  Al-Ikhlas
   
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Name
Al-Ikhlas is not merely the name of this Surah but also the
title of its contents, for it deals exclusively with Tauhid. The
other Surahs of the Quran generally have been designated
after a word occurring in them, but in this Surah the word
Ikhlas has occurred nowhere. It has been given this name in
view of its meaning and subject matter. Whoever
understands it and believes in its teaching, will get rid of
shirk (polytheism) completely.
Period of Revelation
Whether it is a Makki or a Madani Surah is disputed, and

the difference of opinion has been caused by the traditions
which have been related concerning the occasion of its
revelation.
1. Abdullah bin Masud has reported that the Quraish said
to the Prophet (peace be upon him): Tell us of the ancestry
of your Lord. Thereupon this Surah was revealed.
(Tabarani).
2. Abul Aliyah has related on the authority of Ubayy bin
Kaab that the polytheists said to the Prophet (peace be upon
him): Tell us of your Lord’s ancestry. Thereupon Allah sent
down this Surah. (Musnad Ahmad, Ibn Abi Hatim, Ibn
Jarir, Tirmidhi, Bukhari in At-Tarikh, Ibn al-Mundhir,
Hakim, Baihaqi). Tirmidhi has related a tradition on the
same theme from Abul Aliyah, which does not contain any
reference to Ubayy bin Kaab, and has declared it to be
more authentic.
3. Jabir bin Abdullah has stated that a bedouin (according
to other traditions, some people) said to the Prophet (peace
be upon him): Tell us of your Lord’s ancestry. Thereupon
Allah sent down this Surah. (Abu Yala, Ibn Jarir, Ibn alMundhir, Tabarani in Al-Ausat, Baihaqi, Abu Nuaim in AlHilyah).
4. Ikrimah has related a tradition form Ibn Abbas, saying
that a group of the Jews, including Kaab bin Ashraf,
Huyayy bin Akhtab and others, came before the Prophet
(peace be upon him) and said: O Muhammad (peace be
upon him), tell us of the attributes of your Lord, who has
sent you as a Prophet. Thereupon Allah sent down this
Surah. (Ibn Abi Hatim, Ibn Adi, Baihaqi in Al-Asma was-

Sifat).
In addition to these, some other traditions have also been
cited by Ibn Taimiyyah in his commentary of Surah AlIkhlas, which are as follows:
5. Anas has stated that some Jews of Khaiber came before
the Prophet (peace be upon him) and said: O Abul Qasim,
Allah created the angels from light, Adam from rotten clay,
Iblis from the flame of fire, the sky from smoke, and the
earth from the foam of water. Now tell us about your Lord
(what is He made of). The Prophet (peace be upon him) did
not give any reply to this question. Then Gabriel came and
he said: O Muhammad, say to them: Huwa Allahu ahad.
6. Amir bin atTufail said to the Prophet: O Muhammad,
what do you call us to. The Prophet (peace be upon him)
replied: To Allah. Amir said, Then, tell us what is He made
of, whether of gold, silver or iron Thereupon this Surah was
sent down.
7. Dahhak, Qatadah and Muqatil have stated that some
Jewish rabbis came before the Prophet (peace be upon
him), and said: O Muhammad, tell us what is your Lord
like, so that we may believe in you. Allah in the Torah has
sent down His description. Kindly tell us what is He made
of, what is His sex, whether He is made of gold, copper,
brass, iron, or silver, and whether He eats and drinks. Also
tell us from whom He has inherited the world, and who will
inherit it after Him. Thereupon Allah sent down this
Surah.
8. Ibn Abbas has reported that a deputation of the
Christians of Najran along with seven priests visited the

Prophet (peace be upon him), and said: O Muhammad, tell
us what is your Lord like and of what substance He is made.
The Prophet (peace be upon him) replied: My Lord is not
made from any substance. He is unique and exalted above
everything. Thereupon Allah sent down this Surah.
These traditions show that different people on different
occasions had questioned the Prophet (peace be upon him)
about the essence and nature of the God to whose service
and worship he invited the people, and on every occasion he
recited by Allah’s command this very Surah in response.
First of all, the pagans of Quraish asked him this question
in Makkah, and in reply this Surah was sent down. Then, at
Madinah, sometimes the Christians, and sometimes the
other people of Arabia, asked him questions of this nature,
and every time Allah inspired him to recite this very Surah
in answer to them. In each of these traditions, it has been
said that this Surah was revealed on this or that occasion.
From this one should not form the impression that all these
traditions are mutually contradictory. The fact is that
whenever there existed with the Prophet (peace be upon
him) a verse or a Surah previously revealed in respect of a
particular question or matter, and later the same question
was presented before him, Allah inspired him to recite the
same verse or Surah to the people as it contained the
answer to their question. The reporters of Hadith describe
the same thing, saying: When such and such a question or
matter was presented before the Prophet (peace be upon
him), such and such a verse or Surah was revealed. This has
also been described as repetition of revelation, i.e. the

revelation of a verse or Surah several times.
Thus, the fact is that this Surah is Makki, rather in view of
its subject matter a Surah revealed in the earlier period at
Makkah, when detailed verses of the Quran dealing with
the essence and attributes of Allah Almighty had not yet
been revealed, and the people, hearing the Prophet’s (peace
be upon him) invitation to Allah, wanted to know what was
his Lord like to whose worship and service he was calling
them. Another proof of this Surah’s being one of the earlier
Surahs to be revealed is that when in Makkah Umayyah bin
Khalaf, the master of Bilal, made him lie down on burning
sand and placed a heavy stone on his chest, Bilal used to cry
Ahad, Ahad! This word was derived from this very Surah.
Theme and Subject Matter
A little consideration of the traditions regarding the
occasion of the revelation of this Surah shows what were the
religious concepts of the world at the time the Prophet
(peace be upon him) began to preach the message of Tauhid.
The idolatrous polytheists were worshiping gods made of
wood, stone, gold, silver and other substances. These gods
had a form, shape and body. The gods and goddesses were
descended from each other. No goddess was without a
husband and no god without a wife. They stood in need of
food and drink and their devotees arranged these for them.
A large number of the polytheists believed that God
assumed human form and there were some people who
descended from Him. Although the Christians claimed to
believe in One God, yet their God also had at least a son,
and besides the Father and Son, the Holy Ghost also had the

honor of being an associate in Godhead: so much so that
God had a mother and a mother-in-law too. The Jews also
claimed to believe in One God, but their God too was not
without physical, material and other human qualities and
characteristics. He went for a stroll, appeared in human
form, wrestled with a servant of His, and was father of a
son, Ezra. Besides these religious communities, the
Zoroastrians were fire worshipers, and the Sabeans star
worshipers. Under such conditions when the people were
invited to believe in Allah, the One Who has no associate, it
was inevitable that questions arose in the minds as to what
kind of a God it was, Who was one and Only Lord and
invitation to believe in Whom was being given at the
expense of all other gods and deities. It is a miracle of the
Quran that in a few words briefly it answered all the
questions and presented such a clear concept of the Being of
Allah as destroyed all polytheistic concepts, without leaving
any room for the ascription of any of the human qualities to
His Being.
Merit and Importance
That is why the Messenger of Allah (peace be upon him)
held this Surah in great esteem, and he made the Muslims
realize its importance in different ways so that they recited
it frequently and disseminated it among the people. For it
states the foremost and fundamental doctrine of Islam (viz.
Tauhid) in four such brief sentences as are immediately
impressed on human memory and can be read and recited
easily. There are a great number of the traditions of Hadith,
which show that the Prophet (peace be upon him) on

different occasions and in different ways told the people
that this Surah is equivalent to one-third the Quran. Several
ahadith on this subject have been related in Bukhari,
Muslim, Abu Daud; Nasai, Tirmidhi, Ibn Majah, Musnad
Ahmad, Tabarani and other books, on the authority of Abu
Said Khudri, Abu Hurairah, Abu Ayyub Ansari, Abu adDarda, Muadh bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Ubayy bin
Kab, Umm Kulthum bint Uqbah bin Abi Muait, Ibn Umar,
Ibn Masud, Qatadah bin an-Numan, Anas bin Malik, and
Abu Masud.
The commentators have given many explanations of the
Prophet’s (peace be upon him) saying. But in our opinion it
simply means that the religion presented by the Quran is
based on three doctrines: Tauhid, Prophethood and the
Hereafter. This Surah teaches Tauhid, pure and undefiled.
Therefore, the Prophet (peace be upon him) regarded it as
equal to one-third of the Quran.
A tradition on the authority of Aishah has been related in
Bukhari, Muslim and other collections of the Ahadith,
saying that the Prophet (peace be upon him) sent a man as
leader of an expedition. During the journey he concluded
his recitation of the Quran in every Prayer with Qul HuwaAllahu ahad. On their return his companions mentioned
this before the Prophet (peace be upon him). He said: Ask
him why he did so. When the man was asked, he replied: In
this Surah the attributes of the Merciful God have been
stated; therefore, I love to recite it again and again. When
the Prophet (peace be upon him) heard this reply, he said to
the people: Inform him that Allah holds him in great love

and esteem.
A similar incident has been related in Bukhari, on the
authority of Anas. He says: A man from among the Ansar
led the Prayers in the Quba Mosque. His practice was that
in every rakah he first recited this Surah and then would
join another Surah to it. The people objected to it and said
to him: Don’t you think that Surah Ikhlas is by itself
enough. Why do you join another Surah to it. You should
either recite only this surah, or should leave it and recite
some other Surah. He said: I cannot leave it, I would rather
give up leadership in the Prayer, if you so desired. The
people did not approve that another man be appointed
leader instead of him. At last, the matter was brought
before the Prophet (peace be upon him). He asked the man,
What prevents you from conceding what your companions
desire. What makes you recite this particular Surah in
every rakah. The man replied: I have great love for it. The
Prophet remarked: Your this love for this Surah has earned
you entry into Paradise.
نام
کنونکہ اس میں-الخالص اس سورت کا محض نام ہی نہیں ہے نلکہ اس کے مضمو ن کا عنوان بھی ہے
ے ل فظ کو ا نکانام قرار دناگ ی ہاے
خالص توح ید ب یا ن کی گئی ہے۔ قرآن مج ید کی دوسری سورتوں میں تو نالعمو م کسی ا یس
جوان میں واردہو ا ل یکن اس سورت میں ل فظ اخالص کہیں وارد نہیں ہو ہاے اسکو یہ نام اس کے معئی کےلحاظ
ع
 جو شحص بھی ا سکو سمجھ کر ا سکی ت لیم پر ایمان لے آ ئیگا وہ سرک سے خالصی ناخا ۓگا۔,سے دنا گ یا ہے
زمایہ پزول
 اور یہ اح یالف ان روانا ت کی ب یا پر ہے جو اس کے سبب- اس کے مکی اور مد نی ہ نوے میں اح یالف ہے

پزول کے نارے میں منقول ہو نی ہیں  .ذ نل میں ہم ا نکوسلسلہ وار درج ک نرے ہیں۔
اّلل علیہ وسلم سے کہا
اّلل صلی ٰ ه
اّلل بن مسعودکی ردابت ہےکہ قریش کے لوگوں نے رسو ل ٰ ه
)(1حضرت عید ٰ ه

ے۔ اس پر یہ سورت نازل ہو نی(-طبرا نی)
ے رب کایسب ہمیں ب یا ئن
کہ ا ئن

)(2اتو ا عالیہ نے ضرت انی بن عب کے جو الے سے ب یا ن ک یا ہےکہ شرکین نے رسول ه ص
اّلله
ک
م
ل
ح
اّلل لیه ٰ
ٰ
اّلل تعالی نے یہ سور ت نازل قرمانی(مس ید احمد ابن
ےاس پر ٰ ه
ے رب کا یسب ہمیں ب یا ئن
علیہ وسلم سےکہاکہ ا ئن

ن
انی ھا تم ابن جر پر پر مذی بحاری فی ال یار بخ ابن الم یذر خاکم ہنقی ) پرمذی نے اسی مضمو ن کی انک روابت
اتو العالیہ سے ن قل کی ہے جس میں حضرت انی بن کعب کا جو الہ نہیں ہے اور اسے ح
کہاے۔
صیح پر ہ
اّلل کا ب یان ہےکہ انک اعر انی نے(اور تعض روانات میں ہےکہ لوگوں نے( ئئی
)(3حضرت خاپر بن عید ٰ ه

اّلل تعالی نے یہ سورت نازل
ے -اس پر ٰ ه
ے ر ب کایسب ہمیں ب یا ئن
اّلل علیہ وسلم سے کہا کہ ا ئن
صلی ٰ ه
ن
قرمانی( اتو تعلی ۔ ابن جرپر۔ ابن الم یذ ر۔ طبر انی فی ال وسط ہنقی ۔اتو تعیم فی الحلیہ( .
اّلل علیہ وسلم
اّلل صلی ٰ ه
) (4عکر مہ نے ابن عیاس سے روابت نقل کی ہےکہ نہو دتو ں کا انک گر و ہ رسول ٰ ه

ے اور انہوں نے کہا-اے
کی خدمت میں خاضرہواجس میں کعب بن اسرف اور حئی بن اخطب و غبر ہ سامل بھ

اّلل هتعالی
ےکہ آ نکاوہ ر ب کیسا ہے جس نے آ نکو بھیحا ہے ۔ اس پر ٰ ه
اّلل علیہ و سلم( ہمیں ب یا ئن
محمد (صلی ٰ ه
ن
نےیہ سورت نازل قرمانی( ابن انی خاتم ۔ابن عدی۔ ہنقی فی السماءوالص قات)۔
ان کے عالدہ مزند ح ید روانات ابن ئیمیہ نے ائئی نفسبر سورہ اخالص میں ن قل کی ہیں جو یہ ہیں:
اّلل علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر
اّلل صلی ٰ ه
)(5حضرت ایس کا بیان ہےکہ خیبر کے کجھ نہو دی رسول ٰ ه

اّلل نے مالنکہ کو تور ححاب سے آدم کو مئی کے سڑے ہو نے
ہوۓ اور انہوں نے کہا ۔ اے اتو القاسم ٰ ه
ن
ے سے آسما ن کو دھوئیں سے اور زمین کو نانی کے جھاگ سے ب یانا ۔ اب ہمیں
گارے سے ا لیس کو آ گ کے شعل

اّلل صلی علیہ وسلم نے اس نا ت کا کونی
ے (کہ وہ کس چبزسےبی ہاے) ۔ر سول ٰ ه
ے رب کے متعلق ب یا ئن
ا ئن

اّلل احده ه۔
ے ۔ ُهوه ٰ ه
جو اب یہ دنا۔ بھر چبر ب یل علیہ السال م آ نے اور انہوں نےکہااے حممد ان سے کہن

ُ

لط
)(6عامر بن ا ف یل نے حضور سے کہا -اے محمد آ پ کس چبز کی طرف ہمیں ن نالے ہیں ؟ آپ نے قرمانا
ے وہ س نوے سے ب یا ہو ہاے نا خاند ی سے نا
ے ب یا ئن
اّلله کی طرف۔ عام نرے کہا۔ ا جھا تو اس کی کنفیت مجھ
ٰ
ہلوے سے۔اس پر یہ سورت نازل ہو نی-
)(7صحاک اور ق یادہ اور م قانل کاب یان ہےکہ نہودتوں کے کجھ علماء حضور کے نا س آ نے اور انہو ں نےکہا
ّلله نے ائئی صفت توراۃ
ے ر ب کی کنفیت ہمیں ب یا ئن
اے محمد ا ئن
ے ۔ ساندکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ ها ٰ

ے
ے کہ وہ کس چبزسے ب ی ہاے کس جیس سے ہے ؟ س نوے سے ب ی ہاے نا نا ئن
میں ناز ل کی ہے۔ آپ ب یا ئن
سے نا پی یل سے نال ہوے سے ناخاندی سے ؟ او رک یاوہ کھا نا اور پی یا ہے ؟ اور کس سے اس نے د ب یا ورا بت
اّلل تعالی نےیہ سورت نازل قرمانی-
میں نانی ہے اور اس کے تعد کون ا سکا و ارث ہو گا؟ اس پر ٰ ه

)(8ابن ع یاس کی روابت ہےکہ بجران کے ع سا نو ں کا انک وفد سات نادرتوں کے سا بھ رسول ص
اّلله
لی
ی ئ
ٰ

علیہ کی خدمت میں خاضر ہوا اور اس نے حضور سے کہا ہمیں ب ی ناے آ نکار ب کیس ہاے کس چبز سے ب یا ہے ؟
اّلله تعالی نےیہ سورت
آپ نے قرمانامبرا رب کسی چبز سے نہیں بی ہاے۔ وہ یمام اشیاء سے خد ہاے اس پر ٰ
نازل قرنانی-
ص
اّلله علیہ و سلم سے اس
اّلله لی ٰ
ان روانات سے معلوم ہونا ہےکہ مجیلف موا قع پر مجیلف لوگوں نے رسول ٰ
ے
معنودکی ماہیت اور کنفیت در ناقت کی بھی جسکی ب یدگی وع یاد ت کی طرف آپ لوگو ں کو دعوت دے ہرے بھ

ے یہ سوا ل
اّلله تعالی کے خکم سے ا نکو جو اب میں ن ہی سورت ش یانی بھی سب سے نہل
اور ہر مو قع پر آپ نے ٰ
مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ سےک یا اور اس کے جو اب میں یہ سورت نازل ہونی۔ اس کے تعد مدبنہ

طییہ میں کبھی نہودتوں نے۔کبھی عیسائنوں نے ۔ اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور سے اسی
اّلله تعالی کی طرف سے اسارہ ہو ا کہ جو اب میں ن ہی سورت آپ ا ن
توعیت کے سوالت کن
ے اور ہر مربنہ ٰ

کوش یادبں۔ ا ن روانات میں سے ہر انک میں یہ جو کہاگ ی ہاے اس مو قع پر یہ سورت نازل ہونی بھی اس سے

ے کے نارے
ے مس یل
کسی کو یہ ح یال یہ ہوناخ ہاے کہ یہ سب روابتیں نا ہم میضاد ہیں ۔اصل نات یہ ہےکہ کس
ے وہی مس یلہ
ے سے کونی آبت ناسورت نازل سدہ موجودہونی بھی تو تعد میں جب کبھی حضور کے سا من
میں اگر نہل
اّلله تعالی کی طرف سے ہدابت آخانی بھی کی اسکا جواب فالں آبت نا فالں سورت میں ہے۔ نا
پیش کیا خانا ٰ
اس کے جو اب میں وہ آبت ناسورت لوگوں کوپڑ ھ کر ش یادی خ ناے۔ اخادبث کے راو ی اس چبز کو توں ب یان
ک نرے ہیں کہ جب فالں معاملہ پیش آنا نافالں سوا ل ک یاگ یا تو یہ آبت ناسورت نازل ہونی۔ ا سکو نکرار پزول سے
بھی تعیبر ک یاخا ن ہاےتعئی انک آبت ناسور ت کاکئی مر بنہ نازل ہونا-
یس ح
صیح نات یہ ہے کہ یہ سورت دراصل مکی ہے نلکہ اس کے مضمون پر عو رک نرے سے محسوس ہو نا ہےکہ
یہ مکہ کے ب
اّلله تعالی کی ذات وص قات کے ب یان میں قران کی
ب
ج
ے
ہ
ی
ن
و
ہ
ازل
ن
ں
می
دور
ی
ان
د
ی
ا
ھی
ب
ٰ
م فضل آ نات ابھی نازل نہیں ہونی بھیں اور رسول اّلله صلی اّلله علیہ و س
اّللهکو سن کر لوگ یہ
دعوت
کی
لم
ٰ
ٰ
ٰ
ے کی آجر آ نکا وہ رب ہےکیسا جس کی ب یدگی وع یاد ت کی طرف آپ لوگوں کو نالر ہے ہیں۔
ے بھ
معلوم کرناخا ہن

اس کے نالکل اب ید انی دو رکی ناز ل سدہ سورت ہ نوے کا انک ئنوت یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت نالل
کا آفا ا میہ بن خلف ا نکو دھوپ میں پپئی ہو نی ربت پر ل یاکر انک پڑاسا ئبھر ا نکی جھانی پر رکھ دب یا بھا تو وہ اخد اخد
ے یہ ل فظ اخد اسی سورت سے ماجو ذبھا-
نکا نرے بھ
موضو ع اور مضمون
ے سے معلوم ہو خانا ہےکہ
سان پزول کے نارے میں جو روانات اوپر در ج کی گئی ہیں ان پر انک نگاہ ڈا لن
ص
ےاس وقت دب یا کے مذ ہئی نضورات ک یا
ے بھ
اّلله علیہ و سلم تو ح ید کی دعوت لےکر ا بھ
اّلله لی ٰ
جب رسول ٰ

ے جو لکڑی ئبھر س نوے خاندی وغبرہ مج یلف چبزوں کے
ے۔بت پرست مشر کین ان خد او ں کو توج ہرے بھ
بھ
ے۔ دتوتوں اور دتو ناو ں کی نا فاعدہ یسل خلئی بھی -کونی دتوی
ے بھ
ے -سکل ضورت اور جسم ر کھن
ے ہوۓ بھ
ئن
ے کی ضرورت بھی لجق ہونی بھی اوران کے پرش یار
نے سوہر یہ بھی او رکونی دتو ن ناے زوجہ یہ بھا -ا نکو کھ ناے پپن
ے۔مشر کین کی انک پڑی تعد اد اس نا ت کی فانل بھی کہ خد ا ایسانی سکل
ے اس کا ائت ظام نکرے بھ
ان کے لن
ے مگر ا نکا
ے کے مدعی بھ
میں ظہو رکرن ہاے اور کجھ لوگ اس کے اونار ہو نے ہیں۔ عیسانی اگر جہ انک خد اکوما ئن
ے کے سابھ خدانی میں روح ال قدس کو بھی حصہ دار ہ نوے
خدا بھی کم از کم انک پی یا تو رکھ یا ہی بھا -اور نا پ پپن
ے کا
کاسرف خاصل بھا -حئی کہ خد ۱کی ماں بھی ہونی بھی اور ا سکی سا س بھی۔ نہو دی بھی انک خد اکو ما ئن
ے مگر ا ن کا خد ا بھی مادبت اور جسما ئیت اور دو سری ایسانی ص قات سے خالی یہ بھا-وہ نہل یا
دعوی ک نرے بھ
ے عزپر کا نا پ
ے کسی ب ید ے سےکشئی بھی لڑلی یا بھا۔ اور انک عدد پپن
بھا -ایسانی سکل میں ن مودار ہونا بھا-ا ئن
ے اور صائئی ش یارہ پرست۔ اس خالت میں جب
بھی بھا -ان مذہئی گروہوں کے عالدہ مجو سی آ یش پرست بھ
ے کی دعوت لوگو ں کو دی گئی تو ان کے ذ ہن میں یہ سوالت ب ید ا ہو نا انک لزمی امر
اّلله وخدہ ل سرنک کو ما ئن
ٰ
س
ے یمام ار ناب اور معنودو ں کو جھو ڑکر ئنہا انک ہی رب اور معنود ی لیم نکرے کی
بھاکہ وہ رب ہےکس قسم کا جس

اّلله
دعوت دی خارہی ہے۔ قر ا ن مجید کا یہ ا عحاز ہےکہ اس نے ان سوال ت کاجو اب حید القاظ میں دنکر ٰ

کی ہشئی کا ایسا واصح نضور پیش کردنا جو یمام مشرکایہ نضورات کا فلع قمع کردب ی ہاے اور ا سکی ذات کے سابھ

ے دب یا-
ےکونی گیحایش نہیں ر ہن
محلوفات کی ص قات میں سےکسی صفت کی آلودگی کے لن
فض یلت اور اہمیت
ن ہی وجہ ہےکہ رسول اّلله ص
اّلله علیہ وسلم کی زندگی میں اس سورت کی پڑی عظمت بھی اور آپ مج یلف
لی
ٰ
ٰ

ے نا کہ وہ کبرت سے ا سکو پڑھیں اور عوام ا ل یاس میں
طرنقوں سے مسلماتو ں کو ا سکی اہمیت محسوس کر ناے بھ
ے حمیضر فقروں میں ب یا ن کرد ئئی
اسے بھ یال ئیں کنونکہ یہ اسالم کے اولین پی یادی عف یدے( توح ید )کو خار ا یس

ہے جو فور ا ایسان کے ذہن یشین ہوخ ناے ہیں اور آسانی سےزناتو ں پر جڑھ خ ناے ہیں۔
اخادبث میں کبر ت سے یہ روانات ب یان ہو نی ہیں کہ حضو نرے مج یلف مو ا قع پر مج یلف طرنقوں سے لوگوں کو ب یانا
یہ سورت انک نہانی قر ان کے پراپر ہے۔ بحاری -مسلم  -اتو داو د -یسانی -پرمذی  -ا بن ماجہ – مس ید احمد
طبرانی وغبرہ میں اس مضمو ن کی متعدد اخادبث اتو شع ید خد ری -اتوہرپرہ -اتو اتوب انضاری -اتو الدردا  -معاذ بن
حی
اّلله
د
ی
ن
ب
ر
اپ
خ
ل
ع
ٰ

 -انی بن کعب -ا م کلنوم ئیت عقیہ بن انی معیط -ابن عمر -ابن مسعوو -ق یادہ بن

اّلله
التعمان -ایس بن مالک -اور اتو مسعود ر صی ٰ

تعالی عنہم ا جمعین سے منقول ہونی ہیں۔ مفشربن نے حضور

کے اس ار سا دکی نہت سی تو حنہات ب یا ن کی ہیں ۔مگر ہمارے پزد نک ش یدھی اور صاف نات یہ ہےکہ قران
مج ید جس دبن کو پیش کر نا ہے ا سکی پی یاد ئین عف یدے ہیں ۔ انک توح ید  -دوسرے رسالت -پیشرےآجرت۔
ے رسول اّلله ص
اّلله علیہ وسلم نے اس کو انک نہانی
لی
یہ سور ت جو نکہ خالص توح یدکو ب یا ن کرنی ہے اس لن
ٰ
ٰ
قران کے پراپر قرار دن ہاے۔
ضرت عا شہ کی یہ روابت حاری و مسلم او رتعض دوسری یب خدبث میں ن ق
اّلله صلی
رسول
ہ
ک
ے
ہ
ی
ون
ہ
ل
ب
ح
ک
ی
ٰ

ب
اّلله علیہ وسلم نے انک صاجب کو انک مہم پر سردار ب یا پر کر ھیحا بھا او ر اس تو رے سقر کے دوران ان کا
ٰ
مست قل طرنقہ یہ رہاکہ ہر یماز میں وہ ف
ے۔ وایسی پر ان کے سابھنوں نے
اّلله اخد پرقر ات حیم ک نرے بھ
ھو
ل
ٰ

ے ان سے تو جھاگ یا تو انہوں نے
حضور سے اس کا ذکرک یا۔ آپ نے قرمانا ان سے توجھو کہ وہ ایسا کنو ں نکرے بھ

ے نہت حمنوب ہے۔ حضو نرے یہ
ے اسکا پڑ ھ یا مجھ
کہاکہ اس میں رحما ن کی صفت ب یا ن کی گئی ہے اس لن
اّلل تعالی انہیں حمنوب رکھ ی ہاے۔
اّلل تعالی بحیہ ا نکو چبر دے دوکہ ٰ ه
نات سئی تو لوگوں سے قرما نا -اچبر وہ ان ٰ ه

اسی سے مل یاخل یا وا قع بحاری میں حضرت ایس سے مردی ہے۔ وہ قرم ناے ہیں کہ انضار میں سے انک

ےف
صاجب ق یامیں یماز پڑھ ناے ب
ے اور ا کا طرنقہ یہ بھا کہ ہر رکعت میں نہ
ے-بھرکونی اور
اّلله پڑ ھن
ھو
ل
ل
ھ
ن
ٰ

ے
اّلل هپڑ ھن
سورت نالو ت ک نرے۔ لوگوں نے اس پر اغبراض کیااور ان سے کہاکہ یہ تم کیا نکرے ہوکہ فل ھو ٰ ه
ے ہو -یہ بھ یک نہیں ہے۔ نا ضرف ا سی
کے تعد اسےکافی یہ سمجھ کرکو نی اور سورت بھی اس کے سابھ مال لپن
کو پڑھو اور ساے جھو ڑکر کو نی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہامیں اسے نہیں جھوڑ سک یا تم خاھو تو میں ن مہیں یماز
ے۔ آجرکار معاملہ
پڑھاو ں وریہ امامت جھوڑ دوں .ل یکن لوگ ا نکی خگہ کسی او رکو امام ب یانا بھی یس ید نہیں ک نرے بھ
ے ہیں اسے قنو ل ک نرے میں
ے ان سے توجھا کہ ن مہارے سا بھی جو کجھ خا ہن
ے پیش ک یا گ یا -آ ئن
حضور کے سا من
ے
ے پر کس چب نزے آمادہ ک یا-انہوں نے عرض ک یا مجھ
تم کو ک یا امر ما تع ہے-ن مہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑ ھن
اس سے نہت حمیت ہے۔ آپ نے قرمانا -ح یک انا ھا ادخلک الجییہ – اس سورت سے ن مہار ی حمیت
نے ن مہیں حیت میں داخل کر دنا-

اّللهالرۡحٰنهالرحيمه ه
بهسهمه ٰ

اّلل کےنام سے جو نہت مہرنان In the name of Allah,
ه ٰه
Most
Gracious,
Most Merciful.
نہابت رجم وال ہے۔

1. Say: *1 He is
ک *1
اّلل *2ه ہے نک یا *3۔
ه
وہ
ہو
*2
*3
اّلل احده ۚه ههه
ُقله ُهوه ٰ ُه
ُٰ
Allah , the One .
*1 The first addressee of this command is the Prophet
(peace be upon him) himself for it was he who was asked:
Who is your Lord and what is He like. Again it was he who
was commanded to answer the question in the following
words. But after him every believer is its addressee. He too
should say what the Prophet (peace be upon him) had been
commanded to say.
اّلل علیہ وسلم ہیں ،کنونکہ آپ ہی سے یہ سوال ک یا گ یا بھا کہ
اّلل صلی ٰ ه
 .*1اس خکم کے ّاولین محاطب تو رسول ٰ ه

آپ کا رب کون اور کیسا ہے ،اور آپ ہی کو خکم دنا گ یا ہے کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں ۔ ل یکن
ُ
ؐ
خ
ک
ک
ے کا کم حضور کو دنا گ یا بھا۔
ے جس کے ہن
حض ؐور کے تعد ہر مومن ِاسکا محاطب ہے ۔ اسے وہی نات ہئی خا ہن

*2 That is, my Lord to Whom you want to be introduced is

none but Allah. This is the first answer to the questions,
and it means: I have not introduced a new lord who I want
you to worship beside all other gods, but it is the same
Being you know by the name of Allah. Allah was not an
unfamiliar word for the Arabs. They had been using this
very word for the Creator of the universe since the earliest
times, and they did not apply this word to any of their other
gods. For the other gods they used the word ilah. Then their
beliefs about Allah had become fully manifest at the time
Abraha invaded Makkah. At that time there existed 360
idols of gods (ilahs) in and around the Kabah, but the
polytheists forsaking all of them had invoked only Allah for
protection. In other words, they knew in their hearts that no
ilah could help them on that critical occasion except Allah.
The Kabah was also called Bait-Allah by them and not Baitilahs after their self-made gods. At many places in the
Quran the polytheistic Arabian belief about Allah has been
expressed, thus:
In Surah Az-Zukhruf it has been said: If you ask them who
created them, they will surely say, Allah. (verse 87).
In Surah Al-Ankabuut: If you ask them, who has created the
earth and the heavens and who has subjected the moon and
the sun. They will surely say: Allah. And if you ask them,
who sent down rainwater from the sky and thereby raised
the dead earth back to life. They will surely say: Allah.
(verses 61-63).
In Surah Al-Muminun: Say to them, tell me, if you know,
whose is the earth and all who dwell in it. They will say,
Allah’s. Say to them: To whom do the seven heavens and

the Glorious Throne belong. They will say: To Allah. Say to
them: Tell me, if you know, whose is the sovereignty over
everything. And who is that Being who gives protection
while none else can give protection against Him. They will
surely reply: This power belongs to Allah. (verses 84-89).
In Surah Younus: Ask them: Who provides for you from
the heavens and the earth. Who has power over the faculties
of hearing and sight. Who brings forth the living from the
dead and the dead from the living. Who directs the system
of the universe. They will surely reply: Allah. (verse 31).
Again in Surah Younus at another place: When you set sails
in ships, rejoicing over a fair breeze, then all of a sudden a
strong wind begins to rage against the passengers and
waves begin to surge upon them from every side and they
realize that they have been encircled by the tempest. At that
time they pray to Allah with sincere faith, saying: If you
deliver us from this peril, we will become Your grateful
servants. But when He delivers them, the same people begin
to rebel on the earth against the truth. (verses 22-23).
The same thing has been reiterated in Surah Bani Israil,
thus: When a misfortune befalls you on the sea, all of those
whom you invoke for help fail you but He (is there to help
you), yet when He brings you safe to land, you turn away
from Him. (verse 67).
Keeping these verses in view, let us consider that when the
people asked: Who is your Lord and what is He like to
Whom service and worship you call us. The answer given
was Huwa Allah: He is Allah. This answer by itself gives the
meaning: My Lord is He whom you yourself acknowledge

as your own as well as the whole world’s Creator, its
Master, Sustainer and Administrator, and He whom you
invoke for help at critical times beside all other deities, and
I invite you to His service alone. This answer comprehends
all the perfect and excellent attributes of Allah. Therefore,
it is not at all conceivable that the Creator of the universe,
its Administrator and Disposer of its affairs, Sustainer of all
the creatures living in it, and the Helper of the servants in
times of hardship, would not be living, hearing and seeing,
that He would not be an All-Powerful, All-Knowing, AllWise, All-Merciful and All-Kind Sovereign.
ُ
اّلل ہے۔ یہ ان سوال
ے ہو وہ کونی اور نہیں نلکہ ٰ ه
 .*2تعئی مبرے جس رب سے تم تعارف خاصل کرنا خا ہن

ک نرے والوں کی نات کا نہال جواب ہے  ،اور اس کا م ظلب یہ ہے کہ میں کونی ب یا رب لے کر نہیں آ گ یا ہوں

اّلل
جس کی عیادت  ،دوسرے سب معنودوں کو جھوڑ کر ،میں تم سے کروانا خاہیا ہوں ،نلکہ وہ ہشئی ہے جس کو تم ٰ ه
ے کونی اجپئی ل فظ یہ بھا۔ فدتم پربن زم ناے سے وہ خال ِق
اّلل “ عرتوں کے لن
ے ہو۔ ” ٰ ه
کے نام سے خا ئن

ے دوسرے معنودوں میں سے کسی پر بھی ِاس کا ِاطالق
ے اور ا ئن
ے ن ہی ل فظ استعمال کر ہرے بھ
کاب یات کے لن
ُ
ُ
اّلل کے نارے میں ان
ے ان کے ہاں ِالہ کا ل فظ را بج بھا۔ بھر ٰ ه
ے۔ دوسرے معنودوں کے لن
نہیں ک نرے بھ
ُ
ُ
ُ
ب
ک
ھ
ے ان کا اظہار اس مو قع پر جوب ل کر ہو گ یا بھا جب اپرھہ نے مکہ پر جڑھانی کی ھی۔ اس وقت
کے جو ع قاند بھ
ُ
ن
اّلل سے دعائیں ما گی
ے ،مگر مشرکین نے ان سب کو جھوڑ کر ضرف ٰ ه
خایہ کعیہ میں ِ ۳۶۰الہوں کے بت موجود بھ
ُ
ج
ب
اّلل کے سوا کونی ِالہ ِاس
ے کہ ٰ ه
ے ھ
ے دلوں میں ا ھی طرح خا ئن
بھیں کہ وہ ِاس نال سے ان کو بح ناے۔ گونا وہ ا ئن
ُ
ُ
ُ
ب
ن
ن
ل
س
اّلل کی
ے کو ھی وہ ان ِا ہوں کی یسبت سے ئیت ال ِلِہ ہیں ،نلکہ ٰ ه
نازک وقت میں ان کی مدد ہیں کر ک یا۔ کعن
اّلل تعالی کے نارے میں مشرکین
ے۔ قرآن مجید میں خگہ خگہ یہ بیانا گیا ہے کہ ٰ ه
ے بھ
اّلل کہن
یسبت سے ئی ُت ٰ ه

عرب کا عف یدہ ک یا بھا۔ میال کے طور پر:
ُٔ
ک
ن
ج
اّلل نے
سورہ زجرف میں ہے” :اگر تم ِان سے تو ھو کہ ِا ہیں کس نے بیدا کیا ہے تو یہ ضرور ہیں گے کہ ه
“(آبت )۸۷۔

ٰ

س ٔ
ورہ عنکنُوت میں ہے” :اگر تم ِان سے توجھو کہ آسماتوں اور زمین کو کس نے ب یدا ک یا ہے اور خاند اور سورج کو کس
اّلل نے ۔
نے مسجر کر رکھا ہے  ،تو یہ ضرور کہیں گے کہ ٰ ه

ُ
اور اگر تم ِان سے توجھو کہ کس نے آسمان سے نانی پرسانا اور اس کے ذرتعہ سے مردہ پڑی ہونی زمین کو خِال ابھانا

اّلل نے“(آنات  ۶۱نا )۶۳۔
 ،تو یہ ضرور کہیں گے کہ ٰ ه
ٔ
ٔ
ے ہو کہ یہ زمین اور ِاس کی ساری آنادی کس کی ہے؟ یہ
سورہ مومنون میں ہےِ ” :ان سے کہو ،ب یاو اگر تم خا ئن
اّلل کی۔
ضرور کہیں گے ٰ ه

ج
اّلل ۔
عرش ع ظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے ٰ ه
ِان سے تو ھو ساتوں آسمان اور ِ
ُ
ٔ
ے
ے ہو کہ ہر چبز پر اق یدار کس کا ہے؟ اور کون ہے جو ب یاہ دب یا ہے اور اس کے م قا نل
ِان سے کہو ،ب یاو اگر تم خا ئن

ے ہے“ (آنات  ۸۴نا
اّلل ہی کے لن
میں کونی بیاہ نہیں دے سکیا؟ یہ ضرور جواب دبں گے کہ یہ نات تو ٰ ه
)۸۹۔
ٔ
سورہ تویس میں ہےِ ” :ان سے توجھو ،کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دب یا ہے؟ یہ سماعت اور پی یانی کی
فوئیں (جو ن مہیں خاصل ہیں ) کس کے اجی یار میں ہیں؟ اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال یا ہے؟
اّلل “(آبت )۳۱۔
اور کون ِاس نظا ِم عالم کی ندببر کر رہا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ ٰ ه

ِاسی ٔ
سورہ تویس میں انک اور خگہ ہے” :جب تم لوگ کسپنوں پر سوار ہو کر نا ِد موافق پر قرخاں و ساداں سقر کر ہرے

ے ہیں اور مساقر سمجھ
ہ نوے ہو اور بھر نکانک نا ِد محالف کا زور ہونا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے بھیبڑے لگن

ُ
ُ
ے خالص کر کے اس سے دعائیں
اّلل ہی کے لن
ے دبن کو ٰ ه
ے ،اس وقت سب ا ئن
ے ہیں کہ طوفان میں گھِر گن
لپن

ے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں ِاس نال سے بحات دے دی تو ہم سکر گزار ب یدے بتیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بحا
ما نگن
ے ہیں“(آنات  ۲۲و )۲۳
لی یا ہے تو بھر وہی لوگ جق سے میجرف ہو کر زمین میں تعاوت کر نے لگن
ُ
ُ
ن ہی نات ٔ
سورہ ئئی اسراب یل میں توں دہرانی گئی ہے” :جب سم یدر میں تم پرمصپیت آنی ہے تو اس انک
کے سوا دوسرے جن جن کو تم نکارا نکرے ہو وہ سب گم ہو خ ناے ہیں ،مگر جب وہ تم کو بحا کر جسکی پر نہیحا دب یا ہے
ُ
تو تم اس سے میہ موڑ خ ناے ہو “ (آبت )۶۷۔
ے کہ جب لوگوں نے توجھا کہ وہ ن مہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی ب یدگی و
ِان آنات کو نگا ہ میں رکھ کر دنکھن
اّلل ہے۔ ِاس جواب سے جود بجود یہ
اّلل  ،وہ ٰ ه
عیادت کی طرف تم ہمیں نُ نالے ہو  ،تو انہیں جواب دنا گیا ھو ٰ ه
م
ے ہو  ،اور شخت
ے تم جود اب یا اور ساری کاب یات کا خالق ،مالک ،رازق اور مدپر و پتظم ما ئن
م ظلب نکل یا ہے کہ جس
ے نکا نرے ہو  ،وہی مبرا رب ہے اور اسی کی
ے دوسرے سب معنودوں کو جھوڑ کر مدد کے لن
وقت نآے پر جس
اّلل تعالی کی یمام ص قات کمالیہ آپ سے آپ آخانی
بیدگی کی طرف میں ن مہیں نالنا ہوں۔ ِاس جواب میں ٰ ه
ُ
ّ
ے کہ یہ نات سرے سے فان ِل نضور ہی نہیں ہے کہ کاب یات کو ب یدا ک نرے وال ،اس کا ائت ظام اور
ہیں۔ اس لن
ُ
ُ
ح
ے وال ،اور مصپیت
اس کے معامالت کی ندببر ک نرے وال ،اس میں نانی خ ناے والی یمام م لوفات کو رزق د ئن
ع
ے ب یدوں کی مدد ک نرے وال  ،زندہ یہ ہو  ،سی یا اور دنکھ یا یہ ہو  ،فاد ِر م ظلق یہ ہو  ،لیم اور حکیم یہ ہو،
کے وقت ا ئن
رحیم اور کرتم یہ ہو ،اور سب پر عالب یہ ہو۔

*3 The scholars have explained the sentence Huwa-Allahu
Ahad syntactically, but in our opinion its explanation which
perfectly corresponds to the context is that Huwa is the
subject and Allahu its predicate, and Ahad-un its second
predicate. According to this parsing the sentence means: He
(about Whom you are questioning me) is Allah, is One and
only one. Another meaning can also be, and according to

language rules it is not wrong either: He is Allah, the One.
Here, the first thing to be understood is the unusual use of
ahad in this sentence. Usually this word is either used in the
possessive case as yaum ul-ahad (first day of the week), or to
indicate total negative as Ma jaa a-ni ahad-un (No one has
come to me), or in common questions like Hal indaka ahadun (Is there anyone with you), or in conditional clauses like
Injaa-ka ahad-un (If someone comes to you), or in counting
as ahad, ithnan, ahad ashar (one, two, eleven). Apart from
these uses, there is no precedent in the pre-Quranic Arabic
that the mere word ahad might have been used as an
adjective for a person or thing. After the revelation of the
Quran this word has been used only for the Being of Allah,
and for no one else. This extraordinary use by itself shows
that being single, unique and matchless is a fundamental
attribute of Allah; no one else in the world is qualified with
this quality: He is One, He has no equal. Then, keeping in
view the questions that the polytheists and the followers of
earlier scriptures asked the Prophet (peace be upon him)
about his Lord, let us see how they were answered with
ahad-un after Huwa-Allah.
First, it means: He alone is the Sustainer: no one else has
any share or part in providence and since He alone can be
the Ilah (Deity) Who is Master and Sustainer, therefore, no
one else is His associate in Divinity either.
Secondly, it also means He alone is the Creator of the
universe: no one else is His associate in this work of
creation. He alone is the Master of the universe, the
Disposer and Administrator of its system, the Sustainer of

His creatures, Helper and Rescuer in times of hardship; no
one else has any share or part whatever in the works of
Godhead, which as you yourselves acknowledge, are works
of Allah.
Thirdly, since they had also asked the questions: Of what is
your Lord made? What is His ancestry? What is his sex?
From whom has He inherited the world and who will
inherit it after Him? All these questions have been
answered with one word ahad for Allah. It means:
(1) He alone has been, and will be, God forever; neither was
there a God before Him, nor will there be any after Him.
(2) There is no race of gods to which He may belong as a
member: He is God, One and Single, and none is
homogeneous with Him.
(3) His being is not merely One (wahid but ahad, in which
there is no tinge of plurality in any way: He is not a
compound being, which may be analyzable or divisible,
which may have a form and shape, which may be residing
somewhere, or may contain or include something, which
may have a color, which may have some limbs, which may
have a direction, and which may be variable or changeable
in any way. Free from every kind of plurality He alone is a
Being who is Ahad in every aspect. (Here, one should fully
understand that the word wahid is used in Arabic just like
the word one in English. A collection consisting of great
pluralities is collectively called wahid or one, as one man,
one nation, one country, one world, even one universe, and
every separate part of a collection is also called one. But the
word Ahad is not used for anyone except Allah. That is why

wherever in the Quran the word wahid has been used for
Allah, He has been called Ilah wahid (one Deity), or AllahulWahid-al-Qahhar (One Allah Who is Omnipotent), and
nowhere just wahid, for this word is also used for the things
which contain pluralities of different kinds in their being.
On the contrary, for Allah and only for Allah the word
Ahad has been used absolutely, for He alone is the Being
Who exists without any plurality in any way, Whose
Oneness is perfect in every way.
ُ
اّلل اخد کی متعدد پرکیتیں ب یان کی ہیں ،مگر ہمارے پزدنک ان میں سے جو پرکیب
 .*3بجوی فواعد کی ُرو سے ھو ٰ ه

اّلل اس کی چبر ہے ،اور اخد اس کی
ِاس مقام کے سابھ توری میاسبت رکھئی ہے وہ یہ ہے کہ ھو مییدا ہے ٰ ،ه

ے کا م ظلب یہ ہے کہ ”وہ (جس کے نارے میں تم لوگ سوال
دوسری چبر۔ اس پرکیب کے لحاظ سے ِاس حمل
اّلل ہے ،نک یا ہے۔“ دوسرا م ظلب یہ بھی ہو سک یا ہے  ،اور زنان کے لحاظ سے علط نہیں ہے کہ
کر ہرے ہو)ه ٰ ه

اّلل انک ہے۔“
”وہ ٰ ه

ے ل فظ اخد جس طرح استعمال ک یا
اّلل تعالی کے لن
ے کہ ِاس حملہ میں ٰ ه
ے یہ نات سمجھ لپئی خا ہن
نہاں سب سے نہل
ا
گ یا ہے وہ عرنی زنان میں ِاس ل فظ کا غبر معمولی استعمال ہے۔ معمول یہ ل فظ نا تو مضاف نا مضاف ِالیہ کے طور پر
ب
ُ
ے کسی آدمی کو ھیجو۔“ نا نقی عام کے
ے کا نہال دن ،اور فا تعنو ا ا خدکم ”،ا ئن
ے توم ال خد  ،ہفن
استعمال ہونا ہے ،جیس

ے ہ نوے سوالیہ
ے ما خاء نی اخد ” مبرے ناس کونی نہیں آنا۔“ نا عمومیت کا نہلو لن
ے استعمال ہونا ہے  ،جیس
لن
ے ھل ع یدک اخد ؟ ” ک یا ن مہارے ناس کونی ہے؟“ نا اسی عمومیت کے نہلو سے
فقرے میں تول خانا ہے ،جیس
ے
ے ِان خاءک اخد  ”،اگر ن مہارے ناس کونی نآے۔“ نا گپئی میں تول خانا ہے  ،جیس
سرطیہ حملہ میں تول خانا ہے ،جیس
س
ے کی عرنی زنان میں ِاس امر
زول قرآن سے نہل
اخد  ،ا ب یان ،اخد عشر ،انک  ،دو  ،گ یارہ۔ ِان ا تعمالت کے سوا پ ِ
ے تو ل گ یا ہو ،اور پزول قرآن کے
کی کونی ن ظبر نہیں ملئی کہ محض ل فظ اخد و صف کے طور پر کسی شحص نا چبز کے لن

ے کبھی استعمال نہیں ک یا
ے استعمال ک یا گ یا ہے ،دوسرے کسی کے لن
اّلل تعالی کی ذات کے لن
تعد یہ ل فظ ضرف ٰ ه
اّلل کی خاص صفت ہے ،موجودات
گیا۔ اس غبر معمولی طر ِز بیان سے جود بجود یہ طاہر ہون ہاے کہ نکیا و نگایہ ہونا ٰ ه

میں سے کونی دوسرا اس صفت سے میصف نہیں ہے۔ وہ انک ہے ،کونی اس کا نانی نہیں۔

اّلل علیہ وسلم سے آپ کے رب کے نارے میں
اّلل صلی ٰ ه
بھر جو سوالت مشرکین اور اہ ِل کیاب نے رسول ٰ ه
ُ
ک
ک
ن
ک
ے کے تعد اخد کہہ کر ان کا جواب کس طرح دنا گ یا ہے:
اّلل ہن
ے کہ ھو ٰ ه
ے ہ نوے د ھن
ے ان کو نگاہ میں ر ھن
ے بھ
کن
ّا
اولِ ،اس کے معئی یہ ہیں کہ وہی اک یال رب ہے  ،کسی دوسرے کا رتوئیت میں کونی حصّہ نہیں ہے ،اور جونکہ
ے الوہیت میں بھی کونی اس کا سرنک
الہ (معنود) وہی ہو سک یا ہے جو رب (مالک و پروردگار) ہو ِ ،اس لن
نہیں۔
ا
ُ
ح
ب
ب
ناب یا ِ ،اس کے معئی یہ ھی ہیں کہ وہی ئنہا کاب یات کا خالق ہے ،لنق کے ِاس کام میں کونی اور اس کا سرنک
م
نہیں ہے۔ وہی اک یال مالک الملک ہے ،ن ظام عالم کا مدپّر و پتظم ہے ،ائئی محلوفات کا رزق رساں ہے ،اور
اّلل کے
ے ہو کہ یہ ٰ ه
آڑے وقت میں مدد ک نرے وال قرناد رس ہے۔ خدانی کے ِان کاموں میں  ،جن کو تم جود ما ئن

کام ہیں  ،کسی دوسرے کا قطعا کونی حصّہ نہیں ہے۔
ا
ُ
ُ
ب
ج
ن
نال یا  ،جونکہ ا ہوں نے یہ ھی توجھا بھا کہ وہ کس چبز سے ب یا ہے؟ اس کا یسب ک یا ہے؟ وہ کس ِیس سے ہے؟
ُ
ُ
ُ
ُ
ے ان کے ِان
کس سے اس نے دب یا کی مبراث نانی ہے؟ اور اس کے تعد کون اس کا وارث ہو گا؟ اس لن

ے ضرف انک ل فظ اخد تول کر دے دنا گ یا ہے۔ ِاس کے معئی
اّلل تعالی کے لن
سارے سوالت کا جواب بھیه ٰ ه
ُ
ے کونی خدا بھا ،یہ اس کے تعد
یہ ہیں کہ ( )۱وہی انک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہرے گا ،یہ اس سے نہل
ُ
ٔ
کونی خدا ہو گا۔ ( )۲خداوں کی کونی جیس نہیں ہے جس کا وہ قرد ہو ،نلکہ وہ اک یال خدا ہے اور کونی اس کا ہم جیس
ُ
ب
نہیں۔( )۳اس کی ذات محض واخد نہیں نلکہ اخد ہے جس میں کسی ح یپیت سے ھی کبرت کا کونی سابنہ
ن
نہیں ہے۔ وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے جو فان ِل بجزیہ و فشیم ہو ،جو کونی سکل اور ضورت ر کھ یا ہو ،جو کسی

خگہ رہ یا ہو نا کونی چبز اس کے اندر خگہ نانی ہو ،جس کا کونی رنگ ہو ،جس کے کجھ اعضا ہوں  ،جس کی کونی سمت اور
ّ
ّ
جہت ہو ،اور جس کے اندر کسی قسم کا ت غبر و ب یدل ہونا ہو۔ یمام اقسام کی کبرتوں سے نالکل ناک اور مبزہ وہ انک ہی
ے کہ عرنی زنان میں ”واخد“
ذات ہے جو ہر لحاظ سے اخد ہے۔ ( ِاس مقام پر یہ نات اجھی طرح سمجھ لپئی خا ہن
ُ
کا ل فظ نالکل اسی طرح استعمال ہونا ہے جس طرح ہم اردو میں ” انک“ کا ل فظ استعمال ک نرے ہیں۔ پڑی سے
ے انک
پڑی کبرتوں پر مشتمل کسی مجموعہ کو بھی اس کی مجموعی ح یپیت کے لحاظ سے واخد نا انک کہا خانا ہے ،جیس
ُ
آدمی ،انک فوم ،انک ملک ،انک دب یا ،حئی کہ انک کاب یات۔ اور کسی مجموعہ کے ہر جز کو الگ الگ بھی انک
ے قرآن مج ید میں
ے استعمال نہیں ک یا خانا۔ ِاسی لن
اّلل تعالی کے سوا کسی کے لن
ہی کہا خانا ہے۔ لیکن اخد کا ل فظ ٰ ه

ُ
اّلل الو اخد القھار  ،اک یال
ے واخد کا ل فظ استعمال ہوا ہے وہاں ِالہ واخد ،انک ہی معنود ،نا ٰ ه
اّلل تعالی کے لن
جہاں بھی ٰ ه
ُ
ے وال ہے ،کہا گ یا ہے ،محض واخد کہیں نہیں کہا گ یا ،کنونکہ یہ ل فظ ان چبزوں
اّلل جو سب کو معلوب کر کے ر کھن
ٰه

اّلل کے
ے بھی استعمال ہونا ہے جو ائئی ذات میں طرح طرح کی کبرئیں رکھئی ہیں۔ بحالف ِاس کےه ٰ ه
کے لن
ا
ے اخد کا ل فظ م ظل قا استعمال ک یا گ یا ہے۔ کنونکہ و جود میں ضرف وہی انک ہشئی ایسی
اّلل ہی کے لن
ے اور ضرف ٰ ه
لن
ہے جس میں کسی ح یپیت سے بھی کونی کبرت نہیں ہے ،جس کی وخدائیت ہر لحاظ سے کامل ہے ۔

2. “Allah, the Self
*4
ّلل نے ب یاز ہے۔
ها ٰ ه
*4
ّلل الصم ُهد ۚه ه ه
ا ُٰ
”Sufficient.
*4 The word used in the original is samad of which the root
is smd. A look at the derivatives in Arabic from this root
will show how comprehensive and vast this word is in
meaning. (Lexical discussion of the meanings of the
derivatives is omitted).
On the basis of these lexical meanings the explanations of
the word as-Samad in the verse Allah-us-Samad, which have
been reported from the companions, their immediate

successors and the later scholars are given below:
Ali Ikrimah and Kab Ahbar: Samad is he who has no
superior.
Abdullah bin Masud, Abdullah bin Abbas and Abu Wail
Shaqiq bin Salamah: The chieftain whose chieftaincy is
perfect and of the most extraordinary kind.
Another view of Ibn Abbas: Samad is he to whom the
people turn when afflicted with a calamity. Still another
view of his: The chieftain who in his chieftaincy, in his
nobility and glory, in his clemency and forbearance, in his
knowledge and wisdom is perfect.
Abu Hurairah: He who is independent of all and all others
are dependent upon him.
Other views of Ikrimah: He from whom nothing ever has
come out, nor normally comes out, who neither eats nor
drinks. Views containing the same meaning have been
related from Shabi and Muhammad bin Kab al-Kurazi
also.
Suddi: The one to whom the people turn for obtaining the
things they need and for help in hardships.
Saeed bin Jubair: He who is perfect in all his attributes and
works.
Rabi bin Jubair: He who is immune from every calamity.
Muqatil bin Hayyan: He who is faultless.
Ibn Kaysan: He who is exclusive in his attributes.
Hasan Basri and Qatadah: He who is ever-living and
immortal.
Similar views have been related from Mujahid, Mamar and
Murrat alHamadani also.

Murrat al-Hamadani’s another view is: He who decides
whatever he wills and does whatever he wills, without there
being anyone to revise his judgment and decision.
Ibrahim Nakhai: He to whom the people turn for
fulfillment of their desires. Abu Bakr al-Anbari: There is no
difference of opinion among the lexicographers that samad
is the chief who has no superior and to whom the people
turn for fulfillment of their desires and needs and in
connection with other affairs. Similar to this is the view of
Az-Zajjaj, who says Samad is he in whom leadership has
been perfected, and to whom one turns for fulfillment of his
needs and desires.
Now, let us consider why Allahu-Ahad has been said in the
first sentence and why Allah-us-Samad in this sentence.
About the word ahad we have explained above that it is
exclusively used for Allah, and for none else. That is why it
has been used as ahad, in the indefinite sense. But since the
word samad is used for creatures also, Allall-us-Samad has
been said instead of Allah Samad, which signifies that real
and true Samad is Allah alone. If a creature is samad in one
sense, it may not be samad in some other sense, for it is
mortal, not immortal; it is analyzable and divisible, is
compound, its parts can scatter away any time; some
creatures are dependent upon it, and upon others it is
dependent; its chieftaincy is relative and not absolute; it is
superior to certain things and certain other things are
superior to it; it can fulfill some desires of some creatures
but it is not in the power of any creature to fulfill all the
desires of all the creatures, On the contrary, Allah is perfect

in His attributes of Samad in every respect; the whole world
is dependent upon Him in its needs, but He is not dependent
upon anyone; everything in the world turns to Him,
consciously or unconsciously, for its survival and for
fulfillment of the needs of everyone; He is Immortal and
Ever-living; He sustains others and is not sustained by
anyone; He is Single and Unique, not compound so as to be
analyzable and divisible; His sovereignty prevails over
entire universe and He is Supreme in every sense.
Therefore, He is not only Samad but As-Samad, i.e. the Only
and One Being Who is wholly and perfectly qualified with
the attribute of samad in the true sense.
Then, since He is As-Samad, it is necessary that He should
be Unique, One and Only, for such a being can only be One,
which is not dependent upon anyone and upon whom
everyone else may be dependent; two or more beings cannot
be self-sufficient and fulfillers of the needs of all.
Furthermore, His being As-samad also requires that He
alone should be the Deity, none else, for no sensible person
would worship and serve the one who had no power and
authority to fulfill the needs of others.
ّ
ّ
 د ہے۔ عرنی زنان میں ِاس مادے سے جو ال قاظ،  م، اصل میں ل فظ صمد استعمال ک یا گ یا ہے جس کا مادہ ص.*4

ُ
:ے سے معلوم ہوخانا ہے کہ اس کے معانی کی وشعت کس فدر ہے
ے ہیں ان پر انک نگاہ ڈا لن
نکل

ے ح یگ میں بھوک ب یاس یہ
 وہ آدمی جس،  س طح مر ن فع، نل ید م قام جو پڑی صحامت رکھ یا ہو،د۔ فضد کرنا
 َهالصهم ُه-1
 وہ سردار جس کی طرف خاخات میں رجوع ک یا خانا ہو۔،لگئی ہو
 وہ سردار جس کی اطاعت کی خانی، وہ شحص جس سے نالپر کونی دوسرا شحص یہ ہو، د۔ ہر چبز کا نل ید حصّہ
 هالصهمه ُه-2

ُ
ہو اور اس کے ت غبر کسی معاملہ کا قیضلہ یہ ک یا خانا ہو ،وہ سردار جس کی طرف خاحیم ید لوگ رجوع ک نرے ہوں ،داتم،
نل ید مربنہ ،بھوس جس میں کونی جول نا جھول یہ ہو اور جس سے یہ کونی چبز نکلئی ہو یہ اس میں داخل ہو سکئی ہو ،وہ
ے ح یگ میں بھوک ب یاس یہ لگئی ہو۔
آدمی جس
د۔ بھوس چبز جس کا کونی جوف یہ ہو۔
 -3ها هلُصهمه ُه

د۔ م فضود جس کی طرف خ ناے کا فضد ک یا خ ناے ،شخت چبز جس میں کونی کمزوری یہ ہو۔
 .4ها هلُصهمه ُه

د ۔ وہ گھر جس کی طرف خاخات میں رجوع ک یا خانا ہو۔
ت ُمصم ه
 .5ب ي ه
 .6بنآ ء ُمصمده۔ نل ید عمارت۔

ُ
ش
د ها۔اس حص کی طرف خ ناے کا فضد ک یا۔
 .7صمدہٗ وصمد اليہ صم ً
ُ
ُ
ُ
 .8هاصمد اليہ اْلم هر ۔اس کے سبرد معاملہ کر دنا ،اس کے آگے معاملہ پیش کر دنا ،اس کے اوپر معاملہ میں اعتماد

ک یا۔ (صحاح ،فاموس ،لِسان العرب)۔
د میں ل فظ الصم ُدهکی جو نفسبر صحایہ و ناتعین اور تعدکے اہ ِل علم سے
اّللهالصم ُه
ِان لعوی معنوں کی بیا پر آبت ٰ ه
ُ
ن
منقو ل ہیں انہیں ہم ذ ل میں درج ک نرے ہیں:
عؓ
ع
 .1حضرت لی ،کرمہ اور کعب اح یار” :صمد وہ ہے جس سے نالپر کونی یہ ہو۔“
اّلل بن ع یاس اور اتو وانل سفنق بن سلمہ” :وہ سردار جس کی ش یادت
اّلل بن مسعود  ،حضرت عید ٰ ه
 .2حضرت عید ٰ ه
ن
کامل ہو اور ائنہا کو ہیچی ہونی ہو۔“
ؓ
 .3ابن ع یاس کا دوسرا فول” :صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی نال نا مصپیت کے نازل ہ نوے پر مدد کے
ُ
ع
ے سرف میں ،ائئی ظمت میں ،
ے رجوع کربں۔“ ان کا انک اور فول ” :وہ سردار جو ائئی ش یادت میں ،ا ئن
لن
ے علم میں اور ائئی حکمت میں کامل ہو۔“
ے خلم اور پردناری میں ،ا ئن
ا ئن
ُ
 .4حضرت اتو ہرپرہ” :وہ جو سب سے نے ب یاز ہو اور سب اس کے مج یاج ہوں۔“
 .5عکرمہ کے دوسرا افوال” :وہ جس میں سے یہ کونی چبز کبھی نکلی ہو یہ نکلئی ہو۔“” ،جو یہ کھانا ہو یہ پی یا ہو۔“

ِاسی کے ہم معئی افوال شعئی اور محمد بن کعب القرظی سے بھی منقول ہیں۔
ّ
ے جس کی
ے لوگ جس کا فضد کربں اور مضابب میں مدد کے لن
 .6سدی” :م ظلوب چبزبں خاصل ک نرے کے لن
طرف رجوع کربں۔“
 .7شع ید بن خیبر” :وہ جو ائئی یمام ص قات اور اعمال میں کامل ہو۔“
 .8رئتع بن ایس” :وہ جس پر کونی آقت یہ آنی ہو۔“
 .9م قانل بن ح یان” :وہ جو نے عیب ہو۔“
 .10ابن کیسان” :وہ جس کی صفت سے کونی دوسرا میصف یہ ہو۔“
ے افوال محاہد اور معمر اور مرّ ۃ
ے خلن
ے وال اور لزوال ہو۔“ اسی سے ملن
 .11جسن نضری اور ق یادہ” :جو نافی ر ہن
الہمدانی سے بھی منقول ہیں۔“
 .12مرّ ۃ الہمدانی کا انک اور فول یہ ہے کہ” :وہ جو ائئی مرصی کے م ظاتق جو خ ہاے قیضلہ کرے اور جو کام خ ہاے
ے پر ن ظر نانی نکرے وال کونی یہ ہو۔“
کرے ،اس کے خکم اور قیضل
ے رجوع کربں۔“
 .13اپراہیم بخ عی” :وہ جس کی طرف لوگ ائئی خاحنوں کے لن

ُ
ے ہیں
 .14اتو نکر الب یاری ” :اہ ِل لعت کے درم یان ِاس میں کونی اح یالف نہیں ہے کہ صمد اس سردار کو کہن

ے معامالت میں رجوع کربں۔“ ِاسی
جس سے نالپر کونی اور سردار یہ ہو ،اور جس کی طرف لوگ ائئی خاخات اور ا ئن
ّ
ے ہیں کہ ”صمد وہ ہے جس پر سرداری حیم ہو گئی ہو اور ہر انک ائئی
کے قربب الز خاج کا فول ہے۔ وہ کہن
ے جس کی طرف رجوع کرے۔“
خاخات کے لن
ُ
ے کی ک یا وجہ ہے۔ ل فظ
اّلله ُ الصّمد کہن
ے کے نہل
اب عور ک حین
اّلله اخد کنوں کہا گیا ،اور ِا س فقرے میں ٰ
ے فقرے میں ٰ

ے سرے
ے محضوص ہے  ،کسی اور کے لن
اّلله تعالی کے لن
اخد کے متعلق ہم ب یان کر خک
ے ہیں کہ ُوہ ضرف ٰ
مس
ے اسے اخد  ،تعئی نکرہ کی ضورت میں استعمال ک یا گ یا ہے۔ ل یکن صمد کا ل فظ
سے تعمل ہی نہیں ہے ،اس لن

ُ
ے اّلله صمد ک
ے بھی اس
اّلله صمد کہا گ یا ،جس کے
ے
ا
ن
ح
کے
ے
ن
ن
اس
ے،
ہ
ا
ون
ہ
عمال
جونکہ محلوفات کے لن
ت
ب
ہ
ل
ٰ
ٰ

معئی یہ ہیں کہ اصلی اور حفن
اّلله تعالی ہی ہے۔ محلوق اگر کسی ح یپیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری
د
م
ص
ی
ق
ٰ
ن
ح یپیت سے وہ صمد نہیں ہے  ،کنونکہ وہ فانی ہے ،لزوال نہیں ہے ،فان ِل بجزیہ و فشیم ہے ،مرکب ہے ،کسی
ُ
ُ
ُ
ک
ح
ت
ت
ن
ے ہیں ،عض م لوفات اس کی مج یاج ہیں تو عض کا وہ جود مج یاج ہے ،اس کی ش یادت
وقت اس کے اجزا ِ ھر سکن
ے میں کونی اور پرپر ہے ،تعض
ے میں وہ پرپر ہے تو اس کے م قا نل
اصافی ہے یہ کہ م ظلق ،کسی کے م قا نل
محلوفات کی تعض خاخات کو وہ تورا کرسک یا ہے مگر سب کی یمام خاخات کو تورا کرنا کسی محلوق کے یس میں نہیں
ُ
اّلله تعالی کی صمدبت ہر ح یپیت سے کامل ہے۔ ساری دب یا اس کی مج یاج ہے اور وہ
ہے۔ بحالف ِاس کے ٰ
ے شعوری طور پر نا غبر شعوری
ے وجود و ن قا اور ائئی خاخات و ضرورنات کے لن
کسی کا مج یاج نہیں۔ دب یا کی ہر چبز ا ئن
ُ
طور پر اسی کی طرف رجوع کرنی ہے اور سب کی یمام خاخات توری ک نرے وال وہی ہے۔ وہ غبر فانی اور لزوال
ن
ہے۔ رزق دب یا ہے  ،لی یا نہیں ہے۔ مُقرد ہے ،مرکب نہیں ہے کہ فانل بجزیہ و فشیم ہو۔ ساری کاب یات پر
ے وہ محض صمد نہیں ہے نلکہ الصمد ہے ،تعئی
اس کی ش یادت فاتم ہے اور وہ سب سے پرپر ہے۔ اس لن
انک ہی ایسی ہشئی جو حفنفت میں صمدبت سے ئتمام و کمال میصف ہے۔

یہ اسکی اولد اور یہ وہ کسی کی 3. “Neither He
م يُولده َ
لمه يلدهه َ وه ل ه
begets, nor was He
*5
اولد ۔
begotten.” *5
*5 The polytheists in every age have adopted the concept
that like men, gods also belong to a species, which has many
members and they also get married, beget and are begotten.
They did not even regard Allah, Lord of the universe, as
supreme and above this concept of ignorance, and even
proposed children for Him. Thus, the Arabian belief as
stated in the Quran was that they regarded the angels as
daughters of Allah. The Prophetic communities too could

not remain immune from this creed of paganism. They too
adopted the creed of holding one saintly person or another
as son of God. Two kinds of concepts have always been
mixed up in these debasing superstitions. Some people
thought that those whom they regarded as Allah’s children,
were descended from him in the natural way and some
others claimed that the one whom they called son of God,
had been adopted by Allah Himself as a son. Although they
could not dare call anyone as, God forbid, father of God,
obviously human mind cannot remain immune against such
a concept that God too should be regarded as a son of
somebody when it is conceived that He is not free from sex
and procreation and that He too, like man, is the kind of
being which begets children and needs to adopt a son in
case it is childless, That is why one of the questions asked of
the Prophet (peace be upon him) was: What is the ancestry
of Allah, and another was: From whom has He inherited
the world and who will inherit it after Him.
If these assumptions of ignorance are analyzed, it becomes
obvious that they logically necessitate the assumption of
some other things as well.
First, that God should not be One, but there should be a
species of Gods, and its members should be associates in the
attributes, acts and powers of Divinity. This not only follows
from assuming God begetting children but also from
assuming that He has adopted someone as a son, for the
adopted son of somebody can inevitably be of his own kind.
And when, God forbid, he is of the same kind as God, it
cannot be denied that he too possesses attributes of

Godhead.
Second, that the children cannot be conceived unless the
male and the female combine and some substance from the
father and the mother unites to take the shape of child.
Therefore, the assumption that God begets children
necessitates that He should, God forbid, be a material and
physical entity, should have a wife of His own species, and
some substance also should issue from His body.
Third, that wherever there is sex and procreation, it is there
because individuals are mortal and for the survival of their
species it is inevitable that they should beget children to
perpetuate the race. Thus, the assumption that God begets
children also necessitates that He should, God forbid,
Himself be mortal, and immortality should belong to the
species of Gods, not to God Himself. Furthermore, it also
necessitates that like all mortal individuals, God also, God
forbid, should have a beginning and an end. For the
individuals of the species whose survival depends upon sex
and procreation neither exist since eternity nor will exist till
eternity.
Fourth, that the object of adopting some one as a son is that
a childless person needs a helper in his lifetime and an heir
after his death. Therefore, the supposition that Allah has
adopted a son inevitably amounts to ascribing all those
weaknesses to His sublime Being which characterize mortal
man.
Although all these assumptions are destroyed as soon as
Allah is called and described as Ahad and As-Samad, yet
when it is said: Neither has He an offspring nor is He the

offspring of another, there remains no room for any
ambiguity in this regard. Then, since these concepts are the
most potent factors of polytheism with regard to Divine
Being, Allah has refuted them clearly and absolutely not
only in Surah Al-Ikhlas but has also reiterated this theme at
different places in different ways so that the people may
understand the truth fully. For example let us consider the
following verses:
Allah is only One Deity: He is far too exalted that He should
have a son: whatever is in the heavens and whatever is in
the earth belongs to Him. (Surah An-Nisa, Ayat 171).
Note it well: they, in fact, invent a falsehood when they say,
Allah has children. They are utter liars. (Surah As-Saaffat,
Ayats 151-152).
They have invented a blood-relationship between Allah and
the angels, whereas the angels know well that these people
will be brought up (as culprits). (Surah As-Saaffat, Ayat
158).
These people have made some of His servants to be part of
Him. The fact is that man is manifestly ungrateful. (Surah
Az-Zukhruf, Ayat l5).
Yet the people have set up the Jinn as partners with Allah,
whereas He is their Creator; they have also invented for
Him sons and daughters without having any knowledge,
whereas He is absolutely free from and exalted far above
the things they say. He is the Originator of the heavens and
the earth: how should He have a son, when He has no
consort? He has created each and every thing. (Surah AlAnaam, Ayats 100-101).

They say: the Merciful has offspring. Glory be to Allah!
They (whom they describe as His offspring) are His mere
servants who have been honored. (Surah Al-Anbiya, Ayat
26).
They remarked: Allah has taken a son to himself. Allah is
All-pure: He is Self Sufficient. He is the Owner of
everything that is in the heavens and the earth. Have you
any authority for what you say? What, do you ascribe to
Allah that of which you have no knowledge. (Surah Younus,
Ayat 68).
And (O Prophet) say: Praise is for Allah who has begotten
no son nor has any partner in His Kingdom nor is helpless
to need any supporter. (Surah Bani Israil, Ayat 111).
Allah has no offspring, and there is no other deity as a
partner with Him. (Surah Al-Muminun, Ayat 91).
In these verses the belief of the people who ascribe real as
adopted children to Allah, has been refuted from every
aspect, and its being a false belief has also been proved by
argument. These and many other Quranic verses of the
same theme further explain Surah Al-Ikhlas.
ٔ
 ”مشرکین نے ہر زمایہ میں خدانی کا یہ نضور اجی یار ک یا ہے کہ ایساتوں کی طرح خداوں کی بھی کونی جیس ہے.*5

ُ
ُّ
س
 اور ان میں سادی ب یا ہ اور توالد و ب یا ل کا سلسلہ خل یا ہے۔ ِاس خاہالیہ نضور سے، جس کے نہت سے اقراد ہیں
ُ
ب
ہ
ے ھی اولد بجوپز کی۔ ح یابچہ ا ِل
اّلل رب العالمین کو بھی ناک اور نالپر نہیں سمجھا اور اس کے لن
انہوں نے ٰ ه
ع
ے۔ ا پی یاء لنہم
ے بھ
اّلل تعالی کی ب یی یاں قرار د ئن
عرب کا یہ عفیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ قرستوں کو ٰ ه
ُ
ب
اّلل تعالی کا پی یا
السالم کی امتیں بھی اس جہالت سے محقوظ یہ رہ سکیں۔ ان کے ہاں ھی کسی پزرگ ایسان کو ٰ ه

ے کا عف یدہ ب یدا ہو گ یا۔ ان مج یلف توہّمات میں دو قسم کے نضورات ہمیشہ خلط ملط ہ نوے ہرے ہیں۔
قرار د ئن

ُ
ی
اّلل تعالی کی اولد قرار دے ہرے ہیں وہ اس ذات ناک کی شئی اولد ہے۔
تعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ ه

ٰ
ُ
ُ
م
ی
اّلل نے اب یا پئی ب یانا ہے۔ اگرجہ ان میں
اّلل کا پییا کہہ ہرے ہیں اسے ٰ ه
اور تعض نے یہ دعوی کیا کہ جس کو وہ ٰ ه

ٔ
ی
ل
ن
ہ
اّلل کا ناپ قرار دبں  ،کن طاہر ہے کہ جب کسی شئی
اّلل کسی کو ٰ ه
سے کسی کی یہ جرات ہیں ہونی کہ معاذ ٰ ه
ُ
کے متعلق یہ نضور ک یا خ ناے کہ وہ توالد و ب یاسل سے ناک نہیں ہے  ،اور اس کے نارے میں یہ ح یال ک یا خ ناے
ُ
کہ وہ بھی ایسان کی طرح اس قسم کی کونی ہشئی ہے جس کے ہاں اولد ب یدا ہونی ہے  ،اور جس کو ل ولد ہ نوے کی
ضورت میں کسی کو پی یا ب ی ناے کی ضرورت پیش آنی ہے ،تو بھر ایسانی ذہن ِاس گمان سے محقوظ نہیں رہ سک یا کہ
ُ
س
ب
س
ص
ب
ج
ج
ن
ے
ے ھ
ے گن
اّلل علیہ و لم سے تو ھ
اّلل لی ٰ ه
ے۔ ہی وجہ ہے کہ جو سوالت رسول ٰ ه
اسے ھی کسی کی اولد م ھ
ُ
ُ
اّلل کا یسب ک یا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کس سے ان نے دب یا کی مبراث نانی ہے اور
ان میں انک سوال یہ بھا کہ ٰ ه
ُ
کون اس کے تعد وارث ہو گا؟
ے سے کجھ اور
ِان خاہالیہ مقروصات کا اگر بجزیہ ک یا خ ناے تو معلوم ہو خانا ہے کہ متطقی طور پر ِان کو قرض کر لپن
چبزوں کو بھی قرض کرنا لزم آنا ہے:
ٔ
اول یہ کہ خدا انک یہ ہو ،نلکہ خداوں کی کونی جیس ہو ،اور اس کے اقراد خدانی کے اوصاف ،اقعال اور اجی یارات
ے ہی سے لزم نہیں آنی ،نلکہ کسی کو م یپئی
میں سرنک ہوں۔ یہ نات خدا کی ضرف یشئی اولد قرض کر لپن
ُ
ج
قرض ک نرے سے بھی لزم آنی ہے  ،کنونکہ کسی کا م یپئی ل محالہ اس کا ہم یس ہی ہو سک یا ہے  ،اور جب معاذ
اّلل وہ خدا کا ہم جیس ہے تو ِاس سے انکار نہیں ک یا خاسک یا کہ وہ خدانی کے اوصاف بھی رکھ یا ہے۔
ٰه
ّ
دوم یہ کہ اولد کا کونی نضور ِاس کے ت غبر نہیں ک یا خا سک یا کہ پر و مادہ میں انضال ہو اور کونی مادہ ناپ اور ماں کے

اّلل
ے اولد قرض کر نے سے لزم آنا ہے کہ معاذ ٰ ه
اّلل کے لن
ے کی سکل اجییار کرے۔ یس ٰ ه
جسم سے نکل کر بچ
ُ
ُ
ُ

وہ انک مادی اور جسمانی وجود ہو ،اس کی ہم جیس کونی اس کی ئنوی بھی ہو ،اور اس کے جسم سے کونی مادہ بھی
خارج ہو۔

ُ
ُ
ج
سوم یہ کہ توالد و ب یاسل کا سلسلہ جہاں بھی ہے اس کی علت یہ ہے کہ اقراد فانی ہ نوے ہیں اور ان کی یس
ُ
ُ
س
ی
خ
اّلل کے
ے۔ یس ٰ ه
ے ناگزپر ہونا ہے کہ ان سے اولد ب یدا ہو جس سے ان کی ل آگے ل
ے کے لن
کے نافی ر ہن

ٔ
ے والی چبز خداوں کی
اّلل فانی ہو اور نافی ر ہن
ے اولد قرض کر نے سے یہ بھی لزم آنا ہے کہ وہ نذ ِات جود معاذ ٰ ه
لن

س
ّلل خدا کی بھی اب یدا اور
ذات خدا۔ ببز اس سے یہ بھی لزم آنا ہے کہ یمام فانی اقراد کی طرح تعوذ نا ٰ ه
ی ل ہو یہ کہ ِ
ُ
ائنہا ہو۔ کنونکہ توالدوب یاسل پر جن اح یاس کی ن قاء کا ابحضار ہونا ہے ان کے اقراد یہ ازلی ہ نوے ہیں یہ اندی۔
جہارم یہ کہ کسی کو م یپئی ب ی ناے کی عرض یہ ہونی ہے کہ انک ل ولد شحص ائئی زندگی میں کسی مددگار کا  ،اور ائئی

ے یہ قرض کرنا کہ اس نے کسی کو پی یا
اّلل تعالی کے لن
وفات کے تعد کسی وارث کا خاجت مید ہونا ہے ۔لہذا ٰ ه
ا
ُ
ذات ناک کی طرف لزما وہی سب کمزورناں میسوب کرنا ہے جو فانی اشحاص میں نانی خانی ہیں۔
ب یانا ہے ،اس ِ
ُ
ے سے ہی کٹ خانی ہے  ،ل یکن اس کے تعد یہ ارساد
اّلل تعالی کو اخد اور الصّمد کہن
ِان یمام مقروصات کی جڑ اگرجہ ٰ ه
ُ
ب
قرم ناے سے کہ ”یہ اس کی کونی اولد ہے اور یہ وہ کسی کی اولد“ِ ،اس معاملہ میں کسی اسی یاہ کی گیحایش ھی نافی
ب
ن
ذات ناری کے جق میں یہ نضور ات سرک کے اہم پربن اش یاب میں سے ہیں ،اس
ہیں رہئی۔ ھر جونکہ ِ
ُ
اّلل عالی نے ضرف ٔ
ق
ن
حی
سورہ اخالص ہی میں ان کی صاف صاف اور ط عی و می پردند ک نرے پر اکن قا ہیں
لن
ے ٰ هت
قرمانا  ،نلکہ خگہ خگہ اس مضمون کو مج یلف طرنقوں سے ب یان ک یا ہے نا کہ لوگ حفنفت کو توری طرح سمجھ لیں۔
م یال کے طور پر آنات ذنل مالخ ظہ ہوں:

ض (الیساء ۔ ”)۱۷۱ه
اّللهالٰـه واحده َه ُسب ٰحن ٗۤٗه انه يه ُكون ل ٗه ولده ۘههل ٗه ما ِف الس ٰموٰت وما ِفهاْلر ه
اّناه ُٰ
ُ
اّلل تو یس انک ہی خدا ہے ۔ وہ ناک ہے ِاس سے کہ کونی اس کا پی یا ہو ۔ جو کجھ آسماتوں میں ہے اور جو کجھ زمین
ٰه
ُ
میں ہے  ،سب اس کی ملک ہے۔“

اّلله
اْل ۤٗاّنُم من هافكههمه لي ُقولُونه ولهد ُٰ

َ واّنُم لـكٰذ ُبونه (الصفت)۱۵۲-۱۵۱ ،

اّلل اولد رکھ یا ہے۔ فی الوا قع یہ
ے ہیں کہ ٰ ه
”جوب سن رکھو ،یہ لوگ دراصل ائئی من گھڑت سے یہ نات کہن
قط عی جھ نوے ہیں۔“

وجعلُوا بين ٗه وبۡي اۡلنة نسبًا َههوهلهقد علمت اۡلن ُة اّنُم لُحض ُرونه

۔ (الصفت۔ ِ ”)۱۵۸انہوں

ے ہیں کہ یہ لوگ
ے جوب خا ئن
اّلل اور قرستوں کے درم یان یسب کا رشیہ ب یا رکھا ہے  ،خالنکہ قر سن
نے ٰ ه
ے خ ناے والے ہیں۔“
(مجرموں کی ح یپیت سے) پیش کن

ۡي
وجعلُوا ل ٗه من عباد ٖه ُجزءهً ها ه ان اْلنسان لك ُفور ُمب ه

ّ ُ
۔ ( الزجرف۔ )۱۵

ُ
ُ
ح
”لوگوں نے اس کے بیدوں میں سے تعض کو اس کا جز ب یا ڈال۔ فنفت یہ ہے کہ ایسان کھال اجسان قراموش
ہے۔“

وجعلُواه ّٰلله ُشركآء اۡلن وخلقه ُهمه وخر ُقوا ل ٗه بنۡي وبنٰته بغۡي علمهه ُسب ٰحنه ٗه وتع ٰ ٰٰل عما يص ُفونه
بدي ُع الس ٰموٰت واْلهرضه هها ّٰٰن ي ُكو ُن ل ٗه ولد ولم ت ُكن ل ٗه صاحبةه َهوخلق كُل َشءه ۚهو ُهو ب ُكله
َشء عهليمه ۔ (التعام۔ )۱۰۱-۱۰۰

ُ
ُ
ج
ے
اّلل کا سرنک بھبرا دنا  ،خالنکہ وہ ان کا خالق ہے۔ اور انہوں نے نے خ ناے تو ھ
”اور لوگوں نے حنوں کو ٰ ه
ُ
ُ
ے ہیں۔ وہ تو آسماتوں
ے اور ب یی یاں گھڑ لیں ،خالنکہ وہ ناک اور نالپر ہے ان ناتوں سے جو وہ کہن
ے پپن
اس کے لن
ُ
ُ
ُ
ے ہو سک یا ہے ح یکہ کونی اس کی سرن ِک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے
اور زمین کا موخد ہے۔ اس کا کونی پی یا کیس
ہر چبز کو ب یدا ک یا ہے۔“
ه ه بل عباد ُمكرمونه ۔ (الپی یا ۔ )۲۶
وقالُوا اّتذ الرۡحٰن وله ًد ها سبحن ٗه

ُ

ُ
ُ ٰ
ُ
ے
”اور ِان لوگوں نے کہا کہ خد ناے رحمان نے کسی کو پی یا ب یانا ہے ۔ ناک ہے وہ ۔ نلکہ (جن کو یہ اس کی اولد کہن
ّ
ہیں) وہ تو ب یدے ہیں حنہیں عزت دی گئی ہے۔“

نه ههههل ٗه ما ِف الس ٰموٰت وما ِف اْلرهضهههههان عند ُكم منه
اّللهول ًد هاه ُسب ٰحن ٗهههه هه ُهو الـغ ُه
قالُوا اّتذه ٰ ُه
اّلله ما ْل تعلمونه۔ (تویس۔ )۶۸
ُسل ٰطن بهٰذا هات ُقولُون عٰله ٰ
ُ
اّلل ! وہ تو نے ب یاز ہے۔ آسماتوں میں جو کجھ ہے اور
اّلل نے کسی کو پییا بیانا ہے ،سیحان ٰ ه
”لوگوں نے کہہ دنا کہ ٰ ه
ُ
ی
ل
اّلل کے
زمین میں جو کجھ ہے سب اس کی مِلک ہے ۔ ن مہارے ناس ِاس فول کی آجر د ل کیا ہے؟ کیا تم ٰ ه
ے؟“
ے ہو حنہیں تم نہیں خا ئن
نارے میں وہ نائیں کہن

و ُقل اۡلم ُده ّٰللهالذى لم يتخذ وهل ًدا ولم ي ُكن له ٗه شريك ِفه الُلك ولم يه ُكن ل ٗه ول من ُ
الذله
۔ (ئئی اسراب یل۔ )۱۱۱

ُ
ے جس نے یہ کسی کو پی یا ب یانا ،یہ کونی نادساہی میں اس کا
”اور (اے ئئی) کہو ،تعرنف ہے اس خدا کے لن
ُ
سرنک ہے ،اور یہ و ہ عاجز ہے کہ کونی اس کا یس یی یان ہو۔“
ٔ
ه من الٰهه۔ (المومنون۔)۹۱
ما اّتذه ٰ ه
اّلل من ولد وما كان مع ٗ

ُ

اّلل نے کسی کو پی یا نہیں ب یانا ہے  ،اور کونی دوسرا خدا اس کے سابھ نہیں ہے۔“
” ٰه
ُ
م
ی
ے یشئی اولد نا پئی ب یانی
اّلل کے لن
ِان آنات میں ہر نہلو سے ان لوگوں کے عفیدے کی پردند کی گئی ہے جو ٰ ه
ُ
ب
ن
ے ہیں ۔ یہ اور ِاسی مضمون
ہونی اولد بجوپز ک نرے ہیں ،اور اس کے علط ہ نوے کے دل ل ھی ب یان کر ندے گن
کی دوسری نہت سی آنات جو قرآن ج ید میں ہیں ،س ٔ
ورہ اخالص کی نہبربن نفسبر کرنی ہیں۔
م

4. “Nor is there *6
وه لمهي ُ
to
Him
كنه هل ٗهه ُك ُفوً هاهاحده  اور نہیں ہے اس کا کونی ہمشر ۔ any
equivalent.” *6
*6 The word kufu as used in the original means an example,
a similar thing, the one equal in rank and position. In the
matter of marriage, kufu means that the boy and the girl
should match each other socially. Thus, the verse means

that there is no one in the entire universe, nor ever was, nor
ever can be, who is similar to Allah, or equal in rank with
Him, or resembling Him in His attributes, works and
powers in any degree whatever.

ك ُفو ها هاستعمال ہوا ہے جس کے معئی ہیں ن ظبر ،مسایِہ ،ممانل ،ہم ربنہ ،مساوی۔ نکاح کے
 .*6اصل میں ل فظ ُ

ً

معاملہ میں کقو کا ل فظ ہماری زنان میں بھی استعمال ہونا ہے اور اس سے م فضود یہ ہونا ہے کہ لڑکا اور لڑکی

معاسرنی ح یپیت سے پراپر کا جوڑہوں۔ یس ِاس آبت کا م ظلب یہ ہے کہ ساری کاب یات میں کونی نہیں ہے ،
ُ
اّلل کے ماب ید ،نا اس کا ہم مربنہ ہو  ،نا جو ائئی ص قات  ،اقعال اور اجی یارات میں
یہ کبھی بھا ،یہ کبھی ہو سکیا ہے ،جو ٰ ه
ُ
ب
اس سے کسی درجہ میں ھی مسانہت رکھ یا ہو۔

