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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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تحویِل قبلہ 

جسیے چاہے وہ قبلہ )مشرق اور مغرب سب ہللا کے ہیں
(بنادے

“اُّمِت َوَسط”

مسانوں کوامت وسط بنایا گایا تاکہ وہ لوگوں پر گواہ 
ان پر گواہ ہو ملسو هيلع هللا ىلص ہوں اور رسول 

تحویِل قبلہ 

کعبہ کی طرف کرنے(قبلہ )ہللا نے مسلمانوں اپنا رخ 

(خواہش کی بنا پرملسو هيلع هللا ىلص نبی)کا حکم دیا 

اہل کتاب جانتے تھے یہ ہللا کا ہی حکم ہے اور حق 

ہے۔



تحویِل قبلہ 

نیکیوں میں سبقت کرنے

جہاں بھی ہو، کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے 

اور

صرف ہللا سے ڈرنے کے احکام  

ہللا کو یاد رکھیں اور ہللا ہمیں یاد رکھیں  گے

ہللا کے شکر گزار رہیں اور کبھی بھی ناشکری نہ 

کریں

ہللا سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگیں 

ہللا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

شہداء مردہ نہیں ہیں 

ہللا یقینی طور پر مختلف ذرائع سے ہر ایک کی 

ازمائش کرینگے

جو صبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم واقعی ہللا کے 
لئے ہیں اور اس کے پاس واپس جائیں گے

۔ہللا تعالی صبرکرنے والوں پر رحمتں نازل کرتے ہیں

یقناً صفا اور مروہ ہللا کی نشانیوں میں سے ہیں۔

جو لوگ ہللا کی نازل کی ہوئی ہدایات کو چھپاتے ہیں 

ہللا بھی ان پر لعنت کرتا ہےاور تمام لعنت کرنے والے

بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

و سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں ، ہللا توبہ ک

قبول کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے

آسمان اور زمین کی تخلیق میں ، رات اور دن کے الٹ 

پھیر میں ، کشتیوں ، بارش اور اس پیدا ہونے والے 

اور ( اور چرند پرند)نباتات میں ، ہر قسم کے حیوانات 

ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں یقیناً نشانیاں 
ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں



کافر اپنےبتوں سے اسی محبت کرتے ہیں جیسی ہللا

سے کرنی چاہے 

ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر ہللا کو 

محبوب رکھتے ہیں

عذاب کو سامنےدیکھنگے پرانہں احساس ہوگا کہ 

سارے اختیارات ہللا ہی کےقبضے میں ہیں

اوروہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی ( لیڈر)پیشوا 

کرتے تھےایک دوسرے سے بے تعلقی ظاہر کریں 
گے

سارے انسانوں سے خطاب 

حالل اور صاف غذا کھائیں

شیطان کے نقش قدم پر نہ چلیں 

بے شک وہ تمہارہ کھال  دشمن ہے

شیطان صرف برائی اور بے حیائی پر اکساتا ہے

مومنین کو خطاب 

تمام پاکیزہ چیزوں میں  کھاؤ اور ہللا کا شکر ادا کرتے
رہو

حرام کردہ اشیاء 

مردار ، خون ، خنزیر کا گوشت اور جس پر ہللا کے 
سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو

جو شخص مجبوری کی حالت میں ہواور وہ ان میں 
سے کوئی چیز کھا لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں

جو لوگ ان احکام کو چھپاتےہیں جو ہللا نے اپنی کتاب

میں نازل کیے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پرفروخت
کرتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں

نیکی کیا ہے

ہللا پر یوم آخرت پر فرشتوں پر ہللا کی کتاب پر اور

نبیوں پر ایمان  النا۔

ہللا کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں 

،یتیموں ، مسکینوں ، مسا فروں، مدد کے لیے ہاتھ 

پھیالنے والوں پر اور غالموں کی رہائی پر خرچ کرنا۔

نماز قائم کرنا اور زکٰوة دینا ۔ 

جب عہد کریں تو اسے وفا کرنا، اور تنگدستی و 

مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں 

صبر کرنا۔

ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقّی ہیں



قصاص کا بیان

آزاد آدمی نےقتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے ، 

غالم قاتل ہو تو غالم ہی قتل کیا جائے،اور عورت اس 

جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا 

جائے۔

اگر کوئی معاف کرنے تیار ہو تو معروف طریقے کے 

مطابق خوں بہا کا تصفیہ ہو نا چاہیے۔

عقل والو، قصاص میں تمھارے لیے زندگی ہے ۔

وصیت کا بیان

جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ 

اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، تو والدین اور رشتہ 
داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔

روزوں کی فرضیت

روزے کا مقصد تقوٰی حاصل کرنا ہے

جو لوگ بیمار ہوں اور سفر میں ہوں وہ رمضان کے 
بعد اتنے ہی دنوں کے روزے رکھیں۔

رمضان کی اہمیت

قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔

جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ 

روزے رکھے

ہللا آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں ۔

جو لوگ بیمار ہوں اور سفر میں ہوں وہ رمضان کے 
بعد اتنے ہی دنوں کے روزے رکھیں۔

ہللا اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔

وہ ہر پکار نے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں

💡 سبق

ہللا کو براہ راست پکارو۔ کوئی ثالث اس تک پہنچنے 
میں ہماری مدد نہیں کر سکتا

رمضان کے احکام

میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔

رمضان المبارک کی راتوں میں ازدواجی تعلقات حالل 

، لیکن اعتکاف کے دوران نہیں۔یہ ہللا کی حدیں ہیں تو

ان کے نزدیک نہ جاو  

💡 سبق

لباس کا مقصد حفاظت کرنا، ڈھانپنا اور خوبصورت 

بنانا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے میاں 
بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنا چاہیے۔



آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طور پر نہ 

، تاکہ تم لوگوںکھاو  اور ان کو حاکموں تک نہ پہنچاو 
کے مال کا کچھ حصّہ ہڑپ کرسکو

چاند، تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی عالمتیوں کے

لیے ہے

گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہونا نیکی نہیں 

۔ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوٰی اختیار کیا 

💡 سبق

اسالم میں توہمات کی کوئی جگہ نہں

جہاد

ہللا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جو تم سے لڑتے 

ہیں ، مگر زیادتی نہ کرو

جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انھیں 

نکالو جہاں سے انھوں نے تم کو نکاال ہے

اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں 

، تم بھی نہ لڑو

فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ ان سے لڑتے رہو یہاں 

تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین ہللا کے لیے ہو 

جائے۔

حرمت واال مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا جو 

کوئی بھی اسمیں  زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے

خالف کارروائی کرو۔

۔تقوٰی اختیار کرو کیونکہ ہللا متقیوں کے ساتھ ہے

ہللا کی راہ میں خرچ کرو ، اپنے آپ کو ہالکت میں نہ 
ڈالو۔ احسان کرو کہ ہللا محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

حج اور عمرے کے احکام 

حج اور عمرے کی نیت کر و، تو اسے پورا کرو،

جب تک کہ قربانی نہ ہو اپنےسر نہ مونڈو

و اگرکوئی مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہ

اس بناء پر اپنا سر منڈوالے، تو وہ فدیہ کے طور پر 

روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔

جو شخص حج ،عمرے کا فائدہ اٹھائے ، وہ حسب 

مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو ، تو تین 

روزے حج کے زمانے میں اور سات گھر پہنچ 

کررکہے ، اس طرح پورے دس روزے رکھ لے۔

جس نے حج کا عزم کرلیا تو پھر اس کو حج کے 

دوران نہ کوئی فحش بات ، گناہ اور لڑائی جھگڑے 

سےبچے رہنا چاہیے۔

جوبھی نیک کام کریگا، ہللا اس کو جان لے گا۔

۔لےساتھراہزادِ لیےکےسفِرحج سےسباورجاو 

ہے۔پرہیزگاریزاِدراہبہتر



حج اور عمرے کے احکام 

سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل  تالش کرنا گناہ

نہیں ہے۔

و کے پاس ٹھیر کر ہللا کو یاد کر( مزدلفہ)مشعِر حرام 

جیسے کہ اس نے ہدایت کی ہے

بھی وہیں سے پلٹیں جہاں سے سب لوگ ( قریش )

پلٹتے ہیں 

حم ہللا سے استغفار کرتے رہو یقیناً ہللا بخشنے اورر

فرمانے واال ہے۔

جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، تو جس طرح 

پہلے اپنے آبا واجداد کا ذکر کرتے تھے ، ااس سے 

بھی بڑھ اب ہللا کا ذکرکرو

جو صرف دنیا کی بھالئی مانگےایسے شخص کے 

لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں

جو دنیا اور اخرت دونوں کی بھالئی مانگےایسے لوگ 

حصہ پائیں گے( دونوں جگہ)اپنی کمائی کے مطابق 

یہ گنتی کے چندروز ہیں ، ہللا کے یاد میں بسر کرنے

چاہئیں۔

کوئی جلدی کرکےدو ہی دن میں واپس ہو گیا یا کوئی 

کچھ دیر زیادہ ٹھیر کرپلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ 

بشرطیکہ یہ دن اس نے تقٰوی کے ساتھ بسر کیے 

ہوں۔۔۔

ہللا کی نافرمانی سے بچو ایک روز اس کے 

حضورجانا ہے

سبق��

دنیا اور آخرت دونوں کی بھالئی کے لیےہی ہللا سے 

دعا کریں۔

ی بعض لوگ ایسا بھی ہے جس کی باتیں بہت اچھی لگت

ہیں اور وہ قسم کھاکر اپنی نیک نیتی کا اعالن کرتے

ہیں لیکن جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین 

فساد پھیالتے ہیں

دوسری طرف بعض لوگ ایسےبھی ہے، جو رضا ئے 

اٰلہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں اور ایسے

بندوں پر ہللا بہت مہربان ہے

💡 سبق

ہمیں مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیسے 
ہیں؟؟؟

اے ایمان والو، اسالم میں پورے پورے داخل ہوجاو  

اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، وہ تمھارا کھال ہوا 

دشمن ہے

💡 سبق

دین کے معامالت کو ہم اپنی پسند اور نہ پسند سے 

منتخب نہں کرسکتے سچا ایمان واال وہی ہے جو اپنے 

پورے اسالم میں داخل کردے۔( پورے کا پورا)اپ کو 

ئی بنی اسرائیل کوکتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں دیں گ

جو شخص ہللا کی نعمت کو بدل ڈالے جب کہ وہ اس 
کے پاس آچکی ہو تو ہللا یقینا سخت سزا دینے واال ہے



آخرت میں اہل ایمان ہی برتر ہوں گے۔

کسی نبی کا تذکرہ، 

کچھ لوگوں نے حق کو قبول کیا جبکہ دوسرے گروہوں
نے انکار کیا۔

بغیر امتحان کے جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔

(خرچ کس پر کریں)انفاق 

والدین، رشتہ دار، یتیم، غریب، مسافر

ہللا کی راہ میں قتال

ہللا تعالٰی فرماتا ہے ہوسکتا ہے کہ تم کسی شے کو

ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور تم کسی 

چیز کو پسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے ُ بری ہو 

شراب اور جوئے کا ذکر

کچھ فائدے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں ملوث ہونا بہت 

بڑا گناہ ہے۔

( کیا کرنا ہے)انفاق 

جو ضرورت سے زیادہ ہو



یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ 

بھالئی اور مصلحت واال

شادی کے قوانین

صرف مومنوں سے شادی کرو

مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو

مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو

عورتوں /باندی مشرک آزاد مردوں/ایک مسلمان غالم
سے بہتر ہے۔

حیض

جب تک وہ صاف نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جائیں۔

ے ہللا ہمیشہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرن
والوں سے محبت کرتا ہے۔

برے کام کے لیے ہللا کی قسمیں نہ کھاو

بےمعنی قسموں پرہللا گرفت نہیں کرنگےلیکن

جو سچے دل قسم لی جائےان کی باز پرس 
ضرورہوگی 

طالق کے احکامات

ماہواری ہے۔3طالق کے بعد عورتوں کا عدت 

ہللا نے بار بار احکام سے تجاوز نہ کرنے کا ذکر کیا 

ہے۔

طالق دو مرتبہ ہے پھر یا تو معروف طریقے سے 

روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت 
کردینا ہے 



طالق کےاحکامات۔۔۔

تیسری بارطالق دے دی، تو وہ عورت پھر اس کے 

لیے حالل نہ ہو گی، ااِّل یہ کہ اس کا نکاح کسی 

دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طالق دیدے

طالق دو اور پھر وہ اپنی عدّت پوری کرلیں توانہیں 

نقصان پہنچانے کے ارادے سے  مت روکو

و ہللا کا تقوٰی اختیار کرو اور جان لو کہ ہللا تعالٰی ک

ہرچیز کا حقیقی علم حاصل ہے

پھر وہ اپنی عدت پوری کرلیں اور اپنے سابق ازواج 

سے جبکہ وہ آپس میں رضامند ہوجائیں  پھر نکاح کرنا

چاہیں تو مت آڑے آؤ

رضاعت کےاحکام 

مائیں اپنے بّچوں کو کامل دو سال دودھ پالئیں 

لیکن اگر فریقین باہمی رضا مندی اور مشورے سے 

دودھ چھڑانا چاہیں، تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ 
نہیں۔

بیوہ کی عدت

چار مہینے ، دس دن

طالق کےاحکامات۔۔۔

زمانہ عدت میں اُن عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ 

اشارے کنایے میں ظاہر کر نےیا دل میں اردہ میں 

کوئی مضائقہ نہیں عقد نکاح اُس وقت تک نہ کرو، جب

تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے



مہر کے احکام

وداعی اورمہر کی رقم مقرر ہونے سے پہلے طالق 

ر دیں تواپنی حیثیت کے مطابق  کچھ نہ کچھ دینا ضرو

چاہیے

اورمہر کی رقم مقرر ہولیکن وداعی ہونے سے پہلے 

طالق دیں تواب اس کا آدھا ادا کرنا الزم ہے االیہ کہ 

وہ معاف کردیں یا وہ شخص درگزر سے کام لے جس 
کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے 

اپنی نمازوں کی حفاظت کوہ ، خصوصاً ایسی نماز کی 
ہو۔( محاِسن صلٰوة )جو بیچ والی نماز 

وراثت کی آیات )بیوی کے بارے میں وصیت کا حکم  
(نازل ہونے کے بعد منسوخ

مطلقّہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک 

کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے

جہاد اور انفاق کی اہمیت

انفاق ہللا کو قرض دینے کے مترادف ہے۔

ہللا تعالٰی خرچ شدہ مال میں اضافہ کرے گا۔

بنی اسرائیل کے جہاد کی کہانی

بنی اسرائیل نے ہللا سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی 

درخواست کی تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے لڑ سکیں

جب ہللا نے طالوت کو مقرر کیا تو انہوں نے 

انھوں نے کہا کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے 

مل سکتی ہے، حاالں کہ اس کے مقابلہ میں ہم بادشاہی 

کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کو زیادہ دولت بھی حاصل 

ا نہیں نبی نے کہا ہللا نے تمھارے مقابلہ میں اس کو چن

ہے اور علم اور جسم میں اس کو زیادتی دی ہے اور 
ہللا اپنی سلطنت جس کو چاہتا ہے دیتاہے



بنی اسرائیل کے جہاد کی کہانی

طالوت نے ایک دریا سے اپنے لشکرکی آزمائش کی 

کہا جو اس میں سے پانی پئے گا وہ میرا ساتھی نہیں 

ہے اور جو اس میں سے پانی نہیں پئے گا وہ میرا 

ساتھی ہے 

پانی ( خوب جی بھر کر)لیکن انہوں نے اس میں سے 

پیا سوائے ایک قلیل تعداد کے

پھر جب جالوت اور اس کے لشکرکودیکھا توڈرگئے 

اور کہنے لگے ہم میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے  

نے کہا( ایمان والوں کی)لیکن قلیل تعداد 

کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی 

جماعت پر غالب آگئی ہللا کے حکم سے اور ہللا تو 

صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

اور داؤد علیہ سالم نے جلوت کو قتل کیا اور فتح 

ہوگئی۔

(ہائی الئٹ کی گئی)حفظ کرنے کے لیے اہم دعا 

سبق��

علم ، دولت سے بڑی نعمت ہے۔

بڑاجہاد اپنے نفس پر کنڑول رکھنا ہے۔

دشمن سے فتح پانے کے لیے تعداد کی نہں ایمان کی 

ضرورت ہے۔  

انفاق فی سبیل ہللا 

اس دن نہ کوئی سودا ہو )قیامت سے پہلے انفاق کرو 

گا، نہ دوستی ہو گی اور نہ کوئی شفاعت ہو گی 
((سوائے ہللا کے حکم کے)

آیت الکرسی

ہللا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سےاور 

تھامنے واال ہے۔اس پر نہ غنودگی آتی ہے نہ نیند

زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔

اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہہں کر سکتا ہے؟

جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ بعد میں ہوگا، 

وہ اس کے علم میں ہے اس کی کرسی آسمانوں اور 

زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں 

تھکاتی۔

اور وہ سب سے بلند اور عظیم ہے۔

💡 اسباق

اس میں اسم اعظم ہے۔

یہ شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم اسے ہر نماز کے بعد 
پڑھا کرتے تھے۔

دین میں زبردستی نہں



ہللا مومنوں کو روشنی کی طرف التا ہے، جبکہ 

جھوٹے معبود آپ کو روشنی سے تاریکی کی طرف 
لے جاتے ہیں۔

ہللا اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے تین قصے 

بیان کرتے ہیں۔

پہلی کہانی ایک بادشاہ کی ہے جب ابراہیم علیہ کہا کہ 

میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتے ہیں تو 

ہا اس نے کہا کہ میں بھی یہ کرسکتا ہوں ابراہیم ؑ نے ک

کہ ہللا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب 

سے نکال کر دکھا توحیران رہ گیا 

💡 سبق

ہللا ظالموں کو ھدایت نہں دیتے

ہمیں جاہل لوگوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔

دوسری کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے ہللا 

تعالٰی نے سو سال کے لیے مارکردوبارہ زندہ کیااور 

ان سے پوچھا تم کب تک سؤے رہےاس نے کہا ایک 

دن یا کچھ کم ہللا نے کہا نہیں ، بلکہ تم سو برس اس 

حال میں رہے اب تم اپنے کھانے کودیکھو کہ وہ سڑا 

نہیں ہیں اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو،ہم 

کیسے اسکو زندہ کرتے ہیں تب وہ بول پڑے بے شک

ہللا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

💡 سبق

ہللا جو چاہے کر سکتا ہے۔

تیسری کہانی ابراہیم علیہ السالم اور پرندوں کے بارے

میں ہے۔

جب ابراہیم  ہللا تعالی سے سوال کہ اپ مردوں کو کس 

طرح زندہ کرینگے گا ہللا نے پوچھا کیا تم نے یقین

نہیں کیا ابراہیم نے کہا یقین ہے ، مگر میرے دل کو 

تسکین ہوجائے فرمایا، تم چار پرندے لو اور ان کو 

اپنے سے ہاللو پھر ذبح کرکےالگ الگ پہاڑی پر رکھ

دو، پھر ان کو بالو  وہ تمھارے پاس دوڑتے ہوئے چلے 

آئیں گے

💡 سبق

ہللا غالب اور حکمت واال ہے۔

انفاق کی اہمیت

گنا تک بڑھا سکتا ہے۔700ہللا تعالٰی ایک نیکی کو 

و اگر کسی کو صدقہ دینے کے بعد اسے تکلیف دیں ت

وہ رائیگاں جائے گا۔



انفاق کی اہمیت

جولوگوں اپنے مال ہللا کی رضاجوئی کے لیے خرچ 

کرتے اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو اب 

اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دو گنا 

پھل الئے اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو 

ہلکی سی پھوارہی اس کے لیے کافی ہوجائے

اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے ! ایمان والو 

خرچ کرو 

شیطان انفاق کرنے سے منع کرتا ہے اورمفلسی سے 
ڈرتا ہے۔

جس کو حکمت ملی ، اُسے حقیقت میں بڑی دولت مل 
گئی۔

انفاق کی اہمیت

چھپا کر صدقہ کرنا بہتر ہے۔

صدقہ صرف ہللا کی رضا کے لیے کیا جائے 

اور بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا 

دیا جائے گا

ضرورت مندوں کو پہچانیں اور ان کو صدقہ دیں۔

جو لو گ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ 

کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اُن 
کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں



(ربا)سود 

الُچھوکرنےشیطانربا ایسا ہے جیسے  عقل خبط)باو 
ہو۔دیاکر(

ہللا صدقہ کو بڑھاتا ہے اور سود کو کم کرتا ہے۔

جو ہللا پر ایمان رکھتا ہے وہ صدقہ کرتا ہے ان کے 

لیے اس کا اجر ہے۔

صلی ہللا علیہ وسلم کے " ہللا اور اس کے رسول"سود

خالف جنگ کی طرح ہے۔

اس دن سے ڈرو جب تم ہللا کی طرف لوٹ جاؤ گے۔

کے احکامقرض

اس کو لکھ لیا کروملکرفرقیندونوں 

اپنے َ مردوں میں سے دو آدمیوںبنالیاکرواس پر گواہ 

کو پھر اگر دو مرد دستیاب نہ ہوں تو ایک مرد اور دو 

عورتیں ہوں 

ں ، تو انہیجائےگواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا 

انکار نہ کرنا چاہیے۔

معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ، میعاد کی تعیین کے ساتھ

ے اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تسا ہل نہ کرو۔ ہللا ک

رمبنی ہےپنزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف 

کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو 

اسے نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 

کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے



سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کےلیے 

کوئی  نہ ملےتو کوئی شے گروی رکھ لو

جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ 
وہ اس کی امانت واپس کرے اور ہللا سے ڈرے

کاہے۔ہللاسب،ہےکچھجومیںزمیناورآسمانوں

نابہرحالہللاُچھپاو  یاکروظاہرخواہباتیںکیدلاپنے

گا۔لےلےسےتمحسابکا

مکملایمان

اور مسلمان سب ایمان الئے ہیں ہللا ، فرشتوں رسول

،کتابوں اور رسولوں پر اور انہوں نے کہا رسولوں میں 
سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے

ذّمہ داری کا سے بڑھ  ہلل کسی پر اس کی طاقت کےا

ےبوجھ نہیں ڈالت

دعا

ہم سے بھول میں جو قصور ہو ! اے ہمارے رّب 

ہم پر وہ بوجھ نہ ! جائیں،ان پر گرفت نہ کرنا۔ مالک 

ڈال ، جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے 

جس بار کو اُٹھانے کی ہم میں طاقت !تھےپروردگار 

ہمارے ساتھ نرمی کر یےنہیں ہے ، وہ ہم پر نہ رکھ۔

، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تُو ہمارا مولٰی 

ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر
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