 Al-Kafiroon
   
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Name
The Surah takes its name from the word al-kafiroon
occurring in the first verse.
Period of Revelation
Abdullah bin Masud, Hasan Basri and Ikrimah, say that
this Surah is Makki, while Abdullah bin Zubair says that it
is Madani. Two different views have been reported from
Abdullah bin Abbas and Qatadah, first that it is Makki,
and second that it is Madani. However, according to the
majority of commentators, it is a Makki Surah, and the
subject matter itself points to its being a Makki revelation.

Historical Background
There was a time in Makkah when although a storm of
opposition had arisen in the pagan society of Quraish
against the message of Islam preached by the Prophet
(peace be upon him), yet the Quraish chiefs had not yet lost
hope that they would reach some sort of a compromise with
him. Therefore, from time to time they would visit him with
different proposals of compromise so that he may accept
one of them and the dispute between them would be
brought to an end. In this connection, different traditions
have been related in the Hadith.
According to Abdullah bin Abbas, the Quraish proposed to
the Prophet (peace be upon him): We shall give you so
much of wealth that you will become the richest man of
Makkah. We shall give you whichever woman you like in
marriage. We are prepared to follow and obey you as our
leader, only on the condition that you will not speak ill of
our gods. If you do not agree to this, we present another
proposal which is to your as well as to our advantage.
When the Prophet (peace be upon him) asked what it was,
they said that if he would worship their gods, Lat and Uzza,
for a year, they would worship his God for the same span of
time. The Prophet (peace be upon him) said: Wait awhile;
let me see what my Lord commands in this regard.
Thereupon the revelation came down: Qul ya-ayyuhalkafirun... and: Qul afa-ghair Allahi... (Surah Az-Zumar,
Ayat 64): Say to them: ignorant people, do you bid me to
worship others than Allah? (Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim,
Tabarani). According to another tradition from Ibn Abbas,

the Quraish said to the Prophet (peace be upon him): O
Muhammad, if you kiss our gods, the idols, we shall
worship your God. Thereupon, this Surah was sent down.
(Abd bin Humaid).
Saaid bin Mina (the freed slave of Abul Bakhtari) has
related that Walid bin Mughirah, Aas bin Wail, Aswad bin
al-Muttalib and Umayyah bin Khalaf met the Prophet
(peace be upon him) and said to him: O Muhammad (peace
be upon him), let us agree that we would worship your God
and you would worship our gods, and we would make you a
partner in all our works. If what you have brought was
better than what we possess, we would be partners in it
with you, and have our share in it, and if what we possess is
better than what you have brought, you would be partner
in it with us and have your share of it. At this Allah sent
down: Qul ya-ayyuhal-kafirun (Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim,
Ibn Hisham has also related this incident in the Sirah).
Wahb bin Munabbih has related that the people of Quraish
said to Allah’s Messenger: If you like we would enter your
faith for a year and you would enter our faith for a year.
(Abd bin Humaid, Ibn Abi Hatim).
These traditions show that the Quraish had proposed such
things to the Prophet (peace be upon him) not once, in one
sitting, but at different times and on different occasions;
and there was need that they should be given a definite,
decisive reply so that their hope that he would come to
terms with them on the principle of give and take was
frustrated forever.
Theme and Subject Matter

If the Surah is read with this background in mind, one
finds that it was not revealed to preach religious tolerance
as some people of today seem to think, but it was revealed
in order to exonerate the Muslims from the disbelievers
religion, their rites of worship, and their gods, and to
express their total disgust and unconcern with them and to
tell them that Islam and kufr (unbelief) had nothing in
common and there was no possibility of their being
combined and mixed into one entity. Although it was
addressed in the beginning to the disbelieving Quraish in
response to their proposals of compromise, yet it is not
confined to them only, but having made it a part of the
Quran, Allah gave the Muslims the eternal teaching that
they should exonerate themselves by word and deed from
the creed of kufr wherever and in whatever form it be, and
should declare without any reservation that they cannot
make any compromise with the disbelievers in the matter of
faith. That is why this Surah continued to be recited when
the people to whom it was addressed as a rejoinder, had
died and been forgotten, and those Muslims also continued
to recite it who were disbelievers at the time it was revealed,
and the Muslims still recite it centuries after they have
passed away, for expression of disgust with and dissociation
from kufr and its rites is a perpetual demand of faith.
As for the esteem in which the Prophet (peace be upon him)
held this Surah, it can be judged from the following few
ahadith:
Abdullah bin Umar has related that on many an occasion
he heard the Prophet (peace be upon him) recite Surahs

Qul Ya- ayyuhal- kafirun and Qul Huwu-Allahu ahad in the
two rakahs before the Fajr obligatory Prayer and in the two
rakahs after the Maghrib obligatory Prayer. Several
traditions on this subject with a little variation in wording
have been related by Imam Ahmad, Tirmidhi, Nasai, Ibn
Majah, Ibn Hibban, Ibn Marduyah from Ibn Umar.
Khabbab says: The Prophet (peace be upon him) said to
me: when you lie down in bed to sleep, recite Qul yaayyuhal kafirun, and this was the Prophet’s own practice
also; when he lay down to sleep, he recited this Surah.
(Bazzar, Tabarani, Ibn Marduyah).
According to Ibn Abbas, the Prophet (peace be upon him)
said to the people: Should I tell you the word which will
protect you from polytheism? It is that you should recite
Qul ya-ayyuhal kafirun when you go to bed. (Abu Yala,
Tabarani).
Anas says that the Prophet (peace be upon him) said to
Muadh bin Jabal: Recite Qul ya-ayyuhal-kafirun at the time
you go to bed, for this is immunity from polytheism.
(Baihaqi in Ash-Shuab).
Both Fardah bin Naufal and Abdur Rahman bin Naufal
have stated that their father, Naufal bin Muawiyah alAshjai, said to the Prophet (peace be upon him): Teach me
something which I may recite at the time I go to bed. The
Prophet (peace be upon him) replied: Recite Qul ya-ayyuhal
kafirun to the end and then sleep, for this is immunity from
polytheism. (Musnad Ahmad, Aba Daud, Tirmidhi, Nasai,
Ibn Abi Shaibah, Hakim, Ibn Marduyah, Baihaqi in AshShuab). A similar request was made by Jabalah bin

Harithah, brother of Zaid bin Harithah, to the Prophet
(peace be upon him) and to him also he gave the same
reply. (Musnad Ahmad, Tabarani).
نام
پہلی ہی آیت قل یایھا الکٰفرون کے ل فظ الکافرون کو اس سورت کا نام قرار دنا گ یا ہے۔

زمانۂ نزول
ے ہیں کہ نہ سورت م
حضرت ع ید اّلل بن مسعود ،حضرت حسن بضری اور عکرمہ ک
اّلل بن زبیر
د
ی
رت
ض
ے،
ہ
کی
ت
ع
ہ
ح
ٰ
ٰ

اّلل بن ع یاس اور ق یادہ سے دو قول منقول ہ ئوے ہیں۔ انک نہ کہ نہ مکی
کہت
ے ہیں کہ مدنی ہے ،اور حضرت عید ٰ
ہے اور دوسرا نہ کہ مدنی ہے۔ ل یکن جمہو ِر مفسر بن کے نزدنک نہ مکی سورت ہے اور اس کا مضمون خود اس
کے مکی ہ ئوے نر داللت کرنا ہے۔

ناریخی پس من ظر
ص
م
دعوت اسالم کے خالف قرپش کے
اّلل علیہ و آلہ و سلم کی
ِ
مکۂ عظمہ میں انک دور اپسا گزرا ہے جب نبی لی ٰ
مسرک معاسرے میں مخالفت کا طوقان تو نرنا ہو حکا تھا ،ل یکن اتھی قرپش کے سردار ِاس نات سے نالکل
ے گا۔
اّلل علیہ و آلہ و سلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت نر آمادہ ک یا خا سک
ے کہ حضور صلی
ماتوس پہیں ہ ئوے تھ
ٰ
ً ً
ُ
ت
ے ناکہ آپ ان میں سے
ے ھ
ے وق یا قوق یا وہ آپ کے ناس مصالحت کی مخ یلف یجونزبں لے کر ئآے ر ہت
اس لت
ُ
ے میں متعدد
کسی کو مان لیں اور وہ نزاع ختم ہو خ ئاے خو آپ کے اور ان کے درم یان رونما ہو حکا تھا۔ اس سلسل
اّلل عیہ کی روایت ہے کہ قرپش کے
اّلل بن عیاس رضی ٰ
روانات اخادیث میں منقول ہونی ہیں :حضرت عید ٰ
ص
ے ہیں کہ آپ مکہ کے
اّلل علیہ و آلہ و سلم سے کہا ہم آپ کو ای یا مال ئدے د نت
اّلل لی ٰ
لوگوں ئے رسول ٰ

ے
ے د نت
سب سے زنادہ دولت م ید آدمی بن خائیں ،آپ حس عورت کو پس ید کربں اس سے آپ کی سادی کت
ے ی یار ہیں ،آپ پس ہماری نہ نات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی نرانی
ے کے لت
ے خلت
ہیں ،ہم آپ کے نیچھ
ے پیش ک ئرے ہیں حس میں
ک ئرے سے ناز رہیں۔ اگر نہ آپ کو من ظور پہیں ،تو ہم انک اور یجونز آپ کے سا مت

آپ کی تھی تھالنی ہے اور ہماری تھی۔ حضور ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم ئے توچھا وہ ک یا ہے؟ اپہوں ئے کہا
لی
ٰ

انک سال آپ ہمارے معبودوں الت اور عزی کی ع یادت کربں اور انک سال ہم آپ کے معبود کی ع یادت
ٰ
کربں۔ حضور صلی اّلل علیہ و آلہ و سلم ئے قرمانا اچھا ،تھیرو ،میں دیکھ یا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے ک یا خکم

ٰ

آنا ہے۔ اس کا نہ م طلب پہیں ہے کہ رسول اّلل ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم ئےکسی درجہ میں تھی اس یجونز کو
لی
ٰ
ٰ

قانل بول ک یا -نا قانل عور تھی سمچ
ے ت
ے -اور آپ ئے معاذ اّلل ک فار کو نہ خواب اس ام ید نر دنا ت
اّلل
د
ان
س
کہ
ھا
ھ
ت
ق
ھ
ِ
ٰ
ٰ

ے کسی مایحت افسر
تعالٰی کی طرف سے اس کی من ظوری آ خ ئاے۔ نلکہ دراصل نہ نات نالکل اپسی ہی تھی جیس
ے نہ م طالیہ قانل قبول
ے کونی ئے خا م طالیہ پیش ک یا خ ئاے اور وہ خای یا ہو کہ اس کی خکومت کے لت
کے سا مت
ے کہ میں آپ کی درخواست
ے کے یخ ئاے م طالیہ ک ئرے والوں سے کہ
پہیں ہے ،مگر وہ خود صاف ابکار کر د نت
ت
ے دی یا ہوں ،خو کچھ وہاں سے خواب ئآے گا وہ آپ کو ی یا دوں گا۔ اس سے قرق نہ وا قع ہونا ہے کہ
اونر ھیج
مایحت افسر اگر خود ہی ابکار کر دے تو لوگوں کا اصرار رہ یا ہے ل یکن اگر وہ ی ی ئاے کہ اونر سے خکومت کا خواب ہی

ت مہارے مطالیہ کے خالف آنا ہے تو لوگ ماتوس ہو خ ئاے ہیں۔ پہرخال اس نر وحی نازل ہونی "قل یایھا
اّلل کے سوا میں کسی اور کی
الکٰفرون ۔ اور نہ کہ "ان سے کہو ،اے ناداتوں! ک یا تم مچھ سے نہ کہت
ے ہو کہ ٰ

اّلل عیہ کی انک اور
عیادت کروں" (الزمر ،آیت  )64خوالہ ابن جرنر ،ابن انی خاتم ،طیرانی۔ ابن عیاس رضی ٰ
روایت ہے کہ قرپش کے لوگوں ئے حضور ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم سے کہا "اے محمد ،اگر تم ہمارے معبود نبوں
لی
ٰ

کو خوم لو تو ہم ت مہارے معبود کی ع یادت کربں گے۔" اس نر نہ سورت نازل ہونی۔ خوالہ ع ید بن جم ید سع ید بن
می یاء (اتو الیخیری کے آزاد کردہ عالم) کی روایت ہے کہ ول ید بن م غیرہ ،عاص بن وانل ،اسود بن الم طلب اور امیہ
ص
ے اور آپ سے کہا "اے محمد ،آؤ ہم ت مہارے معبود کی
اّلل علیہ و آلہ و سلم سے مل
اّلل لی ٰ
بن خلف رسول ٰ

ے
ے سارے کاموں میں ت مہیں سرنک کت
ع یادت ک ئرے ہیں اور تم ہمارے معبودوں کی ع یادت کرو اور ہم ا نت
ُ
ُ
ے ہیں۔ اگر وہ چیز خو تم لے کر ئآے ہو اس سے پہیر ہونی خو ہمارے ناس ہے تو ہم ت مہارے ساتھ اس میں
لیت
ُ
ُ
سرنک ہوں گے اور ای یا حصہ اس سے نا لیں گے۔ اور اگر وہ چیز خو ہمارے ناس ہے اس سے پہیر ہونی خو تم

اّلل تعالٰی ئے نہ
ئالے ہو تو تم ہمارے ساتھ اس میں سرنک ہو گے اور اس سے اییا حصہ نا لو گے۔ اس نر ٰ

وحی نازل قرمانی قل یایھا الکٰفرون خوالہ ابن جرنر و ابن انی خاتم۔ ابن ہسام ئے تھی سیرت میں اس واقعہ
کو ن فل ک یا ہے۔ وہب بن منیہ کی روایت ہے کہ قرپش کے لوگوں ئے رسول اّلل ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم
لی
ٰ
ٰ
سے کہا اگر آپ پس ید کربں تو انک سال ہم آپ کے دبن میں داخل ہو خائیں اور انک سال آپ ہمارے دبن
میں داخل ہو خانا کربں خوالہ ع ید بن جم ید ابن انی خاتم -ان روانات سے معلوم ہونا ہے کہ انک مریبہ انک ہی
مخلس میں پہیں نلکہ مخ یلف اوقات میں مخ یلف موا قع نر ک فار قرپش ئے حضور ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم کے
لی
ِ
ٰ
ُ
ے اس فسم کی یجونز بں پیش کی تھیں اور اس نات کی صرورت تھی کہ انک دقعہ دو توک خواب دے کر ان
سا مت
ے ختم کر دنا خ ئاے کہ رسول اّلل ص
ے میں کچھ
اّلل علیہ و آلہ و سلم دبن کے معا مل
لی
کی ِاس ام ید کو ہمیشہ کے لت
ٰ
ٰ
ُ
ے نر ان سے کونی مصالحت کر لیں گے۔
دو اور کچھ لو کے طر نق

موضوع اور مضمون
ے نازل
اس پس من ظر کو بگاہ میں رکھ کر دیکھا خ ئاے تو معلوم ہونا ہے کہ نہ سورت مذہبی رواداری کی نل قین کے لت
ے نازل ہونی تھی کہ ک فار کے دبن
پہیں ہونی تھی ،جیسا کہ آج کل کے تعض لوگ خ یال ک ئرے ہیں ،نلکہ ِاس لت
ع
اور ان کی توخا ناٹ اور ان کے معبودوں سے قط عی نراءت ،بیزاری اور ال ت لقی کا اعالن کر دنا خ ئاے اور اپہیں
ُ
م
ی یا دنا خ ئاے کہ دب ِن کفر اور دب ِن اسالم انک دوسرے سے نالکل الگ ہیں ،ان کے ناہم ل خ ئاے کا سرے
ُ
ً
سے کونی سوال ہی ی یدا پہیں ہونا۔ نہ نات اگرجہ ای یداء قرپش کے ک فار کو مخاطب کر کے ان کی یخاون ِز مصالحت
ُ
پ
پ
کے خواب میں ک ہی گبی تھی ،ل یکن نہ ا ہی نک مخدود ہیں ہے نلکہ اسے قرآن میں درج کر کے نمام
ُ
ع
ے نہ ت لتم دے دی گبی ہے کہ دب ِن کفر جہاں حس شکل میں تھی ہے ان کو
مسلماتوں کو ق یامت نک کے لت
ے میں وہ
ے کہ دبن کے معا مل
ے اور نال رو رعایت کہہ دی یا خا ہت
اس سے قول اور عمل میں نراءت کا اظہار کرنا خا ہت
ُ
ت
ے نہ سورت اس وقت ھی نڑھی خانی رہی
ے۔ اسی لت
کاقروں سے کسی فسم کی مداہنت نا مصالحت پہیں کر سکت
ے جن کی ناتوں کے خواب میں ِاسے نازل قرمانا گ یا تھا ،اور وہ لوگ تھی مسلمان
ے تھ
جب وہ لوگ مر کھپ گت
ُ
ے ،اور ان کے گزر خ ئاے کے
ے ہرے خو ِاس کے نزول کے وقت کاقر و مسرک تھ
ہ ئوے کے تعد اسے نڑ ھت
ع
ے ہیں کبونکہ کفر اور کاقری سے بیزاری و ال ت لقی انمان کا دات می ن فاصا
صدتوں تعد آج تھی مسلمان اس کو نڑ ھت

ہے۔ رسول اّلل ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم کی بگاہ میں ِاس سورت کی ک یا اہمنت تھی ،اس کا اندازہ ذنل کی خ ید
لی
ٰ
ٰ

اّلل عیہ کی روایت ہے کہ میں ئے نار ہا حضور صلی
اّلل بن عمر رضی ٰ
اخادیث سے کیا خا سکیا ہے :حضرت عید ٰ

ے اور مغرب کی نماز کے تعد کی دو رکعبوں میں قل یایھا الکٰفرون اور
اّلل علیہ و آلہ و سلم کو فجر کی نماز سے پہل
ٰ

ل
ے دیکھا ہے۔ (اس مضمون کی متعدد روانات کچھ فظی اخ یالقات کے ساتھ امام احمد،
اّلل احد نڑ ھت
قل ھو ٰ

اّلل عیہ سے ن فل کی ہیں)۔ حضرت خ یاب
نرمذی ،پسانی ابن ماجہ ،ابن خیان اور ابن مردونہ ئے ابن عمر رضی ٰ

ے ہیں کہ نبی ص
ے
ے ا نت
اّلل علیہ و آلہ و سلم ئے مچھ سے قرمانا کہ جب تم س ئوے کے لت
لی
اّلل عیہ کہت
ٰ
رضی ٰ
سیر نر ل بو تو قل یایھا الکٰفرون نڑھ ل یا کرو" خوالہ اتو تع
ے ہیں کہ رسول
اّلل عیہ کہت
ی
رض
س
اپ
رت
ض
ی
ران
طی
ٰی
ل
ی
پ
ح
ٰ

اّلل ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم ئے حضرت معاذ بن خ یل سے قرمانا س ئوے وقت قل یایھا الکٰفرون نڑھ ل یا
لی
ٰ
ٰ
ی
کرو کبونکہ نہ سرک سے نراءت ہے خوالہ ن ہقی فی السعب قروہ بن توقل اور ع ید الرجمٰن بن توقل ،دوتوں کا ی یان
ہے کہ ان کے والد توقل بن عاونہ رضی اّلل عیہ االشج عی ئے رسول ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم سے عرض
م
اّلل لی ٰ
ٰ
ٰ
ے میں س ئوے وقت نڑھ ل یا کروں۔ آپ ئے قرمانا قل یایھا الکٰفرون آجر
ے حس
ے کونی اپسی چیز ی یا د جیت
ک یا کہ مچھ
نک نڑھ کر سو خانا کرو ،کبونکہ نہ سرک سے نراءت ہے خوالہ مس ید احمد ،اتو داؤد ،نرمذی ،پسانی ،ابن انی شنیہ ،خاکم،
ی
ابن مردونہ ،ن ہقی فی السعب۔ اپسی ہی درخواست حضرت زند بن خارنہ کے تھانی حضرت خ یلہ بن خارنہ ئے

حضور ص
اّلل علیہ و آلہ و سلم سے کی تھی اور ان کو تھی آپ ئے پ ہی خواب دنا تھا خوالہ مس ید احمد ،طیرانی-
لی
ٰ

بِس ِم ٰ ِ
اّلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحي ۡ ِم
ۡ
ُق ۡل یٰٰۤاَّیُھَّا الۡكٰ ِف ُر ۡو َّن

ۙ

In the name of Allah,
پ
م
ٰ
Most
اّلل کےنام سے خو ہت ہرنان Gracious,
پہایت رجم واال ہے۔
Most Merciful.

کہدو ) اے نتغمیر ﷺ( اے )1. Say: (O prophet
“O disbelievers.” *1
*1
کاقرو ں.

*1 A few points in this verse are particularly noteworthy:
(1) Although the Prophet (peace be upon him) has been
commanded to tell this to the disbelievers plainly, the theme
that follows makes it explicit that every believer should tell

the disbelievers plainly what has been said in the following
verses; so much so that the person who has just believed
and repented of kufr is also bound to express similarly his
disgust with and disapproval of the creed and rites of
worship and gods of kufr. Thus, though the first addressee
of the word qul (say) is the Prophet (peace be upon him)
himself, the command is not restricted to him alone but it
reaches every believer through him.
(2) The word kafir is no abuse, which might have been used
for the addressees of this verse, but it implies the one who
refuses to believe or is an unbeliever. As against it the word
mumin is used for the believer. Therefore, the Prophet’s
(peace be upon him) saying, by Allah’s command, O
disbelievers... in fact, means: O you, who have refused to
believe in my apostleship and in the teachings brought by
me. Likewise, when a believer uses this word, it will imply
those who do not believe in the Prophet Muhmmad (peace
be upon him).
(3) The word used is O kafirs and not O mushriks;
therefore, the addressees are not only the mushriks but all
those people who do not acknowledge Muhammad (peace
be upon him) as Allah’s Messenger and the teachings and
guidance brought by him as the teaching and guidance
given by Allah Himself, whether they be Jews, Christians,
Zoroastrians or the disbelievers, polytheists and pagans of
the entire world. There is no reason why this address be
restricted to the pagans of Quraish or of Arabia only.
(4) To address the deniers with the word O kafirs is just like
addressing certain people as O enemies, or O opponents.

Such an address is not, in fact, directed to the person of the
addressee but it is made on the basis of their characteristic
of enmity and opposition, and lasts only until they are so
characterized. If one of them gives up enmity and
opposition, or turns a friend and supporter, he no longer
remains the addressee of this word. Likewise, the address of
O kafirs to the people also is in view of their characteristic
of kufr and not their person. This address would be
perpetual for him who continues to be a kafir till death, but
the one who believes will no longer be its addressee.
(5) Many scholars from among the commentators have
expressed the opinion that in this Surah the address of O
disbelievers applied only to a few persons of Quraish, who
were visiting the Prophet (peace be upon him) with
proposals of compromise regarding religion and about
whom Allah had informed His Messenger (peace be upon
him) that they would not believe. They have formed this
opinion for two reasons. First, that it is followed by La a
budu ma ta budun: I do not worship him or those whom you
worship. They say that this does not apply to the Jews and
Christians, for they worship Allah. Second, that this is also
followed by: wala antum abiduna ma aabud: Nor are you
worshippers of Him Whom I worship. Their reasoning is
that this statement does not apply to the people who at the
revelation of this Surah were disbelievers but later believed.
Both these arguments are incorrect. As for these verses,
their explanation that follows will show that they do not
bear the meaning which has been understood from them.
Here, to point out the error of the reasoning it would be

enough to say that if the addressees of this Surah were only
these people, why then does this Surah still continue to be
recited when they are dead and gone from the world long
long ago? And what was the need of making this Surah a
part of the Quran permanently so that the Muslims should
?continue to read it for ever afterwards
 *1اس آیت میں خ ید نائیں خاص طور نر توجہ طلب ہیں:

( )۱خکم اگرجہ نبی ص
اّلل علیہ وسلم کو دنا گ یا ہے کہ آپ کاقروں سے نہ نات صاف صاف کہہ دبں ،ل یکن
لی
ٰ
ے کہ خو تعد کی آنات میں ی یان
آگے کا مضمون نہ ی یا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی نات کاقروں سے کہہ دنبی خا ہت
ے تھی الزم ہے کہ دب ِن کفر اور اس کی
ہونی ہے خب ٰی کہ خو شخص کفر سے تونہ کر کے انمان لے آنا ہو اس کے لت
ع یادات اور معبودوں سے ِاسی طرح انبی نراءت کا اظہار کر دے۔ پس ل ف ِظ قل (کہہ دو) کے اولین مخاطب تو

ے خاص پہیں ہے نلکہ ؐ
ص
ے سے ہر
آپ کے وا س ط
اّلل علیہ وسلم ہی ہیں ،مگر خکم حضور ؐ کے لت
اّلل لی ٰ
رسول ٰ
مومن کو پہیخ یا ہے۔
(” )۲کاقر“ کا ل فظ کونی گالی پہیں ہے خو اس آیت کے مخاطبوں کو دی گبی ہو ،نلکہ عرنی زنان میں کاقر کے

ے میں ”مومن“
ے والے(  ) Unbelieverکے ہیں  ،اور اس کے م فا نل
معبی ابکار ک ئرے والے اور نہ ما نت
پس
ل
ل
اّلل کے خکم سے نبی صلی
ٰذا
ہ
ے۔
ہ
ا
ان
خ
وال
ت
ے
ت
کے
)
Believer
لے(
ا
و
ے
ت
کر
م
لت
ے اور
کا ل فظ مان لیت
ل
ی
ٰ

اّلل علیہ وسلم کا نہ قرمانا کہ ” اے کاقروں“ دراصل اس معبی میں ہے کہ” اے و ہ لوگوں خیہوں ئے میری
ٰ
ع
ے گا تو
ے سے ابکار کر دنا ہے۔“ اور اسی طرح انک مومن جب نہ ل فظ کہ
رسالت اور میری النی ہونی ت لتم کو ما نت
ص
اّلل علیہ وسلم نر انمان نہ ئالے والے ہوں گے۔
اس کی مراد محمد لی ٰ
ے مخاطب صرف مسرکین ہی پہیں ہیں نلکہ وہ سب
( )۳اے کاقرو ں کہا ہے ،اے مسرکوں پہیں  ،اس لت
ّ
تع
لوگ ہیں خو حمد صلی اّلل علیہ وس
اّلل خل سانہ ،کی
کو
ت
دای
ہ
و
م
لت
ی
ون
ہ
ی
الن
کی
آپ
اور
رسول،
کا
الی
ع
اّلل
کو
لم
م
ت
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ع
ے ،خواہ وہ پہود ہوں ،بصاری ہوں ،مجوسی ہوں نا دی یا تھر کے ک فار و مسرکین اور مالخد
ت لتم و ہدایت پہیں ما نت
ٰ
ے کی کونی وجہ پہیں ہے۔
ہوں۔ ِاس خ طاب کو صرف قرپش نا عرب کے مسرکین نک مخدود ر کھت

ے ہم کچھ لوگوں کو اے دسمبوں ،نا اے
( )۴م یکربن کو اے کاقروں کہہ کر خ طاب کرنا نالکل اپسا ہی ہے جیس
ُ
مخالقوں کہہ کر مخاطب کربں۔ ِاس طرح کا خ طاب دراصل مخاطبوں کی ذات سے پہیں ہونا نلکہ ان کی صفت
ُ
ُ
ے ہونا ہے جب نک ان میں نہ صفت
دسمبی اور صفت مخالفت کی ی یا نر ہونا ہے اور اسی وقت نک کے لت
ُ
س
نافی ہرے۔ اگر ان میں سے کونی د مبی و مخالفت چھوڑ دے  ،نا دوست اور خامی بن خ ئاے تو وہ ِاس خِطاب کا
ُ
مخاطب پہیں رہ یا۔ نالکل ِاسی طرح جن لوگوں کو ”اے کاقروں“ کہہ کر خ طاب ک یا گ یا ہے وہ تھی ان کی صفت
ُ
ُ
ُ
ش
خ
کفر کے لخاظ سے ہے نہ کہ ان کی ذانی یینت سے۔ ان میں سے خو خص م ئرے دم نک کاقر ہرے اس
ے تو نہ خ طاب دات می ہو گا ،ل یکن خو شخص انمان لے ئآے وہ ِاس کا مخاطب نہ ہرے گا۔
کے لت
( )۵مفسر بن میں سے پہت سے نزرگوں ئے نہ ر ئاے دی ہے کہ اس سورۃ میں”اے کاقروں“ کا خ طاب
ُ
س
ص
م
ے
اّلل علیہ و لم کے ناس دبن کے معا مل
اّلل لی ٰ
قرپش کے صرف ان خید خضوص لوگوں سے تھا خو رسول ٰ
ے رسول ص
ے اور جن کے متع
ل
اّلل علیہ وسلم کو
لی
ت
ا
ے
ئ
عالی
اّلل
ق
میں مصالحت کی یجونز لے کر آ ہرے تھ
ن
ت
ٰ
ٰ
ٰ
ی یا دنا تھا کہ نہ انمان ئالے والے پہیں ہیں۔ نہ ر ئاے اپہوں ئے دو وخوہ سے قاتم کی ہے۔ انک نہ کہ آگے
ُ
پ
دون (حس کی نا جن کی ع یادت تم ک ئرے ہو اس کی نا ان کی ع یادت میں ہیں کرنا) قرمانا گ یا
ََّل ا َّْعب ُد ما تَّعْب ُ

ُ َّ ُ ْ َّ

اّلل کی ع یادت ک ئرے ہیں۔ دوسرے
ے ہیں کہ نہ قول پہود و
ہے ،اور وہ کہت
ب
صاری نر صادق پہیں آنا ،کبونکہ وہ ٰ
ٰ
د( ،اور نہ تم اس کی ع یادت ک ئرے والے ہو حس
نہ کہ آگے نہ تھی قرمانا گیا ہے کہ َّو ََّل ا َّنْتُ ْم عَّابِ ُد ْو َّن َّمآ ا َّْع ُب
ُ
ُ
کی ع یادت میں کرنا ہوں) ،اور ان کا اس یدالل نہ ہے کہ نہ قول ان لوگوں نر صادق پہیں آنا خو ِاس سورۃ کے
ے اور تعد میں انمان لے ئآے ۔ ل یکن نہ دوتوں دل یلیں ج
صیح پہیں ہیں۔ جہاں نک ِان
نزول کے وقت کاقر تھ
آنبوں کا تعلق ہے ِان کی پسر یح تو ہم آگے خل کر کربں گے حس سے معلوم ہو خ ئاے گا کہ ِان کا وہ م طلب
ع
ے صرف انبی نات کہہ دی یا
پہیں ہے خو ِان سے سمچھا گ یا ہے۔ پہاں ِاس اس یدالل کی لظی واصح ک ئرے کے لت
ُ
ک
ے تو ان کے مر ھپ خ ئاے کے تعد ِاس سورۃ کی
کافی ہے کہ اگر ِاس سورہ کے مخاطب صرف وہی لوگ تھ
ے کی ک یا صرورت تھی کہ
ے کی آجر ک یا وجہ ہے؟ اور اسے مست فل طور نر قرآن میں درج کر د نت
نالوت خاری ر ہت
ے رہیں؟
ق یامت نک مسلمان اسے نڑ ھت

2. “I do not پہیں میں ع یادت کرنا جن کی تم
ۙ ن
و
د
ب
ع
ت
ا
م
د
ب
َّع
ا
َل
ٰۤ
َّ
َّ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
َّ
ُ
ُ
worship that which
*2
ع یادت ک ئرےہو ۔
*2
you worship.”
*2 This includes all those deities whom the disbelievers and
the polytheists have been, and are still, worshipping
everywhere in the world, whether they are the angels, the
jinn, prophets, saints, spirits of the living or dead men, or
the sun, the moon, stars, animals, trees, rivers, idols and
imaginary gods and goddesses. One may say that the
pagans of Arabia also acknowledged Allah as a deity and
the other pagans of the world also have never disacknowledged Allah as a deity till today. As for the
followers of the earlier scriptures, they also acknowledge
Allah alone as the real deity. How then can it be correct to
exonerate oneself from the worship of all the deities of all
those people, without exception, when Allah too is included
among them? The answer is that if Allah is worshipped
along with others regarding Him as a deity among other
deities, the believer in Tauhid will inevitably express his
immunity from this worship, for in his sight Allah is not a
deity out of a collection of deities, but He alone is the real
deity, and the worship of the collection of deities is no
worship of Allah, although worship of Allah is also included
in it. The Quran has clearly stated that Allah’s worship is
only that which does not have any tinge of the worship of
another and in which man makes his worship exclusively
Allah’s. And the only command they were given, was to
worship Allah, making their religion sincerely His, turning
all their attention towards Him. (Surah Al-Bayyinah, Ayat

5). This subject has been explained at many places in the
Quran forcefully; for example, see Surah An-Nisa, Ayats
145-146; Surah Al-Aaraf, Ayat 29; Surah Az-Zumar, Ayats
2, 3, 11, 14, 15; Surah Al-Mumin, Ayat 14, 64-66. It has
been further explained in a Hadith Qudsi (i.e. divine word
revealed through the mouth of the Prophet) in which the
messenger of Allah says: Allah says, I am Self-Sufficient of
the association of every associate most of all. Whoever
performed an act in which he also associated another with
Me, I am free of it, and the entire act is for him who was
associated. (Muslim, Musnad Ahmad, Ibn Majah). Thus,
acknowledging Allah as one of the two, three or many gods
and serving and worshipping others along with Him is, in
fact, the real kufr, declaration of immunity from which is
the object of this Surah.
 *2اس میں وہ سب معبود سامل ہیں جن کی ع یادت دی یا تھر کے ک فار اور مسرکین ک ئرے ہرے ہیں اور کر ہرے
ہیں ،خواہ وہ مالنکہ ہوں ،جن ہوں ،اپی یاء اور اول یاء ہوں ،زندہ ہوں نا مردہ اپساتوں کی ارواح ہوں ،نا سورج ،نا خاند ،
س یارے ،خاتور ،درجت  ،درنا ،یت اور خ یالی دتوناں اور دتونا ہوں۔ اس نر نہ سوال ک یا خا سک یا ہے کہ مسرکین عرب

ے اور د یا کے دوسرے سرکین ئے ت
ے ت
عالی کو تھی تو م
اّلل
ک
ن
آج
سے
ے
ا
ئ
زم
م
دت
ق
ھی
ھ
ت
ما
ود
ب
ی
ع
م
ن
اّلل ت ٰ
ٰ
ٰ
س
ص
ہ
اّلل ہی کو پ لتم ک ئرے ہیں ۔ تھر
کے معبود ہ ئوے کا ابکار پہیں کیا ہے ۔ ہرے ا ِل کیاب تو وہ ا ل معبود تو ٰ
ے ج
صیح ہو سک یا ہے
ِان سب لوگوں کے نمام معبودوں کی ع یادت سے کسی اس یی یاء کے ت غیر نراءت کا اعالن کیس

خ یکہ اّلل تھی ان میں سام
اّلل کو معبودوں کے مجموعے میں انک معبود کی
کہ
ے
ہ
ہ
ن
واب
خ
کا
اس
ے؟
ہ
ل
ٰ
ٰ
ً
ُ
خ یینت سے سامل کرکے اگر دوسروں کے ساتھ اس کی ع یادت کی خ ئاے تو وہ شخص خو توخ ید نر انمان رکھ یا ہو الزما
اّلل معبودوں کے مجموعے میں سے
اس عیادت سے انبی نراءت کا اظہار کرے گا ،کبونکہ اس کے نزدنک ٰ
اّلل کی ع یادت ہی
انک معبود پہیں نلکہ وہی انک نیہا معبود ہے  ،اور ِاس مجموعے کی عیادت سرے سے ٰ

ُ
ت
م
اّلل کی ع یادت ھی سا ل ہو۔ قرآن مخ ید میں ِاس نات کو صاف صاف کہہ دنا گ یا
پہیں ہے اگرجہ اس میں ٰ

اّلل کی ع یادت صرف وہ ہے حس کے ساتھ کسی دوسرے کی ع یادت کا سایبہ نک نہ ہو  ،اور حس میں
ہے کہ ٰ

ا سان انبی ی یدگی کو نالک
ے خالص کر دے۔ ومآ اُ ِمرو اِ ََّل لِ
اّلل ُُمْلِ ِص ْْی لَّہ ِ
الدی ْ َّن
ا
و
د
ب
ع
ي
ت
کے
ی
ہ
اّلل
ل
پ
ل
ُ
ٰ
َّ ُ
ٰ َّ
َّ َّ ُ ْ َّ ْ ُ
حنفآ ء۔ ” لوگوں کو ِاس کے سوا کونی خکم پہیں دنا گ یا کہ وہ نالک
ے خالص
اّلل کے لت
کو
ن
دب
ے
ت
ا
،
کر
و
ہ
و
س
َک
ن
ل
ن
ٰ
ُ َّ َّ َُّ

کر کے اس کی ع یادت کربں“(ال ینیَہ۔)۵۔ نہ مضمون یکیرت م فامات نر قرآن میں توری وصاجت کے ساتھ
َ
اور تورےزور کے ساتھ ی یان ک یا گ یا ہے ۔ م یال کے طور نر مالخ ظہ ہو الیساء ،آنات  ،۱۴۶-۱۴۵االعراف۲۹،۔
ُّ
الزمَر۱۵-۱۴-۱۱-۳-۲ ،۔ المومن۶۴ -۱۴ ،نا ۶۶۔ پ ہی مضمون انک خدیث قدسی میں ی یان ک یا گ یا ہے حس میں

رسول اّلل صلی اّلل علیہ وس
عالی کا ارساد ہے کہ میں سب سے نڑھ کر ہر سرنک کی
”
ں:
ی
ہ
ے
ا
ئ
رم
ق
لم
اّلل ت
ٰ
ٰ
ٰ
ٰ
ُ
سرکت سے ئے ی یاز ہوں۔ حس شخص ئے کونی عمل اپسا ک یا حس میں میرے ساتھ کسی اور کو تھی اس ئے
ُ
ُ
ُ
س
عم
م
ے ہے حس کو اس ئے سرنک ک یا“( لم ،
سرنک ک یا ہو اس سے میں نری ہوں اور وہ تورا تورا ل اسی کے لت
ُ
مس ید احمد ،ابن ماجہ)۔ پس درحقن
اّلل کو دو نا ئین نا پہت سے خداوں میں سے انک قرار دی یا اور اس کے
ت
ف
ٰ
ساتھ دوسروں کی ی یدگی و نرشیش کرنا ہی تو وہ اصل کفر ہے حس سے اظہار ِ نراءت کرنا اس سورۃ کا م قضود ہے۔

اور پہیں تم ع یادت ک ئرے لواے 3. “Nor are you
َّو ََّل ٰۤ اَّنۡتُ ۡم عٰبِ ُد ۡو َّن َّما ٰۤ
د
ب
َّع
ا
ُ
ۡ
ُ
worshippers
of *3
حس کی میں ع یادت کرنا ہوں ۔
that
which
I
ۚ
worship.” *3
*3 The words used are: ma abudu. The word ma in Arabic,
is generally used for lifeless or unintelligent things, and the
word mun for intelligent and rational beings. The question
arises why has ma abudu been used here instead of man
abudu? The commentators generally give four answers to
it:
(1) That ma here is in the meaning of mun.
(2) That ma here is in the meaning of alladhi (i.e. which or

who).
(3) That in both the sentences ma is in the meaning of a
noun of action (masdar) and it means: I do not perform the
kind of worship that you perform, i.e. polytheistic worship,
and you do not perform the kind of worship that I perform,
i.e. worship of One God.
(4) That since in the first sentence ma tabuduna has been
used, in the second ma abudu has been used to keep the
style; in both places there is only the uniformity of the
word, there is no uniformity of meaning; instances of this
are found elsewhere also in the Quran. For example, in
Surah Al-Baqarah, Ayat 194, it has been said: Therefore, if
anyone transgresses a prohibition by attacking you, you
may do likewise. Obviously, to transgress likewise in
retaliation is no transgression, but the word transgression
(in retaliation) has been used only for the sake of
uniformity in style. In Surah At-Taubah, Ayat 67, it has
been said: They forgot Allah, so Allah forgot them.
Whereas Allah does not forget. What is meant to be said is
that Allah ignored them. The word nisyan in respect of
Allah has been used corresponding to their nisyan
(forgetfulness) only to keep the uniformity of the study.
Although all these four interpretations are correct in their
own way, and there is room in Arabic to take all these
meanings, yet none of these explains the real object for
which ma abudu has been used instead of mun abudu. As a
matter of fact, when mun is used for a person in Arabic, it
is meant to say or ask something about his person, and
when ma is used, it is meant to ask or express something

about his characteristics and traits. This can be explained
in English by the questions: who is he, and what is he,
about a person. When it is asked, who is he, the object is to
know something about his person. But when it is asked,
what is he, the object is to know whether, for example, he
belongs to the army, and if so, what is his rank, or whether
he belongs to some teaching organization, and if so,
whether he is a lecturer in it, or a reader, or a professor,
what science or art subject he teaches, what are his
qualifications, etc. Thus, if in this verse, it was said: La
antum abiduna mun abud, it would mean: You are not
worshippers of the being whom I worship, and in response,
the disbelievers and the polytheists could have said that
they too believed in the Being of Allah and also worshipped
Him. But when it was said: La antum abiduna ma abud, it
meant: You are not worshippers of the deity who has the
attributes of the deity whom I worship. And this is the real
point on the basis of which the religion of the Prophet
Muhammad (peace be upon him) is absolutely
distinguished from the religions of all kinds of disbelievers,
besides the deniers of God, for his God is utterly different
from the God of all of them. The God of some of them is
such that He stood in need of rest on the seventh day after
having created the world in six days, Who is not God of the
universe but God of Israel, Who stands in a special
relationship to the people of one particular race, which is
not shared by other men, Who wrestles with the Prophet
Jacob and cannot throw him, Who has also a son, named
Ezra. The God of some others is father of an only son,

called Jesus Christ, and He causes His son to be crucified in
order to make him an atonement for the sins of others. The
God of some has wife and children, but begets only
daughters. The God of some assumes human form and
shape and living in a human body on the earth works like
men. The God of some is merely an Essence, or Cause of
causes, or the First Cause, Who after giving the system of
the universe the initial push is sitting aside unconcerned,
the universe is working by itself according to some
relentless laws, and now He and man have nothing to do
with each other. In short, even the unbelievers who
acknowledge God do not, in fact, acknowledge the God,
Who is the Creator, Master, Disposer, Administrator and
Ruler of the entire universe, Who has not only set the
system of the universe but is running and controlling it by
Himself every moment, Who is above every defect, fault,
weakness and error, Who is free from every similitude,
every physical limitation, every likeness, Who is SelfSufficient of every companion and associate, Who has no
partner in His Being, attributes, powers and entitlement to
worship, Who is far too Holy that He should have children,
or should take some one for a son, or should have an
exclusive relationship with a community or race, Who is
directly related to each individual creature of His as its
Providence, Sustainer and Guardian, Who hears the
prayers and answers them, Who alone possesses all the
powers to give life and death, to cause profit and loss, and
to make and mar destinies, Who not only sustains His
creatures but also guides each according to its nature and

need, Who is not only our God Whom we worship but also
enjoins commands and prohibitions through His Prophets
and His Books, which we have to obey, before Whom we are
accountable for our deeds, Who will resurrect us after death,
call us to account and reward and punish us accordingly.
No one in the world except for Muhammad (peace be upon
him) and his followers are worshipping the God with these
attributes. If at all some others also are worshipping God,
they are not worshipping the real and true God but the God
who is their self-invented, imaginary God.
ً
ف
ص
ع
ے اشتعمال
د۔ عرنی زنان میں ما َّ کا ل فظ عمو ما ئے خان نا ئے ل چیزوں کے لت
 *3ا ل الفاظ ہیں َّمآ ا َّْعب ُ

ُ

ے َّم ْن کا ل فظ توال خانا ہے۔ ِاس ییا نر سوال ییدا ہونا ہے کہ پہاں َّم ْن
ہونا ہے ،اور ذی ع فل ہسیبوں کے لت
د کبوں کہا گ یا ہے؟ اس کے خار خواب عام طور نر مفسر بن ئے ئدے ہیں۔
د کہت
ے کے یخ ئاے َّمآ ا َّْعبُ ُ
ا َّْعبُ ُ
ی (تعبی خو نا حس) ہے۔ پیسرے نہ کہ
انک نہ کہ َّما مبعینٰ َّم ْن ہے۔ دوسرے نہ کہ پہاں َّما مبعین اَّل َّ ِذ ْ
دوتوں ففروں میں ما مصدر کے معبی میں ہے اور اس کا م طلب نہ ہے کہ میں وہ ع یادت پہیں کرنا خو تم
َّ
ے
ک ئرے ہو ،تعبی مسرکانہ ع یادت ،اور تم وہ ع یادت پہیں ک ئرے ہو خو میں کرنا ہوں  ،تعبی موخّدانہ ع یادت۔ خو تھ

ے دوسرے ففرے میں کالم کی م یاشبت نرقرار
دون قرمانا گیا ہے اس لت
نہ کہ پہل
ے ففرے میں خونکہ ما تَّعْب ُ

َّ ُ ْ َّ

رک
د قرمانا گ یا ہے  ،ل یکن دوتوں خگہ صرف ل فظ کی یکسانی ہے ،معبی کی یکسانی پہیں ہے  ،اور
ب
َّع
ا
آ
م
ے
و
ئ
ہ
ے
ت
ھ
َّ ْ ُ ُ
ً
اس کی میالیں قرآن مخید میں دوسری خگہ تھی ملبی ہیں۔ میال سورہ نفرہ(آیت  )۱۹۴میں قرمانا گیا ہے فَّ َّم ِن

ِ
كم” خو تم نر زنادنی کرے اس نر تم وپسی ہی زنادنی
اعتَّدٰى عَّلَّي ُ
اعت َّ ُدوا عَّلَّي ِه ِمبث ْ ِل ما ْ
اعتَّدٰى عَّلَّي ُكم فَّ ْ
ْ
ْ ْ

ْ

ْ

َّ

ْ ْ

کر و جیسی اس ئے تم نر کی ہے۔“ طاہر ہے کہ زنادنی کا وپسا ہی خواب جیسی زنادنی کی گبی ہو  ،زنادنی کی
ً
ے خوانا زنادنی کا ل فظ اشتعمال ک یا گ یا ہے۔ ِاسی طرح سورہ
تغرنف میں پہیں آنا  ،مگر مخض کالم کی یکسانی کے لت

ُ
ت
تونہ (آیت  )۶۷میں ارساد ہوا ہے نَّسوا اّلل فَّن ِ
ے تو اّلل ان کو ھول گ یا۔“
سيھم ”وہ اّلل کو تھول گت

ُ ْ ٰ َّ َّ َّ ُ ْ

ٰ

ٰ

ُ
خاالنکہ اّلل تھول یا پہیں ہے اور م
ک
اّلل ئے ان کو ن ظر انداز قرما دنا ،ل یکن ان کے پس یان کے
کہ
ے
ہ
ہ
ن
الم
د
و
ض
ق
ِ
ٰ
ٰ
ے اشتعمال ک یا گ یا ہے۔
ے کے لت
اّلل کے پس یان کا ل فظ مخض کالم کی یکسانی نرقرار ر کھت
خواب میں ٰ

ے کی گیخاپش ہے ،ل یکن
نہ خاروں ناونالت اگرجہ انک لخاظ سے درست ہیں اور عرنی زنان میں نہ سب معبی لیت
ان میں سے کسی سے تھی وہ اصل ّمدعا واصح پ
ے من ا َّعبد ک
د کہا
ب
َّع
ا
آ
م
ے
ا
ئ
خ
کے
ے
ت
ت
کے
س
ح
ا
ون
ہ
ں
ہی
ی
ہ
ل
َّ ْ ُ ُ ُ
َّ ْ ْ ُ ُ
گ یا ہے۔ دراصل عرنی زنان میں کسی ش
م
ن کا ل فظ اشتعمال ہونا ہے تو اس سے م قضود اس
ب
ج
ے
ت
کے
ص
خ
ل
َّ ْ
ُ
کی ذات کے متعلق کچھ کہ یا نا توچھ یا ہونا ہے  ،اور جب ما کا ل فظ اشتعمال ہونا ہے تو اس سے م قضود اس کی

َّ

صفت کے نارے میں اشتفسار نا اظہار خ یال ہونا ہے ۔ نہ اپسا ہی ہے جیسا اردو زنان میں جب ہم کسی شخص
ے ہیں کہ نہ صاجب کون ہیں تو م قصد اس شخص کی ذات سے تعارف خاصل کرنا ہونا ہے مگر
کے متعلق تو چھت
ً
ے ہیں کہ نہ صاجب ک یا ہیں؟ تو اس سے نہ معلوم کرنا ہونا ہے کہ م یال وہ قوج
جب ہم کسی شخص کے متعلق تو چھت
کا آدمی ہے تو قوج میں اس کا منصب ک یا ہے؟ اور کسی درس گاہ سے تعلق رکھ یا ہے تو ِاس میں رنڈر ہے؟
لکجرر ہے؟ نروفیسر ہے؟ کس علم نا فن کا اس یاد ہے؟ ک یا ڈگرناں رکھ یا ہے؟ وغیرہ پس اگر اس آیت میں نہ کہا خانا
د تو اس کا م طلب نہ ہونا کہ تم اس ہسبی کی ع یادت ک ئرے والے پہیں ہو حس کی
کہ ََّل اَّنْتُم عَّابِ ُدون َّم ْن ا َّْعب ُ

ْ

ْ َّ

ُ

ے ہ یں
اّلل کی ہسبی کو تو ہم ما نت
ے تھ
ع یادت میں کرنا ہوں اور اس کے خواب میں مسرکین اور ک فار نہ کہہ سکت
ے کہ ٰ

اور اس کی یادت تھی ہم ک ئرے ہیں۔ ل ی
َّ
ِ
د تو اس کا م طلب نہ ہو ا
ب
َّع
ا
آ
م
ن
و
د
ب
ع
م
ت
ن
ا
َل
کہ
ا
ی
کہا
ہ
ن
ب
ج
کن
َّ
گ
ع
ْ
ُ ْ ٰ ُ ْ َّ َّ ْ ُ ُ
ُ
کہ جن ص فات کے معبود کی ع یادت میں کرنا ہوں ان ص فات کے معبود کی ع یادت ک ئرے والے تم پہیں ہو۔
اّلل علیہ وسلم کا دبن م یکرب ِن خدا کے سوا نمام افسام کے ک فار
اور پ ہی وہ اصل نات ہے حس کی ی یا نر نبی صلی
ٰ
ُ
ُ
کے دبن سے قط عی طور نر الگ ہوخانا ہے۔ بونکہ ؐ
ک
آپ کا خدا ان سب کے خدا سے نال ل مخ یلف ہے۔ ان
ک
میں سے کسی کا خدا اپسا ہے حس کو چھ دن میں دی یا ی یدا ک ئرے کے تعد ساتوبں دن آرام ک ئرے کی صرورت پیش

رب العاملْی پہیں نلکہ ِ
رب اسرائيل ہے ،حس کاانک پسل کے لوگوں سے اپسا خاص رشیہ ہے خو
آنی ،خو ُ

َ
دوسرے ا ساتوں سے پہیں ہے ،خو ضرت تعق ؑ
وب سے کسبی لڑنا ہے اور ان کو گرا پہیں سک یا ،خو عزنر نامی
پ
ح
ے کا ناپ ہے اور وہ دوسروں کے گ یاہوں
انک پی یا تھی رکھ یا ہے۔ کسی کا خدا پسوع مسیح نامی انک ِاکل ئوے پیت
ے رکھ یا ہے  ،مگ ئرے خارے
ے کو صلنب نر جڑھوا دی یا ہے۔ کسی کا خدا نبوی یج
ے پیت
ے ا نت
کا ک فارہ ی ی ئاے کے لت
کے ہاں صرف ی یی یاں ہی ی یی یاں ی یدا ہونی ہیں۔ کسی کا خدا اپسانی شکل میں روپ دھارنا ہے اور زمین نر
اپسانی حسم میں رہ کر اپساتوں کے سے کام کرنا ہے۔ کسی کا خدا مخض واجب الوخود  ،نا علت العلل نا عل ِت
اولی( ) First Causeہے ،کای یات کے ن طام کو انک مریبہ جرکت دے کر الگ خا پیٹھا ہے ،اس کے تعد
ٰ
ُ
ُ
ے ی یدھے قوائین کے م طاتق خود خل رہی ہے اور اپسان کا اس سے اور اس کا اپسان سے اب کونی
کای یات لگ
ُ
پ
ے خو ساری کای یات کا انک
ے والے ک فار تھی درحقنفت اس خدا کو ہیں ما نت
تعلق پہیں ہے۔ عرض خدا کو ما نت
ّ م
ہی خالق ،مالک ،مدنر  ،ینظم اور خاکم ہے۔ حس ئے ن طام کای یات کو صرف ی یانا ہی پہیں ہے نلکہ ہر آن وہی
ع
َّ
اس کو خال رہا ہے اور اس کا خکم ہر وقت پہاں خل رہا ہے۔ خو ہر عنب  ،ن قص  ،کمزوری اور لظی سے میزہ
ہے۔ خو ہر پسنیہ اور یجستم سے ناک ،ہر ن ظیرو م ِی یل سے میرا اور ہر ساتھی اور ساچھی سے ئے ی یاز ہے۔ حس کی
ذات ،ص فات  ،اجی یارات اور اسیح ف ِاق معبودیت میں کونی اس کا سرنک پہیں ہے۔ انک انک قرد کے ساتھ
ُ
ّ
ع
ش
ت
ے واال
ے واال اور ان کا خواب د نت
راہ راست لق ہے۔ خو دعائیں یت
رزافی اور رتوننت اور رجمت اور یگہ یانی کا ن ِ
ہے۔ خو موت اور زندگی ،ن فع اور صرر اور فسمبوں کے ی یاو اور بگاڑ کے حملہ اجی یارات کا نیہا مالک ہے۔ خو انبی
مخلوق کو صرف نال یا ہی پہیں ہے نلکہ ہر انک کو اس کی خ یینت اور صرورت کے م طاتق ہدایت تھی دی یا ہے۔
ُ
ش
حس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف پ ہی پہیں ہے کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی نر یش ک ئرے ہیں ،نلکہ نہ
ے اپی یاء اور انبی ک یاتوں کے ذرتعہ سے ہمیں امر و پ ہی کے احکام دی یا ہے اور ہمارا کام اس
تھی ہے کہ وہ ا نت
ے خواب دہ ہیں  ،خو م ئرے کے تعد
ے اعمال کے لت
ے ہم ا نت
کے احکام کی اطاعت کرنا ہے۔ حس کے سا مت
ے واال ہے۔ ِان ص فات کے
ہمیں دونارہ اتھ ئاے واال ہے اور ہمارے اعمال کا مخاشیہ کر کے جزا اور سزا د نت
ُ
ت
م بود کی ع یادت محمد ص
پ
اّلل علیہ وسلم اور ان کی بیروی ک ئرے والوں کے سوا دی یا میں کونی ھی ہیں کر رہا
لی
ع
ٰ
ح
ہے۔ دوسرے اگر خدا کی ع یادت کر تھی ہرے ہیں تو اصلی اور قنقی خدا کی پہیں نلکہ اس خدا کی ع یادت کر
ُ
ہرے ہیں خو ان کا ای یا اچیرا ع کردہ انک خ یالی خدا ہے۔

4. “Nor am I a اور پہیں میں ع یادت ک ئرے واال
ۙ و ََّل ٰۤ اَّنَّا عَّابِد َّما عَّبدتُم
ۡ َّ
َّ
worshipper
of
خ یکی تم ع یادت ک ئرے ہو۔
that which you

worship.”
5. “Nor are you اور پہیں تم ع یادت ک ئرے و لاے
ۙد
َّو ََّل ٰۤ اَّنۡتُ ۡم عٰبِ ُد ۡو َّن َّما ٰۤ ا َّۡعب
ُ
ُ
worshippers
of *4
حس کی میں ع یادت کرنا ہوں ۔
that
which
I

worship.” *4
*4 A section of the commentators is of the view that both
these sentences are a repetition of the theme of the first two
sentences and the repetition is meant to strengthen the
statement in the first two sentences. But many
commentators do not regard it as a repetition. They say
that a new theme has been expressed in these which is
different from the theme of the first two sentences. In our
opinion they are correct in so far as there is no repetition in
these sentences, for in these only “nor are you worshippers
of Him Whom I worship” has been repeated, and this
repetition also is not in the sense in which this sentence was
used first. But after negating the repetition the meanings
that this section of the commentators has given of these two
sentences are very different from each other. There is no
occasion here to take up and discuss each of the meanings
given by the commentators. Avoiding details we shall only
discuss the meaning which is correct in our opinion.
In the first sentence, it has been said: “Nor am I a
worshipper of those whom you have worshipped.” Its
theme is absolutely different from the theme of verse 2, in
which it was said: “I do not worship those whom you

warship,” These two things widely differ in two aspects.
First, that although there is denial, and a forceful denial, in
saying that “I do not, or shall not, do such and such a
thing,” yet there is much greater force in saying that “I am
not a doer of such and such a thing,” for it means: “It is
such an evil thing that nothing to say of committing it; it is
not possible that I would even think of it, or have intention
of doing it.” Second, that the sentence “whom you
worship” applies to only those gods whom the disbelievers
are worshipping now. On the contrary, the sentence “whom
you have worshipped” applies to all those gods whom the
disbelievers and their forefathers have been worshipping in
the past. Now, it is a well known fact that the gods of the
polytheists and disbelievers have always been changing and
their number increasing and decreasing. In different ages
different groups of them have been worshipping different
gods, and the gods of all the disbelievers have never always
been the same everywhere. Therefore, the verse means: I
exonerate myself not only from your gods of today but also
from the gods of your forefathers, and I am not a person
who would even think of worshipping such gods.
As for the second sentence, although its words in verse 5 are
the same as in verse 3, yet its meaning at the two places is
different. In verse 3, it follows this sentence: “I do not
worship those whom you worship.” Therefore, it means:
“Nor are you worshippers of the God having the attributes
of the One God Whom I worship.” And in verse 5, it
follows this sentence: “Nor am I a worshipper of those
whom you have worshipped.” Therefore, it means: “Nor

does it seem you would become worshippers of the One
God Whom I worship.” Or, in other words, “It is not
possible that 1 should become a worshipper of each of those
gods whom you and your forefathers have worshipped, and
on account of your aversion to adopting worship of One
God, instead of many gods, it cannot be expected that you
would desist from this wrong worship and will become
worshipper of Him Whom I worship.
ے دو توں ففروں کے مضمون کی نکرار
 *4مفسر بن میں سے انک گروہ کا خ یال ہے کہ نہ دوتوں ففرے پہل

ُ
ے دو ففروں میں
ے کی گبی ہے کہ اس نات کو زنادہ نر زور ی یا دنا خ ئاے خو پہل
ہیں ،اور نہ نکرار ِاس عرض کے لت
ے ہیں کہ ِان میں انک اور مضمون
ے نلکہ وہ کہت
ک ہی گبی تھی ۔ ل یکن پہت سے مفسر بن اس کو نکرار پہیں ما نت
ُ
ص
ے ففروں کے مضمون سے مخ یلف ہے۔ ہمارے نزدنک ِاس خد نک تو ان کی نات جیح
ی یان ک یا گ یا ہے خو پہل

ہے کہ ِان ففروں میں نکرار پہیں ہے  ،کبونکہ ِان میں صرف ”اور نہ تم اس کی ع یادت کر ئے و لاے ہو حس کی
ُ
پ
م
ے کہا گ یا
ع یادت میں کرنا ہوں“ کا اعادہ ک یا گ یا ہے ،اور نہ اعادہ تھی اس عبی میں ہیں ہے حس میں نہ ففرہ پہل
ے ہیں وہ
تھا۔ مگر نکرار کی نقی ک ئرے کے تعد مفسر بن کے ِاس گروہ ئے ِان دوتوں ففروں کے خو معبی ی یان کت
انک دوسرے سے پہت مخ یلف ہیں۔ پہاں ِا س کا مو قع پہیں ہے کہ ہم ان میں سے ہر انک کے ی یان
ُ
کردہ معبی کو ن ف
ے ہ ئوے ہم صرف وہ معبی ی یان کربں
طول کالم سے جیت
ے
ت
س
ا
ں،
کرب
حث
ر
ن
س
ا
کے
ر
ک
ل
ی
ل
ِ
گے خو ہمارے نزدنک ج
صیح ہیں۔
ُ
ے ففرے میں قرمانا گ یا ہے کہ ” اور نہ میں ان کی ع یادت کر ئے واال ہوں جن کی ع یادت تم ئے کی
پہ ل
ُ
ہے۔“ ِا س کا مضمون آیت تمیر  ۲کے مضمون سے نالکل مخ یلف ہے حس میں قرمانا گ یا تھا کہ ” میں ان کی
ع یادت پہیں کرنا جن کی ع یادت تم ک ئرے ہو۔“ ِان دوتوں ناتوں میں دو جی ییبوں سے پہت نڑا قرق ہے۔
ے میں اگرجہ ابکار اور نر زور ابکار ہے ،ل یکن اس سے پہت
انک نہ کہ میں قالں کام پہیں کرنا نا پہیں کروں گا کہت
ے میں ہے کہ میں قالں کام ک ئرے واال پہیں ہوں ،کبونکہ ِاس کے معبی نہ ہیں کہ وہ اپسا نرا کام
زنادہ زور نہ کہت
ُ
ت
مم
پ
ے کن ہیں ہے۔ دوسرے نہ کہ ” جن
ہے حس کا اربکاب کرنا تو درک یار اس کا ارادہ نا خ یال کرنا ھی میرے لت

ُ
َ
کی ع یادت تم ک ئرے ہو“ کا اطالق صرف ان معبودوں نر ہونا ہے جن کی ع یادت ک فار اب کر ہرے ہیں۔
یخالف اس کے ”جن کی ع یادت تم ئے کی ہے“ کا اطالق ان معبودوں نر ہونا ہے جن کی ع یادت ک فار اور
ُ
ح
ان کے آناواخداد زمانہ ماضی میں ک ئرے ہرے ہیں۔ اب نہ انک معلوم قنفت ہے کہ مسرکین اور ک فار کے
ّ
معبودوں میں ہمیشہ ردو ندل اور خذف و اصافہ ہونا رہا ہے ،مخ یلف زماتوں میں ک فار کے مخ یلف گروہ مخ یلف
ے ہرے ہیں ،اور سارے کاقروں کے معبود ہمیشہ اور ہر خگہ انک ہی پہیں ہرے ہیں۔ پس
معبودوں کو تو خت
آیت کا م طلب نہ ہے کہ میں ت مہارے معبودوں ہی سے پہیں نلکہ ت مہارے آناواخداد کے معبودوں سے تھی
ے دل میں الوں۔
ے معبودوں کی ع یادت کا خ یال نک ا نت
نری ہوں اور میرا نہ کام پہیں ہے کہ ا پس
ُ
ُ
ی
ل
رہا دوسرا ففرہ  ،تو اگرجہ آیت تمیر  ۵میں اس کے ال فاظ وہی ہیں خو آیت ت میر  ۳میں ہیں ،کن دوتوں خگہ اس کا
ُ
پ
مفہوم مخ یلف ہے۔ آیت ت میر  ۳میں وہ ِاس ففرے کے تعد آنا ہے کہ ” میں ان کی ع یادت ہیں کر نا جن کی
ُ
ے اس کا م طلب نہ ہے کہ ”اور نہ تم ان ص فات کے معبو ِد واخد کی ع یادت
ع یادت تم ک ئرے ہو“ ،اس لت
ک ئرے والے ہو حس کی ع یادت میں کرنا ہوں ۔“ اور آیت تمیر  ۵میں وہ ِاس ففرے کے تعد آنا ہے کہ ” اور نہ
ُ
ے اس کے معبی نہ ہیں کہ” اور
میں ان کی ع یادت ک ئرے واال ہوں جن کی ع یادت تم ئے کی ہے“ ،اس لت
ُ
ن
پ
ے ن ظر ئآے ہو حس کی میں ع یادت کرنا ہوں“ ،نا نال ف ِاظ د گر
نہ تم اس معبو ِد واخد کی ع یادت کر ئے والے یت
ُ
ے نہ ممکن پہیں ہے کہ جن جن کو تم ئے اور ت مہارے اسالف ئے توخا ہے ان کا یُخاری بن خاوں،
میرے لت
ُ
اور تم کو پہت سے معبودوں کی ی یدگی چھوڑ کر انک معبو ِد واخد کی ع یادت اجی یار کر ئے سے خو جِڑ ہے اس کی ی یا نر
ُ
تم سے نہ تو قع پہیں ہے کہ انبی ِاس علط ع یادت سے ناز آخاوگے اور اس کی ع یادت ک ئرے والے بن خاو
گے حس کی ع یادت میں کرنا ہوں۔

ے ہے ت مہارادبن اور 6. “For you is
ن ت مہارے لت
لـ َّ ُك ۡم ِدیۡنُ ُك ۡم َّو ِلَّ ِدیۡ ِ
your religion, and
*5
ے میرا دبن۔
میرے لت
for me is my

religion.” *5
*5 That is, my religion is entirely distinct and separate from
your religion. I am not a worshipper of your gods and you
are not worshippers of my God. I cannot worship your gods

and you are not prepared to worship my God, Therefore,
you and I can never follow and walk one and the same path
together. This is not a message of tolerance to the
disbelievers, but a declaration of immunity, disgust with
and dissociation from them as long as they are disbelievers.
Its object is to disappoint them absolutely and finally that
in the matter of religion the party of Allah’s Messenger
(peace be upon him) and his followers would ever come to
terms with them. This same declaration of immunity and
expression of disgust has been made in the Makki Surahs
revealed after this Surah successively. Thus, in Surah
Younus, it was said: If these people deny you, say to them:
1 am responsible for my deeds and you are responsible for
yours: you are not accountable for what I do, and I am not
accountable for what you do. (verse 41). Then further on in
the same Surah it was said: O Prophet, say: O mankind, if
you are still in doubt concerning my faith, know that I do
not worship those whom you worship beside Allah, but I
worship that Allah alone, Who has the power to cause your
death. (verse 104). In Surah Ash-Shuara it was said: If they
disobey you, tell them: I am not responsible for what you
do. (verse 216). In Surah Saba it was said: Say to them: you
will not be questioned for the errors we have committed,
nor shall we be answerable for what you are doing. Say, our
Lord will gather us together, then He will judge between us
rightly. (verses 25-26). In Surah az-Zumar: Tell them
plainly: O my people, do whatever you will, so shall I. Soon
you shall come to know as to whom comes the disgraceful
torment and who gets the enduring punishment. (verses 39-

40). Then the same lesson was taught in Al-Madinah to all
the Muslims: There is indeed an excellent example for you
in Abraham and his companions when they said to their
people plainly: We have nothing to do with you and your
gods, whom you worship beside God; we have renounced
you and there has arisen between us and you enmity and
hatred for ever, until you believe in Allah, the One. (Surah
Al-Mumtahinah, Ayat 4). These continuous explanations of
the Quran do not leave any room whatever for the doubt
that the verse Lakum dinu kum wa liya din does not mean:
You may go on following your religion and allow me to
follow mine, but it is the kind of declaration made in Surah
Az-Zumar, Ayat 14: O Prophet, say to them: I shall serve
Allah alone, making my religion sincerely His. As for you,
you may serve whomever you please beside Him. (verse 14).
From this verse lmam Abu Hanifah and Imam Shafei have
deduced that kufr (unbelief), as a whole, is one community,
however discordant and different from each other be the
religions of the unbelievers; therefore, a Jew can inherit a
Christian, and a Christian a Jew, and likewise the
unbeliever of one religion can inherit the unbeliever of
another religion, if there exists between them a relationship
by descent or marriage, or some other connection, which
necessitates the passage of inheritance of one to another. On
the contrary, Imam Malik, Imam Auzai and Imam Ahmad
hold the view that the followers of one religion cannot
inherit the followers of another religion. They deduce this
from the Hadith which has been related on the authority of
Hadrat Abdullah bin Amr bin alAas, saying that Allah’s

Messenger (peace be upon him) said: The people of two
different communities cannot inherit each other. (Musnad
Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, Daraqutni). A Hadith with
almost the same content has been related by Tirmidhi from
Jabir, by Ibn Hibban from Abdullah bin Umar, and by
Bazzar from Abu Hurairah. Dealing with this legal
problem comprehensively, the well known Hanafi Imam;
Shamsul-Aimmah Sarakhsi, writes: The unbelievers can
inherit each other mutually for all those reasons for which
the Muslims inherit each other mutually, and they can also
inherit each other in certain other cases in which the
Muslims do not inherit each other. The fact is that Allah
recognizes only two ways of life, the religion of truth and
the religion of falsehood; that is why He has declared:
Lakum dinu-kum wa liya din. And He has classified the
people also into two groups, one group will go to Paradise
and this consists of the believers, and the second group will
go to Hell and this consists of the disbelievers collectively.
And He has declared the two groups only as the potential
opponents of each other: These are the two parties who
have disputed about their Lord. (Surah Al-Hajj, Ayat 19).
That is, one group comprises all the disbelievers collectively
and they are opposed to the believers. We do not admit that
they are separate and distinct communities according to
their beliefs, but as against the Muslims they all form one
community. For the Muslims affirm faith in the apostleship
of Muhammad (peace be upon him) and in the Quran and
they (disbelievers) refuse to affirm faith. For this very
reason they have been declared to be unbelievers and are

one community as opposed to the Muslims. The Hadith, La
yata-warith ahl millatain, points to the same thing as
explained above. For the Prophet (peace be upon him) has
explained the word millatain (two communities) by his
saying: La yarithul Muslim al-kafir wa lal-kafir al-Muslim:
The Muslim cannot inherit the disbeliever, nor the
disbeliever can inherit the Muslim. (AlMabsut vol. 30, pp.
30-32). The Hadith cited here by Imam Sarakhsi has been
related by Bukhari, Muslim, Nasai, Ahmad, Tirmidhi, Ibn
Majah and Abu Daud on the authority of Usamah bin Zaid.
 *5تعبی میرا دبن الگ ہے اور ت مہارا دبن الگ۔ میں ت مہارے معبودوں کا نرس یار پہیں اور تم میرے معبود
ے ی یار پہیں
کے نرس یار پہیں۔ میں ت مہارے معبودوں کی ی یدگی پہیں کر سک یا اور تم میرے معبود کی ی یدگی کے لت
ے میرا اور ت مہارا راشیہ کٹھی انک پہیں ہو سک یا۔ نہ ک فار کو رواداری کا نتعام پہیں ہے  ،نلکہ جب نک
ہو۔ اس لت
ُ
ُ
ع
م
ل
ت
ے نراءت ،بیزاری اور ال قی کا اعالن ہے ،اور اس سے قضود ان کو ِاس امر
وہ کاقر ہیں ان سے ہمیشہ کے لت

اّلل کا رسول اور اس نر انمان ئالے والوں کا
سے قط ُعی اور آجری طور نر ماتوس کر دییا ہے کہ دبن کے معاملہ میں ٰ
گروہ کٹھی ان سے کونی صالحت کرے گا۔ پ
ع
الن نراءت اور اظہا ِر بیزاری ِاس سورۃ کے تعد نازل ہ ئوے
ا
ہی
م
ِ
ے چھ ی ئالے ہیں تو کہہ دے کہ
والی مکی سورتوں میں ئے در ئے ک یا گ یا ہے۔ خ یایچہ سورہ توپس میں قرمانا ”اگر نہ یچھ
ے  ،خو کچھ میں کرنا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم نری ہو اور
ے ہے اور ت مہارا عمل ت مہارے لت
میرا عمل میرے لت

خو کچھ تم کر ہرے ہو اس کی ذمہ داری سے میں نری ہوں“(آیت )۱۰۴۔ سورہ سغراء میں قرمانا ”اے نبی ،اب
ُ
ے تو کہہ دو کہ خو کچھ تم ک ئرے ہو اس سے میں نری الذمّہ ہوں“(آیت)۲۱۶۔
اگر نہ لوگ ت مہاری نات پہیں ما نت
ُ
سورہ س یا میں قرمانا ” ِان سے کہو خو قضور ہم ئے ک یا ہو اس کی ناز نرس تم سے نہ ہوگی اور خو کچھ تم کر ہرے ہو اس
کی کونی خواب ط بی ہم سے پہیں کی خ ئاے گی۔ کہو  ،ہمارا ّ
رب(انک وقت) ہمیں اور ت مہیں جمع کرے گا اور
ل
ہمارے درم یان تھ یک تھ یک قنصلہ کر دے گا“(آنات)۲۶-۲۵۔سورہ زمر میں قرمانا ” ِان سے کہو ،اے
ے خاو ،میں ای یا کام کرنا رہوں گا۔ عنفریب ت مہیں معلوم ہو خ ئاے گا کہ
میری قوم کے لوگوں ،تم انبی خگہ کام کت
ُ
ے والی پہیں“(آنات  )۴۰-۳۹۔ تھر پ ہی شبق
ے وہ سزا ملبی ہے خو نلت
کس نر رسوا کن عذاب آنا ہے اور کس

ؑ ُ
ت
ے انراہتم اور اس کے سا ھبوں میں انک اچھا ت مونہ
مدیبہ طنّیہ میں نمام مسلماتوں کو دنا گ یا کہ ” تم لوگوں کے لت
ُ
چ
ہے کہ اپہوں ئے انبی قوم سے صاف کہہ دنا کہ ہم تم سے اور ت مہارے ان معبودوں سے ،جن کو تم خدا کو ھوڑ
ے عداوت ہو
ے ہو ،قط عی بیزار ہیں ،ہم ئے تم سے کفر ک یا اور ہمارے اور ت مہارے درم یان ہمیشہ کے لت
کر تو خت
ل
اّلل واخد نر انمان نہ الو “ (ا ممیحیہ۔ آیت )۴۔ قرآن مخ ید کی ِان ئے در ئے
گبی اور بیر نڑ گیا جب نک تم ٰ

توضیخات سے ِاس شیہ کی گیخاپش نک پہیں رہبی کہ ل َّ ُک ْم ِدیْنُ ُک ْم َّو ِلَّ ِدی ْ ِ
ن کا م طلب نہ پہیں ہے کہ تم
ُ
ُ
ج
ے دو ۔ نلکہ نہ اسی طرح کی نات ہے یسی سورہ زمر میں قرمانی گبی
ے دبن نر خلت
ے ا نت
ے دبن نر قاتم رہو اور مچھ
ا نت
ُ
ے خالص کر کے اسی کی ی یدگی کروں گا ،تم
اّلل کے لت
ہےکہ ”اے نبیِ ،ان سے کہو کہ میں تو ا نت
ے دبن کو ٰ
ُ
اسے چھوڑ کر حس حس کی ی یدگی کر نا خاہو ک ئرے رہو“ (آیت )۱۴۔
ے ہی
ِاس آیت سے امام اتو جینفہ اور امام ساقعی ئے نہ اس یدالل ک یا ہے کہ کاقروں کے مذاہب خواہ ناہم کیت
ے پہودی عیسانی کا  ،اور عیسانی پہودی کا ،اور
مخ یلف ہوں ،ل یکن کفر یخ یین ِت مجموعی انک ہی ملت ہے  ،اس لت
ُ
اسی طرح انک مذہب کا کاقر دوسرے مذہب کے کاقر کا وارث ہو سک یا ہے اگر ان کے درم یان پسب ،نا
پ م
ے کا قنضی ہو۔ یخالف اس کے
بکاح نا کسی شبب کی ی یا نر کونی اپسا تعلق ہو خو انک کی ورا یت دوسرے کو ہیج
َ
ن
امام مالک ،امام اوزاعی اور امام احمد ِاس نات کے قا ل ہیں کہ انک مذہب کے بیرو دوسرے مذہب کے
ُ
اّلل بن عَمرو بن عاص سے
بیرو کی ورایت پہیں نا سکت
ے۔ ان کا اسیدالل نہ اس خدیث سے ہے خو حضرت عید ٰ

س
منقول ہے کہ رسول اّلل ص
شّت۔ ”دو مخ یلف ملبوں کے
لی
اّلل علیہ و لم ئے قرمانا َل یتوارث اھل ملتْی ٰ
ٰ
ٰ
ے
ے خلت
ے“( مس ید احمد ،اتو داود ،ابن ماجہ ،دار ق طبی)۔ اس سے ملت
لوگ انک دوسرے کے وارث پہیں ہو سکت
ّ
اّلل بن عمر سے اور نزار
مضمون کی انک خدیث نرمذی ئے حضرت خانر سے اور ابن خیان ئے حضرت عید ٰ
سی م
ے نر قصل یحث ک ئرے ہ ئوے مسلک خنقی کے مشہور امام
ئے حضرت اتو ہرنرہ سے ن فل کی ہے۔ اس م ل
ُ
َ
ت
ک
ل
ے ہیں” :ک فار آپس میں ان سب اس یاب کی ی یا نر ھی انک دوسرے کے وارث ہو
سمس االنتمہ ،سر حسی ھت
ُ
ت
ے ہیں جن کی ی یا نر مسلمان آپس میں انک دوسرے کے وارث ہ ئوےہیں  ،اور ان کے درم یان عض اپسی
سکت
ضورتوں میں تھی توا ُرث ہو سک یا ہے جن میں مسلماتوں کے درم یان پہیں ہونا ۔ حقن
اّلل ئے
کہ
ے
ہ
ہ
ن
ت
ف
ٰ

پس دو ہی دبن قرار ئدے ہیں  ،انک دب ِن خق  ،دوسرا دب ِن ناطل  ،خیایچہ قرمانا ل َّ ُک ْم ِدیْنُ ُک ْم َّو ِلَّ ِدی ْ ِ
ن۔ اور اس
ے ہیں  ،انک قرتق جیبی ہے اور وہ مومن ہے ،اور دوسرا قرتق دوزحی ہے اور
ئے لوگوں کے دو ہی قرتق ر کھ
وہ یخ یینت مجموعی نمام ک فار ہیں۔ اور اس ئے دو ہی گروہوں کو انک دوسرے کا مخالف قرار دنا ہے۔ خ یایچہ

ّ
ے ّ
قرمانا ِ
م
ص
خ
ص
ت
خ
ِ
ِ
رب کے
موا ِف ربِ ِھم (نہ دو مد م فانل قرتق ہیں جن کے درم یان ا نت
ا
ن
ن
ا
ذ
ھ
َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
ٰ
ُ ْ ْ َّ ْ
ے میں چھگڑا ہے ۔ الحج ،آیت  )۱۹تعبی انک قرتق نمام ک فار یخ یینت مجموعی ہیں اور ان کا چھگڑا اہل انمان
معا مل
س
م
ے اعن فاد کے م طاتق ناہم الگ الگ لتیں ہیں ،نلکہ مسلماتوں
سے ہے ۔ ہم نہ پ لتم پہیں ک ئرے کہ وہ ا نت
ص
اّلل علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا اقرار
کے م فا نل
ے میں وہ سب انک ہی ملت ہیں ،کبونکہ مسلمان محمد لی ٰ
ک ئرے ہیں اور وہ اس کا ابکار ک ئرے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کاقر قرار ن ئاے ہیں اور مسلماتوں کے معاملہ میں وہ

سب انک ملت ہیں ۔ خدیث َل یتوارث اھل ملتْی اسی نات کی طرف اسارہ کرنی ہے حس کا ہم ئے

ذکر ک یا ہے  ،بونکہ ِملتْی (دوم بوں) کی سر یح رسول اّلل ص
ے اس ارساد سے کر دی
اّلل علیہ وسلم ئے ا نت
لی
ل
ک
پ
َّ
ٰ
ٰ

ہے کہ َل یرث املسلم الکافر و َل الکافر املسلم۔ مسلمان کاقر کا وارث پہیں ہو سک یا اور نہ کاقر مسلمان کا
وارث ہو سک یا ہے “ (المیسوط ،ج ،۳ص فخات )۳۲-۳۰۔ امام سرحسی ئے پہاں حس خدیث کا خوالہ دنا ہے
ُ
اسے یخاری ،مسلم ،پَسانی  ،احمد ،نرمذی ،ابن ماجہ اور اتو داود ئے حضرت اسامہ بن زند سے روایت ک یا ہے۔

