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ميرے اور موالنا احمد وسيم بيگ صاحب کے درميان گفتگو کا موضوع ”کيا قرآن
انسانی کالم ہے؟‘ طے ہوا ہے، اس مکالمے ميں ہم دونوں اپنے انے موقف کے

دالئل پيش کریں گے۔ ایک عالم دین سے مباحثے کا مقصد قران و حدیث کے
مطالعے کی روشنی ميں اس بات کا جائزه لينا ہے کہ آیا قرآن و حدیث کی

تعلميات کی روشنی ميں قرآن هللا کا کالم ثابت ہوتا ہے یا نہيں۔
ميرا موقف ہے کہ قرآن انسانی کالم ہے، یہ کالم اٰلہی نہيں ہے، خود قرآن نے

 ميں کہا ہے کہ:82سورة النساء کی آیت نمبر 
َالًفا َكثِيًرا ﴿ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيرِ اللَّـِه لََوَجُدوا فِيِه اْختِ ُقْرآَن ۚ  ُروَن اْل َفَال يََتَدبَّ ﴾٨٢أَ

ترجمہ : کيا یہ لوگ قرآن ميں غور نہيں کرتے اور اگر یہ قرآن سوائے هللا کے
کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وه اس ميں بہت اختالف پاتے۔

ہميں خود قرآن کا یہ قائم کرده معيار قبول ہے، اور ميں یہ سمجهتا ہوں کہ قرآن
اپنے قائم کرده اس معيار پر پورا نہيں اترتا، قرآن ميں داخلی تضادات بهی موجود
ہيں اور خارجی تضادات بهی، داخلی تضادات سے مراد قرآن کی آیات کا باہمی

تضاد اور خارجی تضاد سے مراد قران کا سائنسی مسلمات، تاریخ اور دیگر
علوم سے تضاد مراد ہے۔ ابتدائی طور پر قرآن کی آیات کے باہمی تضادات سے
آغاز کرتا ہوں، ميرے نزدیک قرآن کا سب سے بڑا داخلی تضاد سورة فصلت کی

 کے مابين واقع ہے۔ یہاں ان30 تا 27 اور سورة النازعات کی آیات 12 تا 9آیات 
آیات کو درج کرتا ہوں:

لَِك َربُّ َعُلوَن لَُه أَنَداًدا ۚ َذٰ ُكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخلََق اْألَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْج ُقْل أَئِنَّ
َعالَِميَن ﴿ َعِة٩اْل ْقَواتََها فِي أَْربَ َر فِيَها أَ ﴾ َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي ِمن َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوَقدَّ

ائِلِيَن ﴿ ِّلسَّ ِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِْألَْرض١٠ِأَيَّاٍم َسَواًء ل َماِء َو ﴾ ُثمَّ اْسَتَوٰى إِلَى السَّ
ِعيَن ﴿ ًها َقالََتا أَتَْيَنا طَائِ ْو َكْر ﴾ َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ فِي يَْوَمْيِن١١اْئتِيَا طَْوًعا أَ

ْقِديُر لَِك تَ ْنيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفظًا ۚ َذٰ َماَء الدُّ َوَزيَّنَّا السَّ َها ۚ  ْمَر ْوَحٰى فِي ُكّلِ َسَماٍء أَ َوأَ
َعلِيِم ﴿ َعِزيزِ اْل ﴾١٢اْل

ترجمہ: کہہ دو کيا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن ميں زمين بنائی اور تم
) اور اس نے9اس کے ليے شریک ٹهيراتے ہو وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے (

زمين ميں اوپر سے پہاڑ رکهے اور اس ميں برکت دی اور چار دن ميں اس کی
) پهر وه آسمان10غذاؤں کا اندازه کيا (یہ جواب) پوچهنے والوں کے ليے پورا ہے (

کی طرف متوجہ ہوا اور وه دهؤاں تها پس اس کو اور زمين کو فرمایا کہ خوشی
) پهر انہيں دو دن11سے آؤ یا جبر سے دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہيں (

ميں سات آسمان بنا دیا اور اس نے ہر ایک آسمان ميں اس کا کام القا کيا اور ہم
نے پہلے آسمان کو چراغوں سے زینت دی اور حفاظت کے ليے بهی یہ

)12زبردست ہر چيز کے جاننے والے کا اندازه ہے (

 سے موازنہ دیکهئے :30 تا 27اور ان آیات کا سورة النازعات کی آیات 

َماُء ۚ بََناَها ﴿ ِم السَّ ًقا أَ ْم أََشدُّ َخْل َها ﴿٢٧أَأَنُت ا ﴾ َوأَْغطََش لَْيلََها٢٨﴾ َرَفَع َسْمَكَها َفَسوَّ
لَِك َدَحاَها ﴿٢٩َوأَْخَرَج ُضَحاَها ﴿ ْعَد َذٰ ﴾٣٠﴾ َواْألَْرَض بَ

) ا سکی27کيا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا جس کو ہم نے بنایا ہے (
) اور اس کی رات اندهيری کی اور اس کے28چهت بلند کی پهر اس کو سنوارا (

)30) اور اس کے بعد زمين کو بچها دیا (29دن کو ظاہر کيا (

یہ ایک واضح تضاد ہے کہ سورة فصلت کی آیات ميں پہلے زمين کی تخليق کا
ذکر ہے، اور بعد ميں آسمان کی تخليق کا ذکر، جبکہ سورة لنازعات کی آیات

ميں پہلے آسمان کی تخليق کا ذکر ہے اور آسمان کی تخليق کے بعد زمين کی
تخليق کا ذکر ہے۔
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قارئين كرام! خدا خدا کرکے نظامی صاحب کا مقدمہ پيش ہوا تو آج دوپہر سے ميرا نيٹ

ضر ہوں... نظامی صاحب کا دعوی ہے کہ قرآن کریم غائب ہو گيا... خير جواب کے ساته حا
کو کامن سينس کے ذریعے انسانی کالم ثابت کيا جاسکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا

مقدمہ پيش کيا. آئيے دیکهتے ہيں کہ کيا نظامی صاحب اپنا مدعا ثابت کرسکے یا نہيں..
//ميرا موقف ہے کہ قرآن انسانی کالم ہے، یہ کالم اٰلہی نہيں ہے، خود قرآن نے سورة

 ميں کہا ہے کہ:82النساء کی آیت نمبر 
ِه لََوَجُدوا فِيِه اْختَِالًفا َكثِيًرا ﴿ ﴾٨٢أَفََال يََتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اللـَّ

ترجمہ : کيا یہ لوگ قرآن ميں غور نہيں کرتے اور اگر یہ قرآن سوائے هللا کے کسی اور کی
طرف سے ہوتا تو وه اس ميں بہت اختالف پاتے۔

ہميں خود قرآن کا یہ قائم کرده معيار قبول ہے، اور ميں یہ سمجهتا ہوں کہ قرآن اپنے قائم
کرده اس معيار پر پورا نہيں اترتا، قرآن ميں داخلی تضادات بهی موجود ہيں اور خارجی
تضادات بهی، داخلی تضادات سے مراد قرآن کی آیات کا باہمی تضاد اور خارجی تضاد

سے مراد قران کا سائنسی مسلمات، تاریخ اور دیگر علوم سے تضاد مراد ہے۔//
------------------

پہلی بات تو یہ جان ليں کہ قرآن کریم کی اس آیت ميں قرآن کے اندر تضاد دکهانے کی
بات کی گئی ہے نہ کہ قرآن کا کسی اور چيز سے تضاد، سلف وخلف کے تمام معتبر

مفسرین نے اس کی یہی تفسير کی ہے! اگر نادرا اس دور ميں کسی نے دوسری
تفسير کی بهی ہو تو ہميں تسليم نہيں، کيونکہ:

اوال: قرآن کریم کی آیت اس کی متحمل نہيں!
ثانيا: جن چيزوں کی آپ بات کر رہے ہيں ان کی حيثيت تو خود مشکوک ہے، جسے آپ

تاریخ کہتے ہيں وه ہمارے نزدیک چوں چوں کا مربہ ہے اور جہاں تک بات ہے سائنس کی
تو وه بهی کوئی حتمی چيز نہيں! ان چيزوں کے بارے ميں جب آپ حتميت کا دعوی کرنے

کے الئق ہوجائيں اور حقيقت کاملہ کو دریافت کرچکيں، اور کہہ سکيں کہ اب ہمارے علم کو
کوئی ارتقاء الحق نہيں ہوگا... تب یہ اعتراض لے کر آئيں..

اور اگرچہ کہ یہ چيز قطعی جهوٹ ہے کہ قرآن مجيد کسی بهی معلوم "حقيقت" سے
متصادم ہے، ليکن سائنس اور تاریخ نہ آپ کا موضوع ہيں اور نہ ميرا، لہذا اس مزعومہ

ومفروضہ خانہ ساز "خارجی تضاد" کو تو رہنے ہی دیں..
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//ابتدائی طور پر قرآن کی آیات کے باہمی تضادات سے آغاز کرتا ہوں، ميرے نزدیک

 اور سورة النازعات12 تا 9قرآن کا سب سے بڑا داخلی تضاد سورة فصلت کی آیات 
 کے مابين واقع ہے۔ یہاں ان آیات کو درج کرتا ہوں:30 تا 27کی آیات 

ُكْم لََتْكُفُروَن بِال ئِنَّ َعالَِميَنُقْل أَ لَِك رَبُّ اْل َعُلوَن لَُه أَنَداًدا ۚ َذٰ َِّذي َخلََق اْألَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْج
يَّاٍم َسَواًء٩﴿ َعِة أَ بَ َر فِيَها أَْقَواتََها فِي أَْر ﴾ َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي ِمن َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوَقدَّ

ائِلِيَن ﴿ ِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِْألَْرضِ اْئتِيَا طَْوًعا أَْو١٠لِّلسَّ َماِء َو ﴾ ثُمَّ اْسَتَوٰى إِلَى السَّ
ِعيَن ﴿ تَْيَنا طَائِ ًها َقالََتا أَ ُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحٰى فِي ُكّل١١َِكْر َضا ﴾ َفَق

َعلِيِم ﴿ َعِزيِز اْل لَِك تَْقِديُر اْل َصابِيَح َوِحْفظًا ۚ َذٰ ْنيَا بَِم َماَء الدُّ ا السَّ َها ۚ َوَزيَّنَّ ﴾١٢َسَماٍء أَْمَر
ترجمہ: کہہ دو کيا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن ميں زمين بنائی اور تم

) اور اس نے9اس کے ليے شریک ٹهيراتے ہو وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے (
زمين ميں اوپر سے پہاڑ رکهے اور اس ميں برکت دی اور چار دن ميں اس کی غذاؤں

) پهر وه آسمان کی طرف10کا اندازه کيا (یہ جواب) پوچهنے والوں کے ليے پورا ہے (
متوجہ ہوا اور وه دهؤاں تها پس اس کو اور زمين کو فرمایا کہ خوشی سے آؤ یا جبر

) پهر انہيں دو دن ميں سات آسمان11سے دونوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہيں (
بنا دیا اور اس نے ہر ایک آسمان ميں اس کا کام القا کيا اور ہم نے پہلے آسمان کو

چراغوں سے زینت دی اور حفاظت کے ليے بهی یہ زبردست ہر چيز کے جاننے والے
)12کا اندازه ہے (

 سے موازنہ دیکهئے :30 تا 27اور ان آیات کا سورة النازعات کی آیات 
َها ﴿ َماُء ۚ بََنا نُتْم أََشدُّ َخْلًقا أَِم السَّ َها ﴿٢٧أَأَ ﴾ َوأَْغطََش لَْيلََها َوأَْخرََج٢٨﴾ َرفََع َسْمَكَها َفَسوَّا

َها ﴿ َها ﴿٢٩ُضَحا لَِك َدَحا ْعَد َذٰ ﴾٣٠﴾ َواْألَْرَض بَ
) ا سکی چهت27کيا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا جس کو ہم نے بنایا ہے (

) اور اس کی رات اندهيری کی اور اس کے دن کو ظاہر28بلند کی پهر اس کو سنوارا (
)30) اور اس کے بعد زمين کو بچها دیا (29کيا (

یہ ایک واضح تضاد ہے کہ سورة فصلت کی آیات ميں پہلے زمين کی تخليق کا ذکر
ہے، اور بعد ميں آسمان کی تخليق کا ذکر، جبکہ سورة لنازعات کی آیات ميں پہلے
آسمان کی تخليق کا ذکر ہے اور آسمان کی تخليق کے بعد زمين کی تخليق کا ذکر

ہے۔//خ
-------------------------

آگے بڑهنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تضاد کو سمجه ليں کہ تضاد ہے کيا؟



تو جناب دو بيانات کے درميان تضاد ہونے کا دعوی صرف اسی صورت ميں صحيح ہو سکتا
ہے کہ جب دونوں کو مان لينے کے نتيجے ميں ایک ہی چيز کی بابت، ایک ہی وقت اور

ایک ہی جگہ ميں، ایک ہی جہت سے اجتماع النقيضين الزم آتا ہو...
پس اگر وقت مختلف ہے، مثال خبر دی جاوے کہ ایک پنکها ایک وقت متحرک ہے دوسرے
وقت ساکن تو تضاد نہيں، یا جگہ مختلف ہو، جگہ مختلف ہے جيسے خبر دی جاوے کہ

آسٹریليا ميں گرمی ہے اور پاکستان ميں سردی تو تضاد نہيں، یا جہت مختلف ہے جيسے
خبر دی جاوے کہ نماز طہارت کے ساته صحيح ہے بال طہارت باطل تو ایک ہی وقت اور جگہ

کے ہوتے ہوئے بهی تضاد نہ ہوگا...
اور اگر شئے ہی مختلف ہو، جيسے یہ پنکها متحرک ہے اور وه ساکن، تو تضاد کا دعوی

صرف خبط الحواس ہونے کی دليل سمجها جاوے گا...
آئيے تضاد کے اس بدیہی مفہوم پر ذرا آپ کی پيش کرده آیات کو پرکهتے ہيں...
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سب سے پہلے تو یہ یاد دالتا چلوں کہ هللا کریم نے قرآن عظيم ميں خود یہ واضح

فرما دیا ہے کہ اس کے کالم ميں کچه چيزیں محکم اور واضح ہيں جو کہ کتاب کا
اصل حصہ اور اصل مقصود ہيں، اور کچه چيزیں متشابہہ ہيں کہ جن کے معنی ميں

 ! پس جن کے دلوں ميں ٹيڑه ہے، وه انہيں ثانیلوگوں کو اشتباه الحق ہو سکتا ہے
الذکر چيزوں کے پيچهے پڑتے ہيں کہ کيا مطلب ہوا، اور مقصد اس سے ان کا فتنہ
ضات ہوتا ہے! سو جب قرآن مجيد کی بعض آیات کو لے کر ان پر ایسے رکيک اعترا

کرتے ہوئے کسی کو ہم دیکهتے ہيں تو بے اختيار پکار اٹهتے ہيں "صدق هللا
ورسوله" کہ مولی تيرا فرمانا سچ ہے، تيری دی گئی ہر ہر خبر بڑے زور و شور سے

حقيقت بنتی ہے! "هذا ما وعدنا هللا ورسوله"
جناب واال! ميری کوئی بات دل پر لگی ہو تو معذرت! ليکن "آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا

غور کریں" اور دل کے دروازوں کو ذرا سا وا کرکے قرآن کے پيغام کو اندر آنے کی
اجازت دیں، پهر دیکهيں کہ یہ آیات آپ کے دل کے کيا کرتی ہيں!!

جی ہاں! لترى العجب العجاب! ، یقينا اگر آپ ایسا کرنے ميں کامياب رہتے ہيں تو ان
آیات سے اخذ ہونے والے نتائج بهی یکسر بدل جائيں گے!

بهال ان آیات کو پڑهنے واال کوئی سليم القلب انسان اس بات سے اختالف کر سکتا
ہے کہ رب العزت کے ان فرامين کا اگر کوئی مقصود ہے تو یا تو اپنی نعمت کی یاد

دہانی ہے یا پهر خالق کی عظمت کا بيان ہے! ترتيب کا بيان سرے سے یہاں
مقصود ومراد ہی نہيں ہے! سو مومنين تو ان آیات کے محکم کو لے کر فوز وفالح

سے ہمکنار ہوئے، جبکہ کج رو معاندین اس کے متشابہہ کے پيچهے پڑ کر ہالکت
کی راه پر گامزن ہوئے!

آپ کا رب آپ کو اپنی نعمتيں شمار کراتا ہے، کبهی یوں بيان کرتا ہے تو کبهی یوں،
"پهر" اور "اس کے بعد" تو مزید برآں کے معنی ميں بهی بوال جاتا ہے، "عتل بعد

ذلك زنيم" ! ... اور ہر مقام کے لحاظ سے آنے والی ترتيب اور اسلوب بيان کی
حکمتيں ہوتی ہيں!
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ليکن.....، فإن أبيت إال جدال...، اگر آپ کو جدلياتی باتوں ہی سے ماننا ہے تو آئيے

ہم آپ کو ترتيب بهی سمجها ہی دیں....
تو جناب جس چيز کو آپ قرآن کا تضاد سمجهے وه در حقيقت آپ کا خلط مبحث ہے!

ہمارے ساته...ذرا ایک بار پهر تضاد کے معنی کو ذہن ميں تازه کر ليں اور آئيں 
قرآن دراصل تخليق کے تين مراحل بيان کرتا ہے:

- رتق وفتق، کہ جس کا ذکر سوره انبياء کے اندر ہے، پس آسمان صورت دخان تو1
اسی مرحلے ميں وجود پا گيا تها...

- تخليق أرض من حيث األصل2
- دحو أرض (زمين کو پهيالنا، بچهانا، رہائش کے لئے تيار کرنا) اور تسویہ سماء3

(آسمان کو برابر کرنا، اس کے طبق بنانا، سياروں اور ستاروں سے سجانا وغيره)..
تو جن چيزوں ميں آپ کو خلط ہوا، وه یہی آخری دو مرحلے ہيں...

پس جن آیات کو آپ آپس ميں ٹکرانے کی سعی فرما رہے ہيں ذرا ان کو ایک بار غور
سے پڑه ليں کہ کيا ہر جگہ تخليق ہی کا لفظ ہے؟ یا کہيں دحو اور تسویہ بهی

ہے؟
تو جناب من! خلق اور چيز ہے اور دحو اور... خلق أرض کے تسویہ سماء کے پہلے

ہونے، اور دحو ارض کے تسویہ سماء کے بعد ہونے ميں بهال کيا تعارض ہے؟
جب شئے ہی مختلف ہے تو تضاد کيسا؟

سو آیات کی روشنی ميں ترتيب یوں ہوئی..
(رتق اور فتق کے بعد) خلق أرض - تسویہ سماء (جبکہ وه پيش کرده آیات کی



روشنی ميں دخان کی شکل ميں پہلے سے تها) - دحو ارض وإخراج ماء ومرعی...
پس دو دن زمين کے بننے ميں، پهر دو دن تسویہ سماء کے - پهر دو دن دحو ارض کے..

اس طرح زمين پر جو کل کام ہوا خلق اور دحو کا اسے سوره حم سجده ميں واؤ کے ذریعے
یکجا کيا گيا، جو مطلق جمع کے ليے ہوتا ہے، ترتيب کا فائده نہيں دیتا.. کيونکہ سياق
امتنان ميں ترتيب وقوع کی اہميت نہيں، بلکہ سياق سے انسب یہی ہے کہ زمين جو

انسان کی اصل کارزار حيات ہے، اس سے متعلق نعمتوں کو یکجا کرکے بيان کيا جائے،
سو زمين پر ہونے والے اس سارے کام کی کل مدت ہوئی چار دن، جيسا کہ مذکوره آیت

ميں بيان ہوا... (جس کو آپ نے غلط طور پر صرف قدر فيها سے جوڑ دیا ہے) اور اگلی آیت
ميں ثم کا عطف براه راست خلق االرض پر ہے! رہا نازعات ميں مذکور دحو ارض تو اس کی

تشریح خود اگلی آیت ميں ہے کہ اخرج منها ماءها ومرعاها...
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مبادا آپ یہ نہ سمجه ليں کہ یہ ہماری خانہ ساز تشریح ہے، سو آپ کو بتالتے

چليں، بلکہ یاد دالتے چليں (کہ بحيثيت درس نظامی کے فارغ کے معلوم تو آپ کو
ہونا ہی چاہيے) کہ یہ تشریح ترجمان القرآن ابن عم الرسول حبر االمۃ سيدنا ابن

ے اور صحيح بخاری و دیگر کتب حدیث وتفسيرعباس رضی هللا عنہما سے مروی ہ
صول تفسير کی روشنی ميں تفسير قرآن کی بابت صحابی کا ميں منقول ہے! اور ا
ایسا قول جس کے مخالف کسی دوسرے صحابی کا قول معروف نہ ہو، حجت ہے

بایں طور کہ صحابی کی یہ تفسير مشکاة نبوی ہی سے ماخوذ ومستفاد ہو
سکتی ہے! بالخصوص جبکہ یہ ایک ایسی چيز کے سلسلے ميں ہے جس کا تعلق

غيب سے ہے!
((مالحظہ فرمائيں ابن عباس رضی هللا عنہما کا اثر:

َماُء ، ... َوَقاَل: {أَِم السَّ َقاَل َرُجٌل ِالْبِن َعبَّاسٍ: إِنِّي أَِجُد فِي الُقْرآِن أَْشيَاَء تَْخَتلُِف َعلَيَّ
َها} [النازعات:  َها} [النازعات: 27بََنا َماِء َقْبَل َخْلق30ِ] إِلَى َقْولِِه: {َدَحا ] َفَذَكَر َخْلَق السَّ

ُكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخلََق األَْرَض فِي يَْوَمْيِن} [فصلت:  ئِنَّ ] إِلَى َقْولِِه:9األَْرضِ، ثُمَّ َقاَل: {أَ
ِعيَن} [فصلت:  َماِء؟ ... َفَقاَل: ...11{طَائِ َهِذِه َخْلَق األَْرضِ َقْبَل َخْلقِ السَّ ] َفَذَكَر فِي 

ُهنَّ فِي يَْوَمْيِن آَخَرْيِن، ثُمَّ َماِء َفَسوَّا َوَخلََق األَْرَض فِي يَْوَمْيِن ... ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ
َها: أَْن أَْخرََج ِمْنَها الَماَء َوالَمْرَعى، َوَخلََق الجِبَاَل َوالجَِماَل َواآلَكاَم َوَما َدَحا األَْرَض، َوَدْحُو

َها} [النازعات:  ]. َوَقْولُُه: {َخلََق األَْرَض30بَْيَنُهَما فِي يَْوَمْيِن آَخَرْيِن، َفَذلَِك َقْولُُه: {َدَحا
يَّاٍم، َوُخلَِقِت9فِي يَْوَمْيِن} [فصلت:  َعِة أَ بَ ]. َفُجِعلَِت األَْرُض َوَما فِيَها ِمْن َشْيٍء فِي أَْر
َمَواُت فِي يَْوَمْيِن، السَّ

ْجَدِة) صحيح البخاري (كَِتاُب تَْفِسيِر الُقْرآِن :ُسوَرُة حم السَّ
ایک شخص نے ابن عباس رضی هللا عنہ سے کہا کہ ميں قرآن ميں کچه چيزیں پاتا

ہوں جن ميں مجهے اختالف محسوس ہوتا ہے، ۔ ۔ ۔ (اسی ميں سوره نازعات کی
آیات کا ذکر کرکے کہا کہ اس ميں آسمان کی تخليق کا ذکر زمين کی تخليق سے

پہلے ہے، اور سوره حم سجده کی آیات پيش کرکے کہا کہ اس ميں زمين کی تخليق
کا ذکر آسمان کی تخليق سے پہلے ہے) (جوابا ابن عباس رضی هللا عنہما نے

فرمایا) هللا نے زمين کو دو دن ميں پيدا فرمایا، پهر آسمان کی طرف متوجہ ہوکر اس
کا تسویہ کيا (اسے برابر کيا) دو مزید دنوں ميں، پهر زمين کا دحو کيا، اور اس کا
دحو یہ ہے کہ اس ميں سے پانی اور چاره نکاال، اور پہاڑ، اونٹ، اور جو کچه زمين

وآسمان کے درميان ہے اسے پيدا کيا دو مزید دنوں ميں! تو یہ معنی ہے هللا تعالی
کے ارشاد: دحاها اور هللا کے ارشاد وخلق االرض فی یومين کا، پس زمين اور اس

ميں جو کچه ہے، وه کل چار دن ميں پيدا کيا گيا اور آسمانوں کو دو دن ميں پيدا کيا
گيا))
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خالصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اعتراض پوری طرح آپ کے ذہن وفہم کا داخلی تضاد وخلط
اور اندرونی انتشار واضطراب ثابت ہوچکا! رہيں قرآن مجيد کی آیات تو ان ميں کہيں

سے کہيں تک، دور دور کا بهی کوئی تعارض سرے سے بن ہی نہيں سکتا! اور اس
ميں کوئی گنجائش کہيں سے بهی کسی اعتراض کی باقی نہيں بچی... اميد کہ
اگال اعتراض ذرا دیکه بهال کر اور غور کرکے پيش فرمائيں گے کہ آیا وه واقعی تضاد

ہے یا کہ کج فہمی!؟!

ختم شد
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غير ضروری طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے ميں پہلے تين کمنٹس کے جواب صرف نظر
کرکے براه راست چوتهے کمنٹ کے جواب سے آغاز کرتا ہوں۔

- رتق و فتق کے متعلق خود مفسرین کا ہی کہنا ہے کہ اس سے مراد آسمان سے1
بارش کا نا برسنا اور زمين کا بنجر ہونا مراد ہے، یعنی دونوں اپنی فعاليت سے رکے ہوئے

تهے کہ هللا نے انہيں فعال کر دیا، اس لئے آیت کے ابتداء ميں ا و لم یر الذین کفروا (کيا
کافروں نے یہ نہيں دیکها) بهی کہا گيا ہے، اگر یہ تخليق زمين آسمان کا ہی کوئی مرحلہ
ہوتا تو ابتدائے آیت ميں اولم یر الذین کا کيا مطلب ؟ خير یہ نقطہ اصل موضوع بهی نہيں

ہے، اس لئے اس کا جواب بهی درکار نہيں۔ اصل مقصد آپ کی توجہ اولم یر الذین کے
الفاظ کی طرف دالنا ہے۔

- تخليق ایک مکمل عمل ہے جو تدریجا ہوتا ہے، جيسے عمارت کی تعمير کو ہی دیکه2
ليں، بنيادیں کهودنا، ڈهانچہ کهڑا کرنا، دیواریں بنانا، پلستر کرنا، اليکٹرک وائرنگ وغيره

وغيره، ان سب مراحل کے الگ الگ نام ضرور ہيں ليکن ہيں یہ سب تخليق کا ہی حصہ۔
بهلے ہی ان مراحل کو دحو اور تسویہ کا نام دے دیجئے ليکن یہ تخليق کا ہی حصہ ہيں،

 کی تفسير ميں تفسير جاللين کی27اس بات کی تائيد کيلئے سورة لنازعات کی آیت 
عبارت نقل کرتا ہوں:

«أشد خلقا أم السماء» أشد خلقا «بناها» بيان لكيفية خلقها.
یعنی صاحب جاللين نے بناها کو تخليق کی ہی کيفيت قرار دیا گيا ہے۔ لہذا یہ مقدمہ

مسترد ہے کہ تسویہ، دحو تزئين بالنجوم وغيره تخليق سے کوئی الگ فعل ہيں، بلکہ یہ
تخليق کا ہی حصہ ہيں۔

آیت کی روشنی ميں تخليق کی ترتيب کے بيان ميں آپ نے فرمایا:
// (رتق اور فتق کے بعد) خلق أرض - تسویہ سماء (جبکہ وه پيش کرده آیات کی روشنی

ميں دخان کی شکل ميں پہلے سے تها) - دحو ارض وإخراج ماء ومرعی...پس دو دن زمين
کے بننے ميں، پهر دو دن تسویہ سماء کے - پهر دو دن دحو ارض کے.//

قرآن کی کسی آیت ميں یہ نہيں کہا گيا ک یہ ترتيب رتق اور فتق کے بعد کی ہے، یہ آپ
کا اپنا بيان ہے۔ کيونکہ رتق و فتق کا مفہوم معين ہی نہيں ہے اور واولم یر الذین کفروا کے

الفاظ داللت کر رہے ہيں کہ یہ کوئی قابل مشاہده عمل تها۔ اس لئے استمہام انکاری ہے
کہ کيا کافروں نے دیکها نہيں ؟ اگر نا دیکها ہوتا تو پهر رتق و فتق کی عدم رؤیت کافروں پر

بهال کيسے حجت ہو سکتی ہے ؟
ميں نے بهال کب دعوٰی کيا کہ واؤ مطلقا ترتيب کيلئے آتا ہے ؟ نا ہی حرف واو سے ميں

نے کہيں ترتيب اخذ کرنے کا کہں کوئی اشاره دیا ہے، ترتيب تو سورة حم سجده کی آیت
ميں تخليق ارض، دحو اور لوازمات ارض سے فراغت کے بعد ثم اسوٰی الی السماء (پهر اس

نے آسمان کی طرف رخ کيا) کے الفاظ سے واضح ہے۔ اور سورة النازعات ميں و تسویہ
سماء (رفع سمکها فسواها) کے بعد و االرض بعد ذلک دحاها کے الفاظ سے ہے۔ اب ثّم کا

حرف تو تراخی کيلئے ہی وضع کيا گيا ہے نا ؟ جيسا کہ هللا يبدأ الخلق ثم يعيده اور بعد
تاخير کو ہی بيان کرتا ہے نا ؟ آپ فرمائيں گے عتل بعد ذالک زنيم تو جواب ہے کہ عتل بعد
ذالک زنيم کی صورت ميں کوئی تدریجی بيان ذکر ہی نہيں ہو رہا اس لئے تقدیم تاخير اور

ترتيب کا کوئی فائده ہی نہيں، چاہئے زنيم بعد ذالک عتل کر دیں کوئی فرق واقع نہيں
ہوگا، ليکن و االرض بعد ذلک دحاها ميں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ قرآن کی ایک

غلطی پر پرده ڈاال جائے اس کے عالوه اور کوئی ”قرینہ“ موجود نہيں۔ سارا کام ہی صرف
”بعد ذالک دحاها“ کے الفاظ نے خراب کيا، اگر صرف یہ الفاظ نہ ہوتے تو کم از کم اس

ترتيب والے اعتراض کو بنياد ہی نہ ملتی۔
اب سورة حم سجده کے مطابق ترتيب یوں ہوئی:

- متعلقات ارض ( جس ميں دحو، ارساء، برکت اور تقدیر اقوات سب کو2- تخليق ارض 1
- تسویہ سماء3شامل کرليجئے) 

اور سورة النازعات کے مطابق ترتيب یوں ہے:
- تخليق ارض (جسے قرآن نے2- تسویہ سماء (رفع سمکها فسواها) پهر اس کے بعد 1

- اخراج لماء من االرض اور ارساء الجبال3دحو کہا ہے) اور پهر اس کے بعد 
اور ان دونوں ترتيبوں ميں فرق بالکل نمایاں ہے۔ اس لئے ميرے نزدیک اپ کی اس قدر

محنت کے باوجود تضاد جوں کا توں اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔
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چليں تاکہ آپ بهی یہ نا سمجهيں کہ ميں نے ”ہوم ورک“ کے بغير ہی اعتراض کر دیا
ہے آپ کی خدمت ميں مستدرک ابن حاکم کی یہ روایت پيش خدمت ہے جس سے

ترتيب تخليق خوب واضح ہو جاتی ہے کيونکہ اس ميں تخليق کو باقاعده دنوں پر
ا گيا ہے، جس کی وضاحت کے بعد آپ کی بيان کرده ترتيب توتقسيم کرکے بيان کي

بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور اب یہ کام آپ کا ہوگا کہ ترجمان القرآن حبر
االمۃ کا قول زیاده قابل قبول ہے کہ رسول هللا کا قول:

 - بيان خلق السماوات واألرض وآدم1543 ] 409[ ص: 



 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو األخمسي بالكوفة ، ثنا الحسين بن الربيع4050
، ثنا حماد بن السري ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس

- رضي هللا عنهما - أن اليهود أتت النبي - صلى هللا عليه وآله وسلم - فسألته عن خلق
السماوات واألرض ، فقال : " خلق هللا األرض يوم األحد واالثنين ، وخلق هللا الجبال يوم الثالثاء
وما فيهن من منافع ، وخلق يوم األربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة

، فقال عز وجل : ( أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب
العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء

للسائلين ) ، وخلق يوم الخميس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر
والمالئكة الخ

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .
ترجمہ: حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ یہودی، رسول هللا کے پاس آئے اور اور ان

سے تخليق آسمان و زمين سے متعلق سوال کيا۔ تو رسول هللا نے فرمایا کہ هللا نے پير
اور منگل کے دن زمين کو تخليق کيا، اور پہاڑوں اور ان ميں موجود منافع کو منگل کے دن،
اور بده کے دن درخت، پانی، شہر، آبادی و بربادی، تو یہ چار دن ہوئے، جيسے کہ قرآن

ميں هللا نے کہا کہ (أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب
العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء

للسائلين) اور جمعرات کے دن آسمان کو پيدا کيا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور
فرشتے پيدا کئے۔

ليجئے جناب آپ کا قائم کرده تمام تر مقدمہ اس حدیث نے ڈهير کر دیا۔
Like · 117 · Nov ember 4 at 12:44am · Edited

Ayaz Nizami

)3(
 کا جواب6کمنٹ نمبر 

آپ نے فرمایا:
// خالصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اعتراض پوری طرح آپ کے ذہن وفہم کا داخلی تضاد

وخلط اور اندرونی انتشار واضطراب ثابت ہوچکا! رہيں قرآن مجيد کی آیات تو ان ميں
کہيں سے کہيں تک، دور دور کا بهی کوئی تعارض سرے سے بن ہی نہيں سکتا!
اور اس ميں کوئی گنجائش کہيں سے بهی کسی اعتراض کی باقی نہيں بچی...

اميد کہ اگال اعتراض ذرا دیکه بهال کر اور غور کرکے پيش فرمائيں گے کہ آیا وه واقعی
تضاد ہے یا کہ کج فہمی!؟! //

 کے جواب ميں ميری طرف5اب آپ اپنا ہی یہ کمنٹ دوباره پڑهئے اور کمنٹ نمبر 
سے پيش کرده حدیث کو بهی پڑهئے، اور ذرا غور کيجئے۔ جو اعتراض ميں نے وارد

کيا درحقيقت یہ حدیث بهی وہی اعتراض ہی وارد کر رہی ہے۔
قارئين کی خدمت ميں عرض ہے کہ ميرے کمنٹ ميں کوئی بات قابل توضيح ہو تو

مجه سے ميری ٹائم الئن پر کسی بهی پوسٹ پر کمنٹ کرکے یا پهر ان باکس ميں
رابطہ کر سکتے ہيں۔ شکریہ
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اب تك كی بحث كا نتيجہ واضح ہے كہ تضاد ثابت كرنے ميں آپ ناكام رہے ہيں، اس
لئے كہ تضاد صرف اسی صورت ميں ثابت ہوسكتا تها جب كہ آیات كا كوئی ایسا

مطلب ثابت ہوتا جس كو لينے كے سوا كوئی چاره نہ ہوتا، یہاں تو متعدد آپشنز ہيں
آپ كے سامنے، (جن ميں سے كسی كو بهی اختيار كرنے سے اصل مقصود آیات

پر كوئی فرق نہيں پڑتا) اور جن ميں سے كسی ميں بهی كوئی ایسی صورت نہيں
بنتی جس ميں تعارض ہو!!ہاں زبردستی كی بات دوسری ہے!! جيسا كہ تفصيلی

جواب سے سامنے آئے گا! البتہ آپ كی پوری جدوجہد اور سعی كا خالصہ یہ ہے كہ
اب قرآن كو ہم آپ سے پوچه پوچه كر سمجهيں!!

- رتق و فتق کے متعلق خود مفسرین کا ہی کہنا ہے کہ اس سے مراد آسمان1//
سے بارش کا نا برسنا اور زمين کا بنجر ہونا مراد ہے، یعنی دونوں اپنی فعاليت سے

رکے ہوئے تهے کہ هللا نے انہيں فعال کر دیا، اس لئے آیت کے ابتداء ميں ا و لم یر
الذین کفروا (کيا کافروں نے یہ نہيں دیکها) بهی کہا گيا ہے، اگر یہ تخليق زمين

آسمان کا ہی کوئی مرحلہ ہوتا تو ابتدائے آیت ميں اولم یر الذین کا کيا مطلب ؟ خير
یہ نقطہ اصل موضوع بهی نہيں ہے، اس لئے اس کا جواب بهی درکار نہيں۔ اصل

مقصد آپ کی توجہ اولم یر الذین کے الفاظ کی طرف دالنا ہے۔ //
--------

جناب ميں بهی اس ميں زیاده گہرائی ميں نہيں جانا چاہتا ليکن مفسرین کے بارے



ميں ایک اہم بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ مفسرین اپنے اپنے دور کی علميت کو سامنے
رکهتے ہوئے قرآن کی تفسير کرتے ہيں، لہذا مفسرین پر اپنے استدالل کی بنياد ہم نہيں

رکهتے اور نہ مفسرین ہمارا موضوع ہيں... ہمارا موضوع قران كریم ہے!!
صرار کررہے اور یہاں تو صحابہ سلف سے دونوں قول مروی ہيں، تو کيوں آپ اس معنی پر ا
ہيں کہ لغت اور سياق بهی تنہا جسے مراد لينے سے مانع ہيں، کيونکہ رتق عربی كی ہر

لغت ميں جڑے ہونے ، ملے ہونے کے معنی ميں ہے، اور سياق واضح طور پر کائنات کی
تخليق اور بدء خلق کا ہے...

اور علی کل حال دونوں تفسيروں ميں ہمارے نزدیک کوئی تعارض بهی نہيں... جيسا کہ
ابن کثير نے دونوں معنی کو جمع کردیا ہے! تو ایك تفسير سے دوسری كو رد كرنے كی آپ

كی ساری سعی ال حاصل ہے!!جسے زبردستی كے سوا كوئی نام نہيں دیا جاسكتا!
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- تخليق ایک مکمل عمل ہے جو تدریجا ہوتا ہے، جيسے عمارت کی تعمير کو ہی2//

دیکه ليں، بنيادیں کهودنا، ڈهانچہ کهڑا کرنا، دیواریں بنانا، پلستر کرنا، اليکٹرک
وائرنگ وغيره وغيره، ان سب مراحل کے الگ الگ نام ضرور ہيں ليکن ہيں یہ سب

ن مراحل کو دحو اور تسویہ کا نام دے دیجئے ليکن یہتخليق کا ہی حصہ۔ بهلے ہی ا
 کی27تخليق کا ہی حصہ ہيں، اس بات کی تائيد کيلئے سورة لنازعات کی آیت 

تفسير ميں تفسير جاللين کی عبارت نقل کرتا ہوں:
«أشد خلقا أم السماء» أشد خلقا «بناها» بيان لكيفية خلقها.

یعنی صاحب جاللين نے بناها کو تخليق کی ہی کيفيت قرار دیا گيا ہے۔ لہذا یہ
مقدمہ مسترد ہے کہ تسویہ، دحو تزئين بالنجوم وغيره تخليق سے کوئی الگ فعل

ہيں، بلکہ یہ تخليق کا ہی حصہ ہيں۔//
--------

تخليق جب مستقال استعمال ہو تو یقينا یہ سارے مراحل اس ميں شامل ہوسکتے
ہيں... آپ کا یہ کہنا کہ الزما یہ سارے مراحل ہر ہر جگہ خلق ميں شامل مانے

جائيں، صرف زبردستی والی بات ہے! چنانچہ قرآن کی آیات: الذي خلقك فسواك
فعدلك ..... الذي خلق فسوى ......... وإذ تخلق من الطين کهيئۃ الطير فتنفخ

فيہ........ وغيره اس کی دليل ہيں.. معلوم ہوا کہ تخليق صرف عدم سے وجود ميں
النے کو بهی کہتے ہيں، صرف ڈهانچہ بنانے کو بهی کہتے ہيں... اور تسویہ وغيره

اس کے بعد کا مستقل مرحلہ شمار ہوتے ہيں...
جہاں تک دحو کی بات ہے تو اس کی تشریح خود قرآن کی اگلی آیت کر رہی ہے،

اخرج منها ماءها ومرعاها... ظاہر ہے کہ یہ اصل تخليق کے بعد ہی کا مرحلہ ہے...
بالفاظ دیگر جب یہ سارے مراحل خود آپ کے نزدیک "تخليق کا حصہ" ہيں، تو

تخليق کا اطالق ان ميں سے کسی بهی مرحلے پر ہوسکتا ہے، اور اصل تخليق
یعنی عدم سے وجود ميں النے پر تو بدرجہ اولی ہوسکتا ہے... ہر ہر جگہ تخليق

سے یہ تمام مراحل مراد ہوں یہ ضروری نہيں...
اواس کی دليل تو خود زیر بحث آیات ميں بهی ہے، ثم استوی الی السماء وهی

دخان... آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دهواں سا تها.....معلوم ہوا کہ آسمان تها،
پهر اس کے بعد فرمایا فقضاهن سبع سماوات... پهر انہيں سات آسمان بنایا..

اسی طرح وجعل فيہا رواسی ۔ ۔ ۔الخ ميں ہے، كہ اس ميں ميخيں گاڑیں، اگر زمين
پہلے سے "خلق" نہيں كی جاچكی تهی تو كس ميں ميخيں گاڑیں؟؟؟

تو جب تخليق مراحل ميں ہے جيسا کہ آپ کو تسليم ہے تو تضاد کيسا؟آخر آپ كو
كيا خلط ہو رہا ہے؟؟ تخليق كا حصہ ہيں تو اس سے كيا ثابت ہوا؟ كہ یكبارگی سب
مراحل طے ہوگئے؟؟ یعنی یہ كون سی منطق ہے؟؟ مختلف مراحل ميں اس عظيم

کائنات کی تخليق ہوئی... اور الگ الگ جگہوں پر الگ مراحل کا ذکر ہے.... اور ان
مراحل كو قران كے مختلف بيانات كے ذریعے تر تيب دیا جاسكتا ہے!!! تضاد كا یہاں

كيا گزر؟؟
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//قرآن کی کسی آیت ميں یہ نہيں کہا گيا ک یہ ترتيب رتق اور فتق کے بعد کی ہے،

یہ آپ کا اپنا بيان ہے۔ کيونکہ رتق و فتق کا مفہوم معين ہی نہيں ہے اور واولم یر
الذین کفروا کے الفاظ داللت کر رہے ہيں کہ یہ کوئی قابل مشاہده عمل تها۔ اس

کہ کيا کافروں نے دیکها نہيں ؟ اگر نا دیکها ہوتا تو پهر رتقلئے استمہام انکاری ہے 
و فتق کی عدم رؤیت کافروں پر بهال کيسے حجت ہو سکتی ہے ؟//

----
قرآن نے بے شک ترتيب كی صراحت نہيں كی، ليكن جو كچه آپ كہہ رہے ہيں وه

بهی آپ كا اپنا بيان ہے! فرق یہ ہے كہ ميں قرآن كی مختلف نصوص كو جمع كركے
ایك ایسے نتيجے تك پہنچ رہا ہوں، جس كی آیات یقينا متحمل ہيں،كيونكہ القرآن



یفسر بعضہ بعضا، قرآنی آیات ایك دوسرے كی تشریح كرتی ہيں!! اور آپ قرآن كی نصوص
كے ساته زبردستی كركے ان كو آپس ميں ٹكرانے كی ناكام كوشش كر رہے ہيں، جس كی

آیات متحمل ہی نہيں ہيں!
آپ كا یہ فرمانا كہ اولم یر الذین كفروا كے الفاظ داللت كررہے ہيں كہ یہ كوئی قابل

مشاہده عمل تها! لغت اور قرآن دونوں سے تجاہل عارفانہ ہے!!! رؤیۃ لغت ميں ہرگز صرف
سر كی آنكهوں سے دیكهنے كا نام نہيں!! قران كریم كی مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائيں:
ألم تروا كيف خلق هللا سبع سماوات طباقا (اب كيا آپ كہيں گے كہ سات آسمانوں كی طبق

در طبق تخليق بهی قابل مشاہده عمل تهی؟؟)
ْصَحابِ اْلِفيِل (اور واضح ہے كہ اصحاب فيل كاواقعہ نبی صلی هللا َعَل َربَُّك بِأَ أَلَْم تََر َكْيَف َف

عليہ وسلم كی پيدائش سے پہلے كا ہے)
َعاٍد (عاد كے ساته رب نے جو كيا، اس كا مشاہده بهی كسی نے َعَل َربَُّك بِ أَلَْم تََر َكْيَف َف

نہيں كيا! ہاں، اس كے آثار وه ضرور دیكه سكتے تهے!! اسی طرح هللا نے زمين وآسمان كو
جدا كركے زندگی كے الئق بنایا، اس كا مشاہده بهی وه كرسكتے تهے!!)

ُهْم ُأُلوٌف َحَذَر الَْمْوتِ ِهْم َو اور مثاليں اس كی بكثرت ہيں!! ((أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِر
َعْث لََنا َملًِكا ُنَقاتِْل، ْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لَِنبِّيٍ لَُهُم اْب ، أَلَْم تََر إِلَى الَْمَإلِ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَ

ِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتَاُه اللَُّه الُْملَْك ، وغيره )) ْبَرا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِ
ایك اہم بات اور كہتا چلوں كہ الذین كفروا عام ہے، اور قيامت تك آنے والے كفار اس ميں

شامل ہيں!! اور یہاں كوئی معجزه دكها كر حجت نہيں قائم كی جارہی، بلكہ زمين وآسمان
ميں پهيلی هللا كی عمومی نشانيوں پر غور كرنے كی دعوت دی جارہی ہے!! پس خالق

كی حجت كامل ہے!!
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//ميں نے بهال کب دعوٰی کيا کہ واؤ مطلقا ترتيب کيلئے آتا ہے ؟ نا ہی حرف واو سے
ميں نے کہيں ترتيب اخذ کرنے کا کہں کوئی اشاره دیا ہےترتيب تو سورة حم سجده

کی آیت ميں تخليق ارض، دحو اور لوازمات ارض سے فراغت کے بعد ثم اسوٰی الی
ی طرف رخ کيا) کے الفاظ سے واضح ہے۔اور سورةالسماء (پهر اس نے آسمان ک

النازعات ميں و تسویہ سماء (رفع سمکها فسواها) کے بعد و االرض بعد ذلک دحاها
کے الفاظ سے ہے۔ اب ثّم کا حرف تو تراخی کيلئے ہی وضع کيا گيا ہے نا ؟ جيسا
کہ هللا يبدأ الخلق ثم يعيده اور بعد تاخير کو ہی بيان کرتا ہے نا ؟ آپ فرمائيں گے

عتل بعد ذالک زنيم تو جواب ہے کہ عتل بعد ذالک زنيم کی صورت ميں کوئی
تدریجی بيان ذکر ہی نہيں ہو رہا اس لئے تقدیم تاخير اور ترتيب کا کوئی فائده ہی

نہيں، چاہئے زنيم بعد ذالک عتل کر دیں کوئی فرق واقع نہيں ہوگا، ليکن و االرض
بعد ذلک دحاها ميں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ قرآن کی ایک غلطی پر پرده ڈاال

جائے اس کے عالوه اور کوئی ”قرینہ“ موجود نہيں۔ سارا کام ہی صرف ”بعد ذالک
دحاها“ کے الفاظ نے خراب کيا، اگر صرف یہ الفاظ نہ ہوتے تو کم از کم اس ترتيب

والے اعتراض کو بنياد ہی نہ ملتی۔ //
----

ثم یقينا تراخی كے لئے آتا ہے، ليكن صرف ثم سے آپ كی كشيدكاری مكمل نہيں
ُكْم لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخلََق اْألَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْجَعُلوَن ئِنَّ ہورہی، جب تك كہ آپ آیت "ُقْل أَ

َعالَِميَن ﴿ لَِك رَبُّ اْل ﴾ " جس ميں خلق كو مستقال بيان كردیا گيا، اوراگلی٩لَُه أَنَداًدا ۚ َذٰ
آیت ميں زمين كے متعلقات كو واو كے ذریعے جمع كيا گيا، "وَجَعَل فِيَها َرَواِسَي ِمن

ائِلِيَن ﴿ يَّاٍم َسَواًء لِّلسَّ َعِة أَ بَ َر فِيَها أَْقَواتََها فِي أَْر ﴾ " كو آپس ميں١٠َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوَقدَّ
زبردستی نتهی نہ كریں! اور ان كے یقينا ایك وقت ميں وقوع پذیر ہونے اور درميان

صرار نہ كرليں! آپ كے اسی استدالل كے جواب ميں ميں فصل نہ ہونے پر بال دليل ا
ميں نے عرض كيا كہ واو سے اگر آپ ایسا كوئی معنی كشيد كر رہے ہيں، تو واو

اس كا متحمل نہيں ہے!! اور ہم نے جو اسے مؤخر مانا تو نازعات كی اسی آیت كی
دليل سے جسے بڑے زور وشور سے آپ ہی پيش فرمارہے ہيں!! اور لغت ہرگز اس
ميں مانع نہيں ہے! اور وقوع ميں مؤخر ہونے،جيسا كہ نازعات سے معلوم ہوتا ہے،
كے باوجود اس كو یہاں خلق (كو مستقال الگ سے ذكر دیے جانے كے بعد ، اس)
كے ساته جمع كرنے كی معقول وجہ ہم نے بتائی! (اس كے لئے ہمارے كل كے
كمنٹ نمبر چار كے آخری پيرا كی طرف رجوع كيا جائے) اور دنيا كی ہر زبان ميں

ایسے جملہ ہائے معترضہ كی بهرپور گنجائش موجود ہے!! اس گنجائش پر قدغن
زبردستی نہيں تو اور كيا ہے؟؟

ثم حرف عطف ہے، تو اس كا عطف كس پر ہے؟؟ ہم نے بوجوه كہا كہ "َخلََق االرَض
..." پر ہے!! اور زبان وبيان ميں اس كی بهر پور گنجائش موجود ہے!!

رہا سادے مفہوم پر آپ كا اعتراض تو وه بهی بے جا ہے! "کہ عتل بعد ذالک زنيم کی
صورت ميں کوئی تدریجی بيان ذکر ہی نہيں ہو رہا " تو جناب، ہم نے آپ سے عرض
كيا كہ تخليق كی ترتيب كا بيان یہاں مقصود ہی نہيں!، بلكہ مطلق هللا كی عظمت

كا بيان مقصود ہے، تو بس هللا اپنی مخلوقات كا ذكر فرما رہا ہے، اسے تدریجی بيان



صرار كيا جائے؟؟ رہا قرینہ تو وه بهی موجود ہے! معاملہ اشد خلق كا ہے، ماننے پر كيوں ا
تو پہلے آسمان كا ذكر كيا گيا، "اس كے بعد" زمين كا ذكر!! یعنی كہا یہ جارہا ہے كہ "تمہارا

پيدا كرنا زیاده دشوار ہے یا آسمان كا جسے هللا نے بنایا۔ ۔ ۔ پهر اس كے بعد زمين كو هللا
نے بچهایا؟؟" تو اس ميں كس عقل مند كو ترتيب تخليق نظر آرہی ہے؟؟ یہی حال وہاں
بهی ہے! یعنی اگر سارے كام ایك ساته چل رہے ہوں، تب بهی كوئی عجيب بات نہيں!

غرض یوں سمجه ليں یا یوں، تعارض وتضاد كہيں سے بهی نہيں بن رہا!!سوائے اس كے
آپ یہاں بهی زبردستی كریں اور وہاں بهی!!
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//اب سورة حم سجده کے مطابق ترتيب یوں ہوئی:

- متعلقات ارض ( جس ميں دحو، ارساء، برکت اور تقدیر اقوات سب2- تخليق ارض 1
- تسویہ سماء3کو شامل کرليجئے) 

اور سورة النازعات کے مطابق ترتيب یوں ہے:
- تخليق ارض (جسے قرآن2- تسویہ سماء (رفع سمکها فسواها) پهر اس کے بعد 1

- اخراج لماء من االرض اور ارساء الجبال3نے دحو کہا ہے) اور پهر اس کے بعد 
اور ان دونوں ترتيبوں ميں فرق بالکل نمایاں ہے۔ اس لئے ميرے نزدیک اپ کی اس

قدر محنت کے باوجود تضاد جوں کا توں اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔//
-----------

یقينا یہ ترتيب آپ كی زبردستی ہی كا شاہكار ہے، جيسا كہ اوپر تفصيل سے اس
كا رد كيا گيا! بهال جب واو ترتيب كے لئے نہيں آتا، تو تخليق ارض كے بعد متعلقات

ارض كس دليل سے درج كيے گئے؟؟
دوسری زبردستی آپ نے نازعات ميں تخليق ارض كے لفظ زبردستی شامل كركے،

اوپر سے ایك اور زبردستی كی كہ تخليق كو قران نے دحو كہا ہے!! ہرگز نہيں كہا!! آپ
ایك بهی شاہد نہيں پيش كرسكتے!! اور تناقض وتضاد پر مبنی زبردستی كا ایك اور
كارنامہ یہ كہ دو سطر قبل خود دحو كو متعلقات ارض ميں مابعد التخليق شمار كيا!!

تيسری زبردستی، اخراج ماء ومرعی كو دحو سے الگ مرحلہ شمار كيا، جناب اگر
عربی اسلوب سے واقف ہيں، تو آپ كو معلوم ہونا چاہئے كہ اگر ایسا ہوتا تو "واخرج

منہا۔۔۔" كہا جاتا، اخرج منہا صاف طور پر ماقبل ہی كی تشریح ہے!!
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//چليں تاکہ آپ بهی یہ نا سمجهيں کہ ميں نے ”ہوم ورک“ کے بغير ہی اعتراض کر
دیا ہے آپ کی خدمت ميں مستدرک ابن حاکم کی یہ روایت پيش خدمت ہے جس
سے ترتيب تخليق خوب واضح ہو جاتی ہے کيونکہ اس ميں تخليق کو باقاعده دنوں

ضاحت کے بعد آپ کی بيان کرده ترتيبپر تقسيم کرکے بيان کيا گيا ہے، جس کی و
تو بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور اب یہ کام آپ کا ہوگا کہ ترجمان القرآن حبر

االمۃ کا قول زیاده قابل قبول ہے کہ رسول هللا کا قول:
 - بيان خلق السماوات واألرض وآدم1543 ] 409[ ص: 
 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو األخمسي بالكوفة ، ثنا الحسين4050

بن الربيع ، ثنا حماد بن السري ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعيد ، عن عكرمة
، عن ابن عباس - رضي هللا عنهما - أن اليهود أتت النبي - صلى هللا عليه وآله وسلم
- فسألته عن خلق السماوات واألرض ، فقال : " خلق هللا األرض يوم األحد واالثنين ،
وخلق هللا الجبال يوم الثالثاء وما فيهن من منافع ، وخلق يوم األربعاء الشجر والماء

والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة ، فقال عز وجل : ( أئنكم لتكفرون بالذي خلق
األرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ) ، وخلق يوم الخميس

السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والمالئكة الخ
هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے ہی مروی ہے کہ یہودی، رسول هللا کے پاس آئے اور
اور ان سے تخليق آسمان و زمين سے متعلق سوال کيا۔ تو رسول هللا نے فرمایا کہ
هللا نے پير اور منگل کے دن زمين کو تخليق کيا، اور پہاڑوں اور ان ميں موجود منافع
کو منگل کے دن، اور بده کے دن درخت، پانی، شہر، آبادی و بربادی، تو یہ چار دن

ہوئے، جيسے کہ قرآن ميں هللا نے کہا کہ (أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) اور جمعرات کے دن آسمان کو پيدا

کيا، اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتے پيدا کئے۔
ليجئے جناب آپ کا قائم کرده تمام تر مقدمہ اس حدیث نے ڈهير کر دیا۔//

-----------
گزارش ہےكہ بحث كو اس كی حدود ميں ركهيں، آپ كا مقدمہ قرآن كے اندر تضاد



دكهانا ہے، نہ كہ قرآن اور احادیث ميں تضاد دكها نا!! لہذا روایات سے ميرا مقدمہ ڈهير
كرنے كے چكر ميں آپ اپنا ہی مقدمہ ڈهير كر رہے ہيں!

رہی روایت تو مختصر جواب اس كا بهی سن ليجئے، كہ ضعيف ہے! ذہبی نے مستدرك
حاكم پر اپنی تعليق ميں حاكم كے قول كو مسترد كرتے ہوئے كہا ہے: "أبو سعيد البقال

قال ابن معين : ال يكتب حديثه ." تو جناب اس كی سند ميں ایك راوی ابو سعيد سعيد بن
المرزبان البقال ہے ، جو جمہور محدثين کے نزدیک ضعيف ہے۔

لہذا آپ كا بلڈوزر خود آپ پر ہی آرہا! 
ختم شد
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) رفق و فتق کا آپ نے خود ہی اس سلسلہ تخليق کی ترتيب سے جوڑا، اس لئے4(

ذکر کرنا پڑا، اور سلسلہ تخليق سے رتق و فتق کا کوئی تعلق نہ ہونے پر کسی
حدیث اور تفسير کی ضرورت بهی نہيں کيونکہ آیت کے ابتداء ميں ہے کہ او لم یر

الذین کفروا (کيا کافروں نے نہيں دیکها) خود قرآن کے یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہيں
صرار پہليے بهی بيان کر کہ رتق و فتق کا فعل تخليق سے کوئی تعلق نہيں۔ وجہ ا
صرار قران کے الفاظ او لم یر الذین کفروا ہيں۔ دی تهی اب پهر دہرا دی ہے کہ وجہ ا

لغت ميں جسے رتق کے معنٰی جيسے جڑنا مذکور ہے اسی طرح بند ہونا بهی ہے،
نيز فتق کا معنی بهی لغت ميں دیکه ليجئے جس کے واضح معنی درست کرنا،

اصالح کرنا ہے، اس لئےب سياق و سباق بهی یہی داللت کر رہا ہے کہ یہاں تخليق
کا عمل نہيں بلکہ زمين و آسمان ميں ایک خرابی کے بعد اس کی درستگی اور
اصالح کی ہے جو بارش اور زراعت کی صورت ميں عمل پذیر ہو۔ئی۔ اولم یر الذین

کفروا کے الفاظ پر ضرور غور کيجئے گا۔
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تخليق کے تمام مراحل کو عمل تخليق کے تدریجی مراحل ماننا کوئی زبردستی کی
بات نہيں ہے۔ عام فہم بات ہے کامن سينس ہے، ایک مجسمہ ساز محض پتهر کے
ٹکڑے کو جس پر محض ابتدائی کام کيا گيا ہو اپنی تخليق بطور مجسمہ قرار نہيں

وئی ذی شعور انسان اسے مکمل تخليق تسليم کرے گا۔ جبدے سکتا اور نہ ہی ک
Fتک کہ وه اس کا تسویہ ( inishingنہ کرلے، اس طرح محض زمين کے ماده کی (

تخليق کو محض ماده کی تخليق تو کہا جا سکتا ہے، ليکن زمين کی تخليق اسی
صورت قرر دیا جائے گا جب اس مادے سے زمين کی شکل برآدمد ہوگی، اسی طرح

محض دخان کو آسمان کا ماده تو کہا جا سکتا ہے، ليکن آسمان نہيں، آسمان اس
وقت قرار دیا جائے گا جب آسمان کی شکل نکل آئے گی۔ یعنی باقی اشياء سے

اسے ممتاز کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اس لئے محض دخان سے تخليق آسمان اور ماده
زمين سے تخليق زمين کا عمل اسی وقت پایہ تکميل تک پہنچے گا جب تسویہ اور

دحو تک صدور ہو، تبهی تخليق آسمان اور زمين کو مکمل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو
صرار ہے کہ تخليق الگ عمل ہے اور تسویہ و دحو الگ عمل ہے، جبکہ ميں آپ کا آ

اپنی بات کی تائيد ميں تفسير جاللين کی عبارت نقل کر چکا ہوں۔ اس لئے یہ
کوئی ميرا ذاتی موقف نہيں ہے۔

تو جناب تضاد خود قرآن کے بيان کرده تخليق کے مراحل ميں ہے جيسے پوسٹ ميں
واضح کيا گيا کہ سورة حم سجده ميں تخليق کے مراحل کی ترتيب کچه اور ہے، اور

سورة نازعات ميں تخليق کے مراحل کی ترتيب کچه اور ہے، اس لئے تضاد اپنی جگہ
صرار ہے اس کا جواب اگلے کمنٹ ميں آئے گا) موجود ہے۔ (ترتيب پر کيوں ا
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تخليق کے مراحل کی ترتيب کے بارے ميں ميرا استدالل خود قرآن کی آیات سے ہی
ہے، یہ ترتيب ميں بيان نہيں کر رہا بلکہ خود قرآن نے ترتيب بيان کی ہے اور احادیث
سے بهی اسی ہی ترتيب کی تائيد ہوتی ہے۔ مفسرین نے بهی یہاں ترتيب ميں

صول کے تحت سوره بقره کیتضاد پر گفتگو  کی ہے۔ القرآن یفسر بعضه بعضا کے ا
 کو دیکه ليجئے:29آیت نمبر 

ُهنَّ َسْبَع َماِء َفَسوَّا ا فِي اْألَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوٰى إِلَى السَّ ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ
ُهَو بُِكّلِ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿ ﴾٢٩َسَماَواتٍ ۚ َو

هللا وه ہے جس نے جو کچه زمين ميں ہے سب تمہارے ليے پيدا کيا، پهر آسمان کی
طرف متوجہ ہوا تو انہيں سات آسمان بنایا اور وه ہر چيز جانتا ہے۔



یہاں بهی قرآن کے الفاظ سے ہی واضح ہے کہ هللا زمين کی تخليق، زمين کو بچهانے،
پانی نکالنے، سبزه اگانے ( خلق لکم ما فی االرض جميعا) یعنی زمين کی تخليق کی

تکميل سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا تسویہ کيا۔
قرآن ميں یہاں بهی لفظ ثم کا استعمال کيا اگر صرف واو استعمال کيا ہوتا تو آپ کہہ

سکتے تهے کہ یہاں ترتيب مقصود نہيں ہے، ليکن ثم کا لفظ تو ترتيب کيلئے ہی استعمال
ہوتا ہے۔ جاء زید و عمرو، اور جاء زید ثم عمرو ميں لفظی و معنوی فرق تو بالکل واضح ہے۔

۔
اسی طرح سورة نازعات ميں و االرض بعد ذالک دحاها کے الفاظ صراحتا ترتيب پر داللت کر

رہے ہيں۔
اس لئے ترتيب سے اجتناب آپ کی زبردستی ہے، ورنہ قرآن نے تو واضح طور پر جہاں بهی

تخليق زمين و آسمان کی بات کی ہے وہاں ترتيب ضرور بيان کی ہے، اور اس ترتيب ميں
ضح اور نمایاں ہے۔ تضاد وا
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) کيلئے آتا ہے آپ کا یہ کہنا کہ ثّمdelayیہ تسليم کرنے کے بعد بهی ثّم تراخی (
سے استدالل کرکے ميری کشيده کاری مکمل نہيں ہوتی واضح طور پر قرآن ميں

تضاد واضح ہو جانے کے بعد اس تضاد سے صرف نظر کا ایک بہانے سے زیاده کچه
 ترتيب پر اوپر کے کمنٹس ميں دالئل دے چکا ہوں۔ اگر ان کے باوجودنہيں۔ تخليق کی

بهی ان آیات ميں ترتيب کے وجود سے انکار ہے تو اگلی باری ميں اس بابت مزید
استدالل بهی پيش کروں گا۔

ترتيب کے بارے ميں آپ کا سارا زور قرآن کی بيان کرده ترتيب کے مقابلے ميں اپنی
بيان کرده ترتيب کو ترجيح دینے پر ہے۔ ترتيب تو آپ بهی بيان کر رہے ہيں، ليکن

تضاد رفع کرنے کيلئے قرآن کی بيان کرده ترتيب لينے کے بجائے اپنی ذاتی خانہ
صرار ہے اور ظاہر ہے قرآن کی بيان کرده ترتيب کی اصالح نہيں ساز ترتيب پر آپ کا ا

کریں گے تو پهر تضاد کيسے رفع ہوگا۔ فليتدبر۔
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پهر وہی تکرار کہ یہ ميری زبردستی کی بيان کرده ترتيب ہے۔ جناب آپ بهی تو اپنی
ہی بيان کرده ترتيب پيش کر رہے ہيں، اور قرآن کی بيان کرده ترتيب کو ہی درست

کرنے کی کوشش کر رہے ہيں، ميں جو ترتيب بيان کررہا ہوں اس ترتيب کا استدالل
ن کی آیات سے ہے جيسا اوپر کے کمنٹ ميں بيان کيا۔ سورة بقره کی آیتخود قرآ

 اور سورة حم سجده کی آیات ميں آپ کے نزدیک ترتيب بيان نہيں کی گئی ہے29
اور اگر ترتيب یوں ہو کہ پہلے زمين بنائی گئی پهر آسمان کا تسویہ کيا گيا اور پهر
زمين کا دحو ہوا تو آپ کے نزدیک یہ ترتيب درست ہے۔ آپ خود ذرا غور کيجئے کہ آپ

کس بنياد پر اپنی بيان کرده ترتيب کو مستند قرار دے رہے ہيں اور قرآن کی ترتيب کو
سرے سے ترتيب ہی ماننے سے انکاری ہيں ؟ بياِن ترتيب کيلئے آپ کے نزدیک کيا
امور ضروری ہيں؟ ميں بهال کب واو سے ترتيب ثابت کر رہا ہوں، ميں تو ثّم کے لفظ

سے ترتيب کے بيان پر استدالل کر رہا ہوں۔
دوسری زبردستی کا الزام جو اپ نے مجه پر لگایا ہے وه زبردستی بذات خود سورة

 ميں مذکور ہے۔ جہاں29 ميں اور سورة بقره کی آیت 11 تا 9حم سجده کی آیات 
تمام تر تخليق کو ایک ساته بيان کيا ہے، جب دحو خود تخليق کا ہی ایک مرحلہ ہے

تو اسے تخليق کہنے ميں کيا مانع و حارج ہے ؟
تيسری زبردستی کے الزام کا تو جواب دینے کو بهی جی نہيں چاه رہا۔ کيا دحو کے

بغير اخراج الماء و مرعٰی اور ارساء الجبال ممکن ہے ؟ یا ان امور کا صدور دحو کے
بعد ہی ہوگا ؟ ذرا سوچئے تو سہی۔
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جناب آپ نے اپنے استدالل کے تائيد کيلئے ایک حدیث بيان کی، اس لئے اگر ميں نے
قرآن کی ترتيب کے بارے ميں استدالل کيلئے ایک حدیث پيش کر دی تو اس ميں

بهال کيا خرابی ؟ کيا آپ کے ہاں حدیث کو وحی غير متلو نہيں مانا جاتا ؟ اس لئے
اد کے ثبوت کے طور پر اگر کسی حدیث سے مجهے استدالل پيش کرناقرآن کے تض

پڑا تو ضرور کروں گا۔
اب رہی بات اس حدیث کے ضعيف ہونے کی اس بارے ميں کچه گذارشات عرض



کروں گا کہ حدیث کے ضعيف ہونے کا مطلب کسی بهی محدث کے نزدیک یہ نہيں کہ وه
قول رسول نہيں ہو سکتا، ضعيف حدیث کا قصور صرف اتنا ہوتا ہے کہ اسے محدث تک

پہنچنے ميں درمياں ميں کوئی ضعيف راوی ميسر آگيا اور ثقہ راوی ميسر نہ ہوسکا،
دوسری بات حدیث ضعيف کو مسترد اس وقت کيا جاتا ہے جب اس سے کوئی فقہی
حکم ثابت کرنا ہو، اگر ایک ہی حکم سے متعلق دو متضاد روایات سامنے آئيں مثال ما

مسته النار کے تناول کے بعد وضو کا حکم ------- تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ احادیث
متعارض ہيں تو وہاں یہ دیکها جائے گا کہ کون سی حدیث زیاده صحيح اور حسن ہے اور

کون سی ضعيف، وہاں ضعيف سے استدالل نہيں کيا جائے گا، واقعات کے بيان ميں جب
تک اس کے خالف کوئی روایت نہ ہو تو اسے بيان کرنے ميں کوئی حرج نہيں، رسول هللا

نے تو یہاں تک اجازت مرحمت فرمائی کہ "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل وال
حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار". تو حدیث ضعيف سے عدم استدالل

فقہی مسائل ميں ہوتا ہے وه بهی جبکہ اس کے مقابل حدیث حسن موجود ہو، تاریخ اور
صول نہيں ہے۔ قصص کے باب ميں یہ ا

تيسری بات کہ یہی روایت جو ميں نے پيش کی جس سے باقاعده ایک ایک دن کی
وضاحت کے ساته تخليق کی ترتيب بيان کی گئی ہے، یہ روایت صرف اسی طریق سے

نہيں بلکہ متعدد طرق سے مروی ہے۔ عند الطلب وه تمام روایات بهی بمعہ سند مہيا کی
جا سکتی ہيں۔ نيز روات حدیث ميں جب امام مالک، یحٰی بن معين جيسے جليل القدر

محدث جرح کے نشتر سے نہ بچ سکے تو باقيوں کا تو ذکر ہی کيا۔
چوتهی بات یہ کہ مستدرک ابن حاکم ميں مذکور احادیث سے متعلق محدثين ہی کی
صراحت ہے کہ جس حدیث کے بارے ميں ابن حاکم خود صراحت کر دیں کہ هذا حديث

صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .تو وه حدیث صحيح ہوگی اور شيخين کی شرط پر ہوگی۔ اس
مذکوره حدیث پر ابن حاکم کا یہی قول ہے جو ميں نے حدیث کے ساته نقل کيا تها۔ اور

جن احادیث پر انہيں یہ تصریح کی نوبت نہيں آئی اور وه اس کام کی تکميل سے قبل ہی
انتقال پاگئے ان کا معاملہ الگ ہے، کہ ان احادیث کے بارے ميں تفحص کيا جائے گا۔ باقی

آپ کو بہت اچهی طرح علم ہی ہے کہ مستدرک لکهنے کی ضرورت ہی کيوں پيش آئی
تهی۔ اس سے بهی مستدرک ابن حاکم کی اہميت و صحت کا اندازه لگایا جا سکتا ہے۔

(ان گذارشات کو جملہ معترضہ سمجه کر نظر انداز کر دیجئے گا، ليکن اگر کچه ارشاد
فرمانا چاہيں تو بسر و چشم )

Like · 83 · Nov ember 4 at 3:46am

Ayaz Nizami

ایک گذارش یہ کرنی تهی کہ ميں اپنا موقف ثابت کرنے ميں کامياب ہوا یا نہيں ہوا،
یا آپ اپنا موقف ثابت کرنے ميں کامياب ہوئے یا نہيں ہوئے، اس کا فيصلہ سمجه دار
قارئين کو خود کرنے دیجئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے ميں کسی بهی کسی

تناب ہی کریں تو مناسب رہے گا۔ اگر کوئیقسم کا کوئی فيصلہ سنانے سے اج
ملحد اس مباحثے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے تو مجهے بہت خوشی ہوگی کہ اس

نے اپنا ایک ذاتی اختيار استعمال کيا، اور اگر اس کے برعکس کسی مسلمان کے
ذہن می شکوک و شبہات پيدا ہوئے تو وه براه راست آپ سے رابطہ کرکے اپنے
شکوک و شبہات رفع کرا سکتا ہے، اس کے ایمان کی سالمتی پر بهی مجهے

خوشی ہی ہوگی۔
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عجيب بات ہے کہ آج آپ کے کمنٹس ميں سوائے پرانی باتوں کی تکرار اور بال دليل
صرار کے کچه نہيں، وه باتيں جن کا وضاحت کے ساته جواب عرض کر دیا گيا ان پر ا
ہے.. اگر کچه نئی چيزیں ہيں بهی تو وه کچه ایسے بلنڈر ہيں، جو موضوع سے دور

کا بهی واسطہ نہيں رکهتے..
جناب اگر نہيں دفاع کرسکتے تو صحت مند طرز عمل یہ ہے کہ اپنی غلطی کو

تسليم کر ليں، ہم آپ کو جدید اعتراض کا موقعہ دے دیں گے، مگر ہمارے دالئل کو
بالکل نظر انداز کرکے آپ اپنی ہی سنائے جائيں اور بار بار انہيں باتوں کو دہرائے

جائيں جن کی بہت اچهی طرح تردید کی جاچکی ہے تو اسے مکالمہ تو نہيں کہہ
سکتے، خود کالمی البتہ کہا جاسکتا ہے...

 کا جواب4کمنٹ نمبر 
صرار کی جو وجہ بتائی اس کا جواب جو ہم دے چکے، اسے ہو بہو نقل آپ نے اپنے ا

کرتے ہيں:
"آپ كا یہ فرمانا كہ اولم یر الذین كفروا كے الفاظ داللت كررہے ہيں كہ یہ كوئی قابل
مشاہده عمل تها! لغت اور قرآن دونوں سے تجاہل عارفانہ ہے!!! رؤیۃ لغت ميں ہرگز
صرف سر كی آنكهوں سے دیكهنے كا نام نہيں!! قران كریم كی مندرجہ ذیل آیات پر



غور فرمائيں:

ألم تروا كيف خلق هللا سبع سماوات طباقا (اب كيا آپ كہيں گے كہ سات آسمانوں كی طبق
در طبق تخليق بهی قابل مشاہده عمل تهی؟؟)

ْصَحابِ اْلِفيِل (اور واضح ہے كہ اصحاب فيل كاواقعہ نبی صلی هللا َعَل َربَُّك بِأَ أَلَْم تََر َكْيَف َف
عليہ وسلم كی پيدائش سے پہلے كا ہے)

َعاٍد (عاد كے ساته رب نے جو كيا، اس كا مشاہده بهی كسی نے َعَل َربَُّك بِ أَلَْم تََر َكْيَف َف
نہيں كيا! ہاں، اس كے آثار وه ضرور دیكه سكتے تهے!! اسی طرح هللا نے زمين وآسمان كو

جدا كركے زندگی كے الئق بنایا، اس كا مشاہده بهی وه كرسكتے تهے!!)

ُهْم ُأُلوٌف َحَذَر الَْمْوتِ ِهْم َو اور مثاليں اس كی بكثرت ہيں!! ((أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديَاِر
َعْث لََنا َملًِكا ُنَقاتِْل، ْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لَِنبِّيٍ لَُهُم اْب ، أَلَْم تََر إِلَى الَْمَإلِ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَ

ِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتَاُه اللَُّه الُْملَْك ، وغيره ))" ْبَرا أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِ
اب آپ بتائيں کہ کيا یہی مکالمہ ہے کہ آپ سامنے والے کے دالئل کا رد کيے بغير انہيں

سرے سے نظر انداز کرکے لکير پيٹتے رہيں؟
اور رتق کے معنی ملے ہونے اور جڑے ہونے کے ہی ہيں، اور اسی طرح فتق کے معنی

پهاڑنے اور جدا کرنے کے ہی ہيں..

آئيے عربی كی دو اہم ترین لغات كے حوالے آپ كی نذر كرتے ہيں:
فتق كے معنی

ابن منظور كہتے ہيں:
ُقه َفْتقاً: شقه؛ (لسان العرب ( ْفتِ ْفُتُقه ويَ ))296/ 10َفَتَقُه يَ

جوہری كہتے ہيں:
))1539/ 4فتقت الشئ فتقا: شققته. (الصحاح للجوهري (

فتق كا معنی پهاڑنا، شق كرنا!

رتق كے معنی
ابن منظور كہتے ہيں:

صالُحه. َرتََقه يَْرُتُقه ويَْرتُِقه َرْتقاً ْتُق إِلحام الَفْتق وإِ ِضدُّ الَفْتق. اْبُن ِسيَدْه: الرَّ ْتُق:  رتق: الرَّ
))114/ 10فاْرتََتق أَي التأَم. (لسان العرب (

:
رتق، فتق كی ضد ہے، ابن سيده كہتے ہيں، فتق (شگاف) كو جوڑنا، مالنا، یا بهرنا، اور اس

كی "اصالح" كرنا (واضح رہے كہ یہ اصالح عربی واال ہے، ہم اردو ميں كسی جگہ پڑے
شگاف یا دراڑ كو بنانے كے لئے عام طور پر اصالح كا لفظ استعمال نہيں كرتے، بلكہ ٹهيك
كرنا، درست كرنا استعمال كرسكتے ہيں، اور وہيں یہاں مراد ہے) ! اسی سے ہے رتق ۔۔۔

فارتتق ، اس نے اسے مالیا تو وه مل گيا۔۔
جوہری كہتے ہيں:

ُتُقُه، فاْرتََتَق، أي التأم، ومنه قوله تعالى: {كانتا َرْتقاً ضدُّ الفتق. وقد َرتَْقُت الفتق أَْر الَرْتُق: 
ُهما} (الصحاح للجوهري( ))1480/ 4َفَفَتْقنا

رتق فتق كی ضد ہے، عربی ميں رتقت الفتق فارتئق كہا جاتا ہے، جس كے معنی ہيں
(ميں نے پهٹن كو مالیا تو) مل گيا! اسی سے هللا رب العالمين كا قول ہے، كانتا رتقا

ففتقناهما

فتق كا معنی ہميں اصالح كہيں نہيں مال، اسی طرح رتق كا معنی بند ہونا نہيں مال، چليں
اردو ميں بند ہونے كے ایك معنی وه بهی ہيں، جو رتق پر صادق آسكتے ہيں، یعنی جو

جوڑنے اور مالنے سے قریب ہيں، ليكن یاد رہے كہ اردو ميں بند ہونے کے ایك دوسرے
معنی بهی ہيں، یعنی ركنا، یہ معنی كہيں بهی مذكور نہيں ہيں، اور آپ نے قارئين كو

اسی معنی كا شبہہ دالنے كی كوشش فرمائی ہے!!
اور فتق كے معنی اصالح كرنے پرتو ہم آپ كے لئے كوئی عذر سرے سے نہيں پاتے!!! آپ

نے جان بوجه كر اسے رتق كے معنی سے اٹها كر فتق پر چسپاں كرنے كی كوشش كی
ہے، تاكہ لوگوں كی آنكهوں ميں دهول جهونك سكيں، فتق كے معنی اصالح آپ ہرگز كہيں

سے نہ دكها سكيں گے!!!
پس یہ ان لفظوں كے اصل معنی ہيں، جس نے بهی بارش نہ ہونے اور زمين بنجر ہونے

والی بات كہی ہے، (اور ہم نے انكار نہيں كيا كہ كہی ہے) ان اصلی لغوی معنوں كا اعتراف
كرتے ہوئے، اور ان كی تاویل كرتے ہوئے كہی ہے!! ورنہ سياق صاف طور پر بدء خلق كا

ہے!
ان مسائل پر تنبيہ اس لئے ضروری تهی كہ آپ كے بلنڈرز كا پول كهوال جاسكے، اور ہرگز

كوئی پڑهنے واال اس سے گمراه نہ ہو!
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 کا جواب5کمنٹ نمبر 
جناب واال! لفظ تخليق پر ہماری بحث خالص لسانياتی معاملہ ہے، لہذا یہاں كامن سينس
كا جهانسہ دینا كامن سينس كی كمی ہے! یہاں بهی ميں نے قرانی اسلوب پر خود قران

وب كوہی سے واضح شواہد پيش كيے تهے، اور ظاہر ہے كہ قرآن كے زبان وبيان اور اسل
سمجهنے كے لئے قرآنی شواہد سے قوی تر كيا چيز ہوسكتی ہے؟؟ مگر آپ نے انہيں
بالكيہ نظر انداز كردیا، آخر كيا مكالمہ مكالمہ كی اوچهی دليل سے آپ كيوں اسے خود
كالمی بنانا چاہتے ہيں؟؟ ایك آده جگہ ہو تو چليں كچه مارجن دیا جاسكتا ہے، مگر آپ

مسلسل ہمارے دالئل كو نظر انداز كركے اپنی ہی كہانی سنانے ميں مگن ہيں!! آخر اس
كو ہم كيا سمجهيں؟؟ كيوں بار بار پرانی باتيں دہرا رہے ہيں؟؟

یہ ليجئے كل والے شواہد، یہاں مزید وضاحت كے ساته پيش كرتا ہوں:
َعَدلََك} [االنفطار:  ]7{الَِّذي َخلََقَك َفَسوَّاَك َف

جس نے تجهے "خلق"کيا پهر تجهے ٹهيک کيا پهر تجهے برابر کيا

]2{ الَِّذي َخلََق َفَسوَّى} [األعلى: 
جس نے "خلق" کيا پهر ٹهيک ٹهاک بنایا

يِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر بِإِْذنِي َفَتْنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن طَْيًرا بِإِْذنِي } [المائدة:  ]110{َوإِْذ تَْخُلُق ِمَن الطِّ
اور جب کہ تم ميرے حکم سے گارے سے ایک شکل "خلق" كرتے تهے جيسے پرندے کی
شکل ہوتی ہے پهر تم اس کے اندر پهونک مار دیتے تهے جس سے وه پرنده بن جاتا تها

ميرے حکم سے

ْنُفُخ فِيِه َفيَُكوُن طَْيًرا} [آل عمران:  يِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفأَ ]49{أَنِّي أَْخُلُق لَُكْم ِمَن الطِّ
ميں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی الیا ہوں، ميں تمہارے لئے پرندے کی شکل کی
طرح مٹی کا پرنده"خلق" كرتا ہوں پهر اس ميں پهونک مارتا ہوں تو وه هللا تعالٰی کے حکم

سے پرنده بن جاتا ہے
"معلوم ہوا کہ تخليق صرف عدم سے وجود ميں النے کو بهی کہتے ہيں، صرف ڈهانچہ
بنانے کو بهی کہتے ہيں... اور تسویہ وغيره اس کے بعد کا مستقل مرحلہ شمار ہوتے

ہيں... "

يہ شواہد كل پيش كيے گئے تهے، كچه مزید شواہد مالحظہ فرمائيں:
} [البقرة:  ]228{وََال يَِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكُتْمَن َما َخلََق اللَُّه فِي أَْرَحاِمِهنَّ

اور اگر وه هللا اور روز قيامت پر ایمان رکهتی ہيں تو ان کے لئے جائز نہيں کہ خدا نے جو
کچه ان کے رحم ميں "خلق"کيا ہے اس کو چهپائيں

یہاں دیكهيں كہ رحم ميں موجود جنين جو واضح طور پر ادهوری مخلوق ہے كے لئے خلق
هللا كا لفظ استعمال ہوا!!

اور يہ ليجئے، ثم كی تراخی پر كچه یہاں بهی كالم فرمائيے:
]59{َخلََقُه ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ َقاَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن} [آل عمران: 

اس نے (پہلے) مٹی سے ان کا قالب"تخليق" كيا پهر فرمایا کہ (انسان) ہوجاؤ تو وه
(انسان) ہوگئے

یہ ليجئے، آدم كی تخليق كب مكمل ہوئی؟؟ جب وه انسان ہوگئے، مگر اس سے پہلے
صرف مٹی كے قالب كی تخليق كے لئے جس ميں روح پهونكنے كا مرحلہ ابهی باقی تها

خلق كہا گيا، پهر "ثم" سے اس پر كن فيكون كے مرحلے كا عطف كيا گيا!

قرآن كے اسلوب پر قرآن سے ان واضح شواہد كے بعد آپ كی رٹ كو كيا كہا جائے كہ
تخليق مكمل تخليق ہی كو كہا جاسكتا ہے؟؟؟

آپ كی مثاليں اس الئق ہی نہيں ہيں كہ ان پر كالم كيا جائے، اس لئے كہ قرآن كے زبان
وبيان پر قرآنی شاہد سے بڑه كر كوئی چيز ہو ہی نہيں سكتی!!

آخر پرانی ہی باتوں كے اس گهماؤ پهراؤ كا كيا مطلب ہے؟؟؟
اور آپ كی یہ بات كہ (تخليق اسی وقت كہا جائے گا جب) "یعنی باقی اشياء سے اسے

صاد كرليتے ہيں!! تو ہم نے كب كہا كہ ممتاز کرنا ممکن ہو جائے گا" چليں ہم اس پر بهی 
ابتدائی مرحلے ميں زمين كی تخليق ميں اس كا دیگر اشياء سے ممتاز كرنا ممكن نہ

تها؟؟ نہيں بلكہ زمين ممتاز ہوگئی تهی دوسری چيزوں سے اور اس پر ان تمام چيزوں كی
اصل ركه دی گئی تهی، جنہيں بعد ميں نكاال اور سجایا اور پهيالیا اور الئق استعمال بنایا

گيا!!!
الجها ہے پاؤں یار كا زلف دراز ميں

صياد آگيا! لو آپ اپنے دام ميں 
لہذا بالشبہ خوف تردید كہا جاسكتا ہے كہ آپ كا ارشاد "جب تسویہ اور دحو تک صدور ہو،

تبهی تخليق آسمان اور زمين کو مکمل قرار دیا جا سکتا ہے" نری زبردستی ہے، اور ایك
ایسی بات كی رٹ ہے، جسے ہم نے دليلوں كے ذریعے كب كا ڈائنامائٹ كردیا!

اور جاللين كی عبارت كا جواب بهی ضمنا آگيا تها، مگر جب آپ بار بار اس سے لوگوں كو
دهوكہ دینا چاه رہے ہيں تو اس كی وضاحت بهی سن ليجئے!! صاحب جاللين كے قول



ميں آپ كے دعوے كی كوئی تائيد نہيں!! تخليق كے مراحل ہونے كا ہم نے بهی انكار نہيں
كيا، البتہ اس دعوے كو دالئل سے رد كيا ہے كہ تخليق كا اطالق اسی وقت ہوگا جب دحو

وتسویہ ہوجائے!! جو ایك نرا تحكم اور مكابره ہے!!
ہم نے پہلے بهی كہا تها اب پهر كہتے ہيں، یہ مراحل تخليق كا حصہ ہيں ليكن "... ہر ہر

جگہ تخليق سے یہ تمام مراحل مراد ہوں یہ ضروری نہيں..."
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سوره حم سجده اور نازعات كی آیات ميں تضاد محض آپ كا دعوی ہے، جسے ہرگز

آپ ثابت نہ كرسكے!! بهال ایك ہی چيز كے اندر ایك ہی وقت اور جگہ ميں ایك ہی
جہت سے اجتماع النقيضين كہاں آپ ثابت كرسكے؟؟ آپ كی زبردستيوں اور بال دليل

صرار سے كچه ثابت نہيں ہوسكا!! ا

 كا جواب:6كمنٹ نمبر 
وہی پرانی بات كہ آپ كی مزعومہ ترتيب قران بيان كررہا ہے، جس كی بار بار واضح

انداز ميں تردید كی جاچكی، آپ كے بيان كرده ایك ایك مرحلے پر كهل كر كالم كيا
گيا، اور آپ كی شعبده بازیوں كے سارے حجابات كو تار تار كيا گيا!! ہماری تردید اور

تردیدی دالئل پر تو آنجناب نے كوئی كالم فرمایا ہی نہيں، بس ہٹلر كی طرف
منسوب اس قول ہی كو مستقل حرز جاں بنائے ہوئے ہيں كہ جهوٹ كو اتنی بار بولو

كہ لوگ اسے سچ مان ليں!! ارے جناب! آیات سے آپ كا استدالل اور كشيد كاری
ثابت كب ہوئی؟؟ آیات آپ كی بيان كرده ترتيب كی متحمل كب ہيں؟ كيا ہم نے كهول

كهول كر اس كی وضاحت نہيں كردی؟؟
اب آپ ایك نئی آیت سوره بقره كی لے كر آئے ہيں تو پهر سن ليں، اس ميں بهی

كہيں دحو كا ذكر نہيں ہے كہ آپ اسے نازعات كی آیت سے ٹكرانے كی سعی
فرمائيں!! ہاں جو كچه بهی زمين پر ہے، اس كو پيدا كردیا گيا تها! ہر چيز كی اصل

ركه دی گئی تهی!! اس كا دحو یعنی اخراج الماء والمرعی وغيره كا یہاں ذكر ہی
نہيں!! مگر یہ آپ كی زبردستی ہی ہے كہ آپ اسے بهی نازعات كی آیات سے

ٹكرانے كی سعی فرما رہے ہيں
اسی طرح آپ كا یہ فرمانا كہ "سورة نازعات ميں و االرض بعد ذالک دحاها کے الفاظ

صراحتا ترتيب پر داللت کر رہے ہيں۔" اس كا بهی بار بار جواب دیا، ہمارے پچهلے
دالئل كا تو كوئی جواب نہيں آیا، دالئل نظر انداز كرنے كے ایك پورا سلسلہ ہے یہاں!!

مزید، بعد ذلك اور ثم كی صراحت كے تعلق سے ایك اور چيز ذكر كردوں، چليں، ہم
نے تهوڑی دیر كے لئے فرض كرليا كہ ترتيب ہی پر صراحت كررہے ہيں یہ دونوں

كلمات! تو كس نے كہا كہ ترتيب وقوع پر داللت كررہے ہيں؟؟ ترتيب بيان كے لئے كيوں
نہيں ہوسكتے؟؟ ہے كوئی دليل آپ كے پاس اسے رد كرنے كے لئے؟؟
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صرار كے ہر چيز ندارد! یہ تسليم كرنے كے بعد كے ميرے دالئل كا سوائے تكرار وا
جواب دیے بغير آپ كی ترتيب ثابت ہی كيسے ہوئی؟؟ ميں كل كا اپنا كمنٹ نمبر
دس پهر كاپی كرتا ہوں، كيونكہ اس ميں دیے گئے دالئل سے بهی اور دالئل كی

طرح تعرض نہيں كيا گيا، اور ان كو عادت كے مطابق نظر انداز كركے اپنے استدالل كے
صحيح ہونے كی رٹ لگائی جارہی ہے!!:

ئِنَُّكْم "ثم سے آپ كی كشيدكاری مكمل نہيں ہورہی، جب تك كہ آپ آیت "ُقْل أَ
َعالَِميَن ﴿ لَِك رَبُّ اْل َعُلوَن لَُه أَنَداًدا ۚ َذٰ ﴾ "٩لََتْكُفُروَن بِالَِّذي َخلََق اْألَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْج

جس ميں خلق كو مستقال بيان كردیا گيا، اوراگلی آیت ميں زمين كے متعلقات كو واو
َر فِيَها أَْقَواتََها كے ذریعے جمع كيا گيا، "وَجَعَل فِيَها َرَواِسَي ِمن َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوَقدَّ

ائِلِيَن ﴿ يَّاٍم َسَواًء لِّلسَّ َعِة أَ بَ ﴾ " كو آپس ميں زبردستی نتهی نہ كریں! اور ان١٠فِي أَْر
كے یقينا ایك وقت ميں وقوع پذیر ہونے اور درميان ميں فصل نہ ہونے پر بال دليل

صرار نہ كرليں! آپ كے اسی استدالل كے جواب ميں ميں نے عرض كيا كہ واو سے ا
اگر آپ ایسا كوئی معنی كشيد كر رہے ہيں، تو واو اس كا متحمل نہيں ہے!! اور ہم

نے جو اسے مؤخر مانا تو نازعات كی اسی آیت كی دليل سے جسے بڑے زور
وشور سے آپ ہی پيش فرمارہے ہيں!! اور لغت ہرگز اس ميں مانع نہيں ہے! اور وقوع
ميں مؤخر ہونے،جيسا كہ نازعات سے معلوم ہوتا ہے، كے باوجود اس كو یہاں خلق

(كو مستقال الگ سے ذكر دیے جانے كے بعد ، اس) كے ساته جمع كرنے كی
معقول وجہ ہم نے بتائی! (اس كے لئے ہمارے كل كے كمنٹ نمبر چار كے آخری پيرا

كی طرف رجوع كيا جائے) اور دنيا كی ہر زبان ميں ایسے جملہ ہائے معترضہ كی
بهرپور گنجائش موجود ہے!! اس گنجائش پر قدغن زبردستی نہيں تو اور كيا ہے؟؟
ثم حرف عطف ہے، تو اس كا عطف كس پر ہے؟؟ ہم نے بوجوه كہا كہ "َخلََق االرَض

..." پر ہے!! اور زبان وبيان ميں اس كی بهر پور گنجائش موجود ہے!! "
ميری كسی ایك بات كا بهی آپ نے جواب دیا؟؟ نہيں! بهال جواب دیا ہی كيا جاسكتا

ہے!! جب آپ كا سارا تضاد مفروضہ اور زور زبر دستی پر مبنی ہے!! رہی قران كی



بيان كرده ترتيب تو وه حكمتوں سے بهرپور ہے، اور اس ميں كوئی تعارض بهی كہيں سے
كہيں تك نہيں ہے۔۔۔

آپ كا یہ بہتان كے ميں قران كے مقابلے پر اپنی ترتيب بيان كر رہا ہوں نرا مكابره ہے! ثم
اور ترتيب كے تعلق سے اپنے سارے مقدمات كے باوجود، اور مقصود آیات كو بار بار واضح
كرنے كے باوجود، ميں نے ایك بار بهی انكار نہيں كيا كہ تسویہ سماء خلق ارض كے بعد
ہوا ہے جس كا ذكر سوره بقره اور سوره حم سجده ميں ہوا ہے! اور نہ اس كا انكار كيا كہ

نازعات ميں مذكور دحو ارض آسمان كی تخليق وتسویہ كے بعد ہوا ہے!! تو كون اپنی تهوپ
رہا ہے؟؟ ميں یا آپ؟؟

ميں نے سادے مفہوم ميں متعدد سواالت كهڑے كيے، ليكن كسی سے آپ نے تعرض
نہيں كيا!!

یہاں رك كر ایك بار پهر ميں سوال كرتا ہوں كہ تضاد كسے كہتے ہيں؟؟ تضاد كے بارے ميں
ميں نے كہا كہ جب تك ہم كوئی ایسا معنی لينے پر "مجبور" نہيں ہيں كہ جس سے

تضاد الزم آتا ہو، تضاد نہيں كہا جائے گا!! اور یہاں مجبوری تو دركنار، ایك چهوڑ دس آپشن
صرار ہے كہ نہيں ہيں، مقصود آیات ميں كسی سے كوئی فرق نہيں پڑتا!! ليكن آپ كو ا

تضاد مان ليا جائے!! آخر كس منطق سے مان ليا جائے؟؟؟
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ميں ایك بار پهر آپ كے بہتان كو سختی سے مسترد كرتا ہوں كہ ميں قرآن كی
ترتيب كے ساته كوئی چهيڑ چهاڑ كر رہا ہوں!!

جناب من! ميں نے ایك بار بهی انكار نہيں كيا كہ تسویہ سماء خلق ارض كے بعد ہوا
ہے جس كا ذكر سوره بقره اور سوره حم سجده ميں ہوا ہے! اور نہ اس كا انكار كيا

كہ نازعات ميں مذكور دحو ارض آسمان كی تخليق وتسویہ كے بعد ہوا ہے!! ليكن جو
چيز الزم ہے ہی نہيں اسے آپ كی زبردستی سے ميں كيوں الزم مان لوں؟؟ آخر

صرار كچه تو كہہ رہا ہے!! آپ ایسی چيزوں ميری دليلوں كو نظر انداز كرتے ہوئے یہ ا
كو الزمی قرار دلوانا چاه رہے ہيں جو الزمی ہيں ہی نہيں، اور ایسی چيزوں كو منوانا

چاه رہے ہيں، جو حقيقت كے برعكس ہيں، جيسا كہ اوپر كے كمنٹس ميں تفصيل
سے ميں نے بيان كيا!! تو كون اپنی تهوپ رہا ہے؟؟ ميں یا آپ؟؟

آپ نے ميرے اس سوال سے تعرض فرمانے كی زحمت نہيں كی كہ "جب واو ترتيب
كے لئے نہيں آتا، تو تخليق ارض كے بعد متعلقات ارض كس دليل سے درج كيے

گئے؟؟"
سورة بقره سوره حم سوره نازعات تينوں مقامات كی واضح لفظوں ميں تضاد سے

پاك ایسی وضاحت كی جاچكی جس پر كسی ناحيے آپ كوئی ایك بهی مدلل
اعتراض نہيں كرسكے!!

آپ نے پوچها كہ((جب دحو خود تخليق کا ہی ایک مرحلہ ہے تو اسے تخليق کہنے
ميں کيا مانع و حارج ہے)) تو جوابا عرض ہے كہ

دحو تخليق كا مرحلہ ہے، عين تخليق نہيں! پس جو تخليق سوره بقره اور سوره حم
ميں تسویہ سماء سے پہلے بيان كی گئی ہے، اس سے اس كا كوئی تعارض نہيں،

بلكہ دحو اس تخليق سے مختلف اور بعد كا مرحلہ ہے! البتہ دحو تخليق كا مترادف
ہرگز نہيں، جو آپ باوه كرانا چاه رہے ہيں، اور جس كے بغير آپ كا تضاد كا مقدمہ

ثابت نہيں ہوسكتا!!!
آپ كا ارشاد ("کيا دحو کے بغير اخراج الماء و مرعٰی اور ارساء الجبال ممکن ہے ؟ ")
زبردستی كے اوپر ایك اور زبردستی ہے!! جناب دحو نام ہی ان سارے كاموں كا ہے!

زمين كو بچهانا، ہموار كرنا، زندگی كی حامل مخلوقات كے رہنے سہنے كے لئے تيار
كرنا، جو كچه چيزیں هللا نے تخليق كے ابتدائی مرحلے ميں اس ميں ركه دی تهيں،

یا جن كی اصل تخليق فرما دی تهی، ان كو نكالنا، مقرره مقدار ميں اپنی حكمت
ومشيت سے پهيالنا!!! اور اسی ميں اخراج ماء ومرعی بهی آتا ہے، اور ارساء جبال
بهی!!! ميں نے واضح كيا كہ اگر اخراج ماء ومرعی دحو سے الگ كوئی چيز ہوتی تو
واؤ استئنافيہ كے ساته، واخرج منہا ماءها ومرعاها كہا جاتا، اس كو سمجهنے كے

لئے زیاده دور جانے كی ضرورت نہيں ہے، اوپر آسمان والی آیات پر غور فرمائيے،
"بناها" كی تشریح شروع كی گئی تو واو نہيں الیا گيا، "رفع سمكها" اور "سواها"

كو جوڑنے كے لئے فا الیا گيا، پهر "اغطش" كی جگہ واو كے ساته "واغطش" كہا
گيا۔۔۔ كيونكہ یہ ماسبق سے الگ چيز ہے!! اسی طرح "اخرج منہا ماءها ومرعاها"

كے بعد "والجبال ارساها" كہا گيا كيونكہ اگر "الجبال ارساها" كہا جاتا تو اس سے
یہی سے سمجها جاتا كہ یہ "اخرج منہا۔ ۔ " والے جملے كی تشریح ہے!! تو جناب
یہ عربی كا اسلوب ہے، اس كے جواب ميں خود ساختہ مفہوم جو آپ كے ذہن ميں

دحو كا ہے، اس كی كيا حقيقت؟؟
-----

حدیث كے بارے ميں گفتگو ميں تهوڑی دیر بعد كرتا ہوں، اور اسی طرح حدیث



ضعيف كے بارے ميں آپ كے بلنڈرز كی خبر گيری بهی كرتا ہوں، جو اگرچہ آپ كا موضوع كو
دوسری سمت ميں لے جانا ہے، ليكن، اس كا جواب دینا بوجوه ضروری ہے!

جاری ہے
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حدیث كے بارے ميں ایك بار پهر بالتاكيد وباالصرار عرض كروں كہ قران اور حدیث كا

تعارض ہمارا موضوع نہيں ہے!! یہ ہمارا معاملہ ہے كہ ہم حدیث كو كيسے ليتے ہيں،
كيا مانتے ہيں! ليكن آپ نے جو مقدمہ پيش كيا ہے وه قرآن كے اندر داخلی تضاد

لہذا روایات بالكل ہمارے موضوع سے خارج ہيں!دكهانے تك محدود ہے، 
رہا ميرا ایك روایت كو پيش كرنا تو یہ اچهی طرح واضح رہنا چاہئے كہ ميں نے وه

روایت صرف اور صرف یہ بتانے كے لئے پيش كی تهی كہ ميں حاالت كے تحت یہ
تشریح نہيں كررہا ہوں، اور نہ یہ ماحول كی پيداوار ہے! بلكہ یہ تشریح باقاعده پس
منظر ركهتی ہے!! ۔۔۔۔۔ ميں نے اپنے استدالل كی بنياد اس پر نہيں ركهی تهی، بلكہ
اپنا مقدمہ پيش كرنے كے بعد اس كا حوالہ صرف مذكوره بات ثابت كرنے كے لئے

دیا تها!!
اور قرآن كے اندر داخلی تضاد دكهانے كا دعوی آپ ہی نے كيا تها، لہذا اس كی

پابندی آپ پر الزمی ہے!! لہذا اس كا خيال ركهيں!
حدیث ضعيف كا مطلب آپ اپنی طرف سے نہ طے كریں، حدیث ضعيف وه ہوتی ہے،
جو محدثين كی مقرر كرده قبول كی شرائط پر پوری نہيں اتر سكی! پس نبی صلی

هللا عليہ وسلم كی طرف اس كی نسبت ثابت نہيں ہوسكی! نبی صلی هللا عليہ
وسلم كی طرف جس چيز كی نسبت ثابت ہی نہ ہوسكی، اسے نبی صلی هللا

عليہ وسلم كی حدیث كے طور پر پيش كرنا صرف اور صرف دهاندلی كہی
جاسكتی ہے! جب نسبت مشكوك ہے، تو دليل بنانا بد دیانتی ہے!

آپ كا كہنا: ///دوسری بات حدیث ضعيف کو مسترد اس وقت کيا جاتا ہے جب اس
سے کوئی فقہی حکم ثابت کرنا ہو، اگر ایک ہی حکم سے متعلق دو متضاد روایات
سامنے آئيں/// اتنا بڑا بلنڈر ہے كہ اس پر آپ كو سال سے سب سے بڑے بلنڈر كا

ایوارڈ ملنا چاہئے!!
جناب واال، ترجيح تو مقبول كی شرائط تك پہنچنے والی حدیثوں كے اندر ہوتی ہے!!

ضعيف حدیث سے اس كا كوئی تعلق نہيں!
یہ كہنا كہ //// حدیث ضعيف سے عدم استدالل فقہی مسائل ميں ہوتا ہے///

معاملے كو الٹ دینا ہے، حدیث مقبول كا الٹا حدیث مردود ہے، جس ميں ضعيف
اپنی تمام قسموں كے ساته شامل ہے!! مردود كا مطلب ہی ہوتا ہے كہ جسے رد
كردیا گيا!! محدثين كے ایك گروه نے حدیث ضعيف كو صرف اور صرف فضائل اعمال

ميں استعمال كرنے كی اجازت دی ہے، وه بهی سخت شرائط كے ساته، جبكہ
بخاری اور مسلم جيسے بڑے بڑے محدثين نے سرے سے حدیث ضعيف كو ہر باب

ميں مردود گردانا ہے!
اور ///واقعات کے بيان ميں جب تک اس کے خالف کوئی روایت نہ ہو تو اسے بيان

کرنے ميں کوئی حرج نہيں/// یہ تو صدی كا بلنڈر ہے! جناب! انسانی تاریخی واقعات
زیر بحث نہيں ہيں یہاں!! یہاں بدء خلق كی غيبيات زیر بحث ہيں!! یہ عقيدے كے باب

ميں شمار ہوتی ہيں!! اور عقائد كے بارے ميں علماء امت كے ایك طبقے كا خيال
یہاں تك ہے كہ اس ميں صحيح حدیث بهی مقبول نہيں ہوتی جب تك وه تواتر كے
درجے تك نہ پہنچ لے!! اور آپ اسے واقعات كے كهاتے ميں ڈال كر اس ميں ضعيف
حدیث چالنے كے چكر ميں ہيں؟؟ یہ كهوٹے سكے چالنے كی عادت "فری تهنكرز"

كے بيچ كام ميں التے رہيے! یہاں نہيں چلنے والے آپ كے یہ سكے!!
اور جناب فرما رہے ہيں كہ حدیث ضعيف یہاں وہاں استعمال ہوسكتی ہے، اور قران

كے خالف استدالل كی اس سے كوشش كررہے ہيں، تو كيا قران كے خالف بهی
حدیث ضعيف استعمال ہوسكتی ہے؟؟

(بعض نقول علماء كی یہاں پيش كردوں حدیث ضعيف كے تعلق سے اپنی باتوں كی
شاہد كے طور پر! :

وقال الحافظ إبن رجب الحنبلي ”وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمته (يعني الصحيح)
يقتضي أنه ال ُتروى أحاديث الترغيب والترهيب إال ممن ُتروى عنه األحكام“ [شرح علل

)] .2/112الترمذي (
"امام مسلم نے اپنی صحيح كے مقدمے جو ذكر كيا ہے اس كا ظاہر یہی ہے كہ

فضائل اعمال كی حدیثيں تك انہيں سے لی جائيں گی جن سے احكام كی حدیثيں
لی جاتی ہيں!"

وقال الحافظ إبن حجر العسقالني ”وال فرق في العمل بالحديث الضعيف في األحكام
)] .04أو الفضائل إذ الكُّل ُشرع“ [تبين العجب (ص

"حدیث ضعيف پر عمل ميں احكام اور فضائل ميں كوئی فرق نہيں اس لئے كہ
سبهی شرع ہيں!"



عقائد ميں بعض لوگوں كے نزدیك آحاد مقبول نہيں ہيں، اس كے لئے مثال دیكهيے ((شرح
)،34العقائد النسفية)) (

حدیث مقبول كا الٹا حدیث مردود ہے، جس ميں ضعيف اپنی تمام قسموں كے ساته
شامل ہے!!

ِصْدُق الُمْخبِِر بِِه؛ (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت المردود: وهو الذي لم يَْرَجْح 
))55الرحيلي (ص: 

مردود وه حديث ہے كہ جس كی خبر دینے والے كی سچائی راجح نہيں قرار پاسكی )
خالصہ یہ ہے كہ حدیث ضعيف حجت نہيں ہے! كسی نے بهی حدیث ضعيف كو حجت
نہيں مانا! یہ صرف آپ كی اپنی تمنائيں ہيں كہ حدیث ضعيف كے استعمال كی آپ كو

اجازت مل جائے!!
((حدثوا عن بنی اسرائيل)) كا جواب: واضح رهنا چاہئے كہ بيان كرنے اور عمل كرنے یا

حجت ماننے ميں زمين آسمان كا فرق ہے!! حجت تو قطعی نہيں ہوسكتے، البتہ اگر وه
مخالف نہيں ہيں ہماری شریعت كے تو بوقت ضرورت ان سے استيناس كيا جاسكتا ہے!

بس! نہ كہ استدالل!
///روات حدیث ميں جب امام مالک، یحٰی بن معين جيسے جليل القدر محدث جرح کے

نشتر سے نہ بچ سکے تو باقيوں کا تو ذکر ہی کيا۔ //
جناب ذرا سنبهل كر، ایك كے بعد دوسرے فن ميں آپ گهستے ہی چلے جارہے ہيں!! علم

صول ہيں قواعد ہے! جرح وتعدیل كب مقبول ہوتی ہے كب مردود سب الرجال كے اپنے ا
كچه كتابوں ميں مدون ہے، آپ كو اس سلسلے ميں پریشان ہونے كی ضرورت نہيں ہے!!
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آپ نے كہا:

///چوتهی بات یہ کہ مستدرک ابن حاکم ميں مذکور احادیث سے متعلق محدثين
ہی کی صراحت ہے کہ جس حدیث کے بارے ميں ابن حاکم خود صراحت کر دیں کہ

هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .تو وه حدیث صحيح ہوگی اور شيخين کی
شرط پر ہوگی///

ایك تو یہ ابن حاكم كون ہے؟؟ چليں سبقت كی بورڈ رہی ہوگی، جناب ابن حاكم
نہيں ابو عبد هللا الحاكم!! جی تو یہ بات ان كی مستدرك کے بارے ميں كون سے

محدث نے نقل كی ہے؟؟ آپ كا یہ دعوی بالكل بے بنياد ہے!!!
--------------

محدثين نے كيا كہا ہے، وه ميں دكهاتا ہوں آپ كو:

 ) :608 / 3- قال الذهبي في ميزان االعتدال ( 
( يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك ) .

((حاكم اپنی مستدرک ميں ساقط حدیثوں کو صحيح قرار دیتے ہيں اور بكثرت ایسا
کرتے ہيں ))

 :11وصرح الحافظ ابن الصالح في كتابه علوم الحديث ص 
( وهو واسع الخطو في شرط الصحيح ، متساهل في القضاء به ) .

((حاكم صحيح كی شرط ميں كچه زیاده ہی وسعت والے ہيں، اور صحت كا حكم
لگانے ميں بہت متساہل ہيں!))

 ) :64 / 7قال النووي في المجموع شرح المهذب ( 
( الحاكم متساهل كما سبق بيانه مراراً ) .

((حاكم متساہل ہيں، جيسا كہ اس كا بيان بہت بار گزرا))

 ) :360 / 1قال االمام الزيلعي وهو فقيه حنفي في نصب الراية ( 
( الحاكم عرف تساهله وتصحيحه لألحاديث الضعيفة بل الموضوعة ) .

((حاكم كا تساہل معروف ہے، اور یہ بهی معروف ہے كہ وه ضعيف بلكہ موضوع
احادیث كو صحيح قرار دے دیتے ہيں!))

 ) : ( وتصحيح الحاكم ال يعتد به )344 / 1وقال في في نصب الراية : ( 
((حاكم كی تصحيح كا كوئی اعتبار ہی نہيں!))

) (ومن له أدنى خبرة في الحديث2/175قال الحافظ ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (
وأهله ال يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خالفه؛ إن أهل العلم متفقون

على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى أن تصحيحه
دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما [وهما من المتساهلين] بال نزاع. فكيف
بتصحيح البخاري ومسلم؟ بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم

بن حبان البستي وأمثالهما [وهما من أشد المتساهلين من المتقدمين نسبيا]. بل
تصحيح الحافظ أبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره، خيٌر من



تصحيح الحاكم. فكتابه في هذا الباب خيٌر من كتاب الحاكم بال ريب عند من يعرف الحديث.
وتحسين الترمذي أحياناً [رغم تساهله الشديد] يكون مثل تصحيحه أو أرجح. وكثيراً ما

َصّحِحِ الحاكُم أحاديَث ُيْجزَُم بأنها موضوعة ال أصل لها.) ُي

((اور جس کے پاس حدیث اور محدثين کا تهوڑا سا بهی تجربہ ہوگا وه حاکم کی توثيق
سے اس روایت کا معارضہ نہيں کر سکتا جو اس کے خالف صحيح (بخاری يا مسلم) ميں

ثابت شده ہو . اہل علم اس بات پر متفق ہيں کہ تصحيح کے معاملے ميں حاکم تساہل اور
نرمی پائی جاتی ہے ، یہاں تک کہ حاکم کی تصحيح بال اختالف ترمذی ، دارقطنی اور ان
جيسوں کی تصحيح سے کم تر ہے . تو بهال وه بخاری کی تصحيح کا مقابلہ کيوں کر کر

سکتی ہے ؟ بل کہ حاکم کی تصحيح ابوبکر بن خزیمہ اور ابو حاتم ابن حبان البستی سے
بهی کم تر درجے ميں ہے ..... اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حاکم ان روایات کو صحيح قرار دیتے
ہيں جن کے بارے ميں یقين کے ساته کہا جا سکتا ہے کہ وه موضوع اور من گهڑت ہيں .))

): (وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل: فأصبحُت245قال ابن القيم في "الفروسية" (ص
* على الماء خانته فروُج األصابع. وال يعبأ الحفاظ أِطبّاء ِعلَل من ليلى –الغداَة– كقابضٍ 

الحديث بتصحيح الحاكم شيئاً، وال يرفعون به رأساً البَتّة. بل ال يعِدُل تصحيحه وال يدّل على
ُحسِن الحديث. بل يصّحح أشياء موضوعة بال شك عند أهل العلم بالحديث. وإن كان من ال
علم له بالحديث ال يعرف ذلك، فليس بمعياٍر على سنة رسول هللا، وال يعبأ أهل الحديث به

شيئاً. والحاكم نفسه يصّحح أحاديَث جماعٍة، وقد أخبر في كتاب "المدخل" له أن ال يحتج
بهم، وأطلق الكذب على بعضهم)

((جہاں تک حاکم کی تصحيح کا تعلق ہے تو اس کی مثال شاعر کے اس قول کی مانند
ہے :

اگلی صبح مجهے ليلی سے اتنا ہی حاصل ہوا ، جتنا ہاته ميں پانی کو پکڑنے والے کو
حاصل ہوتا جس کی انگلياں اسے دهوکہ دے جاتی ہيں .

حدیث کی بيماریوں کے ڈاکٹر حفاظ حاکم کی تصحيح کو کوئی اہميت نہيں دیتے اور اس
کی طرف سر اٹها کر بهی نہيں دیکهتے .بلکہ ان کی تصحيح حدیث کے حسن ہونے کی
برابری بهی نہيں کرتی اور نا ہی اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے . بلکہ (حقيقت تو یہ
ہے ) کہ بہت سی من گهڑت چيزوں کو بهی صحيح قرار دے دیتے ہيں اور اس سلسلے
ميں حدیث کا علم رکهنے والوں کے نزدیک کوئی شک نہيں ہے . اگر چہ حدیث سے نا

آشنا لوگ اس بات کو نہيں جانتے ، ليکن وه سنت رسول پر کوئی معيار بهی نہيں اور نہ
اہل علم ان کا کچه اعتبار ہی کرتے ہيں .

حاکم اپنی کتاب "مدخل" ميں ایک گروه کو نا قابل احتجاج اور بعض کو جهوٹا قرار دینے کے
با وجود بهی (مستدرک ميں ) انهی کی احادیث کو صحيح قرار دیتے ہيں !!!))

---------------
تو جناب يہ تهے محدثين، اور انہوں نے كيا كہا ہے وه آپ نے مالحظہ فرماليا!! اب یا تو آپ

تسليم كریں كہ آپ نے محدثين پر جهوٹ باندها تها كہ وه یہ كہتے ہيں كہ /// جس حدیث
کے بارے ميں ابن حاکم خود صراحت کر دیں کہ هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه .تو

وه حدیث صحيح ہوگی اور شيخين کی شرط پر ہوگی/// یا پهر اپنی اس بات كا حوالہ دیں!

ختم شد
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اب تک آپ کی جانب سے جس قدر بحث ہوچکی ہے، وه تمام تر بحث ”نکتہ بعد

الوقوع“ کی قبيل سے تعلق رکهتی ہے، (قارئين کی سہولت کيلئے بتاتا چلوں کہ
کسی واقعہ کے پيش آ جانے کے بعد اس ميں حکمتيں اور فضيلتيں الش کرنا نکتۃ

ضاحت اور تاویالت سے زیاده قرآن کےبعد الوقوع کہالتا ہے) ہمارے لئے آپ کی و
الفاظ اہم ہيں، ایک واضح تضاد نظر آنے کے بعد اگر کمر کس لی جائے کہ تضاد کو

تسليم ہی نہيں کرنا تو وه ساری کارروائی وکيل صفائی کے اس بيان کی طرح
ہوتی ہے کہ ملزم تو اقرار جرم کرچکا ہے ليکن وکيل صفائی دالئل پيش کر رہا ہو کہ
ملزم کے اقرار جرم سے اس کی نيت اقرار جرم نہيں تهی، عدالت نيت کو نہيں بلکہ

عدالت ميں پيش کئے گئے بيان کو دیکهتی ہے۔
آپ کے آج کے کمنٹس دیکه کر مجهے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ميں اب تک

 کے جواب13کی بحث کا ایک خالصہ پيش کر دوں، ميرا یہ کمنٹ آپ کے کمنٹ نمبر 
ميں مجهے مجبورا کرنا پڑ رہا ہے، آ

آپ کے بقول ميں ابهی تک قرآن کی آیات کے درميان تضاد پيش نہيں کر سکا۔ اگر
عقيدت کے وجہ سے آنکهيں بند کر لی جائيں اور ذہن اس بات کی طرف تيار ہی نہ

ہو کہ قران ميں کوئی تضاد بهی ہو سکتا ہے، تو پهر تو بڑے بڑے پہاڑ بهی نظروں
سے اوجهل ہو جانا کوئی مشکل امر نہيں ہوتا۔ سفيد کوے کی ضرب المثل ایسی
ہی صورت حال کے پيش نظر معرض وجود ميں آئی۔ اب اگلی بات کے اصل مخاطب

قارئيں ہيں۔
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 مقماات پر کہا ہے کہ اس نے زمين و آسمان کی تخليق سات دنوں ميں7قرآن نے 

کی۔
)4، الحدید: 38، ق: 4، سجدة : 59، الفرقان: 7، هود: 3، یونس:54االعراف :

ان تمام آیات ميں دو باتيں بالکل واضح ہيں کہ قرآن نے یہاں زمين و آسمان کی
پيدائش اور دیگر مراحل کيلئے لفظ خلق استعمال کيا ہے، اور یہ بهی قرآن سے ہی
واضح ہے کہ تخليق کے جن مراحل کو احمد وسيم صاحب تخليق سے نکال کر اپنی

بيان کرده ترتيب کو درست کرنا چاہتے ہيں اور تمام مراجل تخليق ارض، دحو، اخراج
الماء و المرعٰی، ارساء الجبال تخليق آسمان، تسویہ سبع سماوات، تزئين بالمصابيح،

تخليق شمس و قمر اور ليل و نہار سب انہی چه دنوں ميں ہی وقع پذیر ہوئے، اور
 آیات ميں قرآن ان سب امور کيلئے لفظ تخليق ہی استعمال کر رہا ہے۔7ان مذکور 

صرار ہے کہ تخليق کے مراحل کو تخليق ميں شمار نہ ليکن اس کے باوجود اپ کا ا
کيا جائے، احمد وسيم صاحب کا یہ مطالبہ نص قرآنی کی صریحا خالف ورزی ہے۔
دوسری بات یہ کہ یہ تمام امور چه دن ميں مکمل ہوئے۔ یہ دونوں باتيں ذین ميں

رکه کر آگے چليں۔
- سورة1اب ان چه دن کی تخليق کی کيفيت قرآن نے تين آیات ميں بيان کی ہيں 

 تا27 اور سورة نازعات کی آیات 12 تا 9، سورة حم سجده کی آیات 29بقره کی آیت 
 یہ آیات بار بار اوپر ذکر کی جا چکی ہيں، جنہيں آیات کا متن اور ترجمہ دیکهنا ہو30

وه ان حوالوں سے آیات دیکه ليں۔
 ميں بالکل واضح بيان ہے زمين اور اس کے تمام تر متعلقات29سورة بقره کی آیت 

کی تخليق کی اور پهر وه آسمان کی طرفف متوجہ ہوا۔ (اب اگر یہ ماننے کے بعد
بهی ثم تراخی کيلئے آتا ہے اور پهر بهی وه یہاں ترتيب تسليم نا کرے تو یہ سوائے

ہٹ دهرمی اور ميں نا مانوں کے عالوه اور کيا ہے؟)
 ميں دو دن ميں تخليق ارض، دو دن ميں متعلقات12 تا 9سورة فصلت کی آیت نمبر 

َر فِيَها أَْقَواتََها) اور پهر خدا کا ارض (َوَجَعَل فِيَها َرَواِسَي ِمن َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوَقدَّ
آسمان کی طرف رخ کرنا اور دو نوں ميں تخليق آسمان انہيں ٹهيک ٹهيک سات
صمان بنانا اور پهر ان ميں ستارے ٹانکنا۔ اب یہاں پر بهی ترتيب مالحظہ کرلی آ

جائے۔ جس کام کا آپ بار بار چه دنوں ميں پایہ تکميل تک پہنچانے کا ذکر کر رہے
ہيں الزما اس ميں ایک ترتيب ہوگی اور جب آپ نے خود ہی بيان کر دیا کہ دو دن

زمين بنانے ميں، دو دن متعلقات زمين بنانے ميں اور دو دن آسمان اور اس کے
متعلقات بنانے ميں صرف کئے، اور لفظ ثم کا استعمال بهی کيا۔ تو ترتيب سے

کيسے انکار کيا جا سکتا ہے؟ حقيقت یہ ہے کہ سورة حم سجده کی ان آیات نے
قرآن ميں تضاد کی توضيح اور تصریح ميں کيل ٹهونک دی ہے، جس کی وجہ سے

تمام مفسرین و مومنين پریشان ہيں۔
) ميں ایک ہی بيان12 تا 9، اور حم سجده 29مذکوره باال دو مقامات ( سورة بقره: 

مذکور ہوا ہے، اور ایک ہی ترتيب بيان کی گئی ہے۔ سارا مسئلہ تو سوره نازعات کی
آیات نے کهڑا کرکے رکه دیا۔ سوره بقره اور حم سجده کی آیات کو اچهی طرح ذہن

 کو پڑهئے۔ وہاں کہا جا30 تا 27ميں رکهئے اور اس کے بعد سورة نازعات کی آیات 
رہے ہے کہ

”بهال تمہارا پيدا کرنا زیاده مشکل کام ہے یا آسمان کا جسے اس نے بنایا؟ آسمان
کی چهت بلند کی پهر اسے سنوارا۔ اس کی رات کو اندهيری اور دن کو روشن بنایا۔

اور ”پهر اس کے بعد“ زمين کو بچهایا“
اب جو ترتيب سوره نازعات ميں بيان کی جا رہی ہے اس ترتيب کا سوره بقره کی

 سے خود موازنہ کرکے دیکه ليں۔ کہ12 تا 9 اور سورة حم سجده کی آیات 29آیت 
عربی متن اور اردو تراجم ميں ترتيب کے معنی کا لحاظ رکها گيا ہے یا نہيں ؟ اور کيا
مذکوره ترتيب ميں تضاد موجود ہے یا کہ کہيں زمين اور اس کے متعلقات کی تخليق

کو پہلے بيان کيا جا رہا ہے اور کہيں آسمان کی تخليق کی تخليق پہلے اور زمين کی
تخليق بعد ميں۔

اب یہاں ترتيب کو تسليم نا کرنا سوائے ہٹ دهرمی کے اور کچه نہيں، قرآن کے
الفاظ اور عربی زبان کے قواعد تک چيخ چيخ کر ترتيب کو بيان کر رہے ہيں۔ اس ترتيب

کو چهٹالنے کيلئے واقعی عقل و خرد کو گروی رکهنے کے مترادف ہے۔
موالنا احمد وسيم صاحب کو ایک بار پهر دعوت ہے کہ وه اپنے دالئل کا خالصہ کرتے
ہوئے اس ترتيب اور اس ترتيب ميں پائے جانے والے تضاد کو رفع کرکے دکها دیجئے۔

جن سات آیات کا ابتداء ميں ذکر کيا ہے انہيں بهی ذین ميں رکهئے گا۔
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او لم یر الذین کے اعتراض ميں آپ نے جتنی بهی آیات ذکر کی ہيں، یہ سب تاریخ کے
واقعات کا ذکر ہے، جس کا اگرچہ حاضرین نے مشاہده نہ کيا ہو ليکن ان کے آباء و اجداد

ہده تواس کا (بقول قرآن) مشاہده کرچکے تهے۔ جبکہ زمين و آسمان کی تخليق کا مشا
کسی طور ممکن ہی نہيں تها۔

آپ نے خود ہی ابن سيده کے حوالے سے فتق کا معنی اصالح بيان کر دیا، اور پهر خود ہی
فرما رہے ہيں کہ آپ کو فتق کا معنی اصالح کہيں نہيں مال یا للحعجب ! ! ! پهر خصوصا

جب فتق کے وہی معنٰی مفسرین نے لئے بهی ہيں جو آپ کو بهی تسليم ہے تو مجهے
اس بحث ميں پڑنے کی ضرورت نہيں۔ ميں نے صرف یہ بيان کرنے کيلئے کہ رتق و فتق کو

تخليق سے صریحا نہيں جوڑا جا سکتا، قرینہ کے طور پر او لم یر الذین کے الفاظ پر غور
کی دعوت دی تهی۔ خير ميرا خيال ہے کہ اب اس پر مزید بحث کی ضرورت نہيں۔
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کامن سينس کا استعمال تو زندگی کی ہر بات ميں کرنا الزم ہے، اگر کامن سينس
ہی نہيں ہوتا تو لسانيات سے بهی استفاده نہيں کيا جا سکتا، کامن سينسن

سے آپ کا اس قدر الرجک ہونا اور اجتناب کرنا کوئی بعيد بات نہيں ہے۔ کامن
پرخاش کو ميں بہت اچهی طرح سمجه سکتا ہوں۔ اور اس پرسينس سے آپ کی 

سوائے اظہار ہمدردی۔ کے اور کچه نہيں کر سکتا۔
یہ جو آپ نے ”شواہد“ پيش کئے ہيں یہ تب شواہد کا درجہ حاصل کر سکتے ہيں

جب ان کا تعلق موضوع سے جوڑا جا سکے۔
// . آپ کا یہ کہنا کہ الزما یہ سارے مراحل ہر ہر جگہ خلق ميں شامل مانے جائيں،
صرف زبردستی والی بات ہے // یہ ميری زبردستی کہاں سے ہوگئی ؟ ميرے کمنٹ

 آیات بطور استشہاد ميں نے پيش کی ہيں جہاں ان تمام مراحل کو7 ميں 12نمبر 
”خلق“ سے ہی تعبير کيا گيا ہے، لگتا ہے کہ ان آیات پر آپ کی نظر نہيں تهی۔

کوئی بات نہيں دوباره مستحضر کر ليجئے۔ ميں آپ کی طرح سيخ پا ہونے واال نہيں۔
 سارا کا سارا کسی مغالطے پر مبنی ہے، اگر کسی بات کی14آپ کا کمنٹ نمبر 

وضاحت آپ کو درکار ہو تو مجه سے بال جهجک پوچه ليا کریں، خود سے اپنے ذہن
ميں کوئی نتيجہ قائم کرکے مت بيٹه جایا کيجئے جيسے واو سے متعلق آپ نے
خود ہی فيصلہ کر ليا کہ ميں ترتيب پر استدالل واو کو ترتيب کيلئے مان کر کر رہا

ہوں، حاالنکہ ميں نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہيں تهی اور بارہا صراحت کی کہ
ترتيب پر استدالل ثم کے لفظ سے ااور بعد ذلک کے الفاظ سے ہے۔
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آپ کو ابهی تک حم سجده کی آیات اور نازعات کی آیات ميں تضاد واقعی نظر نہيں
آیا ؟ یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہيں ؟ کيا آپ ان کے ظاہرا متضاد ہونے سے

بهی انکاری ہيں ؟ مختصر ترین جواب ضرور دیجئے گا۔
اگر ابهی تک آپ کی سمجه ميں تضاد آیا ہی نہيں تو چليں ایک کوشش اور کرنے

ميں بهی کوئی حرج نہيں سمجهتا۔ ميں نے کسی ایک جگہ ميں اپنی بتائی ہوئی
ترتيب ذکر نہيں کی ہے، ميں نے ہر مقام پر قرآن کی ہی بتائی گئی ترتيب کا ذکر

 اور حم9کيا ہے، اور اس ميں تضاد کی نشاندہی کی ہے، سوره بقره کی آیت 
سجده کی آیات ميں پہلے زمين اور اس کے متعلقات بنانے کا ذکر کيا جا رہا ہے، اور

بعد ميں آسمان اور تسویہ آسمان کا، جبکہ سوره نازعات کی آیات ميں پہلے آسمان
اور تسویہ کا ذکر کيا جا رہا ہے اور بعد ميں زمين کے بچهانے (دحو) اس ميں

سےپانی اور سبزه نکالنے اور پہاڑوں کو گاڑنے کا ذکر کيا جا رہا ہے۔ کيا اس ترتيب
ميں آپ کو کوئی تضاد نظر نہيں آ رہا ؟ یہ تضاد بالک کی شکل ميں پرائمری طالب

علم کے سامنے بهی رکه دیں تو وه بهی اس غلطی کی نشاندہی کر دے گا۔
جن امور کا آپ ميرے ذمہ لگا رہے ہيں کہ ميں نے انہيں زبردستی نتهی کر دیا ہے،

وه ميں نے نہيں بلکہ خود قرآن نے متعدد مقامات پر ان کو بيان کيا ہے۔
آپ کے بقول آپ اس ترتيب کے غير متضاد ہونے کو اپنے دالئل سے واضح کر چکے

ہيں۔ آپ اپنے جس کمنٹ کو سمجهتے ہيں کہ آپ نے اس کمنٹ ميں ترتيب کے اس
تضاد کو رفع کر دیا ہے، اگر طبع شریف پر گراں نہ گذرے تو ذرا قارئين کے سامنے

ایک بار پهر دہرا دیجئے تاکہ قارئين کيلئے فيصلہ کرنے ميں آسانی ہو۔ اور شائد اگر
ميں آپ کی کسی بات کہ تہہ تک نہيں پہنچ پایا تو شائد اس بار غوطہ زن ہونے کا

فائده ہو جائے، یا آپ کے دعوے کی قلعی ایک بار پهر کهل کر سامنے آ جائے۔
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آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے قرآن کی ترتيب کے ساته کوئی چهيڑ چهاڑ نہيں کی ہے،
 سے ميں آپ کی یہ عبارت نقل کر رہا ہوں:4آپ کے کمنٹ نمبر 

- رتق وفتق، کہ جس کا ذکر سوره انبياء کے اندر ہے، پس آسمان صورت دخان تو1// 
اسی مرحلے ميں وجود پا گيا تها...

- تخليق أرض من حيث األصل2
- دحو أرض (زمين کو پهيالنا، بچهانا، رہائش کے لئے تيار کرنا) اور تسویہ سماء3

(آسمان کو برابر کرنا، اس کے طبق بنانا، سياروں اور ستاروں سے سجانا وغيره)..
تو جن چيزوں ميں آپ کو خلط ہوا، وه یہی آخری دو مرحلے ہيں//

اس ميں پہال مرحلہ تو آپ کا خود ساختہ ہے جس کا قرآن ميں کہيں بهی ذکر نہيں۔
جسے آپ نے خود زبردستی سورة االنبيٰاء کی آیت سے جوڑا ہے، قرآن نے یہ ضرور

کہا کہ پهر وه آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو کہ ابهی دخان کی صورت ميں تها،
ليکن رتق اور فتق کو مرحلہ تخليق سے جوڑنا آپ کی طرف سے قرآن پر زیادتی ہے۔

 اور حم29دوسرا مرحلہ آپ نے تخليق ارض کو قرار دیا۔ جبکہ سوره بقره کی آیت 
سجده کی آیات ميں اسے پہال مرحلہ بيان کيا گيا ہے۔

تيسرا مرحلہ بهی آپ کا اپنا خود ساختہ ہے، جس پر کوئی قرآنی آیت داللت نہيں
کرتی۔ آپ کے اس مرحلہ ميں دحو ارض بهی شامل ہے، اور تسویہ سماء بهی۔

 اور حم سجده کی آیات ميں انہيں الگ الگ بيان کيا ہے29جبکہ سوره بقره کی آیت 
اور حم سجده کی آیات کے صریحا خالف ہے کيونکہ اس ميں دحو االرض اور تسویہ

کو بالکل الگ الگ دنوں ميں شمار کيا گيا ہے۔ جبکہ آپ نے انہيں ایک ہی مرحلہ
ميں سمو دیا ہے۔
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ميں نے اپنی کسی سابقہ کمنٹ ميں آپ سے پوچها تها کہ کيا آپ کے نزدیک
حدیث وحی غير متلو ہے یا نہيں ؟ اگر آپ و ما ینطق عن الهوٰی ان هو اال وحی

یوحی، کی آیت کے تناظر ميں حدیث کو وحی غير متلو نہيں سمجهتے تو پهر ميں
 کے استدالل اور استشهاد پيش نہيں کروں گا۔ ویسے بهیحدیث سے اپنے موقف

مجهے حدیث ميں جانے کا زیاده شوق نہيں ہے کيونکہ اب ایسے مسلمان بکثرت
مل جاتے ہيں جو احادیث کی حقيقت سے واقف ہو چکے ہيں، اور بہت آسانی سے
کہہ دیتے ہيں کہ ہم حدیث کو سرے سے ہی حجت نہيں مانتے یا حدیث کی فالں

کتاب کو نہيں مانتے وغيره وغيره۔ جہاں تک معاملہ ہے جرح و تعدیل کا تو کہيں
کسی اور موقع پر کسی اور موضوع پر جہاں حدیث پر کهل کر بيان کيا جا سکے

وہاں ضرور دیکهيں گے کہ سنبهلنے کی کسے ضرورت ہے۔
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جی بالکل یہ ميری غلطی ہے کہ حاکم کو ابن حاکم لکه گيا، ميں اسے ہرگز سبقت
کی بورڈ نہيں کہوں گا، بلکہ اسے اپنی غلطی قرار دے کر اسے تسليم بهی کروں

گا، کيونکہ غلطی کے تسليم کرنے ميں مجهے کوئی عار نہيں ہے۔
ابو عبد هللا محمد الحاکم کے بارے ميں تعدیل کے بہت سے اقوال ميں بهی بيان کر
سکتا ہوں، ليکن اصل بحث سے توجہ مبذول ہو جانے کی وجہ سے اور عام قارئين
کی دلچسپی کا باعث نہ ہونے کی وجہ سے ترک کر رہا ہوں، کسی اور بحث ميں

اس کی نوبت آئی تو وہاں ضرور اس بارے ميں بات ہوگی، ميں نے محدثين پر جهوٹ
باندها یا واقعی محدثين نے ایسی کوئی صراحت کی ہے وہيں اس پر بهی گفتگو
کر لی جائے گی، کيونکہ اس بحث ميں پڑ گئے تو پهر یہ تضاد قرآنی والی بحث کو

سميٹنا مشکل ہو جائے گا۔
Like · 66 · Nov ember 5 at 4:58am

Mirza Ahmed Wasim Beg

بسم هللا الرحمن الرحيم
4جواب نمبر 

)19(
(سب سے پہلے تو معذرت كے آج جواب دینے ميں كچه تاخير ہوگئی، اصل ميں

روزانہ جس وقت پر جواب لكهتا تها، اس پر كچه كام پڑ گيا تها! اس لئے كچه تاخير
ہوگئی!)

عرض ہے كہ درحقيقت بحث تو كل ہی ختم ہوچكی تهی، كيونكہ نظامی صاحب اس



سے پہلے ہی باتوں كو گهمانے پهرانے پر مجبور ہو چكے تهے، اور ہماری دليلوں كے جواب
ميں كہنے كے لئے ان كے پاس كچه باقی نہيں بچا تها ! اس لئے اصحاب ارباب ودانش

مالحظہ فرماسكتے ہيں كہ آج ان كے جواب ميں سوائے طعنوں تشنوں اور پرانی باتوں كی
تكرار كے اور كچه بهی نہيں ہے!! درحقيقت بحث كل ہی سمٹ گئی تهی، اور كل كے
ہمارے كمنٹس سے پوری بحث كا خالصہ ہوگيا تها، آج كے جواب كی حيثيت صرف ایك

ضميمے كی سی ہے، جن ميں چند باتوں كی كچه مزید توضيح كردی گئی ہے!
) نظامی صاحب كی طرف سے ہمارے دالئل كو نظر انداز كرنے كا تسلسل آج بهی١نوٹ: (

قائم رہا، ليكن ہم باربار انہيں یاد دال كر قارئين پر بار نہيں ڈاليں گے، البتہ یہ مشوره دیں
گے، كہ ہمارے كل كے كمنٹس ایك بار پهر مالحظہ كرليے جائيں!

) ہمارے آج كے جواب ميں آج آپ كچه تكرار بهی پائيں گے، مگر وه ہماری جانب سے2(
نہيں، بلكہ نظامی صاحب كی تكرار كے جواب ميں ہميں یہ تكرار كرنی پڑی ہے!

 پر تبصره11كمنٹ نمبر 
) كے اس وكيل كیprosecutionاس كمنٹ ميں نظامی صاحب كی كيفيت پراسيكيوشن (

سی ہو رہی ہے جس كے اوپر اعلی حكام كا شدید دباؤ ہو كہ وه بے گناه كو مجرم ثابت
كرے، ليكن ثبوتوں كے فقدان كے سبب اسے مسلسل ناكامی كا منہ دیكهنا پڑ رہا ہو، آخر

كار نوبت یہاں تك بهی آسكتی ہے كہ وكيل جهال كر جج كو بهی مجرم كا ساتهی گرداننا
شروع كردے! مگر ظاہر ہے كہ گردان سے تو كچه ثابت نہيں ہوتا!! لہذا طعنوں تشنوں سے
دل كی بهڑاس نكالنے كے سوا اس كے پاس كوئی چاره نہ بچے!! نكتہ بعد الوقوع كا آغاز

تو جب ہوتا، جب تضاد كا مقدمہ ثابت ہوجاتا، مگر ابهی تو آنجناب ہنوز اسی كشمكش
ميں ہيں كہ كس طرح كس طرح دن كو رات بنایا جائے! مسلسل اسی روش پر قائم ہيں
كہ جهوٹ بولے جاؤ آخر ایك دن تو دنيا كو یقين آئے گا ہی! مگر پهٹے حالوں ميں ان كی

كہنہ وفرسوده پكار ایسی ہی ہے كہ پوری رامائن ختم ہوگئی اورابهی آنجناب كو یہی نہيں
پتہ چال كہ سيتا مرد تهی یا عورت تها؟
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 كا جواب12كمنٹ نمبر 
)4، الحدید: 38، ق: 4، سجدة : 59، الفرقان: 7، هود: 3، یونس:54//االعراف :

ان تمام آیات ميں دو باتيں بالکل واضح ہيں کہ قرآن نے یہاں زمين و آسمان کی
پيدائش اور دیگر مراحل کيلئے لفظ خلق استعمال کيا ہے، اور یہ بهی قرآن سے ہی
واضح ہے کہ تخليق کے جن مراحل کو احمد وسيم صاحب تخليق سے نکال کر اپنی

بيان کرده ترتيب کو درست کرنا چاہتے ہيں اور تمام مراجل تخليق ارض، دحو، اخراج
الماء و المرعٰی، ارساء الجبال تخليق آسمان، تسویہ سبع سماوات، تزئين بالمصابيح،

تخليق شمس و قمر اور ليل و نہار سب انہی چه دنوں ميں ہی وقع پذیر ہوئے، //
قطعی بے بنياد دعوی ہے، ان آیات ميں كہيں بهی یہ "صراحت" نہيں كہ پهيالنے اور

سنوارنے جيسے مرحلے بهی اس ميں داخل ہيں! لہذا ان سے آپ كا استدالل ہی
باطل ہوگيا، مزید تردید بهی آگے آئے گی!!

جو كچه زمين وآسمان ميں ہے اس كی تخليق سے ارتقاء اور تزئين اور اندونی تغير
تبدیلی كی نفی كس كامن سينس كی پيداوار ہے؟؟

آخر "السماوات واالرض ومابينہما" ميں توہم بهی آتے ہيں، تو كيا اس سے یہ
سمجها جائے كہ ہماری تخليق بهی انہيں چه ایام ميں ہوچكی تهی؟ نہيں ليكن

ہماری اصل كی ہوچكی تهی، اور ہمارا ماده اس كائنات كے باہر سے وارد نہيں ہوا،
پس دحو كی بهی جن چيزوں كا ہوا، وه پيدا ہوئی ہوں، اور دحو بعد ميں ہوا ہو، تب

بهی كچه بعيد نہيں!
 آیات ميں قرآن ان سب امور کيلئے لفظ تخليق ہی استعمال کر رہا ہے۔ ليکن اس7// 

صرار ہے کہ تخليق کے مراحل کو تخليق ميں شمار نہ کيا جائے، کے باوجود اپ کا ا
احمد وسيم صاحب کا یہ مطالبہ نص قرآنی کی صریحا خالف ورزی ہے۔//

جناب ہمارا نكتہ ہی یہ ہے كہ "ضروری نہيں" كہ ہر جگہ كالم ہر جگہ لفظ تخليق
سے تخليق كے سارے مراحل كو مراد ليا جائے!! اور یہ دعوی ثابت كرنے كے لئے ہم

) كو پهر سے پڑه14) اور (8نے دو مرتبہ قرآنی شواہد پيش كيے، ہمارے كمنٹ نمبر (
ليجئے، یہ شواہد یہ ثابت كرنے كے لئے كافی ہيں!! مگر كامن سينس كے عدم

استعمال كے سبب آپ پر یہ عقده آشكارا نہيں ہو پارہا كہ ایك جگہ تخليق كے لفظ
سے تمام مراحل مراد اگر ہوں بهی تو اس سے یہ الزم نہيں آتا كہ ہر جگہ مراد ہوں!
ہمارے پيش كرده شواہد ثبوت ہيں كہ بہت سی جگہ تخليق كہہ كر تمام مراحل مراد

نہيں لئے جاتے!!

(جہاں تك نظائر قرآنی كی بات ہے، تو اس ميں بهی آپ فاش غلطی كررہے ہيں، اگر
 تا16نظائر ہی دیكهنے ہيں تو نازعات كی مذكوره آیات كی نظير سوره حجر آیت نمبر 

مالحظہ فرمائيے، اور حم سجده كی نظير سوره48 ، 47 اور سوره ذاريات كی آیات 21
بقره!! فرق واضح ہے، قرآن اپنے بيانات بار بار دہراتا ہے، مگر اس كا اعجاز یہ ہے كہ

ان ميں كوئی تعارض نہيں ہوتا، ہاں البتہ زیغ قلبی كے سبب بعض لوگ ایسی



چيزوں كے پيچهے پڑتے ہيں جو قرآن كے مقصود اصلی كا حصہ نہيں ہوتی، لہذا گمراه
ہوتے ہيں! پس حم سجده كی دوسری آیت كے مفہوم ميں ہمارے ناقص فہم متردد ہيں كہ

اسے سوره بقره كی آیت كی طرف لوٹایا جائے، یا نازعات كی آیات كی طرف، اگر نازعات
كی آیات كی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہوگا، اور اگر سوره بقره كی طرف

لوٹایا جائے، تو "دحو" سے پہلے كا مرحلہ ہوگا! ليكن كسی بهی حال ميں قرآن كا مقصود
اصلی متردد نہيں ہوتا!! اور تضاد كا تو خير كوئی وجود ہی نہيں! ليكن جس كے دل ميں

كجی ہے، وه اسی كے پيچهے پڑتا ہے! اور اسی كی كهود كرید ميں مشغول رہتا ہے! اور
قرآن كے مقصود اصلی كی طرف سے اس كا دل مہر بند ہی رہتا ہے!)

مالحظہ فرمائيں پرانی تكرار:// کہيں زمين اور اس کے متعلقات کی تخليق کو پہلے بيان کيا
جا رہا ہے اور کہيں آسمان کی تخليق کی تخليق پہلے اور زمين کی تخليق بعد ميں۔ //
زمين كی تخليق بعد ميں نہيں "دحو" بعد ميں!! اصالح فرما ليجئے!! اگر كہيں زمين كی

تخليق كے بعد ميں ہونے كا ذكر آیا ہو تو ال پيش كيجئے! مگر آپ نہيں كرسكتے!!
/// اب یہاں ترتيب کو تسليم نا کرنا سوائے ہٹ دهرمی کے اور کچه نہيں ///

ترتيب ہميں تو تسليم ہی ہے، زمين كی تخليق كے بعد تسویہ سماء، اور آسمان كی
تخليق كے بعد زمين كو بچهانا اوررہائش كے لئے تيار كرنا جسے ہم "دحو "كہتے ہيں!! مگر

صرار ہے كہ دحو كا معنی وہی كيا جائے ، جسے آپ چيخ چيخ كربيان كررہے ہيں، آپ كو ا
اور كہتے جارہے ہيں كہ عربی زبان كا تقاضہ ہے!! جناب كس لغت ميں دحو كا مطلب آپ

نے تخليق دیكها ذرا اس كا نام ہی بتا دیجئے!!
خالصہ ہم آخر ميں كریں گے آج ان شاء هللا!

Like · 90 · Nov ember 6 at 2:07am

Mirza Ahmed Wasim Beg

)21(
 كا بلنڈر:13كمنٹ نمبر 

آپ نے چونكہ فرمادیا كہ اس پر مزید بحث كی ضرورت نہيں لہذا بحث تو ہم نہيں
كرتے، مگر آپ كی فاش غلطی كو عياں كرنا خير خواہی كے تئيں ہم پر واجب ہے،

تاكہ كبهی كہيں بهرے مجمع ميں آپ كو رسوا نہ ہونا پڑے!
عجيب وغریب جواب ہے كہ تاریخی واقعات ہيں جن كا ان كے آباؤ اجداد نے مشاہده

كيا تها!تو جناب یہاں بهی آثار كا مشاہده كررہے ہيں! اور پهر آپ كا كہنا تها كہ
مشاہده ہی نہيں كيا تو كيسے حجت تمام ہوئی، اس كا مطلب كہ آپ كے نزدیك ان

واقعات كے حدوث كے وقت ان كا وہاں ہونا ضروری تها! اچها چليں، آپ كا دل ركه
ليتے ہيں، سب جانے دیں، صرف ایك شاہد كا جواب مرحمت فرمادیں : "{أَلَْم تََرْوا

] "کيا تم نے دیکها نہيں کہ کس طرح15َكْيَف َخلََق اللَُّه َسْبَع َسَماَواتٍ ِطبَاًقا} [نوح: 
هللا نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پيدا فرمایا۔" (اب كيا آپ كہيں گے كہ سات

آسمانوں كی طبق در طبق تخليق بهی قابل مشاہده عمل تهی؟؟)"
جی !كيا فرماتے ہيں جنا ب عالی؟؟ باپ دادا موجود تهےسات آسمانوں كی طبق در

طبق تخليق كے وقت؟
اور رويت كے لغوی معانی كے بارے ميں كيا ارشاد فرماتے ہيں؟

رتق وفتق كے بارے ميں فرماتے ہيں: ///آپ نے خود ہی ابن سيده کے حوالے سے
فتق کا معنی اصالح بيان کر دیا///

جناب! "چوده طبق روشن كركے بيٹها كيجئے جواب دیتے وقت" "فتق" (پهاڑنا ، جدا
كرنا) كے نہيں "رتق" (مالنا، جوڑنا) كے معنی كے ضمن ميں یہ لفظ آیا ہے! جو كہ

فتق كی ضد ہے!! (اور عربی كی اصالح اردو كی اصالح كی ہر حال ميں مترادف ہرگز
نہيں) اور آپ اسے فتق پر منطبق كركے معنی نكالنے پر تلے ہوئے ہيں!!

(یاد رہے كہ رتق كے معنی مطلق اصالح بهی كسی نے نہيں كيے، بلكہ فتق یعنی
پهٹن یا شگاف كی اصالح كے كيے ہيں، یعنی پهٹن كو جوڑنا، یا شگاف وغيره كو بهر

كر درست كرنا!!)
لہذا فتق كا معنی اصالح كركے جو نتيجہ آپ نے نكاال ہے، وه معنی كو الٹ دینے كے
مترادف ہے، اور ایك بهيانك قسم كی ٹهوكر ہے! ميرے پيش كرده كالم ميں اصالح كا
لفظ دیكه كر آپ اچهل پڑے اور یہ بهی نہ دیكها كہ وه ہے كہاں، وه تو رتق ميں ہے،
تواب استدالل كيجئے، كہ زمين وآسمان اصالح شده تهے؟؟ تو هللا نے انہيں معاذ هللا

شق كر ڈاال؟؟ ظاہر ہے كہ كالم هللا كی تحریف تو آپ كا محبوب مشغلہ ہے!
كل والے اپنے كالم كو بهی ہو بہویہاں نقل كرتا ہوں:

"آئيے عربی كی دو اہم ترین لغات كے حوالے آپ كی نذر كرتے ہيں:
فتق كے معنی

ابن منظور كہتے ہيں:
ُقه َفْتقاً: شقه؛ (لسان العرب ( ْفتِ ْفُتُقه ويَ ))296/ 10َفَتَقُه يَ

جوہری كہتے ہيں:
))1539/ 4فتقت الشئ فتقا: شققته. (الصحاح للجوهري (

فتق كا معنی پهاڑنا، شق كرنا!
رتق كے معنی



ابن منظور كہتے ہيں:
صالُحه. َرتََقه يَْرُتُقه ويَْرتُِقه َرْتقاً ْتُق إِلحام الَفْتق وإِ ِضدُّ الَفْتق. اْبُن ِسيَدْه: الرَّ ْتُق:  رتق: الرَّ

))114/ 10فاْرتََتق أَي التأَم. (لسان العرب (

رتق، فتق كی ضد ہے، ابن سيده كہتے ہيں، فتق (شگاف) كو جوڑنا، مالنا، یا بهرنا، اور اس
كی "اصالح" كرنا (واضح رہے كہ یہ اصالح عربی واال ہے، ہم اردو ميں كسی جگہ پڑے

شگاف یا دراڑ كو بنانے كے لئے عام طور پر اصالح كا لفظ استعمال نہيں كرتے، بلكہ ٹهيك
كرنا، درست كرنا استعمال كرسكتے ہيں، اور وہيں یہاں مراد ہے) ! اسی سے ہے رتق ۔۔۔

فارتتق ، اس نے اسے مالیا تو وه مل گيا۔۔
جوہری كہتے ہيں:

ُتُقُه، فاْرتََتَق، أي التأم، ومنه قوله تعالى: {كانتا َرْتقاً ضدُّ الفتق. وقد َرتَْقُت الفتق أَْر الَرْتُق: 
ُهما} (الصحاح للجوهري( ))1480/ 4َفَفَتْقنا

رتق فتق كی ضد ہے، عربی ميں رتقت الفتق فارتئق كہا جاتا ہے، جس كے معنی ہيں
(ميں نے پهٹن كو مالیا تو) مل گيا! اسی سے هللا رب العالمين كا قول ہے، كانتا رتقا

ففتقناهما
فتق كا معنی ہميں اصالح كہيں نہيں مال، اسی طرح رتق كا معنی بند ہونا نہيں مال، چليں

اردو ميں بند ہونے كے ایك معنی وه بهی ہيں، جو رتق پر صادق آسكتے ہيں، یعنی جو
جوڑنے اور مالنے سے قریب ہيں، ليكن یاد رہے كہ اردو ميں بند ہونے کے ایك دوسرے
معنی بهی ہيں، یعنی ركنا، یہ معنی كہيں بهی مذكور نہيں ہيں، اور آپ نے قارئين كو

اسی معنی كا شبہہ دالنے كی كوشش فرمائی ہے!!
اور فتق كے معنی اصالح كرنے پرتو ہم آپ كے لئے كوئی عذر سرے سے نہيں پاتے!!! آپ

نے جان بوجه كر اسے رتق كے معنی سے اٹها كر فتق پر چسپاں كرنے كی كوشش كی
ہے، تاكہ لوگوں كی آنكهوں ميں دهول جهونك سكيں، فتق كے معنی اصالح آپ ہرگز كہيں

سے نہ دكها سكيں گے!!!
پس یہ ان لفظوں كے اصل معنی ہيں، جس نے بهی بارش نہ ہونے اور زمين بنجر ہونے

والی بات كہی ہے، (اور ہم نے انكار نہيں كيا كہ كہی ہے) ان اصلی لغوی معنوں كا اعتراف
كرتے ہوئے، اور ان كی تاویل كرتے ہوئے كہی ہے!! ورنہ سياق صاف طور پر بدء خلق كا

ہے!"
نہ تم طعنے ہميں دیتے، نہ ہم فریاد یوں كرتے
نہ كهلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائياں ہوتيں
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جناب من! لسانی شواہد كے لئے موضوع سے جڑے ہونے كی شرط مجهے آپ پر
ترس كهانے پر مجبور كر رہی ہے!! ہائے رے كامن سينس! تو نے آخر نظامی صاحب

كو داغ مفارقت دے ہی دیا!
آپ كا ذكر كرده "مجسمہ" موضوع سے متعلق تها جناب؟

اور تخليق كے متعلق ہماری مثالوں ميں موضوع سے جڑا ہونا شرط ہے؟!! كوئی بات
نہيں! جی ہاں! ہماری مثاليں موضوع سے متعلق ہيں، اس لئے كہ ہم بڑے موضوع

كے ایك ذیلی موضوع یعنی لفظ خلق كے اطالق پر كالم كررہے ہيں، اور یہ لفظ خلق
كے اطالق پر واضح قرآنی شواہد ہيں، اور قرآن كے اسلوب كے لئے قرآنی شواہد

سے بہتر كوئی چيز نہيں!
اور یہ بهی سن ليں كہ ہمارے پيش كرده شواہد ميں سے { الَِّذي َخلََق َفَسوَّى}

]"جس نے "خلق" کيا پهر ٹهيک ٹهاک بنایا" اسی تخليق سے متعلق ہے2[األعلى: 
جس پر ہم كالم كر رہے ہيں!

قارئين مالحظہ فرمائيں كہ ہمارے دالئل كا جواب نہ ہونے كے سبب نظامی صاحب
نے كس طرح طعنوں تشنوں پر اتر كر كوسنا شروع كردیا ہے! خير ہم ان طعنوں

تشنوں كو ان كی تلمالہٹ سمجه كر نظر انداز كرتے ہيں!
رہے آپ كے پيش كرده شواہد تو ان كی داللت سے انكار كب ہے؟؟ ہم تو كہتے ہيں

كہ ہاں، خلق كہہ كر كبهی اس كے سارے مراحل بهی مراد ہوسكتے ہيں، مگر
ہميشہ ہوں ایسا نہيں ہے! البتہ آپ كے پيش كرده شواہد كے بارے ميں یہ بات اظہر
من الشمس ہے كہ اس سے بعد از تخليق اندرونی ارتقاء اور تجدد وحدوث كی نفی
ہرگز نہيں ہوتی، پس "دحو" ان شواہد ميں مذكور "خلق"ميں شامل ہے یا نہيں، یہ

اپنے آپ ميں ایك سوال ہے! اور جب یہ خود محل سوال ہے، تو اس سے استدالل
كيسا؟

 كا جواب15كمنٹ نمبر 
جی جناب، ہميں دو مختلف چيزوں كےوقوع كا وقت مختلف ہونے ميں كوئی تضاد
واقعی نظر نہيں آتا، یوں سمجهيں كہ "كمرے كی چنائی چهت پڑنے سے پہلے

ہوئی تهی"، اس بات ميں اور اس ميں كوئی تعارض نہيں ہے كہ "كمرے كی



فنشنگ چهت پڑنے كے بعد ہوئی تهی"، اگرچہ كمرے ميں فنشنگ كا سامان پہلے ہی
كيوں نہ ركه دیا گيا ہو! یقينا پرائمری كا بچہ بهی سمجه سكتا ہے كہ اس ميں كوئی

تعارض نہيں ہے!!
 اور خود كمنٹ10، كمنٹ نمبر 4رہی یہ بات كہ ہم نے كہاں جواب دیا؟ تو ہمارے كمنٹ نمبر 

 جس كا آپ جواب دے رہے ہيں، بالخصوص مالحظہ فرمائے جاسكتے ہيں ، جہاں15نمبر 
ہم نے واضح كيا كہ كوئی تضاد ہے ہی نہيں! (تضاد رفع كرنا آپ كے الفاظ ہيں، ہمارے

نزدیك تضاد ہے ہی نہيں! مقدمہ تضاد كا آپ نے قائم كيا جسے ثابت آپ نہ كرسكے!)
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 كے اعتراض كی وضاحت16كمنٹ نمبر 

رتق وفتق كے سلسلے ميں آپ كو جو زعم ہے، آئيے اس پر بهی تهوڑی سی
تفصيل ہو ہی جائے:

ُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن الَْماِء ُكلَّ َماَواتِ َواْألَْرَض َكانََتا َرْتًقا َفَفَتْقَنا { أََولَْم يََر الَِّذيَن َكَفُروا أَنَّ السَّ
) َوَجَعْلَنا فِي اْألَْرضِ َرَواِسَي أَْن تَِميَد بِِهْم َوَجَعْلَنا فِيَها30َشْيٍء َحّيٍ أَفََال ُيْؤِمُنوَن (

َعلَُّهْم يَْهَتُدوَن ( ُهْم َعْن آيَاتَِها31فَِجاًجا ُسبًُال لَ َماَء َسْقًفا َمْحُفوظًا َو ) َوَجَعْلَنا السَّ
ُضوَن ( ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ فِي َفلٍَك يَْسبَُحوَن}32ُمْعِر ُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالشَّ ) َو

]33 - 30[األنبياء: 
کيا کافروں نے نہيں دیکها کہ آسمان اور زمين دونوں ملے ہوئے تهے تو ہم نے ان کو

جدا جدا کردیا ؟ اور تمام جاندار چيزیں ہم نے پانی سے بنائيں پهر یہ لوگ ایمان
کيوں نہيں التے؟ اور ہم نے زمين ميں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں (کے بوجه) سے ہلنے

(اور جهکنے) نہ لگے اور اس ميں کشاده راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چليں۔ اور
آسمان کو محفوظ چهت بنایا اس پر بهی وه ہماری نشانيوں سے منہ پهير رہے ہيں۔
وہی هللا ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پيدا کيا ہے ،سب كے سب اپنے

اپنے مدار ميں تيرتے پهرتے ہيں ۔
------

* قارئين مالحظہ كر سكتے ہيں كہ یہ سياق پوری طرح خلق كی ابتداء كا ہے!
* رتق وفتق كے معنی بهی اسی پر دال ہيں، كوئی اور معنی صرف تاویال كيا

جاسكتا ہے!
* مفسرین ميں سے قدیم ترین مفسرین  ِسلف؛ ابن عباس ، حسن ، عطا ،

ضحاک اور قتاده وغيره نے اس كی یہی تفسير كی ہے! (دیكهيں طبری وقرطبی
ودیگر كتب تفسير)

* ابن كثير نے دوسرے معنی كو پہلے معنی ميں ضم كركے اختالف كو تنوع بنادیا
ہے، پس كسی دوسری تفسير كے ورود سے بهی كوئی اشكال پيدا نہيں ہوتا،

اگرچہ كہ مفسرین پر استدالل كی بنياد ركهنے سے ہم پہلے دن سے منع كررہے
ہيں!

ان چار نكات (جن كی وضاحت پہلے كی بهی كئی بار كی جاچكی ہے) كی روشنی
صرار كہ ميں یہ بات اچهی طرح عياں ہوجاتی ہے كہ نظامی صاحب كا اس بات پر ا

رتق وفتق تخليق كے مراحل نہيں ہيں، سوائے ہٹ دهرمی كےاور كچه نہيں ہے!
اب رہتا ہے یہ سوال كہ كيوں ہم نے اسے سب سے پہلے نمبر پر ركها؟ تو جناب

"كامن سينس" ہو تو یہ سوال كرنے كی ضرورت ہی پيش نہ آئے! كيونكہ اگر زمين
وآسمان ملے ہوئے تهے، جيسا كہ یہاں سے معلوم ہوا، تو جب تك ان كو جدا نہيں

كردیا جاتا، آگے كے كسی مرحلے كا تصور كيونكر كيا جاسكتا ہے؟ كيوں كہ آگے كے
مراحل ميں زمين وآسمان ہميں الگ الگ ہی ملتے ہيں! پس كامن سينس كہتا ہے

كہ یہ اولين مرحلہ ہے!
دوسری دليل اس كی یہ ہے كہ سوره حم سجده كی آیت ميں مذكور ہے كہ "ثم
استوی السماء وهی دخان"، كہ پهر وه آسمان كی طرف متوجہ ہوا كہ جو دهواں
سا تها! تو جناب ، اس سے بهی معلوم ہوتا ہے كہ یہاں جو مرحلہ بيان كيا جارہا

ہے، وه پہال نہيں، بلكہ یہاں آسمان دهویں كی شكل ميں موجود تها! پس اس پہلے
مرحلے كو اگر ہم قرآن ميں تالش كریں تو رتق وفتق كے سوا كچه نہ پائيں گے!!

 اور حم سجده کی آیات ميں29آپ نے دعوی كيا كہ: //جبکہ سوره بقره کی آیت 
اسے پہال مرحلہ بيان کيا گيا ہے۔// تو ذرا ہميں وه الفاظ ان دونوں مقامات پر دكهائيں
كہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہو كہ یہ پہال مرحلہ ہے، اور اس سے پہلے كوئی مرحلہ

نہيں!!
آپ كا فرمان: //تيسرا مرحلہ بهی آپ کا اپنا خود ساختہ ہے، جس پر کوئی قرآنی

آیت داللت نہيں کرتی۔ آپ کے اس مرحلہ ميں دحو ارض بهی شامل ہے، اور تسویہ
سماء بهی۔ // جناب! ویسے تو سياق كالم سے آپ كو سمجه لينا چاہئے تها، ليكن
نہيں سمجه سكے تو سمجها دوں كہ یہاں ہم نے یہ واضح كرنے كی كوشش كی

ہے كہ تسویہ اور دحو تخليق سے الگ مستقل مرحلے ہيں! ان كے درميان ترتيب كا
بيان ابهی مقصود نہيں ! اور نہ یہ كہنا مقصود ہے كہ یہ دونوں ایك ہی ہيں!! بس



تخليق سے اسے ممتاز كرنا مقصود تها! اگر ہميں پتہ ہوتا كہ آنجناب سمجهنے سے قاصر
رہيں گے تو چار مرحلے كركے بيان كرتے! مگر اس وقت ایسا كوئی مقصد ہی ذہن ميں

نہيں تها كہ ترتيب كا خيال ركها جاتا، ویسے بهی یہ ہمارے اولين جواب سے ماخوذ ہے!
رہی تسویہ اور دحو كی دليل تو وه ہمارے سارے قارئين كو معلوم ہے، اسے دہرا كر ہم بات

كو طویل نہيں كرنا چاہتے!

 پر تبصره18 اور 17كمنٹ نمبر 
ہم حدیث كو جو بهی سمجهتے ہوں، حدیث آپ كے مقدمے سے خارج ہے، قرآن ميں

داخلی تضاد آپ كا مقدمہ ہے، اس ميں حدیث بہر حال شامل نہيں ہوتی! موضوع كی
پابندی اس لئے نہيں ہوتی كہ كسی دوسرے موضوع پر ہم بات نہيں كرنا چاہتے، یا

كسی چيز كے منكر ہيں، بلكہ موضوع كی پابندی اس لئے ہوتی ہے كہ بات بہت ساری
جہتوں ميں پهيل كر اپنا مقصد گم نہ كردے، اور محدود دائرے ميں تركيز كے ساته گفتگو

كركے كسی نتيجے تك پہنچا جاسكے!
آپ كی اور ميری زندگی نے وفا كی تو كبهی حدیث كے موضوع پر بهی آپ سے دودو ہاته
كر ليں گے، آپ كے "دم خم" كا اندازه تو كل حدیث كے بارے ميں آپ كے چٹكلوں ہی سے

ہوگيا تها!
جہاں تك حاكم كی بات ہے، تو ہم نے حاكم كی تجریح ميں ایك قول بهی نقل نہيں كيا،

بلكہ ان كو تصحيح ميں متساہل گردانا ہے، اور یہ تعدیل سے بالكل الگ معاملہ ہے!!
حاكم كی تصحيح كے بارے ميں آپ كے پيش كرده "قاعدے" كے بارے ميں ہميں یقين ہے

كہ الٹا لٹك كر بهی آپ "محدثين" سے اسے ثابت نہيں كرسكتے!!
Like · 85 · Nov ember 6 at 2:08am

Mirza Ahmed Wasim Beg

)24(
اب تك كی بحث كا خالصہ:

* پيش کرده آیات کا مقصود هللا کی عظمت کا بيان، اس کی نشانيوں اور نعمتوں
کی یاددہانی ہے، ترتيب کا بيان مقصود نہيں ہے کہ اس سے انسانی ہدایت نہيں

جڑی ہوئی... ثم اور بعد ذلك مزید برآں کے معنی ميں بهی آتے ہيں..
* ساده طور پر تخليق کے چار مراحل کہے جاسکتے ہيں، رتق وفتق (زمين وآسمان

كا پہلے مال ہوا ہونا، پهر انہيں جدا كرنا) - خلق األرض وما فيها من حيث األصل (زمين
اور اس ميں جو كچه بهی ہے، اس كی اصل كا پيدا كرنا) - تسویہ سماء اور دحو أرض

(آسمان كی درستگی، اور زمين كی ہمواری)..
* جب تک سوره نازعات ميں مذکور دحو کے معنی ميں تحریف کرتے ہوئے اسے کل

مراحل تخليق پر محيط نہ مانا جائے، قرآن کے بيان ميں کوئی تعارض نہيں بنتا...
اس لئے کہ دحو اور چيز ہے اور سوره بقره اور حم سجده ميں مذکور 'خلق' اور چيز

ہے.. نيز خلق ہر جگہ اپنے تمام مراحل کو شامل ہو یہ ضروری نہيں... پس دو الگ
الگ چيزوں کے وقوع کا وقت مختلف ہونا تضاد کيونکر کہال سکتا ہے؟

* سوره نازعات ميں مذکور دحو کا معنی "واألرض بعد ذلك دحاها" کے فورا بعد اگلی
ہی آیت ميں بيان ہوا ہے "اخرج منها ماءها ومرعاها" لہذا اسے 'خلق' یعنی عدم

سے وجود ميں النا سے بدلنا بد دیانتی ہوگا...
* سوره حم سجده کی آیت "وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها

أقواتها في أربعة أيام" ميں ہم نے جو معنی اختيار کيا ہے، وه یہ ہے کہ یہی دحو کا
مرحلہ ہے، اسے اس وجہ سے مقدم کيا گيا ہے کہ یہاں هللا عزوجل بندوں پر اپنے

احسان شمار فرما رہا ہے، لہذا اس کو زمين کی تخليق کے ساته بيان کرنا مناسب
حال ہوا، اور اس ميں موجود واؤ ایسا کوئی تقاضہ نہيں کرتا کہ ماقبل مستقل اور
صلہ نہ ہو، نہ اسے ماقبل الگ آیت ميں مذکور مرحلے اور اس مرحلے ميں کوئی فا

سے جوڑ کر مرتب کرنا اس سے سمجه ميں آتا ہے.. ایسی صورت ميں مذکوره آیت
جملہ معترضہ شمار ہوگی اور اگلی آیت "ثم استوى الی السماء..." ميں ثم کا

عطف، مذکوره آیت سے پہلے والی آیت "قل ائنكم لتکفرون بالذی خلق األرض فی
یومين" ميں "خلق األرض" پر ہوگا.. یہ چيز لغت کے کسی قاعدے سے متعارض

نہيں ہے...
* واضح رہے کہ آیت ميں ایک دوسرے احتمال کی بهی بهرپور گنجائش موجود ہے

جسے ہم نے جان بوجه کر نظر انداز کيا تها کہ ایک ہی پر ٹک کر بات کی جائے، وه
یہ ہے کہ یہاں پہلی دونوں آیات، یعنی "خلق األرض" والی اور "وجعل فيها..." والی

آیات کو ایک ہی مرحلے ميں شمار کيا جائے، اور اس سے وہی مراد ليا جائے جو
سوره بقره ميں مذکور ہے... (یعنی زمين اور اس ميں جو كچه ہے، اس كی اصل كو
پيدا كرنا) کيونکہ اس ميں کہيں بهی پهيالنے اور نکالنے وغيره کا ذکر نہيں ہے، بلکہ
صرف مقدر کرنے یا ٹهيک ٹهيک اندازه کرکے رکه دینے کا ذکر ہے! پس یہ دحو سے

مختلف اور متقدم "خلق لکم ما فی االرض جميعا" واال مرحلہ بهی ہوسکتا ہے... اس
صورت ميں مابعِد "ثم" ماقبل کے تمام امور پر معطوف ہوکر بهی نازعات ميں مذکور

دحو سے متعارض نہيں ہوگا..
* اسی طرح كا ایك احتمال یہ بهی ہے كہ "ثم" كے لفظ سے ترتيب نہ مراد لے كر



اسے برائے فصل مان ليا جائے، اور عربی زبان وادب ميں اس كی بهی گنجائش اور مثاليں
موجود ہيں، مالحظہ فرمائيں لغت كی ایك اہم كتاب المصباح المنير كا حوالہ:

"ثُمَّ : حرف عطف وهي في المفردات للترتيب بمهلة وقال األخفش هي بمعنى الواو ألنها
استعملت فيما ال ترتيب فيه نحو وهللا ثم وهللا ألفعلن تقول وحياتك ثم وحياتك ألقومن وأما
في الجمل فال يلزم الترتيب بل قد تأتي بمعنى الواو نحو قوله تعالى {ثم هللا شهيد على

] أي وهللا شاهد على تكذيبهم وعنادهم فإن شهادة هللا تعالى غير46ما يفعلون} [يونس: 
] [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير17حادثة ومثله {ثم كان من الذين آمنوا} [البلد: 

)1 /84[(
ترجمہ اور خالصے كے بقيہ نكات اگلے كمنٹ ميں
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ترجمہ:

.ثم، حرِف عطف ہے،جو مفردات (يعنی تنہا تنہا كلمات ) ميں ترتيب کا فائده دیتا
ہے،اخفش کہتے ہيں کہ یہ بمعنی "اور" کے ہے، کيونکہ یہ ان جگہوں ميں بهی

مستعمل ہے،جہاں پر ترتيب نہيں ہوتی۔ جيسے هللا کی قسم پهر هللا کی قسم،
ا کہ آپ کہتے ہيں تمہاری زندگی کی قسم پهر تمہاریميں یہ ضرور کروں گا۔ جيس

زندگی کی قسم،ميں ضرور کهڑا ہوں گا۔
جہاں تك جملوں كی بات ہے تو ان ميں ترتيب كوئی الزم نہيں، بلکہ "اور" کے معنی
ميں آتا ہے۔جيسا کہ هللا تعالی نے فرمایا : {ثم هللا شهيد على ما يفعلون} [يونس:

] "اور هللا شاہد ہے اس پر جو وه کرتے ہيں"۔یعنی اور هللا انکی تکذیب اور عناد پر46
گواه ہے۔ کيونکہ یقيناً هللا كا شاہد ہونا غير حادث ہے۔ اسی کی مثال ہے؛{ثم كان

]" اور وه ایمان والوں ميں سے تهے۔۔۔"17من الذين آمنوا} [البلد: 
تو جناب اس توضيح سے تو جنابِ نظامی كے سارے مقدمے كی اساس ہی منہدم

ہوگئی ! جملوں ميں تو ثم ترتيب كے لئے آتا ہی نہيں ہے!
اس لحاظ سے سوره بقره اور سوره حم ميں ترتيب صرف بيان كی ترتيب مانی

جائے گی، وقوع كی ترتيب نہيں مانی جائے گی، یا اسے مزید برآں كے معنی ميں
ليا جائے گا! اس طرح "دحو" كو تخليق قرار دینے والے وہم كے برقرار رہتے ہوئے بهی

تضاد جاتا رہتا ہے!
اسی كے برعكس احتمال بهی ہوسكتا ہے، كيونكہ یہی معاملہ بعد ذلك كا بهی
ہے، بعد ذلك كو مزید برآں كے معنی ميں لينے ميں بهی لغت ميں كوئی ركاوٹ

)10نہيں! (مالحظہ فرمائيں ہمارا كمنٹ نمبر 
نوٹ: كوئی یہ نہ كہے كہ ہم تو اقرار كر چكے تهے كہ ثم تراخی كے لئے آتا ہے! جی

ہاں، ہم اب بهی كہتے ہيں كہ ثم تراخی كے لئے آتا ہے، ليكن یہ نہيں كہتے كہ
ہرجگہ الزما تراخی ہی كے لئے آتا ہے! لہذا یہ احتمال اپنی جگہ بالكل قائم ہے!

* تضاد اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم کوئی ایسا معنی لينے پر "مجبور" ہوں، جس
سے تضاد الزم آئے، جبکہ یہاں ایسی کوئی مجبوری نہيں ہے... متعدد واضح

معانی کا احتمال موجود ہے، جن ميں کوئی ٹکراؤ نہيں...
* ان احتماالت ميں سے کسی کو بهی اختيار کرنے سے آیات کے اصل مقصود ميں

کہ جس کا ذکر کيا گيا کوئی فرق واقع نہيں ہوتا...
* ہم نے جو معنی اختيار کيا، اور جو وضاحت بيان کی وه اس مکالمے کے پيش نظر
وجود ميں نہيں الئی گئی، بلکہ نقل ہوتی ہوئی آئی ہے، چنانچہ بطور مثال صحيح

بخاری کتاب التفسير باب سورة حم السجدة کے اندر ابن عباس رضی هللا عنہما
سے منقول ہے.
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نظامی صاحب كےچند مزید اشكاالت(خالصے ميں مذكور اشكاالت كے عالوه )، جن

صرار كر رہے ہيں : كو بار بار پوری قوت سے رد كيا گيا، مگر وه اب بهی ان ہی پر ا
) ان كے بقول رتق اور فتق تخليق سے متعلق نہيں ہيں، جب كہ ہم نے بتایا كہ١(

اور لغوی معنی بهی اسی كی تائيد كررہے ہيں،سياق وسباق بهی یہی كہتے ہيں 
اور مفسرین كا بہانہ بهی نہيں چل سكتا كيوں كہ ابن عباس ، حسن ، عطا ،
ضحاک اور قتاده وغيره سلف سے اس كی یہ تفسير ثابت ہے (دیكهيں طبری

وقرطبی ودیگر كتب تفسير) كہ زمين وآسمان ملے ہوئے تهے!اسی ضمن ميں رتق
 ميں بيان كيا۔۔۔13 اور 7اور فتق كے معنی كو بهی ركه ليں، جسے ہم نےكمنٹ نمبر

) ميں مزید اس كی21 كے جواب (كمنٹ نمبر 13اور نظامی صاحب كے كمنٹ نمبر 
توكيد بهی كردی گئی!

) آنجناب كا خيال ہے كہ لفظ تخليق چونكہ بعض جگہوں پر تمام مراحل كو شامل2(
ہے، اس لئے ہر جگہ اس سے تخليق كے تمام مراحل مراد ليے جائيں، جس كے
ضافی تكميلی، تحسينی، تزئينی وغيره مرحلے كی گنجائش نہ ہو! بعد كسی ا



حاالنكہ كامن سينس كی بات ہے كہ اگر ایك جگہ یا بعض جگہوں پر تخليق كا لفظ بول كر
اس كے تمام مراحل مراد لئے گئے ہيں تو یہ بالكل بهی ضروری نہيں كہ ہر جگہ اس سے
تمام مراحل مراد لئے جائيں، اس پر ہم نے واضح شواہد خود قرآن ہی سے پيش كيے، مگر

نظامی صاحب نے اس پر توجہ دینے یا ان كا جواب دینے كی زحمت گواره نہيں فرمائی!
اسی ضمن ميں ان كا یہ اشكال ہے كہ "تسویہ" اور "دحو" تخليق سے كوئی الگ چيز

نہيں، بلكہ ہر جگہ تخليق ميں یہ شامل ہے ، جو كہ ایك بے بنياد ضد ہے!
) دحو كو آنجناب تخليق ہی قرار دیتے ہيں، حاالنكہ دحو كی تشریح خود قران ہی نے3(

كردی جيسا كہ بار بار عرض كردیا گيا! اور دحو كے معنی تخليق كے ہرگز كسی لغت ميں
نہيں ہيں!

) نظامی صاحب كے خيال ميں ترتيب جو ہم بيان كر رہے ہيں وه قرآنی نہيں ہے، حاالنكہ4(
عين قرانی ترتيب ہم بيان كررہے ہيں!یعنی پہلے رتق وفتق پهر زمين اور جو كچه اس ميں

ہے اس كی من حيث االصل تخليق، پهر آسمان كا "تسویہ" ، پهر زمين كا "دحو" یعنی
 ودیگر مقامات)16لوازمات حيات سے اسے آراستہ كرنا! (مالحظہ فرمائيں ہمارا كمنٹ نمبر 

) یہ شبہہ كہ ثم اور بعد ذلك ہر جگہ ترتيب وقوع كے لئے آتے ہيں،حاالنكہ ایسا نہيں5(
ہے، جيسا كہ ہم نے بتایاثم بهی، صرف جملوں كی ترتيب یا بيان كی ترتيب كے لئے
آسكتا ہے، اور بعد ذلك ميں "بعدیت" وجود ميں آنے كی ترتيب كے عالوه بهی متعدد

چيزوں كی طرف راجع ہوسكتی ہے!
صرار ہے، حاالنكہ حدیث ضعيف6( ) حدیث ضعيف سے استدالل پر بهی نظامی صاحب كو ا

كہتے ہی اسےہيں جس كی نسبت نبی صلی هللا عليہ وسلم كی طرف ثابت ہی نہ ہوتی
ہو!

) ایك نہایت اہم اشكال جو سارے فساد كی جڑ ہے، وه نظامی صاحب كی یہ بچكانہ7(
سوچ كہ اگر كسی كے بهی ذہن ميں كوئی ایسا معنی آجائے جس سے تضاد الزم آتا ہو،

تو تضاد ثابت ہوسكتا ہے! حاالنكہ تضاد صرف اسی صورت ميں ہوسكتا ہے، جب كہ ہم
ایسا معنی لينے پر مجبور ہوں، جس سے تضاد الزم آرہا ہو!! جب كہ آپ دیكه رہے ہيں كہ

یہاں متعدد معانی كی اس خوبصورتی سے گنجائش ہے كہ اصل مقصود پر ذره بهر بهی
فرق نہيں پڑتا، اور تضاد كا كوئی شائبہ تك بهی نہيں پایا جاتا!!
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جناب نظامی صاحب! آپ کے آخری کمنٹ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ
کے ميسج سے ہرگز مجهے کوئی ایسا مطلب سمجه ميں نہيں آیا تها کہ آپ اپنے

سفر کی اطالع دینے کی ذمے داری ميرے کاندهوں پر ڈالنا چاہتے ہيں.. دوسری
ری کمنٹ ہی کو دو دن سےبات، آپ کے سفر کو بهی کافی وقت ہوا، آپ کے آخ

زیاده ہوگئے.. آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ کم از کم وقت کی ہی تعيين کر دیں کہ
کب تک واپس تشریف الئيں گے؟ یاد رہے کہ شرائط ميں یہ بات طے شده تهی کہ
گفتگو ایک ہفتے سے زیاده نہيں چلے گی.. اب آپ کے سفر کے سبب اگر ہم اس

کے وقت کو بڑهاتے ہيں، تب بهی وقت کی تعيين ضرور ہونی چاہيے
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سب سے پہلے تو ميں اپنے تمام موافقين و مخالفين سے معذرت خواه ہوں کہ عين

مکالمے کے دوران مجهے ایک بے حد ضروری سفر پيش آ گيا جس کی وجہ سے
آپ تمام لوگوں کو انتظار کی زحمت ميں مبتال رہنا پڑا۔ ميری اس غير حاضری کو کيا

لوں کا اپنا فعل ہے، ميری جانب سے یہ غيرکيا معنی پہنائے گئے وه گمان کرنے وا
حاضری کسی بدنيتی پر مبنی نہيں تهی بلکہ عين عذر تها۔ ميں اب واپس پہنچ

چکا ہوں اور ميری پوری کوشش ہوگی کہ یہ مکالمہ اپنے منطقی انجام کو پہچنے
اور سوچ سمجه کر پڑهنے والوں اور حقيقت تک رسائی کے خواہاں افراد کو کوئی

فيسلہ کرنے ميں آسانی ہو۔ قرآن کے اس تضاد کو جس پر یہ بحث جاری ہے ميرا
موقف دوباره سے ذہن ميں تازه کرنے کيلئے قارئين سے التماس ہے کہ ميرا کمنٹ

 دوباره مالحظہ کر لئجئے۔12نمبر 
ميری عدم موجودگی کے دوران اس مکالمے پر جو قابل توجہ تبصرے ہوئے ہيں ان
ميں ایک بات کی طرف توجہ دالئی گئی ہے کہ مکالمہ کی زبان بہت ثقيل ہے اور
خالصتا فنی اصطالحات کا استعمال کيا گيا ہے، جن کا سمجهنا عام قارئين کيلئے



مشکل ہے، ميں اپنی طرف سے ایسے تمام قارئين کو یقين دہانی کراتا ہوں کہ آئنده اپنے
طور پر خود کو اس بات کا پابند بناتا ہوں کہ آسان فہم گفتگو ہو اور جہاں کہيں مجبوری

ميں اصطالحات کا استعمال ہو وہاں ان کی الزما وضاحت بهی کر دی جائے۔
 ميں غلطی سے لکه دیا ہے کہ قرآن نے سات12(ضروری نوٹ: ميں نے اپنے کمنٹ نمبر 

مقمات پر کہا ہے کہ هللا نے زمين و آسمان کو سات دنوں ميں تخليق کيا، جبکہ قرآن نے
سات دنوں ميں نہيں بلکہ چه دنوں ميں زمين و آسمان کی تخليق کا ذکر کيا ہے۔ ميں نے

غلطی سے چه دنوں کو سات دن لکه دیا)
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اب تک کی بحث کا جو ميں نے نتيجہ اخذ کيا ہے وه یہ ہے کہ موالنا احمد وسيم
صاحب کا کہنا ہے کہ سورة النازعات ميں دحو االرض (زمين کا بچهانا) تخليق ارض
ميں شامل نہيں ہے۔ اور موالنا احمد وسيم صاحب کا یہ بهی فرمانا ہے کہ دحو

لے الفاظ ميں اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبالاالرض کی تفسير خود قرآن نے اگ
ارساها (اور اس سے اس کا پانی اور چاره نکاال۔٭ اور پہاڑوں کو اس ميں گاڑا۔) کہہ کر

بيان کر دی ہے۔
بقول موالنا احمد وسيم صاحب اس طرح دحو االرض (زمين کے بچهانے کا مرحلہ) کو

تخليق ارض کے بعد کا مرحلہ مان کر تضاد رفع ہو جاتا ہے۔
اپنے اس موقف کی تائيد ميں موالنا احمد وسيم صاحب نے حضرت ابن عباس کا

 ميں مالحظہ کيا جا5ایک تفسيری قول بهی نقل کيا جو موالنا کے کمنٹ نمبر 
سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس کی بيان کرده ترتيب کے مطابق ترتيب کچه یوں ہے۔

- پہلے دو دنوں ميں زمين کو پيدا کيا گيا۔1
- اگلے دو دنوں ميں آسمان کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان بنائے2
- مزید اگے دو دنوں ميں زمين کو بچهایا (دحو االرض) اس ميں سے پانی اور چاره3

نکاال اور زمين پر پہاڑوں کو گاڑا۔
اب ایک طرف ہمارے سامنے قرآن کی بيان کرده ترتيب ہے، جو سوره حم سجده کی

 ميں بيان ہوئی ہيں، جو اس طرح ہے:12 تا 9آیات 
- پہلے دو دنوں ميں زمين کو پيدا کيا (َخلََق اْألَْرَض فِي يَْوَمْيِن)1
- اور اسی نے زمين ميں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس ميں برکت رکه دی اور اس2

ميں تمام طلبگاروں کی ضرورت کے برابر (َجَعَل فِيَها َرَواِسَي ِمن َفْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها
َر فِيَها أَْقَواتََها) َوَقدَّ

- پهر هللا آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے دو دنوں ميں سات آسمان بنائے3
ُهنَّ َسْبَع َسَماَواتٍ فِي يَْوَمْيِن) َضا (َفَق

مجهے اس مقام پر صرف وه دليل درکار ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن کی بيان
کرده ترتيب کو چهوڑ کر حضرت ابن عباس کی بيان کرده ترتيب کو ترجيح دی جائے۔

کيا حضرت ابن عباس کا ایک ذاتی قول جو کہ حدیث نبوی بهی نہيں ہے، ان کے
قول کو قرآن کے الفاظ پر بهال کس طرح ترجيح دی جا سکتی ہے ؟ مجهے اس بات

کا مختصر اور مدلل جواب درکار ہے۔ جس ميں بالوجہ طوالت پيدا کرکے بات کو
 جواب دیا گيا ہو۔to the pointالجهایا نہ گيا ہو بلکہ 
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سب سے پہلے تو ميں تمام قارئين کو یاد دالنا چاہوں گا کہ مکالمے کی مدت ایک
ہفتہ ہم نے شروع ہی ميں طے کرلی تهی، اور اس ميں ایسا کوئی استثناء نہيں
تهاکہ اگر کسی کوسفر وغيره پيش آجائے تو اس کو بڑهایا جاسکتا ہے۔۔ ان سب
باتوں كے باوجود جب نظامی صاحب نے اپنے سفر کی اطالع دی تو اس سبب ہم

نے ان کی رعایت کرتے ہوئے تهوڑی سی ڈهيل دینی چاہی کہ کل کو یہ نہ کہا
ضر نہيں ہوئے تو مکالمہ ختم کرکے ظلم کيا گيا۔۔ جاسکے کہ سفر کے سبب حا

حاالنکہ بحث بهی دوسرے ہی جواب ميں اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکی ہے، اور
اب پرانی باتوں کے اعادے کے سوا کچه نہيں بچا! پهر بهی نظامی صاحب کے سفر

کے دوران جب کہ وه مختصر وقت کے لئے آن الئن بهی ہوتے رہے، ہم نے ان سے
ایک سے زائد بار گزارش کی کہ وقت متعين کردیں کہ کب واپسی ہوگی، ليکن اس

کا جواب بهی ہميں نہيں مال۔۔ ليکن پهر بهی صبر کا دامن ہم نے ہاته سے نہيں
چهوڑا، اور لگاتار ان کے انتظار ميں پلکيں بچهائے رہے!

یہاں ایک اہم چيز تمام قارئين کے علم ميں النا چاہوں گا کہ مکالمے کا اصل وقت
ختم ہوچکا ہے، اور یہ ایکسٹنشن ہے! اس ایکسٹينشن کے متعلق ميں نے نظامی

صاحب کو ميسيج کيا تها کہ وه طرفين کی جانب سے ایک ایک جواب تک محدود
صوال یہ مکالمہ آج ميرے جواب سے اختتام پذیر ہوجانا چاہيے! ہونا چاہيے! لہذا ا
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مجهے بہت افسوس ہوا کہ آنجناب ميری تقریر کا صرف ایک جزو سمجه سکے،
حاالنکہ آنجناب کے اشکاالت جن مختلف مغالطوں پر مبنی تهے، ان ميں سے ایک

ایک کی گره کشائی ميں نے بحمد هللا کی ہے! بلکہ ميں تو یہ سمجهنے پر مجبور
ے کمنٹ مکمل پڑهے بغير جواب دیتے ہيں! نتيجتا پرانے سوالوںہوں کہ آنجناب مير

کو دہراتے ہيں!
پهر تنبيہ کروں کہ آپ تضاد ثابت نہيں کرسکے، اس لئے "تضاد رفع ہونا" آپ کی
اپنی تعبير ہے، اس کے لئے ميں قطعی ذمہ دار نہيں ہوں! (اس سے پہلے جواب

 کا جواب دیتے ہوئے یہ تنبيہ15 ميں آپ کے کمنٹ نمبر 22 کے اندر کمنٹ نمبر 4نمبر 
گزر چکی ہے)

پهر واضح کروں کہ ابن عباس رضی هللا عنہ کے اثر کو ہم نے ہرگز استدالال یا بطور
دليل وثبوت کے نہيں پيش کيا، بلکہ صرف یہ ظاہر کرنے کے لئے کيا کہ یہ تفسير

ہماری خانہ ساز نہيں ہے!(قطع نظر اس سے کہ تفسير قرآن ميں اقوال صحابہ کی
 ميں کمنٹ نمبر3استداللی حيثيت کيا ہے) (اس سے پہلے یہ وضاحت جواب نمبر 

 کے اندر بهی گزر چکی ہے)17
جہاں تک ترتيب کی بات ہے تو وه کہاں سے ماخوذ ہے اس کی وضاحت ہم اپنے

 کا جواب8 اور 7) ميں آپ کے کمنٹ نمبر 15) اور (15) کے کمنٹ نمبر (3جواب نمبر (
دیتے ہوئے کر آئے ہيں۔۔

رہا سوره حم سجده کے بارے ميں آپ کاسوال تو اس کا جواب بهی بار بار ، دوٹوک
ہی عرض کيا گيا، اس ميں آپ کے مغالطے کو خوب واضح کيا گيا،to the pointاور 

مالحظہ فرمائيں :
4 کمنٹ نمبر 1جواب نمبر 
10 کمنٹ نمبر 2جواب نمبر 
 کا ابتدائی حصہ16 بالخصوص اور کمنٹ نمبر 15 کمنٹ نمبر 3جواب نمبر 
 خالصے کے تحت تيسرا پوئنٹ24 کمنٹ نمبر 4جواب نمبر 

 ميں آپ کی توجہ پيچهے کی طرف مبذول کرائی گئی22نيز کمنٹ نمبر 
ان وضاحتوں کے بعد اگر آپ کو مزید استفسار مقصود تها تو آپ کو پہلے ہمارے ان
جوابات کا تجزیہ کرنا تها، اس ميں ضعف کے پہلو نکالنے تهے، اور سواالت کهڑے

کرنے تهے، اس کے مقابل آپ نے صرف اپنے پرانے مغالطے کو دہرانے پر اکتفا کرکے
ایک بار پهر مکالمے کا مذاق اڑایا ہے!

اس کے عالوه ترتيب کے مقصود نہ ہونے پر ميں نے ان مقامات پر کالم کيا:
3کمنٹ نمبر 
 ،5 اشکاالت کے تحت پوئنٹ نمبر 26کمنٹ نمبر 
 کے آخر ميں15 اور کمنٹ نمبر 10کمنٹ نمبر 

ثم جملوں ميں ترتيب کے لئے نہيں آتا، اس پر ہم نے اپنے خالصے ميں کالم کيا،
25 اور 24کمنٹ نمبر 

 کے اندر نظائر قرآنی پر گفتگو کرتے ہوئے20آیت کے دیگر احتماالت پر ہم نے کمنٹ 
 کے تحت گفتگو کی4 ميں پوئنٹ 24بات کی، نيز خالصے کے اندر کمنٹ نمبر 

نيز تضاد کے مفہوم کی بار بار یاددہانی کرائی:
2کمنٹ نمبر 
7کمنٹ نمبر 
15کمنٹ نمبر 
22کمنٹ نمبر 
 (خالصہ)25کمنٹ نمبر 
7 پوئنٹ نمبر 26کمنٹ نمبر 

وغيره

تو کيا ہم پوچه سکتے ہيں کہ آخر کيوں آپ بار بار ایک ہی سوال اور ایک ہی بات دہرا
رہے ہيں؟ جب کہ آپ نے ہماری جوابی معروضات پر کوئی نقد بهی فرمانے کی

زحمت نہيں فرمائی؟؟ یہ جتنی بار ہم نے اپنی باتوں کو دہرایا ہے، وه آپ کے سوال
کے جواب ہی ميں دہرایا ہے! آخر سامنے والے کے دالئل کو مسلسل نظر انداز کر

کے پرانے مغالطوں کو دہرانا کون سا اسلوبِ مکالمہ ہے؟
افسوس کے ساته عرض ہے کہ یا تو آنجناب زبان وبيان کے اساليب سے ناواقف

ہيں، یا پهر تجاہل عارفانہ برت رہے ہيں! عرض ہے کہ اسے تضاد نہيں کہتے! تضاد تو
یوں ہوتا کہ ایک جگہ کہا جاتا، هللا نے زمين کو بنایا، دوسری جگہ کہا جاتا کہ نہيں

بنایا!



تو یہ بحث جيسا کہ عرض کيا بہت پہلے اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے! اور اس
مکالمے کے شرائط کے تحت یہ مکالمہ بهی ختم ہوجانا چاہيے، تو ميرے خيال سے اب اگر
آپ کو مزید گفتگو کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ وه مستقل نئے تهریڈ سے ہو، کسی دوسرے
موضوع پر ہو، یا پهر آپ اپنے تضاد والے مقدمے ہی پر کوئی اور دليل پيش کریں! کيونکہ

اس دليل ميں، آپ کے پچهلے تين جواب گواه ہيں کہ، اب کچه نيا کہنے کے لئے آپ کے
پاس نہيں بچا ہے!

یونہی ہوا ميں ہی خنجر چال دیا تم نے
ہماری بات کو سمجها بهی ہے بهال تم نے
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بہت عجيب بات فرمائی موالنا صاحب نے کہ قرآن ایک جگہ کہتا کہ ہم نے زمين

بنائی اور دوسری جگہ فرماتا کہ ہم نے زمين نہيں بنائی تو تب تضاد ثابت ہوتا، لہذا
اگر قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے زمين بنائی اور اس کے بعد آسمان بنایا

کہ ہم نے آسمان بنایا اور اس کے بعد زمين بنائی تو یہاور پهر دوسری جگہ کہے 
کوئی تضاد ہی نہيں ہے۔ بہت خوب 

گویا زید کہتا ہے کہ ميں جمعرات کو الہور گيا پهر کہتا ہے کہ ميں جمعہ کو الہور گيا
تو یہ کوئی تضاد ہی نہيں ہے، کيونکہ تضاد تو تب ہوتا کہ زید پہلے یہ کہتا کہ ميں

جمعرات کو الہور گيا اور پهر کہتا کہ ميں جمعرات کو الہور نہيں گيا۔ موالنا صاحب!
تضاد تسليم نہ کرنے کی یہ رعایت صرف قرآن کو ہی حاصل ہے یا زید کو بهی اس

معاملے ميں آپ یہی رعایت دینے کيلئے تيار ہيں ؟
زید کا یہ کہنا کہ وه جمعہ کے دن الہور گيا تها درحقيقت اپنے پہلے بيان کی نفی

ہے کہ وه جمعرات کو الہور گيا تها، اسی طرح قرآن کا یہ کہنا کہ اس نے آسمان کو
بنایا اور اس کے بعد زمين کو (سورة النازعات) اپنے پہلے بيان کی نفی ہے کہ اس

 اور سوره حم29نے پہلے زمين کو بنایا اور بعد ميں آسمان کو (سوره بقره آیت 
)۔ اور اسی کو تضاد کہتے ہيں کہ دونوں باتوں کا بيک وقت درست12 تا 9سجده آیت 

ہونا محال ہو۔
موالنا کو بہت اچهی طرح معلوم ہے کہ جب تک وه دحو االرض کو تخليق ارض سے
الگ قرار نہ دیں، قرآن کے اس تضاد کو چهپانا بہت مشکل ہی نہيں بلکہ ناممکن
ہے، یہ موالنا کی مجبوری ہے۔ دحو االرض کو تخليق کا مرحلہ شمار کرنے پر ميرا

صرار اس لئے ہے کہ قرآن کے اپنے الفاظ کی وجہ سے ميں دحو االرض کو تخليق ا
ارض کا ہی مرحلہ قرار دوں، کيونکہ قرآن نے سات مقامات پر کہا ہے کہ اس نے چه

دنوں ميں زمين و آسمان کو تخليق کيا، پهر سوره حم سجده ميں تيسرے اور
چوتهے دن ميں زمين پر پہاڑ گاڑنے کی بات کر رہا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے

کہ دحو االرض ان چه دنوں کے اندر ہی ہوا ہے جسے قرآن نے بارہا تخليق ارض و
سماء کی مدت قرار دیا ہے۔

یہاں موالنا صاحب فرمائيں گے کہ سورة حم سجده ميں بهال دحو االرض کا ذکر ہی
کہاں ہوا ہے ؟ تو عرض ہے کہ خود موالنا صاحب متعدد بار فرما چکے ہيں کہ دحو
االرض کی تفسير سورة النازعات ميں اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها

کے ذریعہ کر دی ہے جس ميں پہاڑوں کا زمين پر گاڑنا مذکور ہے اور سورة حم
سجده ميں بهی درميان کے دو دنوں ميں پہاڑوں کے گاڑنے کا ذکر ہے جو موالنا کے

اپنے بيان کے مطابق دحو االرض کی تفسير ہے۔
اس مسئلہ کا حل موالنا نے یہ نکاال ہے کہ سورة حم سجده سے ترتيب کا ہی

انکار کر دیا جائے۔ جب خود قرآن کے الفاظ سے ترتيب کا بيان معلوم ہو رہا ہے تو
کسی اور کے پاس بهال کيا گنجائش ره جاتی ہے کہ وه سورة حم سجده سے

ترتيب کا انکار کرے۔ پورے قرآن ميں سوره حم سجده کی آیات ہی وه آیات ہيں جن
ميں تفصيل سے تخليق ارض و سماء کو بيان کيا گيا ہے، اور باقاعده دنوں کی تعداد

بيان کرکے بتایا گيا ہے کہ زمين و آسمان کو کب اور کيسے بنایا گيا ہے۔ اس لئے
زميں و سماء کی تخليق کی وضاحت کا اصل استدالل سوره حم سجده کی آیات
سے ہی بنتا ہے، اور سورة النازعات کی آیات اس سے واضح طور پر متصادم ہے۔
سورة حم سجده ميں بيان شده تفصيل نے مومنين کيلئے کوئی موقع چهوڑا ہی
نہيں ہے کہ سوره النازعات کے آیات سے اس تضاد کی کوئی تاویل بيان کی جا
سکے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ سرے سے ترتيب کا ہی انکار کر دیا جائے، اب

محض قرآن کے تضاد کو چهپانے کيلئے تو قرآن کو یہ رعایت نہيں دی جا سکتی نا۔
کيونکہ ثّم کا حرف اصال تراخی یعنی تاخير کو بيان کرنے کيلئے وضع کيا گيا ہے اب
اسے اس کے اصل معنٰی سے ہٹانا ہے تو اس کيلئے ایک قرینہ درکار ہے اور قرینہ

یہ ہے کہ ترتيب کو تسليم کر ليا جائے تو قرآن ميں تضاد واقع ہوتا ہے۔
ميں اپنے دالئل مکمل کر چکا ہوں، اب فيصلہ کرنا قارئين کا کام ہے، قرآن کی آیات

 ميں بيان کر چکا ہوں سامنے رکهئے ان پر12جن کی تفصيل ميں اپنے کمنٹ نمبر 
غور کيجئے۔



آخر ميں ميں شکر گذار ہوں کہ ميری تقریبا پندره روزه غير حاضری کے باوجود موالنا نے
مکالمے کو اختتام پزیر کرنے ميں پورا تعاون کيا۔

ميرے اس کمنٹ کے بعد موالنا صاحب اپنا اختتامی کمنٹ پوسٹ کر دیں۔ اور اس کے بعد
اس گروپ کو اسی طرح ہی رہنے دیا جائے، اور کوئی تبدیلی نا کی جائے۔

قارئين ميں سے کسی بهی شخص کے ذہن ميں اس بحث سے متعلق کوئی سوال ہو تو
ميری ٹائم الئن پر مجه پر اس بارے ميں کهل کر سوال کر سکتا ہے۔
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نظامی صاحب نے فرمایا: ///بہت عجيب بات فرمائی موالنا صاحب نے کہ قرآن ایک
جگہ کہتا کہ ہم نے زمين بنائی اور دوسری جگہ فرماتا کہ ہم نے زمين نہيں بنائی

تو تب تضاد ثابت ہوتا، لہذا اگر قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے زمين بنائی اور
اس کے بعد آسمان بنایا اور پهر دوسری جگہ کہے کہ ہم نے آسمان بنایا اور اس

کے بعد زمين بنائی تو یہ کوئی تضاد ہی نہيں ہے۔ بہت خوب ///
جواب: عجيب اس لئے لگی جناب کو یہ بات کہ تضاد کا مفہوم جب کهلے کهلے

لفظوں ميں بيان کيا گيا، تو آنجناب نے توجہ نہيں فرمائی، جب ایک مثال سے اسے
سمجهانے کی کوشش کی گئی تو آنجناب نے اس سے من چاہا مفہوم اخذ کرليا!!

جناب من! تضاد کا فيصلہ کرنے ميں سياق وسباق اور موقعہ ومحل ہر چيز کی
رعایت کی جائے گی، جيسا کہ آپ کو بار بار سمجهانے کی کوشش کی گئی۔ بارہا

کالم ميں مخصوص وجوہات اور حکم ومصالح کی بنياد پر تقدیم وتاخير ہوتی ہے،
ميں نے عرض کيا کہ نازعات کے اندر "اشد الخلق" کی بات چل رہی ہے، سو آسمان

کا ذکر پہلے مناسب حال تها، اگرچہ کہ اس کے بعد زمين کی تخليق کا نہيں، بلکہ
زمين کے دحو کا ذکر کيا گيا، اور آپ کو چيلنج کيا کہ کسی لغت سے دحو کے معنی
خلق الکر دکها دیجئے! دوسری طرف حم سجده کے بارے ميں عرض کيا کہ وہاں رد

شرک کے سياق ميں بندوں پر احسانات کا ذکر چل رہا ہے، لہذا وہاں زمين کے
متعلقات کو پہلے یکجا کردیا گيا ہے، کہ انسان جن نعمتوں سے بہره اندوز ہوتا ہے،
ان کا براه راست تعلق اسی زمين سے ہے! مگر اسلوب بيان ميں پهر بهی اس بات
کی بهر پور رعایت کی گئی کہ جملہ معترضہ جملہ معترضہ ہی رہے اور سمجها جا

سکے، اور اصل سلسلہ کالم بهی نہ ٹوٹنے پائے، اس طرح کہ آسمان کے تسویہ
کوزمين کے پيدا کرنے پر عطف کيا گيا، جب کہ متعلقات ارض کو ایسے پيرایے ميں

الیا گيا کہ اس کی ترتيب ہی الزم نہيں آتی، اور وه پوری بيانی وبالغی وسعت کے
ساته جملہ معترضہ ہی رہتا ہے! گوکہ یہ امر پهر بهی اپنی جگہ برقرار ہے کہ دحو

کا لفظ یہاں نہيں ہے، اور اس بات کی بهرپور گنجائش ہے کہ اس جملہ معترضہ
ميں بهی اسی بات کا ذکر ہو، جس کا سوره بقره ميں ہے، یعنی ان تمام چيزوں

کی اصل کو ٹهيک ٹهيک متعين مقدار ميں صرف رکه دیا جانا، جنہيں دحو ارض کے
مرحلہ ميں پهيالیا اور سجایا گيا! ! یہ تو اس قرآن کا اعجاز ہے! کہ ہر مقام اور سياق
کے اعتبار سے بہترین اور مناسب ترین ترتيب کے باوجود کہيں پر بهی تناقض نہيں
صرار ہے کہ آپ کی ہوتا،اال یہ کہ آدمی کٹ حجتی کی قسم کهالے! اور آنجناب کو ا

کج فہمی کو قرآن کا تضاد مان ليا جائے!
نظامی صاحب آگے فرماتے ہيں:

///گویا زید کہتا ہے کہ ميں جمعرات کو الہور گيا پهر کہتا ہے کہ ميں جمعہ کو الہور
گيا تو یہ کوئی تضاد ہی نہيں ہے، کيونکہ تضاد تو تب ہوتا کہ زید پہلے یہ کہتا کہ

ميں جمعرات کو الہور گيا اور پهر کہتا کہ ميں جمعرات کو الہور نہيں گيا۔ موالنا صاحب!
تضاد تسليم نہ کرنے کی یہ رعایت صرف قرآن کو ہی حاصل ہے یا زید کو بهی اس

معاملے ميں آپ یہی رعایت دینے کيلئے تيار ہيں ؟ //
جواب: بے شک، اگر زید ایسا کہے تو اس سے الزماتضاد نہيں سمجها جاسکتا،

کيونکہ عين ممکن ہے کہ وه جمعرات کو بهی الہور گيا ہو، اور جمعہ کو بهی الہور گيا
ہو!

نظامی صاحب:
///موالنا کو بہت اچهی طرح معلوم ہے کہ جب تک وه دحو االرض کو تخليق ارض سے

الگ قرار نہ دیں، قرآن کے اس تضاد کو چهپانا بہت مشکل ہی نہيں بلکہ ناممکن
ہے، یہ موالنا کی مجبوری ہے۔ دحو االرض کو تخليق کا مرحلہ شمار کرنے پر ميرا

صرار اس لئے ہے کہ قرآن کے اپنے الفاظ کی وجہ سے ميں دحو االرض کو تخليق ا
ارض کا ہی مرحلہ قرار دوں، کيونکہ قرآن نے سات مقامات پر کہا ہے کہ اس نے چه

دنوں ميں زمين و آسمان کو تخليق کيا، پهر سوره حم سجده ميں تيسرے اور
چوتهے دن ميں زمين پر پہاڑ گاڑنے کی بات کر رہا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے

کہ دحو االرض ان چه دنوں کے اندر ہی ہوا ہے جسے قرآن نے بارہا تخليق ارض و
سماء کی مدت قرار دیا ہے۔ //



صرار کا بهی ہم نے خوب اور بهر پور جواب دیا ہے ! (مالحظہ جناب من! آپ کے اس ا
 کمنٹ نمبر4، جواب نمبر 14 کمنٹ نمبر 3، جواب نمبر 8کمنٹ نمبر 2فرمائيں: جواب نمبر 

) کمنٹ نمبر بيس ہی ميں بالتفصيل آپ کے اس دعوے کی بهی تردید کی گئی کہ قران20
 دنوں ميں شامل ہو، اور اگر شامل بهی ہو تواس6نے کہيں صراحت کی ہو کہ دحو الزما 

ميں آپ کے لئے سرے سے کوئی دليل نہيں!! غرض آپ کی یہ دليل بهی اصال غير متعلق
ہے!

نظامی صاحب:
//یہاں موالنا صاحب فرمائيں گے کہ سورة حم سجده ميں بهال دحو االرض کا ذکر ہی کہاں

ہوا ہے ؟ تو عرض ہے کہ خود موالنا صاحب متعدد بار فرما چکے ہيں کہ دحو االرض کی
تفسير سورة النازعات ميں اخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال ارساها کے ذریعہ کر دی

ہے جس ميں پہاڑوں کا زمين پر گاڑنا مذکور ہے اور سورة حم سجده ميں بهی درميان کے
دو دنوں ميں پہاڑوں کے گاڑنے کا ذکر ہے جو موالنا کے اپنے بيان کے مطابق دحو االرض کی

تفسير ہے۔ //
جواب: آپ نے دیکه ہی ليا کہ ہم نے ایسا کچه نہيں کہا، ہمارا جواب مالحظہ کرليا جائے،

 کے اندر24نيز ایک سے زائد احتمال ہونے کے تعلق سے ہماری تنبيہ بهی کمنٹ نمبر 
مالحظہ کرلی جائے!
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نظامی صاحب:

//اس مسئلہ کا حل موالنا نے یہ نکاال ہے کہ سورة حم سجده سے ترتيب کا ہی
انکار کر دیا جائے۔ جب خود قرآن کے الفاظ سے ترتيب کا بيان معلوم ہو رہا ہے تو

کسی اور کے پاس بهال کيا گنجائش ره جاتی ہے کہ وه سورة حم سجده سے
قرآن ميں سوره حم سجده کی آیات ہی وه آیات ہيں جنترتيب کا انکار کرے۔ پورے 

ميں تفصيل سے تخليق ارض و سماء کو بيان کيا گيا ہے، اور باقاعده دنوں کی تعداد
بيان کرکے بتایا گيا ہے کہ زمين و آسمان کو کب اور کيسے بنایا گيا ہے۔ اس لئے

زميں و سماء کی تخليق کی وضاحت کا اصل استدالل سوره حم سجده کی آیات
سے ہی بنتا ہے، اور سورة النازعات کی آیات اس سے واضح طور پر متصادم ہے۔
سورة حم سجده ميں بيان شده تفصيل نے مومنين کيلئے کوئی موقع چهوڑا ہی
نہيں ہے کہ سوره النازعات کے آیات سے اس تضاد کی کوئی تاویل بيان کی جا
سکے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ سرے سے ترتيب کا ہی انکار کر دیا جائے، اب

محض قرآن کے تضاد کو چهپانے کيلئے تو قرآن کو یہ رعایت نہيں دی جا سکتی نا۔
کيونکہ ثّم کا حرف اصال تراخی یعنی تاخير کو بيان کرنے کيلئے وضع کيا گيا ہے اب
اسے اس کے اصل معنٰی سے ہٹانا ہے تو اس کيلئے ایک قرینہ درکار ہے اور قرینہ

یہ ہے کہ ترتيب کو تسليم کر ليا جائے تو قرآن ميں تضاد واقع ہوتا ہے۔ //
جناب نظامی صاحب کے پاس چونکہ ان ادلہ کا تو کوئی جواب نہيں ہے جن کی

روشنی ميں سوره حم سجده کی آیا ت کی تشریح کی گئی، لہذا اب ان کے پاس
صرف یہی حل ره جاتا ہے کہ بجائے دليلوں کا جواب دینے کے الٹا ہم ہی پر ترتيب

کے انکار کا الزام دهر دیا جائے، اور اس بحث کی متابعت کرنے والوں کو اب اس کی
بهی حاجت نہيں ره گئی کہ انہيں بتایا جائے کہ کہاں کہاں ہم نے اس بہتان کی

تردید کی ہے! کيونکہ بالدليل یہ دعوی جتنی بار آپ دہرا چکے ہيں، اتنی ہی بار ہم
اس کی تردید بهی کرچکے ہيں! دوسرا حل یہ ہے کہ قرآن کی خودساختہ تشریح
کی جائےاور الزما اسے ماننے کا مطالبہ کيا جائے! حاالنکہ ان کا الزام نہ صرف یہ

کہ الزم نہيں، بلکہ بے بنياد بهی ہے!
ثم پر بهی ہم نے بات کی، اگرچہ کہ ہمارے موقف کی صحت اس پر ٹکی بهی

نہيں، جيسا کہ اسی آخری جواب کی مختصر وضاحت سے بهی ظاہر ہے، اور اس
پوری بحث سے بهی اظہر من الشمس ہو چکا ہے! اس کے باوجود ہم نے باقاعده

 ميں کہ ثم جملوں ميں25 اور 24لغت کی کتاب سے حوالہ دیا، اپنے کمنٹ نمبر 
صال آتا ہی نہيں، اور آنجناب قرینے ڈهونڈنے ميں مصروف ہيں، ترتيب کے لئے تو ا

پهر بهی، اتمام حجت کے لئے، کہ کہيں آسمان سے ٹپک کر کهجور پر اٹکنے کا
بہانہ نہ مل جائے، ہم نے متعدد بار سياق کالم اور مناسبات ، موقع ومحل پر بهی

 خالصہ۔۔24، نيز کمنٹ نمبر 10، کمنٹ نمبر 4بات کرلی (مالحظہ فرمائيں: کمنٹ نمبر 
مزید اس کمنٹ کی ابتداء ميں بهی اس کی طرف اشاره کردیا!)

قرینے کے بارے ميں آنجناب کو یاد دالدوں کہ قرینہ لفظيہ بهی ہوتا ہے، اور معنویہ
بهی، قرینہ داخلی بهی ہوتا ہےخارجی بهی! مگر ناظرین آنجناب کی دوغلی

پاليسی مالحظہ فرمائيں، فرماتے ہيں کہ "اور قرینہ یہ ہے کہ ترتيب کو تسليم کر
ليا جائے تو قرآن ميں تضاد واقع ہوتا ہے" یعنی، اگر قرآن کے ایک مقام دوسرے

مقام کی تشریح کرے، تو آنجناب نے اسے نہيں ماننا، بلکہ اگر ایک جگہ واقع اجمال
کی دوسری جگہ تفصيل، یا عموم کی تخصيص، یا اطالق کی تقييد، یا ابہام کی

تفسير آئے تو اسے تضاد شمار کرنا ہے،اور یہ سب قرائن ہی ہوتے ہيں! مگر



دیکهيے کہ خود ہی قرینے کا مطالبہ بهی کر رہے ہيں، اور ساته ساته کہتے بهی جار ہے
ہيں کہ قرینہ جو پيش کرو گے اسے تو ميں نے ماننا نہيں ہے، بلکہ اسے تضاد بتانا ہے!
جناب، یہی ہم آپ کو سمجهانے کی کوشش کررہے ہيں کہ اگر ایک مقام کا کالم دوسرے

مقام کے کالم کی تفسير بننے کی گنجائش رکهتا ہے، تو اسے تضاد نہيں کہتے! مگر
صرار ہے کہ نہيں، ہر جگہ کو عالحده عالحده کرکے آنجناب کی رہنمائی ميں آنجناب کا ا

سمجهيں، تاکہ جو تضاد آنجناب سجهانا چاہيں، وه بآسانی ذہن نشين ہوسکے!
چليں کوئی بات نہيں! آج اس سلسلے ميں بهی حجت تمام کر ہی دیتے ہيں! آپ کو قرینہ

چاہئے نا؟ وه بهی داخلی( یعنی خود زیر بحث مقام ہی پر؟؟ ) اور وه بهی لفظی؟ تو جناب
ِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َماِء َو غور فرماليجئے حم سجده کی اس آیت پر : { ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ

ِعيَن} [فصلت:  تَْيَنا طَائِ ًها َقالََتا أَ ] "پهر وه آسمان کی طرف متوجہ11َولِْألَْرضِ اْئتِيَا طَْوًعا أَْو َکْر
ہوا جو کہ دهواں سا تها، پهر اس سے اور زمين سے کہا (غور کرنے کا یہی مقام ہے) کہ

تم "دونوں" آجاؤ طوعا یا کرہا، "دونوں" نے کہا کہ ہم بخوشی آتے ہيں"
واضح رہے کہ یہ آیت حم سجده کی ان دو آیات کے بعد آئی ہے جن ميں خلق ارض اور

متعلقات ارض کا ذکر ہے، اور تسویہ سماء والی آیت اس کے بعد ہے!
اب مالحظہ فرمائيے کہ اس اسٹيج پر آسمان کا بخوشی آنا تو اس کو سات طبق بنانا ہوا،

بهال "زمين کا آنا" قرینہ نہيں ہے ہمارے موقف پر کہ درميانی آیت جملہ معترضہ ہے، اور اگر
نہ ہو تو دحو ارض سے مختلف ہے۔۔۔ کيونکہ یہ آیت صراحت کر رہی ہے کہ ابهی زمين کا

کچه کام باقی تها!
 تک ایک بار پهر مالحظہ26 سے لے کر 24ناظرین سے گزارش ہے کہ وه ميرے کمنٹ نمبر 

فرماليں، کيونکہ ان ميں اس بحث کا خالصہ کيا گيا ہے! اور تقریبا سارے نکات کوسميٹ دیا
گيا ہے!
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خالصہ:

ميں اميد كرتا ہوں كہ ميں نے نظامی صاحب كے اشكاالت كو رفع كرنے كی جو
كوشش كی، اس سے ناظرین كو اچهی طرح معلوم ہوگيا ہوگا كہ قرآن كریم كی جن

آیات كے اندر تضاد كا دعوی كيا گيا تها، وه بالكل بهی متضاد نہيں ہيں! كيونكہ ہم
لئے لغوی، بالغی، بيانی كسی ناحيے سے مجبور نہيںایسا كوئی معنی لينے كے 

ہيں، جيسا معنی لينے كے لئے نظامی صاحب زور لگا رہے ہيں، اور جس سے كہ
تضاد الزم آتا ہو!

ہم نے واضح كيا كہ دحو كا معنی كسی لغت ميں تخليق نہيں ہوتا، واضح كيا كہ
حم سجده ميں ترتيب (اگر وه مقصود ہے بهی تو) خلق ارض اور تسویہ سماء كے
مابين ہے، اور متعلقات ارض كا ذكر وہاں یا تو جملہ معترضہ كے طور پر الیا گيا ہے
ضا یہی تها، اور ایك بليغ كالم ميں صرف ظاہری وقوعی ترتيب كيونكہ سياق كا تقا

كی نہيں بلكہ معنوی اور بالغی ترتيب ہی اہم ہوتی ہے! یا پهر اس كا مفہوم صرف
اسی قدر ہے، جو كہ سوره بقره كی آیت ميں مذكور ہے، یعنی ان چيزوں كی اصل

كا ركه دیا جانا ۔۔ اور نازعات ميں آسمان كے بنانے اور زمين كے دحو كے درميان
ترتيب ہے (اگر وه مقصود ہو تو)! یعنی جن متعلقات ارض كی اصل پہلے مرحلے ميں

ركه دی گئی تهی، ان كو پهيالنا۔۔
یوں دونوں كو مالنے سے، ترتيب اس طرح بنتی ہے، خلق ارض، تسویہ سماء اور دحو

ارض۔۔۔ اور اس طرح یہ وہم ختم ہوجاتا ہے، جو بعض كج فہميوں پر مبنی تها!
یاد دالتے چليں كہ یہاں بار بار وضاحت كرنے كے باوجود نظامی صاحب نے جن كج
فہميوں پر اپنے استدالل كی بنياد ركهی اور جن پر آخر تك قائم رہے، اور كسی ایك

بهی علمی مقام پر اپنی غلطی تسليم نہيں كی (ٹائپنگ مسٹيك ميں غلطی
)2) دحو سے خلق مراد ہونا، (1تسليم كرنا كوئی اعلی ظرفی نہيں ہے) وه یہ ہيں: (

) فتق كا معنی اصالح ہونا، اور رتق كا معنی3خلق ميں ہر جگہ دحو كا شامل ہونا، (
) رای سے ہر جگہ رویت بصری مراد ہونا، نيز اس كے لئے4ركا ہوا ہونا یا بنجر ہونا۔۔ (

) ثم سے ہر حال ميں (جملوں ميں بهی)5مخاطب كا وقوع كے وقت موجود ہونا (
) ترتيب ہر حال ميں وقوع ہی ميں ہونا، كسی معنوی امر ميں6ترتيب كا مراد ہونا (

) كالم ميں جملہ معترضہ كے وجود كو مسلسل نظر انداز كركے عمال اس7نہ ہونا (
) واؤ كے ذریعے (اور اگر اس كے ذریعے نہيں تو بال سبب) دو مرحلوں8كا انكار كرنا (

كو آپس ميں حتميت كے ساته فوریت وترتيب كا متقاضی گردانتے ہوئے نتهی كرنا
)تضاد كا یہ غلط مفہوم سامنے ركهنا كہ اگر كسی كے بهی ذہن ميں قرآن كا یا9(

كسی بهی كالم كا ایسا مفہوم آجاتا ہے، جو متضاد ہے، تو اس سے تضاد ثابت
) تضاد كے پائے جانے كے شرائط كو مسلسل نظر انداز كرنا،10ہوسكتا ہے (

)١١جيسے دو مختلف چيزوں كے وقوع كے وقت ميں اختالف كو تضاد گردانتے رہنا! (
حدیث ضعيف كو دليل سمجهنا

یہ اور ان جيسی كچه اور "بے بنياد بنيادیں" تهيں، جن پر نظامی صاحب كا مقدمہ
قائم تها، او رجب نظامی صاحب اپنی بنيادوں ہی كا دفاع نہ كرسكے، تو بهال



مقدمہ كيسے قائم ره سكتا ہے؟؟

آخری بات:
ناظرین! بحث كو آپ نے مالحظہ فرمایا، جس كا خالصہ ميں نے یہاں پيش كيا۔۔۔ دراصل
نظامی صاحب كچه پرانے وقتوں كے مزاعم ميں ہيں! كچه بوسيده نظریات جو انہوں نے

اپنے زمانہ طالب علمی ميں صحيح علمی ماحول نہ ملنے كی وجہ سے بنا ليے تهے ان
سے چمٹے ہوئے ہيں، مثاليں اس بحث ميں بہت ہيں، جن ميں سے چند كا تذكره ميں نے
خالصے ميں كيا، اب مثال ضعيف حدیث كے بارے ميں آنجناب كے تصور كو ليجئے! تو ہم ان
كی خدمت ميں بصد احترام عرض كریں كہ جناب یہ پرانے (درميانے) وقتوں كی بات ہوگئی

جب احادیث كی تحقيق پر كچه خاص زور نہيں دیا جاتا تها! عالم اسالم نے پچهلے دنوں
ایك نئی علمی بيداری دیكهی ہے، كميونيكيشن كے جدید ترین وسائل نے اس نہضت

ونشات كو عالمی بنا دیا، عالم عرب كے ساته انٹریكشن اور جدید محققين، مثل شعيب
ارنؤوط، احمد شاكر، البانی وغيرہم كی مساعی سے بہره مند ہونے كے سبب برصغير

ميں بهی یہ پرانی فكر عرصہ ہوا ترك كردی گئی ہے! اور اب یہاں كے مدارس بهی علوم
حدیث اوررجال وغيره پر زور دینے لگے ہيں!

حقيقت تو یہ ہے كہ مجهے نظامی صاحب سے شدید ہمدردی ہے؛ كيونكہ شاید انہيں
اس سے خوف آتا ہے كہ ان كے فرسوده خياالت ميں ذرا سابهی تزلزل آیا تو كہيں ریت كے

اوپر دهری، برسوں ميں تعمير كرده ان كی فكر كی پوری مائل بہ كجی عمارت اڑاڑادهڑام
زمين پر نہ آرہے! مگر نظامی صاحب! ميں آپ كو حوصلہ دالنا چاہتا ہوں كہ "ہمت مرداں تو

مدد خدا" بخدا كچه مشكل نہيں كہ آپ اپنے نظریات كا از سر نو جائزه ليں! پرانے وقت كے
مغالطوں اور فریبوں سے نكليں، گمانوں كی وادئ تيہ كو خير باد كہہ كر یقين و ایماں كی

ارض مقدسہ كی طرف عازم سفر ہوں!
بہر حال! ہميں یقين ہے كہ اس بحث كو دیكه كر انصاف پسند قارئين خود ہی فيصلہ كر

ليں گے كہ كون اپنی باتوں كی تكرار كر رہا تها، اور كون دالئل دے رہا تها! كس كی جانب
سے دالئل كو نظر انداز كيا جارہا تها، اور كس نے فریق مخالف كی ایك ایك دليل پر گرفت

كركے اس كی كمزوری كو عياں كيا!
اور ناظرین سے گزارش كروں گا كہ وه بالخصوص نظامی صاحب كے لئے دعا كيا كریں! اور

ہاں اس عاجز كو بهی خصوصی دعاؤں ميں یاد ركهيں!
هللا تعالی ہم تمام كو حق كہنے اور حق قبول كرنے كی توفيق عطا فرمائے!

آمين، وآخر دعوانا ان الحمد � رب العالمين
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