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ABOUT

❖Bird’s Eye View of  the Quran

:کا بنیادی مقصد صفحہ بہ صفحہ قرآن کا خالصہ پیش کرنا ہے۔ فوائد میں سے کچھ یہ ہیں❖

آپ قرآن کا عمومی پیغام صفحہ بہ صفحہ جان سکتے ہیں۔❖

آپ تالوت کرتے وقت آیات کا مرکزی مضمون یا آیات کے گروپ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔❖

اس سے قرآن سیکھنے اور سمجھنے میں مزید دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔❖

اسے رمضان میں دورہ قرآن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ❖

:کچھ مزید تفصیالت یہ ہیں❖

الئنوں واال قرآن استعمال کیا گیا ہے جس کی سافٹ کاپی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔15❖

ن ہو نمایاں ہر صفحہ پر آیات کو ایک مشترکہ پیغام کی بنیاد پر گروپ کیا گیا ہے اور اہم نکات اور کچھ واضح اسباق جہاں ممک❖
کیے گئے ہیں۔ تاہم مزید وضاحت کے لیے  تراجم اور تفاسیر کی طرف رجوع کریں۔

حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو الگ سے پیش کیا گیا ہے۔26اس کو ❖

کسی بھی اصالح یا تجویز کے لیے، براہ کرم mujtaba.shareef@gmail.comپر رابطہ کریں ❖
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اس کتاب میں کوئی شک نہیں

اس میں ہدایتکے لیے( خدا سے باخبر لوگوں)متقیوں
ہے۔

تعریف اور شکریہ کا اظہار

ہللا کو نہایت مہربان کے طور پر قبول کرنا

ہللا کو قیامت کے دن کا مالک تسلیم کرنا

💡 سبق

یاد رکھیں، ہم قیامت کے دن جوابدہ ہیں

رحم ہللا کے نام پر جو نہایت مہربان اور : آغاز

ہے۔کرنے واال

💡 سبق

ہر چیز کا آغاز ہللا کے نام سے کرو، ہللا بڑا 
کبھی نہ امید نہ ہومہربان ہے، 

یہ ہمارے اور ہللا کے درمیان ایک معاہدہ ہے

ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے 

ہیں

💡 سبق

ہمیں صرف ہللا کی عبادت کرنی چاہئے اور اس کے 
سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہئے۔

یہاں ہم ہللا سے ہدایت مانگ رہے ہیں

ہللا تعالی ٰ نے قرآن نازل فرمایا اور ان لوگوں کے

بارے میں تفصیل سے بیان کیا جن پر اس نے 

احسان کیا اور جن لوگوں پر ہللا نے غضب کیا۔

(پہلی قسم کے لوگ)–کی خصوصیات متقیوں

وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں

وہ نماز قائم کرتے ہیں

جو کچھ دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں

تورات )اور اس سے پہلے ( قرآن)وہ اس وحی 

پر ایمان رکھتے ہیں۔( اور انجیل

وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں

286آیه / سورة البقرة 

کا ( بنی اسرائیل اور مسلمان)اس سورت میں دو قوموں 

ذکر ہے۔

پہلے حصے میں بنی اسرائیل کی غلطیوں کو اجاگر 

کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں بہترین قوم کے 

درجے سے معزول کر دیا گیا۔

دوسرے حصے میں مسلمانوں کو مختلف ہدایات دی 

گئی ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم بہترین قوم بن 
سکتے ہیں۔ 

7: آیه / سورة الفاتحہ 

یہ بندے کی دعا ہے اور قرآن ہللا کی طرف سے 

جواب ہے۔



ہدایت پر ہیں اور وہی فالح پانے والے ہیں۔ہی متقین 

(ی قسم کے لوگ دوسر)کافر

کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے ان کے لیے 
ہےآخرت میں سخت عذاب

(ی قسم کے لوگ تیسر)منافقینن

ہللا کو اور اہل ایمان کووہ دھوکہ دینے کی کوشش کر 

۔رہے ہیں
ہےبیماری( نفاق)منافقینن کے دلوں میں 

اصالح کرنے والے سمجھتے ہیں لیکن کووہ اپنے اپ

دراصل وہی فسادی ہیں

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان الؤ جس طرح 

وہ کہتے ہیں کیا ہم تودوسرے لوگ ایمان الئے ہیں 

؟ایمان الئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان الئے

ہیںبیوقوف دراصل وہی 

کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور کواہل ایمان 

کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیںکواپنے شیطانوں 
اور ان لوگوں سے تو محض مذاق کر رہے ہیں۔

----(تیسری قسم کے لوگ  )منافقینن

انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے یہ 
گونگے بہرے اور اندھے ہیں

:سے خطابنوںانساسارے

اس نے تمہیں اور تم سے کیونکہہللا کی عبادت کرو

پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے

یا اور آسمان کو چھت۔ اور آسمان ازمین کو فرش بن
۔ پیداکیاسے پانی برسایا تمہارے لیے رزق

چیلنج

پرایمان نہں الۓاورسمجھتے ہیں قران انسان قرآن جو

ملتی جلتی ایک سورت النے کا چیلنجکا کالم ہےانہں 
ہے



نہیں بنا بھی ہللا تعالٰی فرماتا ہے کہ تم ایک سورہ 

ہللا کا نہ ) جسکا ایندھن انسانسکتے۔ پھر آگ سے ڈرو
اور پتھر ہے ( فرمان

ان کے لیے جنت اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے
۔اور اسکی نعمتں ہیں

مثالمچھر کی

جو بھی جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ

وہ بصیرت والی ہی یقیناً مثال اگر ہللا تعالی دے تو

ہوگی

لیکن کافروں کو وہ سمجھ نہں ائیگی 

فاسق

و ہللا کے عہد کو توڑ دیتے ہیںج

اس چیز کو کاٹتے جسے ہللا نے جوڑنے کا حکم دیا

ہیں

اورزمین میں فساد کرتے ہیں

ہےکرسکتا کیسے (ہللا کا انکار)کوئی کافر

مردہ تھے پھر اس نے زندہ کیا۔ ُ پھر وہ جبکہ سب 

لوٹگا پھر تم اسی کی طرفزندہ کریمارے گا پھر 
جاؤ گے۔کر

ہللا اور فرشتوں کے درمیان گفتگو

د سکھا(تمام نام)ہللا نے آدم کو پیدا کیا اور انہیں علم
ےی

کا حسد ابلیس 

 نے سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیاہللا

ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کافر ہو 

گیا

رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں ! اے آدم ہللا نے کہا 

جہاں سے چاہوکھاؤ۔ مگر اس درخت کے قریب مت 

جانا۔

پھسالکرجنت سے نکلوادیاان دونوں کوپھرشیطان

نے توبہ کیآدم 

کی توبہ قبول کرلینہللا نے ا



اء انبی) تعالٰی نے ہدایت ہللادم کوزمین پربھیجا گیااور ا
نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے( اور کتابیں

بنی اسرائیل کی طویل کہانی کا آغاز

ان پر احسانات کی فہرست کےہللا تعالٰی 

اور ان کے جرائم کی نشاندہی 

سبق

ان پر احسان کرنے کا مطلب ہے انبیاء اور کتابیں 

بھیجنا بنی اسرائیل کی غلطیوں کا ذکر کرنا ہم 

مسلمانوں کو سکھانا ہے کہ ان غلطیوں میں ملوث نہ 

ہوں۔

بنی اسرائیل پر ہللا کے احسانات

ام ہللا بنی اسرائیل کو یاد دالتے ہیں کہ اس نے انہیں تم

جہانوں پر ترجیح دی تھی

پر ( قران)اس چیزالو  حکم دیتے ہیں کہ ایمان انہںاور 

تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو 

ڈالواورقیمت پر میری آیات کو نہ بیچ اور۔تھوڑی

اور مالو  میرے غضب سے بچو صحیح میں غلط کو نہ 

،چھپاو  سچ کو نہ 

نماز قائم کرو ، زکٰوة دو، اور جو لوگ میرے آگے 

ُجھک رہے ہیں اُن کے ساتھ تم بھی ُجھک جاو

صبر اور نماز سےمدد لو

اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے 

سفارش  ہوگی ، نہ فدیہ لے کر چھوڑا وئیگا ، نہ ک

مدد ِمل سکے گیکوئیجائے گا، اور نہ 

----بنی اسرائیل پر ہللا کے احسانات

اانہیں فرعون کے عذاب سے بچای

دی(تورہ)ہللا نے کتاب

بنانے کے بعد معاف کیابچھڑے کومعبود

ر ایمان النے کے لیےہللا کو دیکھنے کی شرط رکھنے پ

مار دیا اورپھر موسی علیہ سالم کی دعا پر پھر زندہ 

بھی کردیا تاکہ وہ شکر گذار بنیں

اور کھانےکا سایہ کیا(بادل)ابرصحرہ میں انکے لیے
اتارہَمّن اور سلویٰ کے لیے 



---بنی اسرائیل پر ہللا کے احسانات 

ایک )نے شہر میں داخل ہوتے ہوےہللا کو بنی اسرائیل 

دیاِحطَّة ٌۭ کہنے کا حکم دیا جسکوانہوں بدل( خاص لفظ

12ان کے لیے سے پانی مانگا توہللا جب انہوں نے ، 

چشمے بنائے

انہوں نے من و سلوٰی کے بجائے عام کھانے کا مطالبہ 

کیا

ان پر ذلّت و خواری اور محتاجی بار کی نہ فرمانی سے

و کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ اور وہ ہللا کا غضب لے کر 
لوٹے۔

قرآن و سنت کی پیروی کرتا )جو نیک عمل کرتا ہے 
اگاسے کوئی خوف یا غم نہیں ہو( ہے

-----بنی اسرائیل کے جرائم  

تورہ پر ( ڈرا کر)اٹھا کرکو کوہ طور پربنی اسرائیل 

گیاعہد لیاعمل کرنے کا

سے تجاوز کرنے والوں کو کی حرمت ہفتہ کے دن 
بندر بنا دیا گیا

ینگائے کی قربانی کی کہا

عمر، )وہ قربانی سے بچنے کے لیے بہت سے بہانے 
کیا ہے کے سواالت کرتے رہے(رنگ



گائے کی قربانی کی کہانی

ں انہوں نے قربانی کی لیکن وہ ایسا کرنے کا ارادہ نہی

رکھتے تھے  ہللا نے انہیں مردہ کو زندہ کرنے کا ایک
اور معجزہ دکھایا

پتھر کے دل

سارے معجزات دیکھتے رہنے کے باوجود وہ نہ 

ان کے دل پتھر کی طرحفرمانیاں کرتے رہے کیونکہ 

تھے جبکہ پتھر سخت اور اس سے بھی سخت ہو گئے
بھی ہللا کا خوف رکھتے ہیں

ہللا پوشیدہ اور ظاہر کو پتہ نہں کہ( یہودیوں)کیا انہں 

؟کو جانتا ہے

نہں علمکاکتابجو،ہےکاامیّوںگروہدوسراایک

کرتے ہیں کہ صرف یہودی امیدبس،نہیںرکھتے

جنت میں داخل ہوں گے۔ہونے کے باعث وہ 

ہیں ہرگز اندوزخ کی آگ ایک اور انکا خیال ہے کہ 

ے نہیں ُچھونے والی ااِّل یہ کہ چند روز کی سزا ِمل جائ

تو ِمل جائے

ہم مسلمانوں کی بھی خواہش ہے کہ ہم جنت میں : سبق

داخل ہوں گے۔ جنت حاصل کرنے کی بنیاد اعمال پر 

ناہے نہ کہ صرف مسلمان ہو

-----بنی اسرائیل سے عہد 

کہہللا نے بنی اسرائیل سے بیعت لی

ہللا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا

ماں باپ، رشتے داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ 

نیک سلوک کرنا

لوگوں سے بھلی بات کہنا

ماز قائم کرنا اور زکٰوة دینان

لیکن

آدمیوں کے سو ا سب اس عہد سے پھر گئےچند 

-----بنی اسرائیل کے جرائم  

تو کہتے ہم ایمان ملتے اہل ایمان سے (یہودی )وہ جب 

اورجب اپس میں اکیلے ہوتے تو اس دوسرے لے آئے۔ 

ے کو تورہ کی باتیں مسلمانوں کو بتانےپر مالمت کرت

کہ مسلمان ہللا کے پاس ان باتوں کو حجت کے طور پر 
نہ پیش کرد یں



-----بنی اسرائیل کو ہللا کا عہد توڑنے کی سزا  

ہللا تعالٰی نے بنی اسرائیل سے حلف لیا کہ 

وہ خون نہیں بہائیں گے 

لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے

اس عہد کو بھی انہوں توڑ دیا

و دنیا کی زندگی میں ذلیلیہ بتائی گئی کہ کی سزا سا

۔ اور آخرت میں شدید ترین عذابرہیں گےخوار 

-----بنی اسرائیل کے جرائم  

ی عیسٰ ہللا تعالٰی نے موسٰی علیہ السالم کو کتاب اور

واضح نشانیاں عطا فرمائیںابِن مر یم کو روشن 

یا سر کشی کی، ہر رسول کے ساتھ یا تو انہوں نے 
کسی کو جھٹالیا اور کسی کو قتل کر ڈاال

-----بنی اسرائیل کے جرائم  

ن یہودی دعا کرتے تھے رسول کی بعثت کے لیے لیک

پر ( بنی اسرائیل )ایمان نہں الۓاور کہنے لگے جو ہم 

بنی اتارہ گیا ہم صرف اسی پر ایمان الینگے جبکہ وہ 

کے ساتھ بھی سرکشی کرتے رہے تھےاسرائیل 

یاد دہانی کہ بنی اسرائیل کے یہ جرائم ہمیں -:سبق 

ان میں ہمسکھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ
ملوث نہ ہوں۔



----بنی اسرائیل کے جرائم 

انکا جوگمان ہے کہ جنت صرف انہں کے لیے ہے ہللا 

نے کہا کہ انہں موت کی تمنا کا چلینج دواور ساتھ بتا 

وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے کبھی موت دیا کہ 

کی تمنا نہیں کریں گے

------بنی اسرائیل کے جرائم

یہودی جبریل علیہ سالم کو اپنا دشمن سمجھتے تھے )

فرشتوں کے دشمن ہللا کے دشمن ہیںہللا نے کہا کہ (

ایا اورانکی ان کے پاس ہللا کی طرف رسول بھیبج

کتاب کا واضح حکم تھا ایمان النے کا تو انھوں اس 

گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی دیا پس پشت ڈالحکم کو 

نہیں

ساتھکسی بھی حکم کے کیا قرآن کے -:لمحہ فکریہ 
تو نہں؟ہمارا رویہ ایسا ہی 

ہاروت اور ماروت کی کہانی 

ہے۔حرام جادو سیکھنا اور کرنا 

مومنوں سے خطاب،

ے بات َراِعنَا نہ کہا کرو ، بلکہ اُنُظرنَا کہو اور توّجہ س

جو ہللا کے دشمن دین کا مذاق ایسےکامیعنی )کو سنو

(بنانے کرتے ہیں ان کو نہ کرو



ےیتہللا تعالٰی منسوخ شدہ آیات کو بہتر آیتوں سے بدل د
ہے۔

مسلمانوں سے خطاب کہ موسٰی علیہ السالم کی قوم کی 

طرح سوال نہ کریں۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اور مومنین کے لیے 

: چند ہدایات

اپنے نفس کے حسد کی بنا پر ان کی یہ اہل کتاب

۔ اس کے جواب کہ تم ایمان سے پھر جاؤخواہش ہے

یہاں تک کہ ہللا خود 1میں تم عفو و درگزر سے کام لو

ر ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ ہللا تعالٰی ہ

چیز پر قدرت رکھتا ہے

جو بھالئی بھی تم اپنے لیے دو نماز قائم کرو، زکٰوة

۔آگے بھیجو گے اسے ہللا کے ہاں موجود پاؤ گے

کی تمنائیںوں عیسائیاوریہودی 

کہ صرف وہی جنت میں جائینگے جبکہ اسکی انکے 

پاس کوئی دلیل نہں 

جنت کےمستحق 

اور وہ محسنجو اپنا چہرہ ہللا کے سامنے جھکا دے
ہو(رسول کے راستے پر چلنے واال)

یہودی، عیسائی اور مشرک سب کا دعوٰی ہے کہ وہ 

ہ سیدھے راستے پر ہیں لیکن ہللا قیامت کے دن فیصل

کرے گا

مشرق اور مغرب ہللا ہی کا ہے

کا خالقبھی وہی ہےآسمانوں اور زمین 

ب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرلیتا ہے تو اس سے ج

اور وہ ہوجاتا ہے‘بس یہی کہتا ہے کہ ہوجا 

ق ہللا تعالٰی نے حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو ح
ابھیجبناکربشارت دینے واال اور ڈرانے واال ’کے ساتھ



یہود و نصارٰی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب 

کہہ دیجیے ملسو هيلع هللا ىلص آپ تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں
ہدایت تو بس ہللا کی ہدایت ہے

بنی اسرائیل سے خطاب 

کرائے گئےایک بار پھر احسانات یاد

کی کہانی( علیه السالم)ابراہیم 

ہللا نے حکم دیا ابراہیم ؑ اور اسماعیل ؑ کو 

کو پاک رکھو طواف کرنے ( کعبہ )میرے اس گھر 

والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے 

والوں کے لیے

کام کے قبول )کعبہ کی تعمیر اور ایک خوبصورت دعا

ہونے،اپنے اور اوالد کا ہللا کے فرمابردار بنے اور 

(توبہ قبول کرنے کی 

ہر نیک کام کے بعد قبولیت کی دعا کی جائے:سبق

بےوقوف

جو شخص ابراہیم علیہ السالم کے راستے سے 

روگردانی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے

“ مسلم ہوجا،”انکا حال یہ تھاکہ جب انکے رب  کہتے، 

ک میں مال”تووہ فوراً کہتے (یعنی کسی چیز حکم دیتے)
9فوراً حکم بجا التے)“ہو گیا۔“مسلم”کائنات کا 

یعقوب علیہ السالم کی وصیت

(بھی)وفات کے وقتنےحضرت یعقوب علیہ السالم 

کیتنصیحتوحید پر رہنے کی ان کی اوالد کو 

:ہر امت کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا 



دین حنیف

صرف ایک خدا کی )حنیف تھے ( علیہ السالم)ابراہیم 

(نے والےعبادت کر

ہم ایمان الئے اس ہدایت پر جو ہماری ”کہو کہ ! مسلمانو

طرف نازل ہوئی ،اور جو ابراھیم ؑ ، اسماعیل ؑ ، 

اسحاق ؑ ، یعقوب ؑ اور اوالد یعقوب ؑ کی طرف نازل 

ہوئی تھی اور جو موسٰی ؑ اور عیسٰی ؑ ؑ اور دوسرے 

تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی 

تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتےاور ہم 

ہللا کے مسلم ہیں 

بہترین رنگ ہللا کا رنگ ہے 

اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی : سبق
زندگی میں ہللا کا رنگ النا چاہیے۔

ہر امت کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا
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