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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 سورت کے اہم نکات-سورۃ المائدہ 

مذہبی، سماجی اور سیاسی احکام و قوانین کی تکمیل

مسلمانوں کے ساتھ ایک آخری قوم کے طور پر عہد 

لیا گیا کہ دین پر قائم اور ثابت قدم رہیں۔

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 مہینہ، )ہللا کے احکام کی خالف ورزی نہ کرنیں 

(قربانی کے جانور

(جانوروں کا شکار نہ کرنا)احرام کے احکام 

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



حرام اشیا

ہللا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے جانے والے
جانور ’جانور اور پرندے، خون، سور کا گوشت
یا پرندے جو گال گھونٹ کر، یا چوٹ کھاکر، یا 

بلندی سے ِگر کر، یا ٹکر کھاکر مرا ہو، یا 

جسے کسی درندے نے پھاڑا ہواور وہ جانور 
جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو

ے البَتّہ جو شخص بُھوک سے مجبُور ہوکر اُن میں س

کوئی چیز کھالےتو بیشک ہللا معاف کرنے واال
اور رحم فرمانے واال ہے

یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پاْنسوں کے ذریعہ 
سے اپنی قسمت معلوم کرو۔

دین کی تکمیل کے بارے میں آیت

۔قرآن کریم ہللا تعالٰی کی طرف سے عظیم نعمت ہے

دیگر قوانین

۔ساری پاک چیزیں حالل ہیں

شکاری جانوروں کے شکار میں سے کھاسکتے جو وہ 

تمھارے لیے پکڑ رکھیں اور ان پر ہللا کا نام لو

اہل کتاب کا کھانا بھی حالل ہے اور تمہارا ان کے لیے 

حالل ہے۔

۔اہل کتاب کی نیک عورتیں سے نکاح حالل ہے

غسل اور وضو کے قوانین

اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئیں، 

اپنے سروں کا مسح کریں، اور اپنے پاؤں 

ٹخنوں تک دھوئیں۔

َجنابت کی حالت میں غسل کریں۔

پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کریں

:تیمم کا طریقہ

پاک مٹی پر ہاتھ مارکر اپنے ُمنّہ اور ہاتھوں پر پھیر

لو۔

ہللا  زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے 

کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام 

کردے، شاید کہ تم شکر گزار بنو

اُس عہد و پیمان کو نہ بُھولو جو اُس نے تم سے لیا 

ہم نے ُسنا اور اطاعت ”ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ 

۔ “قبول کی

ہللا سے ڈرو، وہ ہمارے سینوں میں چھپی ہر چیز کو 
جانتا ہے۔

اے ایمان والو، ہللا کے لیے انصاف کے ساتھ قائم 
رہنے والے گواہی دینے والے بنو 

دشمن سے بھی انصاف کرو یہ تقوٰی کے قریب ہے۔

عدل کرو یہ تقوٰی کے قریب ہے



جن لوگوں نے کفر کیا اور ہللا کی آیات کو جھٹالیا وہ

جہنم والے ہیں۔

اس نے ان لوگوں سے -ہللا کے احسانات کو یاد رکھیں 

محفوظ رکھا جنہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش 

کی۔

ہللا سے ڈرو اور اس پر بھروسہ کرو

بنی اسرائیل کے ساتھ عہد

ہللا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے بارہ 

سردار مقرر کئے

انہیں حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، زکٰوۃ دیں، ایمان

الئیں اور رسول کی مدد کریں۔یہ کرنے پر ہللا 

نے ان کے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا۔

۔جب انہوں نے عہد توڑا تو ہللا نے ان پر لعنت بھیجی

نے اپنے عہد کے ایک ( عیسائیوں)جب نصارٰی 

حصے کو نظرانداز کیا تو ہللا نے ان کے درمیان 
عداوت اوربغض پیدا کردی۔

اہل کتاب کو نبی صلی ہللا علیہ وسلم پرقران پر ایمان

النے کی دعوت

ن نبی صلی ہللا علیہ وسلم اورقران  کے ذریعہ سے ہللا ا

لوگوں کو سالمتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی 

رضا کے طالب ہیں اوروہ اپنی توفیق سے ان کو 

اندھیروں سے نکال کر روشنی میں الرہے ہیں

یح یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ ہللا ہی مس

ابن مریم ہے

ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابِن مریم کو (اے محمد ؐ )

اور انکی ماں اور تمام زمین والوں کو ہالک کردینا 

چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اُس کو اِس ارادے سے 

باز رکھ سکے؟

ہللا ہی زمین اور آسمانوں کا اور اُن سب چیزوں کا 

مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی 
ہیں 



یہود اور نصارٰی سے خطاب

وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہللا کی اوالد اور اس کے سب 

(کہا گیا کہ )سے زیادہ محبوب ہیں۔

ان سے پوچھو، پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا 

کیوں دیتا ہے؟

ہللا جسے چاہے معاف کردے اور جسے چاہے سزا 

دےزمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس 

کی ِملک ہیں۔

تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے لٰہذا اس پر ایمان الؤ

رسول خوشخبری دینے واال بھی ہے اور ڈرانے واال 
بھی

مقدس سرزمین تک پہنچنے کے بارے میں بنی 

(فلسطین)اسرائیل کی تاریخ 

میں  داخل ہونے ( فلسطین)بنی اسرائیل کوارض مقدس 

کا حکم دیا تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا 

اور کہا کہ اے موسٰی،وہاں کی قوم زبردست ہے ہم ہر 

گز وہاں نہ جائیں گے اگر وہ وہاں سے نکل گے تو ہی 

ہم فلسطین میں  داخل ہوں گے

حاالنکہ ان میں سے دو خدا سے ڈرنے والے مردوں 
نے انہیں لڑنے کی ترغیب دی تھی۔

تم اور تمہارا رب دونوں !  اے موسٰی  "انہوں نے کہا 

لڑنے جاؤاور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں

ہللا نے جواب دیا 

ان پر چالیس سال تک حرام رہے ( ارض مقدس)اب یہ 

آپ ( اے موسیٰ )گی یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں 

افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر

حضرت آدم علیہ السالم کے دو بیٹوں کا قصہ

نے ہللا کے لیے قربانی کی۔( ہابیل اور قابیل)

ہللا نے ہابیل کی قربانی قبول فرمائی

حسد کی وجہ سے قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا۔

ے ہللا نے قابیل کو میت کو دفنانے کا طریقہ سکھانے ک

لیے کوے کو بھیجا۔

(یہ زمین پر پہال قتل تھا ) 

💡 اسباق

ہللا نیک لوگوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔

حسد بہت بری چیز ہے، یہ بڑی برائی کا باعث بن 

(بشمول قتل)سکتی ہے 



نہ حق قتل کا گناہ 

جس نے کسی انسان کو نہ حق قتل کیا اس نے گویا ”

تمام انسانون کو قتل کردیا اور جس نے کسی کی جان 
۔“بچائی اُس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی

جتنا بڑا فساد )قانون شکنی کرنے والوں کی سزائیں 

(ایسی ہی سزا 

ےکاُنیا،جائیںچڑھائےپرُسولییا،جائیںکیےقتل

ںاورہاتھ وہیا،جائیںڈالےکاٹسےسمتوںمخالفپاوٴ

جائیں۔کردیےوطنجال

وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہیں اور آخرت میں سخت 
عذاب میں مبتال ہوں گے۔

اے اہل ایمان ہللا کا تقوٰی اختیار کرو اور اس کا قرب 

تالش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فالح 
پاؤ

۔کافر کی  قیامت میں تمنا  

اگر ان کے پاس ساری زمین کی دولت ہو اور اس کے 

کہ وہ اس ( اور وہ چاہیں گے)ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو 

کو فدیہ دے کر چھوٹ سکیں عذاب سے تو ان سے 
ہرگز قبول نہیں کی جائے گی

اوروہ عذاب سے بچ نہیں سکتے

چوری کی سزا 

خواہ عورت ہو یا مرد، انکے ہاتھ کاٹ دو،

دیتے ہللا تعالٰی نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم کو تسلی

ہیں نہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی 

راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ۔

منافقین اور یہود کے اعمال

کہتے ہیں، ہم ایمان الئے مگر دل میں اُن کے ایمان 

نہیں

ُجھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں

ُسن ُگن لیتے پھرتے ہیں

کتاب ہللا کے الفاظ کو اصل معنی سے پھیرتے ہیں،

اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا 

جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔



یہود کے بارے میں

ُجھوٹ ُسننے والے اور حرام کے مال کھانے والے 

ہیں۔

کواختیار دیا گیا اگراپنا کوئی مقدمہ لے کروہ ملسو هيلع هللا ىلص آپ 

آئیں خواہ ان کے درمیان فیصلہ کردیں یا ان 

سے اعراض کریں اور فیصلہ کریں تو پھر 

انصاف کے ساتھ کریں 

ان سے کہا گیا ہے کہ ہللا سے ڈرو، لوگوں سے نہیں۔

ہللا کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کافر

ہیں

انہیں قصاص کے احکام دیے گئے، اگر انہوں نے ان 
اصولوں پر عمل نہیں کیا تو وہ ظالم ہیں۔

سے خطاب( عیسائیوں)نصارا 

ق اگر وہ انجیل کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں تو وہ فاس
ہیں۔

، سے (اور تمام مومنین)نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم 

خطاب

ہللا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرو اور 

ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ 

لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اُس ہدایت سے منحرف نہ 

کرنے پائیں 



مومنین سے خطاب

یہود و نصارٰی کو اولیاء مت سمجھو

مومنین سے خطاب

اگر ہم ہللا کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہللا ہمیں 

ایسے لوگوں سے بدل دے گا جو ہللا کو محبُوب ہوں 

گے اور ہللا اُن کو محبُوب ہوگا،ا

وہ مومنوں کے لیے نرم اور کفار کے خالف سخت 

ہوں گے۔

ہللا کی راہ میں لڑیں گے۔

وہ دوسروں سے نہیں ڈریں گے۔

تمھارے دوست تو بس ہللا ،اس کا رسول اور وہ ایمان 

والے ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکٰوۃ ادا کرتے ہیں 

اور وہ ہللا کے آگے جھکنے والے ہیں

💡 سبق

ہللا کے ساتھ دوستی کرو اور اس کے راستے کو نہ 
چھوڑو

---امومنین سے خطاب

ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جو تمہارا دین کا  مذاق 

اڑاتے ہیں۔

اھل کتاب کے بد اعمال

دیکھاوے کے لے ایمان کا دعوی 

گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ 

حرام کا مال کھانا

اور مشائخ کے بد اعمال٫اھل کتاب کے ُعلما

وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے ہیں۔



: اہل کتاب سے خطاب

یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں 

انھیں کے ہاتھ بندھ جائیں اور لعنت ہو ان کو اس 

کہنے پر بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں

ہللا ان کے درمیان دشمنی ا ورکینہ قیامت تک کے 

لیے ڈال دیا ہے

اگر وہ تورات اور انجیل کی پیروی کرتے تو انہیں 

المحدود رزق ملتا

نبی سے خطاب، بال جھجک پیغام پہنچادیں

:اہل کتاب سے خطاب

م اگر آپ اپنی کتاب کو قائم نہیں کرتے تو آپ کچھ ت

کسی چیز پر نہیں ہو

💡 سبق

کو قائم نہیں کرتے تو ہم ( قران)ہم بھی اپنی کتاب

بھی کسی چیز پر نہیں 

اچھے لوگوں کو کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔

بنی اسرائیل کا عہد اور ان کے گناہ

جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول اُن کی خواہشات 

نفس کے خالف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے
جھٹالیا اور کسی کو قتل کر دیا

نصارٰی کا کفر

انہوں نے عیسٰی کی تعلیمات کو ترک کر دیا

وہ تثلیث کے تصور پر یقین رکھتے ہیں۔

سالم ہللا تعالٰی نے مریم علیہا السالم اور عیسٰی علیہ ال

کی مثال دی ہے۔ وہ انسان تھے اورانکے 
انسان ہونے کی کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔



نصارٰی سےحطاب

تم ہللا کو چھوڑ کر اُس کی پرستش کرتے ہو جو نہ 

تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا

دین میں حد سے تجاوز نہ کرو

بنی اسرائیل پر داؤد اور عیسٰی علیہ السالم کی لعنت

انہوں نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا۔

💡 سبق

ہم برائی میں ملوث ہو جائیں گے اگر ہم اس سے منع 
نہیں کریں گے۔

عیسائی ، یھود اور مشرکوں سے زیادہ مسلمانوں کے 
قریب ہیں کیونکہ ان میں پادری اور راہب ہیں۔

لم چند عیسائیوں کا ذکر جو رسول ہللا صلی ہللا علیہ وس

پر ایمان الئے تھے۔

ان کی آنکھیں چھلک پڑیں اور انہوں نے ہللا سے التجا 
گواہوں میں شمار کیا جائے۔( شاہدین)کی کہ انہیں 

ہللا نے جس چیز کو حالل کیا ہے اسے حرام مت بناؤ

حالل اور پاک سے کھائیں۔

💡 سبق

ہےجس ( حق)حالل یا حرام بنانا صرف ہللا کا اختیار
نے یہ کیا اس نے وہ حق چھینے کی کوشش کی

قسم توڑنے کا کفّارہ 

مسکینوں کھانا کھالنا  یا کپڑے پہنانا10

یا ایک غالم آزاد کرنا

، اگر یہ نہیں کر سکتے تو تین دن کے روزے رکھو۔

ہللا نصیحت دے رہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا 
کرو



شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم

شراب اور ُجوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب 

گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو،

شیطان آپ کو ہللا کی یاد اور نماز سے غافل کرنے 

کے لیے شراب اور جوئے کا استعمال کرواتا ہے۔

اوراسے اپس میں دشمنی اور نفرت کو ہوا دیتا ہے۔

ہللا اپنی اور اس کے رسول کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔

احرام کی حالت میں شکار

احرام کی حالت میں شکارمنع کیا گیا۔

جان بوجھ کرمارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانو 

رہے جیسا کہ اس نے مارا ہے یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا 

جائے یا اس کے کفارہ میں چند محتاجوں کو کھانا 

کھالنا ہوگا یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے، 

احرام کی حالت میں شکار

پانی کے جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔

یاد رکھو ہللا کا عذاب سخت ہے اور رسول ہللا صلی ہللا 
علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہونچانا ہے

اچھائی اور برائی برابر نہیں ہیں، اگرچہ آپ برائی کی 
کثرت تمہیں اچھی لگے

ہللا تعالٰی مومنوں کو اس بات کے بارے میں سوال 

کرنے سے منع کرتا ہےسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم
پر ظاہر کردی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔

مویشیوں کے بارے میں قریش کے باطل عقائد

ہ حام۔ نہ کوئی بَِحیرہ ہے نہ سائبَہ اور نہ َوصْیلہ اور ن
یہ کافر ہللا پر ُجھوٹی تہمت لگاتے ہیں



کافروں سے خطاب

جب ہللا کی آیات اور رسول کی طرف بالیا گیا تو انہوں

نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو 

جوعمل کرتے ہوئے پایا وہی ہمارے لیے کافی 
ہے۔

مومنوں سےخطاب

اپنی فکر کرو، کسی ُدوسرے کی گمراہی سے تمہارا 
ُکچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راِہ راست پر ہو

وصیت کے احکام

اگر سفر میں ہوں )دو مسلمانوں یا دو غیر مسلموں کو 

وصیت کی گواہ بنائے جائیں۔(مسلم گواہ نہ مل سکے

اگر گواہ کی گواہی کے بارے میں شک ہو، تو ان    

خدا کی قسم کھاکر گواہی دینے کو کہیں۔

پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے حق تلفی کی ہے تو

ان کی جگہ دو اور شخص ان لوگوں میں سے کھڑے 

ہوں جن کا حق پچھلے دو گواہوں نے مارنا چاہاتھا وہ 

خدا کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی 

گواہی سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے کوئی زیادتی 

نہیں کی ہے اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے 

ہوں گے

(قیامت کے دن )

ہللا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا تم کو 

کیا جواب مال تھا وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں ، 
چھپی ہوئی باتوں کو جاننے واال تو ہی ہے

عیسٰی کی کہانی

اس کے معجزات کا ذکر ہے۔

یہود نے اس پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا

آپ پر ایمان ( عیسٰی علیہ السالم کے اصحاب)حواری 

الئے

بھیجنے کا ( دستر خوان)حواریوں نے آسمان سے مائدہ 
مطالبہ کیا۔



...عیسٰی کی کہانی آگے

مائدہ کے بارے میں حضرت عیسٰی علیہ السالم کی دعا

میں اُس کو تم پر نازل ”کا ہللا نے جواب دیا 

مگر اس کے بعد جو تم میں 1کرنے واال ہوں،

سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا 

“جو ُدنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی

قیامت کے دن ہللا اور عیسٰی کی گفتگو

سے کیا تُم نے لوگوں! اے عیٰسی   ”ہللا فرمائے گا کہ 

کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں 

“کو بھی خدا بنالو؟

وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا

میں نے اُن سے اُس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ 

نے حکم دیا تھا، یہ کہ ہللا کی بندگی کرو جو 

میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی 

اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور 
"اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں

ہللا کہے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ کام 

آئے گا ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ

رہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے

آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی 

بادشاہی ہللا ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر 
ہے
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