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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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165: آیات-سورۃ االنعام 

خود اور کائنات )توحید، رسالت اور آخرت کی نشانیاں 

(میں

اسالمی معاشرے کے اہم کرداروں پر روشنی ڈالی گئی 

ہے۔

ابراہیم علیہ السالم کے مذہب کی وضاحت

خود کے اندر اور )توحید اور قیامت کی واضح نشانیاں 

(کائنات میں ہر جگہ

ہللا اس بات پر حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ واضح 

د نشانیاں دینے کے باوجود لوگ اس پیغام کو کیونکر ر
کررہے ہیں۔

قومیں ہالک کردیگی( سرکش )پہلے کتنی ایسی 

وہ ان کہانیوں سے سبق کیوں نہیں لیتے؟

(صلى ہللا علیه وسلم)کفارکہتے کہ ان پر

کیوں نہیں اتا راگیا اگرکوئی( عالنیہ)کوئی فرشتہ 

فرشتہ اتارتے تو معاملہ کا فیصلہ ہوجاتا،پھر انھیں 

کوئی مہلت نہ ملتی



: رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

اگر معجزہ دکھا دیا جائے توبھی وہ حق کو قبول نہیں 

کریں گے۔

کہو، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹالنے والوں 

کا انجام کیا ہوا

کہو سب کچھ ہللا کا ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ 

لی ہے وہ ضرور تم کو جمع کرے گاقیامت کے دن، 

اس میں کوئی شک نہیں 

رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ 

ٹھیرا ہوا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے

اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے کہہ دیجیے 

مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہال فرمانبردار میں 

خود بنوں

کہو، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں 

دن مجھے سزا بھگتنی پڑے ( خوفناک)کہ ایک بڑے 

گی

ہللا کی اجازت کے بغیر کسی کو نفع یا نقصان نہیں

پہنچ سکتا

:سبق

مومن کی عظیم طاقت اس یقین میں مضمر ہے کہ ہللا 
یں۔کے سوا کوئی ہمیں نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہ

----رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

ان سے پوچھو، کس کی گواہی سب سے بڑھ کر 

ہے؟۔۔۔۔ کہو، میرے اور تمہارے درمیان ہللا گواہ ہے

اور یہ قرآن میری طرف وحی کی گی ہے تاکہ تمہیں 

اور جس جس کو یہ پہنچے، سب کو خبردار کرُدوں۔

ں مشرک جوکان لگا کر بات ُسنتے ہیں مگر اُن کے دلو

پر پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے 

اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے

ساری )جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کرلیا ہے وہ 

وں یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ( باتیں سننے کے بعد
کی کہانیاں کے سوا کچھ نہیں

سب سے بڑا ظالم ہللا پر جھوٹ بولنے واال یا اس کی 

آیات کا انکار کرنے واالہے۔

قیامت کے دن مشرک ان کے شرک کا انکار کرے گا۔

:سبق

قرآن و سنت کا حوالہ دیتے وقت جھوٹ نہ بولیں اور 

نہ ہی مبالغہ آرائی کریں۔



ہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تب کہیں گے ک

کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے رب کی 
نشانیوں کونہ جھٹالئیں 

انہیں لوٹا دیا جائے توانکار ہی ( بالفرض)اور اگر 

کریں گے آج کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی 

زندگی ہے 

جب یہ اپنے رب کے سامنے ہونگےاس وقت وہ 

ہاں "یہ کہیں گے " کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟"پوچھے گا 

وہ فرمائے گا " یہ حقیقت ہی ہے! اے ہمارے رب

"تو اب عذاب کا مزا چکھو! اچھا"

درحقیقت خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات 

سے انکار کیا کہ وہ ہللا کے سامنے آئیں گے۔

ے دنیا کی زندگی کھیل تماشے ک: ہللا تعالٰی فرماتا ہے
سوا کچھ نہیں۔ اور آخرت کا گھر بہتر ہے۔

رسول ہللا صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس ملسو هيلع هللا ىلص اے نبی 

سے آپ غمگین ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں 

ر جھٹالتے بلکہ یہ ظالم دراصل ہللا کی آیات کا انکار ک

رہے ہیں۔

پہلے بھی رسولوں کو جھٹالیا گیا تو انہوں نے صبر 
کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی

پر شاق گزر رہا ہے تو آپ میں ملسو هيلع هللا ىلص ان کا اعراض آپ 

طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان 

گر میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور کوئی نشانی لے آئیں ا

ملسو هيلع هللا ىلص ہللا چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کردیتا تو آپ 

!جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں 

حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو ُسننے والے ہیں،

ُمردں کو توہللا بس قبروں ہی سے اُٹھائے گا 

ی وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتر

کہو، ہللا بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر 

اکثر لوگ نہیں جانتے

جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹالتے ہیں وہ بہرے اور 

گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئےہی ہللا جس کو 

چاہتا ہے بھٹکادیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ 
پر لگادیتا ہے

بت مشرکین مصیبت میں ہللا کو پکارتے تھے، جب مصی
دور ہو جاتی تھی تو پھر شرک میں لگ جاتے تھے۔

ہللا تنگی اور غربت التا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار 

کریں

جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو شیطان انہیں پھسال دیتا 

ہے۔



جب انہوں نے نصیحت کوبھال دیا تو ہر طرح کی 

خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیےگئے، 

یہاں تک کہ جب وہ اُن بخششوں میں خوب مگن ہوگئے 

تو اچانک انہیں پکڑ لیا گیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر 

خیر سے مایوس تھے

مشرکوں سے خطاب

اگر ہللا تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے 

تمہارے دلوں پر ُمہر کردے تو ہللا کے سوا اور کونسا 

خدا ہے جو یہ تمہیں واپس دالسکتا ہو

رسول صرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کے 

طور پر بھیجے گئے۔

ہللا کی نشانیوں کا انکار کرنے اپنی نافرمانیوں کی
پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے

نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

کہو، میں یہ نہیں کہ رہا کہ میرے پاس ہللا کے خزانے 

ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں اور نہ میں 

کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو بس وحی کی 

ا پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے کہو، کی

اندھا اور آنکھوں واال دونوں برابر ہوسکتے ہیں 

کیا تم غور نہیں کرتے

تم ڈرأو ان لوگوں کوجو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب  

کے سامنے کبھی پیش کیے جائیں گے  وہاں 

کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مدد گار ہو شاید 

وہ خداترسی ( اس نصیحت سے متنب ہ ہو کر)کہ 

کی روش اختیار کرلیں

...نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جوصبح و شام 

اپنے رب کو پکارتے ہیں ا

کیا یہ وہ لوگ جن پر ”کفار ان کا مذاق اڑاتے اورکہتے۔

کیا خدا (ہاں)؟۔۔۔۔ “ہللا کا فضل و کرم ہئوا ہے

اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا ہے ؟

جب وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں آپ 

کے پاس آئیں تو ان سے کہیں کہ تم پر ملسو هيلع هللا ىلص 

سالمتی ہو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت 

کو الزم کرلیا ہے

ئی کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی بُرا

کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس کے بعد توبہ کرے

اور اصالح کرلے تو وہ اُسے معاف کردیتا ہے 

:سبق

اپنے آپ کو ان لوگوں سے گھیر لیں جو ہللا کی رضا 

چاہتے ہیں۔

متقی لوگوں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں۔

...نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

کہہ دیجیے کہ مجھے تو روکا گیا ان کو ملسو هيلع هللا ىلص اے نبی 

پوجنے سے جن کو تم ہللا کے سوا پکارتے 

ہواور میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں 

کرسکتا اگر ایسا کروں گا تو میں گمراہ ہوجاؤں 

گا 

کہو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر 

ہوں اور جسے  تم نے جھٹال دیا، میرے اختیار 

میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی 

مچارہے ہو،اگر ہو تو میرے اور تمہارے 

درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا 



ا غیب کی کنجیاں ہللا کے پاس ہیں۔ خشکی ہویا سمندری

درخت سے گرنے واال کوئی پتہ ہرچیزکا اسےعلم ہے۔ 

ہر چیز کھلی کتاب میں لکھی ہوی ہے

جو رات میں تم کو وفات دیتا ہے ، دن کو جو تم کرتے 

ہو اس کو جانتا ہےاگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ

مقررہ مدت پوری ہوجائے پھر اسی کی طرف جاوگے 

پھرتم جوکرتے رہے ہو وہ تمکو بتائیگا

وہ اپنے تمام بندوں پرغالب ہے

حفاظت کے لیے موت تک ہم پر فرشتے مقرر کیے 

ہیں۔

کسی کی َموت کا وقت آ جا ئے تو اس کے بھیجے 

ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اوریہ فرض 
انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے

وہ مصیبت میں ہللا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور 

مشکالت کم ہونے پر دوبارہ شرک کی طرف لوٹ 

جاتے ہیں۔

ہللا اس پر قادر ہے کہ عذاب اوپر سے بھیجے یا قدموں 

کے نیچے

نبی صلی ہللا علیہ وسلم وکیل نہیں ہیں

سے کہا جاتا ہے ( اور مومنین)نبی صلی ہللا علیہ وسلم 

کہ جب کفار ہماری آیات میں عیب نکال رہے ہیں تو ان 

سے کنارہ کش ہوجاؤ اور اگر تمہیں شیطان بھال دے تو 

یاد آجانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو

ان سے کہو کہ ہللا نے ہمیں ہدایت دی ہے تو پھر ہم ہللا 

کے سوا اوروں کو کیوں پکاریں جو نہ ہمارا بھال کر 

ہم سکتے ہیں نہ برا تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟

اپنا حال اُس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے 

بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو حبکہ 

اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ اِدھر آ یہ 

سیدھی راہ موجود ہے؟

کہو کہ رہنمائی تو صرف ہللا کی رہنمائی ہے

ہللا ہمیں نماز قائم کرنے اور اس سے ڈرنے کا حکم 
دیتا ہے۔



جب ُصور پھونکا جائیگا اس روزبادشاہی اُسی کی 

ہوگی وہی غیب اور ظاہر کا جاننے واال ہے۔ وہ حکمت 
واال، ہر چیز سے باخبر ہے۔

ابراہیم علیہ السالم کا قصہ

ابراہیم علیہ السالم کی طرف سے اپنی قوم کو دی گئی

وہ ستاروں، بتوں اور بادشاہوں )توحید کا ثبوت 

(کی پوجا کرتے تھے

ا توحید کو ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السالم ک

:استدالل

جب رات ہوئی تو اُنہوں نے تار ا دیکھ کر کہا یہ میرا 

رب ہے مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے ڈوب 

جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں

پھر جب چاند نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر جب 

وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری 

رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں 

شامل ہوجاوں گا

پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہےیہ 

سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں 

نے اپنی قوم سے کہا، میں اس شرک سے بَری 

ہوں جو تم کرتے ہواور کہا

میں نے اپنا رخ یک سو ہوکر ا س کی طرف کرلیا 

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور 

میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں

اس طرح ابراہیم علیہ السالم نے ثابت کیا کہ اس دنیا 

کی اشیاء خدا نہیں ہو سکتیں۔

۔ابراہیم علیہ السالم کا تسلسل

یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیؑم کو اس کی 

قوم کے مقابلہ میں عطا کی ہم جسے چاہتے ہیں 

بلند مرتبے عطا کرتے ہیں حق یہ ہے کہ تمہارا 
رب نہایت دانا اور علیم ہے

دوسرے انبیاء کا تذکرہ

یہ تمام انبیاء ہللا کی طرف سے ہدایت پر تھے۔

کافروں کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ان انبیاء کی ہدایت 

پر چلیں گے تو وہ بھی ہدایت پائیں گے۔

نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

اس تبلیغ )انہی کے راستہ پر چلو، اور کہہ دو کہ میں 

کام پر تم سے کسی اجر کا طالب ( و ہدایت کے

نہیں ہوں



ل یہود کا استدالل ہے کہ ہللا نے انسانوں پر کتابیں ناز

نہیں کیں۔

ان سے پوچھا جاتا ہے کہ موسٰی علیہ السالم کو کتاب 
کیسے ملی؟

(اُسی کتاب کی طرح)

یہ ایک برکت والی کتاب ہےجو تصدیق کرتی ہے 

پہلے کتابوں کی اوراس کے ذریعہ سے مکہ والوں کو 

خبردار کردیں ملسو هيلع هللا ىلص اور اس کے آس پاس والوں کو آپ 

اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ، وہی اس پر ایمان 
الئیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرینگے

سب سے بڑے گنہگار وہ ہیں جو ہللا پر جھوٹ باندھتے

یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے یا یہ )ہیں 

دعوٰی کرتے ہیں کہ جیسا کالم خدا نے اتارا ہے میں 

بھی اتاروں گاانہں ذلت کا عذاب دیا جائے گا

لو تم تن تنہا ہمارے سامنے ( "اور ہللا فرمائے گا)

یا حاضر ہوگئے جیسا ہم نے تمہیں اکیال پیدا کیا تھا، دن

کاسب تم پیچھے چھوڑ آئے ، اور تمہارے ساتھ 

تمہارے سفارشی  بھی نہیں  جن کے متعلق تم 

سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی 

کچھ حصہ ہے، تمہارے آپس کے رابطے ٹوٹ گئے 

"اور وہ سب  گم ہوگئے جن کا تم زعم رکھتے تھے

:کائنات میں ہللا کی نشانیاں

دانے اورگھٹلی کو پھاڑنے واال ہللا ہے

زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔

مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔

پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے

حساب کے لیے چاند اور سورج بنائے

سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں جہاز رانی کے 

لیے ستارے بنائے

بارش کے ذریعے رزق دیتا ہے۔

وہی ہے جس نے ایک ُمتنف س سے تم کو پیدا کیا

:سبق

۔ہمیں ہللا کی نشانیوں پر مسلسل غور کرنا چاہیے

مشرکین کے عقائد کا تردید

لوگوں نے جنوں کو ہللا کا شریک ٹھیرا دیا، اس کے 

ک لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کردیں حاالنکہ وہ پا

اور باالتر ہے 

ہللا آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے واال ہے۔ اس کا 

ریک کوئی بیٹا کیسے ہوسکتا ہے جبکہ کوئی اس کی ش

زندگی ہی نہیں ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور 
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے



ف کائنات میں نشانیاں دکھانے کے بعد ہللا تعالٰی صر

اسی کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔

ا نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں اور وہ نگاہوں کو پا لیت

ہے، وہ نہایت باریک بیں اور باخبر ہے 

جو نشانیوں کو دیکھے اور ہدایت کی پیروی کرے وہی 
فائدہ مند ہے۔

نبی کریم صلی ہللا علیہ وسلم اور مومینین سے خطاب

بس اس چیزکی پیروی کرو جو رب کی طرف سے تم 

پر وحی کی جارہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں 

اور مشرکوں سے اعراض کرو

دوسروں کے معبودوں کی توہین نہ کرو ورنہ وہ ہللا 

کی توہین کریں گے۔

سبق

دوسروں کے معبودوں کو کبھی برا نہ کہو

اگر انہیں معجزات دکھائے جائیں تو : کافروں کی قسم

وہ پیغام کو قبول کریں گے۔

لیکن ہللا ان کے اس دعوے کو رد کرتا ہے۔

وہ ایمان نہیں الئیں گے یہاں تک کہ اگر فرشتے نازل 
ہوں یا مردوں کو چلتے ہوئے دیکھ لیں۔

جب بھی کوئی نبی نازل ہوتا ہے تو شیطان اور اس 
کے دوست اس کی مخالفت کرنےلگتے ہیں۔

اگر رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرسکتے پس تم انھیں 
چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے رہیں

تیرے رب کا کالم حق اور انصاف میں کامل ہے۔ اس 

کی باتوں کو بدلنے واال کوئی نہیں اور وہ سب کچھ 

سننے واال اور جاننے واال ہے۔

ہللا نبی سے کہتا ہے کہ اگر تم ان میں سے بہت سے 

ے لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں ہللا کے راست

سے ہٹا دیں گے۔

ا ہللا بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکت

ہے، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو سیدھی راہ پر 
ہیں۔

جستوہورکھتےایمانپرآیاتکیہللالوگتماگر

کھأو۔گوشتکااُسہوگیالیانامکاہللاپرجانور



نامکاہللاپرجسکھاؤ نہچیزوہتمکہہےوجہکیاآخر

ےہبتاچکاتمہیںوہتفصیلکیحرامحاالنکہ،ہوگیالیا

ر اکثر لوگ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پ

گمراہ ُکن باتیں کرتے ہیں

کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے 

ہ بھی، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدل

پاکر رہیں گے

و۔کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر ہللا کا نام نہ لیا گیا ہ

کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندگی  اور 

روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ 

اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا 

ہے، وہ اس سے نکلنے واال نہیں اس طرح منکروں 
کی نظر میں ان کے اعمال خوش نما بنادئے گئے ہیں

ہر بستی میں کے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں 

اپنے مکر و فریب کا جال پھیالئیں دراصل وہ اپنے 

ا فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر اُنہیں اس ک

شعور نہیں ہے

جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں 

ہم نہ مانیں گے  وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو ”

“ہللا کے رُسولوں کو دی گئی ہے

ہلل ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو 
بخشے 

ہللا جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل اسالم کے 

لیے کھول دیتا ہے۔

ہللا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو تنگ  

کر دیتا ہے۔

ں ہللا کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اس نے نشانیاں ان لوگو

کے لیے واضح کر دی ہیں جو اسے مسلسل یاد کرتے 

ہیں۔

اُن کے لیے اُن کے رب کے حضور سالمتی کا گھر ہو
وہ اُن کا دوست ہو گا، کیونکہ وہ نیک تھے۔: گا

روزقیامت ہللا ِجنوں سے خطاب کرکے فرمائے گا کہ 

تم نے تو نوعِ انسانی پر خوب ہاتھ ! اے گروِہ ِجن”

۔ انسانوں میں سے جو اُن کے رفیق تھے وہ “صاف کیا

ہم میں سے ہر ایک نے ! پروردگار ”عرض کریں گے 

ُدوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اُس وقت 

۔ “پر آپہنچے ہیں جو تُونے ہمارے لیے مقرر کردیا تھا

اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانا ہے، اس میں ”ہللا فرمائے گا 

“تم ہمیشہ رہوگے

ہللا تعالٰی انسانوں اور جنوں سے پوچھے گا کہ کیا 

تمہارے پاس میرے رسول اور وحی نہیں آئی تھی؟

گواہی دیں گے۔/ وہ اپنے خالف اقرار



ہللا ناحق عذاب نہیں دیتا

اور ہر شخص کا درجہ ہے اس کے عمل کے لحاظ 

سے، اور تمھارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر 

نہیں

اور تمھارا رب بے نیاز، رحمت واال ہے اگر وہ چاہے 

تو تم سب کو اٹھالے اور تمھارے بعد جس کو چاہے 

تمھاری جگہ لے آئے جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا 

دوسروں کی نسل سے

تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو !ائے نبی کہہ دو کہ لوگو 
اور میں بھی اپنی جگہ عمل کررہا ہوں

▪ کھیتوں اور جانوروں کے بارے میں کافروں کی 

غلط اعمال

▪ ہ ہللا کے لیےمقرر کرتے ہیں،، اور  ایک حص 

ایک ٹھیراے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو 

ہ ان کے ٹھیرائے ہوے شریکوں کے لیے  حص 

ہے وہ تو ہللا کو نہیں پہنچتا مگر جو ہللا کے 

لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ 

اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے 

1شریکوں نے اپنی اوالد کے قتل کو خوشنما بنادیا ہے

تاکہ ان کو ہالکت میں ُمبتال کریں

▪ :سبق

▪ کبھی بھی من گھڑت قوانین نہ بنائیں اور انہیں 
ہللا کی طرف منسوب نہ کریں۔

کھیتوں اور جانوروں کے بارے میں کافروں کا غلط 

عقیدے

اور کہتے ہیں کہ

یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہے، انھیں کوئی نہیں 

کھاسکتا سوائےاس کے جس کو ہم چاہیں

پھر کچھ جانورپر سواری اور بار برداری حرام کردی 

گئی ہے 

اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ ہللا کا نام نہیں لیتے

اور کہتے ہیں کہ جو فالں قسم کے جانوروں کے پیٹ 

میں ہے، وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور وہ 

ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اگر وہ مردہ ہو تو 

اس میں سب شریک ہیں

▪ ہللا ان عقائد کو رد کرتا ہے۔

▪ ، ہللا تعالٰی نے فرمایا کہ اس نے جانور پیدا کیے

اس سے کھائیں اور دوسرے کاموں میں استعمال 

کریں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو وہ ہمارا 
دشمن ہے۔



ہللا تعالٰی مویشیوں کے بارے میں حالل اور حرام کی 

دلیل النے کا مطالبہ کرتا ہے۔

ہللا پر جھوٹ باندھنا ظلم ہے۔

!  اے محمد ؐ 

کہو، مجھ پر جو وحی آئی ہے، اس میں تو میں کوئی 

چیز نہیں پاتا جو حرام ہو کسی کھانے والے پر سوا اس 

کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا 

گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر ہللا 

کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو لیکن جو شخص 

بھوک سے بے اختیار ہوجائے،

اور یہود پر ہم نے سارے ناخن والے جانور اور گائے 

اور بکری کی چربی حرام کی گئی سوا اس کے جوان 

کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی

ہوئی ہو یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی 
پر اور یقیناً ہم سچے ہیں

اگر ہللا چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا : کافروں نے کہا

اس کے ساتھ شریک نہ کرتے

کہو کہ پوری حجت تو ہللا کی ہے اور اگر ہللا چاہتا تو 

وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا

کو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کی ( اور مومنین)نبی 

خواہشات کی پیروی نہ کریں۔

ہللا تعالٰی نے درج ذیل حکم دیا۔

احکام

شرک نہ کرو،

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو،

غربت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو

بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ نہ کھلے میں 

اور نہ چھپ کر

حق کے سوا کسی کو قتل نہ کرو



----احکام

یتیم کے مال کے قریب نہ جاو

ناپ تول میں پورا انصاف کرو

ہو ( کا معاملہ)کرو خواہ قرابت دار ہی ( کی بات)عدل 

ہللا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو

یہی سچا راستہ ہے، پس اس پر چلو

اس کی پیروی-ہللا نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے 

کرو اور ہللا سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

کتاب تمہارے پاس ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔

سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو آیت کا انکار کرتے ہیں 
اور منہ پھیر لیتے ہیں۔

یہ لوگ کیا اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے

آئیں یا رب آئے یا رب کی نشانیوں میں سے کوئی 

نشانی ظاہر ہو جس دن کوئی نشانی آپہنچے گی تو 

کسی شخص کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے 

ایمان نہ الچکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ نیکی نہ کی ہو
کہو تم راہ دیکھو، ہم بھی راہ دیکھ رہے ہیں

جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے دس گنا اجر ملے 

گا۔ لیکن جو کوئی برائی لے کر آئے گا اسے صرف 

ایک ہی کی سزا ملے گی۔ کسی کے ساتھ ظلم نہیں 
ہوگا۔

:نبی صلی ہللا علیہ وسلم سے خطاب

دینِ کہو، میرے رب نے مجھ کو سیدھا راستہ بتادیا ہے 

کی ملت کی طرف جو یکسو تھے اور ابراہیم 

مشرکین میں سے نہ تھے

بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور ’’

میرا مرنا سب ہللا کے لیے ہے جو تمام جہانوں 
‘‘کا رب ہے۔
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