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 Lesson 9: An-Nisa (Ayaat 86-93): Day 28               ُسۡوَرُة الن َِّساءیک ریسفت 

آج ےکقبس ںیم ےلھچپ قبس   واےل  وموضع رپ یہ ابت  ےہ۔  انمتقف رپ ابت   قبس اک رمزکی ایخل: 

وہیئ یھت۔  آج زمدی  افنق رپ ابت وہ یگ، السم داع اور ےفحت احتفئ رپ ابت وہ یگ۔  املسمن  وکلمں ےک  

 ے؟ لتقِ اطخ رپ یھب ابت وہ یگ۔ 
ی

 

ئ
 
ہ
 دورسے وکلمں ےس ےسیک اقلعتت وہں؟ اخرہج اپیسیل یسیک وہین اچ

عَٰلكَانَاّلٰلَاِن َؕ َواِذَا ُحي ِيۡتُۡم بِتَِحي ٍَة فََحي ُۡوا بِاَۡحَسَن مِنۡهَاۤ اَۡو ُرد ُۡوَها ِ ءٍكُل  اور بج  ﴾۸۶﴿َحِسيۡبًاََشۡ

مت وک وکیئ داع دے وت )وجاب ںیم( مت اس ےس رتہب )ےملک( ےس )اےس( داع دو ای اںیہن وظفلں ےس داع دو 

  (۸۶اک اسحب ےنیل واال ےہ )ےبکش دخا رہ زیچ 

 السم اور السیتم یک وکیئ داع دے وت مت یھب اُس وک داع دو۔ 

 دانی۔ ح ی ی ۔ ایحت ینعی زدنیگ۔  ینعی وتقِ الماقت اک السم۔ یسک وک زدنیگ یک داع  :بِتَِحي ٍَة 

۔  ےھت مت ےتیج روہ ےلہپ ولگ ےتہ دےتی ےھت''ےتیج روہ''۔ االسم  ےس ےلہپ دور ںیم ولگ اےسی یہ داع 

االسم ےس ےلہپ زامہن اجتیلہ ےک وتق اکی دورسے وک ٍابحک اہلل ، ابحک اہلل ابریخل اور ای امعن ابصاح ےک 

رےھک ،اہمتری حبص تمعن وایل اامعتسل رکےت ےھت ۔)اہلل ےھجت زدنہ رےھک ، اہلل ےھجت الھبیئ ےس زدنہ  اافلظ

وہےت  لاامعتسونلر ےک اافلظ الماقت ےک وتق اسمء اآج لک رعب اممکل ںیم ابصح اونلر اور وہ(۔

 ںیہ ۔  

 ر و زابن 
ی ب  
ہ

اہلل احبسن و اعتٰیل  ےن ںیمہ اھکسای ہک ےسیک السم رکںی۔  رہ زابن ےک اےنپ ادناز ںیہ۔ وہید  

ںیم السم ےتہ ںیہ۔ دنہو ےتسمن ےتہ ںیہ۔ سج ےک ینعم ںیہ ریمے ادنر اک دخا آپ ےک ادنر ےک دخا وک 

 ےہ۔  اب وج ولگ ینعم  ےھجم  ریغ ےتسمن ےتہ ںیہ وہ   ہیف  مس اک کرک رکےت ںیہ۔  رہ زابن ںیم السم اتہک

  ےتہ ںیہ۔   Greetingsےہ ہک یسک ہن یسک رطح   Commonہی ابت   
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ڑباھان اچںیہ وت االسم مکیلع رۃمح اہلل ای زمدی ڑباھ املسمن االسم مکیلع ےتہ ںیہ ہک السیتم ےک اسھت ویج۔ 

 اہلل و رباکہت۔

 

ۃ

 

ی
م
ح
روسل ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےس وپاھچ ایگ ہک اے اہلل ےک یبن  دںی۔ االسم مکیلع و ر

یلص اہلل ہیلع وملس !السم اک رتہب وجاب ایک ےہ ؟آپ یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای "وج آدیم آپ وک 

ۃ

 

ی
م
ح
اہلل" ارگ وکیئ آپ وک "االسلم  "االسلم مکیلع " ےہک ،آپ اےس ویں وجاب دںی " ومکیلع االسلم و ر

ۃ اہلل و رباکہت " وت احصہب ےن رعض ایک 

 

ی
م
ح
ۃ اہلل ےہک " وت آپ اس وک وجاب دںی "ومکیلع االسلم و ر

 

ی
م
ح
مکیلع و ر

ۃ اہلل و رباکہت " وت روسل ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای 

 

ی
م
ح
ارگ وکیئ اس رطح رکے "االسلم مکیلع و ر

  تلیض اک وکیئ  ہمل ںیہن ڑوھاا ،اذٰہا آپ اےس  ںیہ "ومکیلع ")ینعی انت :وچہکن اس ےن آپ ےک ےئل

 السم مت ےن ےھجم ایک اانت یہ آپ رپ وہ۔

السم رکان االسم  یک اکی رواتی ےہ۔ اس وک زمدی الیھپںیئ۔ اےنپ وچبں وک اھکسںیئ۔ السم رکےن اک 

 رکںی۔   رطہقی  اھکسںیئ۔  زدنیگ یک داعںیئ دںی وت یہی رطہقی اامعتسل

 ارگ مہ حیحص وطر رپ االسم ےک امندنئے اننب اچےتہ ںیہ وت االسیم وطر رطےقی اانپںیئ۔ 

 اہلل ےک یبنؐ یک دحثیؐ ےہ : الکم رکےن ےس ےلہپ السم رکو۔ 

ارگ وکیئ رقآن ڑپھ راہ ےہ ای لسغ اخےن ںیم ےہ وت اںیہن السم ہن رکںی۔ اور ارگ  ولعمم ںیہن اھت السم 

 وت وہ افرغ وہ رک وجاب دںی۔ بج یھب ابت رکےگنی وت السم ےس کروع رکےگنی۔رک یھب دای ےہ 

 السم رکان تّنُس  ےہ اور وجاب دانی رفض ےہ۔ 

االسم مکیلع ہہک رک مہ داع دےتی ںیہ ہک مت الستم روہ۔ ںیم اہمتری تبیغ ںیہن رکواگن۔  آپ ریمے 

ےس وفحمظ ںیہ۔ ںیم آپ وک اصقنن ںیہن اچنہپؤں اگ۔  ہی آتی وقحِق املسمن ںیم ےس ےہ۔ ہک اکی 

 ۔ املسمن دورسے املسمن وک وتقِ الماقت رپ السم رکے اگ۔ نپچب ےس وچبں وک  السم اھکسںیئ
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 آپ وخد رضور  السم رکںی۔ وہ آپ ےس ںیھکیس ےگ۔ 

 احصہب رکاؓم ادکیورسے  ےس اِدرھ اُدرھ وہ اجےت وت دوابرہ ابت رکےن ےس ےلہپ السم رکےت۔ 

وخش ِدیل ےس السم رکںی۔ ِدولں یک انرایگض متخ وہ اجےئ یگ۔ رہ السم السم دولں وک اصف رک داتی ےہ۔ 

 ایکینں۔ 30رکےن رپ دس ایکینں وپرے السم رپ 

 یٰس ۃسور...﴾٥٨ِحيٍم ﴿ٍب  ر َ﴿َسََلٌم قَْوًًل ِم ن ر َ
 "(رپورداگر رہمابن یک رطف ےس السم )اہک اجےئ اگ"

ینعی السیتم اہلل اعتٰیل یک رطف ےس اکی  ہمل ےہ وج ااسنونں یک وتبیصمں وک دور رکات ےہ۔رضحت ونح 

 : االسلم رپ بج لکشم وتق آای وت اہلل اعتٰیل ےن رفامای ہیلع

 سورة الصافات...﴾٧٩﴿ َسََلٌم عََلٰ نُوٍح ِِف الْعَالَِميَ﴿

 :دورسی ہگج رفامای" وہ السیتم رپ ونح ںیم اہجونں امتم"

 سورة هود...﴾٤٨...كَاٍت عَلَيَْكَوبَرَ﴿قِيَل یَا نُوُح اْهبِْط بَِسََلٍم ِم ن َا 
  "اجؤ ارت اسھت ےک ربوتکں اور السیتم ےس رطف !امہری ونح ،اے وہا مکح"

 السم اہلل ےک انومں ںیم ےس ےہ۔ السم تّنج اک  الکم ےہ۔ السیتم ےک اسھت اہلل اعتٰیل ےن رہ زیچ انبیئ۔ 

یتّنج ادکیورسے وک السم رکےگنی۔  وسرۃ نیسٰی ںیم آات ےہ ہک  اہلل السم رکےگنی۔  رقان اپک ںیم یئک ہگج 

السم اک ذترکہ اتلم ےہ۔ انت زایدہ السم رکےگنی  امہرے اقلعتت رتہب وہےگن اور املسمن انم اور وکسن 

 ۔ ںیم رںیہ ےگ۔ ارگ زایدہ السم ایک وہات وت آج املسمن انَم ںیم وہےت

(یا ایها الناس افشو السَلم... تدخلو الجنة بسَلم) 
  "ےگ اجؤ وہ دالخ ےس السیتم ںیم تنج ۔مت رکو اعم وک ولوگالسم اے"

http://tanzil.net/#36:58
http://tanzil.net/#37:79
http://tanzil.net/#11:48
http://tanzil.net/#11:48
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 وکن ےسک السم رکے؟

 آےن واال رھگ واولں وک السم رکے۔  آےن واےل وک ومعق دںی۔  وسار دیپل ےنلچ  واےل وک السم رکںی۔ 

 ات ہک ربک وٹےٹ۔ رغور ہن وہ۔

ریغ ملسم السم رکے وت رصف  ومکیلع ہہک دںی۔  وہید اہلل ےک یبنؐ وک ےتہ ااسم مکیلع۔  اہلل ےک یبنؐ آےگ 

 ےس رصف ہی وجاب دےتی ہک ومکیلع۔ وج ےھجم اہک ویہ مت رپ یھب وہ۔ نکیل وکیئ زادئ  ہمل ہن ےتہ۔ 

ڑوھوٹں رپ ڑبوں اک ۔ ڑوھیٹ امجتع ڑبی امجتع وک السم رکںی۔ ڑوھےٹ وچبں وک آپ وخد السم رکںی

ارتحام الزم ےہ ،ایس ےئیل ڑوھوٹں رپ الزم ایک ایگ ہک وہ ڑبوں وک "السم "  ںیہ ۔نکیل ڑوھےٹ وچبں یک 

رتتیب ےک ےئل ہی یھب رضوری وہ اجات ےہ ہک ڑبے ڑوھوٹں وک السم  ںیہ ۔اس رطح ان یک السم یک 

 م " رکےن ںیم  لہ رکںی ےگ ۔اعدت ہتخپ وہ یگ اور وہ وخد ڑبوں وک ارتحام ںیم اںیہن "الس

 ریغ ملسم وک السم ہن رکںی۔ اوہنں ےن السم وبقل یہ ںیہن ایک وت السم ویکں رکںی؟

 حیت تؤمنوا تؤمنوا،وًل حیت الجنة ًلتدخلون(:ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول قال :قال هریرة ٔايب عن
 (بينکم السَلم اَفشوا تحاببتم؟ فعلتموہ إذا شيء عل ٔادل ُکم ًل تحابوا،ٔاو

 وتق اس ںیم تنج ''مت اراشدرفامای: ےن وملس ہیلع اہلل یلص اہلل روسل ہک ںیہ رفامےت اوبرہریہؓ  دیسان''

 ںیم آسپ مت ہک کت بج الےتکس ںیہن اامین مت اور آؤ ےل ہن اامین ہک کت بج وہےتکس ںیہن دالخ کت

 ےس دورسے اکی رکمت اانپ ےسج ہک اتبؤں ہن زیچ ایسی ںیہمت ںیم ایک اور رکو ہن تبحم ےس دورسے اکی

 ۔رکو ایک السم وخب وک دورسے اکی ینعی رکو۔'' اعم وک السم ںیم آسپ مت ہک ےہ ہی وہ وگل؟ رکےن تبحم

اہجں ےنتف اک ڈر وہ واہں وعرت رمد ادکیورسے وک السم  ہن رکںی۔ ارگ ےلم ےلج    ولگ ںیہ  وت بس وک السم   

 رک دںی۔ 
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یا ٔایها " :مسعت رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم یقول :قالعبد اهللا بن سَلم رضي اهللا عنه 
الناس ٔافشوا السَلم، ؤاطعموا الطعام، وصلوا األرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة 

رواه الرتمذي"بسَلم
۔ مت تنج ()دجہتاے ولوگ! السم الیھپؤ اور اھکان الھکؤ اور ہلص ریمح رکو، اور امنز ڑپوھ بج ولگ وس رےہ وہں"

  " ںیم السیتم ےس دالخ وہاجؤ ےگ

 االسم وبقل رک ۔ای۔ روزاہن رھگ واولں وک اھکان الھکےت وہےئ ہی دحثیؐ ہن ہی دبعاہلل نب السم وہیدی اعمل ےھت رھپ

 ہی اچر اکم رک ںیل آپ اکایمب وہ اجںیئ ےگ۔  ںیم رںیھک۔

 السُم مکیلع اور االسلم مکیلع دوونں رطح ےس ہہک ےتکس ںیہ۔ 

 ۔58۔ اینیس29-23۔ ردع۔ 69۔لمن15۔ رممی 69وھد ۔ 47۔ رممی 48وھد آتی  :السم مکیلع یک دلیل

 ۔33۔ رممی 47االسلم مکیلع یک دلیل۔ ٰہط

وں وک ا سج رطح السم رکان

 

ّ

ن

مہ ےہ ایس رطح السم رکےن اک ادنازیھب امہ ےہ۔  رکسماٹہ  اور السم۔ دوونں ُس

 بس ےنلم واولں وک رکسما رک السم رکںی۔  زدنہ رںیھک۔ 

 امہرے اجےن ےک دعب ولگ امہرا ِہرک  رکںی۔ وخش اور رتواتزہ رظن آںیئ۔ 

  ہک ںیہ رکےت رواتی ےس وملس ہیلع اہلل یلص یبن  ؓامکل نب اسن دیسان
ؐ
 دو ''بج اراشدرفامای: ےن آپ

 اس )اور ےہ ڑکپات اہھت اک اسیھت دورسے اےنپ اکی ےس ںیم ان رھپ ںیہ رکےت الماقت ںیم آسپ ملسم

 اہوھتں ےک دوونں ان اور رفامےئ وکوبقل داع یک ان وہ ہک ےہ قح رپ اعتٰیل اہلل وت ےہ( رکات اصمہحف ےس

 ربطاین ؒ۔''ےہ رفامداتی ششخب یک ان وہ ہک کت اہیں رکات ںیہن دجایئ ںیم

 ریغصہ انگہ اعمف وہ اجےت ںیہ ۔ ریبکہ انگوہں یک وتہب رکںی وت وہ رھپ اعمف وہےت ںیہ۔ 



Nurul Quran Tafseer Surah An-Nisa (9)  Day 28 

6 
 

 دحثیؐ: اہلل ےک زندکی بس ےس رقبی وہ ےہ وج السم رکےن ںیم  لہ رکے۔ 

 الناس ؤابخل الدعاء ِف عجز من الناس ٔاعجز): ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال هریرة ٔايب عن
430 ص3ج:الرتغيب والرتهيب (بالسَلم بخل من

 ''ولوگں رفامای: اراشد ےن وملس ہیلع اہلل یلص اہلل روسل ہک ںیہ رفامےت وہ ےہ رواتی ےس اوبرہریہؓ  دیسان''

 ےہ وہ صخش رتنی وجنکس و لیخب ںیم اورولوگں آایگوہ اعزج ےس وجداعء ہک ےہ وہ صخش رتنی اعزج ںیم

 ''۔رکے لخب ںیم السم وج ہک

 الطعام تطعم: )قال خری؟ اإلسَلم ٔاي ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سأل رجَل ٔان عمرو بن هللاعبدا عن
( 39مسلم: ،صحيح6236بخاری: صحيح ۔تَعرف لم ومن عرفَت من عل السَلم وتقرٔا

دیسان دبعاہلل نب رمعؓو ایبن رکےت ںیہ ہک اکی صخش ےن روسل اہلل یلص اہلل ہیلع وملس ےس درایتف ''

رتہب ےہ )ینعی االسم ںیم ریخووخیب یک ابت وکن یس ےہ؟( روسل اہلل یلص اہلل ہیلع  ایکہک وکن اس االسم

 ''وملس ےن رفامای: ولوگں وک اھکانالھکان اور رہ صخش وک السم رکان اچےہ وہ وافق وہ ای انوافق

 ادناز ےس السم رکںی۔   ایپر اور اسدہ

 )سننبالسَلم بََدٔاهم مَن تعالٰ هللابا الناس ٔاولٰ إن: )ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال قال ٔامامة ٔايب عن
 (5197: داؤد ابو

 ''۔ولوگں ںیم اہلل اعتٰیل ےک اہں بس ےس زایدہ رقبی وہ صخش ےہ وج اںیہُن السم ےنہک ںیم ادتبارکے

ّ ت اور رفےتش ےب کش رھگ  ںیم وکیئ ہن وہ  بت یھب السم رکںی۔ رھگ ںیم دالخ وہں وت السم رکںی۔ 

ن

 
ج

ور وہ اجےگنیئ۔ 
ُ
 السم  اک وجاب دےگنی۔ ایشنیط د

 السم رکےن ےس ربکت متخ وہات ےہ۔ 
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دحثیؐ  اک الخہص: ارگ وکیئ انرایگض ےہ وت نیت دن ےس زایدہ انراض ہن رںیہ  اور  اج رک وخد  السم رکںی۔ 

 رپ وہ اگ۔  نیت دہعف السم رکےن رپ یھب ارگ  وجاب ہن دںی۔  وت اُس اک انگہ ایُس

 لقتسم السم رکےت رںیہ وت ہنیک  متخ وہ اجات ےہ۔  

السم رکےت وتق امےھت رپ اہھت ہن رںیھک۔ ہی اسیعویئں اک رطِزلمع ےہ۔ السم اک وجاب دےتی وتق رس 

 ےک ااشرے ےس وجاب دانی وہید اک رطزلمِع ےہ۔ السم اک وبل رک  وجاب دںی۔ 

 ارگ املسمن اور ریغ ملسم یسک لفحم ںیم اےھٹک ےھٹیب ںیہ وت واہں اس رطح السم رک ےتکس ںیہ۔ 

 ۔ طخ ےتھکل وت یہی السم ےتہ '' اہلل ےک یبنؐ  ریغ ملسم وکاالسلم ٰیلع نم اعبتل ادھلٰی  ''

 : یبن ارکم یلص اہلل ہیلع وملس ےن رفامای

." یتفرقا ان قبل غفرلهما اًل فيتصافحان یلتقيان مسلمي مامن" 
 شخب ےلہپ ےس وہےن دجا وہ وت رکںی اصمہحف رپ انب یک دینی اوخت وہےئ ےتلم ںیم آسپ املسمن دو ارگ"

 

 

 ۔ ںیہ اجےت دی 

 سپ ںیمہ اچےئیہ ااہظر تبحم ےک اسھت اسھت "اصمہحف " یھب رکںی ۔

ے ےک ےئل  ریغ رحمم اک اہھت ڑکپان ااگنرہ دحثیؐ اک الخہص: 
ح
ف

 ۔ ڑکپان ےہاصم

 ان رحمم رمد اور وعرت  اہھت ںیہن الم ےتکس۔ 

  ریغ ملسم اہھت ڑباھںیئ وت  اںیہن  اتب دںی  ہک مہ املسمن ںیہ، اہھت ںیہن  المےت۔ 

  ان رحمم رس رپ اہھت ریھپےت ںیہ۔ ہی االسم ںیم اجزئ ںیہن۔ 

 وت اسڈیئ ےس ںیگل۔  وعرت یھب ےلگ ےلم وت ابلکل اسےنم ےس ہن ںیلم۔ رحمم ےس یھب ےلگ انگل  وہ 

  ذہمب رطےقی ےس ےلگ ںیلم۔ ابرہ  ںیہ ںیلم وت ےلھک اعم ےلگ ہن ںیلم۔ 
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  رنیم ےس اہھت المںیئ۔ 

  السم رکےت وتق انکھج ںیہن۔  ریپ ہن ڑوھںیئ۔ 

  داین ںیم وج دکورںیت ںیہ آپ وھبل اجںیئ۔ اہلل اسحب ےل اگ۔ 

وضحر یبن رکمی یک  ہؓ ازلرہ رضحت دیسہ افۃمطام اوملنینم رضحت دیسہ اعہشئ دصہقیؓ رفامیت ںیہ ہک 

تبحم ڑھکے وہ اجےت اور تقفش ےس ان یک اشیپین اک  دختم ادقس ںیم احرض وہںیت وت آپ ازراہِ 

ےک رھگ  ہؓ ازلرہ وبہس ےتیل اور اینپ تسشن ےس ٹہ رک اینپ ہگج رپ اھٹبےت اور بج آپ رضحت افۃمط

ےس آپ ےک رس ابمرک وک وچںیتم اور اینپ ہگج  رشتفی ےل اجےت وت وہ یھب ڑھکی وہ اجںیت، تبحم

 داؤد()اوب اھٹبںیت

 

 


