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ٓالِّيَن  ۔ نہ )رستہ( ان  لوگوں کا جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کا َغۡيِر ٱۡلَمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َواََل ٱلضَّ
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ہللا کی لعنت صرف ان پر نہيں جو کافر ہيں بلکہ ان پر بهی جو کہ نام کے مسلمان ہيں جو ہللا کو دل سے ايک مانتے 
ہيں مگر ہللا کی ايک نہيں مانتے ہيں ۔ قرٓان کی کهلے عام حکم عدولی کرتے ہيں اور يہ عين ممکن ہے کہ اس 

 ۔ٓاج اّمت کا حال ديکهليںمنافقت کی بنا پر دہرا عذاب ملے ۔ 
    

ۡلُمَصلِّيَن ٱلَِّذيَن ُهۡم َعن َصاََلتِِہۡم َساُهوَن  ۔ ان نمازيوں کے ليے ہاَلکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہيں فََوۡيٌل۬ لِّ
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ان نمازيوں کے لےٴ خرابی ہے، بے نمازی کی ايک الگ کہانی ہے ۔ ٓاج اّمت کا حال ديکه ليں خاص کر عربی 
سمجهنے والوں کا تو اور بهی بڑا حال ہے ۔ جو جان بوجه کر ہللا کے فرمان کی حکم عدولی کريں ان پر زيادہ بڑا 

اگر نہيں تو عذاب ہے ۔ اپنے گهر سے شروع کريں کيا ٓاپ اپنے بّچوں کا والديں کا اور ازواج کا حق ادا کر رہے ہيں 
 ۔ٓاپ پر ہللا کی لعنت ہے

    

قرٓان کا يہ حق ہے کہ اسے سمجه کر پڑها جاےٴ  اور اس پر عمل کيا جاےٴ ۔
ُسۡوَرةُ الکهف کی صرف چند ٓايتوں کو پڑه لينے سے کویٴ انسان دّجال يا کویٴ اور فتنہ سے بچ نہيں سکتا بلکہ اس 

سے ہدايت لے کر اس پر عمل کرنے سے بچ سکتا ہے ۔ اس مبارک سورہ کی چند ايک باتيں يہ ہيں کہ ہللا کا ہر حال 
ميں شکر گزار رہے اور کبهی بهی برا وقت ٓاےٴ تو ہجرت کر جاےٴ ۔ ہللا ہر طرح سے امتہان لے گا ۔ علم حاصل کرو 

ماں کی گود سے ليکر قبر تک ۔ ہللا مومنوں کی اواَلدوں کی بهی حفاظت کرتا ہے بشرطہ کہ وہ بهی مومن ہوں ۔
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