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؟درست ہےکيا لوگوں کو قرآن پڑهنے سے روکنا   

 دمحم ظفرهللا

، ميں" جرم"احمدی ہونے کی حالت ميں قرآن پڑهنے کے  ،محترم ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کی
قعی اسالم ميں غير مسلموں اقيد وبند اور ديگر صعوبتوں کا سن کر يہ کريد ہوئی کہ کيا و پاکستان ميں

کے قرآن پڑهنے پر پابندی ہے؟ جب کهوج پر نکلے تو پتا چال کہ ايسی کوئی بات نہيں ۔ اسالمی تاريخ 
اسالم النے کا واقعہ، جو مولوی حضرات لہک لہک کر بيان ميں حضرت عمر رضی هللا عنہ کے 

بهی اسالمی تاريخ کی کتاب کو  کرتے ہيں، اس بات کے ثبوت کے طور پر پيش کيا جا سکتا ہے۔ کسی
اٹها کر ديکه ليں وه يہ بتائے گی کہ حضرت عمر رضی هللا عنہ نے اپنی بہن کے گهر ميں جو قرآن 

اب ذرا يہ پڑه ليں وه کفر کی حالت ميں پڑهنا شروع کيا تها۔پڑها تها   

ِلَك أَْوَحْينَا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرنَا ۚ َما كُْنَت تَْدرِ  ِكْن َجعَْلنَاهُ نُوًراَوَكذَٰ يَماُن َولَٰ   ي َما اْلِكتَاُب َوَال اْإلِ

  ۵٢۔۔۔۔۔۔ الشوری  نَْهِدي ِبِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا ۚ َوإِنََّك لَتَْهِدي ِإلَٰى ِصَراٍط ُمْستَِقيمٍ  

جانتا اور اسی طرح ہم نے تيری طرف اپنے حکم سے ايک زندگی بخش کالم وحی کيا۔ تو  : ترجمہ

نہ تها کہ کتاب کيا ہے اور ايمان کيا ہے ليکن ہم ہی نے اسے نوربنايا جس کے ذريعہ ہم اپنے بندوں 

  و سيدهے راستہ کی طرف چالتا ہے۔ہيں ہدايت ديتے ہيں اوريقيناً ت ميں سے جسے چاہتے

ِكْن  : کہ ميں سےکہہ کرُروًحا ِمْن أَْمِرنَا  اس آيہ کريمہ ميں جويہ فرمايا گيا ہے قرآن کو  َولَٰ

اس ميں هللا تعالی نے اپنے بندوں پر کوئی  َجعَْلنَاهُ نُوًرا نَْهِدي ِبِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعبَاِدنَا

تخصيص نہں رکهی کہ وه پہلے سے مسلمان ہوں يا نہ، يا انہيں کوئی مسلمان جانتا ہو يا 

کو يہ نہيں کہا نہ۔ حضرت عمر کے بہن بہنوئی رضوان هللا عليہم نے بهی حضرت عمر 

تها کہ چونکہ تم کافر ہو اس لئے قرآن نہيں پڑه سکتے۔ اور اگر انہوں نے ايسا نہيں کہا تو 

کوئی بهی ايسا نہيں کہہ سکتا۔ دوسرے الفاظ ميں پاکستان کی سرکاری مسلمان مشينری اور 

وه  پاکستان کے سرکاری مسلمان، يعنی ذريت شيطان مولويوں کو کوئی حق نہيں پہنچتا کہ

  کسی کو بهی قرآن پڑهنے سے روکيں۔



ايک اور وجہ ہے اس حق کے نہ دئے جانے کی اور وه يہ ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے 

  لئے ہدايت کا سامان ہے، قرآن کی رو سے۔ ذرا يہ پڑه ليں۔

اْلُهدَى َواْلفُْرقَاِن فََمْن َشِهدَ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هُدًى ِللنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن   

  ١٨۵۔۔۔۔۔۔۔ البقرة  ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ 

رمضان کا مہينہ جس ميں قرآن انسانوں کے لئے ايک عظيم ہدايت کے طور پر اُتارا گيا اور : ترجمہ

کهلے نشانات کے طور پر جن ميں ہدايت کی تفصيل اور حق و باطل ميں فرق کر دينے والے ايسے 

اور جو مريض  امور ہيں۔ پس جو بهی تم ميں سے اس مہينے کو ديکهے تو اِس کے روزے رکهے

     .……ہو يا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ايام ميں ہوگا

کے لئے ايک عظيم ہدايت کہا گيا ہے۔ اس کا مطلب يہ  اس آيۃ کريمہ ميں قرآن حکيم کو انسانوں

ہے کہ کسی انسان کو قرآن کے پڑهنے سے روکنا جائز نہيں۔ اور ياد کريں حضرت عمر رضی 

  هللا عنہ کے واقعے کو کہ اگر وه نہ پڑهتے قرآن تو کم از کم اس روز مسلمان نہ ہوتے۔ 

کسی کو بهی قرآن پڑهنے سے روکنا جس کے پيش نظر کسی مسلمان کو اب ايک اور بات ہے 

نہيں چاہئے اور وه يہ ہے کہ کسی کو قرآن پڑهنےسے روکنے کا يہ مطلب ہوا کہ جو ہدايت کا 

خزانہ مسلمانوں کو خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے مسلمان اسے دوسروں سے چهپانا چاہتے ہيں۔ 

وں سے چهپاتے تهے بلکہ پر يہ عادت يہوديوں کی تهی۔ وه نہ صرف يہ کہ توراة شريف کو غير

  اپنوں کو بهی غلط سلط پڑه کر بتا ديتے تهے کہ يہ لکها ہے توراة ميں۔ يہ پڑه کر ديکه ليں

  

َّنَّاهُ ِللنَّاِس ِفي اْلِكتَا ِّنَاِت َواْلُهدَٰى ِمْن بَْعِد َما بَي ُ ِإنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَي َّlِئَك يَْلعَنُُهُم ا ِب ۙ أُولَٰ

ِعنُونَ    ١۵٩۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ البقرة َويَْلعَنُُهُم الالَّ

ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدايت ميں سے نازل  يقيناً وه لوگ جو اُسے چهپاتے ہيں جو : ترجمہ



کيا، اس کے بعد بهی کہ ہم نے کتاب ميں اس کو لوگوں کے لئے خوب کهول کر بيان کرديا تها۔ يہی 

  ہيں وه جن پر هللا لعنت کرتا ہے اور اُن پر سب لعنت کرنے والے بهی لعنت کرتے ہيں۔

سے نہيں؟ دوسرے الفاظ ميں کيا لوگوں کو کيا لوگوں کو قرآن پڑهنے سے روکنا کتم بينات 

ليں کہ هللا  اس معاملے کو کچه اس پہلو سے ديکه ؟درسrrت ہrrےقرآن پڑهنے سے روکنا 

  :مہ کو مبعوث کرنے سے غرض کيا ہےامۃ مسل کی تعالی

 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكنُتْم َخيـْ
ًرا هلَُّم  ◌ۗ َوتـُْؤِمُنوَن بِا'َِّ  ُهُم  ◌ۚ َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ نـْ مِّ

  ١١٠۔۔۔۔ آل عمران  اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ 

تم بہترين اّمت ہو جو تمام انسانوں کے فائده کے لئے نکالی گئی ہو۔ تم اچهی باتوں کا حکم  : ترجمہ

ديتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور هللا پر ايمان التے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بهی ايمان لے 

  وگ ہيں۔آتے تو يہ ان کے لئے بہت بہتر ہوتا۔ ان ميں مومن بهی ہيں مگر اکثر ان ميں سے فاسق ل

  

تو مسلمانوں کے ذمے تو يہ کام ہوا ہے کہ جو انکو ہدايت ملی ہے اسے عام کريں نيکی کی تلقين 

اور بتائيں کہ ديکهو ہمارا قرآن يہ کہتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے  کريں اور برائی سے روکيں

   رنا ہوگا۔ کو عام ک تعليم ،کی قرآناوراور اس کے لئے مسلمانوں کو اسالم کی،  يہ فائدے ہيں۔

اس معاملے ميں مجهے عربوں اور خاص طور پر سعوديوں کی يہ بات بہت اچهی لگی ہے کہ جب 

" جديد سائنسی حقائق "يمہ کی سمجه آجاتی ہے جس کا تعلق ان کو قرآن کريم کی کسی ايسی آيہ کر

ايک بار ميں ايک کانفرنس کے سلسلے ميں ۔ اس کی خوب اشاعت کرتے ہيں ،سے محسوس ہوتا ہے

هللا  بچہ ديا۔اايک صاحب نے ايسے ہی حقائق سے متعلق عربی ميں لکها ہوا ايک کتمراکش گيا۔ وہاں 



 

 

اس کتابچہ ميں بڑی صراحت سے ايسے حقائق کا بيان تها جو کہ آج کی سائينس لی انکو جزا دے۔ اتع

  ريم ميں وه پہلے سے مذکور ہيں۔ کئے جبکہ قرآن ک" دريافت"نے 

فکر کی  وو غورميں صاحب علم اور صاحب عقل لوگوں ک کريم يہاں يہ بات بهی ياد رہے کہ قرآن

اس لحاظ سے اور اس دعوت ميں بهی مذہب و ملت کی کوئی تخصيص نہيں۔ تو  دعوت دی گئی ہے

ل معافی جرم نا نہ صرف يہ کہ غلط ہے بلکہ ناقاببهی قرآن کو صرف مسلمانوں کے لئے خاص کردي

سے تمام قوانين کو کالعدم قرار دينے کے لئے تحريک سو پاکستان کے عوام کو چاہئے کہ وه اي ہے۔

  چالئيں جو کہ قرآن کے پڑہنے پر پابندی لگاتے ہيں۔

  

   

  

 

 

  

 

  

  

  

 

  



 

 


