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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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سورہ نساء۔

یہ سورہ تین گروہوں کو مخاطب کرتی ہے۔

اسالمی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے -مومنین 

خاص طور پر لوگوں کے حقوق کی ہدایات دی گئی ہیں۔

میں عذاب آخرتاہل کتاب کو تنبیہ ہے کہ ایمان الؤ ورنہ 

نہںکے سوا کچھ 

ان کے -( ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے)منافقین 

برے کرداروں کو بے نقاب کیا جاتا ہے اور سچے مومن 

ہونے کے تقاضے کی وضاحت کی جاتی ہے

ہے۔حکم دیتاکرنےکااختیار تقویٰ ہللا تعالٰی انسانوں 

ہر کوئی آدم اور حوا کی اوالد ہے۔

رشتہ داری کے حقوق کا احترام کریں۔

مومنین سے خطاب

یتیموں کو حقوق دیں۔

یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے چار شادیاں 

مشروع ہیں۔

بیویوں میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے تعالیٰ ہللا 
ں۔لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیے تو ایک ہی نکاح کری

مومنین سے خطاب

دلہن کو تحائف دیں۔

یتیموں کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو 

جائیں۔

💡 سبق

ہللا تعالٰی نے درج باال آیات میں حقوق العباد کی اہمیت
ہیںدیےپر زور 

مومنین سے خطاب

یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے اگر غریب ہوں تو 

( انکی دیکھ بھال کی فیس )یتیموں کا مال میں سے 

استعمال کر سکتے ہیں۔

یتیم کا امتحان لیں کہ اگر وہ بالغ ہو گئے تو ان کا مال
ان کے حوالے کر دیں۔

مومنین سے خطاب

(وراثت)ترکہ کی تقسیم کے احکام 

عورتوں اور مردوں کے اپنے حصے ہیں۔

یتیم کا مال کھانا آگ کھانے کے مترادف ہے۔



مومنین سے خطاب

(وراثت)ترکہ کی تقسیم کے احکام 

مختلف رشتہ داروں کے لیے مختلف حصے وصیت 

قرضادائےکی تعمیل کے یا بعد 

لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر

دو سے زیادہ تو ان کے لیے ( دو یا)لڑکیاں ہی ہوں 

تہائیترکے کا دو 

ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے 

والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے 

کے وارث ماں باپ ہی ہوں تواساوالد نہ ہو 

ہےتہائیتو اس کی ماں کا ایک 

اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا 

حصہ ہے 

)حّصہبیوی نے  کچھ چھوڑا تو شوہر کو اس کا آدھا 

حّصہورنہ ایک چوتھائی (اگر وہ بے اوالد ہوں

اگر مرنے واال بے اوالد )حّصہکا یک چوتھائی ابیوی

ورنہ آٹھواں حصہ( ہو

کاللہ ہو یا عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن 

ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے اور 

میں تہائیاگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک 

شریک ہوں گے 

💡 سبق

ا پر کیا ہے جس کالعلیمنے آیت کا اختتام تعالیٰ ہللا 

تعالیٰ مطلب ہے علم واال، اس لیے حصوں کی تقسیم ہللا 

کا کوئی ناانصافینے کی ہے کہ تقسیم میں کوئی 
امکان ہی نہیں ہے۔

مومنین سے خطاب

(وراثت)ترکہ کی تقسیم کے احکام 

یہ ہللا کی حدود ہیں۔

جو ان احکام پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔

جو ان اصولوں پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم میں 

داخل ہوگا۔

💡 سبق

دود ہللا تعالٰی آیت کا اختتام عذاب پر کرتا ہے یعنی یہ ح

ہیں اور جو اس حد سے تجاوز کرے گا اسے ذلت 
آمیز عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

معاشرے میں بے حیائی کے بارے میں پہال حکم

زنا کی سزا

جوالوگہللا اپنی ذمہ لیتے ہیں انکی توبہ قبول کرنا 

ہیں ، پھر جلد ہی کربیٹھتےبری حرکت نادانی سے 

ہیںکرلیتےتوبہ 

💡 سبق

توبہ فوری کریں



مومنین سے خطاب

اگر عورتوں کو طالق دی جا رہی ہے تو ان کا مال 
زبردستی نہ لیں۔

مومنین سے خطاب

ان سے نکاح حرام ہے 

مائیں

بیٹیاں

بہنیں

(والد اور والدہ کی طرف)خالہ 

بھانجی

رضائی مائیں

دودھ شریک بہنیں

ساس

سوتیلی بیٹی

ایک وقت میں دو بہنیں۔

مومنین سے خطاب

وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی ُدوسرے کے 
نکاح میں ہوں

خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کرسکے تو مؤمنہ 

یںلونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرل

اس کے بعد وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو آزاد 

عورتوں کے لیے جو سزا ہے اس کی نصف سزا ان پر 
ہے 

ہللا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر 

دے 

ہللا تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی 

خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ، وہ چاہتے ہیں کہ تم 

۔جاو  راہ راست سے بہت دور نکل 

ہللا آسانی کرنا چاہتا ہے اور بے شک انسان کمزور پیدا

کیے گئے ہیں۔



ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ

بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہللا چھوٹے گناہوں کو 

معاف کر دے گا۔

💡 سبق

بڑے گناہوں پر نظر رکھیں اور توبہ کریں، ہللا چھوٹے
گناہوں کو معاف کر دے گا۔

عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے متعین حدود ہیں

جو کچھ ہللا نے دوسروں کو دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو

مردوں کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا اور 

کے اعمال کے مطابق کواناسی طرح عورتوں 

والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے میں سے 
ہیںگئےہر ایک کے لیے وارث ٹھہرادئے

ہیں کیونکہ وہ اپنے مال قواممرد، عورتوں کے اوپر 

سے خرچ کرتے ہیں۔

شوہر اور بیوی کے تنازعات کا حل

اگر شوہر اور بیوی باہمی طور پر اپنے اختالفات کو 

حل نہیں کرسکتے ہیں تو دونوں طرف سے 
اپنا فیصلہ کروائیںکرکہثالث مقرر 

ہللا صرف اسی کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔

والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، 

ساتھی مسافروں، مسافروں اور غالموں کے ساتھ حسن 

سلوک کا حکم دیتے ہیں

ہللا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے

کنجوس کے لیے ذلت آمیز سزا؟

(جو ہللا کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے)

جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان 
کے دوست ہیں۔

ہللا رسول کو لوگوں پر گواہ بنا کر الئیں گے۔

💡 سبق

ہمیں یہ غلط تصور دور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی 

آخرت میں ہماری سفارش کریں گے ، اگر ہم نے ان 

کی پیروی نہ کی تو وہ قیامت کے دن ہمارے خالف 
گواہی دیں گے۔



قیامت کے دن کافر اور رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم 

کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش زمین

اور وہ اس میں سما جائیں جائےپھٹ 

(تاکہ عذاب سے بچ جائیں گے)

صالۃ کے بارے میں

۔نہقریبکےنمازنشہ کی حالت میں نماز  جاو 

تیمم کے متعلق ہدایات

اپنے چہروں اور ہاتھوں کو صاف ریت یا مٹی سے 
صاف کریں۔

یہود کی غلطیاں

یہود مومنین سے بات چیت کرتے وقت زبان کو 

مروڑتے تھے اور دوہرے معنی والے الفاظ استعمال 
کرتے تھے۔

یہود کو تنبیہ

اگر وہ نہ مانیں گے تو ہللا ان کے چہروں کو بگاڑ دیں 
گے۔

کراہیتشرک کی 

ہللا تعالٰی شرک کے عالوہ تمام گناہوں کو بخش دے 
گے۔

یہود کے بارے میں

وہ سمجھتے تھے کہ وہ بڑے پاکیزہ  ہیں۔

کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان النے والوں 

سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں

ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ہللا 

۔وہ نبی اور ان کے پیروکاروں سے حسد کرتے تھے



یہود میں سے کچھ ایمان الئے اور کچھ منہ موڑنے 

ی والے ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کاف
ہے

اہل جہنم کا ذکر

ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔

اہل جنت کا ذکر

نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔

مومنین سے خطاب

امانتیں اہِل امانت کے سپرد کرو

جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کرو،

ہللا کی  اور رسول کی  اور اپنے میں اہِل اختیار کی 

اطاعت کرو

پھر اختالف ہوجائے تو اس کو ہللا اور رسول کی 

طرف لوٹاو   

💡 سبق

ے ہللا یہاں رہنما کی پیروی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہ

جب تک کہ اس کے احکام قرآن و سنت کے )
(مطابق ہوں

منافقوں کے بارے میں

۔انہوں نے طاغوت کی پیروی کی

منافقوں کے بارے میں

ان کے اپنے  کرتوتوں کی وجہ سے پھر جب آفات آتی 

ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں 

کھاتے ہیں۔

ہللا نے رسول  بھیجا ہی اسی لیے کہ انکی اطاعت کی 

جائے

تمہارے رب کی قسم یہ !ہللا فرماتے ہیں اے محمد ؐ 

کبھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے اِختالفات

میں یہ تم کو فیصلہ کرنے واال نہ مان لیں، پھر جو 

کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی

تنگی نہ محُسوس کریں

جب انہں جہاد کے لیے بالیا جاتا ہے تو وہ نافرمانی 

کرتے ہیں۔

💡 سبق

۔ہمیں نبی صلی ہللا علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے

اپنے اپ کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں  

منافقوں جیسے کام ہم بھی تو نہیں کرتے؟



ہللا اور اس کے رسول کی اطاعت کا انعام

جوہللا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ

انبیاء ، صّدیقین ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا

جہاد کا حکم 

ایمان والومقابلہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا 

موقع ہو الگ الگ یا دستوں کی شکل میں نکلو

وہ لوگ جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ 

دیتے ہیں اور جو شخص ہللا کی راہ میں لڑے، پھر 

مارا جائے یا غالب ہو تو اسکے لیے بڑا اجرہے

تم ہللا کی راہ میں اُن بے بس مردوں، عورتوں اور 

بّچوں کی خاطر لڑو جو کمزور پاکر دبالیے گئے ہیں 

اور فریاد کررہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس بستی سے 

نکال 

مومن ہللا کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر طاغوت کے 

لیے لڑتے ہیں۔

کافر شیطان کے دوست ہیں۔

شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔

منافقوں کے بارے میں

وہ جہاد کا حکم ملنے سے پہلے اس کی بات کرتے 

تھے لیکن جب حکم آیا توبہانے بنانےلگے۔

تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تو ضرور ائیگی خواہ 

تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو 

جو بھالئی بھی کسی ملے وہ ہللا کی عنایت سے ہے، 

اور جو مصیبت آتی ہے وہ خود کے سسب سے 

ہے

💡 سبق

ہم موت سے بچ ہی نہیں سکتے اس لیے ابھی سے اس 
کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔



---منافقین کے بارے میں

کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ ہم مطیع ملسو هيلع هللا ىلص حضور

فرمان ہیں مگر حب وہاں سے نکلتے ہیں تو ان 

میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع 

کے خالف مشورے کرتا ہےملسو هيلع هللا ىلص ہوکرحضور

کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ؟ تو اس میں وہ بہت 

سے تضادات پاتے

جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا 

خطرے کی تو وہ اسے پھیال دیتے ہیں 

جو بھالئی کی سفارش کریگا وہ اس میں سے حّصہ 

پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ 

اس میں سے حّصہ پائے گا

💡 سبق

ہللا ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔

سالم کہنے اور بہتر سالم کا جواب دینے کا حکم

💡 سبق

سالم کہنے اور بہتر انداز میں جواب دینے کی عادت 
ڈالیں۔

مومنین سے خطاب 

یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں 

تمہارے درمیان دورائیں پائی جاتی ہیں، حاالنکہ جو 

ٹا برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت ہللا انہیں ال

پھیر چکا ہے۔

یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی 

طرح تم بھی کافر ہو جاؤ 

ہ لٰہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک ک

وہ ہللا کی راہ میں ہجرت کرکے نہ آجائیں، اور اگر وہ 

ہجرت سے باز رہیں تو جہاں انہیں  پاؤ پکڑو اور قتل 

کرو

ی البتہ وہ منافق اس حکم سے مستشٰنی ہیں جو کسی ایس

قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے

یا وہ لوگ جو نہ کے نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ 

اپنی قوم سے



حادثاتی قتل کے احکام

جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو 

ایک مومن کو غالمی سے آزاد کرے اور مقتول کے 

وارثوں کو خون بہا دے

مسلمان مقتول ایسی قوم سے تھا جس سے دشمنی ہو تو 

اس کا کفّارہ ایک مومن غالم آزاد کرنا ہے۔

وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے معاہدہ 

ہو تو اس کے وارثوں کو خوں بہا دیا جائے گا اور 

ایک مومن غالم کو آزاد کرنا ہوگا۔

پھر جو غالم نہ پائے وہ پے در پے دو مہینے کے 

روزے رکھے

کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم جان بوجھ کر قتل 
میں ہے۔ ان پر ہللا کی لعنت بھی ہوتی ہے۔

جہاد سے متعلق چند احکام

جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور 
جو سالم کرے اسے فوراً نہ کہدو کہ تُو مومن نہیں ہے

ہللا نے بیٹھنے والوں کی بہ نسبت جان و مال سے جہاد
کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ 

جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان پر مزید برکات ہوتی ہیں۔

ان لوگوں کے لیے سزا جو مسلمان ہونے کا دعوٰی 

کرتے ہیں اور بغیر کسی معقول وجہ کے ہجرت نہیں 

کرتےیہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے

ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور 

نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے

ہجرت کی راہ میں مرنے والے کو ہجرت کا پورا ثواب 
ملتا ہے۔

جنگ کے وقت نماز قصر کرنے کے احکام



جنگ کے وقت نماز قصر کرنے کے احکام

کے ساتھ اور ملسو هيلع هللا ىلص ایک گروہ کو کھڑے ہونا چاہیے آپ 

وہ اپنا اسلحہ لیے ہوئے ہوں پھر جب وہ سجدہ کر 

چکیں تو وہ پیچھے ہوجائیں اور دوسرا گروہ 

کے ملسو هيلع هللا ىلص آئےجنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی اور وہ آپ 

ساتھ نماز پڑھیں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی 

حفاظت کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں 

جب آپ محفوظ ہو جائیں تو باقاعدہ نمازیں دوبارہ قائم 

کریں۔

نماز کا وقت مقررہ پر پڑھنا مومنوں پر فرض ہے۔

دشمن کے تعاقب میں کمزور نہ ہوں۔

:مومنوں سے خطاب

کی وکالت نہ کرو( منافقوں)دھوکے بازوں 

منافقین کے بارے میں اہل ایمان سے خطاب

تم لوگوں نے اِن مجرموں کی طرف سے دنیا کی 

زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان 

کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟

اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر

ظلم کر جائے

پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام 

کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اُس نے تو بڑے بہتان اور
صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا



جائزخفیہ سرگوشیا ں

صدقہ و خیرات کی یا نیکی کی یا لوگوں کے معامالت 
کو درست کرنے کی 

ذاب راِہ راست پر نہ آئے تو ع: منافقوں کو ہللا کی تنبیہ
جہنم ہے۔

شرک کی کراہیت

ہللا سب کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے

جس نے ہللا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو 

گمراہی میں بہت دور نکل گیا

💡 سبق

کی پیروی ( اپنی خواہشات)سب سے بڑا شرک اپنی  
کرنا ہے۔

ایمان والوں کے لیے جنت کا انعام ہے

م سب سے بہتر دین یہ ہے کہ ہللا کے آگے سر تسلیم خ

کیا جائے اور ابراہیم علیہ السالم کی پیروی کی جائے

جو کہ حنیف تھے۔

اہللا تعالٰی نے ابراہیم علیہ السالم کو اپنا دوست بنای

عورتوں اور  یتیموں کے معاملے میں انصاف پر 

دینےکی دوبارہ ( وراثت)کاربند رہنےاورانکوانکا  ترکہ 
نصیحت



میاں بیوی کے درمیان مسائل کے حل کے احکام

کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا 

بےرخی کا تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ 

آپس میں صلح کرلیں اور صلح بہرحال بہتر ہے

ہمیں ہللا سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

سب کچھ ہللا کا ہے۔

اگر ہم نہ )ہللا ہمیں تباہ کر کے دوسری قوم لے آئے 
(فرمانی کرے

مومنین سے خطاب

انصاف کے حق میں ڈٹے رہیں

اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود 

تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں 
پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ 

منافقوں کوخطاب

دیے گئے احکام پر مضبوطی سے عمل کرنے کا حکم 

جو لوگ ایمان لے کر پھر کفر کرتے ہیں ان کی توبہ 

قبول نہیں ہوگی

ل ہللا نے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جو عزت حاص

، کرنے کے لیے کافروں سے دوستی کرتے ہیں
بے شک تمام عزت ہللا کے ساتھ ہے۔



منافقوں کے بارے میں

ہللا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی اور دکھاوے 
کے لیے آتے ہیں۔

مومنین سے خطاب

مومنوں کے عالوہ کسی کو ولی نہ بناؤ

---منافقین کے بارے میں

منافقین جہنم میں نچلی ترین سطح پر ہیں۔

ہللا انہیں توبہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

💡 سبق

ہمیں مسلسل جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے 
اندر منافقین کی صفات ہیں؟؟؟

، ہللا پسند نہیں کرتا کہ  آدمی بد گوئی پر زبان کھولے

اال یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو

جو ہللا اور رسول صلی ہللا علیہ وسلم کے احکام میں

تفریق کرے گا وہ سچے مومن نہیں ہیں اور ان کے 

لیے رسوا کن عذاب ہے

💡 سبق

قرآن و سنت دونوں پر عمل کرنا الزم ہے۔

اہل کتاب کے برے اعمال

آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملسو هيلع هللا ىلص  یہ اہل کتاب اگرحضور

آسمان سے کوئی تحریر اُن پر نازل کراؤ تواسطرح 

کے مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسٰیٰؑ سے کر چکے 

ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو عالنیہ دکھا دو 

پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنالیا،

ان کو حکم دیا گیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے 

۔(انہوں نے نہ فرمانی کی)ہوئے داخل ہو

۔(انہوں نے نہ فرمانی کی)َسبت کا قانون نہ توڑو 



اہل کتاب کے برے اعمال

ہللا نے ان کے کفر کی سبب ان کے دلوں پر مہر لگا 

دی ہے۔

انہوں نے مریم علیہا السالم پر بہتان لگایا۔

انہوں نے دعوٰی کیا کہ انہوں نے عیسٰی علیہ السالم 

ہ السالم کو قتل کیا لیکن ہللا تعالٰی نے عیسٰی علی

کو زندہ اٹھا لیا

یعنی سود )اہل کتاب کے دوسرے گناہوں کا تذکرہ 
(کھانےکی مثال

اہل کتاب کے نیک لوگوں کا تذکرہ

(اسالم قبول کرنے پر)ہللا بہترین اجر دے گا 

انبیا کا ذکر اورانکی بعثیت کا مقصد

یہ سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے 

والے بنا کر بھیجے گئے تھےتاکہ لوگوں کے پاس 

کوئی حّجت نہ رہے

جو لوگ خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا 

کے راستہ سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمرا ہی میں حق 
سے بہت دور نکل گئے ہیں

سب لوگوں سے خطاب

نبی تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، 
اگر تم ایمان التے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔



(:خصوصاً عیسائیوں سے)اہل کتاب سے خطاب 

عیسٰی علیہ السالم کے بارے میں سچ بولو

ہللا اور اس کے رسول پر ایمان الؤ

تثلیث پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔

مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ ہللا 

کا بندہ ہو، اور نہ فرشتے اِس کو اپنے لیے عار 

عار سمجھتے ہیں اگر کوئی ہللا کی بندگی کو اپنے لیے
سمجھتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے

جو لوگ ایمان الئے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں 

پورا پورا اجر ملے گا۔

تکبر کرنے والوں کو آخرت میں سزا ملے گی۔

سب لوگوں سے خطاب

آچکی ہے۔( برہان یعنی قرآن)ہللا کی طرف سے دلیل 

اب جو لوگ ہللا کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ 

ڈھونڈیں گے ان کو ہللا اپنی رحمت اور اپنے فضل و 

کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا 
سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا

کی ترکہ ( جس کے ماں باپ اور بچے نہ ہوں)کاللہ 

کی تقسیم کے احکام( وراثت)

اس کی ایک بہن ہوتو وہ اس کے ترکہ میں سے نصف 

پائے گی بہن مرے تو بھائی اُس کا وارث ہوگا

دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار 

ہوں گی

اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ایک اور 
کا دوحّصے ہونگے۔مردوں 

اس سورت کے اہم نکات اس حوالے -سورۃ المائدہ 

:سے ہیں

مذہبی، سماجی اور سیاسی احکام و قوانین کی تکمیل

مسلمانوں کے ساتھ ایک آخری قوم کے طور پر لیا گیا 

عہد جو کہ دین پر قائم اور ثابت قدم رہے۔

سیدھے : کو تنبیہ( خصوصاً عیسائیوں)اہل کتاب 
راستے پر آؤ

مسلمانوں کے لیے کچھ قوانین

مومنین سے کہا جاتا ہے کہ وہ معاہدوں کو پورا 

کریں۔

مقدس )ہللا کے احکام کی خالف ورزی نہ کرنے کا کہا 

(مہینہ، قربانی کے جانور اور ماال چڑھانا

(جانوروں کا شکار نہ کرنا)احرام میں قانون 

نیکی میں تعاون کرنے کا حکم دیں برائی میں نہیں 
اور ہللا سے ڈرتے ہیں۔
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