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💠 الوقفات التدبرية
ل ۙ﴿﴾۱
ٰۤ .1یاَیُّ َها ۡال ُم َّز ِّم ُُ
اس نام کے ساته مخاطب کرنے کے دو فائدے ہیں.
▪اس میں نرمی اور لطف کا انداز ہے .عرب جب کسی کو نرمی کے ساته پکارنے اور ناراضگی چهوڑنے کا ارادہ
کرتے تو وہ اس کا نام اس کی حالت سے اخذ کرتے جس پر وہ موجود ہوتاہے.
▪یہ ساری رات چادر اوڑھ کر سونے والوں کے لیے تنبیہ ہے تاکہ وہ قیام الیل اور ہللا تعالی کے ذکر کے لیے اٹه
جائیں.
▫قرآن مجید میں دیگر انبیاء کا نام لے کر خطاب کیا لیکن آپ صلی ہللا علیہ وسلم کے مقام اور تعظیم کی بناء پر نام
سے مخاطب نہیں کیا گیاہے.
علَ ۡیه
ِّ .2نصۡ فَه ا َ ُِّو ۡانقُصُۡ ِّم ۡنه قَ ِّل ۡی ً ُ
ل ۙ﴿﴾۳اَوُۡ ِّز ۡدُ َ
ل کے ساته مقید کیا گیا ہے لیکن زیادہ کو مطلق قرار دیا گیا اور اسے قلت کے ساته مقید
نصف سے کم کرنے کو قَ ِّل ۡی ً ُ
نہیں کیا گیا کیونکہ کثرت مستحسن ہے .اگر نصف کو مقید نہ کیا جاتا تو احتمال تها کہ بہت زیادہ کم کردیا جاتا.
ل ۙ﴿﴾۴
ل ۡالقُ ۡرانَُ ت َۡر ِّت ۡی ً ُ
َُ ُِّۙ .3و َر ِّت ُِّ
ل کا مطلب ہے ٹهہر ٹهہر کر پڑھنا ,مدکے ساته ,حرکات کو نمایاں کرکے اور حروف کو واضح کرکے پڑھنا.
ت َۡرتِّ ۡی ً ُ
اس طرح پڑھنا قرآن کے معنی پر غور وفکر کرنے میں مددگار ہے .بر خلف تیز پڑھنے والے کے جو وہ کہتا ہے
اسے سمجهتا نہیں.
آپ صلی ہللا علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کرکے قرآت کرتے.
آپ رحمت والی آیت پر سوال کیے بغیر نہیں گزرتے ,عذاب کی آیت پر رکتے اور پناہ مانگتے.
ل ۙ﴿﴾۶
ش ُُّد َو ۡطُا ً َّوُ ا َ ۡق َو ُُم ِّق ۡی ً ُ
ی اَ َ
ل ِّھ َُ
ِّن نَا ِّشئ َة الَّ ۡی ُِّ
.4ا َُّ
رات کا قیام توجہ کو زیادہ جمع کرنے واال اور قرآت ادا کرنے اور اسے سمجهنے میں دن کے قیام کی بنسبت زیادہ
بہتر ہے .کیونکہ دن کا وقت لوگوں کے کهلنے ,آواز کے شور اور کمائی کا وقت ہے.
ل ۙ﴿﴾۸
ک َُو ت َ َبت َّ ۡلُ اِّلَ ۡی ُِّه ت َۡب ِّت ۡی ً ُ
َُ .5و ۡاذکُ ُِّر اسۡ َُم َر ِّب َُ
یہ تفعیل کے وزن پر ہے .اس لفظ میں تدریج ,تکلف ,تعمل ,کثرت اور مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے.

ل ﴿﴾۱۱
ی َُو ۡال ُمک َِّذ ِّب ۡینَُ اُو ِّلی النَّعۡ َم ُِّة َُو َم ِّه ۡل ُه ۡمُ قَ ِّل ۡی ًُ
َُ .6و ذَ ۡر ِّن ُۡ
اُو ِلی النَّ ۡع َم ِة کہہ کر کفارکا وصف بیان کیا گیا ہے .یہ ڈانٹنے کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے غرور اور تکبر
کی وجہ سے جهٹلیا.
اس میں دھمکی ہےکیونکہ اس رب نے یہ کہا کہ عنقریب ان کی نعمتیں زائل کردے گا اوران کے عیش کو ختم
کردے گا.
ال ﴿ُ﴾۱۵
ع ۡونَُ َرسُ ۡو ًُ
س ۡلنَُٰۤا اِّلَ ۡیکُ ُۡم َرسُ ۡو ًُ
س ۡلنَُٰۤا اِّلی فِّ ۡر َ
ال ُۙ ُۙ شَاھدًا َ
علَ ۡیکُ ُۡم َک َمُٰۤا ا َ ۡر َ
.7اِّ َّنُٰۤا ا َ ۡر َ
کفار مکہ کے لیے فرعون اور موسی علیہ السلم کی مثال بیان کی گئی .کیونکہ مکہ والوں اور مصر والوں میں
ایک مشترک چیز ہے کہ وہ دونوں غیر ہللا کی عبادت کرتے تهے.
ل َُو نِّصۡ فَه َُو ثُلُثَه َُو َ
کُ
ی الَّ ۡی ُِّ
ن ثُلُث َ ُِّ
کُ تَقُ ۡو ُمُ ا َ ۡدنی ِّم ُۡ
ِّن َربَّ َُ
.8ا َُّ
طآئِّفَة ِّمنَُ الَّذ ِّۡینَُ َم َع َ
ک یَعۡ لَ ُُم اَنَّ َ
ک یَ ۡعلَ ُم کہہ کر کلم کا آغاز کیا اس لیے کہ یہ آپ صلی ہللا علیہ وسلم کی تعظیم کا مفہوم دیتا ہے .آپ کے
.اِنَّ َربَّ َ
قیام کے حق کو پورا کرنے کی وجہ سے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تها.
آپ صلی ہللا علیہ وسلم کهلے دل سے قیام کے لیے اٹهتے اور اہتمام کرتے .کم یا زیادہ مدت میں سے آپ نے لمبی
مدت کو اختیار کیا اور یہ رات کے دو تہائی حصہ کے قریب ہے جیساکہ اولو العزم لوگوں کے شایان شان ہوتا ہے.
ن فَ ۡ
ن ِّم ۡنکُ ُۡم َّم ۡرضی ُۙ َُو اخ َُر ۡونَُ یَ ۡ
سبِّ ۡی ِّلُ
ّللا ُۙ َُو اخ َُر ۡونَُ یُقَاتِّلُ ۡونَُ فِّ ُۡ
ل ُِّٰ
ض ُِّ
ض یَ ۡبتَغُ ۡونَُ ِّم ُۡ
ض ِّرب ُۡونَُ فِّی ۡاالَ ۡر ِّ ُ
سیَکُ ۡو ُُ
ع ِّل َمُ ا َ ُۡ
َ .9
ی َ
ن َ
ّللا.
ُٰ
اس آیت میں قیام الیل کی طاقت نہ رکهنے کے تین اسباب بیان کیے گئے ہیں.
کچه مریض ہوتے ہیں ,کچه دوسرے زمین میں تجارت اور نفع حاصل کرنے کے لیے سفر کررہے ہوتے ہیں .اور
بعض ہللا کے راستے میں جہاد کررہے ہوتے ہیں.بعض لوگوں کو الحق ان اسباب کی وجہ سے پوری امت سے قیام
الیل کی فرضیت اٹها لی گئی.
✨نفل ادا کرتے ہوئے فرائض میں کوتاہی نہیں ہونی چاہئیے۔

غفُ ۡورُ َّر ِّح ۡیمُ ﴿}۲۰
ّللا َ
ِّن َُٰ
ّللا ُۙ ا َُّ
َُ .10و اسۡ ت َۡغ ِّف ُروا ُٰ
یہ جملہ استغفار کے حکم کی علت بیان کرتا ہے.یعنی ہللا تعالی بہت زیادہ بخشش فرمانے والے اور رحمت کرنے
والے ہیں .اس علت کو بیان کرنے کا مقصد استغفار پر ابهارنا اور اس کی ترغیب دالنا ہے.کیونکہ اس میں قبولیت
کی امید کی جاتی ہے .اور یہ دو وصف بیان کرنے میں جو داللت کرتے ہیں کہ اس میں وعدے کی قبولیت کی
طرف اشارہ ہے.

💠 العمل باآلیات
علَ ۡیه.
ل ۙ﴿ِّ .﴾۲نصۡ فَه ا َ ُِّو ۡانقُصُۡ ِّم ۡنه قَ ِّل ۡی ً ُ
ِّال قَ ِّل ۡی ً ُ
ل ا َُّ
1قُ ُِّم الَّ ۡی َُ
ل ۙ﴿﴾۳اَوُۡ ِّز ۡدُ َ

گیارہ رکعت کے قیام کی شدید حرص رکهو.
ل ۡالقُ ۡرانَُ ت َۡرتِّ ۡی ًلُ
َُ .2و َرتِّ ُِّ
آج کے دن دس آیات کی ٹهہر ٹهہر کر پختہ تجوید کے ساته تلوت کریں.
ل ﴿﴾۹
.3فَات َّ ِّخ ۡذُہُ َو ِّک ۡی ً ُ
ہللاُ َونِّ ْع َُم ْال َو ِّكیْل
دعا پڑھیے َحسْبی ُ
ی الَّ ۡی ِّلُ
ن ثُلُث َ ُِّ
کُ تَقُ ۡو ُمُ ا َ ۡدنی ِّم ُۡ
ِّن َربَّ َُ
.4ا َُّ
ک یَعۡ لَ ُُم اَنَّ َ
آج کی رات تہجد پڑھنے کی خوب خواہش کریں چاہے تین رکعت ہی پڑھیں.

صلوُۃ َ
َُ .5و اَقِّ ۡی ُموا ال َّ
پانچوں نمازیں باجماعت ادا کریں.

💠 التوجیهات
علَ ۡیه.
ل ۙ﴿.﴾۲نِّصۡ فَه ا َ ُِّو ۡانقُصُۡ ِّم ۡنه قَ ِّل ۡی ً ُ
▪قُ ُِّم الَّ ۡی َلُ ا َِّّالُ قَ ِّل ۡی ً ُ
ل ۙ﴿﴾۳اَوُۡ ِّز ۡدُ َ
ہر وقت ہللا تعالی سے تعلق قائم رکهنے کی شدید حرص رکهنا.
ل ﴿﴾۱۰
علی َما َیقُ ۡولُ ۡونَُ َُو اھ ُج ۡرہ ُُۡم ھ َۡج ًرا َج ِّم ۡی ً ُ
▪ َُو اصۡ ِّبرُۡ َ
تکالیف پر صبر کرنا
َه ۡج ًرا ج َِم ۡی ًل اس طرح کسی چیز کو چهوڑنا کہ اس میں اذیت نہ ہو ,ساته ہوتے ہوئے بهی الگ ہونا ,لوگوں کے
درمیان رہتے ہوئے ان کی برائی چهوڑنا.
ف َۡ
ل ﴿﴾۱۴
ت ۡال ِّج َبا ُلُ َک ِّث ۡیبًا َّم ِّه ۡی ً ُ
ل َُو کَانَ ُِّ
ض َُو ۡال ِّج َبا ُُ
اال ۡر ُُ
▪ َی ۡو َُم ت َۡر ُج ُُ
قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا بیان.
علَ ۡیکُم
ص ۡوُہُ فَت َُ
ن لَّ ُۡ
ع ِّل َُم ا َ ُۡ
ن ت ُ ۡح ُ
َاب َ
▪ َ
ہللا کا اپنے بندوں پر آسانی اور رحمت کرنا.
▫جوانی میں عبادت کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے.

💠 سورة المدثر
مکی سورۃ ہے 56,آیات 2 ,رکوع ہیں.
اس سورۃ کا نام المدثر ہے کیونکہ ہللا تعالی نے اس سورۃ کا آغاز اسی صفت کے ساته پکارنے سے کیا گیا ہے.

المدثر اس کے تین معنی کیے گئے ہیں .کپڑا لپیٹنا واال ,نبوت اور اس کی ذمہ داریوں کو اوڑھے ,ایک احتمال یہ
بهی ہے اپنی تبلیغ کو خفیہ رکهنے والے اس کو کهلم کهل کردو.
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