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 وسلم عليہ اهللا صلی نبی امی
 

 سکتے نہيں پڑه لکه وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے دليل  کوئ کی اس کيا
 ؟ تهے

 

 هللا الحمد
 : ہے تعالی باری فرمان

 
 پاس اپنے لوگ وہ کو جن کرتے اتباع کی امی نبی رسول ايسے لوگ يہ{ 

 فرماتے حکم کا باتوں کونيک نا وہ ، ہيں پاتے ہوا لکها ميں انجيل ، تورات
 بتاتے کوحالل چيزوں ،اورپاکيزہ ہيں کرتے منع سے باتوں اوربری ، ہيں

 جوبوجه پر لوگوں اوران ہيں فرماتے حرام پر ان کو چيزوں اورگندی
 اور ہيں التے پرايمان نبی اس توجولوگ ، ہيں کرتے دور ان تهے اورطوق

 کرتے اتباع کی نور اوراس ، يںہ کرتے مدد کی ان ہيں کرتے حمايت کی ان
}  ہيں والے پانے فالح پوری لوگ ايسے ہے گيا بهيجا ساته کے جوان ہيں

 ۔)  ١٥٧(  االعراف
 

 : ہيں کہتے ميں تفسير کی آيت اس تعالی اهللا رحمہ قرطبی امام
 

 عباس ابن ميں بارہ کے"  األمي"  ميں فرمان کے تعالی اهللا ميں آيت اس
(  امی وسلم عليہ اهللا صلی نبی تمہارے:  کہ ہيں کہتے ماعنہ تعالی اهللا رضی

 تهے کرتے نہيں وکتاب حساب کر اورلکه پڑهتے لکهتے وہ تهے)  ناخواندہ
 : ہے فرمايا نے تعالی اهللا ،
 

 کواپنے کتاب کسی اورنہ تهے نہ پڑهتے کتاب کوئ ّآپ تو پہلے سے اس{ 
 ۔)  ٤٨(  العنکبوت}  تهے لکهتے سے هاته

 
 ہوۓ کرتے تفسير کی آيت آخری آيت اس تعالی اهللا کثيررحمہ ابن ظاورحاف
 : ہيں کہتے
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 تهے نہ پڑهتے کتاب کوئ ّآپ تو پہلے سے اس{  فرمايا نے تعالی پهراهللا
 اهللا صلی محمد اے يعنی}  تهے لکهتے سے هاته کواپنے کتاب کسی اورنہ
 جتنی پہلے سے ہونے نازل کے قرآن اس ميں قوم اپنی آپ وسلم عليہ

 سکتے لکه طرح اچهی ہی نہ اور تهے سکتے پڑه کتاب توآپ نہ عمررہے
 ناخواندہ(  امی ّآپ کہ ہے جانتا يہ شخص ہر کا وغيرہ قوم کی ّآپ بلکہ تهے

 عليہ اهللا صلی نبی بهی ميں کتابوں اورپہلی ، سکتا نہيں لکه جوپڑه ہيں نبی) 
 فرمان کا وتعالی تبارک اهللا کہ جيسا ہيں ہوئ بيان طرح اسی صفات کی وسلم
 : ہے

 
 پاس اپنے لوگ وہ کو جن کرتے اتباع کی امی نبی رسول ايسے لوگ يہ{ { 

 فرماتے حکم کا باتوں کونيک ان وہ ، ہيں پاتے ہوا لکها ميں انجيل ، تورات
 ۔ تک آخر کے آيت}  ہيں کرتے منع سے باتوں اوربری ، ہيں

 
 لکه طرح تواچهی نہ تک قيامت حطر اسی بالکل وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی
 لکها بهی اورحرف سطر ايک سے ہاته اپنے نے انہوں ہی اورنہ سکتے

 خطوط سے طرف کی جوان تهے کاتب کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی بلکہ
 اسے ہوتی نازل وحی پرجو وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی تهے کرتے لکها
 ۔ تهے لکهتے بهی

 
 قبله من{  تهے نہيں پڑهتے آپ يعنی}  تتلو كنت وما{ :  فرمايا نے تعالی اهللا
 وال{  تهے پڑهتے نہيں کتاب بهی کوئ ہے تاکيد کی نفی يہ}  كتاب من

 ۔ تهے لکهتے سے ہاته اپنے ہی اورنہ ہے تاکيد بهی يہ}  بيمينك تخطه
 

 قسم اورجاهل باطل توپهر}  المبطلون الرتاب إذا{  فرمان يہ کا تعالی اوراهللا
 بعض تو ہوتے جانتے پڑهنا لکهنا آپ اگر يعنی۔  پڑجاتے ميں شک لوگ کے

 سے ميں کتابوں تو نے اس ، کہتے يہ ہوۓ کرتے شک لوگ کے قسم جاهل
 ۔ ہيں لی سيکه ماثورباتيں کی انبياء پہلے

 
 اچهی اور ہيں امی وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہوۓ رکهتے علم يہ نے انہوں
 : کہا سکتے نہيں لکه طرح
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 صبح جواسے ہيں کہانياں قصے کے لوگوں توپہلے يہ لگے کہنے وہ اور{ 
 ۔}  ہيں ليے لکه نے اوراس ہيں جاتے کراۓ امالء وشام

 
 : ہے بهی طرح اس کچه فرمان کا وتعالی سبحانہ اوراهللا

 
 بهيجا رسول ايک سے ميں ہی ان ميں لوگوں ناخواندہ نے جس ہے وہی{ 

 وحکمت کتاب اورانہيں کرتا کوپاک اوران اکرسنات پڑه آيتيں کی اس جوانہيں
 ۔)  ٢(  الجمعـۃ}  تهے ميں گمراہی کهلی پہلےوہ سے اس يقينا ہے سکهاتا

 
 : ہيں کہتے ہوۓ تفسيرکرتے کی آيت اس تعالی اهللا رحمہ قرطبی امام

 
 ، جانتے نہيں جولکهنا ہيں مراد لوگ وہ سے االميون کہ ہے گيا کہا

 ۔ تهے وگل کے طرح اسی بهی اورقريش
 

 ہوتا وہ امی کہ کياہے نقل سے تعالی اهللا رحمہ ابراهيم نے اهللا رحمہ منصور
 عليہ اهللا صلی محمد يعنی"  رسوالمنهم"  سکے نہ اورلکه لے جوپڑه ہے

 صلی نبی ليکن تهے ليتے پڑه سے کتاب وسلم عليہ اهللا صلی اورنبی ، وسلم
 ۔ نہيں سيکها نے وسلم عليہ اهللا

 
 احسان ميں بهيجنے نبی پهرامی کہ جاۓ کہا اگر:  کہ ہے ناکہ کہ ماوردی

 : ہے سے طرح تين جواب کا تواس ، ہے کيا وجہ کی
 

 : اول
 

 ۔ تهی گذرچکی جوکہ ليے کے موافقت کی بشارت کی انبياء
 

 : دوم
 

 ، ہو طرح ہی ان ميں معاملہ اس بهی حالت کی وسلم عليہ اهللا صلی نبی تاکہ
 ۔ ہوگا قريب ادہزي ميں موافقت کی توان
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 : سوم
 
 نے اس کہ ہوجاۓ نفی کی سوءظن متعلق کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ تا

 تعليم کی اس ہے گئ دی دعوت ميں اورجوان پڑهيں اورحکمتيں جوکتابيں
 ۔ ہے کرلی حاصلہ

 
 اورنبوت معجزہ کے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کچه سب تويہ:  ہوں کہتا ميں
 ۔ ہے دليل کی سچائ کی

 
 ہے گيا کيا بيان ساته کے تلخيص سے قرطبی تفسير

 
 . اعلم واهللا


