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 ہے چکی مل کشتی کی السالم عليہ کيانوح
 

 جس ہے ملی قبل سال چند کشتی کی السالم عليہ نوح کہ ہے سنا يہ نے ميں
 ہے صحيح يہ توکيا تهی معارض کے اس اورانجيل تها مجيد قرآن مرجع کا
 ؟
 

 هللا الحمد
 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا
 بتال ديوانہ اور تها کوجهڻاليا بندوں ہمارے بهی نے نوح قوم ہلےپ سے ان }

 ہوں بس بے ميں کہ کی دعا سے رب اپنے نے تواس ، تها ديا کرجهڑک
 کهول سے مينہ کے زور دروازے کے آسمان نے ہم پس کر، مدد توميری

 جمع ليے کے کام اس پانی تو کرديا جاری کو چشموں سے اورزمين ، ديا
)  کشتی(  والی کيلوں اور تختوں اسے نے اورہم ، تها گيا کيا جومقدر ہوگيا
 کی کا اس يہ تهی رہی چل سامنے کے نظروں جوہماری ، کرليا سوار پر

 کو واقعہ اس نے ہم بالشبہ اور ، گيا کيا کفر کا جس تها بدلہ سے طرف
 عذاب ميرا بتاؤ واال کرنے حاصل نصيحت ہے  کوئ رکها باقی کر بنا نشانی
 ۔) ١٦-٩(  القمر}  ؟ رہيں کيسی باتيں والی ڈرانے ميری اور
 : ہيں کہتے ميں تفسير کی اس تعالی اهللا رحمہ کثير ابن حافظ
 باقی کر بنا نشانی کو واقعہ اس نے ہم بالشبہ اور ،{  ہے تعالی باری فرمان
 { واال کرنے حاصل نصيحت ہے  کوئ رکها
 ہے مراد کشتی سے اس کہ ےہ گيا کہا بهی اوريہ ، ہے عبرت مراد سے اس
 اس قوم والی بعدآنے کے السالم عليہ نوح کہ ديا چهوڑ نشانی بطور اسے کہ

 ۔ کريں نہ تکذيب کی اوررسولوں کرے حاصل عبرت سے
 ايک ميں کوجزيرہ کشتی اس نے تعالی اهللا کہ ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ قتادہ

 نام کا جگہ ايک يںم عراق(  اورنشانی بطورعبرت ميں جگہ نامی باقردی
 حاالنکہ ، ديکها اسے نے لوگوں پہلے کے امت اس کہ حتی ديا چهوڑ)  ہے
 ۔ ہيں چکيں بن اورريت مڻی کہ جو تهيں کشتياں کتنی بعد کے اس

 تعالی اهللا کہ جيسا ہے مراد)  کشتی( سفن جنس سے اس کہ ہے اورظاہريہی
 : ہے فرمان يہ کا
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 کوبهری نسل کی ان نے ہم کہ ہے)  بهی يہ(  نشانی ايک ليے کے ان اور }
 کيں پيدا اورچيزيں جيسی اس ليے کے ان اور ، کيا سوار ميں کشتی ہوۓ
 ۔)  ٤٢ - ٤١(  يس}  ہيں سوارہوتے پريہ جن

 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا فرمان کے وتعالی سبحانہ اوراهللا
 تا يال چڑها ميں کشتی تمہيں نے ہم وقت تواس آگئ طغيانی ميں پانی جب }
 يادرکهنے)  تاکہ(  اور ديں بنا اوريادگار نصيحت ليے تمہارے اسے کہ

 ۔)  ١٢ - ١١(  الحاقۃ}  رکهيں ياد اسے کان والے
 کوئ يعنی)  واال کرنے حاصل نصيحت ہے  کوئ( کہ کہاں يہاں ليے تواس
 ۔ انتهی ۔ کرے حاصل اورعبرت نصيحت جو ہے ايسا
 کی)  ترکناها ولقد(  آيت اس کی تعالی اهللا رحمہ کثير ابن حافظ طرح تواس
 : ہے پرمشتمل اقوال تين تفسير
 : اول
 عبرت قصہ يہ ليے کے والوں آنے نے ہم کہ ہو يہ مراد سے اس يہ

 ۔ چهوڑا کے اورنصيحت
 : دوم
 تا رکها کوباقی کشتی کی السالم عليہ نوح نے ہم کہ ہو يہ مراد سے اس يہ
 پکڑيں اورعبرت کريں حاصل حتنصي کر ديکه اسے قوميں والی آنے کہ
 ۔ ہے کرتا کوهالک اورکافروں کونجات مومنوں تعالی اهللا کہ
 : سوم
 چهوڑا ميں کوزمين)  کشتی(  سفن جنس نے ہم ہو يہ مراد سے اس کہ يہ
 اهللا طرح کس پر اس کہ کرے حاصل عبرت وہ تاکہ کوسکهايا انسان اور
 کوان اورمومنوں لسالما عليہ نوح طرح کس اور ، ہيں نعمتيں کی تعالی
 اوالد کی ان بعد کے دينے نجات سے مثل کی کشتيوں اورمعروف موجود
 ۔ رکهی باقی

 کے السالم عليہ نوح اوراسے جانا مل کا کشتی کی السالم عليہ نوح بہرحال
 عبرت باعث ليے کے ان کشتی يہ کہ تا لينا ديکه کا قوموں والی بعدآنے

 ۔ عقل خالف ہی اورنہ ہے شرع توخالف نہ ہو اورنصيحت
 کہنا ميں بارہ کے کشتی والی ہرملنے ميں کيفيت کی ثبوت کے کشتی ليکن
 يہ اوروہ پاۓ کشتی پرانی توجوبهی ہے کشتی کی السالم عليہ نوح يہ کہ

 ۔ جاۓ ليا مان کو دعوی اس کے اس اور ہے نوح کشتی يہ کہ کردے دعوی
 . اعلم تعالی واهللا


