
ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  1 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

 

 

ہ ںیہ( ۔ ہی روسل )وج وعبمث ےیک ےئگ ےھت و۲۵۳

ی  

 

فض
 یشخب نج ںیم ےس مہ ےن ضعب وک ضعب رپ 

 

لت

 ےہ۔ اُن ںیم ےس ھچک وت وہ ںیہ نج ےس اہلل ےن

  

 

 دنل وخب الکم ایک اور اُن ںیم ےس ضعب وک رمبات

ٰ انب رممی وک ےلھک ےلھک ی

عی س

 الئ  ایک اور مہ ےن 

وح ادقلس )۔اےنپ پ ازیک
ُ
 اور ر

ے

ہ الکم( ےس ای 

ادیئ یک، اور ارگ اہلل ااسی اچاتہ وت وہ

 

ولگ وج  اُس یک پ

 ان )روسولں( ےک دعب )آےئ( ےھت وہ ےلھک ےلھک

ےت الئ  ےک آےنکچ ےک دعب پ امہ ہن ڑلےت ڑگھج

ا اچاتہ

 

 ر  ااسی ںیہن رکپ
ج ب
ب 

 ا ا اس نکیل )وچہکن اہلل 

ےس  ےیل( اُوہنں ےن االتخف ایک، انچہچن اُن ںیم

ا اور ن  ے آےئ اور ضعب ےن ااکھچک وت اامی ر رکاپ 

ا وت وہ آسپ ںیم ہن ڑلےت

 

رگم اہلل  ارگ اہلل ےن اچاہ وہپ

ا ےہ۔ 

 

ا ےہ سج اک ارااہ رکپ

 

 ویہ رکپ

 ٰ ََل َا بَعَْضهُْم عَ لْن ُسُل فََضُّ تِلَْك الُرُّ
ٍ هٍُ ۘ ٍبَعْض  َّـُ ََُّم الل ْم مَْن كَل ٍَ ۘ ٍمِنْهُ َرف َع وَ

ٍ َا  ۘ ٍبَعَْضهُْم دََرَجات   ِعيَسٍوَآتَيْن
نَاُه  َُّدْ أَي ُّنَاِت وَ َيِ ابَْن مَْريََم الْب

َُّـُه مَا  ۘ ٍبُِروِح الُْقُدِسٍ اءَ الل لَوْ شَ وَ
ْن بَعِْد  ِْدِهْم مِ ْن بَع َُِّذيَن مِ ََل ال اقْتَت
َِٰكِن  ل ُّنَاُت وَ َيِ ُُم الْب مَا َجاءَْْت
ْم  مِنْهُ اْختَلَُفوا فَِمنْهُْم مَْن آمََن وَ

لَوْ شَاءٍَ ۘ ٍمَْن كَفَرٍَ َُّـُه مَا اقْتَتَلُو وَ ا الل
هَ يَفْعَُل مَا يُِريدٍُ َّـُ َِٰكَنُّ الل ل  وَ

﴿۲٥٣﴾ 

 ۔ اے ولوگ وج اامین لئےئ وہ! وج ھچک مہ ےن۲۵۴

ا ےہ اُس ںیم ےس اُس ان ےک آےن ےس  ںیھمت اپ 

 چ رکول سج ںیم ہن نیل انی وہاگ ہن

 

اویتس  ےلہپ خ

َُّا  ُقوا ِم َُِّذيَن آمَنُوا أَنْفِ ُُّهَا ال يَا أَي
ٌم ََل  َ يَوْ ْن قَبِْل أَْن يَأِِْت َاُكْم مِ َرزَقْن
ََل شَفَاعَةٌٍ َُّةٌ وَ ََل ُخل َيٌْع فِيِه وَ  ۘ ٍب

۳ اپسرہ   

 

 

۳ ازجلء ااثلل  

 



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  2 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

اا ر وھک اکم آےئ یگ اور ہن افسرش ےلچ یگ۔ اور )پ 

  اک( ااکر رکےن وا ے یہ لا م ںیہ۔اس مکح

ُونٍَ اِِل َافُِروَن ُهُم الَظُّ ْك ال  وَ
﴿۲٥٤﴾ٍ

 وکی ہن ۔ اہلل وہ )ذات( ےہ ہک سج ےک وسا۲۵۵

ی وبعما وہ اتکس ےہ، ہن ےہ اور ہن وہاگ۔ وہ ازیل ادب

 اور اکلم وطر رپ زدنہ ےہ، وخا اقمئ اور اورسوں وک

  ےہ، ہن اُس
 
رپ  اےنپ اہسرے اقمئ رےنھک اک ومج

ونں تلفغ اغل  آیت ےہ اور ہن دنین۔ وج ھچک آامس

( اُیس اک ےہ ۔ ںیم ےہ اور وج ھچک زنیم رپےہ)س 

 ےک وضحر اُس یک ااجزت ےک وہ وکن ےہ وج اُس

 ےنم ےہ ریغب افسرش رکےکس۔ وج ھچک ولوگں ےک اس

( اج ات ےہ، اور وج ھچک اُن ےک ےھچیپ ےہ وہ )یھبس ھچک

 اُس ولگ اُس ےک ملع ںیم ےس یسک پ ات رپ وساےئ

اچیہ ااحہط  ()پ ات ےک( وج اُس ےن وخا یہ )اتب اانی

۔ 

 

وی اور زنیم رپ اح اک ملع آامسونں اُس ںیہن رکتکس

 ےہ اور ان اوونں یک افحتظ اےس رگاں پ ار ںیہن

 ا ےہ

 

ان والئ اور تہب ب 

 

 ۔ رکیت۔ سب ویہ دنل ش

ُُّومٍُ ي ْقَ َُيُّ ال َٰهَ إََِلُّ ُهوَ اْلْ ُه ََل إِل َّـُ ََل  ۘ ٍالل
ََل نَوْمٌٍ ُْخُذُه ِسنَةٌ وَ ا ِِف  ۘ ٍتَأ َُه مَ ل

َْرِضٍ مَا ِِف اْْل اِت وَ َماوَ مَْن ذَا  ۘ ٍالَسُّ
َُِّذي يَْشفٍَ ُه إََِلُّ بِإِذْنِهٍِال  ۘ ٍُع ِعنْدَ

مَا  ْلَُم مَا بَْْيَ أَيِْديِهْم وَ يَع
ْن  ۘ ٍَخلْفَهُمٍْ ِيُطوَن بَِشْيء  مِ ََل ُُي وَ

َا شَاءٍَ ِْمِه إََِلُّ ِِب ُُُّه  ۘ ٍعِل ي ِسَع ُكْرِس وَ
اْْلَْرَضٍ اِت وَ َماوَ ُه  ۘ ٍالَسُّ َئُودُ ََل ي وَ

َما ُظهُ َِظيُمٍ ۘ ٍِحفْ ُِيُّ الْع َل ُهوَ الْع  وَ
﴿۲٥٥﴾ 

 روا ںیہن ۔ انی ےک اعمےلم ںیم یسک مسق اک ربج۲۵۶

 رمگایہ ےک انیقیً
 
 اقمبب

 

  ویکہکن راہ راس
 
لار

 وہیکچ ےہ۔ اب وج صخش دح ےس اجتوز رکاجےن

ور اہلل رپ وا ے ) یک پ ات امےنن( ےس ااکر رکے اگ ا

اُس ےن ای   ()وہ ھجمس  ے ہکاامین لئےئ اگ وت 

يِنٍ َ  ۘ ٍََل إِكَْراهَ ِِف الِدُّ ََْيُّ قَْد تَب
َِيٍُّ َن الْغ ُد مِ شْ ُفْر  ۘ ٍالُرُّ فََمْن يَكْ

ِه فَقَِد  َّـُ ْن بِالل يُْؤمِ اُغوِت وَ بِالَطُّ
ٍْ ةِ ال ٰ ََل اْستَْمَسَك بِالْعُْروَ ُوثََْق



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  3 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

 رھبوہس زیچ وک سج ےک ےیل
ِ  
 یسک مسق یک ایسی اقب

دقمر( ںیہن وبضمیط ےس ا ام ایل (وکی تسکش 

 والئ، وخب اجےنن والئ ےہ

 
 

 ۔ ےہ۔ اہلل وخب نس

َا ِيٌمٍ ۘ ٍانْفَِصاَم ََل يٌع عَل َُّـُه ََسِ الل  وَ
﴿۲٥٦﴾ 

۲۵۷ 

 

۔ اہلل اُن ولوگں اک وج اامین لئےئ اوس

ےہ، وہ اُںیہن )رطح رطح ےک( ادنریھوں ےس 

ا ےہ۔ نکیل وج ول

 

گ  رف اک اکل رک روینش ںیم  ے آپ

 دحوا ےس اجت

 

وز اراکتب رکےت ںیہ اُن ےک اوس

 اکل رک وہ اںیہن روینش ےس رکےن وا ے ووجاںیہ،

 ادنریھوں ںیم  ے اجےت ںیہ۔ یہی ولگ آگ ںیم

 اجےن وا ے ںیہ وہ اس ںیم رہ ڑپےن وا ے ںیہ۔

ْم ا َُِّذيَن آمَنُوا ُُيِْرُجهُ ُُّ ال ِل ُه وَ َّـُ لل
لَُماِت إََِل النُُّورٍِ َن الُظُّ َُِّذيَنٍ ۘ ٍمِ ال  وَ

اُغوُت  ِيَاُؤُهُم الَطُّ ل كَفَُروا أَْو
ٍُ ِْرُجوَن ْم مَِن النُُّوِر إََِل ُُي
لَُماِتٍ َِك أَْصَحاُب  ۘ ٍالُظُّ َٰئ أُول

َُّارٍِ  ُهْم فِيهَا َخالُِدونٍَ ۘ ٍالن
﴿۲٥٧﴾ ٍ

 رپ رظن۲۵۸

 

ںیہن یک  ۔ ایک مت ےن اُس صخش یک احل

 وج اب  امیہؑ ےس اُس ےک رب ےک پ ارے ںیم اس

اے  ےیل ڑگھجا ہک اہلل ےن اُس صخش وک تنطلس

  
 
 وہا( ج

 
 

 ےن اب  امیہؑ ریھک یھت )ہی اُس وق

ا اور وب  ان  )اُےس( اہک ہک ریما رب وت وہ ےہ وج آپ ا

ا اےہ )اس رپ( اُس ےن اہک: ںیم یھب وت آپ 

 

ا اور رکپ

ا وہں۔ اب  امیہؑ ےن اہک )ارگ ہی پ ات 

 

وب  ان رکپ

ا ےہ ےہ( وت اہلل وت وسرج وک رشمق یک رطف ےس لئ

 

پ

ہ اب وت اُےس رغمب یک رطف ےس اکل ۔اس رپ و

اہ( اراکتب ایک ا ا صخش سج ےن  رف اک

 

)۔پ ااش

يَم ِِف  َُِّذي َحاَجُّ إِبَْراِه َْم تََر إََِل ال أَل
ُلَْك إِذْ قَالَ  ُه اِْل َّـُ ُِّه أَْن آتَاُه الل َربِ

ْيٍِ َُِّذي ُُي َ ال يُم َرِِبُّ يإِبَْراِه ُُيِ ُت ي وَ
يُتٍ أُمِ يِي وَ َا أُْح قَالَ  ۘ ٍقَالَ أَن

ِِْت  َُّـهَ يَأ َِنُّ الل يُم فَإ إِبَْراِه
ِْت بِهَا  َْشِرِق فَأ ْمِس مَِن اِْل بِالَشُّ
َُِّذي كَفَرٍَ َت ال ُهِ َن اِْلَغِْرِب فَب  ۘ ٍمِ
ِْيٍَ اِِل َم الَظُّ ْقَوْ َُّـُه ََل يَهِْدي ال الل  وَ

﴿۲٥٨﴾ 



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  4 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

ا یہ ا ا (ویکہکن

 

 اہلل وہبمت وہ رک رہ ایگ )اور ہی وہپ

ا

 

 ۔لا م ولوگں وک )اکایمیب یک( راہ ںیہن ااھکپ

ا رھپ اُس صخش یک اثمل )رپ۲۵۹  رکو( وج  رظن۔پ 

ں رپ رگی ای  یتسب ےک پ اس ےس، ہکبج وہ اینپ وتھچ

 ی رسحت ےس( اُس ےن

 

 وہی یھت زگرا )اس رپ ب 

ا: اہک ا اہلل اس یک وب  این ےک دعب بک اےس آپ 

ا ںیم( ای  وس اس ل رکے اگ۔ اہلل ےن اُےس )رؤپ 

ا )اور  ںیم راھک۔ رھپ اُےس ااھٹپ 

 

( ومت یک احل

ا: وت )اس اع م ںیم  امپ 

 

 راہ ےہ۔ اُس ےن  ہ انتک( ف

 ام

 

ا ان اک ھچک ہصح راہ وہں اگ۔ ف ا: اہک : ای  ان پ  پ 

اری رماا اُس ہےص ےس ےہ سج رپ
 
 ںیہن ہکلب )ہ

ا اک ومضمن الیھپ وہا ےہ او سج ںیم( وت وس  رریتی رؤپ 

انچہچن  (اہں ریتی پ ات یھب کیھٹ ےہاسل راہ۔)

ھکی ہک وہ اےنپ اھکےن اور ےنیپ ےک اسامن یک رطف ا

( اھکی ہلگ ڑسا ںیہن اور اےنپ دگےھ یک رطف )یھب

ا اور ہی یفشک اظنرہ مہ  )ہکُ اس ںیم یھب ریغت ںیہن آپ 

اہک مہ ےھجت

 

ا ےہ( پ  ولوگں ےن ےھجت اس ےیل ااھکپ 

ان انبںیئ۔اور ڈہویں یک رط

 
 

ف ےک ےیل ای  ن

 اھکی مہ اںیہن سک رطح ااھٹےت ںیہ رھپ اُن رپ

  اُس رپ
 
 اھےت ںیہ اس رطح ج

 
 
 خ

 
 

 تقیقح وگس

ِهَي  ٰ قَْريَة  وَ ََل َُِّذي مََرُّ عَ أَوْ كَال
ََّٰى  ٰ ُعُروِشهَا قَالَ أَن ََل َخاِويَةٌ عَ

ِْتَا ُه بَعْدَ مَوْ َّـُ ِذهِ الل ْيِي َهٰ اتَُه فَأَمٍَ ۘ ٍُُي
ٍَ ائَةَ ع ُه مِ َّـُ َثَهٍُالل َمُّ بَع ْم قَالَ كٍَ ۘ ٍام  ثُ

ثَْتٍ َبِ مًا أَوْ بَعَْض  ۘ ٍل ثُْت يَوْ َبِ قَالَ ل
ائَةَ عَام   ۘ ٍيَوْمٍ  ثَْت مِ َبِ قَالَ بَْل ل

ٰ َطعَامَِك وَشََرابَِك لَْم  ُْظْر إََِل فَان
َُّهٍْ ََسن َت ٰ ِِحَاِرَك  ۘ ٍي ُْظْر إََِل ان وَ

اِسٍ َُّ ِلن ََك آيَةً ل لِنَْجعَل  وَانُْظْر إََِلٍ ۘ ٍوَ
َمُّ ا ِْشُزَها ثُ يَْف نُن لْعَِظاِم كَ

ًْما ا ْلَ ُسوهَ َُه قَالٍَ ۘ ٍنَكْ َ ل ََْيُّ ا تَب ََمُّ  فَل
ْيء  قَِديٌرٍ ٰ كُِلُّ شَ ََل هَ عَ َّـُ َُم أََنُّ الل  أَعْل

﴿۲٥٩﴾ٍ



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  5 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

 وہں ہک وپرے وطر رپ لھک یئگ اُس ےن اہک ںیم اج ات

  زیچ رپ وخب دقرت رےنھک والئ ےہ۔ 
 
 اہلل ر

  اب  ۔ اور وہ واہعق شیپ رظن۲۶۰
 
امیہؑ ےن  روھک ج

پ اے ریمے رب! ےھجم ااھکںیئ ہک آاہک ا ا:

 اوں وک سک رطح زدنہ رکںی

ُ

ہلل ےن( ےگ۔ )ا م

ا ایک مت اامین ںیہن لئےکچ )اب  امیہ ؑ ےن  امپ 

 

( اہک : ف

رپ اتف ویکں ںیہن نکیل )اس یک تیفیک اس ےیل ا

اہک ریمے ال وک اانیمطن احلص 

 

ا وہں( پ

 

رکپ

ا: مت اچر رپدنے ول، رھپ اںیہن اےنپ  امپ 

 

ےس  وہ۔ف

  ای  اہپڑ رپ ان ںیم ےس ای  
 
 امونس رکول رھپ ر

اہمترے  ، رھپ اںیہن اکپرو وہرپدنہ( رھک او)ای  

 ہک پ اس زیتی ےس اڑے ےلچ آںیئ ےگ اور اجن ول

 ی تمکح والئ ےہ۔

 

 اہلل اغل  ےہ ب 

يَْف  يُم َرِبُّ أَِرِِن كَ إِذْ قَالَ إِبَْراِه وَ
ٍٰ َت َوْ ْيِي اِْل لَْم تُْؤمِْنٍ ۘ ٍُُت قَالَ  ۘ ٍقَالَ أَوَ

ئَِنُّ قَلْبِي ِيَْطَم َِٰكْن ل ل ٰ وَ َََل قَالَ  ۘ ٍب
ْْيِ فَُصْرُهَنُّ  فَُخذٍْ َةً مَِن الَطُّ أَْربَع

ٰ كُِلُّ َجبَل   ََل َمُّ اْجعَْل عَ َيَْك ثُ إِل
ْتِينََك  َمُّ ادُْعهَُنُّ يَأ مِنْهَُنُّ ُجْزءًا ثُ

هَ عَِزيٌز  ۘ ٍَسعْيًا َّـُ وَاعْلَْم أََنُّ الل
 ﴾۲٦٠﴿ َحِكيٌمٍ

 چ۲۶۱

 

 ۔ وج ولگ اےنپ اومال اہلل یک راہ ںیم خ

 اُس 

 

 یک ااےن یکرکےت ںیہ، اُن یک احل

 

 احل

 رطح ےہ سج ےن )وبےئ اجےن ےک دعب( است

  پ ایل ںیم پ اںیل ااگںیئ )اس رطح ہک( 
 
 وس ااےن ر

ااہاور اہلل سج ےک ےئل اچاتہ ےہ )اس ےس یھب ز ( پ 

ا ےہ، ویکہکن اہلل تہب وتعس اےنی و

 

 اھپ

 

الئ ےہ، ب 

 اکلم وطر رپ آاگہ ےہ۔

ُْم ِِفٍ اََل وَن أَمْوَ قُ َُِّذيَن يُنْفِ  مَثَُل ال
َتَْت  ْب َُّة  أَن َمثَِل َحب َُّـِه كَ يِل الل َسبِ
ائَُة  َة  مِ ُل نْب َسبَْع َسنَابَِل ِِف كُِلُّ ُس

َُّةٍ  َْن يََشاءٍُ ۘ ٍَحب ُه يَُضاِعُف ِِل َّـُ الل  ۘ ٍوَ
ِيٌمٍ اِسٌع عَل َُّـُه وَ الل  ﴾۲٦١﴿ وَ



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  6 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

 چ۲۶۲

 

 ۔ وج ولگ اےنپ اومال اہلل یک راہ ںیمَ خ

 چ رکےک ااسحن ںیہن اتج

 

 اور ےترکےت ںیہ رھپ خ

ا   اُن ےک رب ےک پ 
 
س ہن اھک اےتی ںیہ اُن اک اخ

 )وفحمظ( ےہ اور ہن اںیہن وکی وخف رےہ اگ اور ہن

 وہ نیگمغ وہےگن۔ 

يِل  ُْم ِِف َسبِ وَن أَمْوَاََل قُ َُِّذيَن يُنْفِ ال
ًُّا  وا مَن ُتْبِعُوَن مَا أَنْفَقُ َمُّ ََل ي ِه ثُ َّـُ الل

ََل أَذًٰى ُْم أَْجُرُهْم ِعنْدَ رٍَ ۘ ٍوَ ُِّهْم ََل بِ
َْزنُونٍَ ََل ُهْم َُي ْم وَ ْهِ َي ٌف عَل ََل َخوْ  وَ

﴿۲٦۲﴾  
 ۔انمس  پ ات ) ہہک ااین( اور رپ وہ وپیش اُس۲۶۳

ا ایہ وہ۔ ذ

 

اہلل  دصےق ےس رتہب ےہ سج ےک دعب ای 

 ےب اایتحج ےہ، ب  اپ ارےہ۔ 

ْن  ٌ مِ َرةٌ َخْْي مَغْفِ ٌل مَعُْروٌف وَ قَوْ
هَا أَذًٰى َتْبَعُ قَة  ي َّـُ ۘ ٍَصدَ الل ِنٌٍُّوَ  ُه غَ

 ﴾۲٦٣﴿ َحلِيٌمٍ
۔ اے وہ ولوگ وج اامین لئےئ وہ! اےنپ ۲۶۴

 دصاقت ااسحن امنی اور فیلکت ایہ یک وہج ےس

 اُس صخش یک رطح اضعئ ہن رکول وج ولوگں وک

ا ےہ اور اہلل

 

 چ رکپ

 

 اور ااھکےن یک اخرطاانپ امل خ

ا۔ ویکہکن اُس یک

 

 ت رپ اامین ںیہن رھک

 

 روز آخ

 ای  ایسی اٹچ

 

 ھچک یٹ ن یک یس ےہ سج رپاحل

 )ڑپی وہی( وہ اور اُس رپ زور یک پ ارش ب  ےس اور

 اُےس اوھرک پ الکل اصف رکےک وھچڑ اے )اےسی

ااکرولگ( اس ںیم ےس وج اوہنں ےن )ااھکوے  رپ 

ا ا ا ھچک یھب احلص  ہن یک ریخات رکےک( امکپ 

 وں وک )اکایمیب

 

 اک( راہت رکںیکس ےگ اہلل اےسی اکف

ا۔

 

 ںیہن ااھکپ

ٍَ َُِّذيَن آمَنُوا ََل تُبِْطلُوا ي ُُّهَا ال ا أَي
َُِّذي  َٰٰى كَال َذ اْْل َِنُّ وَ قَاتُِكْم بِاِْل َصدَ
مُِن  ََل يُْؤ اِس وَ َُّ َُه ِرئَاءَ الن يُنْفُِق مَال

ِم اْْلِخرٍِ َوْ ْي ال ِه وَ َّـُ ُُه  ۘ ٍبِالل فََمثَل
ِْه تَُراٌب  َي َمثَِل َصفْوَان  عَل كَ

ٍْ ابٌِل فَََتَكَُه َصل ََل  ۘ ٍدًافَأََصابَُه وَ
َُّا كََسبُوا ْيء  ِم ٰ شَ ََل  ۘ ٍيَقِْدُروَن عَ
ْكَافِِريَنٍ َم ال ْقَوْ َُّـُه ََل يَهِْدي ال الل  وَ

﴿۲٦٤﴾ 



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  7 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

۔اور )الخبف اس ےک( وج ولگ اےنپ اومال ۲۶۵

ےن ےک اہلل یک راض وجی اور اےنپ آپ وک وبضمط رک

 چ رکےت ںیہ اُن) ےک

 

 ےیل ےکپ ارااے ےس خ

 اُس پ اغ یک

 

 چ( یک احل

 

 یسیج خ

 

 ےہ وج احل

ا اور ایسی زنیم ںیم وہ سج ںیم ےس جیب دلج اُگ آ

 

پ

 پ ارش رثکت ےس وھپاتل اتلھپ ےہ اور اُس رپ زور یک

ا اے، نکیل

 

ارگ اُس رپ  ب  ےس وت وہ اانپ احلص یئک گ

 زور یک پ ارش ہن یھب ب  ےس وت وھپار یہ )اُس ےک

ھاارے اامعل وک وخب اےنھکی

م

 

ب

 ےیل اکیف وہ(؛ اہلل 

 ۔ والئ ےہ

ُُم  اََل ُقوَن أَمْوَ َُِّذيَن يُنْفِ مَثَُل ال وَ
ْن  ِيتًا مِ تَثْب ِه وَ َّـُ ْتِغَاءَ مَْرَضاِت الل اب
ة   ة  بَِربْوَ َُّ َمثَِل َجن ْم كَ ِسهِ أَنُْف
َهَا  ابٌِل فَآتَْت أُكُل أََصابَهَا وَ
ابٌِل  َا وَ ِضعْفَْْيِ فَإِْن لَْم يُِصبْه

ٍ ٍَ ۘ ٍفََطٌلُّ َْملُوَن ب َا تَع ُه ِِب َّـُ الل  ْيٌٍِصٍوَ
﴿۲٦٥﴾ 

 ہک اُس ۔ ایک مت ںیم ےس وکی صخش ہی اچاتہ ےہ۲۶۶

 ارھبا( پ اغ وہ
 
 اک وجھکروں اور اوگنروں اک ای  )ر

اااب رےنھک

 

 ےک سج ےک ےچین ےس )اُےس رسزبس و ش

ںیم  رہنںی ہہب ریہ وہں اور اُس ےک ےیل اُس( ےیل

  مسق ےک لھپ )دیپا وہےت( وہں اور اُےس 
 
ر

 اھےپ ےن آایل وہ او

 

( وھچ  ر اُس یک اولئا )ایھبب 

ینپ زا ںیم وھچ  اور زمکور وہ رھپ اُےس ای  ااسی وگبلئ ا

اور وہ  ( ے  ے سج ںیم آگ )یک یس رگیم وہ

 زگ ںیہن(۔ ایس رطح اہلل
 
 )پ اغ( سلھج اجےئ، )ر

ھاارے افدئے ےک ےیل پ اںیت وھکل وھک

م

 

ب

ل رک 

اہک مت وسچ اچبر ےس اکم ول

 

ا ےہ پ

 

 ۔ ایبن رکپ

ٍُّ دُ َوَ ٌة  أَي َُّ َُه َجن أََحُدُكْم أَْن تَُكوَن ل
ْتِهَا  أَعْنَاب  ََتِْري مِْن َُت ِيل  وَ ْن ََن مِ
َمَراِت  َُّ َاُر لَُه فِيهَا مِْن كُِلُّ الث َْن اْْل
َُّةٌ ُضعَفَاءُ  ي ِرُّ َُه ذُ ل وَأََصابَُه الِْكََبُ وَ
َا إِعَْصاٌر فِيِه نَاٌر  َه فَأََصاب

َْتٍ ُ  ۘ ٍفَاْحََتَق َِْيُّ لَِك يُب ٰ هٍُكَذَ َّـُ  الل
ُرونٍَ َُُّكْم تَتَفَكَُّ َل  لَُكُم اْْليَاِت لَع

﴿۲٦٦﴾ 



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  8 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

 ۔ اے ولوگ وج اامین لئےئ وہ! وج ھچک مت ےن۲۶۷

ا اور وج ھچک مہ ےن اہمترے ےیل زنیم ےس  وخا امکپ 

( اکلئ اُس ںیم ےس ایھچ زیچںی )اورسوں ےئلیک

 چ رکو اور اُس ںیم ےس رای زیچ )اےنی ( اک دصق

 

 خ

 چ رکو ےگہن رکو۔)ایک مت( اُ 

 

 احلئہکن س ںیم ےس خ

س )ارگ ویہ زیچ وکی ںیھمت اے وت(، مت وخا اُےس
ِ
 ا

س )ےک ےنیل( ںیم اامغ
ِ
ض )وصرت( ےک وسا ہک ا

 زگ ےنیل وا ے ںیہن۔ اجن ول ہک اہلل
 
 ب  ت اجؤ ر

 ۔ انیقیًریغ اتحمج ےہ، تہب یہ وخویبں والئ ےہ

ْن  وا مِ قُ َُِّذيَن آمَنُوا أَنْفِ ُُّهَا ال يَا أَي
ٍُّ َُّا أَْخَرْجنَا َطيِ ِم ُْم وَ َسبْت بَاِت مَا كَ

ُموا  ۘ ٍلَُكْم مَِن اْْلَْرِضٍ َيََمُّ ََل ت وَ
َْستُْم  ل وَن وَ قُ يَث مِنُْه تُنْفِ َبِ اْلْ
 ۘ ٍبِآِخِذيِه إََِلُّ أَْن تُغِْمُضوا فِيهٍِ
يدٌٍ ِنٌُّ َِحِ َُّـهَ غَ َُموا أََنُّ الل  وَاعْل

﴿۲٦٧﴾ 

 ۔ اطیشن ںیھمت گنت ایتس )ےک شیپ۲۶۸

 آاج

 

ا ےہ اور ںیھمت لخب یک ب

 

بیغ ےن( ےس ڈراپ

ت اور ااتی ےہ ہکبج اہلل ںیھمت اینپ انجب ےس رفغم

اا روھک( اہلل تہب وتعس (لضف اکودعہ ااتی ےہ  پ 

 اےنی والئ، وخب اجےنن والئ ےہ۔ 

يَْطاُن يَعُِدُكُم الْفَقَْر ا لَشُّ
يَأُْمُرُكْم بِالْفَْحَشاءٍِ ُه  ۘ ٍوَ َّـُ الل وَ

فَْضًلٍيَعُِدُكْم مَغْفِرٍَ  ۘ ٍةً مِنُْه وَ
ِيٌمٍ اِسٌع عَل َُّـُه وَ الل   ﴾۲٦٨﴿ وَ

ا ےہ او۲۶۹

 

ر ےسج ۔ وہ ےسج اچاتہ ےہ تمکح اطع رکپ

 ی

 

الھبی  تمکح اطع یک یئگ اُےس ارتقیقح تہب ب 

ف ای یئگ۔ رگم وج پ ازیکہ ولقعں وا ے )ںیہ رص

 تحیصن احلص رکےت ںیہ۔ ( ویہ

َمةَ مَْن يََشاءٍُ ِكْ مٍَ ۘ ٍيُْؤِِت اْلْ ْن وَ
َ َخْْيًا  َمةَ فَقَدْ أُوِِت ِكْ يُْؤَت اْلْ

ْبَاِبٍ ۘ ٍكَثِْيًا َل ُر إََِلُّ أُولُو اْْل كَُّ مَا يَذَُّ  وَ
﴿۲٦٩﴾ 



ۃر  ق  ب  ل  ا   ۃ  ورس   (۲)  9 س ل   تِل ك    (3) الرُّ  

۲۷۰ 

 

 چ رکےن یک وج زیچ یھب خ

 

چ یک وہ ۔مت ےن خ

  رکیل وہ وت )ھجمس ول ہک
 
ا وج یکین یھب واج ( اہلل اُےس پ 

اور  (انیقیًاج ات ےہ )وہ اُس اک ایلعٰ دبہل اے اگ

 ںیہن ں وک وکی یھب )اذاب( ےس اچبےن والئلاومل

 وہاگ۔ 

ْم  ْرتُ ْن نَفَقَة  أَوْ نَذَ مَا أَنْفَقْتُْم مِ وَ
َه يَعْلَُمهٍُ َّـُ ْن نَْذر  فَإَِنُّ الل مَا  ۘ ٍمِ وَ

َِْي مِْن أَنَْصارٍ  اِِل ِلَظُّ  ﴾۲٧٠﴿ ل

)یھب  ۔ ارگ مت )اےنپ( دصاقت االعہین او وت ہی۲۷۱

ور ارگ ( ےہ ارطقی)اینپ ذات ںیم( تہب ااھچ 

ھاارے

م

 

ب

قح  اںیہن اپھچ رک احدنمتجوں وک او وت ہی 

ھااری

م

 

ب

ااہ رتہب ےہ اور )اس ذرہعی ےس( وہ   ںیم زپ 

 

م

 

ب

ُ اایئں مت ےس اور رکاے اگ۔ اہلل 
ھاارے ضعب ب 

 اامعل ےس ایھچ رطح آاگہ ےہ۔ 

ا ِهيٍَ َمُّ قَاِت فَنِعِ دَ  ۘ ٍإِْن تُبُْدوا الَصُّ
ٍْ ْؤتُوَها ال تُ إِْن ُُتُْفوَها وَ فٍَوَ هُوَ ُفقََراءَ 

ٌ لَُكمٍْ ْن  ۘ ٍَخْْي ُْكْم مِ ُر عَن يُكَفُِّ وَ
ُّئَاتُِكمٍْ َْملُوَن  ۘ ٍَسيِ َا تَع َُّـُه ِِب الل وَ

 ﴾۲٧١﴿ َخبِْيٌٍ
 راہ رپ الچ اےنی یک۲۷۲

 

ذہم  ۔ اُن ولوگں وک ارس

 احلص رک

 

 
 رپ ںیہن ہکلب وج صخش دہات

ُ

 

ا ااری ت

 

پ

ا  راہ رپ الچ ااتی ےہ 

 

ر وج واچاتہ ےہ اہلل اُےس ارس

 چ رکو ےگ

 

 وت وہ ھچک یھب اےھچ امل ںیم ےس مت خ

ھاارے اےنپ یہ افدئے ےئلیک وہاگ اور مت

م

 

ب

وت اہلل یک  

 چ یہ ںیہن رکےت اور وج ااھچ

 

 راضوجی ےک وسا خ

 چ رکو ےگ )اُس اک( وپرا وپرا )ا

 

 ( امل یھب مت خ
 
خ

ھاارے قح ںیم

م

 

ب

ا اجےئ اگ اور  یمک ہن یک  ںیھمت اچنہپپ 

 اجےئ یگ۔

َيَْسٍ َه  ل َّـُ َِٰكَنُّ الل ل اُهْم وَ َيَْك ُهدَ عَل
ْن  ۘ ٍيَهِْدي مَْن يََشاءٍُ وا مِ قُ ا تُنْفِ مَ وَ
ِسُكمٍْ وَن إٍِ ۘ ٍَخْْي  فَِِلَنُْف قُ ا تُنْفِ مَ ََلُّ وَ
هٍِ َّـُ ْجِه الل ْتِغَاءَ وَ ْنٍ ۘ ٍاب ُقوا مِ ا تُنْفِ مَ  وَ

ُْم ََل  ْت أَن َيُْكْم وَ َخْْي  يُوََفُّ إِل
ْظلَُمونٍَ  ﴾۲٧۲﴿ تُ
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 دصاقت( اُن احدنمتجوں ےک ےیل ںیہہی )۔ ۲۷۳

 )ذایت وج اہلل یک راہ ںیم اےسی روےک ےئگ ںیہ ہک

( آ بسک اعمش ےک ےیل( وہ کلم ںیم )آزاای ےس

۔

 

اوافق اُن ےک( (اجںیہن تکس

 

اُن ےک احل ےس پ

اتھجمس ےہ  وسال ےس ےنچب یک وہج ےس اُںیہن ینغتسم

 ےس اچہپن ول ےگ )ہک

 

ی ت

ے

ہ ی  مت اُںیہن اُن یک 

 رک ںیہن  ںیہ( ، وہ ولوگں ےس ےھچیپ ڑپرضوردنمت

 ےک ےیل( وج ااھچ امل

 
 

یھب مت  امےتگن )اُن یک ااعت

 چ رکو ےگ وت اہلل اُس ےس وخب وافق ےہ۔ 

 

 خ

يِل  َُِّذيَن أُْحِصُروا ِِف َسبِ ِلُْفقََراءِ ال ل
يعُوَن َضْربًا ِِف  ِه ََل يَْستَِط َّـُ الل
ٍَ ي نِ َاِهُل أَغْ َْسبُهُُم اْلْ َْرِض َُي ءَ ااْْل

هُْم بِِسيَماُهْم  ِف تَعِْرفُ َُّعَُفُّ َن الت مِ
َافًا اَس إِْلْ َُّ ُوَن الن َْسأَل مَا  ۘ ٍََل ي وَ

ِيٌمٍ هَ بِِه عَل َّـُ َِنُّ الل وا مِْن َخْْي  فَإ قُ  تُنْفِ
﴿۲٧٣﴾  

  و روز اپھچ رک اور االعہین )اہلل۲۷۴

 

 ۔ وج ولگ س

 چ رکےت رےتہ ںیہ اُن ےک ےیل

 

 اُن یک راہ ںیم( خ

اُن    
 
وخف  ےک رب ےک پ اس ےہ اور ہن اُن رپاک اخ

 رےہ اگ اور ہن وہ نیگمغ وہں ےگ۔

َُّيِْل  ُْم بِالل وَن أَمْوَاََل قُ َُِّذيَن يُنْفِ ال
ْم  َهُ يَةً فَل عََلنِ ا وَ هَاِر ِسًرُّ َُّ الن وَ
ٌف  ََل َخوْ ْم وَ ُّهِ أَْجُرُهْم ِعنْدَ َربِ

نُونٍَ ََل ُهْم َُيْزَ ْم وَ ْهِ َي  ﴾۲٧٤﴿ عَل
 احل ی رکےت ںیہ )اُن اک۔وج ولگ وسا وخر۲۷۵

اس رطح ےس وہاگ ہک( وہ ڑھکے ںیہن وہںیکس 

ا ےہ ےسج

 

اطیشن ےن  ےگ رگم ےسیج وہ صخش ڑھک ا وہپ

ا وہوھچ رک پ اؤلئ  ( اس وہجرکاپ 

 

ےس ےہ  ، ہی )احل

 ( وس

 

ا یہ ہک اوہنں ےن اھجمس ہک اجترت یھب وت )آخ

یک رطح ےہ )اور اس رطح ہی اوونں ای  یہ مکح 

ا  ہکن اہلل ےن اجترت وک وتںیم ںیہ( احلئ  ار اپ 

 

  ف

 
ے

اجب

َا ََل يَُقوُموَن  ب ُوَن الِرُّ ْكُل َُِّذيَن يَأ ال
َُُّطُه  ََخب َُِّذي يَت وُم ال َما يَقُ إََِلُّ كَ

ٍ َِسُّ َن اِْل يَْطاُن مِ ُْم  ۘ ٍالَشُّ َِك بِأََنُّ ٰل ذَ
ٍْ ث ُْع مِ َي ْب َا ال ُوا إََِنُّ بَاقَال أََحَلُّ  ۘ ٍُل الِرُّ وَ

بَا َم الِرُّ َحَرُّ َْع وَ َي ْب ُه ال َّـُ فََمْن  ۘ ٍالل
َُه  ٰ فَل َََه ُِّه فَانْت بِ ْن َر ِعَظةٌ مِ َجاءَُه مَوْ
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اا روھک!( سج صخش ےک  ےہ اور وسا وک رحام ۔ )پ 

پ اس اُس ےک رب یک رطف ےس زوراار تحیصن 

پ از آایگ وت وج  )وسا ی آی اُس رپ وہ وسای اکروپ ار ےس 

اکروپ ار( زگر اکچ وہ اےس )اعمف( ےہ اور اس اک 

 اعمہلم اہلل ےک وحا ے ےہ اور وہنجں ےن )اس مکح

گ ےک دعب یھب اس رحتک اک( ااعاہ ایک وت یہی ول

 آگ وا ے ںیہ وہ اس ںیم رہ ڑپےن وا ے ںیہ۔ 

هٍِ َّـُ ُرُه إََِل الل أَمْ مَْن عَادٍَ ۘ ٍمَا َسلََف وَ  وَ
َُّارٍِ َٰئَِك أَْصَحاُب الن ا ُهْم فِيهٍَ ۘ ٍفَأُول

 ﴾۲٧٥﴿ َخالُِدونٍَ

ا ےہ اور دصاقت وک۔ اہلل وسا وک ۲۷۶

 

ا اٹمپ

 

 اھپ

 

 ب 

ا

 

ارکش ذگاری رپ رصم اور تخس گ

 

 راگہر وک ےہ اہلل یسک پ

ا۔ 

 

 دنسپ ںیہن رکپ

يُْرِِب  َا وَ ب َُّـُه الِرُّ َْحُق الل َُي
قَاِتٍ دَ ُِبُّ كَُلُّ  ۘ ٍالَصُّ ُه ََل ُُي َّـُ الل وَ
ار  أَثِيم ٍ   ﴾۲٧٦﴿ كَفَُّ

۔ وج ولگ اامین لئےئ اور اوہنں ےن ۲۷۷

ر زوکٰۃ ااا امنز اقمئ ریھک او ےیک اور انمس  اکم 

  انیقیًاُن ےک رب ےک پ ا
 
اُن اک اخ س رکےت رےہ 

 )وفحمظ( ےہ۔ ہن ان رپ وخف رےہ اگ اور ہن وہ نیگمغ

 وہں ےگ۔

َُِّذيَن آمَنُوا وَعَِملُوا  إَِنُّ ال
َلةَ وَآتَُوا  َاُموا الَصُّ أَق َاِت وَ اِْل الَصُّ
ُِّهْم  ُْم أَْجُرُهْم ِعنْدَ َربِ كَاةَ ََل الَزُّ
َْزنُونٍَ ََل ُهْم َُي ْم وَ ْهِ َي ٌف عَل ََل َخوْ  وَ

﴿۲٧٧﴾ 
یٰ ۔ اے وہ ولوگ وج اامین لئےئ وہ! اہلل اک وقت۲۷۸

ھ

م

 

ب

اارا( وج اایتخر رکو اور ارگ مت یقیقح ومنم وہ وت )

ہ ایگ ےہ ھچک ) ولوگں ےک ذےم( وسا ںیم ےس پ ایق ر

 اےس وھچڑ او۔

ٍَُّ وا الل قُ َُّ َُِّذيَن آمَنُوا ات ُُّهَا ال َه ـيَا أَي
نْتُْم  َا إِْن ُك ب َن الِرُّ َِي مِ ذَُروا مَا بَق وَ

ْؤمِنِْيٍَ  ﴾۲٧٨﴿ ُم
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ایک  ۔ اور ارگ مت ےن )اس ےک اطمقب لمع ( ہن۲۷۹

 اک

 

 
 وت اہلل اور اُس ےک روسل یک رطف ےس ج

ہب االعن نس ول۔ اور ارگ مت )وسای اکروپ ار ےس( وت

ھاارے ےیل ںیہ

م

 

ب

ھاارے راس ااملل 

م

 

ب

، ہن رکول وت، 

ا اجےئ۔ن اچنہپؤ اور ہن ںیھمت اصقنن اچنہپمت اصقن  پ 

َن  َنُوا ِِبَْرب  مِ ُوا فَأْذ َْم تَفْعَل فَإِْن ل
َرُسولِهٍِ ِه وَ َّـُ َُكْم  ۘ ٍالل ُْم فَل بْت إِْن تُ وَ

ََل  َْظلُِموَن وَ الُِكْم ََل ت وُس أَمْوَ ُرءُ
ْظلَُمونٍَ   ﴾۲٧٩﴿ تُ

 وہ وت اےس۲۸۰

 

 ۔ ارگ وکی رقموض گنت اس

  تلہ ےلم یگآوسایگ )رسیم آےن

 

اور ارگمت  ( ی

وھجمس وت )راس ااملل یھب وھچڑ اانی اور( دصہق 

ھاارے ےیل اور یھب ااھچ ےہ۔

م

 

ب

 رکاانی 

 ٰ َِظَرةٌ إََِل ْسَرة  فَن و عُ إِْن كَاَن ذُ وَ
يَْسَرةٍ  قُوا َخْْيٌ لَُكمٍْ ۘ ٍمَ أَْن تََصدَُّ  ۘ ٍوَ

َُمونٍَ ُْم تَعْل نْت  ﴾۲٨٠﴿ إِْن ُك

ےس وچب  ای اور تبیصم(۔ اور اُس ان ) یک روس۲۸۱

اےئ اجؤ ےگ، رھپ

 

  سج ںیم مت اہلل یک رطف ولپ
 
 ر

ا وہاگ )اُس اک دب ہل( وپرا صخش وک وج ھچک اُس ےن امکپ 

ا اجےئ اگ اور اںیہن اصقنن ںیہن اچنہپ ا اجےئ وپرا اپ  پ 

 اگ۔ 

ِيِه إََِل  مًا تُْرَجعُوَن ف وا يَوْ قُ َُّ ات وَ
هٍِ َّـُ ٍ ۘ ٍالل ََّٰى كُُلُّ نَفْس  ف َمُّ تُوَ مَا  ثُ

ُهْم ََل يُْظلَُمونٍَ َسبَْت وَ  كَ
﴿۲٨١﴾ 

  یسک  !۔ اے وہ ولوگ وج اامین لئےئ وہ۲۸۲
 
ج

 ض اک نیل

 

 انی رقمرہ ایعما ےک ےیل مت آسپ ںیم ف

 وکی ےنھک رکو وت اُےس ملق دنب رکایل رکو اور اچےیہ ہک

ھاارے ارایمن دعل ےک اسھت )ےط دشہ 

م

 

ب

والئ 

 ( ےھکل اور ےنھک

 

الئ ےنھک ےس و اعمدہے یک ااتسوب 

ا ااکر ہن رکے ویکہکن اہلل یہ ےن اُےس )انھکل ( اپ 

ےہ سپ وہ رضور ھکل اے اور رحتب   وہ صخش 

ْتُْم  َن اي َُِّذيَن آمَنُوا إِذَا تَدَ ُُّهَا ال يَا أَي
تُبُوهٍُ ًًمُّ فَاكْ َس ٰ أََجل  ُم يْن  إََِل  ۘ ٍبِدَ

تٍُ َكْ ْي ل َْدِلٍوَ  ۘ ٍْب بَيْنَُكْم كَاتٌِب بِالْع
َما  تَُب كَ ََل يَأَْب كَاتٌِب أَْن يَكْ وَ

هٍُ َّـُ ََُّمُه الل ُْملِِل  ۘ ٍعَل ْي ل تُْب وَ َكْ ْي فَل
ُه  َُّ ب هَ َر َّـُ َُِّق الل َت ْي ل َُقُّ وَ ِْه اْلْ َي َُِّذي عَل ال
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ینعی )  وھکلاےئ سج ےک ذہم قح )یک ااایگیئ( ےہ

 

 
 

 ض ےنیل والئ( اور اچےئہ ہک وہ )وھکلاےت وق

 

( ف

ر اُس اہلل اک وج اُس اک رب ےہ، وقتیٰ دمِرظن رےھک او

 ارگ وہ ھچک یھب مک ہن رکے، نکیل)قح( ںیم ےس 

ا ااان پ 

 

پ  صخش سج ےک ذہم قح )یک ااایگیئ( ےہ 

ا وخا ہن وھکلا اتکسوہ وت اچےیہ ہک پ  )اُس یک  زمکور وہ 

 ااصنف ےک اسھت 

 

اجبےئ( اس اک رسرپس

اوں وھکلاےئ اور وگایہ ےک ےیل اےنپ رم ()وہقیث

ںیم ےس او وگاہ رقمر رکایل رکو اور ارگ او رما 

  وہں وت )ومہعق ےک( وگاوہں ںیم ےس)رسیم( ہن

 نیقی

 

 وہں( ںیہنج مت دنسپ رکےت وہ )اور ب   ایض ف

اہک

 

 ارگ ای  رما اور او وعرںیت )وگاہ انبی اجںیئ( پ

 ان ںیم ےس وکی ای  وھبل اجےئ وت اوونں ںیم

  وگاہ 
 
اا الئاے، اور ج ےس ای  اورسے وک پ 

ںی ہن رک البےئ اجںیئ وت وہ )وگایہ اےنی ےس( ااکر

 ا اعیما ےک نیعت ےک

 

اب  ا وہ پ 

 

دعب اُس  اور اعمہلم وھچپ

  ےک دنبملق رکےنیل ےس ہن ا

 

اتکؤ۔ اہلل ےک یک ااتسوب 

ااہ ینبم ب  ااصنف اور وگایہ  ای  ہی )رطقی( زپ 

 
 

 ب

  
 
ت  

 

 رےنھک والئ اور )اس پ ات وک( ف

 

ااہ ارس  وک زپ 

و۔ )رکاےنی والئ ( ےہ ہک مت کش و ہبش ںیم ہن ڑپ

 

 

 دبس

 

اا وہ ےسج مت ( اس ےنم اک وسنکیل ارگ )اس

ْئًا ي َْخْس مِنُْه شَ ََل يَب فَإِْن كَاَن  ۘ ٍوَ
يهًٍ َُقُّ َسفِ َيِْه اْلْ َُِّذي عَل يفًا ال ا أَوْ َضعِ

َلُّ ُهوَ  يُع أَْن ُُيِ َْستَِط أَوْ ََل ي
َْدِلٍ ُُُّه بِالْع ِي ل ُْملِْل وَ ْي  ۘ ٍفَل
ْن  يِْن مِ يدَ هِ وَاْستَْشِهُدوا شَ

َْم يَُكونَا َرُجلَْْيِ  ۘ ٍِرَجالُِكمٍْ فَإِْن ل
َن  َُّْن تَْرَضوْ َاِن ِم امَْرأَت فََرُجٌل وَ
اءِ أَْن تَِضَلُّ إِْحدَاُهٍَ هَدَ َن الُشُّ ا مِ

ُْخَرٰىٍٰ ا اْْل اُهَ َر إِْحدَ ِكُّ ََل  ۘ ٍفَتُذَ وَ
ُعوا اءُ إِذَا مَا دُ هَدَ ََل  ۘ ٍيَأَْب الُشُّ وَ

ُوُه َصغِْيًا أَْو  تُب تَْسأَُموا أَْن تَكْ
ٰ أََجلِهٍِ َْسُط  ۘ ٍكَبِْيًا إََِل ٰلُِكْم أَق ذَ

 ٰ أَدََْن هَادَةِ وَ ُم لِلَشُّ ْوَ أَق ِه وَ َّـُ ِعنْدَ الل
َابُوا ٍِ ۘ ٍأَََلُّ تَْرت ََلُّ أَْن تَُكوَن َِتَاَرةً إ

َيَْس  َُكْم فَل َيْن َا ب ً تُِديُروَن َحاِضَرة
ا تُبُوهَ ُْكْم ُجنَاٌح أَََلُّ تَكْ َي  ۘ ٍعَل

ْتُمٍْ َايَع ِهُدوا إِذَا تَب أَشْ ََل يَُضاَرُّ  ۘ ٍوَ وَ
ِهيدٌٍ ََل شَ َُُّه  ۘ ٍكَاتٌِب وَ إِْن تَفْعَلُوا فَإِن وَ
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 متخ رک( ےتیل

 
 

 وہ وت آسپ ںیم  ے اے )رک اُیس وق

ھاارے ےیل وکی رحج ںیہن ہک اُےس ملق

م

 

ب

 دنب ہن رھپ 

 رکو وت

 
 

 وج

 

ذوف  ی 

 

  مت آسپ ںیم خ
 
 رکو۔ اور ج

 ےنھک وا ے) ہن  وگاہ انب ایل رکو اور )دمرظن رےہ ہک(

ا اجےئ اور ہن وگ اہ وک اور وہقیث ونسی( وک اصقنن اچنہپپ 

ا

 

ا گ  

 

ھاارا ب 

م

 

ب

ہ ےہ اور اہلل ارگ ااسی رکو ےگ، وت انیقیًہی 

اگ۔ اہلل  اک وقتیٰ اایتخر رکو اہلل ںیھمت ملع اطع رکے

  پ ات ےس ایھچ رطح آاگہ ےہ
 
 ۔ر

هٍَ ۘ ٍفُُسوٌق بُِكمٍْ َّـُ وا الل قُ َُّ ات  ۘ ٍوَ
هٍُوٍَ َّـُ ُُّمُكُم الل ِ َل ٍ ۘ ٍيُع ِلُّ كُ َُّـُه بِ الل ْيء   وَ شَ

ِيٌمٍ   ﴾۲٨۲﴿ عَل

۲۸۳) 

 

ےنھک  ۔ ارگ مت رفس رپ وہ اور ںیھمت )ااتسوب 

 ض ےک نیل

 

ہ رنہ )رپ ف

 

َض
ا قی   انی اک والئ ہن ےلم وت پ 

 اعمہلم رکول( اور ارگ مت ںیم ےس ای  اورسے اک

ے وت اابتعر )رکےک اُس ےک اسھت وکی اعمہلم( رک

  سج
ی
 
ہ
 ریھک یئگ ےہ اےس اچ

 
 

ے ہک وہ ےک پ اس اامت

ے

ی

 )دنع ابلطل( واسپ رکاے اور اہلل وک

 
 

 اینپ اامت

 

 

 وج اُس اک رب ےہ رپس انبےئ، اور وگایہ وک م

اا روھک( وج اےس اپھچےئ اگ وت انیقیً ی ااؤ اور )پ 
َھ
چ 

اُس اک 

ھاارے اامعل ےس ایھچ رط

م

 

ب

ح ال اگہنگر ےہ۔ اہلل 

 ۔آاگہ ےہ

ُْم  نْت إِْن ُك َْم ََتُِدوا وَ ل ٰ َسفَر  وَ ََل عَ
اٌن مَقْبُوَضةٌٍ َمٍِ ۘ ٍكَاتِبًا فَِرهَ ِْن أ َن فَإ

َُِّذي  ُّ ال دِ ُؤَ ْي بَعُْضُكْم بَعًْضا فَل
هٍُ َُّ هَ َرب َّـُ َُِّق الل َت ْي ل َُه وَ َن أَمَانَت  ۘ ٍاْؤُُتِ

هَادَةٍَ تُُموا الَشُّ ََل تَكْ مَْن  ۘ ٍوَ وَ
ُهٍُ َُُّه آثٌِم قَلْب تُْمهَا فَإِن ٍَُّ ۘ ٍيَكْ الل  ـهٍُوَ

ِيٌمٍ َْملُوَن عَل َا تَع  ﴾۲٨٣﴿ ِِب

ور وج ۔اہلل یہ اک ےہ وج ھچک آامسونں ںیم ےہ ا۲۸۴

  ھچک زنیم ںیم ےہ۔ مت اےنپ ال یک پ ات وخ
 
اہ لار

ا اےس اپھچےئ روھک۔ اہلل )رہباحل( اس پ  اک مت  رکاو 

ا ِِف  مَ َماوَاِت وَ َُّـِه مَا ِِف الَسُّ ِل ل
َْرِضٍ ا ِِف  ۘ ٍاْْل إِْن تُبُْدوا مَ وَ

َاِسبُْكْم بِِه  ِسُكْم أَوْ ُُتُْفوُه ُُي أَنُْف
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ںیم  ےس اسحب  ے اگ۔ رھپ ےسج اچےہ اگ افحتظ

  ہلل ے  ے اگ اور ےسج اچےہ اگ زسا اے اگ اور ا
 
 ر

ا

 

 اچیہ وہی پ ات)ےک رکےن( رپ وخب دقرت رھک

 ےہ۔ 

هٍُ َّـُ ُب  ۘ ٍالل َِذُّ يُع َْن يََشاءُ وَ ُر ِِل َيَغْفِ ف
ٍٰ ۘ ٍمَْن يََشاءٍُ ََل ُه عَ َّـُ الل ْيء  وَ  كُِلُّ شَ

 ﴾۲٨٤﴿ قَِديٌرٍ

ا ےہ وج ۲۸۵ ۔ ہی روسل اُس )الکم ( رپ اامین لئپ 

ازل ایک ایگ ےہ

 

 اس ےک رب یک رطف ےس اُس رپ پ

اور ومنم یھب اامین لئےئ ںیہ ۔ )ہی( س  ےک 

 وتشں، اُس یک اتکوبں ا

 

، اُس ےک ف ور اُس س  اہلل 

ل ہی ےک روسولں رپ اامین رےتھک ٰںیہ )اور اُن اک وق

  ہک( مہ اُس ےک روسولں ںیم ےس یسک ےکےہ

 ق ںیہن رکےت، اور

 

 ارایمن )اامین لئےن ںیم(ف

ٰی( مہ ےن )آاکپمکح

لہ

( اوہنں ےن ہی یھب اہک ہک )ا

 وبقل رکےکچ ںیہ ۔ اے

 

 نس ایل ےہ اور مہ ااطع

ارے رب
 
 مہ( آیکپ افحتظ )ےک اگبلطر) !ہ

 ۔ںیہ( اور ںیمہ آیکپ یہ رطف انٹلپ ےہ

ُسو ْن آمََن الَرُّ ِْه مِ َي َا أُنِْزلَ إِل ُل ِِب
مِنُونٍَ ُْؤ اِْل ُِّه وَ ِه  ۘ ٍَربِ َّـُ كٌُلُّ آمََن بِالل

ُرُسلِِه ََل  تُبِِه وَ ُك تِِه وَ مََلئِكَ وَ
ُق بَْْيَ أََحد  مِْن ُرُسلِهٍِ ُو ۘ ٍنُفَِرُّ قَال ا وَ

أََطعْنَا َا وَ عْن نَا  ۘ ٍََسِ َُّ ب َرانََك َر ُغفْ
َيَْك اِْلَِصْيٍُ إِل  ﴾۲٨٥﴿ وَ

  ۔اہلل۲۸۶

 
 

 وہ یسک صخش وک سج دقر اُس یک اطق

ااہ اک ذہم  ےس زپ 

 
 

 ار ںیہن اُس یک اطق

 

 ااتی۔ اار ف

ا اُےساُس ےن وج)  

 

 
ےلم یگ  اےھچ (اکم ےیک اُن یک خ

ُ ے( اکم ےیک اُس رپ اُن یک زس
ا اک اور وج اُس ےن )ب 

وپ ال ےہ۔ )وہ ہی ااع یھب رکےت ںیہ ہک( اے 

ارے رب
 
ا اطخ رک !ہ  ںیھٹیب ارگ مہ وھبل اجںیئ پ 

ًسا إََِلُّ ُوْسعَهَا ُه نَفْ َّـُ ُُّف الل ِ ُكَل َا  ۘ ٍََل ي ََل
تََسبَْتٍ ْهَا مَا اكْ َي عَل  ۘ ٍمَا كََسبَْت وَ
َْو  اِخْذنَا إِْن نَِسينَا أ ؤَ َُّنَا ََل تُ َرب

َا ََلٍ ۘ ٍأَْخَطأْن َُّنَا وَ َا  َرب َيْن ِْمْل عَل َُت
ْن  َُِّذيَن مِ ََل ال َُه عَ إِْصًرا كََما َِحَلْت
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ارے رب
 
 ۔ اے ہ

ے

 ؤ
ج ی
 
کی

ذہ ہن 

  

مہ  !وت مہ ےس وماخ

 اموینں اک( وبھج ہن ڈاویل، ےسیج

 

اف

 

اری پ
 
 آپ ےن رپ )ہ

اے  ان ولوگں رپ ڈالئ ا ا وج مہ ےس ےلہپ ےھت۔

ارے رب
 
سج )پ ار ےک ااھٹےن( یک ںیمہ  !ہ

 ام

 

 ںیہن وہ مہ ےس ہن اوھٹا، مہ ےس ارذگرف

 
 

، اطق

 ام اور مہ رپ رمح

 

اری افحتظ ف
 
 ام، آہ

 

ارے  ف
 
پ ہ

 وں ےک رگو

 

ےک اقمےلب  ہآاق اور رمعج ںیہ، وس اکف

 ام

 

اری دما ف
 
 ۔ ںیم ہ

ْلِنَا َا مَا ََل َطاقَةٍَ ۘ ٍقَب لْن َِمُّ ََل ُُت َُّنَا وَ  َرب
َا بِهٍِ َا  ۘ ٍلَن ْر لَن اغْفِ ا وَ َُّ وَاعُْف عَن

َا فَانُْصْرنَا  ۘ ٍوَاْرَِحْنَا ََلن َْت مَوْ أَن
ْكَافِِريَنٍ ِم ال ْقَوْ ََل ال  ﴾۲٨٦﴿ عَ
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ا وہں(۔،)۔ںیم اہلل  م   ل  ا ۔۱

 

ٓٓمٍُّ  اکلم ملع رھک   ﴾١﴿ ال
اتکس ۔اہلل وہ ذات ےہ سج ےک وسا ہن وکی وبعما وہ۲

ر ےہ، ہن ےہ اور ہن وہاگ۔ وہ اکلم وطر رپ زدنہ ےہ او

  ےہ۔
 
 اورسوں یک زدنیگ اور ایقم اک ومج

ٍَ ْق َُيُّ ال َٰهَ إََِلُّ ُهوَ اْلْ ُه ََل إِل َّـُ ُُّومٍُالل  ي
﴿۲﴾ 

لم ۔اُس ےن مت رپ قح و تمکح ےک اطمقب ہی اک۳

 اتکب اُس )ویح( یک دصمق انب رک وج اس ےس ےلہپ

ازل یک ےہ، اور )اس ےس( 

 

ازل وہی( یھت پ

 

)پ

 ،ےلہپ اس ےن وترات و الیجن وک

َِقُّ  َيَْك الِْكتَاَب بِاْلْ لَ عَل نَزَُّ
أَنَْزلَ  يِْه وَ َا بَْْيَ يَدَ قًا ِِل ُمَصِدُّ

ٍَُّ ْْنِيَلٍالت اْْلِ َراةَ وَ  ﴾٣﴿ وْ

ارا ا ا۔ زین۴

 

 اپ

 

 
 اُس ۔ ولوگں ےک ےیل وطبر دہات

 آن دیجم

 

 اقن )۔ف

 

ازل ایک ےہ۔ نج  (ےن ف

 

پ

اُن ےک ےیل  ولوگں ےن اہلل یک پ اوتں اک ااکر ایک ےہ،

 م )دقمر( ےہ۔ اہلل اغل  ےہ انیقیًتخس اھک 
 
، خ

 ۔یک زسا اےنی والئ ےہ

اِس  َُّ ْن قَبُْل ُهدًٰى لِلن أَنَْزلَ مِ وَ
ْرقَانٍَ َُِّذيَن كَفَُروا  ۘ ٍالُْف إَِنُّ ال

اٌب شَِديدٌٍ ُْم عَذَ ِه ََل َّـُ  ۘ ٍبِآيَاِت الل
ِقَامٍ  و انْت َُّـُه عَِزيٌز ذُ الل   ﴾٤﴿ وَ

 

ِحيمِ  ِن الرَّ م َٰ ح  ِه الرَّ ِم اللّـَ  بِس 

ام  ے رکوج ےب دح رتمح والئ،

 

پ ارپ ار رمح رکےن والئےہ اہلل اک پ  

  وسرۃںیم )
ٰ
نُا

ٰ

 
ِ
ا ِل ِع

 

(رکیت وہں؍ڑپانھ رشوع رکپ  
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 یف ۔ اہلل وت وہ ےہ سج ےس ہن زنیم ںیم وکی زیچ۵

 ےہ اور ہن آامسن ںیم۔

ْيءٌ ِِف  ِْه شَ َي ٰ عَل ََْف َُّـهَ ََل َُي إَِنُّ الل
ٍَ َماءٍِاْْل ََل ِِف الَسُّ  ﴾٥﴿ ْرِض وَ

ں۶
 
کلی

 

ش

ھااری 

م

 

ب

 ۔ ویہ ےہ وج سج رطح اچاتہ ےہ 

ا ےہ۔ اس ےک وسا ہن وکی وبعم

 

ا رومحں ںیم انبپ

۔ وہاتکس ےہ ہن ےہ اور ہن وہاگ، س  رپ اغل  ےہ

 ۔تمکح والئ ےہ

َْرَحاِم  ُرُكْم ِِف اْْل َُِّذي يَُصِوُّ ُهوَ ال
ََشاءٍُ يَْف ي َٰهَ إََِلُّ  ۘ ٍكَ  ُهوَ الْعَِزيزٍََُل إِل

يُمٍ َِك  ﴾٦﴿ اْلْ

ازل۷

 

یک  ۔ ویہ ےہ سج ےن مت رپ ہی اکلم اتکب پ

ہ اس ےہ سج ںیم ضعب مکحم اور واحض آںیتی ںیہ، و

 نج اتکب یک الص ںیہ، اور اورسی اشتمہب ںیہ۔ وس

یک التش  ولوگں ےک اولں ںیم یجک ےہ، وہ وت ےنتف

ا

 

 ولںیم اور ہی اچےتہ وہےئ ہک اس یک )نم امین( پ

وج اس  رکںی اُس )ےصح( ےک ےھچیپ ڑپ اجےت ںیہ

 وسا )اتکب( ںیم اشتمہب ےہ احلئہکن اہلل اور اُن ےک

 اج ات وج ملع ںیم ہتخپ ںیہ اس یک تقیقح وکی ںیہن

 ںیہ، )مکحم و اامین رےتھکاور وہ ےتہک ںیہ مہ اس رپ 

ارے رب یہ یک رطف ےس ےہاشتمہب
 
رگم  ( س  ہ

ا وکی تحیصن وبقل وسپ ازیکہ لقع رےنھک واولں ےک 

ا۔ 

 

 ںیہن رکپ

َيَْك الِْكتَاَب  َُِّذي أَنْزَلَ عَل ُهوَ ال
َماٌت ُهَنُّ أُُمُّ  ْكَ مِنُْه آيَاٌت ُُم

ََشابِهَاٌتٍ أَُخُر ُمت ٍَُّ ۘ ٍالِْكتَاِب وَ ا فَأَم
َُّبِعُوَن مَا  َت ْم زَيٌْغ فَي َُِّذيَن ِِف قُلُوبِهِ ال

ْتٍِ اب َِة وَ تْن ٍَتََشابَهَ مِنُْه ابْتِغَاءَ الْفِ اءَ غ
ِْويلِهٍِ ِْويلَُه إََِلُّ  ۘ ٍتَأ مَا يَعْلَُم تَأ وَ
هٍُ َّـُ اِسُخوَن ِِف الْعِلِْم  ۘ ٍالل الَرُّ وَ

ُّنَا ا بِِه كٌُلُّ مِْن ِعنِْد َربِ َُّ ولُوَن آمَن  ۘ ٍيَقُ
َاِبٍ ْب َل ُو اْْل ُر إََِلُّ أُول كَُّ مَا يََذُّ  ﴾٧﴿ وَ
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 ۔ )وہ اہلل ےس ااع رکےت رےتہ ںیہ ہک ( اے۸

ارے رب
 
ارںیمہ دہ! ہ

 
 اےنی ےک دعب ہ

 

 
ے ات

 اولں وک ڑیٹاھ ہن وہےن اے اور اینپ انجب ےس

 ام انیقیًآپ یہ تہب اطع

 

 ںیمہ اخص رتمح اطع ف

 رکےن وا ے ںیہ۔ 

َا  ْتَن ي َا بَعْدَ إِذْ َهدَ َُّنَا ََل تُِزغْ قُلُوبَن َرب
َا مِْن لَُدنَْك َرِْحَةًٍ ْب لَن هَ ََُّك  ۘ ٍوَ إِن

اُبٍ َهُّ َْت الْوَ   ﴾٨﴿ أَن

ا۹
 
رے رب! آپ ولوگں وک ای  اےسی ۔ اے ہ

ےک ووقع )ان ںیم انیقیًعمج رکےن وا ے ںیہ سج 

ذب   وہےن( ںیم وکی ہبش ںیہن۔ اہلل انیقیً

 

ودعہ ی 

ا۔ 

 

 الخیف ںیہن رکپ

ِيَوْم  ََل  اِس ل َُّ ُع الن ََُّك َجامِ َُّنَا إِن َرب
ُِف  ۘ ٍَريَْب فِيهٍِ ْل َه ََل ُُي َّـُ إَِنُّ الل

ِيعَادٍَ   ﴾٩﴿ اِْل

اہلل ےک  ں ےن  رف اکاراکتب ایک ےہ۔ نج ولوگ۱۰

ہ اںی اقمےلب ںیم ہن اُن ےک اومال ا ںیہن ھچک افدئ

 ےگ اور ہن اُن یک اولئا یہ )اُن ےک ھچک اکم آےئ

 اور ویہ آگ اک ادنینھ ںیہ۔  (یگ

ْم  ْهُ َ عَن َُِّذيَن كَفَُروا لَْن تُغِْن إَِنُّ ال
ِه  َّـُ ُهْم مَِن الل ََلدُ ََل أَوْ ُْم وَ أَمْوَاَُل

ْئًاشٍَ ارٍِ ۘ ٍي َُّ قُودُ الن َِك ُهْم وَ َٰئ أُول  وَ
﴿١٠﴾  

 وعوینں اور اُن ولوگ۱۱

 

ں ۔ )ان ولوگں اک رطقی ( ف

ہک  ےک رطقی یک رطح ےہ وج اُن ےس ےلہپ ےھت

ا، وس اہلل ےن اری آپ ات وک الٹھجپ 
 
ان  اُوہنں ےن ہ

اوہں یک وہج ےس ان رپ رگتف یک، اہلل

 

 تخس ےک گ

 ۔زسا اےنی والئ ےہ

أِْب  َُِّذيَن مِْن كَدَ ال َن وَ آِل فِْرعَوْ
ِهِمٍْ ْل ُهُم  ۘ ٍقَب َا فَأََخذَ بُوا بِآيَاتِن كَذَُّ

ُه بُِذنُوبِِهمٍْ َّـُ ِديُد  ۘ ٍالل ُه شَ َّـُ الل وَ
 ﴾١١﴿ الْعِقَاِبٍ
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ےس  ۔ نج ولوگں ےن  رف اکاراکتب ایک ےہ اُن۱۲

ا اج   ولغمب رکاپ 
 
ےئ اگ ہہک اےئجی: ںیھمت رقنعت

ا اکاور ااھٹک رکےک منہج یک رطف اہ

 

 اجےئ اگ۔ ہی ناکھپ

ا ےہ۔ 
ُ
   ایک یہ ب  

َُِّذيَن كَفَُروا َستُغْلَبُوَن  ِل ْل ل قُ
َُّمٍَ ٰ َجهَن َْشُروَن إََِل ُُت ئَْس  ۘ ٍوَ بِ وَ

ِهَادٍُ  ﴾١۲﴿ اِْل

 ۔ اہمترے ےیل اُن او امجوتعں ںیم انیقیًای  ۱۳

 دبر ےک ومہعق رپ

 

 
ان ےہ وج )ج

 
 

 ن

 

( زب  اس

 وت اہلل یک آسپ ںیم ھتگ ںیئگ )اوھکی!( ای  امج

 

ع

  ےہ 

 

 رکریہ ےہ اور اورسی اکف

 

 
راہ ںیم ج

اےنپ  ںیہنج ہی )املسمن( آھکن ےس اےتھکی وہےئ

ےک  ےس او دنچ اھکی رےہ ںیہ۔ اہلل ےن اینپ دما

ادیئ یک ےہ۔ اس ںیم

 

 اسھت سج یک اچیہ ےہ پ

 ۔ ارپ اِب ریصبت ےئلیک رضور )اسامن( ربعت ےہ

ٍَ ِئَت َقَتَاْْيِ اقَدْ كَاَن لَُكْم آيٌَة ِِف ف ْت  ۘ ٍل
أُْخَرٰٰى  ِه وَ َّـُ يِل الل ِئَةٌ تُقَاتُِل ِِف َسبِ ف
ْم َرأَْي  ْهِ َي ثْل ُْم مِ َن كَافَِرةٌ يََروْ

َْْيٍِ ُُّد بِنَْصِرهِ مَْن  ۘ ٍالْع يِ ُه يُؤَ َّـُ الل وَ
ةً ِْلُوِل  ۘ ٍيََشاءٍُ ٰلَِك لَعَِْبَ إَِنُّ ِِف ذَ

َبَْصارٍِ  ﴾١٣﴿ اْْل

ں، ںوٹیں، وت۔ ولوگں ےک ےیل رموغپ ات، وعر۱۴

 مسق وسےن اچدنی ےک عمج ےیک وہےئ ڈریھوں، ایلعٰ

اور  ےک ےلپ وہےئ وخوصبرت وھگڑوں، ومویشیں

یئگ ےہ  یتیھک یک تبحم وخوصبرت رکےک ااھکی

اا روھک!( ہی ااینوی زدنیگ اک اسامن ےہ پ   اور )نکیل 

 دمعہ ناکھہن

 

 
  ےہ۔ اہلل وت وہ ےہ سج ےک پ اس اہنت

ٍ اِس ُحُبُّ َُّ ِلن َُّن ل يِ َن  زُ هَوَاِت مِ الَشُّ
َاِطِْي  الْقَن ْبَنَِْي وَ ال َُّساءِ وَ نِ ال
ِة  الْفَِضُّ ِب وَ هَ َن الذَُّ ُقَنَْطَرةِ مِ اِْل
َنْعَاِم  اْْل ِة وَ مَ َُسوَُّ ِْل اِْل َي وَاْلْ

َْرِثٍ َاةِ  ۘ ٍوَاْلْ َي ٰلَِك مَتَاُع اْلْ ذَ
َا ْي ن َآِبٍ ۘ ٍالُدُّ ُه ُحْسُن اِْل َُّـُه ِعنْدَ الل  وَ

﴿١٤﴾  
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یھب رتہب  : ایک ںیم ںیھمت اس ےس۔ ہہک اےئجی۱۵

 ی اور میظع ااشلن پ ات اتبؤں

 

 )ای  اور( تہب ب 

)وہ ہی ےہ ہک( اُن ولوگں ےک ےیل وہنجں ےن 

ںیہ  وقتیٰ اایتخر ایک اُن ےک رب ےک پ اس پ ااغت

اااب رےنھک

 

 نج ےک ےچین ےس )اںیہن رسزبس وش

وا ے  ےئلیک( رہنںی ہہب ریہ ںیہ، وہ اُن ںیم رہ ڑپےن

اور  ور پ اک ےیک وہےئ اسیھت وہں ےگوہں ےگ ا

 ی پ ات وت ہی ےہ ہک( اہلل یک راض

 

 )س  ےس ب 

ےنھکی )اںیہن اطع( وہیگ۔ اہلل اےنپ دنبوں وک وخب ا

 ۔والئ ےہ

ٰلُِكمٍْ َْْي  مِْن ذَ ُّئُُكْم ِِب َبِ ن ْل أَُؤ  ۘ ٍقُ
اٌت  َُّ ْم َجن ُّهِ ا ِعنْدَ َربِ قَوْ َُّ َُِّذيَن ات ِل ل

ٍَ َْن ْتِهَا اْْل  اُر َخالِِديَنٍََتِْري مِْن َُت
ِرْضوَاٌن  َرةٌ وَ أَزْوَاٌج ُمَطهَُّ فِيهَا وَ

هٍِ َّـُ َن الل ُه بَِصْيٌ بِالْعِبَادٍِ ۘ ٍمِ َّـُ الل  وَ
﴿١٥﴾ 

ارے ۱۶
 
۔)ہی وہ ولگ ںیہ( وج ےتہک ںیہ اے ہ

اری زمکورویں ےس 
 
رب! مہ اامین لئےئ،آپ ہ

 امںیئ اور ںیمہ آگ ےک اذاب 

 

اری افحتظ ف
 
ہ

 ۔ےس اچب ںیل

َُِّذيَن يَقٍُا ا ل َُّ َُّنَا آمَن َُّنَا إِن ب ُوَن َر ول
ارٍِ َُّ اَب الن َا عَذَ قِن َا وَ نُوبَن َا ذُ ْر لَن  فَاغْفِ

﴿١٦﴾ ٍ

، ۔ ہی ربصرکےن وا ے، چس رک ااھکےن وا ے۱۷

 امربناار  (وشخع و وضخع ےک اسھت )اہلل ےک

 

ف

 چ رکےن وا ے اور رات ےک

 

 )اہلل یک راہ ںیم( خ

 ی وصحں ںیم اافغتسر رکےن وا ے ںیہ۔ 

 

 آخ

تَِْي  ْقَانِ ال قَِْي وَ ادِ الَصُّ ابِِريَن وَ الَصُّ
َْسَحارٍِ ِريَن بِاْْل ُْستَغْفِ اِْل قَِْي وَ ُنْفِ  َواِْل

﴿١٧﴾ 
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ا ہن وکی س ےک وساُ  ۔ اہلل ےن وگایہ ای ےہ ہک۱۸

 وتش

 

ں اور وبعما وہاتکس ےہ ہن ےہ اور ہن وہاگ اور ف

 الہ ملع ےن )یھب( ااصنف رپ اقمئ رےتہ وہےئ

، ہن ےک وسا وکی وبعما ںیہن وہاتکساُس (اہک،)ہک

 ےہ اور ہن وہاگ۔ وہ س  رپ اغل  ےہ، تمکح والئ

 ےہ۔ 

َٰهَ إََِلُّ ُهوَ  َُُّه ََل إِل ُه أَن َّـُ ِهدَ الل شَ
ا  مً أُولُو الْعِلِْم قَائِ ُة وَ ََلئِكَ اِْل وَ

ْقِْسِطٍ َٰهَ إََِلُّ ُهوَ الْعَِزيُز  ۘ ٍبِال ََل إِل
يُمٍ َِك ٍ﴾١٨﴿ اْلْ

۱۹ 

 
 

۔ اور ای  انی رصف امالم یہ ےہ۔ اہلل ےک ب

ی( اتکب ای یئگ ےہ اوہنں ےن اس

ٰہ ل

ےک  ںیہنج )ا

اکچ ا ا دعبیہ االتخف ایک ےہ ہک اُن ےک پ اس ملع آ

وج صخش  اور ایک یھب آسپ ںیم رسیشک یک وہج ےس اور

اا رےھک ہک( اہلل )اہلل یک پ اوتں اک ااکر رکے اگ وت  پ  وہ 

 ۔وک اسحب ےتیل اب   ںیہن یتگل

ٍ ْسَلمٍُ إَِنُّ ِه اْْلِ َّـُ يَن ِعنْدَ الل مٍَ ۘ ٍالِدُّ ا وَ
َُِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب إََِلُّ  ََف ال اْختَل
ًا  ْي ِْد مَا َجاءَُهُم الْعِلُْم بَغ ْن بَع مِ

َهُمٍْ َيْن ِه  ۘ ٍب َّـُ مَْن يَكُْفْر بِآيَاِت الل وَ
َِساِبٍ َُّـهَ َسِريُع اْلْ  ﴾١٩﴿ فَإَِنُّ الل

ںی وت ہہک اےئجی: رک ۔ رھپ یھب ارگ وہ مت ےس ڑگھجا۲۰

وی ںیم ےن اور اُن ولوگں ےن وہنجں ےن ریمی ریپ

  ای ےہ

 

، اور نج یک ےہ اینپ وتہج اہلل ےئلیک وست

ی( اتکب ای یئگ ےہ اںیہن اور ریغ

ٰہ ل

 ولوگں وک )ا

 وہ، رھپ الہ اتکب ےس وپوھچ: ایک مت یھب امالم لئےت

ا پ   راہ 

 

ےئگ  ارگ وہ املسمن وہاجںیئ وت وہ انیقیًارس

 ور ارگ رورگااین رکںی وت اہمترے ذہمّ وت رصفا

ا اےنپ( )اغیپم اک( اچنہپ اانی ےہ اور )آےگ( اہلل )وخ

 ۔دنبوں )ےک اعمالمت( وک وخب اےنھکی والئ ےہ

وَك فَُقْل أَْسلَْمُت  فَإِْن َحاُجُّ
بَعَِنٍ َُّ مَِن ات ِه وَ َّـُ ِل َي ل ْجهِ ْل  ۘ ٍوَ قُ وَ

ٍُّ ُمِ اْْل َُِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب وَ ِل ُّْيٍَل  يِ
فَإِْن أَْسلَُموا فَقَِد  ۘ ٍأَأَْسلَْمتُمٍْ
ا وْ َْك  ۘ ٍاْهتَدَ َي َا عَل ا فَإََِنُّ َُّوْ ل إِْن تَوَ وَ
ُه بَِصْيٌ بِالْعِبَادٍِ ۘ ٍالْبََلغٍُ َّـُ الل  وَ

﴿۲٠﴾ ٍ
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، الب وہج ۔ وج ولگ اہلل یک پ اوتں اک ااکر رکےت ںیہ۲۱

اور  ویبنں وک لتق رکےن ےک ارےپ وہےت ںیہ

ےت ںیہ وج ااصنف یک نیقلت رک ولوگں ںیم ےس

 اںیہن اںیہن یھب لتق رکےن یک وکشش رکےت ںیہ

ذےئجی۔  اک زسا یک االطع ای 

 

 اراپ

ِه  َّـُ َُِّذيَن يَكُْفُروَن بِآيَاِت الل إَِنُّ ال
َْْيِ َحق ُّ  َُّْي بِغ يِ بِ َُّ يَقْتُلُوَن الن وَ
َُِّذيَن يَأُْمُروَن  يَقْتُلُوَن ال وَ

َِشٍُّ اِس فَب َُّ ْقِْسِط مَِن الن  ْرُهمٍْبِال
ٍ ِيم    ﴾۲١﴿ بِعَذَاب  أَل

۔ ہی وہ ولگ ںیہ نج ےک)انی ےک الخف( ۲۲

 ت )اوونں( ںیم ااکرت ےئگ اور 

 

اامعل ااین و آخ

 وکی یھب اُن اک دمااگر ہن وہاگ۔ 

ُْم  َماَُل َُِّذيَن َحبَِطْت أَعْ َٰئَِك ال أُول
ْن  ُْم مِ مَا ََل اْْلِخَرةِ وَ َا وَ ْي ن ِِف الُدُّ

 ﴾۲۲﴿ نَاِصِريَنٍ
( رپ رظن۲۳

 

ںیہن  ۔ایک مت ےن اُن ولوگں )یک احل

ا ایگ ےہ  اپ 
ّ
ی( اتکب اک ای  ّصح

ٰہ ل

 )ہک یک ںیہنج )ا

ا

 

ا اجپ ( اںیہن اہلل یک اتکب یک رطف البپ   
 
 ےہ ج

اہک وہ اتکب اُن ےک ارایمن ہلصیف رکے وت

 

اُن پ  

ا ےہ اور وہ ہنم

 

 ںیم ےس ای  رگوہ ولہپ یہت رکاجپ

 ۔ریھپےن وا ے یہ ںیہ

ٍَ ت َْم  َن أَل َُِّذيَن أُوتُوا نَِصيبًا مِ َر إََِل ال
ِه  َّـُ ٰ ِكتَاِب الل َن إََِل الِْكتَاِب يُْدعَوْ
ََّٰى فَِريٌق  ل َوَ َمُّ يَت ْم ثُ َهُ ِيَْحُكَم بَيْن ل

ُهْم ُمعِْرُضونٍَ   ﴾۲٣﴿ مِنْهُْم وَ

۔ )اُن اک( ہی )رطز لمع( اس وہج ےس ےہ ہک ۲۴

 وسا آگ اوہنں ےن اھجمس ہک یتنگ ےک دنچ اونں ےک

ن پ اوتں ےن
ِ
ا ںیہنج  وت ںیمہ وھچےئ یگ یھب ںیہن، 

 اےنپ اُوہنں ےن ازوخا وھجےٹ وطر رپ انبایل ےہ اُںیہن

 ے اوھےک ںیم ڈال راھک ےہ

 

 ۔ انی ےک قلعتم ب 

اُر  َُّ نَا الن ََسُّ ُْم قَالُوا لَْن َُت ٰلَِك بِأََنُّ ذَ
ٍ َُّامًا مَعُْدودَات  ُهْم ِِف  ۘ ٍإََِلُّ أَي غََرُّ وَ

ٍَ ْم مَا ك هِ ينِ  ﴾۲٤﴿ انُوا يَفََْتُونٍَدِ
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  مہ اُںیہن۲۵
 
ذب  ۔ج

 

  اُس ان سج )ےک ووقع ی 

 ےگ وت ( ںیم وکی کش و ہبش ںیہن عمج رکںیوہےن

  صخش وک وج ھچک
 
 )اُن اک( ایک احل وہاگ۔ )اُس ان( ر

ذہ و ااہتسن ایک وہاگ وپرا وپرا )دبہل( ا  اُس ےن ای  اپ 

 اجےئ اگ اور ان رپ ملظ ںیہن ایک اجےئ اگ۔

يَْفٍ م  ََل َريَْب  فَكَ َاُهْم لِيَوْ إِذَا ََجَعْن
يَْت كُُلُّ نَفْس  مَا كََسبَْت  ُوفُِّ فِيِه وَ

ُهْم ََل يُْظلَُمونٍَ  ﴾۲٥﴿ وَ

 اےئجی:اے اہلل !کلم ےک امکل! آپ ۔ہہک۲۶

 اچےتہ ےسج اچےتہ ںیہ ہبلغ اطع رکےت ںیہ اور ےسج

س   ںیہ ذلیل رکاےتی ںیہ اورآےکپ یہ اہھت ںیم

 
 
 ای  اچیہ وہی پ ات )ےک الھبی ےہ،آپ ر

 رکےن( رپ وخب دقرت رےتھک ںیہ۔ 

ْؤِِت  ُلِْك تُ َمُّ مَالَِك اِْل َُّـهُ ِل الل قُ
ُلَْك  ُع اِْل تَْْنِ ُلَْك مَْن تََشاءُ وَ اِْل
تُِذُلُّ  تُعُِزُّ مَْن تََشاءُ وَ َُّْن تََشاءُ وَ ِم

ٍُ ۘ ٍمَْن تََشاءٍُ َْْي ٍٰ ۘ ٍبِيَِدَك اْلْ ََل ََُّك عَ  إِن
ْيء  قَدٍِ   ﴾۲٦﴿ يٌرٍكُِلُّ شَ

۔آپ رات وک ان ںیم االخ رکےت ںیہ اور ۲۷

 ان وک رات ںیم االخ رکےت ںیہ، اجدنار وک ےب

 اجن ےس اکےتل ںیہ اور ےب اجن وک اجدنار ےس

اےتی  اکےتل ںیہ اور ےسج اچےتہ ںیہ ےب اسحب

 ںیہ۔ 

هَارٍَ َُّ ُ الن تُوِِل هَاِر وَ َُّ َُّيَْل ِِف الن ُ الل  تُوِِل
َُّيِْلٍ ٍْ ۘ ٍِِف الل ُُت ٍُّوَ ِ َي َن اِْل ََيُّ مِ ِت ِرُج اْلْ

َِيٍُّ َُّت مَِن اْلْ َيِ ِْرُج اِْل ُُت ُقٍ ۘ ٍوَ تَْرزُ  وَ
ٍ  ﴾۲٧﴿ مَْن تََشاءُ بِغَْْيِ ِحَساب 

۔)اس ےیل( ومنم )اورسے( ومونمں وک ۲۸

 وں وک اےنپ رپ رصتمف ہن انب

 

ںیئ اور وج وھچڑ رک اکف

ھت اُس ااسی رکے اگ وت )وہ ھجمس  ے ہک( اہلل ےک اس

 اُن ےک قلعت ںیہن۔ ہی )رضوری ےہ( ہک مت اک وکی

 ںیھمت رضر ےس دمعیگ ےک اسھت اچبؤ رکول اور اہلل

ْكَافِِريَن  مِنُوَن ال ُْؤ ِخِذ اِْل َُّ َت ََل ي
ُْؤمِنِْيٍَ ْن دُوِن اِْل ِيَاءَ مِ ل مَْن  ۘ ٍأَوْ وَ

ِه ِِف  يَفْعَْلٍ َّـُ َن الل َيَْس مِ ٰلَِك فَل ذَ
ْم تُقَاةًٍ وا مِنْهُ قُ َُّ  ۘ ٍشَْيء  إََِلُّ أَْن تَت
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ا ےہ اور ااجنم اکر اہلل

 

 یہ یک اینپ زسا ےس ربخاار رکپ

ا ےہ۔ 

 

 رطف ٹلپ رک اجپ

َسهٍُ َُّـُه نَفْ ُرُكُم الل َِذُّ ُُي ٍَُّ ۘ ٍوَ إََِل الل ـِه وَ
  ﴾۲٨﴿ اِْلَِصْيٍُ

ےہ  اےئجی:وج ھچک اہمترے ونیسں ںیم ۔ہہک۲۹

  رکاو۔ اہلل 
 
ا لار پ   احل( اےس رہب)اےس وخاہ اپھچؤ 

وک  وہ آامسونں اور زنیم یک وموجااتاج ات ےہ اور 

  اچیہ وہی پ ات )ےک رکےن
 
( رپ اج ات ےہ اور اہلل ر

 وخب دقرت رےنھک والئ ےہ۔

َْو  ْل إِْن ُُتُْفوا مَا ِِف ُصُدوِرُكْم أ قُ
هٍُ َّـُ ْلَْمُه الل يَعْلَُم مَا ِِفٍ ۘ ٍتُبُْدوُه يَع  وَ

مَا ِِف اْْلَْرِضٍ اِت وَ َماوَ َّـُ ۘ ٍالَسُّ الل ُه وَ
ٍُ ٰ ك ََل  ﴾۲٩﴿ ِلُّ شَْيء  قَِديٌرٍعَ

  یکین۳۰
 
  صخش ر

 
اا روھک( سج ان ر پ   ۔)اُس ان وک 

ا ےئ اگ اور وک وج اس ےن یک وہیگ اےنپ اس ےنم وموجا پ 

 سج دبی اک اُس ےن اراکتب ایک وہاگ )اےس یھب

اگ ہک  اےنپ اس ےنم وموجا پ اےئ اگ(۔ اس ان وہ اچےہ

ر اکش اس ےک اےنپ اور اس )دبی( ےک ارایمن او

 ربخاار ہلص وہاجےئ۔ اہلل ںیھمت اینپ زسا ےساک اف

ا ےہ اور اہلل اےنپ دنبوں رپ وخب رہمپ ان

 

یھب  رکپ

 ےہ۔

ْن  ُد كُُلُّ نَفْس  مَا عَِملَْت مِ َم ََتِ يَوْ
مَا عَِملَْت مِْن ُسوء   َخْْي  ُُمَْضًرا وَ
ا بَعِيدًا َُه أَمَدً َيْن ب َهَا وَ َوْ أََنُّ بَيْن ُّ ل  ۘ ٍتَوَدُ

ُرُكُم  َِذُّ ُُي َسهٍُوَ ُه نَفْ َّـُ ُه  ۘ ٍالل َّـُ الل وَ
وٌف بِالْعِبَادٍِ   ﴾٣٠﴿ َرءُ

: ارگ مت ار اےئجی ۔)ولوگں ےس اے یبن( ہہک۳۱

وی رکو، تقیقح اہلل ےس تبحم رےتھک وہ وت ریمی ریپ

ھاا

م

 

ب

رے اہلل مت ےس تبحم رکےن ےگل اگ اور 

ھااری افحتظ رکے اگ۔ اہلل تہب

م

 

ب

 وصقروں ےس 

 ۔ والئ ےہرکےنافحتظ رکےن والئ۔ پ ار پ ار رمح 

َه  َّـُ ُُّوَن الل ُْم ُُتِب نْت ْل إِْن ُك قُ
ْر  يَغْفِ ُه وَ َّـُ ْبِبُْكُم الل بِعُوِِن ُُي َُّ فَات

نُوبَُكمٍْ َُّـُه غَُفوٌر  ۘ ٍلَُكْم ذُ الل وَ
 ﴾٣١﴿ َرِحيٌمٍ
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 اےئجی: اہلل اور اس اکلم روسل یک ااط۔ہہک ۳۲

 

ع

اا رںیھک ہک( اہلل  وہ)رکو۔ رھپ ارگ ہنم ریھپ ںیل وت  پ 

 

 

ا۔ اکف

 

 زگ تبحم ںیہن رکپ
 
 وں ےس ر

ُسولٍَ الَرُّ َُّـهَ وَ يعُوا الل  فَإِنٍْ ۘ ٍقُْل أَِط
ْكَافِِريَنٍ ُِبُّ ال هَ ََل ُُي َّـُ ا فَإَِنُّ الل َُّوْ ل  تَوَ

﴿٣۲﴾ 
ور ا ۔ انیقیًاہلل یہ ےن آامؑ ، ونحؑ ، آل اب  امیہ۳۳ؑ

 آل رمعان وک )اُن ےک اےنپ دہع ےک( ولوگں ںیم

 ایل ا ا

 
ُ
 

 ۔ےس چ

َّـُ نُوًحا وَآلَ إَِنُّ الل ٰ آدََم وَ هَ اْصَطََف
ََل  يَم وَآلَ ِعْمَراَن عَ إِبَْراِه

ِْيٍَ َاَِل  ﴾٣٣﴿ الْع
 اتسشئ ۳۴

ِ  
۔ )ہی( ای  اورسے ےس )اقب

 

 
 

 رواحین( قلعت رےنھک وا ے ںیہ۔ اہلل وخب نس

 والئ، وخب آاگہ ےہ

ٍ ْن بَعْض  َُّةً بَعُْضهَا مِ ي ِرُّ ُه  ۘ ٍذُ َّـُ الل وَ
ِيٌمٍ يٌع عَل  ﴾٣٤﴿ ََسِ

  )آل(  ۔۳۵
 
 یھب نس راہ ا ا( ج

 
 

اور )وہ اُس وق

رمعان یک ای  وعرت )۔رممی دصہقی یک وادلہ( 

( ےن اہک ا ا: اے ریمے رب! ںیم ےن) اس ہچب وک

اا وج ریمے ٹیپ ںیم ےہ )اےنپ اکومں ےس( آز

ا ےہ، وس آپ ھجم )ارقح ذر رکاپ 

  

( ےس رکےک آیکپ ی

 

 
 

 امںیئ۔ آپ انیقیًوخب نس

 

ذراہن وبقل ف

  

 ہی ی

 وخب آاگہ ںیہ۔  وا ے،

إِذْ قَالَِت امَْرأَُت ِعْمَراَن َرِبُّ إِِِنُّ 
ًرا  ََرُّ نََذْرُت لََك مَا ِِف بَْطِن ُُم

ٍ ِنُّ َُّْل مِ َقَب ِميُع  ۘ ٍفَت ََُّك أَنَْت الَسُّ إِن
ِيُمٍ   ﴾٣٥﴿ الْعَل

  اُس ےن اس )ےچب( وک نج ایل وت۳۶
 
 : اہک۔ رھپ ج

 وج ریمے رب! ںیم ےن وت ہی ڑلیک ینج ےہ۔ اہلل

 مت اچی اُس ےن انج ا ا رتہب اج ات ا ا اور وہ ڑلاک )ےسج

ادلہ یھت( اس ڑلیک اسیج ںیہن، )رممی دصہقی یک و

ا وََضعَتْهَا قَالَْت َرِبُّ إِِِنُّ  ََمُّ فَل
َا وٍَ َُم ِِب ُه أَعْل َّـُ الل َضعْتُهَا أُنْثَٰى وَ

ُنْثَىٍٰ كَُر كَاْْل َيَْس الذَُّ ل َضعَْت وَ  ۘ ٍوَ
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ام رممی راھک ےہ ا

 

ور ےن اہک( اور ںیم ےن اس اک پ

یکپ ںیم اےس اور اس یک لسن وک اطیشن رماوا ےس آ

 انپہ ںیم ایتی وہں۔ 

ا  يُذهَ إِِِنُّ أُِع يْتُهَا مَْريََم وَ إِِِنُّ ََسَُّ وَ
يَْطاِن  َُّتَهَا مَِن الَشُّ ي ِرُّ ذُ بَِك وَ

ِجيِمٍ  ﴾٣٦﴿ الَرُّ
۔۔ وس اُس ےک رب ےن اُس )ڑلیک( وک ایھچ ۳۷

 امایل اووبقتیل ےک اسھت وبقل 

 

ر اُےس ایلعٰ ارےج ف

ؑ وک اُس اک رسرپ ا ا اور زرکپ   اھپ 

 

 یک رپورش ےس ب 

 

س

ؑ اس ےک پ اس ابعات اگ ا   یھبک زرکپ 
 
ا ج ہ ںیم انبپ 

زیچ  اجےت وت اُس ےک پ اس وکی ہن وکی رزق یک

می پ اےت، )انچہچن ای  روز( اُوہنں ےن اہک : اے رم

ا (ےہ۔ اُس ےن اہک

 

 : ہی اہمترے پ اس اہکں ےس )آپ

ا ( ےہ۔ اہلل ےسج اچہی

 

اتہ ےہ  اہلل یک انجب ےس )آپ

 ۔انیقیًےب اسحب ااتی ےہ

هَا بِقَبُول  َحَسن   َا َربُُّ َُّلَه َقَب فَت
لَهَا  كَفَُّ ًا َحَسنًا وَ َا نَبَات َه َت ْب أَن وَ

َُّا َُّا  ۘ ٍزَكَِري َا زَكَِري ْه َي ََُّما دََخَل عَل كُل
ا ِرزْقًا َجدَ ِعنْدَهَ ِْحَراَب وَ قَالَ  ۘ ٍاِْل

ايَا مٍَ ذَ ََّٰى لَِك َهٰ قَالَْت ُهوَ  ۘ ٍْريَُم أَن
َُّـهٍِ ْن ِعنِْد الل ُق مَْن  ۘ ٍمِ هَ يَْرزُ َّـُ إَِنُّ الل

ٍ َْْيِ ِحَساب  ٍ﴾٣٧﴿ يََشاءُ بِغ

ؑ ۔ )یچب ےس ہی پ اک وجاب نس رک( وںیہ زرک۳۸ ا پ 

اہک : اے ریمے )ےن اےنپ رب ےس ااع یک )اور

ا اطع رب! آب ےھجم یھب اینپ انجب ےس پ اک اولئ

 ام

 

وا ے  ںیئ،آپ انیقیًااع اک تہب وبقل رکےنف

 ںیہ۔ 

هٍُ َُّ َُّا َرب َِك دَعَا زَكَِري قَالَ َرِبُّ  ۘ ٍُهنَال
ُّبَةًٍ يِ َُّةً َط ي ِرُّ ْب ِل مِْن لَُدنَْك ذُ  ۘ ٍهَ

عَاءٍِ يُع الُدُّ ََُّك ََسِ   ﴾٣٨﴿ إِن

  وہ وحم امنز ۳۹
 
 وتشں ےن اُںیہن ج

 

  ف

 

۔ ت

 یک وخربخش
ٰ
 ے
جی
 
ب

ی )وااع( ےھت آواز ای: اہلل ںیہمت 

 ااتی ےہ۔ وج اہلل ےک الکم )وویح( ےس دصمّق

ُّي  ِ ٌم يَُصل ُهوَ قَائِ ُة وَ ََلئِكَ َادَتُْه اِْل فَن
ُرَك  َِشُّ هَ يُب َّـُ ِْحَراِب أََنُّ الل ِِف اِْل

َِمة  مَِن ال كَل قًا بِ ٰ ُمَصِدُّ يَْحََي ٍَُّبِ ـِه ل
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ںیم  وہاگ۔ زین رساار، امکل ارہج اک اضطب اور وکینں

 یق رکےک( یبن وہاگ۔ 

 

 ےس )ب

َن  ًُّا مِ ي نَبِ ا وََحُصوًرا وَ ُّدً يِ َس وَ
اِْلِْيٍَ  ﴾٣٩﴿ الَصُّ

۔ اُس ےن اہک: اے ریمے رب! ےھجم ہی رمع ۴۰

ا آاکچ  پ اےن والئ اٹیب سک رطح ےلم اگ ہکبج ھجم  اھپ 

 

رپ ب 

 یہ ےہ اور ریمی ویبی پ اھجن ےہ )اہلل ےن( اہک، ااسی

ا ےہ

 

 ۔وہاگ۔ اہلل وج اچاتہ ےہ رکپ

ٍََّ قَْد قَالَ َرِبُّ أَن ٰى يَُكوُن ِل غَُلٌم وَ
َرأَِِت عَاقٌِرٍ امْ َ الِْكََبُ وَ َِن قَالَ  ۘ ٍبَلَغ

ََشاءٍُ ُه يَفْعَُل مَا ي َّـُ لَِك الل ٰ  كَذَ
﴿٤٠﴾  

ےھجم وکی  !۔ اُوہنں ےن اہک: اے ریمے رب۴۱

ا : ںیہمت ہی مکح ےہ ہک  امپ 

 

 مت ولوگں مکح اطع رکںی، ف

ا یکلہ آواز ےک وسا  ارے پ 

 

 ےک اش

 
 

 نیتےس وہت

  و 

 

 الکم ہن رکو اور )اس اوران(  ))س

 

روز ی

ام اس یک

 

 حیبس اےنپ رب اک تہب ذرک رکو اور حبص و ش

 رک ےت روہ۔ 

قَالَ آيَتَُك  ۘ ٍقَالَ َرِبُّ اْجعَْل ِل آيَةًٍ
َُّام  إََِلُّ  اَس ثََلثَةَ أَي َُّ َُّم الن ِ كَل أَََلُّ تُ

ا ُّْح  ۘ ٍَرمْزً ِ َسب َك كَثِْيًا وَ َُّ اذُْكْر َرب وَ
بْكَارٍِبِا اْْلِ َِشِيُّ وَ   ﴾٤١﴿ لْع

 وتشں۴۲

 

  )رممی ےس( ف
 
ا( ج  آپ 

 
 

 ۔ رھپ )وہ وق

اا ںیہمت نچ ایل

 

ی
ی ق  ےہ ےن اہک: اے رممی: اہلل ےن 

ا ےہ اور اےنپ زامہن یک وع روتں اور ںیہمت پ اک انبپ 

 ےئلیک( بختنم رکایل)ںیم ےس 

 

ذم

 

 ےہ۔  اینپ خ

ٍ ُة يَا مَْريَُم إَِنُّ ََلئِكَ إِذْ قَالَِت اِْل  وَ
َرِك  َطهَُّ هَ اْصَطفَاِك وَ َّـُ الل
َاَِلِْيٍَ ٰ نَِساءِ الْع ََل  وَاْصَطفَاِك عَ

﴿٤۲﴾ 
 امربناار ونب ا۴۳

 

ور ۔ اے رممی: اےنپ رب یک ف

ع دجسہ رکواور روکع رکےن واولں ےک اسھت روک

 ۔رکو

يَا مَْريَُم اقْنُِِت لَِربُِِّك وَاْسُجِدي 
اِكعِْيٍَ َع الَرُّ  ﴾٤٣﴿ وَاْركَعِي مَ
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 ےہ بیغ یک امہ ربخوں ںیم ےس ای  ربخ ۔ ہی۴۴

 ( رکےت ںیہ
 
 اور ےسج مہ مت رپ ویح )ےک ذرہعی لار

 

 
 

  وہ )لکیہ مت اُس وق
 
 ےک ان ےک پ اس ہن ےھت ج

 ہع( اےنپ

 

 ریت ڈاےتل اخام ہی ہلصیف رکےن ےئلیک وطبر ف

اای ےک یک) ےھت ہک اُن ںیم ےس وکن رممیؑ 

 

 ش

اُن وپ ارے ںیم اس (اک لفکتم وہ اور ہن مت اُس   

 
 

ق

  وہ )المء ایلعٰ وا ے اے دمحمؐ
 
! ےک پ اس ےھت ج

 اہمترے پ ارے ںیم ( ڑگھج رےہ ےھت۔ 

ِْب نُوِحيِه  َي َاءِ الْغ ْن أَنْب ٰلَِك مِ ذَ
َيَْكٍ وَن  ۘ ٍإِل ْقُ ْم إِذْ يُل يْهِ مَا ُكنَْت لَدَ وَ

مَا  ْم يَكُْفُل مَْريََم وَ ُُّهُ أَقَْلمَهُْم أَي
ْتَِصٍ ْم إِذْ َُي يْهِ  ُمونٍَُكنَْت لَدَ

﴿٤٤﴾  

 وتشں ےن اہک:اے ۴۵

 

  ف
 
اا رکو (ج ۔ اور )پ 

ی  رممی ! اہلل مت ےس الکم )ویح( ےک ذرےعی )ا

س) رشبم (اک
ِ
ارت ااتی ےہ۔ ا

 

 
ام حیسم  ےٹیب یک ( ن

 

پ

 

 

 
 ت ںیم واجہ

 

ٰ انب رممی وہاگ۔ وہ ااین و آخ ی

عی س

 

 والئ اور )اہلل( ےک رقموبں ںیم ےس وہاگ۔ 

ُة  ََلئِكَ يَا مَْريَُم إَِنُّ إِذْ قَالَِت اِْل
ُه  َِمة  مِنُْه اَْسُ كَل ُرِك بِ َِشُّ هَ يُب َّـُ الل
ِجيهًا  يُح ِعيَس ابُْن مَْريََم وَ َِس اِْل
بِْيٍَ ُقََرُّ َن اِْل مِ اْْلِخَرةِ وَ َا وَ ْي ن  ِِف الُدُّ

﴿٤٥﴾ 
 ۔اور ولوگں ےس وھج ے )یک وھچ  رمع( ںیم۴۶

کین  اور ااڑیھ رمعوہےن رپ یھب پ اںیت رکے اگ اور

 ں ںیم ےس وہاگ۔ ولوگ

هًْل  كَ َهِْد وَ اَس ِِف اِْل َُّ ُُّم الن ِ كَل يُ وَ
اِْلِْيٍَ مَِن الَصُّ   ﴾٤٦﴿ وَ

ریمے اہں ہچب  !۔اس ےن اہک: ریمے رب۴۷

ان (سک زامےن ںیم وہاگ احلئہکن )ایھب وت

 

یسک ان

 ںیم( وھچا ںیہن )اہلل

 

 
 

 ےن( ےن ےھجم )قلعت زوج

یس رطح وہاگ۔ اہلل وج اچاتہ ےہ دیپ
ِ
: ا ا  امپ 

 

ا ےہ ف

 

ا رکپ

َْم  ل ٌَد وَ ل ََّٰى يَُكوُن ِل وَ قَالَْت َرِبُّ أَن
َْسْسِن بََشٌرٍ هٍُ ۘ ٍَُي َّـُ لِِك الل َذٰ  قَالَ كَ
ُُق مَا يََشاءٍُ ْل ٍَ ۘ ٍَُي ٍَإِذَا ق ا ََضٰ أَمًْرا فَإََِنُّ

وُل لَُه ُكْن فَيَُكوُنٍ  ﴾٤٧﴿ يَقُ
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  وہ یسک اکم )ےک رکےن( اک ہلصیف رک
 
ااتی ےہ اور ج

آاج، وت  وت اُس ےک قلعتم رصف ہی اتہک ےہ، ووجا ںیم

ا ےہ۔ 

 

 وہ ووجا ںیم آاجپ

ارت یھب ای ہک اہلل۴۸

 

 
 ےتش ےن ہی ن

 

( ۔اور) ف

اُےس انھکل )ڑپانھ( تمکح، وترات اور الیجن 

 اےئ اگ۔

َمةَ  ِكْ ُُّمُه الِْكتَاَب وَاْلْ ِ َل يُع وَ
ْْنِيَلٍ اْْلِ َراةَ وَ وْ َُّ الت  ﴾٤٨﴿ وَ

روسل انب رک  رطف ۔اور )اُےس ( ینب ارسالیئ یک۴۹

ھاارے ) اور وہ اُن ےس ےہک اگ( ہک ںیم ےجیھب اگ

م

 

ب

 

ا وہں، ںیم ان  ے رک آپ 

 
 

 رب یک رطف ےس ای  ن

ھااری الھبی ےئلیک

م

 

ب

ا وہں ہک(  دمنار  )اس ےیل آپ 

ان( ایتر رکوں، رھپ اُ 

 

س ںیم یٹ ےس ریط تفص )ان

مکح  )ایحت ہبیط یک( روح وھپوکنں، وس وہ اہلل ےک

ںیم  واز رکےن والئ وہاجےئ، اوررپ( ےس )رواحین

 ار ااتی وہں۔ او

 

اانیب اور ب  ص وا ے وک ب  ی ف

 

ر اہلل پ

ا وہں اور

 

 ےک مکح ےس )رواحین( رماے زدنہ رکپ

 

ے

ی
 
ی
 
ہ
ا اچ

 

ا وہں ہک وج ںیھمت اھکپ

 

ے اور وج ںیھمت اتبپ

ے ارگ مت

ے

ی
 
ی
 
ہ
 ومنم وہ اےنپ رھگوں ںیم ذریخہ رانھک اچ

ان ےہ

 
 

ھاارے ےیل ن

م

 

ب

 ۔وت اس ںیم انیقیً

يَل أَِِنُّ قَْد  ٰ بَِن إِْسَرائِ َرُسوًَل إََِل وَ
ئْتُُكْم بِآيَة  مِْن َربُُِّكمٍْ أَِِنُّ  ۘ ٍِج

ْئَِة  هَي ِْي كَ أَْخلُُق لَُكْم مَِن الِطُّ
ْْيِ فَأَنُْفُخ فِيِه فَيَُكوُن َطْْيًا  الَطُّ

هٍِ َّـُ َمَه  ۘ ٍبِإِذِْن الل َكْ أُبِْرُئ اْْل وَ
ٍٰ َت َوْ أُْحيِي اِْل َبَْرَص وَ اْْل  بِإِذِْنٍ وَ

هٍِ َّـُ مَا  ۘ ٍالل ُلُوَن وَ َا تَأْك ُّئُُكْم ِِب أُنَبِ وَ
يُوتُِكمٍْ ِخُروَن ِِف بُ ٍٰ ۘ ٍتَدَُّ َ لَِك إَِنُّ ِِف ذ

ُْم ُمْؤمِنِْيٍَ نْت  َْليَةً لَُكْم إِْن ُك
﴿٤٩﴾ 

۔ ںیم اُےس اچس رکےن والئ وہں وج ریمے ۵۰

اااس ےنم ےہ۔ وتر

 

ا وہں( پ  ت، اور )اس ےیل آپ 

ھاارے ےیل ضعب وہ 

م

 

ب

 

 

ار اوں وج زیچںی الحل ف

َراةِ  وْ َُّ َيُّ مَِن الت َا بَْْيَ يَدَ قًا ِِل ُمَصِدُّ وَ
َم  َُِّذي ُحِرُّ ُِحَلُّ لَُكْم بَعَْض ال ِْل وَ
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ھاارے ےیل رحام رکای یئگ ںیھت اور ںیم 

م

 

ب

ھاارے رب یک رطف ےس ای  

م

 

ب

ھاارے پ اس 

م

 

ب

ا وہں، وس اہلل اک وقتیٰ اایتخر رکو اور
ان لئپ 

 
 

ریمی  ن

 رکو۔ 

 

 ااطع

ٍَ ْن  ۘ ٍلَيُْكمٍْع ئْتُُكْم بِآيَة  مِ ِج وَ
يعُوِنٍ أَِط َُّـهَ وَ وا الل قُ َُّ  َربُُِّكْم فَات

﴿٥٠﴾ 

ھاارا )یھب( ۵۱

م

 

ب

۔ اہلل ریما )یھب( رب ےہ اور 

 رب ےہ، وس اُس یک ابعات رکو، یہی دیساھ راہت

 ےہ۔

ُكْم فَاعْبُُدوهٍُ َربُُّ َه َرِِبُّ وَ َّـُ  ۘ ٍإَِنُّ الل
ِيٌمٍ ْستَق ا ِصَراٌط ُم ذَ   ﴾٥١﴿ هَٰ

ؑ ےن ان ےس  رف اک الھک۵۲ ٰ ی

عی س

  
 
 اراہر ۔ رھپ ج

ںیم( وکن ریما  البےن)ااھکی وت اہک : اہلل یک رطف 

ا ےہ، وحارویں ےن اہک: مہ اہلل ےک

 
 

 
)انی  دمااگر ب

وگاہ  ےک( دمااگر ںیہ۔ مہ اہلل رپ اامین لئےئ اورمت

 امربناار ںیہ 

 

 ۔روہ ہک مہ انیقیًف

ٍْ يَسٰ مِن ا أََحَسُّ ِع ََمُّ َر فَل هُُم الُْكفْ
َُّـهٍِ قَالَ  ۘ ٍقَالَ مَْن أَنَْصاِري إََِل الل

ا  َُّ ِه آمَن َّـُ ُْن أَنَْصاُر الل ُُّوَن ََن َوَاِري اْلْ
ْسلُِمونٍَ َُّا ُم هَدْ بِأَن اشْ ِه وَ َّـُ  بِالل

﴿٥۲﴾ 
ارے )۔ ۵۳

 
اور اُوہنں ےن اہلل ےس (اہک : اے ہ

ازل ایک ےہ مہ اس رپ اامین 

 

رب ! وج آپ ےن پ

سلئےئ اور مہ ےن
ِ
س روسل یک ریپوی یک ا

ِ
ےیل   ا

 

 

 ام۔ںیمہ یھب وگایہ اےنی واولں ںیم ےس امشرف

َا  بَعْن َُّ ات لَْت وَ ْزَ َا أَن ا ِِب َُّ َُّنَا آمَن َرب
اِهِديَنٍ َا مََع الَشُّ تُبْن ُسولَ فَاكْ  الَرُّ

﴿٥٣﴾  

 ےساُ  ۔اُوہنں ےن )ینعی حیسم ےک اونمشں ےن۵۴

ےس )اُ  بیلص رپ امرےن یک( دتریب یک اور اہلل ےن

ےن واولں اچبےن یک( دتریب یک اور اہلل س  دتریب رک

 ےس رتہب )دتریب رکےن والئ( ےہ۔

هٍُ َّـُ مَكََر الل ُه َخْْيُ  ۘ ٍوَمَكَُروا وَ َّـُ الل وَ
َاِكِريَنٍ ٍ﴾٥٤﴿ اِْل
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 وہی۵۵

 
 

 ۔ )اہلل یک رطف ےس ہی دتریب اُس وق

ٰ !ںیم وت ی

عی س

  اہلل ےن اہک ا ا اے 
 
 اہمتری یھت( ج

ف والئ وہں اور اینپ رط روح وک ضبق رکےن

  ںیم(

 

ےن والئ دنل رک  ںیہمت)رواحین رمات

اپ اک ازلاومں( 

 

پ وہں،اور ںیہمت اُن ولوگں )ےک 

اکتب ےس پ اک رکےن والئ وہں وہنجں ےن  رف اک ار

ںیہن ایک ےہ، اور نج ولوگں ےن اہمتری ریپوی یک اُ 

 ےک

 

ان  اُن ولوگں رپ وہنجں ےن ااکر ایک ایقم

 اغل  رےنھک و

 

رطف  الئ وہں، رھپ ریمی یہی

 ںیم نج پ اوتں

 
 

ھاارا انٹلپ ےہ، وس اُس وق

م

 

ب

ںیم مت  

ھاارے ارایمن ہلصیف

م

 

ب

 االتخف رکرےہ وہُ ان ںیم 

 رکوں اگ۔ 

فُِّيَك  تَوَ يَسٰ إِِِنُّ ُم ُه يَا ِع َّـُ إِذْ قَالَ الل
َن  ُمَطِهُُّرَك مِ َُّ وَ َرافِعَُك إَِل وَ
َُِّذيَنٍ َجاعُِل ال َُِّذيَن كَفَُروا وَ  ال
 ٰ َُِّذيَن كَفَُروا إََِل َق ال بَعُوَك فَوْ َُّ ات

ِيَامَةٍِ ْق ِم ال ُكْم  ۘ ٍيَوْ َُّ مَْرِجعُ َمُّ إَِل ثُ
ُْم فِيِه  نْت َُكْم فِيَما ُك َيْن فَأَْحُكُم ب

ْتَلُِفونٍَ  ﴾٥٥﴿ َُت

اُںیہن  ۔وس نج ولوگں ےن  رف اک اراکتب ایک ےہ۵۶

 ت )اوونں( ںیم تخس زسا اوں

 

 وت ںیم ااین اور آخ

 ان اک وکی دمااگر ہن وہاگ۔ اگ اور

ْم  هُ بُ ُعَِذُّ َُِّذيَن كَفَُروا فَأ ا ال فَأَمَُّ
اْْلِخَرةِ  َا وَ ْي ن ا ِِف الُدُّ ابًا شَِديدً عَذَ

مَا ََلُْم مِْن نَاِصِريَنٍ   ﴾٥٦﴿ وَ
۔ نکیل وج ولگ اامین لئےئ اور اُوہنں ےن ۵۷

 اامعل( اک ےک)انمس  اکم ےیک اںیہن )اہلل( اُن 

ا۔ اہلل لاوملں ےس تبحم وپرا دبہل اے اگ،

 

 ںیہن رکپ

َُِّذيَن آمَنُوا وَعَِملُوا  ا ال أَمَُّ وَ
ْم أُُجوَرُهمٍْ يهِ فُِّ َاِت فَيُوَ اِْل  ۘ ٍالَصُّ

ِْيٍَ اِِل ُِبُّ الَظُّ َُّـُه ََل ُُي الل  ﴾٥٧﴿ وَ
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( ےہ وج مہ ںیھمت انسےت ۵۸

 
 

۔ ہی وہ )دصاق

 ںیہ، آپ ات اور تمکح وایل تحیصن۔ 

َْك مٍِ َي ُوُه عَل ٰلَِك نَتْل َن اْْليَاِت ذَ
َِكيِمٍ ِر اْلْ كْ الِذُّ  ﴾٥٨﴿ وَ

ؑ اک احل انیقیًآامؑ ےک۵۹ ٰ ی

عی س

 ای  

 
 

 ۔ اہلل ےک ب

ا ایک رھپ احل اسیج ےہ ہک اہلل ےن اُےس یٹ ےس دیپ

 اُےس اہک ہک ووجا ںیم آاج وت وہ ووجا ںیم آےن گل

 ۔ایگ

َُّـِه كََمثَِل  يَسٰ ِعنْدَ الل إَِنُّ مَثََل ِع
ْن  ۘ ٍآدَمٍَ َُه َخلَقَُه مِ َمُّ قَالَ ل تَُراب  ثُ

  ﴾٥٩﴿ ُكْن فَيَُكوُنٍ

۔ )اے اخمبط!( ہی الص تقیقح ےہ وج ۶۰

مت  اہمترے رب یک رطف ےس اتبی اجریہ ےہ، وس

 ڑگھجےن واولں ںیم ےس ہن ونب۔

َن  َُقُّ مِْن َربَُِّك فََل تَُكْن مِ اْلْ
يَنٍ ُْمََتِ  ﴾٦٠﴿ اِْل

ٰی( ملع ےک۶۱

لہ

 ۔ رھپ وج صخش اہمترے پ اس )ا

ا رکے وت  ےک دعب اس پ ارے ںیم مت ےس ڑگھجآےنکچ

 مت اُےس ) اوعِت ابمہ لہ او اور( ہہک اوہک آؤ مہ) لم

ھاارے ںوٹیں اور اینپ

م

 

ب

 وعروتں رک( اےنپ ںوٹیں اور 

ھاارے 

م

 

ب

ھااری وعروتں اور اےنپ ولوگں اور

م

 

ب

اور 

 ا رک ااعرکںی او

 

 گ

 

ر وھجوٹں ولوگں وک البںیئ رھپ گ

 رپ اہلل یک تنعل ںیجیھب۔ 

ِْد مَا  ْن بَع َك فِيِه مِ فََمْن َحاَجُّ
ا  َالَوْ ْل تَع َجاءََك مَِن الْعِلِْم فَقُ
نَِساءَنَا  َاءَُكْم وَ أَبْن َاءَنَا وَ ُع أَبْن نَدْ
َسُكْم  أَنُْف َسنَا وَ أَنُْف نَِساءَُكْم وَ وَ
ِه  َّـُ ََت الل ْل فَنَْجعَْل لَعْن َهِ ْت َمُّ نَب ثُ

ْكَاذِبِْيٍَ ََل ال  ﴾٦١﴿ عَ
ا وکی یھب اچس ایبن ےہ اور اہلل ےک وس۔انیقیًیہی ۶۲

 یہ )ب  قح( وبعما ںیہن، ہن وہاتکس ےہ ہن وہاگ۔ اہلل

 ی تمکح والئ ےہ۔

 

 اغل  ےہ، ب 

ٍ َُقُّ ُوَ الْقََصُص اْلْ ا ََل ذَ مَا  ۘ ٍإَِنُّ َهٰ وَ
هٍُ َّـُ َٰه  إََِلُّ الل ْن إِل ُوَ  ۘ ٍمِ هَ ََل َّـُ إَِنُّ الل وَ
َِكيُمٍ   ﴾٦۲﴿ الْعَِزيُز اْلْ
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 یہت وہ )اقمےلب ںیم آےن ےس( ولہپ۔ رھپ ارگ ۶۳

ا اصف لھک اجےئ اگ

 

( اہلل رکںی وت )اُن اک دسفم وہپ

 دسفموں ےس وخب آاگہ ےہ۔

ِيٌم  هَ عَل َّـُ َِنُّ الل ا فَإ َُّوْ ل فَإِْن تَوَ
ِسِديَنٍ ُفْ   ﴾٦٣﴿ بِاِْل

یک  ۔ہہک اےئجی: اے الہ اتکب! ای  ایسی پ ات۶۴

ھاارے ارایمن 

م

 

ب

ارے اور 
 
رطف آؤ وج ہ

 ابعات ہن ، ہی ہک مہ اہلل ےک وسا یسک یکرتشمک ےہ

اںیئ اور رکںی، ہن اس ےک اسھت یسک وک رشی  رہھٹ

اانپ( رب )ہن مہ ںیم ےس وکی اہلل ےک وسا یسک وک 

ےس  انبےئ، رھپ ارگ )اس اوعت ےک وبقل رکےن

( ہہک او ہک مت ومونم! اُن ےس)یھب( وہ رھپ اجںیئ وت 

ذاےئ وادح ےک اس ےنم

 

میلست رس وگاہ روہ ہک مہ )خ

 ۔مخ رکےن وا ے( املسمن ںیہ

 ٰ ا إََِل َالَوْ ْل يَا أَْهَل الِْكتَاِب تَع قُ
بَيْنَُكْم أَََلُّ  َا وَ ْنَن َي اء  ب َِمة  َسوَ كَل
يْئًا  ُْشِرَك بِِه شَ ََل ن هَ وَ َّـُ ُدَ إََِلُّ الل نَعْب
ْن  ِخذَ بَعُْضنَا بَعًْضا أَْربَابًا مِ َُّ َت ََل ي وَ

هٍِ َّـُ وِن الل ٍَ ۘ ٍدُ ت ولُوا فَإِْن  ا فَقُ َُّوْ ل وَ
ْسلُِمونٍَ َُّا ُم هَُدوا بِأَن   ﴾٦٤﴿ اشْ

 ۔ اے الہ اتکب: مت اب  امیہؑ ےک پ ارے ںیم۶۵

 وت ویکں ڑگھجا رکےت وہ، احلئہکن وترات اور الیجن

اری یئگ ںیہ، ایک رھپ یھب

 

مت لقع  اس ےک دعب یہ اپ

 ےس اکم ںیہن ےتیل۔ 

وَن ِِف  َاُجُّ يَا أَْهَل الِْكتَاِب لَِم ُُت
َراةُ إٍِ وْ َُّ ا أُنِْزلَِت الت مَ يَم وَ بَْراِه

ِْدهٍِ يُل إََِلُّ مِْن بَع ْْنِ اْْلِ ََل  ۘ ٍوَ أَف
 ﴾٦٥﴿ تَعْقِلُونٍَ

اُن پ اوت۶۶ ااان( ولگ وہ وج 

 

ں ۔ اوھکی! مت اےسی )پ

ھچک ملع  ںیم وت وخب ڑگھجے رکےکچ نج اک ںیھمت

 وہ ا ا رھپ اب ان اعمالمت ںیم ویکں ڑگھجےن ےگل

ُؤََلءِ َحاَجْجتُْم فِيَما  ُْم َهٰ ْت ا أَن هَ
وَن فِيَما  َاُجُّ َِم ُُت لَُكْم بِِه عِلٌْم فَل
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 اج ات ےہ اور مت یھب ملع ںیہن۔ اہللسج اک ںیھمت ھچک 

 ںیہن اجےتن۔

َيَْس لَُكْم بِِه عِلٌْمٍ ْلَُم  ۘ ٍل ُه يَع َّـُ الل وَ
َُمونٍَ ُْم ََل تَعْل ْت أَن   ﴾٦٦﴿ وَ

 ہکلب ین۔اب  امیہؑ ہن وت وہیای ےھت اور ہن رصنا۶۷

 امربناار ےھت اور 

 

اصف دیسےھ )اہلل ےک( ف

 رشموکں ںیم ےس ہن ےھت۔

ََل  ًُّا وَ ي يُم يَهُودِ مَا كَاَن إِبَْراِه
يفًا  نِ َِٰكْن كَاَن َح ل ُّا وَ ً ي نَْصَرانِ
ُْشِرِكْيٍَ مَا كَاَن مَِن اِْل ْسلًِما وَ  ُم

﴿٦٧﴾ 
  وت وہ ول۶۸

 
ت  

 

ااہ ف گ ۔ اب  امیہؑ ےس س  ےس زپ 

ںیم( اُیکن  امیہؑ ےک زامہن وبتںیہ وہنجں ےن )اب  

ںیہ وج  ریپوی یک یھت اور ہی اکلم یبن ےہ اور وہ ولگ

ں اک اس اکلم یبن رپ( اامین لئےئ ںیہ، اہلل ومونم)

 ویل ےہ۔ 

َُِّذيَن  َل اِس بِإِبَْراِهيَم ل َُّ ََل الن إَِنُّ أَوْ
َُِّذيَن آمَنُوا ال َُّبُِيُّ وَ ن ا ال ذَ َهٰ بَعُوُه وَ َُّ  ۘ ٍات

ٍُّ ُ ِل َُّـُه وَ الل مِنِْيٍَوَ ُْؤ  ﴾٦٨﴿  اِْل

۔ )اے ومونم!( الہ اتکب ںیم ےس ای  رگوہ ۶۹

 ےن ںیھمت رمگاہ رکاانی اچاہ ےہ احلئہکن وہ اےنپ

 )ڈھت  ےک( ولوگں ےک وسا یسک وک رمگاہ ںیہن

 اور وہ وعشر ںیہن رےتھک۔ 

 

 رکتکس

َوْ  ْن أَْهِل الِْكتَاِب ل ْت َطائِفَةٌ مِ دَُّ وَ
مَا يُِضٍ ُُّونَُكْم وَ ُُّوَن إََِلُّ يُِضل ل
مَا يَْشعُُرونٍَ َسهُْم وَ   ﴾٦٩﴿ أَنُْف

ں اک ! مت ویکں اہلل یک آوتی۔ اے الہ اتکب۷۰

 ااک

 
 

اک(  ررکےت وہاحلئہکن مت وخا )اُن یک دصاق

 اشمدہہ رک رےہ وہ۔

يَا أَْهَل الِْكتَاِب لَِم تَكُْفُروَن 
ُْم تَْشهَُدونٍَ ْت أَن ِه وَ َّـُ  بِآيَاِت الل

﴿٧٠﴾ 
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اسھت  ب! ویکں قح وک پ ا ل ےک۔ اے الہ اتک۷۱

 رےہ المےت وہ اور اجےتن وبےتھج وہےئ قح وک اپھچ

 وہ۔

ََقُّ يَا  ُسوَن اْلْ ْبِ أَْهَل الِْكتَاِب لَِم تَل
ْتُْم  أَن ََقُّ وَ تُُموَن اْلْ تَكْ َاِطِل وَ بِالْب

َُمونٍَ   ﴾٧١﴿ تَعْل
 ۔ الہ اتکب ںیم ےس ای  رگوہ ےن )اےنپ۷۲

 ایں ےس( اہک: ان ےک ا اسویھت
ّ
ںیم وت اس   ّصح

ن)رپ 
ِ
 ااین اسزی ےک وطر رپ( اامین  ے آؤ وج ا

 آن رپ( اامین لئےئ

 

ارا ایگ ےہ وج )ف

 

 ولوگں رپ اپ

ا

 

 ی ےصح ںیم ااکر رکاجؤ پ

 

ہک وہ ںیہ، اور اُس ےک آخ

 )املسمن یھب اس ذرہعی ےس( روجع رکںیل۔ 

قَالَْت َطائِفَةٌ مِْن أَْهِل الِْكتَاِب  وَ
َُّذٍِ َُِّذيَن آمِنُوا بِال ََل ال ي أُنِْزلَ عَ

اكُْفُروا آِخَرُه  هَاِر وَ َُّ ْجهَ الن آمَنُوا وَ
ْم يَْرِجعُونٍَ َُّهُ َل  ﴾٧۲﴿ لَع

( ۔اور )آسپ ںیم ہی یھب اہک ہک ہی ( اامین )یھب۷۳

ھاارے انی ےک ریپ

م

 

ب

و اُن ولوگں یک اخرط لئؤ وج 

 اکلم ںیہ )رگم املسمن وہےکچ ںیہ(،ہہک اےیجی ہک

 وت ویہ ےہ وج

 

 
ہ(  اہلل یک )رطف ےس آدمدہات

 ےہ اور وہ ہی ےہ ہک وج )ااعنم وبت و 

 

 
دہات

ا ایگ ا ا یسک اور وک ( یھبک ںیھمت اپ 

 

 یھب واسی وکحم

ا ایگ ےہ  ھاارے املسمونں وک( ۔ہکلب و)۔اے اپ 

م

 

ب

ہ 

رب ےک وضحر تجح و الیل ںیم ڑگھجا رکںی 

 ےہ وہ ےگ،ہہک اےیجی : لضف وت اہلل ےک اہھت ںیم

اےنی والئ،  ااتی ےہ، اہلل تہب وتعسےسج اچاتہ ےہ 

 وخب آاگہ ےہ۔ 

ْل  ينَُكْم قُ َِع دِ َْن تَب ََل تُْؤمِنُوا إََِلُّ ِِل وَ
 ٰ ُْؤَت ِه أَْن ي َّـُ ٰٰى ُهدَٰى الل ُدَ إَِنُّ اَْل
وُكْم  َاُجُّ يتُْم أَوْ ُُي ثَْل مَا أُوتِ أََحٌد مِ

يَِد  ۘ ٍِعنْدَ َربُُِّكمٍْ ْل إَِنُّ الْفَْضَل بِ قُ
تٍِ ِه يُْؤ َّـُ ُه وَاسٍِ ۘ ٍيِه مَْن يََشاءٍُالل َّـُ الل ٌع وَ
ِيٌمٍ   ﴾٧٣﴿ عَل
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 اچاہ ۔ اُس ےن اینپ رتمح ےس ای  صخش وک ےسج۷۴

ؐ وک( اخص رکایل ےہ۔اہلل  ےہ )۔دمحم روسل اہلل 

 ے لضف اک امکل ےہ۔

 

 ب 

ْتَُصُّ بَِرِْحَتِِه مَْن يََشاءٍُ ال ۘ ٍَُي ُه وَ َّـُ ل
َِظيِمٍ و الْفَْضِل الْع  ﴾٧٤﴿ ذُ

ہ ےہ ہک ےس )ای  ہقبط وت( و ۔الہ اتکب ںیم۷۵

 روھک

 
 

 وت ارگمت اس ےک پ اس تہب اس امل وطبر اامت

 وہ اےس ںیہمت واسپ رکاے اگ اور ایہن ںیم ےس

س ای  ہقبط یھب (ےہ ہک ارگ مت اس ےک پ ا)ای  وہ 

 ےک وطر رپ روھک وت وہ اےس

 
 

ںیہمت  اانیر )یھب( اامت

اُس  واسپ ںیہن رکے اگ، اس وصرت ےک وسا ہک مت

 ہی رس( رپ اطمہبل ےئلیک ڑھکے روہ، اُن یک)ےک 

( اس وہج ےس ےہ ہک اُوہنں ےن

 

 )رگی وہی احل

ی اھجمس ہکِ ان اُویمّں ےک اعمہلم ںیم مہ ےس وک

ذہ ںیہن وہاگ، اور وہ اہلل رپ اجےتن وبےتھج

  

 وہےئ وماخ

 وھجٹ پ ادنےتھ ںیہ۔ 

ُْه  ْمَن مِْن أَْهِل الِْكتَاِب مَْن إِْن تَأ وَ
مِنْهُْم مَْن إِْن بِقِنَْطار   َْك وَ َي ُّهِ إِل دِ يُؤَ

َيَْك إََِلُّ مَا  ُّهِ إِل دِ ُْه بِِدينَار  ََل يُؤَ ْمَن تَأ
ًما ِْه قَائِ َي مَْت عَل ُْم  ۘ ٍدُ ٰلَِك بِأََنُّ ذَ

َُّْي  يِ ُّ ُمِ َا ِِف اْْل َيْن َيَْس عَل ُوا ل قَال
ِه الْكَِذَب  َّـُ ََل الل ولُوَن عَ يَقُ يٌل وَ َسبِ

ُهْم يَعْلَُمونٍَ   ﴾٧٥﴿ وَ

ذہ رضور وہاگ( اہں سج صخش ۷۶

  

۔)اُن ےس وماخ

 ار وپرا ایک اور وقتیٰ ےس اکم ایل وت

 

) اُےس ےن اانپ اف

ے ہک ( اہلل یھب ویقتمں ےس

ے

ی
 
ی
 
ہ
ا اچ

 

تبحم  ولعمم وہپ

ا ےہ۔ 

 

 رکپ

ٰ فَإَِنُّ  ََق َُّ ات َهِْدهِ وَ ٰ بِع ََف ٰ مَْن أَْو َََل ب
قِْيٍَ َُّ ُت ُِبُّ اِْل هَ ُُي َّـُ  ﴾٧٦﴿ الل

س ےک۷۷
ِ
اہلل ےک  اقمےلب ںیم( وج ولگ ۔ )رگم ا

ں ےک )اسھت ےیک وہےئ( دہع و امیپن اور اینپ ومسق

ںیہ وت  وعض وھتڑی یس تمیق )۔افما ااین(  ے ےتیل

ِه  َّـُ َُِّذيَن يَْشََتُوَن بِعَهِْد الل إَِنُّ ال
َِك ََل  َٰئ ِيًل أُول ًا قَل ِْم ََثَن َاِن أَُْي وَ
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 ا ہصح

 

 ت ںیم وکی ب 

 

 یہی وہ ولگ ںیہ نج اک آخ

الکم ںیہن  (ںیہن۔ اہلل اُن ےس )تبحم ےک اسھت

 ےک ان اُن یک رطف 

 

رکے اگ اور ہن ایقم

 پ اک ےس( اےھکی اگ، ہن اُںیہن)تقفش یک رظن 

اک اذاب )دقمر( 

 

رہھٹاےئ اگ۔ ان ےئلیک اراپ

 ےہ۔ 

ُم  ُُّمهُ ِ ُكَل ََل ي ُْم ِِف اْْلِخَرةِ وَ َخَلَق ََل
ِْهْم يَوٍْ َي ُْظُر إِل ََل يَن ُه وَ َّـُ َم الل

ُْم  ََل ْم وَ يهِ ِكُّ ََل يُزَ ِيَامَِة وَ ْق ال
ِيٌمٍ اٌب أَل  ﴾٧٧﴿ عَذَ

ٰی( ۔اُن ںیم ےس ھچک ولگ انیقیًاےسی ںیہ وج۷۸

لہ

 )ا

 )اور اتکب ڑپےتھ وہےئ اینپ زپ اںین ومڑےت ںیہ

اہک مت اُےس اُس اتک

 

 ریھپ رکےت ںیہ( پ

 

ب اک ال

 

 

 
 و ےنھجمس وگل، احلئہکن وہ اس اتکب اک خ

 

 
ا خ

 

و ںیہن وہپ

رےہ ںیہ( اہلل  وج ھچک مہ ڑپھ)وہ ےتہک ںیہ ہک ہی  اور

ںیہن  یک رطف ےس ےہ احلئہکن وہ اہلل یک رطف ےس

ا اور وہ اجےتن وبےتھج وہےئ اہلل رپ وھج

 

ٹ وہپ

 پ ادنےتھ ںیہ۔ 

ْم لَفَِريقًا يَلُْووَن  إَِنُّ مِنْهُ وَ
َن  َْحَسبُوُه مِ ْم بِالِْكتَاِب لِت َهُ نَت ِْس أَل

مَا ُهوَ  مَِن الِْكتَاِب الِْكتَاِب وَ
مَا ُهوَ  ِه وَ َّـُ يَُقولُوَن ُهوَ مِْن ِعنِْد الل وَ
ِه  َّـُ ََل الل ولُوَن عَ يَقُ ِه وَ َّـُ ْن ِعنِْد الل مِ

ُهْم يَعْلَُمونٍَ  ﴾٧٨﴿ الْكَِذَب وَ

ان ےئلیک نکمم ںیہن ہک اہلل۷۹

 

 وت اُےس ۔ یسک ان

ہ )اینپ( اتکب اور مکح اور وبت اطع رکے اور و

 وھچڑ رک مت ریمے ےگل ہک اہلل وک ولوگں ےس ہی ےنہک

 ہک( مت ابعات زگار نب اجؤ، ہکلب )وہ وت یہی ےہک اگ

ےت ےھت اور رپ این ولگ نب اجؤ ویکہکن مت اتکب ا

 ۔اس ےیل ہک مت اےس ڑپےتھ ےھت

ُه  َّـُ يَُه الل تِ ََشر  أَْن يُْؤ مَا كَاَن لِب
َمُّ  ةَ ثُ نُُّبُوَُّ ال َم وَ ُكْ الِْكتَاَب وَاْلْ

ٍَُّ ِلن ولَ ل ْن يَقُ اِس ُكونُوا ِعبَادًا ِل مِ
َُّْي  يِ انِ َُّ َِٰكْن ُكونُوا َرب ل َُّـِه وَ وِن الل دُ
َا  ِِب ُُّموَن الِْكتَاَب وَ ِ نْتُْم تُعَل َا ُك ِِب

ُْم تَْدُرُسونٍَ نْت  ﴾٧٩﴿ ُك
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وہ  (۔ اور ہن )اُس ےک ےیل ہی نکمم ےہ ہک۸۰

 وتشں اور ویبنں

 

وک  ںیھمت ہی مکح اے ہک مت ف

ھاارے  ملس وہ)اانپ( رب انبول۔ ایک

م

 

ب

ےنکچ ےک دعب  

 وہ ںیھمت  رف یک نیقلت رکے اگ۔

ِخُذوا  َُّ َت ََل يَأُْمَرُكْم أَْن ت وَ
َُّْي أَْربَابًا يِ بِ َُّ الن ََلئِكَةَ وَ  ۘ ٍاِْل
ِر بَعْدَ إِذْ  ُْمُرُكْم بِالُْكفْ َأ أَي

ْسلُِمونٍَ ُْم ُم ْت   ﴾٨٠﴿ أَن
  اہلل ےن ویبنں ےک۸۱

 
اا رکو( ج  پ 

 
 

 ۔ )وہ وق

 ار ایل ہک وج اتکبذرےعی )ول

 

اور  وگں ےس( اف

ھاارے پ اس

م

 

ب

وکی  تمکح یھب ںیم ںیھمت اوں رھپ 

ی الکم( یک دصتقی)روسل آےئ وج اُس 

ٰہ ل

رکےن  ا

ھاارے پ اس وہ وت ںیھمت رہب وطر اُس

م

 

ب

رپ  والئ وہ وج 

ا وہیگ )ہی

 

ا وہاگ اور رضور اُس یک دما رکپ

 

 اامین لئپ

 ام رک اہلل ےن( وپاھچ: ایک مت ا

 

اا ف

 

 ارش

 

ار رکےت وہ ف

اور اس رپ ریمی رطف ےس دہع یک اھبری ذہم ااری 

 ار ایک )

 

اہلل ااھٹےت وہ وت اُوہنں ےن اہک مہ ےن اف

ا : مت   امپ 

 

 ار رپ( وگاہ ر)ےن( ف

 

وہ اور ںیم اےنپ اف

ھاارے اسھت وگاہ وہں ۔

م

 

ب

 )یھب( 

َا  َُّْي َِل يِ بِ َُّ يثَاَق الن ُه مِ َّـُ َذ الل إِذْ أََخ وَ
ٍَ ْن ِكت َمُّ آتَيْتُُكْم مِ َمة  ثُ اب  وَِحكْ

َا مَعَُكْم  ٌق ِِل َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصِدُّ
َُّهٍُ َتَنُْصُرن ل َتُْؤمِنَُنُّ بِِه وَ قَالَ  ۘ ٍل

ٰ ذَٰلُِكْم  ََل أََخْذتُْم عَ ْم وَ َقَْرْرتُ أَأ
قَالَ  ۘ ٍقَالُوا أَقَْرْرنَا ۘ ٍإِْصِري

َن  َا مَعَُكْم مِ أَن هَُدوا وَ فَاشْ
اِهِديَنٍ  ﴾٨١﴿ الَشُّ

س دہع ےک دعب رھپ اجںیئ ۔ اب وج۸۲
ِ
ےگ وت  ولگ ا

 اےسی ولگ یہ افقس ںیہ۔

َِك ُهُم  َٰئ ُول ٰلَِك فَأ ََّٰى بَعْدَ ذَ ل فََمْن تَوَ
  ﴾٨۲﴿ الْفَاِسُقونٍَ
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ی ۔ایک )ہی ولگ( اہلل ےک انی ےک العوہ )وک۸۳

ا( اچےتہ ںیہ، ہکبج آامس

 

ونں اور اور( انی )اایتخر رکپ

ااچر اُ 

 

 امربناار  سزنیم ںیم وج یھب ںیہ اچر و پ

 

ےک ف

 ںیہ اور اُیس یک رطف اٹلپےئ اجںیئ ےگ۔ 

َُه أَْسلََم  ل ِه يَبْغُوَن وَ َّـُ يِن الل َ دِ َْْي أَفَغ
عًا  اْْلَْرِض َطوْ اِت وَ َماوَ مَْن ِِف الَسُّ

ِْه يُْرَجعُونٍَ َي إِل ا وَ كَْرهً  ﴾٨٣﴿ وَ

ازل ایک اےئجی: مہ اہلل رپ اور وج ھچک مہ رپ ۔ ہہک۸۴

 

 پ

 ، وبؑ  اب  امیہؑ ، اامس ؑلؑ ، اقؑایگ ےہ اور وج ھچک

ازل ایک ایگ ا ا اور وج ھچک

 

ؑ اور اس یک اولئا رپ پ  ومیسٰ

ؑ اور )پ ایق( س  ویبنں وک ان ےک رب ٰ ی

عی س

یک  اور 

ا ایگ، س  رپ اامین رےتھک ںیہ ا ور رطف ےس اپ 

 )اامین لئےن ںیم( مہ اُن ںیم وکی رفتقی ںیہن

 امربناار ںیہ

 

 ۔رکےت اور مہ اس ےک ف

َا  َيْن مَا أُنِْزلَ عَل ِه وَ َّـُ ا بِالل َُّ قُْل آمَن
َْراِهيَم  ٰ إِب ََل مَا أُنِْزلَ عَ وَ
ْقُوَب  يَع إِْسَحاَق وَ إَِْسَاِعيَل وَ وَ
ِعيَسٰ  َ ُموََسٰ وَ مَا أُوِِت َْسبَاِط وَ اْْل وَ
ُق بَْْيَ  ِرُّ ْم ََل نُفَ ُّهِ ْن َربِ ُُّوَن مِ ي بِ َُّ الن وَ

َُه  ُْن ل ََن ْسلُِمونٍَأََحد  مِنْهُْم وَ  ُم
﴿٨٤﴾  

۔ اور )اب ( وج صخش امالم ےک وسا وکی اور ۸۵

 زگ وبق
 
ا اچےہ وت وہ اس ےس ر

 

ل ںیہن انی اایتخر رکپ

اں اکروں ںیم ےس  ت ںیم وہ زپ 

 

 ایک اجےئ اگ اور آخ

 وہاگ۔

ينًا فَلَْن  ْسَلِم دِ َ اْْلِ ْتَِغ غَْْي مَْن يَب وَ
َن  ُهوَ ِِف اْْلِخَرةِ مِ يُقْبََل مِنُْه وَ

َاِسِريَنٍا  ﴾٨٥﴿ ْلْ

  وہ۸۶

 

ےئگ ۔ وج ولگ اامین لئےن ےک دعب رھپ نم

وہں اور اہشات اے ےکچ وہں ہک ہی روسل اچس 

 اہلل ےہ، زین اُن ےک پ اس الئ  یھب آےکچ وہں وت

 اے اگ، اہلل وت لا م ولوگ

 

 
ں وک اںیہن ویکرکن دہات

ا۔ 

 

ا رکپ  ںیہن اپ 

 

 
 دہات

مًا كَفَُرٍ ُه قَوْ َّـُ يَْف يَهِْدي الل وا كَ
ُسولَ  ِهُدوا أََنُّ الَرُّ شَ بَعْدَ إُِيَاِنِْم وَ

ُّنَاُتٍ َيِ ُم الْب َجاءَُه ُه ََل  ۘ ٍَحٌقُّ وَ َّـُ الل وَ
اِِلِْيٍَ َم الَظُّ ْقَوْ   ﴾٨٦﴿ يَهِْدي ال
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 اُن ۔ ہی ولگ اےسی ںیہ ہک اُن یک زسا ہی ےہ ہک۸۷

 وتشں اور ولوگں یھبس یک تنعل

 

  ےہ۔رپ اہلل اور ف

اُؤُهْم  َٰئَِك َجزَ َةَ أُول ْم لَعْن ْهِ َي أََنُّ عَل
اِس أََْجَعِْيٍَ َُّ الن ِة وَ ََلئِكَ اِْل ِه وَ َّـُ  الل

﴿٨٧﴾ 
۔ وہ اس )تنعل( ںیم رہ ڑپےن وا ے وہں ۸۸

 اور ہن ےگ۔ ہن وت اُن ےس اذاب یہ اکلہ ایک اجےئ اگ

 اُںیہن ڈلیھ ای اجےئ یگ۔

ُم  ْهُ ُف عَن َخالِِديَن فِيهَا ََل ُُيَفَُّ
ٍُ ََل ُهْم ي اُب وَ  ﴾٨٨﴿ نَْظُرونٍَالْعَذَ

ر االصح ۔ رگم وج ولگ اس ےک دعب وتہب رکںیل او۸۹

ا اچےیہ ہک( اہلل تہب

 

 رکںیل وت )اںیہن ولعمم وہپ

پ ار رمح رکےن والئ ےہ پ ار   ۔افحتظ رکےن والئ، 

ْن بَعِْد ذَٰلَِك  َُِّذيَن تَابُوا مِ إََِلُّ ال
َُّـهَ غَُفوٌر َرِحيٌمٍ  وَأَْصلَُحوا فَإَِنُّ الل

﴿٨٩﴾ 
اا۹۰ ےن( روھک!نج ولوگں ےن اےنپ اامین )لئ ۔ پ 

 اور یھب ےک دعب  رف اک اراکتب ایک، رھپ وہ  رف ںیم

  زگ وبق
 
 ھ ےئگ اُن یک )ہی امنیشئ( وتہب ر

 

ل ہن یک ب 

 اجےئ یگ اور یہی ولگ رمگاہ ںیہ۔ 

َمُّ  ِْم ثُ َُِّذيَن كَفَُروا بَعْدَ إُِيَاِن إَِنُّ ال
ٍَ ب قْبََل تَوْ ًرا لَْن تُ وا ُكفْ ْم تٍُازْدَادُ هُ

ُُّونٍَ ال َِك ُهُم الَضُّ َٰئ أُول  ﴾٩٠﴿ وَ

 یک ۔ نج ولوگں ےن  رف اک اراکتب ایک اور  رف۹۱

 ںیم رم ےئگ وہں اُن ںیم ےس یسک ےس

 

زنیم  احل

ا یھب، وخاہ وہ اُےس دفہی ےک وطر رپ شیپ

 

 رھب وسپ

 زگ وبقل ںیہن ایک اجےئ اگ۔ ہی وہ ول
 
گ رکے، ر

اک اذاب )دقمر( ےہ

 

اور  ،ںیہ نج ےک ےیل اراپ

 اُن اک وکی یھب دمااگر ہن وہاگ ۔

ُهْم  مَاتُوا وَ َُِّذيَن كَفَُروا وَ إَِنُّ ال
ْن أََحِدِهْم  اٌر فَلَْن يُقْبََل مِ ُكفَُّ
ٰٰى بِهٍِ َِو افْتَدَ ل بًا وَ ْلءُ اْْلَْرِض ذَهَ  ۘ ٍمِ
ُْم  مَا ََل ِيٌم وَ اٌب أَل َٰئَِك ََلُْم عَذَ أُول

ْن نَاِصِريَنٍ   ﴾٩١﴿ مِ
 


