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  شروع ہللا کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم واال ہے۔

 

 

 

 

اََّّ َّن اًراَّنُْصِلْيِهمََّّْس ْوف ََّّبِٰاٰيتِن اَّك ف ُرْواَّال ِذْين ََّّاِن َّ تََُّّْكل م  ْلٰنُهمََُّّْجلُْوُدُھمََّّْن ِضج  ھ اَُّجلُْوًداَّب د  َّع ِزْيًزاَّك ان ََّّّللٰا ََّّاِن َََّّّ اْلع ذ اب ََِّّلي ذُْوقُواَّغ ْير 

ِكْيًما (4:56)ح   

َّکیَّبدنَّکےَّانَّجبَّاورَّگےَّجهونکيںَّميںَّآگَّہمَّبايقينَّانہيںَّدياَّکرَّانکارَّسےَّماننےَّکوَّآياتَّہماریَّنےَّلوگوںَّجن

َّقدرتَّبڑیَّہللاَّ،َّچکهيںَّمزاَّکاَّعذابَّخوبَّوہَّتاکہَّگےَّديںَّکرَّپيداَّکهالَّدوسریَّجگہَّکیَّاسَّتوَّگیَّجائےَّگلَّکهال

۔َّہےَّجانتاَّخوبَّحکمتَّکیَّالنےَّميںَّعملَّکوَّفيصلوںَّاپنےَّاورَّہےَّرکهتا    

     لوگو ہللا کا واسطہ قرآن کی آیات کو جب کہ تمھیں سمجھ آجائیں نہ جھٹالنا

بن گیا ہے ۔میں شکر گزار ہوں اس کریم رب کا جس علم غیب کا مسئلہ اآج کل کا ایک بہت اہم اور متنازعہ ترین مسئلہ 

کی تو فیق سے اآج میں اس موضوع پر قلم اٹھا رہا ہوں ہللا سے دعا ہے کہ اٰلہ العالمین  مجھے حق سچ بیان کرنے کی 

 توفیق عطا فرمائے اور میری خطائو ں اور لغزشوں کو درگزر فرمائے ۔ آمین

میں بہت بڑا فرق  غیب کی خبر دینے والےاور  عالم الغیبایک بات یاد رکھیں کہ  نوٹ:احباب سے گزارش ہے کہ 

ہے ۔ مالحظہ فرمائیے کہ اگر آپکو کوئی بندہ کوئی ایسی خبر دے جو آپ نہیں جانتے تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے 

لغیب نہیں ہونگے۔ اور اس طرح کہ جب کوئی آپ کو ایسی خبر دے جس سے آپ ناواقف ہیں تو آپ اس سے عالم ا

ملسو هيلع هللا ىلص کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ہللا رب العزت عالم الغیوب ہیں اور ہللا رب العزت غیب کی خبریں نبی ملسو هيلع هللا ىلصہللا کا نبی

انھیں ہم تک پنہچاتے۔ وضاحت کے لیے قراآن کی آیات مالحظہ ملسو هيلع هللا ىلص کو بذریعہ وحی دیتے اور ہللا کے نبی جناب محمد 

  فرمائیں۔ 

 



 

َّنہَّموجودَّوہاںَّوقتَّاسَّتمَّورنہَّہيں،َّرہےَّبتاَّسےَّذريعہَّکےَّوحیَّکوَّتمَّہمَّجوَّہيںَّخبريںَّکیَّغيبَّيہ!ََّّ(محمدَّاے)

43ََّّتهے،َّرہےَّپهينکَّقلمَّاپنےَّاپنےَّہوَّکونَّسرپرستَّکاَّمريمَّکہَّليےَّکےَّکرنےَّفيصلہَّيہَّخادمَّکےَّہيکلَّجبَّتهے

(3:44)۔تهاَّبرپاَّجهگڑاَّدرميانَّکےَّانَّجبَّتهےَّحاضرَّوقتَّاسَّتمَّنہَّاور  

اََّّقُلَّْ ۗاىِٕنََُِّّعْنِديََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّال  ز  اََّّّللٰاََِّّخ  ال  اََّّاْلغ ْيب ََّّا ْعل مََُّّو  ال  ل ك ََّّاِن ِىََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّو  اَّااِل ََّّا ت بِعََُّّاِنَََّّّْۚم  ىَّم  َّااْل ْعٰمىَّي ْست ِويَّھ لََّّْقُلََّّْ اِل ي ََّّيُْوٰحا

اْلب ِصْيرَُّ ََّّ و  (6:50)ت ت ف ك ُرْون ََّّا ف ل   

َّميںَّنہ۔ََّّہيںَّخزانےَّکےَّہللاَّپاسَّميرےَّکہَّکہتاَّنہيںَّيہَّسےَّتمَّميں“َّکہو،َّسےَّان(َّ!َّوسلمَّعليہَّہللاَّصلی)َّمحمدَّاے

َّپرَّمجهَّجوَّہوَّکرتاَّپيرویَّکیَّوحیَّاسَّصرفَّتوَّميں۔ََّّہوںَّفرشتہَّميںَّکہَّہوںَّکہتاَّيہَّنہَّاورَّہوں،َّرکهتاَّعلمَّکاَّغيب

َّغورَّتمَّکيا32ََّّ؟َّہيںَّسکتےَّہوَّبرابرَّدونوںَّواالَّآنکهوںَّاورَّاندھاَّکياَّپوچهوَّسےَّانَّپهر31َّ۔َََّّّہےَّجاتیَّکیَّنازل

؏َّ؟َّکرتےَّنہيں  

غیب کا جاننے واال اکیال ہللا ہے  اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا مگر جس کو ہللا غیب کی کوئی بات بذریعہ وحی بتا 

یہاں رب کائنات فرماتے ہیں۔دے۔  

اور وہ زمین و زمن ، آسمان اور  کہ غیب کی کنجیاں صرف ہللا کے پاس ہیں اس کے عالوہ کوئی غیب نہیں جانتا

 کائنات کے ذرے ذرے کا جاننے واال ہے۔

ہ َّ ِعْند  ف اتِحََُّّو  ااََّّال ََّّاْلغ ْيبََِّّم  ي ْعل مَََُّّّ َُّھو ََّّااِل ََّّي ْعل ُمه  اَّو  اْلب ْحرََِّّاْلب ر ََِّّفِيَّم  اََّّ َّو  م  ق ة ََِّّمنََّّْت ْسقُطََُّّو  ر  اَّااِل ََّّو  ال ََّّي ْعل ُمه  ب ة ََّّو  ال ََّّااْل ْرِضََُّّظلُٰمتََِّّفِيََّّْح  َّو 

ْطب َّ ال ََّّر  ََّّو  بِْين ََِّّكٰتب ََّّفِيََّّْااِل ََّّي ابِس  (6:59)مُّ  

َّواقفَّوہَّسےَّسبَّہےَّکچهَّجوَّميںَّبرَّوَّبحر۔ََّّجانتاَّنہيںَّکوئیَّسواَّکےَّاسَّجنہيںَّہيںَّکنجياںَّکیَّغيبَّپاسَّکےَّاسی

َّايساَّدانہَّکوئیَّميںَّپردوںَّتاريکَّکےَّزمين۔ََّّہوَّنہَّعلمَّاسےَّکاَّجسَّنہيںَّايساَّپتہَّکوئیَّواالَّگرنےَّسےَّدرخت۔َّہے

۔َّہےَّہواَّلکهاَّميںَّکتابَّکهلیَّايکَّکچهَّسبَّترَّوَّخشک۔ََّّہوَّنہَّباخبرَّوہَّسےَّجسَّنہيں  

ُھو َّ ل ق ََّّال ِذيََّّْو  ااْل ْرض ََّّالس ٰمٰوتََِّّخ  ق ََِّّو  ي ْوم َََّّّ َّبِاْلح  قََُّّّق ْولُهََُّّڛَّف ي ُكْونََُُّّكنََّّْي قُْولََُّّو  ل هََُّّ اْلح  ْورََِّّفِيَّيُْنف خََُّّي ْوم ََّّاْلُمْلكََُّّو  َّاْلغ ْيبََِّّٰعِلمَََُّّّ الصُّ

ةَِّ اد  الش ه  ُھو ََّّ و  ِكْيمََُّّو  بِْيرََُّّاْلح  (6:73)اْلخ   

َّہوَّوہَّدنَّاسیَّجائےَّہوَّحشرَّکہَّگاَّکہےَّوہَّدنَّجسَّاور46َّ۔ََّّہےَّکياَّپيداَّبرحقَّکوَّزمينَّوَّآسمانَّنےَّجسَّہےَّوہی

َّوہ48َّہوگی،َّکیَّاسیَّبادشاہیَّروزَّاس47ََّّجائيگاَّپهونکاَّصورَّروزَّجسَّاور۔ََّّہےَّحقَّعينَّارشادَّکاَّاس۔ََّّگاَّجائے

۔ہےَّباخبرَّاورَّداناَّاورَّہےَّعالمَّکاَّچيزَّہر49ََّّشہادتَّاورَّغيب  

اََّّقُلَّْ ال ََّّن ْفعًاَِّلن ْفِسيََّّْا ْمِلكََُّّال  اَّو  رًّ اَّااِل ََّّض  ل وََّّْ َّّللٰاََُّّش ۗاء ََّّم  ْست ْكث ْرتََُّّاْلغ ْيب ََّّا ْعل مََُُّّكْنتََُّّو  ْيرَِّمن ََّّال  اَّٻَََِّّّاْلخ  م  س نِي ََّّو  ءََُّّم  َّااِل ََّّا ن اَّاِنََّّْڔَّالسُّْوۗ

ب ِشْير ََّّن ِذْير َّ (7:188)يُّْؤِمنُْون ََّّل ِق ْوم ََّّو   

َّہےَّچاہتاَّکچهَّجوَّہیَّہللاَّرکهتا،َّنہيںَّاختيارَّکاَّنقصانَّاورَّنفعَّکسیَّليےَّکےَّذاتَّاپنیَّميںَََّّّکہَّکہوَّسےَّانَّمحمد،َّاے

َّکوئیَّکبهیَّمجهےَّاورَّليتاَّکرَّحاصلَّليےَّاپنےَّفائدےَّسےَّبہتَّميںَّتوَّہوتاَّعلمَّکاَّغيبَّمجهےَّاگرَّاور۔َّہےَّہوتاَّوہی

َّجوَّليےَّکےَّلوگوںَّانَّہوںَّواالَّسنانےَّخوشخبریَّاورَّواالَّکرنےَّخبردارَّايکَّمحضَّتو145ََّّميں۔ََّّپہنچتاَّنہَّنقصان

۔َّمانيںَّباتَّميری  

بھی غیب نہیں جانتے مگر جو ہللا وحی ملسو هيلع هللا ىلص آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہللا کے نبی جناب محمد الرسول ہللا مندرجہ باال  

کو ملسو هيلع هللا ىلص کر دے ۔ ایک اعتراض یہاں رفو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہللا کے نبی جناب محمد الرسول ہللا 

ہللا ہم سب کو معاف فرمائے ۔ اور وہ اس کو باعث غیب دان ثابت کر کہ ہللا کی صفات میں شامل کر کے غلو کرتے ہیں 



 

نے بہت سی غیب کی خبریں دیں ملسو هيلع هللا ىلص ثواب سمجھتے ہیں اور ان سے دالئل مانگے جائیں تو کہتے ہیں کہ ہللا کے نبی

جیسے قیامت کی نشانیاں وغیرہ ۔ تو ان سے گزارش ہے کہ بھائی قرآن سے اپنے عقیدے کی اصالح کریں کیونکہ 

وہی باتیں بتاتے ہیں غیب کی جو ہم )ہللا( ان پر وحی کرتے ہیں ۔ تومزید  قرآنی آیات ملسو هيلع هللا ىلص ہ ہللا کے نبی قرآن کہتا ہے ک

 پر غور فرمائیں ۔ 

اَّا ل مَّْ ُھمََّّْي ْعل مََُّّّللٰا ََّّا ن ََّّي ْعل ُمْوا ن ْجٰوىُهمََِّّْسر  ا ن ََّّو  مََُّّّللٰا ََّّو  (9:78)غُيُْوبَِّالََّّْع ل   

 باخبر طرح پوری سے باتوں کی غیب تمام وہ اور ہیں معلوم تک سرگوشیاں پوشیدہ کی ان اور راز مخفی کے ان کو ہللا کہ ہیں نہیں جانتے لوگ یہ کیا

 ہے؟

ي قُْولُْون َّ اََّّو  ل ْيهََِّّاُْنِزل ََّّل ْوال  نََّّْٰاي ة ََّّع  ب ِه ََّّم ِ اََّّف قُلََّّْۚر  ََِّّاْلغ ْيبََُّّاِن م  ع ُكمَََّّّْاِن ِىَََّّّْۚف اْنت ِظُرْواَّلِِلٰ ن ََّّم   کہ ہیں کہتے وہ جو یہ اور(10:20)اْلُمْنت ِظِرْين ََِّّم 

 ، کرو انتظار اچھا، ہے، ہی ہللا تو مختار و مالک کا غیب   کہو سے ان تو 27 گئی، اتاری نہ کیوں نشانی کوئی سے طرف کی رب کے اس پر نبی اس

ہوں۔ کرتا انتظار ساتھ تمہارے بھی میں  

 

اَّ ال  ۗاىِٕنََُِّّعْنِديََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّو  ز  اََّّّللٰاََِّّخ  ال  اََّّاْلغ ْيب ََّّا ْعل مََُّّو  ال  ل ك ََّّاِن ِىََّّْا قُْولََُّّو  اََّّم  ال  ْيًراَّّللٰاََُّّيُّْؤتِي ُهمََُّّل نََّّْا ْعيُنُُكمََّّْت ْزد ِرْياََِّّلل ِذْين ََّّا قُْولََُّّو  َََُّّّ خ  ٰ َّا ْعل مََُّّّللا 

ا (11:31)الٰظِلِمْين ََّّل ِمن ََّّاِذًاَّاِن ِْىاََّّښَّا ْنفُِسِهمََّّْفِْياََّّبِم   

اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس ہللا کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا 

اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی  37عٰوی ہے کہ میں فرشتہ ہوں ۔ د

ان کے نفس کا حال ہللا ہی بہتر جانتا ہے ۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ہیں انہیں ہللا نے کوئی بھالئی نہیں دی ۔   

اس آیت مبارکہ میں ہللا رب العزت نے واضع الفاظ میں بتایا کہ ہللا کے سوا کوئی غیب جاننے واال نہیں ۔ اب بھی جو 

تو وہ ہللا کی آیات کا انکار کرتا ہے لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہللا کے سوا کوئی ولی یا نبی غیب جانتا ہے 

اسکو ہللا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کا انکار کفر ہے ۔آئیے قرآن کی روشنی میں اپنا 

 عقیدہ بنائیے قرآن کہتا ہے کہ ہللا کے سوا آسمان اور زمین غرض ساری کائنات کا  غیب جاننے واال کوئی نہیں ہے ۔

آپ  کو ہم نے یوسف کا  اور اسکے بھائیوں کا حال ملسو هيلع هللا ىلص لعزت نے یہاں سورۃ  یوسف میں بھی بتایا کہ اے نبیہللا رب ا

 سنایا ورنہ تم اس سے پہلے اس کی خبر نہیں رکھتے تھے ۔

شان والے ہیں  سارے انبیاء شان والے ہیں لیکن ہللا کی صفت ہے غیب کا جاننا ملسو هيلع هللا ىلص میرے نبی جناب محمد الرسول ہللا 

یں کوئی شریک نہیں ۔ قرآن کی اگلی آیت سے پہلے ذرا ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس م  

  ؎ شاید کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات        

ملسو هيلع هللا ىلص انکار نبیکےعلم  غیب کا ملسو هيلع هللا ىلص ہم مسلمانوں میں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے کہ شاید نبی              

معاذہللاسے دشمنی /بغض و عناد    

کی حدیث ہے کہ غلو سے بچو کیونکہ پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہالک ملسو هيلع هللا ىلص ہللا کے نبی جناب محمد الرسول ہللا 

 ہوئی ہیں۔

3075سنن نسائی 6784مسلم    

سے محبت ملسو هيلع هللا ىلص سے محبت کیجئیے جو نبی کریم ملسو هيلع هللا ىلص اس حدیث کی رو سے مثال عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم :1مثال 

ہللا اور ہللا کے  سے محبت اس طرح کیجئے جس طرح ملسو هيلع هللا ىلص م وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ۔ لیکن نبی نہیں کرتا ہللا کی قس



 

نے حکم دیا اگر ہم نے غلو کیا تو ہم  بھی ہالک ہوجائینگے ۔ عیسائیوں کی مثال ہمارے سامنے ہے ۔ ہر مسلمان ملسو هيلع هللا ىلص نبی

کافر ہے لیکن ! عٰیسؑی    کو ہللا کا بیٹا مانتا ہے وہ شخص اس بات سے متفق ہے کہ جو   

یہاں میرا ایک سوال ہے کہ کیا عیسائیوں نے نبی عیسؑی کو ہللا کا بیٹا نفرت کی وجہ سے قرار دیا؟ ۔۔۔۔نہیں ۔ عیسائیوں 

نے عیسؑی  سے محبت کی لیکن اتنا محبت کی کہ غلو کر بیٹھے اور عیسؑی کو ہللا کا بیٹا قرار دے دیا۔ معاذہللا    ۔۔۔۔ہللا 

 پاک  ہے ان کے شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ ۔۔لیکن وہ غلو کر کے دنیا و آخرت میں ہالک ہوگئے۔ 

دیکھئیے  ہللا رب العزت سب سے بلند ہے ۔ ہللا بزرگ و برتر ہے ہللا  عظیم ہے مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے 

ہللا کی قدر نہیں کی جیسا کرنے جو اس مثال سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہللا قرآن میں فرماتے ہیں لوگو تم نے 

 کا حق تھا ۔

74سورۃ الحج   

کے بارے میں اگر کوئی قرآن سے بھی بیان ملسو هيلع هللا ىلص کے بارے میں اتنا حساس ہیں کہ نبی کریم ملسو هيلع هللا ىلص دیکھئیے ہم نبی کریم  

آیات کا غیب نہیں جانتے  تو ہم ہللا کی واضع ملسو هيلع هللا ىلص کر دے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہللا کے نبی جناب محمد الرسول ہللا 

انکار کر جاتے ہیں لیکن ہللا کے بارے میں بے فکر ی سے جس کو مرضی آئے ہللا کی صفات میں شریک کر دیتے 

ہیں کیا میرے ہللا کی عزت کی کوئی چادر نہیں؟ کیا میرے ہللا کے اپنے اختیارات نہیں؟ کیا رب کائنات نے اپنے سارے 

رب بہت بلند ہے ۔۔۔ اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے  ؟ ۔۔۔۔۔نہیں میرا اختیارات دنیا میں بانٹ دیے

 ہیں ۔۔۔ 

شافعی محشر ہیں ۔ ہاں ہیں نا۔ جی اب اگر ۔۔میں یا کوئی اور ملسو هيلع هللا ىلص :  دیکھئیے  ہللا کے نبی جناب محمد الرسول ہللا  2مثال 

 ہللا کے نبی جناب موسؑی کے بارے میں کہے  کہ 

محشر ہیں اور رحمۃ اللعالمین ہیں لیکن ۔۔ موسؑی بھی  رحمۃ اللعالمین اور شافعی شافع ملسو هيلع هللا ىلص میں مانتا ہوں کہ جناب محمد

،محشر ہیں   

کل کو کوئی میری کتاب کا حوالہ دے کر یہ نہ کہے کہ میں نے موسٰیؑ کو رحمۃ اللعالمین کہا ہے ۔ میں یہ نہیں ) نوٹ:
۔(کہتا میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کیلئیے   

کے رحمۃ اللعالمین ہونے کا ملسو هيلع هللا ىلص کوئی یہ جملہ کہے کہ موسٰیؑ بھی  شافعی محشر ہیں حاالنکہ اس نے نبی دیکھئیے اگر 

 انکار نہیں کیا پھر بھی  وہ گستاخ رسول ؐ کہالئے گا کیوں؟

کی ملسو هيلع هللا ىلص کی شان موسؑی کو دی ۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم ملسو هيلع هللا ىلص کیونکہ اس نے ہللا کے نبی جناب محمد الرسول 

کی گستاخی ہے ۔ملسو هيلع هللا ىلص و دینے سے نبی کریم  ک ؑشان مٰوسی  

اسی طرح میرے رب العزت کی شان کسی نبی یا ولی یا کسی بھی ہستی کو دینا شرک ہے ۔ اور ہللا کی قسم میں یہ بات 

 اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہللا فرماتے ہیں

نََّّْي ْعل مََُّّال ََّّقُلَّْ ااْل ْرِضََّّالس ٰمٰوتََِّّفِيَّم  اَّ َّّللٰاََُّّااِل ََّّاْلغ ْيب ََّّو  م  (27:65)يُْبع ثُْون ََّّا ي ان ََّّن َّي ْشعُُروَََّّّْو   

َّوہَّکبَّکہَّجانتےَّنہيںَّوہَّاور83َّ۔ََّّرکهتاَّنہيںَّعلمَّکاَّغيبَّکوئیَّميںَّزمينَّاورَّآسمانوںَّسواَّکےَّہللاَّکہو،َّسےَّان
۔گےَّجائيںَّاٹهائے  

نہیں ۔جس کے لیے میں نے  میں نے ہللا رب العزت کے فضل سے دعوٰی کیا کہ ہللا کے سوا کوئی غیب کا جاننے واال

بہت سی مثالیں قرآن و حدیث میں سے دیں لیکن اب میں ہللا کی مخلوقات میں سے بتاوں گا کہ کیسے ہللا کے سوا 

 کوئ غیب نہیں جانتا ۔

ں؟کیا ہللا کے نبی غیب جانتے ہی  



 

۔ ہللا کردیا ہے  بیان کماَّحقہَّتوحید پاک  نے پورا دین کھول کر بیان کیا مجھے ہللا بزرگ برتر کی قسم ہللا نے پورا ہللا

پاک قرآن میں ذکر کرتے ہیں اپنے تمام انبیاء کا کہ ہم)ہللا( تمام پیغمبروں کو قیامت کے دن اکٹھا کریں گے ۔ اور ان 

 سے جو سوال ہونا ہے اور جو انھوں نے جواب دینا ہے ہللا نے اپنی الریب کتاب میں بیان فرما دیا ہے ۔ 

کی آیات کا انکار کریگا بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تعصبات بغض و عناد کی جڑیں کاٹ کر ہللا کے لوگو ! جو ہللا 

 لیے کتاب ہللا کی طرف لوٹ آئو۔

عََُّّي ْوم َّ ُسل ََّّّللٰاََُّّي ْجم  اذ ااََّّف ي قُْولََُّّالرُّ مََُّّا ْنت ََّّن ك َّاََِّّ ل ن اَِّعْلم ََّّال َََّّّق الُْواَّ اُِجْبتُمََّّْم  (5:109)اْلغُيُْوبََِّّع ل   

َّگےَّکريںَّعرضَّوہَّتو123ََّّ،َّگياَّدياَّجوابَّکياَّتمہيںَّکہَّگاَّپوچهےَّکےَّکرَّجمعَّکوَّرسولوںَّسبَّہللا122ََّّروزَّجس
۔َّہيںَّجانتےَّکوَّحقيقتوںَّپوشيدہَّتمامَّہیَّآپ124ََّّ،َّنہيںَّعلمَّکچهَّہميںَّکہ  

قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیھم السالم بھی غیب نہیں جانتے۔ آئیے کچھ انبیاء کا علیحدہ ذکر کرتے 

 ہیں ۔ 

 کیا آدم ؑ غیب جانتے تھے ؟
قرآن آدم ؑ کا واقعہ بیان کرتا ہے ہللا فرماتے ہیں آدم ؑ اور حوا ؑ کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا۔ اگر آدم ؑ غیب 

تے ہوتے تو کبھی پھل نہ کھاتے جس سے انکا ستر کھل جاتا۔جان  

ا لٰىُهم  اََّّۚبِغُُرْور ََّّف د  ة ََّّذ اق اََّّف ل م  ر  اَّب د تََّّْالش ج  اَّل ُهم  ط ِفق اَّس ْوٰاتُُهم  اَّي ْخِصٰفنََِّّو  قََِِّّمنََّّْع ل ْيِهم  ر  ن ةََِّّو  اَّ َّاْلج  ن اٰدىُهم  ااََّّو  بُُّهم  اَّا ل مََّّْر  ُكم  اَّع نََّّْا ْنه  َّتِْلُكم 
ةَِّ ر  ا قُلََّّْالش ج  ااََّّو  اَّالش ْيٰطن ََّّاِن ََّّل ُكم  بِْين ََّّع ُدو ََّّل ُكم  (7:22)مُّ  

َّمزاَّکاَّدرختَّاسَّنےَّانہوںَّجبَّآخِرکار۔َّآياَّلےَّپرَّڈھبَّاپنےَّرفتہَّرفتہَّکوَّدونوںَّانَّوہَّکرَّدےَّدھوکاَّطرحَّاس
۔لگےَّڈھانکنےَّسےَّپت وںَّکےَّجن تَّکوَّجسموںَّاپنےَّوہَّاورَّگئےَّکهلَّسامنےَّکےَّدوسرےَّايکَّسترَّکےَّانَّتوَّچکها  

َّکهلَّتمہاراَّشيطانَّکہَّتهاَّکہاَّنہَّاورَّتهاَّروکاَّنہَّسےَّدرختَّاسَّتمہيںَّنےَّميںَّکياََََّّّّپکاراَّانہيںَّنےَّربَّکےَّانَّتب
ہے؟َّدشمن  

 ايکَّاورَّجگہَّبهیَّقرآنَّيہَّواقعہَّبيانَّکرتاَّہےَّ

اَّف ا ك ل َّ اَّف ب د تََِّّْمْنه  اَّل ُهم  ِفق اَّس ْوٰاتُُهم  ط  اَّي ْخِصٰفنََِّّو  قََِِّّمنََّّْع ل ْيِهم  ر  ن ةََِّّو  ع ٰصاىَّاْلج  ب ه ََّّٰاد مََُّّو  (20:121)ف غ ٰوىَّر   

َّآگےَّکےَّدوسرےَّايکَّسترَّکےَّانَّہیَّفوراَّکہَّہواَّيہَّنتيجہ۔َّکهاگئےَّپهلَّکاَّدرختَّاس﴾َّبيویَّمياں﴿دونوںَّکارَّآخر
َّکیَّربَّاپنےَّنے(َّالسلمَّعليہ)َّآدم101َّ۔َّڈھانکنےَّسےَّپتوںَّکےَّجنتَّکوَّآپَّاپنےَّدونوںَّلگےَّاورَّگئےَّکهل

۔گياَّبهٹکَّسےَّراستَّراہَّاورَّکیَّنافرمانی  

 کیا نوؑح غیب جانتے تھے؟
حضرت نوح علیہ السالم کا واقعہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ میرے رب العالمین   

ِھى َّ ْوج ََّّفِيََّّْبِِهمََّّْت ْجِريََّّْو  ن اٰديَّ َّك اْلِجب الََِّّم  ك ان ََّّاْبن ه ََّّنُْوُح َََّّّو  ْعزََِّّفِيََّّْو  ع ن اَّاْرك بََّّْيٰبُن ي ََّّل َّم  ال ََّّم  ع ََّّت ُكنََّّْو  (1:421)اْلٰكِفِرْينَّم   

ٰاِوْياََّّق ال َّ ب ل ََّّاِٰليَّس  ۗاءََِِّّمن ََّّي ْعِصُمنِيََّّْج  نََّّْااِل ََّّّللٰاََِّّا ْمرََِِّّمنََّّْاْلي ْوم ََّّع اِصم ََّّال ََّّق ال َََّّّ اْلم  ِحم ََّّم  ال َََّّّۚر  ح  اَّو  ْوجََُّّب ْين ُهم  َِّمن ََّّف ك ان ََّّاْلم 
َّ َ قِْين  (11:43)اْلُمْغر   

َّپرَّفاصلےَّدورَّبيٹاَّکاَّنوح۔ََّّتهیَّرہیَّاٹهَّطرحَّکیَّپہاڑَّموجَّايکَّايکَّاورَّتهیَّرہیَّجاَّچلیَّليےَّکوَّلوگوںَّانَّکشتی
۔رہَّنہَّساتهَّکےَّکافروںَّجاؤ،َّہوَّسوارَّساتهَّہمارےَّبيٹا،َََّّّکہاَّکرَّپکارَّنےَّنوح۔َّتها  



 

َّآج”ََّّکہاَّنےَّنوح“َّ۔گاَّلےَّبچاَّسےَّپانیَّمجهےَّجوَّہوںَّجاتاَّچڑھاَّپرَّپہاڑَّايکَّابهیَّميںَََّّّدياَّجوابَّکرَّپلٹَّنےَّاس
َّايکَّميںَّاتنے“َّ۔فرمائےَّرحمَّپرَّکسیَّہیَّہللاَّکہَّکےَّاسَّسوائےَّہےَّنہيںَّوالیَّبچانےَّسےَّحکمَّکےَّہللاَّچيزَّکوئی
۔گياَّہوَّشاملَّميںَّوالوںَّڈوبنےَّبهیَّوہَّاورَّہوگئیَّحائلَّدرميانَّکےَّدونوںَّموج  

 پهرَّنوحَّعليہَّالسلمَّنےَّہللاَّسےَّدعاَّکیَّ

ن اٰدي ب ه ََّّنُْوح ََّّو  ب ََِّّف ق ال ََّّر  اِن ََّّا ْھِليََِّّْمنََّّْاْبنِيََّّْاِن ََّّر  ْعد ك ََّّو  قََُّّّو  )َّا ْحك مََُّّا ْنت َّو ََّّاْلح  (11:45اْلٰحِكِمْين   

ًََّّہے،َّسےَّميںَّوالوںَّگهرَّميرےَّتوَّبيٹاَّميراَّربَّميرےَّکہاَّاورَّپکاراَّکوَّپروردگارَّاپنےَّنےَّنوح َّبالکلَّوعدہَّتيراَّيقينا
ہےَّحاکمَّبہترَّسےَّحاکموںَّتمامَّتوَّاورَّہےَّسچا  

پهرَّہللاَّکاَّجوابَّسنئيےَّہللاَّکیَّقسمَّاگرَّنوحَّعليہَّالسلمَّغيبَّجانتےَّہوتےَّتوَّايسیَّباتَّنہَّکہتےَّجنَّکاَّانَّکوَّعلمَّنہَّ
بولتاَّہےَّمجهےَّہللاَّکیَّقسمَّہللاَّکاَّقرآنَّبهیَّسچاَّہللاَّکاَّنبیَّنوحَّعليہَّالسلمَّبهیَّسچاَّتوَّپهرَّکيوںَّسنيےََّّتها۔َّاورَّقرآن

،َّميرےَّاےَّقرآنَّکہتاَّہےَّہللاََّّ" َّعلمَّمجهےَّکاَّجسَّمانگوںَّسےَّتجهَّچيزَّوہَّکہَّسےَّاسَّہوںَّمانگتاَّپناہَّتيریَّميںَّرب 
"َّ۔گاَّجاؤںَّہوَّبربادَّميںَّتوَّفرماياَّنہَّرحمَّاورَّکياَّنہَّمعافَّمجهےَّنےَّتوَّاگر۔ََّّنہيں  

ل ََّّاِن ه ََََّّّّۚا ْھِلك ََِّّمنََّّْل ْيس ََّّاِن ه ََّّٰينُْوحََُّّق ال َّ اِلح ََّّغ ْيرََُّّع م  ْلنََِّّف ل ََّّڶَّص  اَّت ْســـَـٔ ب ََِّّاْلٰجِهِلْين ق ال ََِّّمن ََّّت ُكْون ََّّا نََّّْا ِعُظك ََّّاِن ِْىاَََّّّ َِّعْلم ََّّبِه ََّّل ك ََّّل ْيس ََّّم  َّر 
ل ك ََّّا نََّّْبِك ََّّا ُعْوذََُّّاِن ِْىاَّ اَّا ْســـَـٔ ااِل َََّّّ َِّعْلم ََّّبِه ََِّّليََّّْل ْيس ََّّم  ْمنِْياََِّّليََّّْت ْغِفرََّّْو  ت ْرح  ن ََّّا ُكنََّّْو  (11:46،47۔)اْلٰخِسِرْين ََّّم ِ  

َّاسَّتوَّلٰہذاَّ،49ہےَّکامَّہواَّبگڑاَّايکَّتوَّوہَّہے،َّنہيںَّسےَّميںَّوالوںَّگهرَّتيرےَّوہَّ،َّنوحَّاے”ََّّہواَّارشادَّميںَّجواب
َّجاہلوںَّکوَّآپَّاپنےَّکہَّہوںَّکرتاَّنصيحتَّتجهےَّميںَّجانتا،َّنہيںَّتوَّحقيقتَّکیَّجسَّکرَّنہَّدرخواستَّسےَّمجهَّکیَّبات
،َّميرےَّاےَََّّّکياَّعرضَّفوراًََّّنےَّنوح۔ََّّلےَّبناَّنہَّطرحَّکی َّسےَّتجهَّچيزَّوہَّکہَّسےَّاسَّہوںَّمانگتاَّپناہَّتيریَّميںَّرب 

۔گاَّجاؤںَّہوَّبربادَّميںَّتوَّفرماياَّنہَّرحمَّاورَّکياَّنہَّمعافَّمجهےَّنےَّتوَّاگر۔ََّّنہيںَّعلمَّمجهےَّکاَّجسَّمانگوں  

 لوگوَّ!َّغيبَّصرفَّميراَّاکيلَّربَّجانتاَّہےَّاسَّکےَّسواَّکوئیَّنہيںَّجانتا۔

کہَّانکاَّبيٹاَّبهیَّغرقَّہونےَّوالوںَّميںَّہللاَّکیَّقسمَّلوگوَّ!َّاگرَّنوحَّعليہَّالسلمَّغيبَّجانتےَّہوتےَّاورَّجانتےَّہوتےَّ
 ہوجائيگاَّتوَّکبهیَّنہَّفرماتے!

 

ب ََِّّق ال َّ ب ْين ُهمََّّْب ْينِيََّّْف اْفت حََّّْك ذ بُْوِن۔َّق ْوِميََّّْاِن ََّّر  ـنِيََّّْف تًْحاَّو  ن ج ِ نَّْو ََّّو  ِعي ََّّم  اْلُمْؤِمنِْين ََِّّمن ََّّم   

َّفيصلہَّقطعیَّکوئیَّميںَّانَّاورَّميںَّمجهَّتوَّپسَّ۔دياَّجهٹلَّمجهےَّنےَّقومَّميری!َّپروردگارَّميرےَّاےَّکہاَّنےَّآپ
۔دےَّنجاتَّکوَّساتهيوںَّباايمانَّميرےَّاورَّمجهےَّاورَّکردے  

 

 کیا عزیر ؑ غیب جانتے تھے؟
۔ہللاَّربَّالعزتَّنےَّعزيرََّّؑاورَّبستیَّوالوںَّکاَّواقعہَّيوںَّبيانَّفرمايا  

ر ََّّك ال ِذيََّّْا وَّْ ِھي ََّّق ْري ة ََّّع ٰليَّم  اِوي ة ََّّو  اَّع ٰليَّخ  اَّب ْعد ََّّّللٰاََُّّٰھِذہََِّّيُـْحي ََّّا نٰىََّّق ال ََُّّۚعُرْوِشه  ْوتِه  ات هََُّّۚم  ة ََّّّللٰاَََُّّّف ا م  َّك مَََّّّْق ال ََّّ ب ع ث ه ََّّثُم ََّّع ام ََِّّمائـ 
ابِك ََّّط ع اِمك ََّّاِٰلىَّف اْنُظرََّّْع ام ََِّّمائ ة ََّّل بِثْت ََّّب لَََّّّْق ال ََّّ ي ْوم ََّّب ْعض ََّّا وََّّْي ْوًماَّل بِثْتَََُّّّق ال ََّّ َّل بِثْت َّ ش ر  اْنُظرَََّّّْۚي ت س ـن هََّّْل مََّّْو  اِرك ََّّاِٰلىََّّو  ِلن ْجع ل ك ََِّّحم  َّو 
اْنُظرََّّْل ِلن اِسََّّٰاي ةًَّ اَّ ل ْحــًماَّن ْكُسْوھ اَّثُم ََّّنُْنِشُزھ اَّك ْيف ََّّاْلِعظ امََِّّاِل ىَّو  (2:259)ق ِدْير ََّّش ْيء ََُّّكل ََِّّع ٰليَّّللٰا ََّّا ن ََّّا ْعل مَََُّّّق ال ََّّ َّل ه ََّّت ب ي ن َََّّّف ل م   

َّاوندھیَّپرَّچهاتيوںَّاپنیَّجوَّہوا،َّپرَّبستیَّايسیَّايکَّگزرَّکاَّجسَّ،َّديکهوَّکوَّشخصَّاسَّپرَّطورَّکےَّمثالَّپهرَّياَّ
َََّّّ؟َّگاَّبخشےَّزندگیَّدوبارہَّطرحَّکسَّہللاَّاسےَّہے،َّہوچکیَّہلکَّجوَّآبادی،َّيہ:َََّّّکہاَّنےَّاس293َّ۔َّتهیَّپڑیَّگری



 

َّزندگیَّدوبارہَّاسےَّنےَّہللاَّپهر۔ََّّرہاَّپڑاَّمردہَّتکَّبرسَّسوَّوہَّاورَّکرلیَّقبضَّروحَّکیَّاسَّنےَّہللاَّپرَّاس294َّ
۔ََّّگاَّہوںَّرہاَّگهنٹےَّچندَّياَّدنَّايک:َََّّّکہاَّنےَّاسَََّّّہو؟َّرہےَّپڑےَّمد تَّکتنیَّ،َّبتاؤ:َََّّّپوچهاَّسےَّاسَّاورَّبخشی
َّتغي رَّذراَّميںَّاسَّکہَّديکهوَّکوَّپانیَّاورَّکهانےَّاپنےَّذراَّاب۔ََّّہيںَّچکےَّگزرَّميںَّحالتَّاسیَّبرسَّسوَّپرَّتم:َََّّّفرمايا
َّاسَّنےَّہمَّيہَّاور﴾َّ۔ََّّہےَّرہاَّہوَّبوسيدہَّتکَّپنجرَّاسکاَّکہ﴿َّديکهوَّبهیَّکوَّگدھےَّاپنےَّذراَّطرفَّدوسری۔ََّّہےَّآياَّنہيں
َّکوَّپنجرَّاسَّکےَّہڈيوںَّکےَّديکهوَّپهر۔295َََّّّہيںَّچاہتےَّديناَّبناَّنشانیَّايکَّليےَّکےَّلوگوںَّتمہيںَّہمَّکہَّہےَّکياَّليے
َّ،َّہوگئیَّنماياںَّبالکلَّسامنےَّکےَّاسَّحقيقتَّجبَّطرحَّاس۔َََّّّہيںَّچڑھاتےَّپرَّاسَّپوستَّگوشتَّکرَّاٹهاَّطرحَّکسَّہم
۔ہےَّرکهتاَّقدرتَّپرَّچيزَّہرَّہللاَّکہَّہوںَّجانتاَّميںَََّّّکہاَّنےَّاسَّتو  

 اسَّواقعہَّسےَّبهیَّمعلومَّہوتاَّہےَّکہَّغيبَّکاَّجاننےَّواالَّاکيلَّہللاَّربَّالعالمينَّہے۔

  ؟کہف غیب جانتے تھےکیا اصحاب 

سال تک سوئے رہے ۔ 309ہللا رب العزت نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ وہ تین سو نو   
ل بِثُْوا اُدْواَِّسنِْين ََِّّمائ ة ََّّث ٰلث ََّّك ْهِفِهمََّّْفِيََّّْو  اْزد  (18:25)تِْسعًاَّو   

۔ہيںَّگئےَّبڑھَّاورَّسال9َّ﴾َّميںَّشمارَّکےَّمدتَّلوگَّکچه﴿َّاورَّرہے،َّسالَّسوَّتينَّميںَّغارَّاپنےَّوہَّاور  

ااور پوچھا کہ تم کتنی دیر حالت نیند میں رہے کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ۔  پھر ہللا نے انکو اٹھایا

 یعنی اصحاب کہف کو اپنی بھی خبر نہیں تھی ۔ یہاں یہ ثابت ہوا کہ اصحاب کہف بھی غیب نہیں جانتے تھے ۔ 

ك ٰذِلك َّ لُْواَّب ع ثْٰنُهمََّّْو  ْنُهمََّّْق ۗاىِٕل َََّّّق ال ََّّ َّب ْين ُهمََِّّْلي ت س ۗاء  بُُّكمَََّّّْق الُْواَّ َّي ْوم ََّّب ْعض ََّّا وََّّْي ْوًماَّل بِثْن اََّّق الُْواَّ ل بِثْتُمََّّْك مََِّّْم  اَّا ْعل مََُّّر  اَّ َّل بِثْتُمََّّْبِم  د ُكمَََّّّْف اْبع ثُْوا َّا ح 
ِرقُِكمَّْ اََّّبِو  ِدْين ةََِّّاِل ىَّٰھِذہ  اَّا يُّه ََّّف ْلي ْنُظرََّّْاْلم  ْنهََُّّبِِرْزق ََّّف ْلي اْتُِكمََّّْط ع اًماَّا ْزٰكىَّا ْلي ت ل ط فََّّْم ِ ال ََّّو  ن ََّّو  ًداَّبُِكمََّّْيُْشِعر  (18:19)ا ح   

َّکتنیَّتمَّبهئیَّکيوںَّکہَّکہاَّنےَّوالےَّکہنےَّايک۔َّکرليںَّگچهَّپوچهَّميںَّآپسَّکہََّّدياَّاٹهاَّکرَّجگاَّانہيںَّنےَّہمَّطرحَّاسی
َّکاَّرہنےَّٹهہرےَّتمہارےَّکہَّلگےَّکہنےََّّکمَّبهیَّسےَّدنَّايکَّياَّدنَّايکَّکہَّدياَّجوابَّنےَّانہوںَّرہے؟َّٹهہرےَّدير

َّبهالَّديکهَّخوبَّوہَّبهيجوَّشہرَّکرَّدےَّچاندیَّيہَّاپنیَّکوَّکسیَّسےَّميںَّاپنےَّتمَّابََّّہےَّکوَّہیَّتعاٰلیَّہللاَّعلمَّبخوبی
َّاورَّاحتياطَّبہتَّوہَّاورَّآئے،َّلےَّلئےَّکےَّکهانےَّتمہارےَّسےَّميںَّاسیَّپهرََّّہےَّترَّپاکيزہَّکهاناَّکونساَّکاَّشہرَّکہَّلے

دےَّہونےَّنہَّخبرَّتمہاریَّکوَّکسیَّاورَّبرتےَّنرمی  

 کیا یوسف ؑ غیب جانتے تھے؟
  رب  العزت قرآن میں یوسف علیہ السالم کا واقعہ  بیان کرتے ہیں ۔ہللا

تْهَُّ د  او  ر  اَّفِيََُّّْھو ََّّال تِيََّّْو  غ ل ق تََِّّن ْفِسه ََّّع نََّّْب ْيتِه  اب ََّّو  ق ال تََّّْااْل ْبو  ع اذ ََّّق ال َََّّّ َّل ك ََّّھ ْيت ََّّو  ب ِْياََّّاِن ه ََّّّللٰاََِّّم  اي ََّّا ْحس ن ََّّر  ثْو  َّيُْفِلحََُّّال َََّّّاِن ه ََّّ َّم 
(12:23)الٰظِلُمْون َّ  

َّچهوڑَّنگرانیَّکیَّنفسَّاپنےَّوہَّکہَّکياَّشروعَّپهسلناَّبہلناَّکوَّيوسفَّتهے،َّيوسفَّميںَّگهرَّکےَّجسَّنےَّعورتَّاس
َّاچهیَّبہتَّنےَّاسَّمجهےَّرب،َّميراَّوہ!َّپناہَّکیَّہللاَّکہاَّنےَّيوسفَّآجاؤَّلوَّلگیَّکہنےَّکےَّکرَّبندَّدروازہَّاورَّدے
۔ہوتاَّنہيںَّبهلَّکاَّوالوںَّکرنےَّانصافیَّبے۔َّہےَّرکهاَّطرح  

کو عورت نے دعوت گناہ  دی سات دروازوں میں بالیا  ہللا  یوسف ؑ  کا واقعہ بیان کرتا ہے  کہ یوسف علیۃ السالم یہاں 

۔    

لوگو! ہللا کی قسم اگر میرے یوسف علیہ السالم جانتے ہوتے کہ عورت دعوِت گناہ دے گی تو میرا ایمان ہے کہ ہللا کی 
 قسم یوسف علیہ السالم چل کے وہاں نہ جاتے ۔ اگر یوسف علیہ السالم چل کے گئے لوگو ماننا پڑے گا ۔



 

 غیب جاننے واال اکیال رب ہے اس کے سوا کوئی نہیں        

 قرآن کہتا ہے۔ 

ُقلْ  الَّ  یَْعَلمُ  َمنْ  فِي السَّٰمٰوتِ  َوااْلَْرِض  اْلَغْیبَ  ااِلَّ  ّللٰاُ  ۭ َوَما یَْشعُُرْونَ  اَیَّانَ  
 یُْبعَُثْوَن)27:65(

کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے ہللا کے کوئی 
 غیب نہیں جانتا  انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھ کھڑے کئے جائیں گے۔ 

غیب جانتے تھے؟کیا ابراھیم ؑ   
ختصر بات کر رہا ہوں اس بات کے پیش نظر کے کتاب لمبی ہوگئی تو  پڑھنے والوں کو مشکل ہوگی ۔قرآن کہتا ہے الم

 ۔

ااَّ اَّف ل م  ت ل ه ََّّا ْسل م  بِْينََِّّو  (37:103)ِلْلج   

۔يادَّگراَّبلَّکےَّماتهےَّکوَّبيٹےَّنے(َّالسلمَّعليہ)َّابراہيمَّاورَّدياَّکرَّخمَّتسليمَّسرَّنےَّدونوںَّانَّجبَّکوَّآخر  

۔ ان کو معلوم تھا کہ اسماعیل ؑ کی جگہ لوگو ! میرا سوال ہے اگر ابراہیم علیہ السالم کو پتا تھا اور وہ غیب جانتے تھے

مینڈھا ذبح ہوگا تو  پھر مجھے رب بزرگ برتر کی قسم یہ ایک کھیل تماشا تو بن سکتا ہے ۔ امتحان نہیں ہو سکتا ۔ اگر 

ک امتحان اس وقت بنے گا جب یہ مان لیا جائے کہ خلیل ہللا علیہ السالم کو معلو م نہیں تھا ۔ اگر امتحان تھا اور بے ش

 خلیل ہللا کو معلوم نہیں تھا لوگو پھر ہللا کی آیتوں کی تکذیب نہ کیجئیے مانئیے کہ 

سوا کئی غیب جاننے واال غیب کا جاننے واال اکیال واحد و یکتا بزرگ و برتر ،مالک کائنات ، خالق کائنات ہے اسکے 

  نہیں۔

 کیا یعقوب ؑ غیب جانتے تھے؟
المختصر ! اگر یعقوب علیہ السالم غیب جانتے ہوتے تو یوسف علیہ السالم )عزیز مصر( کہ غم میں اتنا نہ روتے کے 

 انکی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ۔

 کیا امام االنبیاء غیب جانتے تھے؟
اََّّقُلَّْ ۗاىِٕنََُِّّعْنِديََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّال  ز  اََّّّللٰاََِّّخ  ال  اََّّاْلغ ْيب ََّّا ْعل مََُّّو  ال  ل ك ََّّاِن ِىََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّو  اَّااِل ََّّا ت بِعََُّّاِنَََّّّْۚم  ىَّم  َّااْل ْعٰمىَّي ْست ِويَّھ لََّّْقُلََّّْ اِل ي ََّّيُْوٰحا

اْلب ِصْيرَُّ ََّّ و  (6:50)ت ت ف ك ُرْون ََّّا ف ل   

َّميںَّنہ۔ََّّہيںَّخزانےَّکےَّہللاَّپاسَّميرےَّکہَّکہتاَّنہيںَّيہَّسےَّتمَّميں“َّکہو،َّسےَّان(َّ!َّوسلمَّعليہَّہللاَّصلی)َّمحمدَّاے

َّپرَّمجهَّجوَّہوَّکرتاَّپيرویَّکیَّوحیَّاسَّصرفَّتوَّميں۔ََّّہوںَّفرشتہَّميںَّکہَّہوںَّکہتاَّيہَّنہَّاورَّہوں،َّرکهتاَّعلمَّکاَّغيب

َّغورَّتمَّکيا32ََّّ؟َّہيںَّسکتےَّہوَّبرابرَّدونوںَّواالَّآنکهوںَّاورَّاندھاَّکياَّپوچهوَّسےَّانَّپهر31َّ۔َََّّّہےَّجاتیَّکیَّنازل

؏َّ؟َّکرتےَّنہيں  

اََّّقُلَّْ ال ََّّن ْفعًاَِّلن ْفِسيََّّْا ْمِلكََُّّال  اَّو  رًّ اَّااِل ََّّض  ل وََّّْ َّّللٰاََُّّش ۗاء ََّّم  ْست ْكث ْرتََُّّاْلغ ْيب ََّّا ْعل مََُُّّكْنتََُّّو  ْيرَِّمن ََّّال  اَّٻَََِّّّاْلخ  م  س نِي ََّّو  ءََُّّم  َّااِل ََّّا ن اَّاِنََّّْڔَّالسُّْوۗ

ب ِشْير ََّّن ِذْير َّ (7:188)يُّْؤِمنُْون ََّّل ِق ْوم ََّّو   



 

َّہےَّچاہتاَّکچهَّجوَّہیَّہللاَّرکهتا،َّنہيںَّاختيارَّکاَّنقصانَّاورَّنفعَّکسیَّليےَّکےَّذاتَّاپنیَّميںَََّّّکہَّکہوَّسےَّانَّمحمد،َّاے

َّکوئیَّکبهیَّمجهےَّاورَّليتاَّکرَّحاصلَّليےَّاپنےَّفائدےَّسےَّبہتَّميںَّتوَّہوتاَّعلمَّکاَّغيبَّمجهےَّاگرَّاور۔َّہےَّہوتاَّوہی

َّجوَّليےَّکےَّلوگوںَّانَّہوںَّواالَّسنانےَّخوشخبریَّاورَّواالَّکرنےَّخبردارَّايکَّمحضَّتو145ََّّميں۔ََّّپہنچتاَّنہَّنقصان

۔َّمانيںَّباتَّميری  

غیب جانتے تھے؟کیا عمر ؓ  
کیونکہ اگر انسان کو معلوم ہو کے اسے قتل  اگر عمر رضی ہللا عنہ غیب جانتے ہوتے تو اپنے قاتل کو پکڑوا لیتے 

  ۔کیا جائے گا  یعنی خود کو جان بوجھ کر قتل کروانا خود کشی ہے اور وہ حرام ہے 

غیب جانتے تھے؟ کیا حسن ؓ  
 حسن رضی ہللا عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ۔  لوگو ! اگر حسن رضی ہللا عنہ غیب جانتے تھے تو !

کر دو   کہ اگر حضرت حسن رضی ہللا عنہ جانتے تھے  کہ کھانے میں زہر ہے تو زہرآلود  میرا سوال ہے کوئی حل

کیونکہ اگر پتا ہو کہ کھانے میں زہر ہے اور زہر آلود کھانا جان بوجھ کر کھایا جائے تو یہ خود  کھانا کھایا کیوں؟

 کشی ہوتی ہے ۔ 

میرا ایمان ہے میرے حسن رضی ہللا عنہ نے  شہید ہیں ۔ اور یہ اس وقت مانا جائیگا جب عقیدہ ہو کہ  ہللا رب العالمین 

 کے عالوہ کوئی غیب نہیں جانتا ۔ 

؟کیا فرشتے غیب جانتے ہیں   
ہیں جب ہم نے آدم علیہ ہللا رب العزت قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السالم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں ۔ ہللا فرماتے 

السالم کو کچھ نام سکھائے پھر فرشتوں سے پوچھا کہ ان ان چیزوں کے نام بتائو اگر تم سچے ہو ۔ فرشتوں نے 

جواب دیا ہللا ہم نہیں جانتے ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا۔ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے 

 کوئی غیب کی بات انکو بتا دے تو وہ ہللا رب ہے ۔ جیسا کہ بہت سی غیب کی خبریں ہللا بھی غیب نہیں جانتے ۔ ہاں ہللا

نے ملسو هيلع هللا ىلص کو دیں جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص نے جبرائیل کو دیں جو جبرائیل امین ؑ نے ہللا کے نبی 

 اپنی امت کو دیں ۔  

ِعْلم ََُّّسْبٰحــن ك ََّّق الُْوا اَّااِل ََّّل ن ااََّّال  ل ْمت ن اَّم  ِكْيمَُّالََّّْاْلع ِلْيمََُّّا ْنت َََّّّاِن ك ََّّ َّع  (2:32)ح   

َّکوَّہمَّنےَّآپَّجتناَّ،َّہيںَّرکهتےَّعلمَّہیَّاتناَّبسَّتوَّہمَّ،َّہےَّذاتَّکیَّہیَّآپَّتوَّپاکَّسےَّنقصَََّّّکياَّعرضَّنےَّانہوں
۔َّنہيںَّکوئیَّسواَّکےَّآپَّواالَّسمجهنےَّاورَّواالَّجاننےَّکچهَّسبَّميںَّحقيقت43َّ۔ََّّہےَّدياَّدے  

 کیا جنات غیب جانتے ہیں ؟ 
 ہللا رب العزت نے جنات کا تذکرہ فرمایا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے ۔

اف َّ ْين اَّل م  ل ْيهََِّّق ض  ْوت ََّّع  اَّاْلم  ل ُهمََّّْم  اََّّع ٰليَّد  ْوتِه  ۗاب ةََُّّااِل ََّّم  اََِّّۚمْنس ا ت ه ََّّت اُْكلََُّّااْل ْرِضََّّد  ر ََّّف ل م  اَّاْلغ ْيب ََّّي ْعل ُمْون ََّّك انُْواَّل وََّّْا نََّّْاْلِجنََُّّّت ب ي ن تََِّّخ  َّم 
(34:14)اْلُمِهْينََِّّاْلع ذ ابََِّّفِيَّل بِثُْوا  



 

َّگهنَّاسَّچيزَّکوئیَّوالیَّدينےَّپتہَّکاَّموتَّکیَّاسَّکوَّجنوںَّتوَّکياَّنافذَّفيصلہَّکاَّموتَّپر(َّالسلمَّعليہ)َّسليمانَّجبَّپهر
َّکهلَّباتَّيہَّپرَّجنوںَّتوَّپڑاَّگر(َّالسلمَّعليہ)َّسليمانَّجبَّطرحَّاس۔َّتهاَّرہاَّکهاَّکوَّعصاَّکےَّاسَّجوَّتهیَّنہَّسواَّکو
24َّرہتےَّنہَّمبتلَّميںَّعذابَّکےَّذلتَّاسَّتوَّہوتےَّوالےَّجاننےَّکےَّغيبَّوہَّاگرَّکہ23ََّّگئی  

 قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے ۔کیونکہ غیب جاننے واال اکیال ہللا ہے۔

 

 

 اعتراضات اور انکے جوابات : 
نوٹ: مین انشاء ہللا تمام معترض حضرات کے اعتراضات کو ہللا کے فضل سے کھول کر بیان کرونگا لیکن ۔ جو  جو 

لوگ اوپر کی تمام آیات کا انکار صرف ضد اور اناء کی وجہ سے کر رہے ہیں ۔ انکو ہللا سے ڈرنا چاہیے۔ کہ کہیں ہللا 
کی آیات کے انکار کے جرم میں قیامت کو مارے نہ جائیں ۔قیامت کہ دن ہللا کے نبی جناب محمد الرسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص شکایت 

 کریں گے کہ اے ہللا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ۔

ِ ِانَّ َقْوِمي اتََّخُذْوا ٰھَذا اْلُقْرٰاَن َمْھُجْور  ا)30:25( سُْوُل ٰیَرب   َوَقاَل الرَّ

   اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار! بیشک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھ۔۔۔۔ا۔

اور باقی انبیاء غیب جانتے ہیں حاالنکہ یہ اوپر بیان کی ملسو هيلع هللا ىلص قرآن کی اس آیت سے استدالل کیا جاتا ہے کہ ہللا کے نبی 

ہللا رب العزت نے یہ  گئی قرآنی آیت کی صریح خالف ہے ۔ تو ہللا کی کتاب تو الریب ہے جو غلطی سے پاک ہے پھر 

 گارنٹی بھی دی کہ قرآن میں کوئی  ایک آیت  دوسرے کے خالف نہیں ہوتی ۔

ا)اَفاََل یَتََدبَُّرْوَن اْلقُْرٰاَن َۭولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر ّللٰاِ لََوَجدُ  (4:82ْوا فِْیِه اْختاَِلف ا َكثِْیر   

 اختالف کچھ بہت میں اس تو ہوتا سے طرف کی اور کسی سوا کے ہللا یہ اگر کرتے؟ نہیں غور پر قرآن لوگ یہ کیا

  ۔ جاتی پائی بیانی

 تو آئیے غور کرتے ہیں ۔ 

 پہلی دلیل :

ا ااََّّع ٰليَّاْلُمْؤِمنِْين ََِّّلي ذ ر ََّّّللٰاََُّّك ان ََّّم  تٰىَّع ل ْيهََِّّا ْنتُمََّّْم  بِْيث ََّّي ِمْيز ََّّح  اَّ الط ي ِبََِِّّمن ََّّاْلخ  م  ٰلِكن ََّّاْلغ ْيبََِّّع ل يَِّليُْطِلع ُكمََّّّْللٰاََُّّك ان َََّّّو  َّي ْجت بِىََّّّْللٰا ََّّو 
ُسِله ََِّّمنَّْ نََّّْرُّ ُرُسِله ََّّبِالِٰلَََِّّّف ٰاِمنُْواَّ َّي ش ۗاءََُّّم  اِنَََّّّْۚو  ت ت قُْواَّتُْؤِمنُْواََّّو  (3:179)ع ِظْيم ََّّا ْجر ََّّف ل ُكمََّّْو   

َّکوَّلوگوںَّپاکَّوہ125َّ۔ََّّہوَّجاتےَّپائےَّوقتَّاسَّتمَّميںَّجسَّگاَّدےَّرہنےَّنہَّہرگزَّميںَّحالتَّاسَّکوَّمومنوںَّہللا
َّکیَّغيب126َّ۔دےَّکرَّمطلعَّپرَّغيبَّکوَّتمَّکہَّہےَّنہيںَّطريقہَّيہَّکاَّہللاَّمگر۔َّگاَّرہےَّکےَّکرَّالگَّسےَّلوگوںَّناپاک
َّبارےَّکےَّغيبَّامورَِّ﴿ََّّلٰہذاَّہے،َّليتاَّکرَّمنتخبَّہےَّچاہتاَّکوَّجسَّسےَّميںَّرسولوںَّاپنےَّوہَّتوَّليےَّکےَّبتانےَّباتيں
َّملےَّاجرَّبڑاَّکوَّتمَّتوَّگےَّچلوَّپرَّروشَّکیَّترسیَّخداَّاورَّايمانَّتمَّاگر۔ََّّرکهوَّايمانَّپرَّرسولَّکےَّاسَّاورَّہللا﴾َّميں
۔گا  

)تمھیں مطلع کریں ۔( یہاں ہللا رب العالمین َِّليُْطِلع ُكمَّْہللا رب العزت نے سمجھنے والوں کے لیے واضع طور پر لکھا ۔ 

پنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے )وحی کے ذریعے( مگر افرماتے ہیں ہم  ہر کسی کو غیب کی باتیں نہیں بتاتے 

ہیں  منتخب کرتاےہیں)کہ  انکو وحی کے ذریعے کچھ غیب کی باتیں بتائیں(۔۔ ۔سنیئے یہ آیات غیب انبیاء کے غیب پر 

نہیں دلیل نہیں بلکہ اسکی نفی ہے ۔ کیونکہ ہللا نے یہاں صاف صاف بتایا کہ اپنے رسولوں کو ہم ہی مطلع کرتے ہیں  



 

)اطالع دیتےہیں( غیب کی باتوں کے بارے ۔ مطلب کہ وہ غیب نہیں جانتے ۔ اور غیب کی باتیں انہیں ہم بتاتے ہیں ۔ 
 اور یہی بات قرآن حکیم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا ۔

                                                                                                                                                          

 

َّنہَّموجودَّوہاںَّوقتَّاسَّتمَّورنہَّہيں،َّرہےَّبتاَّسےَّذريعہَّکےَّوحیَّکوَّتمَّہمَّجوَّہيںَّخبريںَّکیَّغيبَّيہ!ََّّمحمد(َّ)اے

43ََّّتهے،َّرہےَّپهينکَّقلمَّاپنےَّاپنےَّہوَّکونَّسرپرستَّکاَّمريمَّکہَّليےَّکےَّکرنےَّفيصلہَّيہَّخادمَّکےَّہيکلَّجبَّتهے

(3:44)۔تهاَّبرپاَّجهگڑاَّدرميانَّکےَّانَّجبَّتهےَّحاضرَّوقتَّاسَّتمَّنہَّاور  

                                                                                                                                                         

 اور ایک بات مجھے پتہ ہے اعتراض آئےگا کہ وحی کے ذریعے ہللا پاک بتائے گا یہ کہاں ہے تو  لیجئیے۔

اََّّقُلَّْ ۗاىِٕنََُِّّعْنِديََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّال  ز  اََّّّللٰاََِّّخ  ال  اََّّاْلغ ْيب ََّّا ْعل مََُّّو  ال  ل ك ََّّاِن ِىََّّْل ُكمََّّْا قُْولََُّّو  اَّااِل ََّّا ت بِعََُّّاِنَََّّّْۚم  ىَّم  َّااْل ْعٰمىَّي ْست ِويَّھ لََّّْقُلََّّْ اِل ي ََّّيُْوٰحا

اْلب ِصْيرَُّ ََّّ و  (6:50)ت ت ف ك ُرْون ََّّا ف ل   

َّميںَّنہ۔ََّّہيںَّخزانےَّکےَّہللاَّپاسَّميرےَّکہَّکہتاَّنہيںَّيہَّسےَّتمَّميں“َّکہو،َّسےَّان(َّ!َّوسلمَّعليہَّہللاَّصلی)َّمحمدَّاے

َّپرَّمجهَّجوَّہوَّکرتاَّپيرویَّکیَّوحیَّاسَّصرفَّتوَّميں۔ََّّہوںَّفرشتہَّميںَّکہَّہوںَّکہتاَّيہَّنہَّاورَّہوں،َّرکهتاَّعلمَّکاَّغيب

َّغورَّتمَّکيا32ََّّ؟َّہيںَّسکتےَّہوَّبرابرَّدونوںَّواالَّآنکهوںَّاورَّاندھاَّکياَّپوچهوَّسےَّانَّپهر31َّ۔َََّّّہےَّجاتیَّکیَّنازل

۔؏َّ؟َّکرتےَّنہيں  

 دوسری دلیل :

  

اََّّع ٰليَّيُْظِهرََُّّف ل ََّّاْلغ ْيبََِّّٰعِلمَُّ ًدا ََّّغ ْيبِه  نََِّّاِال َََّّّ َّا ح  ُسْول ََِّّمنََّّْاْرت ٰضىَّم  ْيهََِّّب ْينََِِّّمْن ََّّي ْسلُكََُّّف ِان ه ََّّر  ِمنََّّْي د  ْلِفه ََّّو  ًداَّخ  ص  (72:26،27)ر   

َّلےَّکرَّپسندَّوہَّجسےَّکےَّپيغمبرَّاسَّسوائےَّ۔کرتاَّنہيںَّمطلعَّکوَّکسیَّپرَّغيبَّاپنےَّاورَّہےَّواالَّجاننےَّکاَّغيبَّوہ
۔ہےَّديتاَّکرَّمقررَّدارَّپہرےَّپيچهےَّآگےَّبهیَّکےَّاسَّليکن  

 یہ آیت بھی بالکل اسی معنی میں ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بالکل اس سے پچھلی  آیت پڑھیے ۔

 ُقْل اِْن اَْدِرْيْٓ اََقِرْیٌب مَّا تُْوَعُدْوَن اَْم یَْجعَُل َلٗه َرب ِْيْٓ اََمد  )25:72(

کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لئے دوری کی 
 مدت مقرر کرے گ

تو یہاں سے بھی واضع ہوگیا کہ رسول ہللا ملسو هيلع هللا ىلص غیب نہیں جانتے بلکہ ہللا جانتا ہے اور نبی ملسو هيلع هللا ىلص جو بھی غیب کی بات 
 بتاتے وہ ہللا کی وحی ہوتی کیونکہ ہللا کہ نبی ملسو هيلع هللا ىلص اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے۔ بلکہ جو ان پر وحی کی جاتی

 ۔

 َوَما یَْنِطقُ  َعنِ  اْلَھٰوى۔َّاِنْ  ُھوَ  ِاالَّ  َوْحيٌ  یُّْوٰحى)53:3،4(

 



 

  اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں۔َّوہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔


