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راعنا نہ کہا کرو۔ انظرنا کہا ) گفتگو کے وقت پيغمبِر هللا سے! (اے اہل ايمان
کرو۔ اور خوب سن رکهو، اور کافروں کے ليے دکه دينے واال عذاب 

 2/104ہے

  

يا کرو بےشک هللا صبر کرنے اے ايمان والو صبر اور نماز سے مدد ل
 2/153کے ساته ہےوالون
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اے اہل ايمان جو پاکيزه چيزيں ہم نے تم کو عطا فرمائيں ہيں ان کو کهاؤ اور  
 2/172کا شکر بهی ادا کرو) کی نعمتوں(اگر هللا ہی کے بندے ہو تو اس 

کا ) يعنی خون کے بدلے خون(تم کو مقتولوں کے بارےميں قصاص ! مومنو
اور غالم ) جائےمارا (آزاد کے بدلے آزاد )اس طرح پر کہ(حکم ديا جاتا ہے 

) مقتول(کے بدلے غالم اور عورت کے بدلے عورت اور قاتل کو اس کے 
کو ) وارث مقتول(سے کچه معاف کرديا جائے تو ) کے قصاص ميں(بهائی 

قاتل (کرنا اور ) يعنی مطالبٔہ خون بہا(پيروی ) قرار داد کی(پسنديده طريق سے 
دگار کی طرف سے خوش خوئی کے ساته ادا کرنا چاہيئے يہ پرور) کو

تمہارے لئے آسانی اور مہربانی ہے جو اس کے بعد زيادتی کرے اس کے لئے 
 2/178دکه کا عذاب ہے

تم پر روزے فرض کئے گئے ہيں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ! مومنو
 2/183فرض کئے گئے تهے تاکہ تم پرہيزگار بنو

ے پيچهے نہ چلو وه اسالم ميں پورے پورے داخل ہوجاؤ اور شيطان ک! مومنو
 2/208تو تمہارا صريح دشمن ہے

ہم نے تم کو ديا ہے اس ميں سے اس دن کے آنے ) مال(اے ايمان والو جو 
سودا ہو اور نہ دوستی اور ) اعمال کا(سے پہلے پہلے خرچ کرلو جس ميں نہ 

  2/254سفارش ہو سکے اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہيں
 

احسان رکهنے اور ايذا دينے سے اس شخص )وخيرات(اپنے صدقات ! مومنو
کی طرح برباد نہ کردينا۔ جو لوگوں کو دکهاوے کے لئے مال خرچ کرتا ہے 

کی مثال اس ) کے مال(اور هللا اور روز آخرت پر ايمان نہيں رکهتا۔ تو اس 
چٹان کی سی ہے جس پر تهوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مينہ 

لوگ اپنے اعمال کا ) رياکار(يہ ) اسی طرح(کر ڈالے۔ برس کر اسے صاف 
کچه بهی صلہ حاصل نہيں کرسکيں گے۔ اور هللا ايسے ناشکروں کو ہدايت 

  2/264نہيں ديا کرتا
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جو پاکيزه اور عمده مال تم کماتے ہوں اور جو چيزيں ہم تمہارے لئے ! مومنو
اور بری اور ناپاک خرچ کرو۔ ) راه هللا ميں(زمين سےنکالتے ہيں ان ميں سے 

بجز اس ) اگر وه چيزيں تمہيں دی جائيں تو(چيزيں دينے کا قصد نہ کرنا کہ 
آنکهيں بند کرلو ان کو کبهی نہ لو۔ اور جان رکهو کہ هللا ) ليتے وقت(کے کہ 
 2/267قابل ستائش ہے) اور(بےپروا 

يا ہے اس هللا سے ڈرو اور اگر ايمان رکهتے ہو تو جتنا سود باقی ره گ! مومنو 
 2/278کو چهوڑ دو

جب تم آپس ميں کسی ميعاد معين کے لئے قرض کا معاملہ کرنے لگو ! مومنو
) کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ(تو اس کو لکه ليا کرو اور لکهنے واال تم ميں 

انصاف سے لکهے نيز لکهنے واال جيسا اسے هللا نے سکهايا ہے لکهنے سے 
لکه دے۔ اور جو شخص قرض لے وہی انکار بهی نہ کرے اور دستاويز 

مضمون بول کر لکهوائے اور هللا سے کہ اس کا مالک ہے خوف ) دستاويز کا(
کرے اور زر قرض ميں سے کچه کم نہ لکهوائے۔ اور اگر قرض لينے واال 

بےعقل يا ضعيف ہو يا مضمون لکهوانے کی قابليت نہ رکهتا ہو تو جو اس کا 
ن لکهوائے۔ اور اپنے ميں سے دو مردوں ولی ہو وه انصاف کے ساته مضمو

گواه کرليا کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ايک مرد ) ايسے معاملے کے(کو 
کہ اگر ان ميں سے ايک ) کافی ہيں(اور دو عورتيں جن کو تم گواه پسند کرو 

گواہی کے لئے (بهول جائے گی تو دوسری اسے ياد دالدے گی۔ اور جب گواه 
کی (انکار نہ کريں۔ اور قرض تهوڑا ہو يا بہت اس  طلب کئے جائيں تو

کے لکهنے ميں کاہلی نہ کرنا۔ يہ بات هللا کے نزديک نہايت قرين ) دستاويز
انصاف ہے اور شہادت کے لئے بهی يہ بہت درست طريقہ ہے۔ اس سے تمہيں 
کسی طرح کا شک وه شبہ بهی نہيں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو 

دستاويز نہ لکهوتو تم پر ) ايسے معاملے کی(ليتے ديتے ہو تو اگر  تم آپس ميں
کچه گناه نہيں۔ اور جب خريد وفروخت کيا کرو تو بهی گواه کرليا کرو۔ اور 

کسی طرح نقصان نہ کريں۔ ) معاملہ کرنے والوں کا(کاتب دستاويز اور گواه 
ر هللا سے ڈرو ايسا کرو تو يہ تمہارے لئے گناه کی بات ہے۔ او) لوگ(اگر تم 

سکهاتا ہے اور هللا ہر چيز سے ) کيسی مفيد باتيں(وه تم کو ) ديکهو کہ(اور 
 2/282واقف ہے 
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اگر تم اہِل کتاب کے کسی فريق کا کہا مان لو گے تو وه تمهيں ايمان ! مومنو
 3/100النے کے بعد کافر بنا ديں گے

مرنا تو مسلمان ہی هللا سے ڈرو جيسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ! مومنو
 3/102مرنا

کو اپنا رازداں نہ بنانا يہ لوگ تمہاری ) مذہب کے آدمی(کسی غير ! مومنو
ميں کسی طرح کی کوتاہی نہيں کرتے اور ) فتنہ انگيزی کرنے(خرابی اور 

تمہيں تکليف پہنچے ان کی زبانوں سے تو ) جس طرح ہو(چاہتے ہيں کہ 
ان کے سينوں ميں مخفی ہيں وه ) کينے(دشمنی ظاہر ہوہی چکی ہے اور جو 

کہيں زياده ہيں  اگر تم عقل رکهتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آيتيں کهول کهول 
 3/118کر سنا دی ہيں

دگنا چوگنا سود نہ کهاؤ اور هللا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل ! اےايمان والو
 3/130کرو

مرتد (لٹے پاؤں پهير کر اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وه تم کو ا! مومنو
 3/149ديں گے پهر تم بڑے خسارے ميں پڑ جاؤ گے) کر

بهائی ) مسلمان(ان لوگوں جيسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہيں اور ان کے ! مومنو
اور مارے (يا جہاد کو نکليں ) اور مر جائيں(سفر کريں ) هللا کی راه ميں(جب 
رے پاس رہتے تو نہ مرتے اور تو ان کی نسبت کہتے ہيں کہ اگر وه ہما) جائيں

نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود يہ ہے کہ هللا ان لوگوں کے دلوں ميں 
افسوس پيدا کر دے اور زندگی اور موت تو هللا ہی ديتا ہے اور هللا تمہارے سب 

 3/156کاموں کو ديکه رہا ہے

و اور ثابت قدم رہو اور استقامت رکه) کفار کے مقابلے ميں(اے اہل ايمان 
 3/200مورچوں پر جمے رہو اور هللا سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو



6 

 

تم کو جائز نہيں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اور ! مومنو
اس نيت سے کہ جو کچه تم نے ان کو ديا ہے اس ميں سے کچه ) ديکهنا(

ميں مت روک رکهنا ہاں اگر وه کهلے طور پر ) گهروں ميں(لے لو انہيں 
اور ان کے ساته اچهی ) تو روکنا مناسب نہيں(ری کی مرتکب ہوں بدکا

طرح رہو سہو اگر وه تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہيں کہ تم کسی چيز کو 
  4/19ناپسند کرو اور هللا اس ميں بہت سی بهالئی پيدا کردے

  
 

ايک دوسرے کا مال ناحق نہ کهاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی سے ! مومنو
اور اس سے مالی فائده حاصل ہو جائے تو وه جائز (دين ہو  تجارت کا لين

اور اپنے آپ کو ہالک نہ کرو کچه شک نہيں کہ هللا تم پر مہربان ) ہے
 4/29ہے

جو منہ ) ان الفاظ کو(جب تم نشے کی حالت ميں ہو تو جب تک ! مومنو
لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت ميں ) نہ(سے کہو سمجهنے 

کرلو ہاں اگر بحالت ) نہ(جب تک کہ غسل ) نماز کے پاس نہ جاؤ(بهی 
سفر رستے چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کرسکو تو 

اور اگر تم بيمار ہو سفر ميں ہو يا تم ميں سے ) تيمم کرکے نماز پڑه لو
کوئی بيت الخالء سے ہو کر آيا ہو يا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور 

کرکے (مہيں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتهوں پر مسح ت
 4/43کرلو بےشک هللا معاف کرنے واال اور بخشنے واال ہے ) تيمم

هللا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم ميں سے ! مومنو 
صاحب حکومت ہيں ان کی بهی اور اگر کسی بات ميں تم ميں اختالف واقع 

اگر هللا اور روز آخرت پر ايمان رکهتے ہو تو اس ميں هللا اور اس  ہو تو
کی طرف رجوع کرو يہ بہت اچهی بات ہے اور اس ) کے حکم(کے رسول 

  4/59کا مآل بهی اچها ہے
 

ہتهيار لے ليا کرو پهر يا تو جماعت جماعت ہو کر ) جہاد کے لئے! (مومنو
  4/71نکال کرو يا سب اکهٹے کوچ کيا کرو
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جب تم هللا کی راه ميں باہر نکلو کرو تو تحقيق سے کام ليا کرو اور ! مومنو
جو شخص تم سے سالم عليک کرے اس سے يہ نہ کہو کہ تم مومن نہيں 
اور اس سے تمہاری غرض يہ ہو کہ دنيا کی زندگی کا فائده حاصل کرو 
سو هللا کے نزديک بہت سے غنيمتيں ہيں تم بهی تو پہلے ايسے ہی تهے 

تحقيق کرليا کرو اور جو عمل تم ) آئنده(هر هللا نے تم پر احسان کيا تو پ
   4/94کرتے ہو هللا کو سب کی خبر ہے

  
 

انصاف پر قائم رہو اور هللا کے لئے سچی گواہی دو خواه ! اے ايمان والو
تمہارا يا تمہارےماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر ) اس ميں(

فقير تو هللا ان کا خير خواه ہے۔ تو تم خواہش نفس کے کوئی امير ہے يا 
پيچهے چل کر عدل کو نہ چهوڑ دينا۔ اگر تم پيچيدا شہادت دو گے يا 

هللا تمہارے سب کاموں سے ) جان رکهو(بچنا چاہو گے تو ) شہادت سے(
  4/135واقف ہے

  
 

هللا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنی پيغمبر ! مومنو 
پر نازل کی ہے اور جو کتابيں اس سے پہلے نازل کی تهيں ) آخرالزماں(

سب پر ايمان الؤ۔ اور جو شخص هللا اور اس کے فرشتوں اور اس کی 
کتابوں اور اس کے پيغمبروں اور روزقيامت سے انکار کرے وه رستے 

  4/136سے بهٹک کر دور جا پڑا 
 

نہ بناؤ کيا تم چاہتے ہو  مومنوں کے سوا کافروں کو دوست! اے اہل ايمان 
  4/144کہ اپنے اوپر هللا کا صريح الزام لو؟

 
 

جو (اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ تمہارے ليے چارپائے جانور ! اے ايمان والو
حالل کر ديئے گئے ہيں۔ بجز ان کے جو تمہيں پڑه کر ) چرنے والے ہيں

ميں شکار کو حالل نہ جاننا۔ هللا جيسا چاہتا ) حج(سنائے جاتے ہيں  مگر احرام 
  5/1ہے حکم ديتا ہے 
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هللا کے نام کی چيزوں کی بےحرمتی نہ کرنا اور نہ ادب  کے مہينے ! مومنو 
جو هللا کی نذر کر (کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی 

جن کے گلوں ميں پٹے بندهے ہوں اور نہ ان لوگوں کی ) ديئے گئے ہوں اور
اپنے پروردگار کے ) اور(کو جا رہے ہوں ) يعنی بيت هللا(جو عزت کے گهر 

پهر (فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو 
شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم ) اختيار ہے کہ

کو عزت والی مسجد سے روکا تها تمہيں اس بات پر آماده نہ کرے کہ تم ان پر 
پرہيزگاری کے کاموں ميں ايک نيکی اور ) ديکهو(زيادتی کرنے لگو اور 

دوسرے کی مدد کيا کرو اور گناه اور ظلم کی باتوں ميں مدد نہ کيا کرو اور 
  5/2هللا سے ڈرتے رہو۔ کچه شک نہيں کہ هللا کا عذاب سخت ہے

 

جب تم نماز پڑهنے کا قصد کيا کرو تم منہ اور کہنيوں تک ہاته دهو ليا ! مومنو
اور اگر ) دهو ليا کرو(اور ٹخنوں تک پاؤں  کرو اور سر کا مسح کر ليا کرو

پاک ہو جايا کرو اور اگر بيمار ہو يا سفر ميں ) نہا کر(نہانے کی حاجت ہو تو 
ہو يا کوئی تم ميں سے بيت الخال سے ہو کر آيا ہو يا تم عورتوں سے ہم بستر 

ہوئے ہو اور تمہيں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور 
کر لو۔ هللا تم پر کسی طرح کی تنگی نہيں کرنا چاہتا ) يعنی تيمم(کا مسح  ہاتهوں

بلکہ يہ چاہتا ہے کہ تمہيں پاک کرے اور اپنی نعمتيں تم پر پوری کرے تاکہ تم 
   5/6شکر کرو

 

هللا کے ليے انصاف کی گواہی دينے کے ليے کهڑے ہو جايا ! اے ايمان والوں 
اس بات پر آماده نہ کرے  کہ انصاف چهوڑ کرو۔ اور لوگوں کی دشمنی تم کو 

دو۔ انصاف کيا کرو کہ يہی پرہيزگاری کی بات ہے اور هللا سے ڈرتے رہو۔ 
  5/8کچه شک نہيں کہ هللا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے
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هللا نے جو تم پر احسان کيا ہے اس کو ياد کرو۔ جب ايک ! اے ايمان والو 
دست درازی کريں تو اس نے ان کے ہاته روک جماعت نے اراده کيا کہ تم پر 

ديئے اور هللا سے ڈرتے رہوں اور مومنو کو هللا ہی پر بهروسہ رکهنا چاہيئے 
5/11 

هللا سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذريعہ ! اے ايمان والو
 5/35تالش کرتے رہو اور اس کے رستے ميں جہاد کرو تاکہ رستگاری پاؤ

يہود اور نصارٰی کو دوست نہ بناؤ يہ ايک دوسرے کے دوست ! والواے ايمان 
ہيں اور جو شخص تم ميں سے ان کو دوست بنائے گا وه بهی انہيں ميں سے 

  5/51ہوگا بيشک هللا ظالم لوگوں کو ہدايت نہيں ديتا
 

اے ايمان والو اگر کوئی تم ميں سے اپنے دين سے پهر جائے گا تو هللا ايسے 
دے گا جن کو وه دوست رکهے اور جسے وه دوست رکهيں اور  لوگ پيدا کر

جو مومنوں کے حق ميں نرمی کريں اور کافروں سے سختی سے پيش آئيں هللا 
کی راه ميں جہاد کريں اور کسی مالمت کرنے والی کی مالمت سے نہ ڈريں 

يہ هللا کا فضل ہے وه جسے چاہتا ہے ديتا ہے اور هللا بڑی کشائش واال اور 
  5/54نے واال ہےجان
 

جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابيں دی گئی تهيں ان کو اور ! اے ايمان والوں
کافروں کو جنہوں نے تمہارے دين کو ہنسی اور کهيل بنا رکها ہے دوست نہ 

 5/57بناؤ اور مومن ہو تو هللا سے ڈرتے رہو

ام نہ کرو جو پاکيزه چيزيں هللا نے تمہارے ليے حالل کی ہيں ان کو حر! مومنو
 5/87اور حد سے نہ بڑهو کہ هللا حد سے بڑهنے والوں کو دوست نہيں رکهتا

ناپاک کام اعمال ) يہ سب(شراب اور جوا اور بت اور پاسے ! اے ايمان والو 
  5/90شيطان سے ہيں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ
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سکو هللا کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتهوں اور نيزوں سے پکڑ ! مومنو
تا کہ ) يعنی حالت احرام ميں شکار کی ممانعت سے(تمہاری آزمائش کرے گا 

معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زيادتی کرے 
  5/94ہے) تيار(اس کے ليے دکه دينے واال عذاب 

 

جب تم احرام کی حالت ميں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم ميں سے ! مومنو
اسی ) دے اور وه يہ ہے کہ(بدلہ ) يا تو اس کا(جان بوجه کر اسے مارے تو 

کرے اور (طرح کا چارپايہ جسے تم ميں دو معتبر شخص مقرر کرديں قربانی 
مسکينوں کو کهانا کهالنا ) دے اور وه(کعبے پہنچائی جائے يا کفاره ) يہ قربانی

چکهے ) کا مزه(زا يا اس کے برابر روزے رکهے تاکہ اپنے کام کی س) ہے(
کرے گا ) ايسا کام(جو پہلے ہو چکا وه هللا نے معاف کر ديا اور جو پهر ) اور(

  5/95تو هللا اس سے انتقام لے گا اور هللا غالب اور انتقام لينے واال ہے
  
  

تم ) ان کی حقيقتيں(ايسی چيزوں کے بارے ميں مت سوال کرو کہ اگر ! مومنو
ہيں بری لگيں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے پر ظاہر کر دی جائيں تو تم

هللا ) اب تو(ايام ميں ايسی باتيں پوچهو گے تو تم پر ظاہر بهی کر دی جائيں گی 
سے درگزر فرمايا ہے اور هللا بخشنے واال ) کے پوچهنے(نے ايسی باتوں 

  5/101بردبار ہے
  
 

اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدايت پر ہو تو کوئی گمراه ! اے ايمان والو 
تمہارا کچه بهی بگاڑ نہيں سکتا تم سب کو هللا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس 

کئے تهے آگاه کرے گا ) دنيا ميں(وقت وه تم کو تمہارے سب کاموں سے جو 
  5/105)اور ان کا بدلہ دے گا(
 

يہ ہے ) کا نصاب(کسی کی موت آموجود ہو تو شہادت  جب تم ميں سے! مومنو
) يعنی صاحب اعتبار(ميں سے دو عادل ) مسلمانوں(کہ وصيت کے وقت تم 

تم پر ) اس وقت(تم سفر کر رہے ہو اور ) مسلمان نہ مليں اور(گواه ہوں يا اگر 
گواه ) شخصوں کو(موت کی مصيبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو 

نماز ) عصر کی(تم کو ان گواہوں کی نسبت کچه شک ہو تو ان کو اگر ) کر لو(



11 

 

کے بعد کهڑا کرو اور دونوں هللا کی قسميں کهائيں کہ ہم شہادت کا کچه عوض 
نہيں ليں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم هللا کی شہادت کو چهپائيں گے 

 5/106اگر ايسا کريں گے تو گنہگار ہوں گے 

 

 

 

اے اہل ايمان جب ميدان جنگ ميں کفار سے تمہار مقابلہ ہو تو ان سے پيٹه نہ 
 8/15پهيرنا 

هللا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی ! اے ايمان والو
 8/20نہ کرو اور تم سنتے ہو 

هللا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب کہ رسول هللا تمہيں ! مومنو 
بخشتا ہے۔ اور جان ) جاوداں(ے ليے بالتے ہيں جو تم کو زندگی ايسے کام ک

رکهو کہ هللا آدمی اور اس کے دل کے درميان حامل ہوجاتا ہے اور يہ بهی کہ 
  8/24تم سب اس کے روبرو جمع کيے جاؤ گے

نہ تو هللا اور رسول کی امانت ميں خيانت کرو اور نہ اپنی ! اے ايمان والو
  8/27جانتے ہو) ان باتوں کو(رو اور تم امانتوں ميں خيانت ک

اگر تم هللا سے ڈرو گے تو وه تمہارے ليے امر فارق پيدا کردے گا ! مومنو
تو وه تمہارے گناه مٹادے گا اور تمہيں بخش دے ) يعنی تم کو ممتاز کردے گا(

 8/29گا۔ اور هللا بڑا فضل واال ہے
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لہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کسی جماعت سے تمہارا مقاب) کفار کی(جب ! مومنو
  8/45هللا کو بہت ياد کرو تاکہ مراد حاصل کرو

بهائی ايمان کے مقابل کفر ) بہن(باپ اور ) ماں(اگر تمہارے ! اے اہل ايمان
کو پسند کريں تو ان سے دوستی نہ رکهو۔ اور جو ان سے دوستی رکهيں 

 9/23گے وه ظالم ہيں 

مشرک تو پليد ہيں تو اس برس کے بعد وه خانٔہ کعبہ کا پاس نہ ! مومنو 
جانے پائيں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو هللا چاہے گا تو تم کو اپنے 

حکمت واال ) اور(فضل سے غنی کر دے گا۔ بےشک هللا سب کچه جانتا 
 9/28ہے 

کا مال ناحق بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں ) اہل کتاب کے! (مومنو 
راه هللا سے روکتے ہيں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی ) ان کو(کهاتے اور 

جمع کرتے ہيں اور اس کو هللا کے رستے ميں خرچ نہيں کرتے۔ ان کو اس 
 9/34دن عذاب اليم کی خبر سنادو

تمہيں کيا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ هللا کی راه ميں ! مومنو
زمين پر گرے جاتے ہو ) کاہلی کے سبب سے(کلو تو تم ن) جہاد کے ليے(
کو چهوڑ ) کی نعمتوں(کيا تم آخرت ) يعنی گهروں سے نکلنا نہيں چاہتے(

کر دينا کی زندگی پر خوش ہو بيٹهے ہو۔ دنيا کی زندگی کے فائدے تو 
 9/38آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہيں

 9/119کے ساته رہوهللا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں ! اے اہل ايمان

کافروں سے جنگ کرو اور ) رہنے والے(اپنے نزديک کے ! اے اہِل ايمان
معلوم کريں۔ اور ) يعنی محنت وقوت جنگ(چاہيئے کہ وه تم ميں سختی 

 9/123جان رکهو کہ هللا پرہيز گاروں کے ساته ہے

  

شيطان کے قدموں پر نہ چلنا۔ اور جو شخص شيطان کے قدموں پر ! اے مومنو
اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر ) کی باتيں(چلے گا تو شيطان تو بےحيائی 

تم پر هللا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ايک شخص بهی تم ميں پاک 
) اور(اور هللا سننے واال  نہ ہوسکتا۔ مگر هللا جس کو چاہتا ہے پاک کرديتا ہے۔
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  24/21جاننے واال ہے
 

گهروں ميں گهر والوں ) لوگوں کے(اپنے گهروں کے سوا دوسرے ! مومنو
سے اجازت لئے اور ان کو سالم کئے بغير داخل نہ ہوا کرو۔ يہ تمہارے حق 

يہ نصيحت اس لئے کرتے ہيں کہ شايد تم ياد ) اور ہم(ميں بہتر ہے 
  24/27رکهو

 

تمہارے غالم لونڈياں اور جو بّچے تم ميں سے بلوغ کو نہيں پہنچے ! مومنو
نماز صبح ) ايک تو(تم سے اجازت ليا کريں۔ ) تين اوقات ميں(تين دفعہ يعنی 
جب تم کپڑے اتار ديتے ہو۔ اور ) دوسرے گرمی کی دوپہر کو(سے پہلے اور 

ہيں ان ) کے(تمہارے پردے ) وقت(تين ) يہ(تيسرے عشاء کی نماز کے بعد۔ 
نہ تم پر کچه گناه ہے اور نہ ان ) يعنی دوسرے وقتوں ميں(پيچهے ) آگے(کے 

پر۔ کہ کام کاج کے لئے ايک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو۔ اس طرح هللا 
اپنی آيتيں تم سے کهول کهول کر بيان فرماتا ہے اور هللا بڑا علم واال اور بڑا 

 24/58حکمت واال ہے

) اُس وقت کی(تم پر ) اُس نے(انی کو ياد کرو جو مومنو هللا کی اُس مہرب
آئيں۔ تو ہم نے اُن پر ہوا بهيجی اور ) حملہ کرنے کو(جب فوجيں تم پر 

جن کو تم ديکه نہيں سکتے تهے۔ اور جو کام تم ) نازل کئے(ايسے لشکر 
 33/9کرتے ہو هللا اُن کو ديکه رہا ہے 

 33/41اے اہل ايمان هللا کا بہت ذکر کيا کرو

يعنی ان (جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرکے ان کو ہاته لگانے ! مومنو
سے پہلے طالق دے دو تو تم کو کچه اختيار نہيں کہ ان ) کے پاس جانے

دے کر اچهی طرح ) يعنی خرچ(سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچه فائده 
 33/49سے رخصت کردو 
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ت ميں کہ تم کو مومنو پيغمبر کے گهروں ميں نہ جايا کرو مگر اس صور
کهانے کے لئے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بهی نہ کرنا 
پڑے۔ ليکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کهانا کهاچکو تو 

چل دو اور باتوں ميں جی لگا کر نہ بيٹه رہو۔ يہ بات پيغمبر کو ايذا ديتی 
ليکن هللا سچی ) ہيں اور کہتے نہيں(ہے۔ اور وه تم سے شرم کرتے ہيں 

بات کے کہنے سے شرم نہيں کرتا۔ اور جب پيغمبروں کی بيويوں سے 
کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ يہ تمہارے اور ان کے دونوں 
کے دلوں کے لئے بہت پاکيزگی کی بات ہے۔ اور تم کو يہ شاياں نہيں کہ 

يوں سے کبهی ان کے بعد پيغمبر هللا کو تکليف دو اور نہ يہ کہ ان کی بيو
 33/53ہے ) گناه کا کام(نکاح کرو۔ بےشک يہ هللا کے نزديک بڑا 

هللا اور اس کے فرشتے پيغمبر پر درود بهيجتے ہيں۔ مومنو تم بهی ان پر  
  33/56ُدرود اور سالم بهيجا کرو

رنج ) کو عيب لگا کر(مومنو تم ان لوگوں جيسے نہ ہونا جنہوں نے موسٰی 
پہنچايا تو هللا نے ان کو بےعيب ثابت کيا۔ اور وه هللا کے نزديک آبرو والے 

 33/69تهے 

 33/70مومنو هللا سے ڈرا کرو اور بات سيدهی کہا کرو  

  

اگر تم هللا کی مدد کرو گے تو وه بهی تمہاری مدد کرے گا اور ! اے اہل ايمان
 47/7تم کو ثابت قدم رکهے گا 

هللا کا ارشاد مانو اور پيغمبر کی فرمانبرداری کرو اور اپنے عملوں کو ! مومنو 
 47/33ضائع نہ ہونے دو 

نہ بول هللا اور اس کے رسول سے پہلے ) کسی بات کے جواب ميں! (مومنو
  49/1اٹها کرو اور هللا سے ڈرتے رہو۔ بےشک هللا سنتا جانتا ہے
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اپنی آوازيں پيغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح ! اے اہل ايمان
ان کے روبرو ) اس طرح(آپس ميں ايک دوسرے سے زور سے بولتے ہو 

کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائيں اور تم ) ايسا نہ ہو(زور سے نہ بوال کرو 
 49/2کو خبر بهی نہ ہو 

اگر کوئی بدکردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب ! مومنو
کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو۔ پهر تم ) مبادا(تحقيق کرليا کرو 

 49/6کو اپنے کئے پر نادم ہونا پڑے 

کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وه لوگ ان ! مومنو
ممکن ہے کہ وه ) تمسخر کريں(رتوں سے سے بہتر ہوں اور نہ عورتيں عو

کو عيب نہ لگاؤ اور نہ ايک ) مومن بهائی(ان سے اچهی ہوں۔ اور اپنے 
گناه ہے۔ اور ) رکهنا(دوسرے کا برا نام رکهو۔ ايمان النے کے بعد برا نام 

 49/11جو توبہ نہ کريں وه ظالم ہيں 

بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناه ہيں۔ ! اے اہل ايمان 
اور ايک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کيا کرو اور نہ کوئی کسی کی غيبت 

کرے۔ کيا تم ميں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے 
تو غيبت نہ (بهائی کا گوشت کهائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ 

  49/12اور هللا کا ڈر رکهو بےشک هللا توبہ قبول کرنے واال مہربان ہے) روک

هللا سے ڈرو اور اس کے پيغمبر پر ايمان الؤ وه تمہيں اپنی رحمت ! مومنو
سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لئے روشنی کردے گا جس ميں 

 57/28ہےچلو گے اور تم کو بخش دے گا۔ اور هللا بخشنے واال مہربان 

   

جب تم آپس ميں سرگوشياں کرنے لگو تو گناه اور زيادتی اور پيغمبر ! مومنو
کی نافرمانی کی باتيں نہ کرنا بلکہ نيکوکاری اور پرہيزگاری کی باتيں کرنا۔ 

  58/9اور هللا سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا 
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بيٹهو تو کهل بيٹها کرو۔ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس ميں کهل کر ! مومنو
هللا تم کو کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اُٹه کهڑے ہو تو اُٹه کهڑے 
ہوا کرو۔ جو لوگ تم ميں سے ايمان الئے ہيں اور جن کو علم عطا کيا گيا ہے 

هللا ان کے درجے بلند کرے گا۔ اور هللا تمہارے سب کاموں سے واقف 
   58/11ہے

 

مبر کے کان ميں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے جب تم پيغ! مومنو 
کچه خيرات دے ديا کرو۔ يہ تمہارے لئے بہت بہتر اور پاکيزگی ) مساکين کو(

کی بات ہے۔ اور اگر خيرات تم کو ميسر نہ آئے تو هللا بخشنے واال مہربان 
  58/12ہے

کہ  هللا سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو ديکهنا چاہيئے! اے ايمان والوں
ہم (بهيجا ہے اور ) سامان(کے لئے کيا ) يعنی فردائے قيامت(اس نے کل 

هللا سے ڈرتے رہو بےشک هللا تمہارے سب اعمال سے ) پهر کہتے ہيں کہ
 59/18خبردار ہے 

  

اگر تم ميری راه ميں لڑنے اور ميری خوشنودی طلب کرنے کے لئے ! مومنو
دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم تو ان نکلے ہو تو ميرے اور اپنے ) مکے سے(

حق سے جو تمہارے پاس آيا ہے ) دين(کو دوستی کے پيغام بهيجتے ہو اور وه 
منکر ہيں۔ اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار هللا تعالٰی پر ايمان الئے ہو 
پيغمبر کو اور تم کو جالوطن کرتے ہيں۔ تم ان کی طرف پوشيده پوشيده دوستی 

يجتے ہو۔ اور جو کچه تم مخفی طور پر اور جو علٰی االعالن کے پيغام به
کرتے ہو وه مجهے معلوم ہے۔ اور جو کوئی تم ميں سے ايسا کرے گا وه 

  60/1 سيدهے راستے سے بهٹک گيا
 

جب تمہارے پاس مومن عورتيں وطن چهوڑ کر آئيں تو ان کی آزمائش ! مومنو 
انتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ هللا تو ان کے ايمان کو خوب ج) اور(کرلو۔ 

مومن ہيں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بهيجو۔ کہ نہ يہ ان کو حالل ہيں اور 
خرچ کيا ہو وه ان کو دے ) ان پر(نہ وه ان کو جائز۔ اور جو کچه انہوں نے 

دو۔ اور تم پر کچه گناه نہيں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کرلو 
يعنی کفار کو واپس دے (ورتوں کی ناموس کو قبضے ميں نہ رکهو اور کافر ع
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اور جو کچه تم نے ان پر خرچ کيا ہو تم ان سے طلب کرلو اور جو کچه ) دو
خرچ کيا ہو وه تم سے طلب کرليں۔ يہ هللا کا حکم ) اپنی عورتوں پر(انہوں نے 

  60/10ہے ہے جو تم ميں فيصلہ کئے ديتا ہے اور هللا جاننے واال حکمت واال
 

جس ) کيونکہ(ان لوگوں سے جن پر هللا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو ! مومنو 
کی اميد نہيں اسی طرح ان لوگوں ) کے جی اُٹهنے(طرح کافروں کو مردوں 

 60/13کی اميد نہيں ) کے آنے(کو بهی آخرت 

  61/2تم ايسی باتيں کيوں کہا کرتے ہو جو کيا نہيں کرتے! مومنو
 

تم کو ايسی تجارت بتاؤں جو تمہيں عذاب اليم سے مخلصی ميں ! مومنو
   61/10دے

 

هللا کے مددگار بن جاؤ جيسے عيسٰی ابن مريم نے حواريوں سے کہا ! مومنو 
ميرے مددگار ہوں۔ حواريوں ) بالنے ميں(کہ بهال کون ہيں جو هللا کی طرف 

نے کہا کہ ہم هللا کے مددگار ہيں۔ تو بنی اسرائيل ميں سے ايک گروه تو 
يمان النے والوں کو ايمان لے آيا اور ايک گروه کافر رہا۔ آخر االمر ہم نے ا

  61/14ان کے دشمنوں کے مقابلے ميں مدد دی اور وه غالب ہوگئے
  
  

جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو هللا کی ياد ! مومنو
فروخت ترک کردو۔ اگر ) خريدو(کے لئے جلدی کرو اور ) يعنی نماز(

 62/9سمجهو تو يہ تمہارے حق ميں بہتر ہے

 
مال اور اوالد تم کو هللا کی ياد سے غافل نہ کردے۔ اور جو تمہارا ! مومنو

  63/9ايسا کرے گا تو وه لوگ خساره اٹهانے والے ہيں

  

ہيں ) بهی(تمہاری عورتيں اور اوالد ميں سے بعض تمہارے دشمن ! مومنو
سو ان سے بچتے رہو۔ اور اگر معاف کردو اور درگزر کرو اور بخش دو 

 64/14تو هللا بهی بخشنے واال مہربان ہے 
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سے بچاؤ جس کا ايندهن ) جہنم(اپنے آپ کو اور اپنے اہل عيال کو آتش ! مومنو
ہيں جو ) مقرر(آدمی اور پتهر ہيں اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے 

ارشاد هللا ان کو فرماتا ہے اس کی نافرمانی نہيں کرتے اور جو حکم ان کو 
  66/6ملتا ہے اسے بجا التے ہيں 

 

گے صاف دل سے توبہ کرو۔ اميد ہے کہ وه تمہارے گناه تم هللا کے آ! مومنو
سے دور کر دے گا اور تم کو باغہائے بہشت ميں جن کے نيچے نہريں بہہ 
رہی ہيں داخل کرے گا۔ اس دن پيغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساته 

ان کا نور ايمان ان کے آگے اور ) بلکہ(ايمان الئے ہيں رسوا نہيں کرے گا 
چل رہا ہوگا۔ اور وه هللا سے التجا کريں گے کہ ) روشنی کرتا ہوا(ی طرف داہن

اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہميں معاف کرنا۔ بےشک هللا 
 66/8ہر چيز پر قادر ہے 

 

 


