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آسان ترجمه قرآِن مجيد

پرنسپل تعليم القرآن خط و كـتابت سُكول ، الہور - ٥ حافظ نذر امحد  د وترتيب  تسو

ه ” اهلحديث “، الہور ُمدير مج موالنا عزيز زبيدى  نــظـــــِر ثـــــــــــا 

ـخ ﹚ ايم اے ﹙ عرىب - اسالميات - تار موالنا پروفيسر ُمزّمل احسن شيخ   

مهتمم جامعة نعيمه، الہور موالنا مفىت حممد ُحسني نعيمى   

فاضل درِس نظا ايم اے ﹙ عرىب - اسالميات ﹚ موالنا حممد سرفراز نعيمى االزهرى   

ليا، الہور خطيب جامع آس موالنا عبدالّرؤف ملك   

خطيب جامع مسجد الشفاء ، شاه جمال ، الہور موالنا سعيد الّرمحن علوى   

احلمد هللا

” آسان ترجمه قرآِن مجيد “ ك اعتبار  ُمنفرد  :

هر لفظ اك ُجدا ُجدا ترجمه اور پورى سطر اك سليس ترجمه يكساں  ۔• 

لوى اور اهِل حديث ﹚ اك •  يه ترجمه تينوں مسلك כ ُعلماۓ كرام ﹙ اهِل سنّت والجماعت، ديوبندى، بر

نظر ثا شده اور ان اك مّتفٌق عليه  ۔

ِانشاء اهللا

عرىب  ناواِقف  چند پارے پڑھ كر اس  مدد  پورے כم اهللا اك ترجمه بخوىب سمجھ سك  ۔

م ! اس خدمت كو با بركت اور باعِث خ بنادے، خصوصاً طلبه כ  قرآن فه اور عمل بالقرآن  اے اهللا كر

ن اك وسيله بنادے ﹙ آمني ﹚ ۔ عه اور بنده כ  فالِح دار اك ذر
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١٠ ربيع الثا ١٤٠٨ ھ

٣ دسمرب ١٩٨٧ ء بيُت اهللا الحرام ، مكه مكـّرمه 
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جــــو  نــــام   כ  اهللا 

هبـــــــت مهـربـــــــــان ، رحـــــــــم 

كـــــــر واال  ۔ (1)

כ   اهللا  ف  تعر تمام 

اك  جهانوں  تمام  جو  ه 

رب  ، (2)

كر  رحم  مهربان ،  هبت 

واال ۔ (3)

بد כ دن اك مالك ۔ (4)

ى  عبادت   صرف ت

كر ه اور صرف تجھ 

  مدد چا ه ۔ (5)

راس   سيد   

هدايت دے ، (6)

جن  راسته  اك  لوگوں  ن 

ن  پر تُو  انعام ِكيا ، نه 

گيا  ِكيا  غضب  پر  جن  اك 

گمراه  جو  اك  ن  نه  اور 

ہوۓ ۔ (7)

٪﴾١٪﴿ ِحيِْم  ال ْحمِٰن  ال اهللاِ  بِْسِم 

ْحمِٰن ال  ٪ۙ﴾٢٪﴿ الْعٰلَِميَْن  rَّبِ  ِهللاِ  اَلَْحمُْد 

َعْبُُد اِياكَ   ٪ؕ﴾٤٪﴿ يِْن  الّدِ َْومِ  مٰلِِك   ٪ۙ﴾٣٪﴿ ِحيِْم  ال

َاَط  ــ ــّصِ ال اِهْــِدنَــا   ٪ؕ﴾٥٪﴿ َْستَعِيُْن  ــــاَك  wَاِي

عَلَيِْهمْ  اَنْعَمَْت  الِذيَْن  َاَط  ِص  ٪ۙ﴾٦٪﴿ الْمُْستَقِيْمَ 

٪ۧ﴾٧٪﴿ الضٓالِّيَْن  wََال  عَلَيِْهمْ  ِْب  الْمَغُْض غَيِْر 

ْعُـهَـا ١ כُ يةٌ    رُ آيَاتُهَـا ٧    (١) ُسْوrَةُ الْفَاتَِحةِ مَّكِ

ف تمام تعر
اهللا
כ 

هبت مهربان2تمام جهانرب

4بدلهدنمالك3رحم كر واال
ى  عبادت كر صرف ت

هـ 

اور صرف تجھ 
راسته هدايت دے5 مدد چا ه 

ن پرتُو  انعام ِكيان لوگوں اكراسته6سيدھا

7جو گمراه ہوۓاور نهن پرغضب ِكيا گيانه

1رحم كر واالهبت مهرباناهللانام 

إفـتـتـاح

١

۷
٠٠
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زل

ملنـ
ا
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هبت  جو  نام   כ  اهللا 

مهربان ، رحم كر واال  ۔

لِف الم ميم (1)

كتاب  ،   ﹙ ﹙اهللا  يه 

ِاس م كو شك  ، 

هدايت  כ   روں  پر

 ۔ (2)

ال  ايمان  پر  غيب  جو 

ه  كر  قائم  اور  ه 

كچھ   جو  اور  نماز ، 

س م     ديا 

خرچ كر ه ، (3)

س پر ايمان  اور جو لوگ 

ركھ ه جو آؐپ پر نازل 

ِكيا گيا اور جو آؐپ   

نازل ِكيا گيا اور وه آخرت 

پر يقني ركھ ه ۔ (4)

 ِحيِْم ال ْحمِٰن  ال اهللاِ  بِْسِم 

هًُدى فِيْهجِ٪ۛ  َالrَيَْب  الِْكتُٰب  ذٰلَِك   ٪ۚ﴾١٪﴿ مّٓ  ا

ِالْغَيِْب  ْنَ  ْمِــنـُـ ـُـ الــِذيـْـَن   ٪ۙ﴾٢٪﴿ لِّلْمُتقِيَْن 

٪ۙ﴾٣٪﴿ ْنَ  ُنْفِقُ رzََقْنٰهُمْ  wَمِما  ةَ  الص ْنَ  wَيُقِيْمُ

wَمـَـآ اِلـَـيـْـَك  ِلَ  اُنـْــ ِمَآ  ْنَ  ْمِــنـُـ ـُـ ــِذيْــَن  wَال

٪ؕ﴾٤٪﴿ ْنَ  ُ ْقِن ُ هُمْ  َةِ  َوبِاٰاْلِخ قَبْلَِكج٪  مِْن  ِلَ  ْ اُن

ْعَاتُهَا ٤٠ כُ َةِ مََدنِيةٌ    رُ آيَاتُهَا ٢٨٦    (٢) ُسْوrَةُ الْبَقَ

ــمّٓ ِاس م شككتابيه1ا

روں כ  غيب پرايمان ال هجو لوگ2پر

نمازاور قائم كر ه
س   اور 

وه خرچ كر ه   دياجو

اور جوآپ  طرفنازل ِكيا گياس پر جوايمان ركھ هاور جو لوگ

يقني ركھ هوهاور آخرت پرآپ  نازل ِكيا گيا

رحم كر واالهبت مهرباناهللانام 

هدايت

3

4

ۓ

معانقـة ١
عند املتأخرين ١٢

الجــــزء ١
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طرف   رب   ا  لوگ  ى 

لوگ  ى  اور  ه ،  پر  هدايت 

اكمياب ه ۔ (5)

ِكيا ،  كفر  لوگوں   جن  بيشك 

آؐپ   كه  برابر   پر  ن 

ايمان   وه  ڈرائ  نه  يا  ڈرائ 

الئ  ۔ (6)

ن כ  ن כ دلوں پر اور  اهللا  

ن   اور  دى ۔  ل ُمهر  پر  اكنوں 

כ  ن  اور  پرده  ۔  پر  آنكھوں 

 بڑا عذاب  ۔ (7)

اور لوگوں م كچھ اي  ه 

جو ك ه :  ايمان الۓ اهللا پر 

اور آخرت כ دن پر جبكه  وه 

ايمان وےلا ۔ (8)

ايمان  اور  اهللا  ه  د  دھو  وه 

والوں كو ، حاالنكه وه  دھو 

د مگر ا آپ كو ، اور وه  

سمجھ ۔ (9)

ن כ دلوں م بيمارى  ، سو 

دى ،  بڑھا  بيمارى  ن   اهللا  

ن כ  دردناك عذاب   اور 

كيونكه وه جھوٹ بو ه ۔ (10)

كه  جاتا   كها  جب   اور 

يالؤ تو ك  زمني م فساد نه 

ه كه  صرف ِاصالح كر وےلا 

ه ۔ (11)

لوگ  و  بيشك  ركھو !  ُسن 

فساد كر وےلا ه اور ليكن وه 

 سمجھ ۔ (12)

تم  جاتا  :  كها  جب   اور 

الۓ  ايمان  لوگ  جي  الؤ  ايمان 

ايمان  كيا   كه  ه  ك  وه  تو 

الۓ ؟  ايمان  بيوقوف  جي  الئ 

ُسن ركھو ! خود و بيوقوف ه 

اور ليكن وه  جان ۔ (13)

ن لوگوں  مل ه جو  اور جب 

ايمان الۓ تو ك ه كه  ايمان 

כ  شيطانوں  ا  جب  اور  الۓ 

پاس اك ہو ه تو ك ه :  

تمهارے سا ه ، ﹙ مومنوں  ﹚ 

محض  مذاق كر ه ۔ (14)

ن  ن  مذاق كرتا  اور  اهللا 

ن  سرك م بڑھاتا  ،  كو 

وه اند ہو ر ه ۔ (15)

٪﴾٥٪﴿ ْنَ  ــُحــ ــلِ ــفْ ــمُ الْ ـــمُ  هُ ـــَك  ـــ wَاwُل ـــمقْ٪  ـــِه ربِّ ـــْن  مِّ ـــًدى  هُ ـــٰىل  عَ ـــَك  اwُلـــ

ــمْ ــِذrْهُ ــنْ ُ لـَــمْ  اَمْ  ـــمْ  ءَاَنـْــَذrْتـَــهُ عَــلـَـيـْـِهــمْ  َٓاءٌ  َســــ كَـــفـَــُرwْا  الـــِذيـْــَن  اِن 

wَعـَــىل ــعِــِهــمطْ٪  َســمْ ـــٰىل  wَعَ قـُـلُــْوبِــِهــمْ  عـَــٰىل  اهللاُ  ــتَــمَ  َخ  ٪﴾٦٪﴿ ْنَ  ــ ــنُ ْمِ ــ ُ َال 

ــاِس ــن ال ــــَن  wَمِ  ٪ۧ﴾٧٪﴿ ــمٌ  ــيْ ــِظ عَ عَـــــَذاٌب  ـــمْ  ـــهُ wلَ ٌ ز٪  ِغــــَشــــاwَة ـــمْ  ـــَصـــاrِهِ ْ اَب

٪ۘ﴾٨٪﴿ ْمِنِيَْن  ِمُ ــمْ  هُ ــا  wَمَ ـــِر  اٰاْلِخ ــيَــْومِ  َوبِــالْ ـِــــاهللاِ  אمَــنــا  ْلُ  ــ ــقُ ــْن  مَ

ــمْ ــَســهُ ـْـفُ اَن اِآل  ْنَ  ـَــْخـــَدعُـــ wَمَـــا  ْاج٪  ـــنُـــ אمَ wَالـــِذيْـــَن  اهللاَ  ْنَ  يـُــٰخـــِدعُـــ

ــاج٪ ًَض ــ مَ اهللاُ  ـــمُ  َادَهُ ـــ َ ف ٌَضال٪  ــــ م ــمْ  ــِه ــْوبِ قُــلُ فـِــْى   ٪ؕ﴾٩٪﴿ َــْشــعُــُرwْنَ  ـــا  wَمَ

قـِـيْــلَ wَاِذَا  ﴿٭١٠﴾٭  ْنَ  ـَــْكـــِذبـُــ ْا  َاكنـُــــ ــا  ــمَ ِ ـــمٌۢ   ـــيْ ِ اَل عـَــــَذاٌب  ـــمْ  wَلَـــهُ

﴿٭١١﴾٭ ْنَ  مـُـْصــلِــُحــ ـَـْحــُن  ــا  ــمَ اِن ا  قـَـالُــ اْالrَِْضال٪  فـِـى  ــِســُدwْا  ُــفْ َال  لـَـهُــمْ 

wَاِذَا ﴿٭١٢﴾٭  ـــُرwْنَ  ـــعُ ـَــْش ال  ـــِكـــْن  َو ـــِســـُدwْنَ  ـــفْ الْـــمُ ـــمُ  هُ ـــمْ  ـــهُ اِن اََآل 

ــَن אمَ ــآ  ــمَ كَ ـــُن  ْمِ ُـــ اَن ا  ــ ــالُ قَ ــاُس  ــن ال ـــَن  אمَ ــآ  ــمَ كَ ْا  אمِـــنـُــ ــمْ  ــهُ لَ ــلَ  ــيْ قِ

﴿٭١٣﴾٭ ْنَ  ــ ــمُ ــلَ َــعْ ال  ــِكــْن  َو ــٓاءُ  ــهَ الــســفَ ـــمُ  هُ اِنـــهُـــمْ  اََآل  ــٓاءطُ٪  ــهَ ــســفَ ال

اِٰىل ْا  ـــ ـــلَ َخ wَاِذَا  ـــا  ـــن אمَ ا  ـــ ـــالُ قَ ْا  אمـَـــنـُـــ الــــِذيـْـــَن  ا  ـــ ـــقُ لَ wَاِذَا 

﴿٭١٤﴾٭ ِءwُْنَ  مُــْســتَــهْــ ــُن  ــْح َ ــا  ــمَ اِن ــمالْ٪  ــُك ــعَ مَ ـــا  اِن ا  ــ ــالُ قَ َشــيـٰـِطــيـْـنـِـِهــمالْ٪ 

﴿٭١٥﴾٭ ْنَ  ــ ــهُ ــمَ ــعْ َ ــمْ  ــِه ــانِ ــغْــيَ ُط ـــْى  فِ ـــمْ  ـــدهُ ـَــمُ wَي ِــِهــمْ   ِ ــ ــهْ ــتَ َــْس اَهللاُ 

ى لوگاپنا ربهدايتپرى لوگ 5اكميابوهاور 

ےب 
شك

جن 
لوگوں 

ن پربرابركفر ِكيا
چا آپ  

ڈرائ
ڈرائ نهيا

اور پر6ايمان الئ 
دى  ُمهر ل

اهللا 
ن כ اكناور پرن כ دلپر

پردهن  آنكھ
ن כ  اور 

لوگاور 7بڑاعذاب

ك هجو
 ايمان 
8الۓ آخرتاور دن پراهللا پر

جبكه 
ايمان وےلاوه

ا آپمگردھو داور ايمان الۓاور جو لوگاهللاوه دھو د ه

اور 
بيمارىن כ دل ﹙جمع﹚م9وه سمجھ ه

سو اهللا  
ن  بڑھادى 

بيمارى

ن כ  اور 
10وه جھوٹ بو هكيونكهدردناكعذاب

اور 
جب

كها جاتا 

يالؤ 11ِاصالح كر وےلاصرفوه ك هزمني منه فساد 

ُسن 
ركھو

بيشك 
وه

12وه  سمجھاور ليكنفساد كر وےلاو
اور 
جب

تم ايمان كها جاتا 
الؤ

ايمان 
الۓ

جي
ايمان 
الۓ

لوگ
وه ك 

ه
كيا  ايمان 

الئ
جي

بيوقوف
ُسن 
ركھو

13وه جاناور ليكنبيوقوفوخود وه

 ايمان الۓك هـايمان الۓجو لوگاور جب مل ه
اور 
جب

اك ہو 
هـ

پاس

14مذاق كر هـمحضتمهارے ساك هـا شيطان

ن مذاق كرتا اهللا
اور بڑھاتا 
ن كو  

15اند ہو ر هـن  سرك م

زم
 ال

ف
وق

١۷

١
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وں  هدايت כ  ى لوگ ه ج

ن   تو  ُمول  ،  گمرا  بد 

تجارت  كو فائده نه ديا ، اور 

نه وه هدايت پا وےلا ہوۓ ۔ (16)

س شخص جي   ن  مثال 

ر    جس   ھبڑ ، 

س اك ِارد گرد روشن كرديا تو اهللا 

ن  روش اور    چھني  

وه  كه  ديا  چھوڑ  م  وں  اندھ

 ديكھ ۔ (17)

هبرے گون اور اند ه ، سو وه 

 لوٹ  ۔ (18)

ہو ،  بارش  آسمان   جي  يا 

گرج  اور  َہوں  ے  اندھ م  س 

اور بج  چمك ، وه ا اكنوں 

ه  ل  ونس  ياں  ن اپ  م 

ڈر  ،  כ  موت  سبب  כ  كـڑك 

ے ہوۓ  اور اهللا اكفروں كو گھ

 ۔ (19)

ه  ن ن   بج  كه  قرب  

ن پر چمכ  چك  ، جب  وه 

ن  س م چل پڑے اور جب  وه 

ا ہوا وه كھڑے ہو اور  پر اندھ

ن   اگر اهللا چاهتا تو چھني ليتا 

ن  آنكھ ، بيشك  شنوا اور 

اهللا هر چ پر قادر  ۔ (20)

عبادت  رب   ا  تم  لوگو !  اے 

ن  كرو جس  تمه پيدا ِكيا اور 

لوگوں كو جو تم   گزرے 

ر ہوجاؤ ۔ (21) تاكه تم پر

جس  تمهارے  زمني كو فرش 

اور  چھت ،  كو  آسمان  اور  بنايا 

س כ  ر  آسمان  پا اتارا ، 

ل ناك تمهارے  رزق ،  عه  ذر

نه  شرك  كو  כ   اهللا  سو 

راؤ اور تم جان ہو ۔ (22)

م  ﹙ כم ﹚  ِاس  تمه  اگر  اور 

شك ہو جو   ا بندے پر 

اتارا تو ِاس جي ايك سورة  

כ  اهللا  ر  مدد ا  بُاللو  اور  آؤ ، 

ّ ہو ۔ (23) ِسوا اگر تم س

َِّجاrَتُهُمْ رَبـِـَحــْت  فَمَا  ـِـالـْـهُــٰدىص٪  لَةَ  الض ــتَــَرwُا  اْش الــِذيـْـَن  ــَك  اwُلــ

ـَــاrًاج٪ ْقَــَد  ــ ــتَ اْس ـــِذى  ال كَــمَــثـَـِل  مـَـثـَـلـُـهُــمْ  ﴿٭١٦﴾٭  ــتـَـِديـْـَن  مُــهْ ْا  َاكنُـــ wَمَـــا 

ــْى فِ ـــمْ  ـــهُ wَتـَــَرכَ ـِــنـُــْوrِهِـــمْ  اهللاُ  ــــَب  ذَهَ ْلَـــهٗ  َحـــ مـَــا  اََضــــــٓاءَْت  فـَـلَــمــآ 

﴿٭١٨﴾٭ۙ ْنَ  ِْجــعـُـ ـَـ َال  فـَـهُــمْ  عـُـمْــٌى  ـُـْكــمٌ  ُصــم  ﴿٭١٧﴾٭  ـُـبـْـِصــُرwْنَ  ال  ُظلُمٍٰت 

ْنَ ـَـْجــعـَـلـُـ ٌْقج٪  ــــ wبَ ــــٌد  وrَعْ ُظــلـُـمٰــٌت  فـِـيْــهِ  ــٓاِء  الــســمَ ـــَن  مِّ ــَصــيِّــٍب  كَ اَْو 

مُِحيْ wَاهللاُ  ِْتط٪  ــ ــمَ الْ َحــَذرَ  َاِعــِق  الــصــ ــَن  مِّ ــمْ  ــِه אذَانِ فـِـى  اََصابِعَهُمْ 

لَهُمْ ــٓاءَ  اََض ُلكمَآ  اَبـْـَصــاrَهُــمطْ٪  َْخَطُف  ُْق  الـْـبـَـ ـَـَاكدُ  ﴿٭١٩﴾٭  ِيَْن  بِالْٰكفِ

ــَب لَــَذهَ ــــٓاءَ اهللاُ  َش ـــْو  َ wَل ْاط٪  ــ ــامُ قَ عـَـلـَـيـْـِهــمْ  ــمَ  ــلَ اَْظ wَاِذَآ  ــهالِ٪ٞ  ــيْ فِ ْا  ــ مــَش

﴿٭٢٠﴾٭ۧ قَـــِديْـــٌر  ــــْىءٍ  َش ُلكِّ  ـــٰىل  عَ اهللاَ  اِن  wَاَبـْـــَصــــاrِهـِـــمطْ٪  ــِهــمْ  ــعِ بِــَســمْ

قَبْلُِكمْ ــْن  مِ wَالــِذيْــَن  َخلَقَُكمْ  الــِذْى  rَبــُكــمُ  ــبُــُدwْا  اعْ الناُس  اَيهَا 

ِنَٓاءصً٪ wالسمَٓاءَ  َاًشا  فِ اْالrََْض  لَُكمُ  َجعَلَ  الــِذْى  ﴿٭٢١﴾٭ۙ  ْنَ  َتقُ لَعَلُكمْ 

لُكمجْ٪ رzِْقـًــا  ِٰت  الــثــمَــ ــَن  مِ ِــــهٖ  ََج  ــ َــاَْخ ف ــٓاءً  مَ السمَٓاِء  ــَن  مِ َلَ  wاَنـْـــ

rَيـْـٍب فـِـْى  كُنْتُمْ  wَاِنْ  ﴿٭٢٢﴾٭  ْنَ  َعْلَمُ wاَنـْـتـُـمْ  ـْــَدادًا  اَن ِهللاِ  ْا  ُ َْجعَل فـَـَال 

ْا ـــــ wَادْعُ ــهصٖ٪  ــلِ ْ ــث مِّ مِّـــْن  ـــْورَةٍ  ـــُس ِ ْا  ـــ ُ ـَــاْت ف ــا  َ ــِدن ــبْ عَ ـــٰىل  عَ ــا  ــنَ لْ ــ َ ــا  ــم مِّ

﴿٭٢٣﴾٭ ٰصــــِدقـِـــيْــــَن  ـــمْ  ـــتُ ـــنْ كُ اِنْ  اهللاِ  wِْن  دُ ــــــْن  مِّ ـــــمْ  ـــــَدٓاءَכُ ُشـــــهَ

وں ى لوگ ن  تجارتتو نه فائده دياهدايت כ بدگمراُمول ج

اور نه 
وه هدايت پا 

ھبڑوه جس جي مثالن  مثال16وےلا

ن  روشچھني  اهللا س اك ِارد گردروشن كر ديار جب
اور  
چھوڑ ديا

م

ے 18 لوٹ سو وهاندگونهبرے17وه  ديكھاندھ

ےس مآسمانجي بارشيا اور گرجاندھ
اور بج  

چمك
ونس ل  وه 

هـ

ياں ن ﹙ بج ﹚سببا اكنماپ  اور اهللاموتڈركـڑك 
ے  گھ
ہوۓ

هـچك بجقرب 19اكفروں كو ن پروه چمכجب ن  ن

س مچل پڑے
اور 
جب

ا ہوا ن پراندھ
وه كھڑے 

ہو
چھني ليتاچاهتا اهللاور اگر

ن  آنكھن  شنوا 20قادرهر چپربيشك اهللاور 

لوگواے
تم عبادت 

كرو
جس اپنا رب

تمه پيدا 
ِكيا

اور وه لوگ 
جو

تم  

تاكه تم
ر  پر
چھت21ہو جاؤ بناياجس 

تمهارے 
اور آسمانفرشزمني

تارا آسماناور 
تمهارے 

ر ناكالپا
س כ 
عه ذر

رزقل ﹙جمع ﹚

سو 
نه

راؤ
اهللا 

כ 
م

كو 
شرك

شكتم ہواور اگر22جان ہواور تم

اور بُال لو  اتارا جو ِاس  جيايك سورةتو  آؤاپنا بندهپر

ر ّتم ہواگراهللاِسواכا مدد 23س

٢١٣

٢
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هرگز  اور  كرسكو  نه  تم  اگر  ر 

ڈرو  س    تو  كرسكو   نه 

ر ه ،  جس اك ايندھن انسان اور پ

اكفروں כ  تيار  گ  ۔ (24)

دو  خوشخربى  كو  لوگوں  ن  اور 

وں  نيك  جو ايمان الۓ اور 

ن כ  باغات ه  عمل ك كه 

ں هب ه ، جب  ر جن כ ن 

ل كھا  س  كو    

سا  كو ديا جائي وه كه  : يه و

ِاس    جيسا     

ا  ﹙ ُدنيا م ﹚ كھا كو ديا گيا 

س  ِملتا ُجلتا ديا  حاالنكه  

م  س  כ   ن  اور  ا ،  گيا 

س م  ه ، اور وه  اں ه پاك بيو

يشه ر  ۔ (25)

كو  كه  شرماتا  اهللا   بيشك 

مثال بيان كرے جو مچھر جي 

﹙ بڑھ  ر  او س   خواه  يا  ہو 

الۓ  ايمان  لوگ  جو  سو  كر ﹚ ، 

ن כ رب  تو وه جان ه كه وه 

جن  اور  حق  ،  طرف    

ه :  ك  وه  ِكيا  كفر  لوگوں  

اهللا  ِاس مثال  كيا اراده ِكيا ، 

گمراه  كو  لوگوں  هبت  ِاس   وه 

لوگوں  هبت  ِاس   اور  كرتا  

ِاس   اور  ديتا  ،  هدايت  كو 

نافرمانوں כ سوا ك كو گمراه 

 كرتا ، (26)

عهد  گيا  ِكيا  اهللا   لوگ  جو 

כ  كر  اقرار  پخته  ه  توڑ 

جس  ه  اكٹـ  كو  س  اور  بعد ، 

כ بارے م اهللا  حكم ديا كه 

وه  جوڑے ركھ اور وه زمني 

يال ه ، و لوگ  م فساد 

ا وےلا ه ۔ (27) نقصان 

تم كس طرح اهللا اك كفر كر ہو ، 

س   سو  جان   ےب  تم  اور 

ر وه تمه  تمه زند بخ ، 

ر  ِجالۓ   تمه  ر  مارے  

س  طرف لوٹاۓ جاؤ  ۔ (28)

و  جس  تمهارے  پيدا 

ِكيا جو زمني م  سب اك سب ، 

س  آسمان  طرف دھيان  ر 

يك بنا ديا سات  ن كو  ر  ديا ، 

آسمان ، اور وه هر چ اك جان واال 

 ۔ (29)

ـــا ْدُهَ ـُــ wَق الــتِــْى  الــنــارَ  ا  ــ ــقُ َــات ف ْا  ــ ــلُ ــعَ ــفْ َ َــــْن  wَل ْا  ــ ــلُ ــعَ ــفْ َ لـــمْ  فـَـــاِنْ 

ْا אمـَـنـُـ الــِذيْــَن  ـــــِر  wَبـَـّشِ ﴿٭٢٤﴾٭  ِيَْن  لِلْٰكفِ ـــدْت  اُِع   ُ wَالِْحَجاrَة الــنــاُس 

ُلكمَـا اْالَنْهُٰرط٪  َْحتِهَا  مِْن  ِْى  َْج َجنٍت  لَهُمْ  اَن  الصلِٰحِت  ا  wَعَِملُــ

ُ قَبْل ــْن  مِ رzُِقـْـنـَــــا  الـــِذْى  ــَذا  هٰ ْا  قـَـالُــ ـــاال٪  ً رzِّْق ــَرةٍ  ـَـمَ ــْن  مِ مِنْهَا  ْا  ــ ـــ ُ رzُِق

فِيْهَا ـــمْ  wهُ َةٌ  ــهــ مــَط اَزwَْاٌج  فـِـيـْـهَــآ  ــمْ  ــهُ wَلَ مـُـتـَـَشــابـِـهًــاط٪  ـِــــهٖ  ْا  ــ ـــ ـــ ُ wَاُت

فَمَا َْضةً  َعُ مـا  مَثًَال  َِب  ْض اَنْ  َْستَْحٖىۤ  َال  اهللاَ  اِن  ﴿٭٢٥﴾٭  ٰخــلـِـُدwْنَ 

ــمجْ٪ ــِه ربِّ مِــْن  ــَحــق  الْ ـــهُ  اَن ْنَ  ــ فـَـيـَـعـْـلـَـمُ ْا  ــ ــنُ אمَ الــِذيْــَن  ــا  َــاَم ف ــاط٪  ْقَــهَ ـَـ ف

ُـِضــل مَثًَالم٪  ِهَٰذا  اهللاُ  اrََادَ  ــاذَآ  مَ ْنَ  ْلُ فَيَقُ ــُرwْا  ــفَ كَ الــِذيـْـَن  wَاَمــا 

﴿٭٢٦﴾٭ۙ الْفِٰسقِيَْن  اِال  ِـــهٖۤ  ُِضل  wَمَــا  ًاط٪  ْ كَثِي ِـــهٖ  wيـَـهْــِدْى  ًا  ْ كَثِي بِـهٖ 

ْنَ wَيَــقْــَطــعُــ مِــيْــثَــاقِــهصٖ٪  َــعْــِد  ـــن  مِ اهللاِ  عَــهْــَد  ْنَ  َــنْــقُــُضــ ـــَن  ـــِذيْ ال

ــَك ــ اwُل اْالrَِْضط٪  فِــى  ـــُدwْنَ  ـــِس ُـــفْ wَي َْصـــلَ  ـــ اَنْ  ِـــهٖۤ  اهللاُ  ــــَر  اَمَ مَــآ 

ـــا َاتً ـــ اَمْ َوכُـــنـْــتـُــمْ  ِــــاهللاِ  ـــُرwْنَ  ـــفُ ـــْك َ كَــيْــَف  ﴿٭٢٧﴾٭  ـــُرwْنَ  ـــِس ـــٰخ الْ ـــمُ  هُ

﴿٭٢٨﴾٭ ْنَ  ــ ــعُ َْج ــ ُ ــهِ  ــيْ اِلَ ُــم  ُْحيِيُْكمْ  ُــم  ُِميْتُُكمْ  ُــم  ــمجْ٪  ــيَــاכُ فـَـاَْح

اِلَــى ى  ــتَــ اْس ُــم  َجِميْعًاق٪  اْالrَِْض  فـِـى  مــا  لـَـُكــمْ  َخــلـَـَق  ـــِذْى  ال ــَو  هُ

﴿٭٢٩﴾٭ۧ عَــلِــيـْـمٌ  ـــْىءٍ  َش ـــُلكِّ  ِ ـــَو  wَهُ ٍٰتط٪  َســـمـٰــ ــبْــَع  َس ىــهُــن  فـَـَســ ــٓاِء  الــســمَ

س اك ايندھنجس اكتو ڈرواور هرگز نه كرسكو تم نه كرسكور اگر

رانسان 24اكفروں כ تيار  گاور پ
اور

خوشخربى دو
جو لوگ

ايمان 
الۓ

وں  اور 
 عمل ك

جب كهنيك
ن כ 

ںن כ نهب هـباغات ر

كھا كو 
ديا جائي

لس  رزقكو 
وه
כ 

وه جو كهيه
 كھا 
كو ديا گيا

حاالنكه 
 ديا گيا

ِملتا ُجلتاس 
ن כ  اور 

اںس م هبيو اور وهپاك
س 
م

يشه 
ـ  مچھربيشك اهللا25ر وه بيان كرےكه شرماتا

كو 
مثال

جو

ر ن اك ربحقكه وهتو وه جان هـايمان الۓسو جو لوگس  او

مثالِاس اراده ِكيا اهللا كياوه ك هـكفر ِكيااور جن لوگوں 
وه گمراه 

كرتا 

ِاس 
هبت لوگ

اور هدايت 
26ديتا  هبت لوگِاس 

اور  گمراه 
كرتا

نافرمانمگرِاس 

اهللا  ِكيا گيا توڑ هـجو لوگ
عهد

اور اكٹــ هـپخته اقرارכ بعد

حكم ديا اهللا  جس 
כ بارے م

كه
وه جوڑے 

ركھ
اور وه فساد 

يال هـ
و لوگزمنيم

ا وےلاوه ےب جاناور تم اهللا اكتم كفر كر ہوِكس طرح27نقصان 

س  تمه  تو 
زند بخ

رتمه ِجالۓ رتمه مارے ر
س  
طرف

28تم لوٹاۓ جاؤ

دھيان دياپيدا ِكياجس وه
تمهارے 

رسبزمنيمجو

آسمان
ن كو  ر 
يك بنا ديا

29جان واالچهراور وهآسمانسات

خواه 
جو

طرف

زم
 ال

ف
وق

٣٩

٣
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اور جب تمهارے رب  فرشتوں 

ايك  م  زمني  م  كه  كها   

وں   ہوں ،  واال  بنا  نائب 

جو  بناۓ   م  س  تُو  كيا  كها : 

خون  اور  كرے   فساد  م  س 

כ  تعرف  ى  ت اور   هباۓ  ؟ 

ه  ك  عيب  ےب  كو  تجھ  سا 

ه ،  كر  بيان  پاك  ى  ت اور 

جانتا  م  بيشك  كها :  س  

ہوں جو تم  جان ۔ (30)

وں כ  س  آدمؑ  كو سب چ اور 

فرشتوں  ر   ِسكھاۓ ،  نام 

ن  ر كها كه م  כ سام ِكيا ، 

ّ ہو ۔ (31) כ نام بتالؤ اگر تم س

پاك  ،   تُو  كها :  وں  

كو ِعلم  مگر ﹙ صرف وه ﹚ جو 

تُو  بيشك  ديا ،  ِسكھا  تُو   

 جان واال ِحكمت واال  ۔ (32)

ن  س  فرمايا : اے آدم !  

س   כ نام بتال دے ، سو جب 

س  فرمايا :  ن כ نام بتالۓ ، 

م  كه  ا  كها  م    كيا 

بات  ہو  ُچھ  ہوں  جانتا 

م  اور  زمني   اور  آسمانوں 

جانتا ہوں جو تم ظاهر كر ہو 

اور جو تم چھپا ہو ۔ (33)

كها :  كو  فرشتوں  جب    اور 

ابليس  تو  كرو  سجده  كو  آدم  تم 

ِكيا ،  سجده  وں   سواۓ  כ 

س  اناكر اور تكـرّب ِكيا اور وه 

اكفروں م  ہوگيا ۔ (34)

و  ر تم  آدم !  اے  كها  اور   

اور تمهارى بيوى جنّت م اور تم 

س م  كھاؤ جهاں   دونوں 

قرب  نه  اور  اطمينان  ،  چاہو 

تم  ﹙ ورنه ﹚  כ  درخت  س  جانا 

وں م  ۔ (35) ہوجاؤ  ظا

كو  دونوں  ن  شيطان   ر 

ر   س  ۔  ساليا  ُ

م  جس  حالت   س  نכواديا 

تر جاؤ ،  وه  ، اور   كها : تم 

كچھ تمهارے ﹙ دوسرے ﹚ كچھ כ 

تمهارے   اور  ه ،  دشمن   

اكنه  اور ايك وقت  زمني م 

تك ساماِن ﹙ زند ﹚  ۔ (36)

ر آدمؑ   حاصل كر  ا رب  

س ﹙ آدم ﹚  س   ر  كچھ כمات ، 

 توبه قبول  ، بيشك وه توبه قبول 

كر واال رحم كر واال  ۔ (37)

ا قَالُ َخلِيْفَةطً٪  اْالrَِْض  فـِـى  َجــاِعــلٌ  اِنـِّــْى  َكةِ  لِلْمَل ــَك  rَب  َ ــا قَ wَاِذْ 

َُسبُِّح ـَـْحــُن  wَن ــٓاءجَ٪  مَ ــّدِ ال wَيـَـْســفـِـُك  فِيْهَا  فِْسُد  ــْن  مَ فِيْهَا  اَتـَـْجــعـَـلُ 

wَعَلمَ ﴿٭٣٠﴾٭  ْنَ  َعْلَمُ َال  مَا  اَعْلَمُ  ــى  ِّ اِن  َ قـَـا لَــَكط٪  ُس  wَنـُـقَــّدِ بَِحمِْدَك 

ْنِْى ُ بِئ َ ا  َ فـَـقَــا َكةِ  الْمَل عَلَى  ََضــهُــمْ  عَــ ـُـم  ُلكــهَــا  ــٓاءَ  ــمَ ْ َ اْال אدَمَ 

لَنَآ ِعلْمَ  َال  ُسبْٰحنََك  ْا  قَالُ ﴿٭٣١﴾٭  ٰصِدقِيَْن  كُنْتُمْ  اِنْ  ُٓاَلِء  هــ بِاَْسمَٓاِء 

بِئْهُمْ َ ا אدَمُ   َ قَــا ﴿٭٣٢﴾٭  الَْحِكيْمُ  الْعَلِيْمُ  اَنَْت  اِنَك  عَلمْتَنَاط٪  مَا  اِال 

اَعْلَمُ اِنِّى  لُكمْ  اَقُلْ  اَلَمْ   َ قَـا ِاَْسمَٓائِِهمالْ٪  بَاَهُمْ  َ ا فَلَمآ  بِاَْسمَٓائِِهمجْ٪ 

﴿٭٣٣﴾٭ ْنَ  َْكتُمُ كُنْتُمْ  wَمَا  ُبُْدwْنَ  مَـا  wَاَعْلَمُ  wَاْالrَِْضال٪  ِٰت  السمٰ غَيَْب 

ــَسط٪ ــيْ ــلِ ْ اِب اِآل  فَــَســَجــُدwا  ٰاِلدَمَ  ـــُدwْا  ـــُج اْس ــَكــةِ  ــلــ لـِـلـْـمَ قـُـلْــنَــا  wَاِذْ 

اَنـْـَت اْســُكــْن  ــאدَمُ  wَقُلْنَا  ﴿٭٣٤﴾٭  ِيَْن  الْٰكفِ ــَن  مِ نَ  َ َو wَاْستَْكبََر  اَٰىب 

َبـَـا ـَـقـْـ wََال  ِشــئـْـتـُـمَــاص٪  َحــيْــُث  rَغـَـــًدا  مِــنـْـهَــا  ــَال  ـــ َوכُ الْــَجــنــةَ  َوزwَُْجـــــَك 

الشيْٰطُن ــا  ــمَ ــهُ فـَـاzََل ﴿٭٣٥﴾٭  الــظــلـِـِمــيـْـَن  مِــَن  ْنـَـا  فـَـتـَـُكــ َةَ  ــ الــشــَج ـــِذهِ  هٰ

ـَـعـْـُضــُكــمْ ْا  ــ ــُط ــبِ اهْ ــا  ــنَ ــلْ ُ wَق فِــيْــهصِ٪  َاكنَـــا  ــمــا  مِ ــا  ــمَ ــهُ ََج ــ َــاَْخ ف ــا  ــنْــهَ عَ

ى فَـتَلَ ﴿٭٣٦﴾٭  ِحيٍْن  اِٰىل  عٌ  wمَتَ مُْستَقَر  اْالrَِْض  فِى  wَلَُكـمْ  عَُدوج٪  لِبَعٍْض 

﴿٭٣٧﴾٭ ِحيْمُ  ال اُب  الت هَُو  اِنــهٗ  عَلَيْهطِ٪  فَــــتَـــاَب  َلكِمٍٰت  ربـِّـهٖ  مِْن  אدَمُ 

اور 
جب

كها
تمهارا 
رب

وں 
 كها

ايك نائبزمنيمبنا واالكه مفرشتوں 

كيا تُو
بناۓ 

س 
م

جو
فساد 
كرے 

س 
م

اور خوناور هباۓ 
ےب عيب 
ك هـ

ى تعرف  ت
כ سا

اور پاك بيان 
كر هـ

ى ت
اور 
ِسكھاۓ

س  
كها

بيشك 
م

جانتا 
ہوں

30تم  جانجو

نامآدم ؑ
سب 
ں چ

م بتالؤر كهافرشپر سام ِكيار

ّتم ہواگرِاننام 31س
وں 
 كها

ِعلم تُو پاك 

جومگر
تُو   
ِسكھايا

اے آدم ؑ
بيشك 
تُو

32ِحكمت واالجان واالتُو
س  
فرمايا

ن כ نام
سو 
جب

س   
بتالۓ

جانتا 
ہوں

ن כ نام
س  
فرمايا

م  كيا 
كها

كه متمه

آسمانوں  ُچھ ہو 
بات

33اور زمني
اور م 
جانتا ہوں

جو
تم ظاهر 
كر ہو

اور 
جو

چھپاتم ہو

اور 
جب

آدم كوتم سجده كروفرشتوں كو  كها
وں   تو 
سجده ِكيا

ابليسسواۓ

س  اناكر اور 
تكـرّب ِكيا

اور 
ہوگيا

34اكفر
اور  
 كها

واے آدم تمتم ر

اور تمهارى 
بيوى

جنّت
اور تم 

دونوں كھاؤ
س 

اطمينان 
تم چاہوجهاں

اور 
نه

قرب جانا

درختس
ر تم 

ہوجاؤ 
35ظالم ﹙جمع﹚

ن دونوں  ر 
ساليا ُ كو 

شيطان

س موه  جور  نכوا دياس 
اور  
 كها

تر جاؤ كچھ تمهارےتم 

كچھ כ 
دشمن

اور تمهارے 
36 اكنهزمنيم

اور 
سامان

وقتتك

اپنا ربآدم ؑ
رحم كر 

واال
כمات

س  توبه  ر 
قبول 

س 
بيشك 
وه

وه
توبه قبول 
كر واال

 
بتادے

ر حاصل 
كر

37
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تر جاؤ ،  اں     كها : تم سب 

ى طرف  كو  پس جب تمه م

ى  م چال  جو  سو  ن ،  هدايت 

ن پر كو خوف ہو  هدايت پر ، نه 

اور نه وه غمگني ہوں  ۔ (38)

اور  ِكيا  كفر  لوگوں   جن  اور 

و  كو ،  آيتوں  ارى  جھٹاليا 

س م  يشه  دوزخ وےلا ه ، وه 

ر  ۔ (39)

اے ب اسرائيل ﹙ اوالِد يعقوب ﹚ ! 

م   جو  كرو  ياد  نعمت  ى  م

ے  م كرو  پورا  اور  بخ  تمه 

تمهارے  م  عهد ،  گيا  ِكيا  سا 

سا ِكيا گيا عهد پورا كروں  ، 

اور مجھ   ڈرو ۔ (40)

س پر ايمان الؤ جو م   اور 

س  تصديق كر واال  نازل ِكيا ، 

جو تمهارے پاس  ، اور سب  

اور  جاؤ  ہو  نه  اكفر  כ  س   

وڑى قيمت  ى آيات כ بد  م

نه لو ، اور مجھ   ڈرو ۔ (41)

اور نه مالؤ حق كو باطل  ، اور 

جان  تم  جبكه  چھپاؤ  نه  كو  حق 

ہو ۔ (42)

اور تم قائم كرو نماز اور ادا كرو 

كر  ركوع  كرو  ركوع  اور  زكٰوة 

والوں כ سا ۔ (43)

كو  لوگوں  ہو  د  حكم  تم  كيا 

نيכ اك اور ا آپ كو ھُبول جا 

كتاب ،  ہو  پڑھ  تم  حاالنكه  ہو ؟ 

ر تم سمجھ  ؟ (44) كيا 

اور تم مدد حاصل كرو صرب اور نماز 

مگر  ﹙ دشوار ﹚   بڑى  وه  اور   ، 

عاجزى كر والوں پر ﹙  ﹚ (45)

وه جو سمجھ ه كه وه ا رب 

س   مل وےلا ه اور يه كه وه 

 طرف لو وےلا ه ۔ (46)

يعقوب ﹚ !  ﹙ اوالِد  اسرائيل  ب  اے 

ى نعمت ياد كرو جو م   تم م

تمه بخ اور يه كه م  تمه 

فضيلت دى زما والوں پر ۔ (47)

دن  جس  ڈرو  دن   س  اور 

كو شخص ك اك كچھ بدله نه 

س  كو سفارش  ب  ، اور نه 

س   نه  اور  جائي ،  قبول  

ن   كو تاوان ليا جائي ، اور نه 

مدد  جائي ۔ (48)

َبَِع فَمَْن  ــًدى  هُ مِّنِّْى  َاْتِيَنُكمْ  فَاِما  َجِميْعًاج٪  مِنْهَا  ْا  اهْبُِط قُلْنَا 

كَــفَــُرwْا ــَن  ــِذيْ wَال ﴿٭٣٨﴾٭  ْنَ  َنـُـ ـَـْحــ ــمْ  هُ wََال  عَلَيِْهمْ  ٌْف  َخــ فـَـَال  ـــَداَى  هُ

﴿٭٣٩﴾٭ۧ ٰخــلِــُدwْنَ  فِيْهَا  ــمْ  هُ ــارجِ٪  ــن ال ــُب  ــٰح اَْص ــَك  ــ اwُل ِאيٰتِنَآ  ْا  َوכَـــذبـُــ

ْا wَاwَْفـُـــ عَلَيُْكمْ  اَنـْـعـَـمْــُت  الــتـِـى  ِعْمَتَِى  ــــُرwْا  اذْכُ َٓاِءيـْــلَ  اِْســـ يٰبَنِـى 

ِـمَـآ ْا  ـــنُـــ wَאمِ ﴿٭٤٠﴾٭  ِْن  فَــاrْهَــبُــ wَاِيـــــاَى  ــمجْ٪  ــِدכُ ــهْ ــعَ ِ اwُِْف  ــِدى  ــهْ ــعَ بِ

َْشتَُرwْا wََال  ِــهصٖ٪  َاكفٍِرۢ  اwَلَ  ا  ْنُ َُك wََال  مَعَُكمْ  لِّمَا  قًا  مَُصّدِ َلُْت  اَنْــ

ِالْبَاِطِل الَْحق  ا  َلْبُِس wََال  ﴿٭٤١﴾٭  ِْن  فَاتقُ wاِيــاَى  قَلِيًْالز٪  َمَنًا  بِאيٰتِْى 

ةَ ٰ الزכ ا  wَאتُــ ةَ  الص ا  wَاَقِيْمُ ﴿٭٤٢﴾٭  ْنَ  َعْلَمُ wَاَنْتُمْ  الَْحق  ا  wَتَْكتُمُ

ْنَ ــ ــَس ــنْ َ wَت ــّرِ  ــبِ ــالْ ِ ــاَس  ــن ال اَتـَـــاْمـُـــُرwْنَ  ﴿٭٤٣﴾٭  ــيْــَن  الــرכِــعِ مـَــَع  ْا  ـــ ـــعُ wَارْכَ

ِالصبِْر ْا  ُ wَاْستَعِيْن ﴿٭٤٤﴾٭  ْنَ  ُ َعْقِل اَفَــَال  الِْكتَٰبط٪  ْنَ  ُ َتْل wَاَنْتُمْ  اَنْفَُسُكمْ 

ْنَ َُظن الــِذيـْـَن  ﴿٭٤٥﴾٭ۙ  الْٰخِشعِيَْن  عَلَى  اِال  َةٌ  ْ لََكبِي wَاِنــهَــا  ةطِ٪  wَالص

َٓاِءيـْــلَ اِْســـ ـٰـبـَـنـِـى  ﴿٭٤٦﴾٭ۧ  ْنَ  rِٰجــعُــ ــهِ  ــيْ اِلَ wَاَنــهُــمْ  ــمْ  ــِه ِّ رَب ْا  ــقـُـ مــ ــمْ  ــهُ اَن

﴿٭٤٧﴾٭ الْعٰلَِميَْن  عَلَى  فَضلْتُُكمْ  wَاَنِّـْى  عَلَيُْكمْ  اَنْعَمُْت  التِى  ِعْمَتَِى  اذْכُُرwْا 

ـُـقْــبـَـلُ wَال  ــئًــا  ــيْ َش ــفْــٍس  ـــْن  عَ َــفْــٌس  ِْى  َـــْجـــ ال  ْمًـــا  ـَــ ْا  wَاتـــقُـــ

﴿٭٤٨﴾٭ ُــنْــَصــُرwْنَ  ـــمْ  هُ wَال  عَــــْدلٌ  ــا  ــنـْـهَ مِ َْخــُذ  ُــ wَال  ــةٌ  ــاعَ ــفَ َش ــا  ــنـْـهَ مِ

  
كها

تر جاؤ چالاں تم  نپس جبسب تمه 
ى  م
طرف 

كو 
هدايت

سو جو

ى  م
هدايت

كفر ِكياكو خوفتو نه ن پر
اور 
نه

38غمگني ہوں وه
اور جن 

لوگوں 

اور جھٹاليا
ارى 
آيات

ـ س موهدوزخ وےلاو 39يشه ر

ى نعمتتم ياد كرويعقوباے اوالد تمهم  بخجوم
اور پورا 
كرو

ے سا  م
ِكيا گيا عهد

م پورا 
كروں 

تمهارے سا 
ِكيا گيا عهد

اور مجھ 
 

40ڈرو
اور تم ايمان 

الؤ
س پر 
جو

م  
نازل ِكيا

تصديق 
كر واال

س  
جو

اور 
نه

تمهارے 
پاس

اور 
نه

س כاكفرہو جاؤ

ى  م
آيات 

باطل وڑىقيمت
اور مجھ 

 
41ڈرو

اور 
نه

حقمالؤ

نمازاور قائم كرو42جان ہوجبكه تمحقاور نه چھپاؤ
اور

ادا كرو
زكٰوة

43ركوع كر وےلاسااور ركوع كرو
كيا تم حكم 
د ہو

نيכ اكلوگ
اور تم ھُبول 
جا ہو

ا آپ
حاالنكه 

تم
كتابپڑھ ہو

ر  كيا 
44تم سمجھ

اور تم مدد 
حاصل كرو

صرب 

اور وهاور نماز
بڑى 

﹙ دشوار ﹚
پرمگر

عاجزى كر 
وه جو45وےلا

سمجھ 
هـ

اور يه كه وهاپنا ربمل وےلاكه وه
س  
طرف

يعقوباے اوالد46لو وےلا

تم ياد 
كرو

ى  م
نعمت

47جو
م  

بخ
تم پر

اور يه كه 
م 

تمه 
فضيلت دى

زما وےلاپر

نه بدله ب س دناور ڈرو
كو 
شخص

ك 
شخص

كچھ
اور 
نه

قبول  
جائي

كو سفارشس 
اور 
48نه س ليا جائي

كو 
تاوان

اور 
نه

مدد  جائين

ُمول لو

ـع
ّربـ

ال

۴١٠

۴

۵۷

۵



9 Q@fi‰fl

Q@Č·ÄÄ€a R@ÒãÄÄ‘j€aٓٓ

فرعون  آِل  تمه  جب    اور 

د  ُدكھ  تمه  وه  دى ،  ر   

تمهارے  وه  اك ۔  عذاب  بُرے   

بيٹوں كو ذبح كر  اور تمهارى 

عورتوں كو زنده چھوڑ د  ، 

س م تمهارے رب  طرف  اور 

 بڑى آزمائش  ۔ (49)

اڑ ديا  اور جب   تمهارے  

ر   تمه بچا ليا اور  ا ،  در

تم  اور  ديا ،  ڈبو  كو  فرعون  آِل 

ديكھ ر  ۔ (50)

ؑ  چاليس  ٰ اور جب   مو

تم   ر  ِكيا ،  وعده  اك  راتوں 

﹙ معبود ﹚  بعد  כ  ن  كو  بچھڑے 

بنا ليا ، اور تم ظالم ہوۓ ۔ (51)

س כ بعد معاف  ر   تمه 

كر ديا تاكه تم احسان مانو ۔ (52)

كتاب  كو   ؑ ٰ مو جب    اور 

دى اور كسو ﹙ حق اور باطل כ 

تم  تاكه  واال ﹚  كر  فرق  درميان 

هدايت پالو ۔ (53)

قوم   اپ    ؑ ٰ مو جب  اور 

ا  تم   بيشك  قوم !  اے  كها ، 

ر ظلم ِكيا بچھڑے كو ﹙ معبود ﹚  او

كر  پـيدا  ا  تم  سو  كر ،  بنا 

اپنوں  كرو ،  رجوع  طرف  وےلا  

كو هالك كرو ، يه تمهارے  هب 

כ  وےلا  كر  پـيدا  تمهارے   

توبه  تمهارى  س   سو  نزديك ، 

قبول كر ، بيشك وه توبه قبول 

كر واال رحم كر واال  ۔ (54)

  ! ٰ اور جب تم  كها اے مو

تك  جب  مان   نه  هرگز  ت 

م كُھّال نه ديكھ ل ،  اهللا كو  كُھ

ر تمه بج  كـڑك  آ ليا ، 

اور تم ديكھ ر  ۔ (55)

موت  تمهارى  تمه  ر   

احسان  تم  تاكه  ِكيا  زنده  بعد  כ 

مانو ۔ (56)

اور   تم پر بادل اك سايه ِكيا 

سلٰوى  اور  من  پر  تم  اور   

وں  جو   اتارا ، كھاؤ پاك چ

وں    اور  ِديں ۔  تمه   

پر ظلم  ِكيا اور ليكن وه اپ 

جانوں پر ظلم كر  ۔ (57)

الْـــعـَــَذاِب ءَ  ــــ ُس ــمْ  ــُك َ ْن ــ ْمُ ــ ــُس َ ْنَ  ـــ ْعَ ـــ فِ אِل  مِّـــْن  ـَـجــيْــنـٰـُكــمْ  wَاِذْ 

مِّْن َـــٓاَلءٌ  ذٰلُِكمْ  ِــْى  wَف َِسٓاءَכُمطْ٪  ْنَ  wَيَْستَْحيُ اَبـْـنـَـٓاءَכُــمْ  ْنَ  يـُـَذبـِّـُحــ

َقـْـنـَـآ wَاَغـْـ فَاَنَْجيْنُٰكمْ  الْبَْحَر  ُِكمُ  َقْنَا  َ ف wَاِذْ  ﴿٭٤٩﴾٭  عَِظيْمٌ  ربِّــُكــمْ 

ً لَيْلَة اrَْبـَـعـِـيـْـَن  ْسى  مُ wٰعَــْدنـَـا  wَاِذْ  ﴿٭٥٠﴾٭  ـَـنـْـُظــُرwْنَ  wَاَنـْـتـُـمْ  ْنَ  ــ ْعَ فـِـ אلَ 

ْنَا عَـفَـــ ـُـم  ﴿٭٥١﴾٭  ْنَ  ٰظلِمُ ْــتُــمْ  wَاَن ـَـعـْـِدهٖ  ــن  مِ الْعِْجلَ  اتــَخــْذتـُـمُ  ثـُـم 

َْسى مُ אتَيْنَا  wَاِذْ  ﴿٭٥٢﴾٭  ـَـْشــُكــُرwْنَ  لَعَلُكمْ  ذٰلِــَك  ـَـعـْـِد  ــن  مِّ عَنُْكمْ 

ٖ ْمِه لِقَ ْٰســى  مـُـ  َ ــا قَ wَاِذْ  ﴿٭٥٣﴾٭  ـَـهْــتـَـُدwْنَ  لَعَلُكمْ  ْقـَـانَ  ــ wَالْــفُ الِْكتَٰب 

ا ْبُــ فـَـتُــ ــْجــلَ  ــعِ الْ ِــاتِّــَخــاذِכُــمُ  ــُكــمْ  ــَس ْــفُ اَن ــتـُـمْ  َظــلـَـمْ اِنـــُكـــمْ  يـٰــقـَــْومِ 

ــنْــَد ِع لــُكــمْ  َخــيْــٌر  ِـــُكـــمْ  ذٰل اَنْــفُــَســُكــمطْ٪  ا  ــ ــلُ ــتُ َــاقْ ف ـَــارِئـِــُكـــمْ  اِٰىل 

wَاِذْ ﴿٭٥٤﴾٭  ِحــيْــمُ  الــ اُب  ــ ــت ال ــَو  هُ ـــهٗ  اِن عَــلـَـيـْـُكــمطْ٪  فـَـتـَــــاَب  ــمطْ٪  ِــُك ــارِئ بَ

فـَـاََخــَذتـْـُكــمُ َةً  ــ ــهْ َج اهللاَ  َى  َــ َحتى  ــَك  لَ ــَن  ْمِ ــ ــْن  لَ ْٰســى  ـٰـمُــ قُلْتُمْ 

ْتـِـُكــمْ مَــ ـَـعْــِد  ـــن  مِّ ـَـعـَـثـْـنـٰـُكــمْ  ُــم  ﴿٭٥٥﴾٭  ــُرwْنَ  ــُظ ــنْ َ wَاَنـْــتـُــمْ  الــصــعـِـقـَـةُ 

َلـْــنـَــا wَاَنـْــ الْــغَــمَــامَ  ــُكــمُ  ــيْ ــلَ عَ ــا  ــنَ ــلْ ــل wََظ ﴿٭٥٦﴾٭  َـــْشـــُكـــُرwْنَ  ــلــُكــمْ  ــعَ لَ

رzََقـْــنـٰــُكـــمطْ٪ مَـــا  ــِت  ــبٰ ــيِّ َط ـــْن  مِ ْا  ــــ ُ ُلك ٰىط٪  wَالـــســـلْـــ الـْــمَـــن  ــُكــمُ  ــيْ ــلَ عَ

﴿٭٥٧﴾٭ ْنَ  ـــ ـــمُ ـــلِ َـــْظ ـــمْ  ـــهُ ـــَس ـــفُ ْ اَن ا  ــــــ ُ َاكن ــــِكــــْن  َو ْنـَــا  ـــ ـــلَـــمُ َظ ـــــا  wَمَ

اور 
جب

  تمه 
ر دى

عذاببُراوه تمه ُدكھ د آِل فرعون

وه ذبح كر 
تمهارے ب

اور زنده 
چھوڑ د 

آزمائشساور متمهارى عورت

49بڑىتمهارا رب
اور 
جب

  
اڑ ديا

تمهارے 
ا ر تمه بچا ليادر

اور   
ڈبو ديا

50ديكھ ر اور تمآِل فرعون
اور 
جب

  
وعده ِكيا

ؑ ٰ راتچاليسمو

ر51ظالم لوگاور تمن כ بعدبچھڑاتم  بنا ليار
  معاف 

كر ديا

52احسان مانوتاكه تمسכ بعدتمه
اور 
جب

ؑ  دى ٰ مو

53هدايت پالوتاكه تماور كسوكتاب
اور 
جب

ؑكها ٰ مو
اپ قوم 

اے قوم
بيشك 
تم

رتم  ظلم ِكيا بچھڑاتم  بنالياا او
سو تم رجوع 

كرو

طرف
تمهارا پـيدا 
كر واال

نزديكتمهارے هبيهاپ جانسو تم هالك كرو

تمهارا پيدا كر 
واال

س   سو 
توبه قبول 

وهبيشكتمهارى
توبه قبول 
كر واال

54رحم كر واال
اور 
جب

تم  
كها

ؑ ٰ جب تكت هرگز نه مان اے مو
 ديكھ ل 
اهللا كو

م كُھّال ر تمه آ لياكُھ

ر55تم ديكھ ر اور تمبج  كـڑك
  تمه 
زنده ِكيا

تمهارى موتبعدכ

56احسان مانوتاكه تم
اور   
سايه ِكيا

اور   اتارابادلتم پر

ںتم كھاؤاور سلٰوىمّنتم پر   تمه ديںجوپاك چ

اور 
وں  ظلم 
ِكيا  پر

57وه ظلم كر اپ جاناور ليكن
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داخل  تم  كه  كها  جب    اور 

ِاس  ر  م ،  بس  ِاس  ہو جاؤ 

با فراغت  چاہو  جهاں   م 

دروازے   ہونا  داخل  اور  كھاؤ 

سجده كر ہوۓ ، اور كهو بخش 

خطائ  تمهارى  تمه  دے ،  

اده  بخش ديں  ، اور هبت جلد ز

ديں  نيכ كر والوں كو ۔ (58)

بات   دوسرى  وں   ظا ر 

س بات كو بدل ڈاال جو كهى گ 

پر  وں  ظا ر     ،  

وه  كيونكه  اتارا  عذاب  آسمان  

نافرما كر  ۔ (59)

ؑ  اپ قوم כ   ٰ اور جب مو

ر   كها : اپنا عصا  پا مان ، 

س  وٹ پڑے  ُ ر پر مارو ، تو  پ

اپنا  قب   هر  چش ،  باره   

گھاٹ جان ليا ، تم كھاؤ اور پـيو 

اهللا כ رزق  ، اور زمني م نه 

رو فساد مچا ۔ (60) ِ

  ! ٰ اور جب تم  كها اے مو

ں  ، ايك كھا پر هرگز صرب نه كر

دعا  رب   ا  ارے   آپ 

ارے  ناك جو زمني  ں كه  كر

رى اور ككڑى    ، كچھ تر

س  اور گنُدم اور مُسور اور پـياز ۔ 

ہو ؟  چا  بدلنا  تم  كيا  كها :   

م  شهر  تم   ،  ٰ اد كو  هب 

ترو ، بيشك تمهارے  ہو جو 

ت اور  ن پر ِذ تم مانگ ہو ، اور 

محتا ڈال دى گ ، اور وه لو 

ِاس  يه  سا ،  כ  غضب  כ  اهللا 

 ہوا كه وه اهللا  آيتوں اك اناكر 

كر  اور ناحق نبيوں كو قتل 

وں  كر  ، يه ِاس  ہوا كه 

 نافرما  اور وه حد  بڑھ 

 ۔ (61)

ِشــئـْـتـُـمْ ــُث  ــيْ َح ــا  ــنـْـهَ مِ ْا  فـَــُلكـُــ ْيَــةَ  الْــقَــ ــــِذهِ  هٰ ْا  ـــ ـــلُ ادُْخ قـُـلـْـنـَـا  wَاِذْ 

ــمْ ــُك لَ ــْر  ــفِ ــغْ ِحـــطـــةٌ  ْا  ــــ ْلُ ُــــ wق ُســـجـــًدا  ـــاَب  ـــبَ الْ ا  ــــ ــــلُ wادُْخ ـــــًدا  َ rَغ

ًْال ــ َ ق ْا  َظــلـَـمُــ ــِذيْــَن  ال فـَـبَــدلَ  ﴿٭٥٨﴾٭  الْمُْحِسنِيَْن  ِيـْـُد  ــنَــ wََس َخٰطيُٰكمطْ٪ 

ًا rِْجـــ ْا  ــ ــمُ ــلَ َظ ـــِذيْـــَن  ال ــلَــى  عَ ــا  ــنَ َلْ ــ ْ ــاَن َ ف ــمْ  ــهُ لَ ــلَ  ــيْ قِ الــــِذْى  ــَر  ــيْ غَ

ْمِــهٖ لِقَـ ْٰسى  مُ اْستَْسقٰى  wَاِذِ  ﴿٭٥٩﴾٭ۧ  ْنَ  َفُْسقُ ْا  َاكنـُـ ِمَـا  السمَٓاِء  مَِّن 

عَيْنًاط٪ َةَ  عَْش اثْنَتَا  مِنْهُ  َْت  فَانْفََج الَْحَجَرط٪  ِّعََصاَك  ِْب  اْضــ فَقُلْنَا 

اهللاِ رzِِّْق  ـــْن  مِ ْا  َبُـــ wَاْشـــ ْا  ُلكـُـــ ــمطْ٪  ــهُ َبَ ــ ــْش م َــــاٍس  اُن ُلك  ــمَ  ــلِ عَ قـَــْد 

ْٰســى ــ ـٰـمُ ــمْ  ــتُ ــلْ قُ wَاِذْ  ﴿٭٦٠﴾٭  ــَن  ــِديْ ــِس ــفْ مُ اْالrَِْض  فـِــى  ْا  ــ َ ــث ــعْ َ wََال 

مِـمـا لـَـنـَـا  ِْج  ــ ُــْخ ـــَك  rَب لـَـنـَـا  ـــادْعُ  َ ف ـــٍد  wاِح ــعَــامٍ  َط ــٰىل  عَ ــْصــبـِـَر  ــْن  لَ

ـــا ـــَدِســـهَ wَعَ ـــا  ـــهَ ْمِ ـــ ُ wَف ـــا  wَقـِــثـــٓائـِــهَ ــا  ــهَ ــلِ ــقْ َ ــــن  مِ اْالrَُْض  ــُت  ــبِ ــ تُ

َخــيـْـٌرط٪ ــَو  هُ ــِذْى  ــال ِ اَدْٰىن  ــَو  هُ ـــِذْى  ال ْنَ  َــْســتـَـبْــِدلُــ اَت  َ قـَــا wَبـَـَصــلِــهَــاط٪ 

ُ لــة ــّذِ ال عَلَيِْهمُ  ِبَــْت  wَُضــ ــتُــمطْ٪  ــاَلْ َس مــا  لَــُكــمْ  ـَــاِن  ف ًا  ــْصــ مِ ْا  ــ ــُط ــبِ اِهْ

ـــمْ ـــهُ ـــاَن ِ ذٰلِــــــَك  اهللاطِ٪  مِّــــــَن  ـــٍب  ـــَض ـــغَ ِ ـــــــــٓاءُْو  َ wَب ـــةُ  ـــنَ ـــَك ـــْس ـــمَ wَالْ

ـــَن ـــيّٖ ـــبِ ـــن ال ْنَ  wَيَــــقْــــتُــــلُــــ اهللاِ  ـِــــאيـٰــــِت  ـــــُرwْنَ  ـــــفُ َـــــْك ْا  ُـــــــــ َاكن

﴿٭٦١﴾٭ۧ َـــعْـــتَـــُدwْنَ  ْا  ـــــــ ُ ن َ و ْا  عـَــَصـــــــ ـِــمَـــا  ـــــَك  ِ ذٰل ط٪  ــــَحــــّقِ الْ بـِــغـَــيـْــِر 

اور 
جب

  كها
تم داخل 
ہوجاؤ

تم چاہوجهاںِاس ر كھاؤبسِاس

با فراغت
اور تم داخل 

ہوجاؤ
دروازه

سجده 
كر ہوۓ

بخش دےاور كهو
 بخش 

ديں 
تمه

تمهارى 
خطائ

اور هبت جلد 
اده ديں  ز

ر بدل ڈاال58نيכ كر وےلا
جن لوگوں  ظلم ِكيا 

﹙ ظالم ﹚
بات

پرر   اتاراكهى گوه جو كهدوسرى
جن لوگوں  ظلم ِكيا 

﹙ ظالم ﹚
عذاب

59وه نافرما كر كيونكهآسمان
اور 
جب

ؑپا مان ٰ مو
اپ قوم 

כ 

ر  
 كها

را عصا مارو وٹ پڑےپ ُ چشبارهس تو 

اور پـيوتم كھاؤاپنا گھاٹتمام لوگجان ليا
اهللا כ د ہوۓ 

رزق 

رو ِ 60فساد مچازمنيماور نه 
اور 
جب

ؑتم  كها ٰ اے مو

هرگز نه صرب 
ں  كر

ايككھاناپر
پس دعا 
ں كر

ارے 
ارے اپنا رب ناك 

س 
 جو

زمني 
 

﹙ كچھ ﹚
رى اور مُسوراور گنُدماور ككڑىتر

اور پـياز
س  
كها

ٰجو كهكيا تم بدلنا چا ہو هبوهوه اد

ترو شهرتم 
پس 
بيشك

تمهارے 
تن پراور ڈال دى گجو تم مانگ ہو ذ

ِاس  كه وهيهاهللاכغضب כ سااور وه لواور محتا

انبياءاور قتل كر اهللا  آيتوں اكوه اناكر كروه 

يهناحق
ِاس  
كه

وں  
نافرما 

61حد  بڑھاور 

س  جو

٦١٣

٦

۷٢

۷
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بيشك جو لوگ ايمان الۓ اور جو 

ودى ہوۓ اور نصرا اور صاىب ، 

روِز  اور  پر  اهللا  الۓ  ايمان  جو 

ن  آخرت پر اور نيك عمل كرے تو 

ن اك اجر  ن כ رب כ پاس  כ  

ن پر نه كو خوف ہو   ، اور 

اور نه وه غمگني ہوں  ۔ (62)

ليا  ِاقرار  تم   جب    اور 

طور  كوهِ  ر  او تمهارے  اور   

ديا   تمه  ” جو    ايا : 

جو  اور  پكڑو  مضبو   وه 

س م   ياد ركھو تاكه تم 

ر ہو جاؤ “ ۔ (63) پر

پس  ر ،  تم  بعد  כ  س  ر 

اگر اهللا اك فضل نه ہوتا تم پر اور 

ا  س  رحمت تو تم نقصان 

والوں م   ۔ (64)

كو ﹚  لوگوں  ن   ﹚ تم   البته  اور 

وں  تم م  ہف  جان ليا ج

ن  اد  ، تب    כ دن م ز

 كها : تم ذليل بندر ہو جاؤ ۔ (65)

اور  والوں  سام  ر    

پي آ والوں כ  عربت بنايا اور 

روں כ  ۔ (66) نصيحت پر 

قوم   اپ    ؑ ٰ مو جب  اور 

ديتا  حكم  تمه  اهللا  بيشك  كها : 

كرو ،  ذبح  ۓ  ايك  تم  كه   

مذاق  تم    كيا  ل :  ك  وه 

س  كها : م اهللا   كر ہو ؟ 

م  كه  ﹙ ِاس  ﹚  ہوں  ليتا  پناه 

جاهلوں م  ہوجاؤں ۔ (67)

ارے   وں  كها : ا رب  

پوچھ كه وه  بتالۓ كه كي 

وه  بيشك  كها :  س   وه ؟   

ۓ نه بوڑ ہو  فرماتا  كه وه 

س  درميا  اور نه چھو عمر  ، 

﹙ عمر  ﹚ جوان ہو ، پس تمه جو 

حكم ديا جاتا  كرو ۔ (68)

پوچھ  ارے   كها :  وں  

ا رب  كه وه  بتالدے كه 

س   كيسا  ؟  رنگ  اك  س 

وه  كه  فرماتا   وه  بيشك  كها : 

س اك رنگ  ۓ زرد رنگ  ہو ، 

كو  والوں  ديكھ  ہو ،  گهرا  خوب 

اچھى لگ ہو ۔ (69)

ــَن ــيْ ــ wَالــصــبِ ٰى  ـــنـــٰصـــ wَال wْا  ــــــادُ هَ ــــَن  ــــِذيْ wَال ْا  ـــ ـــنُ אمَ الــــِذيـْـــَن  اِن 

ُهُـــمْ اَْجـــ ــمْ  فـَـلَــهُ َصــالـِـًحــا  wَعَـــِمـــلَ  ــــِر  اٰاْلِخ ـــْومِ  ـــيَ wَالْ ـــاهللاِ  ِ ـــَن  אمَ ـــْن  مَ

اََخْذنَا wَاِذْ  ﴿٭٦٢﴾٭  ْنَ  ُ َن َْح هُــمْ  wََال  عَلَيِْهمْ  ٌْف  ــ َخ wََال  رَبـِّـِهــمصْ٪ۚ  ِعنَْد 

ــوةٍ ــقُ ِ אتَــيْــنٰــُكــمْ  ــآ  مَ ــــُذwْا  ُخ الـــطـــْورطَ٪  ــمُ  ــُك ْقَ ــ َ ف ــا  ــنَ ــعْ َ َوrَف ــيـْـثـَـاقـَـُكــمْ  مِ

ـِـَكج٪ ذٰل َعِْد  ــن  مِّ َليْتُمْ  َ ـُـم  ﴿٭٦٣﴾٭  ْنَ  َتقُ لَعَلُكمْ  فِيْهِ  مَا  wاذْכُـــُرwْا 

﴿٭٦٤﴾٭ ِيـْـَن  الـْـٰخــِســ مِّـــَن  لَُكنْتُمْ  ــتُــهٗ  ــمَ َوrَْح عَلَيُْكمْ  اهللاِ  فـَـْضــلُ  َْال  ــ َــلَ ف

لَهُمْ فَقُلْنَا  الــســبـْـِت  فِــى  مِــنـْـُكــمْ  اعْــتَــَدwْا  ــَن  ــِذيْ ال عَلِمْتُمُ  ــْد  ــقَ wَلَ

ـَـَديـْـهَــا ـَـيْــَن  ــا  ـِـمَ لّ ـــَاكًال  َ فََجعَلْنٰهَا  ﴿٭٦٥﴾٭ۚ  ــيـْـَن  ٰخــِســ َدَةً  ــــ قِ ْا  ْنـُــ كـُــ

ــهٖۤ ْمِ ــ لـِـقَ ْٰســى  ــ مُ  َ قـَــا wَاِذْ  ﴿٭٦٦﴾٭  لـِّـلـْـمُــتــقـِـيـْـَن  ــةً  ــَظ ِْع ــ wَمَ َخلْفَهَا  ـــا  wَمَ

هُــــُزwًاط٪ َــا  ــُذن ــِخ ــت َ اَت ا  ــ ــالُ قَ َةطً٪  ـــ ـَــقَ ْا  ــ ــُح ــْذبَ َ اَنْ  َــاْمُــُرכُــمْ  اهللاَ  اِن 

لَنَا ادْعُ  ا  ــ ــالُ قَ ﴿٭٦٧﴾٭  الـْـٰجــِهــلِــيـْـَن  مِــَن  ْنَ  ُــــ اَכ اَنْ  ـِــاهللاِ  ْذُ  ــــ اَعُ  َ قـَــا

ٌ َة ـــ ـَــقَ ـــا  ـــهَ اِن ْلُ  ـَـــقـُـــ ـــــهٗ  اِن  َ قـَــــا هـِــــَىط٪  ـــا  مَ لـــنـَــا  ـــْن  ـُــبَـــيِّ ـــــَك  rَب

﴿٭٦٨﴾٭ ــُرwْنَ  ْمَ ــ ُ مَا  ْا  ُ فَافْعَل ذٰلِــَكط٪  َـيْـَن  َانٌۢ  عَــ ِْكٌرط٪  wَال  فَــاrٌِض  ال 

ْلُ ــ ـَـقُ اِنـــهٗ   َ ـــا قَ ــاط٪  ــهَ ُ ْن ــ لَ ــا  مَ لــنـَـا  ــْن  ــيِّ ـُـبَ rَبـــَك  لَــنـَـا  ادْعُ  ا  ــ ــالُ قَ

﴿٭٦٩﴾٭ ِيـْــَن  الـــنـــِظـــ َـــُســـر  ـــا  ْنـُــهَ لـــ ـــٌع  ـــاقِ َ ف َٓاءالُ٪  ــــ ــــفْ َص َةٌ  ـَـــقـَـــ ـــا  ـــهَ اِن

اور صاىباور نصاٰرىودى ہوۓاور جو لوگايمان الۓبيشك جو لوگ

جو
ايمان 
الۓ

اور روِز آخرتاهللا پر
اور عمل 
كرے

نيك
ن  تو 

כ 
ن اك اجر

ن اك ربپاس
اور 
نه

اور 
جب

ن پركو خوف
اور 
نه

وه
غمگني 

  ليا62ہوں 

تم  ِاقرار
اور   
ايا

ر جو   تمه دياپكڑوكوهِ طورتمهارے او
مضبو 

جواور ياد ركھو
س 
م

س تاكه تم
ر  پر
رر63ہو جاؤ כ بعدتم 

س  رحمتتم پراهللا اك فضلپس اگر نه ا وےلااور  64نقصان 

اور البته
تم  
جان ليا

وں  اد ج  כ دن متم م ز
تب  
 كها

ن 

65ذليلبندرتم ہوجاؤ
ر    

بنايا
سام والوں כ ِعـربت

اور 
جو

س כ 
روں כ اور نصيحتپـي 66پر 

اور 
جب

ؑكها ٰ مو
اپ قوم 

بيشك اهللا
تمه حكم 

ديتا 
ۓتم ذبح كروكه وه ك لايك 

كيا تم كر 
ہو  

مذاق

س  
كها

م پناه 
ليتا ہوں

67جاهلوں كه ہوجاؤںاهللا 
وں  

كها
دعا 
ں كر

ارے 

كي  وهبتالۓاپنا رب
س  
كها

بيشك 
وه

ۓكه وهفرماتا 

نه بوڑ
اور 
نه

چھو 
عمر

پس كروسدرميانجوان
جو تمه حكم 

68ديا جاتا 

وں  
كها

دعا 
ں كر

ارے 
فرماتا  س اك رنگوه بتالدےاپنا رب كيسا 

س  
كها

بيشك 
وه

69ديكھ وےلااچھى لگس اك رنگگهرازرد رنگۓكه وه

تو تم 
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رب  ا  ارے   كها :  وں  

دے  بتال  وه   كه  پوچھ   

ۓ  كيونكه  كي  ؟  وه  كه 

م  پر ِاشتباه ہوگيا ، اور اگر 

ضرور  بيشك   تو  چا  اهللا  

هدايت پال  ۔ (70)

س  كها : بيشك وه فرماتا  كه 

ۓ نه َسد ہو ، نه زمني جوت  وه 

ےب عيب ،  دي ،  پا  كو  كھي  نه 

س م كو داغ نه ہو ، وه بو كه 

وں  ر  يك بات الۓ ،  اب تم 

  ذبح ِكيا ، اور وه لگ نه  

ں  ۔ (71) كه وه ﹙ ذبح ﹚ كر

اور جب تم  ايك آد كو قتل 

ل  جھگڑ  م  س  تم  ر  ِكيا 

ا جو تم  اور اهللا ظاهر كر واال 

چھپا  ۔ (72)

﹙ مقتول ﹚  س  تم  كها :  ر   

ِاس  مارو ،  ٹكڑا  ايك  اك  ۓ  كو 

طرح اهللا ُمردوں كو زنده كرے  ، 

وه تمه دكھاتا  اپ نشانياں 

تاكه تم غور كرو ۔ (73)

س כ بعد تمهارے دل سخت  ر 

ر جي ہو يا  ہو ، سو وه پ

بيشك  اور  سخت ،  اده  ز س  

وٹ نכ  ُ ں  ر روں   كچھ پ

كچھ  م   ن  بيشك  اور  ه ، 

ن   ٹ جا ه تو نכتا  

ن م  كچھ اهللا כ  پا ، اور 

س   ڈر  ِگر پڑ ه ، اور اهللا 

ےب خرب  جو تم كر ہو ۔ (74)

ر كيا تم بڑى تمنّا ركھ ہو كه 

وه مان ل  تمهارى خاطر ، اور 

ق اهللا اك כم  ن م  ايك فر

س  ر وه بدل ڈال ه  ُسنتا  

وه  اور  بعد ،  כ  ل  سمجھ  كو 

جان ه ۔ (75)

مل  لوگوں   ن  وه  جب  اور 

ه  ك  تو  الۓ  ايمان  جو  ه 

آپس  جب  اور  الۓ ،  ايمان  كه  

ه :  ك  تو  ه  ہو  اك  م 

كيا تم  وه بتال ہو جو اهللا 

س  وه  تاكه  ِكيا  ظاهر  پر  تم   

سام  כ  رب  تمهارے  عه  ذر כ 

ُحّجت الئ تم پر ، تو كيا تم  

سمجھ ؟ (76)

عَلَيْنَاط٪ َٰشبَـهَ  الْبَقََر  اِن  ــَىال٪  هِ مَا  لنَا  ُبَيِّْن  ــَك  rَب لَنَا  ادْعُ  ا  قَالُ

ٌ َة ــ ـَـقَ ــا  ــهَ اِن ْلُ  ــ َــقُ ـــهٗ  اِن  َ قـَــا ﴿٭٧٠﴾٭  ــتـَـُدwْنَ  ــهْ لَــمُ اهللاُ  َشـــٓاءَ  اِنْ  wَاِنــــــــآ 

فِيْهَاط٪ ِشيَةَ  ال  مَُسلمَةٌ  َْثج٪  الـْـَحــ َْسقِى  wََال  اْالrََْض  ُثِيُْر  ْلٌ  ــ ذَلُ ال 

﴿٭٧١﴾٭ۧ ْنَ  ـَـفْــعـَـلـُـ wْا  َاكدُ wَمَــا  ْهَــا  فـَـَذبـَـُحــ ط٪  ِــالْــَحــّقِ ِجــئـْـَت  الْــئٰــَن  ا  قـَـالُــ

ــنـْـتـُـمْ كُ مــا  ٌِج  مُـــْخـــ wَاهللاُ  ــاط٪  ــهَ ــيْ فِ ــــمْ  ُ ـَـــادrَءْت ف ــًســا  ـَـفْ قـَـتَــلْــتُــمْ  wَاِذْ 

الْمَْوٰيت اهللاُ  ُْحِى  كَــٰذلـِـَك  ِبَعِْضهَاط٪  ْهُ  ــ ِبُ ــ اْض فَقُلْنَا  ﴿٭٧٢﴾٭ۚ  ْنَ  تَْكتُمُ

َعِْد مِّــن  ْبُُكمْ  ُ قُل قََسْت  ـُـم  ﴿٭٧٣﴾٭  ْنَ  ُ َعْقِل لَعَلُكمْ  אيٰتِـهٖ  ِيُْكمْ  ُ wَي

ِ ــاrَة ــَج ــِح الْ ـــَن  مِ wَاِن  َةطً٪  قـَــْســـ اََشــــد  اَْو  َاكلـْــِحـــَجـــاrَةِ  ــَى  َــِه ف ذٰلـِـــَك 

مِنْـهُ ُُج  فـَـيـَـْخــ َشقُق  لَمَـا  مِنْهَا  wَاِن  ــُرط٪  ــهٰ ْ اْالَن مِــنـْـهُ  َتَفَجــُر  لَمَا 

ِغَافٍِل اهللاُ  wَمَـــا  اهللاطِ٪  َخــْشــيـَـةِ  ــْن  مِ ـَـهْــبـِـُط  لـَـمَــا  مِنْهَا  wَاِن  ــٓاءطُ٪  ــمَ الْ

َاكنَ ـَـــْد  wَق ــمْ  ــُك لَ ْا  ْمِــنُــ ــ اَنْ  ْنَ  ــ ــعُ ــمَ ــْط ــتَ َ اَف ﴿٭٧٤﴾٭  ْنَ  ــ ــلُ ــمَ ــعْ َ ــمــا  عَ

ــِد ـَـعْ ـــن  مِ ْنـَــهٗ  ِّفـُــ ـُــَحـــ ـــم  ُ اهللاِ  َلكـٰـــمَ  ْنَ  َــْســمَــعُــ مِّــنْــهُــمْ  ـــٌق  ِيْ َـــ ف

ا قـَـالـُـ ْا  ــ ــنُ אمَ الــِذيْــَن  ا  ــ لَــقُ wَاِذَا  ﴿٭٧٥﴾٭  ْنَ  ــ ـَـعْــلـَـمُ ـــمْ  wَهُ ْهُ  ــلُــ ــقَ عَ ــا  مَ

ِمَا ــمْ  ــهُ َ ْن ــ ُ ث ــّدِ ــَح ُ اَت ا  ــ ــالُ قَ ـَـعْــٍض  اِٰىل  ـَـعـْـُضــهُــمْ  َخـــَال  wَاِذَا  ــا  ــن אمَ

﴿٭٧٦﴾٭ ْنَ  ُ َعْقِل ـَـَال  اَف رَبـِّـُكــمطْ٪  ِعنَْد  ِـــهٖ  لِيَُحٓاجْوכُمْ  عَلَيُْكمْ  اهللاُ  فَتََح 

وں 
 كها

دعا 
ں كر

اشتباه ارے 
ہوگيا

اپنا رب
وه

بتال دے
ۓكيونكهوه كي

اور 
بيشك 

كه وهاهللا  چااگر
ضرور هدايت 

70پال 
س  
كها

بيشك 
وه

ۓفرماتا 

جوتنه َسد ہو
كو 
داغ

زمني
اور 
نه

س مےب عيبكھيپا دي

يك باتتم الۓابوه بو
وں  ذبح  ر 

س كو ِكـيا 
ںاور وه لگ نه  71وه كر

اور 
جب

س مر تم جھگڑ لايك آدتم  قتل ِكيا
اور 
اهللا

جو تم ظاهر كر واال

72چھپا
ر   

كها
ُمردےزنده كرے  اهللاِاس طرحس اك ٹكـڑا مارو

اور تمه 
دكھاتا 

اپ 
نشانياں

ر73غور كروتاكه تم
سخت 

ہو
כ بعدتمهارے دل

ر جيسو وهس ياپ
س  
اده ز

سخت
اور 
بيشك

ر پ

البته 
جو

وٹ نכ  ُ

هـ
رںس 

اور 
بيشك

س  
﹙ كچھ ﹚

البته 
جو

ٹ 
جا هـ

س 

پا
اور 
بيشك

ےب خرباور  اهللاهللا اك ڈرالبته ِگرتا س 

74تم كر ہو جو
ر تم بڑى  كيا 
تمنّا ركھ ہو

مان ل كه
تمهارے 

اور 

ق راهللا اك כموه ُسن هـن م ايك فر
وه بدل ڈال هـ 

س كو
כ بعد

وں   جو 
سمجھ ليا

75جان هـاور وه
اور 
جب

وه مل 
هـ

ايمان الۓجو لوگ
وه ك 

هـ

 ايمان 
الۓ

اور 
جب

اك 
ہو ه

جوكيا بتال ہو ك هـكچھپاسن م  كچھ

ظاهر ِكيا اهللا 
تم پر

تاكه وه حّجت 
الئ تم پر

س כ 
عه ذر

76تو كيا تم  سمجھتمهارا ربسام

 پر

تو نכتا 

٨١٠

٨
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جانتا  اهللا  كه  جان  وه   كيا 

 جو وه چھپا ه اور جو وه 

ظاهر كر ه ۔ (77)

ه  پڑھ  ن  كچھ  م  ن  اور 

چند  سواۓ  جان  كتاب   جو 

گمان  صرف  وه  اور  כ ،  آرزوؤں 

 اكم ل ه ۔ (78)

وه  جو  خراىب   כ   ن  سو 

وں  ،  ا  ه  لكھ  كتاب 

پاس  כ  اهللا  يه  كه  ه  ك  ر 

عه حاصل  س כ ذر   تاكه 

ن  وڑى  قيمت ، سو  كرل 

ن  جو  س   خراىب   כ  

ن כ   وں  لكھا ، اور  כ 

كما  وه  جو  س   خراىب  

ه ۔ (79)

كه    كها  وں   اور 

گن  سواۓ  چھوۓ   نه  هرگز 

تم   كيا  دو :  كهه  دن ،  چند  כ 

اهللا כ پاس  كو وعده ليا  

كه اهللا هرگز ا وعدے כ خالف 

 كرے  يا تم اهللا پر وه ك 

ہو جو تم  جان ؟ (80)

كو  كما  جس   كيوں  ! 

خطاؤں  س   كو  س  اور  بُرا 

لوگ  ى  پس  گھ ليا ،   

يشه  م  س  وه  ه ،  دوز 

ر  ۔ (81)

وں  اور جو لوگ ايمان الۓ اور 

ى لوگ جنّت   ا عمل ك 

يشه  م  س  وه  ه ،  وےلا 

ر  ۔ (82)

اسرائيل  ب  لِـيا  جب    اور 

سوا  כ  اهللا  تم  كه  عهد  پخته   

اور  كرنا ،  نه  عبادت  ك  

كرنا ،  سلوك  ُحسِن  باپ   ماں 

اور  يتيموں  قرابت داروں ،  اور 

مسكينوں  ۔ اور تم كهنا لوگوں 

 اچھى بات ، اور نماز قائم كرنا 

تم  ر  ِ تم  ر  دينا ،  زكٰوة  اور 

م  چند ايك כ سوا ، اور تم 

رجا وےلا ۔ (83) ہو 

﴿٭٧٧﴾٭ ْنَ  ــ ــنُ ــلِ ُــعْ ـــا  wَمَ ـــرwْنَ  ُـــِس مَــا  ــلَــمُ  ـَـعْ اهللاَ  اَن  ْنَ  ــ ــمُ ــلَ َــعْ اََو َال 

اِال هُـــمْ  wَاِنْ  اَمـَــانـِــى  اِآل  ــِكــتٰــَب  الْ ْنَ  ــ ـَـعْــلَــمُ َال  ْنَ  ـــ ـــي اُمِّ ــمْ  ــهُ ــنْ wَمِ

ـُـم ــمقْ٪  ــِه ــِديْ ْ ــاَي ِ ــِكــتٰــَب  الْ ْنَ  ـَـْكــتُــبُــ ــَن  ــِذيْ ــل ِ لّ ــلٌ  َيْ ــ َ ف ﴿٭٧٨﴾٭  ْنَ  ــ ــن يَــُظ

َيـْـلٌ فـَـ ــيْــًالط٪  قـَـلِ ـَـمَــنـًـا  ِــهٖ  لـِـيَــْشــتَــُرwْا  اهللاِ  ــنْــِد  ِع مِــْن  ـــَذا  هٰ ْنَ  ــ ْلُ ــ ــقُ يَ

ْا wَقـَـالـُـ ﴿٭٧٩﴾٭  ْنَ  َْكِسبُ مِّما  لهُمْ  َوwَيـْــلٌ  اَيـْـِديـْـِهــمْ  كَتَبَْت  مِّما  لهُمْ 

اهللاِ ِعــنْــَد  ــمْ  ــْذتُ ــَخ اَت قُــلْ  ـــُدwْدَةطً٪  ـــعْ م ــا  ــامً اَي اِآل  ــارُ  ــن ال َمَسنَا  لَــْن 

َال مَــا  اهللاِ  ــلَــى  عَ ْنَ  ْلـُــ ـَــقـُــ اَمْ  ـــَده  عَـــهْ اهللاُ  ــَف  ــْخــلِ ــْن  ــلَ َ ف عَــهْــًدا 

ئَـتُـهٗ َخِط ـِــهٖ  ـــْت  ـــاَط wاََح ــئـَـةً  ــيِّ َس ــَســَب  كَ مـَــْن  ـَــٰىل  ﴿٭٨٠﴾٭  ْنَ  ــ تَــعْــلَــمُ

ـــَن ـــِذيْ wَال ﴿٭٨١﴾٭  ٰخــــلِــــُدwْنَ  ــا  ــهَ ــيْ فِ ـــمْ  هُ ـــارجِ٪  ـــن ال ـــُب  ـــٰح اَْص ـــَك  فـَــاwُلـــ

هُــمْ ـــَجـــنـــةجِ٪  الْ اَْصـــٰحـــُب  ـــَك  اwُلـــ ــِت  ــٰح ــصــلِ ال ا  ـــلُـــ ـــِم wَعَ ْا  אمَـــنُـــ

ــــلَ َٓاِءيْ ــــ اِْس ـَــنـِــى  مِـــيـْــثـَــاَق  اََخــــْذنـَـــا  wَاِذْ  ﴿٭٨٢﴾٭ۧ  ــــُدwْنَ  ــــلِ ٰخ ــا  ــهَ ــيْ فِ

الْـــقُـــْرٰىب wذِى  اِْحـــَســـانـًــا  ـــِن  ـــَديْ ِ َال ـــ ـــالْ َوبِ اهللافقَ٪  اِال  ـــبُـــُدwْنَ  ـــعْ َ َال 

ُحـــْســـنـًــا لـِـــلــــنــــاِس  ْا  ـــــــ ْلُ ـــــــ ُ wَق ــــِن  ــــيْ ــــِك ــــٰس ــــمَ wَالْ ــــى  ــــمٰ ــــتٰ ــــيَ wَالْ

ـُـــــم ةطَ٪  الــــــــــزכٰــــــــــ ا  ـــــــــــــــ wَאتُ ةَ  ــــــ ــــــصــــــ ال ا  wاَقِــــــــيْــــــــمُــــــــ

﴿٭٨٣﴾٭ ْنَ  ــــ ُِض ــــ ــــعْ م wَاَنْـــــتُـــــمْ  مِّـــنْـــُكـــمْ  ـــًال  ـــيْ ـــلِ َ ق اِال  َلـــيْـــتُـــمْ  تَـــ

كيا 
77وه ظاهر كر هـاور جوجو وه چھپا هـجانتا كه اهللاوه جان

ن م آرزوئسواۓكتابوه  جانن پڑھاور 
اور 

مگروه

گمان  اكم 
ل هـ

وں كتابلكھ هـن כ  جوسو خراىب78 را 

سو خراىبيهوه ك هـ اهللا כ پاس
تاكه وه حاصل 

ں كر
س 

وڑىقيمت

س  ن כ 
جو

لكھا
وں  اور 
 كها

اور خراىبن כ 
س  ن כ 

جو
79وه كما هـ

هرگز 
چھوۓ 

اهللا כ پاسكيا تم  لياكهه دوچنددنسواۓ

كو وعده
كه هرگز 

نه
جو خالف كرے  اهللا اهللا پرتم ك ہويااپنا وعده

كيوں 80تم جان
س  خطائس كواور گھ لياكو بُراكماجس 

ى لوگ ـ س موه وےلا ﹙ دوز ﹚پس  اور جو لوگ81يشه ر

وں  كايمان الۓ وهجنّت وےلاى لوگا عملاور 

اور 82يشه ر س م
جب

ب اسرائيلپخته عهد  ليا

اور قرابت دارُحسِن سلوكاور ماں باپ سواۓ اهللاتم عبادت نه كرنا

اچھى باتلوگوں اور تم كهنااور مسكني )عمج(اور يتيم )عمج(

رزكٰوةاور دينانمــــــــازاور تم قائم كرنا

ر ِ 83رجا وےلااور تمتم م چند ايكسواۓتم 

ف
ص

الّن

٩١١

٩



14Q@fi‰fl

Q@Č·ÄÄ€a R@ÒãÄÄ‘j€aٓٓ

پخته  تم   جب    ر  اور 

عهد ليا كه تم اپنوں כ خون نه 

اپ  كو  اپنوں  تم  نه  اور  هباؤ  

ر تم   بستيوں  ناكلو  ، 

ِاقرار ِكيا اور تم گواه ہو ۔ (84)

كر  قتل  جو  ہو  تم  و  ر 

ق  ہو اپنوں كو ، اور ا ايك فر

ن כ وطن  ناكل ہو ، تم  كو 

اور  گناه  پر  ن  ہو  كر  چڑھا 

تمهارے  وه  اگر  اور  سرك  ، 

ِفديه  تو  آئ  كر  ہو  قيدى  پاس 

ن  اك لني دين كر ہو ، حاالنكه 

ا ،  اك ناكلنا تم پر حرام ِكيا گيا 

تو كيا تم كتاب  كچھ باتوں پر 

ايمان ال ہو اور كچھ باتوں اك 

جو  م  تم  سو  ہو ؟  كر  ِاناكر 

سزا  ؟  كيا  س   كرے  ايسا 

زند  دنيا   كه  כ  ِاس  سواۓ 

כ  قيامت  وه  اور  ُرسوا  م 

لوٹاۓ  طرف  عذاب   سخت  دن 

ہو  كر  تم  جو  اور  جائ  ، 

س  ےب خرب  ۔ (85) اهللا 

د   وں  خر ى لوگ ه ج

آخرت כ بد دنيا  زند ، سو 

جائي ،  ِكيا  نه  هلاك  عذاب  ن  

اور نه وه مدد ك جائ  ۔ (86)

كتاب  كو   ؑ ٰ مو البته    اور 

تار  س כ بعد ل دى ، اور   

م כ  ھب رسول ، اور   مر

ؑ كو كُھ نشانياں ديں  ب عي

القدس  روح  مدد   س   اور 

ر جب  عه ، كيا  ﹙ جربئيل ؑ ﹚ כ ذر

כ  س  رسول  كو  پاس  تمهارے 

سا آيا جو تمهارے نفس نه چا 

 تو تم  تكـرّب ِكيا ، سو ايك 

ِگروه كو تم  جھٹاليا اور ايك 

گروه كو تم قتل كر ل ۔ (87)

دل  ارے  كها :  وں   اور 

ن כ  ن پر  پردے م ه ، بلكه 

لعنت  ،  اهللا   سبب  כ  كفر 

ال  ايمان  جو  ه  وڑے  سو 

ه ۔ (88)

ْنَ ــ ُِج ــ ــْخ ُ wََال  ـــمْ  ـــٓاءَכُ دِمَ ْنَ  ــ ــُك ــفِ ــْس َ َال  ــيْــثـَـاقـَـُكــمْ  مِ اََخـــْذنـَــا  wَاِذْ 

﴿٭٨٤﴾٭ ـــُدwْنَ  َـــْشـــهَ wَاَنْـــتُـــمْ  ُــــمْ  ْــــَرrْت اَق ُـــم  ــــمْ  دِيـَـــارِכُ ــــْن  مِّ ــمْ  ــُك ــَس ــفُ ْ اَن

مِّــنـْـُكــمْ ــا  ِيـْـقً فـَـ ْنَ  ُِجــ wَتُــْخــ ــَســُكــمْ  اَنـْـفُ ْنَ  ــتـُـلـُـ ـَـقْ ُٓاَلِء  هــــ ــمْ  ــتُ ْ اَن ثُــم 

wَاِنْ ـــــْدwَاِنط٪  ـــــعُ wَالْ ـِـــاْالِثـْـــِم  ــمْ  ــِه ــيْ ــلَ عَ ـــُرwْنَ  ـــهَ ـــٰظ َ ــــمزْ٪  ــــاrِهِ َ دِي ــــْن  مِّ

ـــمطْ٪ َاُجـــهُ ـــ اِْخ ــُكــمْ  ــيْ ــلَ عَ ـــَحـــرمٌ  مُ ــــَو  wَهُ ـــمْ  ـــُدwْهُ ُـــفٰ ٰى  اُٰســـــ ـــمْ  ُـــْوכُ يـــاْت

َٓاءُ َجــــ ــا  َــمَ ف ــٍضج٪  ــعْ ــبَ ِ ـــُرwْنَ  ـــفُ ـــْك َ wَت ــِب  ــتٰ ــِك الْ ــِض  ــعْ ــبَ ِ ْنَ  ـــنـُــ ْمِ اَفـَــتـُــ

ــاج٪ ــيَ ْ ــدن ال ةِ  الْـــَحـــيـٰــ فِـــى  ٌْى  ِخـــــ اِال  ــمْ  ــُك ــنْ مِ ذٰلـِــــَك  ــلُ  ــعَ ــفْ مـَـــْن 

عَـمـا ـِـغـَـافـِـٍل  اهللاُ  wَمَــا  الْــعَــَذاِبط٪  ـــّدِ  اََش اِىل  َدwْنَ  ُــــ الْقِيٰمَةِ  wَيَـــْومَ 

َةزِ٪ ــ ــاٰاْلِخ ِ الــدنـْـيـَـا  ةَ  الْــَحــيـٰـ ــَرwُا  ــتَ اْش ــَن  ــِذيْ ال ــَك  ــ اwُل ﴿٭٨٥﴾٭  ْنَ  تـَـعـْـمَــلـُـ

﴿٭٨٦﴾٭ۧ ــــُرwْنَ  ــــَص ـُـــنْ هُــــمْ  wََال  ـــــَذاُب  ـــــعَ الْ ـــمُ  ـــنْـــهُ عَ ـُــَخـــفـــُف  فَــــَال 

ُســِلز٪ ِــالــ ـــِدهٖ  ـَــعْ ـــن  مِ ــا  ــنَ ــيْ ــف َ wَق الْــِكــتٰــَب  َْســـى  ـــ مُ ــا  ــنَ ــيْ אتَ ـــْد  ـــقَ َ wَل

الْــقُــُدِسط٪ ِْح  ِــــُر ـــهُ  ٰ ـــْدن wَاَي ــنٰــِت  ــيِّ ــبَ الْ ْيَــمَ  مَــ ـــَن  ابْ ِعــيـْـَســى  ــا  ــنَ ــيْ wَאتَ

ْتـُـمجْ٪ اْســتـَـْكــبـَـ اَنـْـفُــُســُكــمُ  ى  ــ َــهْ َال  ِــمَــا  ْلٌۢ  rَُســــ ــمْ  ــٓاءَכُ َج ــا  اَفـَـُلكــمَ

غـُـلـْـٌفط٪ ْبـُـنـَـا  قـُـلـُـ ْا  wَقـَــالـُــ ﴿٭٨٧﴾٭  ْنَ  ـَـقْــتـُـلـُـ ــا  ِيْــقً َــ wَف ــمزْ٪  ــتُ ــذبْ كَ ِيـْـقًــا  فـَـفَــ

﴿٭٨٨﴾٭ ْنَ  ــــ ــــنُ ْمِ ـُـــ مــــا  ـــيـْــًال  ـــلِ فـَــقَ ـــمْ  ِهِ ـــ ـــفْ ـــُك ِ اهللاُ  ـــمُ  لـــعـَــنـَــهُ بـَــــلْ 

اور 
جب

اپنوں כ خوننه تم هباؤ تم  پخته عهد  ليا
اور 
نه

تم ناكلو 

84گواه ہواور تمتم  ِاقرار ِكياراپ بستياںاپنوں

قاور تم ناكل ہواپنوںقتل كر ہووه لوگتمر ايك فر
اپنوں م 

اور سركگناه ن پرتم چڑھا كر ہون כ وطن
اور 
اگر

وه آئ تمهارے 
پاس

قيدى
تم بدله دے كر 

ُچھڑےتا ہو 
حاالنكه 

وه
ن اكتم پرحرام ِكيا گيا ناِكلنا 

تو كيا تم ايمان 
ال ہو

سزاسو كياكچھ باتاور ِاناكر كر ہوكتابكچھ بات

دنيازندمُرسواسواۓتم م يهكرےجو

اور قيامت כ دن
وه لوٹاۓ 

جائ 
سخت عذابطرف

اور 
ےب خرباهللا

س  
جو

وں ى لوگ85تم كر ہو د وه ج آخرت כ بددنيازندخر

86مدد ك جائ وهاور نهعذابن سو هلاك نه ِكيا جائي

ؑاور البته   دى ٰ كتابمو
اور   
 در  ھب

رسولس כ بعد

اور   
دى

ؑ م اك بيٹاعي كُھ نشانياںمر
س   اور 

مدد 
روح القدس ﹙ جربئيل ؑ ﹚ כ 

عه ذر

ر جب كيا 
آيا تمهارے 

پاس
كو رسول

س כ 
سا جو

تم  تكـرّب ِكياتمهارے نفسنه چا

سو ايك 
ِگروه

تم  جھٹاليا
اور ايك 
ِگروه

وں 87تم قتل كر ل اور 
 كها

پردے مارے ِدل

وڑےن כ كفر כ سببن پر لعنت اهللا بلكه 88جو ايمان ال هـسو 

١٠

۴

١٠



15 Q@fi‰fl

Q@Č·ÄÄ€a R@ÒãÄÄ‘j€aٓٓ

ن כ پاس اهللا  طرف  اور جب 

س  تصديق كر   كتاب آ ، 

ن כ پاس  اور وه ِاس  وا جو 

  اكفروں پر فتح مانگـ  ، 

ن כ پاس ﹙ حق ﹚ آگيا  سو جب 

س  وه  ليا  چان  وں   ج 

پر  اكفروں  سو  ہوگـ ،  ُمنِكر  כ 

اهللا  لعنت ۔ (89)

وں   بد  כ  جس  بُرا  

س  ا آپ كو بيچ ڈاال ، يه كه وه 

نازل  اهللا   جو  ہو  ُمنكر  כ 

ِكيا ، ِاس ضد  كه نازل كرتا  

اهللا اپنا فضل ا جس بندے پر 

وه چاهتا  ، سو كما الۓ غضب 

כ   اكفروں  اور  غضب ،  پر 

ُرسوا كر واال عذاب  ۔ (90)

كه  جاتا   كها  ن   جب  اور 

اهللا   جو  پر  س  الؤ  ايمان  تم 

پر  س  ه :   ك  تو  ِكيا  نازل 

ايمان ال ه جو  پر نازل ِكيا 

س اك جو  گيا اور اناكر كر ه 

س כ عالوه  ، حاالنكه وه حق 

س  تصديق كر واال جو   ، 

ن כ پاس  ، آپ كهه ديں : سو 

كيوں تم اهللا כ نبيوں كو ِاس  

تم  اگر  ہو ؟  ر  كر  قتل   

مومن ہو ۔ (91)

ؑ تمهارے پاس كُھ  ٰ اور البته مو

ر تم   نشانيوں כ سا آۓ ، 

س כ بعد بچھڑے كو ﹙ معبود ﹚ 

بنا ليا اور تم ظالم ہو ۔ (92)

عهد  پخته  تم   جب    اور 

ر كوهِ طور بُـلند  لِـيا اور تمهارے او

ِكيا ﹙ اور كها ﹚ جو   تمه ديا 

 مضبو  پكڑو اور ُسنو ، 

اور   ُسنا  كه    بو  وه  تو 

ِدلوں  כ  ن  اور  نافرما  ،   

ن כ كفر  م بچھڑا رچا ديا گيا 

כ سبب ، كهه ديں : كيا  بُرا  

جس اك تمه حكم ديتا  تمهارا 

ايمان ، اگر تم مومن ہو ۔ (93)

ــمالْ٪ ــهُ ــعَ مَ ـــا  لـِّــمَ ٌق  مـُـــَصــــّدِ اهللاِ  ِعـــنـْــِد  ــــْن  مِّ كـِــتـٰــٌب  َجــــٓاءَهُــــمْ  ـــمـــا  wَلَ

فـَـلـَـمــا كَـــفَـــُرwْاج٪  ـــَن  ـــِذيْ ال ــلَــى  عَ ْنَ  ــ ــُح ــتِ ــفْ ــتَ َــْس قَــبْــلُ  ـــْن  مِ ْا  نـُـــــ َ َو

﴿٭٨٩﴾٭ ِيـْـَن  ــ الْــٰكــفِ عَــلـَـى  اهللاِ  فـَـلـَـعـْـنـَـةُ  ـِــهزٖ٪  كَــفَــُرwْا  ْا  َفُــ عَــ مــا  َجــٓاءَهُــمْ 

َغْيًا اهللاُ  َلَ  اَنـْـــ ـِـمَــآ  ــُرwْا  ــفُ ــْك اَنْ  اَنـْـفُــَســهُــمْ  ـِــهٖۤ  اْشــتَــَرwْا  بِئَْسمَا 

ِعــــبـَـــادِهجٖ٪ ــــْن  مِ ـــٓاءُ  ـــَش ــــْن  مَ ــــٰىل  عَ فـَــْضـــلِـــهٖ  ــــْن  مِ اهللاُ  ِّلَ  ــــ ــــنَ اَنْ 

عَـــــــَذاٌب ِيْــــَن  ــــ ــــفِ ــــٰك ِــــلْ wَل غـَــــَضـــــٍبط٪  عَــــــٰىل  ـِـــغـَـــَضــــٍب  فـَـــــبـَـــــٓاءُْو 

ْا قـَــالـُــ اهللاُ  َلَ  ـْـــــ اَن ــآ  ــمَ ِ ْا  ـــ ـــنُ אمِ لـَــهُـــمْ  قـِــيـْــلَ  wَاِذَا  ﴿٭٩٠﴾٭  ــٌن  ــيْ ــِه م

الْــَحــق wَهُـــَو  َوrَٓاءَهقٗ٪  ــا  ـِـمَ wَيـَــْكـــفُـــُرwْنَ  عَــلـَـيـْـنـَـا  ِلَ  ــــ ْ اُن ــآ  ـِـمَ ْمِــُن  نُــ

اهللاِ ـــٓاءَ  ـــيَ ـــبِ َ ا ْنَ  ـــ ـــلُ ـــتُ ـــقْ َ ـــمَ  ـــلِ َ ف قُــــلْ  ـــمطْ٪  ـــهُ ـــعَ مَ ـــا  ـــمَ ِ لّ ـــا  قً ـــّدِ ـــَص مُ

ــــمْ ــــٓاءَכُ َج wَلـَــــقـَــــْد  ﴿٭٩١﴾٭  ْمِـــنِـــيْـــَن  مـــ ـــمْ  ـــتُ ـــنْ كُ اِنْ  قـَـــبـْـــلُ  ـــــْن  مِ

ـــمْ ْـــتُ wَاَن ـــِدهٖ  ـَــعْ ـــن  مِ ــلَ  ــْج ــعِ الْ اتـــَخـــْذتـُــمُ  ُـــم  ــِت  ــنٰ ــيِّ ــبَ ــالْ ِ ْٰســـى  مـــ

ــْورطَ٪ ــط ال ــمُ  ــُك ْقَ ــ َ ف ــا  ــنَ ــعْ َ َوrَف ــيـْـثـَـاقـَـُكــمْ  مِ اََخـــْذنـَــا  wَاِذْ  ﴿٭٩٢﴾٭  ْنَ  ــ ــمُ ــلِ ٰظ

ــا ــنَ ــعْ ــِم َس ْا  ــــ ــــالُ َ ق ْاط٪  wاْســــمَــــعُــــ ــــوةٍ  ــــقُ ِ ـــمْ  ـــُك ـــنٰ ـــيْ אتَ ــــآ  مَ ـــــــُذwْا  ُخ

ِهِـــمطْ٪ ـــ ـِــُكـــفْ ـــلَ  ـــْج ـــعِ الْ ـــمُ  ـــِه ـــْوبِ ُـــلُ ق ــــْى  فِ ْا  ِبـُـــــ wَاُْشــــــ ـــاق٪  ـــنَ ـــيْ ـــَص wَعَ

﴿٭٩٣﴾٭ ــَن  ــيْ ــنِ ْمِ ــ م ــنْــتُــمْ  كُ اِنْ  ــمْ  ــُك ُ ــان ــمَ ْ اِي ـــهٖۤ  ِ ـَــاْمـُــُرכُـــمْ  ــا  ـِـئـْـَســمَ قـُــلْ 

اهللا כ پاسكتابن כ پاس آاور جب
تصديق كر 

وا
س  
جو

ن כ پاس

پرفتح مانگـِاس  اور وه 
جن لوگوں  كفر ِكيا 

﹙ اكفر ﹚
سو جب

ن כ  آيا 
پاس

جو
چان  وه 

89اكفر ﹙جمع﹚پرسو اهللا  لعنتس כ منكر ہوگـ

بُرا  
جو

بيچ ڈاال 
وں 

س כ 
بد

ضد وه منكر ہوۓكها آپ
س  
جو

نازل ِكيا اهللا 

ا بندوں م ج وه چاهتا پرا فضل م نازل كرتا  اهللاكه

عذاباور اكفروں כ غضبپرغضبسو وه كما الۓ

رُسوا كر 
واال

نازل ِكيا اهللا س پر جوتم ايمان الؤاور جب كها جاتا 90
وه ك 

هـ

 ايمان 
ال هـ

س پر 
جو

نازل ِكيا 
گيا

اور اناكر كر هـ پر
س  
جو

س כ 
عالوه

حاالنكه 
وه

حق

تصديق كر 
واال

اهللا כ نىب )عمج(تم قتل كر رسو كيوںكهه ديںن כ پاسس  جو

اور البته91مومن )عمج(تم ہواگرِاس  
تمهارے پاس 

آۓ

ؑ ٰ كُھ نشانيوں مو
כ سا

اور تمس כ بعدبچھڑاتم  بناليار

اور 92ظالم لوگ
جب

تم  پخته عهد  ليا
اور   
بُـلند ِكيا

ر كوهِ طورتمهارے او

  ُسناوه بواور ُسنومضبو جو   ديا تمهپكڑو

ن כ كفر כ سبببچھڑان כ دلماور رچا ديا گيااور نافرما 

كهه 
ديں

كيا  بُرا 
 جو

تمه حكم 
ديتا 

93مومناگر تم ہوايمان تمهاراس اك
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تمهارے    اگر  ديں :  كهه 

آخرت اك گھر اهللا כ پاس خاص 

طور پر دوسرے لوگوں כ سوا ، 

تم  اگر  كرو  آرزو  موت   تم  تو 

ّ ہو ۔ (94) س

آرزو  موت   ك  هرگز  وه  اور 

ن  س כ سبب جو  ں   نه كر

وں   ھبيجا ، اور اهللا  כ 

وں كو جان واال  ۔ (95) ظا

اور البته تم  دوسرے لوگوں 

اده زند پر حرص پاؤ  ،   ز

ن  اده ﹚ ،  اور مشركوں  ﹙  ز

م  هر ايك چاهتا  كه اكش 

وه هزار سال  عمر پاۓ ، اور ِات 

ُدور  عذاب   جانا   ديا  عمر 

ديكھ  اهللا  اور  واال  ،  كر 

واال  جو وه كر ه ۔ (96)

كهه ديں : جو جربئيل ؑ اك دشمن ہو 

س  يه آؐپ כ دل پر  تو بيشك 

س  نازل ِكيا  اهللا כ ُحكم  ، 

ِاس   جو  واال  كر  تصديق   

  ، اور هدايت اور خوشخربى 

ايمان والوں כ  ۔ (97)

س כ  جو دشمن ہو اهللا اك اور 

س כ رسولوں اور  فرشتوں اور 

جربئيل اور مياكئيل اك ، تو بيشك 

اهللا اكفروں اك دشمن  ۔ (98)

اور البته   آؐپ  طرف صاف 

ن اك اناكر  ں اور  تاِر صاف آيات 

صرف نافرمان كر ه ۔ (99)

وں  كو عهد  كيا جب  

ن  س كو توڑ ﹙  ﹚ ديا  ِكيا تو 

ن כ  ق  ، بلكه  م  ايك فر

اكـ ايمان  ركھ ۔ (100)

رسول  ايك  پاس  כ  ن  جب  اور 

س   طرف  ،  اهللا   آيا 

ن כ پاس  تصديق كر واال جو 

ديا اهِل كتاب כ  ينك  تو   ، 

ق  اهللا  كتاب كو اپ  ايك فر

ا كه وه جان   پـي پـي ، گو

 ۔ (101)

ً َخــالِــَصــة اهللاِ  ـــَد  ـــنْ ِع َةُ  اٰاْلِخــــــــ ــــــدارُ  ال ـــمُ  ـــُك لَ َاكنـَـــــْت  اِنْ  ــــلْ  قُ

﴿٭٩٤﴾٭ ٰصــِدقِــيْــَن  ــتُــمْ  ــنْ كُ اِنْ  َْت  ـــ ـــمَ الْ ُا  ــ ــن ــمَ َــتَ ف الـــنـــاِس  wِْن  دُ مِّــــْن 

ــمٌۢ ــيْ ــلِ عَ wَاهللاُ  اَيـْـــِديـْـــِهــــمطْ٪  قَـــدمَـــْت  ِــمَــا  ــــــًداۢ  َ اَب ْهُ  ـــنـــ ـــتـَــمَ ـــــْن  َ wَل

ٍ َحـــيـٰــوة عـَـــٰىل  ـــنـــاِس  ال ََص  ــــــ اَْح wَلـَــتـَــِجـــَدنـــهُـــمْ  ﴿٭٩٥﴾٭  ــَن  ــيْ ــِم ــظــلِ ــال بِ

ــةجٍ٪ ــنَ َس ــــَف  اَلْ ــمــُر  ُــعَ ـــْو  لَ ـــمْ  ـــُدهُ اََح َد  َــــ ْا  ــــ ــــَرכُ اَْش ـــَن  ـــِذيْ ال ــــَن  wَمِ

ِمَا ـَـِصــيْــرٌۢ  wَاهللاُ  ــمــَرط٪  ــعَ اَنْ  ـــعَـــَذاِب  الْ ـــَن  مِ ــهٖ  ِِح ــ َْح ــ ــمُ ِ ـــَو  هُ ـــا  wَمَ

ٗ ــه ـــ لَ َــ ـــهٗ  َـــاِن ف ِيـْــلَ  لـِّــِجـــبـْــ ـــــُدwا  عَ َاكنَ  مَـــْن  قُـــلْ  ﴿٭٩٦﴾٭ۧ  ْنَ  يَــعْــمَــلُــ

wَهُــــًدى َـــَديْـــهِ  ـَــيـْــَن  ـــا  لّـِــمَ قـًــا  ـــَصـــّدِ مُ اهللاِ  ــــــاِذِْن  ِ قَــلْــبِــَك  ــــٰىل  عَ

ــهٖ ــتِ ــَك ــ ــل wَمَ ــــــُدwا   عَ َاكنَ  ــــْن  مَ ﴿٭٩٧﴾٭  ْمِــنِــيْــَن  لِــلْــمُــ ٰى  wبُــــْشــــ

﴿٭٩٨﴾٭ ــَن  ِيْ ــ ــفِ ــٰك ــلْ ِ لّ ــــُدو  عَ اهللاَ  ــــاِن  َ ف ــلَ  ــى ــٰك ــيْ wَمِ ِيـْــلَ  ـــبْـــ wَِج َوrُُســـلِـــهٖ 

ــآ ــهَ ِ ـــُر  ـَــْكـــفُ ـــــا  wَمَ ـــٍتج٪  ـــنٰ ـــيِّ َ אيـٰـــــٍتۢ  ــــَك  ــــيْ َ اِل َلـْـــنـَـــآ  اَنـْـــ ــــْد  ــــقَ َ wَل

مِّــنـْـهُــمطْ٪ ِيْــٌق  َــ ف ــَذهٗ  ــبَ ــًدا  ــهْ عَ ــُدwْا  ــهَ عٰ ــا  ُلكــمَ اََو  ﴿٭٩٩﴾٭  ْنَ  الـْـفٰــِســقُــ اِال 

اهللاِ ِعــنـْـِد  ــْن  مِّ ْلٌ  ـــ rَُس ــمْ  ــٓاءَهُ َج wَلـَـمــا   ﴾١٠٠﴿ ْنَ  ــنـُـ ْمِ ـُـ َال  ُهُــمْ  اَכـْـثـَـ بَــلْ 

ــتٰــَبال٪ٞ ــِك الْ ا  اwُْتُــــ الـــِذيـْــَن  ـــَن  مِّ ِيْــٌق  فَــ ــَذ  َــبَ ــمْ  ــعَــهُ مَ ــا  ِــمَ لّ ٌق  مُـــَصـــّدِ

﴿١٠١ز﴾ ْنَ  ـــ ـــمُ ـــلَ ـــعْ َ َال  َاكَنـــــهُـــــمْ  ــــمْ  ــــْوrِهِ ــــهُ ُظ َوrَٓاءَ  اهللاِ  كِـــتٰـــَب 

كهه 
ديں

خاص طور پراهللا כ پاسآخرت اك گھرتمهارے اگر 

ّتم ہواگرموتتو تم آرزو كرولوگسواۓ 94س

س  آرزو نه  اور وه هرگز 
ں  كر

ن כ بسبب جو  ھبيجاك
اور 
اهللا

جان واال

وں كو اده حرصاور البته تم پاؤ  95ظا زند پرلوگز

اور 
جن لوگوں  شرك ِكيا 

﹙ مشرك ﹚
سالهزاراكش وه عمر پاۓن اك هر ايكچاهتا 

عذاب ُدور كر واالاور وه 
كه وه عمر 
ديا جاۓ

اور 
اهللا

جوديكھ واال

كهه 96وه كر هـ
ديں

جربئيل ؑ اكدشمنہوجو
تو بيشك 

س 
يه نازل 
ِكيا

ے دل پر تصديق كر واالاهللا כ حكم ت
س  
جو

اور هدايتِاس  

س כ فرشاهللا اكدشمنہوجو97ايمان والوں כ اور خوشخربى اور 

س כ  اور 
رسول

98اكفروں اكدشمنتو بيشك اهللاور مياكئيلاور جربئيل

س اكاور  اناكر كرصاف صاف آياتآپ  طرف  اتارىاور البته

كيا جب 99نافرمانمگر
وں  
عهد ِكيا

كو عهد
توڑ ديا 
س كو

ن م ايك فرق

ن כبلكه اهللا  طرف ايمان  ركھاكـ  اور 100
جب

ن כ پاس ايك رسولآيا 

تصديق كر 
واال

س  
جو

ن כ پاس
ينك 
ديا

ق كتاب دى گ ﹙ اهِل كتاب ﹚ِجايك فر

ا كه وهاپ پـيپـياهللا  كتاب 101جانـ گو

ين
خر

ملتأ
د ا

عن
 ٢

ة 
قـ

عان
م

١١

١٠

١١
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وى   پـ س   وں   اور 

سليمان ؑ  پڑھ   شياطني  جو 

اور  كر ۔  نام   اك  سلطنت   

ليكن  سليمان ؑ   ِكيا  كفر  

شيطانوں  كفر ِكيا ، وه لوگوں 

بابِل  جو  اور  سكھا  جادو  كو 

روت اور ماروت دو فرشتوں  م 

پر نازل ِكيا گيا ، اور وه نه سكھا 

اں تك كه كهه د :   ك كو 

تو صرف آزمائش ه ، پس تُو كفر 

ن دونوں  نه كر ، سو وه سيكھ 

اور  خاوند  جس   كچھ  وه   

س  بيوى כ درميان ُجدا ڈال 

نچا وےلا  ديں ، اور وه نقصان 

س  ك كو مگر اهللا כ   

ُحكم  ، اور وه سيكھ جو  

نه  نفع  اور   نچاۓ  نقصان 

כ   جان  وه  البته  اور  دے ، 

س כ   دا  كه جس  يه خر

اور  حصه  ،  كو  م  آخرت 

وں  البته بُرا  جس כ بد 

وه  اكش  ديا ،  بَـيـچ  كو  آپ  ا   

جانـ ہو ۔ (102)

اور  آ  ايمان   وه  اگر  اور 

پاس  כ  اهللا  تو  جا  بن  ر  پر

وه  اكش  پا ،  اكنه  اچھا   

جان ہو ۔ (103)

ہو  الۓ  ايمان  جو  لوگو  اے 

نظرنا  ﹙ مومنو ﹚ ! راِعنا نه كهو اور 

كهو  فرمائ ﹚  توّجه  طرف  ارى   ﹚

כ   اكفروں  اور  ُسنو ،  اور 

دردناك عذاب  ۔ (104)

لوگوں  جن  م   كتاب  اهِل 

نه  اور  چا  وه   ِكيا  كفر   

رب   تمهارے  پر  تم  كه  مشرك 

طرف  كو ھبال نازل  جاۓ 

اور اهللا ج چاهتا  اپ رحمت 

 خاص كرليتا  اور اهللا بڑے 

فضل واال  ۔ (105)

كَــفَــَر ـــا  wَمَ ــَنج٪  ُســلَــيْــمٰ ــِك  ــلْ مُ ـــٰىل  عَ الــشــيـٰـِطــيـْـُن  ا  َــتْــلُــ ــا  مَ ْا  wَاتــبَــعُــ

ــْحــَر الــّسِ الــنــاَس  ْنَ  ــ ــمُ ــلِّ ُــعَ ـــُرwْا  ـــفَ كَ الــشــيـٰـِطــيـْـَن  ــِكــن  َو ــُن  ُســلـَـيْــمٰ

ــــــــارwَُْتط٪ wَمَ هَــــــــارwَُْت  ِـــبَـــابِـــلَ  الـْــمَـــلـَــَكـــيـْــِن  عَـــلـَــى  ِلَ  ـْــــــ اُن ـــــآ  wَمَ

َْكفُْرط٪ فـَـَال  فِـتْـنَـةٌ  َْحُن  اِنــمَــا  َْآل  ـَـقُــ َحتى  ــٍد  اََح ــْن  مِ ُعَلِّمِٰن  ــا  wَمَ

ــــــهطٖ٪ َوزwَِْج ْءِ  ـــ ـــمَ الْ َــيْــَن  ــهٖ  ـــ ِ ْنَ  ـــ ِّقُ ـــ ُـــفَ مَـــا  ــا  ــمَ ــنْــهُ مِ ْنَ  ــ ــمُ ــل ــعَ ــتَ َــيَ ف

اهللاطِ٪ ـِـــــــــاِذِْن  اِال  اََحــــــــٍد  ــــــْن  مِ ـِـــــهٖ  ْـــــَن  ـــــَضـــــٓارِّي ِ هُــــــمْ  wَمَـــــــا 

ْا عـَــلـِــمُـــ ــــْد  ــــقَ َ wَل ـَــنـْــفَـــعـُــهُـــمطْ٪  wََال  ـــمْ  هُ ـــ ـــُض َ مـَـــا  ْنَ  ـــ ـــمُ ـــل ـــعَ ـــتَ َ wَي

wَلـَــبـِــئـْــَس ــــــَالٍق  َخ ــــْن  مِ َةِ  اٰاْلِخـــــــ ـــى  فِ ــــهٗ  لَ ـــا  مَ ـــهُ  ٰى ـــ ـــتَ اْش ـــِن  ـــمَ لَ

ــمْ ــهُ اَن wَلَـــْو   ﴾١٠٢﴿ ْنَ  ــ ـَـعْــلَــمُ ْا  َاكنـُـــ لَـــــْو  ــمطْ٪  ــهُ ــَس ْــفُ اَن ــهٖۤ  ـــ ِ َشــــَرwْا  ــا  مَ

ــــٌرط٪ ــــيْ َخ اهللاِ  ِعـــــنـْــــِد  ــــــــْن  مِّ ْبَــــةٌ  لَــــمَــــثُــــ ْا  ـــــــ ـــــــقَ wَات ْا  ــــــنُــــــ אمَ

rَاِعــنـَـا ْا  ــ ْلُ ــ َــقُ َال  ْا  ــ ــنُ אمَ ــَن  ــِذيْ ال ــاَيــهَــا   ۧ﴾١٠٣﴿ ْنَ  ـَـعـْـلـَـمُــ ْا  ـــ ُ َاكن ــْو  لَ

﴾١٠٤﴿ ـــمٌ  ِـــيْ اَل ـــــَذاٌب  عَ ِيْــَن  wَلِــلْــٰكــفِــ ْاط٪  ـــ ـــعُ ـــمَ wَاْس ْنـَــا  انـْــُظـــ ا  ْلـُـــ wَقـُـــ

ــَن ِــيْ ــِرכ ــْش ــمُ الْ wََال  ــِب  ــتٰ ــِك الْ ــــِل  اَهْ ـــْن  مِ ـــُرwْا  ـــفَ كَ ـــَن  ـــِذيْ ال َد  َــــ مـَــا 

ــتَــص ـَـْخ wَاهللاُ  ــــمطْ٪  ــــُك ربِّ ــــْن  مِّ َخـــيـْــٍر  ــــْن  مِّ ــمْ  ــُك ــيْ ــلَ عَ لَ  ـــ ـــنَ اَنْ 

﴾١٠٥﴿ ـــعَـــِظـــيْـــِم  الْ ـــِل  ـــْض ـــفَ الْ ذُو  wَاهللاُ  ــــٓاءطُ٪  ــــَش مَــــْن  ـــهٖ  ـــتِ ـــمَ َْح ـــ بِ

وں   اور 
وى  پـ

اور كفر نه ِكياسليمان ؑبادشاہتپرشيطانپڑھ جو

جادولوگوه ِسكھاكفر ِكياشيطان )عمج(ليكنسليمان ؑ

اور ماروتروتبابِل مدو فرشپراور جو نازل ِكيا گيا

پس تُو كفر نه كرآزمائشصرفوه كهه داں تكك كواور وه نه سكھا

خاونددرميانجس  جدا ڈال ديںوهن دونوں سو وه سيكھ
س   اور 

بيوى

نچا وےلااور وه  اهللاُحكم مگرك كوس نقصان 

نچاۓاور وه سيكھ  כ نفع دےاور نهجو  نقصان  اور البته وه جان 

داجس  س כ يه خر اور البته بُراكو حصهآخرت م 

وں   جو 
بَـيـچ ديا

وهاور اگر102وه جانـ ہواكشا آپ كوس 

ر بن جاوه ايمان ال اكنه پااور پر هباهللا כ پاستو 

راعنانه كهوايمان الۓوه لوگ جواے103اكش وه جان ہو

اور كهو
نظرنا

﹙  ديكھو ﹚
104دردناكعذاباور اكفروں כ اور ُسنو

 چا
جن لوگوں 

مشرك لوگاور نهاهِل كتابكفر ِكيا

تم پرنازل  جاۓكه
 
﹙ كو ﹚

تمهارا ربھبال
اور 
اهللا

خاص كرليتا 

105بڑافضل واالاور اهللاج چاهتا اپ رحمت 

١٢

۷

١٢
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كر  منسوخ  ج   آيت  كو 

﹙ تو ﹚  ه  د  ھُبال  يا    ه 

س جي  آ  س  هب يا 

ه ، كيا تُو  جانتا كه اهللا هر 

چ پر قادر  ۔ (106)

كيا تُو  جانتا كه اهللا כ   

بادشاہت ،  زمني   اور  آسمانوں 

ِسوا  כ  اهللا  تمهارے    اور 

ر ۔ (107) كو حا اور نه مدد

كيا تم چا ہو كه ا رسول  

ك   سوال  جي  كرو  سوال 

جو  اور   ،  ؑ ٰ مو ِاس   

كر  اختيار  كفر  بد  כ  ايمان 

راس  سيد  گيا  ھبٹك  وه  تو 

 ۔ (108)

هبت  اهِل كتاب  چا كه اكش 

כ  ايمان  تمهارے  ديں  لوٹا  تمه 

حسد  כ  دل  ا  م ،  كفر  بعد 

ن  س כ بعد جبكه   وجه  ، 

پس  ہوگيا ،  نُماياں  صاف  حق  پر 

كرو  درگزر  اور  كردو  معاف  تم 

ُحكم   اپنا  اهللا  كه  تك  اں 

قادر  پر  چ  هر  اهللا  بيشك  آۓ ، 

 ۔ (109)

و  ر د  اور  كرو  قائم  نماز  اور 

ھبال   جو  ا   اور  زكٰوة ، 

כ  اهللا  پالو   تم   ھبيجو 

كر  كچھ  جو  تم  بيشك  پاس ، 

ہو اهللا  ديكھ واال  ۔ (110)

نه  داخل  هرگز  كها :  وں   اور 

כ  س  ِسواۓ  م  جنّت  ہو 

ن  يه  نصرا ،  يا  ہو  ودى  جو 

 جھو آرزوئ ه ، كهه دي 

 ّ س تم  اگر  دليل  اپ  الؤ  تم  كه 

ہو ۔ (111)

چهره  اپنا  جس   كيوں  ؟ 

ر  اهللا כ  ُجھاك ديا اور وه نيكو

س  س اك اجر  س כ   ہو تو 

כ رب כ پاس  ، اور نه كو 

ن پر اور نه وه غمگني  خوف ہو 

ہوں  ۔ (112)

مِثْلِهَاط٪ اَْو  ــنـْـهَــآ  مِّ ـِـَخــيـْـٍر  ـــاِْت  َ ُنِْسهَا  اَْو  אيـَــةٍ  مِــْن  ـَـنـْـَســْخ  ــا  مَ

لَـــهٗ اهللاَ  اَن  َعْلَمْ  اَلـَـمْ   ﴾١٠٦﴿ قَِديٌْر  َشــْىءٍ  ُلكِّ  عَٰىل  اهللاَ  اَن  َعْلَمْ  اَلـَـمْ 

مِـــْن اهللاِ  wِْن  دُ مِّـــــْن  ـــُكـــمْ  لَ wَمـَــــا  wَاْالrَِْضط٪  ِٰت  ـــ ـــســـمٰ ال ـــلْـــُك  مُ

كَمَا ــمْ  ــُك ْلَ ــ rَُس ْا  ـَـْســئـَـلـُـ اَنْ  ِيْـــُدwْنَ  ـــ ُ اَمْ   ﴾١٠٧﴿ ـَـِصــيـْـٍر  wَال  wلـِـــّىٍ 

ـــاِن ـــمَ ـــاْالِيْ ِ الـْــُكـــفْـــَر  ـــتَـــبَـــدِل  ـــــْن  wَمَ ـــلطُ٪  ـــبْ َ ق ــــْن  مِ ـــى  ْٰس ـــ مُ ــلَ  ُســ

الْــِكــتـٰـِب ــــِل  اَهْ ـــْن  مِّ ــثِــيْــٌر  كَ wَد   ﴾١٠٨﴿ ــيْــِل  الــســبِ َٓاءَ  ــــ َس َضـــل  ــْد  َــقَ ف

ِعــنـْـِد ـــْن  مِّ ــًدا  ــَس َح ـــفـــاrًا  كُ ــمْ  ــُك ــانِ ــمَ ْ اِي ــِد  َــعْ ـــن  مِّ ُدwْنـَــُكـــمْ  ـَــ لَـــْو 

ْا ـــ ـــفُ َـــاعْ ف ــــقج٪  ــــَح الْ لَـــهُـــمُ  ـــَن  ـــي ـــبَ َ ــــا  مَ َـــعْـــِد  مِّــــــن  ـــمْ  ـــِه ـــِس ـــفُ ْ اَن

ـــْىءٍ َش ُلكِّ  ـــٰىل  عَ اهللاَ  اِن  ــــِرهطٖ٪  ـِـــاَمْ اهللاُ  ـــَى  ِ ـَــاْت ــى  ــت َح ْا  ـــُحـــ wَاْصـــفَ

ْا مـُــ ـُــقـَــّدِ ــــا  wَمَ ةطَ٪  الـــزכٰـــ ا  wَאتُـــــ ةَ  ــ ــصــ ال ا  ـــ ِـــيْـــمُ wَاَق  ﴾١٠٩﴿ قَـــِديْـــٌر 

ْنَ ــلـُـ ـَـعـْـمَ ــا  ـِـمَ اهللاَ  اِن  اهللاطِ٪  ــنْــَد  ِع ـَــِجـــُدwْهُ  ــٍر  ــيْ َخ ـــْن  مِّ ــِســُكــمْ  ْــفُ ِالَن

ْدًا هُــــ َاكنَ  ـــْن  مَ اِال  ــةَ  ــن ــَج الْ ـــْدُخـــلَ  ـــْن  لَ ْا  ـــ ـــالُ َ wَق  ﴾١١٠﴿ ــٌر  ــيْ ــِص بَ

كُــنـْـتـُـمْ اِنْ  َــُكــمْ  ــان ْهَ ُــ ْا  هَــاتُــ قـُــلْ  ــمطْ٪  ــهُ ــي ــانِ اَمَ ــَك  ـِـلْ ٰىط٪  َــٰصــ اَْو 

فـَـلـَـه ــٌن  ــِس ــْح مُ ــــَو  wَهُ ِهللاِ  ـــهٗ  wَْجـــهَ اَْســـلـَــمَ  ـــْن  مَ َـــٰىلق٪   ﴾١١١﴿ ــَن  ــيْ ــِدقِ ٰص

ۧ﴾١١٢﴿ ْنَ  َنُــ َــْحــ ـــمْ  هُ wََال  ــلـَـيـْـِهــمْ  عَ ٌْف  َخــــ wََال  رَبـِّــــهصٖ٪  ــَد  ــنْ ِع ُهٗ  اَْجـــــ

جو  منسوخ 
كر هـ

كو آيت
يا  ھُبال د 

هـ
س جيساس هب آ ه يا 

كيا 
كه اهللاكه اهللاتُو جانتا كيا تُو  جانتا106قادرهر چپر

كواهللا כ سواتمهارے اور اور زمنيآسمانوںبادشاہت

رحا جياپنا رسولسوال كروكهكيا تم چا ہو107اور نه مدد

سوال ك 
ؑ ٰ اور جوِاس  مو

تبادله ﹙ اختيار ﹚ 
كر

ايمان כ بدكفر

اهِل كتابهبتچا108راستهسيدھاسو وه ھبٹك گيا

وجه حسداكفرتمهارا ايمانبعدכاكش تمه لوٹا ديں

حقن پرنماياں ہوگياجبكهכ بعدا دل
پس تم معاف 

كردو

چ آۓ اهللااں تكاور درگزر كرو هرپربيشك اهللاپنا ُحكم

ونمازاور تم قائم كرو109قادر  ھبيجواور جوزكٰوةاور د ر

جو كچھ تم كر ہوبيشك اهللاهللا כ پاستم پالو كو ھبالا 

وں  110ديكھ واال اور 
كها

ودىہوجوسواۓجنّتهرگز داخل نه ہو

يهيا نصرا
ن  ﹙ جھو ﹚ 

آرزوئ
كهه 
دي

اگر تم ہواپ دليلتم الؤ

ّ س كيوں 111س تو 
כ 

اپنا چهرهُجھاك دياجس
اهللا כ 

راور وه نيكو

س اك 
اجر

112س اك ربپاس اور 
نه

ن پركو خوف
اور 
نه

غمگني ہوں وه

س 
כ 

ـة
ٰـثـ

لثل
ا

١٣
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ك  نصاٰرى  كه  كها  ود   اور 

نصاٰرى   اور  پر  ،  چ 

پر   چ  ك  ودى  كه  كها 

ِا  ه كتاب ۔  پڑھ  وه  حاالنكه 

جي  ن  لوگوں   ن  طرح 

بات كهى جو ِعلم  ركھ ، سو 

ن כ درميان قيامت כ دن  اهللا 

م  ﹙ بات ﹚  جس  كرے   فيصله 

وه ِاختالف كر  ۔ (113)

س  بڑا ظالم كون ہو جس  اور 

ن   اهللا  مسجدوں  رو كه 

س  اور  جاۓ ،  ليا  نام  اك  اهللا  م 

ن لوگوں  را  كوشش  ،   و

ں داخل  ا كه و כ  ﹙ حق ﹚ نه 

כ   ن  ہوۓ ،  ڈر  مگر  ہو 

ن כ   دنيا م ُرسوا  اور 

آخرت م بڑا عذاب  ۔ (114)

اور  مشرق  כ    اهللا  اور 

ُمنه  تُم  طرف  جس  سو  مغرب ، 

كرو  طرف اهللا اك سامنا  ، 

بيشك اهللا ُوسعت واال ، جان واال 

 ۔ (115)

بيٹا  اهللا   كها :  وں   اور 

بناليا  ، وه پاك  ، بلكه  

כ   جو آسمانوں اور زمني 

כ  حكم  כ  سب   م  ، 

ماتحت ه ۔ (116)

پيدا كر واال آسمانوں اور زمني 

اك ، اور جب وه ك اكم اك فيصله 

كهتا   ى  تو   كرتا  

” ہو جا “ تو وه ہوجاتا  ۔ (117)

ركھ ،  ِعلم   لوگ  جو  اور 

כم  اهللا    كها :  وں  

پاس  ارے  يا  كرتا  كيوں  

ِا  آ ؟  كيوں   نشا  كو 

ِان  لوگوں   ِان    طرح 

ِپچھلے  ﹙ اگلے  ِان  كهى ،  بات  جي 

جي  ايك  دل  כ  گمراہوں ﹚ 

כ  والوں  ركھ  يقني  ه ۔   

כ  كر نُماياں  صاف  نشانياں   

ه ۔ (118)

بيشك   آپ كو ھبيجا حق כ 

سا ، خوشخربى د واال ، ڈرےنا 

پوچھا جائي  نه  اور آپ   واال ، 

دوزخ والوں כ بارے م ۔ (119)

ٰى النٰص ــِت  ــالَ wقَ ـــْىءٍص٪  َش ــٰىل  عَ ٰى  الــنــٰصــ لـَـيـْـَســِت  ْدُ  ــ ــيَــهُ الْ ــِت  ــالَ َ wَق

الِذيَْن  َ قَا كَٰذلَِك  الِْكتَٰبط٪  ْنَ  ُ َتْل wهُـمْ  َشْىءٍال٪  عَٰىل  ْدُ  الْيَهُ لَيَْسِت 

الـْـقـِـيـٰـمَــةِ ـَـــْومَ  ـَـيـْـنـَـهُــمْ  ـَـْحــُكــمُ  َـــاهللاُ  ف ــمجْ٪  ــِه ِ ْل ــ َ ق ــثْــلَ  مِ ْنَ  ــ ــلَــمُ ـَـعْ َال 

مــنَــَع مِــمــْن  ـــمُ  ـــلَ اَْظ wَمَــــْن   ﴾١١٣﴿ ْنَ  ــ ــفُ ــلِ ــتَ ــْخ َ فِــيْــهِ  ْا  ُـــــ َاكن ــا  ــمَ ــيْ فِ

َابـِــهَـــاط٪ َخـــ فـِـــْى  ـــعٰـــى  wََس ـــهٗ  ـــمُ اْس ــا  ــهَ ــيْ فِ ـــَر  ـــْذכَ اَنْ  اهللاِ  ــَد  ــِج ــٰس مَ

الدنْيَا فِى  لَهُمْ  َخٓائِفِيَْن  اِال  ْهَآ  ْدُخلُ اَنْ  لَهُمْ  َاكنَ  مَا  َك  اwُل

ُِب ْ wَالْمَغ ُِق  الْمَْش wَِهللاِ   ﴾١١٤﴿ عَِظيْمٌ  ــَذاٌب  عَ َةِ  ــ اٰاْلِخ فِى  wلَهُمْ  ٌْى  ِخــ

﴾١١٥﴿ ــمٌ  ــيْ ــلِ عَ ـــــٌع  wَاِس اهللاَ  اِن  اهللاطِ٪  wَْجـــــهُ  فـَــثـَــم  ْا  َلـــ ُـــ ــا  ــمَ ــنَ ْ ــاَي َ ف

ِٰت ــ الــســمٰ ــى  فِ ــا  مَ لـــهٗ  ـَــلْ  ُســبْــٰحــنَــهطُ٪  wَلـَــــًداال٪  اهللاُ  ــَذ  ــَخ ات ا  ـَــالُـــ wَق

wَاْالrَِْضط٪ ِٰت  ـــ الـــســـمٰ ـــُع  َـــِديْ  ﴾١١٦﴿ ْنَ  قـٰــنـِــتـُــ لـــهٗ  ُلك  wَاْالrَِْضط٪ 

الِذيَْن  َ ــا َ wَق  ﴾١١٧﴿ ْنُ  فَيَُك كُــْن  لـَـهٗ  ْلُ  ـَـقـُـ فَاِنمَا  ًا  ــ اَمْ قَـضـى  wَاِذَا 

ـــٰذلـِــَك كَ אيـَــــةطٌ٪  َــاْتِــيْــنَــآ  اَْو  اهللاُ  ُــَلكِّــمُــنَــا  َْال  ـــــ لَ ْنَ  ـَــعـْــلـَــمُـــ َال 

ــمطْ٪ ْبُــهُ قُــلُــ ــْت  َــَشــابَــهَ ْلِــِهــمطْ٪  قَــ مِّــثْــلَ  ــِهــمْ  قـَـبْــلِ ـــْن  مِ الـــِذيـْــَن   َ ـــا قَ

ــَحــّقِ ِــالْ اrََْســلْــنٰــَك  ـــآ  اِن  ﴾١١٨﴿ ْنَ  ْقِــنُــ ــ لـِــقـَــْومٍ  ــــِت  اٰاْليٰ ـَـيــنــا  قـَــْد 

﴾١١٩﴿ ــِم  ــيْ ــِح ــَج الْ ـــِب  ـــٰح اَْص عـَـــْن  ــلُ  ــئَ ــْس ُ wَال  ًاال٪  wنَــــِذيْــــ ًا  بـَــِشـــيـْــ

نصاٰرىاور كهاك چپرنصاٰرىوداور كها

ك چ پرود
حاالنكه 

وه
جو لوگكهاِا طرحكتابپڑھ هـ

سو اهللان  باتجيِعلم  ركھ
فيصله كرے  
ن כ درميان

قيامت כ دن

رو - جوبڑا ظالماور كون113ِاختالف كرس موه جس م

راماور كوشش س اك نامس مذكر ِكيا جاۓكهاهللا  مسجديں س  و

ايه لوگ نه 
ن כ 

ں داخل ہوكه ڈر ہوۓمگرو
ن כ 

دنيا م

رُسوا
ن  اور 

כ 
اور مغرباور اهللا כ  مشرق114بڑاعذابآخرت م

تم ُمنه كروسو جس طرف
س  تو 
طرف

115جان واالوسعت واالبيشك اهللاهللا اك سامنا

وں  اور 
 كها

وه پاك بيٹابناليا اهللا 
س  بلكه 

כ 
آسمانوں مجو

سباور زمني
س כ 

ِر فرمان اور زمنيآسمانوںپيدا كر واال116ز

اور 
جب

وه فيصله 
كرتا 

كو 
اكم

اور كها ى ” ہو جا “كهتا تو 
تو وه 
ہو جاتا 

جو لوگ117

ِا طرحكو نشاارے پاس آيا  כم كرتا اهللاكيوں ِعلم  ركھ

ن כ دلايك جي ہوگـِان  باتجيِان  جو لوگكها

  نماياں 
كر دى

نشانياں
لوگوں כ 

بيشك 118يقني ركھ هـ
حق כ ساآپ كو ھبيجا

خوشخربى 
د واال

اور ڈرےنا واال
اور نه آپ  
پوچھا جائي

כ بارے 
م

119دوزخ وےلا
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اور آؐپ  هرگز را نه ہوں  

اں تك كه آپ  ودى اور نه نصاٰرى 

ں ، كهديں : وى كر ن כ دين  پـ

بيشك اهللا  هدايت  ﹙ حقي ﹚ 

ن   آپ   اگر  اور  هدايت  ، 

س כ بعد  وى   خواهشات  پـ

جبكه آپ כ پاس ِعلم آگيا ، آپ כ 

 اهللا  كو ِحمايت كر واال 

ر ۔ (120)  اور نه مدد

س     ِج كتاب دى وه 

اك  تالوت  جي  ه  كر  تِالوت 

ركھ  ايمان  پر  س  وه  حق  ، 

ں و  س اك اناكر كر ه ، اور جو 

ا وےلا ه ۔ (121) نقصان 

ى نعمت ياد  اے ب اسرائيل ! م

كرو جو م  تم پر  اور يه 

كه م  تمه زما والوں پر 

فضيلت دى ۔ (122)

دن ﹚  ﹙ جس  ڈرو  دن   س  اور 

ہوسכ   نه  بدله  شخص  كو 

كچھ  اك  شخص  ﹙ دوسرے ﹚  ك 

س  كو معاوضه   ، اور نه 

قبول ِكيا جائي اور نه  كو 

ن   سفارش نفع دے  اور نه 

مدد  جائي ۔ (123)

رب   כ  ن  كو  ابراهيؑم  جب  اور 

وں  وه  چند باتوں  آزمايا تو 

س  فرمايا : بيشك  پورى كر ديں ، 

م تمه لوگوں اك ِامام بنا واال 

اوالد  ى  م اور  كها :  س   ہوں ، 

ا عهد  س  فرمايا : م كو ﹙  ﹚ ؟ 

نچتا ۔ (124) وں كو   ظا

كو  كعبه  خانٔه  جب    اور 

بنايا لوگوں כ  ﹙ بار بار ﹚ لو 

من   ﹙ جمع ہو ﹚  جگه اور 

جگه ، اور ” مقاِم ابراهيم “ كو نماز 

 جگه بناؤ ، اور   ُحكم ديا 

وه  كه  كو  اسٰمعيل ؑ  اور  ابراهيؑم 

ا گھر پاك ركھ طواف كر  م

والوں  كر  اعتاكف  اور  والوں 

כ  والوں  كر  سجده  ركوع  اور 

 ۔ (125)

ے  اور جب ابراهيؑم  كها اے م

واال ،  امن  بَـنا  كو  شهر  ِاس  رب ! 

لوں  اور ِاس כ ر والوں كو 

ن م  ايمان   روزى دے جو 

پر ،  دن  כ  آخرت  اور  اهللا  الۓ 

ِكيا  كفر  جس   فرمايا :  س  

ر  وڑا سا نفع دوں   س كو 

س كو مجبور كروں  دوزخ כ 

لو   وه  اور  طرف ،  عذاب  

بُرى جگه  ۔ (126)

مِلتَهُمطْ٪ ـَـتــبِــَع  َحــتــى  ٰى  الــنــٰصــ wََال  ْدُ  ــ ــهُ ــيَ الْ ــنْــَك  عَ ْٰضــى  ــ َ ـــْن  wَلَ

الــِذْى َعَْد  ــمْ  َٓاءَهُ ــ اَهْ اتبَعَْت  ِن  wَلَ الْهُٰدىط٪  هَُو  اهللاِ  هُــَدى  اِن  قُلْ 

ؔ﴾١٢٠﴿ ـَـِصــيـْـٍر  wَال  ــّىٍ  ـــ ِ wل مِــْن  اهللاِ  مِــَن  لَــَك  ــا  مَ ــلْــِمال٪  ــعِ الْ مِــَن  َجـــٓاءََك 

ِهطٖ٪ ْنَ  ْمِنُ ُ َك  اwُل َِالwَتِـهطٖ٪  َحـق  ْنَــهٗ  َـتْـلُـ الِْكتَٰب  אتَيْنٰهُمُ  اَلِذيَْن 

ــُرwْا اذْכُ َٓاِءيـْـلَ  اِْســ ٰبَنِى   ۧ﴾١٢١﴿ الْٰخِسُرwْنَ  هُمُ  َك  فَاwُل ِهٖ  ْكفُْر  wَمَــْن 

﴾١٢٢﴿ الْعٰلَِميَْن  عَلَى  فَضلْتُُكمْ  ــْى  ِّ wَاَن عَلَيُْكمْ  اَنْعَمُْت  التِى  نِعْمَتَِى 

مِنْهَا ُقْبَلُ  wَال  َشيْئًا  ــفْــٍس  ــْن  عَ ـَـفْــٌس  ِْى  ــ ــْج َ ال  ــا  ْمً ـَـ ْا  ــ ــقُ wَات

ابْــتـَـىل wَاِذِ   ﴾١٢٣﴿ ــُرwْنَ  ــَص ــنْ ُ هُـــمْ  wَال  ــةٌ  ــاعَ ــفَ َش ـَـنـْـفـَـعـُـهَــا  wَال  عَـــْدلٌ 

َ قَا اِمَامًاط٪  لِلناِس  َجاِعلَُك  اِنِّـْى   َ قَــا فَاَتَمهُنط٪  َِلكِمٍٰت  rَبـهٗ  ٰهٖمَ  ْ اِب

الْبَيَْت َجعَلْنَا  wَاِذْ   ﴾١٢٤﴿ الظلِِميَْن  عَهِْدى   ُ َنَا َال   َ قَــا ذُرِّيتِْىط٪  wَمِْن 

wَعَِهْدَنآ مَُصلىط٪  ٰهـٖـمَ  اِبـْـ مقَامِ  مِْن  wَاتــِخــُذwْا  wَاَمـْـنـًـاط٪  لِّلناِس  مَثَابَـةً 

wَالرכِع wَالْعِٰكفِيَْن  لِلطٓائِفِيَْن  َيْتَِى  َا  ـ َطهِّ اَنْ  wَاِْسمٰعِيْلَ  ٰهٖمَ  ْ اِب اِىل 

wارzُْْق אمِنًا  َلًَدا  ــَذا  هٰ اْجعَلْ  rَّبِ  ٰهٖــمُ  ْــ اِب  َ قَــا wَاِذْ   ﴾١٢٥﴿ ْدِ  السُج

wَمَـْن  َ قَــا اٰاْلِخــِرط٪  wَالْيَْومِ  ِاهللاِ  مِنْهُمْ  אمََن  مَْن  ِٰت  الثمَ مَِن  اَهْـلَــهٗ 

﴾١٢٦﴿ الْمَِصيُْر  َوبِئَْس  النارطِ٪  عََذاِب  اِٰىل  ه  اَْضَطـــ ُم  قَلِيًْال  فَاُمَتِّعُهٗ  كَــفَـــَر 

اور هرگز را نه 
ہوں 

ودىآپ 
اور 
نه

اں تكنصاٰرى
وى  آپ پـ
ں كر

ن اك دين

كهه 
ديں

بعداهللا  هدايتبيشك اور اگرهدايتو
آپ  
وى  پـ

ن  خواهشات

آپ כ پاس 
آگيا

120ِعلم كواهللا  آپ כ 
ِحمايت 
كر واال

راور نه مدد

ِج
  دى 

كتاب
س  تالوت 

كر هـ
و لوگس  تالوتحق

ايمان ركھ هـ 
س پر

اور جو
ں  اناكر كر
س اك

وهو
ا  نقصان 

وےلا
تم ياد كرواے ب اسرائيل121

ى  م
نعمت

جو كه
م  

انعام 
تم پر

اور يه كه 
م 

تمه 
فضيلت دى

122زما وےلاپر

بدله نه ہووه دناور ڈرو
كو 
شخص

كچھك شخص כ 
اور نه قبول ِكيا 

جائي
س 

كو 
معاوضه

آزمايا نفع دے اور نه اور 123مدد  جائيناور نهكو سفارش
جب

ابراهيؑم
ن اك 
رب

س  چند باتوں 
كها

تو وه پورى 
كر ديں

س  
فرمايا

بيشك 
م

تمه بنا 
واال ہوں

اماملوگوں اك

اور 
ى اوالد م

س  
فرمايا

خانٔه كعبه نچتا ا عهد  اور 124ظالم لوگم
جب

بنايا  

ِاجتماع  
جگه

اور امن  لوگوں כ 
جگه

نماز  جگه” مقاِم ابراهيم “اور تم بناؤ
اور   
حكم ديا

كهاور اسٰمعيل ؑابراهيؑم كو
وه پاك 

ركھ
ا گھر م

طواف كر 
والوں כ 

اور اعتاكف 
كر وےلا

اور ركوع 
كر وےلا

سجده كر 
وےلا

اور 125
جب

اور روزى 
دے

ابراهيؑمكها
ے  اے م

رب
يه شهربنا

امن 
واال

ِاس כ 
ر وےلا

ل )عمج(
اور 
جو

جو
ايمان 
الۓ

ن م 
اور آخرت اك دناهللا پر

س  
فرمايا

س  
كفر ِكيا

 نفع 
دوں 

126وڑا ر
مجبور كروں  

س كو
لو  جگهاور بُرىدوزخ اك عذابطرف

وه جو كه 
﹙ جبكه ﹚

زل
من

ف 
وق

ؔ

١۴

٩

١۴
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اور  ابراهيؑم  ا   جب  اور 

اسٰمعيل ؑ خانٔه كعبه  بنياديں ﹙ يه 

ر !  ارے پرورد دعا كر  ﹚ اے 

تُو  بيشك  فرما ،  قبول    

ُسن واال ، جان واال  ۔ (127)

اپنا  اور   رب !  ارے  اے 

اوالد  ارى  اور  بنا  فرمانربدار 

ّمت  م  ايك اپ فرمانربدار 

ِدكھا  طر  כ  حج  اور   بنا 

ارى توبه قبول فرما ، بيشك  اور 

تُو  توبه قبول كر واال ، رحم 

كر واال  ۔ (128)

ايك  م  ن  اور  رب !  ارے  اے 

پر  ن  وه  م  ،  ن  ھبيج  رسول 

” كتاب “  اور   پڑ  آيت  ى  ت

تعليم  ﹙ دانا ﹚   ” حكمت “  اور 

دے ، اور  پاك كرے ، بيشك تُو 

 غالب ، ِحكمت واال  ۔ (129)

اور كون  جو ُمنه موڑے ابراهيؑم 

س כ جس  כ دين  ؟ سواۓ 

 ا آپ كو بيوقوف بناليا ، اور 

ُچن  م  ُدنيا  بيشك    

م  آخرت  وه  بيشك  اور  لِـيا ۔ 

روں م  ہو ۔ (130) نيكو

س כ رب  كها : تُو  س كو  جب 

م  كها :  س   دے ،  ُجھاك  سر 

 تمام جهانوں כ رب כ  سر 

ُجھاك ديا ۔ (131)

اور  كو  بيٹوں  ا  ابراهيؑم   اور 

وصّيت  ِا    ﹙  ﹚ يعقوؑب  

ے بيٹو ! اهللا  بيشك   ، اے م

ُچن ليا  تمهارے  دين ، پس تم 

هرگز نه مرنا مگر مسلمان ۔ (132)

كيا تم  موجود جب يعقوؑب كو 

س  ا بيٹوں كو  موت آ ، تب 

ے بعد تم ِكس  عبادت  كها : م

وں  كها :  عبادت  كر ؟ 

ے  ے معبود  ، اور ت ں  ت كر

باپ دادا ابراهيؑم اور اسٰمعيل ؑ اور 

اسٰحق ؑ כ معبوِد واحد  ، اور  

 כ فرمانربدار ه ۔ (133)

گ ،  ُگزر  جو  ّمت   ايك  يه 

س  كمايا اور  س כ  جو 

تمهارے  جو تم  كمايا ، اور 

س כ بارے م نه پوچھا  تم  

جائي جو وه كر  ۔ (134)

مِناط٪ َقَبلْ  rَبنَا  wَاِْسمٰعِيْلطُ٪  الْبَيِْت  مَِن  َاِعَد  الْقَ ٰهٖمُ  ْ اِب ْفَُع  َ wَاِذْ 

لََك مُْسلِمَيِْن  wَاْجــعـَـلـْـنـَـا  rَبــنـَـا   ﴾١٢٧﴿ الْعَلِيْمُ  السِميُْع  اَنـْــَت  اِنـــَك 

عَلَيْنَاج٪ wَتـُــْب  مَنَاِسَكنَا  wَاrَِنـَـــا  ــَكص٪  ل مْسلِمَةً  اُمـــةً  ــتِــنَــآ  ذُرِّي wَمِـــْن 

ًْال rَُســـ فـِـيـْـِهــمْ  wَابـْــعـَــْث  ــا  ــنَ rَب  ﴾١٢٨﴿ ــمُ  ــيْ ِح ــ ال اُب  الـــتـــ اَنْـــَت  اِنـــَك 

ــةَ ــِحــْكــمَ wَالْ ــَب  ــتٰ ــِك الْ ــمُ  ــهُ ــمُ ــلِّ ــعَ ُ wَي אيٰــتِــَك  ــلَــيْــِهــمْ  عَ ْا  ــ ــلُ َــتْ ــمْ  ــهُ ــنْ مِّ

مِّلةِ عـَـْن  ْغَُب  ــْن  wَمَ  ۧ﴾١٢٩﴿ الَْحِكيْمُ  ِيُْز  َ الْع ـْـَت  اَن ــَك  اِن wَيَُزכِّيِْهمطْ٪ 

ــاج٪ ْــيَ الــدن فِــى  ــيْــنٰــهُ  اْصــَطــفَ wَلـَــقَـــِد  ــهطٗ٪  ــَس ــفْ َ ــهَ  ــفِ َس ـــْن  مَ اِال  ـــمَ  ٰهٖ ـــ ْ اِب

اَْســلِــمالْ٪ rَبـــه  ــهٗ  لَ  َ ــا قَ اِذْ   ﴾١٣٠﴿ الصلِِحيَْن  لـَـِمــَن  َةِ  اٰاْلِخــــ فـِـى  ــهٗ  ـــ wَاِن

ِ َنِيْه ٰهٖـــمُ  ْـــ اِب ــآ  ـِـهَ َوwَصــــى   ﴾١٣١﴿ الـْـعـٰـلـَـِمــيـْـَن  َّبِ  لـِـــ ــُت  ــمْ ــلَ اَْس  َ قَـــا

اِال ْتـُـن  ــ ـَـمُ ــَال  َ ف ــَن  يْ ــّدِ ال لـَـُكــمُ  اْصــَطــفـٰـى  اهللاَ  اِن  ـٰـبـَـنـِـى  ُْبط٪  ــ ــقُ ــعْ َ wَي

ُْتال٪ الْمَ َْب  َعْقُ َحَضَر  اِذْ  ُشــهَــَدٓاءَ  كُنْتُمْ  اَمْ   ؕ﴾١٣٢﴿ ْنَ  مْسلِمُ wَاَنـْـتـُـمْ 

ــُد ــبُ ــعْ َ ْا  قـَـــالـُـــ ــــِدْىط٪  ـَـــعْ ــــن  مِ َـــعْـــبُـــُدwْنَ  ـــا  مَ لِــبَــنِــيْــهِ   َ قـَــــا اِذْ 

wاِحــــًدا ــا  ــهً ِ ا wَاِْســـٰحـــَق  ــيْــلَ  ــعِ ــمٰ wَاِْس ٰهٖـــمَ  اِبـْــ ــَك  ِ ــٓائ אبَ  َ َو ــَك  ــهَ ِ ا

كََسبَْت مـَـا  لَـهَا  َخــلـَـْتج٪  قـَـْد  اُمــةٌ  ِلَْك   ﴾١٣٣﴿ ْنَ  مُْسلِمُ لَــهٗ  wنـَـْحــُن 

﴾١٣٤﴿ ْنَ  ــلُــ ــمَ ـَـعْ ْا  ُــــ َاكن عـَـمـــــا  ْنَ  ُــْســئَــلُــ wََال  ــَســبْــتـُـمجْ٪  كَ ــا  م wَلَــُكــمْ 

اور 
جب

اور اسٰمعيل ؑخانٔه كعبهبُـنياديںابراهيؑما 
ارے  اے 

رب
قبول فرما  

 

بيشك 
تُو

ارے 127جان واالُسن واالتُو اے 
رب

اپنافرمانربداراور  بنا

اپفرمانربدارّمتارى اوالداور 
اور  
دكھا

حج כ طر
ارى توبه قبول  اور 

فرما

تُوبيشك
توبه قبول كر 

واال
ارے 128رحم كر واال اے 

رب
ن ماور ھبيج

ايك 
رسول

ى آيتن پروه پڑن م  ” كتاب “اور  تعليم دےت
اور حكمت 
﹙ دانا ﹚

اور  
پاك كرے

دينتُوبيشك ُمنه موڑےاور كون129حكمت واالغالب

سواۓابراهيؑم
بيوقوف جس 

بنايا
دنيا م   ُچن ليااور بيشكا آپ ﹙ كو ﹚

اور 
بيشك وه

ر لوگآخرت م جب كها130نيكو
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كو

س اك 
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اور وصّيت 131تمام جهانرب כ 
ابراهيؑمِاس 

ا 
ب

ے بيٹواور يعقوؑب ُچن ليابيشك اهللام
تمهارے 

مگرپس تم هرگز نه مرنادين

ِاس حال 
م كه تم

موتيعقوؑبآجبموجودكيا تم 132مسلمان )عمج(

س   تب 
كها

ے بعدكس  تم عبادت كرو  ؟ا بيٹوں كو وں  كهام
 عبادت 

ں  كر

ا معبود ت
اور 
معبود

ے ت
باپ دادا

واحدمعبوداور اسٰحق ؑاور اسٰمعيل ؑابراهيؑم
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כ
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يا  ودى  تم  كها :  وں   اور 

پالو  ،  هــدايت  ہوجاؤ  نصـــــــرا 

كر  وى  پـ   ﹚ بلكه  دي :  كهه 

وےلا  ہو جا  כ  اهللا  ايك  ه ﹚ 

ابراهيؑم כ دين  اور وه مشركوں 

م  نه  ۔ (135)

كهه دو :  ايمان الۓ اهللا پر اور 

گيا  ِكيا  نازل  طرف  ارى  جو 

اور  ابراهيؑم  گيا  ِكيا  نازل  جو  اور 

يعقوؑب  اور  اسٰحق ؑ  اور  اسٰمعيل ؑ 

اور  طرف ،  يعقوؑب   اوالِد  اور 

كو   ؑ عي اور   ؑ ٰ مو گيا  ِديا  جو 

כ  ن  كو  نبيوں  گيا  ديا  جو  اور 

م   ن  طرف  ،   رب  

فرق   درميان  כ  ايك  ك 

فرمانربدار  כ  اور    كر ، 

ه ۔ (136)

جي  آئ  ايمان   وه  اگر  پس 

وه  تو  ہو  الۓ  ايمان  پر  س  تم 

وں  ُمنه  هدايت پا ، اور اگر 

ا تو بيشك و ِضد م ه ، 

ن כ مقاب م آپ  پس هبت جلد 

כ  اهللا اك ہو ، اور وه ُسن 

واال ، جان واال  ۔ (137)

اور  اك ،  اهللا  رنگ  اپنايا ﹚     ﹚

اده اچھا  اهللا כ رنگ  كس اك ز

كر  عبادت  اور      ؟ 

وےلا ه ۔ (138)

كهه دي : كيا تم   جھگڑ 

ہو اهللا כ بارے م حاالنكه و 

اور  رب ،  تمهارا  اور  رب  ارا   

ارے عمل اور تمهارے  ارے  

خالص  اور   عمل ،  تمهارے   

 כ ه ۔ (139)

اور  ابراهيؑم  كه  ہو  ك  تم  كيا 

اسٰمعيل ؑ ، اور اسٰحق ؑ ، اور يعقوؑب 

يا  ودى   يعقوؑب  اوالِد  اور 

اده  ز تم  كيا  دي :  كهه  نصرا ۔ 

جان وےلا ہو يا اهللا ؟ اور كون  

س  جس  وه گوا  بڑا ظالم 

س כ  چھپا جو اهللا  طرف  

س  پاس  ، اور اهللا ےب خرب  

 جو تم كر ہو ۔ (140)

چכ ،  گزر  جو  ّمت   ايك  يه 

س  كمايا  س כ   جو 

تم   جو  تمهارے    اور 

بارے  כ  س  تم   اور  كمايا ، 

م نه پوچھا جائي جو وه كر 

 ۔ (141)

ــمَ ٰهٖ ــ ْ اِب ــلــةَ  مِ َــلْ  قُــلْ  ــُدwْاط٪  ــتَ ــهْ َ ٰى  َــٰصــ اَْو  ْدًا  هُـــ ْا  ْنُــ كُــ ْا  wَقـَــالـُــ

ِلَ اُنْـــ wَمَـآ  ِاهللاِ  אمَـنـا  ا  ْلُ ُ ق  ﴾١٣٥﴿ الْمُْشِرכِيَْن  مَِن  َاكنَ  wَمَا  َحـنِـيْـفًـاط٪ 

َْب ــ ــقُ ــعْ َ wَي ـــَق  ـــٰح wَاِْس wَاِْســمٰــعِــيْــلَ  ـــمَ  ٰهٖ ـــ ْ اِب اِىل  ِلَ  ـْــــ اُن wَمَـــآ  ــا  ــنَ ــيْ اِلَ

ربِِّهمجْ٪ مِْن  ْنَ  النبِي اwُْتـِـَى  wَمَآ  wَِعيْٰسى  ْٰسى  مُ اwُْتـِـَى  wَمَآ  ْبَاِط  َ wَاْال

فـَــاِنْ  ﴾١٣٦﴿ ْنَ  ــ ــمُ ــلِ ــْس مُ لَـــهٗ  wَنـَــْحـــُن  ــمزْ٪  ــهُ ــنْ مِّ اََحــــٍد  ــَن  َــيْ ُِّق  ـــ ـُــفَ َال 

فـَـاِنــمَــا ْا  ــ ـــ َل ــ َ wَاِنْ  ـــتـَــَدwْاج٪  اهْ ــِد  فـَـقَ ـِــــهٖ  ــنـْـتـُـمْ  אمَ ــآ  مَ ـِـِمــثـْـِل  ْا  ــ ــنُ אمَ

ؕ﴾١٣٧﴿ الْعَلِيْمُ  السِميُْع  wَهُــَو  اهللاجُ٪  فَـَسـيَـْكـفِـيْـَكــهُـــمُ  ِشقَاٍقج٪  فِْى  هُمْ 

لَـــهٗ ــــُن  َــــْح wن ً ز٪  ِصـــبْـــغَـــة اهللاِ  مِــــَن  ــــُن  ــــَس اَْح ــــــْن  wَمَ اهللاجِ٪  ِصـــبْـــغـَــةَ 

wَلَـنَــآ ــُكــمجْ٪  َوrَب rَبنَا  ــَو  wَهُ اهللاِ  فِى  ْنَنَا  اَتَُحٓاج قُــلْ   ﴾١٣٨﴿ ــُدwْنَ  ــبِ عٰ

ْنَ ْلُ َقُ اَمْ   ۙ﴾١٣٩﴿ ْنَ  مُْخلُِص لَــهٗ  wَنـَـْحــُن  اَعْمَالُُكمجْ٪  wَلـَـُكــمْ  اَعْمَالُنَا 

ْا َاكنـُـــ ــــاَط  ــــبَ ْ َ wَاْال َْب  wَيـَــعـْــقُـــ ـــَق  ـــٰح wَاِْس wَاِْســمٰــعِــيْــلَ  ـــمَ  ٰهٖ ـــ ْ اِب اِن 

اَْظـــلـَــمُ wَمـَــــْن  اهللاطُ٪  اَمِ  ـــمُ  ـــلَ اَعْ ءَاَنـْـــتـُـــمْ  قُـــلْ  ٰىط٪  ـــ ـــٰص َ اَْو  ْدًا  ـــــ هُ

ـِــغـَــافـِــٍل اهللاُ  wَمَـــــا  اهللاطِ٪  ـــــَن  مِ ــــَدهٗ  ــــنْ ِع ـــــادَةً  َشـــــهَ كَـــتَـــمَ  مِـــمـــْن 

ــَســبـَـْت كَ مـَــا  ــا  ــهَ لَ َخـــلـَــْتج٪  ـــْد  قَ ــــةٌ  اُم ــَك  ــلْ ِ  ﴾١٤٠﴿ ْنَ  ــ ــلُ ــمَ ــعْ َ ــا  ــم عَ

ۧ﴾١٤١﴿ ْنَ  ــلُــ ـَـعْــمَ ْا  َاكنـُـــ عـَـمـــــا  ْنَ  ُــْســئَــلُــ wََال  ــَســبْــتـُـمجْ٪  كَ ــا  م wَلَــُكــمْ 

وں  اور 
 كها

تم هدايت پالونصراياودىہو جاؤ
كهه 
دي

ابراهيؑمبلكه دين

ايك اهللا כ 
ہوجا وےلا

اور نه 
نازل
ِكيا گيا

كهه دو135مشركني
 ايمان 
الۓ

اهللا پر
اور 
جو

ارى 
طرف

اور جو
نازل
ِكيا گيا

اور يعقوؑباور اسٰحق ؑاور اسٰمعيل ؑابراهيؑمطرف

اور
اوالِد يعقوؑب

اور 
جو

ؑديا گيا ٰ ؑمو اور عي
اور 
جو

ن כ رب نبيوںديا گيا

 فرق  
كر

درميان
ك 
ايك

اور ن م 
 
כ

پس اگر136فرمانربدار

وه ايمان 
الئ

تو وه هدايت پا س پرتم ايمان الۓجي
اور 
اگر

وں  
ا ُمنه 

تو بيشك 
و

ضدموه
ن כ  پس هبت جلد آؐپ כ  

مقاب م اك ہو
137جان واالُسن واالاور وهاهللا

اور رنگاهللاچھااور كسرنگ اهللا اك
 

عبادت كر 
وےلا
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دي

كيا تم   
جھگڑا كر ہو ؟

اهللا כ 
بارے م

حاالنكه 
و

ارا 
رب

اور تمهارا 
رب

اور 
ارے 

ارے 
عمل

اور تمهارے 
اور تمهارے عمل

 
כ

تم ك ہوكيا139خالص

اور اوالِد يعقوؑباور يعقوؑباور اسٰحق ؑاور اسٰمعيل ؑابراهيؑمكه

يا نصراودى
كهه 
دي

كيا تم
اده جان  ز

وےلا
بڑا ظالماور كونيا اهللا

ےب خرباور  اهللاهللا س כ پاسگواچھپا - جس

س  
جو

يه140تم كر ہو
ايك 
ّمت

گزر چכ
س כ 

س  كماياجو

اور تمهارے 
جو تم  كمايا

اور تم  نه 
پوچھا جائي

س כ بارے 
م جو

141وه كر 

١٦

١٢

١٦


