ّ ْﰊ َو َﻻ ٓ ُا ْ ِ
آپ کہہ ديجئے کہ ميں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شريک
نہيں کرتا۔ )(١
٢٠۔١يعنی جب سب آپ کی عداوت پر اتر آئے ہيں تو آپ کہہ دو کہ ميں تو صرف اپنے رب کی
عبادت کرتا ہوں اسی سے پناه طلب کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔
ﻗُ ْﻞ ِا ِ ّ ْﱏ َﻻ ٓ َا ْﻣ ِ ُ
ﴐا َّو َﻻ َرﺷَ ﺪً ا 21
كل ﻟَ ُ ْﲂ َ ًّ
کہہ ديجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختيار نہيں۔ )(١
٢١۔١يعنی مجھے تمہاری ہدايت يا گمراہی کا يا کسی اور نفع نقصان کا اختيار نہيں ہے ميں تو
صرف اس کا ايک بنده ہوں جسے ﷲ نے وحی ورسالت کے ليے چن ليا ہے۔
ُﻗ ْﻞ ِا ِ ّ ْﱏ ﻟ َ ْﻦ ُّﳚ ْ َِﲑ ِ ْﱐ ِﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل َا َﺣ ٌﺪ ڏ َّوﻟ َ ْﻦ َاﺟِ ﺪَ ِﻣ ْﻦ د ُْو ِﻧ ٖﻪ ُﻣﻠْ َﺘ َﺤﺪً ا ۙ 22

کہہ ديجئے کہ مجھے ہرگز کوئی ﷲ سے بچا نہيں سکتا ) (١اور ميں ہرگز اس کے سوا کوئی
جائے پناه بھی نہيں پا سکتا۔
٢٢۔ ١اگر ميں اس کی نافرمانی کروں اور وه مجھے اس پر وه عذاب دينا چاہے۔
ِا َّﻻ ﺑ َ ٰﻠـﻐًﺎ ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ

اهلل َو َر ُﺳ ْﻮ َ ٗهل ﻓَ ِﺎ َّن َ ٗهل انَ َر َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا ۭ 23
اهلل َو ِر ٰﺳ ٰﻠ ِﺘ ٖﻪ ۭ َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ ِﺺ ٰ ّ َ
البتہ ميرا کام ﷲ کی بات اور اس کے پيغامات )لوگوں کو( پہنچا دينا ہے )اب( جو بھی ﷲ اور
اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس ميں ايسے لوگ ہميشہ رہيں
گے۔
ﴏا َّو َاﻗَ ُّﻞ ﻋَﺪَ دًا 24
َﺣ ّ ٰ ٓﱴ ِا َذا َر َا ْوا َﻣﺎ ﻳُ ْﻮﻋَﺪُ ْو َن ﻓَ َﺴـ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻣ ْﻦ َاﺿْ َﻌ ُﻒ انَ ِ ً
)ان کی آنکھ نہ کھلے گی( يہاں تک کہ اسے ديکھ ليں جس کا ان کو وعده ديا جاتا ہے ) (١پس
عنقريب جان ليں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے )(٢۔
٢٤۔ ١يا مطلب يہ ہے کہ يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور مومنين کی عداوت اور اپنے کفر پر
مصر رہيں گے ،يہاں تک کہ دنيا يا آخرت ميں وه عذاب ديکھ ليں گے ،جس کا ان سے وعده کيا
جاتا ہے۔
٢٤۔ ٢يعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے يا مشرکوں کا؟ اہل
توحيد کی تعداد کم ہے يا غير ﷲ کے پجاريوں کی۔ مطلب يہ ہے کہ پھر مشرکين کا تو سرے
سے کوئی مددگار ہی نہيں ہوگا اور ﷲ کے ان گنت لشکروں کے مقابلے ميں ان مشرکين کی
تعداد بھی آٹے ميں نمک کے برابر ہوگی۔
ﻗُ ْﻞ ِا ْن َاد ِْر ْ ٓي َاﻗَ ِﺮﻳْ ٌﺐ َّﻣﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن َا ْم َ ْﳚ َﻌ ُﻞ َ ٗهل َر ِ ّ ْ ٓﰊ َا َﻣﺪً ا 25
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کہہ ديجئے مجھے معلوم نہيں کہ جس کا وعده تم سے کيا جاتا ہے وه قريب ہے يا ميرا رب اس
کے لئے دوری کی مدت مقرر کرے گا )(١۔
٢٥۔ ١مطلب يہ ہے کہ عذاب يا قيامت کا علم ،يہ غيب سے تعلق رکھتا ہے جس کو صرف ﷲ
ٰ
تعالی ہی جانتا ہے کہ وه قريب ہے يا دور۔

ﻋ ِ ُٰﲅ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﻈﻬ ُِﺮ ﻋَ ٰﲇ ﻏَ ْﻴ ِﺒ ٖ ٓﻪ َا َﺣﺪً ا ۙ 26
وه غيب کا جاننے واال ہے اور اپنے غيب پر کسی کو مطلع نہيں کرتا۔ )(١
 ٦ ٢۔١يعنی اپنے پيغمبر کو بعض امور غيب سے مطلع کر ديا جاتا ہے جن کا تعلق يا تو اس
کے فرائض رسالت سے ہوتا ہے يا وه اس کی رسالت کی صداقت کی دليل ہوتے ہيں اور ظاہر
بات ہے کہ ﷲ کے مطلع کرنے سے پيغمبر عالم الغيب نہيں ہو جاتا۔ لہذا عالم الغيب صرف ﷲ
ہی کی ذات ہے جيسا کہ يہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔
ِا َّﻻ َﻣ ِﻦ ْارﺗ َٰﴣ ِﻣ ْﻦ َّر ُﺳ ْﻮلٍ ﻓَ ِﺎﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َْﺴ ُ ُ

كل ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ﻳَﺪَ ﻳْ ِﻪ َو ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔ ٖﻪ َر َﺻﺪً ا ۙ 27
سوائے اس پيغمبر کے جسے وه پسند کر لے ليکن اس کے بھی آگے پيچھے پہرے دار مقرر کر
ديتا ہے )(١
٢٧۔ ١يعنی نزول وحی کے وقت پيغمبر کے آگے پيچھے فرشتے ہوتے ہيں اور شياطين اور
جنات کو وحی کی باتيں سننے نہيں ديتے۔
ِﻟ ّ َﻴ ْﻌ َ َﲅ َا ْن ﻗَﺪْ َاﺑْﻠَﻐ ُْﻮا ِر ٰﺳ ٰﻠ ِﺖ َر ِ ّﲠ ِْﻢ َو َا َﺣ َﺎط ِﺑ َﻤﺎ َ َدلﳞْ ِْﻢ َو َا ْﺣ ٰﴡ ُ َّ

ﳾ ٍء ﻋَﺪَ دًا ۧ 28
ﰻ َْ
تاکہ ان کے اپنے رب کے پيغام پہنچا دينے کا علم ہو جائے ) (١ﷲ ٰ
تعالی نے انکے آس پاس
)کی چيزوں( کا احاطہ کر رکھا ہے ) (٢اور ہرچيز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے )(٣۔
٢٨۔ ١ليعلم۔ ميں ضمير کا مرجع کون ہے؟ بعض کے نزديک رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم تاکہ
آپ جان ليں کہ آپ سے پہلے رسولوں نے بھی ﷲ کا پيغام اسی طرح پہنچايا جس طرح آپ نے
پہنچايا۔ بعض نے فرشتوں کو بنايا ہے کہ فرشتوں نے ﷲ کا پيغام نبيوں تک پہنچايا۔ اور بعض
نے ﷲ کو مرجع بنايا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی اپنے پيغمبروں کی فرشتوں کے ذريعے حفاظت فرماتا
ہے۔
٢٨۔ ٢فرشتوں کے پاس کی يا پيغمبروں کے پاس کی۔
٢٨۔ ٣کيونکہ وہی عالم الغيب ہے ،جو ہو چکا اور آئنده ہوگا ،سب کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔
يعنی اسکے علم ميں ہے۔

سورة المزمل
)سورة المزمل ۔ سوره نمبر  ٧٣۔ تعداد آيات (٢٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل اﻟ َّﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ ُﻤ َّﺰ ِ ّﻣ ُﻞ Ǻۙ
اے کپﮍے ميں لپٹنے والے )(١
١۔١جس وقت يہ آيت نازل ہوئی نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے ﷲ نے
آپ کی اسی کيفيت کو بيان کرتے ہوئے فرمايا مطلب يہ ہے کہ اب چادر چھوڑ ديں اور رات کو
تھوڑا قيام کريں يعنی نماز تہجد پﮍھيں کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بناء پر تہجد آپ کے ليے
واجب تھی۔ )ابن کثير(
ﻗُ ِﻢ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِا َّﻻ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۙ Ą

رات )کے وقت نماز( ميں کھﮍے ہو جاؤ مگر کم )(١

ِﻧ ّْﺼ َﻔ ٗ ٓﻪ َا ِو اﻧْ ُﻘ ْﺺ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ۙ Ǽ
آدھی رات يا اس سے بھی کچھ کم کرلے۔
َا ْو ِز ْد ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َر ِﺗ ّﻞِ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﺗَ ْﺮِﺗ ْﻴ ًﻼ ۭ Ć

يا اس پر بﮍھا دے ) (١اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر )صاف( پﮍھا کرو )(٢
٤۔ ١يعنی يہ قيام نصف رات سے کچھ کم )ثلث( يا کچھ زياده )دو ثلث( ہو تو کوئی حرج نہيں
ہے۔
٤۔ ٢چنانچہ حديث ميں آتا ہے کہ آپ کی قرأت ترتيل کے ساتھ ہی تھی اور آپ نے اپنی امت کو
بھی ترتيل کے ساتھ ،يعنی ٹھہر ٹھہر پﮍھنے کی تلقين کی ہے۔
ِاانَّ َﺳـ ُﻨﻠْ ِﻘ ْﻲ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﺛَـ ِﻘ ْﻴ ًﻼ Ĉ
يقينا ً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقريب نازل کريں گے )(١
٥۔ ١رات کا قيام چونکہ نفس انسانی کے لئے بالعموم گراں ہے ،اس لئے يہ جملہ خاص طور پر
فرمايا کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کريں گے ،يعنی ،قرآن ،جس کے احکام و
فرائض پر عمل ،اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبليغ اور دعوت ،ايک بھاری جانفسانی کا
عمل ہے۔ بعض نے ثقالت سے وه بوجھ مراد ليا ہے جو وحی کے وقت نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
پر پﮍتا تھا جس سے سخت سردی ميں بھی آپ پسينے سے شرابور ہو جاتے تھے۔
ﱔ َاﺷَ ُّﺪ َو ْﻃـ ًﺎ َّو َا ْﻗ َﻮ ُم ِﻗ ْﻴ ًﻼ ۭ Č

ِا َّن انَ ِﺷـﺌَ َﺔ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ِ َ
بيشک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دينے
واال ہے )(١
٦۔ ١دوسرا مفہوم يہ ہے کہ دن کے مقابلے ميں رات کو قرآن زياده واضح اور حضور قلب کے
لئے زياده موثر ہے ،اس لئے کہ اس وقت دوسری آوازيں خاموش ہوتی ہيں۔ فضا ميں سکون
غالب ہوتا ہے اس وقت نمازی جو پﮍھتا ہے وه آوازوں کے شور اور دنيا کے ہنگاموں کے نذر
نہيں ہوتا بلکہ نمازی اس سے خوب محفوظ ہوتا اور اس کی اثر آفرينی کو محسوس کرتا ہے۔
ِا َّن َ َكل ِﰲ اﻟﳯَّ َ ِﺎر َﺳـ ْﺒ ًﺤﺎ َﻃ ِﻮﻳْ ًﻼ ۭ Ċ

يقينا ً تجھے دن ميں بہت شغل رہتا ہے )(١
٧۔ ١يعنی رات کو نماز اور تالوت زياده مفيد اور موثر ہے ،يعنی اس پر ہميشگی کر ،دن ہو يا
رات ،ﷲ کی تسبيح و تمحيد اور تکبير و تہليل کرتا ره۔
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اﰟ َرﺑ ّ َِﻚ َوﺗَﺒَﺘَّ ْﻞ ِاﻟ َ ْﻴ ِﻪ ﺗَ ْﺒ ِﺘ ْﻴ ًﻼ Ďۭ
َو ْاذ ُﻛ ِﺮ ْ َ
تو اپنے رب کے نام کا ذکر کيا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔
)(١
٨۔١يعنی ﷲ کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات کے ليے يکسو اور ہمہ تن اس کی طرف
متوجہ ہو جانا ،يہ رہبانيت سے مختلف چيز ہے رہبانيت تو تجرد اور ترک دنيا ہے جو اسالم ميں
ناپسنديده ہے۔
ﴩ ِق َواﻟْ َﻤ ْﻐ ِﺮ ِب َﻻ ٓ ِا ٰ َهل ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ﻓَ َّ ِﺎﲣ ْﺬ ُﻩ َو ِﻛ ْﻴ ًﻼ Ḍ
َر ُّب اﻟْ َﻤ ْ ِ
مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہيں ،تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔
َو ْاﺻ ِ ْﱪ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َو ْاﳗ ُْﺮ ُ ْﱒ َﳗ ًْﺮا َ ِﲨ ْﻴ ًﻼ  10
اور جو کچھ وه کہيں تو سہتا ره اور وضعداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ ره۔
َو َذ ْر ِ ْﱐ َواﻟْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ ُا ِوﱄ اﻟﻨَّ ْﻌ َﻤ ِﺔ َو َﻣﻬِّﻠْﻬ ُْﻢ ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ 11
اور مجھے اور ان جھٹالنے والے آسوده حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہيں ذرا سی مہلت دے۔

ِا َّن َ َدلﻳْﻨَﺎ ٓ َا ْﻧ َﲀ ًﻻ َّو َﺟ ِﺤـ ْﻴ ًﻤﺎ ۙ 12
يقينا ً ہمارے ہاں سخت بيﮍياں ہيں اور سلگتی ہوئی جہنم۔
َّو َﻃ َﻌﺎ ًﻣﺎ َذا ﻏُ َّﺼ ٍﺔ َّوﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟـ ْﻴ ًﻤﺎ ۤ 13

اور حلق ميں اٹکنے واال کھانا ہے اور درد دينے واال عذاب ہے )(١
١٣۔َ ١ذا ُغصﱠۃ ِ حلق ميں اٹک جانے واال ،نہ حلق سے نيچے اترے اور نہ باہر نکلے۔ يہ َز قﱡوْ م
ض ِريْع ايک کانٹے دار جھاڑی ہے جو سخت بدبو دار اور زہريلی ہوتی ہے۔
کا کھانا ہوگا۔ َ
ﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ ْﺮ ُﺟ ُﻒ ْ َاﻻ ْر ُض َواﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َو َﰷﻧ َِﺖ اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َﻛ ِﺜﻴْ ًﺒﺎ َّﻣﻬِ ْﻴ ًﻼ 14
جس دن زمين اور پہاڑ تھر تھرائيں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ريت کے ٹيلوں کے ہوجائيں
گے۔ )(١
١٤۔١يعنی يہ عذاب اس دن ہوگا جس دن زمين پہاڑ بھونچال سے تہ وباال ہو جائيں گے اور بﮍے
بﮍے پر ہيبت پہاڑ ريت کے ٹيلوں کی طرح بےحثييت ہو جائيں گے۔ کثيب ريت کا ٹيال ،مھيال کا
معنی بھربھری پيروں کے نچيے سے نکل جانے والی ريت۔

ِاانَّ ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِاﻟ َ ْﻴ ُ ْﲂ َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ڏ ﺷَ ﺎ ِﻫﺪً ا ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ َ َامك ٓ َا ْر َﺳﻠْﻨَﺎ ٓ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َر ُﺳ ْﻮ ًﻻ ۭ 15
بيشک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دينے واال ) (١رسول بھيج ديا ہے جيسے کہ ہم نے
فرعون کے پاس رسول بھيجا تھا۔
١٥۔ ١جو قيامت والے دن تمہارے اعمال کی گواہی دے گا۔
ﻓَ َﻌ ٰﴡ ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ ُن َّاﻟﺮ ُﺳ ْﻮ َل ﻓَ َﺎﺧ َْﺬﻧٰ ُﻪ َا ْﺧ ًﺬا َّو ِﺑ ْﻴ ًﻼ 16
تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت )وبال( کی پکﮍ ميں پکﮍ ليا )(١
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موسی
١٦۔ ١اس ميں اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے۔ جو فرعون کا
ٰ
عليہ السالم کی تکذيب کی وجہ سے ہوا۔
ﻓَ َﻜ ْﻴ َﻒ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ِا ْن َﻛﻔ َْﺮ ُ ْﰎ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َّ ْﳚ َﻌ ُﻞ اﻟْ ِﻮ ْ َدل َان ِﺷﻴْ َﺒۨﺎ 17ڰ
تم اگر کافر رہے تو اس دن کيسے پناه پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا )(١
١٧۔ ١قيامت والے دن کی ہولناکی بيان کی کہ واقع اس دن بچے بوڑھے ہوجائيں گے يا تمثيل
کے طور پر کہا گيا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ُﻣﻨْﻔ َِﻄ ٌﺮ ِﺑ ٖﻪ ۭ َﰷ َن َو ْﻋﺪُ ٗﻩ َﻣ ْﻔ ُﻌ ْﻮ ًﻻ 18
َّ
ٰ
جس دن آسمان پھٹ جائے گا ) (١ﷲ تعالی کا يہ وعده ہو کر ہی رہے گا۔ )(٢
١٨۔ ١يہ يوم کی دوسری صفت ہے اس دن ہولناکی سے آسمان پھٹ جائے گا
١٨۔ ٢يعنی ﷲ نے جو بعث بعد الموت ،حساب کتاب اور جنت دوزخ کا وعده کيا ہوا ہے يہ يقينا
المحالہ ہو کر رہنا ہے۔
ِا َّن ٰﻫ ِﺬﻩٖ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ٌة ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء َّاﲣ ََﺬ ِا ٰﱃ َرِﺑ ّ ٖﻪ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۧ 19

بيشک يہ نصيحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راه اختيار کرے۔
ﺎب ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻓَﺎ ْﻗ َﺮ ُء ْوا َﻣﺎ
ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ َاﻧ ََّﻚ ﺗَ ُﻘ ْﻮ ُم َاد ْٰﱏ ِﻣ ْﻦ ﺛُﻠُ َ ِـﱻ اﻟ َّ ْﻴﻞِ َو ِﻧ ْﺼ َﻔ ٗﻪ َوﺛُﻠُﺜَ ٗﻪ َو َﻃﺎۗﯨ َﻔ ٌﺔ ِ ّﻣ َﻦ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻣ َﻌ َﻚ ۭ َو ٰ ّ ُ
اهلل ﻳُ َﻘ ِّﺪ ُر اﻟ َّ ْﻴ َﻞ َواﻟﳯَّ َ َﺎر ۭﻋَ ِ َﲅ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ُ ْﲢ ُﺼ ْﻮ ُﻩ ﻓَﺘَ َ
ِٕ
اهلل َۙو ٰاﺧ َُﺮ ْو َن ﻳُ َﻘﺎ ِﺗﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ َﺳ ِﺒ ْﻴﻞِ ٰ ّ ِ
ﴬﺑُ ْﻮ َن ِﰲ ْ َاﻻ ْر ِض ﻳَﺒْﺘَﻐ ُْﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ ٰ ّ ِ
اهلل ڮ ﻓَﺎ ْﻗ َﺮ ُء ْوا َﻣﺎ
َﴪ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ِن ۭ ﻋَ ِ َﲅ َا ْن َﺳـ َﻴ ُﻜ ْﻮ ُن ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َّﻣ ْﺮ ٰﴇ ۙ َو ٰاﺧ َُﺮ ْو َن ﻳ َ ْ ِ
ﺗَﻴ َّ َ
ٰ
ٰ
ِ
ُ
َ
ِ
ْ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٰ
ٰ
ٰ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
اهلل ﻗ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴـﻨًﺎ ۭ َو َﻣﺎ ﺗُﻘ ّﺪ ُﻣ ْﻮا ﻻﻧْﻔﺴﲂ ّﻣ ْﻦ ﺧ ٍَﲑ ﲡِﺪُ ْو ُﻩ ﻋ ْﻨﺪَ ّاهلل ﻫ َُﻮ ﺧ ًَﲑا َّواﻋْﻈ َﻢ ا ْﺟ ًﺮا ۭ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻐﻔ ُﺮوا
اﻟﺼﻠﻮ َة َواﺗُﻮا َّاﻟﺰﻛﻮ َة َواﻗ ِﺮﺿُ ﻮا ّ َ
َﴪ ﻣﻨْ ُﻪ ۙ َواﻗ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
ﺗَﻴ َّ َ
ِ
ِ
ٰ
َ
ُ

اهلل ﻏﻔ ْﻮ ٌر َّرﺣ ْ ٌﲓ ۧ 20
اهلل ۭ ا َّن ّ َ
ّٰ َ
آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ايک جماعت قريب دو تہائی
رات کے اور آدھی رات کے اور ايک تہائی رات کے تہجد پﮍھتی ہے ) (١اور رات دن کا پورا
اندازه ﷲ ٰ
تعالی کو ہی ہے (٢) ،وه خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے ) (٣پس تم
پر مہربانی کی ) (٤لہذا جتنا قرآن پﮍھنا تمہارے ليے آسان ہو پﮍھو وه جانتا ہے کہ تم ميں بعض
بيمار بھی ہوں گے بعض دوسرے زمين ميں چل پھر کر ﷲ ٰ
تعالی کا فضل يعنی روزی بھی
تالش کريں گے ) (۵اور کچھ لوگ ﷲ کی راه ميں جہاد بھی کريں گے )  (٦سو تم بہ آسانی جتنا
قرآن پﮍھ سکو پﮍھو ) (٧اور نماز کی پابندی کيا کرو اور زکوة ديتے رہا کرو اور ﷲ ٰ
تعالی کو
اچھا قرض دو اور جو نيکی تم اپنے ليے آگے بھيجو گے اسے ﷲ ٰ
تعالی کے ہاں بہتر سے بہتر
تعالی سے معافی مانگتے رہا کرو يقينا ً ﷲ ٰ
اور ثواب ميں بہت زياده پاؤ گے ) (٨ﷲ ٰ
تعالی
بخشنے واال مہربان ہے۔
٢٠۔ ١جب سورت کے آغاز ميں نصف رات يا اس سے کم يا زياده قيام کا حکم ديا گيا تو نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کی ايک جماعت رات کو قيام کرتی کبھی دو تہائی
سے کم يا زياده کبھی نصف رات کبھی ثلث رات جيسا کہ يہاں ذکر ہے۔ ليکن ايک تو رات کا يہ
قيام نہايت گراں تھا دوسرے وقت کا اندازه لگانا مشکل تھا کہ يہ نصف رات ہوئی يا ثلث اس ليے
ﷲ نے اس آيت ميں تخفيف کا حکم نازل فرمايا جس ميں فرمايا کہ بعض کے نزديک ترک قيام
کی اجازت ہے۔
٢٠۔٢يعنی ﷲ تورات کی گھﮍياں گن سکتا ہے کتنی گزر گئی ہيں اور کتنی باقی ہيں تمہارے
ليے يہ اندازه لگانا ناممکن ہے۔
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٢٠۔٣جب تمہارے لئے رات کے گزرنے کا صحيح اندازه ممکن ہی نہيں ،تو تم مقرره اوقات
تک نماز تہجد ميں مشغول بھی کس طرح ره سکتے ہو۔
٢٠۔ ٤يعنی تجارت اور کاروبار کے لئے سفر کرنا اور ايک شہر سے دوسرے شہر ميں يا ايک
ملک سے دوسرے ملک ميں جانا پﮍے گا۔
٢٠۔۵اسی طرح جہاد ميں بھی پُر مشقت سفر اور مشقتيں کرنی پﮍتی ہيں ،اور يہ تينوں چيزيں،
بيماری ،سفر اور جہاد نوبت بہ نوبت ہر ايک کو الحق ہوتی ہيں اس ليے ﷲ نے قيام الليل کے
حکم ميں تخفيف کردی ہے کيونکہ تينوں حالتوں ميں يہ نہايت مشکل اور بﮍا صبر آزما کام ہے۔
٢٠۔  ٦اسباب تخفيف کے ساتھ تخفيف کا يہ حکم دوباره بطور تاکيد بيان کر ديا گيا۔
٢٠۔ ٧يعنی پانچوں نمازوں کی جو فرض ہيں۔
٢٠۔ ٨يعنی ﷲ کی راه ميں حسب ضرورت و توفيق خرچ کرو ،اسے قرض حسنہ سے اس لئے
تعبير فرمايا کہ ﷲ ٰ
تعالی اس کے بدلے ميں سات سو گنا بلکہ اس سے زياده تک اجر و ثواب
عطا فرمائے گا نفلی نمازيں ،صدقات و خيرات اور ديگر نيکياں جو بھی کرو گے ﷲ کے ہاں ان
کا بہترين اجر پاؤ گے اکثر مفسرين کے نزديک يہ آيت مدينہ ميں نازل ہوئی اس ليے کہتے ہيں
کہ اس کا نصف حصہ مکی اور نصف حصہ مدنی ہے۔

سورة المدثر
)سورة المدثر ۔ سوره نمبر  ٧٤۔ تعداد آيات (٥٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ اﻟْ ُﻤ َّﺪ ِﺛّ ُﺮ ۙ Ǻ

اے کپﮍا اوڑھنے والے )(١
ْ
ﱠ
ْ
َ
ک ال ِذیْ َخلقَ( ہے اس کے بعد وحی
١۔ ١سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وه )اِ ق َرا بِاس ِْم َربﱢ َ
ميں وقفہ ہوگيا اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم سخت مضطرب اور پريشان رہتے۔ ايک روز اچانک
پھر وہی فرشتہ ،جو غار حرا ميں پہلی مرتبہ وحی لے کر آيا تھا۔ آپ نے ديکھا کہ آسمان و
زمين کے درميان ايک کرسی پر بيٹھا ہے ،جس سے آپ پر ايک خوف سا طاری ہوگيا اور گھر
جاکر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپﮍا اوڑھا دو ،مجھے کپﮍا اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں
نے آپ کے جسم پر ايک کپﮍا ڈال ديا ،اسی حالت ميں وحی نازل ہوئی۔ )صحيح بخاری( اس
اعتبار سے يہ دوسری وحی اور احکام کے حساب سے پہلی وحی ہے۔
ُﻗ ْﻢ ﻓَ َﺎﻧْ ِﺬ ْر Ą۽
کھﮍا ہو جا اور آگاه کر دے )(١۔
٢۔ ١يعنی اہل مکہ کو ڈرا ،اگر وه ايمان نہ الئيں۔
َو َرﺑ َّ َﻚ ﻓَ َﻜ ِ ّ ْﱪ Ǽ۽
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اور اپنے رب ہی کی بﮍائياں بيان کر۔
َو ِﺛ َﻴﺎﺑ َ َﻚ ﻓَ َﻄﻬّ ِْﺮ Ć۽
اپنے کپﮍوں کو پاک رکھا کر )(١
٤۔ ١يعنی قلب اور نيت کے ساتھ کپﮍے بھی پاک رکھ۔ يہ حکم اس لئے ديا گيا کہ مشرکين مکہ
طہارت کا اہتمام نہيں کرتے تھے۔
َو ُّاﻟﺮ ْﺟ َﺰ ﻓَ ْﺎﳗ ُْﺮ Ĉ۽
ناپاکی کو چھوڑ دے )(١
٥۔ ١يعنی بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ يہ دراصل لوگوں کو آپ کے ذريعے سے حکم ديا جا رہا
ہے۔
َو َﻻ ﺗَ ْﻤ ُ ْﲍ ﺗ َ ْﺴـ َﺘ ْﻜ ِ ُﱶ Č۽
اور احسان کرکے زياده لينے کی خواہش نہ کر )(١
٦۔ ١يعنی احسان کرکے يہ خواہش نہ کر کہ بدلے ميں اس سے زياده ملے گا۔
َو ِﻟ َﺮﺑ ّ َِﻚ ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ۭ Ċ

اور اپنے رب کی راه ميں صبر کر۔
ﻓَ ِﺎ َذا ﻧ ُ ِﻘ َﺮ ِﰲ اﻟﻨَّﺎ ُﻗ ْﻮ ِر Ď
پس جبکہ صور ميں پھونک ماری جائے گی۔

ﻓَ ٰﺬ ِ َكل ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ ْﻮ ٌم ﻋ َِﺴ ْ ٌﲑ ۙ Ḍ
ِٕ
وه دن بﮍا سخت دن ہوگا۔
ﻋَ َﲇ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ِﺮ ْﻳ َﻦ ﻏَ ْ ُﲑ ﻳ َِﺴ ْ ٍﲑ 10
جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ )(١
١٠۔ ١يعنی قيامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا کيونکہ اس روز کفر کا نتيجہ انہيں بھگتنا ہوگا،
جو جرم وه دنيا ميں کرتے رہے ہونگے۔
َذ ْر ِ ْﱐ َو َﻣ ْﻦ َﺧﻠَ ْﻘ ُﺖ َو ِﺣ ْﻴﺪً ا 11ۙ
مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے ميں نے اکيال پيدا کيا ہے )(١
١١۔ ١يہ کلمہ وعيد و تہديد ہے کہ اسے ،جسے ميں نے ماں کے پيٹ ميں اکيال پيدا کيا ،اس کے
پاس مال تھا نہ اوالد ،اور مجھے اکيال چھوڑ دو ،يعنی ميں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا ،کہتے
ہيں کہ يہ وليد بن مغيره کی طرف اشاره ہے۔ يہ کفر و طغيان ميں بہت بﮍھا ہوا تھا ،اس لئے اس
کا خصوصی طور پر ذکر کيا ہے۔ وﷲ عالم۔

َّو َﺟ َﻌﻠْ ُﺖ َ ٗهل َﻣ ًﺎﻻ َّﻣ ْﻤﺪُ ْودًا ۙ 12
اور اسے بہت سا مال دے رکھا تھا۔
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َّوﺑ َ ِﻨ ْ َﲔ ُﺷﻬ ُْﻮدًا ۙ 13
اور حاضر باش فرزند بھی )(١
١٣۔ ١اسے ﷲ نے اوالد سے نوازا تھا اور وه ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے ،گھر ميں
دولت کی فروانی تھی ،اس لئے بيٹوں کو تجارت و کاروبار کے لئے باہر جانے کی ضرورت
پيش نہيں آتی تھی بعض کہتے ہيں کہ اس کے تين بيٹے مسلمان ہوگئے تھے ،خالد ،ہشام اور
وليد بن وليد )فتح القدير(

َّو َﻣﻬَّﺪْ ُّت َ ٗهل ﺗَ ْﻤﻬِ ْﻴﺪً ا ۙ 14
اور ميں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے )(١
١٤۔ ١يعنی مال و دولت ميں رياست و سرداری ميں اور درازی عمر ميں۔
ُ َّﰒ ﻳ َ ْﻄ َﻤ ُﻊ َا ْن َا ِزﻳْﺪَ 15ڎ
پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ ميں اسے اور زياده دوں۔ )(١
١۵۔١يعنی کفرو معصيت کے باوجود ،اس کی خواہش ہے کہ ميں اسے زياده دوں۔

َ َّالك ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِ ٰﻻﻳٰ ِﺘﻨَﺎ َﻋ ِﻨ ْﻴﺪً ا ۭ 16
نہيں نہيں ) (١وه ہماری آيتوں کا مخالف ہے۔
١٦۔ ١يعنی ميں اسے زياده نہيں دونگا۔ عنيد اس شخص کو کہتے ہيں جو جاننے کے باوجود حق
کی مخالفت کرے اور اس کو رد کرے۔
َﺳ ُﺎ ْر ِﻫ ُﻘ ٗﻪ َﺻ ُﻌ ْﻮدًا ۭ 17

عنقريب ميں اسے ايک سخت چﮍھائی چﮍھاؤں گا )(١
١٧۔ ١يعنی ايسے عذاب ميں مبتال کروں گا جس کا برداشت کرنا نہايت سخت ہوگا ،بعض کہتے
ہيں ،جہنم ميں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چﮍھايا جائے گا )فتح القدير(
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻓَﻜَّ َﺮ َوﻗَﺪ ََّر ۙ 18

اس نے غور کرکے تجويز کی )(١
١٨۔ ١يعنی قرآن اور نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا پيغام سن کر ،اس نے اس امر پر غور کيا کہ
ميں اس کا جواب دوں؟ اور اپنے جی ميں اس نے وه تيار کيا۔

ﻓَ ُﻘ ِﺘ َﻞ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻗَﺪ ََّر ۙ 19
اسے ہالکت ہو کيسی )تجويز( سوچی؟

ُ َّﰒ ﻗُ ِﺘ َﻞ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻗَﺪَّ َر ۙ 20
وه پھر غارت ہو کس طرح اندازه کيا )(١۔
٢٠۔ ١يہ اس کے حق ميں بد دعائيہ کلمے ہيں ،کہ ہالک ہو ،مارا جائے ،کيا بات اس نے سوچی
ہے؟
ُ َّﰒ ﻧ َ َ
ــﻈ َﺮ ۙ 21

اس نے پھر ديکھا )(١
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٢١۔ ١يعنی پھر غور کيا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے۔
َﴪ ۙ 22

ُ َّﰒ ﻋَﺒَ َﺲ َوﺑ َ َ
پھر تيوری چﮍھائی اور منہ بنايا )(١
٢٢۔ ١يعنی جواب سوچتے وقت چہرے کی سلوٹيں بدليں ،اور منہ بسورا ،جيسا کہ عمو ًما کسی
مشکل بات پر غور کرتے وقت آدمی ايسا کرتا ہے۔

ُ َّﰒ َادْﺑَ َﺮ َوا ْﺳـ َﺘ ْﻜ َ َﱪ ۙ 23
پھر پيچھے ہٹ گيا اور غرور کيا )(١
٢٣۔ ١يعنی حق سے انکار کيا اور ايمان النے سے تکبر کيا۔
ﻓَ َﻘﺎ َل ِا ْن َ

ﻫٰﺬا ٓ ِا َّﻻ ِﲮ ٌْﺮ ﻳ ُّ ْﺆﺛ َُﺮ ۙ 24
اور کہنے لگا يہ تو صرف جادو ہے جو نقل کيا جاتا ہے )(١
ٰ
دعوی کر ديا کہ ﷲ کا
٢٤۔ ١يعنی کسی سے يہ سيکھ آيا ہے اور وہاں سے نقل کر اليا ہے اور
نازل کرده ہے۔
ﴩ 25ۭ
ِا ْن ﻫ َٰﺬا ٓ ِا َّﻻ ﻗَ ْﻮ ُل اﻟْﺒَ َ ِ
سوائے انسانی کالم کے کچھ بھی نہيں۔
َﺳ ُﺎ ْﺻ ِﻠ ْﻴ ِﻪ َﺳ َﻘ َﺮ 26
ميں عنقريب اس دوزخ ميں ڈالوں گا۔

َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ َﺳ َﻘ ُﺮ ۭ 27
اور تجھے کيا خبر کہ دوزخ کيا چيز ہے )(١۔
٢٧۔ ١دوزخ کے ناموں يا درجات ايک کا نام َسقَ ُر بھی ہے۔
َﻻ ﺗُ ْﺒ ِﻘ ْﻲ َو َﻻ ﺗ ََﺬ ُر ۚ 28

نہ وه باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے )(١
٢٨۔ ١ان کے جسموں پر گوشت چھوڑے گی نہ ہڈی ،يا مطلب ہے جہنميوں کو زنده چھوڑے
گی نہ مرده،
ﴩ 29ښ
ﻟَ َّﻮا َﺣ ٌﺔ ِﻟّﻠْﺒَ َ ِ
کھال کو جھلسا ديتی ہے۔

َﴩ ۭ 30
ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ِﺗ ْﺴ َﻌ َﺔ ﻋ َ َ
اور اس ميں انيس )فرشتے مقرر( ہيں )(١۔
٣٠۔ ١يعنی جہنم پر بطور دربان  ١٩فرشتے مقرر ہيں
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َو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ٓ َا ْﲱ َٰﺐ اﻟﻨَّ ِﺎر ِا َّﻻ َﻣ ٰﻠۗﯩ َﻜ ًﺔ ۠ َّو َﻣﺎ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻋﺪَّﲥَ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ِﻓ ْﺘﻨَ ًﺔ ِﻟ ّ َّ ِذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ۙ ِﻟﻴ َْﺴﺘ َ ْﻴ ِﻘ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َوﻳَ ْﺰدَا َد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮٓا ِاﻳْ َﻤﺎانً َّو َﻻ ﻳَ ْﺮاتَ َب َّ ِاذل ْﻳ َﻦ
ِٕ
اهلل َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء َوﳞَ ْ ِﺪ ْي َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ۭ َو َﻣﺎ
اهلل ﲠِ ٰ َﺬا َﻣﺜ ًَﻼ ۭ َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻳُ ِﻀ ُّﻞ ٰ ّ ُ
ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۙ َو ِﻟ َﻴ ُﻘ ْﻮ َل َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِ ْﰲ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣ َﺮ ٌض َّواﻟْ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن َﻣﺎ َذا ٓ َا َرا َد ٰ ّ ُ

ﴩ ۧ 31
ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ُﺟﻨُ ْﻮ َد َ ِرﺑ ّ َﻚ ِا َّﻻ ﻫ َُﻮ ۭ َو َﻣﺎ ِﮬ َﻲ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٰﺮى ِﻟﻠْﺒَ َ ِ
ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہيں اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی
آزمائش کے لئے مقرر کی ہے ) (١تاکہ اہل کتاب يقين کرليں ) (٢اور ايماندار ايمان ميں اور
بﮍھ جائيں ) (٣اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کريں اور جن کے دلوں ميں بيماری ہے اور
تعالی کی کيا مراد ہے؟ ) (٤اس طرح ﷲ ٰ
وه کافر کہيں کہ اس بيان سے ﷲ ٰ
تعالی جسے چاہتا ہے
گمراه کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدايت ديتا ہے ) (۵تيرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا
کوئی نہيں جانتا )  (٦يہ تو کل بنی آدم کے ليے سراسر پندونصيحت ہے۔)(٧
٣١۔ ١يہ مشرکين قريش کا رد ہے ،جب جہنم کے دروغوں کا ﷲ نے ذکر فرمايا تو ابو جہل نے
جماعت قريش کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کيا تم ميں سے ہر دس آدميوں کا گروپ ،ايک ايک
فرشتے کے لئے کافی نہيں ہوگا ،بعض کہتے ہيں کہ کالده نامی شخص نے اپنی طاقت پر بﮍا
گھمنڈ تھا ،کہا ،تم سب صرف دو فرشتے سنبھال لينا ١٧ ،فرشتوں کو تو ميں اکيال ہی کافی ہوں۔
کہتے ہيں اس نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چلينج ديا اور ہر
مرتبہ شکست کھائی مگر ايمان نہيں اليا ،کہتے ہيں اس کے عالوه رکانہ بن عبد يزيد کے ساتھ
بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے کشتی لﮍی تھی ليکن وه شکست کھا کر مسلمان ہوگئے تھے
)ابن کثير( مطلب يہ کہ يہ تعداد بھی ان کے مذاق يا آزمائش کا سبب بن گئی۔
٣١۔ ٢يعنی جان ليں کہ رسول برحق ہے اور اس نے وہی بات کی ہے جو پچھلی کتابوں ميں
بھی درج ہے۔
٣١۔ ٣کہ اہل کتاب نے ان کے پيغمبر کی بات کی تصديق کی ہے
٣١۔ ٤بيمار دلوں سے مراد منافقين ہيں يا پھر وه جن کے دلوں ميں شکوک تھے کيونکہ مکہ
ميں منافقين نہيں تھے۔ يعنی يہ پوچھيں گے کہ اس تعداد کو يہاں ذکر کرنے ميں ﷲ کی کيا
حکمت ہے؟
٣١۔ ٥يعنی گذشتہ گمراہی کی طرح جسے چاہتا ہے گمراه اور جسے چاہتا ہے ،راه ياب کر ديتا
ہے ،اس ميں حکمت بالغہ ہوتی ہے اسے صرف ﷲ ہی جانتا ہے۔
٣١۔ ٦يعنی کفار و مشرکين سمجھتے ہيں کہ جہنم ميں  ١٩فرشتے ہی تو ہيں ،جن پر قابو پانا
کون سا مشکل کام ہے؟ ليکن ان کو معلوم نہيں کہ رب کے لشکر تو اتنے ہيں جنہيں ﷲ کے سوا
کوئی نہيں جانتا ہی نہيں۔ صرف فرشتے ہی اتنی تعداد ميں ہيں کہ  ٧٠ہزار فرشتے روزانہ ﷲ
کی عبادت کے لئے بيت المعمور ميں داخل ہوتے ہيں ،پھر قيامت تک ان کی باری نہيں آئے گی۔
)صحيح بخاری(
٣١۔  ٧يعنی يہ جہنم اور اس پر مقرر فرشتے ،انسانوں کی پند و نصيحت کے لئے ہيں کہ شايد
وه نافرمانيوں سے باز آجائيں۔

َ َّالك َواﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ۙ 32
قسم ہے چاند کی
َواﻟ َّ ْﻴﻞِ ِا ْذ َادْﺑَ َﺮ  33ۙ
اور رات جب وه پيچھے ہٹے۔

اﻟﺼ ْﺒ ِﺢ ِا َذا ٓ َا ْﺳ َﻔ َﺮ ۙ 34
َو ُّ
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اور صبح کی جب وه روشن ہو جائے،

ِاﳖَّ َﺎ َ ِﻻ ْﺣﺪَ ى ْاﻟ ُﻜ َ ِﱪ ۙ 35
کہ )يقينا ً وه جہنم( بﮍی چيزوں ميں سے ايک ہے )(١
٣٥۔ ١يہ جواب قسم ہے ُکبَرُ ،ک ْب َر ٰی کی جمع ہے تين نہايت اہم چيزوں کی قسموں کے بعد ﷲ نے
جہنم کی بﮍائی اور ہولناکی کو بيان کيا ہے جس سے اس کی بﮍائی ميں کوئی شک نہيں رہتا۔
ﴩ ۙ 36

ﻧ َ ِﺬ ْﻳ ًﺮا ِﻟّﻠْﺒَ َ ِ
بنی آدم کو ڈرانے والی۔
ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َا ْن ﻳ َّ َﺘﻘَ َّﺪ َم َا ْو ﻳ َ َﺘ َﺎﺧ ََّﺮ ۭ 37

)يعنی( اسے ) (١جو تم ميں سے آگے بﮍھنا چاہے يا پيچھے ہٹنا چاہئے۔
٣٧۔ ١يعنی يہ جہنم ڈرانے والی ہے يا نذير سے مراد نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں يا قرآن
بھی اپنے بيان کرده وعد و وعيد کے اعتبار سے انسانوں کے لئے نذير ہے۔ اور ايمان واطاعت
ميں آگے بﮍھنا چاہيے يا اس سے پيچھے ہٹنا چاہيے مطلب ہے کہ انداز ہر ايک کے ليے ہے
جو ايمان الئے يا کفر کرے۔
ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ِﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْﺖ َر ِﻫ ْﻴﻨَ ٌﺔ ۙ 38

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے ميں گروی ہے )(١
٣٨۔١رہن گروی کو کہتے ہيں يعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے ،وه عمل اسے عذاب
سے چھﮍا لے گا) ،اگر نيک ہوگا( يا ہالک کروا دے گا۔ )اگر برا ہے(
ِا َّﻻ ٓ َا ْ ٰ
ﲱ َﺐ اﻟْ َﻴ ِﻤ ْ ِﲔ 39ړ
مگر دائيں ہاتھ والے )(١
٣٩۔ ١يعنی وه گناہوں کے اسير نہيں ہوں گے بلکہ اپنے نيک اعمال کی وجہ سے آزاد ہونگے۔

ِ ْﰲ َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ ۺ ﻳَﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن ۙ 40
اہل جنت باالخانوں ميں بيٹھے وه سوال کرتے ہونگے گے۔)(١
٤٠۔١اہل جنت باالخانوں ميں بيٹھے ،جہنميوں سے سوال کريں گے۔
َﻋ ِﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 41ۙ
جہنميوں سے
َﻣﺎ َﺳﻠَ َﻜ ُ ْﲂ ِ ْﰲ َﺳ َﻘ َﺮ 42
تمہيں دوزخ ميں کس چيز نے ڈاال۔

ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ﻟ َ ْﻢ ﻧ َُﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ َﺼ ِﻠّ ْ َﲔ ۙ 43
وه جواب ديں گے ہم نمازی نہ تھے۔

َوﻟ َ ْﻢ ﻧ َُﻚ ﻧ ُْﻄ ِﻌ ُﻢ اﻟْ ِﻤ ْﺴ ِﻜ ْ َﲔ ۙ 44
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نہ مسکينوں کو کھانا کھالتے تھے۔ )(١
٤٤۔١نماز حقوق ﷲ ميں سے اور مساکين کو کھانا کھالنا حقوق العباد ميں سے ہے مطلب يہ ہوا
کہ ہم نے ﷲ کے حقوق ادا کيے نہ بندوں کے۔

َو ُﻛﻨَّﺎ َ ُﳔ ْﻮ ُض َﻣ َﻊ اﻟْﺨَﺎۗﯨ ِﻀ ْ َﲔ ۙ 45
ِٕ
اور ہم بحث کرنے والے )انکاريوں( کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ ميں مشغول رہا کرتے تھے
)(١
٤٥۔ ١يعنی کج بحثی اور گمراہی کی حمايت ميں سرگرمی سے حصہ ليتے تھے۔

َو ُﻛﻨَّﺎ ﻧُ َﻜ ِّﺬ ُب ِﺑ َﻴ ْﻮ ِم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۙ 46
اور روز جزا کو جھٹالتے تھے۔

َﺣ ّ ٰ ٓﱴ َاﺗٰﯩﻨَﺎ اﻟْ َﻴ ِﻘ ْ ُﲔ ۭ 47
يہاں تک کہ ہميں موت آگئی۔
ﻓَ َﻤﺎ ﺗَ ْﻨ َﻔ ُﻌﻬ ُْﻢ ﺷَ َﻔﺎﻋَ ُﺔ ٰ ّ

اﻟﺸ ِﻔ ِﻌ ْ َﲔ ۭ 48
پس انہيں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی )(١
٤٨۔ ١يعنی جو صفات مذکوره کا حامل ہوگا ،اسے کسی کی شفاعت بھی فائده نہيں پہنچائے گی،
اس لئے کہ کفر کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہيں ہوگا ،شفاعت تو صرف ان کے لئے مفيد
ہوگی جو ايمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہونگے۔

ﻓَ َﻤﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋ َِﻦ اﻟﺘَّ ْﺬ ِﻛ َﺮ ِة ُﻣ ْﻌ ِﺮ ِﺿ ْ َﲔ ۙ 49
انہيں کيا ہوگيا ہے؟ کہ نصيحت سے منہ موڑ رہے ہيں۔

َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ُﲪ ٌُﺮ ُّﻣ ْﺴﺘَﻨْ ِﻔ َﺮ ٌة ۙ 50
گويا کہ وه بہکے ہوئے گدھے ہيں۔

ﻓَ َّﺮ ْت ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺴ َﻮ َر ٍة ۭ 51
جو شير سے بھاگے ہوں۔ )(١
۵١۔١يعنی يہ حق سے نفرت اور اعراض کرنے ميں ايسے ہيں جيسے وحشی ،خوف زده
گدھے ،شير سے بھاگتے ہيں جب وه ان کا شکار کرنا چاہيے۔
ﰻ ا ْﻣ ِﺮۍ ِ ّﻣﳯْ ُ ْﻢ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ٰﰏ ُ ُ
ﺑ َ ْﻞ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ُ ُّ

ﴩ ًة ۙ 52
ﲱﻔًﺎ ُّﻣﻨ َ َّ َ
بلکہ ان ميں سے ہر ايک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابيں دی جائيں )(١
٥٢۔ ١يعنی ہر ايک کے ہاتھ ميں ﷲ کی طرف سے ايک ايک کتاب مفتوح نازل ہو جس ميں لکھا
ہو کہ محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( ﷲ کے رسول ہيں۔ بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ
بغير عمل کے يہ عذاب سے چھٹکاره چاہتے ہيں ،يعنی ہر ايک کو پروانہ نجات مل جائے۔ )ابن
کثير(

َ َّالك ۭ ﺑ َ ْﻞ َّﻻ َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ۭ 53
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ہرگز ايسا نہيں )ہو سکتا بلکہ( يہ قيامت سے بےخوف ہيں )(١
٥٣۔ ١يعنی ان کے فساد کی وجہ سے ان کا آخرت پر عدم ايمان اور اس کی تکذيب ہے جس نے
انہيں بےخوف کر ديا ہے۔
َ َّالكٓ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ٌة ۚ 54

سچی بات تو يہ ہے کہ يہ )قرآن( ايک نصيحت ہے )(١
٥٤۔ ١ليکن اس کے لئے جو اس قرآن کے واعظ اور نصيحت سے عبرت حاصل کرنا چاہے۔
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎ ۗ َء َذ َﻛ َﺮ ٗﻩ ۭ 55

اب جو چاہے اس سے نصيحت حاصل کرے۔

اهلل ۭ ﻫ َُﻮ َا ْﻫ ُﻞ اﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى َو َا ْﻫ ُﻞ اﻟْ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِة ۧ 56
َو َﻣﺎ ﻳ َ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ْو َن ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اور وه اس وقت نصيحت حاصل کريں گے جب ﷲ ٰ
تعالی چاہے ) (١وه اسی الئق ہے کہ اس
سے ڈريں اور اس الئق بھی کہ وه بخشے )(٢۔
٥٦۔ ١يعنی اس قرآن سے ہدايت اور نصيحت اسے ہی حاصل ہوگی جسے ﷲ چاہے گا۔
٥٦۔ ٢يعنی وه ﷲ ہی اس الئق ہے اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کرنے کے اختيارات
رکھتا ہے۔ اس لئے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اسکی نافرمانی
سے بچا جائے تاکہ انسان اس کی مغفرت و رحمت کا سزاوار قرار پائے۔

سورة القيامة
)سورة القيامة ۔ سوره نمبر  ٧٥۔ تعداد آيات (٤٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َﻻ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ِﺑ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ ۙ Ǻ

ميں قسم کھاتا ہوں قيامت کے دن کی )(١۔
١۔ ١ميں قيامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں ،قيامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد اس کی اہميت
اور عظمت کو واضح کرنا ہے۔
َو َﻻ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ِابﻟﻨَّ ْﻔ ِﺲ اﻟﻠ َّ َّﻮا َﻣ ِﺔ Ąۭ
اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو مالمت کرنے واال ہو )(١۔
٢۔ ١يعنی بھالئی پر بھی کرتا ہے کہ زياده کيوں نہيں کی۔ اور برائی پر بھی ،کہ اس سے باز
کيوں نہيں آتا؟ دنيا ميں بھی جن کے ضمير بيدار ہوتے ہيں ان کے نفس انہيں مالمت کرتے ہيں،
تاہم آخرت ميں تو سب کے ہی نفس مالمت کريں گے۔
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َا َ ْﳛ َﺴ ُﺐ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َاﻟ َّ ْﻦ َّ ْﳒ َﻤ َﻊ ِﻋ َﻈﺎ َﻣ ٗﻪ ۭ Ǽ

کيا انسان يہ خيال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈياں جمع کريں گے ہی نہيں )(١۔
٣۔ ١يہ جواب قسم ہے انسان سے مراد يہاں کافر اور بےدين انسان ہے جو قيامت کو نہيں مانتا۔
اس کا گمان غلط ہے ،ﷲ ٰ
تعالی يقينا انسانوں کے اجزا کو جمع فرمائے گا يہاں ہڈيوں کا بطور
خاص ذکر ہے ،اس ليئے کہ ہڈياں ہی پيدائش کا اصل ڈھانچہ اور قالب ہيں۔
ﺑ َ ٰﲆ ٰﻗ ِﺪ ِرﻳْ َﻦ ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻧ ُّ َﺴ ّ ِﻮ َي ﺑَﻨَﺎﻧ َ ٗﻪ Ć
ہاں ضرور کريں گے ہم تو قادر ہيں کہ اس کی پور پور تک درست کر ديں )(١۔
٤۔ ١بَنَان )پور پور( جوڑوں ،ناخن ،لطيف رگوں اور باريک ہڈيوں پر مشتمل ہوتے ہيں۔ جب يہ
باريک اور لطيف چيزيں ہم بالکل صحيح صحيح جوڑ ديں گے تو بﮍے حصے کو جوڑ دينا
ہمارے لئے کيا مشکل ہوگا

ﺑ َ ْﻞ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِﻟ َﻴ ْﻔ ُﺠ َﺮ َا َﻣﺎ َﻣ ٗﻪ ۚ Ĉ
بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانياں کرتا جائے )(١
٥۔ ١يعنی اس اميد پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قيامت آنی ہے۔
ﻳ َْﺴ َٔـ ُﻞ َا َّاي َن ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ Čۭ
پوچھتا ہے کہ قيامت کا دن کب آئے گا )(١
٦۔ ١يہ سوال اس لئے نہيں کرتا کہ گناہوں سے تائب ہو جائے ،بلکہ قيامت کو ناممکن الو قوع
سمجھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ اسی ليے فسق وفجور سے باز نہيں آتا۔ تاہم اگلی ٓآيت ميں ﷲ ٰ
تعالی
قيامت کے آنے کا وقت بيان فرما رہے ہيں۔
ﴫ ۙ Ċ

ﻓَ ِﺎ َذا ﺑَ ِﺮ َق اﻟْ َﺒ َ ُ
پس جس وقت کہ نگاه پتھرا جائے گی )(١۔
٧۔ ١دہشت اور حيرانی سے جيسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے۔
َوﺧ ََﺴ َﻒ اﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ ۙ Ď

اور چاند بےنور ہو جائے گا )(١
٨۔ ١جب چاند کو گرہن لگ جاتا ہے تو اس وقت بھی وه بےنور ہو جاتا ہے۔ ليکن جو عالمات
قيامت ميں سے ہے ،جب ہوگا تو اس کے بعد اس ميں روشنی نہيں آئے گی۔
َو ُ ِﲨ َﻊ اﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ َواﻟْ َﻘ َﻤ ُﺮ Ḍۙ
اور سورج اور چاند جمع کر ديئے جائيں گے )(١۔
٩۔ ١يعنی بےنوری ميں۔ مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔
ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َا ْﻳ َﻦ اﻟْ َﻤﻔ َُّﺮ ۚ 10

ِٕ
اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے )(١۔
١٠۔ ١يعنی جب يہ واقعات ظہور پذير ہونگے تو پھر ﷲ سے يا جہنم کے عذاب سے راه فرار
ڈھونڈے گا ،ليکن اس وقت راه فرار کہاں ہوگی۔
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َ َّالك َﻻ َو َز َر ۭ 11

نہيں نہيں کوئی پناه گاه نہيں )(١۔
١١۔َ ١و َز َر پہاڑ يا قعلے کو کہتے ہيں جہاں انسان پناه حاصل کرلے۔ وہاں ايسی کوئی پناه گاه
نہيں ہوگی۔

ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ِۨﺬ اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَـ َﻘ ُّﺮ ۭ 12
ِٕ
آج تيرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاه ہے )(١
١٢۔ ١جہاں وه بندوں کے درميان فيصلے فرمائے گا۔ يہ ممکن نہيں ہوگا کہ کوئی ﷲ کی اس
عدالت سے چھپ جائے
ﻳُﻨَﺒَّ ُﺆا ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﺑ َﻤﺎ ﻗَ َّﺪ َم َو َاﺧ ََّﺮ ۭ 13

ِٕ
آج انسان کو اس کے آگے بھيجے ہوئے اور پيچھے چھوڑے ہوئے سے آگاه کيا جائے گا )(١
١ ٣۔ ١يعنی اس کے تمام اعمال سے آگاه کيا جائے گا قديم ہو يا جديد ،اول ہو يا آخر چھوٹا ہو يا
بﮍا

ﺑَﻞِ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ﻋَ ٰﲇ ﻧ َ ْﻔ ِﺴ ٖﻪ ﺑ َ ِﺼ ْ َﲑ ٌة ۙ 14
بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے )(١۔
١٤۔ ١يعنی اس کے اپنے ہاتھ ،پاؤں ،زبان اور ديگر اعضاء گواہی ديں گے ،يا يہ مطلب ہے کہ
انسان اپنے عيوب خود جانتا ہے۔

َّوﻟ َ ْﻮ َاﻟْ ٰﻘﻰ َﻣ َﻌﺎ ِذ ْﻳ َﺮ ٗﻩ ۭ 15
اگرچہ کتنے ہی بہانے پيش کرے )(١۔
١٥۔ ١يعنی لﮍے جھگﮍے ،ايک سے ايک بہانہ کرے ،ليکن ايسا کرنا نہ اس کے لئے مفيد ہے
اور نہ وه اپنے ضمير کو مطمئن کر سکتا ہے۔

َﻻ ُﲢ ّ َِﺮكْ ِﺑ ٖﻪ ِﻟ َﺴﺎﻧ ََﻚ ِﻟﺘَ ْﻌ َﺠ َﻞ ِﺑ ٖﻪ ۭ 16
)اے نبی( آپ قرآن کو جلدی )ياد کرنے( کے لئے اپنی زبان کو حرکت ) (١نہ ديں۔
١٦۔ ١حضرت جبرائيل عليہ السالم جب وحی لے کر آتے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم بھی ان کے
ساتھ جلدی سے پﮍھتے جاتے کہ کہيں کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ ﷲ نے اپنے فرشتے کے ساتھ
ساتھ اس طرح پﮍھنے سے منع فرمايا۔ صحيح بخاری
ِا َّن ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ َ ْﲨ َﻌ ٗﻪ َوﻗُ ْﺮٰاﻧ َﻪ ٗ 17ښ
اسکا جمع کرنا اور )آپ کی زبان سے( پﮍھنا ہمارے ذمہ ہے )(١
١٧۔ ١يعنی آپ کے سينے ميں اس کا جمع کر دينا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری
کر دينا ہماری ذمہ داری ہے۔ تاکہ اس کا کوئی حصہ آپ کی ياداشت سے نہ نکلے اور آپ کے
ذہن سے محو نہ ہو۔

ﻓَ ِﺎ َذا ﻗَ َﺮْاﻧٰ ُﻪ ﻓَﺎﺗ َّ ِﺒ ْﻊ ُﻗ ْﺮٰاﻧ َ ٗﻪ ۚ 18
ہم جب اسے پﮍھ ليں تو آپ اس کے پﮍھنے کی پيروی کريں )(١
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١٨۔ ١يعنی فرشتے کے ذريعے سے جب ہم اس کی قرأت آپ پوری کرليں۔ يعنی اس کے شرائع
و احکام لوگوں کو پﮍھ کر سنائيں اور ان کی پيروی بھی کريں۔

ُ َّﰒ ِا َّن ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﺑ َ َﻴﺎﻧ َ ٗﻪ ۭ 19
پھر اس کا واضح کر دينا ہمارا ذمہ ہے۔
١٩۔١يعنی اس کے مشکل مقامات کی تشريح اور حالل وحرام کی توضيح يہ بھی ہمارے ذمے
ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے قرآن کے مجمالت کی توضيح جو
تخصيص بيان فرمائی ہے جسے حديث کہاجاتا ہے يہ بھی ﷲ کی طرف سے ہی الہام اور
سمجھائی ہوئی باتيں ہيں اس ليے انہيں بھی قرآن کی طرح ماننا ضروری ہے۔

َ َّالك ﺑ َ ْﻞ ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮ َن اﻟْ َﻌﺎﺟِ َ َةل ۙ 20
نہيں نہيں تم جلدی ملنے والی )دنيا( کی محبت رکھتے ہو۔

َوﺗ ََﺬ ُر ْو َن ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ َة ۭ 21
اور آخرت کو چھوڑ بيٹھے ہو )(١
٢١۔ ١يعنی يوم قيامت کو جھٹالنا اور حق سے اعراض ،اسلئے ہے کہ تم نے دنيا کی زندگی کو
ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور آخرت تمہيں بالکل فراموش ہے۔
ﴐ ٌة 22ۙ
ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ انَّ ِ َ
ِٕ
اس روز بہت سے چہرے ترو تازه اور بارونق ہوں گے۔
ِا ٰﱃ َر ِ ّﲠَﺎ انَ ِﻇ َﺮ ٌة ۚ 23

اپنے رب کی طرف ديکھتے ہونگے )(١
٢٣۔ ١يہ اہل ايمان کے چہرے ہونگے جو اپنے حسن انجام کی وجہ سے مطمئن ،مسرور اور
منور ہونگے۔ مذيد ديدار ٰالہی سے بھی لطف اندوز ہونگيں۔ جيسا کہ صحيح حديث سے ثابت ہے
اور اہل سنت کا متفقہ عقيده ہے۔
ﴎ ٌة ۙ 24

َو ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َاب ِ َ
ِٕ
اور کتنے چہرے اس دن )بد رونق( اور اداس ہونگے )(١
٢٤۔ ١يہ کافروں کے چہرے ہونگے سياه اور بےرونق۔

ﺗ َُﻈ ُّﻦ َا ْن ﻳ ُّ ْﻔ َﻌ َﻞ ﲠِ َﺎ ﻓَﺎ ِﻗ َﺮ ٌة ۭ 25
سمجھتے ہونگے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دينے واال معاملہ کيا جائے گا )(١
٢۵۔ ١اور وه يہی ہے کہ جہنم ميں ان کو پھينک ديا جائے گا۔
اﻟﱰ ِ َ

اﰶ ۙ 26
َ َّالكٓ ِا َذا ﺑَﻠَﻐ َِﺖ َّ َ
نہيں نہيں ) (١جب روح ہنسلی تک ) (٢پہنچے گی۔
٢٦۔ ١يعنی يہ ممکن نہيں کہ کافر قيامت پر ايمان لے آئيں۔
٢٦۔ ٢گردن کے قريب ،سينے اور کندھے کے درميان ايک ہڈی ہے ،يعنی جب موت آئے گی
آہنی پنجہ تمہيں اپنی گرفت ميں لے لے گا۔
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َ۫ر ٍاق ۙ 27
َو ِﻗ ْﻴ َﻞ َﻣ ْﻦ
اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک ) (١کرنے واال ہے؟
٢٧۔ ١يعنی حاضرين ميں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذريعہ سے تمہيں موت کے
پنجے سے چھﮍا لے۔ بعض نے اس کا ترجمہ يہ بھی کيا ہے کہ اس کی روح کون لے کر
چﮍھے گا مالئکہ رحمت يا مالئکہ عذاب؟ اس صورت ميں يہ قول فرشتوں کا ہے۔

َّو َﻇ َّﻦ َاﻧ َّ ُﻪ اﻟْ ِﻔ َﺮ ُاق ۙ 28
اور جان ليا اس نے کہ يہ وقت جدائی ہے )(١
٢٨۔ ١يعنی وه شخص يقين کر لے گا جس کی روح ہنسلی تک پہنچ گئی ہے کہ اب ،مال ،اوالد
اور دنيا کی ہرچيز سے جدائی کا مرحلہ آگيا ہے۔

اﻟﺴ ُﺎق ِاب َّﻟﺴ ِﺎق ۙ 29
َواﻟْ َﺘﻔَّ ِﺖ َّ
اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی )(١
٢٩۔ ١اس سے يا تو موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے يا پے درپے
تکليفيں ،بہت سے مفسرين نے دوسرے معنی کئے ہيں۔ )فتح القدير(

ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ِۨﺬ اﻟْ َﻤ َﺴ ُﺎق ۧ 30
ِٕ
آج تيرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔

ﻓَ َﻼ َﺻﺪَّ َق َو َﻻ َﺻ ٰ ّﲆ ۙ 31
اس نے نہ تو تصديق کی نہ نماز ادا کی )(١۔
٣١۔ ١يعنی اس انسان نے رسول اور قرآن کی تصديق کی اور نہ نماز پﮍھی يعنی ﷲ کی عبادت
نہيں کی۔

َو ٰﻟ ِﻜ ْﻦ َﻛ َّﺬ َب َوﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ۙ 32
بلکہ جھٹاليا اور روگردانی کی )(١۔
٣٢۔ ١يعنی رسول کو جھٹاليا اور ايمان و اطاعت سے روگردانی کی۔
ُ َّﰒ َذﻫ ََﺐ ِا ٰ ٓﱃ َاﻫ ِ ْٖهل ﻳ َ َﺘ َﻤ ٰ ّﻄﻰ ۭ 33

پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گيا )(١
٣٣۔ ١يَتَ َمطﱠ ٰی اتراتا اور اکﮍاتا ہوا۔
َا ْو ٰﱃ َ َكل ﻓَ َﺎ ْو ٰﱃ ۙ 34

افسوس ہے تجھ پر حسرت ہے تجھ پر۔

ُ َّﰒ َا ْو ٰﱃ َ َكل ﻓَ َﺎ ْو ٰﱃ ۭ 35
وائے ہے اور خرابی ہے تيرے لئے )(١
٣٥۔ ١يہ کلمہ وعيد سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے ،ﷲ تجھے ايسی چيز سے دو چار
کرے جسے تو ناپسند کرے۔
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َا َ ْﳛ َﺴ ُﺐ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َا ْن ﻳ ُّ ْﱰَكَ ُﺳﺪً ى ۭ 36
کيا انسان يہ سمجھتا ہے کے اسے بيکار چھوڑ ديا جائے گا )(١
٣٦۔ ١يعنی اس کو کسی چيز کا حکم ديا جائے گا ،نہ کسی چيز سے منع کيا جائے گا ،نہ اس کا
محاسبہ ہوگا۔ يا اس کی قبر ميں ہميشہ کے لئے چھوڑ ديا جائے گا ،وہاں سے اسے دوباره زنده
نہيں کيا جائے گا۔
َاﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ُﻚ ﻧ ُْﻄ َﻔ ًﺔ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ ِ ٍّﲏ ﻳ ُّ ْﻤ ٰـﲎ ۙ 37

کيا وه ايک گاڑھے پانی کا قطره نہ تھا جو ٹپکايا گيا تھا؟

ُ َّﰒ َﰷ َن ﻋَﻠَ َﻘ ًﺔ ﻓَ َﺨﻠَ َﻖ ﻓَ َﺴ ٰ ّﻮى ۙ 38
پھر لہو کا لوتھﮍا ہوگيا پھر ﷲ نے اسے پيدا کيا اور درست بنا ديا )(١
٣٨۔ ١فَ َس ﱠو ٰی ،يعنی اسے ٹھيک ٹھاک کيا اور اس کی تکميل کی اور اس ميں روح پھونکی۔
ﻓَ َﺠـ َﻌ َﻞ ِﻣﻨْ ُﻪ َّاﻟﺰ ْو َﺟ ْ ِﲔ َّاذل َﻛ َﺮ َو ْ ُاﻻﻧ ْٰﱺ ۭ 39

پھر اس سے جوڑے يعنی نر ماده بنائے۔

َاﻟَﻴ َْﺲ ٰذ ِ َكل ِﺑ ٰﻘ ِﺪ ٍر ﻋَ ٰ ٓﲇ َا ْن ﻳُّـ ْﺤ ِﻲۦ اﻟْ َﻤ ْﻮ ٰﰏ ۧ 40
تعالی( اس )امر( پر قادر نہيں کہ مردے کو زنده کر دے )(١
کيا )ﷲ
ٰ
٤٠۔ ١يعنی انسان کو اس طرح مختلف اطوار سے گزار کر پيدا فرماتا ہے کيا مرنے کے بعد
دوباره اسے زنده کرنے پر قادر نہيں ہے؟

سورة اإلنسان
)سورة اإلنسان ۔ سوره نمبر  ٧٦۔ تعداد آيات (٣١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﻫ َْﻞ َا ٰﰏ ﻋَ َﲇ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ِﺎن ِﺣ ْ ٌﲔ ِ ّﻣ َﻦ ادلَّ ْﻫ ِﺮ ﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺷَ ْﻴـًٔﺎ َّﻣ ْﺬ ُﻛ ْﻮ ًرا Ǻ
يقينا ً گزرا ہے انسان ايک وقت زمانے ميں ) (١جب کہ يہ کوئی قابل ذکر چيز نہ تھا۔
١۔ ١يعنی انسان اول حضرت آدم ہيں اور ِحيْن )ايک وقت( سے مراد ،روح پھونکے جانے سے
پہلے کا زمانہ ہے ،جو چاليس سال ہے اور اکثر مفسرين کے نزديک االنسان کا لفظ بطور جنس
کے استعمال ہوا ہے اور ِحيْن ،سے مراد حمل يعنی رحم مادر کی مدت ہے جس ميں وه قابل ذکر
چيز نہيں ہوتا۔ اس ميں گويا انسان کو متنبہ کيا گيا ہے کہ وه ايک پيکر حسن و جمال کی صورت
ميں جب باہر آتا ہے تو رب کے سامنے اکﮍتا اور اتراتا ہے ،اسے اپنی حيثيت ياد رکھنی چاہيے
کہ ميں تو وہی ہوں جب ميں عالم نيست ميں تھا ،تو مجھے کون جانتا تھا۔
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ِاانَّ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ َا ْﻣﺸَ ﺎجٍ ڰ ﻧ َّﺒْﺘَ ِﻠ ْﻴ ِﻪ ﻓَ َﺠ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ َ ِﲰ ْﻴ ًﻌﺎ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا Ą
بيشک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لئے ) (١پيدا کيا اور اس کو سنتا
ديکھتا بنايا )(٢
٢۔ ١ملے جلے مطلب ،مرد اور عورت دونوں کے پانی کا ملنا پھر ان کا مختلف اطوار سے
گزرنا ہے۔ پيدا کرنے کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔
٢۔ ٢يعنی اسے سماعت اور بصارت کی قوتيں عطا کيں ،تاکہ وه سب کچھ ديکھ سکے اور سن
سکے اور اس کے بعد اطاعت يا انکاری دونوں راستوں ميں کسی ايک کا انتخاب کر سکے۔
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻞ ِا َّﻣﺎ ﺷَ ﺎ ِﻛ ًﺮا َّوِا َّﻣﺎ َﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا Ǽ
ِاانَّ ﻫَﺪَ ﻳْ ٰﻨ ُﻪ َّ
ہم نے اسے راه دکھائی اب خواه وه شکر گزار بنے خواه ناشکرا۔ )(١
٣۔١يعنی مذکوره قوتوں اور صالحيتوں کے عالوه ہم نے خود بھی انبياء عليہ السالم ،اپنی
کتابوں اور داعيان حق کے ذريعے سے صحيح راستے کو بيان اور واضح کرديا ہے اب يہ اس
کی مرضی ہے کہ اطاعت الہی کا راستہ اختيار کر کے شکر گزار بنده بن جائے يا معصيت کا
راستہ اختيار کر کے اس کا ناشکرا بن جائے۔
ِاانَّ ٓ َا ْﻋ َﺘﺪْ انَ ِﻟ ْﻠ ٰﻜ ِﻔ ِﺮْﻳ َﻦ َﺳ ٰﻠ ِﺴ َ ۟ﻼ َو َا ْﻏ ٰﻠ ًﻼ َّو َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا Ć
يقينا ً ہم نے کافروں کے لئے زنجيريں اور طوق اور شعلوں والی آگ تيار کر رکھی ہے۔ )(١
٤۔١يہ ﷲ کی دی ہوئی آزادی کے غلط استعمال کا نتيجہ ہے۔
َﴩﺑُ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َ ْﰷ ٍس َﰷ َن ِﻣ َﺰ ُاهجَﺎ َﰷﻓُ ْﻮ ًرا ۚ Ĉ

ِا َّن ْ َاﻻ ْﺑ َﺮ َار ﻳ ْ َ
بيشک نيک لوگ وه جام پئيں گے جس کی اميزش کافور کی ہے۔ )(١
۵۔١کأس اس جام کو کہتے ہيں جو بھرا ہوا ہو اور چھلک رہا ہو کافور ٹھنڈی اور ايک
مخصوص خوشبو کی حامل ہوتی ہے۔ اس کی آميزش سے شراب کا ذائقہ دو آتشہ اور اس کی
خوشبو مشام جان کو معطر کرنے والی ہو جائے گی۔
َّﴩ ُب ﲠِ َﺎ ِﻋ َﺒﺎ ُد ٰ ّ ِ
اهلل ﻳُ َﻔ ِ ّﺠ ُﺮ ْوﳖَ َﺎ ﺗَ ْﻔﺠِ ْ ًﲑا Č
َﻋ ْﻴﻨًﺎ ﻳ ْ َ
جو ايک چشمہ ہے ) (١جس سے ﷲ کے بندے پئيں گے اس کی نہريں نکال لے جائيں گے )(٢
)جدھر چاہيں(۔
٦۔ ١يعنی کافور ملی شراب ،دو چار صراحيوں يا مٹکوں نہيں ہوگی ،بلکہ چشمہ ہوگا ،يعنی ختم
ہونے والی نہيں ہوگی۔
٦۔ ٢يعنی اس کو جدھر چاہيں گے ،موڑ ليں گے ،اپنے محالت و منازل ميں ،اپنی مجلسوں ميں
اور بيٹھکوں ميں اور باہر ميدانوں اور تفريح گاہوں ميں۔
ﴍ ٗﻩ ُﻣ ْﺴـ َﺘ ِﻄ ْ ًﲑا Ċ
ﻳُ ْﻮﻓُ ْﻮ َن ِابﻟﻨَّ ْﺬ ِر َو َﳜَﺎﻓُ ْﻮ َن ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َﰷ َن َ ُّ
جو نذر پوری کرتے ہيں اور اس دن سے ڈرتے ہيں جس کی برائی چاروں طرف پھيل جانے
والی ہے )(١۔
٧۔١يعنی صرف ايک ﷲ کی عبادت و اطاعت کرتے ہيں نذر بھی مانتے ہيں تو اسی کے ليے
اور پھر اسے پورا کرتے ہيں۔ اس دن سے ڈرتے ہوئے محرمات اور معصيات کا ارتکاب نہيں
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کرتے۔ برائی پھيل جانے کا مطلب ہے کہ اس روز ﷲ کی گرفت صرف وہی بچے گا جسے ﷲ
اپنے دامن عفو و رحمت ميں ڈھانک لے گا۔ باقی سب اس کے شر کی لپيٹ ميں ہونگے۔
َوﻳُ ْﻄ ِﻌ ُﻤ ْﻮ َن َّ
اﻟﻄ َﻌﺎ َم ﻋَ ٰﲇ ُﺣ ِﺒّ ٖﻪ ِﻣ ْﺴ ِﻜ ْﻴﻨًﺎ َّوﻳَـ ِﺘـ ْﻴ ًﻤﺎ َّو َا ِﺳ ْ ًﲑا Ď
اور ﷲ ٰ
تعالی کی محبت ميں کھانا کھالتے ہيں مسکين يتيم اور قيديوں کو۔
يا طعام کی محبت کے باوجود وه ﷲ کی رضا کے ليے ضرورت مندوں کو کھانا کھالتے ہيں،
قيدی اگر غير مسلم ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکيد ہے جيسے جنگ بدر کے
کافر قيديوں کی بابت نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے صحابہ کو حکم ديا کہ ان کی تکريم کرو۔
چنانچہ صحابہ پہلے ان کو کھانا کھالتے ،خود بعد ميں کھاتے۔ )ابن کثير(
ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﻧ ُ ْـﻄ ِﻌ ُﻤ ُ ْﲂ ِﻟ َﻮ ْﺟ ِﻪ ٰ ّ ِ
اهلل َﻻ ﻧُ ِﺮﻳْﺪُ ِﻣ ْﻨ ُ ْﲂ َﺟ َﺰا ۗ ًء َّو َﻻ ُﺷ ُﻜ ْﻮ ًرا Ḍ
ہم تمہيں صرف ﷲ ٰ
تعالی کی رضامندی کے لئے کھالتے ہيں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہيں نہ
شکرگزاری۔
ِاانَّ َﳔ َُﺎف ِﻣ ْﻦ َّ ِرﺑ ّﻨَﺎ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ َﻋ ُﺒ ْﻮ ًﺳﺎ ﻗَ ْﻤ َﻄ ِﺮ ْﻳ ًﺮا 10
بيشک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہيں ) (١جو اداسی اور سختی واال ہوگا۔
١٠۔ ١يعنی وه دن نہايت سخت ہوگا اور سختيوں اور ہولناکيوں کی وجہ سے کافروں پر بﮍا لمبا
ہوگا )ابن کثير(

ﴎ ْو ًرا ۚ 11
ﻓَ َﻮ ٰﻗﯩﻬُ ُﻢ ٰ ّ ُ
ﴍ ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻴ ْﻮ ِم َوﻟ َ ٰﻘّﯩﻬ ُْﻢ ﻧ ْ َ
َﴬ ًة َّو ُ ُ
اهلل َ َّ
پس انہيں ﷲ ٰ
تعالی نے اس دن کی برائی سے بچا ليا ) (١اور انہيں تازگی اور خوشی پہنچائی۔
)(٢
١١۔ ١جيسا کہ وه اس کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لئے ﷲ کی اطاعت
کرتے تھے۔
١١۔٢تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں ميں ،جب انسان کا دل مسرت سے لبريز ہوتا ہے
تو اس کا چہره بھی مسرت سے گلنار ہو جاتا ہے۔

َو َﺟ ٰﺰ ُ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ َﺻ َ ُﱪ ْوا َﺟﻨ َّ ًﺔ َّو َﺣ ِﺮْﻳ ًﺮا ۙ 12
اور انہيں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ريشمی لباس عطا فرمائے۔
١٢۔١صبر کا معنی ہے دين کے راستے ميں جو تکلفيں آئيں انہيں خنده پيشانی سے برداشت کرنا
ﷲ کی اطاعت ميں نفس کی خواہشات اور لذات کو قربان کرنا اور معصيتوں سے اجتناب کرنا۔
ُّﻣﺘَّ ِﻜـ ْ َﲔ ِﻓﳱْ َﺎ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ َراۗﯨ ِﻚ ۚ َﻻ ﻳَ َﺮ ْو َن ِﻓﳱْ َﺎ َ ْﴰ ًﺴﺎ َّو َﻻ َز ْﻣﻬَ ِﺮْﻳ ًﺮا ۚ 13

ِٕ
ِٕ
يہ وہاں تختوں پر تکيے لگائے ہوئے بيٹھيں گے۔ نہ وہاں آفتاب کی گرمی ديکھيں گے نہ سردی
کی سختی۔ )(١
١٣۔١مطلب يہ ہے کہ وہاں ہميشہ ايک ہی موسم رہے گا اور وه ہے موسم بہار ،نہ سخت گرمی
اور نہ کﮍاکے کی سردی۔
َو َدا ِﻧ َﻴ ًﺔ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﻇ ٰﻠﻠُﻬَﺎ َو ُذ ِﻟ ّـﻠَ ْﺖ ﻗُ ُـﻄ ْﻮﻓُﻬَﺎ ﺗ َْﺬ ِﻟ ْﻴ ًﻼ 14
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ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہونگے ) (١اور ان کے ميوے اور گچھے نيچے لٹکے
ہوئے ہونگے۔
١٤۔ ١گو وہاں سورج کی حرارت نہيں ہوگی ،اس کے باوجود درختوں کے سائے ان پر جھکے
ہوئے ہوں گے يا يہ مطلب ہے کہ ان کی شاخيں ان کے قريب ہونگی۔ اور درختوں کے پھل،
گوش برآواز فرماں بردار کی طرح انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وه جھک کر اتنے
قريب ہو جائيں گے کہ بيٹھے ،ليٹے بھی انہيں توڑ لے۔ ابن کثير(
ا۩رْﻳ َﺮ۟ا ۙ 15

َوﻳُ َﻄ ُﺎف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِ ٰاب ِﻧ َﻴ ٍﺔ ِّﻣ ْﻦ ِﻓﻀَّ ٍﺔ َّواَ ْﻛ َﻮ ٍاب َﰷﻧ َْﺖ ﻗَ َﻮ ِ
اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرايا جائے گا ) (١جو شيشے کے ہونگے۔
١٥۔ ١يعنی خادم انہيں لے کر جنتيوں کے درميان پھريں گے۔
ا۩رْﻳ َﺮ۟ا ِﻣ ْﻦ ِﻓﻀَّ ٍﺔ ﻗَﺪ َُّر ْوﻫَﺎ ﺗَ ْﻘ ِﺪ ْﻳ ًﺮا 16
ﻗَ َﻮ ِ
شيشے بھی چاندی کے ) (١جن کو )ساقی نے( اندازے سے ناپ رکھا ہوگا )(٢
١٦۔ ١يعنی يہ برتن اور آب خورے چاندی اور شيشے سے بنے ہونگے ،نہايت نفيس اور نازک۔
١٦۔ ٢يعنی ان ميں شراب ايسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وه سيراب بھی ہو
جائيں ،تشنگی محسوس نہ کريں اور برتنوں اور جاموں ميں بھی زائد نہ بچی رہے۔ مہمان
نوازی کے اس طريقے ميں بھی مہمانوں کی عزت افزائی ہی کا اہتمام ہے۔

َوﻳ ُْﺴ َﻘ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ َ ْﰷ ًﺳﺎ َﰷ َن ِﻣ َﺰ ُاهجَﺎ َز ْ َﳒ ِﺒ ْﻴ ًﻼ ۚ 17
اور انہيں وہاں وه جام پالئے جائيں گے جن کی آميزش زنجبيل کی ہوگی )(١
١٧۔َ ١ز ْن َجبِيْل )سونٹھ ،خشک ادرک( کو کہتے ہيں۔ يہ گرم ہوتی ہے اس کی آميزش سے ايک
خوشگوار تلخی پيدا ہو جاتی ہے۔ عالوه ازيں عربوں کی يہ مرغوب چيز ہے۔ چنانچہ ان کے
قہوه ميں بھی زنجبيل شامل ہوتی ہے۔ مطلب يہ ہے کہ جنت ميں ايک وه شراب ہوگی جو ٹھنڈی
ہوگی جس ميں کافور کی آميزش ہوگی اور دوسری شراب گرم ،جس ميں زنجبيل کی مالوٹ
ہوگی۔
َﻋ ْﻴﻨًﺎ ِﻓﳱْ َﺎ ﺗ ُ َﺴ ٰ ّﻤﻰ َﺳﻠْ َﺴ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 18
جنت کی ايک نہر جس کا نام سلسلبيل ہے )(١
١٨۔ ١يعنی اس شراب زنجبيل کی بھی ايک نہر ہوگی جسے سلسبيل کہا جاتا ہے۔
َوﻳ َ ُﻄ ْﻮ ُف ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِو ْ َدل ٌان ُّﻣﺨ َّ َُدل ْو َن ۚ ِا َذا َر َا ْﻳﳤَ ُ ْﻢ َﺣ ِﺴ ْﺒﳤَ ُ ْﻢ ﻟُ ْﺆﻟُ ًﺆا َّﻣﻨْﺜ ُْﻮ ًرا 19
اور جن کے ارد گرد گھو متے پھرتے ہونگے وه کم سن بچے جو ہميشہ رہنے والے ہيں )(١
جب تو انہيں ديکھے تو سمجھے کہ وه بکھرے ہوئے موتی ہيں )(٢
١٩۔ ١شراب کی اوصاف بيان کرنے کے بعد ،ساقيوں کا وصف بيان کيا جا رہا ہے ' ہميشہ رہيں
گے 'کا مطلب تو يہ ہے جنتيوں کی طرح ان خادموں کو بھی موت نہيں آئے گی۔ دوسرا يہ کہ ان
کا بچپن اور ان کی رعنائی ہميشہ برقرار رہے گی۔ وه بوڑھے نہ ہونگے نہ ان کا حسن جمال
تبديل ہوگا۔
١٩۔ ٢حسن و صفائی اور تازگی و شادابی ميں موتيوں کی طرح ہونگے ،بکھرے ہونے کا
مطلب ،خدمت کے لئے ہر طرف پھيلے ہوئے اور نہايت تيزی سے مصروف خدمت ہوں گے۔
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َوِا َذا َر َاﻳْ َﺖ َ َّﰒ َر َاﻳْ َﺖ ﻧ َ ِﻌ ْﻴ ًﻤﺎ َّو ُﻣ ْﻠ ًﲀ َﻛﺒ ْ ًِﲑا 20
تو وہاں جہاں کہيں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتيں اور عظيم الشان سلطنت ہی ديکھے گا۔
ﴍ ًااب َﻃﻬ ُْﻮ ًرا 21
ﺎب ُﺳـ ْﻨﺪُ ٍس ﺧ ْ ٌ
ٰﻋ ِﻠﳱَ ُ ْﻢ ِﺛ َﻴ ُ
ُﴬ َّوِا ْﺳـ َﺘ ْ َﱪ ٌق ۡ َّو ُﺣﻠ ُّ ْﻮٓا َا َﺳﺎ ِو َر ِﻣ ْﻦ ِﻓﻀَّ ٍﺔ ۚ َو َﺳ ٰﻘﯩﻬُ ْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ َ َ
ان کے جسموں پر سبز باريک اور موٹے ريشمی کپﮍے ہوں گے اور انہيں چاندی کے کنگن کا
زيور پہنايا جائے گا ) (١اور انہيں ان کا رب پاک صاف شراب پالئے گا
٢١۔ ١جيسے ايک زمانے ميں بادشاه ،سردار اور ممتاز قسم کے لوگ پہنا کرتے تھے۔

ِا َّن ﻫ َٰﺬا َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ َﺟ َﺰاۗ ًء َّو َﰷ َن َﺳ ْﻌ ُﻴ ُ ْﲂ َّﻣﺸْ ُﻜ ْﻮ ًرا ۧ 22
)کہا جائے گا( کہ يہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔

ِاانَّ َ ْﳓ ُﻦ ﻧَ َّ ﻟﺰْﻨَﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا َن ﺗ ْ َِﲋﻳْ ًﻼ ۚ 23
بيشک ہم نے تجھ پر بتدريج قرآن نازل کيا ہے )(١
٢٣۔ ١يعنی ايک ہی مرتبہ نازل کرنے کی بجائے حسب ضرورت مختلف اوقات ميں نازل کيا۔
اس کا دوسرا مطلب يہ بھی ہو سکتا ہے کہ يہ قرآن ہم نے نازل کيا ہے ،يہ تيرا اپنا گھﮍا ہوا نہيں
ٰ
دعوی کرتے ہيں۔
ہے ،جيسا کہ مشرکين

ﻓَ ْﺎﺻ ِ ْﱪ ِﻟ ُﺤ ْ ِﲂ َرﺑ ّ َِﻚ َو َﻻ ﺗ ُِﻄ ْﻊ ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ٰا ِﺛ ًﻤﺎ َا ْو َﻛ ُﻔ ْﻮ ًرا ۚ 24
پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم ره ) (١اور ان ميں سے کسی گنہگار يا ناشکرے کا کہنا نہ
مان۔
٢٤۔ ١يعنی اس کے فيصلے کا انتظار کرو وه تيری مدد ميں کچھ تاخير کر رہا ہے تو اس ميں
اس کی حکمت ہے۔ اس لئے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تجھے ﷲ کے نازل
کرده احکام سے روکيں تو ان کا کہنا نہ مان ،بلکہ تبليغ ودعوت کا کام جاری رکھ اور ﷲ پر
بھروسہ رکھ ،وه لوگوں سے تيری حفاظت فرمائے گا ،فاجر جو ﷲ کی نافرمانی کرنے واال ہو
اور کفور جو دل سے کفر کرنے واال ہو يا کفر ميں حد سے بﮍھ جانے واال ہو۔
اﰟ َرﺑ ّ َِﻚ ﺑُ ْﻜ َﺮ ًة َّو َا ِﺻ ْﻴ ًﻼ  25ڻ
َو ْاذ ُﻛ ِﺮ ْ َ
اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کيا کر۔ )(١
٢۵۔١صبح شام سے مراد تمام اوقات ميں ﷲ کا ذکر کر ،يا صبح سے مراد فجر کی نماز اور شام
سے عصر کی نماز ہے۔
َو ِﻣ َﻦ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ﻓَ ْﺎﲭُﺪْ َ ٗهل َو َﺳـ ِ ّﺒ ْﺤ ُﻪ ﻟ َ ْﻴ ًﻼ َﻃ ِﻮﻳْ ًﻼ 26
اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبيح کيا کر۔ )(١
 ٦ ٢۔١رات کو سجده کر سے مراد بعض نے مغرب وعشاء کی نمازيں مراد لی ہيں اور تسبيح
کا مطلب جو باتيں ﷲ کے الئق نہيں ہيں ان سے اس کی پاکيزگی بيان کر ،بعض کے نزديک اس
سے رات کی نفلی نمازيں يعنی تہجد ہے امر ندب واستحباب کے ليے ہے۔
ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ُ ِﳛ ُّﺒ ْﻮ َن اﻟْ َﻌﺎﺟِ َ َةل َوﻳ َ َﺬ ُر ْو َن َو َرا ۗ َء ُ ْﱒ ﻳ َ ْﻮ ًﻣﺎ ﺛَـ ِﻘ ْﻴ ًﻼ 27
بيشک يہ لوگ جلدی ملنے والی )دنيا( کو چاہتے ہيں ) (١اور اپنے پيچھے ايک بﮍے بھاری دن
کو چھوڑے ديتے ہيں )(٢۔
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٢٧۔ ١يعنی کفار مکہ اور ان جيسے دوسرے لوگ دنيا کی محبت ميں گرفتار ہيں اور ساری
توجہ اسی پر ہے۔
٢٧۔ ٢يعنی قيامت کو ،اس کی شدتوں اور ہولناکيوں کی وجہ سے اسے بھاری دن کہا اور
چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے لئے تياری نہيں کرتے اور اس کی پروا نہيں کرتے۔
ﴎ ُ ْﱒ ۚ َوِا َذا ِﺷﺌْﻨَﺎ ﺑ َ َّﺪﻟْﻨَﺎ ٓ َا ْﻣﺜ َﺎﻟَﻬ ُْﻢ ﺗَ ْﺒ ِﺪﻳْ ًﻼ 28
َ ْﳓ ُﻦ َﺧﻠَ ْﻘﳯٰ ُ ْﻢ َوﺷَ ﺪَ دْانَ ٓ َا ْ َ
ہم نے انہيں پيدا کيا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بند ھن مضبوط کئے ) (١اور ہم جب چاہيں
ان کے عوض ان جيسے اوروں کو بدل الئيں۔
٢٨۔ ١يعنی ان کی پيدائش کو مضبوط بنايا ،يا ان کے جوڑوں کو ،رگوں کو اور پٹھوں کے
ذريعے سے ،ايک دوسرے کے ساتھ مال ديا ،بلفظ ديگر ،ان کا مانجھا کﮍا کيا۔
ِا َّن ٰﻫ ِﺬﻩٖ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ٌة ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء َّاﲣ ََﺬ ِا ٰﱃ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ َﺳ ِﺒ ْﻴ ًﻼ 29
يقينا ً يہ تو ايک نصيحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راه لے لے )(١
٢٩۔ ١يعنی اس قرآن سے ہدايت حاصل کرے۔
اهلل َﰷ َن ﻋَ ِﻠ ْﻴ ًﻤﺎ َﺣ ِﻜ ْﻴ ًﻤﺎ  30ڰ
َو َﻣﺎ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اهلل ۭ ِا َّن ٰ ّ َ
تعالی ہی چاہے ) (١بيشک ﷲ ٰ
اور تم نہ چاہو گے مگر يہ کہ ﷲ ٰ
تعالی علم واال با حکمت ہے۔
٣٠۔ ١يعنی تم ميں سے کوئی اس بات پر قادر نہيں ہے کہ وه ہدايت کی راه لگا لے ،اپنے لئے
کسی نفع کو جاری کر لے ،ہاں اگر ﷲ چاہے تو ايسا ممکن ہے ،اس کی مشيت کے بغير تم کچھ
نہيں کر سکتے۔ البتہ صحيح اراده نيت پر وه اجر ضرور عطا فرماتا ہے ' اعمال کا دارو مدار،
نيتوں پر ہے ،ہر آدمی کے لئے وه ہے جس کی وه نيت کرے چوں کہ وه عليم وحکيم ہے اس
ليے اس کے ہر کام ميں حکمت ہوتی ہے بنابريں ہدايت اور گمراہی کے فيصلے بھی يوں ہی
نہيں ہو جاتے بلکہ جس کو ہدايت دی جاتی ہے وه واقعی اس کا مستحق ہوتا ہے اور جس کے
حصے ميں گمراہی آتی ہے وه حقيقتا اسی کے الئق ہوتا ہے۔ '
ﻳُّﺪْ ِﺧ ُﻞ َﻣ ْﻦ ﻳ َّﺸَ ﺎۗ ُء ِ ْﰲ َر ْ َﲪ ِﺘ ٖﻪ ۭ َو ٰ ّ

اﻟﻈ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َاﻋَ َّﺪ ﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ًااب َا ِﻟ ْﻴ ًﻤﺎ ۧ 31
جسے چاہے اپنی رحمت ميں داخل کر لے ،اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تيار کر
رکھا ہے۔)(١
٣١۔١والظالمين اس ليے منصوب ہے کہ اس سے پہلے يعذب محذوف ہے۔

سورة المرسالت
)سورة المرسالت ۔ سوره نمبر  ٧٧۔ تعداد آيات (٥٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ

اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
شروع کرتا ہوں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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يہ سورت مکی ہے جيسا کہ صحيحين ميں مروی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہيں کہ ہم
م ٰنی کے ايک غار ميں تھے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر سوره مرسالت کا نزول ہوا ،آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم اس کی تالوت فرما رہے تھے اور ميں اسے محمد صلی ﷲ عليہ وسلم سے حاصل
کر رہا تھا کہ اچانک ايک سانپ آگيا۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،اسے مار دو ،ليکن وه
تيزی سے غائب ہوگيا ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ' تم اس کے شر اور وه تمہارے شر
سے بچ گيا ' )بخاری تفسير سوره المرسالت(
َواﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳ ٰﻠ ِﺖ ﻋ ُْﺮﻓًﺎ ۙ Ǻ

دل خوش کن چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم )(١
١۔ ١اس مفہوم کے اعتبار سے عرفا ً کے معنی پے درپے ہوں گے ،بعض نے ُمرسالت سے
فرشتے يا انبيا مراد لئے ہيں اس صورت ميں عرفا ً کے معنی وحی ٰالہی ،يا احکام شريعت ہوں
گے۔
ﻓَﺎﻟْ ٰﻌ ِﺼ ٰﻔ ِﺖ ﻋ َْﺼ ًﻔﺎ ۙ Ą

پھر زور سے جھونکا دينے واليوں کی قسم )(١
٢۔ ١يا فرشتے مراد ہيں ،جو بعض دفعہ ہواؤں کے عذاب کے ساتھ بھيجے جاتے ہيں۔
ﴩا ۙ Ǽ

َّواﻟﻨٰ ّ ِ ٰ
ﴩ ِت ﻧ َ ْ ً
پھر )ابر کو( ابھار کر پراگنده کرنے واليوں ) (١کی قسم۔
٣۔ ١يا ان فرشتوں کی قسم ،جو بادلوں کو منتشر کرتے ہيں يا فضائے آسمانی ميں اپنے پر
پھيالتے ہيں۔ تاہم امام ابن کثير اور امام طبری نے ان تينوں ہوائيں مراد لی اور صحيح قرار ديا
ہے ،جيسے کہ ترجمے ميں بھی اسی کو اختيار کيا ہے۔
ﻓَﺎﻟْ ٰﻔ ِﺮ ٰﻗ ِﺖ ﻓَ ْﺮﻗًﺎ ۙ Ć

پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دينے والے )(١
٤۔ ١يعنی ان فرشتوں کی قسم جو حق و باطل کے درميان فرق کرنے والے احکام لے کر اترتے
ہيں۔ يا مراد آيات قرآنيہ ہيں ،جن سے حق و باطل اور حالل و حرام کی تميز ہوتی ہے يا رسول
مراد ہيں جو وحی ٰالہی کے ذريعے سے حق و باطل کے درميان فرق واضح کرتے ہيں۔
ﻓَﺎﻟْ ُﻤﻠْ ِﻘ ٰﻴ ِﺖ ِذ ْﻛ ًﺮا  Ĉۙ
اور وحی النے والے فرشتوں کی قسم۔ )(١
۵۔١جو ﷲ کا کالم پيغمبروں تک پہنچاتے ہيں يا رسول مراد ہيں جو ﷲ کی طرف سے نازل
کرده وحی ،اپنی امتوں کو پہنچاتے ہيں۔
ﻋُ ْﺬ ًرا َا ْو ﻧ ُْﺬ ًرا ۙ Č

جو )وحی( الزام اتارنے يا آگاه کر دينے والی ہوتی ہے )(١
٦۔ ١يعنی فرشتے وحی لے کر آتے ہيں تاکہ لوگوں پر دليل قائم ہو جائے اور يہ عذر باقی نہ
رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ﷲ کا پيغام ہی لے کر نہيں آيا يا مقصد ڈرانا ہے ان کو جو انکار يا
کفر کرنے والے ہوں گے۔
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ِاﻧ َّ َﻤﺎ ﺗ ُْﻮﻋَﺪُ ْو َن ﻟ َ َﻮا ِﻗـ ٌﻊ ۭ Ċ
جس چيز کا تم سے وعده کيا جاتا ہے يقينا ً ہونے والی ہے )(١۔
٧۔) ١يا جواب قسم( يہ ہے کہ تم سے قيامت کا جو وعده کيا جاتا ہے ،وه يقينا واضح ہونے والی
ہے ،يعنی اس ميں شک کرنے کی نہيں بلکہ اس کے لئے تياری کرنے کی ضرورت ہے۔ يہ
قيامت کب واقع ہوگی؟ اگلی سورت ميں اس کو واضح کيا جا رہا ہے
ﻓَ ِﺎ َذا اﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ُم ُﻃ ِﻤ َﺴ ْﺖ ۙ Ď

پس جب ستارے بےنور کر ديئے جائيں گے )(١
٨۔ ١طَ ْمس کے معنی مٹ جانے اور بےنشان ہونے کے ہيں ،يعنی جب ستاروں کی روشنی ختم
بلکہ ان کا نشان تک مٹ جائے گا۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ﻓُ ِﺮ َﺟ ْﺖ Ḍۙ
َوِا َذا َّ
اور جب آسمان توڑ پھوڑ ديا جائے گا۔

َوِا َذا اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل ﻧ ُ ِﺴ َﻔ ْﺖ ۙ 10
اور جب پہاڑ ٹکﮍے ٹکﮍے کرکے اڑا ديئے جائيں گے۔ )(١
١٠۔١يعنی انہيں زمين سے اکھيﮍ کر ريزه ريزه کر ديا جائے گا اور زمين بالکل صاف اور
ہموار کر دی جائے گی۔

َوِا َذا ُّاﻟﺮ ُﺳ ُﻞ ُا ِﻗّﺘَ ْﺖ ۭ 11
اور جب رسولوں کو وقت مقرره پر اليا جائے گا۔ )(١
١١۔١يعنی فصل وقضا کے ليے ان کے بيانات سن کر ان کی قوموں کے بارے ميں فيصلہ کيا
جائے گا۔

ِ َﻻ ِ ّي ﻳ َ ْﻮ ٍم ُا ِ ّﺟﻠَ ْﺖ ۭ 12
کس دن کے لئے )ان سب کو( مؤخر کيا گيا )(١
١٢۔ ١يعنی کيسے عظيم دن کے لئے ،جس کی شدت اور ہولناکی ،لوگوں کے لئے سخت تعجب
انگيز ہوگی ،ان پيغمبروں کے جمع ہونے کا وقت ديا گيا ہے۔
ِﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ َﻔ ْﺼﻞِ ۚ 13

فيصلے کے دن کے لئے۔ )(١
١٣۔١يعنی جس دن لوگوں کے درميان فيصلہ کيا جائے گا کوئی جنت ميں اور کوئی دوزخ ميں
جائے گا۔

َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْ َﻔ ْﺼﻞِ ۭ 14
تجھے کيا معلوم کہ فيصلے کا دن کيا ہے؟
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 15
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے۔ )(١
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١۵۔١يعنی ہالکت ہے بعض کہتے ہيں جہنم کی ايک وادی کا نام ہے ،يہ آيت اس سورت ميں بار
بار دہرائی گئی ہے۔ اس ليے کہ ہر مکذب کا جرم ايک دوسرے سے مختلف نوعيت کا ہوگا اور
اسی حساب سے عذاب کی نوعيتيں بھی مختلف ہوں گی ،بنابريں اسی ويل کی مختلف قسميں ہيں
جسے مختلف مکذبين کے ليے الگ الگ بيان کيا گيا ہے۔
َاﻟَ ْﻢ ﳖُ ْ ِ ِ

كل ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۭ 16
کيا ہم نے اگلوں کو ہالک نہيں کيا؟
ُ َّﰒ ﻧُﺘْ ِﺒ ُﻌﻬُ ُﻢ ْ ٰاﻻ ِﺧ ِﺮﻳْ َﻦ 17
پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو الئے )(١
١٧۔ ١يعنی کفار مکہ اور ان کے ہم نوا ،جنہوں نے رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو جھٹاليا۔
َﻛ ٰﺬ ِ َكل ﻧ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ ِابﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﺮ ِﻣ ْ َﲔ 18
ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہيں )(١
١٨۔ ١يعنی سزا ديتے ہيں دنيا ميں اور آخرت ميں۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻟِّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 19
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کے لئے )افسوس( ہے۔

َاﻟ َ ْﻢ َ ْﳔﻠُ ْﻘ ُّ ْﲂ ِّﻣ ْﻦ َّﻣﺎۗ ٍء َّﻣﻬ ْ ٍِﲔ ۙ 20
کيا ہم نے تمہيں حقير پانی سے )منی سے( پيدا نہيں کيا۔

ﻓَ َﺠـ َﻌﻠْ ٰﻨ ُﻪ ِ ْﰲ ﻗَ َﺮ ٍار َّﻣ ِﻜ ْ ٍﲔ ۙ 21
پھر ہم نے اسے مضبوظ و محفوظ جگہ ميں رکھا )(١
٢١۔ ١يعنی رحم مادر ميں۔
ِا ٰﱃ ﻗَﺪَ ٍر َّﻣ ْﻌﻠُ ْﻮ ٍم ۙ 22

ايک مقرره وقت تک۔
يعنی مدت حمل تک نو يا چھ مہينے۔
ﻓَ َﻘﺪَ ْرانَ ڰ ﻓَ ِﻨ ْﻌ َﻢ اﻟْ ٰﻘ ِﺪ ُر ْو َن 23
پھر ہم نے اندازه کيا ) (١اور ہم کيا خوب اندازه کرنے والے ہيں
٢٣۔ ١يعنی رحم مادر ميں جسمانی ساخت و ترکيب و صحيح اندازه کيا کہ دونوں آنکھوں ،دونوں
ہاتھوں اور دونوں پيروں اور دونوں کانوں کے درميان اور ديگر اعضا کا ايک دوسرے کے
درميان کتنا فاصلہ رہنا چاہيئے۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 24
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کے لئے خرابی ہے۔

َاﻟ َ ْﻢ َ ْﳒ َﻌﻞِ ْ َاﻻ ْر َض ِﻛ َﻔﺎاتً ۙ 25
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کيا ہم نے زمين کو سميٹنے والی نہيں بنايا؟
َا ْﺣﻴَﺎۗ ًء َّو َا ْﻣ َﻮااتً 26ۙ
زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی )(١
٢٦۔ ١يعنی زمين زندوں کو اپنی پشت پر اور مردوں کو اپنے اندر سميٹ ليتی ہے۔

اﳼ ٰ ِﴰﺨٰ ٍﺖ َّو َا ْﺳ َﻘ ْﻴ ٰﻨ ُ ْﲂ َّﻣﺎۗ ًء ﻓُ َﺮااتً ۭ 27
َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َر َو ِ َ
اور ہم نے اس ميں بلند اور بھاری پہاڑ بنا ديئے اور تمہيں سيراب کرنے واال ميٹھا پانی پاليا۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 28
ِٕ
اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لئے وائے اور افسوس ہے۔
ِاﻧ َْــﻄ ِﻠ ُﻘ ْﻮٓا ِا ٰﱃ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ۚ 29

اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹالتے رہے تھے )(١
٢٩۔ ١يہ فرشتے جہنميوں کو کہيں گے
ِاﻧ َْـﻄ ِﻠ ُﻘ ْﻮٓا ِا ٰﱃ ِﻇ ٍ ّﻞ ِذ ْي ﺛَ ٰﻠ ِﺚ ُﺷ َﻌ ٍﺐ ۙ 30

چلو تين شاخوں والے تنے کی طرف )(١
٣٠۔ ١جہنم سے جو دھواں آئے گا وه بلند ہو کر تين طرفوں ميں پھيل جائے گا ،يعنی جس طرح
ديوار يا درخت کا سايہ ہوتا ہے ،يہ دھواں حقيقت ميں اس طرح کا سايہ نہيں ہوگا جس ميں
جہنمی کچھ سکون حاصل کرليں۔

َّﻻ َﻇ ِﻠ ْﻴﻞٍ َّو َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ ِﻣ َﻦ اﻟﻠَّﻬ َِﺐ ۭ 31
جو دراصل نہ سايہ دينے واال ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔
يعنی جہنم کی حرارت سے بچنا بھی ممکن نہيں ہوگا۔

ﴫ ۚ 32
ِﴩ ٍر َﰷﻟْﻘَ ْ ِ
ِاﳖَّ َﺎ ﺗَ ْﺮ ِﻣ ْﻲ ﺑ َ َ
يقينا ً دوزخ چنگارياں پھينکتی ہے جو مثل محل کے ہيں )(١
٣٢۔١اس کا ايک ترجمہ ہے جو لکﮍی کے بوٹے يعنی بھاری ٹکﮍے کے مثل ہيں۔
َﰷَﻧ َّ ٗﻪ ِ ٰﲨﻠَ ٌﺖ ُﺻ ْﻔ ٌﺮ  33ۭ
گويا کہ وه زرد اونٹ ہيں )(١۔
٣٣۔١اس معنی کی بناء پر مطلب يہ ہے کہ اس کی ايک ايک چنگاڑی اتنی اتنی بﮍی ہوگی
جيسے محل يا قلعہ۔ پھر ہر چنگاڑی کے مذيد اتنے بﮍے بﮍے ٹکﮍے ہو جائيں گے جيسے اونٹ
ہوتے ہيں۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 34
ِٕ
آج ان جھٹالنے والوں کی درگت ہے۔

ﻫ َٰﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم َﻻ ﻳ َ ْﻨ ِﻄ ُﻘ ْﻮ َن ۙ 35
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آج )کا دن( وه دن ہے کہ يہ بول بھی نہ سکيں گے )(١
٣٥۔ ١محشر کا دن جس ميں کافروں کی مختلف حالتيں ہوں گی۔ ايک وقت وه ہوگا کہ وه وہاں
بھی جھوٹ بوليں گے پھر ﷲ ان کے مونہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی ديں
گے پھر جس وقت ان کو جہنم ميں لے جايا جارہا ہوگا اس وقت عالم اضطراب وپريشانی ميں ان
کی زبانيں بھی گنگ ہو جائيں گی۔ بعض کہتے ہيں کہ بوليں گے تو سہی ليکن ان کے پاس
حجت کوئی نہيں ہوگی۔
َو َﻻ ﻳُ ْﺆ َذ ُن ﻟَﻬ ُْﻢ ﻓَﻴَ ْﻌ َﺘ ِﺬ ُر ْو َن 36
نہ انہيں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ )(١
 ٦ ٣۔١مطلب يہ ہے کہ ان کے پاس پيش کرنے کے ليے معقول عذر ہی نہيں ہوگا جسے وه پيش
کرسکيں گے۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 37
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کی خرابی ہے۔
ﻫ َٰﺬا ﻳ َ ْﻮ ُم اﻟْ َﻔ ْﺼﻞِ ۚ َ َﲨ ْﻌ ٰﻨ ُ ْﲂ َو ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ 38
يہ ہے فيصلہ کا دن ہم نے تمہيں اور اگلوں کو سب کو جمع کرليا )(١
٣٨۔ ١يہ ﷲ کے بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ ہم نے تمہيں اپنی قدرت کاملہ سے فيصلہ
کرنے کے لئے ايک ہی ميدان ميں جمع کر ليا۔
ﻓَ ِﺎ ْن َﰷ َن ﻟَ ُ ْﲂ َﻛ ْﻴ ٌﺪ ﻓَ ِﻜ ْﻴﺪُ ْو ِن 39
پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو )(١
٣٩۔ ١يہ سخت وعيد اور تہديد ہے کہ اگر تم ميری گرفت سے بچ سکتے ہو اور ميرے حکم
سے نکل سکتے ہو تو بچ اور نکل کے دکھاؤ۔ ليکن وہاں کس ميں يہ طاقت ہوگی؟

َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ ۧ 40
ِٕ
وائے ہے اس دن جھٹالنے والوں کے لئے۔

ِا َّن اﻟْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ ِ ْﰲ ِﻇ ٰﻠﻞٍ َّو ُﻋ ُﻴ ْﻮ ٍن ۙ 41
بيشک پرہيزگار لوگ سايوں ميں ہيں ) (١اور بہتے چشموں ميں۔
٤١۔ ١يعنی درختوں اور محالت کے سائے ،آگ کے دھوئيں کا سايہ نہيں ہوگا جيسے مشرکين
کے لئے ہوگا۔

َّوﻓَ َﻮا ِﻛ َﻪ ِﻣ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﺸـﳤَ ُ ْﻮ َن ۭ 42
اور ان ميووں ميں جن کی وه خواہش کريں )(١
٤٢۔ ١ہر قسم کے پھل ،جب بھی خواہش کريں گے ،آ موجود ہونگے۔
ـــــــــﺎ ِﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُ ْﻮ َن 43
ُ ُﳇ ْﻮا َو ْ َ
اﴍﺑُ ْﻮا َﻫ ِﻨ ْﻴ ۗ ًٔ ۢ
)اے جنتيو!( کھاؤ پيو مزے سے اپنے کئے ہوئے اعمال کے بدلے۔
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٤٣۔١يہ بطور احسان انہيں کہا جائے گا يعنی جنت کی يہ نعمتيں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے
تمہيں ملی ہيں جو تم دنيا ميں کرتے تھے اس کا مطلب يہ ہے کہ ﷲ کی رحمت کے حصول کا
ذريعہ جس کی وجہ سے انسان جنت ميں داخل ہوگا اعمال صالحہ ہيں۔ جو لوگ عمل صالح کے
بغير ﷲ کی رحمت کی اميد رکھتے ہيں ان کی مثال ايسے ہے جيسے کوئی زمين ميں ہل چالئے
اور بيج بوئے بغير فصل کا اميدوار ہو يا حنظل بوکر خوش ذائقہ پھلوں کی اميد رکھے۔
ِاانَّ َﻛ ٰﺬ ِ َكل َ ْﳒ ِﺰي اﻟْ ُﻤ ْﺤ ِﺴـ ِﻨ ْ َﲔ 44
يقينا ً ہم نيکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا ديتے ہيں۔ )(١
٤٤۔١اس ميں بھی اس امر کی ترغيب و تلقين ہے کہ اگر آخرت ميں حسن انجام کے طالب ہو تو
دنيا ميں نيکی اور بھالئی کا راستہ اپناؤ۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 45
ِٕ
اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لئے )افسوس( ہے )(١
ٰ
تقوی کے حصے ميں جنت کی نعمتيں آئيں اور ان کے حصے ميں بﮍی بد بختی۔
٤٥۔ ١کہ اہل
ُ ُﳇ ْﻮا َوﺗَ َﻤﺘَّ ُﻌ ْﻮا ﻗَ ِﻠ ْﻴ ًﻼ ِاﻧَّ ُ ْﲂ ُّﻣ ْﺠ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن 46
)اے جھٹالنے والو( تم دنيا ميں تھوڑا سا کھا لو اور فائده اٹھالو بيشک تم گنہگار ہو )(١
٤٦۔ ١يہ مکذبين قيامت کو خطاب ہے اور يہ امر ،تہديد و وعيد کے لئے ہے ،يعنی اچھا چند
روز خوب عيش کر لو ،تم جيسے مجرمين کے لئے شکنجہ عذاب تيار ہے۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 47
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کے لئے سخت ہالکت ہے۔
َوِا َذا ِﻗ ْﻴ َﻞ ﻟَﻬُ ُﻢ ْار َﻛ ُﻌ ْﻮا َﻻ ﻳَ ْﺮ َﻛ ُﻌ ْﻮ َن 48
ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہيں کرتے )(١
٤٨۔ ١يعنی جب ان کو نماز پﮍھنے کا حکم ديا جاتا ہے ،تو نماز نہيں پﮍھتے۔
َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ 49
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کی تباہی ہے۔ )(١
٤٩۔١يعنی ان کے ليے جو ﷲ کے اوامر ونواہی کو نہيں مانتے۔

ﻓَ ِﺒ َﺎ ِ ّي َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺚ ﺑ َ ْﻌﺪَ ٗﻩ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۧ 50
اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ايمان الئيں گے )(١
٥٠۔ ١يعنی جب قرآن پر ايمان نہيں الئيں گے تو اس کے بعد اور کون سا کالم ہے جس پر ايمان
الئيں گے۔
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پاره 30

سورة النبأ
)سورة النبأ ۔ سوره نمبر  ٧٨۔ تعداد آيات (٤٠
َ َّﰪ ﻳَﺘ َ َﺴﺎۗ َءﻟُ ْﻮ َن ۚ Ǻ

يہ لوگ کس کے بارے ميں پوچھ گچھ کر رہے ہيں )(١
١۔ ١جب رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو خلعت نبوت سے نوازا گيا اور آپ نے توحيد ،قيامت
وغيره کا بيان فرمايا اور قرآن کی تالوت فرمائی تو کفار و مشرکين باہم ايک دوسرے سے
ٰ
دعوی کر رہا ہے يا يہ قرآن ،واقعی
پوچھتے کہ يہ قيامت کيا واقعی ممکن ہے ،جبکہ يہ شخص
ﷲ کی طرف سے نازل کرده ہے جيسا کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کہتا ہے استفہام کے ذريعے
سے ﷲ نے پہلے ان چيزوں کی وه حيثيت نماياں کی جو ان کی ہے۔ پھر خود ہی جواب ديا کہ۔
َﻋ ِﻦ اﻟﻨَّ َﺒ ِﺎ اﻟْ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ ۙ Ą

اس بﮍی خبر کے متعلق۔

َّ ِاذل ْي ُ ْﱒ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ُﻣﺨْـ َﺘ ِﻠ ُﻔ ْﻮ َن ۭ Ǽ
جس کے بارے ميں يہ اختالف کر رہے ہيں )(١
٣۔ ١يعنی جس بﮍی خبر کی بابت ان کے درميان اختالف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس
بﮍی خبر سے بعض نے قرآن مجيد مراد ليا ہے کافر اس کے بارے ميں مختلف باتيں کرتے
تھے ،کوئی اسے جادو ،کوئی کہانت ،کوئی شعرا اور کوئی پہلوں کی کہانياں بتالتا تھا۔ بعض
کے نزديک اس سے مراد قيامت کا برپا ہونا اور دوباره زنده ہونا ہے۔ اسکا ان کے درميان کچھ
اختالف تھا کوئی بالکل انکار کرتا تھا کوئی صرف شک کا اظہار بعض کہتے تھے کہ سوال
کرنے والے مومن و کافر دونوں ہی تھے ،مومنين کا سوال تو اضافہ يقين يا بصيرت کے لئے
تھا اور کافروں کا جھٹالنا اور مذاق کے طور پر۔
َ َّالك َﺳـ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ Ć

يقينا ً يہ ابھی جان ليں گے۔
ُ َّﰒ َ َّالك َﺳـ َﻴ ْﻌﻠ َ ُﻤ ْﻮ َن Ĉ
پھر باليقين انہيں بہت جلد معلوم ہو جائے گا )(١
۔ ١ﷲ ٰ
تعالی اپنی کاريگری اور عظيم قدرت کا تذکره فرما رہا ہے تاکہ توحيد کی حقيقت ان کے
سامنے واضح ہو اور ﷲ کا رسول انہيں جس چيز کی دعوت دے رہا تھا ،اس پر ايمان النا ان
کے لئے آسان ہو جائے۔
َا ﻟ َ ْﻢ َ ْﳒ َﻌﻞِ ْ َاﻻ ْر َض ِﻣﻬٰﺪً ا Čۙ
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کيا ہم نے زمين کو فرش نہيں بنايا؟
َّواﻟْﺠِ َﺒﺎ َل َا ْواتَ دًا Ċ۽
اور پہاڑوں کو ميخيں )نہيں بنايا(؟ )(١
٧۔ ١يعنی پہاڑوں کو زمين کے لئے ميخيں بنايا تاکہ ساکن رہے ،حرکت نہ کرے۔
َّو َﺧﻠَ ْﻘﻨ ُ ْٰﲂ َا ْز َوا ًﺟﺎ ۙ Ď

اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پيدا کيا۔
َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻧ َْﻮ َﻣ ُ ْﲂ ُﺳـ َﺒﺎاتً ۙ Ḍ

اور ہم نے تمہاری نيند کو آرام کا سبب بنايا۔

َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟ َّ ْﻴ َﻞ ِﻟ َﺒ ًﺎﺳﺎ ۙ 10
اور رات کو ہم نے پرده بنايا )(١
١٠۔ ١يعنی رات کا اندھيرا اور سياہی ہرچيز کو اپنے دامن ميں چھپا ليتی ہے ،جس طرح لباس
انسان کے جسم کو چھپا ليتا ہے۔

َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﳯَّ َ َﺎر َﻣ َﻌﺎﺷً ﺎ ۠ 11
اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنايا )(١
١١۔ ١مطلب ہے کہ دن روشن بنايا تاکہ لوگ کسب معاش کے لئے جدو جہد کر سکيں۔

َّوﺑَﻨَﻴْﻨَﺎ ﻓَ ْﻮﻗَ ُ ْﲂ َﺳـ ْﺒ ًﻌﺎ ِﺷﺪَ ادًا ۙ 12
تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط آسمان بنائے۔
ﴎا ًﺟﺎ َّوﻫَّﺎ ًﺟﺎ 13۽
َّو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِ َ
اور ايک چمکتا ہوا روشن چراغ)سورج( پيدا کيا۔
ــﴫ ِت َﻣﺎۗ ًء َجثَّﺎ ًﺟﺎ ۙ 14

َّو َا ْﻧ َﺰﻟْﻨَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻌ ِ ٰ
اور بدليوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسايا )(١
ْص َرات ُ،وه بدلياں جو پانی سے بھری ہوئی ہوں ليکن ابھی برسی نہ ہوں جيسے اَ ْل َمرْ اَةُ
١٤۔ُ ١مع ِ
َص َرةُ اس عورت کو کہتے ہيں جس کی ماہواری قريب ہو ثَجﱠاجًا کثرت سے بہنے واال پانی۔
ْال ُم ْعت ِ

ِﻟ ّ ُﻨ ْﺨ ِﺮ َج ِﺑ ٖﻪ َﺣﺒًّﺎ َّوﻧ َ َﺒﺎاتً ۙ 15
تاکہ اس سے اناج اور سبزه اگائيں۔
َّو َﺟ ٰﻨ ّ ٍﺖ َاﻟْﻔَﺎﻓًﺎ ۭ 16

اور گھنے باغ )بھی اگائيں )(١
١٦۔ ١شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ايک دوسرے سے ملے ہوئے درخت يعنی گھنے باغ۔
ِا َّن ﻳ َ ْﻮ َم اﻟْ َﻔ ْﺼﻞِ َﰷ َن ِﻣ ْﻴ َﻘﺎاتً 17ۙ
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بيشک فيصلہ کا دن کا وقت مقرر ہے۔
اﻟﺼ ْﻮ ِر ﻓَﺘَ ْﺎﺗ ُْﻮ َن َا ْﻓ َﻮا ًﺟﺎ ۙ 18

ﻳ َّ ْﻮ َم ﻳُ ْﻨ َﻔﺦُ ِﰲ ُّ
جس دن کہ صور پھونکا جائے گا۔ پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے )(١
١٨۔ ١بعض نے اس کا مفہوم يہ بيان کيا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ ميدان حشر ميں
ٰ
آئے گی۔ يہ دوسرا نفخہ ہوگا ،جس ميں سب لوگ قبروں سے زنده اٹھ کر نکل آئيں گے۔ ﷲ تعالی
آسمان سے پانی نازل فرمائيے گا ،جس سے انسان کھيتی کی طرح اگ آئے گا۔ انسان کی ہرچيز
بوسيده ہو جائے گی ،سوائے ريﮍھ کی ہڈی کے آخری سرے کے ،اس سے قيامت والے دن تمام
مخلوقات کی دوباره ترکيب ہوگی۔ )صحيح بخاری(

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ﻓَ َﲀﻧ َْﺖ َاﺑْ َﻮ ًااب ۙ 19
َّوﻓُ ِﺘ َﺤ ِﺖ َّ
اور آسمان کھول ديا جائے گا پھر اس ميں دروازے دروازے ہو جائيں گے )(١
١٩۔ ١يعنی فرشتوں کے نزول کے لئے راستے بن جائيں گے اور وه زمين پر اتر آئيں گے۔

ﴎ ًااب ۭ 20
َّو ُﺳ ِ ّ َﲑ ِت اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل ﻓَ َﲀﻧ َْﺖ َ َ
اور پہاڑ چالئے جائيں گے پس وه سراب ہو جائں گے )(١
٢٠۔ ١وه ريت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہو ،پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چيز بن کر
ره جائيں گے۔
ِا َّن َ َهجﲌَّ َ َﰷﻧ َْﺖ ِﻣ ْﺮ َﺻﺎدًا 21۽
بيشک دوزخ گھات ميں ہے )(١۔
٢١۔ ١گھات ايسی جگہ کو کہتے ہيں ،جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کيا جاتا ہے تاکہ وہاں سے
گزرے تو فوراً حملہ کر ديا جائے ،جہنم کے دروغے بھی جہنميوں کے انتظار ميں اسی طرح
بيٹھے ہيں يا خود جہنم ﷲ کے حکم سے کفار کے لئے گھات لگائے بيٹھی ہے۔
ِﻟ ّ َّﻠﻄﺎ ِﻏ ْ َﲔ َﻣ ٰﺎ ًاب ۙ 22

سرکشوں کا ٹھکانا وہی ہے۔

ٰﻟ ّ ِﺒ ِﺜ ْ َﲔ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َا ْﺣ َﻘ ًﺎاب ۚ 23
اس ميں وه مدتوں تک پﮍے رہيں گے۔

ﴍ ًااب ۙ 24
َﻻ ﻳ َ ُﺬ ْو ُﻗ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ﺑَ ْﺮدًا َّو َﻻ َ َ
نہ کبھی اس ميں خنکی کا مزه چکھيں گے ،نہ پانی کا۔

ِا َّﻻ َ ِﲪ ْﻴ ًﻤﺎ َّوﻏَ َّﺴﺎﻗًﺎ ۙ 25
سوائے گرم پانی اور )بہتی( پيپ کے )(١
جو جہنميوں کے جسموں سے نکلے گی۔

َﺟ َﺰا ۗ ًء ِّوﻓَﺎﻗًﺎ ۭ 26
)ان کو( پورا پورا بدلہ ملے گا )(١
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٢٦۔ ١يعنی يہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وه دنيا ميں کرتے رہے ہيں۔

ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﰷﻧ ُْﻮا َﻻ ﻳَ ْﺮ ُﺟ ْﻮ َن ِﺣ َﺴ ًﺎاب ۙ 27
ا نہيں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی

َّو َﻛ َّﺬﺑُ ْﻮا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ِﻛ َّﺬ ًااب ۭ 28
اور بےباقی سے ہماری آيتوں کو جھٹالتے تھے۔
َو ُ َّ
ﳾ ٍء َا ْﺣ َﺼ ْﻴ ٰﻨ ُﻪ ِﻛ ٰﺘ ًﺒﺎ ۙ 29

ﰻ َْ
ہم نے ہرچيز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے )(١
٢٩۔ ١يعنی لوح محفوظ ميں۔ يا وه ريکارڈ مراد ہے جو فرشتے لکھتے رہے۔ پہال مفہوم زياده
صحيح ہے۔

ﻓَ ُﺬ ْوﻗُ ْﻮا ﻓَﻠَ ْﻦ ﻧ َّ ِﺰﻳْﺪَ ُ ْﰼ ِا َّﻻ ﻋَ َﺬ ًااب ۧ 30
اب تم )اپنے کئے کا( مزه چکھو ہم تمہارا عذاب ہی بﮍھاتے رہيں گے۔

ِا َّن ِﻟﻠْ ُﻤﺘَّ ِﻘ ْ َﲔ َﻣﻔ ًَﺎزا ۙ 31
يقينا ً پرہيزگار لوگوں کے لئے کاميابی ہے۔
َﺣﺪَ اۗﯨ َﻖ َو َا ْﻋﻨَ ًﺎاب ۙ 32

ِٕ
باغات ہيں اور انگور ہيں۔
َّو َﻛ َﻮا ِﻋ َﺐ َا ْﺗ َﺮ ًااب ۙ 33

اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتيں ہيں )(١
اعبَۃً کی جمع ہے ،يہ َکعْبً )ٹخنہ( سے ہے ،ابھرا ہوا ہوتا ہے ،ان کی چھاتيوں
٣٣۔َ ١ک َوا ِع َ
ب َک ِ
ْ
َ
ميں بھی ايسا ہی ابھار ہوگا ،جو ان کے حسن و جمال کا ايک مظہر ہے۔ ات َراب ُ،ہم عمر۔

َّو َ ْﰷ ًﺳﺎ ِدﻫَﺎﻗًﺎ ۭ 34
چھلکتے ہوئے جام شراب ہيں۔

َﻻ ﻳ َْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن ِﻓﳱْ َﺎ ﻟَﻐ ًْﻮا َّو َﻻ ِﻛ ٰ ّﺬ ًاب ۚ 35
اور وہاں نہ تو وه بيہوده باتيں سنيں گے اور نہ ہی جھوٹيں باتيں سنيں گے )(١
٣٥۔ ١يعنی کوئی بےفائده اور بےہوده بات وہاں نہيں ہوگی ،نہ ايک دوسرے سے جھوٹ بوليں
گے۔

َﺟ َﺰا ۗ ًء ِّﻣ ْﻦ َّرﺑ ّ َِﻚ َﻋ َﻄﺎۗ ًء ِﺣ َﺴ ًﺎاب ۙ 36
)ان کو( تيرے رب کی طرف سے )ان کے نيک اعمال کا( يہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا
)(١
٣٦۔ ١يعنی ﷲ کی دادو دہشت کی وہاں فروانی ہوگی۔
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اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ ﺑَﻴْﳯَ ُ َﻤﺎ َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َﻻ ﻳ َ ْﻤ ِﻠ ُﻜ ْﻮ َن ِﻣﻨْ ُﻪ ِﺧ َﻄ ًﺎاب ۚ 37
َّر ِ ّب َّ
)اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ( آسمانوں کا اور زمين کا اور جو کچھ ان کے درميان
ہے ان کا پروردگار ہے اور بﮍی بخشش کرنے واال ہے۔ کسی کو اس سے بات چيت کرنے کا
اختيار نہيں ہوگا )(١
٣٧۔ ١يعنی اس کی عظمت ،ہيبت اور جاللت اتنی ہوگی کہ ابتداء اس سے کسی کو بات کرنے
کی ہمت نہ ہوگی ،اسی لئے اس کی اجازت کے بغير کوئی شفاعت کے لئے لب کشائی نہيں کر
سکے گا۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُم ُّاﻟﺮ ْو ُح َواﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َﺻﻔًّﺎ ٷ َّﻻ ﻳ َ َﺘ َﳫَّ ُﻤ ْﻮ َن ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ َا ِذ َن َ ُهل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ُﻦ َوﻗَﺎ َل َﺻ َﻮ ًااب 38
ِٕ
جس دن روح اور فرشتے صفيں باندھ کھﮍے ہونگے تو کوئی کالم نہ کر سکے گا مگر جسے
رحمٰ ن اجازت دے دے اور وه ٹھيک بات زبان سے نکالے )(١
٣٨۔ ١يہ اجازت ﷲ ٰ
تعالی ان فرشتوں کو اور اپنے پيغمبروں کو عطا فرمائے گا اور وه جو بات
کريں گے حق و صواب ہی ہوگی ،يا يہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اس کے بارے ميں دی
جائے گی جس نے درست بات کہی ہو ،يعنی کلمہ توحيد کا اقراری رہا ہو۔
ٰذ ِ َكل اﻟْ َﻴ ْﻮ ُم اﻟْ َﺤ ُّﻖ ۚ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء َّاﲣ ََﺬ ِا ٰﱃ َرِﺑ ّ ٖﻪ َﻣ ٰﺎ ًاب 39
يہ دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کے پاس )نيک اعمال کر کے( ٹھکانا بنالے )(١
ٰ
تقوی کی زندگی اختيار کرے تاکہ اس
٣٩۔ ١اس آنے والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ايمان و
روز وہاں اس کو اچھا ٹھکانا مل جائے۔

ـﲏ ُﻛ ْﻨ ُﺖ ﺗُ ٰﺮ ًاب ۧ 40
ِاانَّ ٓ َاﻧ َْﺬ ْرٰﻧ ُ ْﲂ ﻋَ َﺬ ًااب ﻗَ ِﺮﻳْ ًﺒﺎ ڄ ﻳ َّ ْﻮ َم ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ اﻟْ َﻤ ْﺮ ُء َﻣﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ ﻳَﺪٰ ُﻩ َوﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ﻳٰﻠَ ْﻴﺘَ ِ ْ
ہم نے تمہيں عنقريب آنے والے عذاب سے ڈرا ديا اور )چوکنا کر ديا( ہے جس دن انسان اپنے
ہاتھوں کی کمائی کو ديکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش! ميں مٹی ہو جاتا )(١
٤٠۔ ١يعنی جب وه اپنے لئے ہولناک عذاب ديکھے گا تو يہ آرزو کرے گا۔ بعض کہتے ہيں کہ
حتی کہ ايک سينگ
ﷲ حيوانات کے درميان بھی عدل و انصاف کے مطابق فيصلہ فرمائے گاٰ ،
والی بکری نے بےسينگ والی پر کوئی زيادتی کی ہوگی ،تو اس کا بھی بدلہ دالئے گا اس سے
فراغت کے بعد ﷲ ٰ
تعالی جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ چنانچہ وه مٹی ہو جائيں گے۔
اسوقت کافر بھی آرزو کريں گے کہ کاش وه بھی حيوان ہوتے اور آج مٹی بن جاتے )تفسير ابن
کثير(

سورة النازعات
)سورة النازعات ۔ سوره نمبر  ٧٩۔ تعداد آيات (٤٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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اﻟﲋﻋ ِٰﺖ ﻏَ ْﺮﻗًﺎ ۙ Ǻ

َو ٰ ّ ِ
ڈوب کر سختی سے کھنچنے والوں کی قسم )(١
١۔ ١ن َْزع کے معنی سختی سے کھنچنا ،غَرْ قًا ڈوب کر ،يہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت
ہے فرشتے کافروں کی جان ،نہايت سختی سے نکالتے ہيں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔
َّواﻟﻨٰ ّ ِﺸ ٰﻄ ِﺖ ﻧ َ ْﺸ ًﻄﺎ ۙ Ą

بند کھول کر چھﮍا دينے والوں کی قسم )(١
٢۔ ١نَ ْشط کے معنی گره کھول دينا ،يعنی مومنوں کی جان فرشتے بہ سہولت سے نکالتے ہيں
جيسے کسی چيز کی گره کھول دی جائے۔
َّواﻟ ٰ ّﺴـﺒ ِٰﺤ ِﺖ َﺳـ ْﺒ ًﺤﺎ ۙ Ǽ

اور تيرنے پھرنے والوں کی قسم )(١
٣۔َ ١سبْح کے معنی تيرنا ،فرشتے روح نکالنے کے لئے انسان کے بدن ميں اس طرح تيرتے
پھرتے ہيں جيسے سمندر سے موتی نکالنے کے لئے سمندر کی گہرائيوں ميں تيرتے ہيں يا
مطلب ہے کہ نہايت تيزی سے ﷲ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہيں۔
ﻓَﺎﻟ ٰ ّﺴـ ِﺒ ٰﻘ ِﺖ َﺳـ ْﺒ ًﻘﺎ ۙ Ć

پھر دوڑ کر آگے بﮍھنے والوں کی قسم )(١
٤۔ ١يہ فرشتے ﷲ کی وحی ،انبياء تک ،دوڑ کر پہنچاتے ہيں تاکہ شيطان کو اس کی کوئی خبر
نہ لگے۔ يا مومنوں کی روحيں جنت کی طرف لے جانے ميں نہايت سرعت سے کام ليتے ہيں۔
ﻓَﺎﻟْ ُﻤﺪَ ﺑّ ِٰﺮ ِت َا ْﻣ ًﺮا ۘ Ĉ

پھر کام کی تدبير کرنے والوں کی قسم )(١
٥۔ ١يعنی ﷲ ٰ
تعالی جو کام سپرد کرتا ہے ،وه اس کی تدبير کرتے ہيں اصل مدبر تو ﷲ ہے ليکن
جب ﷲ ٰ
تعالی اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذريعے سے کام کرواتا ہے تو انہيں بھی
مدبر کہا جاتا ہے۔

ﻳ َ ْﻮ َم ﺗَ ْﺮ ُﺟ ُﻒ َّاﻟﺮاﺟِ َﻔ ُﺔ ۙ Č
جس دن کاپنے والی کانپے گی )(١
اولی ہے جسے نفخئہ فنا کہتے ہيں ،جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے
٦۔ ١يہ نفخئہ ٰ
گی اور ہرچيز فنا ہو جائے گی۔
ﺗَﺘْ َﺒ ُﻌﻬَﺎ َّاﻟﺮا ِدﻓَ ُﺔ ۭ Ċ

اس کے بعد ايک پيچھے آنے والی )پيچھے پيچھے( آئے گی )(١
٧۔ ١يہ دوسرا نفخہ ہوگا ،جس سے سب لوگ زنده ہو کر قبروں سے نکل آئيں گے۔ يہ دوسرا
نفخہ پہلے نفخہ سے چاليس سال بعد ہوگا۔
ُﻗﻠُ ْﻮبٌ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّواﺟِ َﻔ ٌﺔ ۙ Ď

ِٕ
)بہت سے( دل اس دن دھﮍ کتے ہونگے )(١
٨۔ ١قيامت کے ہول اور شدائد سے۔
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َاﺑْ َﺼ ُﺎرﻫَﺎ ﺧ َِﺎﺷ َﻌ ٌﺔ ۘ Ḍ

جس کی نگاہيں نيچی ہونگی )(١
٩۔ ١دہشت زده لوگوں کی نظريں بھی )مجرموں کی طرح( جھکی ہوئی ہوں گی۔
ﻳ َ ُﻘ ْﻮﻟُ ْﻮ َن َء ِاانَّ ﻟَ َﻤ ْﺮد ُْود ُْو َن ِﰲ اﻟْ َﺤﺎ ِﻓ َﺮ ِة ۭ 10

کہتے ہيں کہ کيا پہلی کی سی حالت کی طرف لوٹائے جائيں گے )(١
١٠۔ ١حافِ َرة ،پہلی حالت کو کہتے ہيں۔ منکرين قيامت کا قول ہے کہ کيا ہم پھر اس طرح زنده
کر ديئے جائيں گے جس طرح مرنے سے پيشتر تھے۔

َء ِا َذا ُﻛﻨَّﺎ ِﻋ َﻈﺎ ًﻣﺎ َّ ِﳔ َﺮ ًة ۭ 11
کيا اس وقت جب کہ ہم بوسيده ہڈياں ہو جائيں گے )(١
١١۔ ١يہ انکار قيامت کی مزيد تاکيد ہے کہ ہم کس طرح زنده کر ديئے جائيں گے جب کہ ہماری
ہڈياں بوسيده اور ريزه ريزه ہو جائيں گی۔
ﻗَﺎﻟُ ْﻮا ِﺗ ْ َ

َﺎﴎ ٌة ۘ 12
كل ِا ًذا َﻛ َّﺮ ٌة ﺧ ِ َ
کہتے ہيں کہ پھر تو يہ لوٹنا نقصان ده ہے )(١
١٢۔ ١يعنی اگر واقعی ايسا ہوا جيسا کہ محمد صلی ﷲ عليہ وسلم کہتے ہيں ،پھر دوباره زندگی
ہمارے لئے سخت نقصان ده ہوگی

ﻓَ ِﺎﻧ َّ َﻤﺎ ِﮬ َﻲ َز ْﺟ َﺮ ٌة َّوا ِﺣﺪَ ٌة ۙ 13
)معلوم ہونا چاہيئے( وه تو صرف ايک )خوفناک( ڈانٹ ہے۔

ﻓَ ِﺎ َذا ُ ْﱒ ِاب َّﻟﺴﺎ ِﻫ َﺮ ِة ۭ 14
کہ )جس کے ظاہر ہوتے ہی( وه ايک دم ميدان ميں جمع ہو جائيں گے )(١
١٤۔ ١يہ قيامت کی منظر کشی ہے کہ ايک ہی نفخے سے سب لوگ ايک ميدان ميں جمع ہو
جائيں گے۔
ﻫ َْﻞ َاﺗ َ

ٰﯩﻚ َﺣ ِﺪﻳْ ُﺚ ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ۘ 15
موسی)عليہ السالم( کی خبر تمہيں پہنچی ہے؟
کيا
ٰ
ِا ْذ انَ دٰﯨ ُﻪ َرﺑ ُّ ٗﻪ ِابﻟْ َﻮا ِد اﻟْ ُﻤ َﻘﺪ َِّس ُﻃ ًﻮى ۚ 16

ٰ
طوی ميں پکارا )(١
جب کہ انہيں ان کے رب نے پاک ميدان
موسی عليہ السالم مدين سے واپسی پر آگ کی
١٦۔ ١يہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت
ٰ
ٰ
موسی
تالش ميں کوه طور پر پہنچ گئے تھے تو وہاں ايک درخت کی اوٹ سے ﷲ تعالی نے
ٰ
عليہ االلسالم سے کالم فرمايا تھا ،جيسا کہ تفصيل سوره ٰط ٰہ کے آغاز ميں گزری۔
ِا ْذﻫ َْﺐ ِا ٰﱃ ِﻓ ْﺮﻋ َْﻮ َن ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻃﻐٰﻰ 17ڮ
يہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختيار کر لی ہے )(١
١٧۔ ١يعنی کفر و معصيت اور تکبر ميں حد سے تجاوز کر گيا ہے۔
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ﻓَ ُﻘ ْﻞ ﻫ َْﻞ َّ َكل ِا ٰ ٓﱃ َا ْن ﺗ ََـﺰ ٰ ّﰽ ۙ 18
اس سے کہو کہ کيا تو اپنی درستگی اور اصالح چاہتا ہے )(١
١٨۔ ١يعنی کيا ايسا راستہ اور طريقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تيری اصالح ہو جائے اور وه
يہ ہے کہ مسلمان اور مطيع ہوجا۔

َو َا ْﻫ ِﺪﻳ َ َﻚ ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَﺘَ ْﺨ ٰﴙ ۚ 19
اور يہ کہ ميں تجھے تيرے رب کی راه دکھاؤں تاکہ تو )اس سے( ڈرنے لگے )(١
١٩۔ ١يعنی اس کی توحيد اور عبادت کا راستہ ،تاکہ تو اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لئے کہ ﷲ
کا خوف اسی دل ميں پيدا ہوتا ہے جو ہدايت پر چلنے واال ہوتا ہے۔
ﻓَ َﺎ ٰ ﯨر ُﻪ ْ ٰاﻻﻳ َ َﺔ ْاﻟ ُﻜ ْﱪٰى 20ڮ
پس اسے بﮍی نشانی دکھائی )(١
٢٠۔ ١يعنی اپنی صداقت کے وه دالئل پيش کئے جو ﷲ کی طرف سے انہيں عطا کئے گئے
موسی عليہ السالم کو ديئے
تھے۔ بعض کہتے ہيں کہ اس سے مراد وه معجزات ہيں جو حضرت
ٰ
گئے تھے۔ مثالً يد بيضا اور عصا اور بعض کے نزديک آيات تسعہ۔
ﻓَ َﻜ َّﺬ َب َو َﻋ ٰﴡ 21ڮ
تو اس نے جھٹاليا اور نافرمانی کی۔
ُ َّﰒ َادْﺑَ َﺮ ﻳ َْﺴ ٰﻌﻰ 22ڮ
پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے )(١
٢٢۔ ١يعنی اس نے ايمان و اطاعت سے انکار ہی نہيں کيا بلکہ زمين ميں فساد پھيالئے اور
موسی عليہ السالم کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا،چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا
ٰ
موسی عليہ السالم کو جھوٹا ثابت کيا جا سکے۔
موسی عليہ السالم سے کرايا تاکہ
مقابلہ حضرت
ٰ
ٰ
ﴩ ﻓَﻨَﺎدٰى 23ڮ
ﻓَ َﺤ َ َ
پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔
ﻓَ َﻘﺎ َل َاانَ َرﺑ ُّ ُ ُﲂ ْ َاﻻ ْﻋ ٰﲆ 24ڮ
تم سب کا رب ميں ہی ہوں۔

اهلل ﻧَ َﲀ َل ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ِة َو ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ۭ 25
ﻓَ َﺎﺧ ََﺬ ُﻩ ٰ ّ ُ
تو )سب سے بلند و باال( ﷲ نے بھی اسے آخرت کے اور دنيا کے عذاب ميں گرفتار کر ليا )(١
٢٥۔ ١يعنی ﷲ نے اس کی ايسی گرفت فرمائی کہ اسے دنيا ميں آئنده آنے والے فرمانوں کے
لئے نشان عبرت بنا ديا اور قيامت کا عذاب اس کے عالوه ہے ،جو اسے وہاں ملے گا
ِا َّن ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل ﻟ َ ِﻌ ْ َﱪ ًة ِﻟ ّ َﻤ ْﻦ َّ ْﳜ ٰﴙ 26ۉ
بيشک اس ميں اس شخص کے لئے عبرت ہے جو ڈرے )(١
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٢٦۔ ١يا ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے لئے تسلی اور کفار مکہ کو تنبيہ ہے کہ اگر انہوں نے
گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکﮍی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا
ہے۔
اﻟﺴ َﻤﺎ ۗ ُء ۭ ﺑَﻨٰﯩﻬَﺎ ۪ 27

َء َاﻧ ُ ْْﱲ َاﺷَ ﺪُّ َﺧﻠْ ًﻘﺎ َا ِم َّ
کيا تمہارا پيدا کرنا زياده دشوار ہے يا آسمان کا؟ ﷲ نے اسے بنايا۔
٢٧۔ ١يہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصود تنبيہ ہے کہ جو ﷲ اتنے بﮍے آسمانوں اور ان کے
عجائبات کو پيدا کر سکتا ہے ،اس کے لئے تمہارا دوباره پيدا کرنا آسمان بنانے سے زياده
مشکل ہے۔

َرﻓَ َﻊ َ ْﲰ َﻜﻬَﺎ ﻓَ َﺴ ٰ ّﻮ َﺎ ۙ 28
اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھيک ٹھاک کر ديا۔ )(١
٢٨۔ ١ٹھيک ٹھاک کا مطلب اسے ايسی شکل صورت ميں ڈھالنا ہے کہ جس ميں کوئی تفاوت،
کجی ،شگاف اور خلل باقی نہ رہے۔
َو َا ْﻏ َﻄ َﺶ ﻟ َ ْﻴﻠَﻬَﺎ َو َاﺧ َْﺮ َج ُ ٰ

ﲵ َﺎ ۠ 29
اسکی رات کو تاريک بنايا اسکے دن کو روشن بنايا۔

َو ْ َاﻻ ْر َض ﺑ َ ْﻌﺪَ ٰذ ِ َكل د َٰﺣﯩﻬَﺎ ۭ 30
اس کے بعد زمين کو )ہموار( بچھا ديا۔

َاﺧ َْﺮ َج ِﻣﳯْ َﺎ َﻣﺎۗ َءﻫَﺎ َو َﻣ ْﺮ ٰﻋ َﺎ ۠ 31
اس ميں سے پانی اور چاره نکاال۔
َواﻟْﺠِ َﺒﺎ َل َا ْر ٰﺳـ َﺎ 32ۙ
اور پہاڑوں کو )مضبوط( گاڑھ ديا۔

َﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو ِ َﻻﻧ ْ َﻌﺎ ِﻣ ُ ْﲂ ۭ 33
يہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے ہيں۔
ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء ِت َّ
اﻟﻄﺎۗ َّﻣ ُﺔ ْاﻟ ُﻜ ْﱪٰى 34ڮ
پس جب وه بﮍی آفت )قيامت( آ جائے گی۔

ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َﻣﺎ َﺳ ٰﻌﻰ ۙ 35
جس دن کے انسان اپنے کئے ہوئے کاموں کو ياد کرے گا۔
َوﺑُ ّ ِﺮ َز ِت اﻟْ َﺠ ِﺤ ْ ُﲓ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ٰﺮى 36
اور ہر ديکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﻃﻐٰﻰ 37ۙ
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تو جس )شخص( نے سرکشی کی )ہوگی( )(١
٣٧۔ ١يعنی کفر و گناہوں ميں حد سے تجاوز کيا ہوگا۔
َو ٰاﺛ ََﺮ اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ ۙ 38

اور دنياوی زندگی کو ترجيح دی ہوگی۔

ﻓَ ِﺎ َّن اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ َﲓ ِﮬ َﻲ اﻟْ َﻤ ْﺎ ٰوى ۭ 39
)اسکا( ٹھکانا جہنم ہی ہے۔
َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﺧ ََﺎف َﻣ َﻘﺎ َم َ ِرﺑ ّ ٖﻪ َوﳖَ َـﻰ اﻟﻨَّ ْﻔ َﺲ َﻋ ِﻦ اﻟْﻬ َٰﻮى ۙ 40

ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھﮍے ہونے ) (١سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو
خواہش سے روکا ہوگا۔
٤٠۔ ١کہ اگر ميں نے گناه اور ﷲ کی نافرمانی کی تو مجھے ﷲ سے بچانے واال کوئی نہيں
ہوگا ،اس لئے وه گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو۔

ﻓَ ِﺎ َّن اﻟْ َﺠﻨَّ َﺔ ِﮬ َﻲ اﻟْ َﻤ ْﺎ ٰوى ۭ 41
تو اس کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔
اﻟﺴﺎﻋَ ِﺔ َا َّاي َن ُﻣ ْﺮ ٰﺳـ َﺎ ۭ 42

ﻳ َْﺴ َٔـــــﻠُ ْﻮﻧ ََﻚ ﻋ َِﻦ َّ
لوگ آپ سے قيامت کے واقع ہونے کا وقت دريافت کرتے ہيں )(١
٤٢۔ ١يعنی قيامت کب واقع اور قائم ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر
انداز ہوتی ہے اسی طرح قيامت کے واقع کا صحيح وقت کيا ہے؟

ِﻓ ْ َﲓ َاﻧ َْﺖ ِﻣ ْﻦ ِذ ْﻛ ٰﺮ َﺎ ۭ 43
آپ کو اس کے بيان کرنے سے کيا تعلق؟ )(١
٤٣۔ ١يعنی آپ کو اس کی بابت يقينی علم نہيں ہے ،اس لئے آپ کا اس کو بيان کرنے سے کيا
تعلق؟ اس کا يقينی علم تو صرف ﷲ ہی کے پاس ہے۔
ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ُﻣﻨْﳤَ ٰﻬَﺎ ۭ 44

اس کے علم کی انتہا تو ﷲ کی جانب ہے۔

ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ُﻣﻨْ ِﺬ ُر َﻣ ْﻦ َّ ْﳜ ٰﺸـ َﺎ ۭ 45
آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاه کرنے والے ہيں )(١
٤٥۔ ١يعنی آپ کا کام صرف انذاز )ڈرانا( ہے ،نہ کہ غيب کی خبريں دينا ،جن ميں قيامت کا علم
بھی ہے جو ﷲ نے کسی کو بھی نہيں ديا۔
َﰷَﳖَّ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَ َﺮ ْوﳖَ َﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳَﻠْ َﺒﺜ ُْﻮٓا ِا َّﻻ ﻋ َِﺸـ َّﻴ ًﺔ َا ْو ُ ٰ

ﲵ َﺎ ۧ 46
جس روز يہ اسے ديکھ ليں گے تو ايسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ يا اول حصہ ہی
)دنيا ميں( رہے ہيں )(١
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٤٦۔ ١يعنی دنيا ميں پورا ايک دن بھی نہ رہے ،دن کا پہال حصہ يا دن کا آخری حصہ ہی صرف
دنيا ميں رہے ہيں يعنی دنيا کی زندگی ،انہيں اتنی قليل معلوم ہوگی۔

سورة عبس
)سورة عبس ۔ سوره نمبر  ٨٠۔ تعداد آيات (٤٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﻋَﺒَ َﺲ َوﺗ ََﻮ ّ ٰ ٓﱃ ۙ Ǻ

وه ترش رو ہوا اور منہ موڑ ليا۔
َا ْن َﺟﺎۗ َء ُﻩ ْ َاﻻ ْ ٰﲻﻰ ۭ Ą

)صرف اس لئے( کہ اس کے پاس ايک نابينا آيا )(١
ٖ
٢۔ ١ايک مرتبہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی خدمت ميں اشراف قريش بيٹھے گفتگو کر
رہے تھے کہ اچانک ابن ام مکثوم جو نابينا تھے ،تشريف لے آئے اور آ کر نبی کريم صلی ﷲ
عليہ وسلم سے دين کی باتيں پوچھنے لگے۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے اس پر کچھ ناگواری
محسوس کی اور کچھ بےتوجہی سی برتی۔ چنانچہ تنبيہ کے طور پر ان آيات کا نزول ہوا
)ترندی ،تفسير سوره عبس(

َو َﻣﺎ ﻳُﺪْ ِرﻳْ َﻚ ﻟ َ َﻌ َّ ٗهل ﻳَ َّﺰ ّ ٰ ٓﰽ ۙ Ǽ
تجھے کيا خبر شايد وه سنور جاتا )(١
٣۔ ١يعنی وه نابينا تجھ سے دينی رہنمائی حاصل کر کے عمل صالح کرتا ،جس سے اس کا
اخالق و کردار سنور جاتا ،اس کے باطن کی اصالح ہو جاتی اور تيری نصيحت سننے سے اس
کو فائده ہوتا۔
َا ْو ﻳ َ َّﺬﻛَّ ُﺮ ﻓَﺘَ ْﻨ َﻔ َﻌ ُﻪ ِّاذل ْﻛ ٰﺮى ۭ Ć

يا نصيحت سنتا اور اسے نصيحت فائده پہنچاتی۔
َا َّﻣﺎ َﻣ ِﻦ ا ْﺳـ َﺘﻐ ْٰﲎ ۙ Ĉ

جو بےپروائی کرتا ہے )(١
٥۔ ١ايمان سے اور اس علم سے جو تيرے پاس ﷲ کی طرف سے آيا ہے۔ يا دوسرا ترجمہ جو
صاحب ثروت و غنا ہے۔
ﻓَ َﺎﻧ َْﺖ َ ٗهل ﺗ ََﺼ ٰ ّﺪى Čۭ
اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا۔
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َو َﻣﺎ ﻋَﻠَ ْﻴ َﻚ َا َّﻻ ﻳَ َّﺰ ٰ ّﰽ ۭ Ċ
حاالنکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہيں۔
َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﺟﺎۗ َءكَ ﻳ َْﺴ ٰﻌﻰ Ď
جو شخص تيرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے )(١
٨۔ ١اس بات کا طالب بن کر آتا ہے کہ تو خير کی طرف اس کی رہنمائی کرے اور اسے واعظ
نصيحت سے نوازے۔
َوﻫ َُﻮ َ ْﳜ ٰﴙ ۙ Ḍ

اور وه ڈر )بھی( رہا ہے )(١
٩۔ ١خدا کا خوف بھی اس کے دل ميں ہے۔
ﻓَ َﺎﻧ َْﺖ َﻋ ْﻨ ُﻪ ﺗَﻠَ ٰﻬّـﻰ ۚ 10

تو اس سے بےرخی برتتا ہے )(١
١٠۔ ١يعنی ايسے لوگوں کی قدر افزائی کی ضرورت ہے نہ کہ ان سے بےرخی برتنے کی۔ ان
آيات سے يہ معلوم ہوا کہ دعوت و تبليغ ميں کسی کو خاص نہيں کرنا چاہيے بلکہ صاحب
حيثيت اور بےحيثيت ،امير اور غريب ،آقا اور غالم مرد اور عورت ،چھوٹے اور بﮍے سب کو
يکساں حيثيت دی جائے اور سب کو مشترکہ خطاب کيا جائے۔
َ َّالكٓ ِاﳖَّ َﺎ ﺗ َْﺬ ِﻛ َﺮ ٌة ۚ 11

يہ ٹھيک نہيں ) (١قرآن تو نصيحت کی چيز ہے۔
١١۔ ١يعنی غريب سے يہ روگردانی اور اصحاب حيثيت کی طرف خصوصی توجہ ،يہ ٹھيک
نہيں۔ مطلب ہے کہ ،آئنده ايسا دوباره نہ ہو۔
ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎ ۗ َء َذ َﻛ َﺮ ٗﻩ ۘ 12

جو چاہے اس سے نصيحت لے )(١
١٢۔ ١يعنی جو اس ميں رغبت کرے ،وه اس سے نصيحت حاصل کرے ،اور اسے ياد کرے اور
اس پر عمل کرے اور جو اس سے منہ پھيرے ،جيسے اشراف قريش نے کيا ،تو ان کی فکر
کرنے کی ضرورت نہيں۔

ِ ْﰲ ُﲱ ٍُﻒ ُّﻣ َﻜ َّﺮ َﻣ ٍﺔ ۙ 13
)يہ تو( پر عظمت آسمانی کتب ميں سے )ہے( )(١
١٣۔ ١يعنی لوح محفوظ ميں ،کيونکہ وہيں سے يہ قرآن اترتا ہے کہ يہ صحيفے ﷲ کے ہاں
بﮍے محترم ہيں کيونکہ وه علم و حکم سے پر ہيں۔
َّﻣ ْﺮﻓُ ْﻮﻋَ ٍﺔ ُّﻣ َﻄﻬ ََّﺮةٍ 14ۙ
جو بلند باال اور پاک صاف ہے۔
ِ َابﻳْ ِﺪ ْي َﺳ َﻔ َﺮ ٍة 15ۙ
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ايسے لکھنے والوں کے ہاتھوں ميں ہے )(١
١٥۔ ١يعنی ﷲ اور رسول کے درميان ايلچی کا کام کرتے ہيں۔ يہ قرآن سفيروں کے ہاتھوں ميں
ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہيں۔

ِﻛ َﺮامٍ ﺑَ َﺮ َر ٍة ۭ 16
جو بزرگ اور پاکباز ہيں )(١
١٦۔ ١يعنی خلق کے اعتبار سے وه کريم يعنی شريف اور بزرگ ہيں اور افعال کے اعتبار سے
وه نيکوکار اور پاکباز ہيں۔

ﻗُ ِﺘ َﻞ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َﻣﺎ ٓ اَ ْﻛ َﻔ َﺮ ٗﻩ ۭ 17
ﷲ کی مار انسان پر کيسا ناشکرا ہے۔

ﳾ ٍء َﺧﻠَ َﻘ ٗﻪ ۭ 18
ِﻣ ْﻦ َا ِ ّي َ ْ
اسے ﷲ نے کس چيز سے پيدا کيا۔

ِﻣ ْﻦ ﻧ ُّْﻄ َﻔ ٍﺔ ۭ َﺧﻠَ َﻘ ٗﻪ ﻓَ َﻘﺪَّ َر ٗﻩ ۙ 19
)اسے( ايک نطفہ سے ) (١پھر اندازه پر رکھا اس کو۔
١٩۔ ١يعنی جس کی پيدائش ايسے حقير قطره آب سے ہوئی ہے ،کيا اسے تکبر زيب ديتا ہے۔

َﴪ ٗﻩ ۙ 20
اﻟﺴ ِﺒ ْﻴ َﻞ ﻳ َّ َ
ُ َّﰒ َّ
پر اس کے لئے راستہ آسان کيا )(١
٢٠۔ ١يعنی خير اور شر کے راستے اس کے لئے واضح کر ديئے ،بعض کہتے ہيں اس سے
مراد ماں کے پيٹ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ليکن پہال مفہوم زياده صحيح ہے۔

ُ َّﰒ َا َﻣﺎﺗَ ٗﻪ ﻓَ َﺎ ْﻗ َ َﱪ ٗﻩ ۙ 21
پھر اسے موت دی اور پھر قبر ميں دفن کيا۔

ﴩ ٗﻩ ۭ 22
ُ َّﰒ ِا َذا ﺷَ ﺎۗ َء َاﻧ ْ َ َ
پھر جب چاہے گا اسے زنده کر دے گا۔

َ َّالك ﻟ َ َّﻤﺎ ﻳ َ ْﻘ ِﺾ َﻣﺎ ٓ َا َﻣ َﺮ ٗﻩ ۭ 23
ہرگز نہيں ) (١اب تک ﷲ کے حکم کی بجا آوری نہيں کی۔
٢٣۔ ١يعنی معاملہ اس طرح نہيں ہے ،جس طرح يہ کافر کہتا ہے۔

ﻓَﻠْ َﻴ ْﻨ ُﻈ ِﺮ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِا ٰﱃ َﻃ َﻌﺎ ِﻣ ٖ ٓﻪ ۙ 24
انسان کو چاہيے کہ اپنے کھانے کو ديکھے )(١
٢٤۔ ١کہ اسے ﷲ نے کس طرح پيدا کيا ،جو اس کی زندگی کا سبب ہے اور کس طرح اس کے
لئے اسباب معاش مہيا کئے تاکہ وه ان کے ذريعے سعادت آخروی حاصل کر سکے۔

َاانَّ َﺻ َﺒﺒْﻨَﺎ اﻟْ َﻤﺎ ۗ َء َﺻﺒًّﺎ ۙ 25
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کہ ہم نے خوب پانی برسايا۔

ُ َّﰒ ﺷَ َﻘ ْﻘﻨَﺎ ْ َاﻻ ْر َض ﺷَ ﻘًّﺎ ۙ 26
پھر پھاڑا زمين کو اچھی طرح۔
ﻓَ َﺎﻧْۢ َﺒﺘْﻨَﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َﺣﺒًّﺎ ۙ 27

پھر اس ميں اناج اگائے۔
َّو ِﻋﻨَ ًﺒﺎ َّوﻗَﻀْ ًﺒﺎ ۙ 28

اور انگور اور ترکاری۔
َّو َزﻳْ ُﺘ ْﻮانً َّو َ ْﳔ ًﻼ ۙ 29

اور زيتون اور کھجور۔

َّو َﺣﺪَ اۗﯨ َﻖ ﻏُﻠْ ًﺒﺎ ۙ 30
ِٕ
اور گنجان باغات۔

َّوﻓَﺎ ِﻛﻬَ ًﺔ َّو َا ًّاب ۙ 31
اور ميوه اور )گھاس( چاره )بھی اگايا(۔

َّﻣﺘَﺎﻋًﺎ ﻟ َّ ُ ْﲂ َو ِ َﻻﻧ ْ َﻌﺎ ِﻣ ُ ْﲂ ۭ 32
تمہارے استعمال و فائده کے لئے اور تمہارے چوپايوں کے لئے۔

اﻟﺼﺎۗ َّﺧ ُﺔ ۡ 33
ﻓَ ِﺎ َذا َﺟﺎۗ َء ِت َّ
پس جب کان بہرے کر دينے والی )قيامت( آ جائے گی )(١
٣٣۔ ١يعنی قيامت وه ايک نہايت سخت چيخ کے ساتھ واقع ہوگی جو کانوں کو بہره کر دے گی۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳ َ ِﻔ ُّﺮ اﻟْ َﻤ ْﺮ ُء ِﻣ ْﻦ َا ِﺧ ْﻴ ِﻪ 34ۙ
اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے۔

َو ُا ِ ّﻣ ٖﻪ َو َا ِﺑ ْﻴ ِﻪ ۙ 35
اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔
َو َﺻﺎ ِﺣ َﺒﺘِ ٖﻪ َوﺑ َ ِﻨ ْﻴ ِﻪ ۭ 36

اور اپنی بيوی اور اپنی اوالد سے
ِﻟ ُ ِّ
ﲁ ا ْﻣ ِﺮۍ ِّﻣﳯْ ُ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﺷَ ْﺎ ٌن ﻳ ُّ ْﻐ ِﻨ ْﻴ ِﻪ 37ۭ
ِٕ
ان ميں سے ہر ايک کو اس دن ايسی فکر )دامن گير( ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی )(١۔
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٣٧۔ ١يا اپنے اقربا اور احباب سے بےنياز اور بےپروا کر دے گا حديث ميں آتا ہے۔ نبی صلی
ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ سب لوگ ميدان محشر ميں ننگے بدن ننگے پير ،پيدل اور بغير
ختنے کئے ہوئے ہوں گے۔

ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ُّﻣ ْﺴ ِﻔ َﺮ ٌة ۙ 38
ِٕ
اس دن بہت سے چہرے روشن ہونگے۔
ْﴩ ٌة ۚ 39

ﺿَ ﺎ ِﺣ َﻜ ٌﺔ ُّﻣ ْﺴـ َﺘﺒ ِ َ
)جو( ہنستے ہوئے اور ہشاش بشاش ہوں گے )(١
٣٩۔ ١يہ اہل ايمان کے چہرے ہونگے ،جنہيں ان کے اعمال نامے ان کے دائيں ہاتھ ميں مليں
گے ،جس سے انہيں اپنی آخروی سعادت و کاميابی کا يقين ہو جائے گا ،جس سے ان کے
چہرے خوشی سے ٹمٹماتے رہے ہونگے۔

َو ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻏَ َ َﱪ ٌة ۙ 40
ِٕ
اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے۔

ﺗَ ْﺮ َﻫ ُﻘﻬَﺎ ﻗَ َ َﱰ ٌة ۭ 41
جن پر سياہی چﮍھی ہوئی ہوگی )(١
٤١۔ ١يعنی ذلت اور عذاب سے ان کے چہرے غبار آلود ،کدورت زده اور سياه ہونگے۔

ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ُﱒ ْاﻟ َﻜ َﻔ َﺮ ُة اﻟْ َﻔ َﺠ َﺮ ُة ۧ 42
ِٕ
وه يہی کافر بدکردار لوگ ہوں گے )(١
٤٢۔ ١يعنی ﷲ کا ،رسولوں کا اور قيامت کا انکار کرنے والے بھی تھے اور بدکردار بداطوار
بھی۔

سورة التکوير
)سورة التکوير ۔ سوره نمبر  ٨١۔ تعداد آيات (٢٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ِا َذا اﻟﺸَّ ْﻤ ُﺲ ُﻛ ّ ِﻮ َر ْت Ǻ۽
جب سورج لپيٹ ميں آ جائے گا )(١
١۔ ١يعنی جس طرح سر پر پگﮍی کو لپيٹا جاتا ہے ،اسی طرح سورج کے وجود کو لپيٹ کر
پھينک ديا جائے گا جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔
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َوِا َذا اﻟﻨُّ ُﺠ ْﻮ ُم ا ْﻧ َﻜﺪَ َر ْت Ą۽
اور جب ستارے بےنور ہو جائيں گے )(١
٢۔ ١دوسرا ترجمہ کہ جھﮍ کر گر جائيں گے يعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہيں رہے گا
َوِا َذا اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل ُﺳ ِ ّ َﲑ ْت Ǽ۽
اور جب پہاڑ چالئے جائيں گے )(١
٣۔ ١يعنی انہيں زمين سے اکھيﮍ کر ہواؤں ميں چال ديا جائے گا اور دھنی ہوئی روئی کی طرح
اڑيں گے۔
َوِا َذا اﻟْ ِﻌﺸَ ُﺎر ﻋ ُِّﻄﻠَ ْﺖ  Ć۽
اور جب دس ماه کی حاملہ اونٹنياں چھوڑ دی جائيں گی )(١
٤۔ ١جب قيامت برپا ہوگی تو ايسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی حاملہ
اور قيمتی اونٹنی بھی ہوگی تو وه ان کی پرواه نہيں کرے گا اور چھوڑ دے گا۔
ﴩ ْت Ĉ۽
َوِا َذا اﻟْ ُﻮ ُﺣ ْﻮ ُش ُﺣ ِ َ
اور جب وحشی جانور اکھٹے کئے جائيں گے )(١
٥۔ ١يعنی انہيں بھی قيامت والے دن جمع کيا جائے گا
َوِا َذا اﻟْ ِﺒ َﺤ ُﺎر ُ ِّﲭ َﺮ ْت Č۽
اور جب سمندر بھﮍکائے جائيں گے
َوِا َذا اﻟﻨُّ ُﻔ ْﻮ ُس ُز ِّو َﺟ ْﺖ Ċ۽
اور جب جانيں )جسموں سے( مال دی جائيں گی )(١
٧۔ ١اس کے کئے مفہوم بيان کئے گئے ہيں۔ زياده قرين قياس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان
کو اس کے ہم مذہب وہم مشرب کے ساتھ مال ديا جائے گا۔ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ اور بد
کو بدوں کے ساتھ يہودی کو يہوديوں کے ساتھ اور عيسائی کو عيسائيوں کے ساتھ۔
َوِا َذا اﻟْ َﻤ ْﻮ ٗء َد ُة ُﺳـﯩﻠَ ْﺖ Ď۽
ِٕ
جب زنده گاڑی ہوئی لﮍکی سے سوال کيا جائے گا۔
ِ َاب ِ ّي َذﻧْۢ ٍﺐ ﻗُ ِﺘﻠَ ْﺖ ۚ Ḍ

کہ کس گناه کی وجہ سے وه قتل کی گئی
ﴩ ْت 10۽
َوِا َذا ُّ
اﻟﺼ ُﺤ ُﻒ ﻧ ُ ِ َ
جب نامہ اعمال کھول دئيے جائيں گے )(١
١٠۔ ١موت کے وقت يہ صحيفے لپيٹ ديئے جاتے ہيں ،پھر قيامت والے دن حساب کے لئے
کھول ديئے جائيں گے ،جنہيں ہر شخص ديکھ لے گا بلکہ ہاتھوں ميں پکﮍا ديئے جائيں گے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء ُﻛ ِﺸ َﻄ ْﺖ 11۽
َوِا َذا َّ
اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی )(١
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١١۔ ١يعنی اس طرح ادھيﮍ ديئے جائيں گے جس طرح چھت ادھﮍی جاتی ہے۔
َوِا َذا اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ ُﲓ ُﺳ ِ ّﻌ َﺮ ْت 12۽
اور جب جہنم بھﮍکائی جائے گی۔
َوِا َذا اﻟْ َﺠﻨَّ ُﺔ ُازْ ِﻟ َﻔ ْﺖ 13۽
اور جب جنت نزديک کر دی جائے گی۔

ﴬ ْت ۭ 14
ﻋَ ِﻠ َﻤ ْﺖ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َّﻣﺎ ٓ َا ْﺣ َ َ
تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آيا ہوگا )(١
١٤۔ ١يہ جواب ہے يعنی مذکوره امور ظہور پذير ہوں گے ،جن ميں سے پہلے چھ کا تعلق دنيا
سے ہے اور دوسرے چھ امور کا آخرت سے۔ اس وقت ہر ايک کے سامنے اس کی حقيقٹ آ
جائے گی۔

ﻓَ َﻼ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ِابﻟْ ُﺨﻨ َّ ِﺲ ۙ 15
ميں قسم کھاتا ہوں پيچھے ہٹنے والے۔
اﻟْ َﺠ َﻮ ِار ْاﻟ ُﻜﻨ َّ ِﺲ ۙ 16

پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی )(١
١٦۔ ١يہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پيچھے ہٹ جاتے ہيں اور نظر نہيں آتے اور يہ
زحل ،مستری ،مريخ ،زہره ،عطارد ہيں ،يہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہيں بعض
کہتے ہيں کہ سارے ہی ستارے مراد ہيں ،کيونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو
جاتے ہيں يا دن کو چھپے رہتے ہيں۔

َواﻟ َّ ْﻴﻞِ ِا َذا ﻋ َْﺴ َﻌ َﺲ ۙ 17
اور رات کی جب جانے لگے۔

اﻟﺼ ْﺒ ِﺢ ِا َذا ﺗَﻨَﻔَّ َﺲ ۙ 18
َو ُّ
اور صبح کی جب چمکنے لگے۔

ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻘ ْﻮ ُل َر ُﺳ ْﻮلٍ َﻛ ِﺮ ْ ٍﱘ ۙ 19
يقينا ً ايک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے )(١
١٩۔ ١اس لئے کہ وه اسے ﷲ کی طرف سے لے کر آيا ہے۔ مراد حضرت جبرائيل عليہ االسالم
ہيں۔

ِذ ْي ُﻗ َّﻮ ٍة ِﻋ ْﻨﺪَ ِذي اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش َﻣ ِﻜ ْ ٍﲔ ۙ 20
جو قوت واال ہے عرش والے )ﷲ( کے نزديک بلند مرتبہ ہے۔
ُّﻣ َﻄﺎعٍ َ َّﰒ َا ِﻣ ْ ٍﲔ ۭ 21

جس کی )آسمانوں ميں( اطاعت کی جاتی ہے ،امين ہے۔
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َو َﻣﺎ َﺻﺎ ِﺣ ُﺒ ُ ْﲂ ِﺑ َﻤ ْﺠ ُﻨ ْﻮ ٍن ۚ 22
اور تمہارا ساتھی ديوانہ نہيں )(١
٢٢۔ ١يہ خطاب اہل مکہ سے ہے اور صاحب سے مراد رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں۔ يعنی
تم جو گمان رکھتے ہو کہ تمہارا ہم نسب اور ہم وطن ساتھی) ،محمد صلی ﷲ عليہ وسلم( ديوانہ
ہے۔ نعوذ با ايسا نہيں ہے ،ذرا قرآن پﮍھ کر تو ديکھو کہ کيا کوئی ديوانہ ايسے حقائق بيان کر
سکتا ہے اور گزشتہ قوموں کے صحيح صحيح حاالت بتال سکتا ہے جو اس قرآن ميں بيان کئے
گئے ہيں۔

َوﻟَﻘَﺪْ َرٰا ُﻩ ِاب ْ ُﻻﻓُ ِﻖ اﻟْ ُﻤﺒ ْ ِِﲔ ۚ 23
اس نے اس )فرشتے( کو آسمان کے کھلے کنارے پر ديکھا بھی ہے )(١
٢٣۔ ١يہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت جبرائيل عليہ السالم
کو دو مرتبہ ان کی اصل حالت ميں ديکھا ہے ،جن ميں سے ايک يہاں ذکر ہے۔ يہ ابتدائے نبوت
کا واقع ہے ،اس وقت حضرت جبرائيل عليہ السالم کے چھ سو پر تھے ،جنہوں نے آسمان کے
کناروں کو بھر ديا تھا ،دوسری مرتبہ معراج کے موقعہ پر ديکھا جيسا کہ سوره نجم ميں تفصيل
گزر چکی ہے۔

َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ﻋَ َﲇ اﻟْ َﻐ ْﻴ ِﺐ ﺑِﻀَ ِﻨ ْ ٍﲔ ۚ 24
اور يہ غيب کی باتوں کو بتالنے کے لئے بخيل بھی نہيں۔

َو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِﺑ َﻘ ْﻮلِ َﺷـ ْﻴ ٰﻄ ٍﻦ َّرﺟِ ْ ٍﲓ ۙ 25
اور يہ قرآن شيطان مردود کا کالم نہيں۔
ﻓَ َﺎ ْﻳ َﻦ ﺗ َْﺬ َﻫ ُﺒ ْﻮ َن 26ۭ
پھر تم کہاں جا رہے ہو )(١
٢٦۔ ١يعنی کيوں اس سے روگردانی کرتے ہو؟ اور اس کی اطاعت نہيں کرتے۔

ِا ْن ﻫ َُﻮ ِا َّﻻ ِذ ْﻛ ٌﺮ ِﻟّﻠْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۙ 27
يہ تمام جہان والوں کے لئے نصيحت نامہ ہے۔

ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺷَ ﺎۗ َء ِﻣﻨْ ُ ْﲂ َا ْن ﻳ َّْﺴﺘَـ ِﻘ ْ َﲓ ۭ 28
)بالخصوص( اس کے لئے جو تم ميں سے سيدھی راه پر چلنا چاہے۔

اهلل َر ُّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۧ 29
َو َﻣﺎ ﺗَﺸَ ﺎۗ ُء ْو َن ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ َّﺸَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
اور تم بغير پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہيں چاه سکتے )(١
٢٩۔ ١يعنی تمہاری چاہت ،ﷲ کی توفيق پر منحصر ہے ،جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ ﷲ کی
مشيت اور اس کی توفيق بھی شامل نہيں ہوگی اس وقت تک تم سيدھا راستہ اختيار نہيں کر
سکتے۔

Page 1375 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

سورة اإلنفطار
)سورة اإلنفطار ۔ سوره نمبر  ٨٢۔ تعداد آيات (١٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء اﻧْ َﻔ َﻄ َﺮ ْت ۙ Ǻ

ِا َذا َّ
جب آسمان پھٹ جائے گا )(١
١۔ ١يعنی ﷲ کے حکم اور اس کی ہيبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نيچے اتر آئيں گے۔
َوِا َذا ْاﻟ َﻜ َﻮا ِﻛ ُﺐ اﻧْـ َﺘ َ َﱶ ْت ۙ Ą

جب ستارے جھﮍ جائيں گے۔
َوِا َذا اﻟْ ِﺒ َﺤ ُﺎر ﻓُ ِ ّﺠ َﺮ ْت ۙ Ǽ

سمندر بہہ نکليں گے

َوِا َذا اﻟْ ُﻘ ُﺒ ْﻮ ُر ﺑُ ْﻌ ِ َﱶ ْت ۙ Ć
اور جب قبريں )شق کر کے( اکھاڑ دی جائيں گی )(١
٤۔ ١يعنی قبروں سے مردے زنده ہو کر نکل آئيں گے يا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی۔
ﻋَ ِﻠ َﻤ ْﺖ ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ َّﻣﺎ ﻗَ َّﺪ َﻣ ْﺖ َو َاﺧ ََّﺮ ْت ۭ Ĉ

)اس وقت( ہر شخص اپنے آگے بھيجے ہوئے اور پيچھے چھوڑے ہوئے )يعنی اگلے پچھلے
اعمال( کو معلوم کر لے گا۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َﻣﺎ ﻏَ َّﺮكَ ﺑ َِﺮﺑ ّ َِﻚ ْاﻟ َﻜ ِﺮ ْ ِﱘ ۙ Č

اے انسان! تجھے اپنے رب کريم سے کس چيز نے بہکايا؟
َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻘ َﻚ ﻓَ َﺴ ٰ ّﻮﯨ َﻚ ﻓَ َﻌﺪَ َ َكل ۙ Ċ

جس )رب نے( تجھے پيدا کيا ) (١پھر ٹھيک ٹھاک کيا ) (٢اور پھر درست اور برابر بنايا
٧۔ ١يعنی حقير نطفے سے ،جب کہ اس کے پہلے تيرا وجود نہيں تھا۔
٧۔ ٢يعنی تجھے ايک کامل انسان بنا ديا ،تو سنتا ہے ،ديکھتا ہے اور عقل فہم رکھتا ہے۔
ِ ْ ٓﰲ َا ِ ّي ُﺻ ْﻮ َر ٍة َّﻣﺎ ﺷَ ﺎۗ َء َرﻛَّ َﺒ َﻚ ۭ Ď

جس صورت ميں چاہا تجھے جوڑ ديا۔
َ َّالك ﺑ َ ْﻞ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ِاب ّ ِدل ْﻳ ِﻦ ۙ Ḍ

ہرگز نہيں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹالتے ہو۔

Page 1376 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

َوا َِّن ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ْﲂ ﻟ َ ٰﺤ ِﻔ ِﻈ ْ َﲔ ۙ 10

يقينا ً تم پر نگہبان عزت والے۔
ِﻛ َﺮا ًﻣﺎ َﰷ ِﺗﺒ ْ َِﲔ ۙ 11

لکھنے والے مقرر ہيں۔
ﻳ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن َﻣﺎ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن 12
جو کچھ تم کرتے ہو وه جانتے ہيں۔

ِا َّن ْ َاﻻ ْﺑ َﺮ َار ﻟَ ِﻔ ْﻲ ﻧ َ ِﻌ ْ ٍﲓ ۚ 13
يقينا ً نيک لوگ )جنت کے عيش آرام اور( نعمتوں ميں ہونگے۔
َوا َِّن اﻟْ ُﻔ َّﺠ َﺎر ﻟ َ ِﻔ ْﻲ َﺟ ِﺤ ْ ٍﲓ 14ښ
اور يقينا ً بدکار لوگ دوزخ ميں ہونگے۔
ﻳ َّ ْﺼﻠَ ْﻮﳖَ َﺎ ﻳ َ ْﻮ َم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ 15
بدلے والے دن اس ميں جائيں گے )(١
١٥۔ ١يعنی جس دن جزا و سزا کے دن کا وه انکار کرتے تھے اسی دن جہنم ميں اپنے اعمال
کی پاداش ميں داخل ہونگے،

َو َﻣﺎ ُ ْﱒ َﻋﳯْ َﺎ ِﺑﻐَﺎۗﯨﺒ ْ َِﲔ ۭ 16
ِٕ
وه اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائيں گے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻮ ُم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۙ 17

تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کيا ہے۔

ُ َّﰒ َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻮ ُم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۭ 18
پھر ميں )کہتا ہوں( تجھے کيا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کيا ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم َﻻ ﺗَ ْﻤ ِ ُ
كل ﻧ َ ْﻔ ٌﺲ ِﻟّﻨَ ْﻔ ٍﺲ ﺷَ ـ ْﻴـًٔﺎ ۭ َو ْ َاﻻ ْﻣ ُﺮ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِ ّ ٰ ّ ِهلل ۧ 19

ِٕ
)وه ہے( جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چيز کا مختار نہ ہوگا ،اور )تمام تر(
احکام اس روز ﷲ کے ہی ہوں گے )(١
١٩۔ ١يعنی دنيا ميں تو ﷲ نے عارضی طور پر ،آزمانے کے لئے ،انسانوں کو کم و بيش کے
کچھ فرق کے ساتھ اختيارات دے رکھے ہيں۔ ليکن قيامت والے دن تمام اختيارات صرف اور
صرف ﷲ کے پاس ہوں گے۔
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سورة المطففين
)سورة المطففين ۔ سوره نمبر  ٨٣۔ تعداد آيات (٣٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َوﻳْ ٌﻞ ِﻟّـﻠْ ُﻤ َﻄ ِﻔّ ِﻔ ْ َﲔ ۙ Ǻ

بﮍی خرابی ہے ناپ تول ميں کمی کرنے والوں کی۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِا َذا ا ْﻛ َﺘﺎﻟُ ْﻮا ﻋَ َﲇ اﻟﻨَّ ِﺎس ﻳ َ ْﺴـ َﺘ ْﻮﻓُ ْﻮ َن Ąڮ
کہ جب لوگوں سے ناپ کر ليتے ہيں تو پورا پورا ليتے ہيں۔
ﴪ ْو َن ۭ Ǽ

َوِا َذا َﰷﻟُ ْﻮ ُ ْﱒ َا ْو َّو َزﻧ ُْﻮ ُ ْﱒ ُ ْﳜ ِ ُ
جب انہيں ناپ کر يا تول کر ديتے ہيں تو کم ديتے ہيں )(١
٣۔ ١يعنی لينے اور دينے کے الگ الگ پيمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول ميں
کمی کرنا ،بہت بﮍی اخالقی بيماری ہے ،جس کا نتيجہ دين اور آخرت ميں تباہی ہے۔ ايک حديث
ہے ،جو قوم ناپ تول ميں کمی کرتی ہے ،تو اس پر قحط سالی ،سخت محنت اور حکمرانوں کا
ظلم مسلط کر ديا جاتا ہے۔
َا َﻻ ﻳ َ ُﻈ ُّﻦ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َاﳖَّ ُ ْﻢ َّﻣ ْﺒ ُﻌ ْﻮﺛُ ْﻮ َن ۙ Ć

ِٕ
کيا انہيں مرنے کے بعد اٹھنے کا خيال نہيں۔
ِﻟ َﻴ ْﻮ ٍم َﻋ ِﻈ ْ ٍﲓ ۙ Ĉ

اس عظيم دن کے لئے۔
ﻳ َّ ْﻮ َم ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُم اﻟﻨَّ ُﺎس ِﻟ َﺮ ِ ّب اﻟْ ٰﻌﻠَ ِﻤ ْ َﲔ ۭ Č

جس دن سب لوگ رب العالمين کے سامنے کھﮍے ہوں گے۔

َ َّالكٓ ِا َّن ِﻛ ٰﺘ َﺐ اﻟْ ُﻔ َّﺠ ِﺎر ﻟَ ِﻔ ْﻲ ِ ِّﲭ ْ ٍﲔ ۭ Ċ
يقينا ً بدکاروں کا اعمالنامہ سجين ميں ہے )(١
٧۔ِ ١س ِجيْن بعض کہتے ہيں ِسجْ ن )قيد خانہ( سے ہے ،مطلب ہے کہ قيد خانہ کی طرح ايک
نہايت تنگ مقام ہے اور بعض کہتے ہيں کہ يہ زمين کے سب سے نچلے حصے ميں ايک جگہ
ہے ،جہاں کافروں ،ظالموں اور مشرکوں کی روحيں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ
ہوتے ہيں۔ اسی لئے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دی ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ِ ِّﲭ ْ ٌﲔ ۭ Ď

تجھے کيا معلوم سجين کيا ہے۔
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ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َّﻣ ْﺮﻗُ ْﻮ ٌم ۭ Ḍ
)يہ تو( لکھی ہوئی کتاب ہے۔

َوﻳْ ٌﻞ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﻜ ِّﺬﺑ ْ َِﲔ ۙ 10
ِٕ
اس دن جھٹالنے والوں کی بﮍی خرابی ہے۔
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ﻳُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ِﺑ َﻴ ْﻮ ِم ّ ِادل ْﻳ ِﻦ ۭ 11

جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹالتے رہے۔
َو َﻣﺎ ﻳُ َﻜ ِّﺬ ُب ِﺑ ٖ ٓﻪ ِا َّﻻ ُ ُّ

ﰻ ُﻣ ْﻌ َﺘ ٍﺪ َا ِﺛ ْ ٍﲓ ۙ 12
اسے صرف وہی جھٹالتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے واال )اور( گناہگار ہوتا ہے۔

ِا َذا ﺗُ ْﺘ ٰﲆ ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ ٰاﻳٰـ ُﺘﻨَﺎ ﻗَﺎ َل َا َﺳﺎ ِﻃ ْ ُﲑ ْ َاﻻ َّو ِﻟ ْ َﲔ ۭ 13
جب اس کے سامنے ہماری آيتيں پﮍھی جاتی ہيں تو کہہ ديتا ہے کہ يہ اگلوں کے افسانے ہيں
)(١
١٣۔ ١يعنی اس کا گناہوں ميں مصروفيت اور حد سے تجاوز اتنا بﮍھ گيا کہ ﷲ کی آيات سن کر
ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے ،انہيں اگلوں کی کہانياں بتالتا ہے۔
َ َّالك ﺑ َ ْﻞ ۫ َر َان ﻋَ ٰﲇ ﻗُﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َّﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳَ ْﻜ ِﺴـ ُﺒ ْﻮ َن 14
يوں نہيں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ )چﮍھ گيا( ہے )(١
) (٣يعنی يہ قرآن کہانياں نہيں  ،جيسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہيں۔ بلکہ يہ ﷲ کا کالم اور
اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبرائيل عليہ السالم امين کے ذريعے سے نازل ہوئی
ہے۔
) (٤يعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی ال ٰہی پر ايمان اس ليے نہيں التے کہ ان کے دلوں پر
گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پﮍگئے ہيں اور وه زنگ آلود ہوگئے ہيں رين گناہوں کی
وه سياہی ہے جو مسلسل ارتکاب گناه کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حديث ميں ہے
"بنده جب گناه کرتا ہے تو اس کے دل پر سياه نکتہ پﮍ جاتا ہے ،اگر وه توبہ کر ليتا ہے تو وه
سياہی دور کر دی جاتی ہے ،اور اگر توبہ کے بجائے ،گناه کيے جاتا ہے تو وه سياہی پﮍھتی
حتی کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ يہی وه رين ہے جس کا ذکر قرآن مجيد
جاتی ہےٰ ،
ميں ہے۔)ترمذی ،باب تفسير سورة المطففين ،ابن ماجہ ،کتاب الزھد ،باب ذکرالذنوب۔ مسند
أحمد(٢/٢٩٧
َ َّالكٓ ِاﳖَّ ُ ْﻢ َﻋ ْﻦ َّر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻟ َّ َﻤ ْﺤ ُﺠ ْﻮﺑُ ْﻮ َن ۭ 15

ِٕ
ہرگز نہيں يہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ ميں رکھے جائيں گے )(١
١٥۔ ١ان کے برعکس اہل ايمان روئيت باری ٰ
تعالی سے مشرف ہوں گے۔

ُ َّﰒ ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻟ َ َﺼﺎﻟُﻮا اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ ِﲓ ۭ 16
پھر يہ لوگ باليقين جہنم ميں جھونکے جائيں گے۔

ُ َّﰒ ﻳُ َﻘ ُﺎل ٰﻫ َﺬا َّ ِاذل ْي ُﻛ ْﻨ ُ ْﱲ ِﺑ ٖﻪ ﺗُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن ۭ 17
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پھر کہہ ديا جائے گا کہ يہی ہے وه جسے تم جھٹالتے رہے۔

َ َّالكٓ ِا َّن ِﻛ ٰﺘ َﺐ ْ َاﻻ ْﺑ َﺮ ِار ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ِﻋ ِﻠ ّ ّﻴ ْ َِﲔ ۭ 18
يقينا ً يقينا ً نيکوکاروں کا نامہ اعمال عليين ميں ہے )(١
١٨۔ِ ١علَيِئي ُْن) ،بلندی سے ہے يہ ِعلَيِئي ُْن کے برعکس ،آسمانوں ميں يا سدرة ال ُم ْنتَہٰ ی يا عرش کے
پاس جگہ ہے جہاں نيک لوگوں کی روحيں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہيں ،جس کے
پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہيں۔

َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ِﻋ ِﻠ ّﻴُّ ْﻮ َن ۭ 19
تجھے کيا پتہ کہ عليين کيا ہے؟

ِﻛ ٰﺘ ٌﺐ َّﻣ ْﺮﻗُ ْﻮ ٌم ۙ 20
)وه تو( لکھی ہوئی کتاب ہے۔

ﻳَّﺸْ ﻬَﺪُ ُﻩ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑُ ْﻮ َن ۭ 21
مقرب )فرشتے( اس کا مشاہده کرتے ہيں۔

ِا َّن ْ َاﻻ ْﺑ َﺮ َار ﻟَ ِﻔ ْﻲ ﻧ َ ِﻌ ْ ٍﲓ ۙ 22
يقينا ً نيک لوگ )بﮍی( نعمتوں ميں ہونگے۔

ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ َراۗﯨ ِﻚ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ۙ 23
ِٕ
مسہريوں ميں بيٹھے ديکھ رہے ہونگے۔

َﴬ َة اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ ۚ 24
ﺗَ ْﻌ ِﺮ ُف ِ ْﰲ ُو ُﺟ ْﻮ ِﻫﻬ ِْﻢ ﻧ ْ َ
تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی ترو تازگی پہچان لے گا۔

ﻳ ُْﺴ َﻘ ْﻮ َن ِﻣ ْﻦ َّر ِﺣ ْﻴ ٍﻖ َّﻣ ْﺨ ُﺘ ْﻮ ٍم ۙ 25
يہ لوگ سر بمہر خالص شراب پالئے جائيں گے۔

ِﺧ ٰﺘ ُﻤ ٗﻪ ِﻣ ْﺴ ٌﻚ ۭ َو ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل ﻓَﻠْ َﻴﺘَﻨَﺎﻓَ ِﺲ اﻟْ ُﻤ َﺘﻨَﺎ ِﻓ ُﺴ ْﻮ َن ۭ 26
جس پر مشک کی مہر ہوگی ،سبقت لے جانے والوں کو اسی ميں سبقت کرنی چاہيے )(١
٢٦۔ ١يعنی عمل کرنے والو ايسے عملوں ميں سبقت کرنی چاہيے جس کے صلے ميں جنت اور
اس کی نعمتيں حاصل ہوں۔ جيسے فرمايا) ،لِــ ِم ْث ِل ٰھ َذا فَ ْليَ ْع َم ِل ْال ٰع ِملُوْ نَ 61( 37۔ الصافات(61:

َو ِﻣ َﺰا ُﺟ ٗﻪ ِﻣ ْﻦ ﺗ َ ْﺴ ِﻨ ْ ٍﲓ ۙ 27
اور اس کی آميزش تسنيم ہوگی )(١
٢٧۔ ١اس ميں تسنيم شراب کی اميزش ہوگی جو جنت کے بالئی عالقوں سے ايک چشمے کے
اعلی شراب ہوگی۔
ذريعے سے آئے گی۔ يہ جنت کی بہترين اور
ٰ

َّﴩ ُب ﲠِ َﺎ اﻟْ ُﻤ َﻘ َّﺮﺑ ُ ْﻮ َن ۭ 28
َﻋ ْﻴﻨًﺎ ﻳ ْ َ
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وه چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پيئں گے۔
ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َا ْﺟ َﺮ ُﻣ ْﻮا َﰷﻧ ُْﻮا ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ﻳَﻀْ َﺤ ُﻜ ْﻮ َن 29ڮ
گنہگار لوگ ايمانداروں کی ہنسی اڑيا کرتے تھے )(١
٢٩۔ ١يعنی انہيں حقير جانتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔
َوِا َذا َﻣ ُّﺮ ْوا ﲠِ ِ ْﻢ ﻳ َ َﺘﻐَﺎ َﻣ ُﺰ ْو َن 30ڮ
ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس ميں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔
َوِا َذا اﻧْ َﻘﻠَ ُﺒ ْﻮٓا ِا ٰ ٓﱃ َا ْﻫ ِﻠﻬِ ُﻢ اﻧْ َﻘﻠَ ُﺒ ْﻮا ﻓَ ِﻜﻬ ْ َِﲔ 31ڮ
اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگياں کرتے تھے )(١
٣١۔ ١يعنی اہل ايمان کا ذکر کر کے خوش ہوتے اور دل لگياں کرتے۔ دوسرا مطلب يہ کہ جب
اپنے گھروں ميں لو ٹتے تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی اور جو چاہتے وه
انہيں مل جاتا ،اس کے باوجود انہوں نے ﷲ کا شکر ادا نہيں کيا بلکہ اہل ايمان کی تحقير کی
اور ان پر حسد کرنے ميں ہی مشغول رہے )ابن کثير(
َوِا َذا َر َا ْو ُ ْﱒ ﻗَﺎﻟُ ْﻮٓا ِا َّن ٰﻫٓ ُﺆ َﻻۗ ِء ﻟَﻀَ ﺎۗﻟ ُّ ْﻮ َن ۙ 32

اور جب انہيں ديکھتے تو کہتے يقينا ً يہ لوگ گمراه )بے راه( ہيں۔

َو َﻣﺎ ٓ ُا ْر ِﺳﻠُ ْﻮا ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ٰﺣ ِﻔ ِﻈ ْ َﲔ ۭ 33
يہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہيں بھيجے گئے )(١
٣٣۔ ١يعنی يہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہيں بھيجے گئے ہيں کہ ہر وقت مسلمانوں کے
اعمال و احوال ہی ديکھتے اور ان پر تبصر کرتے رہيں۔

ﻓَﺎﻟْ َﻴ ْﻮ َم َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ِﻣ َﻦ ْاﻟ ُﻜﻔَّ ِﺎر ﻳَﻀْ َﺤ ُﻜ ْﻮ َن ۙ 34
پس آج ايمان والے ان کافروں پر ہنسيں گے۔

ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ َراۗﯨ ِﻚ ۙ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ۭ 35
ِٕ
تختوں پر بيٹھے ديکھ رہے ہونگے۔

ﻫ َْﻞ ﺛُ ّ ِﻮ َب ْاﻟ ُﻜﻔَّ ُﺎر َﻣﺎ َﰷﻧ ُْﻮا ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن ۧ 36
کہ اب ان منکروں نے جيسا يہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا ليا )(١
٣٦۔ ١کافروں کو ،جو کچھ وه کرتے تھے ،اس کا بدلہ دے ديا گيا ہے۔

سورة االنشقاق
)سورة االنشقاق ۔ سوره نمبر  ٨٤۔ تعداد آيات (٢٥
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ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ُء اﻧْﺸَ ﻘَّ ْﺖ ۙ Ǻ

ِا َذا َّ
جب آسمان پھٹ جائے گا )(١
١۔ ١يعنی جب قيامت برپا ہوگی۔
َو َا ِذﻧ َْﺖ ِﻟ َﺮ ِ ّﲠَﺎ َو ُﺣﻘَّ ْﺖ ۙ Ą

اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اسی کے الئق وه ہے )(١
٢۔ ١يعنی اس کے يہ الئق ہے کہ سنے اطاعت کرے ،اس لئے کہ وه سب پر غالب ہے اور سب
اس کے ماتحت ہيں اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہے؟
َوِا َذا ْ َاﻻ ْر ُض ُﻣﺪ َّْت ۙ Ǽ

اور جب زمين کھينچ کر پھيال دی جائے گی )(١
٣۔ ١يعنی اس کے طول و عرض ميں مزيد وسعت کر دی جائے گی۔ يا يہ مطلب ہے کہ اس پر
جو پہاڑ وغيره ہيں ،سب کو ريزه ريزه کر کے زمين کو ہموار کر کے بچھايا جائے گا۔ اس ميں
ميں کوئی اونچ نيچ نہيں رہے گی۔
َو َاﻟْ َﻘ ْﺖ َﻣﺎ ِﻓﳱْ َﺎ َو َ َﲣﻠ َّ ْﺖ Ćۙ
اور اس ميں جو ہے اسے وه اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی )(١
٤۔ ١يعنی اس ميں جو مردے دفن ہيں ،سب زنده ہو کر باہر نکل آئيں گے جو خزانے اس کے
بطن ميں موجود ہيں وه انہيں ظاہر کر دے گی ،اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔
َو َا ِذﻧ َْﺖ ِﻟ َﺮ ِ ّﲠَﺎ َو ُﺣﻘَّ ْﺖ ۭ Ĉ

اور اپنے رب پر کان لگائے گی اور اسی الئق وه ہے۔
ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِاﻧ ََّﻚ َﰷ ِد ٌح ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ َﻛﺪْ ًﺣﺎ ﻓَ ُﻤ ٰﻠ ِﻘ ْﻴ ِﻪ ۚ Č

اے انسان! تو نے اپنے رب سے ملنے تک يہ کوشش اور تمام کام اور محنتيں کر کے اس سے
مالقات کرنے واال ہے۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ُا ْو ِ َﰐ ِﻛ ٰﺘ َﺒ ٗﻪ ِﺑ َﻴ ِﻤ ْﻴ ِﻨ ٖﻪ ۙ Ċ

تو )اسوقت( جس شخص کے داہنے ہاتھ ميں اعمال نامہ ديا جائے گا۔
ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ُﳛ ََﺎﺳ ُﺐ ِﺣ َﺴ ًﺎاب ﻳ َِّﺴ ْ ًﲑا ۙ Ď

اس کا حساب تو بﮍی آسانی سے ليا جائے گا
ﴪ ْو ًرا ۭ Ḍ

َّوﻳ َ ْﻨ َﻘ ِﻠ ُﺐ ِا ٰ ٓﱃ َاﻫ ِ ْٖهل َﻣ ْ ُ
اور وه اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا )(١۔
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٩۔ ١يعنی جو اس کے گھر والوں ميں سے جنتی ہونگے۔ يا مراد وه حور عين اور دلدان ہيں جو
جنتيوں کو مليں گے۔

َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ُا ْو ِ َﰐ ِﻛ ٰﺘ َﺒ ٗﻪ َو َرا ۗ َء َﻇﻬْ ِﺮﻩٖ ۙ 10
ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پيٹھ پيچھے سے ديا جائے گا۔

ﻓَ َﺴ ْﻮ َف ﻳَﺪْ ﻋ ُْﻮا ﺛُ ُﺒ ْﻮ ًرا ۙ 11
تو وه موت کو بالنے لگے گا۔
َّوﻳ َ ْﺼ ٰﲆ َﺳ ِﻌ ْ ًﲑا ۭ 12

اور بھﮍکتی ہوئی جہنم ميں داخل ہوگا۔

ﴪ ْو ًرا ۭ 13
ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِ ْ ٓﰲ َاﻫ ِ ْٖهل َﻣ ْ ُ
يہ شخص اپنے متعلقين ميں )دنيا ميں( خوش تھا )(١
١٣۔ ١يعنی دنيا ميں اپنی خواہشات ميں مگن اور اپنے گھر والوں کے درميان بﮍا خوش تھا،
ِاﻧ َّ ٗﻪ َﻇ َّﻦ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ َّﳛ ُْﻮ َر 14ڔ
اس کا خيال تھا کہ ﷲ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔

ﺑ َ ٰ ٓﲆ ڔ ِا َّن َرﺑ َّ ٗﻪ َﰷ َن ِﺑ ٖﻪ ﺑ َ ِﺼ ْ ًﲑا ۭ 15
کيوں نہيں حاالنکہ اس کا رب اسے بخوبی ديکھ رہا تھا )(١
١٥۔ ١يعنی اس سے اس کا کوئی عمل چھپا ہوا نہيں تھا۔

ﻓَ َﻼ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ِابﻟﺸَّ َﻔ ِﻖ ۙ 16
مجھے شفق کی قسم ) (١اور رات کی!
١٦۔  ١شفق جو سورج غروب ہونے پر ظاہر ہوتی ہے اور عشا کا وقت شروع ہونے تک رہتی
ہے۔

َواﻟ َّ ْﻴﻞِ َو َﻣﺎ َو َﺳ َﻖ ۙ 17
اور اس کی جمع کرده ) (١چيزوں کی قسم۔
١٧۔ ١اندھيرا ہوتے ہی ہرچيز اپنے مسکن کی طرف جمع اور سمٹ آتی ہے يعنی رات کا
اندھيرا جن چيزوں کو اپنے دامن ميں سميٹ ليتا ہے۔

َواﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ِا َذا اﺗ َّ َﺴ َﻖ ۙ 18
اور چاند کو جب وه کامل ہو جاتا ہے۔

ﻟَ َ ْﱰ َﻛ ُ َّﱭ َﻃ َﺒﻘًﺎ َﻋ ْﻦ َﻃ َﺒ ٍﻖ ۭ 19
يقينا ً تم ايک حالت سے دوسری حالت ميں پہنچوگے )(١
١٩۔ ١يہاں مراد شدائد ہيں جو قيامت والے دن واقع ہونگے۔ يعنی اس روز ايک سے بﮍھ کر
ايک حالت طاری ہوگی )يہ جواب قسم ہے(
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ﻓَ َﻤﺎ ﻟَﻬ ُْﻢ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮ َن ۙ 20
انہيں کيا ہوگيا ہے کہ ايمان نہيں التے۔
َوِا َذا ُﻗ ِﺮ َٔي ﻋَﻠَﳱْ ِ ُﻢ اﻟْ ُﻘ ْﺮٰا ُن َﻻ ﻳ َْﺴ ُﺠﺪُ ْو َن 21ڍ}اﻟﺴﺠﺪە{
اور جب ان کے پاس قرآن پﮍھا جاتا ہے تو سجده نہيں کرتے )(١
٢١۔ ١احاديث سے يہاں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اور صحابہ کرام کا سجده کرنا ثابت ہے۔
ﺑَﻞِ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ﻳُ َﻜ ِّﺬﺑُ ْﻮ َن 22ڮ
بلکہ جنہوں نے کفر کيا وه جھٹال رہے ہيں )(١
٢٢۔ ١يعنی ايمان النے کی بجائے جھٹال رہے ہيں۔
اهلل َا ْﻋ َ ُﲅ ِﺑ َﻤﺎ ﻳُ ْﻮﻋ ُْﻮ َن 23ڮ
َو ٰ ّ ُ
اور ﷲ ٰ
تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ يہ دلوں ميں رکھتے ہيں۔

ﴩ ُ ْﱒ ِﺑ َﻌ َﺬ ٍاب َا ِﻟ ْ ٍﲓ ۙ 24
ﻓَﺒَ ِ ّ ْ
انہيں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔

اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ٌﺮ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣ ْﻤ ُﻨ ْﻮ ٍن ۧ 25
ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ہاں ايمان والوں اور نيک اعمال والوں کو بيشمار اور نہ ختم ہونے واال اجر ہے۔

سورة البروج
)سورة البروج ۔ سوره نمبر  ٨٥۔ تعداد آيات (٢٢
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َذ ِات اﻟْ ُﱪ ُْوجِ ۙ Ǻ

َو َّ
برجوں والے آسمان کی قسم )(١
١۔١بروج ،برج کی جمع ہے ،برج کے اصل معنی ظہور کے ہيں ،يہ کواکب کی منزليں ہيں
جنہيں ان کے محل اور قصور کی حثييت حاصل ہے ظاہر اور نماياں ہونے کی وجہ سے انہيں
برج کہا جاتا ہے تفصيل کے ليے ديکھيے الفرقان ٦١،کا حاشيہ بعض نے بروج سے مراد
ستارے ليے ہے۔ يعنی ستارے والے آسمان کی قسم ،بعض کے نزديک اس سے آسمان کے
دروازے يا چاند کی منزليں مراد ہيں )فتح القدير(
َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم اﻟْ َﻤ ْﻮﻋ ُْﻮ ِد Ąۙ
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وعده کئے ہوئے دن کی قسم! )(١
٢۔ ١اس سے مراد قيامت کا دن ہے۔
َوﺷَ ﺎ ِﻫ ٍﺪ َّو َﻣﺸْ ﻬ ُْﻮ ٍد ۭ Ǽ

حاضر ہونے والے اور حاضر کئے گئے کی قسم )(١
٣۔َ ١شا ْھ ٍد اور َم ْشھُوْ ِد کی تفسير ميں بہت اختالف ہے ،امام شوکانی نے احاديث و آثار کی بنياد
پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے ،اس دن جس نے جو بھی عمل کيا ہوگا يہ قيامت
کے دن اس کی گواہی دے گا ،اور مشہود سے عرفہ ) ٩ذوالحجہ( کا دن ہے جہاں لوگ حج کے
لئے جمع اور حاضر ہوتے ہيں۔
ﻗُ ِﺘ َﻞ َا ْ ٰ
ﲱ ُﺐ ْ ُاﻻﺧْﺪُ ْو ِد ۙ Ć

)کہ( خندقوں والے ہالک کئے گئے )(١
٤۔ ١يعنی جن لوگوں نے خندقيں کھود کر اس ميں رب کے ماننے والوں کو ہالک کيا ،ان کے
لئے ہالکت اور بربادی ہے قتل بمعنی لعن۔

اﻟﻨَّ ِﺎر َذ ِات اﻟْ َﻮ ُﻗ ْﻮ ِد ۙ Ĉ
وه ايک آگ تھی ايندھن والی )(١
٥۔ ١يہ خندقيں کيا تھيں؟ ايندھن والی آگ تھيں ،جو اہل ايمان کو اس ميں جھونکنے کے لئے
دہکائی گئی تھی۔
ِا ْذ ُ ْﱒ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ ﻗُ ُﻌ ْﻮ ٌد ۙ Č

جبکہ وه لوگ اس کے آس پاس بيٹھے تھے )(١
٦۔ ١کافر بادشاه يا اسکے کارندے ،آگ کے کنارے بيٹھے اہل ايمان کے جلنے کا تماشہ ديکھ
رہے تھے ،جيسا کہ اگلی آيت ميں ہے۔
َّو ُ ْﱒ ﻋَ ٰﲇ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻔ َﻌﻠُ ْﻮ َن ِابﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ ُﺷﻬ ُْﻮ ٌد ۭ Ċ

اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے ديکھ رہے تھے۔
َو َﻣﺎ ﻧ َ َﻘ ُﻤ ْﻮا ِﻣﳯْ ُ ْﻢ ِا َّﻻ ٓ َا ْن ﻳ ُّ ْﺆ ِﻣﻨُ ْﻮا ِاب ٰ ّ ِهلل اﻟْ َﻌ ِﺰﻳْ ِﺰ اﻟْ َﺤ ِﻤ ْﻴ ِﺪ ۙ Ď

يہ لوگ ان مسلمانوں )کے کسی اور گناه( کا بدلہ نہيں لے رہے تھے ،سوائے اس کے کہ وه ﷲ
غالب الئق حمد کی ذات پر ايمان الئے تھے )(١
٨۔ ١يعنی ان لوگوں کا جرم ،جنہيں آگ ميں جھونکا جا رہا تھا ،يہ تھا کہ وه ﷲ غالب پر ايمان
الئے تھے ،اس واقع کی تفصيل جو صحيح احاديث سے ثابت ہے ،مختصراً اگلے صفحہ پر
مالحظہ فرمائيں۔
َّ ِاذل ْي َ ٗهل ُﻣ ْ ُ
اهلل ﻋَ ٰﲇ ُ ِ ّ

ﳾ ٍء ﺷَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ ۭ Ḍ
اﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮ ِت َو ْ َاﻻ ْر ِض ۭ َو ٰ ّ ُ
ﰻ َْ
كل َّ
جس کے لئے آسمان و زمين کا ملک ہے۔ اور ﷲ ٰ
تعالی کے سامنے ہے ہر چيز۔
واقعہ اصحاب اال خدود :گزشتہ زمانے ميں ايک بادشاه کا جادوگر اور کاہن تھا ،جب وه کاہن
بوڑھا ہوگيا تو اس نے بادشاه سے کہا کہ مجھے ايک ذہين لﮍکا دو ،جسے ميں يہ علم سکھا
دوں ،چنانچہ بادشاه نے ايک سمجھدار لﮍکا تالش کر کے اس کے سپرد کر ديا۔ لﮍکے کے
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راستے ميں ايک راہب کا بھی مکان تھا ،يہ لﮍکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بيٹھتا اور اس کی
باتيں سنتا ،جو اسے اچھی لگتيں ،اسی طرح سلسلہ چلتا رہا ،ايک مرتبہ يہ لﮍکا جا رہا تھا کہ
راستے ميں ايک بہت بﮍے جانور )شير يا سانپ وغيره( نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا،
لﮍکے نے سوچا ،آج ميں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحيح ہے يا راہب؟ اس نے ايک پتھر پکﮍا
اور کہا اے ﷲ ،اگر راہب کا معاملہ ،تيرے نزديک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسنديده
ہے تو اس جانور کو مار دے ،تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے يہ کہہ کر اس نے
پتھر مارا اور وه جانور مر گيا۔ لﮍکے نے جا کر يہ واقعہ راہب کو بتايا راہب نے کہا ،بيٹے! اب
تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ ليکن اس دور
آزمائش ميں ميرا نام ظاہر نہ کرنا ،يہ لﮍکا مادر زاد اندھے ،برص اور ديگر بيماريوں کا عالج
بھی کرتا تھا ليکن ايمان با کی شرط پر ،اسی شرط پر اس نے بادشاه کے ايک نابينا مصاحب
کی آنکھيں بھی ﷲ سے دعا کر کے صحيح کر ديں۔ يہ لﮍکا يہی کہتا تھا کہ اگر تم ايمان لے آؤ
گے تو ميں ﷲ سے دعا کروں گا ،وه شفا عطا فرما دے گا ،چنانچہ اس کی دعا سے ﷲ شفا ياب
فرما ديتا ،يہ خبر بادشاه تک پہنچی تو وه بہت پريشان ہوا ،بعض اہل ايمان کو قتل کرا ديا۔ اس
لﮍکے کے بارے ميں اس نے چند آدميوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نيچے
پھينک دو ،اس نے ﷲ سے دعا کی پہاڑ ميں لرزش پيدا ہوئی جس سے وه سب مر گئے اور ﷲ
نے اسے بچا ليا۔ بادشاه نے اسے دوسرے آدميوں کے سپرد کر کے کہ کہا کہ ايک کشتی ميں
بٹھا کر سمندر کے بيچ لے جا کر اسے پھينک دو ،وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی،
جس سے وه سب غرق ہوگئے اور يہ بچ گيا۔ اس لﮍکے نے بادشاه سے کہا ،اگر تو مجھے ہالک
کرنا چاہتا ہے اس کا طريقہ يہ ہے کہ ايک کھلے ميدان ميں لوگوں کو جمع کرو اور بِس ِْم ﷲ َربﱢ
الم کہہ کر مجھے تير مار ،بادشاه نے ايسے ہی کيا جس سے وه لﮍکا مر گيا ليکن سارے
ْال ُغ ِ
لوگ پکار اٹھے ،کہ ہم اس لﮍکے کے رب پر ايمان الئے ،بادشاه اور زياده پريشان ہوگيا۔ چنانچہ
اس نے خندقيں کھدوائيں اور اس ميں آگ جلوائی اور حکم ديا کہ جو ايمان سے انحراف نہ
کرے اس کو آگ ميں پھينک دو ،اس طرح ايماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے،
حتی کہ ايک عورت آئی ،جس کے ساتھ ايک بچہ تھا وه ذرا ٹھٹھکی ،تو بچہ بول پﮍا ،اماں صبر
ٰ
کر تو حق پر ہے )صحيح مسلم( امام ابن کثير نے اور بھی بعض واقعات نقل کئے ہيں جو اس
سے مختلف ہيں اور کہا ہے ،ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں
)تفصيل کے لئے ديکھئے تفسير ابن کثير(

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ﻓَﺘَ ُﻨﻮا اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِٰﺖ ُ َّﰒ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ُﺘ ْﻮﺑُ ْﻮا ﻓَﻠَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ُاب َ َهجﲌَّ َ َوﻟَﻬ ُْﻢ ﻋَ َﺬ ُاب اﻟْ َﺤ ِﺮﻳْ ِﻖ ۭ 10
بيشک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستايا پھر توبہ )بھی( نہ کی تو ان کے
لئے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔

اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻟَﻬ ُْﻢ َﺟ ٰﻨ ّﺖٌ َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ۀ ٰذ ِ َكل اﻟْﻔ َْﻮ ُز ْاﻟ َﻜﺒ ْ ُِﲑ ۭ 11
ِا َّن َّ ِاذلﻳْ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
بيشک ايمان قبول کرنے والوں اور نيک کام کرنے والوں کے لئے وه باغات ہيں جن کے نيچے
نہريں بہہ رہی ہيں۔

ِا َّن ﺑ َ ْﻄ َﺶ َرﺑ ّ َِﻚ ﻟَﺸَ ِﺪﻳْ ٌﺪ ۭ 12
يقينا ً تيرے رب کی پکﮍ بﮍی سخت ہے۔ )(١
١٢۔١يعنی جب وه اپنے ان دشمنوں کی گرفت پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکذيب کرتے
اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہيں تو پھر اس کی گرفت سے انہيں کوئی نہيں بچا سکتا
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ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻫ َُﻮ ﻳُ ْﺒ ِﺪ ُٔي َوﻳُ ِﻌ ْﻴﺪُ ۚ 13
وہی پہلی مرتبہ پيدا کرتا ہے وہی دوباره پيدا کرے گا۔ )(١
١٣۔١يعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پيدا کرتا ہے اور پھر قيامت والے دن
دوباره انہيں اسی طرح پيدا کرے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پيدا کيا۔

َوﻫ َُﻮ اﻟْ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟْ َﻮد ُْو ُد ۙ 14
وه بﮍا بخشش کرنے واال اور بہت محبت کرنے واال ہے۔

ُذو اﻟْ َﻌ ْﺮ ِش اﻟْ َﻤﺠِ ْﻴﺪُ ۙ 15
عرش کا مالک عظمت واال ہے۔ )(١
١۵۔١يعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش ،جو سب سے اوپر ہے وه اس کا
مستقر ہے جيسا کہ صحابہ و تابعين اور محدثين کا عقيده ہے۔ المجيد صاحب فضل و کرم۔
ﻓَ َّﻌﺎ ٌل ِﻟ ّ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳْﺪُ 16ۭ
جو چاہے اسے کر گزرنے واال ہے )(١
١٦۔ ١يعنی وه جو چاہے ،کر گزرتا ہے اس کے حکم اور مشيت کو ٹالنے واال کوئی نہيں ہے نہ
اسے کوئی پوچھنے واال ہی ہے۔ حضرت ابو بکر سے ان کے مرض الموت ميں کسی نے
پوچھا کيا کسی طبيب نے آپ کو ديکھا ہے انہوں نے فرمايا کہ ہاں ،پوچھا اس نے کيا کہا ،انی
فعال لما اريد ،ميں جو چاہوں کروں ،ميرے معاملے ميں کوئی دخل دينے واال نہيں۔ )ابن کثير(
مطلب يہ تھا کہ معاملہ اب طبيبوں کے ہاتھ ميں نہيں رہا ميرا آخری وقت آ گيا ہے اور ﷲ ہی اب
ميرا طبيب ہے جس کی مشييت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہيں۔
ﻫ َْﻞ َاﺗ َ

ٰﯩﻚ َﺣ ِﺪﻳْ ُﺚ اﻟْ ُﺠـ ُﻨ ْﻮ ِد ۙ 17
تجھے لشکروں کی خبر ملی ہے؟ )(١
١٧۔ ١يعنی ان پر ميرا عذاب آيا اور ميں نے انہيں اپنی گرفت ميں لے ليا ،جسے کوئی ٹال نہيں
سکا۔
ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﺛَ ُﻤ ْــﻮ َد ۭ 18

)يعنی( فرعون اور ثمود کی۔

ﺑَﻞِ َّ ِاذلﻳْ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ْﰲ ﺗَ ْﻜ ِﺬﻳْ ٍﺐ ۙ 19
)کچھ نہيں( بلکہ کافر جھٹالنے ميں پﮍے ہوئے ہيں۔

اهلل ِﻣ ْﻦ َّو َرا ۗ ِْﻢ ُّﻣ ِﺤ ْﻴــﻂٌ ۚ 20
َّو ٰ ّ ُ
ِٕ
اور ﷲ ٰ
تعالی بھی انہيں ہر طرف سے گھيرے ہوئے ہے۔ )(١
٢٠۔)١ان بطش ربک لشديد( ہی کا اثبات اور اس کی تاکيد ہے۔
ﺑ َ ْﻞ ﻫ َُﻮ ُﻗ ْﺮٰا ٌن َّﻣﺠِ ْﻴ ٌﺪ ۙ 21

بلکہ يہ قرآن ہے بﮍی شان واال۔
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ِ ْﰲ ﻟ َ ْﻮحٍ َّﻣ ْﺤ ُﻔ ْﻮ ٍظ ۧ 22
لوح محفوظ ميں لکھا ہوا ہے )(١
ٰ
٢٢۔ ١يعنی لوح محفوظ ميں لکھا ہوا ہے ،جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہيں ،ﷲ تعالی
حسب ضرورت اسے نازل فرماتا ہے۔

سورة الطارق
)سورة الطارق ۔ سوره نمبر  ٨٦۔ تعداد آيات (١٧
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َّ
اﻟﻄ ِﺎر ِق Ǻۙ
َو َّ
قسم ہے آسمان کی اور اندھيرے ميں روشن ہونے والے کی۔
َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ َّ

اﻟﻄ ِﺎر ُق ۙ Ą
تجھے معلوم بھی ہے کہ وه رات کو نمودار ہونے والی چيز کيا ہے؟
اﻟﻨَّ ْﺠ ُﻢ اﻟﺜ َّﺎ ِﻗ ُﺐ ۙ Ǽ

وه روشن ستاره ہے )(١
٣۔ ١طارق سے مراد؟ خود قرآن نے واضح کر ديا۔ روشن ستاره طارق ہے جس کے لغوی معنی
کھٹکھٹانے کے ہيں ،ليکن طارق رات کو آنے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ستاروں کو بھی
طارق اسی لئے کہا گيا ہے کہ يہ دن کو چھپ جاتے ہيں اور رات کو نمودار ہوتے ہيں۔
ِا ْن ُ ُّ
ﰻ ﻧ َ ْﻔ ٍﺲ ﻟ َّ َّﻤﺎ ﻋَﻠَﳱْ َﺎ َﺣﺎ ِﻓـﻆٌ ۭ Ć

کوئی ايسا نہيں جس پر نہگبان فرشتہ نہ ہو )(١
٤۔ ١يعنی ہر نفس پر ﷲ کی طرف سے فرشتے مقرر ہيں جو اس کے اچھے يا برے سارے
اعمال لکھتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ انسانوں کی حفاطت کرنے والے فرشتے ہيں۔

ﻓَﻠْ َﻴ ْﻨ ُﻈ ِﺮ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِﻣ َّﻢ ُﺧ ِﻠ َﻖ ۭ Ĉ
انسان کو ديکھنا چاہيے کہ وه کس چيز سے پيدا کيا گيا ہے۔ )(١
۵۔١يعنی منی سے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے نکلتی ہے۔ يہی قطره آب رحم عورت
ميں جر ﷲ کے حکم سے حمل کا باعث بنتا ہے۔

ُﺧ ِﻠ َﻖ ِﻣ ْﻦ َّﻣﺎۗ ٍء دَا ِﻓ ٍﻖ ۙ Č
وه ايک اچھلتے ہوئے پانی سے پيدا کيا گيا ہے۔
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اﻟﱰاۗﯨ ِﺐ ۭ Ċ

اﻟﺼﻠْ ِﺐ و َّ َ
َّ ْﳜ ُﺮ ُج ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْ ِﲔ ُّ
َ ِٕ
جو پيٹھ اور سينے کے درميان سے نکلتا ہے۔ )(١
٧۔١کہا جاتا ہے کہ پيٹھ مرد کی اور سينہ عورت کا ،ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخليق
ہوتی ہے۔ ليکن اسے ايک پانی اس ليے کہا کہ يہ دونوں مل کر ايک ہی بن جاتا ہے۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ َر ْﺟ ِﻌ ٖﻪ ﻟ َ َﻘﺎ ِد ٌر ۭ Ď

بيشک وه اسے پھير النے پر يقينا ً قدرت رکھنے واال ہے )(١
٨۔ ١يعنی انسان کے مرنے کے بعد ،اسے دوباره زنده کرنے پر قادر ہے۔ بعض کے نزديک اس
کا مطلب ہے کہ وه اس قطره آب کو دوباره شرمگاه کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں
سے وه نکال تھا پہلے مفہوم کو امام شوکانی اور امام ابن جرير طبری نے زياده صحييح قرار
ديا ہے۔
اﻟﴪاۗﯨ ُﺮ ۙ Ḍ

ﻳ َ ْﻮ َم ﺗُ ْﺒ َﲆ َّ َ
ِٕ
جس دن پوشيده باتوں کی جانچ پﮍتال ہوگی۔ )(١
٩۔١يعنی ظاہر ہو جائيں گے کيونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی بلکہ حديث ميں آتا ہے کہ ہر غدر
)بدعہدی( کرنے والے کے سرين کے پاس جھنڈا گاڑ ديا جائے گا اور اعالن کر ديا جائے گا کہ
يہ فالں بن فالں کی غداری ہے۔ )صحيح بخاری(

ﴏ ۭ 10
ﻓَ َﻤﺎ َ ٗهل ِﻣ ْﻦ ﻗُ َّﻮ ٍة َّو َﻻ انَ ِ ٍ
تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ )(١
١٠۔١يعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت نہ ہوگی کہ وه خدا کے عذاب سے بچ جائے نہ کسی
اور طرف اس کو کوئی ايسا مددگار مل سکے گا جو اس کو ﷲ کے عذاب سے بچا دے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َذ ِات َّاﻟﺮ ْﺟﻊ ِ ۙ 11
َو َّ
بارش والے آسمان کی قسم )(١
١١۔ ١عرب بارش کو رجع کہتے ہيں اس لئے بارش کو َرجْ ع کہا اور بطور شگون عرب بارش
کو کہتے تھے تاکہ وه بار بار ہوتی رہے۔

اﻟﺼﺪْ عِ ۙ 12
َو ْ َاﻻ ْر ِض َذ ِات َّ
اور پھٹنے والی زمين کی قسم )(١
١٢۔ ١يعنی زمين پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے ،زمين پھٹتی ہے تو اس سے چشمہ
جاری ہوتا ہے اور اسی طرح ايک دن آئے گا کہ زمين پھٹے گی ،سارے مردے زنده ہو کر باہر
نکل آئيں گے۔ اس ليے زمين کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔
ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻟ َ َﻘ ْﻮ ٌل ﻓَ ْﺼ ٌﻞ ۙ 13

بيشک يہ )قرآن( البتہ دو ٹوک فيصلہ کرنے واال کالم ہے۔ )(١
١٣۔١يہ جواب قسم ہے ،يعنی کھول کر بيان کرنے واال ہے جس سے حق اور باطل دونوں
واضح ہو جاتے ہيں۔
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َّو َﻣﺎ ﻫ َُﻮ ِابﻟْﻬ َْﺰلِ ۭ 14

يہ ہنسی کی )اور بےفائده( بات نہيں )(١
١٤۔ ١يعنی کھيل کود اور مذاق والی چيز نہيں ہے )قصد اور اراده( کی ضد ہے ،يعنی ايک
واضح مقصد کی حامل کتاب ہے ،لہو و لعب کی طرح بےمقصد نہيں۔

ِاﳖَّ ُ ْﻢ ﻳَ ِﻜ ْﻴﺪُ ْو َن َﻛ ْﻴﺪً ا ۙ 15
البتہ کافر داؤ گھات ميں ہيں )(١
١٥۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم جو دين حق لے کر آئے ہيں ،اس کو ناکام کرنے کے لئے
سازشيں کرتے ہيں ،يا نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو دھوکا اور فريب ديتے ہيں اور منہ پر ايسی
باتيں کرتے ہيں کہ دل ميں اس کے برعکس ہوتا ہے۔
َّواَ ِﻛ ْﻴﺪُ َﻛ ْﻴﺪً ا 16ښ
اور ميں بھی ايک چال چل رہا ہوں )(١
١٦۔ ١يعنی ميں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہيں ہوں ،ميں بھی ان کے خالف تدبير کر
رہا ہوں يا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں ،جو برے مقصد کے لئے ہو تو بری اور مقصد نيک
تو بری نہيں۔

ﻓَ َﻤــﻬِّﻞِ اﻟْ ٰﻜ ِﻔ ِﺮﻳْ َﻦ َا ْﻣﻬِﻠْﻬ ُْﻢ ُر َوﻳْﺪً ا ۧ 17
تو کافروں کو مہلت دے ) (١انہيں تھوڑے دن چھوڑ دے۔
١٧۔ ١يعنی ان کے لئے جلدی عذاب کا سوال نہ کر بلکہ انہيں کچھ مہلت دے دے۔

سورة األعلى
)سورة األعلى ۔ سوره نمبر  ٨٧۔ تعداد آيات (١٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اﰟ َرﺑ ّ َِﻚ ْ َاﻻ ْﻋ َﲆ Ǻۙ
َﺳـ ّﺒ ِِﺢ ْ َ
اپنے بہت ہی بلند ﷲ کے نام کی پاکيزگی بيان کر )(١
١۔ ١يعنی ايسی چيزوں سے ﷲ کی پاکيزگی اس کے الئق نہيں ہے حديث ميں آتا ہے کہ نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم اس کے جواب ميں پﮍھا کرتے تھےُ ،س ْب َحانَ َربﱠ َی ا الﱠ ْعلَ ٰی )مسند احمد
٢٣٢۔(١
َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ ﻓَ َﺴ ٰ ّﻮى Ą۽
جس نے پيدا کيا اور صحيح سالم بنايا۔ )(١
٢۔١ديکھيے سورة انفطار کا حاشيہ نمبر ٧
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َو َّ ِاذل ْي ﻗَﺪَّ َر ﻓَﻬَﺪٰ ى Ǽ۽
اور جس نے )ٹھيک ٹھاک( اندازه کيا اور پھر راه دکھائی )(١
٣۔ ١يعنی نيکی اور بدی کی ،ضروريات زندگی ،اشيا کی جنسوں کی ،ان کی انواع و صفات اور
خصوصيات کا اندازه فرما کر انسان کی بھی ان کی طرف رہنمائی فرما دی تاکہ انسان ان سے
استفاده حاصل کرے۔
َوا َّ ِذل ْ ٓي َاﺧ َْﺮ َج اﻟْ َﻤ ْﺮﻋٰﻰ Ć۽
اور جس نے تازه گھاس پيدا کيا۔ )(١
٤۔١جسے جانور چرتے ہيں۔

ﻓَ َﺠ َﻌ َ ٗهل ﻏُﺜَﺎۗ ًء َا ْﺣ ٰﻮى ۭ Ĉ
پھر اس نے اس کو )سکھا کر( سياه کوڑا کر ديا۔ )(١
۵۔١گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثاء کہتے ہيں ،احوی سياه کر ديا۔

َﺳـ ُﻨ ْﻘ ِﺮﺋُ َﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَﻨ ْ ٰ ٓﴗ ۙ Č
ہم تجھے پﮍھائيں گے پھر تو نہ بولے گا )(١
٦۔ ١حضرت جبرائيل عليہ السالم وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی پﮍھتے تاکہ بھول نہ
جائے ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا اس طرح جلدی نہ کريں ،نازل شده وحی ہم آپ کو پﮍھوائيں گے،
يعنی آپ کی زبان پر جاری کر ديں گے۔ پس آپ بھوليں گے نہيں۔ مگر جسے ﷲ چاہے گا ليکن
ﷲ نے ايسا نہيں چاہا ،اس ليے آپ کو سب کچھ ياد ہی رہا بعض نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے کہ
جن کو ﷲ منسوخ کرنا چاہے گا وه آپ کو بھلوا دے گا )فتح القدير(
اهلل ۭ ِاﻧ َّ ٗﻪ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ اﻟْ َﺠـﻬ َْﺮ َو َﻣﺎ َ ْﳜ ٰﻔﻰ ۭ Ċ

ِا َّﻻ َﻣﺎ ﺷَ ﺎۗ َء ٰ ّ ُ
مگر جو کچھ ﷲ چاہے ،وه ظاہر اور پوشيده کو جانتا ہے۔ )(١
٧۔١يہ بھی عام ہے جہر قرآن کا وه حصہ ہے جسے رسول ﷲ ياد کرليں اور جو آپ کے سينے
سے محو کر ديا جائے وه مخفی ہے۔ خفی چھپ کر عمل کرے اور جہر ظاہر ان سب کو ﷲ
جانتا ہے۔
ُﴪى Ďښ
َﴪكَ ِﻟﻠْﻴ ْ ٰ
َوﻧُﻴ ِ ّ ُ
ہم آپ کيلئے آسانی پيدا کر ديں گے )(١
٨۔ ١يہ بھی عام ہے۔ ہم آپ پر وحی آسان کر ديں گے تاکہ اس کو ياد کرنا اور اس پر عمل کرنا
آسان ہو جائے ہم آپ کے اس طريقے سے رہنمائی کريں گے جو آسان ہوگا ،ہم جنت واال عمل
آپ کے لئے آسان کر ديں گے۔ ہم آپ کے ليے ايسے اقوال وافعال آسان کر ديں گے جن ميں
خير ہو اور ہم آپ کے ليے ايسی شريعت مقرر کريں گے جو سہل ،مستقيم ،اور معتدل ہوگی
جس ميں کوئی کجی ،عسر اور تنگی نہيں ہوگی۔
ﻓَ َﺬ ِﻛّ ْﺮ ِا ْن ﻧ َّ َﻔ َﻌ ِﺖ ِّاذل ْﻛ ٰﺮى Ḍۭ
تو آپ نصيحت کرتے رہيں اگر نصيحت کچھ فائده دے۔ )(١
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٩۔١يعنی وعظ ونصيحت وہاں کريں جہاں محسوس ہو کہ فائده مند ہوگی ،يہ وعظ ونصيحت اور
تعليم کے ليے ايک اصول اور ادب بيان فرمايا۔ امام شوکانی کے نزديک مفہوم يہ ہے کہ آپ
نصيحت کرتے رہيں،چاہے فائده دے يا نہ دے ،کيونکہ انداز و تبليغ دونوں صورتوں ميں آپ
کے ليے ضروری تھی۔

َﺳـ َﻴ َّﺬﻛَّ ُﺮ َﻣ ْﻦ َّ ْﳜ ٰﴙ ۙ 10
ڈرنے واال تو نصيحت لے گا۔ )(١
يعنی آپ کی نصيحت سے وه يقينا عبرت حاصل کريں گے جن کے دلوں ميں ﷲ کا خوف ہوگا،
ان ميں خشيت الہی اور اپنی اصالح کا جذبہ مزيد قوی ہوگا۔

َوﻳ َ َﺘ َﺠﻨَّﳢُ َﺎ ْ َاﻻ ْﺷ َﻘﻰ ۙ 11
)ہاں( بد بخت اس سے گريز کرے گا۔ )(١
١١۔١يعنی اس نصيحت سے فائده نہيں اٹھا سکيں گے کيونکہ ان کا کفر پر اصرار ﷲ کی
معصيتوں ميں انہماک جاری رہتا ہے۔ب

َّ ِاذل ْي ﻳ َ ْﺼ َﲆ اﻟﻨَّ َﺎر ْاﻟ ُﻜ ْﱪٰى ۚ 12
جو بﮍی آگ ميں جائے گا۔
ُ َّﰒ َﻻ ﻳ َ ُﻤ ْﻮ ُت ِﻓﳱْ َﺎ َو َﻻ َ ْﳛ ٰﲖ ۭ 13

جہاں پھر نہ مرے گا نہ جئے گا )بلکہ حالت نزع ميں پﮍا رہے گا۔ )(١
١٣۔١ان کے برعکس جو لوگ صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے ليے عارضی طور پر
جہنم ميں ره گئے ہوں گے انہيں ﷲ ٰ
تعالی ايک طرح کی موت دے دے گا حتی کہ وه آگ ميں
جل کر کوئلہ ہو جائيں گے پھير ﷲ ٰ
تعالی انبياء وغيره کی سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل
ميں نکالے گا ،ان کو جنت کی نہر ميں ڈاال جائے گا ،جنتی بھی ان پر پانی ڈاليں گے جس سے
وه اس طرح اٹھيں گے جيسے سيالب کے کورے سے دانہ اگ آتا ہے۔ )صحيح مسلم ،کتاب
االيمان(

ﻗَﺪْ َا ْﻓﻠَ َﺢ َﻣ ْﻦ ﺗَ َﺰ ٰ ّﰽ ۙ 14
بيشک اس نے فالح پائی جو پاک ہوگيا )(١
١٤۔ ١جنہوں نے اپنے نفس کو اخالق رذيلہ سے اور دلوں کو شرک کی آلودگی سے پاک کر ليا۔

اﰟ َ ِرﺑ ّ ٖﻪ ﻓَ َﺼ ٰ ّﲆ ۭ 15
َو َذ َﻛ َﺮ ْ َ
اور جس نے اپنے رب کا نام ياد رکھا اور نماز پرھتا رہا۔
ﺑ َ ْﻞ ﺗُـﺆْ ِﺛ ُﺮ ْو َن اﻟْ َﺤ ٰﻴﻮ َة ادلُّ ﻧْ َﻴﺎ 16ڮ
ليکن تم تو دنيا کی زندگی کو ترجيح ديتے ہو۔

َو ْ ٰاﻻ ِﺧ َﺮ ُة ﺧ ْ ٌَﲑ َّو َاﺑْ ٰﻘﻰ ۭ 17
اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے )(١
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١٧۔ ١کيونکہ دنيا اور اس کی ہرچيز فانی ہے ،جبکہ آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے ،اس
لئے عاقل فانی چيز کو باقی رہنے والی پر ترجيح نہيں ديتا۔

اﻟﺼ ُﺤ ِﻒ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ۙ 18
ِا َّن ﻫ َٰﺬا ﻟَ ِﻔﻲ ُّ
يہ باتيں پہلی کتابوں ميں بھی ہيں۔

ُﲱ ُِﻒ ِا ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْ َﲓ َو ُﻣ ْﻮ ٰﳻ ۧ 19
موسی کی کتابوں ميں۔
)يعنی( ابراہيم اور
ٰ

سورة الغاشية
)سورة الغاشية ۔ سوره نمبر  ٨٨۔ تعداد آيات (٢٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﻫ َْﻞ َاﺗ َ
ٰﯩﻚ َﺣ ِﺪﻳْ ُﺚ اﻟْﻐ َِﺎﺷـ َﻴ ِﺔ ۭ Ǻ

کيا تجھے بھی چھپا لينے والی )قيامت( کی خبر پہنچی ہے )(١۔
١۔١غاشيہ سے مراد قيامت ہے ،اس لئے کہ اس کی ہولناکياں تمام مخلوق کو ڈھانک ليں گی۔
ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﺧ َِﺎﺷ َﻌ ٌﺔ Ą
ِٕ
اس دن بہت سے چہرے ذليل ہونگے۔ )(١
٤۔١يعنی کافروں کے چہرے ،خاشعۃ جھکے ہوئے ،پست اور ذليل ،جيسے نمازی ،نماز کی
حالت ميں عاجزی سے جھکا ہوتا ہے۔
ﻋَﺎ ِﻣ َ ٌةل انَّ ِﺻ َﺒ ٌﺔ ۙ Ǽ

)اور( محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہونگے )(١
٣۔ ١يعنی انہيں اتنا پر مشقت عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اس کا دوسرا
مفہوم يہ ہے کہ دنيا ميں عمل کر کے تھکے ہوئے ہونگے يعنی بہت عمل کرتے رہے ،ليکن وه
عمل باطل مذہب کے مطابق بدعات پر مبنی ہونگے ،اس لئے عبادت اور سخت اعمال کے
باوجود جہنم ميں جائيں گے۔ چنانچہ اس مفہوم کی روح سے حضرت ابن عباس نے ) َع ِملَۃ،
ٰ
نصاری مراد لئے ہيں )صحيح بخاری(
اصيَۃ( سے
نﱠ ِ

ﺗ َْﺼ ٰﲆ انَ ًرا َﺣﺎ ِﻣﻴَ ًﺔ ۙ Ć
اور دہکتی ہوئی آگ ميں جائيں گے۔

ﺗ ُ ْﺴ ٰﻘﻰ ِﻣ ْﻦ ﻋَ ْ ٍﲔ ٰا ِﻧ َﻴ ٍﺔ ۭ Ĉ
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نہايت گرم چشمے کا پانی ان کو پاليا جائے گا۔ )(١
يہاں وه سخت کھولتا ہوا پانی مراد ہے جس کی گرمی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہو۔ )فتح القدير(
ﴐﻳْﻊ ٍ ۙ Č

ﻟَﻴ َْﺲ ﻟَﻬ ُْﻢ َﻃ َﻌﺎ ٌم ِا َّﻻ ِﻣ ْﻦ َ ِ
ان کے لئے کانٹے دار درختوں کے سوا اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ )(١
يہ ايک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے خشک ہونے پر جانور بھی کھانا پسند نہيں کرتے،
بہرحال يہ بھی زقوم کی طرح ايک نہايت تلخ ،بدمزه ،اور ناپاک ترين کھانا ہوگا جو جزو بدن
بنے گا نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔
َّﻻ ﻳ ُْﺴ ِﻤ ُﻦ َو َﻻ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ ِﻣ ْﻦ ُﺟ ْﻮعٍ ۭ Ċ

جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔
ُو ُﺟ ْﻮ ٌﻩ ﻳ َّ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ انَّ ِ َﲻ ٌﺔ ۙ Ď

ِٕ
بہت سے چہرے اس دن تروتازه اور )آسوده( حال ہونگے۔
ِﻟ ّ َﺴ ْﻌﳱِ َﺎ َر ِاﺿ َﻴ ٌﺔ Ḍۙ
اپنی کوشش پر خوش ہونگے۔
ِ ْﰲ َﺟﻨ َّ ٍﺔ ﻋَﺎ ِﻟ َﻴ ٍﺔ ۙ 10

بلند و باال جنتوں ميں ہونگے۔

َّﻻ ﺗ َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِﻓﳱْ َﺎ َﻻ ِﻏ َﻴ ًﺔ ۭ 11
جہاں کوئی بيہوده بات نہيں سنيں گے۔
ِﻓﳱْ َﺎ ﻋَ ْ ٌﲔ َﺟ ِﺎرﻳ َ ٌﺔ ۘ 12

جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔

ﴎ ٌر َّﻣ ْﺮﻓُ ْﻮﻋَ ٌﺔ ۙ 13
ِﻓﳱْ َﺎ ُ ُ
)اور( اس ميں اونچے اونچے تخت ہونگے۔

َّواَ ْﻛ َﻮابٌ َّﻣ ْﻮﺿُ ْﻮﻋَ ٌﺔ ۙ 14
اور پينے کے برتن رکھے ہوئے )ہونگے(۔
َّوﻧ َ َﻤ ِﺎر ُق َﻣ ْﺼ ُﻔ ْﻮﻓَ ٌﺔ ۙ 15

اور قطار ميں لگے ہوئے تکيے ہونگے۔ )(١
يہ اہل جنت کا تذکره ہے جو جہنميوں کے برعکس نہايت آسوده حال اور ہر قسم کی آسائشوں
سے بہرور ہوں گے۔
اﰊ َﻣ ْﺒﺜ ُْﻮﺛَ ٌﺔ ۭ 16

َّو َز َر ِ ُّ
اور مخملی مسنديں پھيلی پﮍی ہونگی۔
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َاﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻨ ُﻈ ُﺮ ْو َن ِا َﱃ ْ ِاﻻﺑِﻞِ َﻛ ْﻴ َﻒ ُﺧ ِﻠ َﻘ ْﺖ ۪ 17
کيا يہ اونٹوں کو نہيں ديکھتے وه کس طرح پيدا کئے )(١
١٧۔١اونٹ عرب ميں عام تھے اور ان عربوں کی غالب سواری يہ تھی ،اس ليے ﷲ نے اس کا
تذکره کيا يعنی اونٹ کی خلقت پر غور کرو ،ﷲ نے اسے کتنا بﮍا وجود عطا کيا اور کتنی قوت
و طاقت اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کے باوجود وه تمہارے لئے نرم اور تابع ہے ،تم اس پر
جتنا چاہو بوجھ الدھ دو وه انکار نہيں کرے گا اور تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا عالوه ازيں اس
کا گوشت تمہارے کھانے کے لئے ،اسکا دودھ تمہارے پينے کے لئے اور اس کی اون ،گرمی
حاصل کرنے کے کام آتی ہے۔

اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َﻛ ْﻴ َﻒ ُرِﻓ َﻌ ْﺖ ۪ 18
َوا َِﱃ َّ
اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کيا گيا۔ )(١
١٨۔١يعنی آسمان کتنی بلندی پر ہے پانچ سو سال کی مسافت پر پھير بھی بغير ستون کے وه
کھﮍا ہے اس ميں کوئی شگاف اور کجی نہيں نيز ہم نے اسے ستاروں سے مزين کيا ہوا ہے۔

َوا َِﱃ اﻟْﺠِ َﺒﺎلِ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻧ ُِﺼﺒَ ْﺖ ۪ 19
اور پہاڑوں کی طرف کس طرح گاڑھ ديئے گئے ہيں۔ )(١
١٩۔١يعنی کس طرح اس کو زمين پر ميخوں کی طرح گاڑھ ديا تاکہ زمين حرکت نہ کرے ،نيز
ان ميں جو معدنيات اور ديگر منافع ہيں وه اس کے عالوه ہيں۔

َوا َِﱃ ْ َاﻻ ْر ِض َﻛ ْﻴ َﻒ ُﺳ ِﻄ َﺤ ْﺖ ۪ 20
اور زمين کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے۔ )(١
٢٠۔١يعنی کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنايا ہے وه اس پر چلتا
پھرتا ہے کاروبار کرتا ہے اور فلک بوس عمارتيں بناتا ہے۔

ﻓَ َﺬ ِّﻛ ْﺮ ڜ ِاﻧ َّ َﻤﺎ ٓ َاﻧ َْﺖ ُﻣ َﺬ ِﻛّ ٌﺮ ۭ 21
پس آپ نصيحت کر ديا کريں )کيونکہ( آپ صرف نصيحت کرنے والے ہيں )(١
٢١۔ ١يعنی آپ کا کام صرف تبليغ و دعوت ہے ،اس کے عالوه يا اس سے بﮍھ کر نہيں۔

ﻟَ ْﺴ َﺖ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ِﺑ ُﻤ َ ۜﺼ ْﻴ ِﻄ ٍﺮ ۙ 22
آپ کچھ ان پر دروغہ نہيں ہيں۔

ِا َّﻻ َﻣ ْﻦ ﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ َو َﻛﻔ ََﺮ ۙ 23
ہاں! جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے۔

اهلل اﻟْ َﻌ َﺬ َاب ْ َاﻻ ْﻛ َ َﱪ ۭ 24
ﻓَ ُﻴ َﻌ ِّﺬﺑُ ُﻪ ٰ ّ ُ
اسے ﷲ بہت بﮍا عذاب دے گا۔ )(١
١۔١يعنی جہنم کا دائمی عذاب۔
ِا َّن ِاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ٓ ِا َايﲠَ ُ ْﻢ 25ۙ
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بيشک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔

ُ َّﰒ ِا َّن ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ِﺣ َﺴﺎﲠَ ُ ْﻢ ۧ 26
اور بيشک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لينا۔ )(١
٢۔١مشہور ہے کہ اس کے جواب ميں اللھم حاسبنا حسابا يسيرا۔ پﮍھا جائے ،يہ دعا تو نبی کريم
صلی ﷲ عليہ وسلم سے ثابت ہے جو آپ اپنی بعض نمازوں ميں پﮍھتے تھے ،جيسا کہ سورة
انشقاق ميں گزرا ليکن اس کے جواب ميں پﮍھنا يہ آپ سے ثابت نہيں۔

سورة الفجر
)سورة الفجر ۔ سوره نمبر  ٨٩۔ تعداد آيات (٣٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َواﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ۙ Ǻ

قسم ہے فجر کی! )(١
١۔١اس سے مراد مطلق فجر ہے ،کسی خاص دن کی فجر نہيں۔
َﴩ ۙ Ą

َوﻟ َ َﻴﺎلٍ ﻋ ْ ٍ
اور دس راتوں کی! )(١
٢۔ ١اس سے اکثر مفسرين کے نزديک ذو الحجہ کی ابتدائی دس راتيں ہيں۔ جن کی فضيلت
احاديث سے ثابت ہے ،نبی کريم نے فرمايا عشره ذوالحجہ ميں کيے گئے عمل صالح ﷲ کو سب
سے زياده محبوب ہيں ،حتی کہ جہاد فی سبيل ﷲ بھی اتنا پسنديده نہيں سوائے اس جہاد کے جس
ميں انسان شہيد ہو جائے۔ )البخاری ،کتاب العيدين ،باب فضل العمل فی ايام التشريق(
َّواﻟﺸَّ ْﻔﻊ ِ َواﻟْ َﻮ ْﺗ ِﺮ Ǽۙ
جفت اور طاق کی !۔ )(١
٣۔١اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہيں يا وه معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہيں بعض
کہتے ہيں کہ يہ دراصل مخلوق کی قسم ہے اس ليے کہ مخلوق جفت يا طاق ہے اس کے عالوه
نہيں۔
َﴪ ۚ Ć

َواﻟ َّ ْﻴﻞِ ِا َذا ﻳ ْ ِ
رات جب چلنے لگے۔ )(١
٤۔١يعنی جب آئے اور جب جائے ،کيونکہ سير )چلنا( آتے جاتے دونوں صورتوں ميں ہوتا ہے۔
ﻫ َْﻞ ِ ْﰲ ٰذ ِ َكل ﻗَ َﺴ ٌﻢ ِ ّ ِذل ْي ِﺣ ْﺠ ٍﺮ Ĉۭ
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کيا ان ميں عقلمند کے واسطے کافی قسم ہے )(١
ک سے مذکوره قسميں بہ اشيا کی طرف اشاره ہے يعنی کيا ان کی قسم اہل عقل و دانش
٥۔ٰ ١ذلِ َ
کے واسطے کافی نہيں۔ حجر کے معنی ہيں روکنا ،منع کرنا ،انسانی عقل بھی انسان کو غلط
ٰ
کاموں سے روکتی ہے اس ليے عقل کو بھی حجر کہا جاتا ہے۔ آگے بہ طريق استشہاد ﷲ تعالی
بعض ان قوموں کا ذکر فرما رہے ہيں جو تکذيب وعناد کی بناء پر ہالک کی گئی تھيں ،مقصد
اہل مکہ کو تنبيہ ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی تکذيب سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی اسی
طرح مواخذه ہو سکتا ہے جيسے گزشتہ قوموں کا ﷲ نے کيا۔
َاﻟَ ْﻢ ﺗَ َﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻓَ َﻌ َﻞ َرﺑ ُّ َﻚ ِﺑ َﻌﺎ ٍد Č۽
کيا آپ نے نہيں ديکھا کہ آپ کے رب نے عاديوں کے ساتھ کيا کيا )(١۔
٦۔ ١ان کی طرف حضرت ہود عليہ السالم کو نبی بنا کر بھيجے گئے تھے انہوں نے جھٹاليا،
باآلخر ﷲ ٰ
تعالی نے سخت ہوا کا عذاب بھيجا۔ جو متواتر سات راتيں اور آٹھ دن چلتی رہی اور
انہيں نہس تہس کر کے رکھ ديا۔
ِا َر َم َذ ِات اﻟْ ِﻌ َﻤﺎ ِد Ċ۽
ستونوں والے ارم کے ساتھ )(١
٧۔١ارم يہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے ،ان کا سلسلہ نسب ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن
نوح )فتح القدير( ذات العماد سے اشاره ہے ان کی قوت وطاقت اور دراز قامتی کی طرف ،عالوه
ازيں وه فن تعمير ميں بھی بری مہارت رکھتے تھے اور نہايت مضبوط بنا دوں پر عظيم الشان
عمارتيں تعمير کرتے تھے۔ذات العماد ميں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہيں۔
اﻟ َّ ِ ْﱵ ﻟ َ ْﻢ ُ ْﳜﻠَ ْﻖ ِﻣﺜْﻠُﻬَﺎ ِﰲ اﻟْﺒ َِﻼ ِد Ď۽
جس کی مانند کوئی قوم ملکوں ميں پيدا نہيں ) (١ہوئی۔
٨۔١يعنی ان جيسی دراز قامت اور قوت وطاقت والی قوم کوئی اور پيدا نہيں ہوئی ،يہ قوم کہا
کرتی تھی )من اشد منا قوة( ہم سے زياده کوئی طاقتور ہے؟
اﻟﺼﺨ َْﺮ ِابﻟْ َﻮا ِد Ḍ
َوﺛَ ُﻤ ْﻮ َد َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﺟﺎﺑُﻮا َّ
اور ثموديوں کے ساتھ جنہوں نے وادی ميں بﮍے بﮍے پتھر تراشے تھے۔ )(١
٩۔١يہ حضرت صالح کی قوم تھی ﷲ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صالحيت وقوت عطا کی
تھی ،حتی کہ يہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان ميں اپنی رہائش گاہيں تعمير کر ليتے تھے ،جيسا
ال بُيُوْ تًا ٰف ِر ِھ ْينَ ١٤٩ ۚ◌( 26۔الشعراء(149:
کہ قرآن نے کہا ہے ) َوتَ ْن ِحتُوْ نَ ِمنَ ْال ِجبَ ِ
َو ِﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن ِذي ْ َاﻻ ْواتَ ِد 10۽
اور فرعون کے ساتھ جو ميخوں واال تھا )(١
١٠۔ ١اس کا مطلب ہے کہ بﮍے لشکروں واال تھا جس کے پاس خيموں کی کثرت تھی جنہيں
ميخيں گاڑ کر کھﮍا کيا جاتا تھا۔ يا اس کے ظلم وستم کی طرف اشاره ہے کہ ميخوں کے ذريعے
وه لوگوں کو سزائيں ديتا تھا۔
َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻃﻐ َْﻮا ِﰲ اﻟْﺒ َِﻼ ِد 11۽
ان سبھوں نے شہروں ميں سر اٹھا رکھا تھا۔
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ﻓَﺎَ ْﻛ َ ُﱶ ْوا ِﻓﳱْ َﺎ اﻟْ َﻔ َﺴﺎ َد 12۽
اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔
ﻓَ َﺼ َّﺐ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َرﺑ ُّ َﻚ َﺳ ْﻮ َط ﻋَ َﺬ ٍاب 13ڌ
آخر تيرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسايا۔ )(١
١٣۔١يعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباه برباد يا انہيں عبرتناک انجام سے
دوچار کر ديا۔

ِا َّن َرﺑ َّ َﻚ ﻟَﺒِﺎﻟْ ِﻤ ْﺮ َﺻﺎ ِد ۭ 14
يقينا ً تيرا رب گھات ميں ہے۔ )(١
١٤۔١يعنی تمام مخلوقات کے اعمال ديکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وه دنيا اور آخرت ميں جزا
ديتا ہے۔

ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن ِا َذا َﻣﺎ اﺑْ َﺘ ٰﻠﯩ ُﻪ َرﺑ ُّ ٗﻪ ﻓَﺎَ ْﻛ َﺮ َﻣ ٗﻪ َوﻧ َ َّﻌ َﻤ ٗﻪ ڏ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َر ِ ّ ْ ٓﰊ اَ ْﻛ َﺮ َﻣ ِﻦ ۭ 15
انسان )کا يہ حال ہے( کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت ديتا ہے تو کہنے
لگتا ہے کہ ميرے رب نے مجھے عزت دار بنايا )(١
١٥۔ ١يعنی جب کسی کو عزت و دولت کی فروانی عطا فرماتا ہے تو وه اپنی بابت اس غلط
فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ﷲ اس پر بہت مہربان ہے ،حاالنکہ فروانی امتحان اور آزمائش
کے طور پر ہوتی ہے۔
َو َا َّﻣﺎ ٓ ِا َذا َﻣﺎ اﺑْ َﺘ ٰﻠﯩ ُﻪ ﻓَ َﻘﺪَ َر ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ رِزْ ﻗَ ٗﻪ ڏ ﻓَﻴَ ُﻘ ْﻮ ُل َر ِ ّ ْ ٓﰊ َاﻫَﺎﻧَ ِﻦ ۚ 16

اور جب وه اسکو آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر ديتا ہے تو وه کہنے لگتا ہے کہ ميرے رب
نے ميری توہين کی )اور ذليل کيا(۔ )(١
١٦۔١يعنی وه تنگی ميں مبتال کر کے آزماتا ہے تو ﷲ کے بارے ميں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔

َ َّالك ﺑ َ ْﻞ َّﻻ ﺗُ ْﻜ ِﺮ ُﻣ ْﻮ َن اﻟْ َﻴ ِﺘ ْ َﲓ ۙ 17
ايسا ہرگز نہيں ) (١بلکہ )بات يہ ہے( کہ تم )ہی( لوگ يتيموں کی عزت نہيں کرتے )(٢
١٧۔١يعنی بات اس طرح نہيں جيسے لوگ سمجھتے ہيں۔ ﷲ ٰ
تعالی مال اپنے محبوب بندوں کو
بھی ديتا ہے اور ناپسنديده افراد کو بھی اور وه اپنے اور بيگانوں دونوں کو مبتال کرتا ہے۔ اصل
مدار دونوں حالتوں ميں ﷲ کی اطاعت پر ہے جب ﷲ مال دے تو ﷲ کا شکر کرے ،تنگی آئے
تو صبر کرے۔
١٧۔ ٢نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا فرمان ہے وه گھر سب سے بہتر ہے جس ميں يتيم کے ساتھ
اچھا برتاؤ کيا جائے اور وه گھر بدترين ہے جس ميں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی
انگلی کے ساتھ اشاره کر کے فرمايا ،ميں اور يتيم کی کفالت کرنے واال جنت ميں اس طرح ساتھ
ساتھ ہوں گے جيسے يہ دو انگلياں ساتھ ملی ہوئی ہيں )ابو داؤد(
َو َﻻ َ ٰﲢۗـﻀُّ ْﻮ َن ﻋَ ٰﲇ َﻃ َﻌﺎ ِم اﻟْ ِﻤ ْﺴ ِﻜ ْ ِﲔ ۙ 18

اور مسکينوں کو کھالنے کی ايک دوسرے کو ترغيب نہيں ديتے۔
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اﻟﱰ َاث اَ ْ ًالك ﻟ َّ ًّﻤﺎ ۙ 19

َواتَ ْ ُ ُﳇ ْﻮ َن ُّ َ
اور )مردوں کی( ميراث سميٹ سميٹ کر کھاتے ہو۔ )(١
١٩۔١يعنی جس طريقے سے بھی حاصل ہو ،حالل طريقے سے حرام طريقے سے۔

َّو ُ ِﲢ ُّﺒ ْﻮ َن اﻟْ َﻤﺎ َل ُﺣﺒًّﺎ َﲨًّﺎ ۭ 20
اور مال کو جی بھر کر عزيز رکھتے ہو۔
َ َّالكٓ ِا َذا ُدﻛَّ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض د ًَّﰷ د ًَّﰷ 21ۙ
يقينا ً جب زمين کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔
َّو َﺟﺎۗ َء َرﺑ ُّ َﻚ َواﻟْ َﻤ َ ُ

كل َﺻﻔًّﺎ َﺻﻔًّﺎ ۚ 22
اور تيرا رب )خود( آ جائے گا اور فرشتے صفيں باندھ کر )آ جائيں گے( )(١
٢٢۔ ١کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے ،قيامت والے دن آسمان سے نيچے اتريں گے تو ہر آسمان
کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اس طرح سات صفيں ہونگيں۔ جو زمين کو گھير ليں گی۔
َوﺟِ ْ ۗ

ﺎي َء ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ِ َﲜﻬَﲌَّ َ ڏ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ َﺘ َﺬﻛَّ ُﺮ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َو َا ٰ ّﱏ َ ُهل ِّاذل ْﻛ ٰﺮى ۭ 23
ِٕ
ِٕ
اور جس دن جہنم بھی الئی جائے گی ) (١اس دن انسان کو سمجھ آئے گی مگر آج اسکے
سمجھنے کا فائده کہاں )(٢
٢٣۔ ١ستر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم جکﮍی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار
فرشتے ہونگے جو اسے کھينچ رہے ہونگے )صحيح مسلم( اسے عرش کے بائيں جانب کھﮍا
کر ديا جائے گا پس اسے ديکھ کر تمام مقرب اور انبياء گھٹنوں کے بل گر پﮍيں گے اور يارب
نفسی نفسی پکاريں گے۔ )فتح القدير(
٢٣۔ ٢يعنی يہ ہولناک منظر ديکھ کر انسان کی آنکھيں کھليں گی اور اپنے کفر و معاصی پر
نادم ہوگا ،ليکن اس روز ندامت اور نصيحت کا کوئی فائده نہ ہوگا۔

ﺎﰐ ۚ 24
ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل ﻳٰﻠَ ْﻴﺘ َ ِ ْﲏ ﻗَﺪَّ ْﻣ ُﺖ ِﻟ َﺤ َﻴ ِ ْ
وه کہے گا کہ کاش ميں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ پيشگی سامان کيا ہوتا۔ )(١
٢٤۔١يہ افسوس اور حسرت کا اظہار ،اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائده مند نہيں ہوگی۔

ﻓَﻴَ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ َّﻻ ﻳُ َﻌ ِّﺬ ُب ﻋَ َﺬاﺑ َ ٗ ٓﻪ َا َﺣ ٌﺪ ۙ 25
ِٕ
پس آج ﷲ کے عذاب جيسا عذاب کسی نہ ہوگا۔

َّو َﻻ ﻳُ ْﻮ ِﺛ ُﻖ َو َاثﻗَ ٗ ٓﻪ َا َﺣ ٌﺪ ۭ 26
نہ اس کی قيد و بند جيسی کسی کی قيدو بند ہوگی۔ )(١
اس ليے کہ اس روز تمام اختيارات صرف ايک ﷲ کے پاس ہوں گے ،دوسرے کسی کو اس کے
سامنے رائے يادم زنی نہيں ہوگا حتی کہ اس کی اجازت کے بغير کوئی سفارش تک نہيں کر
سکے گا ايسے حاالت ميں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وه ﷲ کی قيد وبند ميں
جکﮍے ہوں گے ،اس کا يہاں تصور بھی نہيں کيا جا سکتا،چہ جائيکہ اس کا کچھ اندازه ممکن
ہو ،يہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا ليکن اہل ايمان وطاعت کا حال اس سے بلکل مختلف
ہوگا جيسا کہ اگلی آيات ميں ہے۔
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ٰ ٓ َايﻳَّﳤُ َﺎ اﻟﻨَّ ْﻔ ُﺲ اﻟْ ُﻤ ْﻄ َﻤﯩﻨَّ ُﺔ 27ڰ
ِٕ
اے اطمينان والی روح۔

ْارﺟِ ِﻌ ْ ٓﻲ ِا ٰﱃ َرﺑ ّ ِِﻚ َر ِاﺿ َﻴ ًﺔ َّﻣ ْﺮ ِﺿ َّﻴ ًﺔ ۚ 28
تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وه تجھ سے خوش۔ )(١
٢٨۔١يعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے ليے جنت
ميں تيار کی ہيں بعض کہتے ہيں قيامت والے دن کہا جائے گا بعض کہتے ہيں کہ موت کے وقت
بھی فرشتے خوشخبری ديتے ہيں اسی طرح قيامت والے دن بھی اسے يہ کہا جائے گا جو يہاں
مذکور ہے ،حافظ ابن کثير نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کيا ہے کہ نبی کريم نے ايک
آدمی کو يہ دعا پﮍھنے کا حکم ديا ،اللھم انی اسالک نفسا ،بک مطمئنہ ،تومن بلقائک ،وترضی
بقضائک ،وتقنع بعطائک۔

ﻓَﺎ ْدﺧ ِ ُْﲇ ِ ْﰲ ِﻋ ٰﺒ ِﺪ ْي ۙ 29
پس ميرے خاص بندوں ميں داخل ہوجا۔
َوا ْدﺧ ِ ُْﲇ َﺟﻨ َّ ِ ْﱵ ۧ 30

اور ميری جنت ميں چلی جا۔

سورة البلد
)سورة البلد ۔ سوره نمبر  ٩٠۔ تعداد آيات (٢٠
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َﻻ ٓ ُا ْﻗ ِﺴ ُﻢ ﲠِ ٰ َﺬا اﻟْ َﺒ َ ِدل ۙ Ǻ

ميں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں )(١
١۔ ١اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس ميں اس وقت ،جب سورت کا نزول ہوا ،نبی کريم
صلی ﷲ عليہ وسلم کا قيام تھا ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا جائے پيدائش بھی يہی شہر تھا۔ يعنی
ﷲ نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے مولد و مسکن کی قسم کھائی ،جس سے اس کی عظمت کی
مزيد وضاحت ہوتی ہے۔
َو َاﻧ َْﺖ ِﺣ ۢـ ٌّﻞ ﲠِ ٰ َﺬا اﻟْ َﺒ َ ِدل ۙ Ą

اور آپ اس شہر ميں مقيم ہيں )(١
٢۔ ١يہ اشاره ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا ،اس وقت ﷲ نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کے لئے اس شہر حرام ميں قتال کو حالل فرما ديا تھا جب کہ اس ميں لﮍائی کی اجازت نہيں ہے
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چنانچہ حديث ميں ہے ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا اس شہر کو ﷲ نے اس وقت سے
حرمت واال بنايا ہے ،جب سے اس نے آسمان و زمين پيدا کئے۔ پس يہ ﷲ کی ٹھہرائی ہوئی
حرمت سے قيامت تک حرام ہے ،نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھيﮍے جائيں،
ميرے لئے اسے صرف دن کی ايک ساعت کے لئے حالل کيا گيا تھا اور آج اس کی حرمت پھر
اسی طرح لوٹ آئی ہے جيسے کل تھی۔ اگر کوئی يہاں قتال کے لئے دليل ميری لﮍائی کو پيش
کرے تو اس سے کہو کہ ﷲ کے رسول کو تو اس کی اجازت ﷲ نے دی تھی جب کہ تمہيں يہ
اجازت اس نے نہيں دی )صحيح بخاری(
َو َو ِ ٍادل َّو َﻣﺎ َو َ َدل ۙ Ǽ

اور )قسم ہے( انسانی باپ اور اوالد کی )(١
٣۔ ١بعض نے اس سے مراد حضرت آدم عليہ السالم اور ان کی اوالد لی ہے اور بعض کے
نزديک يہ عام ہے ،ہر باپ اور اس کی اوالد اس ميں شامل ہے۔
ﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِ ْﰲ َﻛ َﺒ ٍﺪ ۭ Ć

يقينا ً ہم نے انسان کو )بﮍی( مشقت ميں پيدا کيا ہے )(١
٤۔ ١يعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے۔ امام طبری نے اس مفہوم کو
اختيار کيا ہے ،يہ جواب قسم ہے۔
َا َ ْﳛ َﺴ ُﺐ َا ْن ﻟ َّ ْﻦ ﻳ َّ ْﻘ ِﺪ َر ﻋَﻠَ ْﻴ ِﻪ َا َﺣ ٌﺪ ۘ Ĉ

کيا يہ گمان کرتا ہے کہ يہ کسی کے بس ميں نہيں )(١
٥۔ ١يعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہيں۔
ﻳ َ ُﻘ ْﻮ ُل َاﻫْﻠَ ْﻜ ُﺖ َﻣ ًﺎﻻ ﻟ ُّ َﺒﺪً ا ۭ Č

کہتا )پھرتا( ہے کہ ميں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈاال )(١
٦۔ ١يعنی دنيا کے معامالت اور فضوليات ميں خوب پيسہ اڑاتا ہے ،پھر فخر کے طور پر
لوگوں کے سامنے بيان کرتا ہے۔
َا َ ْﳛ َﺴ ُﺐ َا ْن ﻟ َّ ْﻢ ﻳَ َﺮ ٗﻩٓ َا َﺣ ٌﺪ ۭ Ċ

کيا )يوں( سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے ديکھا ہی نہيں۔ )(١
٧۔١۔ اس طرح ﷲ کی نافرمانی ميں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے ديکھنے
واال نہيں؟ حاالنکہ ﷲ سب کچھ ديکھ رہا ہے جس پر وه اسے جزا دے گا ،آگے ﷲ ٰ
تعالی اپنے
بعض انعامات کا تذکره فرما رہا ہے تاکہ ايسے لوگ عبرت پکﮍيں۔
َاﻟَ ْﻢ َ ْﳒ َﻌ ْﻞ َّ ٗهل َﻋ ْﻴﻨَ ْ ِﲔ ۙ Ď

کيا ہم نے اس کی دو آنکھيں نہيں بنائيں )(١
٨۔ ١جن سے ديکھتا ہے۔
َو ِﻟ َﺴﺎانً َّوﺷَ َﻔﺘَ ْ ِﲔ Ḍۙ
زبان اور ہونٹ )نہيں( بنائے۔ )(١
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٩۔١زبان سے وه بولتا ہے اور مافی الضمير کا اظہار کرتا ہے ہونٹوں سے وه بولنے اور کھانے
کے ليے مدد حاصل کرتا ہے عالوه ازيں وه اس کے چہرے اور منہ کے ليے خوب صورتی کا
بھی باعث ہيں۔

َوﻫَﺪَ ﻳْ ٰﻨ ُﻪ اﻟﻨَّ ْﺠﺪَ ْﻳ ِﻦ ۚ 10
ہم نے دکھا ديئے اس کو دونوں راستے )(١
١٠۔ ١يعنی خير کی بھی شر کی بھی اور ايمان کی بھی ،سعادت کی بھی اور بد بختی کی بھی،
جيسے فرمايا ،بعض نے يہ ترجمہ کيا ہے ،ہم نے انسان کی )ماں کے( دو پستانوں کی طرف
رہنمائی کر دی يعنی وه عالم شير خوارگی ميں ان سے خوراک حاصل کرے ليکن پہال مفہوم
زياده صحيح ہے۔
ﻓَ َﻼ ا ْﻗﺘَ َﺤ َﻢ اﻟْ َﻌ َﻘ َﺒ َﺔ 11ڮ
سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی ميں داخل ہوتا )(١
١١۔١عقبہ گھاٹی کو کہتے ہيں يعنی وه راستہ جو پہاڑ ميں ہو يہ عام طور پر نہايت دشوار گزار
ہوتا ہے۔ يہ جملہ يہاں استفہام بمعنی انکار کے مفہوم ميں ہے يعنی )فَ َال ا ْقتَ َح َم ْال َعقَبَةَ 11ڮ(
90۔البلد (11:کيا وه گھاٹی ميں داخل نہيں ہوا؟ مطلب ہے نہيں ہوا۔ يہ ايک مثال ہے اس محنت و
مشقت کی وضاحت کے لئے جو نيکی کے کاموں کے لئے ايک انسان کو شيطان کے وسوسوں
اور تقاضوں کے خالف کرنی پﮍتی ہے ،جيسے گھاٹی پر چﮍھنے کے لئے سخت جدو جہد کی
ضرورت ہوتی ہے )فتح القدير(

َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ اﻟْ َﻌ َﻘ َﺒ ُﺔ ۭ 12
اور کيا سمجھا کہ گھاٹی ہے کيا؟

ﻓَ ُّﻚ َرﻗَ َﺒ ٍﺔ ۙ 13
کسی گردن )غالم لونڈی( کو آزاد کرنا۔

َا ْو ِا ْﻃ ٰﻌ ٌﻢ ِ ْﰲ ﻳ َ ْﻮ ٍم ِذ ْي َﻣ ْﺴ َﻐ َﺒ ٍﺔ ۙ 14
يا بھوکے کو کھانا کھالنا۔
ﻳَّـ ِﺘ ْﻴ ًﻤـﺎ َذا َﻣ ْﻘ َﺮﺑ َ ٍﺔ ۙ 15

کسی رشتہ دار يتيم کو۔

َا ْو ِﻣ ْﺴ ِﻜ ْﻴﻨًﺎ َذا َﻣ ْ َﱰﺑ َ ٍﺔ ۭ 16
يا خاکسار مسکين کو۔ )(١
١٦۔١يعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی پر پﮍا ہو ،اس کا گھر بار بھی نہ ہو ،مطلب يہ ہے
کہ کسی گردن کو آزاد کرنا ،کسی بھوکے رشتے دار کو کھانا کھال دينا ،يہ دشوار گزار گھاٹی
ميں داخل ہونا ہے جس کے ذريعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت ميں جا پہنچے گا يتيم کی
کفالت ويسے ہی بﮍے اجر کا کام ہے ،ليکن اگر وه رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر
بھی دگنا ہے ايک صدقے کا ،دوسرا صلہ رحمی کا ،اسی طرح غالم آزاد کرنے کی بھی بﮍی
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فضيلت احاديث ميں آئی ہے ،آج کل اس کی ايک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ
سے نجات دال دينا ہو سکتی ہے ،يہ بھی ايک گونہ فک رقبہ ہے۔
ُ َّﰒ َﰷ َن ِﻣ َﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َوﺗ ََﻮ َاﺻ ْﻮا ِاب َّﻟﺼ ْ ِﱪ َوﺗ ََﻮ َاﺻ ْﻮا ِابﻟْ َﻤ ْﺮ َ َﲪ ِﺔ ۭ 17

پھر ان لوگوں ميں ہو جاتا ہے جو ايمان التے ) (١اور ايک دوسرے کو صبر کی اور رحم
کرنے کی وصيت کرتے ہيں )(٢
١٧۔ ١اس سے معلوم ہوا کہ مذکوره اعمال خير ،اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث
ہونگے جب ان کا کرنے واال صاحب ايمان ہوگا۔
١٧۔ ٢اہل ايمان کی صفت ہے کہ وه ايک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقين کرتے ہيں۔
ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ َا ْ ٰ

ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻤ ْﻴ َﻤﻨَ ِﺔ ۭ 18
ِٕ
يہی لوگ ہيں دائيں بازو والے )خوش بختی والے(۔
َو َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛ َﻔ ُﺮ ْوا ِ ٰابﻳٰ ِﺘﻨَﺎ ُ ْﱒ َا ْ ٰ

ﲱ ُﺐ اﻟْ َﻤ ْﺸـَٔ َﻤ ِﺔ ۭ 19
اور جن لوگوں نے ہماری آيتوں کے ساتھ کفر کيا يہ کم بختی والے ہيں۔

ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ انَ ٌر ُّﻣ ْﺆ َﺻﺪَ ٌة ۧ 20
انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھيری ہوئی ہوگی۔ )(١
٢٠۔١يعنی ان کو آگ ميں ڈال کر چاروں طرف بند کر ديا جائے گا تاکہ ايک تو آگ کی پوری
شدت وحرارت ان کو پہنچے ،دوسرے وه بھاگ کر کہيں نہ جا سکيں گے۔

سورة الشمس
)سورة الشمس ۔ سوره نمبر  ٩١۔ تعداد آيات (١٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َواﻟﺸَّ ْﻤ ِﺲ َو ُ ٰ
ﲵ َﺎ Ǻ۽
قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ )(١
ضحی سے دن ہے ،يعنی سورج کی اور دن کی۔
١۔١يا اس کی روشنی کی ،يا مطلب
ٰ
َواﻟْ َﻘ َﻤ ِﺮ ِا َذا ﺗَ ٰﻠ َﺎ Ą۽
قسم ہے چاند کی جب اس کے پيچھے آئے۔ )(١
٢۔١۔ يعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وه طلوع ہو ،جيسا کہ پہلے نصف مہينہ ميں ايسا
ہوتا ہے۔
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َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ِا َذا َﺟ ٰﻠ ّ َﺎ Ǽ۽
قسم ہے دن کی جب سورج کو نماياں کرے۔ )(١
٣۔١يا تاريکی کو دور کرے،ظلمت کا پہلے ذکر تو نہيں ہے ليکن سياق اس پر داللت کرتا ہے۔
)فتح القدير(
َواﻟﻠ َّ ْﻴﻞِ ِا َذا ﻳَﻐ ْٰﺸـ َﺎ Ć۽
قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ )(١
٤۔١۔ يعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھيرا چھا جائے۔
اﻟﺴ َﻤﺎۗ ِء َو َﻣﺎ ﺑَﻨٰﯩﻬَﺎ Ĉ۽
َو َّ
قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی۔ )(١
۵۔١يا اس ذات کی جسے اس نے بنايا۔
َو ْ َاﻻ ْر ِض َو َﻣﺎ َﻃ ٰﺤ َﺎ Č۽
قسم ہے زمين کی اور اسے ہموار کرنے کی۔ )(١
٦۔١يا جس نے اسے ہموار کيا۔
َوﻧ َ ْﻔ ٍﺲ َّو َﻣﺎ َﺳ ٰ ّﻮ َﺎ Ċ۽
قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی )(١
٧۔ ١يا جس نے اس درست کيا۔ درست کرنے کا مطلب اسے مناسب اال عضاء بنايا بےڈھنگا
نہيں بنايا۔
ﻓَ َﺎﻟْﻬَ َﻤﻬَﺎ ﻓُ ُﺠ ْﻮ َرﻫَﺎ َوﺗَ ْﻘ ٰﻮ َﺎ Ď۽
پھر سمجھ دی اسکو بدکاری سے اور بچ کر چلنے کی۔ )(١
٨۔١الہام کا مطلب يا تو يہ ہے کہ انہيں اچھی طرح سمجھايا اور انہيں انبياء اور آسمانی کتابوں
کے ذريعے سے خير وشر کی پہچان کروا دی ،يا مطلب يہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت ميں
خير اور شر ،نيکی اور بدکاری کا شور وديعت کر ديا ،تاکہ وه نيکی کو اپنائيں اور بدی سے
اجتناب کريں۔
ﻗَﺪْ َاﻓْﻠَ َﺢ َﻣ ْﻦ َز ٰ ّﻛ َﺎ Ḍ۽
جس نے اسے پاک کيا وه کامياب ہوا )(١۔
٩۔ ١شرک سے ،معصيت سے اور اخالقی آالئشوں سے پاک کيا ،وه اخروی فوز و فالح سے
ہمکنار ہوگا۔

َﺎب َﻣ ْﻦ د ٰ َّﺳـ َﺎ ۭ 10
َوﻗَﺪْ ﺧ َ
اور جس نے اسے خاک ميں مال ديا وه ناکام ہوگا )(١
١٠۔ ١يعنی جس نے اسے گمراه کر ليا وه خسارے ميں رہا جس کے معنی ہيں ايک چيز کو
دوسری چيز ميں چھپا دينا ،جس نے اپنے نفس کا چھپا ديا اور اسے بےکار چھوڑ ديا اسے ﷲ
کی اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہيں کيا۔
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َﻛ َّﺬﺑ َ ْﺖ ﺛَ ُﻤ ْﻮ ُد ﺑ َِﻄﻐ ْٰﻮ َﺎ ٓ 11۽
)قوم( ثمود نے اپنی سرکشی کی باعث جھٹاليا۔ )(١
١١۔١طغيان ،وه سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے اسی طغيان نے انہيں تکذيب پر آماده کيا۔
ِا ِذ اﻧْۢ َﺒ َﻌ َﺚ َا ْﺷ ٰﻘﯩﻬَﺎ 12۽
جب ان ميں ايک بد بخت کھﮍا ہوا )(١۔
١٢۔ ١جس کا نام مفسرين قدار بن سالف بتالتے ہيں سب سے بﮍا شقی اور بد بخت۔
ﻓَ َﻘﺎ َل ﻟَﻬ ُْﻢ َر ُﺳ ْﻮ ُل ٰ ّ ِ
اهلل انَ ﻗَ َﺔ ٰ ّ ِ
اهلل َو ُﺳ ْﻘﳱٰ َﺎ ۭ 13

اس کے پينے کی باری کی حفاظت کرو )(١
١٣۔ ١يعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے ،اسی طرح اس کے لئے پانی پينے کا جو دن
ہو ،اس ميں بھی گﮍ بﮍ نہ کی جائے ،اونٹنی اور قوم ثمود دونوں کے ليے پانی کا ايک دن مقرر
کر ديا گيا تھا اس کی حفاظت کی تاکيد کی گئی ليکن ان ظالموں نے اس کی پروا نہ کی۔
ﻓَ َﻜ َّﺬﺑُ ْﻮ ُﻩ ﻓَ َﻌ َﻘ ُﺮ ْوﻫَﺎ  ۱ﻓَﺪَ ْﻣﺪَ َم ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َرﲠُّ ُ ْﻢ ﺑ َِﺬ ْۢﻧﳢِ ِ ْﻢ ﻓَ َﺴ ٰ ّﻮ َﺎ 14۽
ان لوگوں نے اپنے پيغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچيں کاٹ ديں ) ،(١پس ان کے
رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہالکت ڈالی پھر ) (٢ہالکت کو عام کر ديا اور اس بستی
کو برابر کر ديا۔ )(٣
١٤۔١يہ کام ايک شخص قدار نے کيا تھا ليکن چوں کہ اس شرارت ميں قوم بھی اس کے ساتھ
تھی اس ليے اس ميں سب کو برابر کا مجرم قرار ديا گيا ،اور تکذيب اور اونٹنی کی کوچيں
کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی ،جس سے يہ اصول معلوم ہوا کہ ايک برائی پر
نکير کرنے کے بجائے اسے پسند کرتی ہو تو ﷲ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار
پائے گی اور اس جرم يا برائی ميں برابر کی شريک سمجھی جائے گی۔
١٤۔٢ان کو ہالک کر ديا اور ان پر سخت عذاب نازل کيا۔
١٤۔٣۔ يعنی اس عذاب ميں سب کو برابر کر ديا ،کسی کو نہيں چھوڑا،چھوٹا بﮍا ،سب کو نيست
ونابود کر ديا گيا يا زمين کو ان پر برابر کر ديا يعنی سب کو تہ خاک کر ديا۔
َو َﻻ َﳜ َُﺎف ُﻋ ْﻘﳢٰ َﺎ ۧ 15

وه نہيں ڈرتا اس کے تباه کن انجام سے۔

سورة الليل
)سورة الليل ۔ سوره نمبر  ٩٢۔ تعداد آيات (٢١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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َواﻟ َّ ْﻴﻞِ ِا َذا ﻳَﻐ ْٰﴙ Ǻۙ
قسم ہے رات کی جب چھا جائے(١) ،
١۔١يعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھيرا ہو جائے۔
َواﻟﳯَّ َ ِﺎر ِا َذا َﲡ ٰ َّﲆ ۙ Ą

اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔
٢۔١۔ يعنی رات کا اندھيرا ختم ہو جائے اور دن کو اجاال پھيل جائے۔
َو َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ َّاذل َﻛ َﺮ َو ْ ُاﻻﻧ ٰ ْٓﱺ ۙ Ǽ

اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر ماده کو پيدا کيا )(١
٣۔ ١يہ ﷲ نے اپنی قسم کھائی ہے ،کيونکہ مرد و عورت دونوں کا خالق ﷲ ہی ہے
ِا َّن َﺳ ْﻌ َﻴ ُ ْﲂ ﻟ َ َﺸـ ٰ ّﱴ ۭ Ć

يقينا ً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے )(١
٤۔ ١يعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے ،جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس
کا بدلہ جہنم ہے۔ يہ جواب قسم ہے۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ َاﻋ ْٰﻄﻰ َواﺗ َّ ٰﻘﻰ Ĉۙ
جس نے ديا )ﷲ کی راه ميں( اور ڈرا )اپنے رب سے(۔ )(١
۵۔١يعنی خير کے کاموں ميں خرچ کرے گا اور محارم سے بچے گا۔

َو َﺻﺪَّ َق ِابﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۙ Č
اور نيک بات کی تصديق کرتا رہے گا۔ )(١
٦۔١يا اچھے صلے کی تصديق کرے گا ،يعنی اس بات پر يقين رکھے گا کہ انفاق اور تقوی ﷲ
کی طرف سے عمده صلہ ملے گا۔

ُﴪى ۭ Ċ
َﴪ ٗﻩ ِﻟﻠْﻴ ْ ٰ
ﻓَ َﺴـ ُﻨﻴ ِ ّ ُ
تو ہم بھی اسکو آسان راستے کی سہولت ديں گے۔
٧۔٢يعنی ہم بھی اس کو اس سے نيکی اور اطاعت کی توفيق ديتے اور ان کو اس کے ليے آسان
کر ديتے ہيں۔ مفسرين کہتے ہيں کہ يہ آيت حضرت ابو بکر کے بارے ميں نازل ہوئی ہے
جنہوں نے چھ غالم آزاد کيے ،جنہيں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذيت ديتے
تھے۔ )فتح القدير(

َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْۢﻦ َ ِﲞ َﻞ َوا ْﺳـ َﺘﻐ ْٰﲎ ۙ Ď
ليکن جس نے بخيلی کی اور بےپرواہی برتی۔ )(١
٨۔١يعنی ﷲ کے راه ميں خرچ نہيں کرے گا اور ﷲ کے حکم سے بےپرواہی کرے گا۔
َو َﻛ َّﺬ َب ِابﻟْ ُﺤ ْﺴـ ٰﲎ ۙ Ḍ

اور نيک بات کو جھٹاليا۔ )(١
٩۔١يا آخرت کی جزاء وسزا اور حساب وکتاب کا انکار کرے گا۔
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ﴪى ۭ 10
َﴪ ٗﻩ ِﻟﻠْ ُﻌ ْ ٰ
ﻓَ َﺴـ ُﻨﻴ ِ ّ ُ
تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان ميسر کر ديں گے۔ )(١
١٠۔١تنگی سے مراد کفر ومعصيت اور طريق شر ہے ،يعنی ہم اس کے ليے نافرمانی کا راستہ
آسان کر ديں گے ،جس سے اس کے ليے خير وسعادت کے راستے مشکل ہو جائيں گے ،قرآن
مجيد ميں يہ مضمون کئی جگہ بيان کيا گيا ہے کہ جو خير و رشد کا راستہ اپناتا ہے اس کے
صلے ميں ﷲ اسے خير و توفيق سے نوازتا ہے اور جو شر و معصيت کو اختيار کرتا ہے ﷲ
اس کو اس کے حال پر چھوڑتا ہے يہ اس کی تقدير کے مطابق ہوتا ہے جو ﷲ نے اپنے علم
سے لکھ رکھی ہے۔ )ابن کثير(
َو َﻣﺎ ﻳُﻐ ِ ْْﲏ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻣ ُ ٗ ٓ

ﺎهل ِا َذا ﺗَ َﺮ ٰ ّدى ۭ 11
اس کا مال اسے )اوندھا( کرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا۔ )(١
١١۔١يعنی جب جہنم ميں گرے گا تو يہ مال جسے وه خرچ نہيں کرتا تھا ،کچھ کام نہ آئے گا۔
ِا َّن ﻋَﻠَ ْﻴﻨَﺎ ﻟَﻠْﻬُﺪٰ ى 12ڮ
بيشک راه دکھا دينا ہمارا ذمہ ہے۔ )(١
١٢۔١يعنی حالل اور حرام ،خير و شر ،ہدايت وضاللت کو واضح اور بيان کرنا ہمارے ذمے
ہے۔ )جو کہ ہم نے کر ديا(
َوا َِّن ﻟَﻨَﺎ ﻟ َ ْ ٰ
ـﻼ ِﺧ َﺮ َة َو ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ  13
اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنيا ہے )(١۔
١٣۔ ١يعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہيں ،ان ميں جس طرح چاہيں تصرف کريں اس لئے ان
دونوں کے يا ان ميں سے کسی ايک کے طالب ہم سے ہی مانگيں کيونکہ ہر طالب کو ہم اپنی
مشيت کے مطابق ديتے ہيں۔

ﻓَ َﺎﻧ َْﺬ ْرﺗُ ُ ْﲂ انَ ًرا ﺗَﻠَ ٰ ّﻈﻰ ۚ 14
ميں نے تو تمہيں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا ديا ہے۔

َﻻ ﻳ َ ْﺼ ٰﻠ َﺎ ٓ ِا َّﻻ ْ َاﻻ ْﺷ َﻘﻰ ۙ 15
جس ميں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا۔

َّ ِاذل ْي َﻛ َّﺬ َب َوﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ۭ 16
جس نے جھٹاليا اور )اس کی پيروی سے( منہ پھير ليا۔

َو َﺳـ ُﻴ َﺠﻨَّﳢُ َﺎ ْ َاﻻﺗْ َﻘﻰ ۙ 17
اور اس سے ايسا شخص دور رکھا جائے گا جو بﮍا پرہيزگار ہوگا۔ )(١
١٧۔١يعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت ميں داخل ہوگا۔

َّ ِاذل ْي ﻳُ ْﺆ ِ ْﰐ َﻣ َ ٗﺎهل ﻳ َ َ َﱱ ٰ ّﰽ ۚ 18
جو پاکی حاصل کرنے کے لئے اپنا مال ديتا ہے )(١
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١٨۔ ١يعنی جو اپنا مال ﷲ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا
مال بھی پاک ہو جائے۔
َو َﻣﺎ ِ َﻻ َﺣ ٍﺪ ِﻋ ْﻨﺪَ ٗﻩ ِﻣ ْﻦ ِﻧ ّ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ُ ْﲡ ٰ ٓﺰى ۙ 19

کسی کا اس پر کوئی احسان نہيں کہ جس کا بدلہ ديا جا رہا ہو۔
ِا َّﻻ اﺑْ ِﺘﻐَﺎۗ َء َو ْﺟ ِﻪ َرِﺑ ّ ِﻪ ْ َاﻻ ْﻋ ٰﲆ ۚ 20

بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے ليے۔
٢٠۔ ١بلکہ اخالص سے ﷲ کی رضا اور جنت ميں اس کے ديدار کے لئے خرچ کرتا ہے۔

َوﻟ َ َﺴ ْﻮ َف ﻳَ ْﺮ ٰﴇ ۧ 21
يقينا ً وه )ﷲ بھی( عنقريب رضامند ہو جائے گا )(١
٢١۔ ١يعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا ،ﷲ ٰ
تعالی اسے جنت کی نعمتيں اور عزت و
شرف عطا فرمائے گا۔ جس سے وه راضی ہو جائے گا ،اکثر مفسرين نے کہا ہے بلکہ بعض
نے اجماع تک نقل کيا ہے کہ يہ آيات حضرت ابو بکر کی شان ميں نازل ہوئی ہيں۔ تاہم معنی
ومفہوم کے اعتبار سے عام ہيں جو بھی ان صفات عاليہ سے متصف ہوگا ،وه بارگاه الہی ميں
ان کا مصداق قرار پائے گا۔

سورة الضحى
)سورة الضحى ۔ سوره نمبر  ٩٣۔ تعداد آيات (١١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

َواﻟﻀُّ ٰﺤﻰ ۙ Ǻ
قسم ہے چاشت کے وقت کی )(١
١۔ ١چاشت اس وقت کو کہتے ہيں ،جب سورج بلند ہوتا ہے۔ يہاں مراد پورا دن ہے۔
َواﻟ َّ ْﻴﻞِ ِا َذا َﺳ ٰـﺠﻰ ۙ Ą

اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ )(١
٢۔١جب ساکن ہو جائے ،يعنی جب اندھيرا مکمل چھا جائے ،کيونکہ اس وقت ہرچيز ساکن ہو
جاتی ہے۔

َﻣﺎ َو َّدﻋَ َﻚ َرﺑ ُّ َﻚ َو َﻣﺎ ﻗَ ٰﲆ ۭ Ǽ
نہ تو تيرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وه بيزار ہوگيا ہے۔ )(١
٣۔١جيسا کہ کافر سمجھ رہے ہيں۔
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َوﻟ َ ْ ٰﻼ ِﺧ َﺮ ُة ﺧ ْ ٌَﲑ َّ َكل ِﻣ َﻦ ْ ُاﻻ ْو ٰﱃ ۭ Ć

يقينا ً تيرے لئے انجام آغاز سے بہتر ہوگا )(١
٤۔ ١يا آخرت دنيا سے بہتر ہے ،دونوں مفہوم معانی کے اعتبار سے صحيح ہيں۔
َوﻟ َ َﺴ ْﻮ َف ﻳُ ْﻌ ِﻄ ْﻴ َﻚ َرﺑ ُّ َﻚ ﻓَ َ ْﱰ ٰﴇ ۭ Ĉ

تجھے تيرا رب بہت جلد )انعام( دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا )(١
٥۔ ١اس سے دنيا کی فتوحات اور آخرت کا اجر و ثواب مراد ہے ،اس ميں وه حق شفاعت بھی
داخل ہے جو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو اپنی امت کے گناه گاروں کے لئے ملے گا۔
َاﻟَ ْﻢ َﳚِﺪْ كَ ﻳ َ ِﺘ ْﻴ ًﻤـﺎ ﻓَ ٰﺎ ٰوى ۠ Č

کيا اس نے يتيم پا کر جگہ نہيں دی )(١
٦۔ ١يعنی باپ کے سہارے سے بھی محروم تھا ،ہم نے تيری دست گيری اور چاره سازی کی۔
َو َو َﺟﺪَ كَ ﺿَ ﺎۗ ًّﻻ ﻓَﻬَﺪٰ ى ۠ Ċ

اور تجھے راه بھوال پا کر ہدايت نہيں دی )(١
٧۔ ١يعنی تجھے دين شريعت اور ايمان کا پتہ نہيں تھا ،ہم نے تجھے راه ياب کيا ،نبوت سے
نوازا اور کتاب نازل کی ،ورنہ اس سے قبل تو ہدايت کے لئے سرگرداں تھا۔
َو َو َﺟﺪَ كَ ﻋَﺎۗﯨ ًﻼ ﻓَ َﺎ ْﻏ ٰﲎ ۭ Ď

ِٕ
اور تجھے نادار پا کر تونگر نہيں بنا ديا۔ )(١
٨۔١تونگر کا مطلب ہے کہ اپنے سوا تجھ کو ہر ايک سے بےنياز کر ديا ،پس تو فقر ميں صابر
اور غنا ميں شاکر رہا ہے۔ جيسے خود نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ تونگری کثرت ساز
و سامان کا نام نہيں اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے۔ )صحيح مسلم(
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ اﻟْ َﻴ ِﺘ ْ َﲓ ﻓَ َﻼ ﺗَ ْﻘﻬ َْﺮ Ḍۭ
پس يتيم پر تو بھی سختی نہ کيا کر۔ )(١
٩۔١بلکہ اس کے ساتھ نرمی واحسان کا معاملہ کر۔
اﻟﺴﺎۗﯨ َﻞ ﻓَ َﻼ ﺗَﳯْ َ ْﺮ ۭ 10

و َا َّﻣﺎ
َ َّ ِٕ
اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ )(١
١٠۔١يعنی اس سے سختی اور تکبر نہ کر ،نہ درشت اور تلخ لہجہ اختيار کر ،بلکہ جواب بھی
دينا ہو تو پيار اور محبت سے دو۔
َو َا َّﻣﺎ ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ َﺤ ِّﺪ ْث ۧ 11

اور اپنے رب کی نعمتوں کو بيان کرتا ره۔ )(١
١١۔١يعنی ﷲ نے تجھ پر جو احسانات کيے ہيں ،مثال ہدايت اور رسالت و نبوت سے نوازا،
يتيمی کے باوجود تيری کفالت و سرپرستی کا انتظام کيا ،تجھے قناعت وتونگری عطا کی
وغيره۔
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سورة الشرح
)سورة الشرح ۔ سوره نمبر  ٩٤۔ تعداد آيات (٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﴩ ْح َ َكل َﺻﺪْ َركَ ۙ Ǻ

َاﻟ َ ْﻢ ﻧ َ ْ َ
کيا ہم نے تيرا سينہ نہيں کھول ديا )(١
١۔ ١گزشتہ سورت ميں تين انعامات کا ذکر تھا ،اس سورت ميں مزيد تين احسانات جتالئے جا
رہے ہيں ،سينہ کھول دينا ان ميں پہال ہے۔ اس کا مطلب ہے سينے کا منور اور فراخ ہو جانا،
تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل ميں بھی سما جائے اسی مفہوم ميں قرآن کی يہ آيت ہے )فَ َم ْن
ي ِﱡر ِد ٰ ّ
الس َْال ِم( 6۔االنعام (125:جس کو ﷲ ہدايت سے نوازنے کا اراده
ﷲُ اَ ْن يﱠھ ِديَهٗ يَ ْش َرحْ َ
ص ْد َر ٗه لِ ْ ِ
کرے ،اس کا سينہ اسالم کے لئے کھول ديتا ہے ،يعنی وه اسالم کو دين حق کے طور پر پہچان
بھی ليتا ہے اور اسے قبول بھی کر ليتا ہے اس شرح صدر ميں وه شق صدر بھی آتا ہے جو
معتبر روايات کی رو سے دو مرتبہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کا ہوا
َو َوﺿَ ْﻌﻨَﺎ َﻋ ْﻨ َﻚ وِزْ َركَ ۙ Ą

اور تجھ پر سے تيرا بوجھ ہم نے اتار ديا )(١
٢۔ ١يہ بوجھ نبوت سے قبل چاليس سالہ دور زندگی سے متعلق ہے۔ اس دور ميں اگرچہ ﷲ نے
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا ،کسی بت کے سامنے آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم سجده ريز نہيں ہوئے ،کبھی شراب نوشی نہيں کی اور بھی ديگر برائيوں سے دامن کش
رہے ،تاہم معروف معنوں ميں ﷲ کی عبادت و اطاعت کا نہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو علم تھا
نہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے کی ،ليکن آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے احساس و شعور نے اسے
بوجھ بنا رکھا تھا ﷲ نے اسے اتار دينے کا اعالن فرما کر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم پر احسان
فرمايا۔
َّ ِاذل ْ ٓي َاﻧْﻘَ َﺾ َﻇﻬ َْﺮكَ Ǽۙ
جس نے تيری پيٹھ توڑ دی تھی۔

َو َرﻓَ ْﻌﻨَﺎ َ َكل ِذ ْﻛ َﺮكَ Ćۭ
ہم نے تيرا ذکر بلند کر ديا۔ )(١
٤۔١يعنی جہاں ﷲ کا نام آتا ہے وہيں آپ کا نام بھی آتا ہے ،مثال اذان ،نماز ،ديگر بہت سے
مقامات پر ،گزشتہ کتابوں ميں آپ کا تذکره اور صفات کی تفصيل ہے۔ فرشتوں ميں آپ کا ذکر
خير ہے آپ کی اطاعت کو ﷲ نے اپنی اطاعت قرار ديا اور اپنی اطاعت کے ساتھ آپ کی
اطاعت کا بھی حکم ديا۔
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ُﴪا ۙ Ĉ

ﻓَ ِﺎ َّن َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻌ ْ ِ
ﴪﻳ ْ ً
پس يقينا ً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔

ُﴪا ۭ Č
ِا َّن َﻣ َﻊ اﻟْ ُﻌ ْ ِ
ﴪﻳ ْ ً
بيشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ )(١
٦۔١يہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ليے اور صحابہ کرام کے ليے خوشخبری ہے کہ تم اسالم کی
راه ميں جو تکليفيں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہيں اس کے بعد ہی ﷲ تمہيں
فراغت وآسانی سے نوازے گا چنانچہ ايسا ہی ہوا جيسے ساری دنيا جانتی ہے۔
ﻓَ ِﺎ َذا ﻓَ َﺮ ْﻏ َﺖ ﻓَﺎﻧ َْﺼ ْﺐ ۙ Ċ

پس جب تو فارغ ہو تو عبادت ميں محنت کر )(١
٧۔ ١يعنی نماز سے ،يا تبليغ سے يا جہاد سے ،تو دعا ميں محنت کر ،يا اتنی عبادت کر کہ تو
تھک جائے۔
َوا ِٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ﻓَ ْﺎرﻏَ ْﺐ ۧ Ď

اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا )(١
٨۔ ١يعنی اسی سے جنت کی اميد رکھ ،اسی سے اپنی حاجتيں طلب کر اور تمام معامالت ميں
اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔

سورة التين
)سورة التين ۔ سوره نمبر  ٩٥۔ تعداد آيات (٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َواﻟ ِﺘّ ْ ِﲔ َو َّاﻟﺰﻳْ ُﺘ ْﻮ ِن ۙ Ǻ

قسم ہے انجير کی اور زيتون کی۔
َو ُﻃ ْﻮ ِر ِﺳـ ْﻴ ِﻨ ْ َﲔ ۙ Ą

اور طور سينين کی )(١
ٰ
موسی عليہ السالم سے ہم کالم ہوا تھا
٢۔ ١يہ وہی کوه طور ہے جہاں ﷲ تعالی حضرت
ٰ
َوﻫ َٰﺬا اﻟْ َﺒ َ ِدل ْ َاﻻ ِﻣ ْ ِﲔ Ǽۙ
اور اس امن والے شہر کی )(١
٣۔ ١اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے ،جس ميں قتال کی اجازت نہيں ہے۔ عالوه ازيں جو اس ميں
داخل ہو جائے ،اسے بھی امن حاصل ہوتا ہے۔ بعض مفسرين کہتے ہيں کہ يہ دراصل تين
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مقامات کی قسم ہے جن ميں سے ہر ايک جگہ ميں جليل القدر پيغمبر مبعوث ہوئے ،انجير اور
زيتون سے مراد وه عالقہ ہے جہاں پر اس کی پيداوار ہوئی اور وه ہے بيت المقدس ،جہاں
موسی کو نبوت ملی ،اور شہر مکہ ميں
عيسی پيغمبر بن کر آئے ،سنين پر حضرت
حضرت
ٰ
ٰ
سيدالرسل حضرت محمد کی بعثت ہوئی۔
ﻟَﻘَﺪْ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِ ْ ٓﰲ َا ْﺣ َﺴ ِﻦ ﺗَ ْﻘ ِﻮ ْ ٍﱘ ۡ Ć

يقينا ً ہم نے انسان کو بہترين صورت ميں پيدا کيا )(١
٤۔ ١يہ جواب قسم ہے ،ﷲ ٰ
تعالی نے ہر مخلوق کو اس طرح پيدا کيا کہ اس کا منہ نيچے کو
جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قد ،سيدھا بنايا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پيتا ہے ،پھر
اس کے اعضا کو نہايت تناسب کے ساتھ بنايا ،ان ميں جانوروں کی طرح بےڈھنگا پن نہيں ہے۔
ُ َّﰒ َر َد ْدﻧٰ ُﻪ َا ْﺳ َﻔ َﻞ ٰﺳ ِﻔ ِﻠ ْ َﲔ ۙ Ĉ

پھر اسے نيچوں سے نيچا کر ديا۔ )(١
۵۔١يہ اشاره ہے انسان کی ارذل العمر کی طرف جس ميں جوانی اور قوت کے بعد بﮍھاپا اور
ضعف آ جاتا ہے اور انسان کی عقل اور ذہن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بعض نے اس سے
کردار کا وه سفلہ پن ليا ہے جس ميں مبتال ہو کر انسان انتہائی پست اور سانپ بچھو سے بھی
گيا گزرا ہو جاتا ہے بعض نے اس سے ذلت ورسوائی کا وه عذاب مراد ليا ہے جو جہنم ميں
کافروں کے ليے ہے ،گويا انسان ﷲ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے احسن
تقويم کے بلند رتبہ واعزاز سے گرا کر جہنم کے اسفل السافلين ميں ڈال ليتا ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ﻓَﻠَﻬ ُْﻢ َا ْﺟ ٌﺮ ﻏَ ْ ُﲑ َﻣ ْﻤ ُﻨ ْﻮ ٍن ۭ Č

ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ليکن جو لوگ ايمان الئے اور )پھر( نيک عمل کئے تو ان کے لئے ايسا اجر ہے جو کبھی ختم
نہ ہوگا۔
ﻓَ َﻤﺎ ﻳُ َﻜ ِّﺬﺑُ َﻚ ﺑ َ ْﻌﺪُ ِاب ّ ِدل ْﻳ ِﻦ ۭ Ċ

پس تجھے اب روز جزا کے جھٹالنے پر کون سی چيز آماده کرتی ہے )(١
٧۔ ١يہ انسان سے خطاب ہے کہ ﷲ نے تجھے بہترين صورت ميں پيدا کيا اور وه تجھے اور
اس کے برعکس ذلت ميں گرانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے دوباره
پيدا کرنا کوئی مشکل نہيں۔ اس کے بعد بھی تو قيامت اور جزا کا انکار کرتا ہے۔
اهلل ِ َاب ْﺣ َ ِﲂ اﻟْ ٰﺤ ِ ِﳬ ْ َﲔ ۧ Ď

َاﻟَﻴ َْﺲ ٰ ّ ُ
کيا ﷲ ٰ
تعالی سب حاکموں کا حاکم نہيں ہے۔ )(١
٨۔١جو کسی پر ظلم نہيں کرتا اور اس کے عدل ہی کا يہ تقاضا ہے کہ وه قيامت برپا کرے اور
ان کی داد رسی کرے جن پر دنيا ميں ظلم ہوا۔
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سورة العلق
)سورة العلق ۔ سوره نمبر  ٩٦۔ تعداد آيات (١٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے

ﰟ َرﺑ ّ َِﻚ َّ ِاذل ْي َﺧﻠَ َﻖ ۚ Ǻ
ِا ْﻗ َﺮْا ِاب ْ ِ
پﮍھ اپنے رب کے نام سے جس نے پيدا کيا )(١
١۔ ١يہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا
ميں مصروف عبادت تھے ،فرشتے نے آ کر کہا ،پﮍھ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،ميں تو
پﮍھا ہوا نہيں ہوں ،فرشتے نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو پکﮍ کر زور سے بھينچا اور کہا پﮍھ،
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے پھر وہی جواب ديا۔ اس طرح تين مرتبہ اس نے آپ صلی ﷲ عليہ
بخاری بدء الوحی ،مسلم ،باب بدء الوحی ،اقرا(
وسلم کو بھينچا )تفصيل کے لئے ديکھئے صحيح
ِ
جو تيری طرف وحی کی جاتی ہے وه پﮍھ ،جس نے تمام مخلوق کو پيدا کيا۔

َﺧﻠَ َﻖ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻣ ْﻦ ﻋَﻠَ ٍﻖ ۚ Ą
جس نے انسان کو خون کے لوتھﮍے سے پيدا کيا۔ )(١
٢۔١مخلوقات ميں سے بطور خاص انسان کی پيدائش کا ذکر فرمايا جس سے اس کا شرف واضح
ہے۔
ِا ْﻗ َﺮْا َو َرﺑ ُّ َﻚ ْ َاﻻ ْﻛ َﺮ ُم ۙ Ǽ

تو پﮍھتا ره تيرا رب بﮍے کرم واال ہے )(١
٣۔ ١آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ميں تو قاری ہی نہيں ﷲ نے فرمايا ،ﷲ بہت کرم واال ہے
پﮍھ ،يعنی انسانوں کی کوتاہيوں سے درگزر کرنا اس کا وصف خاص ہے۔
َّ ِاذل ْي ﻋَ َّ َﲅ ِابﻟْ َﻘ َ ِﲅ ۙ Ć

جس نے قلم کے ذريعے )علم( سکھايا۔ )(١
٤۔١قلم کا معنی ہے قطع کرنا ،تراشنا ،قلم بھی پہلے زمانے ميں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے۔
اس ليے آلہ کتابت کو قلم سے تعبير کيا۔

ﻋَ َّ َﲅ ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن َﻣﺎ ﻟ َ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َ ْﲅ ۭ Ĉ
جس نے انسان کو وه سکھايا جسے وه نہيں جانتا تھا۔
َ َّالكٓ ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﻟَ َﻴ ْﻄ ٰﻐٓﻰ Čۙ
سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
َا ْن َّرٰا ُﻩ ا ْﺳـ َﺘﻐ ْٰﲎ ۭ Ċ

اس لئے کہ وه اپنے آپ کو بےپرواه )يا تونگر( سمجھتا ہے۔
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ِا َّن ِا ٰﱃ َرﺑ ّ َِﻚ ُّاﻟﺮ ْﺟ ٰﻌﻰ ۭ Ď

يقينا ً لوٹنا تيرے رب کی طرف ہے۔
َا َر َءﻳْ َﺖ َّ ِاذل ْي ﻳَﳯْ ٰـﻰ ۙ Ḍ

)بھال( اسے بھی تو نے ديکھا جو بندے کو روکتا ہے۔
َﻋ ْﺒﺪً ا ِا َذا َﺻ ٰ ّﲆ ۭ 10

جبکہ وه بنده نماز ادا کرتا ہے )(١۔
١٠۔ ١مفسرين کہتے ہيں کہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسالم کا شديد دشمن تھا۔

َا َر َءﻳْ َﺖ ِا ْن َﰷ َن ﻋَ َﲇ اﻟْﻬُﺪٰ ٓ ى ۙ 11
بھال بتال تو اگر وه ہدايت پر ہو )(١
١١۔ ١يعنی جس کو يہ نماز پﮍھنے سے روک رہا ہے ،وه ہدايت پر ہو۔
َا ْو َا َﻣ َﺮ ِابﻟﺘَّ ْﻘ ٰﻮى ۭ 12

يا پرہيزگاری کا حکم ديتا ہو۔ )(١
١٢۔١يعنی اخالص ،توحيد ،اور عمل صالح کی تعليم ،جس سے جہنم کی آگ سے انسان بچ سکتا
ہے تو کيا يہ چيزيں )نماز ،روزه وغيره( ايسی ہيں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس
کو دھمکياں دی جائيں۔

َا َر َءﻳْ َﺖ ِا ْن َﻛ َّﺬ َب َوﺗ ََﻮ ٰ ّﱃ ۭ 13
بھال ديکھو تو اگر يہ جھٹالتا ہو اور منہ پھيرتا ہو تو )(١
١٣۔ ١يعنی يہ ابو جہل ﷲ کے پيغمبر کو جھٹالتا ہو اور ايمان منہ سے پھيرتا ہو )مجھے بتالؤ(

اهلل ﻳَ ٰﺮى ۭ 14
َاﻟَ ْﻢ ﻳ َ ْﻌ َ ْﲅ ِ َاب َّن ٰ ّ َ
کيا اس نے نہيں جانا کہ ﷲ ٰ
تعالی اسے خوب ديکھ رہا ہے۔ )(١
٣۔١مطلب يہ ہے کہ يہ شخص جو مذکوره حرکتيں کر رہا ہے کيا نہيں جانتا کہ ﷲ سب کچھ
ديکھ رہا ہے وه اس کو اسکی سزا دے گا۔

َ َّالك ﻟ َ ِﯩ ْﻦ ﻟ َّ ْﻢ ﻳَﻨْﺘَ ِﻪ ڏ ﻟَﻨ َ ْﺴ َﻔ ًﻌﺎ ِابﻟﻨَّ ِﺎﺻ َﻴ ِﺔ ۙ 15
يقينا ً اگر يہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پيشانی کے بال پکﮍ کر گھسيٹيں گے )(١
١٥۔ ١يعنی نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی سے اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو
نماز پﮍھنے سے روکتا ہے ،اس سے باز نہ آيا تو ميں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دونگا۔ )يعنی
اسے روندوں گا اور يوں ذليل کرونگا( نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو يہ بات پہنچی تو آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم نے فرمايا۔ اگر وه ايسا کرتا تو فرشتے اسے پکﮍ ليتے )صحيح بخاری(

انَ ِﺻ َﻴ ٍﺔ َﰷ ِذﺑ َ ٍﺔ ﺧَﺎ ِﻃﺌَ ٍﺔ ۭ 16
ايسی پيشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔
) (۵پيشانی کی يہ صفات بطور مجاز ہيں ،جھوٹی ہے اپنی بات ميں ،خطاکار ہے اپنے فعل ميں۔
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) (۵پيشانی کی يہ صفات بطور مجاز ہيں ،جھوٹی ہے اپنی بات ميں ،خطاکار ہے اپنے فعل ميں۔
يہ اپنی مجلس والوں کو بال لے۔

َﺳـﻨَﺪْ ُع َّاﻟﺰ َاب ِﻧ َﻴ َﺔ ۙ 18
ہم بھی )دوزخ کے( پيادوں کو بال ليں گے۔
) (٦حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پﮍھ رہے تھے۔ ابو
جہل گزرا تو کہ اے محمد!)صلی ﷲ عليہ وسلم ( ميں نے تجھے نماز پﮍھنے سے منع نہيں کيا
تھا؟ اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے سخت دھمکی آميز باتيں کيں ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
کﮍا جواب ديا تو کہنے لگا اے محمد! )صلی ﷲ عليہ وسلم ( تو مجھے کس چيز سے ڈراتا ہے؟
ﷲ کی قسم ،اس وادی ميں سب سے زياده ميرے حمايتی اور مجسل والے ہيں ،جس پر يہ آيت
نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی ﷲ عنھما فرماتے ہيں ،اگر وه اپنے حمايتيوں کو بالتا تو
اسی وقت مالئکہ عذاب اسے پکﮍ ليتے۔ )ترمذی ،تفسير سوره اقرأ مسند أحمد  ١/٣٢٩وتفسير
ابن جرير( اور صحيح مسلم کے الفاظ ہيں کہ اس نے آگے بﮍھ کر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی
گردن پر پير رکھنے کا راده کيا کہ ايک دم الٹے پاؤں پيچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ
کرنے لگا ،اس سے کہا گيا ،کيا بات ہے؟ اس نے کہا کہ "ميرے اور محمد )صلی ﷲ عليہ صلم
( کے درميان آگ کی خندق ،ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہيں"رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا ،اگر يہ ميرے قريب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ليتے )کتاب صفۃ القيامۃ،
ليطغی ( الزبانيۃ  ،داروغے اور پوليس۔ يعنی طاقتو لشکر ،جس کا کوئی مقابلہ
باب ان األنسان
ٰ
نہيں کر سکتا۔
َ َّالك ۭ َﻻ ﺗ ُِﻄ ْﻌ ُﻪ َو ْاﲭُﺪْ َوا ْﻗ َ ِﱰ ْب 19ڙ}اﻟﺴﺠﺪە{
خبردار! اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجده کر اور قريب ہو جا۔

سورة القدر
)سورة القدر ۔ سوره نمبر  ٩٧۔ تعداد آيات (٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ تع ٰالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے ميں اختالف ہے۔ اس کی وجہ تسميہ ميں بھی اختالف
ہے۔ قدر کے معنی قدور منزلت بھی ہيں  ،اس ليے اسے شب قدر کہتے ہيں ،اس کے معنی
اندازه اور فيصلہ کرنا بھی ہيں ،اس ميں سال بھر کے ليے فيصلے کيے جاتے ہيں ،اسی ليے
اسے ليلۃ الحکم بھی کہتے ہيں ،اس کے معنی تنگی کے بھی ہيں۔ اس رات اتنی کثرت سے
زمين پر فرشتے اترتے ہيں کہ زمين تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر يعنی تنگی کی رات ،يا اس ليے
يہ نام رکھا گيا کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے ،ﷲ کے ہاں اس کی بﮍی قدر ہے اور اس
پر بﮍا ثواب ہے۔ اس کی تعيين ميں بھی شديد اختالف ہے۔)فتح القدير( تاہم احاديث و آثار سے
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واضح ہے کہ يہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں ميں سے کوئی ايک رات ہوتی ہے۔
اس کو مبہم رکھنے ميں يہی حکمت ہے کہ لوگ پانچوں ہی طاق راتوں ميں اس کی فضيلت
حاصل کرنے کے شوق ميں ،ﷲ کی خوب عبادت کريں۔
ِاانَّ ٓ َاﻧْ َﺰﻟْ ٰﻨ ُﻪ ِ ْﰲ ﻟ َ ْﻴ َ ِةل اﻟْﻘَﺪْ ِر Ǻښ
يقينا ً ہم نے اس شب قدر ميں نازل فرمايا )(١
١۔ ١يعنی اتار نے کا آغاز کيا ،يا لوح محفوظ سے بيت العزت ميں ،جو آسمان دنيا پر ہے ،ايک
ہی مرتبہ اتار ديا ،اور وہاں سے حسب واقعہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر اترتا رہا تاآنکہ  ٢٣سال
ضانَ
ميں پورا ہو گيا۔ اور ليلۃ القدر رمضان ميں ہی ہوتی ہے ،جيسا کہ قرآن کی آيت ) َش ْھ ُر َر َم َ
الﱠ ِذ ْٓ
ي اُ ْن ِز َل فِ ْي ِه ْالقُرْ ٰا ُن( 2۔البقرة (185:سے واضح ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ﻟ َ ْﻴ َ ُةل اﻟْﻘَﺪْ ِر ۭ Ą

تو کيا سمجھا کہ شب قدر کيا ہے؟ )(١
٢۔ ١اس استفہام سے اس رات کی عظمت و اہميت واضح ہے ،گويا کہ مخلوق اس کی تہ تک
پوری طرح نہيں پہنچ سکتی ،يہ صرف ايک ﷲ ہی ہے جو اس کو جانتا ہے۔
ﻟَ ْﻴ َ ُةل اﻟْﻘَﺪْ ِر ڏ ﺧ ْ ٌَﲑ ِ ّﻣ ْﻦ َاﻟْ ِﻒ ﺷَ ﻬْ ٍﺮ Ǽڼ
شب قدر ايک ہزار مہينوں سے بہتر ہے۔ )(١
٣۔١يعنی اس ايک رات کی عبادت ہزار مہينوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہينے ٨٣
سال چار مہينے بنتے ہيں يہ امت محمديہ پر ﷲ کا کتنا احسان عظيم ہے کہ مختصر عمر ميں
زياده ثواب حاصل کرنے کے ليے کيسی سہولت عطا فرما دی۔
ﺗ َ ََّﲋ ُل اﻟْ َﻤ ٰﻠۗﯩ َﻜ ُﺔ َو ُّاﻟﺮ ْو ُح ِﻓﳱْ َﺎ ِ ِاب ْذ ِن َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ ۚ ِﻣ ْﻦ ُ ِ ّ
ﰻ َا ْﻣ ٍﺮ Ćڒ
ِٕ
اس ميں )ہر کام( کے سر انجام دينے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح )جبرائيل
عليہ السالم( اترتے ہيں۔ )(١
٤۔١روح سے مراد حضرت جبرائيل ہيں يعنی فرشتے حضرت جبرائيل سميت ،اس رات ميں
زمين پر اترتے ہيں ان کاموں کو سر انجام دينے کے ليے جن کا فيصلہ اس سال ميں ﷲ فرماتا
ہے۔
ڕﱔ َﺣ ٰ ّﱴ َﻣ ْﻄﻠَﻊ ِ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ Ĉۧ
َﺳ ٰ ٌﲅ ِ َ
يہ رات سالمتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے )(١
٥۔ ١يعنی اس ميں شر نہيں۔ يا اس معنی ميں سالمتی والی ہے کہ مومن اس رات کو شيطان کے
شر سے محفوظ رہتے ہيں يا فرشتے اہل ايمان کو سالم عرض کرتے ہيں ،يا فرشتے ہی آپس
ميں ايک دوسرے کو سالم کرتے ہيں۔ شب قدر کے لئے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے بطور
ٰ
ک َعفُو تُ ِحبﱡ ال َع ْف َو فَاعْفُ ۔
خاص يہ دعا بتالئی ہے ،اللّھُ ﱠم اِنﱠ َ
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سورة البينة
)سورة البينة ۔ سوره نمبر  ٩٨۔ تعداد آيات (٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس کا دوسرا نام سوره لم يکن بھی ہے۔ حديث ميں ہے ،نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے حضرت
ابی بن کعب رضی ﷲ عنہ سے فرمايا ،الہ نے مجھے حکم ديا ہے کہ ميں سوره )لَ ْم يَ ُك ِن الﱠ ِذ ْينَ
َكفَرُوْ ا( 98۔البينہ (1:تجھے پﮍھ کر سناؤں۔ حضرت ابی رضی ﷲ عنہ نے پوچھا ،کيا ﷲ نے آپ
کے سامنے ميرا نام ليا ہے آپ نے فرمايا"،ہاں"جس پر)مارے خوشی کے ( حضرت ابی رضی
ﷲ عنہ کی آنکھوں ميں آنسو آگئے۔)صحيح البخاری  ،تفسير سورة لم يکن(
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ُﻣﻨْ َﻔ ِﻜّ ْ َﲔ َﺣ ٰ ّﱴ اتَ ْ ِﺗﳱَ ُ ُﻢ اﻟْ َﺒ ِﻴ ّﻨَ ُﺔ ۙ Ǻ

ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ِﻦ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َواﻟْ ُﻤ ْ ِ
اہل کتاب کے کافر ) (١اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دليل نہ آ جائے باز رہنے
والے نہ تھے )وه دليل يہ تھی کہ(
١۔ ١اس سے مراد يہود ونصاری ہيں،
ّ
١۔٢مشرک سے مراد عرب و عجم کے وه لوگ ہيں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے۔ منفکين
ٰ
نصاری اور
باز آنے والے ،بيّنۃ )دليل( سے مراد نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم ہيں۔ يعنی يہود و
عرب وعجم کے مشرکين اپنے کفرو شرک سے باز آنے والے نہيں ہيں يہاں تک کہ ان کے پاس
محمد )صلی ﷲ عليہ وسلم( قرآن لے کر آ جائيں اور وه ان کی ضاللت و جہالت بيان کريں اور
انہيں ايمان کی دعوت ديں۔
َر ُﺳ ْﻮ ٌل ِ ّﻣ َﻦ ٰ ّ ِ
اهلل ﻳ َ ْﺘﻠُ ْﻮا ُ ُ
ﲱ ًﻔﺎ ُّﻣ َﻄﻬ ََّﺮ ًة ۙ Ą

ﷲ ٰ
تعالی کا ايک رسول ) (١جو پاک آسمانی کتاب پﮍھے۔ )(٢
٢۔١حضرت محمد صلی ﷲ عليہ وسلم۔
 ٢يعنی قرآن مجيد جو لوح محفوظ ميں پاک صحيفوں ميں درج ہے۔
ِﻓﳱْ َﺎ ُﻛ ُﺘ ٌﺐ ﻗَ ِﻴّ َﻤ ٌﺔ ۭ Ǽ

جن ميں صحيح اور درست احکام ہوں۔ )(١
٣۔ ١يہاں کتب سے مراد احکام دينيہ ،قيمہ ،معتدل اور سيدھے۔
َو َﻣﺎ ﺗَﻔ ََّﺮ َق َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ُا ْوﺗُﻮا ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ َﺐ ِا َّﻻ ِﻣ ْۢﻦ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ َﺟﺎۗ َءﲥْ ُ ُﻢ اﻟْ َﺒ ِﻴ ّﻨَ ُﺔ ۭ Ć

اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دليل آ جانے کے بعد ہی )اختالف ميں پﮍ کر( متفرق ہوگئے )(١
٤۔ ١يعنی اہل کتاب ،حضرت نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم کی آمد سے قبل اکھٹے تھے ،يہاں
تک کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی بعث ہوگئی ،اس کے بعد يہ متفرق ہوگئے ،ان ميں سے کچھ
مومن ہوگئے ليکن اکثريت ايمان سے محروم ہی رہی۔ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی بعث و رسالت
کو دليل سے تعبير کرنے ميں يہی نقطہ ہے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی صداقت واضح تھی
جس ميں مجال انکار نہيں تھی۔ ليکن ان لوگوں نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی تکذيب محض
حسد اور عناد کی وجہ سے کی۔ يہی وجہ ہے کہ يہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں ميں صرف
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اہل کتاب کا نام ليا ہے ،حاالنکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کيا تھا ،کيونکہ يہ بہرحال علم
والے تھے۔ اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکره ان کی کتابوں ميں موجود
تھا۔
اﻟﺼ ٰﻠﻮ َة َوﻳُ ْﺆﺗُﻮا َّاﻟﺰ ٰﻛﻮ َة َو ٰذ ِ َكل ِد ْﻳ ُﻦ اﻟْ َﻘ ِﻴّ َﻤ ِﺔ Ĉۭ
َو َﻣﺎ ٓ ُا ِﻣ ُﺮ ْوٓا ِا َّﻻ ِﻟ َﻴ ْﻌ ُﺒﺪُ وا ٰ ّ َ
اهلل ُﻣ ْﺨ ِﻠ ِﺼ ْ َﲔ َ ُهل ّ ِادل ْﻳ َﻦ ڏ ُﺣﻨَ َﻔﺎۗ َء َوﻳُ ِﻘ ْﻴ ُﻤﻮا َّ
انہيں اس کے سوا کوئی حکم نہيں ديا گيا ) (١کہ صرف ﷲ کی عبادت کريں اسی کے لئے دين
کو خالص رکھيں۔ ابراہيم حنيف کے دين پر اور نماز قائم رکھيں اور زکوة ديتے رہيں يہی ہے
دين سيدھی ملت کا۔
٥۔ ١يعنی ان کی کتابوں ميں انہيں حکم تو يہ ديا گيا تھا کہ۔۔۔
۵۔٢حنيف کے معنی ہيں ،مائل ہونا ،کسی ايک طرف يکسو ہونا ،حنفآء جمع ہے۔ يعنی شرک
سے توحيد کی طرف اور تمام اديان سے منقطع ہو کر صرف دين اسالم کی طرف مائل اور
يکسو ہوتے ہوئے۔ جيسے حضرت ابراہيم عليہ والسالم نے کيا۔
۵۔٣ا؛قيّمۃ محذوف موصوف کی صفت ہے۔ دين الملۃ القيّمۃ ائ :المستقيمۃ يا األ ّمۃ المستقيمۃ
المعتدلۃ ،يہی اس ملت يا امت کا دين ہے جو سيدھی اور معتدل ہے۔ اکثر ائمہ نے اس آيت سے
اس بات پر استدالل کيا ہے کہ اعمال ،ايمان ميں داخل ہيں )ابن کثير(
ۗ
ﴍ اﻟْ َ ِﱪﻳ َّ ِﺔ ۭ Č

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ َﻛﻔ َُﺮ ْوا ِﻣ ْﻦ َاﻫْﻞِ ْاﻟ ِﻜ ٰﺘ ِﺐ َواﻟْ ُﻤ ْ ِ
ﴩ ِﻛ ْ َﲔ ِ ْﰲ انَ ِر َ َهجﲌَّ َ ﺧ ِ ِٰدل ْﻳ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ۭ ُاو ٰﻟﯩ َﻚ ُ ْﱒ َ ُّ
ِٕ
بيشک جو لوگ اہل کتاب ميں سے کافر ہوئے اور مشرکين سب دوزخ کی آگ ميں جائيں گے
جہاں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے يہ لوگ بدترين خالئق ہيں )(١
٦۔ ١يہ ﷲ کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام۔ نيز انہيں تمام مخلوقات
ميں بدترين قرار ديا گيا۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ ۙ ُاو ٰﻟۗﯩ َﻚ ُ ْﱒ ﺧ ْ َُﲑ اﻟْ َ ِﱪﻳ َّ ِﺔ ۭ Ċ

ِا َّن َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
ِٕ
بيشک جو لوگ ايمان الئے اور نيک عمل کئے يہ لوگ بہترين خالئق ہيں )(١
٧۔ ١يعنی جو دل کے ساتھ ايمان الئے اور جنہوں نے اعضا کے ساتھ عمل کئے ،وه تمام
مخلوقات سے بہتر اور افضل ہيں۔ جو اہل علم اس بات کے قائل ہيں کہ مومن بندے مالئکہ سے
شرف فضل ميں بہترين ہيں۔ ان کی ايک دليل يہ آيت بھی ہے۔ البريۃ  ،يرأ )خلق( سے ہے۔ اسی
سے ﷲ کی صفت الباری ہے۔ اس ليے بريّہ اصل ميں بريئۃ ہے ،ہمزه کو يا سے بدل کر يا کا يا
ميں ادغام کر ديا گيا
َﴚ َرﺑ َّ ٗﻪ ۧ Ď

ﴈ ّٰ ُ
َﺟ َﺰا ۗ ُؤ ُ ْﱒ ِﻋ ْﻨﺪَ َر ِ ّ ِﲠ ْﻢ َﺟ ٰﻨّ ُﺖ ﻋَﺪْ ٍن َ ْﲡ ِﺮ ْي ِﻣ ْﻦ َﲢْﳤِ َﺎ ْ َاﻻﳖْ ٰ ُﺮ ﺧ ِ ِٰدلﻳْ َﻦ ِﻓﳱْ َﺎ ٓ َاﺑَﺪً ا َۭر ِ َ
اهلل َﻋﳯْ ُ ْﻢ َو َرﺿُ ْﻮا َﻋ ْﻨ ُﻪ ۭ ٰذ ِ َكل ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧ ِ َ
ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہميشگی والی جنتيں ہيں جنکے نيچے نہريں بہہ رہی ہيں جن
ميں وه ہميشہ ہميشہ رہيں گے۔ ﷲ ان سے راضی ہوا اور يہ اس سے راضی ہوئے ) (١يہ ہے
اس کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔
٨۔١ان کے ايمان وطاعت اور اعمال صالحہ کے سبب۔ ﷲ کی رضامندی سب سے بﮍی چيز ہے
)ورضوان من ﷲ اکبر(
٨۔ ٢اس لئے کہ ﷲ نے انہيں ايسی نعمتوں سے نواز ديا ،جن ميں ان کی روح اور بدن دونوں
کی سعادتيں ہيں۔
٨۔ ٣يعنی يہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لئے ہے جو دنيا ميں ﷲ سے ڈرتے رہے اور اس
کے ڈر کی وجہ سے ﷲ کی نافرمانی کے ارکاب سے بچتے رہے۔ اگر کبھی نافرمانی کر لی
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حتی کہ ان کی موت اسی اطاعت پر
بھی تو توبہ کر لی۔ اور آئنده کے ليے اپنی اصالح کر لیٰ ،
ہوئی نہ کہ معصيت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ ﷲ سے ڈرنے واال معصيت پر اصرار اور دوام
نہيں کر سکتا اور جو ايسا کرتا ہے ،حقيقت ميں اس کا دل ﷲ کے خوف سے خالی ہے۔

سورة الزلزلة
)سورة الزلزلة ۔ سوره نمبر  ٩٩۔ تعداد آيات (٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس کے مدنی اور مکی ہونے ميں اختالف ہے ،اس کی فضيلت ميں متعدد روايات منقول ہيں
ليکن ان ميں سے کوئی روايت صحيح نہيں ہے۔

ِا َذا ُزﻟْ ِﺰﻟ َ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض ِزﻟْ َﺰاﻟَﻬَﺎ ۙ Ǻ
جب زمين پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی )(١
١۔ ١اس کا مطلب ہے سخت بھو نچال سے ساری زمين لرز اٹھے گی اور ہرچيز ٹوٹ پھوٹ
جائے گی ،يہ اس وقت ہوگا جب پہال نفخہ پھونکا جائے گا۔
َو َاﺧ َْﺮ َﺟ ِﺖ ْ َاﻻ ْر ُض َاﺛْ َﻘﺎﻟَﻬَﺎ ۙ Ą

اور اپنے بوجھ باہر نکال پھينکے گی )(١
٢۔ ١يعنی زمين ميں جتنے انسان دفن ہيں ،وه زمين کا بوجھ ہيں ،جنہيں زمين قيامت والے دن
باہر نکال پھينکے گی اور ﷲ کے حکم سے سب زنده ہو کر باہر نکل آئيں گے۔ يہ دوسرے
نفخے ميں ہوگا ،اسی طرح زمين کے خزانے بھی باہر نکل آئيں گے۔
َوﻗَﺎ َل ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ ُﺎن َﻣﺎ ﻟَﻬَﺎ ۚ Ǽ

انسان کہنے لگے گا اسے کيا ہوگيا ہے۔ )(١
٣۔١يعنی دہشت زده ہو کر کہے گا کہ اسے کيا ہوگيا ہے يہ کيوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے
خزانے اگل رہی ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ُﲢ َِّﺪ ُث َا ْﺧ َﺒ َﺎرﻫَﺎ ۙ Ć

ِٕ
اس دن زمين اپنی سب خبريں بيان کر دے گی )(١
٤۔١حديث ميں ہے کہ نبی کريم صلی ﷲ عليہ وسلم نے جب يہ آيت تالوت فرمائی اور صحابہ
سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبريں کيا ہيں صحابہ نے عرض کيا کہ ﷲ اور اس کا
رسول ہی زياده جانتے ہيں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،اس کی خبريں يہ ہيں کہ جس
بندے يا بندی نے زمين کی پشت پر جو کچھ کيا ہوگا ،اس کی گواہی دے گی۔ کہے گی فالں فالں
شخص نے فالں فالں عمل ،فالں فالں دن ميں کيا تھا۔
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ِ َاب َّن َرﺑ َّ َﻚ َا ْو ٰىح ﻟَﻬَﺎ ۭ Ĉ
اس لئے کہ تيرے رب نے اسے حکم ديا ہوگا۔ )(١
۵۔١يعنی زمين کو يہ قوت گويائی ﷲ ٰ
تعالی عطا کرے گا اس ليے اس ميں تعجب بات نہيں۔ ،جس
تعالی يہ قوت پيدافرمادے گا ،زمين کو بھی ﷲ ٰ
طرح انسانی اعضا ميں ﷲ ٰ
تعالی متکلم بنا دے گا
اور وه ﷲ کے حکم سے بولے گی۔

ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻳ َّ ْﺼﺪُ ُر اﻟﻨَّ ُﺎس َا ْﺷـ َﺘﺎاتً ڏ ِﻟ ّ ُ َﲑ ْوا َا ْ َﲻﺎﻟَﻬ ُْﻢ ۭ Č
ِٕ
اس روز لوگ مختلف جماعتيں ہو کر )واپس( لوٹيں گے ) (١تاکہ انہيں ان کے اعمال دکھا ديئے
جائيں )(١
٦۔١يصدر ،يرجع )لوٹيں گے( يہ ورود کی ضد ہے يعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی
طرف  ،يا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹيں گے۔ اشتاتا ،متفرق ،يعنی ٹولياں
ٹولياں ،بعض بےخوف ہوں گے ،بعض خوف زده ،بعض کے رنگ سفيد ہوں گے جيسے
جنتيوں کے ہوں گے اور بعض کے رنگ سياه  ،جو ان کے جہنمی ہونے کی عالمت ہوگی۔
بيض کا رخ دائيں جانب ہوگا تو بعض کا بائيں جانب۔ يا يہ مختلف گروه اديان ومذاہب اور اعمال
وافعال کی بنياد پر ہوں گے۔
٦۔ ١يعنی زمين اپنی خبريں اس لئے بيان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھا ديئے
جائيں۔

ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣﺜْ َﻘﺎ َل َذ َّر ٍة ﺧ ْ ًَﲑا ﻳَّ َﺮ ٗﻩ ۭ Ċ
پس جس نے ذره برابر بھی نيکی کی ہوگی وه اسے ديکھ لے گا۔ )(١
٧۔١پس وه اس سے خوش ہوگا۔
ﴍا ﻳ َّ َﺮ ٗﻩ ۧ Ď

َو َﻣ ْﻦ ﻳ َّ ْﻌ َﻤ ْﻞ ِﻣﺜْ َﻘﺎ َل َذ َّر ٍة َ ًّ
اور جس نے ذره برابر برائی کی ہوگی وه اسے ديکھ لے گا۔ )(١
٨۔١وه اس پر سخت پشيمان اور مضطرب ہوگا۔ذرة بعض کے نزديک چيونٹی سے بھی چھوٹی
چيز ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہيں ،انسان زمين پر ہاتھ مارتا ہے ،اس سے اس کے ہاتھ پر جو
مٹی لگ جاتی ہے وه ذره ہے۔ بعض کے نزديک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاعوں ميں
گردوغبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہيں ،وه ذره ہے۔ ليکن امام شوکانی نے پہلے معنی کو
اولی کہا ہے۔ امام مقاتل کہتے ہيں کہ يہ سورت ان دو آدميوں کے بارے ميں نازل ہوئی ہے جن
ٰ
ميں سے ايک شخص ،ساءل کو تھوڑا سا صدقہ دينے ميں تامل کرتا اور دوسراشخص چھوٹا
گناه کرنے ميں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا۔ )فتح القدير(

سورة العاديات
)سورة العاديات ۔ سوره نمبر  ١٠٠۔ تعداد آيات (١١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
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شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َواﻟْ ٰﻌ ِﺪﻳٰ ِﺖ ﺿَ ْﺒ ًﺤﺎ ۙ Ǻ

ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم )(١
١۔ ١عاديات ،عاديۃ کی جمع ہے۔ يہ عدو سے ہے جيسے غزو ہے غازيات کی طرح اس کے
واؤ کو بھی يا سے بدل ديا گيا ہے۔ تيز رو گھوڑے۔ ضبح کے معنی بعض کے نزديک ہانپنا اور
بعض کے نزديک ہنہنانا ہے۔ مراد وه گھوڑے ہيں جو ہانپتے يا ہنہناتے ہوئے جہاد ميں تيزی
سے دشمن کی طرف دوڑتے ہيں۔
ﻓَﺎﻟْ ُﻤ ْﻮ ِرﻳٰ ِﺖ ﻗَﺪْ ًﺣﺎ Ąۙ
پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم )(١
٢۔ ١موريات ،ايراء سے ہے آگ نکالنے والے۔ قدح کے معنی ہيں۔ صبک چلنے ميں گھٹنوں يا
ايﮍيوں کا ٹکرانا ،يا ٹاپ مارنا۔ اسی سے قدح بالزناد ہے۔ چقماق سے آگ نکالنا۔ يعنی گھوڑوں
کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگﮍ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے جيسے چقماق سے نکلتی ہے
)جو کہ ايک قسم کا پتھر ہے(
ﻓَﺎﻟْ ُﻤ ِﻐ ْﲑ ِٰت ُﺻ ْﺒ ًﺤﺎ ۙ Ǽ

پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم )(١
٣۔ ١مغيرات،أغار يعير سے ہے ،شب خون مارنے يا دھاوا بولنے والے۔ صبحا صبح کے وقت،
عرب ميں عام طور پر حملہ اسی وقت کيا جاتا تھا ،شب خون تو مارتے ہيں ،جو فوجی گھوڑوں
پر سوار ہوتے ہيں ،ليکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اسلئے کی ہے کہ دھاوا بولنے ميں
فوجيوں کے يہ بہت زياده کام آتے ہيں۔
ﻓَ َﺎﺛ َْﺮ َن ِﺑ ٖﻪ ﻧ َ ْﻘ ًﻌﺎ ۙ Ć

پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہيں۔
أثار ،اڑانا۔ نقع ،گرد و غبار۔ يعنی يہ گھوڑے جس وقت تيزی سے دوڑتے يا دھاوا بولتے ہيں تو
اس جگہ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے ۔
ﻓَ َﻮ َﺳ ْﻄ َﻦ ِﺑ ٖﻪ َ ْﲨ ًﻌﺎ ۙ Ĉ

پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درميان گھس جاتے ہيں۔ )(١
۵۔١فوسطن ،درميان ميں گھس جاتے ہيں۔ اس وقت ،يا حالت گرد و غبار ميں۔ جمعا دشمن کے
لشکر۔ مطلب ہے کہ اس وقت ،يا جبکہ فضا گردوغبار سے اٹی ہوئی ہے يہ گھوڑے دشمن کے
لشکروں ميں گھس جاتے ہيں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہيں۔

ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ِﻟ َ ِﺮﺑ ّ ٖﻪ ﻟَ َﻜﻨُ ْﻮ ٌد ۚ Č
يقينا ً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔
١۔ ٦يہ جواب قسم ہے۔ انسان سے مراد کافر ،يعنی بعض افراد ہيں۔ کنود بمعنی کفور ،ناشکرا۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ﻋَ ٰﲇ ٰذ ِ َكل ﻟَﺸَ ﻬِ ْﻴ ٌﺪ ۚ Ċ

اور يقينا ً وه خود بھی اس پر گواه ہے۔ )(١
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٧۔١يعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی ديتا ہے۔ بعض لشہيد کا فاعل ﷲ کو قرار ديتے
ہيں۔ ليکن امام شوکانی نے پہلے مفہوم کو راجح قرار ديا ہے ،کيونکہ مابعد کی آيات ميں ضمير
کا مرجع انسان ہی ہے۔ اس ليے يہاں بھی انسان ہی ہونا زياده صحيح ہے۔
َوِاﻧ َّ ٗﻪ ِﻟ ُﺤ ِ ّﺐ اﻟْﺨ ْ َِﲑ ﻟَﺸَ ِﺪﻳْ ٌﺪ Ďۭ
يہ مال کی محبت ميں بھی بﮍا سخت ہے )(١
٨۔َ ١خيْر ُ،سے مراد مال ہے ،اور ايک دوسرا مفہوم يہ ہے کہ نہايت حريص اور بخيل ہے جو
مال کی شديد محبت کا الزمی نتيجہ ہے۔
َاﻓَ َﻼ ﻳ َ ْﻌ َ ُﲅ ِا َذا ﺑُ ْﻌ ِ َﱶ َﻣﺎ ِﰲ اﻟْ ُﻘ ُﺒ ْﻮ ِر ۙ Ḍ

کيا اسے وه وقت معلوم نہيں جب قبروں ميں جو )کچھ( ہے نکال ليا جائے گا )(١
٩۔١بعثر ،نثر وبعث يعنی قبروں کے مردوں کو زنده کر کے اٹھا کھﮍا کر ديا جائے گا۔

اﻟﺼﺪُ ْو ِر ۙ 10
َو ُﺣ ّ ِﺼ َﻞ َﻣﺎ ِﰲ ُّ
اور سينوں کی پوشيده باتيں ظاہر کر دی جائيں گی۔
حصل ،ميز وبين يعنی سينوں کی باتوں کو ظاہر اور کھول ديا جائے گا۔

ِا َّن َرﲠَّ ُ ْﻢ ﲠِ ِ ْﻢ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻟ َّ َﺨﺒ ْ ٌِﲑ ۧ 11
ِٕ
بيشک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا )(١
١١۔١يعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا ان کے سينوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا
اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وه کتنا باخبر ہے؟ اور اس سے کوئی چيز مخفی نہيں
پھر وه ہر ايک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی يا بری جزا دے گا۔ يہ گويا ان اشخاص کو
تنبيہ ہے جو رب کی نعمتيں تو استعمال کرتے ہيں ليکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ،اسکی
ناشکری کرتے ہيں۔ اسی طرح مال کی محبت ميں گرفتار ہو کر مال کے وه حقوق ادا نہيں
کرتے جو ﷲ نے اس ميں دوسرے لوگوں کے رکھے ہيں۔

سورة القارعة
)سورة القارعة ۔ سوره نمبر  ١٠١۔ تعداد آيات (١١
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ تع ٰالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َاﻟْ َﻘ ِﺎرﻋَ ُﺔ ۙ Ǻ

کھﮍ کھﮍا دينے والی
َﻣﺎ اﻟْ َﻘ ِﺎرﻋَ ُﺔ Ąۚ
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کيا ہے ) (١وه کھﮍ کھﮍا دينے والی۔
٢۔ ١يہ بھی قيامت کے ناموں ميں سے ايک نام ہے جسے اس سے قبل متعدد نام گزر چکے ہيں
مثالً اَ ْلحاقﱠۃُ ،الطﱠا َ ﱠمۃُ ،ﱠ
ار َعۃُ اس لئے کہتے ہيں کہ
صا َ ﱠخہُ ،اَ ْلغ ِ
َاشيَۃُْ ،السﱠا َعہُْ ،ال َواقِ َعۃُ وغيره ،اسے ْالقَ ِ
يہ اپنی ہولناکيوں سے دلوں کو بيدار اور ﷲ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کر دے گی،
جيسے دروازه کھٹکھٹانے واال کرتا ہے۔

َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ اﻟْ َﻘ ِﺎرﻋَ ُﺔ ۭ Ǽ
تجھے کيا معلوم کہ وه کھﮍ کھﮍانے والی کيا ہے۔
ﻳ َ ْﻮ َم ﻳَ ُﻜ ْﻮ ُن اﻟﻨَّ ُﺎس َﰷﻟْ َﻔ َﺮ ِاش اﻟْ َﻤ ْﺒﺜ ُْﻮ ِث ۙ Ć

جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائيں گے )(١
٤۔١فراش ،مچھر اور شمع کے گرد منڈالنے والے پرندے وغيره۔ مبثوث ،منتشر اور بکھرے
ہوئے۔ يعنی قيامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگنده اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔
َوﺗَ ُﻜ ْﻮ ُن اﻟْﺠِ َﺒ ُﺎل َﰷﻟْ ِﻌﻬ ِْﻦ اﻟْ َﻤ ْﻨ ُﻔ ْﻮ ِش ۭ Ĉ

اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگين اون کی طرح ہو جائيں گے۔
عھن ،اس اون کو کہتے ہيں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو ،منفوش ،دھنی ہوئی۔ يہ
پہاڑوں کی وه کيفيت بيان کی گئی ہے جو قيامت والے دن انکی ہوگی۔ قرآن کريم ميں پہاڑوں
کی يہ کيفيت مختلف انداز ميں بيان کی گئی ہے ،جسکی تفصيل پہلے گزر چکی ہے۔ اب آگے ان
دوفريقوں کا اجمالی ذکر کيا جا رہا ہے جو قيامت والے دن اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔
ﻓَ َﺎ َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ ﺛَـ ُﻘﻠَ ْﺖ َﻣ َﻮ ِازﻳْ ُﻨ ٗﻪ ۙ Č

پھر جس کے پلﮍے بھاری ہونگے۔ )(١
٦۔ ١موازين ،ميزان کی جمع ہے۔ ترازو ،جس ميں صحائف اعمال تولے جائيں گے۔ جيسا کہ اس
ق ۚ◌ فَ َم ْن ثَقُلَ ْ
از ْينُهٗ فَا ُ ٰ
کا ذکر ) َو ْال َو ْز ُن يَوْ َم ِٕٮ ِذ ۨ◌ ْال َح ﱡ
ول ۗ◌ ِٕٮكَ ھُ ُم ْال ُم ْفلِحُوْ نَ Ď( 7۔االعراف(8:
ت َم َو ِ
ت َربﱢ ِھ ْم َولِقَا ۗ◌ ِٕٮ ٖه فَ َحبِطَ ْ
)ا ُ ٰ
ت اَ ْع َمالُھُ ْم فَ َال نُقِ ْي ُم لَھُ ْم يَوْ َم ْالقِ ٰي َم ِة َو ْزنًا ١٠٥(
ول ۗ◌ ِٕٮ َ
ك الﱠ ِذ ْينَ َكفَرُوْ ا بِ ٰا ٰي ِ
از ْينَ ْالقِ ْسطَ لِيَوْ ِم ْالقِ ٰي َم ِة فَ َال تُ ْ
شـيْ ــــــ ٔ◌ ً◌ا ۭ◌ َو اِ ْن َكانَ
)ون َ
ظلَ ُم نَ ْفسٌ َ
18۔الکہف (105:اور َ
َض ُع ْال َم َو ِ
ٰ
ٰ
َ
سـبِ ْينَ 47( 21۔االنبياء (47:ميں بھی گزراہے۔
ح
َا
ن
ب
ى
ف
ك
و
◌
ا
ھ
ب
َا
ِم ْثقَ َ
ال َحبﱠ ٍة ﱢم ْن خَرْ د ٍَل اَتَ ْين ِ َ ۭ َ
ِ
ِ
بعض کہتے ہيں کہ يہاں يہ ميزان نہيں ،موزون کی جمع ہے يعنی ايسے اعمال جن کی ﷲ کے
ہاں کوئی اہميت اور خاص وزن ہوگا )فتح القدير( ليکن پہال مفہوم ہی راجح اور صحيح ہے۔
مطلب يہ ہے کہ جن کی نيکياں زياده ہوں گی تو وزن اعمال کے وقت ان کی نيکيوں واال پلﮍا
بھاری ہو جائے گا۔
ﻓَﻬ َُﻮ ِ ْﰲ ِﻋﻴْﺸَ ٍﺔ َّر ِاﺿ َﻴ ٍﺔ Ċۭ
وه دل پسند آرام کی زندگی ميں ہوگا۔ )(١
٧۔١يعنی ايسی زندگی جس کو وه صاحب زندگی پسند کرے گا۔
َو َا َّﻣﺎ َﻣ ْﻦ َﺧﻔَّ ْﺖ َﻣ َﻮ ِازﻳْ ُﻨ ٗﻪ Ďۙ
جن کے پلﮍے ہلکے ہونگے۔ )(١
٨۔١جس کی برائياں نيکيوں پر غالب ہوں گی اور برائيوں کا پلﮍا بھاری اور نيکيوں کا ہلکا ہوگا۔
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ﻓَ ُﺎ ُّﻣ ٗﻪ ﻫَﺎ ِوﻳ َ ٌﺔ ۭ Ḍ

اس کا ٹھکانا ہاويہ )جہنم( ہے۔ )(١
٩۔١ہاويہ جہنم کا نام ہے اس کو ہاويہ اس ليے کہتے ہيں کہ جہنمی اس کی گہرائی ميں گرے گا۔
اور اس کو ام )ماں( سے اس ليے تعبير کيا کہ جس طرح انسان کے ليے ماں ،جائے پناه ہوتی
ہے اسی طرح جہنميوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہيں کہ ام کے معنی دماغ کے ہيں۔
جہنمی ،جہنم ميں سرکے بل ڈالے جائيں گے۔)ابن کثير(

َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ ِﻫ َﻴ ْﻪ ۭ 10
تجھے کيا معلوم کہ وه کيا ہے )(١
١٠۔ ١يہ استفہام اس کی ہو لناکی اور شدت عذاب کو بيان کرنے کے لئے ہے کہ انسان کے وہم
و تصور سے باال ہے انسانی علوم اس کا احاطہ نہيں کر سکتے اور اس کی کنہ نہيں جان
سکتے۔
انَ ٌر َﺣﺎ ِﻣﻴَ ٌﺔ 11ۧ
وه تند تيز آگ ہے )(١
١١۔ ١جس طرح حديث ميں آتا ہے کہ انسان دنيا ميں جو آگ جالتا ہے ،يہ جہنم کی آگ کا
سترواں حصہ ہے ،جہنم کی آگ دنيا کی آگ سے  ٦٩درجہ زياده ہے )صحيح بخاری ،کتاب بدء
الخلق ،باب صفۃ لنار وأنھا مخلوقۃ مسلم  ،کتاب الجنۃ ،باب فی شدة حرنار جھنم( ايک اور حديث
ميں ہے کہ "آگ نے اپنے رب سے شکايت کی کہ ميرا ايک حصہ دوسرے حصے کو کھائے
جا رہا ہے ،ﷲ ٰ
تعالی نے اسے دو سانس لينے کی اجازت فرما دی۔ ايک سانس گرمی ميں اور
ايک سانس سردی ميں پس جو سخت سردی ہوتی ہے يہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے ،اور نہايت سخت
گرمی جو پﮍتی ہے ،وه جہنم کا گرم سانس ہے")بخاری ،کتاب و باب مذکور( ايک اور حديث
ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا"جب گرمی زياده سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پﮍھو،
اس ليے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے۔)حوالہ مذکور ،مسلم ،کتاب
المساجد(

سورة التکاثر
)سورة التکاثر ۔ سوره نمبر  ١٠٢۔ تعداد آيات (٨
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َاﻟْﻬ ُ ُ
ٰﯩﲂ اﻟﺘَّ َﲀﺛ ُُﺮ ۙ Ǻ

ز يادتی کی چاہت نے تمہيں غافل کر ديا )(١
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الھی يلھی کے معنی ہيں،غافل کردينا۔ تکاثر ،زيادتی کی خواہش۔ يہ يہ عام ہے ،مال ،اوالد،
١۔ٰ ١
اعوان و انصار اور خاندان و قبيلہ وغيره سب کو شامل ہے۔ ہر وه چيز ،جس کی کثرت انسان کو
محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواش اسے ﷲ کے احکام اور آخرت سے غافل
کر دے۔ يہاں ﷲ ٰ
تعالی انسان کی اس کمزوری کو بيان کر رہا ہے۔ جس ميں انسانوں کی اکثريت
ہر دور ميں مبتال رہی ہے۔
َﺣ ٰ ّﱴ ُز ْر ُ ُﰎ اﻟْ َﻤ َﻘﺎﺑ َِﺮ ۭ Ą

يہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ )(١
٢۔ ١اس کا مطلب ہے کہ حصول کی خاطر محنت کرتے کرتے تمہيں موت آ گئی اور تم قبروں
ميں جا پہنچے۔
َ َّالك َﺳ ْﻮ َف ﺗ َ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۙ Ǽ

ہرگز نہيں ) (١تم عنقريب معلوم کر لو گے۔
٣۔ ١يعنی تم جن تکاثر و تفاخر ميں ہو ،يہ صحيح نہيں۔
ُ َّﰒ َ َّالك َﺳ ْﻮ َف ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ۭ Ć

ہرگز نہيں پھر تمہيں جلد معلوم ہو جائے گا )(١
٤۔ ١اس کا انجام عنقريب تم جان لو گے ،يہ بطور تاکيد دو مرتبہ فرمايا۔
َ َّالك ﻟ َ ْﻮ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤ ْﻮ َن ِﻋ ْ َﲅ اﻟْ َﻴ ِﻘ ْ ِﲔ Ĉۭ
ہرگز نہيں اگر تم يقينی طور پر جان لو۔ )(١
۵۔١مطلب يہ ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اسطرح يقينی طور پر جان لو جس طرح دنيا کی
کسی ديکھی بھالی چيز کا تم يقين کرتے ہو تو تم يقينا تکاثر وتفاخر ميں مبتال نہ ہو۔
ﻟَ َ َﱰ ُو َّن اﻟْ َﺠــ ِﺤ ْ َﲓ ۙ Č

تو بيشک تم جہنم ديکھ لو گے۔ )(١
٦۔١يہ قسم مخذوف کا جواب ہے يعنی ﷲ کی قسم تم جہنم ضرور ديکھو گے يعنی اس کی سزا
بھگتو گے
ُ َّﰒ ﻟ َ َ َﱰ ُوﳖَّ َﺎ ﻋَ ْ َﲔ اﻟْ َﻴ ِﻘ ْ ِﲔ ۙ Ċ

اور تم اسے يقين کی آنکھ سے ديکھ لو گے۔ )(١
٧۔١پہال ديکھنا دور سے ہوگا يہ ديکھنا قريب سے ہوگا ،اسی ليے اسے عين اليقين )جس کا يقين
مشاہده عين سے حاصل ہو( کہا گيا۔
ُ َّﰒ ﻟَﺘُ ْﺴـَٔ ﻠُ َّﻦ ﻳ َ ْﻮ َﻣﯩ ٍﺬ ﻋ َِﻦ اﻟﻨَّ ِﻌ ْ ِﲓ ۧ Ď

ِٕ
پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا )(١
٨۔ ١يہ سوال ان نعمتوں کے بارے ميں ہوگا ،جو ﷲ نے دنيا ميں عطا کی ہونگی جيسے آنکھ،
کان ،دل ،دماغ ،امن اور صحت ،مال و دولت اور اوالد وغيره۔ بعض کہتے ہيں کہ يہ سوال
صرف کافروں سے ہوگا بعض کہتے ہيں کہ ہر ايک سے ہوگا۔ بعض سوال مستلزم عذاب نہيں۔
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جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال ﷲ کے حکم کے مطابق کيا ہوگا وه عذاب سے محفوظ ہوں
گے اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کيا ہوگا وه دھر ليے جائيں گے۔

سورة العصر
)سورة العصر ۔ سوره نمبر  ١٠٣۔ تعداد آيات (٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
ﴫ ۙ Ǻ

َواﻟْ َﻌ ْ ِ
زمانے کی قسم )(١
١۔ ١زمانے سے مراد ،شب و روز کی يہ گردش اور ان کا ادل بدل کر آنا ہے ،رات آتی ہے تو
اندھيرا چھا جاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہرچيز روشن ہو جاتی ہے۔ عالوه ازيں کبھی رات
لمبی ،دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا ،رات چھوٹی ہو جاتی ہے يہی مرور ايام ،زمانہ ہے جو ﷲ
ٰ
تعالی کی قدرت اور کاريگير پر داللت کرتا ہے۔ اسی ليے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ يہ
پہلے بتاليا جا چکا ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی تو اپنی مخلوق ميں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے
ليکن انسانوں کے ليے ﷲ کی قسم کے عالوه کسی چيز کی قسم کھان جائز نہيں ہے۔
ُﴪ ۙ Ą

ِا َّن ْ ِاﻻﻧ ْ َﺴ َﺎن ﻟ َ ِﻔ ْﻲ ﺧ ْ ٍ
بيشک )باليقين( انسان سراسر نقصان ميں ہے )(١
٢۔ ١يہ جواب قسم ہے۔ انسان کا خساره اور ہالکت واضح ہے کہ جب تک وه زنده رہتا ہے ،اس
کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہيں ،پھر جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو
موت کے بعد آرام اور راحت نہيں ہوتی ،بلکہ وه جہنم کا ايندھن بنتا ہے۔
اﻟﺼ ِﻠ ٰﺤ ِﺖ َوﺗ ََﻮ َاﺻ ْﻮا ِابﻟْ َﺤ ّ ِﻖ ڏ َوﺗ ََﻮ َاﺻ ْﻮا ِاب َّﻟﺼ ْ ِﱪ ۧ Ǽ

ِا َّﻻ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا َو َ ِﲻﻠُﻮا ٰ ّ
سوائے ان لوگوں کے جو ايمان الئے ) (١اور نيک عمل کئے اور )جنہوں نے( آپس ميں حق
کی وصيت کی اور ايک دوسرے کو صبر کی نصيحت کی۔ )(٢
٣۔ ١ہاں اس خسارے سے وه لوگ محفوط ہيں جو ايمان اور عمل صالح کے جامع ہيں ،کيونکہ
ان کی زندگی چاہے جيسی بھی گزری ہو ،موت کے بعد وه بہر حال ابدی نعمتوں اور جنت کی
پر آسائش زندگی سے بہره ور ہوں گے۔ آگے اہل ايمان کی مزيد صفات کا تذکره ہے۔
٣۔٢يعنی ﷲ کی شريعت کی پابندی اور محرمات ومعاصی سے اجتناب کی تلقين۔
٣۔ ٣يعنی مصائب و آالم پر صبر ،احکام و فرائض شريعت پر عمل کرنے ميں صبر ،معاصی
سے اجتناب پر صبر ،لذات و خواہشات کی قربانی پر صبر ،صبر بھی اگرچہ تواصی بالحق ميں
شامل ہے ،تاہم اسے خصوصيت سے الگ ذکر کيا گيا ،جس سے اس کا شرف و فضل اور
خصال حق ميں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے۔
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سورة الھمزة
)سورة الھمزة ۔ سوره نمبر  ١٠٤۔ تعداد آيات (٩
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َوﻳْ ٌﻞ ِﻟ ّ ُ ِّ
ﲁ ُ َﳘ َﺰ ٍة ﻟ ُّ َﻤ َﺰ ِ ۨة ۙ Ǻ

بﮍی خرابی ہے ہر ايسے شخص کی جو عيب ٹٹولنے واال غيبت کرنے واال ہو۔
ھمزة اور لمزة ،بعض کے نزديک ہم معنی ہيں بعض اس ميں کچھ فرق کرتے ہيں۔ھمزة وه
شخص ہے جو رو در رو برائی کرے اور لمزة وه جو پيٹھ پيچھے غيمت کرے۔ بعض اس کے
برعکس معنی کرتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں ھمز ،آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا
ہے اور لمز زبان سے۔
َّ ِاذل ْي َ َﲨ َﻊ َﻣ ًﺎﻻ َّوﻋَ َّﺪ َد ٗﻩ ۙ Ą

جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ )(١
اس سے مراد مال جمع کرتا ہے اور ﷲ کے راستے ميں خرچ نہيں کرتا۔ ورنہ مطلق مال جمع
کرکے رکھنا مذموم نہيں ہے۔ يہ مذموم اس وقت ہے جب اس ميں زکوة اور انفاق فی سبيل ﷲ نہ
کا اہتمام نہ ہو۔
َ ْﳛ َﺴ ُﺐ َا َّن َﻣ َ ٗ ٓ
ﺎهل َاﺧ َ َْدل ٗﻩ ۚ Ǽ

وه سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔
٣۔١اخلده کا زياده صحيح ترجمہ يہ ہے کہ"اسے ہميشہ زنده رکھے گا" يعنی يہ مال ،جسے وه
جمع کر کے رکھتا ہے ،اس کی عمر ميں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہيں دے گا
َ َّالك ﻟ َ ُﻴﻨْۢ َﺒ َﺬ َّن ِﰲ اﻟْ ُﺤ َﻄ َﻤ ِﺔ Ćڮ
ہرگز ) (١يہ تو ضرور توڑ پھوڑ دينے والی آگ ميں پھينک ديا جائے گا )(٢
٤۔ ١يعنی معاملہ ايسا نہيں ہے جيسا اس کا وہم اور گمان ہے۔
٤۔ ٢ايسا بخيل شخص حطمہ ميں پھينک ديا جائے گا يہ بھی جہنم کا ايک نام ہے ،توڑ پھوڑ
دينے والی ہے۔
َو َﻣﺎ ٓ َاد ْٰر َﯨﻚ َﻣﺎ اﻟْ ُﺤ َﻄ َﻤ ُﺔ ۭ Ć

اور تجھے کيا معلوم کہ ايسی آگ کيا ہوگی۔ )(١
۵۔ ١يہ استفہام اس کی ہولناکی کے بيان کے ليے ہے ،يعنی وه ايسی آگ ہوگی کہ تمہاری عقليں
اس کا ادراک نہيں کر سکتيں اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہہ تک نہيں پہنچ سکتا۔
انَ ُر ٰ ّ ِ
اهلل اﻟْ ُﻤ ْﻮﻗَﺪَ ُة Čۙ
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وه ﷲ ٰ
تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔
اﻟ َّ ِ ْﱵ ﺗَ َّـﻄ ِﻠـ ُﻊ ﻋَ َﲇ ْ َاﻻ ْﻓـﺪَ ِة ۭ Ċ

ِٕ
جو دلوں پر چﮍھتے چلی جائے گی۔ )(١
٧۔١يعنی اس کی حرارت دل تک پہنچ جائے گی۔ اگرچہ دنيا کی آگ کے اندر بھی يہ خاصيت
ہے کہ وه دل تک پہنچ جائے ليکن وه پہنچتی نہيں کيوں انسا کی موت اس سے پہلے ہی ہو جاتی
ہے ليکن جہنم کی آگ دلوں تک پہنچے گی ليکن موت نہ آئے گی۔ باوجود آرزو کے۔
ِاﳖَّ َﺎ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ ُّﻣ ْﺆ َﺻﺪَ ٌة ۙ Ď

اور ان پر بﮍے بﮍے ستونوں ميں۔
٩۔١مؤصدة جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دئيے جائيں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے
اور انہيں لوہے کی ميخوں کے ساتھ باندھ ديا جائے گا ،جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں
گی ،بعض کے نزديک عمد سے مراد بﮍياں يا طوق ہيں اور بعض کے نزديک ستون ہيں جن
ميں انہيں عذاب ديا جائے گا۔)فتح القدير(
ِ ْﰲ َ َﲻ ٍﺪ ُّﻣ َﻤ َّﺪ َد ٍة ۧ Ḍ

ہر طرف سے بند ہوئی ہوگی۔ )(١

سورة الفيل
)سورة الفيل ۔ سوره نمبر  105۔ تعداد آيات (5
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
َاﻟ َ ْﻢ ﺗَ َﺮ َﻛ ْﻴ َﻒ ﻓَ َﻌ َﻞ َرﺑ ُّ َﻚ ِ َاب ْ ٰ
ﲱ ِﺐ اﻟْ ِﻔ ْﻴﻞِ Ǻۭ
کيا تو نے نہيں ديکھا کہ تيرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کيا کيا؟ )(١
١۔ ١جو يمن سے خانہ کعبہ کی تخريب کے لئے آئے تھے ،الم تعلم کيا تجھے معلوم نہيں؟
استفہام تقرير کے ليے ہے ،يعنی تو جانتا ہے يا وه سب لوگ جانتے ہيں جو تيرے ہم عصر ہيں۔
يہ اس لئے فرمايا کہ عرب ميں يہ واقعہ گزرے ابھی زياده عرصہ نہيں ہوا تھا۔ مشہور ترين
قول کے مطابق يہ واقعہ اس سال پيش آيا جس سال نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی والدت ہوئی
تھی ،اس لئے عربوں ميں اس کی خبريں مشہور اور متواتر تھيں يہ واقع مختصر! حسب ذيل
ہے :
واقعہ اصحاب الفيل:
حبشہ کے بادشاه کی طرف سے يمن ميں ابرہتہ االشرم گورنر تھا اس نے صنعاء ميں ايک بہت
بﮍا گرجا )عبادت گھر( تعمير کيا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج
عمره کے لئے ادھر آيا کريں۔ يہ بات اہل مکہ اور ديگر قبائل عرب کے لئے سخت ناگوار تھی۔
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چنانچہ ان ميں سے ايک شخص ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غالظت سے پليد کر
ديا ،جس کی اطالع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجا کو ناپاک کر ديا ہے ،جس
پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر ليا اور ايک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور
ہوا ،کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب يہ لشکر وادی محسر کے پاس پہنچا تو ﷲ ٰ
تعالی
نے پرندوں کے غول بھيج ديئے جن کی چونچوں اور پنجوں ميں کنکرياں تھيں جو چنے يا
مسور کے برابر تھيں ،جس فوجی کے بھی يہ کنکری لگتی وه پگل جاتا اور اس کا گوشت جھﮍ
جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے يہی انجام ہوا۔ اسطرح ﷲ نے اپنے گھر کی
حفاظت فرمائی ،مکے کے قريب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے دادا
کے ،جو مکے کے سردار تھے ،اونٹوں پر قبضہ کر ليا ،جس پر عبدالمطلب نے آ کر ابرہہ سے
کہا کہ تو ميرے اونٹ واپس کر دے جو تيرے لشکريوں نے پکﮍے ہيں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا
مسئلہ جس کو ڈھانے کے لئے تو آيا ہے تو وه تيرا معاملہ ﷲ کے ساتھ ہے ،وه ﷲ کا گھر ہے،
وہی محافظ ہے ،تو جانے اور بيت ﷲ کا مالک ﷲ جانے۔ )ايسر التفاسير(

َاﻟَ ْﻢ َ ْﳚ َﻌ ْﻞ َﻛ ْﻴﺪَ ُ ْﱒ ِ ْﰲ ﺗَﻀْ ِﻠ ْﻴﻞٍ ۙ Ą
کيا ان کے مکر کو بےکار نہيں کر ديا )(١
٢۔ ١يعنی وه خانہ کعبہ ڈھانے کا اراده لے کر آئے تھا ،اس ميں اس کو ناکام کر ديا۔۔ استفہام
تقريری ہے۔
َّو َا ْر َﺳ َﻞ ﻋَﻠَﳱْ ِ ْﻢ َﻃ ْ ًﲑا َا َاب ِﺑ ْﻴ َﻞ ۙ Ǽ

اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھيج ديئے۔ )(١
٣۔١ابابيل پرندے کا نام نہيں بلکہ اس کے معنی غول در غول۔
ﺗَ ْﺮ ِﻣﳱْ ِ ْﻢ ِ ِﲝـ َﺠ َﺎر ٍة ِّﻣ ْﻦ ِ ِّﲭ ْﻴﻞٍ Ć۽
جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکرياں مار رہے تھے۔ )(١
٤۔١سجيل مٹی کو آگ ميں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں يا
کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گوليوں سے زياده مہلک کام کيا۔
ﻓَ َﺠـ َﻌﻠَﻬ ُْﻢ َﻛ َﻌ ْﺼ ٍﻒ َّﻣ ْﺎ ُﻛ ْﻮلٍ ۧ Ĉ

پس انہيں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ديا۔ )(١
۵۔١يعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جيسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔

سورة قريش
)سورة قريش ۔ سوره نمبر  ١٠٦۔ تعداد آيات (٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
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*اسے سوره ايالف بھی کہتے ہيں ،اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہے۔
ِ ِﻻﻳْ ٰﻠ ِﻒ ُﻗ َﺮﻳ ٍْﺶ ۙ Ǻ

قريش کے مانوس کرنے کے لئے
اﻟﺼ ْﻴ ِﻒ ۚ Ą

ٖا ٰﻟ ِﻔﻬ ِْﻢ ِر ْﺣ َ َةل اﻟ ِ ّﺸـ َﺘﺎ ۗ ِء َو َّ
يعنی انہيں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لئے۔ )(١
) (١ايالف کے معنی ہيں مانوس اور عادی بنانا ،يعنی اس کام سے کلفت اور نفرت کا دور ہو
جانا قريش کا گزران کا ذريعہ تجارت تھی ،سال ميں دو مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور
وہاں سے اشياء تجارت التا ،سرديوں ميں يمن ،جو گرم عالقہ تھا اور گرميوں ميں شام کی
طرف جو ٹھنڈا تھا خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے اہل عرب انکی عزت کرتے
تھے۔ اسليے يہ قافلے بال روک ٹوک سفر کرتے ،ﷲ ٰ
تعالی اس سورت ميں قريش کو بتال رہا ہے
کہ تم جو گرمی ،سردی ميں دو سفر کرتے ہو تو ہمارے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے
تمہيں مکے ميں امن عطا کيا ہے اور اہل عرب ميں معزز بنايا ہوا ہے۔ اگر يہ چيز نہ ہوتی تو
تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا۔ اور اصحاب الفيل کو بھی ہم نے اسی ليے تباه کيا ہے کہ تمہاری عزت
بھی برقرار رہے اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی ،جس کے تم خوگر ہو ،قائم رہے ،اگر ابرہہ
اپنے مذموم مقصد ميں کامياب ہو جاتا تو تمہاری عزت و سيادت بھی ختم ہو جاتی اور سلسلہ
سفر بھی منقطع ہو جاتا۔ اس ليے تمہيں چاہيے کہ صرف اسی بيت ﷲ کے رب کی عبادت کرو۔
ﻓَﻠْ َﻴ ْﻌ ُﺒﺪُ ْوا َر َّب ﻫ َٰﺬا اﻟْ َﺒﻴ ِْﺖ ۙ Ǽ

پس انہيں چاہيے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہيں۔

َّ ِاذل ْ ٓي َا ْﻃ َﻌ َﻤﻬ ُْﻢ ِّﻣ ْﻦ ُﺟ ْﻮعٍ ڏ َّو ٰا َﻣﳯَ ُ ْﻢ ِ ّﻣ ْﻦ ﺧ َْﻮ ٍف ۧ Ć
جس نے انہيں بھوک ميں کھانا ديا ) (١اور ڈر )اور خوف( ميں امن و امان ديا )(٢۔
٤۔ ١مذکوره تجارت اور سفر کے ذريعے سے۔
٤۔ ٢عرب ميں قتل و غارت گری عام تھی ليکن قريش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو
احترام حاصل تھا ،اس کی وجہ سے وه خوف و خطرے سے محفوظ تھے۔

سورة الماعون
)سورة الماعون ۔ سوره نمبر  ١٠٧۔ تعداد آيات (٧
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس سورت کو سورة الدين سورة ارأيت اور سورة اليتيم بھی کہتے ہيں )فتح القدير(

َا َر َءﻳْ َﺖ َّ ِاذل ْي ﻳُ َﻜ ِّﺬ ُب ِاب ّ ِدل ْﻳ ِﻦ ۭ Ǻ

Page 1430 of 1441

Presented by Ziaraat.Com

کيا تو نے ديکھا جو )روز( جزا کو جھٹالتا ہے )(١۔
١۔ ١رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے۔ رؤيت
معرفت کے مفہوم ميں ہے اور دين سے مراد آخرت کا حساب اور جزا ہے۔ بعض کہتے ہيں کہ
کالم ميں حذف ہے۔ اصل عبادت ہے" کيا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹالتا
ہے؟ آيا وه اپنی اس بات ميں صحيح يا غلط۔

ﻓَ ٰﺬ ِ َكل َّ ِاذل ْي ﻳَﺪُ ُّع اﻟْ َﻴ ِﺘ ْ َﲓ ۙ Ą
يہی وه ہے جو يتيم کو دھکے ديتا ہے۔ )(١
٢۔١اس ليے کہ ايک تو بخيل ہے ،دوسرا قيامت کا منکر ہے بھال ايسا شخص يتيم کے ساتھ کيوں
کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ يتيم کے ساتھ وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا جس کے دل ميں
مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخالقی ضابطوں کی اہميت ومحبت ہوگی۔ دوسرے اسے اس
امر کا يقين ہو کہ اس کے بدلے ميں مجھے قيامت والے دن اچھی جزا ملے گی۔
َو َﻻ َ ُﳛ ُّﺾ ﻋَ ٰﲇ َﻃ َﻌﺎ ِم اﻟْ ِﻤ ْﺴ ِﻜ ْ ِﲔ ۭ Ǽ

اور مسکين کو کھالنے کے لئے ترغيب نہيں ديتا )(١
٣۔ ١يہ کام بھی وہی کرے گا جس ميں مذکوره خوبياں ہونگی ورنہ يتيم کی طرح مسکين کو بھی
دھکا ہی دے گا۔
ﻓَ َﻮﻳْ ٌﻞ ِﻟّﻠْ ُﻤ َﺼ ِﻠ ّ ْ َﲔ Ćۙ
ان نمازيوں کے لئے افسوس )اور ويل نامی جہنم کی جگہ( ہے۔
َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُ ْﱒ ﻋ َْﻦ َﺻ َﻼﲥِ ِ ْﻢ َﺳﺎﻫ ُْﻮ َن ۙ Ĉ

جو اپنی نماز سے غافل ہيں )(١
٥۔ ١اس مراد وه لوگ ہيں نماز يا تو پﮍھتے ہی نہيں يا پہلے پﮍھتے رہے پھر سست ہوگئے يا
نماز کو اس کے اپنے مسنوں وقت ميں نہيں پﮍھتے۔ جب جی چاہتا ہے پﮍھ ليتے ہيں يا تاخير
سے پﮍھنے کو معمول بنا ليتے ہيں يا خشوع خضوع کے ساتھ نہيں پﮍھتے۔ يہ سارے ہی مفہوم
اس ميں آ جاتے ہيں اس ليے نماز کی مذکوره ساری ہی کوتاہيوں سے بچنا چاہيے۔ کہاں اس مقام
پر ذکر کرنے سے يہ بھی واضح ہے کہ نماز ميں ان کوتاہيوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہيں
جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر يقين نہيں رکھتے۔ اسی ليے منافقين کی ايک صفت يہ
اس َو َال يَ ْذ ُكرُوْ نَ ٰ ّ
ﷲَ اِ ﱠال
بھی بيان کی گئی
ہے۔)واِ َذا قَا ُم ْٓوا اِلَى الص ٰﱠلو ِة قَا ُموْ ا ُك َس ٰالى ۙ◌ ي َُرا ۗ◌ءُوْ نَ النﱠ َ
َ
قَلِي ًْال ١٤٢ ۡ◌ ۙ◌( 4۔النساء(142:

َّ ِاذلﻳْ َﻦ ُ ْﱒ ﻳُ َﺮا ۗ ُء ْو َن ۙ Č
جو رياکاری کرتے ہيں۔ )(١
٦۔١يعنی ايسے لوگوں کا شيوه ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پﮍھ لی بصورت ديگر
نماز پﮍھنے کی ضرورت ہی نہيں سمجھتے ،يعنی صرف نمود و نمائس اور ريا کاری کے ليے
نماز پﮍھتے ہيں۔

َوﻳ َ ْﻤﻨَ ُﻌ ْﻮ َن اﻟْ َﻤﺎﻋ ُْﻮ َن ۧ Ċ
اور برتنے کی چيز روکتے ہيں )(١
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٧۔١معن شیء قليل کہتے ہيں۔ بعض اس سے مراد زکوة ليتے ہيں ،کيونکہ وه بھی اصل مال کے
مقابلے ميں بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے )ڈھائی فی صد( اور بعض اس سے گھروں ميں برتنے
والی چيزيں مراد ليتے ہيں جو پﮍوسی ايک دوسرے سے عاريتا مانگ ليتے ہيں۔ مطلب يہ ہے
کہ گھريلو چيزيں عاريتا دے دينا اور اس ميں کبيدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے اور اس
کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا ،يہ منکرين قيامت ہی کا شيوه ہے۔

سورة الکوثر
)سورة الکوثر ۔ سوره نمبر  ١٠٨۔ تعداد آيات (٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس کا دوسرا نام سورة النحر بھی ہے۔
ِاانَّ ٓ َاﻋ َْﻄ ْﻴ ٰﻨ َﻚ ْاﻟ َﻜ ْﻮﺛ ََﺮ ۭ Ǻ

يقينا ً ہم نے تجھے )حوض( کوثر )اور بہت کچھ( ديا ہے )(١
١۔ ١کوثر ،کثرت سے ہے اس کے متعدد معنی بيان کيے گئے ہيں۔ ابن کثير نے "خير کثير"کے
مفہوم کو ترجيح دی ہے کيونکہ اس ميں ايسا عموم ہے کہ جس مييں دوسرے معانی بھی آ جاتے
ہيں۔ مثالً صحيح حديث ميں بتاليا گيا ہے کہ اس سے ايک نہر مراد ہے جو جنت ميں آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح بعض حديث ميں مصداق حوض بتايا گيا ہے،
جس سے اہل ايمان جنت ميں جانے سے قبل نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کے دست مبارک سے پانی
پيئں گے۔ اس حوض ميں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنيا کی
فتوحات اور آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب ،سب ہی
چيزيں"خير کثير"ميں آ جاتی ہيں۔)ابن کثير(
ﻓَ َﺼ ِ ّﻞ ِﻟ َﺮﺑ ّ َِﻚ َو ْاﳓ َْﺮ Ąۭ
پس تو اپنے رب کے لئے نماز پﮍھ اور قربانی کر۔ )(١
٢۔١يعنی نماز بھی صرف ﷲ کے ليے اور قربانی بھی صرف ﷲ کے ليے ہے مشرکين کی
طرح اس ميں دوسروں کو شريک نہ کرو۔ نحر کے اصل معنی اونٹ کے حلقوم ميں چھری يا
نيزه مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمين پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھيری
جاتی ہے اسے ذبح کرنا کہتے ہيں۔ ليکن يہاں نحر سے مراد مطلق قربانی ہے ،عالوه ازيں اس
عيداالضحی کے
منی ميں اور
ٰ
ميں بطور صدقہ و خيرات جانور قربان کرنا ،حج کے موقعے پر ٰ
موقعے پر قربانی کرنا ،سب شامل ہيں۔
ِا َّن ﺷَ ﺎ ِﻧﺌَ َﻚ ﻫ َُﻮ ْ َاﻻﺑْ َ ُﱰ Ǽ
يقينا ً تيرا دشمن ہی ال وارث اور بےنام و نشان ہے )(١
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٣۔١ابتر ايسے شخص کو کہتے ہيں جو مقطوع النسل يا مقطوع الذکر ہو ،يعنی اس کی ذات پر
ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے يا کوئی اس کا نام ليوا نہ رہے۔ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کی اوالد نرينہ زنده نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو ابتر کہا ،جس پر ﷲ
نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہيں ،تيرے دشمن ہی ہونگے ،چنانچہ ﷲ
ٰ
تعالی نے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا گو اس کا سلسلہ لﮍکی کی طرف سے
ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی امت بھی آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی اوالد معنوی
ہی ہے ،جس کی کثرت پر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم قيامت والے دن فخر کريں گے ،عالوه ازيں
آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا ذکر پوری دنيا ميں نہايت عزت و احترام سے ليا جاتا ہے ،جبکہ آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفحات تاريخ پر ہی موجود ره گئے
ہيں ليکن کسی دل ميں ان کا احترام نہيں اور کسی زبان پر ان کا ذکر نہيں۔

سورة الکافرون
)سورة الکافرون ۔ سوره نمبر  ١٠٩۔ تعداد آيات (٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*صحيح احاديث سے ثابت ہے کہ رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم طواف کی دو رکعتوں اور فجر
اور مغرت کی سنتوں ميں )قل ٰيٓايھا ٰ
الکفرون( اور سوره اخالص پﮍھتے تھے۔ اسی طرح آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم نے بعض صحابہ رضی ﷲ عنہ کو فرمايا کہ رات کو سوتے وقت ،يہ
سورت پﮍھ کر سوؤ گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ بعض روايت ميں خود آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کا عمل بھی يہ بتاليا گيا ہے۔)ابن کثير(
ﻗُ ْﻞ ٰ ٓ َايﳞُّ َﺎ ْاﻟ ٰﻜ ِﻔ ُﺮ ْو َن Ǻۙ
آپ کہہ ديجئے کہ اے کافرو )(١
١۔ ١الکفرون ميں الف الم جنس کے ليے ہے ليکن بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب
ہے جن کی بابت ﷲ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا۔ کيونکہ اس سورت کے
نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے ﷲ کی عبادت کی )فتح القدير(
َﻻ ٓ َا ْﻋ ُﺒﺪُ َﻣﺎ ﺗَ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو َن ۙ Ą

نہ ميں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔
َو َﻻ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﻋﺒِﺪُ ْو َن َﻣﺎ ٓ َا ْﻋ ُﺒﺪُ ۚ Ǽ

نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی ميں عبادت کرتا ہوں۔
َو َﻻ ٓ َاانَ ﻋَﺎ ِﺑ ٌﺪ َّﻣﺎ َﻋ َﺒﺪْ ُّ ْﰎ ۙ Ć

اور نہ ميں عبادت کرونگا جسکی تم عبادت کرتے ہو۔
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َو َﻻ ٓ َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﻋﺒِﺪُ ْو َن َﻣﺎ ٓ َا ْﻋ ُﺒﺪُ ۭ Ĉ

اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی ميں عبادت کر رہا ہوں۔
بعض نے پہلی آيت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم ميں ليا ہے ،ليکن امام
شوکانی نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہيں ہے۔ تاکيد کے ليے تکرار ،عربی زبان کا
عام اسلوب ہے ،جسے قرآن کريم ميں کئی جگہ اختيار کيا گيا ہے۔ جيسے سوره رحمٰ ن ،سوره
مرسالت ميں ہے۔ اسی طرح يہاں بھی تاکيد کے ليے يہ جملہ دہرايا گيا ہے۔ مقصد يہ ہے کہ يہ
کبھی ممکن نہيں کہ ميں توحيد کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختيار کرلوں  ،جيسا کہ تم
چاہتے ہو۔ اور اگر ﷲ نے تمہاری قسمت ميں ہدايت نہيں لکھی ہے ،تو تم بھی اس توحيد اور
عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ يہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے يہ تجويز پيش
کی کہ ايک سال ہم آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے معبود کی اور ايک سال آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
ہمارے معبودوں کی عبادت کريں۔

ﻟَ ُ ْﲂ ِدﻳْ ُﻨ ُ ْﲂ َو ِ َﱄ ِد ْﻳ ِﻦ ۧ Č
تمہارے لئے تمہارا دين ہے اور ميرے لئے ميرا دين ہے۔ )(١
٦۔١يعنی اگر تم اپنے دين پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے ليے تيار نہيں ہو ،تو ميں اپنے
دين پر راضی ہوں ميں اسے کيوں چھوڑوں۔؟)لنا اعمالنا ولکم اعمالکم(

سورة النصر
)سورة النصر ۔ سوره نمبر  ١١٠۔ تعداد آيات (٣
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*نزول کے اعتبار سے يہ اخری سورت ہے۔)صحيح مسلم ،کتاب التفسير( جس وقت يہ سورت
نازل ہوئی تو بعض صحابہ رضی ﷲ سمجھ گئے کہ اب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا آخری وقت آ
گيا ہے  ،اسی ليے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کو تسبيح وتحميد اور استغفار کا حکم ديا گيا ہے
جيسے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی ﷲ عنھما کا واقعہ صحيح بخاری ميں
ہے۔)تفسير سورة النصر(
َﴫ ٰ ّ ِ
اهلل َواﻟْ َﻔ ْﺘ ُﺢ ۙ Ǻ

ِا َذا َﺟﺎۗ َء ﻧ ْ ُ
جب ﷲ کی مدد اور فتح آ جائے۔
َو َر َاﻳْ َﺖ اﻟﻨَّ َﺎس ﻳَﺪْ ُﺧﻠُ ْﻮ َن ِ ْﰲ ِد ْﻳ ِﻦ ٰ ّ ِ

اهلل َا ْﻓ َﻮا ًﺟﺎ ۙ Ą
اور تو لوگوں کو ﷲ کے دين ميں جوق در جوق آتا ديکھ لے )(١
٢۔ ١ﷲ کی مدد کا مطلب ،اسالم اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے ،اور فتح سے
مراد فتح مکہ ہے ،جو نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا مولد و مسکن تھا ،ليکن کافروں نے آپ صلی
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ﷲ عليہ وسلم کو صحابہ کرام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر ديا تھا۔ چنانچہ جب ٨
ہجری ميں يہ مکہ فتح ہوگيا تو لوگ فوج در فوج اسالم ميں داخل ہونے شروع ہوگئے ،جب کہ
اس سے قبل ايک ايک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سو لوگوں پر يہ بات بالکل واضح
ہو گئی کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ﷲ کے سچے پيغمبر ہيں اور دين اسالم دين حق ہے ،جس
کے بغير اب نجات اخروی ممکن نہيں ،ﷲ ٰ
تعالی نے فرمايا جب ايسا ہو تو۔

ﻓَ َﺴـ ّﺒ ِْﺢ ِ َﲝ ْﻤ ِﺪ َرﺑ ّ َِﻚ َوا ْﺳـﺘَ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ُﻩ ڼ ِاﻧ َّ ٗﻪ َﰷ َن ﺗ ََّﻮ ًااب ۧ Ǽ
تو اپنے رب کی تسبيح کرنے لگ حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ ،بيشک وه
بﮍا ہی توبہ قبول کرنے واال ہے )(١
٣۔ ١يعنی يہ سمجھ لے کہ تبليغ رسالت اور احقاق حق کا فرض ،جو تيرے ذمہ تھا ،پورا ہوگيا
اور اب تيرا دنيا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قريب آ گيا ہے ،اس لئے حمد و تسبيح ٰالہی اور
استفغار کا خوب اہتمام کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ايام ميں ان چيزوں کا اہتمام
کثرت سے کرنا چاہئے۔

سورة المسد
)سورة المسد ۔ سوره نمبر  ١١١۔ تعداد آيات (٥
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
اسے سورة المسد بھی کہتے ہيں۔ اس کی شان نزول ميں آتا ہے کہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم
کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو انذار و تبليغ کريں تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے صفا
پہاڑی پر چﮍھ کر يا صباحاه! کی آواز لگائی۔ اس طرح کی آواز خطرے کی عالمت سمجھی
جاتی ہے،چنانچہ اس آواز پر لوگ اکٹھے ہوگئے۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا ،ذرا بتالؤ ،
اگر ميں تمہيں خبردوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر ايک گھﮍ سوار لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا
چاہتا ہے ،تو تم ميری تصديق کرو گے؟ انہوں نے کہا ،کيوں نہيں۔ ہم نے کبھی آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم کو جھوٹا نہيں پايا۔ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا کہ پھر ميں تمہيں ايک بﮍے
عذاب سے ڈرانے آيا ہوں۔)اگر تم کفرو شرک ميں مبتال رہے( يہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا ً لنا
تيرے ليے ہالکت ہو ،کيا تو نے ہميں اس ليے جمع کيا تھا؟جس پر ﷲ ٰ
تعالی نے يہ سورة نازل
ٰ
عبدالعزی تھا ،اپنے حسن جمال
فرما دی۔)صحيح بخاری ،تفسير سورة تبت ( ابو لہب کا اصل نام
اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب )شعلہ فروزاں( کہا جاتا تھا۔ عالوه ازيں اپنے
انجام کے اعتبار سے بھی اسے جہنم کی آگ کا ايندھن بننا تھا ۔ يہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کا
حقيقی چچا تھا ،ليکن آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کا شديد دشمن تھا اور اس کی بيوی ام جميل بنت
حرب بھی دشمنی ميں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔

ﺗَﺒ َّ ْﺖ ﻳَﺪَ ا ٓ َا ِ ْﰊ ﻟَﻬ ٍَﺐ َّوﺗ ََّﺐ ۭ Ǻ
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وه )خود( ہالک ہوگيا )(١
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١۔ ١يدا ،يد )ہاتھ( کا تثنيہ ہے ،مراد اس سے اس کا نفس ہے ،جز بول کر کل مراد ليا گيا ہے
يعنی ہالک اور برباد ہو جائے يہ بد دعا ان الفاظ کے جواب ميں ہے جو اس نے نبی صلی ﷲ
عليہ وسلم کے متعلق غصے اور عداوت ميں بولے تھے۔ َو تَبﱠ )اور وه ہالک ہوگيا( يہ خبر ہے
يعنی بد دعا کے ساتھ ہی ﷲ نے اس کی ہالکت اور بربادی کی خبر دے دی،چنانچہ جنگ بدر
کے چند روز بعد يہ عدسيہ بيماری ميں مبتال ہوگيا ،جس ميں طاعون کی طرح گلٹی سی نکلتی
حتی کہ سخت
ہے ،اسی ميں اس کی موت واقع ہوگئی۔ تين دن تک اسکی الش يوں ہی پﮍی رہیٰ ،
بدبو دار ہوگئی۔ باآلخر اس کے لﮍکوں نے بيماری کے پھيلنے اور عار کے خوف سے ،اس کے
جسم پر دور سے ہی پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا ديا۔)ايسر التفاسير(
َﻣﺎ ٓ َا ْﻏ ٰﲎ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻣ ُ ٗﺎهل َو َﻣﺎ َﻛ َﺴ َﺐ ۭ Ą

نہ تو اس کا مال اس کے کام آيا اور نہ اس کی کمائی۔ )(١
٢۔١کمائی ميں اس کی رئيسانہ حثييت اور جاه ومنصب اور اس کی اوالد بھی شامل ہے يعنی
جب ﷲ کی گرفت آئی تو کوئی چيز اس کے کام نہ آئی۔
َﺳـ َﻴ ْﺼ ٰﲆ انَ ًرا َذ َات ﻟَﻬ ٍَﺐ Ǽښ
وه عنقريب بھﮍکنے والی آگ ميں جائے گا۔
َّوا ْﻣ َﺮ َاﺗُ ٗﻪ ۭ َﲪ َ ََّﺎةل اﻟْ َﺤ َﻄ ِﺐ Ćۚ
اور اس کی بيوی بھی )جائے گی( جو لکﮍياں ڈھونے والی ہے )(١
٤۔ ١يعنی جہنم ميں يہ اپنے خاوند کی آگ پر لکﮍياں ال ال کر ڈالے گی ،تاکہ مزيد آگ بھﮍکے۔
يہ ﷲ کی طرف سے ہوگا۔ يعنی جس طرح يہ دنيا ميں اپنے خاوند کی ،اس کے کفر وعناد ميں
مددگار تھی آخرت ميں بھی عذاب ميں اس کی مددگار ہوگی۔ )ابن کثير( بعض کہتے ہيں کہ وه
کانٹے دار جھاڑياں ڈھو ڈھو کر التی اور نبی کريم کے راستے ميں ال کر بچھا ديتی تھی۔ اور
بعض کہتے ہيں کہ يہ اس کی چغل خوری کی عادت کی طرف اشاره ہے۔ چغل خوری کے ليے
يہ عربی محاوره ہے۔ يہ کفار قريش کے پاس جا کر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کی غيبت کرتی اور
انہيں آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی عداوت پر اکساتی تھی۔)فتح الباری(
ِ ْﰲ ﺟِ ْﻴ ِﺪﻫَﺎ َﺣ ْﺒ ٌﻞ ِ ّﻣ ْﻦ َّﻣ َﺴ ٍﺪ ۧ Ĉ

اس کی گردن ميں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔
جيد گردن۔ مسد ،مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ وه مونج کی يا کھجور کی پوست کی ہو يا آہنی تاروں
کی۔ جيسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا ترجمہ کيا ہے بعض نے کہا ہے کہ يہ وه دنيا ميں ڈالے
رکھتی تھی جسے بيان کيا گيا ہے۔ ليکن زياده صحيح بات يہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم ميں اس
کے گلے ميں جو طوق ہوگا ،وه آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ مسد سے تشبيہ اس کی شدت اور
مضبوطی کو واضح کرنے کے ليے دی گئی ہے۔
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سورة اإلخالص
)سورة اإلخالص ۔ سوره نمبر  ١١٢۔ تعداد آيات (٤
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
"*يہ مختصر سی سورت بﮍی فضيلت کی حامل ہے ،اسے نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے ثلث
)ايک تہائی  (٣/١قرآن قرار ديا ہے اور اسے رات کو پﮍھنے کی ترغيب دی ہے۔)بخاری(
بعض صحابہ رضی ﷲ ہر رکعت ميں ديگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پﮍھتے تھے،
جس پر نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں فرمايا"تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہيں جنت ميں
داخل کردے گی")بخاری( اس کا سبب نزول يہ بيان کيا گيا ہے کہ مشرکين نے رسول ﷲ صلی
ﷲ عليہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بيان کرو۔)مسند احمد(
اهلل َا َﺣ ٌﺪ ۚ Ǻ

ُﻗ ْﻞ ﻫ َُﻮ ٰ ّ ُ
آپ کہہ ديجئے کہ وه ﷲ ٰ
تعالی ايک )ہی( ہے

اﻟﺼ َﻤﺪُ ۚ Ą
َا ٰ ّ ُهلل َّ
ﷲ ٰ
تعالی بےنياز ہے )(١
٢۔ ١يعنی سب اس کے محتاج ہيں ،وه کسی کا محتاج نہيں۔
ﻟَ ْﻢ ﻳ َ ِ ْدل ڏ َوﻟ َ ْﻢ ﻳُ ْﻮ َ ْدل ۙ Ǽ

نہ اس سے کوئی پيدا ہوا اور نہ وه کسی سے پيدا ہوا )(١
٣۔١يعنی نہ کوئی چيز اس سے نکلی ہے نہ وه کسی چيز سے نکال ہے۔
َوﻟ َ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َّ ٗهل ُﻛ ُﻔ ًﻮا َا َﺣ ٌﺪ ۧ Ć

اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ )(١
٤۔١اس کی ذات ميں اس کی صفات ميں اور نہ اس کے افعال ميں۔)ليس کمثلہ شئی( حديث قدسی
ميں ہے کہ ﷲ ٰ
تعالی فرماتا ہے"انسان مجھے گالی ديتا ہے يعنی ميرے ليے اوالد ثابت کرتا ہے،
حاالنکہ ميں ايک ہوں بےنياز ہوں ،ميں نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے پيدا ہوا ہوں اور نہ
کوئی ميرا ہمسر ہے )صحيح بخاری( اس سورت ميں ان کا بھی رد ہو گيا جو متعدد خداؤں کے
قائل ہيں اور جو ﷲ کے ليے اوالد ثابت کرتے ہيں اور جو اس کو دوسروں کا شريک گردانتے
ہيں اور ان کا بھی جو سرے سے وجود باری ٰ
تعالی ہی کے قائل نہيں۔

سورة الفلق
)سورة الفلق ۔ سوره نمبر  ١١٣۔ تعداد آيات (٥
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ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
* اس کے سورة الناس ہے ،ان دونوں کی مشترکہ فضيلت متعدد احاچيث ميں بيان کی گئی ہے۔
مثال ايک حديث ميں نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا"آج کی رات مجھ پر کچھ ايسی آيات نازل
ہوئی ہيں جن کی مثل ميں نے کبھی نہيں ديکھی"يہ فرما کر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ
دونوں سورتيں پﮍھيں )صحيح مسلم( ابو حابس جہنی رضی ﷲ عنہ سے آپ صلی ﷲ عليہ وسلم
نے فرمايا"اے ابو حابس! کيا ميں تمہيں سب سے بہترين تعويذ نہ بتاؤں جس کے ذريعے سے
پناه طلب کرنے والے پناه مانگتے ہيں انہيں نے عرض کيا ،ہاں ضرور بتاليئے! آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم نے دونوں سورتوں کا ذکر کر کے فرمايا يہ دونوں معوذتان ہيں")صحيح النسائی( نبی
صلی ﷲ عليہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناه مانگا کرتے تھے ،جب يہ دونوں
سورتيں نازل لوئيں تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے ان کے پﮍھنے کو معمول بنا ليا اور باقی
دوسری چيزيں چھوڑ ديں )صحيح الترمذی( حضرت عائشہ رضی ﷲ عنھا فرماتی ہيں جب آپ
صلی ﷲ عليہ وسلم کو کوئی تکليف ہوتی تو معوذتين )قل اعوذ برب الفلق ( اور )قل اعوذ برب
الناس( پﮍھ کر اپنے جسم پر پھونک ليتے ،جب آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی تکليف زياده ہوگئی
تو ميں يہ سورتيں پﮍھ کر آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی اميد سے ،آپ صلی
ﷲ عليہ وسلم کے جسم پر پھيرتی )بخاری( جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم پر جادو کيا گيا تو
جبرائيل عليہ السالم يہی دو سورتيں لے کر حاضر ہوئے اور فرمايا کہ ايک يہودی نے آپ صلی
ﷲ علی ولسم پر جادو کيا ہے ،اور يہ جادو فالں کنويں ميں ہے ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے
حضرت علی رضی ﷲ کو بھيج کر اسے منگوايا) ،يہ ايک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے
ساتھ ايک دانتوں کے اندر گيا گرہيں پﮍی ہوئی تھيں اور موم کا ايک پتال تھا جس ميں سوئياں
چبھوئی ہوئی تھيں( جبرائيل عليہ السالم کے حکم مطابق آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ان دونں
سورتوں ميں سے ايک ايک ٰ ٓايت پﮍھتے جاتے اور گره کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی
خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہيں بھی کھل گئيں اور سوئياں بھی نکل گئيں آپ صل ﷲ
علی وسلم اس طرح صحيح ہوگئے جيسے کوئی شخص جکﮍ بندی سے آزاد ہو جائے )صحيح (
آپ صلی ﷲ عليہ ولسم کا يہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سوره اخالص اور معوذتين
پﮍھ کر اپنی ہتھيليوں پر پھونکتے اور پھر انہيں پورے جسم پر ملتے ،پہلے سر،چہرے اور
جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھيرتے ،اس کے بعد جہاں تک آپ صلی ﷲ عليہ ولسم کے ہاتھ
پہنچتے تين مرتبہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم ايسا کرتے۔)صحيح بخاری(
ُﻗ ْﻞ َاﻋ ُْﻮ ُذ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟْ َﻔﻠَ ِﻖ ۙ Ǻ

آپ کہہ ديجئے! کہ ميں صبح کے رب کی پناه ميں آتا ہوں )(١
ٰ
١۔ ١فلَق کے معنی صبح کے ہيں۔ صبح کی تخصيص اس لئے کی کہ جس طرح ﷲ تعالی رات
کا اندھيرا ختم کر کے دن کی روشنی ال سکتا ہے ،وه ﷲ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر
کے پناه مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ يا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر
ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی ،اسی طرح خوف زده آدمی پناه کے ذريعے سے صبح
کاميابی کے طلوع کا اميدوار ہوتا ہے۔ )فتح القدير(
ﴍ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ ۙ Ą

ِﻣ ْﻦ َ ّ ِ
ہر اس چيز کے شر سے جو اس نے پيدا کی ہے۔ )(١
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٢۔١يہ عام ہے اس ميں شيطان اور اس کی ذريت ،جہنم اور ہر اس چيز سے پناه ہے جس سے
انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ﴍ ﻏَ ِﺎﺳ ٍﻖ ِا َذا َوﻗَ َﺐ ۙ Ǽ

َو ِﻣ ْﻦ َ ّ ِ
اور اندھيری رات کی تاريکی کے شر سے جب اس کا اندھيرا پھيل جائے۔
٣۔١رات کے اندھيرے ميں خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں
سے اور اسی طرح جرائم پيشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے ليے نکلتے
ہيں ان الفاظ کے ذريعے سے ان تمام سے پناه طلب کی گئی۔ غاسق ،رات وقت داخل ہو
جائے،چھا جائے۔
ﴍ اﻟﻨَّ ٰﻔّﺜ ِٰﺖ ِﰲ اﻟْ ُﻌ َﻘ ِﺪ ۙ Ć

َو ِﻣ ْﻦ َ ّ ِ
اور گره )لگا کر ان( ميں پھونکنے واليوں کے شر سے )بھی( )(١
٤۔١نفاثات ،مونث کا صيغہ ہے ،جو النفوس )موصوف محذوف ( کی صفت ہے من شر النفوس
النفاثات يعنی گرہوں ميں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناه اس سے مراد جادو کا کاال
عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہيں يعنی اس ميں جادوگروں کی شرارت سے پناه
مانگی گئی ہے ،جادوگر پﮍھ پﮍھ کر پھونک مارتے اور گره لگاتے جاتے ہيں۔ عام طور پر
جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال يا کوئی چيز حاصل کر کے اس پر يہ عمل کيا جاتا ہے۔
ﴍ َﺣ ِﺎﺳ ٍﺪ ِا َذا َﺣ َﺴﺪَ ۧ Ĉ

َو ِﻣ ْﻦ َ ّ ِ
اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وه حسد کرے۔ )(١
۵۔١حسد يہ ہے کہ حاسد ،محسود سے زوال کی نعمت کی آرزو کرتا ہے چنانچہ اس سے بھی
پناه طلب کی گئی ہے کيونکہ حسد بھی ايک نہايت بری اخالقی بيماری ہے جو نيکيوں کو کھا
جاتی ہے۔

سورة الناس
)سورة الناس ۔ سوره نمبر  ١١٤۔ تعداد آيات (٦
ﺑ ِْﺴ ِﻢ ٰ ّ ِ
اهلل َّاﻟﺮ ْ ٰﲪ ِﻦ َّاﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ 
شروع کرتا ہوں ميں ﷲ ٰ
تعالی کے نام سے جو بﮍا مہربان نہايت رحم واال ہے
*اس کی فضيلت گزشتہ سورت کے ساتھ بيان ہو چکی ہے۔ ايک اور حديث جس ميں آتا ہے کہ
نبی صلی ﷲ عليہ وسلم کو نماز ميں بچھو ڈس کيا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی ﷲ عليہ
وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر مال اور ساتھ ساتھ )قل ٰيٓايھا الکفرون قل ھو ﷲ
احد اور قل اعوذ برب الناس( پﮍھتے رہے
ُﻗ ْﻞ َاﻋ ُْﻮ ُذ ﺑ َِﺮ ِ ّب اﻟﻨَّ ِﺎس ۙ Ǻ

آپ کہہ ديجئے! کہ ميں لوگوں کے پروردگار کی پناه ميں آتا ہوں۔
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رب )پروردگار( کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی جب کہ انسان ابھی ماں کے پيٹ ميں ہی ہوتا ہے
اس کی تدبيرو اصالح کرتا ہے ،ح ٰتی کہ وه بالغ عاقل ہو جاتا ہے پھر وه يہ تدبير چند مخصوص
افراد کے ليے نہيں ،بلکہ تمام انسانوں کے ليے کرتا ہے اور تمام انسانوں کے ليے ہی نہيں،
بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے ليے کرتا ہے  ،يہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف
افضل کے اظہار کے ليے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔
َﻣ ِ ِ
كل اﻟﻨَّ ِﺎس ۙ Ą

لوگوں کے مالک کی )(١
٢۔ ١جو ذات ،تمام انسانوں کی پرورش اور نہگداشت کرنے والی ہے ،وہی اس الئق ہے کہ
کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔

ِا ٰ ِهل اﻟﻨَّ ِﺎس ۙ Ǽ
لوگوں کے معبود کی )پناه ميں( )(١۔
٣۔ ١اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو ،پوری کائنات پر اسی کی بادشاہی ہو ،وہی ذات اس
بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ ميں
اسی عظيم و برتر ہستی کی پناه حاصل کرتا ہوں۔
ﴍ اﻟْ َﻮ ْﺳ َﻮ ِاس ڏ اﻟْ َﺨﻨَّ ِﺎس Ć۽
ِﻣ ْﻦ َ ّ ِ
وسوسہ ڈالنے والے پيچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ )(١
٤۔ ١الوسواس ،بعض کے نزديک اسم فاعل الموسوس کے معنی ميں ہے اور بعض کے نزديک
يہ ذی الوسواس ہے۔ وسوسہ ،مخفی آواز کو کہتے ہيں ،شيطان بھی نہايت غير محسوس طريقوں
سے انسان کے دل ميں بری باتيں ڈال ديتا ہے اسی کو وسوسہ کہتے ہيں۔ الخناس )کھسک جانے
واال يہ شيطان کی صفت ہے۔ جب ﷲ کا ذکر کيا جائے تو يہ کھسک جاتا ہے اور ﷲ کی ياد سے
غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے(
َّ ِاذل ْي ﻳُ َﻮ ْﺳ ِﻮ ُس ِ ْﰲ ُﺻﺪُ ْو ِر اﻟﻨَّ ِﺎس ۙ Ĉ

جو لوگوں کے سينوں ميں وسوسہ ڈالتا ہے۔

ِﻣ َﻦ اﻟْﺠِ ﻨَّ ِﺔ َواﻟﻨَّ ِﺎس ۧ Č
)خواه( وه جن ميں سے ہو يا انسان ميں سے )(١
ٰ
٦۔ ١يہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسميں ہيں ،شياطين الجن کو تو ﷲ تعالی نے انسانوں کو
گمراه کرنے کی قدرت دی ہے عالوه ازيں ہر انسان کے ساتھ ايک شيطان اس کا ساتھی ہوتا ہے
جو اس کو گمراه کرتا رہتا ہے چنانچہ حديث ميں آتا ہے کہ جب نبی صلی ﷲ عليہ وسلم نے يہ
بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ يارسول ﷲ! کيا وه آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی ﷲ
عليہ وسلم نے فرمايا ہاں! ميرے ساتھ بھی ہے ،ليکن ﷲ نے اس پر ميری مدد فرمائی ہے ،اور
ميرا مطيع ہوگيا ہے مجھے خير کے عالوه کسی بات کا حکم نہيں ديتا )صحيح مسلم( اسی طرح
حديث ميں آتا ہے کہ نبی صلی ﷲ عليہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ آپ صلی ﷲ عليہ وسلم کی
زوجہ مطہره حضرت صفيہ رضی ﷲ عنھا آپ صلی ﷲ عليہ وسلم سے ملنے کے ليے آئيں
رات کا وقت تھا ،آپ صلی ﷲ عليہ وسلم انہيں چھوڑنے کے ليے ان کے ساتھ گئے۔ راستے ميں
دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے انہيں بال کر فرمايا کہ يہ
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ميری اہليہ ،صفيہ بنت حيی ،ہيں۔ انہوں نے عرض کيا ،يا رسول ﷲ صلی ﷲ عليہ وسلم کی بابت
ہميں کيا بدگمانی ہو سکتی تھی؟آپ صلی ﷲ عليہ وسلم نے فرمايا يہ تو ٹھيک ہے ليکن شيطان
انسان کی رگوں ميں خوف کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطره محسوس ہوا کہ کہيں وه تمہارے
دلوں ميں کچھ شبہ نہ ڈال دے۔)صحيح بخاری(
دوسرے شيطان ،انسانوں ميں سے ہوتے ہيں جو ناصح ،مشفق کے روپ ميں انسانوں کو
گمراہی کی تر غيب ديتے ہيں۔ بعض کہتے ہيں کہ شيطان جن کو گمراه کرتا ہے يہ ان کی دو
قسميں ہيں ،يعنی شيطان انسانوں کو بھی گمراه کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا
ذکر تغليب کے طور پر ہے ،ورنہ جنات بھی شيطان کے وسوسوں سے گمراه ہونے والوں ميں
شامل ہيں اور بعض کہتے ہيں کہ جنوں پر بھی قرآن ميں"رجال "کا لفظ بوال گيا ہے ) ﱠواَنﱠهٗ َكانَ
ال ﱢمنَ ْال ِجنﱢ فَزَا ُدوْ ھُ ْم َرھَقًا Čۙ( 72۔الجن (6:اس ليے وه بھی ناس
ِر َجا ٌل ﱢمنَ ْ ِ
س يَعُوْ ُذوْ نَ بِ ِر َج ٍ
اال ْن ِ
کا مصداق ہيں۔
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