تفسیر قران۲۱

ل ل
ت
مس
ق
ی
’اھدیا ا صراط ا م’

 ۱۲۔ ابریل۔۲۰۲۰

ٰ
ایت کے الفاظ ٰ(مفردات) کے معنی:
اھدیا:ھدایت
 oھدایت یعنی :ارشاد۔ْرہنمائی((guidance
 oاس کا oppositeضالل ہے
والالضالین :ضالل
ٓ
 oیعنی کسی کو گمراہ کرنا (اغا خوئی کے مطابق)
صراط:
 oیعنی استہ خو کسی مقصد نک پہنچے
 oصراط ناطل بھی ہو شکتا ہے اور خق بھی
 oدو مع نوں میں استعمال:

ّ
۱۔حسی معنی :حسے انسان senseکس شکتا ہے
۲۔غیر حسی معنی :متال :االحتتاط طربق النجات (احتتاط نجات کا راستہ ہے )۔ہللا کی اطاغت ج نت کا راستہ ہے
پہان کوئی انسا راستہ پہیں ہے حسے انسان حس کرشکے
مستقیم :استفامت
 oیہ صراط کی صفت ہے
 oاسکا مطلب :االع تدال :انسان دائیں نا نائیں جایب نا جائے نلکہ درمتایہ راستہ احتتار کرے
 oغدل سے یکال ہے

مقصود :جدا کی رضا اور ہمیشہ ہمیشہ کی یعمت پہاں :حس را ستے پر جل کر انسان اندی یعمت نا جدا کی رضا نک پہنچ جائے گا

نس پہاں را ستے سے مراد :وہ ستدھا راستہ کہ مجلوق:جدا کی اطاغت کرے اور معصنت ہا غیر کی عتادت یہ کرے
 oایات:

ِص ٍإط ُّم ْس َت ِق ٍي
شوریَ :۵۲:وإن ََّك لََتَ ْ ِدي إ َ َٰل ِ َ
ِ
ِ
’اے جدا بو ہدایت د یتا ہے صراط مستقنم کی طرف‘

ون
إنعام َ :۱۲۶و َه َٰ َذإ ِ َ
ِص ُإط َرب َِك ُم ْس َت ِقميًا قَ ْد فَ َّصلْنَا ْإلآ ََي ِت ِل َق ْو ٍم ي َ َّذكَّ ُر َ
’یہ تیرے رب کا راستہ ہے خو ستدھا ہے‘

ِص ٌإط ُّم ْس َت ِق ٌي
إٓل معرإن ۵۱إ َّن َّ َ
إَّلل َر ِّب َو َرب ُّ ُ ُْك فَا ْع ُبدُ و ُه َه َٰ َذإ ِ َ
ِ

’ئےشک ہللا میرا اور تمہارا رب ہے نس اس کی عتادنکرو پہی صراط مستقنم ہے‘ اشکی ایتاع کرو ،دوسرے راسنوں کی ایتاع یہ
کرو ،کہ ہللا کہ را ستے سے بھتک ج ٗاوگے‘

ِص ٌإط ُّم ۡس َت ِق ۡ ٌي
یس َّ ۶۱و َإ ِن إ ۡع ُبدُ ۡو ِ ِۡن ؕ ٰه َذإ ِ َ
’اور ہللا کی عتادت کرو یہ سراط مستقنم ہے‘

ٓ
اق صراط مستقنم :ہللا کی عتادت
 oمالحظہ :انات میں :مصد ِ

إنعامَ ۱۵۲،۱۵۳:و ِب َعهْ ِد َّ ِ
ِصإ ِطي ُم ْس َت ِقميًا
ون َو َأ َّن َه َٰ َذإ ِ َ
إَّلل َأ ْوفُوإ َذَٰ ِل ُ ُْك َو َّص ُاُك ِب ِه ل َ َعل َّ ُ ُْك ت ََذكَّ ُر َ
’ہللا کے وغدوں کو وفا کرو ،اس کی وصنت کرنا ہے ہللا ناکہ تم نذکر نا لو ،اور یہ میرا صراط مستقنم ہے‘
ٓ
 oانات سے انک یقظہ یتہ جلتا ہے :ہللا کا راستہ م تعدد نہیں یلکہ ایک

ُُ
ٓ
لتکن ہم معنی لقظ :ستتل کا جمع بھی انا ہے(س تل)

ایک م تلہ :اھدیا کے برجمے میں اخ تالف
کچھ ستعہوں کا پرجمہ:صراط مستقنم کی طرف یایت قدم رکھ

یعنی گونا پرجمہ کرئے ہیں :ی بّت علی صراط مستقیم
سنی:صراط مستقنم کی طرف ھدایت کر
اگر ’ی بّت‘ لیں تو ک تا مس تلہ ہوگا:
فابون :اگر صحنح الستد روایت یہ ہوئے کی صورت میں طاھر روایت لتتے کے ہم نایتد ہیں،
اھدنا  :صتغتہ امر ہے :یعنی دغا ہے،
نس طاھر معنی:ہمیں صراط مستقنم کی ھدایت دے،
یہ معنی طاھر کے جالف ہے۔
اھد لیں تو ک تا مس تلہ ہو گا:
اگر ِ
اور دوسری طرف اگر طاھر معنی لیں بو انک اسکال:
یعنی مسلمان خو دغا کر رہا ہے وہ صراط مستقنم پر پہیں ہے!
مس تلہ کا حل
مرحلہ  :۱صحنح الستد روایت اگر موخود ہو بو جالف طاھر لے لیں گے (روایت اگلے ہقتے)*

ایک اور مس تلہ :حدا کے م تعد را س تے؟

ٓ
ٓ
صراط کے لتے کنھی جمع کا صتغہ پہیں انا (صراط مستقنم نا صراط السوی انا ہے)
ُُ ٓ
لتکن قران میں صراط کا ہم معنی لقظ :ستتل:اس کا جمع:ستل انا ہے:

کنھی ستل السالم(شالمنی والے را ستے) کنھی ستلتا (ہمارے را ستے):

إَّلل لَ َم َع إلْ ُم ْح ِس ِن َي
عنکبوت َ :۶۹و َّ ِإَّل َين َجا َهدُ وإ ِفينَا لََنَ ْ ِديََنَّ ُ ْم ُس ُبلَنَا َوإ َّن َّ َ
ِ
’اور خو لوگ ہماری راہ میں جھاد کرئے ہیں ہم ان کو ہدایت دیں گے ہمارے راسنوں کی‘

إبرإھي َ ۱۲وقَ ْد هَدَ إَنَ ُس ُبلَنَا
’ہم ئے ھدایت دی ہے ا یتے راسنوں کی‘

إلظلُ َم ِ
إلس ََل ِم َو ُ ُْي ِر ُ ُُجم ِم َن ُّ
ات إ ََل إلنُّ ِور ِِب ْذ ِن ِه
إَّلل َم ِن إت َّ َب َع ِرضْ َوإن َ ُه ُس ُب َل
مائدہ َ۱۶يَ ْ ِدي ِب ِه َّ ُ
َّ
ِ
ِ
ِص ٍإط ُّم ْس َت ِقي
َوَيَ ْ ِد َِي ْم إ َ َٰل ِ َ
ِ

‘جدا ہدایت کرنا ہے قران کے ذر یعے سے ان لوغعں کی خو اس کے رصوان کی اطتاع کرئے ہیں شالمنی والے ارسنون کی
طرف‘
اس مس تلہ کا حل :کی سے حدا یک رسائی کے م تعدد را س تے ممکن ہیں؟

ٓ
(اغا خوئی ئے یتان کتا):ک نونکہ صراط مستقنم پر محتلف چیزیں ہیں :
حیسے :ہللا رشول ص ،معاد ،امامت ،تماز وغیرہ پر اتمان رکھتا

ُُ
ن
اگر ان تمام چیزوں کو الگ الگ د کھیں بو س تل کہتا صحنح ہوا

یطاہر اور کوئی بوجنح ممکن پہیں۔

* پہلے مستلہ کا خواب:
ف
( لسفی انک فابون  :فافد السی ال یعطی السی)
اضل اغیراض:چب انک چیز انسان کے ناس یہ ہو یب انسان اسے طلب کرنا ہے :ہدایت یہ ہو بو طلب کرے گا
ٓ
اغا خوئی  ۳:خوانات ،:اور ان کا رد

۱۔کہ پہان اضل پرجمہ ہے:ستعوں واال پرجمہ :نایت فدم رکھ
رد :جالف طاھر ہے
۲۔ہدایت سے مراد ہے بواب
رد :جالف طاھر ہے یہ نلکہ معنی ہی غلط ہے

غلط  vsجالف طاھر
جالف طاھر :یعنی معنی طاھر پہیں ہے لتکن صحنح کتا جا شکتا ہے
۳۔ہدایت یعنی :اورہدایت نا ہدایت میں زنادئی
گونا ہدایت میں کمی اور زنادئی ہوئی ہے
متال :ناپ ئے ئتتے کو  ۱۰۰رئے دئے
اب کہے مچھے  ۱۰۰رئے دو :صحنح ہے انسا کہتا
رد :یہ بھی جالف طاھر ہے
ٓ
اغا خوئی کا خواب:
ہدایت کی دو قسمیں ہیں:
۱۔نکو ینی :غالم کون و مکان میں کسی م ّادے کو اس کے کمال نک پہنجانا

: ۲۰:۵۰قَا َل َربُّنَا َّ ِإَّلي َأع َْط ٰى ُ َّ
َش ٍء َخلْ َق ُه ُ َُّث هَدَ ٰى
ُك َ ْ

’ہم ئے ہر چیز کو غطا کتا اس کی جلق جلق کتا اور بھر اس کے کمال نک پہنجانا‘
(اب جاہے کمال نک جائے میں اس کا کمال شامل ہو یہ یہ ہو)
۲۔نشریعی :ہللا کا ہمیں راستہ دکھانا
اس کی بھی دو قسمیں ہیں:
ا۔غ ّامہ:انک عمومی ہدایت خو مساوی طور پر سب لوگوں کو دی :حس میں ہر دین کا انسان شامل ہے

رشول کو بھنج کر ،قران کو بھنج کر ،غقل دے کر
قران اسے یتان کرنا ہے :انا ھدیتاہ الستتل ام

’ہم ئے ا یتے را ستے کی طرف ہدایت دی جاہو بو شکر کرئے والی ی نو(را ستے پر عمل کر کے) جاہے کفر کرو(ہدایت پر عمل یہ
کر کے)‘
ب۔جاصہ :خو جاص لوگوں کو جاضل ہو
ٓ
قران کی انات میں:

إنعام  :۱۴۹ :قُ ْل فَ ِل َّ َِّل إلْ ُح َّج ُة إلْ َبا ِل َغ ُة فَلَ ْو َشا َء لَهَدَ ُ ْإُك َأ ْ َْج ِعي
’ہللا کے لتے حجت نالغہ ہے اگر وہ جاہے بو تم سب کو ہدایت دے دے‘

إَّلل َيَ ْ ِدي َمن یَشَ ا ُء
إُه َولَ َٰ ِك َّن َّ َ
بقرہ :۲۷۲:لَّيْ َس عَلَ ْي َك هُدَ ُ ْ
’ اے رشول ان کی ہدایت تمہارے اوپر پہیں ہے جدا حسے جاہتا ہے ہدایت د یتا ہے‘

ایک اور اعیراض :یہ ایت جیر کے عق تدے کی یاع تد کر رہی ہے
(چیر :اشاعرہ کا غقتدہ :خو کرنا ہے جدا کرنا ہے انسان کچھ پہیں کرنا ہے(
ا نسے چیر کی ناعتد کرئی ہے:اگر ہم گمراہ ہیں بو جدا ئے ہدایت پہیں دی اس میں ہمارا کتا قصور

اتعمت:اتعام
مغضوب:عضب

