


ولعم ارقلآن

َر أُْولُوا األَْلَبابِ  ُروا آَياِتِه َولَِيَتَذكَّ بَّ ِكَتاٌب أَنَزْلَناهُ إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ

بابرکت کتاب ہےجسے ہم نے آپ کی طرف اس ليے نازل کيا کہ لوگ اس کی يہ
ه
آيتوں پر غور و فکر کريں اور عقلمند اس سے نصيحت حاصل کريں

(29:سوره ص)

In Quran Allah Says:
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Lesson 1



ولعم ارقلآن

علماء کی تحقيقات کو جاننااصول تفسير کو جاننا

مقصد تحقيق بلحاظ

ناسخ و منسوخ

محکم و متشابہ 
نزول

جمع
ترتيب

تدوين
تحقيقات کا تعلقاسباب نزول کی معرفت

رسول ہللا کے بيان کی وضا حت( 1

صحابہ سے آيات تفسير سے جو منقول اس کی روشنی ميں قرآن کو سمجھنا ( 2



رقآن

معجزه کالم

تواتر سے منقولخاتم االنبيا بواسط جبرئيل

تالوت عبادت

مخلوق کے ليے ھدايت
امت کا دستور

کی صداقت پر نشانملسو هيلع هللا ىلصرسول ہللا 

رسالت پر برھان

قيامت کے دن حجت



اضفلئ رقآن

تدبر کرنے والی آياتحفظ و ترجيعقرات و ترتيلتعليم و تعلم

تم ميں سے 

بہترين وه 

ہے جو 

قران 

سيکھے 

اور 

دوسروں کو 
سيکھاے

جو شخص قراں 

کو غنائت سے 

نہيں پڑھتا وه ہم 
ميں سے نہيں

ميری امت کے 

بہترين لوگ حفظ 
کرنے والے ہيں

بال شبہ يہ 

قران ہللا کی 

دعوت ہے 

اس دعوت 

سے جس قدر 

ہو سکے 
سيکھ لو

احاديث



رقآن ےک اامسء

تنزيلالفرقانقرآن

ق َواْلقُْرآِن وجہ تسميہ
اْلَمِجيدِ 

َل الَِّذي َتَباَرَك  َنزَّ

اْلفُْرَقاَن َعلَى َعْبِدِه 

َعالَِميَن لَِيُكوَن لِلْ 
َنِذيًرا

ُه لََتْنِزيُل َربِّ  َوإِنَّ
اْلَعالَِمينَ 

ْلَنا  ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ

ا لَُه  ْكَر َوإِنَّ الذِّ

لََحافُِظونَ 

ذکر

9:الحجرسوره192:سوره الشعراء1:سوره الفرقان1:قسوره 



قرآن کے اسماء

شفاءرحمۃھدینور موعظہ

َواْلِكَتاِب حم 

اْلُمِبيِن 

الکتاب

ا َھا النَّ ُس َقْد َيا أَيُّ

ٌن ِمْن َجاَءُكْم ُبْرَھا

ُكْم َوأَنزَ  ُكْم ْلَنا إَِليْ َربِّ
ُنوًرا ُمِبيًنا

َھا النَّاُس َقْد َجاءَ  ِمْن ْتُكْم َمْوِعَظةٌ َياأَيُّ

ُكْم َوِشَفاٌء لَِما فِ  ُدوِر َربِّ ي الصُّ
ِنينَ َوُھًدى َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤمِ 

وجہ تسميہ

1:دخانسوره 

82:سوره االسراء184:سوره النسٰاء



زنول رقآن یک ادتبا

دنین ںیم ےچس وخاب اک آان

ولخت اک وبحمب وہان

اک آانرحا ںیم ربجلیئ اغر 

یلہپ ویح اک آان



قرآن پڑھنے والوں کی ذ مہ داریاں

قرآن کے آداب و 

خالق کو اپناناا

علم کے حصول کا

مقصد ہللا کی رضا
قرآن پر عمل 

کرناتاکہ پڑھنے 

والوں کے لیے حجت 

ہو۔



جو پہلے نازل ہوا اور جو آخر میں نازل ہوا

جو آخر میں نازل ہواجو پہلے نازل ہوا 

اقرابسمربک لذی 

خلق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بخاری کی روایات یے کہ سب 

سی پہلے سورۃ العلق کی آیات 

نازل 

ہوئیں۔                             

واتقو یوما ترجعون 

فیہ الی 

(281:البقرہ)ہللا۔۔۔۔۔۔۔۔

بخاری کی حدیث میں یہ آ 

چکا کہ یہ آخر میں نازل 

ہوئیں۔۔

یہ راجح اور صحیحح قول 

اس آیت کے ملسو هيلع هللا ىلصہۓ۔رسول

راتیں زندہ 9نزول کے بعد 

رہۓ۔ 


