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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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عمران السورہ 

ہللا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ، زندہ اور سب کا 

تھامنے واال

اور ( بالکل واضح)محاکمات: آیات کی دو قسمیں

متشابہات

سے بحث کرتے ہیں جبکہ اہل متشابہاتفاسد لوگ ،
علم دونوں پر یقین رکھتے ہیں۔

متشابہات میں نہ آنے کی دعا

جب تو ہمیں سیدھے رستہ پر لگا چکا ! پروردگار"

ہے، تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتال نہ کر 
دیجیو



۔۔۔دعا

کافروں کے بارے میں

ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

فرعون کی مثال

عبرتبدرنشانغزوہ 

ایک گروہ ہللا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور ُدوسرا گروہ 
( ےہللا کس کے ساتھ ہنتیجے نے ثابت کردیا کہ)کافر 

ہللا ہمیں عورتوں، بچوں، مال و دولت، سونا چاندی، 

گھوڑوں اور مویشیوں سے آزماتے ہیں۔

بہترین چیز آخرت میں جنت ہے۔

💡 سبق

جنت حاصل کرنے پر زیادہ توجہ دیں اور دنیاوی 
چیزوں میں نہ پڑیں۔

جنتوں کی صفات 

ہم ایمان الئے، ہماری خطاؤں سے ! مالک"وہ لوگ ہیں

"در گزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے

فیاض اور ، صبر کرنے والے، راستباز، فرمانبردار 

رات کی آخری گھڑیوں میں ہللا سے مغفرت کی دعائیں 
ےوالےنمانگا کر

توحید

کہ ہللا گواہی ہیفرشتوں کی اور اہل علم کی ، ہللا کی 
کے سواکوئی معبود نہیں

ہللا کے نزدیک صرف اسالم ہی قابل قبول دین ہے۔

اہل کتاب سے خطاب

تو ( جیسے مسلمان )تم بھی اسی طرح اسالم التے ہو

گے ہوجائیںہدایت پر 

جو لوگ ہللا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں 

کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے اورپیغمبروں

انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے انکو قتل کرتے ہیں  

ہیں ، ان کے لیے درد ناک سزا ہے



فہمیاہل کتاب کی غلط 

وہ سمجھتے تھے کہ چند دنوں کے عالوہ انہیں آگ 

نہیں چھوئے گی۔

پورااس کے اعمال کا پورا ہرایکہللا قیامت کے دن 

دینگےبدلہ 

لمحہ فکریہ��

ہم مسلمانوں بھی ایسا سوچتے ہیں۔

ہللا جسے چاہے طاقت دیتا ہے۔

وہ جسے چاہے چھین سکتا ہے۔

وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔

وہی رات کو دن میں پرو کر اور پھر دن کو رات میں 

سے مردہاور مردہسے پرو کر نکالتا ہے زندہ سے 

زندہ نکالتا ہے

مت سمجھو( دوست )اولیاءکافروں کو اپنے 

جو کچھ ہم چھپاتے یا ظاہر )ہللا سب کچھ جانتا ہے 
(کرتے ہیں

ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ قیامت کے دن اس کی 
برائیاں اس سے دور ہوں۔

اتباع کے فوائدوسلمعلیہہللا صلینبی 

نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی پیروی کرو ہللا تم سے 
محبت کرے گا۔ تمہارے گناہ بخش دے گا 

آدم، نوح، اوالد ابراہیم اور )برگزیدہ لوگوں کا تذکرہ 
(عمران

والدہ مریم علیہا السالم کی قربانی

جو بچہ ! عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رّب 

میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری ہی نذر کرتی ہوں

ھر جب اس نے جنا تو اس نے کہا اے میرے رب، پ

میں نے تو لڑکی کو جنا ہے اور ہللا خوب جانتا ہے کہ 

اس نے کیا جنا ہے

آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول 

ریّا فرما لیا۔ اُسے بڑی اچھی لڑکی بناکر اُٹھایا۔ اور زک
کو اس کا سرپرست بنادیا



حضرت زکریا علیہ السالم کی دعا

اپنی قدرت سے مجھے نیک اوالد عطا کر۔ ! پروردگار”

۔“سننے واال ہےُدعاہی تُو

یتا ہللا تعالٰی دعا قبول کرتا ہے اور بیٹے کی بشارت د

ہے۔

💡 سبق

ہللا سے کبھی مایوس نہ ہو۔

ہللا کو کثرت سے یاد کرو

حضرت مریم علیہا السالم کا تذکرہ

بیٹے عیسٰی علیہ السالم کی بشارت

میرے ہا ں بچہ کہاں !پروردگار”ہ ُسن کر مریم بولیی

سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں 

ہللا جو چاھتا ہے پیدا 1ایسا ہی ہوگا،”۔ جواب مال“لگایا

تا کر تا ہے۔ وہ جب کسی کا م کے کرنے کا فیصلہ فرما
“ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جا تا ہے

کےمعجزاتالسالمعیسٰی علیہ 

کا بنی اسرائیل کو خطابالسالمعلیہعیسیٰ 

میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی ”

لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے 

کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں 

پھونک مارتا ہوں، وہ ہللا کے حکم سے پرندہ بن جاتا 

ہے۔ میں ہللا کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی 

کو زندہ کرتا ہوں۔ میں ُمردےکو اچھا کرتا ہوں اور 

روں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھتمہیں

رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کرکےمیں ذخیرہ 

کافی نشانی ہے اگر تم ایمان النے والے ہو۔

یقیناً ہللا ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے 

پس اسی کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے

و  نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا ت ؑعیسیٰ جب 

ہللا کی مددگارانہوں نے پکار لگائی کہ کون ہے میرا 

راہ میں ؟ 

ہللا کے مدد گار ہیں ہم”دیاحواریوں نے جواب 

حواریوں کی دعا

ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے ! اے رب ہمارے 

نازل فرمایا اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کا 
پس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے



---علیہ السالم کی کہانی عیسیٰ 

خفیہ تدبیریں ( مسیح کے خالف)پھر بنی اسرائیل 

کرنے لگے

زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔نےانہیںہللا 

ہللا تعالٰی حضرت عیسٰی علیہ السالم کی معجزانہ 

پیدائش کی وضاحت کے لیے آدم علیہ السالم کی مثال 
دیتے ہی۔

مسیحی وفد سے خطاب

کا چیلنج( مباہلہ)جو غلط ہے اس پر ہللا کی لعنت 

---مسیحی وفد سے خطاب

آؤ ایک ایسی ! اے اہل کتاب : دیجیے کہہملسو هيلع هللا ىلص اے نبی )

بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل 

برابر ہے کہ ہم ہللا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں

ہ ابراہیم علیہ السالم کا ذکر ہے کہ وہ نہ عیسائی تھے ن

یہودی بلکہ حنیف تھے۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم ابراہیم علیہ السالم کے

سچے پیرو ہیں۔



اہل کتاب کے بد اعمال

حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بنانا

صبح اسالم قبول کرنا  لیکن شام کو منہ پھیر لینا، 

(دوسروں کو الجھانے کے لیے)

ایک نیک ایماندار : اہل کتاب دو گروہوں پر مشتمل ہیں

لیکن دوسرا نہیں۔

ہللا نے ان میں سے اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے۔

جو لوگ ہللا کے عہد کو توڑتے ہیں ان کے لیے آخرت 
میں بڑا عذاب ہے۔

اہل کتاب کے بد اعمال

ان میں ایک گروہ اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب 

جو کچھ وہ پڑھ رہے )تاکہ سمجھو کہ ہوئےکو پڑھتے 

وہ کتاب میں سے ہے حاالنکہ وہ کتاب میں سے ( ہیں
نہیں ہوتا

اگر کسی کو کتاب ملے تو وہ گمراہ نہ ہو بلکہ اہل 
کتاب کے برعکس صحیح رہنمائی کرے۔

ل کتاب کے ساتھ ہللا کا عہدہا

کتاب اور حکمت نوازا ہے، کل اگر تمہیںآج ہم نے ”

کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق

تو تم کو اس پر ایمان النا ہو گا اور اس آئےکر تا ہو ا 

“کی مدد کرنی ہو گی

۔کرینگےانہوں نے کہا ہاں ہم ایسا ہی  

(دیےوہ اپنے عہد تور ایکن)

وہی فاسق جائےاس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر 
ہے



ہللا اور تمام انبیاء پر ایمان الؤ، ان میں کوئی(مسلمانوں)

امتیاز نہیں کرو

اسالم کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں۔

ہ جو لوگ ایمان النے کے بعد کفر کرتے ہیں ان کی توب

قبول نہیں ہوتی۔

وہ لوگ جو مرگئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے تو 

ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر سونا 

ہ اگر و)قبول نہیں کیا جائے گادے بو بھی بھی فدیے 
(پیش کرسکے

کی تعریف( نیکی)بر

جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے اس سے 
خرچ کریں۔

بنی اسرائیل کے بارے میں انہوں نے حالل کو حرام 

قرار دیا۔

(یعقوب علیہ السالم کو یہ پسند نہیں تھا۔جوحضرت)

کہو، ہللا نے سچ کہا اب ابراہیم علیہ السالم کے دین کی
پیروی کرو

خانہ کعبہ پہال ہللا کا گھر ہے۔

مقام ابراہیم ایک نشانی ہے۔

حج فرض ہے۔

وہ کافر ( اگر استطاعت رکھتا ہو)جو حج نہیں کرتا 
ہے۔

اہل کتاب سے خطاب

جب تم جانتے بوجھتے کفر کیوں کر رہے ہو۔

ایمان والوں سے خطاب

ان ایمتمہیںاہل کتاب کی بات مانی تو یہ اِناگر تم نے 

سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے



مومنوں سے خطاب

جب آپ کے پاس نبی اور کتاب موجود ہے تو آپ کافر 

کیسے ہو سکتے ہیں۔

مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہوآئےتم کو موت نہ 

کو مضبوطی سے پکڑو( قرآن و سنت)ہللا کی رسی 

آپس میں اختالف نہ کریں۔

ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے 

اور برائی سے روکے۔

قیامت کا منظر

کافروں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور مومن کے 
چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔

مومنوں کو بہترین امت کا خطاب

تم حکم کرتے ہو نیکی کا اور تم روکتے ہو بدی سے 

اور تم ایمان رکھتے ہو ہللا پر 

سبق��

ہونگےیعنی جو یہ کرے وہی بہترین  امت 

اہل کتاب کے بارے میں

ان پر ہللا کا غضب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے ہللا کی 

کو قتل کرے۔انبیاءآیات کا انکار کیا اور 

(ہللا ان کو نہیں بھوال)ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں 



کسی (قیامت میں ) جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا مال 

کام کا نہیں۔

اس دنیا میں وہ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ ہوا کی 
طرح ہے جو غائب ہو جاتی ہے۔

مومنین سے خطاب

نہ بناؤ۔رازداراپنا ( اہل کتاب )اپنے سوا کسی کو

وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے

تمہارا بھال ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے،۔

لیکن جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے 
ہیں۔

جنگ احد

جنگ احد

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے 

ہللا فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوٰی اختیار کرو تو
تمہاری مدد کرے گا۔

(ربا)سود کے بارے میں 

سود نہ کھاؤ ورنہ جہنم کی آگ سے ڈرو

ہللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ ہللا تم پر 
رحم کرے۔



ربا کے برعکس، ہللا مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ ہللا 

کی بخشش کی طرف جلدی کریں۔

کی صفاتمحسنین

کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیںجوہللا

جو غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، 

لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔

ہللا محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

جب وہ غلطی کرتے ہیں تو فوراً ہللا سے معافی 

مانگتے ہیں اور دوبارہ نہیں کرتے

💡 سبق

۔گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں اور تاخیر نہ کریں

متقی لوگ اس بیان سے ہدایت اور سبق لیتے ہیں۔

جنگ احد پر تبصرہ  

ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔کروتمغم نہ 

۔

---جنگ احد پر تبصرہ

ہللا ضرور آزمائے گا۔

صرف ہللا کے رسول ہیں۔ملسو هيلع هللا ىلص محمد 

اگر وہ مر جائے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟

ہللا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

انبیاء اور پیروکار کبھی کمزور نہیں ہوتے



---جنگ احد پر تبصرہ

اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے 

پاؤں پھیر دیں گے

ہللا مومنوں کا مددگار ہے۔

احد میں مومنوں کو شکست ہوئی کیونکہ انہوں نے 
ہمت ہار دی، اختالف کیا اور نافرمانی کی۔

---جنگ احد پر تبصرہ

ھے تگئےتم میں سے جو لوگ مقابلہ کے دن پیٹھ پھیر 

لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض سکی ا ِاُن

کے قدم ڈگمگا اُنکمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے 

تھے ہللا نے انہیں معاف کر دیا،دیے

اے لوگو جو ایمان الئے ہو ، کافروں کی سی باتیں نہ 

کہ موت کا وقت مقرر ہے سمجہتےجونہں) کرو 

اور کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے ( 

جاتے اور نہ قتل ہوتے

ہللا کی راہ میں مرنے والے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو 
زندہ اور دنیا میں مصروف ہیں۔



---جنگ احد پر تبصرہ

ہللا نبی سے کہتے ہیں کہ وہ مومنین کو معاف کر دیں 

جنہوں نے غلطی کی ہے اور انہیں منصوبہ بندی میں 

شامل کریں۔

💡 سبق

ٹیم ورک اہم ہے، ہمیں ٹیم کے کسی بھی رکن کی 

غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے اور اسے مستقبل میں 
میں شامل کرنا رکھنا چاہیے۔ہرکامبھی  

---جنگ احد پر تبصرہ

منافقوں کو موت کے خوف سے لڑنے سے نفرت تھی۔

ہللا انہیں چیلنج کرتا ہے کہ اگر ہو سکے تو موت سے

بچیں۔

ہللا کی راہ میں مرنے والے مردہ نہیں، ہللا کے سامنے 

زندہ ہیں۔

منافق ، مومنوں کو لوگوں سے خوفزدہ کرتے ہیں۔

لیکن ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے 

ہیں کہ ہللا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز 

ہے۔

💡 سبق

ہللا پر توکل بہت اہم چیز ہے، ہمیں ہمیشہ ہللا پر 
بھروسہ رکھنا چاہیے۔



---جنگ احد پر تبصرہ

تم مومن ہو ڈرو،اگرشیطان کے دوستوں سے مت 

ہللا سے ڈروتوصرف

دے کافر ہللا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہللا انہیں مہلت

رہا ہے۔

زکٰوۃ ادا نہیں کرتے)جو لوگ اپنے مال کو روکتے ہیں 

(  قیامت میں )ان کے مال کو( اور صدقہ نہیں کرتے
سزا دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

یہود سے خطاب

ہللا اسے لکھ رہا ہے جو وہ اس کے بارے میں کہتے 

ہیں، ہللا غریب ہے اور وہ امیر ہیں۔

انہیں سزا دی جائے گی۔

۔ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے

جنت میں داخل ہو گیا وہ بچکرجو جہنم کی آگ سے 

ہی کامیاب ہے۔

دنیا کی زندگی بس دھوکہ ہے۔

💡 سبق

موت ناگزیر ہے۔

ہللا جان اور مال سے ضرور امتحان لے گا۔

ہللا مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرک 
کے اقوال تکلیف دہ ہوں گے لیکن صبر کرو۔



اہل کتاب

ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دالؤ جو ہللا نے ان 

ں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میتمہیںتھا کہ سےلیا

پشت ڈال دیاپِس کو نےکتاب۔ مگر انہوں ہوگاپھیالنا 

ے کاروبار ہبُرااور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈاال۔ کتنا 

جو یہ کر رہے ہیں

عقل والے

وہ آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں۔

ہر وقت ہللا کو یاد کرو

وہ جہنم کی آگ سے بچانے، گناہوں کی معافی اور 

نیک لوگوں کے سا تھ انجام کی دعا کرتے ہیں۔

ہللا پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔

سبق��

ابرار والے دوست بنائیں

نبی پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔-دعا 

وہ انبیاء پر اعتماد کرتے ہیں-انبیاء پر ایمان -دعا 

کا جوابتعالیٰ ہللا 

میں ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا 

عورت جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑا 

گئےاور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے 

گئےاور میرے لیے لڑے اور مارے گئےستائےاور 

انھیںگا اور کردوںان کے سب قصور میں معاف 

گا جن کے نیچے نہریں دوںایسے باغوں میں داخل کر 
بہتی ہوں گی

ہللا مومنوں سے کہتا ہے کہ کفار کی دنیاوی چیزوں 

کے دھوکے میں نہ آئیں

ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

مومنوں کے لیے جنت ہے۔

اہل کتاب میں نیک لوگوں کا 

ثواب ملتا ہے اگر وہ ایمان لے آئیںکودہراان 

ہے کہ ہللا مومنوں سے مخاطب 

صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور ہللا سے ڈرو 
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ
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