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 قران کیا ہے اور اسے کیوں نازل کیا گیا

 

 قران کیا ہے؟ ہللا نے اسکو خود اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔

 ےیشفا۔ اور مومنوں کے ل یک وںیماریب یاور دلوں ک حتیطرف سے نص یلوگو تمہارے پروردگار ک)

ہے یاور رحمت آپہنچ تیہدا  

کہ لوگ اس  ئےیہے( تو چاہ یسے )نازل ہوئ یمہربان یکتاب( ہللا کے فضل اور اس ک ہیکہہ دو کہ )

57/10۔58( ںیبہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہ ںیاس سے کہ ہیسے خوش ہوں۔   

 قران کی ْبنیادی طور پر چار صفات ہیں،

۔ اسکو مسلسل تالوت کرنا )عربی لفظ قِرا سے(1  

۔ یہ صحیح اور غلط کو واضع کردیتا ہے )ْفرقان(2  

)شریعت( بیان کرتا ہے۔کیا کرو اور کیا نہ کرو )الکتاب(۔ یہ احکامات 3  

یہ یادآوری، یاددہانی، غور و فکر اور تَدبّر کے لئے ہے )لِزّکر(۔ 4  

 

 قران کے چند ْبنیادی حقائق

 

جو کہ ہللا کی طرف  ہے درصم ہے )علم جو کہ غیبی اور الہی م۔ قران ایک الہامی )نازل کیا گیا( عل1

پر نازل کیا گیا(۔ملسو هيلع هللا ىلص کا رب ہے انسانوں کی ہدایت کے لئے حضور  ناتیئسے جو تمام کا  
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۔ قران عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اسلیئے قران صرف عربی ّمتن میں ہے اسکا کسی زبان میں 2

 ترجمہ قران نہیں کہالئے گا۔

 

حضور محمد ہللا کا اپنا کالم ہے جو کہ حضرت جبرائیل کے زریعے  ی معٰنی میں ۔ قران ہللا کا لغو3

کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ملسو هيلع هللا ىلص   

 

سال تک نازل ہوتا رہا۔ 23پر وقفہ وقفہ سے ملسو هيلع هللا ىلص  ۔ یہ رسول محمد 4  

 

سورتیں ہیں۔ 114۔ اسمیں  5  

 

۔ قران انسانی وجود کے تمام  پہلوؤں خواہ وہ نظریاتی معملہ ہو۔ سماجی نظام ہو یا قانون سازی ہو 6

ہے۔ سب پر بحث کرتا ہے اور ہدایت دیتا  

 

۔ قران ہللا کی طرف سے پوری انسانیئت کے لئے ایک انمول نعمت اور تحفہ ہے جو کہ ہم کو 7

 ( ہے۔VALIDایمانیات اور پورا  کائنات کا نظام فراہم کرتا ہے جو کہ قیامت تک کے لئے درست )

 

ں ہے۔ہم کوشش کریقران خود ہللا کا اپنا کالم ہے تو وہ خود قران کے ْمختلف ٖفضائل بیان کرتا کیونکہ 

کیا  گے کہ ان چند فضائل کو درج کریں تاکہ یہ بات سمجھ آجائے کہ قران کیا ہے اور اسے نازل کی

 وجوہات ہیں۔
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 قران ہللا کا اپنا زاتی کالم ہے اور اس نے اْسکو نازل کیا

نہ  سایتو اس ج ںیبنا الئ سایکہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن ج "  ۔1

 88/17"  دوسرے کو مددگار ہوں کیگے اگرچہ وہ ا ںیالسک

 

 2/41"  ہے یطرف( سے اُتر ی)ک میکتاب ہللا ( رحٰمن ورح ہی) ۔ " 2

 

 لیطرف سے بہ تفص یک ریوخب میاور ہللا  حک ںیمستحکم ہ ںیتیآ یوہ کتاب ہے جس ک ہیآلرا۔ ۔ " 3

 " ہے یگئ یکرد انیب

طرف سے تم کو ڈر سنانے واال  یاس ک ںیعبادت نہ کرو اور م یک یکے سوا کس( کہ ہللا ہی)وہ " 

 1/11۔2"  واال ہوں نےید یاور خوشخبر

 

باتوں  یہے پڑھتے رہا کرو۔ اس ک یجات یجیکتاب جو تمہارے پاس بھ یاور اپنے پروردگار ک۔ " 4

 27/18" پاؤ گے ںینہ یجگہ بھ یپناہ ک ںی۔ اور اس کے سوا تم کہںیبدلنے واال نہ یکو کوئ

 

 210/26"  ہوئے ںیلے کر نازل نہ طانیاور اس )قرآن( کو ش ۔ " 5

 

 6/27"  جاتا ہے ایطرف سے عطا ک یک میوعل میاور تم کو قرآن )ہللا ( حک ۔ " 6

 

ہے کچھ  ی( پر نازل فرمائیعرب ملسو هيلع هللا ىلصجو ہم نے اپنے بندے )محمد ں،یاور اگر تم کو اس )کتاب( م۔ " 7

بنا الؤ اور ہللا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو  یسورت تم بھ کیا یطرح ک یشک ہو تو اس

 " باللو اگر تم سچے ہو یبھ
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 یآدم ندھنیکر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ا ںی( نہ کر سکو اور ہرگز نہسایاگر )ا کنیل " 

 23/2۔24"  ہے یگئ یک اریت ےیاور پتھر ہوں گے )اور جو( کافروں کے ل

 

طرف سے  یجانا تمام جہان کے پروردگار ک ایکہ اس کتاب کا نازل ک ںیکچھ شک نہ ںیاس م ۔ " 8

 " ہے

( بلکہ وہ تمہارے پروردگار ںیہے )نہ اینے اس کو از خود بنا ل غمبریکہ پ ںیکہتے ہ ہیلوگ  ہی ایک" 

 تیہدا یکرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئ تیطرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدا یک

 2/32۔3"  ںیرستے پر چل ہیتاکہ  ایآ ںیکرنے واال نہ

 

۔ اور ہللا جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے ںیہ تےیجگہ بدل د یک تیآ یکس تیآ یاور جب ہم کوئ۔ " 9

 ںیہے کہ ان م ہی قتیطرف سے بنا التے ہو۔ حق یاپن یونہیکہ تم  ںیخوب جانتا ہے تو )کافر( کہتے ہ

 " ںیاکثر نادان ہ

کے ساتھ لے کر نازل ہوئے  یطرف سے سچائ یکہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار ک" 

اور  تی( ہداہی)قرآن( مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لئے تو ) ہیتاکہ  ںیہ

 101/16۔102"  بشارت ہے

 

 1/97"  اینازل )کرنا شروع( ک ںیہم نے اس) قرآن( کو شب قدر م۔ " 10
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 قران راہ ہدایت ہے

رہنما  ی)کہ کالِم ہللا ہے۔ ہللا سے( ڈرنے والوں ک ںیکچھ شک نہ ںی( اس مدیکتاب )قرآن مج ہی۔ " 1

 2/2"  ہے

 

شفا۔ اور مومنوں کے  یک وںیماریب یاور دلوں ک حتیطرف سے نص یلوگو تمہارے پروردگار ک ۔ " 2

 57/10"  ہے یاور رحمت آپہنچ تیہدا ےیل

 

ہے کہ لوگوں کو  اینازل ک ےی)پُرنور( کتاب )ہے( اس کو ہم نے تم پر اس ل کی( اہیآلٰر۔ )۔ " 3

( ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور یعنیطرف لے جاؤ ) یک یسے نکال کر روشن رےیاندھ

 1/14"  طرف ی)ہللا( کے رستے ک فیقابل تعر

 

 2/27"  اور بشارت تیمومنوں کے لئے ہدا۔ " 4

 

( بلکہ وہ تمہارے ںیہے )نہ اینے اس کو از خود بنا ل غمبریکہ پ ںیکہتے ہ ہیلوگ  ہی ایک۔ " 5

 یکرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئ تیطرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدا یپروردگار ک

 3/32"  ںیرستے پر چل ہیتاکہ  ایآ ںیکرنے واال نہ تیہدا

 

طرف سے  یکہ جو )قرآن( تمہارے پروردگار ک ںیہے وہ جانتے ہ ایگ ایاور جن لوگوں کو علم د۔ " 6

 6/34"  کا رستہ بتاتا ہے فیتم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ اور )ہللا ( غالب اور سزاوار تعر
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 جایسے )قرآن( بھ عےیطرف روح القدس کے ذر یطرح ہم نے اپنے حکم سے تمہار یاور اس ۔ " 7

ہے کہ اس سے ہم  ایہم نے اس کو نور بنا کنیکو۔ ل مانیہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ا

رستہ  دھایتم س( ملسو هيلع هللا ىلص۔ اور بےشک )اے محمدںیکرتے ہ تیہدا ںیسے جس کو چاہتے ہ ںیاپنے بندوں م

 52/42"  ہو ےدکھات

 

رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے  یجس سے ہللا اپن ۔ "8

 16/5"  رستہ پر چالتا ہے دھےیطرف لے جاتا اور ان کو س یک یسے نکال کر روشن ںیم رےیاندھ

 

پڑھتے  ںیتیواضح المطالب آ ی( جو تمہارے سامنے ہللا کںیہ جےیبھ ی)بھ غمبری)اور اپنے( پ ۔ " 9

 ںیم یسے نکال کر روشن رےیان کو اندھ ںیکرتے رہے ہ کیالئے اور عمل ن مانیتاکہ جو لوگ ا ںیہ

 اداخل کرے گ ںیکرے گا ان کو باغہائے بہشت م کیالئے گا اور عمل ن مانیاور جو شخص ا ںیلے آئ

"  ہے ایگے۔ ہللا نے ان کو خوب رزق د ںیرہ ںیابد االآباد ان م ںیہ ںیبہہ رہ ںینہر چےیجن کے ن

11/65 

 

( ںی)ہ یجلت یباہم( ملت ںیتیآ ی( کتاب )جس کیعنی) ںیہ ینازل فرمائ ںیبات یاچھ تیہللا نے نہا ۔ " 10

ان کے بدن کے )اس سے( رونگٹے  ںی( جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہںی)ہ یجات یاور دہرائ

۔ ںیہطرف )متوجہ( ہوجاتے  یک ادی ی۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم )ہو کر( ہللا کںیکھڑے ہوجاتے ہ

ہے۔ اور جس کو ہللا گمراہ کرے اس  تاید تیہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدا تیہدا یہللا ک یہی

 23/39"  ںیواال نہ نےید تیہدا یکو کوئ

 

اور  تیان کے لئے ہدا ںیرکھتے ہ نیقیاور جو  ںیہ ںیبات یک یقرآن لوگوں کے لئے دانائ ہی۔ " 11

 20/45"  رحمت ہے
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ہے۔ تو جو شخص  یکے ساتھ نازل ک ی( کے لئے سچائتیہدا یہم نے تم پر کتاب لوگوں )ک ۔ " 12

نقصان کرتا  یسے تو اپنا ہ یپاتا ہے تو اپنے )بھلے کے( لئے اور جو گمراہ ہوتا ہے گمراہ تیہدا

 41/39"  ہو ںی( تم ان کے ذمہ دار نہغمبریہے۔ اور )اے پ

 

ان کو  ںیسے انکار کرتے ہ توںیآ یکتاب( ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار ک ی)ک تیہدا ہی۔ " 13

 11/45"  واال عذاب ہوگا نےیسخت قسم کا درد د

 

 قران ایک بلکل غیر مبہم )صاف صاف( پیغام ہے

 242/2"  فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو انیطرح ہللا اپنے احکام تمہارے لئے ب یاس ۔ " 1

 

 1/27"  ںیہ ںیتیآ یقرآن اور روشن کتاب ک ہیٰطٓس۔ ۔ " 2ٰ

 

ان  ںیاور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہ ںیہ ینازل ک ںیتیطرف روشن آ یاور ہم نے تمہار۔ " 3

 34/24"  حتیکے لئے نص زگاروںیاور پرہ ںیخبر یک

 

 ۔ مگر اکثر لوگوں نے انکارںیہ یکرد انیطرح طرح سے ب ںیسب بات ںیاور ہم نے قرآن م ۔ " 4

 89/17"  ایکرنے کے سوا قبول نہ ک

 

تو محض  ہیہے۔  اںیاور نہ وہ ان کو شا یسکھائ ںینہ ی( کو شعر گوئغمبریاور ہم نے ان )پ۔ " 5

 69/36"  اور صاف صاف قرآن )پُرازحکمت( ہے حتینص
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( یکہ جو کچھ تم کتاب )الہٰ  ںی)آخرالزماں( آ گئے ہ غمبریاے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے پ ۔ " 6

اور تمہارے  ںیہ تےیکھول کھول کر بتا د ںیسے بہت کچھ تمہ ںیسے چھپاتے تھے وہ اس م ںیم

طرف سے نور اور روشن کتاب آ  یبےشک تمہارے پاس ہللا ک  ںیہ تےیبہت سے قصور معاف کر د

 15/5"  ہے یچک

 

اصل کتاب  ی)اور( وہ ںیمحکم ہ ںیتیبعض آ یجس ک یتو ہے جس نے تم پر کتاب نازل ک یوہ۔ " 7

تاکہ  ںیہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہ یکج ںیتو جن لوگوں کے دلوں م ںیاور بعض متشابہ ہ ںیہ

جانتا اور جو  ںینہ یہللا کے سوا کوئ یحاالنکہ مراد اصل ںیکا پتہ لگائ یاور مراد اصل ںیفتنہ برپا کر

سب ہمارے  ہیالئے  مانیا کہ ہم ان پر ںیکہتے ہ ہیوہ  ںیدست گاہ کامل رکھتے ہ ںیلوگ علم م

 7/3"  ںیقبول کرتے ہ یتو عقل مند ہ حتیاور نص ںیطرف سے ہ یپروردگار ک

 

 یکس ںیاور اس م ی( کتاب نازل کہیپر )( ملسو هيلع هللا ىلصکو ہے جس نے اپنے بندے )محمد یہللا ہ فیسب تعر۔ "8

 1/18"  ی( نہ رکھیدگیچی)اور پ یکج یطرح ک

 

 والوں کے لئے ہے ان قران ایم

اسے مانتے  یپر نازل ہوئ ملسو هيلع هللا ىلصعمل کرتے رہے اور جو )کتاب( محمد کیالئے اور ن مانیاور جو ا ۔ " 1

 یاور ان ک ئےیطرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کرد یرہے اور وہ ان کے پروردگار ک

 2/47"  یحالت سنوار د

 

اس کے پڑھنے کا  سایج ںی( پڑھتے ہسایہے، وہ اس کو )ا یک تیجن لوگوں کو ہم نے کتاب عنا۔ " 2

مانتے، وہ خسارہ پانے والے  ںیاور جو اس کو نہ ں،یرکھنے والے ہ مانیلوگ اس پر ا یہیحق ہے۔ 

 121/2"  ںیہ
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ہے تو  یجات یک حتیکہ جب اُن کو اُن سے نص ںیالتے ہ مانیلوگ ا یپر تو وہ توںیآ یہمار ۔ " 3

 کرتے ںیاور غرور نہ ںیکرتے ہ حیکے ساتھ تسب فیتعر یگرپڑتے اور اپنے پروردگار ک ںیسجدے م

 "15/32 

 

)ان کو( اور سن رکھو کہ  ںیہللا سے آرام پاتے ہ ادِ یالتے اور جن کے دل  مانی( جو لوگ ایعنی)۔ " 4

 28/13"  ںیسے دل آرام پاتے ہ ادی یہللا ک

 

لے کر نازل  کے ساتھ یطرف سے سچائ یکہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار ک۔ " 5

 تی( ہداہی)قرآن( مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لئے تو ) ہیتاکہ  ںیہوئے ہ

 102/16"  اور بشارت ہے

 

 قران رحمت ہے

جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے  ںینازل کرتے ہ زی( سے وہ چعےیاور ہم قرآن )کے ذر۔ " 1

 82/17"  بڑھتا ہے یتو اس سے نقصان ہ ںیاور ظالموں کے حق م

 

 77/27"  اور رحمت ہے اتیمومنوں کے لئے ہدا ہیاور بےشک ۔ " 2

 

 یجو اُن کو پڑھ کر سنائ یکہ ہم نے تم پر کتاب نازل ک ںینہ یکاف ہیاُن لوگوں کے لئے  ایک ۔ " 3

 51/29"  ہے حتیرحمت اور نص ںیاس م ےیکہ مومن لوگوں کے ل ںیہے۔ کچھ شک نہ یجات
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اور  تیان کے لئے ہدا ںیرکھتے ہ نیقیاور جو  ںیہ ںیبات یک یقرآن لوگوں کے لئے دانائ ہی۔ " 4

 20/45"  رحمت ہے

 

 قران کی حفاظت ہللا نے خود کی ہے

 9/15"  ںیاس کے نگہبان ہ یہے اور ہم ہ ینے اُتار ںیہم حتی)کتاب( نص ہیبےشک ۔ " 1

 

والے  وںیسے۔ )اور( دانا )اور( خوب چھےیاس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہوسکتا ہے نہ پ ۔ " 2

 42/41"  ہے یہوئ یاُتار ی)ہللا( ک

 

 "بڑے رتبے کا قرآن ہے ہیکہ  ۔ " 3

 " )لکھا ہوا ہے( ںی)جو( کتاب محفوظ م " 

 "  ںیجو پاک ہ ںیہاتھ لگاتے ہ یاس کو وہ" 

 77/56۔80"  ہے ایطرف سے اُتارا گ یپروردگار عالم ک " 

 

کے پاس  یہے اور )جس کو چاہتا ہے( قائم رکھتا ہے اور اس تایہللا جس کو چاہتا ہے مٹا د ۔ " 4

 39/13"  اصل کتاب ہے

 

 قران عربی زبان میں نازل ہوا

 2/12"  ہے تاکہ تم سمجھ سکو اینازل ک ںیم یہم نے اس قرآن کو عرب ۔ " 1
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)احکام ہللا( کھول  ںیزبان بولتا تھا تاکہ انہ یقوم ک یمگر اپن جایبھ ںینہ غمبریپ یاور ہم نے کوئ ۔ " 2

ہے اور وہ  تاید تیکھول کر بتا دے۔ پھر ہللا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدا

 4/14"  غالب )اور( حکمت واال ہے

 

ہے تاکہ تم اس سے  ایآسان )نازل( ک ںیزبان م ی)قرآن( تمہار ہی( ہم نے غمبری)اے پ ۔ " 3

 97/19"  پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو یکو خوشخبر زگاروںیپرہ

 

طرح طرح کے ڈراوے  ںیہے اور اس م اینازل ک یطرح کا قرآن عرب یاور ہم نے اس کو اس ۔ " 4

 113/20"  کردے دایپ حتیہللا ان کے لئے نص ای ںیبن زگاریتاکہ لوگ پرہ ںیہ ئےیکرد انیب

 

 " قرآن )ہللا ( پروردگار عالم کا اُتارا ہوا ہے ہیاور ۔ " 5

 "  اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اُترا ہے " 

 "  کرتے رہو حتیہے تاکہ )لوگوں کو( نص ایاس نے( تمہارے دل پر )القا( ک یعنی) " 

 192/26۔195"  ہے( ای)ک ںیزبان م یعرب حی( فصیاور )القا بھ " 

 

 28/39"  ںیتاکہ وہ ڈر مان ںی)اور اختالف( نہ بیع یکوئ ںی)ہے( جس م ی( قرآن عربہی) ۔ " 6

 

ان لوگوں کے لئے جو  ی( قرآن عربیعنی) ںی( ہیواضح )المعان ںیتیآ ی( کتاب جس کیسی)ا ۔ " 7

 3/41"  ںیسمجھ رکھتے ہ
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مّکے( کے رہنے  یعنیہے تاکہ تم بڑے گاؤں ) جایبھ یطرح تمہارے پاس قرآن عرب یاور اس ۔ " 8

 یکے دن کا بھ امتیق ںیان کو رستہ دکھاؤ اور انہ ںیوالوں کو اور جو لوگ اس کے اردگرد رہتے ہ

 ںیدوزخ م قیفر کیہوگا اور ا ںیبہشت م قیفر کیہے خوف دالؤ۔ اس روز ا ںیکچھ شک نہ ںیجس م

 "7/42 

 

 3/43"  ہے تاکہ تم سمجھو ایبنا یکہ ہم نے اس کو قرآن عرب ۔ " 9

 

 قران پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے

کتاب تورات کو سچا  یہے جو تمہار یپر( نازل ک ملسو هيلع هللا ىلصنے )اپنے رسول محمد ںیاور جو کتاب م ۔ " 1

کر کے( ان  فی)تحر ںیم توںیآ یریالؤ اور اس سے منکِر اول نہ بنو، اور م مانیہے، اس پر ا یکہت

"  سے خوف رکھو یمنعفت( نہ حاصل کرو، اور مجھ یاویدن یعنی) متیق یس یکے بدلے تھوڑ

41/2 

 

ہے  یکرت قیتصد ی( کتابوں کی)آسمان یجو پہل یکتاب نازل ک یتم پر سچ( ملسو هيلع هللا ىلصاس نے )اے محمد۔ " 2

 3/3ی " نازل ک لینے تورات اور انج یاور اس

 

 قیتصد یکتابوں ک یہے جو اپنے سے پہل یکتاب نازل ک ی!( ہم نے تم پر سچغمبریاور )اے پ۔ " 3

 صلہیہے اس کے مطابق ان کا ف ایہے اور ان )سب( پر شامل ہے تو جو حکم ہللا نے نازل فرما یکرت

نہ کرنا ہم نے  یرویپ یخواہشوں ک یکرنا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان ک

ہے اور اگر ہللا چاہتا تو سب  ایمقرر ک قہیدستور اور طر کیا ےی)فرقے( کے ل کیسے ہر ا ںیتم م

 یآزمائش کرن یوہ تمہار ںیان م ںیہ ئےیمگر جو حکم اس نے تم کو د تایپر کر د عتیشر یہ کیکو ا
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 ںیم ںطرف لوٹ کر جانا ہے پھر جن باتو یکرو تم سب کو ہللا ک یجلد ںیکاموں م کیچاہتا ہے سو ن

 48/5"  تم کو اختالف تھا وہ تم کو بتا دے گا

 

ہللا کا  ہیطرف سے بنا الئے۔ ہاں )ہاں  یاس کو اپن یکہ ہللا کے سوا کوئ ںینہ سایقرآن ا ہیاور ۔ " 4

)اس  یکتابوں ک یکرتا ہے اور ان ہ قیتصد ی۔ ان کںی( ہی( اس سے پہلے )کںیکالم ہے( جو )کتاب

 37/10"  طرف سے )نازل ہوا( ہے یک نیرب العالم ہی)کہ(  ںیکچھ شک نہ ںیہے اس م لی( تفصںیم

 

ہے۔ جو  یکے بعد نازل ہوئ یٰ ہے جو موس یکتاب سن کیکہنے لگے کہ اے قوم! ہم نے ا ۔ " 5

رستہ  دھای( اور سنیہے )اور( سچا )د یکرت قیتصد یان ک ںی( ہی( اس سے پہلے )نازل ہوئںی)کتاب

 30/46"  ہے یبتات

 

 قران بحیثیت مبلغ

گے )اور  ںیکہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کئے جائ ںیرکھتے ہ اور جو لوگ جو خوف۔ " 1

دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے واال، ان کو اس  یکہ( اس کے سوا نہ تو ان کا کوئ ںیجانتے ہ

 51/6"  ںیبن زگاریکر دو تاکہ پرہ حتیسے نص عےی)قرآن( کے ذر

 

 ئے،یہونا چاہ ںیتنگ دل نہ ںیہے۔ اس سے تمہ یکتاب )جو( تم پر نازل ہوئ ہی( ملسو هيلع هللا ىلص)اے محمد ۔ " 2

والوں  مانی( اہیسے )لوگوں( کو ڈر سناؤ اور ) عےیہے( کہ تم اس کے ذر ی)ہوئ ےینازل( اس ل ہی)

 2/7"  ہے حتینص ےیکے ل
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فائدے  یکرتا ہے تو اپنے ہ اریکہ قرآن پڑھا کروں۔ تو جو شخص راہ راست اخت یبھ ہیاور  ۔ " 3

 کرنے واال ہوں حتیتو صرف نص ںیکرتا ہے۔ اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ م اریکے لئے اخت

 "92/27 

 

 ںیروک نہ د ںیہ یسے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہوچک غیتبل یک توںیآ یہللا ک ںیاور وہ تمہ ۔ " 4

 87/28"  ویہرگز نہ ہو ج ںیاور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں م

 

ہو۔  ںیکرنے والے نہ یخوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردست ںیہم ںیلوگ جو کچھ کہتے ہ ہی ۔ " 5

 45/50"  کرتے رہو حتیسے ڈرے اس کو قرآن سے نص دی( وعیپس جو ہمارے )عذاب ک

 

 قران سمجھنے، یاددہانی، غور و فکر کرنے اور نصیحت لے لئے آسان ہے

"  ہے کہ سوچے سمجھے؟ یہے تو کوئ ایاور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کرد ۔ " 1

17/54 

 

ہی ہے۔ کسی میں  TEXTقران کیونکہ عربی میں نازل کیا گیا اس لئے قران صرف عربی   نوٹ:

زبان میں اس کا ترجمہ قران نہیں کہالتا۔ ہم سب اس سے اتفاق کریں گے کہ ہللا کے اپنے کالم کی 

قت نہیں کرسکتا۔ اسلیئے قران کا کسی زبان میں کوئی بھی ترجمہ قران کا انسان کا ترجمہ مطاب کوئی

نعم البدل نہیں ہوسکتا۔ لیکن کیونکہ ایک کثیر مسلمانوں کی تعداد عربی زبان سے ناواقف ہے اسلیئے 

 ترجمہ بھی ہللا کے اس انمول تحفے کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔

 

 


