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 السالم عليہ يحيی نبی کے تعالی اهللا
 

 معلومات کچه ميں بارہ کے السالم عليہ يحيی نبی کے تعالی اهللا ہميں آپ کيا
 ؟ ہيں کرسکتے مہيا

 

 هللا الحمد
 : کہ ہے کہنا کا تعالی اهللا رحمہ شنقطی شيخ
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا
 ۔)  ١٢(  مريم}  لو تهام سے کومضبوطی کتاب یمير يحيی اے{ 

 معانی کے اس پہلے سے سب يعنی لو، تهام سے کومضبوطی تورات يعنی
 اوراس آجائيں سمجه معانی کوصحيح ّآپ تاکہ کرو کوشش کی کوسمجهنے

 اس وہ کا وحرام حالل يا ہو عقيدہ وہ چاہے کرو عمل پرہراعتبارسے تورات
 آداب کے اس اور جانيں کوحرام کردہ اماورحر کوحالل کردہ حالل کی

 عالوہ کے اس اور کريں حاصل نصحيت سے مواعظ کے اس اور کواپنائيں
 پرکتاب يہاں مفسرين عام اور ، کريں پرعمل اس بهی ميں معامالت سب باقی
 ۔ ہے لی ہی تورات مراد سے
 : فرمان يہ کا تعالی اهللا اور
 ۔}  مادیفر عطا دانائ ہی سے بچپن اسے نے اورہم{ 

 آتے طرف ہی ايک اقوال کے علماء ميں اس ہے مراد کيا سے پرحکم يہاں
 جوکچه ميں س اورا فهم کی کتاب ہی ميں بچپن انہيں نے تعالی اهللا کہ ہيں
 ۔ تها عطافرمايا کرنا پرعمل اس ہے
 اسے نے ہم کہ ہوگا يہ تومعنی ہے پرعطف حکم کا}  حنانا{  قول يہ اور
 کہا کوحنان اورنرمی وشفقت رحمت ، فرمائ طاع شفقت سے طرف اپنی

 ہے معروف پرہونا اورنرمی شفقت اطالق کا حنان ميں عرب کالم ، جاتاہے
 اے يعنی ، رب يا وحنانيک حنانک کہ ہے قول يہ کا عرب ميں معنی اسی ،

 ۔ ہے سوال کا رحمت تيری رب
 تقرب راو اطاعت اسے نے ہم يعنی ہے پر ماقبل بهی عطف کا}  زکاة{  اور
 پاکی اور طہارت سے کچيل ميل کی اورمعاصی کرگناہوں نواز سے اهللا الی

 ۔ فرمائ نصيب
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 النے بجا اوامرکو کے رب اپنے وہ يعنی۔  تها متقی رہ اور}  تقيا وکان{ 
 اسی تها واال رکنے سے اس تها روکا اسے نے تعالی اهللا سے اورجس واال
 سوچا ميں بارہ کے اس کبهی ہی اورنہ کی نہيں برائ نے اس بهی کبهی ليے
 ۔ تها ہی

 : فرمان يہ کا تعالی اهللا اور
 ۔ تها واال کرنے احسان ساته کے والدين اپنے اوروہ}  وبرابوالديہ{ 

 کے والدين اپنے اسے نے ہم ،يعنی ہے فاعل اسم کا بر ساته کے زبر البر
 واال رکهنے رويہ نرم سے اوران کرنے اورنيکی احسان زيادہ ہی بہت ساته
 ۔ بنايا

 : فرمان يہ کا تعالی اوراهللا
 ۔}  تها نہ اورگنہگار سرکش وہ{ 

 بلکہ تها کرتا نہيں تکبر سے کرنے اطاعت کی والدين اور رب اپنے وہ يعنی
 ۔ تها واال کرنے تواضع ساته کے والدين اپنے اور مطيع کا تعالی اهللا وہ
 : ہيں کہتے تعالی اهللا رحمہ جرير ابن

 پربہت لوگوں ہويعنی واال کرنے جبر زيادہ جوبہت ہيں تےکہ اسے جبار
 ساته کے جوتکبر شخص اورہروہ ، کرنےواال پرظلم اوران جبروستم زيادہ

 ۔ ہے جاتا کہا جبار اسے ہو ہے ڈهاتا ستم و پرظلم لوگوں
 : فرمان يہ کا تعالی اوراهللا

 وہ دن جس اور مرے وہ دن اورجس ہوا پيدا وہ دن جس ہے پرسالم اس{ 
 ۔}  جاۓ اڻهايا کرکے زندہ
 امن وہ يعنی ہے امان معنی کا پرسالم يہاں کہ ہيں کہتے اهللا رحمہ جرير ابن
 ۔ گا رہے ميں

 تعالی اهللا يہ}  ہوا پيدا وہ دن جس ہے پرسالم اس{  ہے ہوتا يہی اورظاہربهی
 امن معنی کا جس ہے سالم ليے کے السالم عليہ يحيی سے طرف کی

 ۔۔، ہے وسالمتی
 : فرمان يہ کہ تعالی اهللا مين عمران آل اورسورة

(  عمران آل}  سے ميں لوگوں نيک ہے نبی اور ، نفس ضابط ، اورسردار{ 
 ۔)  ٣٩

 پيچهے کے اوراس مانيں بات لوگ اکثر کی جس ہے جاتا کہا اسے توسيد
 ۔۔۔ چليں
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 عورتوں باوجود کے رکهنے جواستطاعت ہيں کہتے اسے}  حصورا{  اور
 کٹ بالکل سے اوران رکهے دور ليے کے عبادت کی تعالی اهللا صرف سے
 اهللا صلی محمد نبی ہمارے ليکن ، تها جائز ميں شريعت کی ان تويہ جاۓ
 سے عورتوں بالکل اور جاۓ کی شادی کہ ہے يہی سنت کی وسلم عليہ

 ۔ جاۓ کی نہ عليحدگی
 اسم سے نبا نبی}  سے ميں لوگوں نيک ہے نبی اور ،{  فرمان يہ اور

 ہيں کوکہتے خبر اس اورنبا ، ہے وزن کے فعيل ميں معنی کے مفعول
 کی تعالی جواهللا خبرہے والی شان ايک بهی ہواوروحی شان ذی جوايک
 ۔ ہے جاتی بتائ سے طرف

 اورنيتيں واقوال اوراعمال عقائد کے جن ہے جاتا کہا کو لوگوں ان اورصالح
 السالم عليہ يحيی نے تعالی اهللا ، ہوں نہ فاسد اور ہوں اوراچهی صحيح

 کوبهی انبياء دوسرے کہ طرح جس ہے نوازا سے وصف کے کوصالح
 : ہے فرمان کا تعالی اهللا ميں االنعام سورة ہے ديا وصف کا صالح

 سب يہ)  جميعا السالم عليہم(  اورالياس ، عيسی ، يحيی ، اورزکريا{ 
 .۔ )  ٨٥(  االنعام}  تهے سے ميں صالحين
 کے اختصار کالم يہ)  ٢٥٢ - ٢٤٥/  ٤(  للشنقيطی البيان اءاضو ديکهيں

 ۔ ہے گئ کی پيش ساته
 


