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 سورة الزخرف

 :هللا تعالی کا فرمان

ِاال� ال�ِذيْ  ، َوِاْذ َقاَل ِاْبٰرِھْیُم ِالَِبْیِھ َوَقْوِمھٖٓ ِان�ِنْي َبَرۗاٌء مِّم�ا َتْعُبُدْونَ ﴿

﴾ َباِقَیًة ِفْي عَِقبِٖھ َلَعل�ُھْم َیْرجُِعْونَ َوجََعَلَھا َكِلَمةًۢ ، َفطََرِنْي َفِان�ٗھ سََیْھِدْینِ 
 )28-26: الزخرف(

جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بےشک میں ان چیزوں ) یاد کرو(اور (
سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا ، سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو

کو اپنے ) کلمۂ طیبہ(وه اسی اور ،کیا، پس بےشک وه مجھے ضرور راستہ دکھائے گا
 )، تاکہ وه رجوع کریںکے طور پر چھوڑ گئےپچھلوں میں باقی رہنے والی بات 

ت سے متعلق خبر دی ہر اس أکی بر πهللا تعالی نے اپنے رسول وخلیل سیدنا ابراہیم 
اور یہ کہ ان عبادت کرتے تھے۔ سے جن کی ان کے باپ اور قوم برابری والے شریک 

کسی کے لیے نہیں تھی سوائے  اکیلے هللا تعالی کے لیے جس نے انہیں پیدا   کی عبادت
فرمایا اور ہدایت  کی راه دکھالئی۔ اور یہی ال الہ اال هللا کا معنی ہے۔ کیونکہ هللا تعالی کا 

 :یہ فرمان

 ﴾ِان�ِنيْ َبَرۗاٌء مِّم�ا َتْعُبُدْونَ ﴿

 )تم عبادت کرتے ہوبےشک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی (

 کے معنی میں ہے۔ ‘‘ ال الہ’’

 :اور یہ فرمان

 ﴾ِاال� ال�ِذيْ َفطََرِنيْ َفِان�ٗھ سََیْھِدْینِ  ﴿
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سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس بےشک وه مجھے ضرور راستہ دکھائے (
 )گا

 کے معنی میں ہے۔‘‘ اال هللا ’’

پس پھر کسی کو هللا  اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ πچناچہ یہی وه کلمہ تھا جو سیدنا ابراہیم 
 تعالی نے اس سے تمسک کی توفیق دی، اور کوئی اس کے برخالف رہا۔

کے تعلق سے  πاور اس جیسی آیت هللا تعالی کا یہ فرمان بھی ہے جو سیدنا ابراہیم 
 :سورة الشعراء میں فرمایا

َفِان�ُھْم َعُدو�  ، َاْنُتْم َوٰاَبۗاُؤُكُم اْالَْقَدُمْونَ ، َقاَل َاَفَرَءْیُتْم م�ا ُكْنُتْم َتْعُبُدْونَ ﴿

 )78-75: الشعراء(﴾ ال�ِذيْ خََلَقِنيْ َفُھَو َیْھِدْینِ ، لِّيْٓ ِاال� َرب� اْلٰعَلِمْینَ 

اور بھی تم ، ی تم عبادت کرتے رہے ہوتو کیا تم نے دیکھا کہ جن ک: انہو ں نے کہا (
، سو بالشبہ وه میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے، بھی ارے پہلے باپ داداہتم

 )وه جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے

 :میں فرمایاالممتحنۃ اور سورة 

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُاسَْوٌة حَسََنٌة ِفيْٓ ِاْبٰرِھْیَم َوال�ِذْیَن َمَعٗھ ۚ ِاْذ َقاُلْوا ِلَقْوِمِھْم ﴿
ُبَرءُٰۗؤا ِمْنُكْم َوِمم�ا َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اہللِّٰ ۡ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َبْیَنَنا ِان�ا 

 )4: الممتحنۃ(﴾ َوَبْیَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغضَۗاُء َاَبًدا حَتّٰى ُتْؤِمُنْوا ِباہللِّٰ َوْحَدهٗٓ 

) ً ک اچھا ایہمیشہ سے ساتھ تھے کے  نارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اہتم یقینا
وں نے اپنی قوم سے کہا کہ بےشک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں ہ، جب انہےنمونہ 

یں نہیں مانتے اور ہہو، ہم تمعبادت کرتے کے سوا تعالی تم هللا جن کی سے بری ہیں 
ارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ ہاور تمہمارے 

 )اس اکیلے هللا پر ایمان الؤتم 

 :اور سورة العنکبوت میں فرمایا

َوِاْبٰرِھْیَم ِاْذ َقاَل ِلَقْوِمِھ اْعُبُدوا اہللَّٰ َوات�ــُقْوُه  ۭ ٰذِلُكْم خَْیٌر ل�ُكْم ِاْن ﴿
ًكا  ۭ ِان� ِان�َما َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اہللِّٰ َاْوَثاًنا و�َتخُْلُقْوَن ِافْ ، ُكْنُتْم َتْعَلُمْونَ 

ال�ِذْیَن َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اہللِّٰ َال َیْمِلُكْوَن َلُكْم ِرْزًقا َفاْبَتُغْوا ِعْنَد اہللِّٰ الرِّْزَق 

 )17-16: العنکبوت(﴾ َواْعُبُدْوُه َواشُْكُرْوا َلٗھ  ۭ ِاَلْیِھ ُتْرجَُعْونَ 

عبادت کرو اور  نے اپنی قوم سے کہا هللا کی نہوںجب ا) بھی یاد کرو(اور ابراہیم کو (
اوثان تم هللا کے سوا چند ، ارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہوہتم یہسے ڈرو، ی سیا
ڻی سراسر جھو) ان سے متعلق(اور تم  ، ہی کی تو عبادت کرتے ہو) وغیره بتوں (

ارے ہکرتے ہو تمتم عبادت  گھڑ تے ہو ۔ بالشبہ هللا کے سوا جن کی کہاوتیں اور باتیں
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رزق تالش کرو اور پاس کے تعالی ہی لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، سو تم هللا 
 )کرو، اسی کی طرف تم لوڻائے جاؤ گےادا کی عبادت کرو اور اس کا شکر  یاس

 :سورة االنبیاء میں فرمایااور 

ُافٍّ ل�ُكْم ، شَـْیــــ�ا و�َال َیضُر�ُكمْ َقاَل َاَفَتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْوِن اہللِّٰ َما َال َیْنَفُعُكْم ﴿

 )67-66: االنبیاء(﴾ َوِلَما َتْعُبُدْوَن ِمْن ُدْونِ اہللِّٰ ۭ َاَفَال َتْعِقُلْونَ 

یں کچھ نفع ہکہا پھر کیا تم هللا کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمانہوں نے (
تم پر اور ان چیزوں پر جن کی تم ہے تف  یں نقصان پہنچاتی ہے؟ہدیتی ہے اور نہ تم

 )هللا کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں

 :سورة الصافات میں فرمایااور 

 )96-95: الصافات(﴾ َواہللُّٰ خََلَقُكْم َوَما َتْعَمُلْونَ ، َقاَل َا َتْعُبُدْوَن َما َتْنحُِتْونَ  ﴿

 حاالنکہ هللا ہی خود تراشتے ہو؟نے کہا کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جسے  نہوں ا(
 )یں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہوہنے تم

کا کالم ان  ∀سورة الزخرف کی اس آیت سے متعلق ہمارے شیخ شیخ دمحم امین شنقیطی 
 میں دیکھیں۔‘‘ اضواء البیان’’کی تفسیر 
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