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غیب و شادت
اسالم اور توحیدی تصور کائنات میں دنیا غیب و شود کا مجموعہ ہے یعن الٰ و اسالم تصور کائنات دنیا کو دو
حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ عالم غیب اور عالم شود یا عالم شادت‘ خود قرآن میں بارا غیب شادت خاص کر غیب پر
گفتو ہوئ ہے۔ غیب پر ایمان‘ اسالم ایمان کا رکن ہے۔
الَّذِين يومنُونَ بِالْغَيبِ (سورئہ بقرہ‘ آیت
۲)
وہ لوگ جو غیب پر ایمان التے یں۔
وہ آ الَمعي  ِبالْغَي حفَاتم نْدَہعو

۰
ۭ
(
سورئہ انعام‘ آیت
۵۹)
“ اس کے پاس خزانہ غیب ک کنجیاں یں‘ جنیں خود اس کے سوا کوئ نیں جانتا۔”
غیب یعن پوشیدہ چیزیں‘ غیب ک دو قسمیں یں‘ ای نسب اور دوسری مطلق نسب۔ غیب یعن وہ چیز جو دور ہونے یا
اس جیس کس اور علت ک بناء پر کس شخص کے حواس سے پوشیدہ ہو‘ مثال جو شخص تران میں ہے اس کے لئے
تران شادت ہے اور اصفان غیب لین اصفان میں رہنے والے کے لئے اصفان شادت ہے اور تران غیب قرآن
:مجید میں بعض مقامات پر لفظ غیب اس نسب مفوم میں آیا ہے جیسے
تلْكَ من اَن
ۢ
باْ
ۗ
ء الْغَيبِ نُوحيآ الَيكَ

۰
ۚ
(
سورئہ ھود‘ آیت
۴۹)

https://www.al-islam.org
https://www.al-islam.org/
https://www.al-islam.org/node/43267


“یہ غیب سے متعلق خبریں یں جنیں ہم تم پر وح کرتے یں۔”
واضح س بات ہے کہ گذشتہ قصے موجودہ زمانے کے لوگوں کے لئے غیب یں لین خود ان کے لئے شادت۔
لین دوسرے موارد میں قرآن کریم لفظ غیب کو ان حقائق پر اطالق کرتا ہے جو نظر آنے والے نیں یں۔ دوری یا دیر
موانع ک وجہ سے قابل حسن اور لمس حقیقت کے نظر نہ آنے جیسا کہ تران میں رہنے والوں کے لئے اصفان‘ اور
ایس حقیقت کے نظر نہ آنے کے درمیان فرق ہے کہ جسے محدود اور غیر مادی ہونے ک بناء پر ظاری حواس کے
ذریعے سے محسوس نیں کیا جا ستا اور وہ اس اعتبار سے پوشیدہ رہت ہے۔ واضح س بات ہے کہ جاں قرآن
موضوع ک اس لحاظ سے توصیف کرتا ہے کہ ان کا غیب پر ایمان ہے اس سے مراد نسب غیب نیں ہے۔ نسب غیب پر
:تو کافر اور مومن سبھ کا اعتبار ہے۔ اس طرح جاں ارشاد ہوتا ہے
وہ آ الَمعي  ِبالْغَي حفَاتم نْدَہعو

۰
غیب پر اطالع کو ذات حق پر منحصر سمجھا گیا ہے اور مراد غیب مطلق ہے کیوں کہ یہ عبادت غیب نسب کے ساتھ ہم
ساتھ تذکرہ ہوا ہے‘ مثال ادت کا ایہ پر غیب و شیں ہے جس جن آہن:
ۃادَّالشبِ والْغَي ملع

۰
ۚ
ميحالر نمحالروہ

۲۲ (
سورئہ حشر‘ آیت
۲۲)
وہ ر غیب اور ر شود سے باخبر نایت بخشنے واال اور بے حد مربان ہے یعن کوئ محسوس اور نامحسوس شے اس
سے اوجھل نیں ہے‘ یاں پر بھ نہ دیھے جانے والے غیب پر داللت ہے نہ کہ غیب نسب پر۔
دونوں عوامل یعن غیب اور شادت کے رابطے ک کیفیت کیا ہے؟ کیا عالم محسوس ک کوئ حد ہے اور اس حد کے
پیچھے عالم غیب واقع ہے؟ مثال یاں سے نیلوں آسمان ک چھت ت عالم شادت ہے اور اس کے بعد عالم غیب شروع
ہوتا ہے؟ ظار ہے کہ اس طرح کے تصورات عامیانہ یں‘ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئ جسمان حد ان دونوں
جانوں کو ای دوسرے سے جدا کرت ہے تو دونوں جہ شادت اور دونوں عالم جسمان اور مادی ہوں گے۔ غیب و
شادت کے رابطے ک کس مادی اور جسمان تعبیر سے توضیح نیں ہو ست۔ زیادہ سے زیادہ جو تعبیر مطلب کو ذہن
سے قریب کر ست ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اصل اور فرع یا پھر شخص اور اس کے سائے کے رابطے ک شبیہ قرار
دیں یعن یہ جان اُس جان کا ای انعاس اور پر تو ہے۔
قرآن سے یہ بات سمجھ میں آت ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھ ہے وہ اس دنیا ک ”تنزل یافتہ صورت“ ہے۔ جس چیز
کو گذشتہ آیت میں ”مفاتح“ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ چیز دوسری آیت میں ”خزائن“ سے موسوم ہوئ ہے۔
وانْ من شَء ا عنْدَنَا خَزا
ۗ
نُہى

۰
ۡ



ملُوعبِقَدَرٍ م ا ٓلُہِا نُنَزمو

۲۱
”ر اییں کرتے محقیقت ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے نازل ن ر یہ کہ اس کا خزانہ اور اس کیں مچیز ن کوئ
معین اندازے کے ساتھ۔“ (سورئہ حجر‘ آیت
۲۱)
اور اس لئے قرآن نے تمام چیزوں حت پتھر اور فوالد کو بھ ”نازل شدہ“ گرداناہے۔
واَنْزلْنَا الْحدِيدَ (سورہ حدید‘ آیت
۲۵)
“ہم نے فوالد کو اتارا یا نازل کیا۔”
ظار س بات ہے یاں پر یہ مراد ہے کہ ہم نے من جملہ دوسری چیزوں کے فوالد کو ای جہ سے دوسری جہ منتقل
کیا ہے۔ ج اں! جو کچھ اس دنیا میں ہے‘ اس ک ”حقیقت“، ”اصل“ اور ”کنہ“ دوسری دنیا میں ہے جو عالب غیب
ہے۔ وہ چیزیں جو اس عالم میں یں ان ک ”رقیق صورت“‘ ان کا ”پر تو“ اور ان ک ”تنزل یافتہ صورت“ اس دنیا میں
ہے۔(دیھئے تفسیرالمیزان (عرب متن)‘ جلد
۷‘
سورئہ انعام ک آیت
۵۹
(کے ذیل میں
چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباست
در زیر دارد‘ آنچہ در باالست صورت
بررود باال ہم با اصل خود یتاست ی
صورت عقل کہ ب پایان و جاویدان بود
تا ستہمہ مجموعہ و ی باہمہ و ب
این سخن را در نیابد ہیچ فم ظاری
سینا ست و گر بوعل گر ابو نصرست
قرآن جس طرح ”غیب“ کے عنوان سے ہست کے بارے میں ای طرح کے ایمان اور ای طرح ک بصیرت کو پیش کرتا
ہے اور الزم قرار دیتا ہے‘ بعض مقامات پر دیر عناوین کے تحت مالئہ اور رسول پر ایمان (وح پر ایمان) کو بھ الزم
قرار دیتا ہے۔
اٰمن الرسول بِمآ اُنْزِل الَيہ من ربِہ والْمومنُونَ

۰
ۭ
لمو ہبِال ناٰم لك
ۗ
ہلسرو تُبِہكو ہتى

۰
ۣ
سورئہ بقرہ‘ آیت)



۲۸۵)
رسول اور صاحبان ایمان اس پر ایمان التے یں جو ان کے پروردگار ک طرف سے ان (پیغمبروں) پر نازل کیا گیا ہے سب”
“خدا اس کے فرشتوں‘ اس ک کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان التے یں۔
لمو ہبِال فُري نمو
ۗ
لٰلض لرِ فَقَدْ ضخا موالْيو ہلسرو تُبِہكو ہتى
ۢ
ا بعيدًا

۱۳۶
اور جس نے خدا کا‘ اس کے فرشتوں کا‘ اس ک کتابوں کا اور قیامت کے دن کا انار کر دیا‘ وہ سخت گمراہ میں پڑ”
“گیا۔
سورئہ نساء‘ آیت)
۱۳۶)
ان دونوں آیتوں میں الہ ک کتابوں پر ایمان کا جداگانہ تذکرہ کیا گیا ہے اگر ان کتابوں سے آسمان کتابیں ہ مراد یں جو
انبیاء پر نازل ہوئ یں تو اس کے لئے وہ ایمان بالرسل کاف تھا۔ گفتو کا یہ انداز بتاتا ہے کہ ان کتابوں سے مراد کچھ
اور حقیقتیں یں کہ جو کتاب اور ورق ک نوعیت سے جدا یں۔ خود قرآن میں بار بار پوشیدہ اور غیب حقائق کو کیں
”کتاب مبین“، کیں ”لوح محفوظ“، کیں ”ام التاب“، کیں ”کتاب مرقوم“ اور کیں ”کتاب منون“ جیسے ناموں سے یاد
کیا ہے۔(مالحظہ فرمائیں ”تفسیرالمیزان“، مذکورہ الفاظ سے متعلق آیات) اس ماورائ کتب پر ایمان‘ ایمان اسالم کا
حصہ ہے۔
انبیاء بنیادی طور پر اس لئے آئے یں کہ وہ لوگوں کو ای ایسا تصور کائنات اور انداز فر عطا کریں جس ک رو سے وہ
نظام ہست کے بارے میں رچند مجمل س بقدر صالحیت کوئ تصور ضرور پیدا کر لیں۔ خلقت کائنات صرف احساس و
اصولوں کے مطابق تمام امور قابل حس اور قابل تجربہ ہوں۔ انبیاء ک یں ہے کہ جس میں سائنسدنیا ن ادراک ک
کوشش یہ رہ ہے کہ وہ انسان ک ناہ کو محسوس سے معقول‘ آشار سے پناں اور محسوس سے المحدود ت لے
جائیں اور اسے بلندی عطا کریں۔
افسوس کے ساتھ کنا پڑتا ہے کہ سرزمین مغرب سے اٹھنے وال مادی افار ک لریں اس قدر قوی ہو گئ یں کہ اب
ای گروہ کا یہ اصرار ہے کہ وہ اسالم تصور کائنات کے تمام وسیع اور بلند و باال مقام مفاہیم کو محسوس اور مادیات
ک سطح ت گرا دیں۔
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