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  مطبع : ليال 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  حرف اول 
جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صالحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 

س کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے ا
ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگالخ 

م نے قوت و قابليت واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسالم کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قو
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔

اسالم کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
کی پياسی اس دنيا کو چشمٔہ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام اٰلہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣ی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے عمل فطرت انسان
اسالم کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسالمی 

ر حرکت و عمل سے قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگ
عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہِب عقل و آگہی سے روبرو ہونے 
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسالم نے تمام اديان و مذاہب اور 

  تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔
گرچہ رسول اسالم ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السالم اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی ا

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسالم کی بے توجہی اور ناقدری کے 
می افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہوکر اپنی عمو

تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السالم نے اپنا چشمٔہ فيض جاری 
رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسالم کو تقديم کئے جنھوں

فکار و نظريات سے متاثر اسالم و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں نے بيرونی ا
اور تقريروں سے مکتب اسالم کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ

د ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسالم وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسالمی انقالب کی کاميابی کے بع
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السالم کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسالم اس فکری و معنوی قوت واقتدار
کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسالم اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 

ی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی زندگ
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 

  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔
می اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت (عال

کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 
اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے 

قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسالم کے اس 
مکتب عرفان و واليت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت 

قافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوۖتو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے و طہارت کی ث
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخالق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

ھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے ت
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
ير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السالم کی ترويج و اشاعت کے اسی مترجمين کا ادنٰی خدمتگار تصور کرتے ہيں، ز

سلسلے کی ايک کڑی ہے، فاضل عاّلم آية هللا محمد تقی مصباح يزدی کی گرانقدر کتاب'' قرآن در آئينٔہ نہج البالغہ'' کو 
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کے لئے ہم دونوں کے فاضل جليل موالنا ہادی حسن فيضی ہندی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس
شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب 
سے شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے،

  ادنٰی جہاد رضائے مولٰی کا باعث قرار پائے۔خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ 
  والسالم مع االکرام
  مدير امور ثقافت،

  مجمع جہانی اہل بيت عليہم السالم 

  مقدمہ 
ِحْيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ   بِْسِم ّهللاٰ

ٍد وَّ آلِِہ الطَّ  ٰلوةُ َو السَّالُم َعٰلی ُمَحمَّ ِ َربِّ اْلَعالَِميَن َو الصَّ ّٰ ِ   اِہِرْيَن.اَْلَحْمُد 
اگر چہ ہم معتقد ہيں کہ قرآن کريم انسانوں کے لئے خدا کا عظيم ترين ہديہ اور مسلمانوں کے پاس حضرت نبی اکرم ۖ 

کی نہايت قيمتی ميراث ہے، ليکن امت اسالميہ کو جس شائستہ طريقہ سے اس عظيم ميراث سے استفاده کرنا چاہئے تھا
  ہ کر رہی ہے۔اس طرح اس نے استفاده نہيں کيا اور ن

اسالمی معاشره نبی اکرم ۖ کی وفات کے بعد اس اٰلہی حبل متين سے تمسک کرنے سے محروم رہا ہے، جبکہ 
آنحضرت ۖ نے اس بات پر بہت زياده تاکيد کی تھی کہ ثقل اکبر کے عنوان سے قرآن کی طرف رجوع اور اس پر عمل 

  کے علوم کو حاصل کرنا واجب ہے۔کرنا، اور ثقل اصغر کے عنوان سے اہلبيت (ع) سے قرآن 
نتيجہ ميں اسالمی معاشره اپنے اس اصلی مرتبہ تک نہيں پہنچ سکا جس کی قرآن مجيد نے اسے بشارت دی ہے اور 

   ١فرمايا ہے: (َو ٔاَنتُُم األَْعلَْوَن ِْن ُکنتُْم ُمؤِمنِيَن)
.... ................... ............ ........ ........ ......  

  ۔١٣٩)سورٔه آل عمران، آيت ١(

(اور تم بلند ہو اگر مومن ہو) ۔ اور آج ہميں اس تلخ حقيقت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسالمی معاشره قرآن کی حقيقت اور
  علوم اہلبيت سے دور رہنے کے سبب ناقابل تالفی نقصان سے دو چار ہوا ہے۔

آسمانی گوہر اور خدائی عطيہ کے متروک ہونے کے باوجود ليکن قرآن کی حقيقت سے مسلمانوں کی دوری اور اس 
  کبھی کبھی قرآن کے ظاہر نے مسلمانوں کے درميان بہت رواج پايا ہے۔

تمام مسلمان قرآن کو ايک مقدس اور آسمانی کتاب سمجھتے ہيں جو کہ شب قدر ميں پيغمبر ۖ کے قلب مبارک پر نازل 
ذ پر چھاپا جاتا ہے اس کو سنہری جلد سے مزيّن کيا جاتا ہے، اس کی ہوا ہے، عہد حاضر ميں قرآن کو بہترين کاغ

تالوت کی جاتی ہے، اس کو حفظ کيا جاتا ہے اور اس کے ظاہر سے اخذ کئے گئے علوم جيسے تجويد وغيره ميں 
ے کہ قرآن مہارت حاصل کرنا مسلمانوں کی تہذيب و ثقافت ميں بہت اہم سمجھا جاتا ہے، چنانچہ اکثر ديکھنے ميں آتا ہ

کريم کے حفظ و قرائت کے مقابلے کا پروگرام اسالمی ممالک ميں عالمی پيمانے پر منعقد ہوتا ہے اور يہ بہت اچھی 
  بات ہے۔

البتہ اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ تمام اسالمی ممالک ميں قرآن کريم کا رونق پانا بھی بڑی حد تک حضرت 
ميابی کا مرہون منت ہے، اس لئے کہ حضرت امام خمينی نے جب حرمين شريفين امام خمينی اور اسالمی انقالب کی کا

کے نظم و نسق کے متعلق يہ پيغام ديا کہ ان کا انتظام تمام اسالمی ممالک کے ارکان پر مشتمل ايک کميٹی کے ہاتھ ميں
وئی اور ساتھ ہی قرآن ہونا چاہئے، تو سعودی حکومت اسی وقت سے حرمين شريفين کی تعمير و توسيع ميں مشغول ہ

کی نشر و اشاعت اور اس کو حاجيوں کے درميان تقسيم کرنے کا کام شروع کيا تاکہ اس کے ذريعے اپنے کو اسالم و 
  قرآن کا بڑا مبلغ ثابت کرسکے اور ايران کی طرف مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روک سکے۔

قت سے دور رہنا، ان عظيم الميوں ميں سے ايک ہے جن کی وجہ بہرحال، قرآن کے ظاہر پر توجہ دينا اور اس کی حقي
سے اسالمی معاشروں کو نا قابل تالفی نقصان پہنچا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کے ظاہر کے 

ساتھ اس کے باطن کی طرف توجہ نہيں ديں گے اور قول کے ساتھ عمل کی منزل ميں نہيں آئيں گے، اس وقت تک وه 
  سے ہدايت نہيں لے سکيں گے۔ قرآن
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اس کتاب ميں نبی اکرم ۖ کی وفات کے بعد قرآن و عترت سے مسلمانوں کے دور ہو جانے کے عوامل و اسباب کو بيان 
نہيں کيا گيا ہے بلکہ اس ميں قرآن مجيد کی حقيقت کو نہج البالغہ اور خود قرآن کريم کی نظر سے بيان کيا گيا ہے، 

مير المؤمنين کی نظر سے پہچانے اور اس کی عظمت سے آشنا ہو اور مخالفين کے بعض شبہوں تاکہ قاری، قرآن کو ا
کو ان کے جواب کے ساتھ بيان کيا گيا ہے ۔ آخر ميں قرآن ناطق حضرت علی ـ کی زبان سے، اس طرح کے شبہات 

  پيش کرنے کے شيطانی اسباب و علل بھی بيان ہوئے ہيں۔
ے کہ يہ کتاب آية ا... مصباح يزدی دام ظلہ العالی کی ان چند تقريروں کا مجموعہ ہےاس بات کا ذکر کردينا ضروری ہ

ہجری شمسی کے ماه رمضان ميں قم ميں کی تھيں، ہم نے حتی االمکان کوشش کی ہے  ١٣٧٨اور  ١٣٧٧جو آپ نے 
نہ ہو نيز تقرير کو کہ جو مطالب استاد موصوف نے بيان کئے ہيں ان ميں کسی قسم کی رد و بدل اور کمی و بيشی 

تحرير سے قريب کرنے کی کوشش کی گئی ہے لٰہذا واضح سی بات ہے کہ تحرير اور ترتيب و تنظيم کی عام باريکياں 
  مکمل طور پر اس کتاب ميں دکھائی نہيں ديتيں۔

 آخر ميں ہم محقق معظم جناب حجة االسالم محمدی صاحب کے شکر گزار ہيں کہ موصوف نے اس کتاب کی تدوين
کی، نيز جناب حجة االسالم نادری صاحب کا شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے تنظيم و ترتيب کا کام انجام ديا ہے اور

  خداوند منان کی بارگاه ميں ان دونوں حضرات کے لئے مزيد توفيقات کی دعا کرتے ہيں۔
  

  ناشر 
 ادارٔه تعليم و تحقيق امام خمينی 

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  پہلی فصل 
  دينی معاشره مينقرآن کا مرتبہ

  

  انسان کے اختيار ميں صرف قرآن آسمانی کتاب ہے

قرآن کے بارے ميں جو کچھ نہج البالغہ ميں ذکر ہوا ہے ، اگر اسے بيان کريں تو گفتگو کا سلسلہ طويل ہو جائے گا۔ کيونکہ
امام علی ـ نے نہج البالغہ کے بيس سے زياده خطبوں ميں قرآن اور اس کے مرتبہ کا تعارف کرايا ہے اور کبھی کبھی 

نوں کی زندگی ميں اس کے اثر اور اس آسمانی کتاب کے بارے ميں مسلمانوںنصف خطبہ سے زياده قرآن کے مرتبہ، مسلما
کے فريضہ سے مخصوص کيا ہے۔ ہم يہاں پر قرآن کريم سے متعلق نہج البالغہ کی صرف بعض تعريفوں کی توضيح پر 

  اکتفا کرتے ہيں۔
  ويں خطبہ ميں ارشاد فرماتے ہيں: ١٣٣امير المومنين حضرت علی ـ 

 ِ    بَيَن اَْظہُِرُکْم نَاِطق اليَْعيٰی لَِسانُہ''''َو ِکتَاُب ّهللاٰ
يعنی قرآن تمھارے سامنے اور تمھاری دسترس ميں ہے۔ دوسرے اديان کی آسمانی کتابوں جيسے حضرت موسٰی ـ اور 

حضرت عيسٰی ـکی کتابوں کے برخالف، قرآن تمھارے اختيار ميں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ امتوں ميں خصوصاً بنی 
ئيل کے يہوديوں ميں مقدس کتاب عام لوگوں کے اختيار ميں نہيں تھی، بلکہ توريت کے صرف چند نسخے علماء يہود اسرا

  کے پاس تھے اور تمام لوگوں کے لئے توريت کی طرف رجوع کرنے کا امکان نہيں پايا جاتا تھا۔
ر ہے، اس لئے کہ جو کتاب آج انجيل حضرت عيسٰی ـ کی آسمانی کتاب کی حالت تو اس سے بھی زياده تشويشناک تھی او

کے نام سے عيسائيوں کے درميان پہچانی جاتی ہے، يہ وه کتاب نہيں ہے جو حضرت عيسٰی ـ پر نازل ہوئی تھی۔ بلکہ يہ ان 
مطالب کا مجموعہ ہے جن کو کچھ افراد نے جمع کيا ہے اور وه اناجيل اربعہ (چار انجيلوں) کے نام سے مشہور ہيں ۔ اس 

 
   



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

 
 

گزشتہ امتوں کی دسترس آسمانی کتابوں تک نہيں تھی، ليکن قرآن مجيد کی حالت اس سے مختلف ہے۔ قرآن مجيد کے  بنا پر
نزول کی کيفيت اور نبی اکرم ۖ کی طرف سے اس کی قرائت و تعليم کا طريقہ ايسا تھا کہ لوگ اسے سيکھ سکتے تھے اور 

  ن کی دسترس ميں تھا اور ہے۔اس کی آيتيں حفظ کرسکتے تھے اور قرآن مکمل طور پر ا
اس آسمانی کتاب کی ايک خصوصيت يہ ہے کہ خداوند متعال نے امت اسالم پر احسان کيا ہے اور قرآن کريم کو ہر طرح 
کے خطره سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اس کے عالوه حضرت نبی اکرم ۖ مسلمانوں کے ياد کرنے اور 

قدر اہتمام کرتے تھے کہ رسول خدا ۖ ہی کے زمانہ ميں بہت سے مسلمان حافظ قرآن ہوگئے آيات اٰلہی کی حفاظت کا اس 
تھے اور نازل ہونے والی آيات کے نسخے اپنے پاس رکھتے تھے وه بتدريج ان کو ياد کرتے تھے، بہرحال ان نسخوں سے 

ے ذريعے قرآن کريم تمام لوگوں کےنسخہ برداری کے ذريعہ يا ايک حافظ سے دوسرے حافظ کی طرف سينہ در سينہ نقل ک
  پاس ہوتا تھا۔

ِ بَيَن اَْظہُِرُکْم'' کتاب خدا تمھارے درميان ہے، تمھاری دسترس ميں ہے۔ ''نَاِطق  حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں: ''ِکتَاُب ّهللاٰ
  اليَعيٰی لَِسانُہ'' اس جملہ پر تاکيد کرنا ضروری ہے۔ 

ويا (بولنے والی) ہے اور اس کی زبان کند نہيں ہوتی، بولنے سے تھکتی نہيں ہے حضرت علی فرماتے ہيں: ''يہ کتاب گ
نيزکبھی اس ميں لکنت نہيں ہوتی، وه ايسی عمارت ہے جس کے ستون گر نہيں سکتے اور ايسی کامياب ہے کہ جس کے 

  دوست شکست نہيں کھا سکتے۔

  قرآن کا بولنا 
آن کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرماتے ہيں کہ: يہ کتاب، کتاب ناطق ہے، حضرت امام علی ـ نہج البالغہ مينايک طرف قر

خود بولتی ہے، بولنے سے تھکتی نہيں، اپنی بات اور اپنا مطلب خود واضح طور سے بيان کرتی ہے۔اور دوسری طرف، 
و اس قرآن کو تمھارے ارشاد فرماتے ہيں : يہ قرآن ناطق نہيں ہے، اسے قوت نطق و گويائی دينی چاہئے اور ميں ہی ہوں ج

قرآن صامت بھی ہے اور ناطق بھی ۔  ١لئے گويا کرتا ہوں ۔ اور بعض عبارتوں ميں اس طرح آيا ہے : ''قرآن، َصاِمت نَاِطق''
  اس بات کے صحيح معنی کيا ہيں؟

يہ کی رو سے  معلوم ہوتا ہے کہ يہ تعبير اس آسمانی کتاب سے متعلق دو مختلف نظريوں کو بيان کر رہی ہے کہ ايک نظر
قرآن ايک مقدس کتاب ہے جو کہ خاموش ہے اور ايک گوشہ ميں رکھی ہوئی ہے، نہ وه کسی سے بولتی ہے اور نہ کوئی 

  اس سے ارتباط رکھتا ہے، اور 
.....................................................  

يں نہج البالغہ سے ديئے گئے تمام حوالے ، نہج البالغٔہ فيض ، يہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس کتاب م١٤٧)نہج البالغہ، خطبہ ١(
  االسالم کی بنياد پر ہيں۔ 

دوسرے نظريہ کے لحاظ سے قرآن ايک گويا (بولنے والی) کتاب ہے جس نے تمام انسانوں کو اپنا مخاطب قرار ديا ہے اور 
  ی کی خوشخبری دی ہے۔ان کو اپنی پيروی کی دعوت دی ہے اور اپنے پيروؤں کو سعادت و نيک بخت

واضح ہے کہ وه قرآن جس کی صفت صرف تقدس ہو اور بس، جس کی آيتيں صرف کاغذ کے صفحوں پرنقش ہوں اور 
مسلمان اس کا احترام کرتے ہوں، اس کو چومتے ہوں اور اس کو اپنے گھر کی بہترين جگہ پر محفوظ رکھتے ہوں اور 

ور اس کے معانی کی طرف توجہ کئے بغير اس کی تالوت کرتے ہوں۔ اگر کبھی کبھی محافل و مجالس ميں اس کی حقيقت ا
اس نگاه سے قرآن کو ديکھيں تو قرآن ايک صامت (خاموش) کتاب ہے جو کہ محسوس آواز کے ساتھ نہيں بولتی، جو 

کو حل شخص ايسا نظريہ قرآن کے متعلق رکھے گا وه ہرگز قرآن کی بات نہ سن سکے گا اور قرآن کريم اس کی مشکل 
  نہيں کرے گا۔

اس بنا پر ہمارا فريضہ ہے کہ ہم دوسرے نظريئے کو اپنائيں، يعنی قرآن کو ضابطٔہ حيات سمجھيں، اور خدائے متعال کے 
سامنے اپنے اندر تسليم و رضا کی روح پيدا کر کے خود کو قرآن کريم کی باتيں سننے کے لئے آماده کريں کہ قرآن کی 

ں اسی صورت ميں قرآن، ناطق اور گويا ہے، انسانوں سے بات کرتا ہے اور تمام شعبوں ميں ان کیباتيں زندگی کا دستور ہي
  رہنمائی کرتا ہے۔

اس توضيح کے عالوه جو کہ ہم نے قرآن کے صامت و ناطق ہونے کے متعلق بيان کی ہے، اس کے اس سے بھی زياده 
نظر تھے اور ان ہی معنی کی بنياد پر آپ نے فرمايا ہے عميق معنی پائے جاتے ہيں اور وہی معنی حضرت علی ـ کے مد 
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  کہ قرآن صامت ہے اور اسے ناطق و گويا کرنا چاہئے اور يہ ميں ہوں جو کہ قرآن کو تمھارے لئے گويا کرتا ہوں۔
اب ہم قرآن کے صامت و ناطق ہونے کی توضيح دوسرے معنی کے اعتبار سے (يعنی حقيقت ميں اس کے حقيقی معنی کی 

  يح) پيش کر رہے ہيں:توض
اگرچہ قرآن کريم خداوند متعال کا کالم ہے اور اس کالم اٰلہی کی حقيقت اور اس کے صادر اور نازل ہونے کا طريقہ ہمارے 

لئے قابل شناخت نہيں ہے، ليکن اس وجہ سے کہ اس کے نزول کا مقصد انسانوں کی ہدايت ہے، اس کالم اٰلہی نے اس قدر 
ں، جملوں اور آيتوں کی صورت ميں انسان کے لئے پڑھنے اور سننے کے قابل ہوگيا، ليکن اس کے تنزل کيا ہے کہ لفظو

باوجود ايسا بھی نہيں ہے کہ اس کی تمام آيتوں کے مضامين عام انسانوں کے لئے سمجھنے اور دسترس ميں رکھنے کے 
فی العلم ہيں) کی تفسير و توضيح کے بغير آيتوں قابل ہوں اور لوگ خود نبی اکرم ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) (جو کہ راسخون 

  کے مقاصد تک پہنچ سکيں۔
مثال کے طور پرشرعی احکام و مسائل کے جزئيات کی تفصيل و توضيح قرآن ميں بيان نہينہوئی ہے، اسی طرح قرآن کريم 

امت'' ہے، يعنی عام انسان کی بہت سی آيتيں مجمل ہيں اور توضيح کی محتاج ہيں۔ اس بنا پر قرآن بہت سی جہتوں سے ''ص
اس کو ايسے شخص کی تفسير و توضيح کے بغير نہيں سمجھ سکتے جو غيب سے ارتباط رکھتا ہے اور خدائی علوم سے 

  آگاه ہے۔

  پيغمبر ۖ اور قرآن کی توضيح و تفسير 
  و تفسير فرمائيں۔نبی اکرم ۖ کے فرائض ميں سے ايک فريضہ يہ بھی ہے کہ وه امت کے لئے، آيات اٰلہی کی توضيح 

اَلليِہم) ہم نے قرآن کو آپ پر نازل  ١قرآن کريم پيغمبر ۖ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے: (َو ٔاَنَزلنَا اِليََک الذِّکَر لِتُبَيَِّن لِلنِّاِس َما نُزِّ
ريں، جيسا کيا اور آپ کا فريضہ ہے کہ لوگوں کے لئے قرآن کی تالوت کريں اور ان کے سامنے اس کے معارف کو بيان ک

کہ اشاره کيا گيا کہ قرآن کالم اٰلہی ہے اور اس نے بہت تنزل کيا ہے يہاں تک کہ الفاظ و آيات کی صورت ميں آگيا ہے اور 
مسلمانوں کے اختيار ميں ہے، پھر بھی اس کے معارف اتنے عميق اور گہرے ہيں کہ عام انسانوں کے لئے قابل فہم نہيں 

ے عام انسانوں کے لئے صامت ہے اور نبی اکرم ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کی تفسير کا محتاج ہيں۔ لٰہذا قرآن اس اعتبار س
ہے ۔اسی بنا پر خداوند متعال پيغمبر ۖ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے: ''ہم نے قرآن کو آپ پر نازل کيا ہے تاکہ آپ لوگوں 

  کے سامنے اس کی تفسير و توضيح فرمائيں''۔
يتوں کی ايک خاص تفسير ہے جس کا علم نبی اکرم ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کے پاس ہے، ان حضرات اس بنا پر قرآن کی آ

نے بھی قرآن کے معارف کو مسلمانوں کے اختيار ميں ديا اور قرآن کے پيغام کو لوگوں تک پہنچايا۔ لٰہذا قرآن اس اعتبار 
ے معارف کو بيان فرمايا، ليکن يہ بات قابل توجہ ہے کہ سے ناطق ہے اور نبی اکرم ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) نے قرآن ک

قرآن اپنی بات مخاطب کی پسند سے بہتر بيان کرتا ہے، خواه انسان کے دل کی خواہش کے موافق ہو يا مخالف ۔ نيز شيطان 
  نما انسانوں کو يہ حق نہيں ہے 

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

  ۔٤٤ل، آيت )سورٔه نح١(

کہ قرآن پر اپنی خواہشوں کو الديں اور اپنی رائے سے کالم اٰلہی کی تفسير کريں ،اس کے متعلق ہم آئنده تفصيل کے ساتھ 
  بيان کريں گے۔

قرآن ايسا بولنے واال ہے ١قرآن کے صامت و ناطق ہونے کی بنا پر حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں: ''نَاِطق ال يَعيٰی لَِسانُہ''
  کہ بولنے سے تھکتا نہيں، وه اپنے پيغام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور مسلمانوں پر حجت تمام کرتاہے۔

  لہذا حضرت علی ـ مذکوره جملہ ميں قرآن کا تعارف اس طرح کراتے ہيں : 
ے، اپنے کالم اٰلہی، قرآن تمھارے درميان ہے اور ہميشہ فصيح و بليغ اور گويا زبان سے فالح و نجات کی طرف بالتا ہ

  پيروؤں کو سعادت و کاميابی کی خوشخبری ديتا ہے اور اپنی ذمہ داری پورا کرنے سے نہيں تھکتا ۔
  ميں حضرت علی ـ قرآن کے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہيں: ١٥٧خطبہ 

يِہ ِعْلَم َما ئَاتِی، َو اْلَحِديَث َعِن اْلَماِضْی، َو َدَواَئ َدائُِکم، َو نَْظَم َما ''ٰذلَِک اْلقُرآُن فَاْستَْنِطقُوهُ َو لَن يَّنِطَق َو ٰلِکْن ٔاُْخبُِرُکْم َعْنہُ، أَال إّن فِ 
  بَينَُکْم''،

ہاں! يہ قرآن ہے، پس اس سے چاہو کہ تم سے بولے اس حال ميں کہ ہرگز قرآن (نبی اور ائمٔہ معصومين (ع) کی تفسير کے
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اور ائمٔہ معصومين (ع) کی زبان کے ذريعے قرآن کے معارف سے آشنا ہو  بغير) نہيں بولے گا۔ تمھيں چاہئے کہ نبی اکرم ۖ
  اور قرآن کے علوم کو انھيں سے دريافت کرو۔

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

  ۔١٤٣)نہج البالغہ، خطبہ ١(

يں غواصی اور اس کے انسان ساز موتيوں کا قرآن اٰلہی علوم و معارف کا ايسا سمندر ہے کہ اس گہرے اور اتھاه سمندر م
حصول فقط انہی حضرات کا نصيب ہے جو عالم غيب سے ارتباط رکھتے ہيں، خداوند متعال نے بھی لوگوں سے يہی چاہا 
ہے کہ نبی اکرم ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کے دامن سے متمسک ہو کر، علوم اہلبيت سے استفاده کر کے اور ان حضرات 

رہنمائی سے قرآن کے بلند معارف حاصل کريں، اس لئے کہ قرآن کے علوم اہلبيت کے پاس ہيں۔ نتيجہ ميں ان  کی ہدايت و
  حضرات کی بات قرآن کی بات ہے، اور جب ايسا ہے تو نبی اکرم ۖ اور اہلبيت (ع) قرآن ناطق ہيں۔

ْوهُ َو لَن يَّْنِطَق '' يہ قرآن ہے اور ديکھو! تم امام معصوم کی مذکوره بنياد پر حضرت علی ـ فرماتے ہيں: ''ٰذِلَک اْلقُرآُن فَاْستَْنِطقُ 
تفسير و توضيح کے بغير قرآن سے استفاده نہيں کرسکتے، يہ امام معصوم ـ ہی ہے جو تمھارے لئے قرآن کی تفسير بيان 

  کرتا ہے اور تمھيں قرآن کے علوم و معارف سے آگاه کرتا ہے۔
کے قرآن کو ايک دوسرے زاويئے سے قابل توجہ قرار ديتے ہيں اور لوگوں کو قرآن  حضرت علی ـ اس مقدمہ کو بيان کر

کی طرف رجوع اور اس ميں تدبر اور تفکر کی دعوت ديتے ہيں، حضرت فرماتے ہيں کہ امام معصوم ـ ہی قرآن کے علوم 
قادر نہيں ہيں کہ براه راست اٰلہی  و معارف کو مسلمانوں کے لئے بيان کرتا ہے اور خود قرآن نہيں بولتا اور لوگ خود بھی

پيغاموں کو حاصل کريں، تو اب: ٔاُْخبُِرُکْم َعْنہُ، ميں تمھيں قرآن سے آگاه کرتا ہوں اور قرآن کے علوم و معارف کی تمھيں 
ِعْلَم َما ئاتِی َوخبر ديتا ہوں، جان لو! کہ جو کچھ تمھاری ضرورت کی چيزيں ہيں وه سب قرآن کريم مينموجود ہيں، ٔاَال إّن فِْيِہ 
ر تمھارے تماماْلَحِديَث َعِن اْلَماِضی َو َدَواَئ َدائُِکْم َو نَْظَم بَينُِکْم، گزشتہ و آئنده کا علم قرآن ميں ہے اور تمھارے درد کی دوا او

نے امور کو منظم امور کا نظم و نسق قرآن ميں ہے، يہ تم پر الزم ہے کہ قرآن کريم اور علوم اہلبيت سے استفاده کر کے اپ
  کرو!

  دو نکتوں کی ياد دہانی
ـ:قرآن کريم مسلمانوں اور اس آسمانی کتاب کے پيروؤں کے لئے ايک ا ہم تاريخی سند ہے چونکہ قرآن تاريخی واقعات  ١

ا ہے، بيان کرتا ہے، نيز گزشتہ قوموں اور ملتوں کے افکار و عقائد اور ان کے حاالت اور ان کے طرز زندگی کو بيان کرت
(اس لئے) سب سے زياده معتبر تاريخی سند ہے اس کے مقابل ان تاريخی حاالت اور کتابوں کی کوئی حيثيت نہيں ہے جو 

کہ قرآنی سند نہيں رکھتيں، اگر چہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہوں، لٰہذا گزشتہ افراد کے حاالت ، انبياء اور گزشتہ قوموں کے 
  اور ان سے نصيحت حاصل کرنی چاہئے۔واقعات کو قرآن سے سننا چاہئے 

ہمارا فريضہ ہے کہ قرآن سے رجوع کر کے، پچھلی قوموں اور ملتوں کی داستان زندگی کا مطالعہ کر کے ان سے درس 
  عبرت حاصل کريں، اپنی زندگی کو حق کی بنياد اور صحيح روش پر سنواريں۔

ہمارے لئے نقل کرتا ہے اور ان حوادث کو بيان کر کے جو انـ:قرآن کريم اس بات کے عالوه کہ گزشتہ قوموں کی تاريخ  ٢
قوموں ميں رونما ہوئے تھے ، ہم کو ان کی زندگی کے ماحول ميں پہنچا ديتا ہے اور يہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے درس عبرت 

نا خداوند متعال اور ان ليں، وه آئنده کی بھی خبر ديتا ہے۔ واضح ہے کہ آئنده اور مستقبل کے متعلق علمی اور يقينی بات کہ
(معصوم) افراد کے عالوه جو اس کے اذن سے آئنده کی خبر رکھتے ہيں، کسی اور کا کام نہيں ہے ۔خدا کے لئے ماضی، 
حال، مستقبل کوئی معنی نہيں رکھتے اور وه آئنده کے متعلق خبر دے سکتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کے لئے راستے 

کہ کيسے چليں تاکہ سعادت تک پہنچ جائيں۔ يہ قرآن کريم ہے جو کہ گزشتہ و آئنده کی خبر  کو واضح و روشن کرسکتا ہے
ديتا ہے اور انسانوں کو ان کے ماضی و مستقبل سے آگاه کرتا ہے، لٰہذا حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں: ''ٔاَال إّن فِيِہ ِعْلَم َما 

 جاؤ! کہ مستقبل اور ماضی کا علم قرآن کريم ميں ہے۔ئَاتِْی َو اْلَحِديَث َعِن اْلَماِضْی'' آگاه ہو 
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 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  زندگی ميں قرآن کا اثر
ـ تمام مشکالت کا حل قرآن کو بتاتے ہيں اور اس کے بارے ميں فرماتے ہيں: ''َو َدَواَئ َدائُِکْم َو امير المومنين حضرت علی 

نَظَم َما بَينَُکْم'' تمھارے درد کی دوا، تمھارے مشکالت کا حل اور تمھارے امور کے نظم و نسق کا ذريعہ قرآن ہے۔ قرآن 
قرآن کے ذريعے تمام درد و الم دور ہو جاتے ہيں۔ ہميں چاہيئے کہ  ايسی شفا بخش دوا ہے جو تمام امراض کا عالج ہے اور

اس شفا بخش نسخہ کو پڑھيں، اس کا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کريں اور تمام فردی و اجتماعی مشکالت اوردردوں 
  کے عالج کے طريقے سے آگاه ہوں۔

بتانا فطری اصول سے خارج ہے، اس لئے کہ  يہ بات واضح ہے کہ درد کے احساس اور مشکل کو پہچاننے سے پہلے دوا
پہلے فردی اوراجتماعی دردوں کو پہچاننا چاہئے اور قرآن کی آيات کريمہ کے مطالعہ اور ان ميں غور و خوض کے ذريعہ 

  ان دردوں سے آگاه ہونا چاہئے، پھر اس شفا بخش نسخہ سے استفاده کر کے ان کا عالج کرنا چاہئے۔
ماج مينبہت سے مشکالت پائے جاتے ہيں خواه وه فردی ہوں يا اجتماعی، اور ان مشکالت کا حل آج ہمارے معاشره اور س

سبھی چاہتے ہيں اور باوجوديکہ مختلف شعبوں ميں بہت سی ترقياں ہوئی ہيں، ليکن بہت ساری مشکليں باقی ره گئی ہيں، 
  ذمہ دار افراد ہميشہ اس کوشش ميں ہيں کہ کسی صورت سے ان کو حل کريں۔

حضرت علی ـ اس خطبہ ميں فرماتے ہيں: ''َو َدَواَئ َدائُِکم َو نَظَم َما بَينَُکْم'' قرآن تمھارے دردوں اور مشکلوں کے عالج کا 
ميں ارشاد فرماتے ہيں: ''َو َدَواًئ لَيَس بَعَدهُ َدائ'' يعنی قرآن ايسی دوا ہے کہ جس کے بعد کوئی  ١٨٩نسخہ ہے، اور خطبہ 

  ه جاتا۔درد باقی نہيں ر
ہر چيز سے پہلے جس بات پر توجہ رکھنا الزم ہے، وه حضرت علی ـ کے ارشاد پر ايمان رکھنا ہے، يعنی ہميں پوری طرح
  سے اعتقاد و يقين رکھنا چاہئے کہ ہمارے درد اور مشکالت کا صحيح عالج خواه وه فردی ہوں يا اجتماعی، قرآن ميں ہے۔

کن ايمان و يقين کے مرتبوں کے اعتبار سے ہم سب مختلف ہيں، اگر چہ ايسے بھی ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہيں، لي
افراد ہيں جو بھر پور طريقہ سے ايمان و يقين رکھتے ہيں کہ اگر قرآن کی طرف توجہ ديں اور اس کی ہدايتوں پر عمل 

ہيں، شايد ہماری مشکالت کی ايک بڑیکريں، تو قرآن تمام بيماريوں کا بہترين شفا بخش نسخہ ہے، ليکن ايسے افراد بہت کم 
وجہ ايمان کی کمزوری ہو اور يہ چيز اس بات کا سبب بنی ہے کہ بہت سے مشکالت الينحل ہی رہيں ۔ کبھی کبھی کچھ لوگ

العلمی يا کج فکری کی بنا پر ممکن ہے يہ گمراه کن نظريہ پيش کريں کہ باوجوديکہ قرآن ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی 
دعويدار ہيں ليکن کيوں ہماری مشکالت حل نہيں ہوئيں اور لوگ اسی طرح اقتصادی مشکالت سے دو چار ہيں،  پيروی کے

جيسے مہنگائی اور کرنسی کے ہلکا ہونے سے ،نيز فردی، اجتماعی، اخالقی اور ثقافتی مشکالت سے رنج اٹھارہے ہيں؟ 
  ے ہيں۔اس سوال کے جواب کے لئے يہاں پر ہم چند توضيحات بيان کر رہ

  قرآن، کلی طور پر راہنمائی کرتا ہے
يہ بات معقول نہيں معلوم ہوتی کہ کوئی شخص يہ اميد رکھے کہ قرآن مسائل کو حل کرنے والی کتاب کی طرح تمام فردی و

اجتماعی درد اور مشکالت کوايک ايک کر کے بيان کرے اورپھر ترتيب کے ساتھ ان کے حل کے طريقہ کی وضاحت 
کا سرو کار انسان کی ابدی سرنوشت سے ہے اور قرآن کا مقصد دنيا و آخرت ميں انسان کی فالح و نجات ہے۔  کرے۔ قرآن

اسی لحاظ سے قرآن کريم ہميناصلی اور کلی راستوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان پر چل کر ہم کامياب زندگی گزار سکتے 
آگے بڑھنے کی سمت کی نشاندہی کرتے ہيں۔ ليکن ہميں اس ہيں۔ يہ کلی خطوط اور راستے ايسے چراغ ہيں جو چلنے اور 

بات کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہئے کہ دنيا و آخرت ميں سعادت و کاميابی حاصل کرنے کے لئے، مشکالت کو برطرف 
کرنے کے لئے، ترقی يافتہ اور اسی کے ساتھ ساتھ دينی او ر اسالمی معاشره کے تحقق کے لئے خداوند متعال نے دو 

  )عقل۔٢)دين (١سيلے انسان کے اختيار ميں قرار ديئے ہيں:(و
قرآن انسانی تکامل و ترقی کے اصلی خطوط اور شاہراہوں کو روشن کرتا ہے اور اسالمی سماج کا فريضہ ہے کہ تفکر و 

رے، نہ تدبر کے ذريعہ اور انسانی علمی تجربوں سے استفاده کر کے قرآن کے بلند مقاصد کے تحقق کا مقدمہ فراہم ک
صرف قرآن دوسروں (حتی غير مسلمين) کے علمی تجربوں سے استفاده کو منع نہيں کرتا، بلکہ علم کواٰلہی امانت سمجھتا 
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  ہے اور مسلمانوں کو اس کے سيکھنے کی تشويق کرتا ہے۔
ْطلُبُْوا الِعلَم َو لَو نبی اکرم ۖ علوم حاصل کرنے کے بارے ميں مسلمانوں کی ترغيب و تشويق کے لئے ارشاد فرماتے ہيں: ''اُ 

ْيِن'' علم حاصل کرو اور دوسروں کے علمی تجربوں سے استفاده کرو اگر چہ اس مقصد کے پورا کرنے کے لئے  ١بِالصِّ
  دور دراز اور طوالنی راستے طے کرنا پڑيں۔

وں سے اور طرح طرح البتہ آج عالمی رابطے بہت ہی سمٹ گئے ہيں اور استکباری ممالک اور سامراجی قوتيں مختلف حيل
کی ٹکنالوجی اور اقتصادی سازوسامان سے نيز کلی طور سے انسان کے علمی تجربوں کے نتيجہ ميں ايجاد ہونے والے 

تمام آالت و وسائل کے ذريعے اس بات کی کوشش کر رہی ہيں کہ ايسے سامراجی رابطوں کو قوی بنايا جائے جن کے 
ن ہمارا فريضہ ہے کہ نہايت ذہانت و ہوشياری سے اور اپنے اسالمی و قرآنی مقاصدذريعہ دوسروں پر تسلط پاليا جائے، ليک

سے ذره برابر پيچھے ہٹے بغير، مختلف شعبوں ميں انسانی علوم کے نتائج سے لوگوں کے اقتصادی حاالت کی بہتری اور 
  معاشی مشکالت کو برطرف کرنے کے لئے استفاده کريں۔

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

  ۔١٧٧، ص١)بحار االنوار، ج١(

اس بنا پر قرآن نے انسان کی زندگی کی چھوٹی، بڑی تمام مشکالت کو ايک ايک کر کے بيان نہيں کيا ہے۔ بلکہ قرآن نے 
ی کردی ہے۔ اس انسان کی سعادت و تکامل کے بنيادی اور کلی طريقوں کو بيان کيا ہے اور مسلمانوں کے لئے ان کی نشاندہ

حصہ ميں قرآن کے شافی ہونے کے متعلق حضرت علی ـ کا ارشاد ذکر کرتے ہوئے قرآن ميں مذکور ان کلی طريقوں ميں 
  سے ايک طريقہ کی طرف اشاره کر رہے ہيں اور نمونہ کے طور پر اس کی وضاحت کر رہے ہيں۔

  قرآن کی کلی راہنمائی کا ايک نمونہ
بُوا فَ  قرآن کريم فرماتا ہے: (وَ  َن السَّمآِئ َو األَرِض َو ٰلِکن َکذَّ أََخذنَاہُم بَِما کانُوا لَو ٔاَنَّ ٔاَہَل القُرٰی آَمنُوا َو اتَّقَوا لَفَتَحنَا َعلَيِہم بََرَکاٍت مِّ

   ١يَکِسبُوَن)
ايسے صريح و  يہ آيت ان آيات محکمات ميں سے ايک ہے جن ميں کسی طرح کا تشابہ نہيں پايا جاتا اور اس کے معنی

واضح ہيں کہ جس ميں کسی طرح کے شک و شبہہ کی گنجائش نہيں ہے، اس طرح کہ اس آيت کے الفاظ اور جملوں سے 
اس بات کے عالوه کوئی اور بات سمجھ ميں نہيں آسکتی کہ جس کو ہر اہل زبان او رعربی داں سمجھ سکتا ہے، ان کج 

  قرائتوں اور نئے نئے معانی کے قائل ہيں، ممکن ہے وه فکروں اور ان لوگوں کو چھوڑيئے جو کہ مختلف 
.....................................................  

  ۔٩٦)سورٔه اعراف، آيت١(

کہيں کہ ہم لفظ ليل (شب) سے نہار (دن) اور حجاب سے عريانيت سمجھتے ہيں۔ البتہ يہ ياد دالديں کہ آئنده دين کی مختلف 
  تفصيل سے گفتگو کريں گے۔ قرآئتوں کے متعلق

يہ آئہ کريمہ اعتقاد کے کلی قوانين ميں سے ايک کو نيز اقتصادی مشکالت کے عالج اور معاشی سختيوں کے برطرف 
کرنے کے طريقوں کو بيان کرتی ہے۔ آئہ شريفہ کا ترجمہ يہ ہے: ''اگر بستيوں والے ايمان لے آتے اور تقوٰی اختيار کرتے 

و زمين کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول ديتے، ليکن ان لوگوں نے تقوٰی اختيار نہ کيا، بلکہ کفر  تو يقينا ہم آسمان
  اختيار کيا او راٰلہی نعمتوں کی ناشکری کی، نتيجہ ميں مختلف مشکلوں اور بالؤں ميں گرفتار ہوگئے''۔

پيدا ہونے، اقتصادی توسيع، اقتصادی بحرانوں  اس بنا پر قرآن کريم پوری وضاحت کے ساتھ مومنين کی زندگی ميں کشائش
کو دور کرنے اور نعمت نازل ہونے کونيز کلی طور سے آسمان و زمين کی برکتيں نازل ہونے کو ايمان و تقوٰی کا مرہون 
ا منت جانتا ہے، اور اسی کے مقابل، اٰلہی نعمتوں کی ناشکری کو نعمتوں کے زوال، بالؤں کے نزول اور مختلف مشکلوں ک
سبب بتاتا ہے۔ اور نعمت کے شکر اور اس کی قدر دانی کو نعمت کے اضافہ کا ذريعہ اور نعمت کی ناشکری کو عذاب کا 

اگر تم نعمتوں کا شکر بجا الؤ گے تو  ١سبب جانتا ہے، قرآن فرماتا ہے: (لَئِْن َشَکرتُْم اَلَِٔزيَدنَُّکْم َو لَئِْن َکفَرتُْم إّن َعَذابِْی لََشِديد)
  يقينا تمھارے لئے نعمتوں کو زياده کردوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک ميرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ ميں

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



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

 
 

  ۔٧)سورٔه ابراہيم، آيت ١(

وی کے نتيجہ ميں ايران کی عظيم يہاں پر ايک بہت بڑی اٰلہی نعمت کی طرف ہم اشاره کر رہے ہيں جو قرآن کريم کی پير
قوم کو حاصل ہوئی ہے، اور خداوند عزو جل سے دعا کرتے ہيں کہ لوگوں کو اس کی قدر دانی کی توفيق عطا فرمائے 

اوراسی کی ذات اقدس کی پناه چاہتے ہيں اس بات سے کہ کہيں ناشکری کے نتيجہ ميں يہ عظيم نعمت ہم سے چھن نہ جائے۔

  تشکيل ميں عطائے اٰلہی کی جھلک اسالمی حکومت کی
ہم سب اس بات کو تسليم کرتے ہيں کہ امير المومنين حضرت علی ـ کی شہادت کے بعد ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی تمنا، 
اٰلہی وحی و احکام پر مبنی ايک عادالنہ حکومت قائم کرنے کی رہی ہے۔ صديوں سے ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ايسی 

رنے کی تمنا دل ميں لئے رہے اور ظالم و جابر بادشاہوں اور حاکموں کے زير تسلط گھٹن کی زندگی حکومت قائم ک
گزارتے رہے اور وه اپنے اجتماعی امور کو نافذ نہيں کرسکتے تھے، ايسی صورت ميں ان کو اسالمی حکومت کا وجود 

  فقط دلی ارمان اور ناممکن چيز نظر آتی تھی۔
ر جانے کے بعد تاريخ کے اس دور ميں ايرانی مسلمانوں کے قرآن کريم پر عمل کرنے نيز امام تيره سو سال سے زياده گز

معصوم ـ کے نائب اور ولی فقيہ کی رہبری کو تسليم کرنے کے نتيجہ ميں خداوند متعال نے اپنی ايک بہت بڑی نعمت يعنی 
وجيہ نہيں کرنا چاہتے، بلکہ جو بات يہاں قابل اسالمی حکومت مسلمانوں کو عنايت فرمائی۔ واضح رہے کہ ہم نواقص کی ت

غور ہے وه يہ ہے کہ اس مقدس نظام و حکومت کا اصل وجود، اٰلہی عطاؤں اور عنايتوں سے اس مقصد کے تحت ہے کہ 
  اٰلہی احکام نافذ ہوں اور انھيں عملی جامہ پہنايا جائے۔

کہ جس نے دينی و اخالقی اقدار کے پاسداروں انقالب کے بيس سال گزر جانے کے بعد اب جو بات قابل توجہ ہے 
اورنگہبانوں نيز انقالب کے دلسوز افراد کی تشويش کو دو گنا کرديا ہے وه يہ ہے کہ کہيں (خدا نخواستہ) ايسا نہ ہو کہ 

نتيجہ  معاشره اپنے ايمان و تقوٰی سے ہاتھ دھو بيٹھے اور دھيرے دھيرے اس کی دينی و انقالبی قدريں پھيکی پڑ جائيناور
ميں اسالم و ايران کے دشمن ثقافتی حملہ اور شبخون مار کے اپنے منصوبوں ميں کامياب ہو جائيں، اور لوگوں کو خصوصاً

  جوانوں کو دينی و انقالبی اقدار سے جدا کر کے دوباره ايران کے مسلمانوں پر تسلط حاصل کرليں۔
ہميں کيا کرنا چاہئے کہ جس سے ايک طرف معاشره کے دينی  ممکن ہے يہاں يہ سوال کيا جائے کہ تو پھر اس صورت ميں

و اعتقادی اقدار محفوظ رہيں اور نتيجہ ميں دشمن اپنے منصوبوں ميں ناکام ہوجائے اور دوسری طرف ہم تمام مشکالت پر 
  غالب آجائيں۔

دالتے ہيں اور فردی و کے شروع ميں اسی بات کی طرف توجہ  ١٥٧امير المومنين حضرت علی ـ نہج البالغہ ميں خطبہ 
  اجتماعی مشکالت کے حل کا راستہ قرآن کی طرف رجوع اور اس کے احکام پر عمل کرنے کو بتاتے ہيں۔

  اجتماعی مشکالت کا حل قرآن کی پيروی ميں ہے 
اس سلسلہ ميں حضرت علی ـ کا کالم، حضرت رسول اسالم ۖ کے نہايت ہی قيمتی ارشاد کی ايک دوسری توضيح ہے کہ 

  يعنی جب بھی اضطراب و  ١نحضرت ۖ نے فرمايا: ''اَِذا اْلتَبََسْت َعلَيُکُم اْلفِتَُن َکقِطَِع اللَّيِل اْلُمْظلِِم فََعلَيُکْم بِاْلقُرآن''آ
.....................................................  

  ۔١٧، ص ٩٢)بحار االنوار، ج١(

کے ٹکڑوں کے مانند تم پر چھا جائيں اور ان مشکالت کو حل کرنے ميں عاجز  مشکالت، فتنے اور فسادات، اندھيری رات
  ہو جاؤ تو تم پر الزم ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرو اور اس کی نجات بخش ہدايات کو عمل کا معيار قرار دو۔

روح کو دلوں ميں زنده قرآن کريم کے اميد بخش احکام، اميد، مشکالت پر غلبہ، نجات و کاميابی، سعادت اور خوشبختی کی 
  کرتے ہيں اور انسانوں کو ياس و نااميدی کے بھنور سے نکال کر نجات دالتے ہيں۔

واضح ہے کہ ہر کاميابی انسانوں کی خواہش و کوشش کی مرہون منت ہے۔ اس بنا پر اگر ہم چاہيں کہ اسی طرح اپنے 
قسم کی سازش سے خداوند متعال کی پناه ميں رہيں تو استقالل، اپنی آزادی اور اسالمی حکومت کو محفوظ رکھيں اور ہر 

اس کے عالوه کوئی راستہ نہيں ہے کہ خدا اور قرآن کے نجات بخش احکام کی طرف رجوع کريں اور اس ناشکری اور 
 بے حرمتی کے سبب توبہ کريں جو بعض مغرب زده افراد کی طرف سے دينی اقدار کو پامال کرنے کے لئے کی گئی ہيں۔
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ہی احمقانہ بات ہے اگر ہم يہ خيال کريں کہ سامراجی طاقتيں کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ ميں بھی جو کہ ايران نہايت 
کی مسلمان قوم کے نفع ميں ہو اور ان کے استعماری منافع کے خالف ہو، اسالمی جمہورئہ ايران کے ارباب حکومت کا 

سعادت کے ضامن اور نبی اکرم ۖ کے ابدی معجزه قرآن کريم کو ساتھ ديں گی اور يہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ ہم نجات و 
چھوڑديں اور مشکالت کے حل کے لئے دشمنوں کی طرف دست نياز بڑھائيں، اور واليت فقيہ جو کہ انبياء اور ائمٔہ 
کريں۔  معصومين (ع) کی واليت ہی کی ايک کڑی ہے، اس کو چھوڑ کر شياطين اور دشمنان خدا کی واليت و تسلط کو قبول

خدا کی پناه مانگنی چاہئے اس بات سے کہ کسی دن ايران کی مسلمان قوم، استقالل و آزادی، عزت و امنيت کی عظيم نعمت 
کی ناشکری کے سبب غضب کا مستحق قرار پائے اور اپنی ذلت و اہانت، اپنے سقوط و انحطاط کا ذريعہ دوباره اپنے ہی 

  ہاتھوں سے فراہم کرے۔
خصوصاً ملک کے ثقافتی امور کے عہده داروں اور کارندوں کا فريضہ ہے کہ معاشره کے اخالقی و  بہرحال پوری ملت

  دينی اعتقادات و اقدار کی حفاظت کريں۔
بعض ايسے لوگ جو کہ دينی علوم و معارف ميں زياده بصيرت نہيں رکھتے اور سيکولرازم اور اصالت فرد 

)Individualism ،حضرت علی ـ کے اس ارشاد کے متعلق (کہ تمھارے تمام درد اور مشکالت) کے نظريوں سے متاثر ہيں
کا حل قرآن ميں ہے)، ان لوگوں کا تصور يہ ہے کہ اس ارشاد ميں درد اور مشکالت سے مراد لوگوں کے انفرادی، معنوی 

پر انفرادی و اجتماعی اور اخالقی درد اور مشکالت ہيں۔ ليکن ہماری نظر ميں يہ توضيح صحيح نہيں ہے اس لئے کہ يہاں 
دونوں طرح کے مسائل موضوع بحث ہيں۔ يہ بات کہنا ضروری ہے کہ دين کی سياست سے جدائی اور نظرئہ سيکولرازم 
کے بے بنياد ہونے کے متعلق يہاں پر تفصيل سے بحث کرنے کی گنجائش نہيں ہے، اس کے باوجود اس بحث کے ضمن 

ن کرنے کے ساتھ ساتھ دين کی سياست سے جدائی کے نظريہ کا بے بنياد ہونا ميں حضرت علی ـ کے ارشاد کی توضيح بيا
  اور سيکولرازم کے نظريہ کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے گا۔

  قرآن کی ہدايات کے مطابق اجتماعی امور کا نظم و نسق
  حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں:
   ١َعِن اْلَماِضْی َو َدَواَئ َدائُِکْم َو نَظَم َمابَينَُکْم'''' ااَل إّن فِيِہ ِعلَم َما ئَاتِی َو اْلَحِديَث 

حضرت اس بات کے بيان کے بعد کہ گزشتہ و آئنده کا علم قرآن ميں ہے اور قرآن تمام دردوں کی دوا ہے، يہ نکتہ ياد دالتے
ں ہے۔ يہ آسمانی کتاب تمھارے اجتماعی روابط ہيں کہ: ''َو نَظَم َمابَينَُکْم''تم مسلمانوں کے باہمی امور کی شيرازه بندی قرآن مي

کی کيفيت کو بھی معين کرتی ہے۔ يوں تو يہ ايک چھوٹا سا جملہ ہے ليکن يہی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ضامن ہے، 
  ہم اس کی توضيح پيش کر رہے ہيں ليکن اس سے پہلے ايک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرنا ضروری ہے۔

ظام کا سب سے بڑا مقصد، اجتماعی نظم اور امنيت کو بحال اور برقرار رکھنا ہے۔ کوئی بھی ہر سياسی اور اجتماعی ن
سياسی مکتب فکر دنيا ميں ايسا نہيں پايا جاسکتا جو اس مقصد کا انکار کرے، بلکہ امنيت کی بحالی اور نظم کی برقراری ہر

ی و اجتماعی نظم کا برقرار رکھنا علم سياست کے حکومت کے فرائض ميں سرفہرست ہے اور يہ بھی کہا جاتا ہے کہ سياس
مقاصد ميں سے ہے، جيسا کہ انسانی معاشروں پر حاکم تمام سياسی نظام کم از کم اپنی تبليغات اور اپنے نعروں ميں اس 

  مقصد کو اپنے حکومتی نظام کے سب سے بڑے مقصد کے عنوان سے بيان کرتے ہيں۔
.....................................................  

  ۔١٥٧)نہج البالغہ، خطبہ ١(

  

  اجتماعی زندگی مينمقصد کا اثر

يہاں پر اجتماعی زندگی ميں مقصد کے اثر کی طرف توجہ دال دينا بھی ضروری ہے اس لئے کہ اجتماعی زندگی ميں مقصد
مقصد ہی ہے جو کہ منطقی طور پر کی طرف توجہ ديئے بغير، اجتماعی نظم کے متعلق کوئی بات نہيں کہی جاسکتی۔ 

خاص رفتار و گفتار کا موجب و سبب بنتا ہے، انسان اپنی اس خاص رفتار و گفتار کے ذريعہ اجتماعی زندگی ميں اس مقصد
تک پہنچنا چاہتا ہے۔ مقصد خود، افراد معاشره کے نظريات اور مکتب فکر سے پيدا ہوتا ہے، اس طرح کہ ہر معاشره فطرت

عتبار سے اپنے نظريات اور مکتب فکر کے تحت ايک خاص اجتماعی نظم کو پيدا کرتا ہے۔ لٰہذا سامراجی طاقتيںاّولی کے ا
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اپنی استکباری سياستوں کے تحت کوشش کرتی ہيں کہ دوسری قوموں کو اپنے سامراجی مقاصد کی طرف کھينچ الئيں، ان 
ر کو الد کر ان قوموں کے نظم و تمدن اور مکتب فکر کوکو ان کے اصلی مکتب فکر سے دور کرديں اور بيرونی مکتب فک

  اپنے ہاتھ ميں لے ليں۔
اس بنا پر يہ ديکھنا چاہئے کہ معاشره پر حاکم مکتب فکر کيا نظم پيدا کرتا ہے؟ يہ بات ہے کہ قرآن اور توحيدی مکتب فکر 

واال ہوتا ہے کہ جس سے دنيا و آخرت ميں سے پيدا شده دينی مکتب فکر ايسے نظم اور ايسی سياست کا سبب اور نافذ کرنے
انسان کی خلقت کا مقصد حاصل ہو اور وه سعادت و خوشبختی حاصل کرسکے۔ يعنی جو بات اصالتاً اسالم و قرآن کے پيش 

  نظر ہے، وه انسان کی سعادت اور اس کا تکامل ہے۔
يں اور دوسری طرف اسالم کے سياسی اور نہايت افسوس ہے کہ بعض روشن فکر اور ليبرل افراد جو ايک طرف مسلمان ہ

اجتماعی مسائل ميں زياده بصيرت نہيں رکھتے، نتيجہ ميں ان ميں دينداری اور دين سے لگاؤ نہيں ہے، اور وه اس بنيادی 
نکتہ سے غافل ہيں، چنانچہ جس وقت اجتماعی نظم کی بات کہی جاتی ہے تو ان کے ذہن ميں مغربی ڈيموکراسی (عوامی 

سے حاصل شده اجتماعی نظم ابھرتا ہے، اس حال ميں کہ مغرب کا وه اجتماعی نظام اس کے سيکولرازم نظريہ حکومت ) 
سے پيدا ہوا ہے يہ روشن فکر افراد اپنی ناقص دينی معلومات کے سبب گمان کرتے ہيں کہ اجتماعی امور کے نظام پر مبنی 

ہے کہ يہ بات خود استعماری مکتب فکر کا نتيجہ ہے اور معاشره کی ادارت، صرف دين کی سياست سے جدائی ميں ممکن 
اس کو سامراجی طاقتوں کی ايک کاميابی سمجھا جاتا ہے تاکہ تيسری دنيا کے ممالک کے روشن فکر افراد کی فکروں کو 

 بے جان کر کے ان کو دينی فکر سے دور کرسکيں اور اپنی سامراجی ثقافت کی ترويج کے عوامل و اسباب ميں تبديل
  کرسکيں۔

بہرحال توحيدی و اسالمی مکتب فکر ميں ہر چيز منجملہ ان کے اجتماعی نظام کی تعيين، خلقت کے ہدف و مقصد کی 
روشنی ميں ہوتی ہے، اور واضح ہے کہ دينی و قرآنی مکتب فکر ميں اجتماعی نظام کا ہدف فقط مادی فائدے اور دنيوی 

کے تحقق کے عالوه، انسان کے تکامل اور اخروی سعادت پر بھی توجہ دی  منافع ہی کا تحقق نہيں ہے بلکہ دنيوی فائدے
  گئی ہے، اور واضح ہے کہ تعارض (ٹکراؤ) کی صورت ميں دنيوی امور پر اخروی سعادت کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔

ثر کے بارے اب ہم اس مقدمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشره کے سياسی و اجتماعی نظام کے تحقق کے متعلق قرآن کے ا
ميں حضرت علی ـ کے بيان کی طرف واپس آتے ہيں، اور حضرت کے ارشاد پر غور و خوض کرتے ہيں تاکہ واليت کی 

  راہنمائی ميں اجتماعی زندگی ميں قرآن کے اثر اور اس کی اہميت سے زياده آگاه ہوسکيں۔
امور کی تنظيم کے متعلق بيان فرماتے ہيں  حضرت علی ـ معجز نما تعبير کے ساتھ قرآن کے اثر کو معاشره کے اجتماعی

  اور اس کی طرف ہميں توجہ دالتے ہيں تاکہ ہم اس سے غفلت نہ برتيں۔
حضرت يہ بيان فرمانے کے بعد کہ قرآن تمھاری مشکالت کو حل کرنے کے لئے بہترين نسخہ ہے، فرماتے ہيں: ''َو نَْظَم 

نسق قرآن ميں ہے، يعنی اگر تم مطلوب و معقول نظام کو چاہتے ہو کہ جس کے َمابَينَُکْم'' تمھارے امور اور روابط کا نظم و 
سايہ ميں معاشره کے تمام افراد اپنے جائز حقوق حاصل کرسکيں تو تمھارے لئے الزم ہے کہ اپنے امور قرآن کی ہدايات 

  کے مطابق منظم کرو۔
ُکْم'' کی تعبير لوگوں کے اجتماعی روابط و امور پر مشتمل ہے، صاحبان علم و دانش پر يہ پوشيده نہيں ہے کہ ''َو نَْظَم َمابَينَ 

اگرچہ لوگوں کا فريضہ ہے کہ اپنے شخصی و فردی امور کو بھی قرآن کی ہدايات کی بنياد پر منظم کريں، ليکن ''َو نَْظَم 
ہ اہل زبان پر پوشيده نہينہے، َمابَينَُکْم'' کی تعبير لوگوں کے شخصی و فردی امور کے نظم و نسق کو شامل نہيں ہے جيسا ک

  حضرت علی ـ اپنے اس خطبہ ميں قرآن کريم کے اجتماعی پہلوؤں کے اثر کو بيان فرما رہے ہيں۔
حضرت اس نکتہ کے بيان کے ساتھ کہ تمھارا اجتماعی نظم و نسق قرآن کريم ميں ہے، مسلمانوں او راپنے پيروؤں سے 

  اجتماعی روابط کو قرآن کی بنياد پر قرار دينا چاہئے۔ فرماتے ہيں کہ تمھيں اپنے سياسی امور اور
البتہ يہ بات بھی واضح ہے کہ مذکوره فرمان اور نصيحتيں جب تک اسالمی نظام کے عہده دار اور ذمہ دار افراد کی طرف 

تقاد و يقين سے صرف ايسی اخالقی نصيحتيں سمجھی جائيں کہ جن کا جاری کرنا الزم نہ ہو اور ان کے قلبی ايمان او راع
  ميں رچی بسی نہ ہوں، تو اس وقت تک ''يہ آسمانی نسخٔہ شافيہ'' ہمارے معاشره کے کسی بھی درد کی دوا نہ بنے گا۔

حضرت علی ـ دينی نظام کی سياست کے کليدی اور اہم نکات کے بيان کے ساتھ ايسی واقعيتوں اور حقيقتوں کو بيان فرما 
دل و انصاف پر مبنی اس انسانی معاشره تک پہنچنا ممکن نہيں ہے جس ميں تمام افرادرہے ہيں کہ جن پر عمل کئے بغير، ع

  اپنے حقوق اور مطلوب تکامل کو حاصل کرسکيں۔
اس بنا پر سب سے زياده اصلی اور کارساز و مفيد عامل ، قرآن کريم کی کلی سياستوں اور اس کے دستور العمل پر، 

ايمان واعتقاد اور يقين رکھنا ہے۔ جب تک وه لوگ، معاشره کی مشکالت کے حل  حکومت کے مسئولين اور عہده داروں کا
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اور افراد کی کاميابی کے سلسلہ ميں قرآن اور اس کے ہدايات کے مفيد و کارآمد ہونے پر قلبی ايمان اور پختہ اعتقاد نہ 
لکہ قرآن کے علوم و معارف کو رکھيں گے، اس وقت تک نہ صرف عمل ميں، قرآن کو اپنا نمونہ قرار نہيں ديں گے، ب

  سمجھنا بھی نہ چاہيں گے۔
البتہ چونکہ وه اسالمی ملک اور مسلمان عوام پر حکومت کرتے ہيں، اس لئے ممکن ہے کہ وه اپنی حيثيت کو محفوظ 
رکھنے کے لئے ظاہری طور سے اور نعروں کی حد تک، اپنی عوام اور دوسری مسلمان قوموں کے درميان اپنے کو 

ن اور اپنی حکومت کو اسالمی حکومت کہيں، جبکہ اس حکومت کا نمونہ جو کہ ان کے لئے اہم بات نہيں ہے، وه مسلما
حکومت ہے جو اسالمی قوانين اور قرآنی نمونوں پر استوار ہے ليکن دين اور قرآنی مکتب فکر سے نام نہاد اسالمی 

ت کے شعبہ ميں، ايسی بات نہيں ہے جو مسلمانوں کے حکومتوں کی بيگانگی، خصوصاً معاشره کے نظم و نسق اور سياس
لئے اجنبی اور غير معروف ہو، اس لئے کہ تمام مسلمان قوميں جانتی ہيں کہ ان کے ممالک کے حکومتی نظام اسالمی نہيں 

کی ہيں، اور حکومت کے عہده داروں پر حاکم ذہنيت و مکتب فکر، اس ذہنيت اور مکتب فکر سے جو کہ قرآنی مکتب فکر 
  بنياد پر قائم ہيں، کلی طور پر مختلف ہے۔

جو بات انسان کو حيرت و تعجب ميں ڈالتی ہے اوراسی کے ساتھ افسوس اور تشويش کا باعث ہے، ہمارے عزيز اسالمی 
ملک ايران کی موجوده ثقافتی حالت ہے۔ جس ملک ميں ہدايات قرآن اور دينی مکتب فکر کی بنياد پر اور واليت فقيہ کی 

ی ميں انقالب آيا اور کامياب ہوا، نہايت افسوس اور تشويش کی بات ہے کہ بعض ثقافتی عہده داروں کے بيانات، ان کے رہبر
موقف اوران کے افکار کی نشاندہی کرتے ہيں کہ وه بھی اس آسمانی کتاب کی اچھی طرح معرفت نہيں رکھتے اور اس سے 

دوسرے مشرقی اور مغربی نمونوں سے زياده نہيں سمجھتے۔ چنانچہ يہ  اخذ شده حکومتی نمونہ کے مفيد و کارآمد ہونے کو
لوگ مسلسل اسالمی انقالب کے اصول اور دينی اقدار سے پيچھے ہٹتے جارہے ہيں اور پختہ ايمان اور قلبی اعتقاد نہ 

سا اظہار رکھنے کے سبب کبھی کبھی اشاروں، کنايوں سے اور کبھی کبھی تصريح کے ساتھ، نہايت بے شرمی سے اي
کرتے ہيں کہ قرآن کی حاکميت اور دينی مکتب فکر پر عمل کا زمانہ حکومت کے ميدان ميں گزر چکا ہے اور اس دور ميں

انسانی معاشره وحی اٰلہی کی احتياج نہيں رکھتا اور خود تنہا معاشره کی ادارت، امنيت کی بحالی اور نظم برقرار رکھنے 
  ۔ کے لئے بہتر راستے دکھا سکتا ہے

مناسب تھا کہ ہم يہاں پر دنيا ميں موجوده ظالمانہ حکومتی نظام اور ترقی يافتہ نظاموں کے نام پر مختلف اقوام و مذاہب پر 
جو ظلم ہو رہا ہے اس کی طرف اشاره کرتے ، تاکہ مذکوره قول کی بے مائگی اور اس کے قائلين کی خود فروشی و بے 

ليکن اصل موضوع سے دور ہونے اور بيان کے طويل ہو جانے کے خوف سے،  ايمانی پہلے سے زياده برمال ہو جائے،
انسانی نظاموں ميں موجود بے عدالتی، انسانوں کے حقوق کی پامالی اور ظلم و جور کے بيان سے گريز کرتے ہيں لٰہذا آپ 

  حضرات ان موضوعات سے متعلق کتابوں کا مطالعہ فرمائيں۔
قرآن کی بنياد پر حکومت کی صالحيت و افاديت، معاشره کے درميان عدل و انصاف  بہرحال يہ بات واضح ہے کہ ہدايات

اور نظم و نسق کے تحقق ميناس وقت منّصٔہ شہود پر ظاہر ہوتی ہے جس وقت کہ حکومت کے عہده دار اور کارندے اس پر 
قرار ديں، اس لئے کہ جب تک ايسا نہ يقين و اعتقاد رکھيں اور منزل عمل ميں قرآن کے احکام و قوانين کو اپنا نصب العين 

  ہوگا معاشره پر قرآن کی حکومت نہيں ہوگی۔
اس بنا پر معاشره ميں قرآن کی حاکميت کے لئے، حکومت کے عہده داروں اور کارندوں کا اس آسمانی کتاب پر قلبی يقين و 

نسخٔہ شافيہ کی شناخت، نيز اٰلہی  ايمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح خود اس بات کے لئے الزم ہے کہ وه لوگ اس اٰلہی
حکومت اوردين کی احتياج کا احساس رکھتے ہوں۔ يہ احساس بھی صرف اور صرف اسی صورت ميں حاصل ہوگا جبکہ 
بندگی کی روح پيدا کريں اور خداوند متعال کی حاکميت کے مقابل کبر و غرور و خود پسندی اوراستکباری روح کو نکال 

ی روح وہی مذموم روح ہے جس نے شيطان کو عالم ملکوت اور بارگاه خداوندی سے باہر نکال ديا باہر کريں۔ يہ استکبار
  اور اس کی ابدی شقاوت کا باعث بن گئی۔

، پر توجہ ديں کہ جس ميں حضرت نے قرآن کريم سے دوری کے ١٧٥مناسب ہے کہ يہاں پر ہم حضرت علی ـ کے خطبہ 
ان افراد کے لئے ايک تنبيہ اور ٹہوکا ہے جو ايک طرف اپنے کو حضرت علی ـکا  برے نتائج کو بيان فرمايا ہے۔ يہ بيان

پيرو بتاتے ہيں اور دوسری طرف قرآن اور اس سے اخذ شده حکومتی نمونہ کو آج کے انسانی معاشره کی ادارت کے لئے 
قرآن کی والئی حکومت پر  ناکافی سمجھتے ہيں، نيز حکومتی سياستوں کو پيش کرنے ميں انسان کی ناقص فکری اُپج کو

ترجيح ديتے ہيں۔ اميد ہے کہ ايسی ہدايتوں کی روشنی ميں ہمارے معاشره کے تمام لوگ خصوصاً حکومتی امور کے عہده 
دار اور دستور ساز افراد، پہلے سے زياده اسالمی معاشره ميں قرآن کے محور ہونے کے لزوم پر ايمان پيدا کريں گے اور 
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ميں بروئے کار الئی جائيں گی۔ يہ ہدايات منزل عمل

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  بے نيازی، قرآن کی پيروی ميں 
ـ مذکوره خطبہ ميں قرآن کريم کا تعارف شاخص و رہنما کے عنوان سے کراتے ہيں اور فرماتے ہيں: يقين حضرت علی 

رکھو! قرآن ايسا ناصح ہے جو کہ اپنے پيرووں کے ارشاد ميں خيانت نہيں کرتا اور ايسا ہادی ہے جو گمراه نہيں کرتا اور 
کوئی شخص اس قرآن کے ساتھ نہيں بيٹھا اور کسی نے اس ميں تدبرايسا بولنے واال ہے جو اپنی بات ميں جھوٹ نہيں بولتا، 

و تفکر نہيں کيا مگر يہ کہ جب اس کے پاس سے اٹھا تو اس کی ہدايت و رستگاری ميں اضافہ ہی ہوا اور اس کی گمراہی 
  ختم ہوگئی، پھر حضرت فرماتے ہيں:
 ِمن فَاقٍَة َو اَل اِلََٔحٍد قَبَل اْلقُرآِن ِمن ِغنًی فَاْستَشفُوهُ ِمن اَْدَوائُِکم َو اْستَِعينُوا بِِہ َعٰلی اَلَٔوائُِکم''َو اْعلَُموا ٔاَنَّہُ لَيَس َعٰلی اََحٍد بَعَد اْلقُرآِن 

الَُل''    ١فَإّن فِيِہ ِشفَاًئ ِمن ٔاَْکبَِر الدَّاِئ َو ہَُو اْلُکْفُر َو النِّفَاُق َو اْلَغیُّ َو الضَّ
حاکميت ہونے کی صورت ميں کسی کے لئے کوئی ايسی نياز و احتياج باقی نہيں ره جاتی جو  قرآن، اور معاشره پر اس کی

کہ پوری نہ ہو، اس لئے کہ قرآن کريم موحدين کی زندگی کے لئے سب سے زياده بلند و عالی، اٰلہی دستور العمل ہے اور 
ميابی کی ضمانت لی ہے۔ اس بنا پر جب ہماراخداوند متعال نے اس آسمانی کتاب کے پيرؤوں کی دنيا و آخرت کی عزت و کا

اسالمی معاشره قرآن کے حيات بخش احکام و فرامين پر عمل کرے او راس کے وعدوں کی سچائی پر ايمان رکھتے ہوئے 
اس کو اپنے عمل کا نمونہ قراردے، تو قرآن معاشره کی تمام فردی، اجتماعی، مادی اور معنوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے

  اسالمی معاشره کو ہر چيز اور ہر شخص سے بے نياز کرديتا ہے۔اور 
اسی کے مقابل، حضرت علی ـ قرآن سے جدائی کے خطرے کو بھی گوش زد فرماتے ہيں اور اس نظريہ کو رد کرتے ہيں 

ہے، کہ اس اٰلہی ثقل اکبر، قرآن کے بغير معاشره کی فردی و اجتماعی مشکالت اور ضرورتوں کو برطرف کيا جاسکتا 
  حضرت علی ارشاد فرماتے ہيں: ''َو اَل اِلََٔحٍد قَبَل اْلقُرآِن ِمن ِغنًی'' کوئی بھی شخص قرآن کے بغير بے نياز نہيں 

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

  ۔١٧٥)نہج البالغہ، خطبہ ١(

نی عدل و انصاف اور اخالقی و انسانی اقدار کی بنياد پر ہوسکتا اور کبھی بھی معاشره قرآن سے مستغنی نہيں ہوسکتا، يع
ايک معاشره وجود ميں النے کے لئے اگر تمام انسانی علوم اور تجربوں کواستعمال کيا جائے اور تمام افکار و خياالت اکٹھا 

ی کسی شخص ہو جائيں، تب بھی قرآن کے بغير ہرگز صحيح راستہ اور صحيح منزل نہيں پاسکتے، اس لئے کہ بے نياز
َوائُِکم'' کے لئے بھی قرآن کے بغير ممکن نہيں ہے۔ اسی بنا پر آپ فرماتے ہيں: ''فَاْستَشفُوهُ ِمن اَْدَوائُِکم َو اْستَِعينُوا بِِہ َعلٰی اَلٔ 

اپنی مشکالت اور بيماريوں کا عالج قرآن سے طلب کرو اور سختيوں اور پريشانيوں ميں قرآن سے مدد حاصل کرو۔ پھر 
سے بڑی فردی و اجتماعی بيماری يعنی کفر و ضاللت و نفاق کو ياد دال کر فرماتے ہيں کہ ان مشکالت اور بيماريوں سب 

کے عالج کا طريقہ قرآن ميں موجود ہے، تمھيں چاہئے کہ قرآن کی طرف رجوع کر کے اپنے درد اور مشکالت کا عالج 
  کرو۔

اور ان کلی اصولوں کی پيروی کر کے نيز تدبر و تفکر اور تجربوں سے  اس بنا پر بنيادی اصولوں کو قرآن سے لينا چاہئے
استفاده کر کے مشکالت کے حل کا راستہ پيدا کرنا چاہئے۔ اگر ا س نظريہ کے ساتھ مشکالت کو حل کرنا چاہيں تو ہم يقينا 

خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے: (و  تمام مشکالت پر، تمام شعبونميں غلبہ اور قابو پاليں گے، اس لئے کہ يہ اٰلہی وعده ہے،
َ يَجَعل لَّہُ َمخَرجاً) جو شخص تقوائے اٰلہی اختيار کرتا ہے اوراحکام خدا سے روگردانی نہيں کرتا خداوند متعال  ١َمن يَّتِق ّهللاٰ

  ۔١اس کے لئے نجات اور مشکالت سے نکلنے کا راستہ فراہم کرديتا ہے
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.....................................................  

  ۔٢)سورٔه طالق، آيت ١(

  

  قرآن سب سے بڑی بيماری کی دوا

البتہ ممکن ہے مذکوره باتيں مغرور انسانوں کے ذوق کے موافق نہ ہوں اور ان لوگوں کواچھی نہ لگيں جو کہ تقوائے اٰلہی 
حيں جاننے کے سبب اپنے کو اور قرآن واہلبيت کے علوم سے بالکل بے بہره ہيں نيز بشری علوم کی چند اصطال

خداوندمتعال کے مقابل سمجھتے ہيں، ليکن ہر عقلمند انسان اعتراف کرتا ہے کہ انسان نے جو کچھ اپنی نت نئی علمی 
ترقيوں کے ساتھ انکشاف اور ايجاد کيا ہے وه اس کی مجہول و نامعلوم باتوں کے مقابل ايسا ہی ہے جيسے سمندر کے مقابل 

نسانی مدينٔہ فاضلہ کا نمونہ پيش کرنے ميں تمام غير اٰلہی اخالقی مکاتب فکر کے نظريات اوردعوے، خدا ايک قطره، اور ا
  کے المحدود علم اور علوم اہلبيت (ع) (جن کا سرچشمہ اٰلہی الہامات ہيں)کے مقابلہ ميں صفر سے زياده کچھ نہيں ہيں۔

کفر و نفاق اور گمراہی کو جانتے ہيں۔ يہی روحی بيمارياں بہرحال حضرت علی ـ انسانی معاشره کی سب سے بڑی بيماری 
ہيں جو کہ معاشره کو مختلف مشکلوں اور پريشانيوں سے دوچار کرتی ہيں اور ان کا عالج بھی قرآن ہی سے حاصل کرنا 

الَُل '' سب سے بڑی بيماری سے مراد کفر و نفاق اور  چاہئے: '' فَإّن فِيِہ ِشفَاًئ ِمن اَْکبَِر الدَّاِئ َو ہَُو اْلُکْفُر َو النِّفَاُق َو اْلَغیُّ وَ  الضَّ
  ضاللت و گمراہی ہے، اور دوا اور عالج سے مراد قرآن پر ايمان اور اس کی پيروی ہے۔

البتہ توجہ رکھنی چاہئے کہ يہ بات (کہ اپنی بيماريوں کی دوا قرآن سے طلب کرو، اس لئے کہ قرآن تمام مشکالت 
ے)، اس کا مفہوم يہ نہينہے کہ قرآن نے ڈاکٹر کے نسخہ کے مانند تمھارے جسمانی امراض کو بيان اوربيماريوں کی دوا ہ

کرديا ہے اور ہر ايک مرض سے شفايابی کے لئے ايک دوا کا مشوره ديا ہے يا اقتصادی و فوجی مشکالت کے باب ميں نيز
سے لينا چاہئے، جو شخص دينی معارف سے  صنعت اور ٹکنالوجی کے شعبوں ميں مسائل کے حل کے فارمولوں کو قرآن

ذرا سا بھی واقف ہے وه ہرگز حضرت علی ـ کے اس کالم کی توضيح ا س معنی ميں نہيں کرتا، اس لئے کہ جسمانی 
بيماريوں اور بقيہ تمام مشکالت کا حل اپنے طبيعی وسيلوں کا محتاج ہے، قرآن کريم ان مشکالت کے حل کے لئے جيسا کہ 

گيا کلی اصولوں کو بيان کرتا ہے اب لوگوں کا فريضہ ہے کہ قرآن کے ان کلی اصولوں کو سر مشق اور  پہلے ذکر کيا
نمونہ قرار ديکر نيز عقل، خداداد قوتوں اور انسانی علوم کے تجربوں سے استفاده کر کے اپنے مشکالت کو حل کريں اور 

  اپنی بيماريوں کا عالج کريں۔
  جہ دو نکتوں کی طرف مبذول کر رہے ہيں:يہاں پر ہم عزيز قارئين کی تو

پہال نکتہ٭ يہ ہے کہ طبيعی اور مادی اسباب و علل اگرچہ اپنے معلول اور مسبب کو مستلزم ہيں، ليکن اس نکتہ کی طرف 
توجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ تمام موجودات کی علت العلل خداوند تبارک و تعالٰی کی ذات اقدس ہے۔ اسی نے عالم کے 

و علت و معلول کے رابطہ کی بنياد پر خلق کيا ہے اور وہی ہميشہ اسباب و علل کو سببيت اور عليت عطا کرتا ہے نظام ک
اور يہ اس کا تکوينی اراده ہے اور جب تک يہ تکوينی اراده نہ ہوگا اس وقت تک کسی فعل کا براه راست کوئی اثر نہيں 

  ہوگا۔
الت کو دور کرنے کے لئے ہميں چاہئے کہ بنيادی طور پر خداوند متعال کی اس بنا پر تمام دردوں کی دوا اور تمام مشک

طرف توجہ کريں اور چشم اميد اسی کی طرف رکھيں، اگرچہ مشکالت کو حل کرنے ميں اور بيماری سے شفا حاصل 
الت کے حل کو اصلکرنے ميں طبيعی اسباب و علل کا بھی سہارا ليں ليکن توحيد افعالی کے اقتضاء کی بنا پر شفا اور مشک

  ميں اسی سے سمجھنا چاہئے اور اسی سے اميد رکھنا چاہئے۔
دوسرا نکتہ٭ يہ ہے کہ مشکالت کے حل اور بيماريوں کے عالج کا راستہ فقط عادی اور طبيعی اسباب و علل ميں منحصر 

ل نہ پائے جانے سے يا ان کے نہيں سمجھنا چاہئے، يعنی ايسا نہينہے کہ مشکالت کے حل ميں مادی اور طبيعی اسباب و عل
مفيد و کارآمد نہ ہونے سے مشکل کے حل، بہبودی کے حصول، امراض کی شفا يا انسان کی جائز اور برحق خواہشات کے 

  پورا ہونے کا امکان نہ ہو۔
نہيںخداوند متعال نے علّی اور معلولی نظام خلق کرکے اپنے کو غير طبيعی طريقے سے کوئی شے ايجاد کرنے سے عاجز 

کيا ہے، بلکہ سنت اٰلہی اس بات پر قائم ہے کہ پہلے مرحلہ ميں امور عادی اور طبيعی راستے سے انجام پائيں، ليکن امور 
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کا انجام پذير ہونا طبيعی طريقہ ميں منحصر نہيں ہے بلکہ خاص حاالت ميں خداوند متعال کچھ امور کو طبيعی راستے کے 
کو بھی سنت اٰلہی کہا جاسکتا ہے۔ مرض سے شفا اور بہبودی ممکن ہے طبيعی راستے  بغير بھی خود ايجاد کرتا ہے کہ اس

سے اور ڈاکٹری عالج سے واقع ہو اورممکن ہے کہ خاص شرائط و حاالت کے تحت غير مادی علتوں کے واسطے سے، 
حاذ توحيد کے مجاہدين جيسے ائمٔہ معصومين (ع) يا دوسرے اولياء خدا کی دعا سے حاصل ہو جائے۔ جيسا کہ ممکن ہے م

مادی وسائل اور اسلحہ نيز طبيعی حاالت کے اعتبار سے دشمن کے مقابل (لوگوں کی نظر ميں) شکست کھانے والے ہوں، 
ليکن غيبی امداد اور غير طبيعی اسباب کے ذريعے فتحياب ہو جائيں کہ يہ بات بھی اٰلہی اسباب و علل ميں سے سمجھی 

  جاتی ہے۔
سے واقعات کے بہت سے نمونے مذکور ہيں جو کہ غير مادی اور غير طبيعی اسباب کے راستے سے واقع قرآن کريم ميں اي

ہوئے ہيں، مثال کے طور پر نزول باران اگر طبيعی اسباب و عوامل کے راستے سے واقع ہو تو ضروری ہے کہ دريا اور 
کر بادل کی صورت اختيار کريں، پھر دريا سمندروں کا پانی سورج کی دھوپ اور گرمی کی تپش سے بخار اوربھاپ بن 

اور خشکی کے درجٔہ حرارت کے نتيجے ميں ہوا چلنے سے بادل درياؤں کے اوپر سے زمين کے تمام عالقوں ميں منتقل 
ہو جائيں تاکہ خاص حاالت کے تحت بادل ميں موجود پانی، بارش کے قطروں، يا برف کے دانوں يا اولوں کی صورت ميں 

  ۔زمين پر برسے
بارش کی اميد اس کے طبيعی اسباب و علل کے بغير، مادی نظر سے ايک بيجا اور نامعقول اميد سمجھی جاتی ہے، ليکن 

حضرت نوح ـ نزول باران کے لئے طبيعی عوامل کو نظر ميں رکھے بغير اپنی قوم کو خطاب کرکے فرماتے ہيں کہ 
بارش ہو، (َو يَا قَوِم اْستَغفُِروا َربَُّکم ثُمَّ تُوبُواليِہ يُرِسِل السََّماَئ َعلَيُکم  استغفار اور توبہ کرو تا کہ آسمان سے تم پر موسال دھار

تُِکْم َو التَتََولَّْوا ُمجِرِميَن) ةً ِٰلی قُوَّ اے ميری قوم والو! اپنے پروردگار سے استغفار کرو پھر اسی کی طرف  ١ِمْدَراراً َو يَِزْدُکم قُوَّ
اس کی طرف پلٹ آؤ تاکہ خداوند متعال آسمان سے تم پر موسالدھار بارش نازل کرے اور رحمت  ،ہمہ تن گوش ہو جاؤ اور

  اٰلہی اور بارش کے نزول کے ذريعہ تمھاری موجوده قوت کو اور قوت ديکر 
.....................................................  

  ۔ ٥٢)سورٔه ہود، آيت ١(

التَتََولَّوا ُمجِرِميَن)، خبردار! توبہ و استغفار کے بغير اور اس حال ميں کہ تم مجرم و گنہگار ہو  زياده کردے، پھر فرمايا: (وَ 
  خدا سے منھ مت پھيرو او راپنے کو رحمت اٰلہی سے محروم مت کرو۔

ہاتھ ميں  اگر چہ نزول باران کے طبيعی اسباب و علل اور طبيعت ميں جاری تمام علّی و معلولی نظام، سب قدرت اٰلہی کے
ہيناور اسی کے ارادے سے کام کرتے ہيں، ليکن اسی کے ساتھ ساتھ طبيعی اسباب و عوامل کو نظر ميں رکھے بغير خداوند 

متعال فرماتا ہے کہ تم اپنے گناه سے استغفار کرو اور خدا کی طرف واپس آجاؤ، ہم آسمان سے کہہ ديں گے کہ تم پر 
  موسالدھار برسے۔

ے کہ خداوند متعال کا مقصود يہ نہيں ہے کہ طبيعی عوامل کے تحقق کے بغير بارش نازل ہو، بلکہ ممکن ہے کوئی يہ کہ
  مقصود يہ ہے کہ ہم طبيعی عوامل کو پيدا کر کے تم پر بارش برسائيں گے۔

يا، اس کا جواب يہ ہے کہ يہ نظريہ توحيدی مکتب فکر کے موافق نہيں ہے، اس لئے کہ جيسا کہ اس سے پہلے ذکر کيا گ
ايسا نہيں ہے کہ خداوند متعال نے علّی و معلولی نظام کو خلق کر کے، طبيعی اسباب و علل کے بغير موجودات کو ايجاد 

کرنے سے اپنے کو عاجز کر رکھا ہے۔ خداوند متعال موجودات کی ايجاد و خلقت پر اپنی قدرت کے متعلق اس طرح فرماتا 
جب بھی خداوند متعال کسی شے سے يہ کہنے کا اراده کرتا ہے کہ ہو جا، تو وه  ١لَہُ ُکن فَيَُکْون) ہے: (اَِذا ٔاَراَد َشيئاً ٔاَن يَّقُولَ 

  شے فوراً ہوجاتی ہے۔
.....................................................  

  ۔٨٢)سوره ٰيس، آيت ١(

  

  بعض بالؤں کی حکمت
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تعال کی حکمت اور حق کی رحمانيت اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ غير مذکوره باال باتوں کے عالوه، کبھی کبھی خداوند م
  طبيعی راستوں سے اپنے بندوں پر لطف کرے اور اپنی نعمت ان پر نازل کرے۔

اس مقصد کے لئے خداوند متعال مادی اسباب و علل کے عالوه دوسرے اسباب و علل قرار ديتا ہے اور لوگوں سے چاہتا ہے
گ اپنے کو اٰلہی رحمت و نعمت کا مستحق بنائيں، يہ معنی بھی خداوند متعال کے لطف اور اس کیکہ ان کے وسيلے سے لو

رحمت کا مقتضی ہے، خلقت کا نظام، حکمت کی بنياد پر ہے اور انسان کی تخليق کا مقصد ہدايت اور تکامل ہے، اور ہدايت 
ر ان ميں تدبر، بندگی، دين حق نيز انبياء اٰلہی کے و تکامل، اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ لوگ آيات اٰلہی کی معرفت او

احکام پر عمل کرتے ہوں، ليکن کبھی کبھی لوگ گناه اور معصيت کے نتيجہ ميں راه حق سے منحرف ہو جاتے ہيں، عام 
طور سے لوگ جس وقت مادی عيش و آرام ميں ہوتے ہيں اور اقتصادی اور مادی لذتوں سے بہره مند ہونے کے اعتبار سے 

کوئی مشکل نہيں رکھتے اور ان کی ہر من پسند چيز فراہم ہوتی ہے تو اس وقت خدا اور معنويات کی طرف بہت کم توجہ 
ديتے ہيں۔ ايسے وقت ميں، انسانی اور اٰلہی خصلتيں ان کے اندر دھيرے دھيرے کمزور ہونے لگتی ہيں اور آخر کار 

  کفر و ضاللت اور سرکشی و گمراہی پيدا ہو جاتی ہے۔ فراموشی کی نذر ہو جاتی ہيں، نتيجہ ميں ان کے اندر
ٰئ اهُ اْستَغنٰی) جس وقت انسان اپنے کو بے نياز خيال کرليتا ہے تو  ١قرآن مجيد ارشاد فرماتا ہے: (َکالَّ ِنَّ الِنَساَن لَيَْطغٰی٭ ٔاَن رَّ

ی فکر حاکم ہو تو خداوندمتعال کا سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اگر ايک معاشره اور امت کی اکثريت پر سرکش اور استکبار
لطف اور اس کی عنايت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انسانوں کو ہوشيار کرے، ان کو خواب غفلت سے 

  بيدار کرے اور راه حق اور طرز بندگی کی طرف واپس لے آئے۔
ہے اور دوسری طرف ان بالؤں کے رفع  اس مقصد کے تحقق کے لئے کبھی کبھی بالئيں، جيسے فقر اور قحط نازل کرتا

کرنے او ران کے عالج کے لئے گناہوں سے توبہ واستغفار، خدا کی طرف توجہ اور نماز کو بتاتا ہے تاکہ نتيجہ ميں خلقت 
کا مقصد پورا ہوسکے اور يہی انسان کی اختياری ہدايت اور تکامل ہے۔يہ بات بھی تعجب خيز اٰلہی سنتوں ميں سے ايک 

کہ کبھی کسی نبی کو مبعوث کرتا تھا اور اس کی امت کو سختيوں ميں مبتال کرتا تھا تاکہ وه خدا اور راه حق سے رہی ہے 
  غافل نہ ہوں، نيز مادی لذتوں ميں غرق ہونا ان کو سعادت سے باز نہ رکھے۔

خت حاالت ميں انسان بہتر بہرحال بعض بالؤں کا نزول، غافل انسانوں کی توجہ اور بيداری کا سبب ہوتا ہے اس لئے کہ س
طور پر خدا سے اپنی احتياج کو درک کرتا ہے اور عيش و آرام کی زندگی سے بہتر بالؤں کی زندگی ميں وه انبياء کی 

آِئ ہَ تعليمات کو سمجھتا اور قبول کرتا ہے ، قرآن کريم فرماتا ہے: (َو َما أَْرَسلنَا فِی قَريٍَة ِمن نَّبِیٍّ ِالَّ ٔاََخذنَا ٔاَْہلَ  رَّ ا بِاْلبَٔاسآِئ َو الضَّ
ُعوَن) رَّ   اور ہم نے جب بھی کسی قريہ يا شہر  ٢لََعلَّہُْم يَضَّ

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

  ۔ ٧،٦)سورٔه علق، آيت ١(
  ۔٩٤)سورٔه اعراف، آيت ٢(

تی اور پريشانی ميں ضرور مبتال کيا کہ شايد وه لوگ ہماری ميں کوئی نبی بھيجا تو اہل قريہ يا اہل شہر کو نافرمانی پر سخ
  بارگاه ميں تضرع و زاری کريں۔

  بھی اسی مطلب کی وضاحت کرتی ہے: ٧٦اور  ٧٥سورٔه مومنون کی آيت 
وا فِی طُغيَانِِہم يَعَمہُوَن٭ َو لَقَد أََخذنَاہُم ُعوَن) (َو لَو َرِحمنَاہُم َو َکَشْفنَا َمابِِہم ِمن ُضرٍّ لَلَجُّ   بِالَعَذاِب فََما اْستََکانُوا لَِربِِّہم َو َمايَتََضرَّ

اور اگر ہم ان پر رحم کريں اور ان کی تکليف اور سختی کو دور کرديں تو بھی يہ اپنی سرکشی پر اڑے رہيں گے اور گمراه
کے سامنے جھکے اور نہ ہی ہی ہوتے جائيں گے، اور ہم نے انھيں عذاب کے ذريعہ پکڑا بھی مگر يہ نہ اپنے پروردگار 

  گڑگڑاتے ہيں۔
اس بنا پر امتوں کے بعض عذابوں اور ان کی سختيوں کا فلسفہ لوگوں کی بيداری اور راه ہدايت کی طرف ان کا واپس آنا 

ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ يہ سختياں، پريشانياں اور بالئيں بعض امتوں کو بيدار نہ کريں اور وه لوگ اسی طرح ضاللت و 
ہی پر اڑے رہيں، کہ اس صورت ميں حجت ان پر تمام ہو جاتی ہے اور انھيں چاہئے کہ ان بالؤں کے نزول کے منتظر گمرا

  رہيں جو کہ ان کی حيات اور زندگی کا خاتمہ کرديں گی۔
  تک، حضرت پيغمبر اسالم ۖ کو خطاب کر کے فرماتا ہے:  ٤٤سے  ٤٢قرآن سورٔه انعام کی آيات 

ُعوَن ٭ فَلَو ال ِْذجآَئ ہُم بَاُسنَ (َو لَقَد ٔاَرَسلنَ  آِئ لََعلَّہُم يَتََضرَّ رَّ ُعوا َو ٰلِکن قََسْت ااِلٰی ٔاَُمٍم ِمن قَبلَِک فَأََ◌َخذنَاہُم بِالبَاسآِئ َو الضَّ ا تََضرَّ
ُروا بِِہ ا نَُسوا َما ُذکِّ فَتَحنَا َعلَيِہم ٔاَبَواَب ُکلِّ َشيٍئ َحتَّٰی َِذا فَِرُحوا بَِما ٔاُوتُوا ٔاََخذنَاہُم قُلُوبُہُم َو َزيََّن لَہُُم الشَّيٰطُن َما َکانُوا يَعَملُوَن ٭ فَلَمَّ
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  بَغتَةً فَاَِذاہُم ُمْبلُِسوَن)
يعنی ''ہم نے تم سے پہلے والی امتوں کی طرف بھی رسول بھيجے ہيں اس کے بعد انھيں سختی اور تکليف ميں مبتال کيا کہ 

ان سختيوں کے بعد انھوں نے کيوں فرياد نہيں کی، بات يہ ہے کہ ان کے دل سخت ہوگئے ہيں شايد ہم سے گڑگڑائيں، پھر 
اور شيطان نے ان کے اعمال کوان کے لئے آراستہ کرديا ہے، پھر جب ان نصيحتوں کو بھول گئے جو انھيں ياد دالئی گئی 

، يہاں تک کہ جب وه ان نعمتوں سے خوش تھيں تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لئے ہر چيز کے دروازے کھول ديئے
  ہوگئے تو ہم نے اچانک انھيں اپنی گرفت ميں لے ليا اور وه مايوس ہوکر ره گئے'' ۔

ہميں جاننا اور سمجھنا چاہئے کہ يہ سنت اٰلہی ہے جو کہ پہلے والی امتوں ميں جاری رہی ہے اور نبۖی آخرالزمان کی امت 
  بھی اس سے مستثنٰی نہينہے۔

صاحبان بصيرت اور ان لوگوں کے لئے جو کہ اپنی سعادت اور سرنوشت کی فکر رکھتے ہيں، بعض مشکالت و  بہرحال
مصائب اور بالؤں کا وجود، عبرت و ہدايت کا ذريعہ ہے۔ اسی کے برعکس جيسا کہ قرآن مجيد فرماتا ہے کہ ايسے انسان 

کے اور نصيحت سے نصيحت حاصل نہيں کرتے اور بھی ہيں جو ايسے خواب غفلت ميں پڑے ہوئے ہيں کہ کسی بھی ٹہو
  ہوش ميں نہيں آتے۔

لٰہذا وه بالئيں اور سختياں جو معاشروناور قوموں کے لئے لوگوں کو بيدار کرنے اور ہوش ميں النے کی خاطر پيش آتی ہيں 
توں کی بيداری اور خدا وه سابق انبياء کی امتوں سے مخصوص نہينہيں، بلکہ يہ مسئلہ الطاف اٰلہی ميں سے ہے جو کہ ام

کی طرف توجہ کے لئے واقع ہوتا ہے، جو بات اہم ہے وه ايسے حوادث کے فلسفہ او رراز کو سمجھنا، گزشتہ سے عبرت 
حاصل کرنا، خدا کی طرف بازگشت اور توبہ ہے۔ نہايت افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے ميں بہت کم لوگ اس مسئلہ کی 

ی بنا پر اقتصادی بحرانوں سے نجات کے لئے (کہ انھيں ميں سے قحط اور پانی کی طرف توجہ کرتے ہيناور اسی غفلت ک
کمی کا بحران ہے)، بعض عہده دار افراد غفلت و بے توجہی کی بنا پر يا ايمانی اور اعتقادی کمزوری کی بنا پر غير خدا کا 

سکيميں تيار کرتے ہيں تاکہ شيميائی مادوں دامن تھام ليتے ہيں اور مسلمانوں کے بيت المال سے زياده پيسے خرچ کر کے ا
کے ذريعے بادلوں ميں پانی بھر کر بارش ايجاد کريں، کتنا باطل خيال ہے! کيا بارش کی علت تامہ يہی بادل کا وجود اور ہوا

ں کے ذريعے اس کا منتقل ہونا اور دوسرے چند محدود اسباب ہيں کہ انسان مکڑی کی طرح اپنے ہی بنے ہوئے جالوں مي
پھنس کر مغرور ہو جائے نيز بندگان خدا اور مسلمان عوام کو بجائے اس کے کہ خدا او راس کے احسان و عنايت کے دامن 
سے متوسل ہونے کی طرف متوجہ کرے، پہاڑوں کی چوٹيوں پر بادلوں کے ٹکڑے تالش کرے او ران کا شکار کرنے کے 

  بعد پھر ان ميں پانی بھر کر بارش برسائے؟ 
سال تبليغ کے بعد خدا پر  ٩٥٠يہ بات حضرت نوح ـ اور ان کے فرزند کے واقعہ کو ياد دالتی ہے کہ حضرت نوح ـ واقعاً 

اپنی قوم کے ايمان النے سے مايوس ہوگئے، ان کی ہدايت سے نااميدی اور عذاب کی عالمتيں ظاہر ہونے کے بعد انھوں نے
وار ہو جائے تاکہ اس قطعی و يقينی عذاب سے نجات حاصل کرلے۔ اپنے بيٹے سے چاہا کہ ايمان لے آئے اور کشتی پر س

ميں  ١اس نے اپنے باپ کے جواب ميں اپنے شرک آلود خيال کو اس طرح بيان کيا کہ: (َسٰاِو اِٰلی َجبٍَل يَْعِصُمِنْ◌ ِمَن اْلَماِئ)
تے ہيں کہ آخر کار وه ايمان نہ اليا پہاڑ کی چوٹی پر پناه لے لوں گا تاکہ وه مجھے غرق ہونے سے بچالے، جيسا کہ ہم جان

اور ہالک ہوگيا، خداوند متعال اس واقعہ کا ذکر کرکے شرک آلود فکر کی اصل کو بيان کر رہا ہے اور لوگوں کو اس سے 
  ڈرا رہا ہے۔

 اب بھی يہ شرک آلود فکر بعض لوگوں کے درميان خصوصاً مغرب زده روشن فکر افراد ميں رائج ہے۔ وه لوگ بجائے اس
کے کہ خدا پر ايمان رکھيں اور قلم و بيان سے لوگوں کو خدا کی طرف بالئيں، مشکالت کو دور کرنے کے لئے اسالم و 

  مسلمين کے دشمنوں کے ہاتھوں کی طرف نگاہيں جمائے ہوئے ہيں اور انھيں سے مدد کی اميد رکھتے ہيں۔
انی علوم کی ايجادات کے مخالف نہيں ہيں کيونکہ دين و قرآنصاحبان علم و فہم پر پوشيده نہيں ہے کہ ہم علمی ترقی اور انس

اور توحيدی مکتب فکر، ہر مکتب فکر سے زياده انسانوں کو علم و دانش کے حصول اور انسانی افکار و خياالت سے 
ت حاصل شده چيزوں سے استفاده کی طرف دعوت ديتا ہے۔ جس بات کی نفی پر يہاں تاکيد کی جارہی ہے اور جس کے سخ

اور سنگين نتائج سے خبردار کيا جارہا ہے، يہ شرک آلود فکر ہے کہ نہايت افسوس ہے کہ اس ميں مبتال افراد ہمارے 
  معاشرے ميں کم نہيں ہيں۔

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

  ۔٤٣)سورٔه ہود، آيت ١(
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استہ فردی و اجتماعی مشکالت کو دور کرنے کے لئے خانٔہ خدا بہرحال سب سے زياده بہتر، نزديک اور اطمينان بخش ر
کے درپر واپس آنا ہے اس لئے کہ راه خدا کا انتخاب اس بات کے عالوه کہ ہماری ابدی و اخروی سعادت کا ضامن ہے، 

َن َغفَّاراً يُرِسُل السََّماَئ َعلَيُکم دنيوی زندگی کے مشکالت اور بحرانوں کو بھی دور کرتا ہے، (فَقُلُت اْستَْغفُِروا َربَُّکْم إنّہُ َکا
   ١ِمدَراراً)

پس ميننے لوگوں سے کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو بے شک وه بہت زياده بخشنے واال ہے وه آسمان سے تم پر 
  موسال دھار پانی برسائے گا، نتيجہ ميں باغ وجود ميں آئيں گے اور نہريں جاری ہوں گی۔

نقائص اور کميوں کو دور کرنے اور مسلمانوں کے امور ميں کشائش کے لئے اپنے پيرؤوں کے لئے راه اس بنا پر قرآن، 
حل پيش کرتا ہے اور ان راستوں کی افاديت کی ضمانت ليتا ہے۔ اس کے عالوه، مسلمان جيسا کہ بارہا آزما چکا ہے دوباره 

  پھر آزما سکتا ہے۔
ہمارے اسالمی معاشره پر نصرت اٰلہی اور خدا کی غيبی امدادوں کے  بے شک ايران کے اسالمی انقالب کی کاميابی

معجزنما نمونوں ميں سے ايک ہے۔ جس وقت کہ تمام لوگ خدا پر توکل اور اس کے غير سے اميد قطع کر کے اسالمی 
 َ   يَنُصْرُکْم َو يُثَبِّْت  حکومت کے خواہاں ہوئے، خدا نے اپنے وعده کی بنا پر کہ قرآن ميں فرماتا ہے: (ِْن تَنُصُرْوا ّهللاٰ

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

  ۔١١، ١٠) سورٔه نوح، آيت ١(

(اگر تم هللا کی مدد کرو گے تو وه بھی تمھاری مدد کرے گا اور تمھيں ثابت قدم بنا دے گا)، دشمن اسالم کی تمام  ١ٔاَقَداَمُکْم)
) سالہ شہنشاہی حکومت کی تمام قوتوں کے برخالف، لوگوں کو ان کے دشمنوں پر ٢٥٠٠ر (حمايتوں کے ساتھ ڈھائی ہزا

فتحياب کيا، اور يہ سنت اٰلہی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک لوگ خدا کی طرف متوجہ رہيں گے خدا بھی ان کی مدد 
ں گے اور خدا سے منھ موڑ ليں گے فرمائے گا اور جب وه خدا کو بھول جائيں گے، غير خدا سے مدد کی اميد رکھنے لگي

  تو عذاب و ذلت سے دوچار ہو جائيں گے۔
بہرصورت، اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ قرآن کريم علم اٰلہی کا نسخٔہ شافيہ ہے اور دنيا و آخرت ميں انسان کی سعادت و 

راه حل اسی ميں تالش کرنا  نجات، اس کے حيات بخش احکام کی پيروی ميں پوشيده ہے، اور فردی و اجتماعی مشکالت کا
چاہئے۔ ہميں چاہئے کہ قرآن يعنی انسان کی سعادت کے اس ضامن کو پہچانيں، اس کی تعظيم و تکريم کريں اور اس پر عمل

  کريں۔ البتہ قرآن کے متعلق دو طرح کی تعظيم و تکريم پائی جاتی ہے کہ ذيل ميں ہم اس کی طرف اشاره کر رہے ہيں۔

  ہری اور حقيقی تعظيمقرآن کريم کی ظا
قرآن کريم کے احترام کے متعلق زياده تر جو کچھ آج اسالمی معاشروں ميں موجود ہے ان کو قرآن کا ظاہری احترام کہا 

جاسکتا ہے، جبکہ قرآن کريم ہرگز اس لئے نازل نہيں ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ايک خاص (ظاہری) آداب و رسوم اور 
  احترام 

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

  ۔٧) سورٔه محمد، آيت ١(

بجاالئيں، قرآن فقط حفظ کرنے اور بہترين دھن اور آواز کے ساتھ تالوت کرنے کے لئے نہيں ہے۔ قرآن زندگی اور اٰلہی 
پيغامات کی کتاب ہے کہ سب کا فريضہ ہے کہ اپنی دنيوی زندگی ميں اس پر عمل کريں تاکہ دنيا و آخرت ميں کامياب ہوں، 

دار افراد کا فريضہ ہے کہ نظام کی کلی سياستوں کو اس کتاب اٰلہی کی  خصوصاً اسالمی معاشروں ميں حکومت کے عہده
ہدايات کی بنياد پر تنظيم کر کے ان کا اجرا کريں، تاکہ قرآن کے مکتب فکر کے پھلنے پھولنے کا مقدمہ معاشره کے افراد 

مقصد يہی ہے کہ روئے زمين پر  کے لئے بہتر طور سے مہيا ہواور نتيجہ ميں نزول قرآن کا مقصد پورا ہو جائے کہ اس کا
  عدل و انصاف کے زير سايہ انسان کا تکامل اور اس کی سعادت ممکن ہے۔

افسوس ہے کہ اس اميد کے برخالف، جو کچھ آج ہم قرآن کريم کی تعظيم و تکريم کے عنوان سے مشاہده کر رہے ہيں وه 
الزمہ مسلمانوں کی سياسی و اجتماعی زندگی ميں بھال ظاہری احترام کی حد سے آگے نہيں بڑھتا اور قرآن کی مرکزيت کا 

  ديا گيا ہے۔
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آج بہت سے اسالمی ممالک ميں بہت سے ادارے، ابتدائی کالسوں سے کالج اور يونيورسٹی کی سطح تک قرآن کريم کی 
ے ہيں اور ہر سال تعليم و تعلم کا انتظام کرتے ہيں اور مختلف طريقوں سے قرآن کے ناظرے، حفظ اور قرائت کا اہتمام کرت

ہم عالمی پيمانے پر قرآن کريم کے حفظ و قرائت کے مقابلوں کا مشاہده کرتے ہيں۔ مختلف قرآنی علوم جيسے تجويد و ترتيل 
وغيره قرآن کے عقيدتمندوں کے درميان ايک خاص اہميت رکھتے ہيں۔ ان امور کے عالوه قرآن عام مسلمانوں کے درميان 

ہے مثالً اس کے الفاظ و آيات کو بغير وضو کے مس نہيں کرتے اور قرائت کے وقت ادب کے ايک خاص احترام کا حامل 
ساتھ بيٹھتے ہيں، زياده تر افراد قرآن کے مقابل اپنا پاؤں نہيں پھيالتے، اس کو سب سے زياده بہتر جلد ميں اور سب سے 

  عام مسلمانوں کے درميان رائج ہيں۔زياده مناسب جگہ پر رکھتے ہيں، خالصہ يہ کہ اس طرح کے ظاہری احترام 
واضح ہے کہ مذکوره امور کی رعايت اس آسمانی کتاب کے احترام کے عنوان سے ايک بڑی فضيلت ہے کہ جس قدر بھی 
ہم ان کے پابند ہوں بہتر ہے ليکن ہم نے اس آسمانی کتاب کے احترام کا حق کماحقہ ادا نہيں کيا ہے اور خداوند متعال کی اس

ت کا شکر جو کہ نعمت ہدايت ہے، بجا نہيں الئے ہيں ، ليکن ہر نعمت کا سب سے زياده احترام اور شکر اس کی عظيم نعم
  حقيقت کی شناخت او راس کا اس جگہ استعمال ہے کہ خدا نے جس کے لئے خلق کيا ہے۔
يں تو يہی دکھائی ديتا ہے کہ قرآن چنانچہ اگر ہم اس نظريہ کے ساتھ چاہيں کہ قرآن کو ديکھيں اور اس کا احترام و اکرام کر

  کريم اسالمی معاشروں کے کلچر ميں ايک مطلوب منزلت نہيں رکھتا اور اس کا حقيقی طور پر احترام نہيں کيا جاتا۔
قرآن کريم کے احترام و اکرام سے متعلق مسلمانوں کا جو عمل بيان کيا گيا ہے، وه اگرچہ ضروری اور الزم ہے، ليکن ان 

جام دہی سے خداوند متعال کے قرآن نازل کرنے کا مقصد پورا نہيں ہوتا اور اس آسمانی کتاب کے بارے ميں امور کی ان
مسلمانوں کا جو فريضہ ہے وه بھی پايہ تکميل تک نہيں پہنچتا۔ ظواہر قرآن کی معرفت، آيات اٰلہی کی قرائت اور اس نسخٔہ 

کام پر عمل کرنے کا مقدمہ ہيں۔ قرآن کا واقعی حق، مسلمانوں کی شافيہ کی ظاہری تعظيم و تکريم، اس کے مطالب اور اح
  سياسی و اجتماعی زندگی ميں اس کو محور قرار ديئے بغير ادا نہيں ہوسکتا۔

واضح سی بات ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کو چومنا، اس کا احترام کرنا اور اس کو بہترين دھن اور ميٹھی آواز کے ساتھ 
کٹر کی ہدايات اور اس کے احکام کو سمجھيں اور ان پر عمل کريں، بيمار کے کسی بھی درد کا پڑھنا، بغير اس کے کہ ڈا

مداوا نہيں کرتا۔ ہر عقلمند يقين رکھتا ہے کہ شفا کے لئے ماہر ڈاکٹر کے احکام پر عمل کرنا الزم ہے۔ ڈاکٹر کے نسخہ کا 
  ی تعظيم و تکريم کرنا ہے۔حقيقی احترام اس پر عمل کرنا ہے نہ کہ ڈاکٹر اور اس کے نسخہ ک

قرآن کے متعلق بھی کہنا چاہئے کہ اگرچہ قرآن کريم کا ظاہری احترام کرنا، پسنديده امور اور ہر ايک مسلمان کے فرائض 
ميں سے ہے، ليکن يہ اس آسمانی کتاب کے بارے ميں مسلمانوں کا سب سے معمولی فريضہ ہے، اس لئے کہ مسلمانوں پر 

م کو سمجھنے اور اس کے حيات بخش احکام پر عمل کرنے کے ذريعے اس ہدايت اٰلہی کی نعمت کا فرض ہے کہ قرآن کري
شکر او رواقعی احترام بجاالئيں اور اپنے کو اس پُرفيض امانت سے محروم نہ کريں تاکہ نتيجہ ميں ا س نور اٰلہی کے 

  ذريعے اپنی اندھيری دنيا کو روشنی بخشيں۔

  قرآن، حقيقی نور
ُ نُوُر السَّٰمٰوِت خداوند  ّٰ متعال کی تجلی کا ايک مظہر نور ہے۔ خداوند تعالی اپنے کو نور سے تشبيہ ديتا ہے اور فرماتا ہے: (ٔهللاَ

خدا آسمانوں اور زمين کا نور ہے۔ يہ خداوند متعال کے نور وجود کی تجلی اور چھوٹ ہے کہ جس سے زمين  ١َو األَْرِض)
  و آسمان اور 

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

  ۔٣٥)سورٔه نور، آيت ١(

مخلوقات کی خلقت ہوئی ہے۔ عنايت خدا کی برکت ہے کہ عالم وجود قائم و ثابت ہے اور فيض وجود، ہميشہ اور مسلسل منبع
 اری رکھے ہوئے ہيں۔جود کی جانب سے موجودات پر جاری و ساری ہے نتيجہ ميں موجودات و مخلوقات اپنی زندگی کو ج

کبھی کبھی کالم خدا کو بھی نور سے تعبير کيا جاتا ہے، اس لئے کہ نور ہی کے پرتو ميں انسان راستے کو پيدا کرتا ہے، 
سرگردانی اور بھول بھليوں ميں بھٹکنے سے نجات حاصل کرتا ہے۔ چونکہ سب سے زياده بری اور نقصان ده گمراہی، راه 

ی اور انسان کی سعادت کا خطرے ميں پڑنا ہے، اس لئے حقيقی اور واقعی نور وه ہے جو کہ زندگی کی ضاللت و گمراہ
انسانوں کو اور انسانی معاشروں کو ضاللت و گمراہی سے نجات دے اور انسانی کمال کے صحيح راستے کو ان کے لئے 

سکيں۔ اسی بنياد پر خداوند  روشن کرے تاکہ سعادت و تکامل کے راستے کو سقوط و ضاللت کے راستوں سے تميز دے
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يقينا تمھارے پاس خدا کی  ١متعال نے قرآن کو نور سے تعبير کيا ہے اور فرمايا ہے: (قَدَجائَُکْم ِمَن ّهللاِ نُور وَّ ِکتَاب ُمبِين)
 طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے تاکہ تم اس سے استفاده کر کے راه سعادت کو شقاوت سے جدا کرسکو۔ اب چونکہ
بحث کا موضوع ''قرآن، نہج البالغہ کے آئينہ ميں'' ہے، اس لئے ہم اس سلسلہ ميں وارد شده آيات کی تفسير و توضيح سے 

  چشم پوشی کرتے ہيں اور اس بارے ميں حضرت علی کے بيان کی توضيح کرتے ہيں۔
.....................................................  

۔ اس آئہ کريمہ ميں نور سے مراد در حقيقت حضرات محمد و آل محمد (ع) ہيں اس لئے کہ قرآن کا ذکر يہاں ١٥)سورٔه مائده، آيت ١(
''کتاب مبين'' کے ذريعہ کيا گيا ہے، اگرچہ قرآن کريم کا بھی نور ہونا اس ''کتاب مبين'' (روشن کتاب) کی تعبير سے نيز دوسری آيات 

  و روايات سے ثابت ہے (مترجم)۔

ميں اسالم اور پيغمبر اسالم ۖ کی توصيف کے بعد قرآن کريم کا وصف بيان فرماتے  ١٩٨لمومنين حضرت علی ـ خطبہ امير ا
ُٔ َمَصابِْيُحہَ َو ِسَراجاً اليَْخبُو تََوقُُّدهُ َو بَْحراً اليُدْ  عال نے اپنے َرُک قَْعُرهُ'' پھر خداوند متہيں: ''ثُمَّ أَنَزَل َعلَيِہ اْلِکتَاَب نُوراً التُْطفَا

پيغمبر ۖ پر قرآن کو ايک نور کی صورت ميں نازل فرمايا کہ جس کی قنديليں کبھی بجھ نہيں سکتيں، اور ايسے چراغ کے 
  مانند کہ جس کی لو کبھی مدھم نہيں پڑسکتی اور ايسے سمندر کے مانند جس کی تھاه مل نہيں سکتی۔

ن نہايت خوبصورت تشبيہوں کے ذريعے چاہتے ہيں کہ حضرت علی ـ اس خطبہ ميں وصف قرآن کے متعلق پہلے تي
مسلمانوں کے دلوں کو قرآن کی عظمت سے آشنا کريں اور ان کی توجہ اس عظيم اٰلہی سرمايہ کی طرف جو کہ ان کے 

  ہاتھوں ميں موجود ہے، زياده سے زياده مبذول فرمائيں۔
ُٔ َمَصابِيُحہُ'' خداوند تعالی پہلے حضرت علی ـ قرآن کی توصيف نور کے ذريعہ فرماتے ہيں: ''ٔاَ  ْنَزَل َعلَيِہ اْلِکتَاَب نُوراً التُْطفَا

  نے قرآن کو اس حال ميں کہ نور ہے، پيغمبر ۖ پر نازل فرمايا، ليکن يہ نور تمام نوروں سے مختلف ہے۔
لو کبھی مدھم نہيں  يہ حقيقت (قرآن کريم) ايک ايسا نور ہے کہ جس کی قنديليں ہرگز خاموش نہيں ہوسکتيں اور ان کی

  پڑسکتی۔
معقول کی محسوس سے تشبيہ کے عنوان سے قرآن کريم اس برقی انرجی کے عظيم منبع کے مانند ہے جو کہ اندھيری 

راتوں ميں بجلی کے مرکز کے ذريعے قوی اور بڑی بڑی مرکريوں کے وسيلے سے ان راستوں کو روشن کرتا ہے جو کہ 
ور ان لوگوں کے لئے جو سالمتی کے ساتھ مقصد تک پہنچنا چاہتے ہيں، دو راہوں، منزل مقصود تک منتہی ہوتے ہيں ا

چوراہوں يا چند راہوں پر راہنما چراغوں کو نصب کر کے اس شاہراه کو روشن کرتا ہے جو کہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے
  نے کا باعث ہوتے ہيں۔اور ان دوسرے راستوں سے تميز ديتا ہے جو کہ سرگردانی اور ہولناک گھاٹيوں ميں گر

قرآن بھی دينی اور اسالمی معاشره ميں اور سعادت و کاميابی تالش کرنے والوں کی زندگی ميں ايسا ہی اثر رکھتا ہے، اس 
فرق کے ساتھ کہ جو چراغ اس نور کے منبع سے روشنی کسب کرتے ہيں اور راه سعادت کو روشن کرتے ہيں وه کبھی بجھ

ه حق، ہميشہ مستقيم اور روشن ہے، قرآن کريم اور اس کے روشن چراغ ہميشہ قرآن کے پيرؤوں نہيں سکتے نتيجہ ميں را
  کو نصيحت کرتے رہتے ہيں کہ ہوشيار رہو کہيں راه حق سے منحرف نہ ہو جاؤ۔

کے ہوتے ہوئے اسی خطبہ ميں آگے بڑھ کر حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں: ''نُْو راً لَيَس َمَعہُ ظُْلَمة'' قرآن وه نور ہے جس
ظلمت و تاريکی کا امکان نہيں ہے، اس لئے کہ يہ آسمانی کتاب ايسے چراغ اور قنديليں رکھتی ہے جو اس سے نور حاصل 

  کرتی ہيں اور ہميشہ ہدايت و سعادت کی راہوں کو روشن رکھتی ہيں۔
اور قنديلوں کے مانند ہيں جو کہ  اس کے عالوه، حضرات ائمٔہ معصومين (ع) کہ وہی وحی اٰلہی کے مفسر ہيں ان چراغوں

قرآن کے معارف کو لوگوں سے بيان کرتے ہيں اور اپنے خداداد علم کے ذريعے مسلمانوں کو قرآن کی حقيقت سے آشنا 
  کرتے ہيں۔

  قرآنی چراغ اور آئينے
موحدين کی ہدايت کے راستےجيساکہ ہم جانتے ہيں کہ حديث ثقلين کے مطابق، قرآن و عترت (اہلبيت) يہ دونوں اٰلہی امانتيں 

ميں ايک دوسرے کی تکميل کا ذريعہ ہيں کہ ايک سے تمسک کرنے اور دوسرے کو چھوڑنے سے نزول قرآن کا مقصد، 
  جو کہ انسانوں کی ہدايت ہے، پورا نہيں ہوتا۔

ار افراد کی راه حضرات ائمٔہ معصومين (ع) وه چراغ ہيں جو اس اٰلہی منبع سے نور اخذ کرتے ہيں اور سعادت کے طلبگ
زندگی کو روشن کرتے ہيں کيونکہ قرآن اور اس کی حقيقت آپ حضرات ہی کے پاس ہے۔ يہی ذوات مقدسہ ہيں جو 
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متشابہات کو محکمات کی طرف واپس لے آتے ہيں، راه کو بيراہی و سرگردانی سے جدا کرتے ہيں اور لوگوں کو کمال و 
ں کو بھی چاہئے کہ قرآن کے معارف کو فقط آپ ہی حضرات سے حاصل سعادت کے راستے کی رہنمائی کرتے ہيں۔ لوگو

  کريں اور ان پر عمل کريں۔
حکمت اٰلہی اسی بات کی مقتضی ہے اور سنت اٰلہی اسی بات پر قائم ہے کہ لوگ اہلبيت (ع) کے وسيلے سے قرآن کے 

حاصل کرنے کی کوشش کريں۔ لٰہذا اس معارف و علوم حاصل کريں اور ان پر عمل کر کے اپنی دنيوی اور اخروی سعادت 
مقصد کے تحقق کے لئے خداوند متعال نے امامت کا ايک سلسلہ قائم کرکے معارف قرآن سے استفاده کا راستہ سعادت کے 

طلبگاروں کے لئے کھال رکھا ہے۔ اگر چہ دشمن اور دنيا پرست افراد پوری تاريخ ميں اس بات کے درپے رہے ہيں کہ 
ايت اٰلہی کے نور کو جو کہ مکتب اہلبيت (ع) مينمجسم نظر آتا ہے، خاموش کرديں۔ ليکن قرآن فرماتا ہے لوگوں کے لئے ہد

ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َو لَو ِ بِأَفَواِہِہْم َو ّهللاٰ وه لوگ چاہتے ١َکِرهَ اْلکاِفُروَن) کہ ہرگز اس کام ميں کامياب نہ ہوں گے: (يُِريُدوَن ِليُْطفِئُوا نُوَر ّهللاٰ
ہيں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھاديں اور هللا اپنے نور کو کامل کرنے واال ہے اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی کيوں 

  نہ ہو۔
  

  نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنده زن 
  پھونکوں سے يہ چراغ بجھايا نہ جائيگا

  
و کبھی مدھم نہيں پڑسکتی اور جو کبھی بجھ اسی وجہ سے حضرت علی ـ قرآن کو اس چراغ سے تشبيہ ديتے ہيں جس کی لَ 

  نہيں سکتا۔
قرآن کے معارف اتنے گہرے اور وسيع ہيں کہ جس قدر علوم اہلبيت (ع) سے آشنا لوگ اس کے اندر غور و فکر کرتے ہيں 

خہ ہے جس ہر قدم پر ايک نيا نکتہ او رايک نئی معرفت حاصل کرتے ہيں اور چونکہ يہ آسمانی کتاب، علم اٰلہی کا ايک نس
قدر تشنگان حقيقت اس کی حقيقت کے آب زالل کو نوش کرتے ہيں وه نہ صرف سيراب نہيں ہوتے بلکہ ان کی تشنگی اور 
بڑھ جاتی ہے اسی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ اولياء خدا اور حقيقت قرآن کی معرفت رکھنے والے کوشش کرتے ہيں کہ 

دبر و تفکر کے ذريعے اپنی روح کو لطيف و پاکيزه بنائيں اور زياده سے زياده نماز ميں آيات اٰلہی کی تالوت اور ان ميں ت
  اپنے کو الہامات خداوندی اور بيکراں معارف اٰلہی کی بارش کا مرکز قرار ديں۔

قرآن ايک ايسا دمکتا آفتاب ہے جس کے معارف بے کراں اور جس کی روشنی ابدی ہے، اس لئے کہ يہ آسمانی کتاب اس 
  ر کے مانند ہے جس کی تھاه تک گہرے سمند

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

  ۔٨)سورٔه صف، آيت ١(

پہنچنا پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصومين ـ کے عالوه کہ جن کے پاس ''علم کتاب'' ہے، کسی اور کے لئے ممکن نہيں ہے اور جو 
م اٰلہی سے آشنا ہو اور اپنی فردی و اجتماعی زندگی کو اس آسمانی کتاب شخص اور جو معاشره بھی چاہے کہ قرآن اور کال

کی ہدايات کی بنياد پر قائم اور منظم کرے، اس کے لئے اس کے عالوه کوئی راستہ نہيں ہے کہ پيغمبر ۖ اور ائمہ معصومين 
و نمونٔہ عمل قرار دے۔ اس (ع) کی تفسير و توضيح کی بنياد پر قرآن سے تمسک کرے اور ان حضرات کی سيرت و سنت ک

  بات کی تائيد کے لئے ہم صرف دو روايتوں کے کچھ حصوں کی طرف اشاره کر رہے ہيں۔
  حضرت امام جعفر صادق ـ ارشاد فرماتے ہيں: 

َسالَِة َو نَْحُن نُوُر االَنَواِر َو َکلَِمةُ اْلَجبَّاِر  ِة َو َمَصابِيُح الرِّ َر َعْنہَا ''َو نَْحُن قَنَاِدْيُل النُّبُوَّ َو نَْحُن َرايَةُ اْلَحقِّ الَّتِی َمن تَبَِعہَا نََجٰی َو َمن تَأَخَّ
  ۔١ہََوٰی َو نَحُن َمَصابِْيُح اْلِمْشَکاِة الَّتِی فِيہَا نُوُر النُّوِر''

مائی کے ساتھ ہم (اہلبيت) نبوت کی قنديليں اور رسالت کے چراغ ہيں، يعنی لوگوں کو چاہئے کہ ائمٔہ معصومين (ع) کی راہن
نبوت و رسالت کی منزل مقصود کی طرف، کہ وہی حق کی طرف ہدايت ہے، راستہ طے کريں۔ ہم تمام نوروں کے نور ہيں،

خدا کی حاکميت ہماری واليت کے ذريعے تحقق حاصل کرتی ہے اور ہم ہی وه حق کا علَم ہيں کہ جو بھی اس کی پيروی 
  دو رہوا وه ہالک ہوجائے کرے گا نجات حاصل کرے گا اور جو اس سے 

  گا اور ہم وه چراغ ہيں کہ جن ميں نور در نور ہے۔
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.....................................................  

  ۔٢٥٩، ص ٢٦)بحار االنوار، ج١(

  ايسا ہی بيان حضرت امام زين العابدين ـ سے بھی نقل ہوا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہيں: 
ِ َکَمثَِل اْلِمْشَکاِة واْلِمْشَکاةُ فِی اْلقَْنِدْيِل فَنَْحُن اْلِمْشَکاةُ فِيہَا ِمْصبَاح َو اْلِمْصبَاحُ ''إّن َمثَلَنَا فِ  د ۖ اَْلِمْصبَاُح فِی ُزَجاَجٍة  ی ِکتَاِب ّهللاٰ ہَُو ُمَحمَّ

ی يُوقَُد ِمن َشَجِرٍة ُمبَاَرَکٍة َزيتُو َجاَجةُ َکأََ◌نَّہَا َکْوَکب ُدرِّ نٍَة الَشرقِيٍَّة َو الَغربِيٍَّة الُمنَکَرٍة َو الَدْعيٍَة يََکاُد َزيتُہَا نُْور يُِضيُئ َو لَونَحُن الزُّ
ُ بُِکلِّ َشي ُ لِنُوِرِه َمن يَّشآُئ لِِواَليَتِنَا َو ّهللاٰ   ۔١َحبَّ لِِواليَتِنَا َحقّاً''ٍئ َعلِيم بِٔاَن يَّْہِدْ◌ َمن أَ لَم تَْمَسْسہُ نَاُر نُوُرالفُْرقَاِن َعٰلی نُوٍر يَْہِدْ◌ ّهللاٰ

  حضرت نے اس بيان ميں سورٔه نور کی پينتيسويں آيت کی تفسير پيغمبر ۖ اور اہلبيت اور ائمٔہ معصومين (ع) سے کی ہے۔
حضرت ارشاد فرماتے ہيں کہ قرآن ميں ہم اہلبيت کی مثل اس منبع کے مانند ہے جس کے ذريعے ہدايت اٰلہی کا نور بندوں 

ستے کو روشن کرتا ہے، ہم اہلبيت اس شفاف آئينے کے مانند ہيں جو چراغ ہدايت کے نور کو کہ وہی نبوت کا کے لئے را
نور ہے، بندوں کے سامنے منعکس کرتے ہيں، اس نور کا سرچشمہ نور اٰلہی کا وه شجره طيبہ ہے جس کی روشنی نہايت 

  ، نہ تو غير معروف ہے اور نہ متروک۔وسيع اور ناقابل انکار ہے حقيقت ميں يہ نہ شرقی ہے نہ غربی
حضرت امام زين العابدين ـ ارشاد فرماتے ہيں کہ پيغمبر ۖ اور اہلبيت طاہرين (ع) کی حقيقت اس نہايت شفاف چراغ کے مثل 

ہے جو شعلہ کے بغير، نور ديتا ہے، نور قرآن اس نور پر مبتنی ہے کہ خدا جس کو ہدايت دينا چاہتا ہے اسے اس نور 
  ت اہلبيت (ع)) کی ہدايت ديتا ہے۔(والي

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

 ۔٣١٤، ص٢٣)بحاراالنوار، ج١(
 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  قيامت کے دن پيروان قرآن کی کاميابی 
جيسا کہ اس کے قبل اشاره کيا گيا جو بات انسان کے لئے سب سے زياده اہميت کی حامل ہے اور عقل الزم قرار ديتی ہے 
کہ تن من دھن سے بہتر سے بہتر طور پر اس کو حاصل کرے، وه اخروی سعادت و کاميابی ہے، اس لئے کہ اس دنيا کی 

مثل اس دنيا ميں عالم آخرت کی نسبت اس مسافر کے مانند ہے کہ جو زندگی، آخرت کی ابدی زندگی کا مقدمہ ہے۔ انسان کی
پرديس ميں رات دن محنت و کوشش کرتا ہے، قناعت کر کے اپنی پونجی جمع کرتا ہے اور اسے اپنے اصلی وطن، اپنے 

کر پہلے سے بھيجےگھر بھيج کر تمنا رکھتا ہے کہ اپنے لئے ايک گھر، ٹھکانہ اور سرمايہ فراہم کرے تاکہ اپنے وطن پلٹ 
ہوئے ساز و سامان اور وسائل سے بہره مند ہو اور اپنی زندگی کے ان باقی مانده چند دنوں کو آرام، عزت اور سربلندی کے 

ساتھ گزارے، بس فرق يہ ہے کہ يہ دنيوی زندگی محدود اور فنا پذير ہے ليکن اخروی زندگی ابدی اور ہميشہ باقی رہنے 
  والی ہے۔

ئد و اعمال وه بيج ہيں جواس دنيا مينانسان کے ہاتھ سے بوئے جاتے ہيں اور عالم آخرت ميں اس کا نتيجہ اور انسان کے عقا
محصول ظاہر ہوگا۔ اس دنيا ميں اگر کوئی کسان علم زراعت کے ماہر عالم کی ہدايات کی بنياد پر بيج بوئے تو کاٹنے کے 

  ے زياده نتيجہ و محصول حاصل کرے گا۔وقت بہترين کيفيت کے ساتھ اپنی زحمتوں کا زياده س
اسی طرح اگر لوگ اپنے عقائد و اعمال کو قرآن کريم کی ہدايات اوراہلبيت طاہرين (ع) کے علوم و معارف کی بنياد پر قائم 

رکھيں اور اپنے فردی، اجتماعی اور سياسی امور کو قرآن کريم کی ہدايات کی بنياد پر منظم کريں، تو دنيا کی عزت و 
بلندی کے عالوه، عالم آخرت ميں بھی اپنے نيک اعمال کے نتائج سے بہره مند ہوں گے اور اس بات سے خوش ہوں گےسر

  کہ اپنے اعمال صالحہ سے رحمت خدا کے جوار مينايک سعادتمند تقدير و سرنوشت کے حامل ہوگئے ہيں۔
ثال کے ساتھ بيان فرماتے ہيں اور لوگوں کو امير المومنين حضرت علی ـ مذکوره باال مضمون کوايک نہايت خوبصورت م

 
   



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

 
 

  قرآن پر عمل کرنے اور اس کے حيات بخش احکام کی پابندی کرنے کی طرف دعوت ديتے ہيں:
 ِ ہَ الِعبَاُد اِٰلی ّهللاٰ ہُواليِہ بُِحبِِّہ َو التَْسئَُلُ◌ْوا بِِہ َخْلقَہُ إنّہُ َما تََوجَّ َ بِِہ َو تََوجَّ ْثلِِہ َو اْعلَُمْوا إنّہُ َشافِع َو ُمَشفَّع َو قَائِل ُمَصدِّق  بِمِ ''فَاْسئَلُوا ّهللاٰ
َحَل بِِہ اْلقُرآُن يَوَم اْلقِيَاَمِة ُصدِّ    ١َق َعلَيِہ''َو ٔاَنَّہُ َمن َشفََع لَہُ اْلقُرآُن يَوَم اْلقِيَاَمِة ُشفَِّع فِيِہ َو َمن مَّ

معاشره کے سب سے بڑے درد و مرض کا عالج ہے، لوگوںحضرت علی ان گزشتہ مطالب کو بيان کرنے کے بعد کہ قرآن 
  کو نصيحت فرماتے ہيں کہ: ''اس کے ذريعہ هللا 

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

  ۔١٧٥)نہج البالغہ، خطبہ ١(

کرنے کے  سے سوال کرو اور اس کی محبت کے وسيلے سے اس کی طرف رخ کرو، اور دوسرے لوگوں سے مدد طلب
لئے قرآن کو وسيلہ قرار نہ دو، اس لئے کہ هللا تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا اس جيسا کوئی وسيلہ نہيں ہے، اور ياد 

رکھو! کہ وه ايسا شفيع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ايسا بولنے واال ہے جس کی بات تصديق شده ہے، جس کے لئے 
يں شفاعت قبول ہے اور جس کا عيب قرآن روز قيامت بيان کردے اس کا عيب قرآن روز قيامت شفاعت کردے اس کے حق م

  تصديق شده ہے''۔
اس کے بعد حضرت قرآن سے لوگوں کی جدائی کے خطرے کو گوش گزار فرماتے ہيں، پھر ان کو اس آسمانی کتاب کی 

  پيروی اور اسے فکر و عمل ميں نمونہ قرار دينے کی طرف دعوت ديتے ہيں:
ونُوا ِمن َحَرثَتِِہ َوأََ◌ْتبَاِعِہ َو اْستَِدلُّوهُ ُمنَاٍد يَوَم اْلقِيَاَمِة أََ◌الَ إّن ُکلَّ َحاِرٍث ُمْبتَلٰی فِی َحرثِِہ َو َعاقِبَِة َعَملِِہ َغيَر َحَرثَِة القُرآِن فَکُ  ''يُنَاِدی

ْوا فِيِہ أََ◌ْہَوائَُکْم'' َعٰلی َربُِّکم َو اْستَْنِصُحوهُ َعٰلٰی أََ◌ْنفُِسُکْم َو اتَِّہُمْوا َعلَيہِ    ١آَرائَُکْم َواْستَِغشُّ
جس وقت قيامت برپا ہوگی اور خالئق حساب و کتاب اور جزا و سزا کے لئے کھڑے ہوں گے اس وقت ايک منادی ندا دے 

  گا اور اہل قيامت کو اس حقيقت کی خبر دے گا کہ:
.....................................................  

  ۔١٧٥)نہج البالغہ ، خطبہ ١(

''ہاں اے لوگو! آگاه ہو جاؤ کہ آج ہر کھيتی کرنے واال اپنی کھيتی اور اپنے عمل کے آثار و نتائج اور محصول وانجام ميں 
مبتالہے، ليکن جو لوگ اپنے دل ميں قرآن کا بيج بونے والے تھے يعنی دنيا ميں اپنے عقائد واعمال قرآن کے احکام و 

ی بنياد پر قائم رکھے تھے صرف وہی لوگ کامياب ہيں، لٰہذا تم لوگ انھيں لوگوں ميں اور قرآن کی پيروی کرنے ہدايات ک
والوں ميں شامل ہو جاؤ، اسے اپنے پروردگار کی بارگاه ميں رہنما بناؤ اور اس سے اپنے نفسوں کے بارے ميں نصيحت 

  خواہشات کو فريب خورده تصور کرو''۔حاصل کرو اور اپنے خياالت کو متہم قرار دو اور اپنی 

  تنبيہ و آگاہی 
ہر موجود و مخلوق منجملہ اس کے انسان کی زندگی اور حيات ايک محدود چيز ہے۔ يہ زندگی ايک خاص نقطٔہ زمان 

(والدت) سے شروع ہوتی ہے اور ايک خاص نقطٔہ زمان ميں موت کے ذريعہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اس محدود زمانہ ميں 
مسلسل متحرک اور ہست و بود کی حالت ميں ہے، اور اس کی شخصيت مختلف شکليں اور صورتيناختيار کرتی رہتی ہے۔ 
انسان کی شخصيت جو کہ اس کے عقائد و نظريات سے ابھر کر وجود ميں آتی ہے اس کے اعمال و کردار کا مصدر و منشٔا

ہو جائيں گے اور ہر شخص اپنے اعمال کے آثار و نتائج ديکھ رہا ہوتی ہے۔ انسان کے اعمال و کردار بھی روز قيامت مجسم
  ہوگا۔

ليکن جو بات يہاں پر قابل توجہ ہے، يہ ہے کہ جب تک انسان اس دنيا سے کوچ نہيں کرتا ہر لمحہ اپنے عقائد و افکار اور 
اپنی تقدير کے رخ کو دنيوی اعمال و کردار کا محاسبہ کر کے اپنے ماضی کا جبران اور اس کی اصالح کرسکتا ہے اور 

اوراخروی سعادت و کاميابی کی طرف موڑ سکتا ہے۔ کتنے ہی انسان ايسے ہيں جوايک لمحہ ميں سنبھل گئے اور ايک 
حقيقی توبہ و انابت کے ذريعے اپنے اندھيرے گھپماضی کو روشن و سعادتمند مستقبل سے بد ل ديا اور سينکڑوں سال کے 

  کرليا، اس لئے کہ: معرفت کا ہر لمحہ عمر جاودانی ہے راستے کوايک رات ميں طے 
ليکن يہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ماضی کے محاسبہ، جبران، اصالح اور تدارک کا امکان فقط اس دنيا ميں ہے اوراس دنيا 
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  ئے فانی سے رحلت اور موت کے بعد اصالح و تدارک کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔
نے اعمال و کردار کو قرآن اور اٰلہی احکام و معارف کی بنياد پر قائم رکھے اور حضرت علی ـ کے اگر انسان عالم دنيا ميناپ

ارشاد کے مطابق قرآن کی بنياد پر کھيتی کرنے واال ہو تو وه عالم آخرت ميں ان کے آثار و محصول سے فيضياب اور 
  خوش ہوگا۔ 

عالم آخرت اصالح و تدارک کی جگہ نہينہے: ''اَْليَوَم َعَمل َو عمل اور اصالح کا موقع صرف دنيا ميں پايا جاتا ہے اور 
  ١الِحَساب َو َغداً ِحَساب َو الَعَمل''

  آج عمل کا دن ہے حساب کا نہيں، اور کل کا دن، حساب کا ہے عمل کا نہيں۔
ور مسلمانوں کے امير المومنين حضرت علی ـ جو کہ دنيا و آخرت کی حقيقت کے عالم، ان کے درميان رابطے سے آشنا ا

  خير خواه و دلسوز ہيں، ارشاد فرماتے ہيں: 
.....................................................  

  ۔٣٥٤، ص ٣٢)بحار االنوار، ج١(

ان  ''فَُکْونُْوا ِمْن َحَرثَِة اْلقُرآن'' يعنی اگر سعادت کے طلبگار ہو تو اپنی کھيتی قرآن کے بابرکت کشت زار ميں قرار دو،
لوگونميں ہو جاؤ جو کہ اس آسمانی کتاب کے حيات بخش احکام و ہدايات پرعمل کر کے اپنی دنيا و آخرت کو آباد کرتے 

  ہيں، قرآن کريم کو نمونہ قرار دو تاکہ کبھی نقصان و خساره نہ اٹھاؤ۔

  قرآن کی تاثير اور کاميابی کا راز
سياست کی کاميابی کے لئے خصوصاً تربيتی، ثقافتی اور اجتماعی مسائل ہمارا مشاہده ہے کہ ہر اسکيم، دستور العمل اور 

  کے متعلق تين بنيادی شرطوں کا ہونا ضروری ہے:
  ۔ اسکيم اور دستور العمل کا ملحوظ خاطر مقصد تک پہنچنے کے لئے درست اور صحيح ہونا۔١
  ۔ اسکيم اور اس کے دستور العمل پر ايمان و اعتقاد رکھنا۔٢
  ں ذکر شده احکام اور دستور العمل کی بنياد پر عمل کرنا۔۔ اسکيم مي٣

واضح ہے کہ اگر تينوں شرطوں ميں سے کوئی ايک شرط بھی نہيں پائی جائے گی تواس اسکيم اور دستور العمل کی افاديت
  جيسا کہ چاہئے ظاہر نہ ہوگی اور ملحوظ خاطر مقصد حاصل نہ ہوگا۔

ا کالم اور ہم مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل ہے۔ ليکن اس بات کا صرف کہنا يہ بات ہم سب کہتے ہيں کہ قرآن خدا ک
اور ظاہری اقرار کافی نہينہے، اقرار و اظہار اس صورت ميں قرآن اور اس کے حيات بخش احکام پر ايمان سمجھا جائے گا

ن اور اس کے حيات بخش دستورات و جبکہ قلبی اعتقاد و يقين کی غّمازی کرے اور انسان روح و دل کی گہرائی سے قرآ
ہدايات پر ايمان رکھتا ہو اور اٰلہی ارشادات و پيغامات کے سامنے سراپا تسليم ہو۔ ايسے ہی ايمان و يقين اور اعتقاد کے ساتھ 
ق معاشره کی ہدايت ميں قرآن کی افاديت کی شرط کا، يعنی قرآن کے حيات بخش دستورات و ہدايات کی بنياد پر عمل کا تحق

  ہوتا ہے۔
  قرآن کريم فرماتا ہے: 

اَرَزق ٰلوةَ َو ِممَّ ٰنہُم يُنفِقُوَن ٭ َو الَِّذيَن يُؤِمنُوَن بَِما (ٰذلَِک اْلِکتَاُب الَريَب فِيِہ ہُدًی لِلُمتَّقِيَن٭ الَِّذيَن يُؤِمنُوَن بِالَغْيِب َو يُقِيُموَن الصَّ
بِِّہم َو ٔاُوٰلئَِک ہُُم الُمْفلُِحوَن)أُنِزاَلليَک َو َما أُنِزَل ِمن قَبلَِک َو بِاآل   ١ِخَر ِة ہُم يُوقِنُوَن ٭ ٔاُوٰلئَِک َعٰلی ہُدًی ِمن رَّ

يہ وه کتاب ہے جس ميں کسی طرح کے شک و شبہہ کی گنجائش نہينہے، يہ صاحبان تقوٰی اور پرہيزگار لوگوں کے لئے 
ام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہيں اور جو کچھ ہم نے رزق ديا ہدايت ہے، جو غيب پر ايمان رکھتے ہيں، پابندی سے پورے اہتم

ہے اس ميں سے ہماری راه ميں خرچ کرتے ہيں وه ان تمام باتوں پر بھی ايمان رکھتے ہيں جنھيں (اے رسوۖل) ہم نے آپ پر 
وردگار کی طرف اور آپ سے پہلے والوں پر نازل کيا ہے اور آخرت پر بھی يقين رکھتے ہيں، يہی وه لوگ ہيں جو اپنے پر

  سے ہدايت کے حامل ہيں اور فالح يافتہ اور کامياب ہيں۔
  البتہ يہ بات قابل توجہ ہے کہ ايمان کے بہت سے درجے ہيں اور اسالمی معاشره 

.....................................................  
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  ۔٥تا  ٢)سورٔه بقره، آيت ١(

دشمنوں پر غلبہ حاصل کر کے عزت و عظمت کا اميدوار اور قرآن کريم کی اس صورت ميناپنے مشکالت پر قابو اور 
لفظوں ميں دنيوی واخروی فالح و کاميابی کا اميدوار ہوسکتا ہے جبکہ معاشره کے ثقافتی عہده دار افراد، دينی حکومت اور 

وگوں کے دينی کلچر کی صرف کچھ قرآن کے احکام و ہدايات پر تہ دل سے ايمان و اعتقاد رکھتے ہيں، نہ يہ کہ دين اور ل
  باتوں سے استفاده کر کے جاه و منصب حاصل کرنے کے لئے اپنے کو قرآن کا معتقد ظاہر کريں۔

قرآن کريم ميں ان لوگوں کو جو کہ اٰلہی احکام و ہدايات پر ايمان نہيں رکھتے اور صرف مسلمانوں کو فريب دينے اوراپنے 
ان کا اظہار کرتے ہيں، منافقين کے نام سے ياد کيا جاتا ہے۔ اس گروه کی ظاہری ، دنيوی مقاصد تک پہنچنے کے لئے ايم

  باطنی او رعملی خصوصيات قرآن کريم کی بہت سی آيتوں ميں بيان ہوئی ہيں۔
سر بہرحال جس نکتہ پر ہم يہاں تاکيد کر رہے ہيں، يہ ہے کہ اگر ہم چاہيں کہ قرآن کے ا حکام و ہدايات کی بنياد پر زندگی ب

کريں اور يہ آسمانی کتاب ہم لوگوں کو سعادتمندبنائے تو الزم ہے کہ تمام لوگ خصوصاً معاشره کے ثقافتی امور کے عہده 
دار افراد قرآن پر ايمان و اعتقاد رکھتے ہوں اور اس اٰلہی کتاب کے سامنے حضرت ابراہيم ـ کے مانند سراپا تسليم ہوں، 

  ايات کو بغير کسی چون و چرا کے قبول کرتے ہوں۔يعنی قرآن کے حيات بخش احکام و ہد

  حضرت ابراہيم ، قرآن کريم ميں تسليم و بندگی کا نمونہ
قرآن کريم اٰلہی احکام و اوامر کے سامنے حضرت ابراہيم ـ کے سراپا تسليم ہونے کے واقعہ کو تسليم و رضا کا نمونہ بيان 

ر مشرکين پر غلبہ کا راز، خداوند متعال پر توکل، ايمان اور صبر و کرتا ہے نيز مشکالت کے مقابلہ آپ کی کاميابی او
استقامت کو بتاتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم امر خدا اور قرآن کريم کے بارے ميں ايسے ہی ايمان و اعتقاد کے حامل 

  ہوں اور عمالً اٰلہی احکام جاری کرنے ميں حضرت ابراہيم ـ کی طرح ثابت قدم ہوں۔
حضرت ابراہيم ـ کا واقعہ اپنے فرزند حضرت اسماعيل ـ کو ذبح کرنے کے سلسلہ ميں خداوند متعال کا حکم بجا  ہم يہاں

النے کے متعلق مختصر طور پر بيان کر رہے ہيں تاکہ اسی کے ضمن ميں توحيدی مکتب فکر ميں خدا محوری اور حق 
ميں اپنی کميوں کوديکھيں اور اس کی روشنی ميں پرستی کی روح کو واضح کر کے قرآن اور اس کے احکام کے بارے 

  عزيز قارئين کو معاشره کے اصلی مشکالت سے آشنا کريں۔
قرآن کريم سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدير اٰلہی مينايسا تھا کہ حضرت ابراہيم ـ سو سال الولد رہيناور مسلسل نااميدی کے ساتھ 

ديرينہ تمنا پوری ہو، فطری بات ہے کہ ہر انسان زندگی ميں ايک نيک طويل انتظار کے بعد صاحب اوالد ہوناور يہ آپ کی 
  بيٹے کی تمنا رکھتا ہے اور فرزند صالح کے وجود کواپنے وجود کی بقا سمجھتا ہے۔

حضرت اسماعيل ـ کی والدت کے بعد حضرت ابراہيم ـ خداوند متعال کی طرف سے مامور ہوئے کہ اپنے بيٹے کوان کی 
ھ مکہ کی سرزمين پر لے جائيں تاکہ سخت سے سخت حاالت ميں ايسی وادی ميں تنہا چھوڑ ديں کہ مادر گرامی کے سات

جہاں آب و حيات کے آثار بالکل دکھائی نہيں ديتے پھر حکم اٰلہی بجاالنے کی خاطر سرزمين مکہ کو ترک کرديں، ايک 
دب اور خوبصورت جوان نظر آرہا ہے کہ جس کے مدت کے بعد واپسی کے وقت جبکہ آپ کا بيٹا بڑا ہوگيا اور ايک ايسا باا

جمال زيبا کو ديکھ کر ہر انسان کی آنکھ چوندھيا جاتی ہے اور جس کا پھول جيسا مکھڑا باپ کے تمام ہم و غم کو بھال ديتا 
ہے نيز جدائی اور مشکالت کے رنج کو دور کرديتا ہے، ايسا سپوت کہ جس ميں نبوت کی صالحيت نماياں ہے اس سے 

  ال عشق و محبت کی حالت ميں اچانک آپ کو خواب ميں وحی ہوتی ہے کہ تم اپنے فرزند کو راه خدا ميں قربان کردو۔کم
سچ مچ مناسب ہے کہ خدا، قرآن اور احکام اٰلہی پر اپنے ايمان و اعتقاد اور خدا کے سامنے اپنے مراتب تسليم کو حضرت 

ساتھ توليں تاکہ اس فاصلہ کو بہتر طور سے سمجھ سکيں جو ہمارے اور ان  ابراہيم ـ کے ايمان اور مرتبٔہ تسليم و رضا کے
چيزوں کے درميان ہے جو قرآن اور خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے اور دينی اعتقاد کی بنياد پر ايمان وعمل کی تقويت کے 

ہی ہاتھ سے اپنے فرزند کی قربانی پر لئے پہلے سے زياده آماده ہو جائيں۔ اگر جبرئيل ايسا حکم ہم آپ کو ديتے، جو کہ اپنے
مبنی ہے وه بھی بيداری ميں نہ کہ خواب ميں، تو ہم اس کے سننے کی تاب نہ رکھتے تو بھال پھر يہ کيسے ممکن ہوتا کہ 
اپنے بيٹے کی قربانی ميں اٰلہی فرمان و حکم کو عملی جامہ پہنائيں، ليکن حضرت ابراہيم ـ بے دھڑک فوراً حکم اٰلہی کو 

جاالنے کے لئے تيار ہو جاتے ہيں اور بغير اس کے کہ وحی شده حکم کے صحيح ہونے ميں شک و شبہہ کريں کہ آيا کون ب
  سی مصلحت بے گناه بيٹے کو ذبح کرنے ميں ہے؟ اس بات کو اپنے بيٹے سے پيش کرتے ہيں:

ْعَی قَاَل يَا بُنَیَّ اِنِّی ٔاَرٰی فِی الْ  ا بَلََغ َمَعہُ السَّ ُ (فَلَمَّ َمنَاِم اَنِّی ٔاَذبَُحَک فَاْنظُْر َماَذا تََرٰی قَاَل يَا اََ◌ٔ◌َ◌بَِت اْفَعْل َماتُؤَمْر َستَِجُدِن اِن َشاَئ ّهللاٰ
ابِِريَن)   ١ِمَن الصَّ
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  ۔١٠٢)سورٔه صافات، آيت ١(

دھوپ کرنے کے قابل ہوگيا تو انھوں نے کہا کہ بيٹا ميں خواب ميں ديکھ رہا  (پھر جب وه فرزند اپنے باپ کے ساتھ دوڑ
ہوں کہ ميں تمھيں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمھارا کيا خيال ہے فرزند نے جواب ديا کہ بابا جو آپ کو حکم ديا جارہا 

  ہے اس پر عمل کريں ان شاء هللا آپ مجھے صبر کرنے والوں ميں سے پائيں گے)
حضرت ابراہيم ـ فرماتے ہيں کہ: ميں نے خواب مينديکھا ہے کہ تمھيں راه خدا ميں ذبح کر رہا ہوں، تمھاری مرضی کيا 

ہے؟ حضرت ابراہيم ـ کا ايمان و تسليم اس مرتبہ پر ہے، اب بيٹے کے ايمان و تسليم کا مرتبہ ديکھئے اور خدا اور اپنے باپ 
حظہ فرمائيے، اسی طرح ان انسانوں کے اخالص وايمان سے کہ قلم و بيان کے حکم کے سامنے بيٹے کی اطاعت کو مال

جن کے وصف سے عاجز ہے حيرت کيجئے اور اپنے کو مسلمان کہنے ميں احتياط و ہوشياری کا دامن ہاتھ سے نہ 
  چھوڑيئے۔

حاصل کيا تھا،  حضرت اسماعيل ـ جيسے فرزند کہ جنھوں نے امر خدا کے سامنے تسليم و رضا کا سبق اپنے باپ سے
اظہار موافقت سے بڑھ کر ايک جواب کے ذريعے اپنے باپ کو حکم اٰلہی پر عمل کرنے ميں تشويق دالتے ہيں کہ 

  خدانخواستہ حکم خدا چھوٹ نہ جائے۔
نيز حضرت اسماعيل ـ بغير اس کے کہ اپنے ذبح ہونے کے فلسفہ کے متعلق سوال کريں اور بغير اس کے کہ باپ کواپنی 

ُ ذمہ دا  ری انجام دينے کے متعلق سوچنے پر مجبور کريں، اپنے بابا سے کہتے ہيں: (يَا أََ◌بَِت اْفَعْل َماتُْؤَمْر َستَِجُدِن ِْن َشاَئ ّهللاٰ
ابِِريَن)   اے بابا اپنے فريضہ کوانجام ديجئے، ان شاء هللا آپ مجھے صابر اور  ١ِمَن الصَّ

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

  ۔١٠٢)سورٔه صافات، آيت ١(

ثابت قدم پائيں گے۔ البتہ عظيم انسان تمام فرائض اور بڑی سے بڑی ذمہ داری کے پورا کرنے ميں خداوند متعال سے مدد 
چاہتے ہيں اور اس پر توکل کر کے قدم اٹھاتے اور تمام کاموں ميں اس سے کمک اور مدد طلب کرتے ہيں اور نہايت ادب 

  ساتھ اس طرح اظہار کرتے ہيں کہ اگر خدا چاہے اور اگر وه مدد کرے تو ميں فالں کام کو انجام دوں گا۔کے 
خداوند متعال حضرت ابراہيم ـ کی جھلک اور اپنے سامنے سراپا تسليم ہونے کی حالت کو خود ابراہيم کی زبان مبارک سے 

  اس طرح بيان فرماتا ہے:
ْہُت َوْجھي لِلَّذِ     ١ی فَطََر السَّٰمٰوِت َو األَْرَض َحنِيفاً َو َما ٔاَنَا ِمَن الُمْشِرِکيَن)(اِنِّ َوجَّ

ميرا رخ (خالص ايمان کے ساتھ) پوری طرح اس خدا کی طرف ہے جس نے آسمانوں اور زمين کو پيدا کيا ہے اور ميں 
  باطل سے کناره کش ہوں اور ہرگز مشرکوں ميں سے نہينہوں۔

قرآن کے بارے ميں حضرت ابراہيم ـ کے اعتقاد و ايمان کے مانند اعتقاد و ايمان رکھيں، اسی ہميں چاہئے کہ خدا اور 
صورت ميں قرآن کريم سے استفاده کی دوسری بنيادی شرط يعنی قرآن کی ہدايات کی بنياد پر معاشره کی ہدايت ہوسکے گی۔

نسان اور معاشره کو سعادتمند نہيں بنائے گا، البتہ يہ بات اس بنا پر قرآن کا وجود، پختہ ايمان اوردلی اعتقاد کے بغير ہرگز ا
  بھی واضح ہے کہ ايمان و اعتقاد کے عالوه جو چيز 

ہدايت قرآن کی اسکيم اور دستور العمل کو وجود بخشتی ہے وه تيسری شرط کا پايا جانا ہے يعنی فردی و اجتماعی زندگی 
  دستور العمل کو وجود ميں النا اور ان پر عمل کرنا۔ ميں قرآن کے احکام و ہدايات اور اس کے حيات بخش

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

 ۔٧٩)سورٔه انعام، آيت ١(
 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 
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  دوسری فصل
  قرآن کی تفہيم و تفسير

  

  اصلی مشکل

گزشتہ فصل کا خالصہ يہ ہے کہ قرآن کريم ہدايت اٰلہی کی کتاب ہے اور ہم سب کا فريضہ ہے کہ اس پر ايمان رکھيں، 
فردی و اجتماعی زندگی ميں اس کے احکام پر عمل کر کے اور اسے نمونہ قرار دے کر اپنی زندگی اور معاشره کو قرآن 

  آخرت ميں سعادتمند اور کامياب ہوجائيں۔کی ہدايات کی بنياد پر قائم کريں تاکہ دنيا اور 
اب ہم يہ سوال کرنا چاہتے ہيں کہ اس بات کے باوجود کہ قرآن، فردی و اجتماعی بيماريوں کا يہ نسخٔہ شافيہ مسلمانوں کے 

معاشروں ميں، منجملہ ان کے ہمارے انقالبی اور اسالمی معاشره ميں موجود ہے ليکن پھر بھی ہم کيوں اسی طرح بعض 
  کالت خصوصاً ثقافتی مشکالت سے دوچار ہيں؟مش

ممکن ہے گزشتہ مطالب سے استفاده کرتے ہوئے جواب ميں کہا جائے کہ چونکہ قرآن اور اس کے نجات بخش احکام پر 
کماحقّہ عمل نہيں ہوتا۔ يہ جواب اگرچہ صحيح سمجھا جاتا ہے ليکن اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر بنيادی سوال پيدا ہوتا 

  کيوں قرآن پر عمل کماحقّہ نہيں کيا جاتا؟ ہے کہ
حقيقت ميں وه کون سے عوامل و اسباب ہيں کہ جن کی بنا پر قرآن کا رنگ معاشره ميں پھيکا پڑ جاتا ہے اور دھيرے 

  دھيرے لوگ قرآن، دينی ثقافت و مکتب فکر اور اٰلہی اقدار سے جدا ہو جاتے ہيں؟
آئينہ ميں'' ہے، لٰہذا ہم مذکوره سوال کواس طرح پيش کرسکتے ہيں کہ حضرت  چونکہ موضوع بحث ''قرآن نہج البالغہ کے

علی ـ ہمارے معاشره کی اصلی مشکل کس چيز ميں سمجھتے ہيں اور اس کے حل کے لئے کس راستہ کی نشاندہی فرماتے 
  ہيں؟

مقدمہ پيش کرتے ہيں  اس سوال کے جواب اور اس سلسلہ ميں حضرت علی ـ کے ارشاد کی توضيح کے لئے ہم پہلے ايک
پھر اصل بحث شروع کريں گے۔ جيسا کہ پچھلی فصل ميں بيان کيا گيا خدا اوردستورات اٰلہی پر ايمان اور اوامر خدا کے 

  سامنے سراپا تسليم ہونا، قرآن کريم کی رہنمائيوں سے فيضياب ہونے اور ہدايت کی سب سے بڑی اصل شرط ہے۔
يقين اور تسليم و رضا کو روح و جان کے اندر سرايت کرنا چاہئے تاکہ شيطانی جالوں  حضرت ابراہيم ـ کے مانند ايمان و

سے محفوظ رہيں۔ معرفت کے ''َمشعر'' ميں ايسے سنگريزے اکٹھا کرنا چاہئے کہ قرآن کی طرف رجوع کے وقت ''نفس 
  اماره کے شيطان'' کو ان سنگريزوں سے ''رمی'' کريں۔

کے مقابلہ ميں کھڑے ہو جائيں اور کالم خدا کو نفسانی خواہشات پر مقدم رکھيناور نفس کو  ہميں چاہئے کہ نفسانی خواہشات
قرآن کريم کے سمجھنے ميں خود پسندی اور کج فکری سے باز رکھيں تاکہ قرآن کريم کو سمجھنے اور آيات اٰلہی کی طرف

کوئی شخص کسی بھی نيت اور کسی بھی  رجوع کے وقت خطا و غلطی سے دو چار نہ ہوں، اس لئے کہ ايسا نہيں ہے کہ
  روش کے ساتھ قرآن کو سمجھنا چاہے تو اس سے صحيح استفاده کرسکتا ہو۔

ايک جملہ ميں، اگر ہم نے خدا کی بندگی کو قبول کر ليا ہے تو الزم ہے کہ اپنے کو پوری طرح اس کے حوالے کرديں 
جود کے ساتھ يقين و اعتقاد رکھيں کہ خدا اپنے بندوں سے بہتر اوردل کو خدا کے اراده و مشيت کے سپرد کرديں اور تمام و

  ان کی مصلحتوں کو جانتا ہے اور اپنے بندوں کی صالح اور نفع کے عالوه امر و نہی نہيں کرتا۔
صرف ايسے ہی اعتقاد و ايمان کے ساتھ اس کتاب اٰلہی کے صحيح سمجھنے اور اس کے حيات بخش ہدايات سے فيضياب 

  ان انسانوں کے لئے حاصل ہوسکتا ہے۔ہونے کا امک
اس بنا پر ہدايت اٰلہی سے فيضياب ہونے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی بنيادی شرط ہر طرح کی کج فکری اور خود 

  پسندی سے پرہيز کرنے اور تسليم و رضا کی روح رکھنا ہے۔
ؤں کے استعمال کو الزم قرار ديتا ہے اور کچھ ماہر ڈاکٹر اس نسخہ ميں جو کہ وه اپنے بيمار کے لئے لکھتا ہے، کچھ دوا

غذائيں کھانے کو تجويز کرتا ہے اور ايسی دوا اور غذا کھانے سے منع کرتا ہے جو کہ عالج اور شفا کو تاخير ميں ڈال 
  ؟ديتی ہے يا جس سے شفا کا امکان نہيں ره جاتا، ليکن کيا ڈاکٹر کے تمام حکم بيمار کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہيں

ممکن ہے بيمار، بعض تجويز شده دواؤں کو نہايت رغبت کے ساتھ استعمال کرے اور بعض ممنوع غذاؤں سے شوق کے 
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ساتھ پرہيز کرے، ليکن اکثر مريض کی خواہشات ڈاکٹر کے حکم اور تجويز سے ميل نہيں کھاتيں۔ کبھی کبھی مريض اچار 
اچار اور کھٹائی کے استعمال کو بيمار کے لئے زہر قاتل سمجھتا  اور کھٹائی کھانے کی شديد خواہش رکھتا ہے ليکن ڈاکٹر

ہے۔ ايسے مواقع پر ممکن ہے بيمار اس چيز کی شديد رغبت کے زير اثر ڈاکٹر کی تشخيص ميں شک کرے اور اس کو 
ی نہايت کھانے کے لئے اپنی طرف سے توجيہيں گڑھے، البتہ انسان جسمانی بيماريوں کے موقع پر اپنی صحت و سالمتی ک

خواہش کی بنا پر بہت کم ڈاکٹر کے حکم کی خالف ورزی کرتا ہے اور اکثر کوشش کرتا ہے کہ ان کو اپنی شخصی 
خواہشات پر ترجيح دے اور معالج ڈاکٹر کے احکام پر کامل طور سے عمل کرے، ليکن روحانی امراض کے موقع پر ايسے

قضاوت و فيصلہ کا معيار قرار ديتے ہيں اور باطل کج فکريوں، نادرست انسان کم نہيں ہيں جو کہ اپنی نفسانی خواہشات کو 
  ذہنيتوں اور غلط خواہشات کی بنياد پر دين و احکام اٰلہی کی تفسير و توضيح کرنے لگتے ہيں۔

واضح ہے کہ ايسی روح کے ساتھ قرآن اور دين کا صحيح سمجھنا ممکن نہيں ہے۔ حتی اگر يہ بھی فرض کرليا جائے کہ 
ی شخص واقعاً دين و قرآن کو صحيح سمجھنا چاہتا ہے اور ہر طرح کے فريب اور دوسروں کے گمراه کرنے کا اراده کوئ

اس کے بارے ميں محال ہو، تب بھی وه دين و قرآن کو صحيح نہيں سمجھ سکتا چونکہ وه خود پسندی، کج فکری اور غلط 
ندی، کج فکری، غلط ذہنيتوں اور نفسانی خواہشات کی تاثير کو اس ذہنيت کے ساتھ قرآن و دين کو سمجھنا چاہتا ہے، خود پس

  کے آيات و روايات کے سمجھنے ميں کالعدم نہيں سمجھا جاسکتا۔
البتہ ان افراد کی داستان، جو کہ ديده و دانستہ، علم و آگاہی کے ساتھ اور جان بوجھ کر لوگوں کو فريب دينے اور دينی 

کے لئے ''مختلف قرائتوں'' کے نام سے دينی احکام و دستورات ميں تحريف کرتے ہيں، ايک تہذيب و ثقافت کو نابود کرنے 
جداگانہ داستان ہے کہ جس کو اپنی جگہ پر بيان کريں گے اور اس مخالف دين تفکر کے اسباب و علل کو نہج البالغہ کی 

ن کی طرف رجوع اور اس کے احکام و روشنی ميں تحقيق کے ساتھ مختصر طور پر ذکر کريں گے۔ اب ہم ديکھيں کہ قرآ
  ہدايات کو سمجھنے کا صحيح راستہ حضرت علی ـ کی نظر ميں کيا ہے؟

  حضرت علی ـ کی وصيت قرآن کے متعلق 
امير المومنين حضرت علی ـ کا وه نورانی بيان، جس ميں عالم قيامت، روز محشر، اس دن پيروان قرآن کے اپنے اعمال سے 

سے روگردانی کرنے والوں کو عذاب ميں مبتال ہونے کی خبر دی ہے، اس ميں لوگوں کو اس طرح راضی ہونے اور قرآن 
قرآن کی بنياد پر اپنے اعمال کی کھيتی کرنے والے اور اس کے  ١وصيت فرماتے ہيں: ''فَُکونُوا ِمْن َحَرثَِة اْلقُرآِن َو اَْتبَاِعِہ''

ْم'' قرآن کو اپنے پروردگار پر دليل و گواه قرار دو، خدا کو خود اسی کے کالم سے پہچانو!پيرو ہو جاؤ، ''َو اْستَِدلُّوهُ َعلٰی َربِّکُ 
اوصاف پروردگار کو قرآن کے وسيلہ سے سمجھو! قرآن ايسا رہنما ہے جو خدا کی طرف تمھاری رہنمائی کرتا ہے۔ اس 

ر اس خدا پر جس کا تعارف قرآن کرتا ہے اٰلہی رہنما سے اس کے بھيجنے والے (خدا) کی معرفت کے لئے استفاده کرو او
  ايمان الؤ۔

َواْستَْنِصُحوهُ َعٰلی ٔاَنفُِسُکْم، اے لوگو! تم سب کو ايک خير خواه اور مخلص کی ضرورت ہے تاکہ ضروری موقعوں پر تمھيں 
اس لئے کہ قرآن نصيحت کرے، قرآن کو اپنا ناصح اور خير خواه قرار دو اور اس کی خير خواہانہ نصيحتوں پر عمل کرو، 

ايسا ناصح اور دلسوز ہے جو ہرگز تم سے خيانت نہيں کرتا ہے اور سب سے زياده اچھی طرح سے صراط مستقيم کی 
  طرف تمھاری ہدايت کرتا ہے۔

  اس بنا پر حضرت علی ـ مسلمانوں اور دنيا و آخرت کی سعادت کے مشتاق لوگوں کو 
.....................................................  

  ۔١٧٥)نہج البالغہ، خطبہ ١(

وصيت فرماتے ہيں کہ قرآن کو اپنا رہنما قرار ديں اور اس کی مخلصانہ نصيحتوں پر کان دھريں، اس لئے کہ (إّن ٰہَذا اْلقُرآَن 
الَِحاِت ٔاَنَّ لَ  ُر الُمؤِمنِيَن الَِّذيَن يَعَملُوَن الصَّ    ١ہُم ٔاَجًرا َکبِيراً)يَْہِدْ◌ لِلَّتِي ھي ٔاَقَوُم َو يُبَشِّ

''بے شک يہ قرآن اس راستہ کی ہدايت کرتا ہے جو بالکل سيدھا ہے اور ان صاحبان ايمان کو بشارت ديتا ہے جو نيک اعمال
  بجاالتے ہيں کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے''۔

د رکھنا دل و جان سے الزم ہے، اس جو نکتہ يہاں پر قابل تاکيد ہے، يہ ہے کہ اس آئہ شريفہ کے مضمون پر ايمان و اعتقا
لئے کہ جب تک کہ قرآن کے متعلق ايسا ايمان و اعتقاد انسان کی روح پر حاکم نہ ہو او رجب تک انسان اپنے کو کامل طور 

سے خدا کے اختيار ميں نہ دے اور اپنے کو کج فکری، خود پسندی اور نفسانی خواہشات سے پاک و صاف نہ کرے ہر 
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يطانی وسوسوں کے جال ميں پھنس جائے اور گمراه ہو جائے، پھر جب بھی قرآن کی طرف رجوع کرے لمحہ ممکن ہے ش
گا تو ناخواستہ طور پر قرآن ميں بھی ايسے مطالب اور آيات ڈھونڈے گا جو کہ اس کی نفسانی خواہشات سے ميل کھاتے 

  ہوں۔
ات اور حيوانی ميالنات کے موافق نہينہيں۔ انسان واضح ہے کہ قرآن کے تمام احکام و دستورات انسان کے نفسانی خواہش

اپنی طبيعت کے مطابق خواہشات رکھتا ہے اور وه يہ چاہتا ہے کہ قرآن بھی اس کی خواہش کے مطابق ہو، اس بنا پر فطری 
  بات ہے کہ جہاں قرآن انسان کے حيوانی و نفسانی خواہشات کے برخالف بولے گا انسان اس 

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

  ۔٩)سورٔه اسرائ، آيت ١(

سے ذرا سا بھی خوش نہ ہوگا اور جہاں آيات قرآن اس کی نفسانی خواہشات کے موافق ہوں گی وه کشاده روئی کے ساتھ ان 
  کا استقبال کرے گا۔

ور پر انجام پائيں گے ليکن اس کے آثار انسان البتہ يہ تمام فعل و انفعاالت اور تاثير و تاثرات اس کے اندر ہی اندر مخفی ط
کے اقوال و افعال ميں ظاہر ہوں گے، لٰہذا عقل اس بات کو واجب و الزم قرار ديتی ہے کہ قرآن کی طرف رجوع سے پہلے،
 انسان اپنے ذہن کو ہر طرح کی خود پسندی اور کج فکری سے پاک و صاف کر لے اور اپنے تمام نفسانی خواہشات اور ہوا

و ہوس سے منھ موڑ لے تاکہ ايک خدا پسند اور خدا پرست روح کے ساتھ قرآنی مکتب ميں قدم رکھے، اس صورت ميں 
  انسان زانوئے ادب تہ کرتا ہے اور نہايت شوق و رغبت کے ساتھ اٰلہی معارف کو قبول کرتا ہے۔

  تفسير بالرائے
کام اور قرآنی معارف کے سامنے سراپا تسليم ہونا نہ صرف ايک واضح ہے کہ نفسانی خواہشات سے ہاتھ اٹھانا او راٰلہی اح

آسان کام نہيں ہے، بلکہ جو لوگ عبوديت و بندگی کی قوی روح کے حامل نہيں ہيں ان کے لئے نفسانی خواہشات سے چشم 
  پوشی کرنا نہايت ہی مشکل کام ہے، اسی وجہ سے اسے جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔

ير بالرائے کا روحی اور نفسياتی محّرک يہيں سے پيدا ہوتا ہے کہ ايک طرف انسان بندگی کی روح معلوم ہوتا ہے کہ تفس
کمزور ہونے کے سبب اپنی نفسانی خواہشات اور ہوا و ہوس کو چھوڑ نہيں سکتا اور دوسری طرف شيطان اس حالت سے 

نسان کے فکر و ذہن کو قرآن ودين سے غلط مناسب فائده حاصل کرتا ہے اور شيطانی وسوسوں سے کام ليتا ہے کہ ايسے ا
  تفسير کی طرف موڑ دے اور اسے گمراه کردے۔

خصوصاً اگر يہ شخص اجتماعی اور سماجی لحاظ سے ثقافتی مرتبہ کا حامل ہو، شيطان کا وسوسہ، اس کی کوشش اور اس 
نا بڑھ جاتی ہے اس لئے کہ قسم کھائے ہوئے دشمن کی حرص ايسے انسان کے منحرف اور گمراه کرنے ميں سينکڑوں گ

شيطان جانتا ہے کہ ايسے انسان کو منحرف کرنے سے ايک گروه کودين سے منحرف کردے گا کہ وه گروه ممکن ہے اس 
انسان کی باتيں سنتا اور مانتا ہو۔ايسے لوگ نہ کم تھے اور نہ ہيں جو کہ تہذيب نفس اور روح کی پاکيزگی کے بغير، خود 

ساتھ، قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے فتوٰی صادر کرتے ہيں اور بغير اس کے کہ تھوڑی  پسندی اور کج فکری کے
سی بھی علمی صالحيت اور ضرورت بھر مہارت رکھتے ہوں، اظہار نظر کرتے ہيں اور کہتے ہيں کہ قرآن بھی ہمارا ہی 

  نظريہ رکھتا ہے۔
ل افکار و نظريات پر دينی اور قرآنی رنگ چڑھانے کے واضح سی بات ہے کہ ايسے انسان اپنے نفسانی خواہشات اور باط

  لئے مجمل آيات اور بحسب ظاہرمبہم سے مبہم آيات سے تمسک کرتے ہيں۔
بديہی ہے کہ ايسی روحی، خود پسندی اور کج فکری کی حالت سے نہ صرف قرآن کے صحيح سمجھنے کے لئے کوئی 

  ی اور حق سے منحرف ہونے کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ضمانت باقی نہيں ره جاتی، بلکہ فطری طور پر غلط فہم
قرآن کی اس طرح کی تفسير و فہم کو دينی مکتب فکر ميں تفسير بالرائے سے تعبير کيا جاتا ہے اور دين و قرآن کے ساتھ 

  سب سے زياده برے قسم کا معاملہ اور برتاؤ سمجھا جاتا ہے۔
رتاؤ کو استہزاء (مذاق) سمجھتا ہے اور صريحی طور پر اس سے منع کرتاقرآن دين اور آيات اٰلہی کے ساتھ اس طرح کے ب

  ہے: 
ِ َعلَيُکْم َو َمأاَنَزَل َعلَيُکْم ِمَن اْلِکتَاِب َو  ِ ہُُزواً َو اْذُکُرْوا نِعَمةَ ّهللاٰ َ َو اْعلَُمْوا(َو التَتَِّخُذْوا آياِت ّهللاٰ َ  اْلِحکَمِة يَِعظُُکْم بِِہ َو اتَّقُْوا ّهللاٰ ٔاَنَّ ّهللاٰ

  ١بُِکلِّ َشيٍئ َعلِيٍم)
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يعنی ''خبردار! آيات اٰلہی کو مذاق نہ بناؤ اور خدا کی نعمت کو ياد کرو اور اس نے کتاب و حکمت کو تمھاری نصيحت کے 
  لئے نازل کيا ہے اور هللا سے ڈرتے رہو اور ياد رکھو! کہ وه ہر شے کا جاننے واال ہے''۔

ه کيا گيا کہ وه لوگ قرآن کريم کی ہدايت سے فيضياب ہوتے ہيں جو اس پر ايمان و اعتقاد جيسا کہ اس کے پہلے اشار
رکھتے ہوں، اور جو لوگ خود پسندی اور کج فکری کے ساتھ اس بات پر آماده ہو جاتے ہيں کہ اپنی نفسانی خواہشات کے 

و توجيہ کريں، وه خدا پر ايمان رکھنے سے بے لئے دينی اور قرآنی توجيہيں گڑھيں اور اپنی رائے سے کالم خدا کی تفسير 
  بہره ہيں۔

  يہاں پر مناسب ہے کہ اس سلسلہ ميں چند روايتوں پر توجہ کريں:
پيغمبر ۖ، خداوند متعال کا قول نقل فرماتے ہيں کہ خدا  ٢قال رسول ّهللاٰ ۖ : قال ّهللاٰ جّل جاللہ: َما آَمَن بِی َمن فَسََّر بَِرٔايِِہ َکالِمی''

  اتا ہے: وه شخص ہرگز مجھ فرم
.....................................................  

  ۔٢٣١)سورٔه بقره، آيت ١(
  ۔٦٨)توحيد صدوق ، ص 2(

  پر ايمان نہيں اليا ہے جو اپنی رائے سے ميرے کالم کی تفسير کرتا ہے۔
ِ الَکِذَب''دوسرے بيان ميں پيغمبر ۖ سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرت ۖ نے ارشاد فرماي  ١ا: ''َمن فَسََّر اْلقُرآَن بَِرٔايِِہ فَقَِد اْفتََرٰی َعٰلی ّهللاٰ

جس شخص نے قرآن کی تفسير اپنی رائے اور اپنی فکر سے کی وه يقينا خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ پيغمبر ۖ کا يہ ارشاد اس 
ہو جائے کہ آيات اٰلہی کی توجيہ کسی بھی  وجہ سے ہے کہ جو شخص خود پسندی اور کج فکری کے ساتھ اس بات پر آماده

طرح اپنے نفع کے تحت کرے اور اسے قرآن اور کالم اٰلہی کی تفسير بتائے، وه حقيقت ميں اپنی نظر اور رائے کو معيار 
  قرار ديکر اس کی خداوند متعال کی طرف جھوٹی نسبت ديتا ہے۔

رح کی تفسير و تفہيم اتنی مذموم اور خطرناک ہے اور ايسی قرآن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور کالم اٰلہی کی اس ط
  ضاللت و گمراہی کا باعث ہوتی ہے کہ اس گناه کے مرتکب افراد قيامت ميں سخت ترين عذاب ميں مبتالہوں گے۔

أْ مَ  جو شخص قرآن کی  ٢ْقَعده ِمَن النَّار''حضرت پيغمبر ۖ اس سلسلہ ميں بھی ارشاد فرماتے ہيں : ''َمن فَسََّر اْلقُرآَن بَِرٔايِِہ فَْليَتَبَوَّ
  تفسير اپنی رائے سے کرے گا اس کا ٹھکانہ قيامت ميں جہنم ہے۔

  اس بنا پر بدترين عذابوں سے محفوظ رہنے، خداوند متعال پر بہتان باندھنے سے 
کو چھوڑ ديں،  پرہيز کرنے اور ضاللت و گمراہی کے گڑھے ميں گرنے سے بچنے کے لئے الزم ہے کہ نفسانی خواہشات

خدا کی ذات اقدس پر جو کہ خير محض ہے اور انسان کے لئے خير کے عالوه کچھ نہيں چاہتا، ايمان رکھيں، خود محوری 
اور خود پرستی سے پرہيز کريں، خدا محوری اور خدا پرستی کا جذبہ و عقيده اپنے اندر پيدا کريں اورخدا کے سامنے 

  سراپا تسليم ہو جائيں۔
.....................................................  

  ۔ ٢٢٧، ص ٣٦)بحار االنوار، ج١(
  ۔ ١٠٤، ص ٤)عوالی اللعالی، ج ٢(

  

  حضرت علی ـ کا ارشاد، تفسير بالرائے سے پرہيز کے سلسلہ ميں 

ھی وه قرآن کے جيسا کہ اس کے قبل اشاره کيا جا چکا ہے کہ انسان ايسے خياالت اور خواہشات رکھتا ہے کہ کبھی کب
مطابق نہيں ہوتے اور وه اپنی انسانی طبيعت کے لحاظ سے چاہتا ہے کہ قرآن بھی اس کی خواہش اور نظر کے موافق ہو، 

يہاں تک کہ بعض اوقات الشعوری طور پر ممکن ہے کہ وه خواہشات و خياالت اس کی قرآن فہمی ميں اثر انداز ہوں۔ 
يم کی تفسير کے وقت پيش آسکتا ہے اور شيطان بھی ہر لمحہ گھات ميں لگا ہوا ہے چونکہ ايساخطره ہر انسان کو قرآن کر

تاکہ ايسے ثقافتی لوگوں کو فريب ديکر جو کہ فہم دين کے دعويدار ہيں، ايک گروه کو راه حق سے پھير دے۔ لٰہذا بہت 
  ضروری ہے کہ حضرت علی ـ کے اس ارشاد پر خاص توجہ ديں۔
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  حفوظ رہنے اوراحتمالی انحراف سے پرہيز کرنے کے لئے ارشاد فرماتے ہيں:حضرت علی ـ کج فہمی سے م
  جس وقت تم قرآن کی تفسير کرنا چاہو تو اپنے  ١''َواتَِّھُموا َعلَيِہ آَرائَُکم''

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

  ۔ ١٧٥)نہج البالغہ، خطبہ ١(

ريات کو قرآن کے سامنے غلط سمجھو، اپنی شخصی آراء اور نظريات اور نفسانی خواہشات خياالت و آراء اور افکار و نظ
  کو چھوڑ دو، اور حضرت کی لفظوں ميں، اپنے کو قرآن کے سامنے متہم کرو اور غلط سمجھو!۔

ايت الزم ہے، اسقابل ذکر ہے کہ مذکوره تعبير سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن فہمی ميں امانت و تقوی کی رعايت اوراحتياط نہ
لئے کہ حضرت فرماتے ہيں کہ اپنے خياالت و نظريات کو قرآن کے مقابلہ ميں غلط سمجھو اور اس ذہنيت کے ساتھ کہ ميں 
کچھ نہيں جانتا، جو کچھ قرآن کہتا ہے وہی حق ہے، قرآن سے روبرو ہونا چاہئے پھر کہيں قرآن کی تفہيم و تفسير کے لئے 

  آماده ہونا چاہئے۔
وا فِيِہ اَہَوائَُکْم'' اپنے خواہشات او رہوا و ہوس کو فريب خورده اور غلط سمجھو تاکہ قرآن سے صحيح استفاده ''َوا ْستَِغشُّ

  کرسکو ورنہ ہميشہ خطا اورانحراف سے دوچار ہوگے۔
ند متعال کا اس بنا پر دين کا جوہر (اصل) کہ خدا کے سامنے سراپا تسليم ہونا ہے، اقتضا کرتا ہے کہ انسان صرف خداو

مطيع ہو اور خدا کے احکام، قرآن کريم کے دستورات کے مقابلہ ميں اپنی رائے، نظر، خود پسندی اور کج فکری کو باطل 
سمجھے، جس وقت ايسی روح انسان پر غالب و حاکم ہوگی، واضح ہے کہ اس صورت ميں وه قرآن اور اٰلہی احکام و 

 ه خدا کے سامنے سراپا تسليم ہوگا ان کو جان و دل سے قبول کرے گا۔معارف کو بہتر طور سے سمجھے گا پھر جب و

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  قرآن اور دينی معارف سے متعلق دو طرح کے نظريئے
  قرآن کريم اور دينی معارف سے متعلق دو طرح کے مختلف نظريئے پائے جاتے ہيں:

  ۔ وه نظريہ جو تسليم و بندگی اور خدا محوری و خدا دوستی کی روح پر مبنی ہے۔١
۔ وه نظريہ جو کہ انسان کی نفسانی خواہشات کواصل قرار ديتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دينی متون و مطالب اور قرآن ٢

کے معارف کی اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق تفسير و توجيہ کرے، وه نظريہ جس کو آج کی رائج اصطالح ميں ''ہيومن 
حوری وانسان دوستی کو خدا محوری و خدا دوستی کے مقابلہ ميں پيش ) کہا جاتا ہے، يعنی انسان مHumanism( ١ازم''
  کرنا۔

معلوم ہوتا ہے کہ مذکوره تفسيم بندی گزشتہ مباحث و مطالب سے باالتر ہے، اس لئے کہ اب تک فرض يہ تھا کہ ممکن ہے 
ر دوسری وه فکر و فہم جو قرآن سے متعلق دو طرح کی فکر ظاہر ہو کہ ايک تسليم و بندگی کی روح واصل پر مبنی ہو او

کہ نفسانی خواہشات سے متاثر ہو۔ اس بنا پر قرآن کے سمجھنے بوجھنے ميں تفسير بالرائے سے پرہيز کيا جائے اور قرآن 
جيسا ہے اسے ويسا ہی سمجھا جائے، اس سلسلہ ميں حضرت علی ـ کی وصيت کی توضيح کرچکے ہيں کہ خود پسندی اور 

  ر نفسانی خواہشات سے ذہن کو خالی رکھنا الزم کج فکری سے پرہيز کرنا او
.....................................................  

)يہ ايسا نظريہ ہے جو چودھويں صدی عيسوی ميں يورپ ميں پيدا ہوا جس کا مقصد، اصالتاً صرف انسانی مرتبہ اور حيثيت کو بلند ١(
  ومانسٹ کہے جاتے ہيں جن ميں سے اکثر مذہب پروٹسٹ کی طرف مائل ہوگئے۔کرنا ہے، اس نظريہ کے طرفدار اومانسٹ يا ہ

ہے۔ اس نظريئے ميں حضرت کے کالم کے مخاطب دونوں گروہوں کو ہم مسلمان سمجھتے تھے اور دين ميں منحرف ہونے
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ور خواہش نفس اور سے پرہيز کرنے کے لئے نيز تفسير بالرائے ميں مبتال ہونے سے بچنے کے لئے تقوٰی کی پابندی کی ا
  خود پسندی و کج فکری سے دور رہنے کی نصيحت کر رہے تھے۔

جب ہم اس مسئلہ کی تحقيق مزيد گہرائی سے کرتے ہيں تو ہميں پہلے سے کہيں زياده دقيق اور باريک نکتے حاصل ہوتے 
ـ کے کالم کا اعجاز معلوم ہيں، ہميں بندگی کے باب ميں انسانوں کے دو گروہوں ميں تقسيم ہونے کے متعلق حضرت علی 

ہوتا ہے اور دين و احکام اٰلہی کے مقابلہ ميں انسانوں کے افکار و نظريات کی نسبت حضرت کے علم النفس اور علم الروح 
  سے زياده سے زياده آگاه ہوتے ہيں۔

و گروہوں ميں تقسيم امير المومنين حضرت علی ـ دو اہم خصوصيات کو بيان کرتے ہيں اور ان کی بنياد پر انسانوں کو د
کرتے ہيں اور ہر گروه کی خصوصيتں ذکر کر کے ان کا تعارف کراتے ہيں کہ جن کی طرف ذيل ميں ہم اشاره کر رہے 

  ہيں:
ـ: وه گروه کہ جس نے تمام وجود کے ساتھ خدا کی بندگی کو قبول کيا ہے، يہ لوگ اپنے نفسانی خواہشات سے مقابلہ  ١

  ر حکم کو اپنے نفسانی خواہشات اور ميالنات پر مقدم رکھتے ہيں۔کرتے ہيں، خدا کے اراده او
فطری بات ہے کہ ايسے انسان، اس آسمانی کتاب قرآن کو تہ دل سے قبول کرتے ہيں، اس کے احکام و معارف کو جان و دل

  ۔سے مانتے ہيناور مقام عمل ميں اسے نمونہ قرار ديکر اس کے شعائر کو برپا کرنے کی کوشش کرتے ہيں
  حضرت علی ـ اسی گروه کی تعريف ميں فرماتے ہيں: 

ُ َعٰلی نَْفِسِہ'' ِ َعبداً ٔاََعانَہُ ّهللاٰ بے شک خدا کا سب سے زياده محبوب بنده خود خدا کے نزديک وه ہے جس ١''إّن ِمْن ٔاََحبِّ ِعبَاِد ّهللاٰ
ف مدد کی ہے۔ پھر اس گروه کے کی خدانے (اس کے نفسانی خواہشات سے مقابلہ کرنے ميں) اس کے نفس کے خال

اوصاف بيان کرنے کے بعد ايسے اشخاص کے درميان قرآن کے مرتبہ کے متعلق ذکر فرماتے ہيں: ''قَد اَْمَکَن اْلِکتَاَب ِمن 
جو مومنين و متقين کا گروه ہے وه لوگ ہيں  يہ گروه ٢ِزَماِمِہ فَہَُو قَائُِدهُ َو اَِماُمہُ، يَُحلُّ َحيُث َحلَّ ثَقَلُہُ، َو يَنِزُل َحيُث َکاَن َمنِزلُہُ''

جنھوں نے اپنے امور کی زمام کتاب خدا کے حوالے کردی ہے لٰہذا وہی اس کی قائد اور پيشوا ہے ۔ جہاں قرآن کا سامان 
ن و اترتاہے وہيں وه لوگ بھی وارد ہوجاتے ہيں اور جہاناس کی منزل ہوتی ہے وہيں وه بھی پڑاؤ ڈال ديتے ہيں، ان کا سکو

  حرکت قرآن کے تابع ہے۔
يہ گروه قرآن اوردين کے حقائق کو حقيقی وجود کے لحاظ سے قبول کرتا ہے اور ان پر ايمان و اعتقاد رکھتا ہے۔ يہ لوگ 

دين اور قرآن کريم کے احکام کو حقيقی وجود کا آئينہ دار سمجھتے ہيں کہ جن کی رعايت انسان کی سعادت سے بالواسطہ 
  اور ان کی رعايت نہ کرنے کو دنيا و آخرت کی سعادت سے محروم رہنے کا باعث سمجھتے ہيں۔ رابطہ رکھتی ہے

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

  ۔ ٨٦) نہج البالغہ، خطبہ ١(
  ۔ ٨٦)نہج البالغہ، خطبہ ٢(

سمانی کتابوناور اٰلہی احکام و تعليمات کے لئے چونکہ ايسے انسان خود اپنی کوئی نظر اور رائے نہيں رکھتے، دين اور آ
حقيقی وجود کے قائل ہيں نيز ان کے اور انسان کی مصلحتوں کے درميان علّی اور معلولی رابطہ کے وجود کے معتقد ہيں 
لٰہذا قرآن کو صحيح طريقہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہيں تاکہ جو بھی قرآن حکم دے وہی سمجھيں اور اسی پر عمل 

  يں۔کر
ـ:پہلے گروه کے نظريئے کے بالکل برعکس، بعض افراد ايسا نظريہ رکھتے ہيں کہ قرآن يا ہر دينی متن يا ہر دوسری  ٢

آسمانی کتاب خود افراد کی ذہنيتوں کی تابع ہے نہ يہ کہ خود قطعی اور مشخص مطالب کو بيان کرنے والی ہے، يعنی قرآن 
بغير ہے اور اس کا کوئی مقصد نہيں ہے، ليکن چونکہ ہر انسان کچھ خاص يا ہر دوسرا دينی متن، معنی و مطلب کے 

ذہنيتوں کا حامل ہوتا ہے يہ ذہنيتيں (افکار و خياالت) تربيتی، خانوادگی، اجتماعی اور اس کے مانند دوسرے رابطوں سے 
قرآن سے سمجھتا ہے، جبکہ ان  ابھرتی ہيں، لٰہذا جس وقت انسان قرآن پڑھتا ہے تووه اپنی ذہنيت کی بنياد پر مطالب کو

  مطالب کو قرآن نے بيان نہيں کيا ہے بلکہ يہ انسان کی فہم اور سمجھ ہے جس کو وه قرآن کے پيرائے ميں ديکھتا ہے۔
واضح ہے کہ ايسے اعتقاد اور نظريئے کے اعتبار سے دين و قرآن اور اس کے احکام و آيات ايسے الفاظ اور قالب سمجھے

ہر طرح کے معنی و مطلب سے خالی ہيں اور يہ انسان کی ذہنيتيں ہيں جو ان الفاظ کو معنی و مفہوم جائيں گے جو کہ 
  بخشتی ہيں۔

اس خيال کی بنياد پر ايسا ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن يا کوئی بھی دوسرا دينی متن، کوئی بھی بات بيان کرنے کے لئے نہيں 
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  بنياد پر قرآن اور دوسرے دينی متون سے مطالب کو اخذ کرتا ہے۔رکھتا بلکہ ہر شخص اپنی ذہنيت اور نظر و فکر کی 
واضح سی بات ہے کہ اس طرح کا نظريہ اگر چہ ظاہری طور سے دين و قرآن اور دينی معارف و تعليمات کی بات پيش 

  کرتا ہے ليکن حقيقت ميں دين اور اہل دين سے کھلواڑ اور مذاق کرتا ہے۔

  رائتوں کے قالب ميں دين کا انکاريا مختلف ق ١دينی پلورال ازم
معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ آج ہمارے معاشرے ميں دين کی مختلف قرائتوں کے عنوان سے بتايا جارہا ہے اس کا سرچشمہ 

دوسرے گروه کا نظريہ ہے۔ اگرچہ مذکوره عنوان ان نام نہاد روشن فکر افراد کی طرف سے پيش کيا جارہا ہے جو ظاہری 
کو مسلمان کہتے ہيں، ليکن ''دين کے متعلق مختلف قرائتوں کے تفکر'' کی اصل کو انسان محوری اور  صورت ميں اپنے

  ہيومن ازم ميں تالش کرنا چاہئے۔
جيسا کہ اشاره کيا گيا کہ مذکوره نظريہ دينی تعليمات اور آسمانی کتابوں کے احکام کو بے معنی سمجھتا ہے اور معتقد ہے 

ينی متن ساکت ہے اور کسی معنی و مفہوم کا حامل نہينہے، بلکہ ہم انسان ہی ہيں کہ اپنی اپنی کہ قرآن اور ہر دوسرا د
ذہنيتوں کے ذريعہ اپنی اپنی قرائت، فہم اور سمجھ کو دين و قرآن کی طرف نسبت ديتے ہيں ورنہ خود قرآن نہ کسی پيغام کا 

  حامل ہے اور نہ کسی حقيقت کو بيان کرتا ہے۔
  حقيقت کو واضح کرنے اوراس کے طرفداروں کے اس قول کا  مذکوره نظريہ کی

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

)يعنی اس بات کا اعتقاد کہ انسان کی فالح و نجات کسی ايک دين و مذہب ميں منحصر نہيں بلکہ دوسرے اديان و مذاہب بھی اس کی ١(
  سے دوسرے اديان و مذاہب کو بھی صحيح سمجھنا چاہئے۔فالح و نجات کا ذريعہ ہيں لٰہذا ا

مطلب سمجھنے کے لئے (کہ دين ساکت و خاموش ہے اور اس سے مختلف اور متفاوت مطالب و مفاہيم اخذ کرنا ممکن ہے) 
  ايک مثال کا ذکر مفيد ہوسکتا ہے۔

کی غزلوں اور ان کے اشعار سے واقف کم و بيش ہم سبھی لوگ حافظ جيسے عظيم شاعر، بلند مرتبہ عارف کے ديوان، ان 
ہيں۔ حافظ کے ديوان اور ان کے اشعار کی مختلف قرائتيں اس معنی ميں ہيں کہ ان اشعار کا خالق اپنے اشعار ميں استعمال 

شده الفاظ و کلمات ميں کوئی معنی و مقصود مد نظر نہ رکھتا ہو، اور صرف الفاظ و کلمات کو بغير اس کے کہ وه کسی 
ے حامل ہوں، ايک دوسرے کے ساتھ موزوں صورت ميں کھوکھلے قالب کے عنوان سے، البتہ نہايت انوکھے معنی ک

اوردلکش انداز ميں نظم کردياہے، يعنی ان اشعار کی تخليق شاعر نے کسی طرح کا بھی معنی و مقصدمدنظر رکھے بغير 
  کی ہو۔

ظ کی غزليں اور اشعار کوئی معنی نہيں رکھتے اور ہر ''مختلف قرائتوں'' کے نظريہ کے مطابق کہا جاسکتاہے کہ حاف
شخص فال کی نيت سے اور ايک خاص قصد و ذہنيت کے ساتھ ديوان حافظ کو کھولتا ہے اور سب سے پہلے شعر سے يا 
ايک غزل کے مجموعے سے ايک مطلب اپنی ذہنيت کی بنياد پر سمجھتا ہے، مثالً کسی کے يہاں کوئی مريض ہے اوروه 

فا چاہتا ہے، فال نکالتاہے اور ايک غزل سے مريض کی شفا کو سمجھتا ہے، ايک دوسرا شخص مقروض ہے اور اس کی ش
اسی غزل سے اپنے قرض کی ادائگی کو سمجھتاہے، تيسرا ايک مسافر کے آنے کی اميد رکھتا ہے وه اسی غزل سے اپنے 

اپنی ذہنيت کے مطابق ان الفاظ سے ايک ايک  مسافر کی آمد کی خوشخبری کو سمجھتا ہے۔ کلی طور سے ہر شخص اپنی
مطلب نکالتا ہے اور حقيقت ميں يہ افراد ہی ہيں جو ديوان حافظ کو نطق و گويائی ديتے ہيں او ر ہر شخص اپنی ذہنيت اور 

لئے اپنی فکر کو حافظ کی زبان سے ادا کراتا ہے اور تمام توضيح و توجيہ اور مطالب و معنی صحيح سمجھا جاتا ہے، اس 
  کہ مذکوره مطالب و معانی خود افراد کے ہيں اور الفاظ، کلمات، اشعار اور غزليں اس فرض کے مطابق بے معنی ہيں۔

جو نظريہ آج ہمارے معاشره ميں ''دين کی مختلف قرائتوں'' کے نام سے پيش کيا جارہا ہے وه بھی ايسا ہی نظريہ ہے، يعنی 
وردوسرے دينی متن کو بے معنی اور ہر طرح کے پيغام سے کھوکھال تصور کرتا جتنے منھ اتنی باتيں ۔ يہ نظريہ قرآن ا

ہے۔ اس نظريہ کے طرفدار ايسا خيال رکھتے ہيں کہ قرآن ہرگز نہيں بولتا کہ کيا کرنا چاہئے؟ يا کس کام کے انجام سے 
افراد ہی ہيں جو کہ اپنی  پرہيز کرنا چاہئے؟کون سی چيز حق اور صحيح اور کون سی چيز باطل اور غلط ہے؟ بلکہ يہ

  خاص ذہنيتوں کی بنياد پر ايک خاص معنی مثالً حق و باطل اور صحيح و غلط قرآن سے سمجھتے ہيں۔
چونکہ يہ امور افراد کی ذہنيتوں سے ابھرتے اور پيدا ہوتے ہيں، اس بنا پر ان سب کو صحيح سمجھا جاسکتا ہے، بلکہ کلی 

ا فيصلہ ہی بے معنٰی ہے، کيونکہ مثال کے طور پر ايک ہی آيت سے مختلف طور سے ان کے صحيح اور باطل ہونے ک
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معانی و مطالب اگرچہ متناقض اور ايک دوسرے کے خالف ہوں پھر بھی صحيح سمجھے جاتے ہيں، جيسا کہ حافظ کی 
مہمان کی ايک غزل سے فال نکال کر ايک شخص يہ سمجھتا ہے کہ اس کا مريض شفا پاتا ہے، تو دوسرا ا س سے اپنے 

آمد کی خوشخبری سمجھتا ہے اور تيسرا اسی غزل سے نااميد ہو جاتا ہے ا ور اپنے بيمار کی موت کے انتظار ميں بيٹھ 
  جاتا ہے۔

''دين کی مختلف قرائتوں'' کا نظريہ رکھنے والے کہتے ہيں کہ قرآن اور ہر ايک دوسرا دينی متن بھی ايسا ہی ہے۔ وه لوگ 
ايسا نہيں ہونا چاہئے کہ ايک دوسرے کو قرآن کے سمجھنے ميں غلط فہمی سے متہم کريں کيونکہ معتقد ہيں ، افراد کو 

قرآن سمجھنے کے لئے کسی طرح کی کسی خصوصيت کی ضرورت نہيں ہے اس لئے کہ قرآن اور ہر دوسرا متن خود 
انسان کی سمجھ ہے۔ ہماری نظر ميناس کوئی پيغام نہيں رکھتا کہ اس کا سمجھنا قابل ذکر ہو، جو کچھ قابل ذکر ہے وه خود 

نظريہ کو حقيقت ميں سياسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے گڑھا گيا ہے ليکن ظاہر ميں ايک دين شناسی نظريہ کے عنوان 
سے، دين اور صراط ہائے مستقيم (سيدھے راستوں) کی جديد قرائت اور معرفت وغيره کے نام سے اس کی تبليغ کی جاتی 

ازم کا نظريہ جو کہ دين کی مختلف قرائتوں کی شکل ميں پيش کيا جارہا ہے منطق و عقل سے اتنا دور ہے  ہے۔ دينی پلورال
کہ ہر صاحب عقل جس وقت اس نظريہ کی جڑوں اور اس کے نتيجوں پر توجہ کرتا ہے تو فوراً اس کے کھوکھلے پن اور 

ال ازم نظريہ کے تباه کن اور تخريبی نتائج کو باطل ہونے کی تصديق کرديتا ہے۔دوسری طرف دينی معاشره ميں پلور
  ديکھتے ہوئے اس سے آسانی کے ساتھ نہيں گزرا جاسکتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے ان جالوں ميں سے ايک جال جو کہ انسان کے قسم کھائے دشمن، شيطان نے از آدم تا ايندم 
ہزاروں سال کے تجربہ کی مدد سے بچھاياہے، وه دين کی دنيا کے موحدين اور خدا پرستوں کو فريب دينے کے لئے اپنے 

مختلف قرائتوں کا نظريہ گڑھنا ہے۔ کچھ نام نہاد روشن فکر افراد بھی اس شيطانی فکر کے وسوسہ سے متٔاثر ہوکر تن من 
  دھن سے شيطان کی مدد کے لئے دوڑ پڑے ہيں تاکہ اس کا اس سلسلہ ميں ساتھ ديں۔

ان اور تقرير و تحرير کی تمام قوتوں اور صالحيتوں کو شيطان کے اختيار ميں دے کر خود کو يہ لوگ اپنی عقل، ذہن، بي
  انسانوں کی گمراہی کا ذريعہ بنا لئے ہيں۔

اس بنا پراگر ہم دين شناسی ميں ''پلورال ازم'' نظريہ کا خالصہ جو کہ دين اور صراط ہائے مستقيم (سيدھے راستوں) کی 
ی و اکثريتی دين وغيره کے عناوين کے تحت پيش کيا جارہا ہے، مختصر اور واضح طور پر بيان مختلف قرائتوں اور اقليت

کرنا چاہيں تو ہميں کہنا چاہئے کہ مذکوره نظريہ سے مراد وه نظريہ ہے جو کہ دين و قرآن اور ہر دوسرے دينی متن کو 
  اس سلسلہ ميں منتفی سمجھتا ہے۔ثابت حقائق سے خالی تصور کرتا ہے اور حق و باطل اور صحيح و غلط کو 

دين، يہ نظريہ ماننے والوں کے نزديک متفاوت و مختلف بلکہ کبھی کبھی متناقض (ايک دوسرے کی نقيض) اور آراء و 
افکار کے اس مجموعہ کا نام ہے کہ جو انسان دينی کتابوں کی طرف رجوع کے وقت ان سے سمجھتے ہيں بغير اس کے کہ

  ب کوئی چيز بتائے۔خود قرآن يا دينی کتا
) قرآن ايک ايسی رومانی کتاب ہے جوانسان کے اندر طرح طرح يہ نظريہ رکھنے والے ايسا تصور کرتے ہيں کہ (نعوذ با
کے خياالت ابھارتی ہے اور ہر شخص اپنی اپنی سوچی سمجھی ذہنيت اور نظر و فکر کی بنياد پر ايک مطلب کا تصور کرتا

  ے اپنی قرائت اور فکر بتا کر خدا کی طرف نسبت ديتا ہے۔ہے اور اسے دين و قرآن س
اس جگہ ہم تاکيد کرتے ہيں کہ ہميں چاہئے کہ زياده سے زياده ''دين کی مختلف قرائتوں'' کے معنی کی حقيقت اور ''بہت 

ر کريں تاکہ يہسے صراط مستقيم'' کی واقعيت کو سمجھيناور اس الحادی نظريہ کے مہلک نتائج و آثار کے متعلق غور و فک
  شيطانی جال بچھانے والوں کے مقاصد کو جان سکيں اور ان کی حرکت کی گہرائی کو درک کرسکيں۔

بہرحال جس وقت ہم مذکوره نظريہ کا پہلے گروه کے نظريہ سے مقايسہ اور موازنہ کرتے ہيں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 
تسليم و بندگی کی روح ہے، اور دوسرے نظريہ کی روح، انسان  نظريہ کی روح، خدا پرستی اور خداوند متعال کے سامنے

  پرستی کی روح اور خدا اور احکام خدا سے فرار کرنے والی روح ہے۔
کلی طور سے پہلے نظريہ ميں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان خداوند متعال کی بندگی کو قبول کرے، جبکہ دوسرے

انسان خدا کی بندگی سے جدا ہوجائے اور اپنے کو حيوانی شہوات و خواہشات  نظريہ ميں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ
ميں چھوڑ دے، يہ نظريہ انسان کے ميالنات اور خواہشات کو اصل قرار ديتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دين اور قرآن کی 

  تفسير و توجيہ انہی کے اعتبار سے کرے۔
(تِْلَک آيَاُت  ٢(بِلَِساٍن َعَرِبیٍّ ُمبِين) ١مثالً: (تِْلَک آيَاُت الِکتَاِب َو قُرآن ُمبِين)قرآن مجيد ميں جو اس طرح کی تعبيريں آئی ہيں 

ِ نُور وَّ ِکتَاب ُمبِين) ٣القُرآِن َو ِکتَاٍب ُمبِيٍن) کہ جن ميں قرآن مجيد کے روشن، واضح اور فصيح و بليغ  ٤(قَد َجاء َُکم ِمَن ّهللاٰ
يا گيا ہے، ان تعبيروں کا ايک راز شايد يہی ہو کہ ''مختلف قرائتوں'' جيسے گمراه کن افکار ہونے کو تاکيد کے ساتھ بيان ک
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کو روکا جائے اور قرآن کے مقصود و معنی کے مبہم اور نامفہوم ہونے کے اعتبار سے کوئی بھی بہانہ کسی شخص کے 
  پاس نہ ہو۔

وه تمام حقائق بيان کرديئے ہيں جو انسان کی دنيا و آخرت کیاس بنا پر قرآن، ہدايت کی کتاب ہے، خداوند متعال نے اس ميں 
سعادت کے لئے الزم ہيں، اور مسلمانوں کا فريضہ ہے کہ قرآن ميں تدبر و تفکر کے ذريعہ اپنے فردی و اجتماعی فرائض 

رف سمجھنے کی سے آشنا ہوں اور اس کی پيروی کے ذريعہ اپنے کو کامياب بنائيں، ليکن يہ بات کہ قرآن اور دينی معا
  صالحيت کس ميں ہے؟ ايک ايسا مطلب ہے کہ جس کی توضيح ہم آگے بيان کر رہے ہيں۔

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

  ۔ ١)سورٔه حجر، آيت ١(
  ۔ ١٩٥)سورٔه شعراء ، آيت ٢(
  ۔ ١)سورٔه نمل، آيت ٣(
  ۔ ١٥) سورٔه مائده، آيت ٤(

  

  و تفسير کی صالحيت قرآن کی تفہيم 
يہ بات بديہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور اس کی تفسير کرنے کی ہر شخص ميں صالحيت نہيں ہے۔ جيسا کہ ہر شعبہ ميں 
دقيق و عميق علمی مطالب سمجھنے کی صالحيت ہر شخص نہيں رکھتا۔ رياضی کے پيچيده مسائل يا تمام علوم کی باريکياں 

وم کے ماہر و متبحر افراد ہی رکھتے ہيناور غير ماہر نہ صرف ان کے متعلق اظہار سمجھنے کی صالحيت صرف ان عل
  نظر کرنے سے عاجز ہيں بلکہ ان کا اظہار نظر کوئی حيثيت نہيں رکھتا۔

قرآن مجيد کی تفہيم و تفسير کے متعلق بھی ا ن لوگوں کا اظہار نظر کوئی اعتبار نہيں رکھتا جو کہ دينی علوم و معارف سے
شنا ہيں۔ اگرچہ قرآن فصيح و بليغ زبان ميں نازل ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھيں اور اس پر عمل کريں، ليکن ايسا نہيں ہے کہ ناآ

اس کے معارف کی گہرائی ايک سطح ميں تمام لوگوں کے لئے قابل فہم ہو۔ جو کچھ قرآن سے تمام لوگوں کے لئے قابل فہم 
ا ہے کہ ہم نے واضح و روشن بيان کے ساتھ قرآن کو نازل کيا ہے، يعنی ہے اس کے وہی معنی ہيں جو خود قرآن فرمات

قرآن اس طرح نازل ہوا ہے کہ جو شخص عربی زبان کے اصول و قواعد سے آشنا ہواور بندگی کی روح اس پر غالب و 
  ے۔حاکم ہو وه قرآن سے استفاده کرسکتا ہے اور اپنی فکر و معرفت کی حد ميں اس سے بہره مند ہوسکتا ہ

ليکن قرآن کے معارف و معانی کی گہرائيوں تک پہنچنے کے لئے مقدمات اور تعقل و تدبر ضروری ہے۔ اس سلسلہ ميں 
(ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کيا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو) يا  ١قرآن فرماتا ہے: (إنّا ٔاَنَزْلنَاهُ قُرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّکم تَعقِلُوَن)

  (بے شک ہم نے اسے عربی قرآن قرار ديا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو)۔ ٢ْلنَاهُ قُرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّکم تَعقِلُوَن)(إنّا َجعَ 
کلی طور سے جو آيتيں انسان کو قرآن اور اس کے معارف کے متعلق تدبر و تعقل کی دعوت ديتی ہيں وه ہم سے کہتی ہيں 

بر و تعقل اوراہلبيت (ع) کے علوم و معارف سے استفاده کے ذريعے معارف کہ قرآن کے ظواہر پر اکتفا نہ کرو بلکہ تد
  قرآن کے دقيق و عميق مطالب کو حاصل کرو اور علم اٰلہی کے اس خزانے سے زياده سے زياده استفاده کرو۔

ا اور اس بنا پر قرآن کے سمجھنے اوراس کے بلند معارف کی تفسير کرنے کی صالحيت صرف علوم اہلبيت (ع) سے آشن
ماہر و متبحر افراد ہی رکھتے ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ جو بھی تھوڑی ُشدبُد پيدا کر لے اس کو اظہار نظر کا حق بھی ہو جائے 
 اور دينی معارف نيز تفسير و توضيح کے اصول و قواعد کی تھوڑی سی بھی اطالع رکھے بغير، دين اور اس کے احکام و 

  عنوان سے بول سکے۔ معارف کے بارے ميں جديد قرائت کے
.....................................................  

  ۔ ٢) سورٔه يوسف، آيت ١(
  ۔ ٣)سورٔه زخرف، آيت ٢(

  

  معارف قرآن کے مفہوم کے مختلف مرتبے
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ی بہت سی روايتوں ميں يہ مضمون ملتا ہے کہ قرآن ظاہر و باطن رکھتا ہے او رہر شخص قرآن کے علوم و معارف ک
گہرائياں سمجھنے پر قادر نہينہے۔ قرآن کوئی معمولی کتاب نہينہے کہ تمام انسان اس کے تمام معارف درک کرنے پر قادر 

ہوں۔ جيسا کہ اس کے پہلے اشاره کيا جاچکا ہے کہ قرآن ايک ايسا اتھاه اور ناپيدا کنار سمندر ہے کہ ہر شخص اپنی 
سے معرفت کے موتی حاصل کرتا ہے اور اپنی استعداد و صالحيت کی  غواصی کی قدرت و توانائی کی مقدار بھر اس

مقدار بھر قرآن کے ظواہر سے آگے بڑھ کر اس کے معارف کی گہرائی تک رسائی پيدا کرتا ہے اور ايک آيت سے مختلف 
  زه ہے۔مطالب کو سمجھتا ہے جبکہ مذکوره مطالب ايک دوسرے کے خالف نہيں ہوتے، اور يہ خود قرآن کريم کا معج

ُ ہَُو الَغنِیُّ الَحمِ  ِ َو ّهللاٰ جو بات عام لوگ اس آئہ  ١يُد)مثال کے طور پر قرآن کريم فرماتا ہے: (يَا ٔاَيُّہَا النَّاُس ٔاَنتُُم الفُقَرآُئ اِٰلی ّهللاٰ
ے محتاج ہو اور کريمہ سے سمجھتے ہيں اور جو بات آيت کا ظاہر بيان کرتا ہے يہ ہے کہ اے لوگو! تم سب خداوند متعال ک

  خداوند متعال بے نياز اور قابل حمد و ثنا ہے۔
جو بات لفظ ''فقرائ'' سے عام لوگوں کے ذہن ميں آتی ہے وہی امر معاش ميں انسان کی احتياجات اور ضروريات ہيں خواه 

  غذا ہو يا لباس يا مکان يا کوئی بھی چيز کہ خداوند 
.....................................................  

  ۔ ١٥) سورٔه فاطر، آيت ١(

  متعال ان کے اسباب و علل کو ايجاد کر کے انسان کی نشو و نما، تکامل اور زندگی کی بقا کا وسيلہ فراہم کرتا ہے۔
ام معنی و مفہوم کے اس مرتبہ ميں کہ جس کو ''مرتبٔہ ظاہر'' کہا جاتا ہے، قرآن کا ظاہر روشن، گويا اور واضح ہے اور تم

اہل زبان اسے بخوبی سمجھتے ہيں۔ ليکن ايسا نہيں ہے کہ اس ظاہری معنی سے زياده گہرا کوئی اور دوسرا معنی اس سے 
حاصل نہ ہو او رمذکوره آئہ کريمہ اس عمومی فہم سے باالتر اس سے زياده دقيق مطالب کی طرف اشاره نہ رکھتی ہو۔ 

ادبی رموز و نکات سے واقف ہوگا اور دوسری طرف، جيسا کہ قرآن تاکيد انسان جس قدر کالم کے زير و بم اور زبان کے 
کرتا ہے آيات قرآن کی طرف رجوع کے وقت ان ميں تدبر و تعقل کرے گا تو آيات کے ظواہر سے بھی بڑھ کر اور زياده 

  دقيق و عميق نکتے حاصل کرے گا۔
م خوراک، لباس، صحت اور مادی وسائل سے کہيں زياده اگر ہم اس آيت کا کچھ غور سے مطالعہ کريں تو معلوم ہوگا کہ ہ

خدا کے محتاج ہيں۔ ہم محض فقير و محتاج ہيناور خدا غنی مطلق ہے۔ ہم فقير بالذات ہيں اور خدا غنی بالذات۔ فقير لغت 
و۔ انسان ميناس شخص کو کہتے ہيں کہ جس کے ''ستون فقرات'' (ريڑھ کی ہڈياں) شکستہ ہوں اور کھڑے ہونے پر قادر نہ ہ

  فقير ہے اس معنی ميں کہ اگرچہ تمام مادی امکانات و وسائل اس کے لئے فراہم ہوں پھر بھی انسان کا وجود ناقص ہے۔
جس وقت ہم اس نظر سے اورا س نکتہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آيت پر غور کريں گے تو سمجھ ليں گے کہ ہم انسانوں 

مسائل سے بڑھ کر ہے۔ ہم اصل وجود ميں خدا کے محتاج ہيں۔ خداوند متعال کی احتياج خدا سے خوراک، پوشاک اور تمام 
ہی نے ہم کو پيدا کيا ہے اور اسی نے وجودی اسباب و علل کو ايجاد کر کے انسان کی نشو و نما ، تکامل اور زندگی کی بقا 

  متعال غنی بالذات ہے۔ کا وسيلہ مہيا کيا ہے۔ ہم اصل وجود ميں او ربالذات محتاج و فقير ہيں اور خداوند 
واضح ہے کہ دوسری نظر، پہلی نظر سے زياده گہری ہے۔ يہاں پر پہلے معنی کو ظاہر اور دوسرے معنی کو باطن سمجھا 
جاتا ہے۔ دوسرے معنی سے بھی زياده عميق معنی يہ ہے کہ تم سب (اے لوگو!) نہ صرف اصل وجود ميں فقير و محتاج ہو 

حتاج ہو۔ تمھارا وجود خداوند متعال کی نسبت عين ربط ہے۔ البتہ اس تيسرے معنی کی حقيقت کا بلکہ عين نياز اور سراپا م
  درک کرنا عام عقول کی حد سے باہر ہے۔

بہرحال يہ بات قابل توجہ ہے کہ اس آئہ کريمہ کے يہ تينوں معنی ايک دوسرے کے طول ميں (يکے بعد ديگرے) ہيں يعنی 
ور صحيح ہيں، کوئی بھی دوسرے کے منافی نہينہے، ليکن گہرائی کے اعتبار سے مذکوره تينوں معنی اور تفسير درست ا

معانی ايک سطح پر قرار نہيں پاتے اور ايسا نہيں ہے کہ قرآن کے تمام مرتبے سب کے لئے قابل فہم ہوں اور تمام افراد 
بتہ مذکوره بيان کا مقصد اس مطلب کو قرآن کريم کے تمام مراتب و بطون سمجھنے کی صالحيت اور قدرت رکھتے ہوں۔ ال

آسانی سے سمجھانا ہے جو بعض روايتوں ميں وارد ہوا ہے کہ قرآن ظاہر و باطن رکھتا ہے اور تمام لوگ اس اٰلہی کتاب 
  کے معارف کی گہرائيوں کو درک کرنے پر قادر نہيں ہيں۔

مين (ع) ہيں جو اٰلہی تعليم کے ذريعہ قرآن کے علوماس مطلب کی تاکيد او رياد دہانی بھی الزم ہے کہ وه صرف ائمٔہ معصو
و معارف سے آگاه ہيں اور اس عظيم آسمانی کتاب کے بطون کے عالم ہيں۔ اس سلسلہ ميں ہم ايک روايت کا ايک حصہ ذکر 

  کر رہے ہيں: 



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

 
 

ِن بَطن َو لَہُ ظَہر َو لِلظَّہِر ظَہر يَاَجاِبُر! َو لَيَس َشيئ ٔابَعَد ِمن ''َعن اَِب َجعفٍَر َعلَيِہ السَّالُم قَال : يَا َجابُِر! إّن لِْلقُرآِن بَطنًا َو لِلبَط
لُہَا فِی َشيٍئ َو آِخُرہَا فِی َشيٍئ َو ہَُو َکالم ُمتَّصِ  َجاِل ِمن تَفِسيِر القُرآِن إّن اآليَةَ يَُکوُن ٔاَوَّ ُف َعٰلی ُوُجوٍه''ُعقُوِل الرِّ    ١ل يُتََصرَّ

ـ جابر کو مخاطب کر کے فرماتے ہيں: ''قرآن باطن رکھتا ہے اور باطن کا بھی باطن رکھتا ہے، نيز حضرت امام محمد باقر 
قرآن ظاہر رکھتا ہے اور ظاہر کا بھی ظاہر رکھتا ہے، اے جابر! اس نکتہ پر بھی توجہ رکھو کہ لوگوں کی عقليناس بات 

ں، اس لئے کہ ممکن ہے آيت کا پہال حصہ کسی چيز سے عاجز ہيں کہ قرآن کے باطن اور اس کی حقيقت کی تفسير کرسکي
کے بارے ميں ہواور آخری حصہ کسی دوسری چيز کے متعلق ہو، اور قرآن ايسا باہم متصل اور پيوستہ کالم ہے جو مختلف

  معانی رکھنے کی قابليت رکھتا ہے اس کے معارف و معانی ميں کسی قسم کا تعارض يا تنافی نہيں ہوتی ہے''۔
ہاں پر قابل تاکيد ہے يہ ہے کہ معارف قرآن کے باطن اور دقيق مطالب کا سمجھنا سب کے بس کی بات نہيں ہے، جو بات ي

البتہ اس بات کا مطلب يہ نہيں ہے کہ قرآن صرف ائمہ او رراسخون فی العلم کے لئے نازل ہوا ہے اور دوسرے لوگ حتی 
  ہر شخص کے لئے اس کی صالحيت کے  ظاہر قرآن کے سمجھنے سے بھی عاجز ہيں، بلکہ ظاہر قرآن

مطابق قابل فہم ہے بشرطيکہ خود پسندی، کج فکری اور اپنے نفسانی ميالنات و خواہشات کو چھوڑ دے اور تفسير بالرائے 
  سے پرہيز کرے۔ قرآن فہمی کے متعلق چند نکات قابل ذکر ہيں اور وه يہ ہيں۔

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

 ۔ ٩١، ص ٩٢) بحار االنوار، ج١(
 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  تفسير قرآن يعنی تفصيل احکام، نبی ۖ ا ور ائمٔہ معصومين سے مخصوص ہے
کا ايک عہده،  جيسا کہ اپنی جگہ پر بيان اور ثابت ہوچکا ہے کہ وحی کے حاصل کرنے اور پہنچانے کے عالوه پيغمبر ۖ

وحی کی توضيح اور اٰلہی احکام کی تفصيل بيان کرنا ہے۔ قرآن کريم احکام کے کليات اور قوانين کے ايک مجموعہ کی 
صورت ميں پيغمبر ۖ پر نازل ہوا ہے اور خود ان کے جزئيات اور احکام کی تفصيل و توضيح نہيں بيان کی ہے اور چند 

ضيح پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کے ذمہ قرار دی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کلی موارد کے عالوه ان کی تفصيل و تو
صورت ميں نماز کا حکم ديتا ہے اور مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ نماز پڑھيں، ليکن يہ کہ نماز کيا ہے؟ کتنی رکعت ہے؟ اس

  بيان نہيں ہوئے ہيں۔کے پڑھنے کا طريقہ کيا ہے؟ اوراس کے شرائط و جزئيات کيا ہيں؟ قرآن ميں 
اس کلی حکم اور اس جيسے بہت سے احکام کی تفصيل پيغمبر ۖ کے ذمہ چھوڑ دی ہے۔اس بنا پر احکام اٰلہی کی تفسير و 

  توضيح پيغمبر ۖ کا فرض منصبی ہے۔
ار قرآن کريم بھی وحی کی تفسير و توضيح کے عہده کی طرف توجہ دالتا ہے اور اسے پيغمبر ۖ کے فرائض ميں سے شم

  کرتا ہے: 
َل اِلَيِہم) ْکَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ ہم نے قرآن کو آپ پر نازل کيا تاکہ لوگوں کے لئے ان باتوں کو واضح کريں  ١(َو ٔاَْنَزْلنَا اِلَيَک الذِّ

  جو ان کی طرف نازل کی گئی ہيں۔
ميں تعليم کو تالوت کے ساتھ استعمال کيا ہے، تعليم جيسی آيتوں ميں، کہ جن  ١٦٤بعيد نہيں ہے کہ سورٔه آل عمران کی آيت 

  سے مقصود وحی و قرآن کی تفسير و توضيح کے متعلق پيغمبر ۖ کا عہده و منصب بيان کرنا ہو۔
حقيقت ميں پيغمبر ۖ جس وقت وحی پہنچاتے تھے، اس وقت دواہم فريضے آپ ۖ کے ذمے ہوتے تھے، ايک يہ کہ کالم وحی 

وت کرتے تھے اور دوسرے يہ کہ آيتوں کے مقاصد و مضامين کی ان کے لئے تفسير و توضيح کو لوگوں کے سامنے تال
  فرماتے تھے اور ان کو قرآن کے احکام و معارف سے آشنا کرتے تھے۔

  قرآن فرماتا ہے: 
ُ َعٰلی اْلُمؤِمنِيَن اِذ بََعَث فِيِہْم َرُسوالً ِمن ٔاَنفُِسِہم يَتلُوا َعلَي يِہم َو يَُعلُِّمہُُم الِکتَاَب َو اْلِحکَمةَ َو اِْن َکانُْوا ِمْن قَبُل (لَقَد َمنَّ ّهللاٰ ِہم آيَاتِِہ َو يَُزکِّ

   ٢لَفِی َضالٍل ُمبِيٍن)
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''يقينا خدا نے صاحبان ايمان پر احسان کيا ہے کہ ان کے درميان ان ہی ميں سے ايک رسول بھيجا ہے جو ان پر آيات اٰلہيہ 
  پاکيزه بناتا ہے اور کی تالوت کرتا ہے انھيں 

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

  ۔ ٤٤) سورٔه نحل ، آيت ١(
  ۔ ١٦٤)سورٔه آل عمران، آيت ٢(

  کتاب و حکمت کی تعليم ديتا ہے اگر چہ يہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی ميں مبتال تھے''۔
يں پہال فريضہ يعنی آيات کی تالوت و قرائت ''يَْتلُْوا'' کی تعبير سے بيان ہوا اس آئہ مبارکہ اور اس کے مشابہ دوسری آيتونم

  ہے اور دوسرے فريضہ يعنی احکام و مطالب کی تفسير و توضيح کے لئے ''تعليم'' کی تعبير سے استفاده کيا گياہے۔
عنی مينايسا کام ہے کہ جس کی خالصہ يہ کہ وحی کی توضيح،احکام اٰلہی کی تفصيل اور قرآن کريم کی تفسير مذکوره م

صالحيت پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کے عالوه کوئی نہيں رکھتا اس لئے کہ صرف يہی ہستياں ہيں جو خدا داد علم کے
  ذريعے اٰلہی علوم و معارف سے آشنا ہيں۔

  علوم اہلبيت کا سمجھنا قرآن سمجھنے کا مقدمہ
ين کا فريضہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ جيسا کہ بيان ہوچکا ہے وحی کی توضيح،اب مذکوره نکتہ پر توجہ کرنے سے مفسر

احکام کی تفصيل اور آيات قرآن کی تفسير کا عہده او راس کی صالحيت دراصل پيغمبر ۖ کو حاصل ہے اور آنحضرت ۖ نے 
ا۔ اس زمانہ ميں مفسرين کا اپنی مبارک زندگی کے زمانہ ميں جہاں تک ممکن تھا لوگوں کو قرآن کے معارف سے آشنا کي

بھی فريضہ ہے کہ ان روايات و احاديث کی طرف رجوع کريں جو صحيح اسناد کے ساتھ پيغمبر ۖ سے اس سلسلہ ميں وارد 
ہوئی ہيں اور ان کی بنياد پر مربوط آيتوں پر توجہ اور غور و فکر کريں اور اپنی فکر و نظر کو پيغمبر ۖ کی توضيح و تفسير

کے اندر رکھيں۔ اور جہاں آنحضرت ۖ نے اس ثقل اکبر اور قرآن مستحکم کی تفسير و توضيح نہ کی ہو وہاں کے حدود ہی 
  ثقل اصغر يعنی اہلبيت اور ائمٔہ معصومين (ع) سے تمسک کريں۔ 

قرآن اس سلسلہ ميں بھی دينی علوم و معارف کے ماہر و عالم افراد کا فريضہ ہے کہ ايسی احاديث اور روايات کے ذريعہ 
  کريم کو سمجھا جائے جن کی سند صحيح ہو اور وه مشکل کو حل کرنے والی ہوں۔

اس بنا پر سب سے پہال معيار قرآن اور معارف دين کے صحيح سمجھنے ميں وه توضيح و تفسير ہے جو پيغمبر ۖ اور ائمٔہ 
تفسير کا سمجھنا اور بيان کرنا ہے  معصومين (ع) سے وارد ہوئی ہے۔ نتيجہ ميں ايک مفسر کا اولين اور اصلی فريضہ اس

جو پيغمبر ۖ اور ائمٔہ طاہرين (ع) سے وارد ہوئی ہے اس لئے کہ صرف علوم اہلبيت (ع) ہی کی روشنی ميں معارف قرآن کو
  سمجھا جاسکتاہے۔

  قرآن کی تفسير قرآن سے 
جس کی طرف توجہ کرنا ضروری تيسرا نکتہ جو کہ کالم وحی کے صحيح سمجھنے ميں نہايت اہميت کا حامل ہے اور 

ہے، قرآن سے قرآن کی تفسير کا مسئلہ اور آيات کے درميان ارتباط کی طرف توجہ ديناہے۔ اگر چہ قرآن کی آيتيں ظاہری 
اعتبار سے الگ الگ صورت ميں اور ان ميں ہر ايک يا کچھ آيتيں ايک خاص مطلب کو بيان کرتی ہوئی نظر آتی ہيں، ليکن 

ر اس صورت ميں وجود ميں آتی ہے کہ ايک دوسرے سے مرتبط او رمتعلق آيتوں پر توجہ دی جائے۔ بہتصحيح فہم و تفسي
  سی آيات قرآن ايک دوسرے کی تفسير کرتی ہيں اور ايک دوسرے کے مضامين و مطالب کے صدق پر گواہی ديتی ہيں۔

  امير المومنين حضرت علی ـ اس سلسلہ مينارشاد فرماتے ہيں:
 ِ ِ َو اليَُخالُِف  تُبِصُروَن بِِہ َو تَنِطقُوَن بِِہ َو تَسَمُعوَن بِِہ َو يَنِطُق بَعُضہُ بِبَعٍض َو يَْشہَُد بَعُضہُ َعٰلی بَعٍض َو اليَختَ ''ِکتَاُب ّهللاٰ لُِف فِی ّهللاٰ

'' ِ    ١بَِصاِحبِِہ َعِن ّهللاٰ
عض حصہ بعض دوسرے حصوں کی تفسير و يہ کتاب خدا ہے جو تمھيں حق کا بينا، گويا او رشنوا بناتی ہے، اس کا ب

توضيح کرتا ہے اور ايک دوسرے کی گواہی ديتاہے يہ قرآن خدا کے بارے ميں اختالف نہيں رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو 
  خدا سے الگ نہيں کرتا ہے۔

ِمثلِِہ َشيئ َو ہَُو قرآن سے قرآن کی تفسير کے موارد ميں سے نمونہ کے طور پر سورٔه شورٰی کی گيارہويں آيت (لَيَس کَ 
ِ فَوَق ٔاَيِديِہم) کی طرف اشاره کيا جاسکتا ہے۔   السَِّميُع البَِصيُر) اور سورٔه فتح کی دسويں آيت (يَُد ّهللاٰ
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''لَيَس َکِمثلِِہ َشيئ'' قرآن کے محکمات ميں سے اور اس کا معنی روشن و واضح ہے يہ آيت بتاتی ہے کہ کوئی چيز خدا کے 
ِ فَوَق ٔاَيِديِہْم) بتاتی ہے کہ خدا کا ہاتھ تمام لوگوں کے ہاتھوں کے مانند نہينہے،  خداوند متعال بے مثل حقيقت ہے۔ آئہ (يَُد ّهللاٰ

اوپر ہے۔ اگرچہ اس آيت نے خداوند تعالی کی طرف ہاتھ کی نسبت دی ہے ليکن آئہ ''لَيَس َکِمثلِِہ َشيئ'' اس ظاہری معنی کی 
ف توجہ کرنے سے ہم يہ سمجھتے ہيں کہ ''يد'' سے مراد اس کا ظاہری معنی يعنی ''ہاتھ'' نہيں نفی کرتی ہے اور اس کی طر

ِ فَوَق ٔاَيِديِہم'' کی تفسير و توضيح    ہے، بلکہ کنائی معنی مثالً قدرت وغيره مقصودہے۔ اس بنا پر آئہ ''يَُد ّهللاٰ
.....................................................  

  ۔ ١٣٣نہج البالغہ، خطبہ )١(

آئہ ''لَيَس َکِمثلِِہ َشيئ'' کی طرف توجہ کئے بغير تفسير کی صحيح روش سے خارج ہونا ہے اور ممکن ہے خطا سرزد ہو 
  جائے اور غلط تفسير کی بنا پر خدا کی جسمانی او رجھوٹی تصوير دکھا دی جائے۔

دينا الزم ہے کہ آيات کو ايک دوسرے سے مرتبط ہونے ميں مورد لٰہذا قرآن کريم کی تفسير ميں اس نکتہ کی طرف توجہ 
  توجہ قرار ديں اور ان کا مطلب خود قرآن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کريں۔

  قرآن فہمی ميں عقالئی اصول و قواعد کی رعايت
ں عقالئی محاوره کے چوتھا نکتہ کہ جس کی طرف تفسير قرآن ميں توجہ دينا الزم ہے، قرآن کريم کے صحيح سمجھنے مي

اصول و قواعد کی رعايت کرنا ہے۔ خصوصاً جس وقت کہ کسی آيت کے متعلق پيغمبر ۖ ياائمٔہ معصومين سے کوئی صحيح 
روايت اور واضح بيان دسترس ميں نہ ہو تو آيات قرآن کے صحيح سمجھنے ميں عقالئی محاوره کے اصول و قواعد کی 

  رعايت کی ضرورت دوگنی ہوجاتی ہے۔
سی موقع پر ان بزرگان دين اور مفسرين اور علوم اہلبيت سے آشنا علماء کا کردار اور اثر، کہ جنھوں نے اپنی عمر معارف ا

قرآن اور علوم اہلبيت کے سمجھنے ميں گزاری ہے، قرآن کے صحيح سمجھنے اور معارف دين کی توضيح ميں ظاہر ہوتا 
ابق، قرآن کے عام و خاص کی تشخيص ديتے ہيں اور ہر ايک کے ہے۔ وہی حضرات عقالئی محاوره کے اصولوں کے مط

معنی کے حدود معين کرتے ہيں، مطلق و مقيد کی نشاندہی کرتے ہيں اور آيات کی ايک دوسرے سے تفسير کرتے ہيں، ايک
  ے ہيں۔آيت کے دوسری آيت پر ناظر اور اس سے متعلق ہونے کی تعيين کرتے ہيں اور تفسير کے وقت اس پر توجہ رکھت

  مفسرين کی فہم کا ان کی صالحيتوں کے مطابق ہونا
اس بحث ميں ايک دوسرا نکتہ کہ جس کی طرف توجہ دينا الزم ہے قرآن اور معارف دين سمجھنے سے مخصوص نہيں ہے

ح بلکہ تمام اور مختلف علمی شعبوں ميں سب کے لئے قابل قبول ہے اور وه فہم کے مراتب کا پايا جانا ہے اور صحي
  سمجھنے ميں اس کا ذہنی قوت اور کوشش و کاوش کے مطابق ہونا ہے اس کی توضيح يہ ہے کہ: 

فقہی مباحث ميں ايک مسئلہ ہے کہ جس کا تقريباً تمام فقہاء فتوٰی ديتے ہيناور مقلِّد کا فريضہ سمجھتے ہيں، وه اعلم کی تقليد 
شعبے ميں مہارت اور فقاہت کے بہت سے مرتبے ہيناور ہر مکلف  ہے۔ اس بنياد پر کہا جاتا ہے کہ فقہ و استنباط احکام کے

کا فريضہ ہے کہ فقيہ اعلم يعنی اس مرجع کی تقليد کرے جو احکام کے استنباط ميں دوسروں سے زياده فہم، مہارت اور 
ں ہيں وه بھی فقيہ فقاہت کا حامل ہو۔ البتہ دوسرے مراجع جو کہ قوت استنباط کے اعتبار سے اس فقيہ اعلم کی حد ميں نہي

  اور مجتہد ہيں ليکن وه بعد کے مراتب ميں قرار پاتے ہيں۔
يہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فقہاء کا يہ فتوٰی کہ اعلم کی تقليد الزم ہے، ايک عقالئی سيرت و روش سے صادر ہوا ہے۔ 

طبابت کا تجربہ رکھتا ہے اور بالکل جيسے اس ماہر اور اسپشلسٹ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا جو برسوں سے ڈاکٹری اور
اسے اس شخص پر ترجيح دينا کہ جس نے آج ہی ڈاکٹری کی سند لی ہے، ايک عقالئی سيرت و روش ہے او راس روش 

  کے برخالف عمل کرنا عقالء کے نزديک مذموم ہے۔
ر افراد کے عالوه معارف قرآن کی باريکياں سمجھنے اوران کی تشخيص کی صالحيت علوم اہلبيت (ع) کے عالم اور ماہ

  کسی کو حاصل نہينہے کہ جنھوں نے اپنی زندگی قرآن اور دينی معارف کے سمجھنے ميں صرف کی ہے۔
قرآن فہمی اور اس آسمانی کتاب کی تفسير کے مراتب کے ا عتبار سے واضح بات ہے کہ مذکوره امور اور نکات پر جس 

ميں اتنا ہی غلطيوں کا احتمال کم ہوگا اور ہم اس آسمانی کتاب کو زياده قدر توجہ اور غور کيا جائے گا آيات اٰلہی کی تفسير 
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  سے زياده صحيح سمجھيں گے۔

  کالمی قرائن پر توجہ کی ضرورت 
چھٹا نکتہ کہ جس کی طرف قارئين کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہيں يہ ہے کہ کالم خدا کے قرائن اور آيات کی شان نزول 

گرچہ قرآن کريم تمام زمانوں او رنسلوں کے لئے نازل ہوا ہے اور اس کے مخاطب ہر زمانے کے پر توجہ دينا الزم ہے۔ ا
لوگ ہيں، ليکن قرائن، شان نزول اور وه موقع و محل کہ جن ميں آيات کريمہ نازل ہوئی ہيں وه اولين مخاطبين اور نزول 

کے معنی و تفسير ميں کسی شک وشبہہ اور قرآن کے زمانہ کے لوگوں کے لئے ايسی واضح و روشن ہوتی تھيں کہ اس 
اختالف کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ اس کے عالوه اگر کوئی آيت مبہم اور غير واضح نظر آتی تھی تو لوگوں کا پيغمبر ۖ 
تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ ليکن آج زمانٔہ نزول سے دور ہونے اور بعض قرائن اور شان نزول کے مخفی ہوجانے 

  امکان سے قرآن کے صحيح سمجھنے ميں کوشش و کاوش کی ضرورت کئی گنا زياده اہميت کی حامل ہوگئی ہے۔ کے
دوسری طرف قرآن کريم ميں استعمال شده الفاظ کے حقيقی و لغوی معنٰی کی اطالع، ان مسائل ميں سے ہے کہ جن کے بغير

  ۔قرآن کا صحيح سمجھنا اوراس کی درست تفسير کرنا ممکن نہينہے
ممکن ہے کسی معنی کی تبديلی سے غفلت جو کبھی کسی زبان ميں مرور زمانہ سے واقع ہوتی ہے، غلطی اور بدفہمی کا 

  باعث بن جائے۔
مثال کے طور پر لفظ ''تقيہ'' کا معنی و مفہوم سب کے لئے واضح ہے۔ عام طور پر اس لفظ سے يہ مراد لی جاتی ہے کہ 

رکھے اور ايسا ظاہر کرے کہ اس کا مخاطب اس کے حقيقی عقيده و مذہب سے آگاه نہ  کوئی شخص اپنا عقيده و مذہب مخفی
ہو، اگرچہ تقيہ کے لغوی معنی پرہيزگاری کے ہيں اور قرآن و نہج البالغہ ميں ان ہی معنی ميں استعمال ہوا ہے۔ولو لفظ تقيہ 

َ َحقَّ تُقَاتِِہ)قرآن ميں نہيں ہے ليکن لفظ ''تقاة'' جو کہ تقيہ اور تقوٰی کے مترادف    ميں آيا ہے۔ ١ہے، آئہ (اِتَّقُوْا ّهللاٰ

  قرآن کريم اور کالمی محاسن 
اگر چہ قرآن کريم، جيسا کہ خود کہتا ہے، واضح اور آشکار زبان ميں نازل ہوا ہے اور ہر شخص اپنی سمجھ او رصالحيت 

طرف توجہ ضروری ہے کہ قرآن سب سے زياده کے مطابق اس آسمانی کتاب سے مستفيد ہوسکتا ہے۔ ليکن اس نکتہ کی 
فصيح و بليغ اور کالم و بيان کے تمام محاسن (خوبيوں) سے آراستہ ہے اور واضح ہے کہ مذکوره نکات کی طرف توجہ 

  دينا بھی قرآن کريم سے صحيح استفاده کے بنيادی شرائط ميں سے ہے۔
.....................................................  

  ۔ ١٠٢)سورٔه آل عمران، آيت ١(

قرآن کريم ميں کہيں کہيں ايسا ہے کہ ايک آيت کسی حکم کو عام اور کلی صورت ميں بيان کرتی ہے اور دوسری آيت اس 
حکم کے حدود کو واضح کرتی ہے۔ يا ايک آيت ميں کسی حکم کو مطلق طور پر بيان کيا ہے اور دوسری آيت سے اس کی 

تی ہے، مثال ، کنايہ، استعاره، مجاز وغيره کے استعمال کے ذريعہ، مطالب کا بيان ان اسلوبوں ميں سے قيد و شرط معلوم ہو
ہے کہ جن کا استعمال قرآن کريم ميں ہوا ہے، اور چونکہ قرآن کے مخاطب انسان ہيں اور مذکوره طرز و اسلوب، مقصود و 

سے سمجھے جاتے ہيں، لٰہذا قرآن بھی مذکوره اساليب کو  مطلب بيان کرنے ميں انسانی اور عقالئی کالم کے محاسن ميں
  اپنے احکام و معارف کے بيان ميں بہترين طرز کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔

اس بنا پر قرآن ميں استعمال شده اساليب وہی اساليب ہيں جو عقالء اپنے مقاصد و مطالب بيان کرنے ميں استعمال کرتے ہيں،
بيانی فنون کے استعمال کی جو نوع اور کيفيت قرآن ميں پائی جاتی ہے و ه مرتبہ، حسن اور  مگر فرق يہ ہے کہ کالمی و

طرز و اسلوب کے اعتبار سے ، انسانی کالم ميں پائے جانے والے محاسن کے استعمال سے مقائسہ اور موازنہ کے قابل 
  نہينہے۔ 

ہے جو سب سے زياده فصيح و بليغ بيان کے ساتھ پيغمبر ۖ پراس بات کی دليل بھی يہ ہے کہ قرآن کريم خداوند متعال کا کالم 
نازل ہوا ہے کہ جس نے فن فصاحت و بالغت کے اصول انسان کو سکھائے ہيں۔ اس اٰلہی کتاب نے سب سے زياده 

 خوبصورت اور فصيح و بليغ بيان کے ساتھ لوگوں کو توحيد، ہدايت، تکامل اور سعادت و کاميابی کی طرف دعوت دی ہے۔
اس فصل کے آخری حصہ کے مباحث کا خالصہ اور نتيجہ يہ ہے کہ: اس سے پہلے ذکر شده نکات کے ساتھ قرآن ميں 

کالمی محاسن اور نکات کی طرف توجہ دينا، اس کے سمجھنے کے شرائط ميں سے ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دينا يقينا 
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غلط فہمی اور غلط تفسير کامستلزم ہے۔

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  تيسری فصل 
  قرآن اور ثقافتی حملہ

  

  ١حق و باطل کا تضايف

گزشتہ دونوں فصلوں ميں بيان کئے گئے مطالب کے تحت جس حد تک کہ کتاب کی غرض و غايت حاصل ہو، قرآن کی 
اہميت و فضيلت کے متعلق، نيز کمال و سعادت کی طرف انسانوں کی ہدايت کے لئے نہج البالغہ کی روشنی ميں اس اٰلہی 

  کر کی گئيں۔کتاب کے نقش و اثر کے متعلق، کچھ توضيحات مختصر طور پر ذ
اب يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ آيا مذکوره مطالب کی رعايت قرآن کريم سے استفاده اور پيغمبر عظيم الشان ۖ کی اس عظيم 

  ميراث، ثقل اکبر سے تمسک کے لئے کافی ہے؟ 
ہيں تو  ممکن ہے جواب ديا جائے کہ اگر ان تمام نکتوں کی رعايت کی جائے جو کہ قرآن کے صحيح سمجھنے ميں مؤثر

الزمی طور پر قرآن کے احکام و معارف جيسا کہ ہيں سمجھے جائيں گے اور معاشره کا کلچر قرآن کريم کی ہدايات کے 
مطابق وجود ميں آئے گا اور دينی حکومت کے زير سايہ لوگ قرآن کی پناه ميں انحراف و گمراہی کے خطرے سے مخفوظ 

  رف کا صحيح سمجھنا اور قرآنی ہدايات کی بنياد پر عمل کرنا ہے۔رہيں گے، اس لئے کہ قرآن سے تمسک اس کے معا
.....................................................  

) تضايف يعنی دوايسے وجود جن کا تعقل ايک ساتھ ہواو روه دونوں ايک موضوع ميں ايک ہی جہت سے جمع نہ ہوسکتے ہوں ١(
  ممکن ہو جيسے باپ اور بيٹا، علت و معلول، تحت و فوق، تقدم و تٔاخر وغيره ۔ليکن دونوں کا ايک ساتھ مرتفع ہونا 

مذکوره جواب اگر چہ کچھ حدتک قرآن کی فردی ہدايت و رہنمائی کے لئے صحيح سمجھا جاسکتا ہے، ليکن اس مسئلہ کا 
نيز اس کی اہميت اور مکمل تحقق اس صورت مينہے جبکہ قرآن کے الزمی اثر کی طرف بڑے پيمانے پر نظر کی جائے 

  عظمت پر، گمراه کن افکار اور دينی ثقافت پر حملہ آور افراد کے مقابلہ ميں توجہ دی جائے۔
ہم ديکھتے ہيں کہ مخالفان قرآن کے گمراه کن افکار کی شناخت کے بغير، آشکارا طور پر ان کا مقابلہ کئے بغير اور ان کی 

ی ہدايت اور قرآن کے مکتب فکر کو حاکم کرنا دينی اعتقادات و اقدار کی بنيادفکری سازشوں کو برمال کئے بغير، معاشره ک
  پر کچھ آسان کام نہينہے۔ يہ وه چيز ہے جس سے اکثر مواقع پر غفلت برتی جاتی ہے۔

اس بنا پر قرآن کے سمجھنے اور اس کی ہدايات پر عمل کرنے ميں مسلسل کوشش کے ذريعہ کسی وقت بھی قرآن کے 
  ر مخالفوں کو نظر انداز نہيں کرنا چاہئے۔دشمنوں او

قرآن سے تمسک کرنا اوراس آسمانی کتاب کو َحَکم قرار دينا، قرآن کے خالف گمراه کن افکار کی شناخت او ران سے مقابلہ
  کے بغير ممکن نہينہے۔ 

عنی آپ اگر حق کو حق و باطل جس طرح کہ مقام شناخت ميں متضايف ہيں اسی طرح مقام عمل ميں بھی متضايف ہيں، ي
  پہچان ليں گے تو باطل کو بھی پہچان ليں گے، باطل کی شناخت آپ کو حق کی شناخت ميں مدد ديتی ہے۔

قرآن کو عملی طور پر معاشره ميں حاکم قرار دينا، مخالفين اور ان کے گمراه کن افکار کی شناخت کے بغير نيز لوگوں کے 
  ی سازشوں سے مقابلہ کے بغير ممکن نہينہے۔دينی کلچر کو کمزور کرنے مينان کی شيطان

ہم اس سلسلہ ميں پہلے نہج البالغہ ميں مذکور حضرت علی ـ کے ارشاد کو پيش کر تے ہيں پھر معاشره کے افکار کو 
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منحرف کرنے ميں مخالفين قرآن کی کارستانيوں اور ملحدين کے شبہوں کو بيان کر کے تمام لوگوں کو خصوصاً معاشره 
  ور تعليم يافتہ طبقہ کو دشمنوں کے شيطانی مکر و فريب سے آشنا کريں گے۔کے جوان ا

قرآن اور دينی مکتب فکر کے مخالفين اور دشمنوں کی شناخت اس قدر اہم ہے کہ امير المومنين حضرت علی ـ ارشاد 
  فرماتے ہيں:

شَد َحتَّی تَعِرفُوا الَِّذی تَرَ  َکہُ، َو لَن تَٔاُخُذوا بِِميثَاِق الِکتَاِب َحتَّی تَعِرفُوا الَِّذی نَقََضہُ، َو لَن تََمسَُّکوا بِِہ ''َو اْعلَُمْوا إنُّکم لَن تَعِرفُوا الرُّ
   ١َحتَّی تَعِرفُوا الَِّذی نَبََذهُ فَاْلتَِمُسوا ٰذلَِک ِمن ِعنِد اَہلِِہ فَإنّہُم عيَُش اْلِعلِم َو َموُت الَجہِل''

نہيں پہچان سکتے جب تک اسے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو اور کتاب خدا کے تم جان لو! کہ ہدايت کو اس وقت تک 
عہد و پيمان کے پابند اس وقت تک نہيں ہوسکتے جب تک کہ اس کے توڑنے والوں کی شناخت نہ کرلو اور اس سے تمسک

اتے ہيں: قرآن، اس اس وقت تک ممکن نہيں ہے جب تک اسے نظر انداز کرنے والوں کی معرفت حاصل نہ کرلو، پھر فرم
کی تفسير اور اس کے معارف کو اہل قرآن (اہلبيت طاہرين) سے حاصل کرو اس لئے کہ يہی حضرات اٰلہی علوم و معارف 

  کی زندگی اور جہل و نادانی کی موت ہيں۔
.....................................................  

  ۔ ١٤٧) نہج البالغہ، خطبہ ١(

حضرت علی ـ کا يہ روشن بيان جو کہ دشمن شناسی، گمراه کن افکار سے آشنائی کے لزوم اور گمراہوں کے  امير المومنين
پہچاننے کی ضرورت پر مبنی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دينی علماء اور اٰلہی علوم و معارف کے مبلغين کا فريضہ 

لوگوں کے افکار سے خصوصاً ان جوانوں کے افکار  دوگنا ہے، اس لئے کہ گمراه کن فکروں اور ملحدين کے شبہوں کو
سے دور کرنا، جو کہ دينی علوم و معارف کے اعتبار سے کافی علمی سطح کے حامل نہينہيں، تبليغ اور قرآنی و دينی 
مکتب فکر کو حاکميت بخشنے کے بنيادی کاموں ميں سے ہے اور اس کے بغير مطلوب اور الزمی نتيجہ کی اميد نہيں 

  اسکتی۔رکھی ج
۔ ان شبہات کے پيش ٣۔ مخالفين کی سازشيں ٢۔ مخالفين کے شبہات ١اس بات کی وضاحت تين حصوں ميں بيان کرتے ہيں: 

  کرنے کا مقصد۔
اگر چہ قرآن ايسی عظيم نعمت ہے جو خداوند متعال نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اگرچہ خدا نے خود، شيطانوں 

انسانوں کی تحريف سے اس کی حفاظت کا ذمہ ليا ہے، ليکن داستان يہيں پر ختم نہيں ہوتی، کی دستبرد اور شيطان صفت 
اوالد آدم کا يہ قسم خورده دشمن، شيطان بھی ہر زمانہ ميں ان لوگوں پر حاکم حاالت، روحيات و نفسيات کے مطابق ،جو کہ 

ت رکھتے ہيں، نفسانی خواہشات کے حصول کے اجتماعی حيثيتوں کے اعتبار سے لوگوں کے ذہنوں پر اثر ڈالنے کی قدر
لئے ان کے دلوں ميں شک پيدا کر ديتا ہے تاکہ ان کے ذريعہ تمام لوگوں کواپنے پيچھے کھينچ لے اور قرآن و دين سے 
منحرف کردے، چونکہ قرآن انسانوں کی نجات، ہدايت اور سعادت کا سب سے بڑا وسيلہ ہے، اس لئے شيطان کی پوری 

  کو قرآن و دين سے جدا کرنا ہے۔ آرزو لوگوں 
اس راستے ميں شيطان کا ايک کام ان لوگوں کو بہکانا اور ان کے اندر وسوسہ پيدا کرنا ہے جو کہ دين و قرآن کے متعلق 

  شک و شبہہ پيدا کر کے لوگوں کے ايمان و اعتقاد ميں خلل پيدا کرسکتے ہيں۔
سے مقابلہ کرنے ميں نزول قرآن کی ابتدا ہی سے پائی جاتی ہے يہ شيطان او رشيطان صفت افراد کی فعاليت قرآن کريم 

فعاليتيں آيات اٰلہی کے سننے سے ممانعت اور کان ميں روئی ڈالنے کی تاکيد اور پيغمبر ۖ پر تہمت و افترا پردازی سے 
  شروع ہوئيں اور آج بھی کسی نہ کسی صورت ميں جاری ہيں اور اس کے بعد بھی جاری رہيں گی۔

لسلے ميں پوری تاريخ ميں قرآن سے مقابلہ کی روش کے جزئيات ذکر کرنے سے صرف نظر کرتے ہيں اوربحث اس س
کے طوالنی ہونے کے خوف سے ان بعض شبہوں کو ذکر کر کے، جو کہ آج معاشره کے درميان دينی مکتب فکر اور 

ے ہيں، ہم کوشش کر رہے ہيں کہ قارئين لوگوں، خصوصاً جوانوں کے مذہبی عقائد کو کمزور کرنے کے لئے پيش کئے جات
اور جوانوں کے ذہنوں کو روشن کريں تاکہ ان شيطانی سازشوں سے آگاه ہو کر دشمنوں کے ثقافتی حملوں کا مقابلہ 

  کرسکيں۔
چونکہ قرآن سے مقابلہ کرنے ميں شياطين، اس کو نابود اور فنا کرنے سے مايوس ہوگئے، لٰہذا طے کرلياکہ لوگوں کواس 

  مطالب کی آشنائی سے محروم کرديں۔کے 
قرآن کے مخالفين کئی صديوں سے مسلمانوں خصوصاً شيعوں کے درميان ايسی تبليغ کرتے رہے کہ ہميں قرآن سے کوئی 
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اميد نہيں رکھنی چاہئے، اس لئے کہ قرآن ہمارے لئے قابل فہم نہيں ہے اور ہم قرآن کے باطن سے مطلع نہيں ہيں، اس بنا پر
  اہر سے استناد نہيں کيا جاسکتا۔قرآن کے ظ

وه يہ فکر ايجاد کر کے کہ ہم قرآن کے سمجھنے پر قادر نہيں ہيں، کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کے استفاده سے 
  محروم کرديں اور نتيجہ ميں قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے نکال ديں۔

و قرائت، اس کو بوسہ لينے اور مقدس و محترم سمجھنے کی اس کے دوران اگر چہ قرآن کا ظاہری احترام ، اس کی تالوت 
صورت ميں مسلمانوں کے درميان رائج تھا، ليکن جو کچھ قرآن کے دشمنوں اور مخالفوں کا مقصد ہے وه لوگوں کو قرآن 

  کے مطالب سے اور اس آسمانی کتاب کی ہدايات پر عمل کرنے سے محروم کرنا ہے۔
د جو کہ اسالمی علوم و معارف سے بالکل بے بہره ہيں سب سے زياده گمراه کن ان آج روشن فکری کے دعويدار افرا

شيطانی شبہات او ر افکار کو جو کہ صديوں پہلے سے مغرب ميں دوسرے اديان کی تحريف شده کتابوں کے متعلق پيش 
دانش کے پياسے نيز تحصيل کئے گئے ہيں، نئی فکر کے نام سے ثقافتی اور علمی معاشروں ميں پيش کرتے ہيں، اور علم و

علم ميں مشغول طبقہ کو تحت تاثير قرار ديکر اپنے خيال ميں ان کے اعتقادی ستون کو کمزور کرتے ہيں۔ وه اس بات سے 
غافل ہيں کہ مسلمان خصوصاً تحصيل علم ميں مشغول جوان اور ذہين و زيرک تربيت يافتہ افراد، ان کے بے بنياد، عاريتی 

  سے دور افکار کے بطالن کو جان ليں گے۔اور عقل و منطق 
مسلمان اور ديندار تربيت يافتہ افراد کے عقائد و افکار عقل و منطق پر مبنی اور پيغمبر ۖ او رائمٔہ معصومين (ع) کے علوم 
ر سے اخذ شده ہيں ان کا سرچشمہ وحی اٰلہی ہے اور جب بھی کوئی مسلمان فکری اور اعتقادی شعبوں ميں گمراه کن افکا

سے روبرو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو دينی علوم و معارف کے ماہرين اور علماء کے سامنے پيش کرتا ہے تاکہ ان 
  سے صحيح اور منطقی جواب دريافت کرے۔

  دين کی حقيقت حاصل نہ ہونے کا شبہہ
اس کے نتائج بہت ہی تباه کن ہيں  ''حقيقت دين حاصل نہ ہونے'' کا شبہہ نہايت شيطانی مقاصد کے تحت پيش کيا گيا ہے اور

کہ جن کے بيان کرنے کی گنجائش فی الحا ل نہيں ہے، يہاں پر ہم اس کی وضاحت اور اس کے بعض پوشيده پہلوؤ ں اور 
  لوازم کو صريح طور پر بيان کر کے فيصلہ خود آپ حضرات کے حوالے کرتے ہيں۔

ذکوره شبہہ کے متعلق خصوصاً قرآن کے بارے ميں بحث و چونکہ ہماری بحث خصوصاً قرآن کے بارے ميں ہے لٰہذا م
تحقيق کريں گے۔ يہ شبہہ قرآن فہمی کے بارے ميں طرح طرح کی شکلوں اور مختلف سطحوں ميں پيش کيا جاتا ہے۔ کبھی 

رائے  يہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کريم کی بعض آيتوں کی مختلف تفسيريں ہيں اور مفسرين ان کی تفسير و توضيح ميں اتفاق
نہيں رکھتے اور ہم جس قدر بھی صحيح نظريہ حاصل کرنے کے لئے تحقيق کريں، جو کہ قرآن کے حقيقی مطلب کو بيان 
کرنے والی ہو، آخر کار صرف ايک مفسر کی تفسير اور نظريہ ہی کو قبول کريں گے کہ جس کو دوسرے مفسرين قرآن کی

  لب کا حصول ممکن نہينہے۔تفسير نہيں سمجھتے۔ اس بنا پر قرآن کے حقيقی مط
يقينا يہ شبہہ پيش کرنے والے چاہتے ہيں کہ مذکوره نظريہ پيش کر کے ان لوگوں کو شک و شبہہ ميں مبتال کرديں جو کہ 
قوی فکر و نظر کے حامل نہينہيناور دينی معارف کا کافی مطالعہ، جواب دينے اور تجزيہ و تحقيق کی قدرت نہيں رکھتے۔ 

ت کی بنا پر يہ سوچتے ہيں کہ مسلمانونکی فکری و اعتقادی بنياديں اندھی تقليد کی بنياد پر استوار ہيں کہ وه لوگ غلط خياال
ان خيال آرائيوں سے وه ويران و برباد ہو جائيں گی۔ چونکہ وه لوگ بخوبی جانتے ہيں کہ جس وقت فکر، عقل اور منطق کی

ف ہی کی تصديق عقل سليم اور صحيح منطق کرتی ہے، اور ہر حق بات آتی ہے تو صرف قرآن اوراس اٰلہی کتاب کے معار
پرست انسان صدق دل سے اس کو قبول کرتا ہے، لٰہذا کوشش کرتے ہيں کہ مذکوره شبہہ اور زياده گہری صورت ميں پيش 

مسلمان مفکرينکريں تاکہ اپنے خيال ميں اورزياده کاری ضرب، دينی فکر پر لگائيں۔ وه اس سے غافل ہيں کہ ذہين و زيرک 
ان کے نظريہ کا تجزيہ کرکے اس طرح کے نظريہ کے باطل نتائج و لوازم کو بھانپ ليں گے کہ جس کا انجام شکاکيت کے 

  گڑھے ميں گرنے کے عالوه کچھ نہينہے۔
قرآن کريم  بہرحال جيسا کہ مذکوره شبہہ بيان کيا گيا اس سے ايسا معلوم ہوتا ہے کہ يہ شبہہ پيش کرنے والے معتقد ہيں کہ

ثابت حقيقتوں کا مالک ہے ليکن چونکہ مفسرين قرآن کی تفسير ميں اتفاق رائے نہيں رکھتے، لٰہذا ہماری رسائی قرآن کے 
  حقيقی مطالب تک نہيں ہوتی۔ اس بنا پر قرآن سے استفاده ممکن نہيں ہے اور اسے باالئے طاق رکھ دينا چاہئے۔

وں سے روبرو ہوتے ہيں اوران کے ظہور اور واضح معنی ميں کوئی خدشہ ليکن جب قرآن کريم کی صريح و روشن آيت
وارد نہيں کرسکتے نيز اپنے کو عقل و منطق اور قرآن کے محکمات کے سامنے عاجز پاتے ہيں تو قدم اور آگے بڑھا کر 

اقدار کو بے اعتبار  شبہہ دوسری طرح سے پيش کرتے ہيں۔ وه لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے يعنی قرآن اور دينی اعتقادات و
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کرنے کے لئے اپنی پہلی بات سے، جو کہ قرآن اوردينی معارف سمجھنے کے عدم امکان پر مبنی ہے، پيترا بدل کر پھر 
مقابلہ ميں آجاتے ہيں۔ وه لوگ اپنے پہلے موقف ميں دينی معارف اور قرآن کے کالم کے لئے ذاتی اور حقيقی معنی قبول 

ان کی دسترس سے مافوق سمجھتے تھے۔ ليکن اس نئے موقف ميں قرآن اوردينی تعليمات و کرنے کے باوجود ان کو انس
ارشادات کو حقيقت سے خالی سمجھ کر دينی معارف و احکام کو آيات سے افراد کی ذہنی اپج بتاتے ہيں اور کہتے ہيں کہ نہ 

ختلف طريقوں سے ہوسکتی ہے اور وه تمام صرف قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابيناس طرح نازل ہوئی ہيں کہ جن کی تفسير م
  مختلف تفسيريں اور متفاوت فکريں صحيح ہوسکتی ہيں۔ 

  اگر سوال کيا جائے کہ اس صورت ميں بھی ان تفسيروں ميں آپس ميں اتنا اختالف کيوں ہے؟ 
مشکل پيدا نہيں  وه لوگ جواب ديں گے کہ تفسيروں کا اختالف اگرچہ تضاد و تناقض کی حد تک ہو تو بھی اس سے کوئی

ہوتی، اس لئے کہ اصالً قرآن اوردين نے کوئی واقعيت و حقيقت بيان نہيں کی ہے، بلکہ صرف خالی الفاظ اور جملے، وحی 
اٰلہی کے نام سے پيغمبر ۖ پر نازل ہوئے ہيں اور ان کی طرف رجوع کے وقت ہر شخص کے ذہن ميں ايک مطلب پيدا ہوتا 

وه خود انسان کی سمجھ ہے اور چونکہ انسان مختلف ذہنيتوں کے حامل ہيں نتيجہ ميں ان کے ہے اور جو مطلب پيدا ہوتا ہے
افکار بھی مختلف ہيں۔انسان قرآن کی آيات و الفاظ اوردينی تعليمات سے جو کچھ سمجھتے ہيں اسے دين کہتے ہيں۔ اور 

نہيں ہيں، ان کی متفاوت تفسيريں بھی تصديق و چونکہ قرآن اور دينی تعليمات و ارشادات کسی واقعيت کو بيان کرنے والے 
تکذيب کے قابل نہينہيں۔ لٰہذا تما م افکار صحيح ہيں، کيونکہ قرآن ايسے ثابت حقائق بيان نہيں کرتا کہ ان افہام اور تفسيروں 

  ميں سے صرف کوئی ايک ہی اس کے مطابق ہو۔
کھنے والے دين کی بنياد و اساسی يعنی وحی پر حملہ کرنے کے '' سيدھے راستوں'' يا ''دين کی مختلف قرائتوں'' کا نظريہ ر

لئے ايک قدم اور آگے بڑھاتے ہيں۔ وه کہتے ہيں کہ نہ صرف انسان، قرآن اور وحی اٰلہی سے کوئی ثابت حقيقت درک نہيں 
اذ هللا) انسانی صفات کرتا اور ہر شخص اپنی ذہنيت کو وحی کے نام سے بيان اور تفسير کرتا ہے، بلکہ پيغمبر ۖ نے بھی (مع

  کا حامل ہونے کے سبب اپنے درک اور فہم کو وحی کے نام سے لوگوں کے لئے بيان کيا ہے۔
اس بنا پر پيغمبر ۖ کی فہم بھی آنحضرت ۖ کے زمانی و مکانی خاص حاالت اور ذہنيت کے مطابق اور شخصی و ذاتی فہم 

ٰہذا قرآن کو کالم خدا اور وحی اٰلہی نہيں سمجھا جاسکتا، بلکہ کہنا تھی کہ جسے الفاظ و آيات کی صورت ميں بيان کيا ہے۔ ل
)۔   چاہئے کہ قرآن پيغمبر ۖ کا کالم ہے(نعوذ با

  يقينا آپ سوال کريں گے کہ مندرجہ ذيل آيات کے بارے ميں کيا کہا جائے ؟
واہش سے کبھی کالم نہيں کرتے، آپ کا کالم وحی ہے جو پيغمبر ۖ اپنی خ ١(َو َما يَْنِطُق َعِن الہَوٰی اِن ہَُو ِالَّ َوْحی يُّوحٰی)

  مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔
.....................................................  

  ۔ ٤، ٣)سورٔه نجم، آيت ١(

َل َعلَينَا بَعَض األَقَاِويَل، اَلََٔخذنَا ِمنہُ  بِّ الَعالَِميَن، َو لَو َتقَوَّ يہ قرآن رب العالمين کا  ١بِاليَِميِن، ثُمَّ لَقَطَْعنَا ِمنہُ الَوتِْيَن) يا (تَنِزيل ِمن رَّ
نازل کرده ہے، اور اگر يہ پيغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ ليتے، تو ہم ان کے ہاتھ کو پکڑ ليتے، پھر ہم ان کی 

  گردن کی شہ رگ کاٹ ديتے۔
ھی خود پيغمبر ۖ کی ذہنی اپج ہيں نيز آپ کے احساسات کی اس نظريہ کے طرفدار جواب ميں کہتے ہيں کہ يہ مضامين ب

  غّماز ہيں۔
واضح ہے کہ ايسا نظريہ، شکاکيت اور انکار حقيقت کے دلدل ميں گرنے، عقل و منطق کو نظرانداز کرنے اور الفاظ کے 

ضح معانی و مفاہيم ساتھ بازی کرنے کے عالوه اور کچھ نہيں ہے، يہ نظريہ پيش کرنے والے سب سے زياده روشن اور وا
کے مقابلہ ميں کہيں گے کہ يہ آپ کا احساس اور آپ کی سمجھ ہے اور خود آپ کے ذہنی خياالت کے عالوه کسی حقيقت 
کی نشاندہی کرنے واال نہيں ہے، اس بنا پرقرآن خود آپ کے لئے اچھا اور محترم ہے ليکن دوسروں کے لئے کوئی قيمت 

  اور اعتبار نہيں رکھتا۔
ہم ديکھتے ہيں کہ دين و قرآن کے متعلق ايسے نظريہ کی ترويج سب سے زياد ه ان ترقی يافتہ شيطانی جالوں ميں بہرحال 

  سے ايک ہے جو اب تک حضرت آدم ـ کی اوالد کو گمراه کرنے اور فريب دينے کے لئے بچھائے گئے ہيں۔
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.....................................................  

  ۔  ٤٦تا  ٤٣حاقہ، آيت ) سورٔه ١(

 

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  تکرار وسوسہ شيطانوں کا اہم اسلحہ 
شيطانوں کا ايک اسلحہ انسانوں کو گمراه کرنے کے لئے ان کے اندر مسلسل وسوسہ ڈالنا اوران کے ذہن وعقل ميں نفوذ پيدا

کرنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن ان کو وسواس اور خناس کے لقب سے ياد کرتا ہے اورانسانوں کو ہدايت کرتا ہے کہ جّن و 
ں، اس لئے کہ شياطين، انسان کے دل پر مسلسل وسوسہ اندازی سے چاہتے انس کے شياطين کے شر سے خدا کی پناه مانگي

ہيں کہ انسانوں کے ذہن و عقل کو اپنے تسلط ميں لے ليں اور ان کے افکار کو ہالکت و گمراہی کے گڑھے کی طرف موڑ 
  ديں۔

ت کو جگہ دينے کے لئے شيطان اور شيطان صفت انسان خود جانتے ہيں کہ خدا پرست لوگوں کے اذہان ميں شيطانی تخيال
ضروری ہے کہ اتنا بوليں، لکھيں اور تکرار کريں کہ اذہان کو اپنے باطل تخيالت سے مانوس کر کے دھيرے دھيرے ان 

کی فکر و عقل ميں نفوذ کر جائيں۔ خود وه لوگ کہتے ہيں کہ اس قدر بولنا، لکھنا اور تکرار کرنا چاہئے کہ لوگوں کو شک 
  ديں۔و شبہہ ميں مبتال کر

وه لوگ ابليس کی وسوسہ اندازی سے سب سے پہلے طالب علموں اور تعليم يافتہ طبقہ کو منحرف اور گمراه کرنا چاہتے 
ہيں، کيوں کہ وه يہ سمجھتے ہيں کہ ان کو فريب ديکر عام لوگوں کواور زياده گمراه کرسکيں گے۔ ليکن وه اس بات سے 

شيعوں کی ہدايت کے لئے روشن مشعليں قرار دی ہيں اور مسلمان لطف اٰلہی  غافل ہيں کہ خداوند متعال نے مسلمانوں اور
اوردينی علوم و معارف سے الہام کے ذريعہ دشمنوں کی شيطانی سازشوں کو بھانپ ليں گے اور روز بروز قرآن کی پيروی

  ميں پہلے سے زياده محکم و پائدار ہوتے جائيں گے۔

  ہ مينايک دوسری سازشمتشابہات سے استناد، قرآن کے مقابل
اس کے پہلے اس بات کی طرف اشاره کيا گيا کہ پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کا ايک عہده وحی اٰلہی کی تفسير و 

توضيح ہے، چونکہ قرآن ميں محکمات و متشابہات ہيں اور جيسا کہ اس کے پہلے اشاره کيا گيا کہ اس ميں ظاہر و باطن 
ی گہرائيوں کا حصول پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصومين اور علوم اٰلہی سے واقف حضرات کے بھی ہيں کہ اس کے معارف ک

عالوه کسی کے لئے ممکن نہيں ہے اور اس کی تفسير و توضيح مکتب اہلبيت کے تعليم يافتہ افراد کے عالوه کوئی اور نہيں 
  کرسکتا۔

جوع کرنا الزم ہے، لٰہذا قرآن اور دين کے معارف چونکہ حکم عقل اور سيرٔه عقالء کے مطابق جاہل کا عالم کی طرف ر
سمجھنے کے لئے اس کتاب اٰلہی کے النے والے اور ائمٔہ معصومين (ع) اور ان حضرات کے مکتب کے تعليم يافتہ افراد 
کی طرف رجوع کے عالوه کوئی اور راستہ نہيں ہے۔ ليکن ايسا نہيں ہے کہ تمام انسان عقالئی سيرت و روش کی پيروی 

  ريں يا اپنے کو عقل و فہم اور سمجھنے اور سمجھانے کے منطقی اصول کا پابند سمجھيں۔ک
ايسے لوگ پائے جاتے ہيں جو لوگوں کو صرف گمراه کرنا چاہتے ہيں اور ان کا مقصد معاشره ميں شبہہ اور فتنہ پيدا کرنے

  کے عالوه کچھ اور نہيں ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کی پيشين گوئی کی ہے: 
ا ا لَِّذيَن فِی قُلُوبِِہم َزيغ فَيَتَّبُِعوَن َماتََشابَہَ ِمنہُ (َو ہَُو الَِّذی ٔاَنَزَل َعلَيَک الِکتَاَب ِمنہُ آيَات ُمحَکَمات ہُنَّ ٔاُمُّ الِکتَاِب َو ٔاَُخُر ُمتََشابِہَات فَٔاَمَّ

اِسُخوَن فِی الِعلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِہ ُکّل ِمن ِعنِد َربِّنَا َو َمايَذَّکَُّر ااِلَّ ٔاُ اْبتَِغاَئ اْلفِتنَِة َو اْبتَِغاَئ تَٔاِوْيلِِہ َو َما يَعلَُم تَأ  ُ َو الرَّ ولُوا ِويلَہُ ااِلَّ ّهللاٰ
   ١االَٔلبَاِب)
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يعنی ''اس (خدا) نے آپ (پيغمبۖر) پر وه کتاب نازل کی ہے جس ميں سے کچھ آيتينمحکم اور واضح ہيں جو اصل کتاب ہيں 
ور کچھ متشابہ ہيں، اب جن کے دلوں ميں کجی ہے وه انہيں متشابہات کے پيچھے لگ جاتے ہيں تاکہ فتنہ برپا کريں اور ا

من مانی تاويليں کريں حاالنکہ اس کی تاويل کا علم صرف خدا کو ہے ا ور انھيں ہے جو علم ميں رسوخ رکھنے والے ہيں، 
کھتے ہيں اور يہ سب کی سب محکم و متشابہ آيات ہمارے پروردگار ہی کی جن کا کہنا يہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ايمان ر

  طرف سے ہيں اور يہ بات سوائے صاحبان عقل کے کوئی نہيں سمجھ سکتا ہے''۔
اس آئہ کريمہ نے قرآن کريم کو دو حصوں ميں يعنی محکمات و متشابہات ميں تقسيم کيا ہے اور محکمات کو ''ام الکتاب'' 

نام سے ياد کيا ہے ۔ قرآن کا ايک حصہ آيات محکمات ہيں جو دوسرے حصہ يعنی متشابہات کی نسبت جڑ  (اصل کتاب) کے
  اوراصل ہيں۔

محکمات قرآن سے مراد وه آيات ہيں کہ جن کے معانی واضح و روشن ہيں اور ان کے معارف قابل شک و شبہہ نہينہيں۔ يہ 
انھيں کے مقابل وه آيات ہيں جو محکمات کا سہارا لئے بغير قابل فہم آيات، معارف قرآن کے اصول و امہات پر مشتمل ہيں۔ 

نہينہيں اور ايسا نہيں ہے کہ تمام لوگ ان کے معنی کی گہرائی تک پہنچ جائيں۔ آيات قرآن کے اس حصہ کو متشابہات کہا 
  جاتا ہے۔

ين (ع) کی تفسير و توضيح کی طرف قرآن نے لوگوں کو متشابہات کی پيروی سے، محکمات نيز پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصوم
توجہ کئے بغير منع کيا ہے۔ قرآن کريم متشابہات کی پيروی کودل کے انحراف و کجی کی نشانی سمجھتا ہے اور فرماتا ہے 

کہ جو لوگ قرآن کے متشابہات کو اپنی فکر و فہم اوراپنے اعتقادات کا معيار قرار ديتے ہيں وه قرآن کی من مانی تاويل و 
اور فتنہ برپا کرنا چاہتے ہيں۔ قرآن کے بقول، آيات متشابہات کی تاويل و تفسير خدا، راسخون فی العلم اور ائمٔہ  تحريف

معصومين (ع) کے عالوه کوئی اور نہيں جانتا۔ علم ميں راسخ وه لوگ ہيں جنھوننے دل و جان سے خدا کی بندگی کو قبول 
ئے ہيں، خواه وه قرآن کے محکمات ہوں يا متشابہات، سب پروردگار کی طرف کيا ہے اور کہتے ہيں کہ ہم قرآن پر ايمان ال

  سے ہيں۔
.....................................................  

  ۔ ٧) سورٔه آل عمران، آيت ١(

  

  قرآن ميں متشابہات کی حکمت 
کہ اس کی تمام آيتيں واضح و محکم اور بغير  يہاں پر ممکن ہے يہ سوال کيا جائے کہ کيوں قرآن اس طرح نازل نہينہوا ہے

  کسی ابہام و اجمال کے ہوں تاکہ سب کے لئے يکساں طور پر قابل فہم و استفاده ہوں؟
اس سوال کے جواب کے لئے پہلے ايک مختصر سا مقدمہ بيان کرتے ہيں: ہم عام انسانوں کا ذہن فطری عوامل کا تابع ہے۔ 

واس کے ذريعہ پہلے محسوسات سے آشنا ہوتا ہے اور شروع ميں اس کا ادراک و فہم عام انسان جب پيدا ہوتا ہے تو ح
محسوسات و ماديات کے حدود ميں محدود ہوتا ہے، ليکن دھيرے دھيرے انسان کی فکری قوتينبڑھتی ہيں اور وه تجريد و 

کی صالحيت حاصل ہو جاتی  تعقل کی قدرت پيدا کر ليتا ہے، نتيجہ ميناس کو ماديات سے مافوق مطالب کے درک کرنے
  ہے۔ 

انسان کی عقل جس قدر تجريد و تعقل کی قدرت کی حامل ہوگی اور ماده و ماديات کے حدود سے آگے بڑھے گی اتنا ہی وه 
طبيعت سے ماوراء حقائق کو بہتر طور پر درک کرے گی اور چونکہ تمام انسان عقلی نشو و نما کے اعتبار سے مساوی 

  محسوس امور کے ادراک کے اعتبار سے بھی برابر نہيں ہيں۔ نہيں ہيں لٰہذا غير
ايسے انسانوں کی کمی نہيں ہے کہ جن کی عمر کے دسيوں سال گزر جاتے ہيں، ليکن ان کی عقل و فہم سات، آٹھ سال کے 

ن کی بچوں کی سی ہوتی ہے او رايک عمر گزر جانے کے بعد بھی ممکن ہے کہ وه خدا اور مجرد چيزوں کو زمان و مکا
حدوں ميں محدود تصور کريں، جبکہ دين کی بنياد، غيب پر ايمان رکھنا ہے، يعنی مجرد اور غير مادی حقائق پر ايمان 

  رکھنا، جيسا کہ قرآن فرماتا ہے:
   ١(ٰذلَِک الِکتَاُب الَريَب فِيِہ ہُدًی لِلُمتَّقِيَن الَِّذيَن يُؤِمنُوَن بِالَغيِب)

و شبہہ کی گنجائش نہيں ہے يہ متقين کے لئے مجسم ہدايت ہے جو غيب پر ايمان رکھتےيہ وه کتاب ہے جس ميں کسی شک 
  ہيں۔
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اس بنا پر ايمان کی بنياد يہ ہے کہ انسان محسوسات سے مافوق حقائق پر ايمان الئے اور ان پر اعتقاد رکھے۔ ليکن ان حقائق 
ی الہامات کے عالوه ممکن نہينہے جو کہ انبياء اور ائمٔہ کی کنہ و حقيقت کيا ہے؟ ايک ايسا مطلب ہے کہ جس کا سمجھنا اٰلہ

  معصومين (ع) کے دل پروارد ہوتے ہيں۔
.....................................................  

  ۔ ٢) سورٔه بقره، آيت ١(

استہ نہيں ہم عام انسان طبيعت سے ماوراء تھوڑے سے امور و حقائق کو درک کرنے کے لئے اس کے عالوه کوئی ر
رکھتے کہ اپنی عقلی قوتوں کو تقويت ديناوردھيرے دھيرے محسوسات سے مجردات کی طرف اور مافوق طبيعت امور کی 

  طرف آگے بڑھيں۔
دوسری طرف جوالفاظ مجردات کے متعلق استعمال ہوتے ہيں وه اکثر ابتدا ميں محسوس معانی کے لئے وضع کئے گئے 

ِ فَوَق ٔاَي خدا بلند و باال او رعظمت واال ہے۔  ٢خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ يا ''َو ہَُو الَعلِیُّ الَعِظيُم'' ١ِديِہْم''ہيں: ''يَُد ّهللاٰ
  مذکوره الفاظ، علی، عالی، علو سب بلند و باال کے معنی ميں ہيں جو کہ سافل اور نيچے کے مقابل ہيں۔

سی معنی سمجھتا ہے اور بس، مثالً انسان اپنے سر کو اونچا اور اوپر واضح ہے کہ انسان ابتدا ميں ان الفاظ سے صرف ح
ہونے کا معيار قرار ديتا ہے اور جو کچھ سر کے اوپر آسمان کی طرف پايا جاتا ہے اس کو ''اونچا'' سمجھتا ہے اور ''نيچے''

سے نيچا سمجھتا ہے۔ اسی لئے کے معنی کے لئے اپنے پاؤں کو معيار قرار ديتا ہے اور جو کچھ اس سے نيچے ہوتا ہے ا
کہتا ہے کہ آسمان اوپر اور زمين نيچے ہے۔ ليکن اجتماعی زندگی ميں داخل ہونے کی صورت ميں دھيرے دھيرے ان حسی 

معانی سے قدم آگے بڑھا کر ا ن کے انتزاعی اور غير حسی معنی کو درک کرتا ہے، يعنی جس وقت کہا جاتا ہے کہ فالں 
يا اور بلند ہوگيا ہے تو پھر انسان اس لفظ سے سر سے اوپر ہونے کے اس حسی معنی کو نہيں  شخص کا مرتبہ بلند ہے

  سمجھتا اور مرتبہ نيچے آنے 
  سے وه حسی معنی اس کے ذہن ميں نہيں آتے۔

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

  ۔  ١١) سورٔه شورٰی، آيت ١(
  ۔ ٤)سورٔه شورٰی، آيت ٢(

  سامنے کی بات ہے کہ ايسے استعماالت ميں جو معنی مقصود ہوتے ہيں وه مادی اور محسوس لوازم سے منزه ہوتے ہيں۔
جب يہ کہا جاتا ہے کہ: ''جو (خدا) تمام وجود کو ايک اراده سے پيدا کرتا ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے'' جس علو اور بلندی 

اس علو اور بلندی سے بہت اونچی ہے کہ جس کا اطالق ايک رئيس پر اس کی نسبت پروردگار کی طرف دی جاتی ہے وه 
کے نوکروں کی بہ نسبت ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درميان کا فاصلہ، صفر اور المتناہی اور حقيقت و مجاز کا ہے، اس 

و کہ خداوند خالق کائنات لئے کہ ہر فرضی علواور مرتبہ، عاريتی اور فنا پذير ہے، سوائے اس حقيقی علو اور بلندی کے ج
يعنی اس کا امر يہ  ١کے شايان شان اور اسی سے مخصوص ہے۔ وہی ہے کہ ''نََّمأاَمُرهُ اَِذا اََراَد َشيئاً اَن يَّقُوَل لَہُ ُکن فَيَُکوُن''

  ہے کہ جب وه کسی شے کے بارے ميں يہ کہنے کا اراده کر لے کہ ہو جا تو وه شے فوراً ہو جاتی ہے۔
ُ◌ الَعِظيُم'' اس بنا  خداوند متعال کا علو نہ تو مادی اور محسوس علو ہے، نہ اس کے  ٢پر جس وقت قرآن کہتا ہے: ''ہَُو اْلَعلِّ

عظيم و بزرگ ہونے سے مادی اور محسوس معنی مراد ہے۔ ليکن يہ کہ خدا کے علو اور اس کی عظمت کی حقيقت کيا ہے؟
نہيں پہنچ سکتی۔ البتہ بہت سے مقامات پر کوئی دوسری لفظ بھی ان الفاظ ايک ايسا مسئلہ ہے کہ انسان کی عقل جس تک 

  کے عالوه جو کہ محسوس معانی کے لئے استعمال ہوتے ہيں، نہيں ہے اور مجبوراً يہی 
.....................................................  

  ۔  ٨٢) سورٔه ٰيس ، آيت ١(
  ۔ ٢٥٥) سورٔه بقره، آيت ٢(

مجرد معانی کی طرف اشاره کے لئے استعمال ہوتے ہيں، مثالً ارشاد ہوتا ہے: ''خدا بلند اور بزرگ ہے'' بلند وہی لفظ  الفاظ
ہے جو چھت کی بلندی کے لئے سطح زمين کی بہ نسبت استعمال کی جاتی ہے اور بزرگ بھی وہی لفظ ہے جو ہماليہ پہاڑ 
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الفاظ خدا کے لئے استعمال ہوتے ہيں تو وه اپنے محسوس معانی سے  کے متعلق استعمال کی جاتی ہے، ليکن جس وقت يہ
  الگ ہو جاتے ہيں، البتہ پھر بھی ايسا نہيں ہے کہ الگ ہونے کے ساتھ بھی اس کی حقيقت تک پہنچا جاسکے۔
ہ کے حامل کہا جاتا ہے کہ وه الفاظ و معانی کہ جن کی حقيقت کو مذکوره طريقہ سے پہچانا جاتا ہے وه ايک قسم کے تشاب

ہيں کہ ابہام او رمغالطہ کا باعث ہوسکتے ہيں۔ جو شخص ابھی مذکوره معانی کو حسی شوائب و لوازم سے مجرد اور منزه 
نہيں کرسکا ہے جب اس کے سامنے کہا جاتاہے خدا بلند اور اُوپر ہے تو وه يہ سمجھتا ہے کہ خدا آسمانوں کے اوپر ہے 

'' جبکہ خدا جسم نہينہے کہ اس کے لئے ِ (تم جس جگہ بھی رخ کرو گے  ١مکان کا تصور کيا جائے: ''ٔاَينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوجہُ ّهللاٰ
سمجھو وہيں خدا موجود ہے)، ليکن وه اس سے زياده نہيں سمجھتا، البتہ جتنا سمجھتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے 

  چونکہ اس سے زياده قدرت نہيں رکھتا۔
آگے ہوتا ہے اور کچھ زياده قدرت فہم کا حامل ہوتا ہے نيز اعتباری معانی کو بھی درک کرتا جو شخص اس مرحلہ سے 

َ َعِلّی َعِظيم'' (بے شک هللا بلند او رصاحب عظمت ہے) تو وه فکر کرتا ہے کہ  ہے، جب اس کے سامنے کہا جاتا ہے: ''إّن ّهللاٰ
  خدا بھی ايسا ہی 

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

  ۔ ١١٥) سورٔه بقره، آيت ١(

  بلند ہے جيسے نوکروں کی بہ نسبت ان کا مالک، ليکن يہ معنی کہاں اور خدا کی بلندی کہاں؟
جو شخص اپنی عمر علم و دانش اور حکمت کی تحصيل اور مجرد معانی کودرک کرنے ميں گزارتا ہے وه مذکوره معانی 

ور بلندی کا معنی درک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا اپنے ماسوا تمام عالمين کی نسبت وجودی سے بہت بلند اور بہتر علو ا
  علو اور بلندی رکھتا ہے۔

تمام مخلوقات وجود رکھتی ہيں او رخدا بھی وجود رکھتا ہے، ليکن خداوند تبارک و تعالی کا وجود، وجودی مرتبہ کی بلندی 
ابل مقائسہ نہيں ہے، ليکن پھر يہ کہ اس وجودی مرتبہ کے علو اور بلندی کی کے اعتبار سے دوسری موجودات کے ساتھ ق

حقيقت کيا ہے؟ يہ ايسی بات ہے کہ ہر شخص اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق اس سے نزديک ہوسکتا ہے، اگر چہ اس کی 
ں کہ جس وقت خدا ہم کنہ و حقيقت کا درک ہر شخص کے لئے ممکن نہيں ہے۔ اب ہم مذکوره توضيح کے پيش نظر کہتے ہي

انسانوں کے لئے ان امور کے متعلق جو کہ ہماری عام اور عادی فہم سے باالتر ہيں بيان کرنا چاہے تواسے ايسے الفاظ 
استعمال کرنا چاہئے کہ جن ميں غور و فکر کر کے ہر انسان اپنی فہم کے مطابق ان کو درک کرے، اگر چہ ان معانی کی 

  سے باالتر ہے۔ ايسے مقامات پر الفاظ ''متشابہ'' کے استعمال کے عالوه کوئی چاره نہيں ہے۔ حقيقت کا ادراک ہماری فہم
اس بنا پر جو آيات طبيعت سے مافوق اور عام انسانوں کی سمجھ سے باال تر امور کو بيان کرتی ہيں المحالہ اس ميں تشابہ 

ُ◌ کا ايک پہلو رہے گا۔ ان کی حقيقت تک محکمات کی مدد سے پہنچنا  چاہئے۔ مثالً جس وقت قرآن کہتا ہے : ''ہَُو اْلَعلِّ
  اور ہم خدا  ١الَعِظيُم''

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

  ۔ ٤) سورٔه شورٰی، آيت ١(

ِمثلِِہ کے وجودی مرتبہ کی بلندی اور عظمت کی کنہ و حقيقت کو نہيں سمجھتے تو اس کو محکمات قرآن جيسے ''لَيَس کَ 
''   کے وسيلے سے تفسير کرنا چاہئے تاکہ غلط فہمی اور غلط تفسير سے دو چار نہ ہوں۔ ١َشٔ

پہلی آيت کہتی ہے کہ خدا بلند اور عظمت واال ہے اور دوسری آيت کہتی ہے کہ خدا کے مثل اور مانند کوئی چيز نہيں ہے، 
ور کرو گے خدا کی بلندی اور عظمت کودرک نہ کر يعنی جس طرح کی بھی مرتبہ کی بلندی اور عظمت خدا کے لئے تص

  پاؤ گے، اس لئے کہ خدا اس سے باالتر ہے۔
صفات خدا کے متعلق ايسا ہی ہے جب کہا جاتا ہے خدا عالم ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، واضح ہے کہ علم کی حقيقت خدا کے

يں ذہنی صورتوں کے ادراک سے حاصل ہوتیمتعلق اس معنی کے عالوه اور اس سے باالتر ہے جو انسان کے متعلق ذہن م
ہے، ليکن خدا کے علم اور اس کی قدرت کی حقيقت کيا ہے؟ اور کلی طور سے خدا کے اوصاف کی حقيقت کيا ہے؟ ايسا 

  مطلب ہے جو خدا کے عالوه کہ جس کی ذات عين علم و عين حيات و قدرت ہے، کسی اور کے لئے قابل فہم نہيں ہے۔
ھی اپنی طرف اور اپنے اٰلہی اوصاف کی طرف انسان کی راہنمائی کے لئے و ہی الفاظ استعمال کئے ہيں خداوند متعال نے ب
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  کہ انسان پہلے جن سے محسوس معانی کو درک کرتا ہے تاکہ انسان ان بلند معارف سے بالکل بے بہره نہ رہے۔
.....................................................  

  ۔ ٧ٰی، آيت ) سورٔه شور١(

اس بنا پر قرآن کريم ميں آيات متشابہ کا وجود اٰلہی حکمتوں ميں سے ہے کہ جن کے بغير انسان کا راستہ مجرد اور غير 
محسوس معانی و معارف کے ادراک کے لئے بند ہو جاتا ہے، ليکن متشابہات سے استفاده اور ان کی تفسير و توضيح جيسا 

ايک ايسا مطلب ہے جو محکمات کی مدد سے واقع ہونا چاہئے، مگر ايسا نہيں ہے کہ وه تمام کہ اس کے پہلے اشاره کيا گيا 
افراد جو قرآن اور اس کے معارف کو سمجھنا چاہتے ہيں مذکوره طبيعی، منطقی اور عقالئی طريقہ اٰلہی معارف کو 

  سمجھنے کے لئے انتخاب کريں۔
متشابہ اور محکم آيات کے وجود کی طرف اشاره کرتا ہے اور فرماتا ہے:  زير بحث آئہ کريمہ ميں خداوند تعالٰی قرآن ميں

جن کے دلوں ميں کجی ہے، روحی اعتبار سے پستی اور تيرگی کے حامل ہيں اور کج فکری  ١وه لوگ کہ ''فِی قُلُوبِِہم َزيغ''
قلب اور ان کی روح بيمار ہے، ايسے لوگ ان کا  ٢و کج انديشی ميں مبتال ہيں اور دوسری لفظوں ميں ''فِی قُلُوبِِہم َمَرض''

آيات متشابہ کو اپنی فکر و عمل کا معيار قرار ديتے ہيں اور قرآن کی محکم آيات کی طرف توجہ کئے بغير متشابہات کو 
  محسوس معانی پر حمل کرتے ہيناور اپنی اور دوسروں کی گمراہی کے لئے زمين ہموار کرتے ہيں ۔

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

  ۔ ٧)سورٔه آل عمران، آيت ١(
  ۔ ١٠) سورٔه بقره ، آيت ٢(

  

  حق و باطل کو مخلوط کرنا، گمراہوں کا دوسرا اسلحہ

  واضح بات ہے کہ جو لوگ اسالمی معاشره ميں دين، قرآن اور دينی اقدار و 
معارف کا مقابلہ کرنا چاہتے ہيں، وه اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے کبھی براه راست مقابلہ نہيں کرتے، کيونکہ بخوبی 
جانتے ہيں کہ تمام مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور پہلے ہی قدم پر شکست کھا جائيں گے۔ وه لوگ نفسياتی 

  ر ہتھکنڈے اپنے شيطانی مقاصد حاصل کرنے کے لئے انتخاب کرتے ہيں۔نکات سے استفاده کر کے مناسب طريقے او
ان کے ان ہی ہتھکنڈوں ميں سے ايک ہتھکنڈا حق و باطل کو مخلوط کرنا ہے۔ وه لوگ حق و باطل کو آپس ميں مال ديتے ہيں

د جو کہ اتفاقاً ضروریاور حق و باطل کے ايک مجموعہ کی تبليغ خوبصورت انداز ميں کرتے ہيں تاکہ ان کے مخاطب افرا
علم و آگاہی، باطل سے حق بات کی تشخيص کے متعلق نہيں رکھتے ان کی تمام بات کو قبول کرليں اور نتيجہ ميں وه باطل 

مطلب جو کہ حق کی آرائش سے آراستہ کيا گيا ہے اور خوبصورت ادبی بيان کی نقاب کے پيچھے مخفی ہے، الشعوری 
  فکر ميں جاگزيں ہو جائے۔طور پر سننے والے کے ذہن و 

  امير المومنين حضرت علی ـ ارشاد فرماتے ہيں: 
ِطِل اْنقَطََعْت َعْنہُ أََ◌لُسُن الُمَعانِِديَن ''فَلَو إّن البَاِطَل َخلََص ِمن ِمَزاِج الَحقِّ لَم يَْخَف َعٰلی اْلُمرتَاِديَن َو لَو إّن اْلَحقَّ َخلََص ِمن لَْبِس اْلبَا

ِ  ُذ ِمن ٰہذا ِضغث َو ِمن ٰہَذا ِضغث فَيُْمَزَجاِن فَہُنَالَِک يَْستَوِلی الشَّيطَاُن َعٰلی ٔاَولِيَائِِہ َو يَْنُجْو الَِّذينَ َو لَِکن يُؤخَ  َسبَقَْت لَہُم ِمَن ّهللاٰ
   ١اْلُحْسنٰی''

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

  ۔ ٥٠)نہج البالغہ، خطبہ ١(

'اگر باطل حق کی آميزش سے الگ رہتا تو حق کے طلبگاروں پر مخفی نہ ہوسکتا اور اگر حق باطل کی مالوٹ سے يعنی '
الگ رہتا تودشمنوں کی زبانيں نہ کھل سکتيں، ليکن ايک حصہ اس ميں سے لے ليا جاتا ہے اور ايک اس ميں سے، اور پھر 

پنے ساتھيوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور صرف وه لوگ نجات حاصل دونوں کو مالديا جاتا ہے پس ايسے ہی مواقع پر شيطان ا
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  کر پاتے ہيں جن کے لئے پروردگار کی طرف سے نيکی پہلے ہی پہنچ جاتی ہے''۔
واضح بات ہے کہ گمراه کن افراد اور جن کے قلب و روح ميں قرآن کے بقول کجی اور تاريکی ہے اور خدا کے سامنے 

متشابہ آيات اور ان روايات کو جو کہ سند کے اعتبار سے مخدوش يا داللت کے اعتبار سے سراپا تسليم نہيں ہيں وه لوگ 
متشابہ ہيں، اسالم کے خالف اپنی تبليغ اور فعاليت ميں سرفہرست قرار ديتے ہيں اور قرآن کے محکمات، حق بات اور ان 

کی زبان سے معتبر اسناد کے ساتھ وارد ہوئےاٰلہی معارف کے سننے سے بھاگتے ہيں جو کہ اہلبيت اورائمٔہ معصومين (ع) 
  ہيں۔

يہ لوگ جو کہ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہيں، شعوری يا الشعوری طور پر دشمنان اسالم کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے ہيں، اس
طلب لئے کہ وه لوگ بھی يہی چاہتے ہيں کہ جھوٹی باتوں کی اسالم کی طرف نسبت ديں اور ان کو بڑھا چڑھا کر ان حق 

انسانوں کی رغبت کو کم کرديں جو اب تک مسلمان نہيں ہوئے ہيں۔ اس کتاب ميں مخاطب، ملحدين اور غير مسلمان دشمن 
  نہيں ہيں بلکہ وه لوگ ہيں جو اپنے کو مسلمان سمجھتے ہيں۔

لئے توجيہيں  البتہ ممکن ہے وه لوگ حق بات کو نہ سننے، اور عقل و منطق کے سامنے سراپا تسليم ہونے سے روکنے کے
کريں، جيسا کہ'' دين کی مختلف قرائتوں'' کی بحث ميں اس کی طرف اشاره کيا گيا ہے، اور اپنی باتوں کے نتائج پر توجہ 

کئے بغير اپنے نظريہ پر اڑے رہيں۔ ہم بھی اس حصہ ميں فيصلہ مذکوره نظريہ کی توجيہات اور اس کے انجام کے متعلق 
ہيں، ليکن دلسوزی اور خير خواہی کی بنا پرہم ان کو عقائد، افکار اور ايمان پر نظر ثانی محترم قارئين کے ذمہ چھوڑتے 

اور ان کی اصالح کی دعوت ديتے ہيں۔ جيسا کہ قرآن بھی مومنين سے چاہتا ہے کہ ايک دوسرے کو تفکر، تعقل، اصالح 
  اور ہدايت کی دعوت ديں اور ايک دوسرے کو حق ياد دالتے رہيں۔

  ائتيں، قرآن سے مقابلہ کا ايک حربہمختلف قر
کتاب کے پہلے حصوں ميں کچھ باتيں مختصر طور سے بندوں پر سب سے بڑی اٰلہی نعمت يعنی قرآن کريم کی عظمت اور 
خصوصيات کے متعلق بيان کی گئيں۔ يہ بھی بيان کيا جاچکا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن کريم کو سب سے عظيم فرشتے 

ن کے ذريعہ اپنے بندوں ميں سب سے زياده عزيز بندے حضرت محمد مصطفی ۖ پر نازل فرمايا تاکہ حضرت جبرئيل امي
اسے انسان کے اختيار ميں قرار دے اور انسان فردی و اجتماعی زندگی ميں اس آسمانی کتاب کی تعليمات، ہدايات اور احکام

  حاصل کرے۔ سے آشنا ہو کر اور ان پر عمل کر کے اپنی دنيا و آخرت کی سعادت
نہج البالغہ ميں مذکور حضرت علی ـ کے بعض بيانات ذکر کئے گئے کہ قرآن سے تمسک، فتنوں اور گمراہيوں کو رفع 

کرنے کے لئے اور فردی و اجتماعی مشکالت اور بيماريوں کے عالج کے لئے الزم ہے۔ يہ بھی ذکر کيا گيا کہ قرآن کی 
سائل کے جزئيات کی تفصيل اور احکام کی توضيح کے معنی ميں، صرف تفسير و توضيح کی صالحيت دينی وظائف و م

پيغمبر ۖ اور ائمٔہ معصومين (ع) کو حاصل ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ قرآن کی تفسير کی صالحيت، دينی 
ر قرآن و احکام و وظائف کے دائره کے عالوه نيز اس کے معارف کے بيان کی صالحيت، صرف دينی علماء و ماہرين او

اہلبيت کے علوم سے آشنا افراد کو حاصل ہے، ہم نے ذکر کيا کہ صرف وه علماء جنھوں نے اپنی عمر معارف دين اور علوم
اہلبيت کے سمجھنے ميں گزاری ہے وہی قرآن کے متشابہات اور محکمات کو پہچان سکتے ہيں، اور محکمات اور روايات 

ت کی بھی تفسير کرسکتے ہيں اور قرآن کے معارف کو لوگوں سے بيان کرسکتے اہلبيت (ع) کی مدد سے قرآن کے متشابہا
ہيں تاکہ لوگ اسے اپنی فکری حرکت کی بنياد اور عملی نيز فردی و اجتماعی تکامل کا نمونہ قرار ديں اور خدا کی اس 

ُسوِل اَِذا  ِ َو لِلرَّ ّٰ ِ  پر لبيک کہيں اور اپنی کاميابی کا ميدان ہموار کريں۔ ١َدَعاُکم لَِمايُحيِيُکم)دعوت: (يَا ٔاَيُّہَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا 
اس کے مقابل ہم نے اشاره کيا کہ جو لوگ زمانٔہ دراز سے شيطانی وسوسوں کے ذريعہ لوگوں کو قرآن سے جدا کرنا 

ال آرائی سے اس طرح ظاہر چاہتے ہيں، وه لوگ اپنے شيطانی مقاصد تک پہنچنے کے لئے کوشش کرتے ہيں کہ اپنی خي
کريں کہ قرآن قابل فہم نہيں ہے اور نتيجہ ميں اس بات کی اميد نہ رکھنی چاہئے کہ قرآن ہماری زندگی ميں ہدايت و رہنمائی 

  کرے گا۔
.....................................................  

چونکہ خدا اور رسول ۖ نے اس چيز کی طرف دعوت دی ہے جو تمھيں ۔ ترجمٔہ آيت: اے ايمان النے والو! ٢٤)سورٔه انفال، آيت ١(
  زندگی بخشتی ہے، ان کی دعوت پر لبيک کہو اور اسے قبول کرو۔

ہم نے ذکر کيا کہ يہ شيطانی شبہہ جو پوری تاريخ ميں مختلف شکلوں کے ساتھ پايا جاتا رہا ہے، آج اپنی تکامل يافتہ شکل 
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ہوا ہے اور نت نئی صورتوں ميں پيش کيا جاتا ہے، يہاں تک کہ آج بھی قرآن اور دينی مکتب ميں اپنے نقطٔہ عروج پر پہنچا
فکر کے مخالفين اپنے نظريات و افکار کو اس تھيوری کی شکل ميں کہ ''دين کی زبان ايک مخصوص زبان ہے'' بيان کرتے

  ريب ديں۔ہيں تاکہ جو لوگ دينی علوم و معارف سے کافی آگاہی نہيں رکھتے ان کو ف
جب ان سے سوال کيا جاتا ہے کہ اس قول سے کہ ''دين کی زبان، مخصوص زبان ہے'' ان کا مقصود کيا ہے؟ تو وه لوگ 

جواب ميں ''دين کی زبان کے، خاص ہونے'' کو اس طرح بيان کرتے ہيں کہ دينی تعليمات اور قرآن ايسے الفاظ اور قالب ہيں
فکريں اور ذہنيتيں تشکيل ديتی ہيں۔ البتہ يہ افراد عام طور سے ادبی عبارتوں کے کہ جن کے مطالب کو خود انسانوں کی 

انتخاب، اور جذبات انگيز اشعار پڑھنے کے ساتھ اپنے نظريہ کو اس طرح بيان کرتے ہيں کہ آپ حضرات آسانی سے ان 
  سمجھ جائيں گے۔کے مقصد کو بھانپ نہيں سکتے، کيونکہ اس صورت ميں ان کی بات کے بے بنياد ہونے کو 

ہم ديکھتے ہيں کہ مذکوره نظريہ جو کہ کبھی ''صراط ہائے مستقيم'' (بہت سے سيدھے راستے) کے نام سے اور کبھی ''دين 
کی مختلف قرائتوں، فکروں يا تفسيروں'' کی تعبير کے ساتھ اور کبھی ''دين کی زبان'' يا ''اقليتی اور اکثريتی دين'' کی 

يان کيا جاتا ہے، دينی اعتقادات اور توحيدی مکتب فکر سے مقابلہ کے عالوه کوئی مقصد نہيں تھيوريوں کی شکل ميں ب
  رکھتا۔

واقف کار لوگوں پر پوشيده نہيں ہے کہ ديندار افراد خصوصاً ذہين و زيرک مسلمان صاحبان علم و دانش اس سے زياده 
پ نہ ليں يا ان بے بنياد شبہوں کے پيش کرنے والوں ہوشيار ہيں کہ ان کی باتوں کے عقل و منطق سے دور ہونے کو بھان

 کے مخفی مقاصد سے غافل رہيں۔

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  دينی ثقافت کے مخالفين کا مقصد قرآن کی روشنی ميں
مذکوره مطالب کے پيش نظر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ قرآن اور دينی ثقافت کے مقابلہ ميں ان شيطنتوں سے مخالفين کا مقصد

کيا ہے؟ اس کے جواب کے لئے پہلے ہم قرآن کے نظريہ کی تحقيق پيش کرتے ہينپھر اس کے متعلق نہج البالغہ ميں 
  حضرت علی ـ کے بيان کی توضيح پيش کريں گے۔

آن سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے آغاز ہی سے شيطان اس بات پر تل گيا اور اس نے اپنی تمام کوششيں صرف قر
  کرديں کہ دنيا پرست انسانوں اور انسان نما شيطانوں کی کمزوريوں سے فائده اٹھائے اور لوگوں کو قرآن سے جدا کردے۔

  اسکتی کيونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ:شيطان سے اس کے عالوه کوئی اميد بھی نہيں کی ج
تَِک اَلُٔغِويَنَّہُم ٔاَجَمِعيَن ااِلَّ ِعبَاَدَک ِمنہُُم الُمْخلَِصيَن) ''تو پھر تيری عزت کی قسم ميں سب کو گمراه کروں گا، عالوه  ١(قَاَل فَبِِعزَّ

رنے اور ان کو معارف قرآن سے محروم تيرے ان بندوں کے جنھيں تونے خالص بنا ليا ہے''۔ شيطان نے لوگوں کو گمراه ک
  کرنے کے لئے اپنے بنائے ہوئے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر، قرآن کريم کی 

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

  ۔ ٨٣،  ٨٢) سورٔه ص، آيت ١(

توں کو محکمات کی طرف متوجہ کئے بغير، متشابہات آيات متشابہ کو اپنا حربہ قرار ديا ہے۔ اپنے دوستوں اور دنيا پرس
قرآن کی پيروی کی تشويق و ترغيب کرتا ہے تاکہ ان کے ذريعہ دوسرے لوگوں کو بھی شک و تردد اور گمراہی کی طرف 

  کھينچ الئے۔
ا الَِّذيَن فِ  ی قُلُوبِِہم َزيغ فَيَتَّبُِعوَن َما خداوند متعال محکمات و متشابہات سے آيات قرآن کی تقسيم کے بعد فرماتا ہے: (فَاََ◌ٔ◌َ◌مَّ

جن لوگوں کا وجود سر سے پاؤں تک انحراف، گمراہی، پليدی اور خود پرستی ہے،  ١تََشابَہَ ِمنہُ اْبتَِغاَئ الفِْتنَِة َو اْبتَِغاَئ تَاِويلِِہ)
ہی اور واضح و روشن جن کے دل بيمار ہيں اور شيطانی وسوسوں سے متاثر ہيں وه قرآن کے محکمات اور دين کے بدي
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عقائد کو چھوڑ ديتے ہيں اور آيات متشابہ کے ظاہر سے سہارا ليکر کوشش کرتے ہيں کہ معارف قرآن ميں تحريف اور غلط
تفسير کر کے لوگوں کو گمراه کريں۔ ايسے انسان شيطان کے پالے ہوئے چيلے ہينکہ اس کا مقصد پورا کرنے ميں اس کی 

  مدد کرتے ہيں۔
وگوں کو مختلف عنوانوں جيسے ''فِی قُلُوبِِہم َزيغ'' يا ''ِفی قُلُوبِِہم َمَرض'' سے ياد کرتا ہے اور لوگوں کو ان کی قرآن ايسے ل

  پيروی کرنے سے ڈراتا ہے۔
جس بات کی تحقيق يہاں پر کی جارہی ہے، وه قرآن کی روشنی ميں دينی ثقافت اور مکتب فکر کی مخالفت کرنے والوں کے

  کرنا ہے ۔مقصد کو واضح 
قرآن کريم فرماتا ہے کہ بہت سے لوگ ''اِبتَِغاَئ الفِتنَِة'' (فتنہ جوئی) کے مقصد کے تحت، قرآن کے متشابہات کو اپنی فکر و 

  عمل کا معيار قرار ديتے ہيں اور متشابہات کو 
.....................................................  

  ۔ ٧) سورٔه آل عمران ، آيت ١(

  ہتھکنڈا بنا کر ظاہر قرآن کو چھوڑ کر آيات کی من مانی تاويل اور غلط تفسير کر کے فتنے پھيالتے ہيں۔
يہاں پر ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ فتنہ کيا ہے؟ اور فتنہ پرور کون ہے؟ علم لغت کے ماہرين خصوصاً جو لوگ کوشش 

جائيں اور لغت کے اصلی معنی کے پيش نظر الفاظ کے کرتے ہيں کہ لغت کو اپنے اصلی اور حقيقی معنی پر واپس لے 
  معنی کريں، انھوں نے کہا ہے کہ: ''فتنہ'' در اصل کسی چيز کو آگ کے اوپر گرم کرنے کے معنی ميں ہے۔

جس وقت کسی شی کو گرم کرنے يا جالنے يا پگھالنے کے لئے آگ کے اوپر رکھتے ہيں تو عرب اس معنی کو ''فَتَنَہُ'' سے 
  رتے ہيں يعنی اس نے اس چيز کو گرم کيا۔ تعبير ک

يعنی جس دن ١قرآن ميں بھی مادٔه ''فتنہ'' اسی لغوی معنی ميں استعمال ہوا ہے، جيسا کہ فرماتا ہے: ''يَوَم ہُم َعٰلی النَّاِر يُفتَنُوَن''
  انھيں جہنم کی آگ پر تپايا جائے گا۔

النے کے ہيں، ليکن جيسا کہ اہل لغت کہتے ہيں کبھی کبھی ايک لغویاس بنا پر ''فتنہ'' کے اصل لغوی معنی جالنے اور پگھ
معنی کے لوازم کے پيش نظر، وه معنی اس کے لوازم يا ملزومات ميں بھی سرايت کر جاتا ہے اور الزمٔہ معنی کے غلبہ 

سرے معنی کی نيز الزمٔہ معنی ميں اس لغت کے استعمال کے سبب دھيرے دھيرے وه الزم لغت کے لئے دوسرے اور تي
  صورت اختيار کرليتا ہے۔

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

  ۔  ١٣) سورٔه ذاريات، آيت ١(

لفظ ''فتنہ'' کی بھی يہی صورت ہے، جيسا کہ کہا گيا ''فتنہ'' در اصل گرم ہونے کے معنی ميں ہے، ليکن ''گرم ہونے'' کا بھی
گر يہ گرم ہونا اور آگ ميں قرار پانا انسان کے متعلق واقع ہو (جيسے آئہ ''يَوَم ہُم َعلی النَّاِر ايک الزمہ ہے وه يہ کہ ا

) تو انسان اضطراب کی حالت پيدا کرتا ہے۔ اضطراب بھی کبھی ظاہری اور بدنی ہوتا ہے جيسے يہ کہ جسم کے ١يُفتَنُوَن''
وحی امور سے پيدا ہوتا ہے۔ لہذا اضطراب حقيقت ميں ''فتنہ'' اور جلنے اور گرم ہونے سے متعلق ہو اور کبھی باطنی اور ر

گرم ہونے کے معنی ميں ہے، پھر لفظ کے معنی ميں توسيع کے پيش نظر ان چيزوں پر بھی ''فتنہ'' کا اطالق کيا جاتا ہے جو
اضطراب و تشويش ہے معنوی اور باطنی اضطراب کا باعث ہوتی ہيں۔ چونکہ روحی اور باطنی اضطراب کی ايک قسم، وه 

جو کہ اعتقادات کے سلسلہ ميں پيش آتی ہے، لہذا وه چيز جو ايسے اضطرابوں کا باعث ہوتی ہے اسے بھی ''فتنہ'' کہا گيا 
  ہے۔

جس وقت ''دين ميں فتنہ'' کہا جاتا ہے، وه اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہيں کہ وہمی اور باطل 
ں سے ديندار افراد کو ان کے ايمان و اعتقادات ميں اضطراب و تزلزل سے دوچار کرديں اور انھيں دين خياالت اور وسوسو

  حق اور دينی اعتقادات سے پھير ديں۔
امتحان کو بھی ''فتنہ'' کہا گيا ہے، اس لئے کہ وه بھی اضطراب اور تشويش کا باعث ہوتا ہے۔ چونکہ انسان امتحان کے وقت 

  اور پريشان ہوتا ہے، وه  نتيجہ کے لئے مضطرب
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.....................................................  

  ۔ ١٣) سورٔه ذاريات، آيت ١(

روحی آرام اور قلبی سکون نہيں رکھتا۔ لفظ ''فتنہ'' قرآن ميں بھی کئی آيتوں ميں امتحان سے پيدا شده اسی اضطراب کے 
  معنی ميں آيا ہے۔

تمھارے اموال اور اوالد تمھارے امتحان اور آزمائش کا وسيلہ ہيں۔ يا فرماتا  ١ٔاَمَوالُُکم َو ٔاَوالُدُکم فِتنَة) قرآن فرماتا ہے: (إنَّما
ہم تمھيں خير و شر اور نعمت و نقمت سے آزماتے ہيں۔ نيز کبھی خود عذاب اور تکليف  ٢ہے: (َو نَبلُوُکم بِالشَّرِّ َو الَخيِر فِتنَةً)

  ق ہوا ہے۔پر ''فتنہ'' کا اطال
ا الَِّذيَن واضح ہے کہ زير بحث آئہ کريمہ (ہَُو الَِّذی ٔاَنَزَل َعلَيَک الِکتَاَب ِمنہُ آيَات ُمحَکَمات ہُنَّ ٔاُمُّ الِکتَاِب َو ٔاَُخرُ   ُمتََشابِہَات فَاََ◌ٔ◌مَّ

فتنہ سے مراد ''دين ميں فتنہ'' پيدا کرنا ہے، اس لئے کہ متشابہات کی  فِی قُلُوبِِہم َزيغ فَيَتَّبُِعوَن َماتََشابَہَ ِمنہُ اْبتَِغاَئ اْلفِتنَِة ...) ميں
پيروی، امتحان و آزمائش سے کوئی تناسب نہيں رکھتی اور جو لوگ متشابہات کی پيروی کرتے ہيں وه دوسروں کو شکنجہ 

ان کی فتنہ پروری اس  اور عذاب دينے کی کوشش نہيں کرتے نيز گرم کرنے اور جالنے کے معنی ميں بھی نہيں ہے، بلکہ
سبب سے ہے کہ وه اس بات کے درپے ہوتے ہيں کہ آيات متشابہ کو ہتھکنڈا بنا کر لوگوں کے دينی عقائد و افکار ميں 

  اضطراب و تزلزل پيدا کريں اور انھيں گمراه کريں۔
.....................................................  

  ۔ ٢٨)سورٔه انفال، آيت ١(
  ۔ ٣٥ورٔه انبيائ، آيت )س٢(

  

  ''دين ميں فتنہ'' کے مقابلہ ميں قرآن کا موقف

''دين ميں فتنہ'' اس معنی ميں کہ جس کی توضيح دی گئی، پوشيده مقابلہ اور فريب و حيلہ کی قسم سے سمجھا جاتا ہے۔ يہ 
فتنہ گر افراد نفاق کا چہره اختيار کام ظاہری ايمان کے لباس ميں اصل دين کو ختم کرنے کے مقصد سے کيا جاتا ہے۔ ايسے 

کر کے اپنی شيطانی فکروں کواس طرح پوشيده رکھتے ہيں کہ ان کے مخالف دين مقاصد کی تشخيص عام لوگوں کے لئے 
کوئی آسان کام نہيں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے اسے سب سے بڑا گناه شمار کيا ہے اور لوگوں کو دنيا و آخرت کے اس 

طرف توجہ دالکر ان سے مطالبہ کيا ہے کہ اس کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوناور اپنے مادی سب سے بڑے خطرے کی
  و معنوی وجود کا دفاع کريں۔

دشمن، اسالم او رمسلمين سے مقابلہ کے لئے عام طور سے دو اہم حربے استعمال کرتا ہے۔ يہاں پر ہم قرآن اوردينی ثقافت 
توضيح کے ضمن ميں، دشمنوں کی سازشوں کے مقابلہ ميں قرآن کے موقف  کے دشمنوں کے حربوں اور ہتھکنڈوں کی

  سے واقف ہوں گے۔

  ۔ فوجی فتنہ١
اسالم اور مسلمانوں کے مقابلہ ميں دشمنوں کا ايک عام ہتھکنڈا علنی اور ظاہری جنگ و مبارزه ہے يعنی وه لوگ کوشش 

  ور ان کو قتل و غارت کر کے اپنے مقاصد تک پہنچيں۔کرتے ہيں کہ مسلمان ممالک او ران کے افراد پر فوجی حملہ ا
اس صورت ميں اگر چہ ممکن ہے کہ وه کچھ مسلمانوں کو شہيد کرديں اور اسالمی ملک کے لئے نقصانات کا سبب بنيں، 

ليکن وه اس طرح اپنے مقاصد تک ہرگز نہيں پہنچ سکتے اور نہ صرف مسلمان راه دين ميں قتل ہونے سے نقصان نہيں 
اتے بلکہ اپنے دين و اعتقاد ميں اور زياده محکم و راسخ ہو جاتے ہيں۔ دينی مکتب فکر ميں اس دنيا کی زندگی کا مقصد، اٹھ

برحق دينی اعتقادات او رعبادت و بندگی کے سائے ميں انسان کا تکامل اور قرب اٰلہی کی منزل تک پہنچنا ہے کہ جس کی 
  رت ميں دکھائی ديتا ہے۔معراج کا جلوه، راه خدا ميں شہادت کی صو

) اور لشکر کشی کے مقابلہ ميں قرآن کا موقف بھی يہ ہے کہ: (َو قَاتِلُوہُم َحتَّٰی التَُکوَن strategyدشمنوں کی اس اسٹراٹجی (
( ِ ّٰ ِ يُن ُکلُّہُ  ارا دين صرف هللا تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو يہاں تک کہ فتنہ کا وجود نہ ره جائے اور س ١فِتنَة َو يَُکوَن الدِّ
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  کے لئے ره جائے۔
ُ بَِعَذاٍب اس جنگ ميں مسلمانوں کا نعره بھی يہ ہے کہ: (ہَل تََربَُّصوَن بِنَا ِالَّ ِْحَدٰی الُحسنَيَيِن َو نَحُن نَتََربَُّص بُِکم ٔاَن  يُِّصيبَُکُم ّهللاٰ

(اے رسول ۖ!) آپ کہہ ديجئے کہ کيا تم ہمارے لئے دو نيکيوں (کاميابی اور ٢وَن)ِمن ِعنِدِه ٔاَو بِٔاَيِدينَا فَتََربَُّصوا إنّا َمَعُکم ُمتَِربِّصُ 
شہادت) ميں سے ايک کے عالوه انتظار کر رہے ہو اور ہم تمھارے بارے ميں اس بات کا انتظار کر رہے ہيں کہ خدا اپنی 

ر کرو ہم بھی تمھارے ساتھ انتظار کر طرف سے يا ہمارے ہاتھوں سے تمھيں عذاب ميں مبتال کردے لہذا اب عذاب کا انتظا
  رہے ہيں۔

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

  ۔  ٣٩) سورٔه انفال، آيت ١(
  ۔ ٥٢)سورٔه توبہ، آيت ٢(

  

  ۔ ثقافتی فتنہ٢

کہ ان ميں سے اہم يہ ہے کہ اسالم اور مسلمانوں سے مقابلہ کے لئے دشمنوں کا دوسرا اہم ہتھکنڈا، ثقافتی اور فکری کام ہيں 
  مسلمانوں کو گمراه کرنے کے لئے انھيں شبہات ميں مبتال کرنا ہے۔

واضح ہے کہ جو ہتھکنڈے اور آالت و وسائل اس قسم کے حملہ ميں استعمال کئے جاتے ہيں، وه نيز اس کے طريقے اور 
فتہ اسلحوں کے ساتھ مسلمانوں کے جسم کوپاش نتائج فوجی حملہ سے بالکل مختلف ہيں۔ اگر فوجی حملہ ميں دشمن ترقی يا

پاش کرنے اور قتل و غارت کے لئے ميدان ميں آتا ہے تو دوسری قسم ميں قلم اور بيان کے اسلحوں کے ساتھ کوشش کرتا 
ہے کہ ان کے افکار و عقائد کو گمراه اور فاسد کردے۔ اگر فوجی حملہ ميں دشمن پوری سنگدلی کے ساتھ مسلمان سپاہيوں 

ے روبرو ہوتا ہے تو ثقافتی حملہ ميں خوشروئی، دلسوزی اور خير خواہی کی صورت ميں وارد ہوتا ہے۔ اگر فوجی حملہ س
  ميں مسلمان واضح طور پر دشمن کو پہچانتے ہيں تو ثقافتی حملہ ميں دشمن شناسی کوئی آسان کام نہيں ہے۔

کر او رنت نئے ترقی يافتہ جنگی اسلحوں کو استعمال کر اگر فوجی حملہ ميں دشمن زمين کے اندر بارودی سرنگيں بچھا 
کے کوشش کرتا ہے کہ خاکی جسموں کو نابود کردے تو ثقافتی حملہ ميں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ شيطانی جال بچھا 

اپنے کر اور بے بنياد شبہے پيش کرکے روحوں اور فکروں کو چھين لے اور انسانوں کو اندر سے کھوکھال کر کے انھيں 
  منافع کی طرف کھينچ الئے۔

اگر فوجی حملہ ميں دشمن طاقت رکھتا ہے کہ صرف چند مسلمان مجاہدين کو پست مادی دنيا سے خارج کردے تو ثقافتی 
حملہ ميں شياطين گھات ميں بيٹھے ہيں تاکہ مسلمان قوم کے عظيم سرمائے ان معصوم جوانوں کو، جو کہ دينی علوم و 

نہيں رکھتے، گمراہی اور بے دينی کے گڑھے ميں ڈھکيل ديں۔ اگرچہ دشمن اس دين ستيز ہتھکنڈے  معارف سے کافی آگاہی
سے بھی کوئی فائده حاصل نہ کرسکيں گے اور مسلمان قوم خصوصاً مسلمان تعليم يافتہ جوانوں کا طبقہ، کہ جس نے فوجی 

وشيار ہے کہ دشمن کے فوجی ميدان کو ثقافتی حملوں ميں بھی کاميابی اور سرفرازی حاصل کی ہے، اس بات سے زياده ہ
حملہ کے ميدان ميں بدلنے سے غافل رہے، ليکن قرآن کريم نے ثقافتی حملہ کے ميدان ميں مسلمانوں کی شکست کے عظيم 

خطرے اور اس سے پيدا ہونے والے آثار و نتائج کے ناقابل تالفی ہونے کی طرف توجہ دالئی ہے اور اس بارے ميں 
کو تنبيہ کر کے ان سے مطالبہ کيا ہے کہ تمام قوتوں کے ساتھ دين اور خدا کے دشمنوں کے مقابلہ ميں اٹھ کھڑے مسلمانوں 

  ہوں۔

  ثقافتی حملہ کے متعلق قرآن کی تنبيہ
چونکہ فوجی حملہ کے برخالف ثقافتی حملہ کے برے نتائج و خطرات لوگوں کے دينی افکار و اعتقادات کو متٔاثر کرتے ہيں

غفلت کی صورت ميں مسلمانوں کی دنيا و آخرت کی سعادت نيز انسانيت خطرے ميں پڑجاتی ہے، لہذا قرآن بھی حد  اور
  سے زياده حساسيت کے ساتھ اسے قابل توجہ قرار ديکر اس سے ہوشيار کرتا ہے۔

پر شکست کے آثار و مسلمان اہل فہم و بصيرت پر يہ بات ڈھکی چھپی نہيں ہے کہ ظاہری جنگ اور فوجی فتنہ کے محاذ 
نتائج، بہ نسبت ثقافتی حملہ سے غفلت کے آثار و نتائج کے بہت کم ہيں، اس لئے کہ فوجی حملہ ميں مسلمانوں کی چند دنوں 
کی زندگی معرض خطر ميں پڑتی ہے ليکن ثقافتی فتنہ اور حملہ ميں دين و عقائد او رمسلمانوں کی دنيا و آخرت کی سعادت 
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  ار ہوجاتی ہے۔نہايت خطرے سے دو چ
اسی وجہ سے قرآن نے بھی ''دين ميں فتنہ اور ثقافتی حملہ'' کو فوجی چڑھائی سے زياده بڑا سمجھ کر مسلمانوں کو اس 

سے غفلت کرنے سے ڈرايا ہے اور فوجی جنگ اور فتنہ کی اہميت اور اس کے خطرے کو ثقافتی حملہ کے مقابلہ ميں کم 
  سمجھا ہے۔

اور ان مشرکين کو  ١َو اْقتُلُوہُم َحيُث ثَقِفتُُموہُم َو أَخِرُجوھُم ِمن َحيُث أَخَرُجوُکم َو الفِتنَةُ ٔاََشدُّ ِمَن القَتِل)قرآن کريم فرماتا ہے: (
جہاں پاؤ قتل کردو اور جس طرح انھوں نے تم کو آواره وطن کرديا ہے تم بھی انھيں نکال باہر کردو اور فتنہ پردازی تو قتل

  ۔سے بھی بدتر ہے
البتہ ہم جانتے ہيں کہ قرآن اور دينی ثقافت کے مخالفين، صدر اسالم اور آيات قرآن کے نزول کے زمانہ ميں زياده تر جنگ 
کے ميدانوں ميں ظاہری مقابلوں اور فوجی حملوں کے ساتھ اس بات کے درپے تھے کہ اسالم اور مسلمين کو نابود کرديں، 

اور تشويش دينی اور ثقافتی فتنہ کے خطرے کے متعلق فوجی حملے کے  ليکن ان سب کے باوجود قرآن کی حساسيت
  خطرے سے زياده ہے۔ 

  فتنہ (فکر شرک) اور اس کا  ٢قرآن فرماتا ہے: (َوالفِتنَةُ ٔاکبَُر ِمَن القَتِل)
ے پہلے گناه فوجی حملہ اور قتل و غارت سے زياده خطرناک ہے کہ ثقافتی فتنہ کے زياده خطرناک ہونے کی دليل اس س

  واضح طور سے بيان کی گئی۔
.....................................................  

  ۔ ١٩١)سورٔه بقره، آيت ١(
  ۔  ٢١٧)سورٔه بقره، آيت ٢(

  

  شرک نئے بھيس ميں 

عقيدٔه شرک نے عقيدٔه توحيد کے مقابلہ ميں ہميشہ پوری تاريخ ميں بعض بشر کے افکار کو اپنے قبضہ ميں رکھا ہے۔ جن 
لوگوں نے خدا کی بندگی قبول کرنے اور خالق کائنات کے سامنے تسليم سے روگردانی کی ہے اور جو لوگ اپنی نفسانی 

ے لوگوں کے دين حق قبول کرنے سے ناخوش ہوکر مختلف طريقوں خواہشات کو پورا کرنے ميں لگے رہے ہيں وه دوسر
  سے اس سے روکتے رہے ہيں۔

واضح بات ہے کہ عقيدٔه شرک کے طرفدار ہر زمانے ميں اس زمانے کے افکار کے مطابق کوئی طريقہ اختيار کر تے ہيں 
سالم ميں اس لحاظ سے کہ عقيدٔه اور مناسب ہتھکنڈے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے انتخاب کرتے ہيں۔ لہذا صدر ا

شرک بت پرستی کی شکل ميں ظاہر تھا، شرک کے سرغنے اور جو لوگ بندگی ِخدا اوردين حق کو قبول کرنے پر آماده نہ 
تھے وه پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کی تبليغ کرتے تھے اور انسانوں کو وحدانيت قبول کرنے سے روکتے تھے۔ 

ل وجہ بھی يہ تھی کہ دين اور توحيدی ثقافت و مکتب فکر کی حاکميت کی صورت ميں ان کے نفسانیان کارستانيوں کی اص
  خواہشات پورا کرنے کی گنجائش باقی نہ ره جاتی۔

آج بھی عقيدٔه شرک کی تبليغ ماڈرن طريقے سے اور علمی نظريہ کی صورت ميں مختلف مجامع ميں کی جا رہی ہے۔ اگر 
بتوں اور معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی اور دنيا پرست انسان لوگوں کے افکار کو بے حس  ٣٦٠صدر اسالم ميں صرف 

کرنے کے لئے ان کی تبليغ کرتے تھے، تو آج عقيدٔه شرک کے طرفدار اس کوشش ميں ہيں کہ انسانوں کی تعداد کے برابر 
انی اوہام، خياالت او روسوسوں کی طرف خيالی بت تراش کر انسانوں کی فکر و عقل کو خداوند متعال سے پھير کر شيط

  موڑ ديں۔
ہم ديکھتے ہيں کہ ''سيدھے راستوں اور دين کی مختلف قرائتوں'' کے نظريہ کا بھی يہی حال ہے، جيسا کہ اس کے عنوان 

ہی سے معلوم ہوتا ہے، اس نظريہ سے مراد يہ ہے کہ ہر شخص جوبات بھی خدا اور دين کے متعلق دينی کتابوں سے 
  ے اسی کو اسے چاہئے کہ اپنے اعتقاد و عمل کی بنياد قرار دے، کيونکہ وہی حق اور عين واقعيت ہے۔سمجھ

اس بنا پر انسانوں کی تعداد اور خدا و دين کے متعلق ان کی مختلف فکروں کے اعتبار سے بہت سے فردی اور خصوصی 
  خدا اور اديان بن جاتے ہيں۔

ہ ''ال الہ اال هللا'' کے نعره ميں جلوه گر ہے، تضاد رکھتی ہے اور بالکل اس کے واضح ہے کہ يہ بات روح توحيد سے جو ک
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  مقابلہ ميں قرار پاتی ہے۔
بہرحال چونکہ انسان کی زندگی ميں سب سے زياده حساس موضوع يعنی توحيد و شرک کا مسئلہ، کہ اس کی دنيا و آخرت 

ہے کہ انسان اپنے عقائد و افکار پر نظر ثانی اور غور و کی سعادت اسی سے تعلق رکھتی ہے، درميان ميں ہے، ضروری 
فکر کرے، اپنے عقائد و افکار کو قرآن اور اہلبيت کے علوم کی کسوٹی پر پرکھے اور ہوا و ہوس سے دور ره کر منطق و 

  عقل سليم کے ساتھ اپنے عقائد و افکار کی اصالح کرے او رخود کو گمراہی کے گڑھے ميں گرنے سے نجات دے۔
البتہ خود شکنی اور ہوائے نفس پر غلبہ حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے يہی وجہ ہے کہ حضرت نبی اکرم ۖ نے اسے جہاد 
اکبر سمجھا ہے، خصوصاً اگر انسان ايسی حالت ميں ہو کہ شياطين اور دشمنان توحيد و اسالم اس کی تشويق کريں اور اپنے

  م کا مقابلہ کرنے کے لئے اسے ايک عالمی شخصيت بنانے کا اللچ ديں۔سياسی اور سامراجی مقاصد تک پہنچنے اور اسال
اگر چہ ايسی حالت ميں انسان کا سنبھل جانا او رجہاد اکبر کے ميدان ميں قدم رکھنا نيز شياطين اور د شمنان اسالم کے 

ينہے۔ تاريخ ميں ايسے افراد کم وعدوں اور دھمکيوں کو خاطر ميں نہ النا ايک انوکھا اور معجزنما کام ہے ليکن ناممکن نہ
نہيں ہيں جو کہ ايک لحظہ ميں سنبھل گئے اور اپنے کو نفسانی خواہشات اور جنی اور انسی شيطانوں کے جال سے چھڑا 

  کر ہالکت سے نجات حاصل کرلی اور توحيد کی آغوش ميں واپس آگئے۔

  ''دين ميں فتنہ'' واقع ہونے کے متعلق قرآن کی پيشين گوئی
کريم نے مسلمانوں کو سعادت و تکامل تک پہنچنے کے راستوں کی نشاندہی کی ہے اور ايک ايسے روشن چراغ کے  قرآن

  مانند جو کبھی خاموش نہيں ہوسکتا، ہدايت کا صراط مستقيم حقيقت کے طلبگار انسانوں کو دکھايا ہے۔
سے صاف کيا اور اميد و کاميابی کا  حضرت محمد مصطفی ۖ نے بھی شرک و کفر کے گردو غبار کو انسانيت کے چہرے

بيج حقيقت کے پياسے انسانوں کے دل و جان ميں بوکر اسے بارور اور پرثمر بنايا نيز حکومت کو توحيد کی بنياد پر قائم 
  کيا۔

اس درميان ايسے انسان کم نہ تھے جو کہ مصلحت انديشی کے لحاظ سے مسلمان ہوتے تھے اور ان کا ايمان زبان کے 
  سے آگے نہيں بڑھتا تھا نيز توحيد ان کے دلوں ميں جگہ نہ پاتی تھی۔مرحلہ 

ظاہر سی بات ہے کہ ايسے لوگ جو کہ اپنے نفسانی خواہشات کو خدا کی رضا اور پيغمبر ۖ کے احکام پر مقدم رکھيں، جو 
ديکھتے تھے کہ آشکار اور  کہ باطن ميں اسالم اور پيغمبر ۖ کے دشمن تھے، وه پيغمبر ۖ کے زمانٔہ حيات ميں مصلحت نہيں

عالنيہ مخالفت کے لئے اٹھيں، نيز حکومت اٰلہی کو گرانے، امام معصوم کی مخالفت اور لوگوں کو ائمٔہ معصومين (ع) کی 
رہبری سے محروم کرنے کا نقشہ برمال کريں۔ لہذا يہ شيطان اور دنيا پرست انسان اس بات کے منتظر تھے کہ پيغمبر ۖ دنيا 

  ں تو پھر اپنے منحوس منصوبوں کو عملی جامہ پہنائيں۔سے گزر جائي
کيا لوگوں ١نُوَن)قرآن کريم اس سازش کو پيش نظر رکھ کر ہوشيار کرتا ہے: (ٔاَحِسَب النَّاُس ٔاَن يُّتَرُکوا ٔاَن يَّقُولُوا آَمنَّا َو ہُم اليُفتَ 

وه يہ کہہ ديں کہ ہم ايمان لے آئے ہيں اور وه  نے يہ خيال کر رکھا ہے کہ وه صرف اس بات پر چھوڑ ديئے جائيں گے کہ
فتنہ ميں مبتال نہيں ہوں گے؟ ايک دن امير ا لمومنين حضرت علی ـ قرآن کريم کے بارے ميں ارشاد فرما رہے تھے اور 

لوگوں کواس اٰلہی حبل المتين کے محور پر جمع رہنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے اور اہل 
ادت و شقاوت کو جنت و جہنم کی خبر دے رہے تھے کہ ايک شخص نے اٹھ کر فتنہ کے متعلق سوال کيا اور حضرت سع

  سے خواہش کی کہ اس بارے ميں حضرت پيغمبر ۖ کا ارشاد بيان فرمائيے۔
.....................................................  

  ۔  ٢) سورٔه عنکبوت، آيت ١(

ميں فرمايا: جب خداوند متعال نے اس آئہ کريمہ (ٔاََحِسَب النَّاُس...) کو نازل فرمايا اور لوگوں کودين ميں حضرت نے جواب 
  فتنہ واقع ہونے اور نہايت بڑے امتحان سے خبردار کيا، تو ميں نے سمجھا کہ يہ فتنہ پيغمبر ۖ کی وفات کے بعد ہوگا۔

دين ميں واقع ہوگا اور خداوند متعال نے جس کی خبر دی ہے کون سا فتنہ  ميں نے پيغمبر ۖ سے سوال کيا کہ يہ فتنہ جو کہ
  ہے؟ اور اس کی حقيقت کيا ہے؟ 

  تو پيغمبر ۖ نے فرمايا کہ: ميری امت ميرے بعد فتنہ سے دوچار ہوگی۔
خوف سے  يہاں پر اس بات سے قبل کہ پيغمبر ۖ اپنی وفات کے بعد کے فتنوں کی قسموں کو بيان کريں، حضرت علی ـ اس

کہ کہيں راه خدا ميں شہادت کی کاميابی سے محروم ہو جائيں حضرت پيغمبر اسالم ۖ کو جنگ احد کی ياد دالتے ہيں اور 
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عرض کرتے ہيں: يقينا آپ کو ياد ہے کہ جنگ احد ميں عالم اسالم کی کيسی بڑی بڑی شخصيتوں (مثالً حضرت حمزه سيد 
اور شہادت کی عظيم کاميابی پر فائز ہوئے اور ميرے اور راه خدا ميں شہادت  الشہداء وغيره) نے سبقت حاصل کر لی تھی

  (اوليائے اٰلہی کے اس معشوق) کے درميان جدائی ہوگئی اور يہ جدائی مجھے بہت گراں لگی۔
ی ہےآپ کو ياد ہے کہ آپ نے مجھے ميری تمنا حاصل ہونے کی بشارت دی اور فرمايا: راه خدا ميں شہادت تمھيں ملنے وال

  اور ميں اسی طرح شہادت کے انتظار ميں ہوں۔
  يا رسول ۖهللا! آيا وه فتنہ جو کہ آپ کے بعد واقع ہوگا ميری شہادت تک پہنچے گا؟ 

  پيغمبر ۖ نے جواب ميں فرمايا کہ ہاں تم اپنی تمنا کو پہنچو گے۔
  ر ہوگے تو تم کہاں تک صبر کرو گے؟پھر پيغمبر ۖ امير المومنين سے پوچھتے ہيں کہ جس وقت تم ايسے فتنے سے دوچا

حضرت نے فرمايا: يا رسول ۖهللا! يہاں صبر کی جگہ نہيں ہے، بلکہ يہ ان امور ميں سے ہے کہ اس پر شکر کرتا ہوں اور 
  اسے اپنے لئے بشارت و خوشخبری سمجھتا ہوں۔

دين ميں واقع ہوں گے اور لوگوں اس وقت حضرت پيغمبر اکرمۖ  ان فتنوں کے گوشوں کی طرف اشاره فرماتے ہيں جو کہ 
 کو ان سے ہوشيار کرتے ہيں۔

 

 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  پيغمبر ۖ کے بعد فتنوں کی پيشين گوئی
حضرت پيغمبر اسالم ۖ حضرت علی ـ کو حضرت کی تمناپوری ہونے اور شہادت کی بشارت سے متعلق اطمينان دالنے کے 

سے خطاب فرماتے ہيں اور ان فتنوں کی قسموں کو بيان فرماتے ہيں جو کہ دنيا پرست افراد کے ہاتھوں دين بعد حضرت 
  ميں واقع ہوں گے۔

  آنحضرت ۖ اپنے ارشاد ميں فتنہ کی تين اہم قسموں کو بيان فرماتے ہيں:
! إّن اْلقَوَم َسيُفتَنُوَن بِاَمَوالِِہم َو يَُمنُّوَن بِِدينِہِ  بہَاِت اْلَکاِذبَِة ''يَاَعلِیُّ م َعٰلی َربِِّہم َو يَتََمنَّوَن َرحَمتَہُ َو ئَاَمنُوَن َسطَوتَہُ يَستَِحلُّوَن َحَراَمہُ بِالشُّ

بَا بِالبَيِع'' اِہيَِة، فَيَستَِحلُّوَن اْلَخمَر بِالنَّبِيِذ َو السُّحَت بِالہَِديَِّة َو الرِّ   ١َو األَہَواِئ السَّ
  ں کو ان کے اموال کے ذريعہ آزمايا جائے گا اور وه اپنے اے علی! عنقريب لوگو

دين کے ذريعہ اپنے رب پر احسان رکھيں گے اور اس کی رحمت کی تمنا کريں گے اور خود کو اس کے غلبہ سے محفوظ 
سمجھيں گے جھوٹے شبہات اور بيہوده خواہشوں کے سبب حرام کو حالل قرار ديں گے اور شراب کو آِب جو، رشوت کو 

  تحفہ اور سود کو تجارت قرار ديکر حالل سمجھ ليں گے۔
.....................................................  

  ۔  ٢٤١، ص ٣٢) بحار االنوار، ج١(

  

  ۔ مالی فتنہ١

سب سے پہال مسئلہ کہ حضرت پيغمبر اکرم ۖ جس کی طرف اشاره فرماتے ہيں، اموال ميں فتنہ ہے۔ جو لوگ اسالمی فقہ 
سے آگاه ہيں ان پر پوشيده نہيں ہے کہ اسالم کے عملی احکام کا ايک عظيم حصہ اموال، کسب و اکتساب، تجارت اور 

  اقتصادی امور سے متعلق ہے۔
  اسالم ميں لوگوں کے حقوق کی طرف سب سے زياده اور اچھی طرح شارع مقدس نے توجہ دی ہے۔ 

ط اور قواعد و احکام کہ شرع مقدس نے مسلمانوں کے لئے جن کیخريد و فروش اور کسب و تجارت کے وه اصول و ضواب
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پابندی کو الزم قرار ديا ہے وه ايسے اصول و قواعد ہيں جو کہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کے حقيقی مصالح کی بنياد پر 
بہره مند ہوں۔  تشريع اور نافذ کئے گئے ہيں تاکہ لوگ ان پر عمل کر کے سالم زندگی اور دنيوی و اخروی سعادت سے

چونکہ معاشره ميں سب سے زياده اقتصادی روابط بيع و شراء اور خريد و فروخت کی بنياد پر انجام پاتے ہيں، اجتماعی 
زندگی کا وجود و قوام اور انسانوں کے درميان تعلق و تعاون ايک دوسرے کی ضرورتيں پوری کرنے ميں لين دين اور 

طرف انسان کے اندر حرص اور اللچ کے جذبہ کی وجہ سے سودی معامالت جو کہ  معامالت پر ا ستوار ہے او ردوسری
اسالم کی نظر ميں سب سے زياده منفور اور بدترين قسم کے معامالت ہيں جو کہ لوگوں کے درميان رائج رہے ہيں، لہذا 

  قرآن نے سودی معامالت اور سودی لين دين سے شدت کے ساتھ منع کيا ہے۔
کام سے منع کرنے کے متعلق نہايت سخت ہے يہاں تک کہ اسے خداوند متعال سے جنگ کے مانند سمجھتاقرآن کا لہجہ اس 

ِ َو َرُسولِِہ) َن ّهللاٰ اگر تم نے سودی معامالت سے ہاتھ نہيں کھينچا تو سمجھ لو کہ خدا اور  ١ہے: (فَاِن لَّم تَفَعلُوا فَٔاَذنُوا بَِحرٍب مِّ
  ا ہے۔اس کے رسول ۖ سے اعالن جنگ کي

حضرت پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں کہ: ميرے بعد لوگ اپنے اقتصادی روابط اور اموال ميں فتنہ سے دوچار ہوں گے اور ربا 
(سود) کی حرمت کے متعلق قرآن کے صريحی حکم کو نظر انداز کرديں گے اور خريد و فروخت کے بہانے سے، بيہوده 

  حيلوں کے ذريعہ سود کھائيں گے۔

  ی فتنہ۔ اعتقاد٢
جس بات کی ہر ايک عقلمند انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ تصديق کرتا ہے اور تصديق کے بعد اسے اس کے لوازم کا پابند
ہونا چاہئے وه يہ ہے کہ ہم تمام انسان خدا کی مخلوق اور اس کے بندے ہيں۔ خداوند متعال ہی نے عالم کو خلق کيا ہے او رہم

  کو وجود کی 
.....................................................  

  ۔  ٢٧٩) سورٔه بقره، آيت ١(

نعمت سے بہره مند کيا ہے اور اس لئے کہ ہم انسان تکامل و سعادت تک پہنچيں اپنے بہترين بندوں کو آسمانی کتابوں کے 
  ساتھ بھيج کر اپنی نعمت کو ہم پر تمام کرديا ہے۔

ہ نعمت وجود کے بعد سب سے بڑی اٰلہی نعمت ہے، خدا کی بندگی اور عبوديت قبول دين و ہدايت کا شکر و سپاس، جو ک
  کرنے کے عالوه تحقق نہيں پيدا کرسکتا کہ يہ بھی انسان کے حق ميں سب سے زياده بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے۔

تمام کی ہے اور ان کے دوسری طرف خداوند متعال ہی انسانوں پر احسان کرتا ہے کہ اس نے اپنی نعمت ان کے حق ميں 
پاس ہدايت ودين حق کو بھيجا ہے۔ سچ ہے کہ کتنے کم ہيں ايسے لوگ جو کہ اپنی ناقدری اور بے وقعتی کو پہچانتے ہيں 

اور خدا کی عظمت اور ان نعمتوں کی بزرگی کو سمجھتے ہيں جو انسان کے لئے پيدا کی گئی ہيں او ر اپنے حق ميں خدا 
  تے ہيں۔کے لطف و کرم کو درک کر

سچ ہے کہ کتنی بری اور ناپسند بات ہے اور کتنی بڑی ناشکری ہے کہ نادان انسان خدا پر احسان جتائے کہ اس نے اس کی 
ہدايت و رہنمائی کو قبول کيا ہے، وه اس بات سے غافل ہے کہ خدا نے خود ہم پر احسان کيا ہے اس لئے کہ اس نے ہم کو 

  دين حق کی ہدايت کی ہے۔
ُ  قرآن کريم  يَُمنُّ حضرت پيغمبر اکرم ۖ کو خطاب کر کے فرماتا ہے: (يَُمنُّوَن َعلَيَک ٔاَن ٔاَسلَُموا قُْل ال تَُمنُّوا َعلَیَّ اِسالَمُکم بَِل ّهللاٰ

  يہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہيں کہ اسالم لے آئے ہيں تو  ١َعليَُکم ٔان ہََداُکم لِاِليَماِن)
.....................................................  

  ۔ ١٧) سورٔه حجرات، آيت ١(

آپ کہہ ديجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسالم کا احسان نہ رکھو يہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ايمان النے کی ہدايت 
  ديدی ہے۔

کرو، نہ يہ کہ ايمان النے يہ تم پر واجب و الزم ہے کہ بندگی ، اطاعت اور عبادت کے ساتھ اس حق کو شائستہ طور سے ادا
  کے بہانے سے اپنے کو صاحب حق سمجھو او رخداوند متعال سے تقاضا کرو۔
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 اس بنا پر دينی مکتب فکر ميں اصل، خدا کے سامنے تسليم، بندگی اور عبوديت ہے، نہ کہ خدا کے سامنے انانيت اورتکبر ۔
ے بجائے انانيت، تکبر اور استکباری جذبہ رکھنے کو دين حضرت پيغمبر اکرم ۖ خدا کے سامنے تسليم و بندگی کے جذبہ ک

  ميں فتنہ کا ايک مظہر بتاتے ہيں۔
آنحضرت ۖ فرماتے ہيں: ميرے بعد دين ميں فتنے کے مظاہر ميں سے ايک مظہر يہ ہوگا کہ لوگ بجائے اس کے کہ دين و 

ہوں، خود خدا پر احسان جتائيں گے کہ ہدايت کی نعمت پر خدا کے شکر گزار ہوں اور دين حق کی خاطر اس کے ممنون 
دين کو قبول کيا ہے، اپنے کو صاحب حق اور خدا کا قرضخواه سمجھيں گے اور خدا سے (قرض کا تقاضا کرنے کے مانند)
جزا اور رحمت کی اميد رکھيں گے اسی طرح ايمان النے کے عوض (متکبرانہ طريقے سے) اپنے کو کسی بھی طرح کی 

مجھيں گے، اگرچہ خداوند متعال کوئی بھی جزا و سزا، بغير دليل کے کسی بندے کو نہيں ديتا، ليکن سزا کا مستحق نہ س
پيغمبر اکرم ۖ ايسا جذبہ رکھنے کو ''دين ميں فتنہ'' سمجھتے ہيں، اس لئے کہ ايسا جذبہ رکھنے والے جس وقت دينی احکام 

انی کے ساتھ غلط توجيہيں کر کے خود کو اور دوسروں کو کی پابندی ان کے نفسانی خواہشات کے موافق نہيں ہوتی تو آس
  فريب دينے لگتے ہيں۔

اس بنا پر خدا کے سامنے ايسا استکباری اور متکبرانہ جذبہ رکھنا، دين کی حقيقت اوراسالم کی روح (کہ صرف دين خدا 
  کے سامنے سراپا تسليم ہونا ہے) کے موافق نہيں ہے۔

  فتنہ  ۔ جھوٹی توجيہيں خطرناک ترين٣
دين ميں سب سے زياده خطرناک فتنہ، کہ جس نے پيغمبر ۖ کو بھی تشويش ميں رکھا اور پيغمبر ۖ نے اسے حضرت علی ـ 

سے بيان کرتے ہوئے اس سے ہوشيار کيا تھا، وه دين ميں تحريف کی سازش اور اس کا فتنہ نيز منزل اعتقاد ميں اٰلہی 
ميں احکام شريعت کی رعايت نہ کرنا اور پروردگار کی خدائی کے سامنے  محرمات کو حالل کرنا ہے۔ اگر چہ منزل عمل

استکباری جذبہ رکھنا بہت بڑا گناه ہے، ليکن اس سے زياده خطرناک يہ ہے کہ انسان اپنے دين مخالف اعمال اور گناہوں 
  گ چڑھانے لگے۔کے لئے غلط اور جھوٹی توجيہيں گڑھنے لگے اور اپنے نفسانی خواہشات پر دين و شريعت کا رن

اس صورت ميں شيطان تمام قوتوں کے ساتھ مسلمان نما دنيا پرستوں کی مدد کے لئے دوڑ پڑتا ہے تاکہ احکام دين کی 
  تحريف اور شبہات پيدا کرنے ميں ان کی مدد کرے۔

ار و تخيالت، حضرت پيغمبر اکرم ۖ فرماتے ہيں فتنہ پرور افراد اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے غلط افک
جھوٹی توجيہات اور شبہات کے ذريعہ اس بات کے درپے ہيں کہ اٰلہی محرمات کو حالل کرديں اور دين خدا کے ساتھ 

  کھلواڑ کريں۔
جس بات کی ياد دہانی ضروری ہے اور حضرت پيغمبر اکرم ۖ بھی فتنوں اور فتنہ پروروں کے سامنے حضرت علی ـ کے 

طرف توجہ ديتے ہيں، وه ايسی فتنہ انگيزيوں کے باقی رہنے کا مسئلہ ہے جو کہ امام  فريضہ کے بيان ميں جس بات کی
زمانہ حضرت صاحب االمر عجل هللا تعالٰی فرجہ الشريف کے ظہور تک جاری رہے گا۔ جو کچھ پيغمبر اکرم ۖ نے شراب کو

اور ہديہ کے بہانے سے حالل  اس بہانے حالل کرنے کے عنوان سے کہ شراب وہی حالل کشمش ہے، يا رشوت کو تحفہ
سمجھنے، اور سود خواری کو خريد و فروخت کے بہانے حالل سمجھنے کو بيان کيا ہے، وه صرف ان فتنوں کے چند 

  نمونے ہيں جو کہ دين ميں واقع ہوں گے، نہ يہ کہ يہ مسئلہ فقط انھيں چيزوں ميں منحصر ہے۔
ہيں جو ظاہری طور سے مسلمان ہيں اور ہرگز اپنے کو اسالم کے  آج بھی ايسے افراد مسلمانوں کے درميان پائے جاتے

دائره سے خارج نہيں سمجھتے، ليکن باطنی اور روحی لحاظ سے وه ايسے نہيں ہيں کہ احکام اٰلہی کو تہ دل اور رغبت کے
  ساتھ قبول کريں۔

ور مکتب فکر سے متٔاثر ہو کر يہ لوگ جن ميں سے بعض اجتماعی حيثيتوں کے بھی حامل ہيں ايک طرف مغربی ثقافت ا
خود باختگی کا شکار ہوگئے ہيں اور اپنی دينی شخصيت سے فاصلہ اختيار کرلئے ہيں، اور دوسری طرف ان کی معلومات 

دين کے معارف کے متعلق ناکافی ہيں۔حاالنکہ ان لوگوں ميں دين کے خصوصی مسائل کے متعلق اظہار نظر کی تھوڑی 
بس مسند قضاوت پر بيٹھ جاتے ہيں اور کبھی کبھی دشمنان دين کی تشويق اور شيطان کے سی بھی صالحيت نہيں ہے۔ 

وسوسوں سے متاثر ہو جاتے ہيں اور شعوری يا الشعوری طور پر ايسی باتيں کہتے ہيں جو اسالم کے دائره سے خارج ہو 
  جانے اور انکار دين کا باعث ہوتی ہيں۔

کے قوانين صدر اسالم اور اس زمانہ کے لوگوں سے مخصوص ہيں اور اس کے مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اسالم
احکام صدر اسالم کے معاشروں کے مناسب اور موافق تھے، ليکن زمانٔہ حال اور اکيسويں صدی ميں قرآن اور احکام اسالم 

ند کے مطابق تبديل کرنا معاشره کی رہبری کے لئے کافی نہيں ہيں لہذا اس کے احکام کو انسانوں کی صوابديد اور پس
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چاہئے، يا کوئی شخص يہ کہے کہ اکيسويں صدی کے لوگ اپنے زمانہ کے مطابق ايک نبی و پيغمبر کے محتاج ہيں، ايسی 
باتيں اگر چہ انکار دين کے معنی ميں سمجھی جاتی ہيں، ليکن خود يہ باتيں پہلے درجہ ميں دين و احکام دين کی صحيح 

  ی ہيں۔شناخت نہ رکھنے کی نشان
ضروری ہے کہ ايسے افکار و نظريات کے حامل افراد اظہار نظر اور زبان کھولنے سے پہلے صحيح طور سے اپنی بات 
کے معنی اور ان کے لوازم و نتائج پر توجہ ديں۔ اس صورت ميں شايد ايسی باتيں کہنے سے پرہيز کريں کہ جن سے ''دين 

  ن اسالم و قرآن اور شيطان کے جال سے چھڑا ليں۔ميں فتنہ'' کی بو آتی ہے، اور خود کو دشمنا

  عام لوگوں کو گمراه کرنے کے لئے ماحول کو تاريک کرنا
جو کچھ اب تک بيان کيا گيا اس سے ہميں معلوم ہوگيا کہ دين و قرآن کے دشمنوں کے ہتھکنڈے اور وسائل فوجی حملہ اور 

تھکنڈوں سے بالکل مختلف ہيں۔ کہا گيا کہ وه لوگ فوجی حملہ کے فتنہ ميں، ثقافتی يلغار اور فکری حملہ اور فتنہ کے ہ
برخالف فکری فتنہ جاری رکھنے ميں آشکارا طور پر انکار دين اور لوگوں کے دينی مکتب فکر کی مخالفت کا موقف ظاہر 

ان کی باتيں  نہيں کرتے اور عالنيہ طور سے اپنے قلبی اعتقادات کو ظاہر نہيں کرتے۔ کيونکہ اس صورت ميں جو لوگ
سنتے ہيں وه ان کی باتوں ميں غور و فکر کر کے يا ان کو قبول کر ليتے ہيں يا ان کے بطالن کو سمجھ جاتے ہيں اور ہر 

حال ميں ان کے باطل عقائد کو قبول کرنے کی صورت ميں جو گمراہی آجاتی ہے وه علم و آگاہی کی بنياد پر ہوتی ہے اور 
  کا نام نہيں ديا جاسکتا کيونکہ فريب اور افکار ميں تحريف کے ذريعہ گمراه نہيں کيا گيا ہے۔يہ جو کچھ ہوا ہے اسے فتنہ 

جو کچھ آج ہمارے معاشره ميں ثقافتی فتنہ کے عنوان سے پايا جاتا ہے اور قرآن اور دينی مکتب فکر کے دشمن پوری 
کہ معاشره کے ثقافتی اور فکری ماحول کو کوشش کے ساتھ فکری حملہ کے ذريعہ اس کو انجام دے رہے ہيں، وه يہ ہے 

اس طرح آشفتہ اور تيره و تار بناديں کہ لوگ خصوصاً طالب علم جوان طبقہ، حق و باطل کی تشخيص کی قدرت کھو بيٹھے 
  اور الشعوری طور پر ان کے باطل اور گمراه کن افکار و اعتقادات کے جال ميں پھنس جائے۔

کا تعليم يافتہ طبقہ فکری انحراف سے دوچار ہو جائے تو اس معاشره کے عام لوگوں واضح سی بات ہے کہ اگر ايک ملک 
اتا ہے تو کے انحراف اور گمراہی کا ميدان بھی ہموار ہو جاتا ہے کہ ''اَِذا فََسَد اْلَعالُِم فََسَد اْلَعالَُم'' جب عالم فاسد و گمراه ہو ج

  سارا عالم فاسد و گمراه ہو جاتا ہے۔
ذکوره ثقافتی فتنہ کہ جس سے پيغمبر اکرم ۖ نے خبردار کيا ہے، وه ان خطرناک ترين امور ميں سے ہے جو کہ اس بنا پر م

  لوگوں کی دنيا و آخرت کی سعادت کو خطرے ميں ڈالتا ہے۔
ہمارا خيال ہے کہ ايسے خطروں سے مقابلے کے لئے اسالمی حکومت کو چاہئے کہ حقائق دين بيان کرنے اور قرآن کے 

فکر اور معارف کو نشر کرنے کی قدرت کے اعتبار سے اتنی قوی ہو، اور پرائمری (مکتب) سے ليکر کالج اور  مکتب
يونيورسٹی تک کے تعليمی نظام نيز ملک کے تمام ثقافتی مراکز کو اپنی دقيق نظارت کے تحت رکھے اتنا کہ اسالم کے 

  کر کے دوسروں کو گمراه کرنے پر قادر نہ ہوں۔دشمن اور بدخواه افراد ثقافتی اور فکری ماحول کو پرآشوب 
دوسری طرف علمائے دين کا اہم ترين فريضہ بھی لوگوں کی ہدايت و اصالح کرنا (خصوصاً معاشره کے جوان طبقہ کی 
  اصالح اور ہدايت جو کہ دينی معارف اور قرآنی علوم سے کافی آشنائی نہيں رکھتے) اور ثقافتی فتنہ کا مقابلہ کرنا ہے۔

ہ دينی علماء کا فريضہ ہے کہ توضيح و تفصيل کے ساتھ عوام او رجوان نسل کو ثقافتی اوراعتقادی خطروں سے اور ي
دشمنان دين کی سازش سے آگاه کريں اور انھيں شيطانی جالوں سے بچائيں۔ اور يہ ديندار لوگ ہی ہيں جو کہ باعمل دينی 

کے لئے اہم اور بڑے فرائض کے انجام دينے ميں ان کا ساتھ دے علماء کی حمايت و نصرت کے ساتھ معاشره کی ہدايت 
  سکتے ہيں۔

جيسا کہ کتاب کے شروع ميں بيان کيا تھا اب ہم اس حصہ ميں حضرت علی ـ کی نظر سے نہج البالغہ ميں مذکوره دينی 
نظر سے مذکوره افراد ثقافت اور مکتب فکر کے مخالفين کے علل و مقاصد کو ذکر کر تے ہيں۔ پہلے ہم حضرت علی ـ کی 

کا تعارف کرائيں گے پھر بحث کو دينی مکتب فکر اور قرآنی تعليمات و احکام کی مخالفت ميں ان افراد کے علل و مقاصد 
 کو بيان کر کے ختم کرديں گے۔
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 قرآن نہج البالغہ کے آئينہ ميں 

 

  

  دينی معارف ميں تحريف کرنے والے حضرت علی ـ کی نظر ميں 
امير المومنين حضرت علی ـ ان لوگوں کو جو حقائق دين ميں تحريف کرنا اور لوگوں کی دينی تہذيب و ثقافت کو برباد کرنا 

  چاہتے ہيں، عالم نما جاہل کہتے ہيں۔
قرآن کے سچے پيرووں کے مقابل ايک دوسرا گروه بھی  ١حضرت علی ارشاد فرماتے ہيں: ''َو آَخُر قَد تَُسمَّی َعالًِما لَيَس بِِہ''

ہے جو کبھی کبھی معاشره کے درميان عالم و دانشور تصور کيا جاتا ہے، اس نے اپنا نام عالم رکھ ليا ہے حاالنکہ اسے علم 
  سے کوئی واسطہ نہيں ہے۔

ايسے لوگ حقيقت سے خالی اورعاريتی عناوين سے سوء استفاده کر کے لوگوں کو گمراه کرتے ہيں۔ ممکن ہے يہ سوال 
قارئين کے سامنے آئے کہ تو پھر جو کچھ يہ لوگ علمی اور دينی مطالب کے نام سے بيان کرتے ہيں وه کيا ہے؟ وه لوگ 

يہ ٢يں ان کو حضرت علی ـ جواب ديتے ہيں: ''فَاْقتَبََس َجہَائَِل ِمن ُجہَّاٍل''جو اپنی باتوں کو دين و قرآن سے ماخوذ قرار ديتے ہ
لوگ جو کچھ دين سے اپنے اخذ شده مفاہيم اور علمی مطالب کے نام سے بيان کرتے ہيں اور دين کی مختلف قرائتوں کے 

ہ دوسرے جاہل و نادان انسانوں سے لی گئی بہانے سے دين پر اپنے باطل عقائد الدنا چاہتے ہيں، وه ايسی جہالتيں ہيں جو ک
  ہيں اور وه انھيں دينی معارف اور علمی مطالب کے نام سے بيان کرتے ہيں۔

شايد آپ کو تعجب ہو کہ کيسے ممکن ہے کہ لوگ جہل و نادانی کو دوسروں سے حاصل کرتے ہيں؟ دوسروں سے جہل و 
کہ ہم حضرت علی ـ کے کالم کے ا عجاز سے واقف ہوں اور  نادانی کے حاصل کرنے کے کيا معنی ہيں؟ اس بات کے لئے

  حق سے منحرف افراد 
.....................................................  

  ۔  ٨٦) نہج البالغہ ، خطبہ ١(
  ۔ ٨٦)نہج البالغہ ، خطبہ ٢(

دوسروں کی ان جہالتوں او رنادانيوں کے مقابل اصالح و ہدايت سے متعلق اپنی ذمہ داری سے زياده سے زياده آشنا ہوں، 
سے جو آج علمی سوغاتوں کے نام سے بيان کی جارہی ہيں، عالم نما جاہلوں کے اقتباس کے ايک نمونہ کی طرف اشاره کر 

  رہے ہيں۔
آج کل مغرب ميں يہ فلسفی فکر رائج ہے کہ حصول علم انسان کے لئے نا ممکن ہے اور انسان کو چاہئے کہ ہر چيز ميں 

  کرتاہو اور ہرگز کسی چيز کے بارے ميں يقين پيدا نہ کرے۔ شک
اس نظريہ کے طرفدار معتقد ہيں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ميں کسی مطلب اور بات کا يقين رکھتا ہوں تو يہ اس کی 

  نافہمی اور حماقت کی نشانی ہے، اس لئے کہ کسی چيز کا علم ممکن ہی نہيں ہے۔
فخر کے ساتھ کہتے ہيں کہ علم و دانش اور عقل مندی کی عالمت يہ ہے کہ انسان کسی وه لوگ اس شک و جہل پر بڑے 

مطلب کا ، خواه دينی ہو يا غير دينی، يقين نہ کرے۔ ايسی اٹکل پچو باتيں تقريباً ايک سو سال سے اہل يورپ کے درميان 
  کی فکری بنياد رہی ہيں۔ ١چھڑی ہوئی ہيں اور اس سے پہلے شّکاکين

رے معاشره ميں بھی کچھ لوگ ان کی جاہالنہ باتوں کومبنٰی قرار ديکر اسی بات کے درپے ہيں کہ لوگوں کے آج کل ہما
دينی معتقدات ميں شک و شبہہ پيدا کر کے، اس بہانے سے کہ ہم کسی چيز کے متعلق يقينی معرفت نہيں حاصل کرسکتے، 

  ان کو اپنے دينی اعتقادات ميں 
.....................................................  

) شّکاکين: قديم يونان ميں حکماء کا ايک گروه تھا، جو اس بات کا قائل تھا کہ تجربہ سے ماوراء کسی بھی چيز کا علم محال ہے ١(
  ترجم)۔اور کسی امر ميں قطعی رائے اور حکم کا اظہار نہيں کرنا چاہئے اور تمام امور کو شک و شبہہ کے ساتھ ديکھنا چاہئے (م

  سست اور کمزور کرديں اور اپنے نفسانی خواہشات اور مقاصد کو عملی جامہ پہنائيں۔
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نرالی بات يہ ہے کہ وه لوگ ان باتوں کو علمی مطالب کے نام سے بيان کرتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ ہمارے بافہم اور نکتہ 
  سنج لوگ ان کو قبول کرليں۔

ميں ايسے شيطان صفت انسانوں کے وجود کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے  امير المومنين حضرت علی ـ پوری تاريخ
ٍل'' وه لوگ ايک گمراه او رجاہل گروه سے جاہالنہ اور گمراه کن باتيں  ١ہيں: ''فَاْقتَبََس َجہَاِئَل ِمن ُجہَّاٍل َو أََ◌َضالِيَل ِمن ُضالَّ

ہيں۔ ان کی علمی بات يہ ہے کہ ہر چيز ميں شک کرنا لے ليتے ہيں اور ان کو علمی مطالب کے عنوان سے بيان کرتے 
چاہئے اور بشر کو کسی چيز ميں علم و يقين نہيں پيدا کرنا چاہئے، دينی امور ميں ہر شخص جو بھی سمجھتا ہے وہی حق 
ی ہے، اس لئے کہ اصالً کوئی حق و باطل وجود نہيں رکھتا، حق و باطل کے لئے ہر شخص کی ذاتی سمجھ کے عالوه کوئ

  معيار نہيں پايا جاتا۔
اس گمراه و نادان گروه اور عالم نما جاہلوننے مکر و فريب اور  ٢''َو نََصَب لِلنَّاِس اَْشَراکاً ِمن َحبَائَِل ُغُروٍر َو قَوِل ُزوٍر''

  جھوٹی باتوں کے جال بچھا ديئے ہيں اور لوگوں کو اپنے گمراه کن اقوال و اعمال سے فريب ديتے ہيں۔
يہ لوگ قرآن کريم کی تفسير اپنی رائے سے کرتے ہيں اور اس کی آيات کو اپنے افکار و  ٣َمَل اْلِکتَاَب َعٰلی آَرائِِہ''''قَد حَ 

  خياالت پر حمل کرتے ہيں اور حق کو اپنے نفسانی ميالنات و خواہشات کے مطابق قرار ديتے ہيں۔
.....................................................  

  ۔  ٨٦) نہج البالغہ، خطبہ ١(
  ۔  ٨٦)گزشتہ حوالہ ، خطبہ ٢(
  ۔ ٨٦)گزشتہ حوالہ ، خطبہ ٣(

پھر حضرت علی ـ ان افراد کے تبليغاتی ہتھکنڈوں کو قابل توجہ قرار ديتے ہيں اور فرماتے ہيں: وه لوگ لوگوں کی توجہ 
ن کے برے انجام سے محفوظ قرار ديتے ہيں اوراور دوسروں کو اپنی طرف کھينچنے کے لئے لوگوں کو گناہان کبيره اور ا

لوگوں کو ان کے ا نجام دينے کی تشويق کرتے ہيں اور جرائم و معاصی کے ارتکاب کو لوگوں کی نظر ميں آسان اور بے 
  اہميت بناديتے ہيں۔ 

  ر کرديتے ہيں۔يہ لوگ حقيقت ميں ان حرمت شکنيوں کے ذريعہ لوگوں ميں دينی غيرت اور خدا ترسی کے جذبہ کو کمزو
حضرت علی ـ فرماتے ہيں: يہ لوگ بحث و گفتگو ميں ايسا ظاہر کرتے ہيں کہ ہم شبہات کے مواقع پر توقف کرتے ہيں اور 
مشکوک و مشتبہ احکام اور باتيں کہنے سے پرہيز کرتے ہيں، حاالنکہ يہ لوگ دين و شريعت کے احکام و موازين سے بے 

  سے ہوئے ہيں۔خبر اور شبہات کے بھنور ميں پھن
باتوں ميں اس طرح اظہار کرتے ہيں کہ ہم خالف دين احکام اور بدعتوں سے الگ رہتے ہيں، حاالنکہ بدعتوں ہی کے 

  درميان اٹھتے بيٹھتے ہيں چنانچہ دين کے بارے ميں وه جو بات اپنی رائے سے کہتے ہيں، وه بدعت ہے۔
لب و روح جانوروں کا قلب و روح ہے، کيونکہ يہ نہ تو باب ہدايت ايسے انسان اگر چہ صورت ميں انسان ہيں ليکن ان کا ق

کو پہچانتے ہيں کہ اس کا اتباع کر کے ہدايت يافتہ ہو جائيں، اور نہ ضاللت و گمراہی کے دروازے کو پہچانتے ہيں کہ اس 
  سے الگ رہيں، يہ افراد در حقيقت زندوں کے درميان چلتی پھرتی الشيں ہيں۔

وگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہيں: حق و باطل واضح ہو جانے اور ہر ايک کو پہچاننے کے بعد پھر حضرت علی ـ ل
آخر تم لوگ کدھر جارہے ہو اور تمھيں کس سمت موڑا جارہا ہے؟ جبکہ حق کے َعلَم قائم ہيں اور اس کی آيات اور نشانياں 

ر تم بھٹکے جارہے ہو، ديکھو تمھارے درميان واضح ہيں، منارے نصب کئے جاچکے ہيں اور تمھيں بھٹکاياجارہا ہے او
تمھارے نبی ۖ کی عترت (اہلبيت) موجود ہے، يہ سب حق کے زمامدار، دين کے َعلَم اور صداقت کی زبان ہيں، انھيں قرآن 

  کريم کی بہترين منزل پر جگہ دو اور ان کے پاس اس طرح وارد ہو جس طرح پياسے اونٹ چشمہ پر وارد ہوتے ہيں۔ 
اہلبيت رسول ۖ کے انوار ہدايت سے روشنی حاصل کرنا چاہئے، تو پھر کيوں اپنے کو علوم اہلبيت سے محروم کئے ہوتمھيں 

  اور حيران و سرگرداں کيوں ہو؟
قرآن کريم حضرت علی ـ کے بيان سے بھی زياده سخت بيان کے ساتھ ان عالم نما جاہلوں کا نام ليتا ہے اور لوگوں کو ان کی

بَعٍض سے ڈارتے ہوئے فرماتا ہے: ''َو َکٰذلَِک َجَعلنَا لُِکلِّ نَبِیٍّ َعُدّواً َشيَاِطيَن ااِلنِس َو الِجنِّ يُوِحی بَعُضہُم اِٰلی فريب کاريوں 
س و جن کے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے ان ١ُزْخُرَف اْلقَوِل ُغُروراً َو لَو َشاَئ َربَُّک َمافََعلُوهُ فََذْرہُم َو َمايَفتَُروَن''

شياطين کو ان کا دشمن قرار ديا ہے يہ آپس ميں ايک دوسرے کی طرف دھوکہ دينے کے لئے مہمل باتوں کے اشارے 
  کرتے ہيں اور اگر خدا چاه ليتا تو يہ ايسا نہ کرسکتے ، لہذا اب آپ انھيں ان کے افترا کے حال پر چھوڑ ديں۔
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ہ ظاہری صورت ميں انسان ہيں، ليکن چونکہ ان کی تمام کارستانياں اور انبياء کے دشمن اور ہدايت اٰلہی کے مخالف اگر چ
کوششيں، دوسروں کو گمراه کرنے، شبہوں اور وسوسوں ميں ڈالنے، لوگوں کے دينی اعتقادات کو کمزور کرنے اور ہدايت 

ہے اور لوگوں کو ان کی پيروی اٰلہی کا مقابلہ کرنے کے عالوه کوئی نتيجہ نہيں رکھتيں، لہذا قرآن ان کو شياطين انس کہتا 
  سے روکتا ہے۔

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

  ۔  ١١٢) سورٔه انعام، آيت ١(

  

  قرآن کے ساتھ مسلمان نما دنيا پرستوں کا برتاؤ

بائستہ طور سے ايمان ان جو لوگ خدا پر ايمان اوراس کے لوازم کے اعتبار سے ذرا سا بھی قوی نہيں ہيں اور شائستہ و 
کے قلب و روح ميں رسوخ نہيں کئے ہے، وه لوگ نفسانی خواہشات اور خدا کی خواہش نيز دينی اقدار کے درميان تعارض 

کے موقع پر خوشروئی کا اظہار نہيں کرتے اور روحی اعتبار سے چاہتے ہيں کہ دينی احکام و اقدار کی اپنی نفسانی 
نی طور پر تفسير و توجيہ کريں۔ اور اگر دين و قرآن کی تفسير ان کی نفسانی خواہشات سے خواہشات کی جہت ميں من ما

ميل کھاتی ہے تو اس گروه کو بہت اچھا لگتا ہے، کيونکہ ايک طرف اپنی نفسانی خواہشات کو بھی حاصل کرليتے ہيں اور 
شره ميں مسلمان ہونے کی خصوصيات اور دوسری طرف بظاہر اسالم کے دائره سے خارج بھی نہيں ہوتے اور اسالمی معا

  مراعات سے بھی بہره مند ہوتے ہيں۔
اسی طرح واضح سی بات ہے کہ جن لوگوں کی روح و جان ميں ا يمان و تقوٰی راسخ نہيں ہے اور اٰلہی احکام نيز دينی اقدار

ب کا استقبال کرتے ہيں اور جو لوگ کے ذرا سا بھی پابند نہيں ہيں وه بھی دين و قرآن سے حاصل کرده ايسے من پسند مطال
دين و قرآن اور دينی اقدار کی تفسير و توجيہ ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہيں وه ان کی پيروی کرتے ہيں، 
انھيں اپنا نمونہ قرار ديتے ہيں اور ان کی تعريف و تمجيد کرتے ہيں۔ نيز فطری طور پر ايسے لوگ دينی علماء کے اس 

چھا سلوک نہيں رکھتے جو کہ قرآن و احکام کی تفسير و توجيہ حق کے مطابق کرتے ہيں اور لوگوں کے ذوق وگروه سے ا
  شوق اور پسند کے موافق نہيں کرتے ہيں۔

بہت افسوس ہے کہ آج کل ہم ديکھتے ہيں کہ بہت سے لوگ دينی متون و کتب کی مختلف قرآئتوں کے بہانے سے اس بات 
فسانی ميالنات و خواہشات پر دينی رنگ چڑھائيں اور اپنے دنيوی اغراض و مقاصد تک پہنچنے کے درپے ہيں کہ اپنے ن

  کے لئے دين خدا اور قرآن کريم کے ساتھ کھلواڑ کريں۔ 
امير المومنين حضرت علی ـ مذکوره حالت کی پيشين گوئی کے ساتھ اپنے زمانہ اور آخری زمانہ ميں قرآن کی غربت و 

  کوه کرتے ہيں اور ارشاد فرماتے ہيں:مہجوريت کے متعلق ش
ِ اَْشُکو ِمن َمعَشٍر يَِعيُشوَن ُجہَّااًل َو يَُموتُوَن ُضالَّالً َو لَيَس فِيِہم ِسْلَعة ٔاَْبَوُر ِمَن اْلکِ  تَاِب اَِذا تُلَِی َحقَّ تاِلَوتِِہ َو الِسْلَعة ٔاَنفَُق ''اِلَی ّهللاٰ

َف َعْن َمَواِضِعِہ''بَْيعاًَو ال ٔاَْغلَٰی ثََمناً ِمَن الْ     ١ِکتَاِب اَِذا ُحرِّ
ميں خداوند متعال کی بارگاه ميں فرياد کرتا ہوں ايسے گروه کی جو زنده رہتے ہيں تو جہالت کے ساتھ اور مرجاتے ہيں تو 

  ضاللت کے ساتھ، ان کے نزديک کوئی متاع، 
.....................................................  

  ۔ ١٧البالغہ، خطبہ ) نہج ١(

کتاِب خدا سے زياده بے قيمت نہيں ہے جبکہ اس کی واقعی تالوت کی جائے اور اس کی برحق تفسير کی جائے، اور کوئی 
متاع اس کتاب سے زياده قيمتی اور فائده مند نہيں ہے جبکہ اس کے مفاہيم ميں تحريف کردی جائے اور اسے اس کے 

  مواضع سے ہٹا ديا جائے۔
ح امير المومنين حضرت علی ـ آخری زمانہ کے لوگوں کے درميان قرآن اور معارف دين کی حيثيت کے متعلق اسی طر

  ارشاد فرماتے ہيں:
ِ َو َرُسولِِہ َو الاَْکثََر ِمَن الْ ''َو إنّہُ َسئَاتِی َعلَيُکْم ِمن بَعِدی َزَمان لَيَس فِيِہ َشيئ ٔاَْخفَٰی ِمَن اْلَحقِّ َو ال ٔاَْظہََر ِمَن اْلبَاِطِل َو  ِکْذِب َعلَی ّهللاٰ
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َماِن ِسْلَعة اَْبَوَر ِمَن اْلِکتَاِب اَِذا تُلَِی َحقَّ تِالَوتِِہ َو ال ٔانفََق ِمنہُ اَِذ َف َعن َمَواِضِعِہ َو ال فِی اْلبِالِد َشيئ اَْنَکَرلَيَس ِعنَد ٔاہِل ٰذلَِک الزَّ ا ُحرِّ
يَّاِن َو َصاِحبَاِن َن اْلُمْنَکِر فَقَد نَبََذ اْلِکتَاَب َحَملَتُہُ َو تَنَاَساهُ َحفَظَتُہُ فَاْلِکتَاُب يَوَمئٍِذ َو اَْہلُہُ طَِريَداِن َمنفِ ِمَن اْلَمعُروِف َو ال ٔاَعَرَف مِ 

َماِن فِی ا لنَّاِس َو لَْيَسا فِيِہم َو َمَعہُْم َو لَْيَسا َمَعہُْم إلّن ُمْصطَِحبَاِن فِی َطِريٍق َواِحد ٍ ال يُؤِويِہَما ُمؤٍو فَاْلِکتَاُب َو اَْہلُہُ فِی َذالَِک الزَّ
اللَةَ التَُوافُِق اْلہَُدٰی َو اِِن اْجتََمَعا فَاْجتََمَع اْلقَْوُم َعٰلی اْلفُْرقَِة َواْفتََرقُْوا َعلٰی اْلَجَماَعةِ     ١' َکٔاَنَّہُم ٔاَئِمَّةُ اْلِکتَاِب َو لَْيَس اْلِکتَاُب َِماَمہُْم'الضَّ
  ''يقينا ميرے بعد تمھارے سامنے وه زمانہ آنے واال ہے جس ميں کوئی شے حق 

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

  ۔ ١٤٧)نہج البالغہ، خطبہ ١(

اور اس زمانےسے زياده پوشيده اور باطل سے زياده نماياں نہ ہوگی، سب سے زياده رواج خدا اور رسول ۖ پر افتراء کا ہوگا 
والوں کے نزديک کتاب خدا سے زياده بے قيمت کوئی متاع نہ ہوگی اگر اس کی واقعی تالوت کی جائے اور اس سے زياده 
کوئی فائده مند بضاعت نہ ہوگی اگر اس کے مفاہيم کو ان کی جگہ سے ہٹا ديا جائے، شہروں ميں ''منَکر'' سے زياده معروف

رکچھ نہ ہوگا، حامالن کتاب کتاب کو چھوڑ ديں گے اور حافظان قرآن قرآن کو بھالديں گے، اور ''معروف'' سے زياده منکَ 
کتاب اور اس کے واقعی اہل، شہر بدر کرديئے جائيں گے اور دونوں ايک ہی راستہ پر اس طرح چليں گے کہ کوئی پناه 

ے ليکن واقعاً نہ رہيں گے، انھيں کے ساتھ دينے واال نہ ہوگا، کتاب اور اہل کتاب اس دور ميں لوگوں کے درميان رہيں گ
رہيں گے ليکن حقيقتاً الگ رہيں گے، اس لئے کہ گمراہی، ہدايت کے ساتھ نہيں چل سکتی ہے چاہے دونوں ايک ہی مقام پر 

ا امام و رہيں، لوگوں نے افتراق پر اتحاد اوراتحاد پر افتراق کرليا ہے جيسے يہی قرآن کے امام اور پيشوا ہيں اور قرآن ان ک
  پيشوا نہيں ہے''۔

نہايت ضروری ہے کہ ہمارا معاشره آئنده کے افراد اور دينی حاالت کے متعلق قرآن اور نہج البالغہ کی ان پيشين گوئيوں کو
قابل توجہ قرار دے اور اپنے معاشره پر غالب و حاکم ثقافتی اور فکری حالت کو بھی مالحظہ کريں اور اس کا ان پيشين 

مقائسہ کريں تاکہ خدانخواستہ اگر معاشره کا دينی ماحول غلط سمت ميں ديکھيں تو خطره کا احساس کريناور  گوئيوں سے
معاشره کے دينی ماحول کی اصالح کريں، ہر زمانہ کے لوگوں کو چاہئے کہ ولی فقيہ اور دينی علماء کی پيروی کے ذريعہ 

ا انتظام کريں اور قرآن کو نمونہ قرار ديکر اپنے کو آخری زمانہ اپنے عقيدتی حدود اور دينی اقدار کی حفاظت و حراست ک
  کے فتنوں سے محفوظ رکھيں اور ان پيشين گوئيوں کا مصداق قرار پانے سے ڈريں اور پرہيز کريں۔

بہرحال امير المومنين حضرت علی ـ ايسی پيشين گوئی فرماتے ہيں کہ: ''ايک زمانہ ميرے بعد آنے واال ہے کہ اس زمانہ 
ميں کوئی چيز حق سے زياده مخفی اور کوئی چيز باطل سے زياده مشہو رنہ ہوگی، اس زمانہ ميں خدا اور رسول خدا پر 
افتراء سب سے زياده امور ميں سے ہوگا جو کہ عالم نما جاہل اور دنيا پرست منافقين اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے 

  انجام ديں گے۔

  لوگوں کو حضرت علی ـ کی تنبيہ
جو بات اس خطبہ ميں بہت زياده اہميت کی حامل ہے اور ايک سخت تنبيہ لوگوں کے لئے سمجھی جاتی ہے يہ ہے کہ آئنده 
تمام لوگوں کے ماحول اور روحی کيفيت کی تصوير کشی ہے۔ جو کچھ اب تک قرآن کريم کی آيات اور حضرت علی ـ کے 

ہے اگرچہ وه تمام لوگوں سے خطاب ہے، ليکن ان ميں زياده تر کالم سے اس کتاب ميں زير بحث و گفتگو قرار ديا گيا 
روئے سخن معاشره کے خواص اور ان لوگوں کی طرف ہے جو معاشره کے کلچر اور ماحول کو تحت تاثير قرار دينے 

  والے ہيں۔
د نيوی  اس خطبہ ميں حضرت علی ـ معاشره کے بعض خواص پر غالب و حاکم روح کی توضيح کے بعد، کہ وه لوگ اپنے

اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لئے سب سے زياده افترا اور جھوٹ کی نسبت خدا اور پيغمبر ۖ کی طرف ديتے ہيں اور 
دين و قرآن کی تفسير اپنی رائے سے کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف کھينچتے ہيں، تمام لوگوں پر غالب و حاکم مکتب 

فرماتے ہيں: اس زمانہ کے لوگ بھی ايسے ہيں کہ اگر قرآن اور کتاب خدا  فکر اور ماحول کے متعلق اس طرح پيشينگوئی
کی صحيح اور برحق تفسير و توضيح کی جائے تو وه ان کے نزديک سب سے زياده گھٹيا اور بے قيمت چيز ہے، اور اگر 

  ر رونق چيز ہے۔ان کے نفسانی خواہشات کے مطابق تفسير کی جائے تو ان کی نظر ميں وه سب سے زياده رائج اور پ
اس زمانہ ميں دينی تعليمات اور اٰلہی اقدار لوگوں کی نظر ميں سب سے زياده ناپسند اور برے سمجھے جائيں گے اور 

  مخالف دين چيزيں سب سے زياده پسنديده اور محبوب سمجھی جائيں گی۔
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ج اس بات کے درپے ہيں کہ ايسے مکتب باخبر لوگوں پر يہ بات پوشيد ه نہيں ہے کہ قرآن کے دشمن اور سامراجی طاقتيں آ
  فکر اور ماحول کو ہمارے معاشره پر حاکم کريں۔

وه لوگ ثقافتی اور فکری حملہ کی سازش کر کے دينی مقدسات پر حملہ اور مخالف دين چيزوں کی تبليغ کے ساتھ چاہتے 
ی امير المومنين حضرت علی ـ نے ہيں کہ دھيرے دھيرے اسی ماحول کو ہمارے معاشره پر غالب و حاکم کرديں کہ جس ک

  پيشين گوئی کی ہے اور لوگوں کو اس ميں مبتال ہونے سے ڈراياہے۔
حضرت علی ـ اس کے آگے ارشاد فرماتے ہيں: ''اس زمانہ ميں کالم خدا سے آشنا افراد سے بے اعتنائی کے عالوه، اور 

ہے، انجام فريضہ ميں غفلت و فراموشی کے عالوه حافظان قرآن سے، کہ جن کا فريضہ دينی اقدار کی حفاظت و پاسداری 
  کوئی تحرک نہيں ديکھا جائے گا۔

اس زمانہ ميں قرآن اور اس کے سچے پيرو اور علمائے دين اگرچہ لوگوں کے درميان ہوں گے ليکن درحقيقت ان سے جدا 
کر کے ان کی پيروی نہيں ہوں گے اور لوگ بھی ان سے دور ہوں گے اس لئے کہ وه ان کو گوشہ نشين اور کناره کش 

کريں گے۔ وه حضرات اگرچہ لوگوں کے درميان ہی زندگی بسر کريں گے ليکن لوگوں کے دل ان کے ساتھ نہ ہوں گے 
  کيونکہ جو راستہ لوگ اختيار کريں گے گمراہی ہوگی اور وه راه قرآن کے ساتھ، جو کہ راه ہدايت ہے، جمع نہيں ہوسکتا۔

  فرماتے ہيں: آخر ميں حضرت علی ـ ارشاد 
  اُب َِماَمہُْم'' ''فَاْجتََمَع اْلقَوُم َعٰلی اْلفُرقَِة َو اْفتََرقُوا َعلٰی اْلَجَماَعِة َکٔاَنَّہُم ٔاَئِمَّةُ اْلِکتَاِب َو لَْيَس اْلِکتَ 

مفسرين سےلوگ اس زمانہ ميں افتراق و اختالف پر اجتماع کريں گے۔ گويا اس بات پر توافق کرليں گے کہ قرآن اور حقيقی 
موافقت نہ کريں، اور اس حال ميں کہ گويا خود کو قرآن کا رہبر سمجھيں گے اور قرآن کی تفسير و توجيہ اپنی نفسانی 

خواہشات کے مطابق کريں گے، عالم نما جاہلوں کی پيروی کر کے، حقيقی مفسرين، دينی علماء اور سچے مسلمانوں سے 
ار کرليں گے،بجائے اس کے کہ فکر و عمل ميں قرآن کو اپنا امام، رہبر اور راہنما جدا ہو جائيں گے اور ان سے فاصلہ اختي

قرار ديں، قرآن کو پيچھے چھوڑ کر اس کی امامت و رہبری سے روگردانی کريں گے او ردين و قرآن کی تفسير اپنی رائے 
  سے کريں گے۔

سے کھوکھال کرنے کے لئے اپنی تمام قوتيں اس وقت دين و قرآن کے دشمنوں نے مسلمان قوم کو ان کی دينی شخصيت 
صرف کردی ہيں اور اس کوشش مينہيں کہ ان کے دينی عقائد کمزور کر کے ان کی شخصيت، آزادی اور استقالل کو چھين 

  ليں۔
ان حاالت کی اہميت اور حساسيت کے پيش نظر بہت ضروری ہے کہ ملت مسلمان خصوصاً دينی علماء خطره کو سمجھيں 

  يں آجائيں اور ا پنے کو ہرگز اسالم و قرآن کے دشمنوں کے خطرے سے محفوظ نہ سمجھيں۔اور ہوش م
اس درميان، جيسا کہ اس کے قبل اشاره کيا گيا، اہم نکتہ يہ ہے کہ اسالم کے عالمی دشمن اور کفر اپنے سامراجی مقاصد کو 

ميں، فوجی حملہ کے برخالف، اسالم اور  حاصل کرنے کے لئے، لوگوں کے دينی مکتب فکر کے مقابلہ اورثقافتی حملہ
  امت اسالمی سے اپنی دشمنی کو عالنيہ طور پر ظاہر نہيں کرتے۔

اس حملہ ميں وه لوگ ايسے انسانوں کو اپنا آلٔہ کار بناتے ہيں جو ظاہر ميں مسلمان ہيں اور اسالمی معاشره ميں زندگی 
حيثيتوں کے حامل ہوتے ہيں اور دوسری طرف دينی معارف  گزارتے ہيں، جو ايک طرف اجتماعی اور ثقافتی عہدوں اور

کے سلسلہ ميں کچھ مطالعہ رکھتے ہيں اگر چہ وه بہت کم او رناقص ہوتا ہے، يہ افراد شعوری يا الشعوری طور پر بيگانہ 
  طاقتوں کا آلٔہ کار بن کر دينی معارف کو تحريف کر کے لوگوں کی گمراہی کے اسباب فراہم کرتے ہيں۔

کريم کی بہت سی آيات اور ائمٔہ معصومين (ع) کی روايات ميں ان افراد کی مذمت کی گئی ہے اور لوگوں کو تاکيد کی  قرآن
گئی ہے کہ ان کی باتيں سننے سے پرہيز کريں اس لئے کہ يہ افراد دنيوی اوراخروی سعادت کے حصول سے باز رہنے 

  اور گمراہی کا سبب ہوجاتے ہيں۔

  ف کرنے ميں معارف دين کی تحري
  عالم نما جاہلوں کا سبب، حضرت علی کی نظر ميں

جيسا کہ ہم نے اس کے پہلے بيان کيا، قرآن کريم اسالمی معاشره ميں ايسے انسانوں کی کارستانيوں کا نام ''فتنہ'' رکھتا ہے 
تنہ پرداز سمجھتا ہے اور جو لوگ قرآن اور دين کے معارف و حقائق ميں تحريف کرنے کے درپے ہوتے ہيں انھيں ايسا ف

جو دينی معارف ميں تحريف کر کے لوگوں کو گمراه کرنے ميں شيطان کا ساتھ ديتے ہيں۔ اب ممکن ہے يہ سوال پيش کيا 
جائے کہ ايسے لوگ باوجوديکہ حق کو جانتے ہيں اور ان اوہام اور جہالتوں سے جو کہ دوسروں سے عاريت ميں لئے ہيں، 

  ی فريب کاريوں کی توجيہ کر کے دوسروں کو گمراه کرنا چاہتے ہيں؟واقف ہيں، تو پھر کيوں اپن
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دوسری لفظوں ميں جو افراد دينی معارف ميں تحريف کرتے ہيں اور حقائق دين ميں تحريف کر کے لوگوں کی گمراہی کے 
کے لئے دين اسباب فراہم کرتے ہيں، وه نفسياتی اور روحی اعتبار سے کون سی مشکل رکھتے ہيں کہ جس کے حل کرنے 

خدا سے کھلواڑ کر بيٹھتے ہيں؟ حقيقت ميں ''دين ميں فتنہ'' جو کہ معارف دين ميں تحريف کی صورت ميں ظاہر ہوتا ہے، 
  وه کہاں سے پيدا ہوتا ہے؟

 َّ  ١بَُع َو اَْحَکام تُْبتََدُع''امير المومنين حضرت علی ـ اس سوال کے جواب ميں ارشاد فرماتے ہيں: ''إنَّما بَْدُئ ُوقُْوِع اْلفِتَِن اَْہَوائ تُت
  جو بات روحی اعتبار سے انسان 

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

  ۔ ٥٠) نہج البالغہ ، خطبہ ١(

کے اندر ايسے انحراف کا سبب بنتی ہے اور فتنہ کی جڑ سمجھی جاتی ہے اس سے مراد ''نفسانی خواہشات'' ہيں جو فتنے 
  پيدا کئے جاتے ہيں ان کا سرچشمہ نفسانی خواہشات اور دنياوی اغراض و ميالنات ہيں۔ دين ميں

جو لوگ دينی معارف ميں تحريف کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف کھينچتے ہيں وه ايسے افراد ہيں جو خداوند متعال 
  م و بندگی کی روح کھو بيٹھے ہيں۔کے مقابل تسليم و بندگی کی روح نہيں رکھتے يا شيطانی وسوسوں کے زيرا ثر، تسلي

تسليم و بندگی کی روح اس بات کی مقتضی ہے کہ انسان خدا اور اس کے احکام کے مقابل سراپا تسليم ہو اور قول و فعل 
ميں شريعت اور دينی اقدار و تعليمات کا پابند ہو۔ اس روح کا پايا جانا اس وجہ سے الزم ہے کہ ممکن ہے دين و شريعت کے

ے احکام انسان کی نفسانی خواہشات کے موافق نہ ہوں او رانسان رغبت اور چاہت کے ساتھ نہ ان کو قبول کرے اور بہت س
  نہ ان پر عمل کرے۔

لوگ ايسے موقع پر ہميشہ دو راہے پر کھڑے ہو جاتے ہيں اور ناگزير انھيں ايک راستہ انتخاب کرنا پڑتا ہے، يا خدا اور 
يں اور خواہش نفس کی مخالفت کريں، يا اپنے نفس کی خواہش کو خدا کی خواہش اور دينیشريعت کی خواہش کو منتخب کر

اقدار پر مقدم کريں۔ ايسے افراد کم نہيں ہيں کہ اس عظيم امتحان ميں جن کے اوپر نفسانی خواہشات غالب آجاتی ہيں اور جو 
  دينی تعليمات پر مقدم کرتے ہيں۔ شيطان کے وسوسہ اور بہکاوے سے نفسانی خواہشات و ميالنات کو خدا اور

انہيں کے درميان کچھ ايسے لوگ بھی ہيں جو ايسا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہيں کہ صراحت کے ساتھ کہتے ہيں ہم اپنے کو
  دينی اعتقادات و تعليمات کا پابند نہيں رکھتے، البتہ ہم دينی تعليمات کی تحريف اور مخالفت کے درپے بھی نہيں ہيں۔

اتھ اس طرح کا سلوک اگر چہ معصيت ہے ليکن اس کو ''دين ميں فتنہ'' نہيں سمجھا جاتا اور ايسا جذبہ فتنہ کی جڑدين کے س
  نہيں ہے، اس لئے کہ کوئی شخص اس صورت ميں فريب کاری کے ذريعہ گمراہی کی طرف کھينچ کر نہيں اليا گيا ہے۔

ا فقدان اس وقت ''دين ميں فتنہ'' کے پيدا ہونے کا سبب بنتا ہے خدا اور احکام اٰلہی کے سامنے تسليم و بندگی کے جذبہ ک
  جبکہ اس روح سے عاری افراد جھوٹی توجيہيں کر کے دين کی تفسير اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرنے لگيں۔

ں سنتا ہو ايسے افراد خصوصاً اگر اجتماعی حيثيت کے اعتبار سے ايسے مرتبہ پر ہوں کہ ايک گروه ممکن ہے ان کی باتي
تو دوسروں سے زياده شيطان ايسے لوگوں کی طمع کرتا ہے، اس لئے کہ يہ اشخاص ايسی خواہشات رکھتے ہيں کہ ايک 

طرف دين و شريعت نے انسان کو ان سے منع کيا ہے اور دوسری طرف ان امور کو چھوڑ نا اور ان کو نظر انداز کرنا ان 
ب بہت سخت ہے، اور دوسری طرف يہ افراد ايسی قوتوں کے مالک ہيں جنافراد کے لئے روح بندگی کمزور ہونے کے سب

سے استفاده کر کے حق کو خود ان پر مشتبہ کيا جاسکتا ہے۔ شيطان اس سنہری موقع سے زياده سے زياده فائده حاصل کرتا 
 ويق و ترغيب کرتا ہے۔ہے اور ايسے افراد کے دل و جان ميں گھس کر ان کو فتنہ اور گمراہی کی سمت موڑ کر ان کی تش

شيطان اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ان افراد کی نفسانی خواہشات کو ان کی نگاہوں کے سامنے مجسم کر 
کے پيش کرتا ہے اور ان سے استفاده کے شوق کی آگ کو ان کے دل ميں بھڑکا ديتا ہے۔ دوسری طرف ا ن کے دل ميں 

علمائے دين نے دينی فرائض و تعليمات کے عنوان سے بيان کيا ہے، کہاں سے معلوم  ايسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جو کچھ
  ہوا کہ وه وہی ہے جسے خدا اور دين نے ہم سے چاہا ہے؟

ايسے افراد جب ديکھتے ہيں کہ قرآن، علوم اہلبيت اور علماء دين کے بيانات کے ہوتے ہوئے وه اپنی نفسانی خواہشات تک 
نيا راستہ نکالتے ہيں تاکہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کرليں اور ظاہری طور پر دائرٔه اسالم سے  نہيں پہنچ سکتے تو ايک

خارج بھی نہ ہوں نيز دينی معاشره کی اجتماعی حيثيتوں اور خصوصيتوں کے بھی حامل رہيں۔ اس بنا پر جو چيز اندر سے 
ی کا جذبہ نہ رکھنا اور نفسانی خواہشات کی پيروی کرنا ان کو انحراف و گمراہی کی طرف کھينچ التی ہے وه تسليم و بندگ

  ہے۔
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امير المومنين حضرت علی ـ اس سوال کے جواب ميں کہ کون سا عامل اس بات کا سبب بنتا ہے کہ يہ افراد اسالمی معاشره 
قع ہوتے ہيں نفسانی ميں ''دين ميں فتنہ'' برپا کرتے ہيں، ارشاد فرماتے ہيں کہ ان تمام فتنوں کی جڑ جو کہ دين ميں وا

خواہشات ہيں کہ مذکوره اشخاص ان سے صرف نظر نہيں کرسکتے اور ان کو حاصل کرنے کے لئے دينی احکام و تعليمات
  کے مقابل نيا راستہ ايجاد کر کے فتنہ پھيالتے ہيں۔

  ليکن جو نيا راستہ وه لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے پيدا کرتے ہيں وه کيا ہے؟ 
ـ فرماتے ہيں کہ: ''وه لوگ نئے نئے احکام اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق گڑھ کر ايجاد کرليتے ہيں اور ان  حضرت علی

کی نسبت اسالم کی طرف ديتے ہيں اور خود ساختہ اور بے بنياد تفسيروں او رتوجيہوں کے ذريعہ حقائق دين کی تحريف 
سے کرتے ہيں۔ نتيجہ ميں ايسی باتيں کہتے ہيں جو دين اور قرآن کريم کرتے ہيں اور قرآن و آيات اٰلہی کی تفسير اپنی رائے 

  کی حقيقت کے موافق نہيں ہے اور لوگوں کو قرآن اور دينی تعليمات کے خالف دوسری سمت موڑ ديتے ہيں۔
وه البتہ واضح ہے کہ يہ افراد اس طرح عمل کرتے ہيں کہ لوگ ان کے شيطانی مقاصد سے باخبر نہ ہوں، اس لئے کہ 

  جانتے ہيں کہ اس صورت ميں لوگ ان کی پيروی نہ کريں گے۔
اسی بنا پر حضرت علی ـ ان تمام فتنوں اور دين ميں ايجاد کی جانے والی بدعتوں کی جڑ، تسليم و بندگی کا فقدان اور خواہش

رتے ہيں نيز اس نفس کو قرار ديتے ہيں اور لوگوں کو خصوصاً معاشره کے خواص کو ہوا و ہوس کی پيروی سے منع ک
(کيا تم نے اس کو ديکھا ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش  ١بات سے باخبر کرتے ہيں کہ کہيں آئہ (ٔاََرٔاَيَت َمِن اتََّخَذ اٰلہَہُ ھَٰواهُ)

  کو بناليا ہے؟) کا مصداق نہ ٹھہر جائيں۔
کا کام انجام دے رہے ہيں وه شايد ابتدا ميں  البتہ جو لوگ شيطان کا سب سے بڑا آلٔہ کار بن کر آج دينی معارف ميں تحريف

  ايسا اراده نہ رکھتے ہوں۔
کتنے ہی افراد ايسے تھے جو کہ ابتدا ميں سچے مسلمانوں کا جزء اور قرآن و معارف دين کے سچے مبلغ شمار کئے جاتے 

اليت سے خارج ہو کر تھے، ليکن بيچ راستے ميں سمت کو بدل کر مخالفين اسالم کے گروه سے مل گئے اور خدا کی و
  شيطان کی واليت و سرپرستی کو قبول کرليا۔

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

  ۔ ٤٣) سورٔه فرقان، آيت ١(

اسی طرح ايسے انسان بھی بہت زياده ہيں جو کہ برسوں ضاللت و گمراہی ميں رہنے اور دوسروں کو گمراه کرنے کے بعد 
  توبہ کر کے دامن اسالم ميں واپس آگئے اور باقی عمر اپنے مکروه و ناپسند ماضی کی تالفی ميں صرف کردی۔

تبديلی ايک ايسا امر ہے جو انسانوں کی زندگی ميں بہت زياده بہرحال پوری زندگی ميں انسانوں کے افکار و نظريات کی يہ 
پايا جاتا ہے، ليکن جس بات کی طرف توجہ دينا ضرور ی ہے وه يہ ہے کہ قرآن کی نظر ميں کوئی بھی گناه، دين ميں فتنہ 

ے احکام و سے بڑا اور اس سے زياده خطرناک نہيں ہے۔ سب سے بڑا گناه يہ ہے کہ لوگ حق کو پہچاننے اور دين ک
  معارف سے آشنا ہونے کے بعد بھی يہ کوشش کريں کہ لوگوں کو ان کی آشنائی اوران پر عمل کرنے سے روکيں۔

بہر صورت ہم جس بات کی طرف آخر ميں تمام لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہيں اور خداوندمتعال سے دعا کرتے 
  حضرت علی ـ کا يہ گرانقدر ارشاد ہے:  ہيں کہ اس کی توفيق عطا فرمائے، وه امير المومنين

تم لوگ خود اپنے عقائد، افکار اور اعمال کا محاسبہ کرو اور اپنا فيصلہ ضمير و وجدان  ١''َحاِسبُُوا ٔاَْنفَُسُکم قَْبَل اَْن تَُحاَسبُْوا''
کے سائے ميں واپس  سے کرو اور قبل اس کے کہ خدا سے توبہ و انابت کا وقت ہاتھ سے نکل جائے، قرآن اور دين حق

  آجاؤ، اور خود کو شيطان اورنفس اماره کے جال سے چھڑا لو، اور سخت انجام اور بری عاقبت سے ڈرو۔
.....................................................  

  ۔  ١٤٥، ص ٨) بحار االنوار، ج ١(

  :ہم اپنے اس بيان کا خاتمہ قرآن کريم کی اس تنبيہ پر کر رہے ہيں
ِ َو َکانُوا بِہَا يَستَہِزُئ وَن'' بُوا بِٰايَاِت ّهللاٰ ؤاٰی ٔاَن َکذَّ    ١''ثُمَّ َکاَن َعاقِبَةَ الَِّذيَن ٔاَساُئ وا السُّ

 اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انھوننے خدا کی نشانيوں کو جھٹال ديا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔
  ل سے دعا کرتے ہيں کہ ہم سب کو راه حق کی ہدايت کرے۔ہم خداوند متعا
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  والسالم علی من اتبع الہدیٰ 

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

 ۔  ١٠) سورٔه روم، آيت ١(
 

 


