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ِحْیمِ  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ
ه
 بِْسِم ّللٰا

 

AGRICULTURE IN ISLAM زراعت اور اسالم  

قرٓان مجید نے انسان کی جو ذمہ داریاں بتائی ہیں وہ تین طرح کی ہیں ایک وہ جس کا 

تعلق انسان اور پوری کائنات سے ہے، دوسری وہ جس کا تعلق انسان اور اس روئے 

 زمین سے ہے اور تیسری وہ جس کا تعلق انسان اور صرف خالق کائنات سے ہے۔ 

یوں تو تمام ذمہ داریوں کا تعلق خالق کائنات سے ہے لیکن ایک خاص پہلو سے دیکھا 

ٓاج ہم اس ذمہ داری کے بارے میں بات کریں جائے تو یہ تین ذمہ داریاں سامنے ٓاتی ہیں۔ 

گے جس کا تعلق اس روئے زمین سے ہے۔ اس ذمہ داری کا تذکرہ مختلف ٓایات میں 

ہللا تعالی  َواْسَتْعَمَرُكْم فِیَها ہے کہ میںسورہ حود  جگہ پر مختلف مقامات پر ٓایاہے۔ ایک

۔نے تم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم اس روئے زمین کو ٓاباد کرو  

 سے الفاظ کے َواْسَتْعَمَرُكْم فِیَهاوضاحت کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ  علمائے کرام

تعمیر ارض کا کام واجب ہے، اب تعمیر ارض زراعت کے ذریعے ہو،  کہ ہے ہوتا اندازہ

شجرکاری یا باغبانی کے ذریعے ہو یا عمارتیں بنا کر ہو، قرٓان کے اس حکم کی تعمیل 

 میں شامل ہے۔ 

تعمیرارض اور کاشتکاری ایسا فرض کفایہ ہے جو تمام مسلمانوں پر مجموعی حیثیت سے 

بجا الئینگے تو بقیہ لوگوں کے لیے یہ عمل  واجب ہے اگر کچھ لوگ اس فرض کو

 مندوب و مباح ہوجائے گا۔
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AGRICULTURE – A CONTINUOUS CHARITY  

جاریہ زراعت ایک صدقئہ  

زراعت، کاشتکاری یا شجرکاری یہ ایک ایسا صدقئہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو 

۔دنیا وٓاخرت دونوں میں ملتا ہے  

َن لَُه َما ِمْن ُمْسلٍِم َیْغِرُس َغْرًسا، أَْو َیْزَرُع َزْرًعا، َفَیأُْكلُ ِمْنُه َطْیٌر أَْو إِْنَساٌن أَْو َبِهیَمٌة، إاِلَّ َكا 

 بِِه َصَدَقٌة 

Sahih al-Bukhari 2320 

، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا رسول ّللا صلی ّللا علیہ وسلم نے فرمایا 

کھیتی میں بیج بوئے ، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے لگائے یا 

۔ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے  

کھیتی باڑی ایک عمدہ پیشہ ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے 

 ہیں بلکہ ان کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ خاص طور پر ایک مسلمان

نے کی حیثیت سے اس کے لیے دوگنا اجر ہے، اسے نہ صرف اس کی فصل کسان ہو 

 سے اجرت مل رہی ہوتی ہے بلکہ قیامت کے دن بھی اس کے لیے اس میں اجر ہے۔
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 قرٓان پاک میں ہللا تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ:

ٍة  َمَثلُ الَِّذْیَن ُیْنفِقُْوَن اَْمَواَلُهْم فِْی َسبِْیِل  اَئُة َحبَّ ُبلٍَة مِّ
ْ َبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ فِْی ُكلِّ ُسن 

ْ ٍة اَن  ِ َكَمَثِل َحبَّ
ه
-ّللٰا

َشآُء   ِعُف لَِمْن یَّ ُ ُیضه
ه
ُ َواِسٌع َعلِْیمٌ -َو ّللٰا

ه
َو ّللٰا  

(Surah Al Baqra: 286) 

 ان کی کہاوت جو اپنے مال ہللا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُس دانہ کی طرح جس نے

اوگائیں سات بالیں ہر بال میں سو دانے اور ہللا اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے 

 چاہے اور ہللا وسعت واال علم واال ہے

 کنزاالیمان

راِہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جارہی ہے کہ  

ا ہے جس سے سات بالیاں اُگتی یہ ایسا ہے جیسے کوئی ٓادمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالت

ہیں اور ہر بالی میں سو دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے واال 

سات سو گنا زیادہ حاصل کرتا ہے ، اسی طرح جو شخص راِہ خدامیں خرچ کرتا 

 ت سو گنا زیادہ ثواب عطا فرماتاتعالٰی اسے اس کے اخالص کے اعتبار سے سا ہللا ہے

ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے۔ے۔ ہللا تعالی کے خزانے بھرے ہ  

 

LAND IS A GIFT OF ALLAH 

 زمین ّللا کا ایک تحفہ ہے

قرٓان پاک میں تمام بنی نوع انسان کو اس بات کی یاددہانی کرائی گئی ہے کہ تمام انسان 

جب تک ہم اس زمین پر عارضی طور پر ہیں اور ہمیں اس وقت تک رزق نہیں ملے گا 

ود اس کے لیے محنت نہ کریں اور بے شک ہللا تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرٓان مجید خ

کے ذریعہ انسان کو اس بات کی یاددہانی کرا دی ہے کہ اس کے لیے اس روئے زمین پر 

 بے شمارنعمتیں موجود ہیں۔
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Surah Rahman (10-13) 

( )--ڤَها َفاِكَهٌة (فِیْ ۰۱َو ااْلَْرَض َو َضَعَها لِاْلََناِمِۙ ْخلُ َذاُت ااْلَْكَماِمِۖ (َو اْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف ۰۰وَّ النَّ

( ْیَحاُنُۚ ِن)۰۱َو الرَّ به ُكَما ُتَكذِّ ََلِء َربِّ ۰۱(َفبِاَیِّ اه  

اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی۔ اس میں پھل میوے اور غالف والی کھجوریں 

پھول ہیں ۔ تو )اے جن و انسان!( تم دونوں اپنے ہیں ۔ اور بھوسے واالاناج اور خوشبو دار 

 رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹالؤ گے؟

 ایک اور مقام پر فرمایا:

Surah An-Nahl [16:10-11] 

ْنُه َشَراٌب وَّ ِمْنُه َشَجٌر فِْیِه ُتِسْیُمْوَن) َمآِء َمآًء لَُّكْم مِّ بُِت (۰۱ُهَو الَِّذْیْۤ اَْنَزلَ ِمَن السَّ
ْ لَُكْم بِِه ُین 

ِت   َمره ِخْیلَ َو ااْلَْعَناَب َو ِمْن ُكلِّ الثَّ ْیُتْوَن َو النَّ ْرَع َو الزَّ ُرْوَن)-الزَّ َتَفكَّ َیًة لَِّقْوٍم یَّ لَِك اَله ۰۰ِانَّ فِْی ذه  

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے اور اسی سے درخت 

تے ہو۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور )اگتے( ہیں جن سے تم )جانور( چرا

زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے ،بیشک اس میں غور وفکر 

 کرنے والوں کیلئے نشانی ہے ۔
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لگایا جا سکتا ہے کہ قرٓان مجید میں ہللا  بھی زراعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے

کاخوبصورت تذکرہ متفرق یں بلکہ انسٹھ بار درختوں )اشجار( تعالی نے ایک بار نہ

جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔مقامات پر مختلف اندازو کیفیات میں بیان فرمایا ہے۔   

Quranic Verses Related to Agriculture 

  زراعت سے متعلق قرآنی آیات 

ِحْیمِ  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ
ه
 بِْسِم ّللٰا

 (Surah Al-Baqara, 205) 

ى َتَولَّىه  َوِاَذا ِض  فِى   َسعه َر  ِسدَ  اال  َها لُِیف  لِكَ  فِی  ثَ  َوُیه  َحـر  لَ  ال  ُ  َوالنَّس 
ه
َفَسادَ  ُیِحبُّ  اَل  َوّللٰا ﴾۱۱۲﴿ ال   

When he turns his back, His aim everywhere is to spread mischief 

through the earth and destroy crops and cattle  

جب پیٹھ پھیر کر چال جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی  اور

کرے اور کھیتی کو )برباد( اور )انسانوں اور حیوانوں کی( نسل کو نابود کردے اور خدا 

  فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا

  

 (Surah Al-Imran, 117) 

نَ  َما َمَثلُ  فِقُو  ِذہِ  فِى   ُین  وةِ  هه َحیه َیا ال  ن  حٍ  َكَمَثلِ  الدُّ َها ِری  ثَ  اََصاَبت   ِصر   ِفی  مٍ  َحر  ا َقو  فَُسُهم   َظلَُمو ْۤ  اَن 

هُ  لََكت  ُ  َظلََمُهمُ  َوَما َفاَه 
ه
ـِكن   ّللٰا فَُسُهم   َوله نَ  اَن  لُِمو  ﴾۰۰۱﴿ َیظ   

What they spend in the life of this (material) world May be likened to a 

wind which brings a nipping frost: It strikes and destroys the harvest of 

men who have wronged their own souls: it is not Allah that hath 

wronged them, but they wrong themselves.  

یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں 

سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے 

اور اسے تباہ کر دے اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر 

 رہے ہیں
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 (Surah Al-An’am, 136) 

ا ِ  َوَجَعلُو 
ا ِِلٰه ثِ  ِمنَ  َذَراَ  ِممَّ َحـر  َعامِ  ال  َن  ا ًباَنِصی   َواال  َذا َفَقالُو  ِ  هه

ِمِهم   ِِلٰه َذا بَِزع   َكانَ  َفَما لُِشَرَكآٮ َِنا َوهه

ِ  ِالَى َیِصلُ  َفاَل  لُِشَرَكآٮ ِِهم  
ه
ِ  َكانَ  َوَما ّللٰا

ى َیِصلُ  َفُهوَ  ِِلٰه نَ  َما َسآءَ  ُشَرَكآٮ ِِهم   ِاله ُكُمو  َیح   

Out of what Allah hath produced in abundance in tilth and in cattle, 

they assigned Him a share: they say, according to their fancies: "This is 

for Allah, and this" - for our "partners"! but the share of their" partners 

"reacheth not Allah, whilst the share of Allah reacheth their "partners" ! 

evil (and unjust) is their assignment!  

اور )یہ لوگ( خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی 

ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال )باطل( سے کہتے ہیں کہ یہ )حصہ( تو خدا کا 

یعنی بتوں( کا تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا اور یہ ہمارے شریکوں )

کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا 

  سکتا ہے یہ کیسا برا انصاف ہے

 

 (Surah Al-An’am, 138) 

ا ِذہ ْۤ  َوَقالُو  َعامٌ  هه ثٌ  اَن  َحر  رٌ  وَّ ِحج  َعُمَهاْۤ  الَّ   َشآءُ  َمن   ِاالَّ  َیط  ِمِهم   نَّ َعامٌ  بَِزع  َمت   َواَن  ُرَها ُحرِّ  ُظُهو 

َعامٌ  نَ  الَّ  َواَن  ُكُرو  مَ  َیذ  ِ  اس 
ه
َها ّللٰا تَِرٓاءً  َعلَی  هِ  اف  ِهم   َعلَی  ِزی  ا بَِما َسَیج  نَ  َكاُنو  َتُرو  ﴾۰۱۱﴿ َیف   

And they say that such and such cattle and crops are taboo, and none 

should eat of them except those whom - so they say - We wish; further, 

there are cattle forbidden to yoke or burden, and cattle on which, (at 

slaughter), the name of Allah is not pronounced; - inventions against 

Allah’s name: soon will He requite them for their inventions.  

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص 

کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے اور )بعض( چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹ پر 

چڑھنا منع کر دیا گیا ہے اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر )ذبح کرتے وقت( خدا کا نام 

  ہیں لیتے سب خدا پر جھوٹ ہے وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گان
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 (Surah Al-An’am, 141) 

ی   َتلًِفا اُُكلُٗه َوالزَّ َع ُمخ  ر  لَ َوالزَّ خ  النَّ ٍت وَّ شه ُرو  َر َمع  َغی  ٍت وَّ شه ُرو  ع  ٍت مَّ
َشاَ َجٰنه َن َوُهَو الَِّذى ْۤ اَن  ُتو 

اَن ُمَتَشابًِها  مَّ بِهٍ َوالرُّ َر ُمَتشه َغی  َم َحَصاِدہ  وَّ ا َحقَّٗه َیو  ُتو  َمَر َواه ا ِمن  َثَمِرہ ْۤ ِاَذاْۤ اَث  ا  ُكلُو  ِرفُو   َواَل ُتس 

َنِۙ  ِرفِی  ُمس  ٗه اَل ُیِحبُّ ال  ﴾۰۴۰﴿ ِانَّ  

It is He Who produceth gardens, with trellises and without, and dates, 

and tilth with produce of all kinds, and olives and pomegranates, similar 

(in kind) and different (in variety): eat of their fruit in their season, but 

render the dues that are proper on the day that the harvest is 

gathered.But waste not by excess: for Allah loveth not the wasters. 

اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کئے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو  

چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے 

پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو )بعض باتوں میں( ایک دوسرے سے ملتے ہیں جب 

اؤ اور جس دن )پھل توڑو اور کھیتی( کاٹو تو خدا کا یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھ

حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بےجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں 

 رکھتا

 

 (Surah An-Nahl, 11) 

تِ  َمره َناَب َوِمن  ُكلِّ الثَّ َع  لَ َواال  ِخی  َن َوالنَّ ُتو  ی  َع َوالزَّ ر  بُِت َلـُكم  ِبِه الزَّ
ٍم ُین   لَِك اَلََیًة لِّـَقو   ِانَّ فِى  ذه

نَ  ُرو  َتَفكَّ ﴾۰۰﴿ یَّ  

With it He produces for you corn, olives, date-palms, grapes and every 

kind of fruit: verily in this is a sign for those who give thought.  

اور انگور )اور بےشمار  اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور

درخت( اُگاتا ہے۔ اور ہر طرح کے پھل )پیدا کرتا ہے( غور کرنے والوں کے لیے اس 

﴾۱۱﴿ میں )قدرِت خدا کی بڑی( نشانی ہے   
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 (Surah Al-Kahf, 32) 

 

َناٍب  ِن ِمن  اَع  َتی  َنا اِلََحِدِهَما َجنَّ ِن َجَعل  ُجلَی  َثالً رَّ ِرب  لَُهم  مَّ َنا َواض  َجَعل  ٍل وَّ ُهَما بَِنخ  نه َحَفف  وَّ

ًعا   َنُهَما َزر  ﴾۱۱﴿ َبی   

Set forth to them the parable of two men: for one of them We provided 

two gardens of grape-vines and surrounded them with date palms; in 

between the two We placed corn-fields.  

شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک ہم نے انگور کے دو باغ اور ان سے دو 

)عنایت( کئے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیئے تھے اور ان 

﴾۲۳﴿ کے درمیان کھیتی پیدا کردی تھی   

 

 (Surah Al-Kahf, 33) 

 

ُه  ن  لِم  مِّ َتت  اُُكلََها َولَم  َتظ  ِن اه َتی  َجـنَّ َتا ال  ـ ًـاِكل  لَُهَما َنَهًراِۙ  َشی  َنا ِخله ر  َفجَّ ﴾۱۱﴿ ِۙۙ وَّ  

Each of those gardens brought forth its produce, and failed not in the 

least therein: in the midst of them We caused a river to flow.  

ی نہ ہوتی دونوں باغ )کثرت سے( پھل التے۔ اور اس )کی پیداوار( میں کسی طرح کی کم

﴾۲۲﴿ اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی   

 

 (Surah Ar-Rum, 51) 

 

نَ  فُُرو  ِدہ  َیك  ا ِمن   َبع  ا لََّظلُّو  َفٰرً ہُ ُمص  ًحا َفَراَو  َنا ِری  َسل  ﴾۲۰﴿ َولَٮ ِن  اَر   

And if We (but) send a Wind from which they see (their tilth) turn 

yellow,- behold, they become, thereafter, Ungrateful (Unbelievers)!  

اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ )اس کے سبب( کھیتی کو دیکھیں )کہ( زرد )ہو گئی 

﴾۱۱﴿ ہے( تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں   
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 (Surah As-Sajda, 27) 

 

مَ  ُق ال  ا َنُسو  ا اَنَّ َعاُمُهم  اََولَم  َیَرو  ُه اَن  ُكلُ ِمن  ًعا َتا  ِرُج بِه  َزر  ُجُرِز َفُنخ  ِض ال  َر  آَء ِالَى اال 

فُُسُهم   نَ َواَن  ِصُرو  ﴾۱۱﴿  اََفاَل ُیب   

And do they not see that We do drive rain to parched soil (bare of 

herbage), and produce therewith crops, providing food for their cattle 

and themselves? Have they not the vision?  

کیا اُنہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں پھر اس سے 

ں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھیتی پیدا کرتے ہیں جس می

﴾۳۲﴿ )کھاتے ہیں( تو یہ دیکھتے کیوں نہیں۔   

 

 (Surah Az-Zumar, 21) 

َ  اَنَّ  َترَ  اَلَم  
ه
َزلَ  ّللٰا َمآءِ  ِمنَ  اَن  عَ  َفَسَلـَكهٗ  َمآءً  السَّ ِض  فِى   َیَنابِی  َر  ِرجُ  ُثمَّ  اال  ًعا بِه   ُیخ  خ   َزر  َواُنهٗ اَ  َتلًِفامُّ  ل 

جُ  ُثمَّ  ٮهُ  َیِهی  ا َفَتره َفٰرً َعلُهٗ  ُثمَّ  ُمص  لِكَ  فِى   ِانَّ  ُحَطاًما َیج  ى ذه ره َبابِ اِلُولِى   لَِذك  َل   ﴾۱۰﴿ اال 

Seest thou not that Allah sends down rain from the sky, and leads it 

through springs in the earth? Then He causes to grow, therewith, 

produce of various colours: then it withers; thou wilt see it grow yellow; 

then He makes it dry up and crumble away. Truly, in this, is a Message 

of remembrance to men of understanding.  

س کو زمین میں چشمے بنا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا پھر ا

کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اُگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ 

پھر وہ خشک ہوجاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو )کہ( زرد )ہوگئی ہے( پھر اسے چورا 

﴾۳۱﴿ چورا کر دیتا ہے۔ بےشک اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے   
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 (Surah Ad-Dukhan, 25) 

 

ا ِمن   ٍنِۙ َجٰنه َكم  َتَرُكو  ُعُیو  ﴾۱۲﴿ ٍت وَّ  

How many were the gardens and springs they left behind,  

۳۱﴿ باغ اور چشمے چھوڑ گئے  سےوہ لوگ بہت   

 

 (Surah Ad-Dukhan, 26) 

 

ٍمِۙ  َمَقاٍم َكِری  ٍع وَّ ُزُرو   ﴾۱۲﴿ وَّ

And corn-fields and noble buildings,  

 ﴾۳۲﴿ کھیتیاں اور نفیس مکان اور 

 

 (Surah Al-Waqi’a, 65) 

 

نَ  ُهو  ُتم  َتَفكَّ ُه ُحَطاًما َفَظل  نه  ﴾۲۲﴿ لَو  َنَشآُء لََجـَعل 

Were it Our Will, We could crumble it to dry powder, and ye would be 

left in wonderment,  

 ﴾۲۱﴿ باتیں بناتے رہ جاؤ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کردیں اور تم 

 

 (Surah An’am,95) 

 

ى وه َحبِّ َوالنَّ َ َفالُِق ال 
ه
َحىِّ ِانَّ ّللٰا ِت ِمَن ال  َمیِّ ِرُج ال  ِت َوُمخ  َمیِّ َحىَّ ِمَن ال  ِرُج ال  ُ  ُیخ 

ه
لُِكُم ّللٰا ى   ذه َفاَٰنه

نَ  َفُكو   ُتؤ 

Lo! Allah (it is) who splitters the grain of corn and the date-stone (for 

sprouting). He brings forth the living from the dead, and is the bringer-
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fourth of the dead from the living. Such is Allah. How then are ye 

perverted? 

ا ہے وہی جاندار بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر )ان سے درخت وغیرہ( اگات

کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بےجان کا جاندار سے نکالنے واال ہے۔ یہی تو خدا 

 ہے۔ پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو

 

 

SURAH MARYAM AYAT NO. 23  

لَةِ  خ  ِع النَّ ى ِجذ  َمَخاُض ِاله ُت َفاََجآَءَها ال  َذا َوُكن  لَ هه َتنِى  ِمتُّ َقب  لَی  ا َقالَت  یه ِسٰیً ن  ًیا مَّ  َنس 

And the pangs of childbirth drove her unto the trunk of the palm-tree. 

She said: Oh, would that I had died ere this and had become a thing of 

naught, forgotten!  

پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے 

 لے مرچکتی اور بھولی بسری ہوگئی ہوتیپہ

 

 (Surah Taha,121) 

 

ةِ  َجـنَّ َرِق ال  ِهَما ِمن  وَّ ِن َعلَی  ِصفه اُتُہَما َوَطِفَقا َیخ  ءه َها َفَبَدت  لَُهَما َسو  ٗه  َفاََكاَل ِمن  َدُم َربَّ ىْۤ اه َوَعصه

ى  ﴾۰۱۰﴿ َفَغوه

Then they twain ate thereof, so that their shame became apparent unto 

them, and they began to hide by heaping on themselves some of the 

leaves of the Garden. And Adam disobeyed his Lord, so went astray. 

تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگئیں اور وہ 

پّتے چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم اپنے )بدنوں( پر بہشت کے 

  خالف کیا تو )وہ اپنے مطلوب سے( بےراہ ہو گئے
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 (Surah Hajj,18) 

 

ُم َو  ُجو  َقَمُر َوالنُّ ُس َوال  م  ِض َوالشَّ َر  ِت َوَمن  فِى  اال  وه مه ُجُد لَٗه َمن  فِى  السَّ َ َیس 
ه
ِجَبالُ اَلَم  َتَر اَنَّ ّللٰا ال 

َن النَّاسِ  ٌر مِّ َوٓابُّ َوَكثِی  َجُر َوالدَّ َعَذابُ َوالشَّ ِه ال  ٌر َحقَّ َعَلی  ِرمٍ  َوَكثِی  ك  ُ َفَما لَٗه ِمن  مُّ
ه
ِهِن ّللٰا  ِانَّ  َوَمن  یُّ

َعلُ َما َیَشآُء ۩  َ َیف 
ه
  ّللٰا

Hast thou not seen that unto Allah payeth adoration whosoever is in the 

heavens and whosoever is in the earth, and the sun, and the moon, and 

the stars, and the hills, and the trees, and the beasts, and many of 

mankind, while there are many unto whom the doom is justly due. He 

whom Allah scorneth, there is none to give him honour. Lo! Allah doeth 

what He will. 

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو )مخلوق( آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج 

اور چاند ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے 

ذاب ثابت ہوچکا ہے۔ اور جس شخص کو خدا ذلیل ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جن پر ع

 کرے اس کو عزت دینے واال نہیں۔ بےشک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے

 

 (Surah Muminoon,18) 

 

َنابٍ  ٍل وَّ اَع  ِخی  ن  نَّ ٍت مِّ
َنا َلـُكم  بِه  َجٰنه َشا  َنِۙ َفاَن  ُكلُو  َها َتا  ِمن  َرةٌ وَّ وِكُه َكثِی  َها فه   لَـُكم  فِی 

Then We produce for you therewith gardens of date-palms and grapes, 

wherein is much fruit for you and whereof ye eat;  

پھر ہم نے اس سے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے 

 لئے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو
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 (Surah Muminoon,19) 

 

ِكلِي   ه ٍغ لِّال  ِن َوِصب  ه  ُبُت بِالدُّ
َنآَء َتن   ِر َسی  ُرُج ِمن  ُطو   َوَشَجَرًة َتخ 

And a tree that springeth forth from Mount Sinai that groweth oil and 

relish for the eaters.  

 یدا ہوتا ہے )یعنی زیتون کا درختاور وہ درخت بھی )ہم ہی نے پیدا کیا( جو طور سینا میں پ

 کہ( کھانے کے لئے روغن اور سالن لئے ہوئے اُگتا ہے

 

 (Surah Noor,35) 

 

ِض  َر  ِت َواال  وه مه ُر السَّ ُ ُنو 
ه
ٌٌ ّللٰا َبا َها ِمص  وٍة فِی  كه ِرہ  َكِمش  ٌُ فِى  ُزَجاَجةٍ  َمَثلُ ُنو  َبا ِمص  َها  ال  َجاَجُة َكاَنَّ  اَلزُّ

َكٌب  ُء َكو  ٓ ُتَها ُیِضى  ـَكاُد َزی  ٍةِۙ یَّ بِیَّ اَل َغر  ٍة وَّ قِیَّ َنٍة الَّ َشر  ُتو  َرَكٍة َزی  به َقُد ِمن  َشَجَرٍة مُّ و  ى  یُّ َوَلو  لَم  ُدرِّ

ُه َنارٌ  َسس  رٍ َتم  ى ُنو  ٌر َعله و  َشآءُ  نُّ ِرہ  َمن  یَّ ُ لُِنو 
ه
ِدى  ّللٰا َثالَ  َیه  َم  ُ اال 

ه
ِرُب ّللٰا ُ بُِكلِّ شَ لِلنَّاسِ   َو َیض 

ه
ٍء  َوّللٰا ى 

ٌمِۙ    َعلِی 

Allah is the Light of the heavens and the earth. The similitude of His light 

is as a niche wherein is a lamp. The lamp is in a glass. The glass is as it 

were a shining star. (This lamp is) kindled from a blessed tree, an olive 

neither of the East nor of the West, whose oil would almost glow forth 

(of itself) though no fire touched it. Light upon light. Allah guideth unto 

His light whom He will. And Allah speaketh to mankind in allegories, for 

Allah is Knower of all things. 

خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے 

جس میں چراغ ہے۔ اور چراغ ایک قندیل میں ہے۔ اور قندیل )ایسی صاف شفاف ہے کہ( 

گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جالیا جاتا ہے )یعنی( 

ن کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ )ایسا معلوم ہوتا ہے کہ( اس کا تیل زیتو

خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے )پڑی( روشنی پر روشنی )ہو رہی ہے( 

خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور خدا نے )جو مثالیں( بیان 

 انے کے( لئے اور خدا ہر چیز سے واقف ہےفرماتا ہے )تو( لوگوں کے )سمجھ
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 (Surah Namal, 60) 

 

َمآِء َمآءً  َن السَّ َزلَ َلـُكم  مِّ َض َواَن  َر  ِت َواال  وه مه ن  َخلََق السَّ َجةٍ اَمَّ َنا بِه  َحَدٓاٮ َِق َذاَت َبه  َبت 
ا َكاَن  َفاَن    مَّ

عَ  ـٌه مَّ ا َشَجَرَها  َءِاله بُِتو 
ِ  لَـُكم  اَن  ُتـن  

ه
َن  ّللٰا ِدلُو  ع  ٌم یَّ    َبل  ُهم  َقو 

Is not He (best) Who created the heavens and the earth, and sendeth 

down for you water from the sky wherewith We cause to spring forth 

joyous orchards, whose trees it never hath been yours to cause to grow. 

Is there any Allah beside Allah? Nay, but they are folk who ascribe equals 

(unto Him)! 

و پیدا کیا اور )کس نے( تمہارے لئے آسمان سے پانی بھال کس نے آسمانوں اور زمین ک

برسایا۔ )ہم نے( پھر ہم ہی نے اس سے سرسبز باغ اُگائے۔ تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم اُن 

کے درختوں کو اگاتے۔ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ )ہرگز نہیں( بلکہ 

 یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں

 

 (Surah Qasas,30) 

 

سهٓ  ُمو  َجَرِة اَن  ٰیه َرَكِة ِمَن الشَّ ُمبه َعِة ال  ُبق  َمِن فِى  ال  َی  َواِد اال  ِ ال  ِدَى ِمن  َشاِطی  ٮَها ُنو 
اْۤ اَته ُ َفلَمَّ

ه
ى ْۤ اََنا ّللٰا  ى ِانِّ

َنِۙ  لَِمی  عه  َربُّ ال 

And when he reached it, he was called from the right side of the valley in 

the blessed field, from the tree: O Moses! Lo! I, even I, am Allah, the Lord 

of the Worlds; 

جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک 

 درخت میں سے آواز آئی کہ موٰسی میں تو خدائے رب العالمین ہوں
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 (Surah Luqman,27) 

 

ِ  َولَو  اَنَّ َما فِى  
ه
ُت ّللٰا ا َنفَِدت  َكلِمه ُحٍر مَّ َعُة اَب  ِدہ  َسب  ٗہ ِمن   َبع  ُر َیُمدُّ َبح  ال  اَلٌم وَّ ِض ِمن  َشَجَرٍة اَق  َر   اال 

مٌ  ٌز َحِكی  َ َعِزی 
ه
 ِانَّ ّللٰا

And if all the trees in the earth were pens, and the sea, with seven more 

seas to help it, (were ink), the words of Allah could not be exhausted. Lo! 

Allah is Mighty, Wise. 

ور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں )سب کے سب( قلم ہوں اور سمندر )کا تمام 

پانی( سیاہی ہو )اور( اس کے بعد سات سمندر اور )سیاہی ہو جائیں( تو خدا کی باتیں 

 ہوں۔ بیشک خدا غالب حکمت واال ہے)یعنی اس کی صفتیں( ختم نہ 

 

 (Surah Yaseen, 80) 

 

نَ  قُِدو  ُه ُتو  ن  ـُتم  مِّ َضِر َناًرا َفِاَذاْۤ اَن  َخ  َجِر اال  َن الشَّ  ۨالَِّذى  َجَعلَ لَـُكم  مِّ

Who hath appointed for you fire from the green tree, and behold! ye 

kindle from it. 

سبز درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس )کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان( جس نے تمہارے لئے 

 سے آگ نکالتے ہو

 

 (Surah Saffat, 62) 

مِ  قُّو  ُزالً اَم  َشَجَرةُ الزَّ ٌر نُّ لَِك َخی    اَذه

Is this better as a welcome, or the tree of Zaqqum? 

 بھال یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟
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 (Surah Saffat,64) 

 

ِمِۙ  َجِحی  ِل ال  ُرُج فِى ْۤ اَص  َها َشَجَرةٌ َتخ   ِانَّ

Lo! it is a tree that springeth in the heart of hell. 

  وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کے اسفل میں اُگے گا

 

 (Surah Saffat,146) 

 

نٍ  ِطی  ق  ن  یَّ ِه َشَجَرًة مِّ َنا َعلَی  َبت 
 َواَن  

And We caused a tree of gourd to grow above him 

  اور ان پر کدو کا درخت اُگایا

 ؎(Surah Fath, 18) 

 

َزلَ  بِِهم  َفاَن  َجَرِة َفَعلَِم َما فِى  قُلُو  َت الشَّ َنَك َتح   ُیَبایُِعو 
َن ِاذ  ِمنِی  ُمؤ  ُ َعِن ال 

ه
َقد  َرِضَى ّللٰا ِكی  لَـّ َنَة  السَّ

ِهم  َواََثاَبُهم   ًباِۙ  َعلَی  ًحا َقِری    َفت 

Allah was well pleased with the believers when they swore allegiance 

unto thee beneath the tree, and He knew what was in their hearts, and 

He sent down peace of reassurance on them, and hath rewarded them 

with a near victory; 

بر( جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اے پیغم)

خوش ہوا۔ اور جو )صدق وخلوص( ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کرلیا۔ تو ان پر 

 تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی
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 (Surah Hashr,5) 

 

َها  ُتُمو  َنٍة اَو  َتَرك  ن  لِّی  ُتم  مِّ ِسقِي  َما َقَطع  فه ِزَى ال  ِ َولُِیخ 
ه
ِن ّللٰا لَِها َفبِِاذ  ٓى اُُصو   َقآٮ َِمًة َعله

Whatsoever palm-trees ye cut down or left standing on their roots, it 

was by Allah's leave, in order that He might confound the evil-livers 

ا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا مومنو( کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے ی(

  سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے

 

 (Surah Haqqah, 07) 

 

ًما اٍمِۙ ُحُسو  نَِیَة اَیَّ َثمه َع َلَیاٍل وَّ ِهم  َسب  َرَها َعلَی  َجاُز َنخ   َسخَّ ُهم  اَع  ىِۙ َكاَنَّ عه َها َصر  َم فِی  َقو  ٍل ِۙۙ َفَتَرى ال 

  َخاِوَیةٍ 

Which He imposed on them for seven long nights and eight long days so 

that thou mightest have seen men lying overthrown, as they were hollow 

trunks of palm-trees. 

خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن لگاتار ان پر چالئے رکھا تو )اے مخاطب( تو 

لوگوں کو اس میں )اس طرح( ڈھئے )اور مرے( پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے 

 کھوکھلے تنے


