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 بشرہيں شدہ مسخ کيايہ ہيں اورخنزير جوبندر وقت اس
 

 جنہيں بشرہيں وہی يہ کيا کہ ہيں سکتے بتا ميں بارہ کے بندروں مجهے آپ
 تها گيا ديا کر مسخ ميں بناپرجانوروں کی معصيت ميں احکام کے تعالی اهللا
 ؟

 ؟ ہيں قوميں سی کون تووہ ہے ہی ايسا کچه گرمعاملہاورا
 

 هللا الحمد
 وتعالی تبارک اهللا ، ہے جاتا کہا کومسخ بدلنے کے شکل ظاہری کی انسان
 بنی نے اس کہ ہے دی خبر پريہ مقام ايک کئ ميں مجيد قرآن ہيں نے

 معصيت کی تعالی اهللا کرکے کومسخ شکلوں کی سےکچه ميں اسرائيل
 کرتے کومخاطب اسرائيل بنی تعالی تواهللا ، تها ديا بنا بندر ابطورسز کرنے
 : ہيں فرماتے ہوۓ

 ميں بارہ کے ہفتہ سے ميں جوتم ہوگا علم بهی کا لوگوں ان تمہيں اوريقينا {
 ، جاؤ بن بندر ذليل تم کہ ديا کہہ بهی نے ہم اور تهے کرگۓ تجاوز سے حد

 ليے کے پرہيزگاروں ورا عبرت ليے کے والوں اوربعد پہلے نے ہم اسے
 ۔ ) ٦٦ - ٦٥(  البقرة}  بناديا سبب کا ونصحيت وعظ
 ساته کے ذراتفصيل ميں االعراف کوسورة قصہ کے ان نے تعالی اوراهللا
 : ہے طرح اس کچه ترجمہ کا جس فرمايا ہوۓ کرتے ذکر

 قريب کے )شور(  ۓ دريا جوکہ کا والوں بستی اس سے لوگوں ان اورآپ {
 سے حد ميں بارہ کے ہفتہ وہ کہ جب کريں دريافت حال کا وقت اس تهے آباد

 مچهلياں کی ان تو دن والے ہفتہ پاس کے ان جب تهے کررہے تجاوز
 کے ان تو ہوتا نہ دن کا ہفتہ جب اور ، تهيں آتی سامنے کے کران ہو ظاہرہو
 ان وجہ کی اس تهے کرتے آزمائش طرح اس کی ان ہم ، تهی آتی نہ سامنے

 ۔ هات فسق کا
 کی لوگوں ايسے تم کہ کہا يوں نے جماعت ايک سے ميں ان کہ اورجب
 کوسخت ان يا ہے واال کرنے ہالک بالکل اهللا کو ہوجن کرتے نصيحت کيوں
 روبرو کے رب تمہارے کہ ديا جواب نے انہوں ؟ ہے واال دينے سزا

 ۔ جائيں ڈر وہ شائد کہ ليے اس اور ليے کے عذرکرنے
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 لوگوں ان نے ہم تو تها جاتا سمجهايا جوانہيں گۓ لچيزکوبهو اس وہ توجب
 کوجو لوگوں ان اور تهے کرتے کيا منع سے عادت بری اس جو ليا کوتوبچا
 ليا پکڑ ميں عزاب سخت ايک سے وجہ کی فسق کے ان تهے کرتے زيادتی

 ۔
 تو جاتاتها کيا منع سے جس کرگۓ تجاوز سے حد ميں کام اس وہ جب يعنی
 ۔ ) ١٦٦ - ١٦٣(  االعراف}  جاؤ بن بندر ذليل تم کہ ديا کہہ انہيں نے ہم
 : ہے فرمان کا وتعالی سبحانہ اهللا اور

 سے وجہ اس صرف سے ہم تم!  نصرانيو اور يهوديو اے ديجۓ کہہ آپ {
 گيا کيا نازل جانب ہماری جوکچه اور پر تعالی اهللا ہم ہوکہ کررہے دشمنياں

 اس اور ہيں الۓ ايمان پر اس ےہ گيا اتارا پہلے سے اس جوکچه اور ہے
 ۔ ہيں فاسق لوگ اکثر ميں تم کہ بهی لۓ
 بهی سے اس نزديک کے تعالی اهللا کہ ؟ بتاؤں تمہيں ميں کيا کہ ديجۓ کہہ
 اور کی لعنت نے تعالی اهللا جس ہيں وہ ؟ ہيں کون والے پانے اجر برا زيادہ
 ، ديا بنا کوخنزير اورکچه کوبندر کچه ميں اوران ہوا غصہ وہ پر اس

 درجے بدترين جو ہيں لوگ وہ يہی ، کی پرستش کی طاغوت نے اورجنہوں
 – ٥٩(  المائدة}  ہيں والے بهڻکنے زيادہ سے راہ سيدهے اوريہی ہيں والے
 ۔ ) ٦٠

 اس نے تعالی اهللا تو کيا ارتکاب کا کاموں کردہ کےحرام تعالی اهللا نے انہوں
 ساته کے اسرائيل بنی صرف سزا اورپهريہ ، کرديا مسخ انہيں سزاميں کی
 اس کہ ہے بتايا ہيں نے وسلم عليہ اهللا صلی مکرم نبی بلکہ نہيں خاص ہی

 اهللا صلی محمديہ امت اس کہ تک جب ہوگي نہيں ہی قائم قيامت تک وقت
 اورشراب تکذيب کی تقدير جولوگ اور ، ہوجاۓ نہ مسخ بهی ميں وسلم عليہ
 تعالی اهللا ہے آئ وعيد کی اسی بارہ کے ان ہيں سنتے کرتےاورگانے نوشی
 ۔ العالمين رب يا آمين رکهے محفوظ سے اس ہميں
 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي مسعود بن عبداهللا
 : فرمايا نے وسلم

 سنن ) ہوگی بارش کی پتهروں دهنسنا ميں اورزمين مسخ قبل سے قيامت( 
 ۔ ) ٣٢٨٠(  ماجہ ابن صحيح اور ) ٤٠٥٩(  نمبر حديث ماجہ ابن

 جاۓ دهنس شہر کوئ يا گهر يا شخص کوئ ميں اس ہواور شق زمين خسف
 گهرکو کے اوراس قارون نے تعالی اهللا کہ جيسا ہے جاتا کہا خسف تواسے
 ۔ تها دهنساديا ميں زمين
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 : ہے فرمان کا تعالی اهللا
 ۔ ) ٨١(  لقصصا}  ديا دهنسا ميں زمين گهرکو کے اوراس اسے ہم تو {

 لوط قوم نے تعالی اهللا کہ جيسا ، ہيں کوکہتے مارنے سے پتهروں اورقذف
 : فرمايا ميں بارہ کے اس نے تعالی اهللا ، کيا ساته کے

 ۔ ) ٧٤( الحجر}  برساۓ پتهر کنکروالے پر ان نے ہم اور {
 کيا بيان سے عنہما تعالی اهللا عمررضي ابن نے تعالی اهللا رحمہ ترمذی امام
 : سنا فرماتےہوۓ کويہ وسلم عليہ اهللا صلی نبی نے انہوں کہ ہے
 ميں زمين ) ميں والوں کرنے تکذيب کی تقدير يعنی(  قدر اہل ميں امت اس( 

 ) ٢١٥٢(  نمبر حديث ترمذی سنن ) ہوگا بگڑنا کا شکلوں مسخ پهر يا دهنسا
 ۔ ) ١٧٤٨(  ترمذی صحيح
 کيا بيان سے عنہ تعالی هللا رضي حصين بن عمران نےہی ترمذي اورامام

 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہے
 کی اورپتهروں ) مسخ(  بگڑنا کا دهنسنااورشکلوں ميں زمين ميں امت اس( 

 کے تعالی اهللا اے کہا نے شخص ايک سے ميں تومسلمانوں ، ہوگی بارش
 ؟ ہوگا کب يہ وسلم عليہ اهللا صلی رسول
 کا اورموسيقی والياں ناچنے جب فرمايا نے موسل عليہ اهللا صلی تونبی

 ) ٢٢١٢(  نمبر حديث ترمذی سنن ) گی لگے ہونے نوشی شراب ظہوراور
 ۔ ) ١٨٠١(  نمبر حديث ترمذی صحيح
 ۔ ہيں کنجرياں والی گانے يعنی مغنيات معنی کا القينات لفظ ميں حديث اس
 عصيتم کچه بهی ميں امت اس کہ ہيں دليل کی بات اس احاديث تويہ

 تعالی کواهللا تومسلمان ، ہوگا بگاڑ کا شکلوں يعنی مسخ سزا کی اورگناہوں
 اس ، چاہيے اوربچنا پرہيزکرنا سے ارتکاب کے کاموں کردہ حرام کے

 اورانتقام غضب کے تعالی اهللا جو ہے ہالکت ہی ہالکت تو ليے کے شخص
 بچا سے اسباب کے سزا اپنی کو سب ہم تعالی اهللا ، ہے ديتا دعوت کو

 ۔ العالمين يارب آمين کررکهے
 امتوں پہلی کہ جو نہيں سے ميں ان يہ خنزير بندراور موجود وقت اس اور
 اس کردے مسخ جسے تعالی اهللا کہ ليے اس تهے گۓ کيۓ مسخ سے ميں
 ہے کرديتا بالک بعد کے کرنے مسخ اسے وہ بلکہ ، چالتا نہيں ہی نسل کی
 ۔ بناتا نہيں نسل آگے کی اس اور
 اهللا رضي مسعود بن عبداهللا ميں صحيح اپنی نے تعالی اهللا رحمہ مسلم ماما

 عليہ اهللا صلی اکرم رسول نے شخص ايک کہ ہے کيا بيان سے عنہما تعالی
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 اور بندر يہ وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے تعالی اهللا اے کہ کہا سے وسلم
 ؟ تها گيا کيا مسخ جنہيں ہيں سے ميں انہيں وہی خنزير
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا صلی یتونب
 کی اس ہی نہ اور بناتا نہيں نسل کی گۓ کيۓ مسخ عزوجل اهللا بالشبہ( 

 ) تهے موجود ہی پہلے خنزيرتو بندراور اوربالشبہ ، ہے ہوتی اوالد  کوئ
 ہے اوالد معنی کا عقب ۔ ) ٢٦٦٣(  نمبر حديث مسلم صحيح
 : کہ ہيں کہتے ميں مسلم شرح تعالی اهللا رحمہ نووی امام
 : فرمان يہ کا وسلم عليہ اهللا صلی نبی
 ) تهے موجود ہی پہلے خنزيرتو بندراور اوربالشبہ( 

 ، تهے موجود خنزير اور بندر ہی قبل سے ہونے مسخ کے اسرائيل بنی يعنی
 هـ ا ۔ ہيں نہيں سے مسخ يہ کہ ہے کرتی پرداللت اس تويہ

 عيہ اهللا صلی محمد نبی ہمارے تعالی اهللا ہے رکهتا علم زيادہ ہی تعالی اوراهللا
 ۔ العالمين يارب آمين فرماۓ نازل پررحمتيں وسلم
 .  اعلم تعالی واهللا


