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سورةالقلم
▪میک سورة ▪ 52آیات ہی
ہواہ .قرآن یک آخری سورة ےہ جس ےک آغاز می حروف مقطعات می ےس حرف
▪سورة کا آغاز ن حرف مقطعات ےس
ے
آیا ےہ .
ی
▪ اس سورة کو *القلم* بیھ کہا جاتا ہ کیونکہ اس ےک آغاز می قلم یک قسم کھائ ی
گئ ےہ.
ے
ََۡ
ُ َ
🔹ن َو القل ِم َو َما َی ۡسط ُر ۡون ۙ﴿﴾۱
ن قسم ہ قلم یک اور اس یک جو وہ ے
لکھت ہی
ے
ََۡ
َو القلم اس ےس مراد
لکھت ہی فائدے یک ز
▫وہ قلم جس ےس انسان ے
چی ےہ.
▫وہ قلم جس ےس لوح محفوظ می لکھا جاتا ےہ.
َ ُ َ
ی ۡسط ُر ۡون مضارع کا صیغہ ےہ اس ےس مراد ےہ
▫جو ز
ماض می لکھا گیا.
▫جو ابیھ لکھا جاتا ےہ .
▫اور جو آئندہ لکھا جائیگا.
▪جو وہ ے
جانت ہی(.ابن عباس)
▪جو وہ ے
لکھت ہی(.مجاہد)
▪مالئکہ جو اعمال نامہ ے
لکھت ہی .
ی
کھائ ی
گئ
قلم یک قسم کیوں
 قلم یک اہمیت ےک پیش نظر.
َّ
َّ ۡ َ َ
 پہیل ویح می بیھ قلم کا ذکر کیا گیا ےہ .ال ِذ ۡی َعل َم ِبالقل ِم ۙ﴿( ﴾۴سورةالعلق)
 علم حاصل ز
کرن ےک لت لکھنا بہت زضوری ےہ.
رض ہللا عنہ ےس روایت ہ .ہللا تعایل ز
 ابن عمر ز
ن چار ز
چیوں کو ز
اپت ہاتھ ےس پیدا کیا .عرش,قلم ,آدم علیہ
ے
السالم اور جنت عدن .
 نشک بائی طرف واال فرشتہ  6گھڑیاں مسلمان بندے ےس اپنا قلم اٹھا ی
ن رکھتا ےہ پھر اگر وہ بندہ توبہ کرےل اور
ے
ی
.
پلٹ آن تو وہ رک جاتا ےہ ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ےہ (مفہوم حدیث )
َ
ُ
ۤ َۡ َ
🔹 َما انت ِب ِن ۡع َم ِة َ ِّربک ِب َم ۡجن ۡو ٍن ۚ﴿﴾۲
اپت رب یک ی
نہی ہی آپ نعمت ےس ز
کوئ مجنون.
ب ِن ۡع َم ِة اس ےس مراد ہ ہللا یک رحمت ,نبوت ر
,شف و بزریک
ے
ِ
ز
دیوان کا قول نہی.
▫قرآن یک آیت اس بات پر گواہ ےہ کہ یہ کیس
ز
ہون کا طعنہ دیا گیا.
▫ہر نئ کو ساحر ومجنون
َََی ے ُ ۡ َ َ َ ٰ ٌ َۡ َ ۡ ُۡ ٌ
فتویل ِبرک ِن ٖه و قال س ِحر او مجنون ﴿ ﴾۳۹الذاريات
ۡ ُ
َمجن ۡون جن ےس ےہ .حواس پر پردہ ڈال دینا .

َ
َّ َ َ َ َ
ُ
🔹 َو ِان لک َل ۡج ًرا غ ۡ َی َم ۡمن ۡو ٍن ۚ﴿﴾۳
ز
ہون واال.
اور ےنشک آپ ےک لت یقینا اجر ےہ نہ ختم
ََ ۡ
ز
ہونواال اجر ےہ.
َلج ًرا دنیا ےک اعتبار ےس اور خاص کر آخرت ےک اعتبار ےس کبیھ نہ ختم
 ےنئ کریم صیل ہللا علیہ وسلم کو جنت می موتیوں ےک ایک ہزار محالت ی
دیت جائی ےک جس یک ی
مئ کستوری
یک ہویک.
َ
ُ
غ ۡ ۡ َی َم ۡمن ۡون جس کا سلسلہ کبیھ نہ ختم ہو ,ےنحساب ,بغی عمل ےک ,قلم جو کچھ لکھ رہا ےہ اس یک وجہ ےس بیھ
آپ صیل ہللا علیہ وسلم ےک لت المتنایہ اجر ےہ.
َّ َ َ ی ُ ُ
🔹 َو ِانک ل َعیل خل ٍق َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۴
اور ےن شک آپ یقینا بلند اخالق پر ہی.
ُخ ُلق وہ عادات واخالق جو دوشوں ےک رون ےس بلند ہوکر اپنا ی
ن جائی.
ے
▫وہ آداب وعادات پر مشتمل ہوتا ےہ جےس مشقت ےس اختیار کیا جاتا ےہ.
ُ ُ َ
خلق ع ِظ ۡیم کا ترجمہ اس طرح بیھ کیا جاتا ےہ.
▫بالشبہ آپ صیل ہللا علیہ وسلم قرآن می موجود اخالق پر قائم ہی.
▫بالشبہ آپ صیل ہللا علیہ وسلم دین اسالم پر قائم ہی.
▫کریمانہ مزاج ر ے
کھت ہی .
ے
ہون ہی اور بعض کو کوشش ےکذریےع اپنایا جاتا ےہ .
▪بعض عادات واخالق مزاج کا حصہ
ن کا نام نہی بلکہ دل می موجود تقوی ےس نکلتا ہ اس یک جڑیں باطن می ہوئے
▪اخالق بحالت مجبوری خول چڑھا ز
ے
ہی.
 کامل ایمان کا مالک وہ ےہ جس ےک اخالق سب ےس اچھے ہوں(ابوداؤد)
ز
ن ی
 ابن آدم ز
کروان اور اچھے اخالق ےس ے
بہی ہو(مفہوم
کوئ ایسا عمل نہی کیا جو نماز ,آپس می صلح
حدیث)
ز
مہربائ ز
کرتاہ(.مفہوم
کرتاہ اور گھٹیا اخالق کو ناپسند
یعئ بلند اخالق کو پسند
 بالشبہ ہللا مہربان ےہ اور
ے
ے
حدیث)
 ہللا ےک بندوں می ہللا ےک نزدیک سب ےس زیادہ محبوب کون ہی .اچھے اخالق واےل(.مفہوم حدیث)
 قیامت ےک دن ےنئ کریم صیل ہللا علیہ وسلم ےک سب ےس زیادہ قریب اچھے اخالق واےل ہونگ(.مفہوم حدیث)
 ز
میان می سب ےس زیادہ بھاری عمل حسن اخالق ےہ(.مفہوم حدیث)
▪پچھیل کتابوں می بیھ آپ صیل ہللا علیہ وسلم ےک ے
بہیین اخالق کا ذکر ےہ.
▪آپ صیل ہللا علیہ وسلم ز
ن اچھے اخالق یک وصیت یک.
▪آپ صیل ہللا علیہ وسلم ےک گھرواےل ے
بہیین اخالق یک گوایہ ے
دیت تھے.
 اخالق ےک ساتھ اجر زیادہ بڑھتا ےہ.
ز
 اچھے اخالق واال دوشوں یک قدر کرن واال بنتا ےہ .
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