 ‐ 11277اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﺎم "اﻟﻈﺎﺮ" اور "اﻟﺒﺎﻃﻦ" ﮐﺎ ﻣﻌﻨ
ﺳﻮال

ﮐﯿﺎ ﯾﮧ ﻣﻤﻦ ﮨﮯ ﮐﮧ آپ ﮨﻤﺎرے ﻟﮱ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﻧﺎم  ،اﻟﺒﺎﻃﻦ  ،اور اﻟﻈﺎﮬﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﻨ ﮐ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮﯾﮟ ؟

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.
ان دوﻧﻮں ﻧﺎﻣﻮں ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻮ ﮬﺮﯾﺮہ رﺿ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻋﻨﮧ ﮐ رواﯾﺖ ﮐﺮدہ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐ ﮔ ﮨﮯ  ،وہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ
ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ :
) اے اﻟﮧ ﺗﻮﻇﺎﮬﺮ ﮨﮯ ﺗﯿﺮے اوﭘﺮ ﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ  ،اور ﺗﻮ ﺑﺎﻃﻦ ﮨﮯ ﺗﯿﺮے ﭘﺮے ﮐﻮئ ﭼﯿﺰﻧﯿﮟ ( ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ۔
ﺗﻮ ﻇﺎﺮ ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻇﻮر ﺑﻤﻌﻨ ﻋﻠﻮ ﮐ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺮ ﭼﻴﺰﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﮨﮯ  ،اورﺑﻌﺾ ﻧﮯ اس ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮﻇﻮر ﺑﻤﻌﻨ
ﺑﺮوزﮐ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ وہ ﮨﮯ ﺟﻮﻋﻘﻠﻮں ﮐﮯ ﻟﮱ اﭘﻨﮯ دﻻﺋﻞ اوراﭘﻨﮯ وﺟﻮد ﮐﮯ ﺑﺮاﮬﯿﻦ اوروﺣﺪاﻧﯿﺖ ﮐﮯ دﻻﺋﻞ ﺳﺎﺗﮫ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ
 ،ﺗﻮ وہ اس ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ دﻻﺋﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ  ،اور اس ﮐﮯ اﻓﻌﺎل اس ﮐ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ ﮐ ﻃﺮف ﻟﮯ
ﺟﺎﺗﮯ ﯿﮟ  ،ﺗﻮ وہ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ ﻋﻘﻞ ودﻻﺋﻞ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ اس ﮐﺎ ادراک ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ  ،اور ﺑﺎﻃﻦ ﮨﮯ اس ﻟﮱ ﮐﮧ وہ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺪ ﮨﮯ
دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ اﺷﯿﺎء ﮐ ﻃﺮح اس ﮐﺎ ﻣﺸﺎﺪہ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ وﺑﺎﻻ ﮨﮯ ۔
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨ ﺣﻤﺖ اور ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ اور اﭘﻨ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﮐﮯ ﺳﺎ ﺗﮫ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ اوران ﺳﺐ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮ ﮐﮧ
اس ﻧﮯ ﮐ ﯿﮟ اﻧﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﮐﻮئ ﻧﯿﮟ دﯾﮫ ﺳﺘﺎ  ،اورﺑﺎﻃﻦ ﮨﮯ اور اﭘﻨ ﺻﻔﺎت ﮐ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﮐﮯﻟﺤﺎظ ﺳﮯ وہ
ﻋﻘﻮل واﻟﻮں ﺳﮯ ﭘﺮدہ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ ۔
اورﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء ﮐ ﻃﺮف ﯾﮧ ﻣﻨﺴﻮب ﮨﮯ ﮐﮧ اﻧﻮں ﻧﮯ ﺑﺎﻃﻦ ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﮐ ﮨﮯ  ،ان ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ  :وہ ﻋﺮش
ﭘﺮﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮۓ ﺑﮭ اﭘﻨﮯ ﻋﻠﻢ اورﻗﺪرت ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎرﺳﮯ ﺮﭼﯿﺰﺳﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮨﮯ ۔
اورﺑﺎﻃﻦ ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻃﻨ اﻣﻮر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭ ﮐ ﮔ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ وہ ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻮﺟﺎﻧﻨﮯ واﻻ اوراﯾﺴﮯ ﮨ وہ ﻇﺎﺮ ﮐﻮﺑﮭ ﺟﺎﻧﻨﮯ
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واﻻ ﮨﮯ  ،اﻣﺎم ﺑﺨﺎری رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﻗﻮل ﮨﮯ  :ﯾﺤ – ﺟﻮﮐﮧ ﻓﺮاء ﯿﮟ – وہ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ ﮐﮧ وہ ﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ
ﺮﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ اورﻋﻠﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ ﺮﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﮨﮯ ۔
اورﺑﻌﺾ ﻧﮯ اس ﮐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﮧ ﮐ ﮨﮯﮐﮧ  :وہ ﺣﻮاس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرک ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﺷﯿﺎء ﻣﺨﻠﻮﻗﮧ ﮐﺎ ﺣﻮاس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮫ ادراک ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ۔
اورﯾﮧ ﺑﮭ ﮐﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :وہ ﻣﺨﻠﻮق ﮐ آﻧﮭﻮں اور اوﮬﺎم ﺳﮯ ﭼﮭﭙﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﮐﻮئ آﻧﮫ اس ﮐﺎ ادراک ﻧﯿﮟ
ﮐﺮﺳﺘ اورﻧﮧ ﮨ ﮐﻮئ وﮬﻢ اس ﮐﺎ اﺣﺎﻃﮧ ﮐﺮﺳﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺗﻮ ﺑﺎوﺟﻮد اس ﮐﮯ ﮐﮧ ﯾﮧ ﺳﺐ ﻣﻌﺎﻧ اورﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﯿﮟ ﻟﯿﻦ اوﻟ اور ﺑﺘﺮ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺎاﻟﺘﺰام ﮐﯿﺎ ﺟﺎۓ وہ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﺘﺮ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮧ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﻮ ﺳﺐ ﺳﮯ
زﯾﺎدہ ﺟﺎﻧﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ۔
اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﮐﺎ ﻗﻮل ﮨﮯ ﮐﮧ  :وہ اﭘﻨﮯ ﻋﻼوہ ﺮﭼﻴﺰ ﭘﺮ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ  ،اوروہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮ ﺑﻠﻨﺪوﺑﺎﻻ ﮨﮯ ﮐﻮئ ﭼﻴﺰ ﺑﮭ اس
ﺳﮯ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﮟ  ،ﺗﻮ رہ ﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻮﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮﮐﻮئ ﭼﯿﺰﺑﮭ ﮐﺴ ﮐﮯ اس ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻗﺮﯾﺐ ﮐﻮئ ﻧﯿﮟ ۔
اور اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ذﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ  :ﺟﺲ ﻧﮯ ﺑﮭ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻓﻮﻗﯿﺖ ﮐﺎ اﻧﺎر ﮐﯿﺎ ﺗﻮ اس ﻧﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﮐﮯ اﺳﻢ " اﻟﻈﺎﺮ " ﮐﮯ ﻟﻮازم ﮐﺎ اﻧﺎر ﮐﯿﺎ  ،ﺗﻮﺟﻮ ﺻﺮف ﻗﺪروﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﮟ ﻓﻮﻗﯿﺖ رﮐﮭﮯ اس ﮐﺎ ﻇﺎﺮﮨﻮﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ،
ﺟﺲ ﻃﺮح ﮐﮧ ﯾﮧ ﮐﺎ ﺟﺎۓ ﮐﮧ ﺳﻮﻧﺎ ﭼﺎﻧﺪی ﮐﮯ اوﭘﺮ ﮨﮯ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ ﯾﮧ ﻓﻮﻗﯿﺖ ﺻﺮف ﻇﻮر ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ  ،ﺑﻠﮧ ﯾﮧ
ﮨﻮﺳﺘﺎ ﮨﮯﮐﮧ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻓﻮﻗﯿﺖ دی ﮔ ﮨﮯ وہ ﻓﻮﻗﯿﺖ دﯾﮱ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﻇﺎﺮ ﮨﻮ  ،اورﻧﮧ ﮨ ﯾﮧ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﮟ ﮐﮧ
ﺻﺮف ﻏﻠﺒﮯ اورﻗﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ اﮔﺮﭼﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﻗﮭﺮ وﻏﻠﺒﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﻇﺎﺮ ﮨﮯ ﺗﻮ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ
ﻟﮱ ﺮاﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﻋﻠﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯ  ،ﻋﻠﻮ ذات اور ﻋﻠﻮ ﻗﺪر اورﻋﻠﻮ ﻗﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ۔
اور اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ ﮐﺎ اﺳﻢ " اﻟﺒﺎﻃﻦ " ﻧﯿﭽﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﮐﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻧﯿﮟ  ،ﮐﯿﻮﻧﮧ ﺳﻔﻮل  ،ﻧﯿﭽﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﯾﮧ ﻧﻘﺺ ﮨﮯ اوراﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ
وﺗﻌﺎﻟ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺳﮯ ﭘﺎک ﮨﮯ  ،ﺗﻮ ﺑﯿﺸ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﻋﻠ اوراﻋﻠ ﮨﮯ  ،اوروہ ﻋﺎﻟ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﺳﺘﺎ ۔
اور ﻇﺎﺮﮐﻮ ﺑﺎﻃﻦ ﺳﮯ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ  ،اور ﻇﻮر ﮐﺎ ﻋﻠﻮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻘﺎرﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ ﺗﻮ ﺟﺘﻨ ﺑﮭ ﮐﻮئ ﭼﻴﺰ اﻋﻠ
اورﺑﻠﻨﺪ ﮨﻮﮔ وہ زﯾﺎدہ ﻇﺎﺮ ﮨﻮﮔ ، اورﻋﻠﻮ اور ﻇﮭﻮر ﺳﮯ اﯾ اور ﻣﻌﻨ ﺑﮭ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﮨﮯ  ،ﺗﻮ اﺳ ﻟﮱ ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ
ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ  :ﮐﮧ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ اوﭘﺮ ﮐﻮئ ﭼﻴﺰ ﻧﯿﮟ  ،اورﯾﮧ ﻧﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﮧ ﺗﺠﮫ ﺳﮯ ﻇﺎﺮﮐﻮئ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮟ  ،اس ﻟﮱ
ﮐﮧ ﻇﻮر ﻋﻠﻮاور ﻓﻮﻗﯿﺖ ﮐﻮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﮨﮯ ۔
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اوراس ﻣﻌﻨ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎﭘﻮرے ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺎ اﺣﺎﻃﮧ ﮐﺮﻧﺎ اور اس ﮐ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﮨﮯ اوراس ﮐ ﻋﻈﻤﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ
ﺮ ﭼﯿﺰ ﮨﯿﭻ ﮨﮯ  ،اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ اﺳﻢ ﺑﺎﻃﻦ اس ﺑﺎت ﭘﺮ دﻻﻟﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯﮐﮧ اﻟﮧ ﻋﺰوﺟﻞ ﺮ ﭼﮭﭙ ﮨﻮئ اور راز ﮐ
ﺑﺎﺗﻮں اور ﺑﺎرﯾ ﺳﮯ ﺑﺎرﯾ اﺷﯿﺎء ﭘﺮ ﺑﮭ ﻣﻄﻠﻊ ﮨﮯ ۔ .
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