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ُ

ںیہ(  ۔ اور وہ وعرںیت )یھب اکنح ےک ےیل رحام۲۴

 وج دورسوں ےک اکنح ںیم وہں۔رگم )اُن وعروتں

ز ےہ وج دورسوں ےک اکنح ںیم

 
 

وت  ےس اکنح اجئ

اور( مت اُن ےک  ںیئگوہں نکیل وہ یگنج دیقی نب 

زض ایک

 

 وہا امکل وہ ےئگ۔ہی اہمترے ےیل اہلل اک ف

اقونن ےہ۔اُن ےک العوہ )امتم وعرںیت رغبض 

ہکیط مت اہمترے ےیل الحل یک یئگ ںیہ رشب اکنح(

 اےنپ اومال ےک ذرہعی )۔رہم ب ادنھ رک ااجیب و

 اقمئوبقل رکےک اُ 

ت

ی
 

ا(  ن ےس قلعت زوج

 

رکب

  ہ نب رک ہن ، اکنح ںیم الےن واےلاچوہ
ُ
 ھُک

 وہ رک۔ وس نج )وکنمہح وعروتں( 

ت

وہشت رپس

ا وہ اںیہن  اُن ےس مت ےن )ولخت رکےک( افدئہ اُاھٹبی

 ےک رقمّر ےیک وہےئ رہم ادا رک و ، اور رہم رقمّر وہ

اور  اجےن ےک دعب )اس رہم ںیم( سج )یمک یشیب

اریخ( 

ت

سپ ںیم راض دنم رپ مت )ایمں ویبی( آ لیجعت و ب

 س ب ارے ںیم ںیہمت وکیئ اضمہقئ ںیہنوہ اجؤ اُ 

 وہ(۔

ت

اہلل وخب )رہم یک رمق ںیم یمک یشیب رک تکس

زی تمکح واالےہ

 

 ۔آاگہ ےہ ، ئ 

َصنَاُتُ  ُحم اْلم َِّساءِ إََِلِّ مَا   وَ نِ َن ال مِ

َانُُكمُم ِه  ۖ ُمَلَكَتم أَْيم َّـِ ِكتَاَب الل
مُكمُم َي َراءَ  ۖ ُعَل أُِحَلِّ لَُكمم مَا وَ وَ

متَغُوا بِأَمموَالُِكمم  َٰلُِكمم أَنم تَب ذَ
َ ُمَسافِِحنيَُ مِصنِنَي غَْيم ا فَمَُ ۖ ُُُم

متُمم بِِه مِنمهَُنِّ فَآتُوُهَنِّ  تَع َمم ت اسم
ََل ُجنَاَح  ۖ ُأُُجوَرُهَنِّ فَِريَضة ُ وَ

متُمم بِِه مِنم  مُكمم فِيَما تََراَضي َي عَل
مفَِريَضةُِ هَ كَاَن  ۖ ُبَعمِد ال َّـِ إَِنِّ الل
ا ا َحِكيم  ِيم  ُ﴾٢٤﴿ عَل

۵ُُہپارس  

 الجزءُالخامس
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 ۔ مت ںیم ےس وج صخش آزاد ومنم وخانیت ےس۲۵

ا اعمرشیت احلظ ےس ( دقمور اکن ح رکےن اک )اعمیش بی

ا وہ وت )وہ( اہمتری ان ومنم الغم وعروت

ت

ں ہن رھک

اور(نج  ےس )اکنح رک اتکسےہ وج یگنج دیقی ںیہ

 

ت

وک (ےک مت امکل وہ اہلل اہمترے) اامین یک احل

ار دوخب اجاتن ےہ، مت ایی دورسے ےس قلعت 

 ۔سپ اُن ےک اسھت اُن ےک رسرپوتسں یکوہ

 ااجزت ےس اکن ح رکو اور انمس  وطر رپ ان اک رہم

یئگ وہں، ہن  اںیہن دو ، وہ اکنح ںیم رےنھک ےئلیک الیئ

 وہں اور ہن وچری ےپھچ

ت

 آان یلھک وہشت رپس

  وہ اکنح ںیم
 

، اور ج اجںیئ اور رھپ آ انبےن واایلں 

الغم وعروتں( )یسک دبینلچ اک اراکتب رکںی وت اُن 

 آزاد وجےک ےیل اُس ےس آدیھ )زسا( وہیگ 

 یک الغم ۔ہی )یسکوعروتں ےک ےیل )رقمر( ےہ

ادی یک ااجزت ( مت ںیم ےس اُس 

 

وعرت ےس ش

ا  صخش ےک ےیل ےہ ےسج )وبہج دعم اکنح(

 

ہ )ںیم  گ

ا )اور التبم وہاجےن( اک ادنہشی وہ، اور اہمترا ربص رک

 

ب

ا( اہمترے ےیل

 

ادی ہن رکب

 

 ےہ ۔اہلل رتہب ایسی ش

، ب ار ب ار رمح رکےن و اال تہب افحتظ رکےن واال 

 ۔ےہ

مُكمم َطومَل  أَنم  تَِطعم مِن وَمَنم لَمم يَسم
مِنَاِت فَِمنم  ُؤم َصنَاِت اْلم ُحم مِكَح اْلم يَن
َيَاتُِكُم  َت َانُُكمم مِنم ف مَا مَلَكَتم أَْيم

مِنَاِتُ ُؤم ملَُم  ۖ ُاْلم َِّـُه أَع الل وَ
َُ ۖ ُبِإِْيَانُِكمُم ُب  ۖ ُعمُضُكمم مِنم بَعمض 

لِِهَنِّ  مِكُحوُهَنِّ بِإِذمِن أَهم فَان
َعمُروِف  وَآتُوُهَنِّ أُُجوَرُهَنِّ بِاْلم
ََل  َ ُمَسافَِحات  وَ مَصنَات  غَْيم ُُم

ُ ان  دَ اِت أَخم ِخذَ َِّ ت ِصَنِّ  ۖ ُُم فَإِذَا أُحم
ُف  مِهَنِّ نِصم َي َ بِفَاِحَشة  فَعَل فَإِنم أَتَنيم

َصنَاِت  ُحم ََل اْلم اِبُمَا عَ معَذَ  ۖ ُمَِن ال
ََت مِنمُكمُم معَن َنم َخِشَي ال َٰلَِك ِْل  ۖ ُذَ

ٌ لَُكمُم وا َخْيم ِِبُ أَنم تَصم ُه  ۖ ُوَ َّـِ الل وَ
ُ ﴾٢٥﴿ غَُفوٌر َرِحيٌمُ



(۵)َُواْلُمْحَصنَاتُُ                                         3   

( ۔ اہلل اچاتہ ےہ ہ ںیہمت )اہمتری ذہم داربیاں۲۶

اُن  ں ےک ولوگ (کین)وھکل رک اتب دے اور 

رپ  ر مترطوقیں رپ الچ دے وج مت ےس ےلہپ ےھت او

زی 

 

زتمح وہ۔اہلل وخب اجےنن واال، ئ  روجع ئ 

 ۔رتمح واال ےہ

يَهمِديَُكمم  َ لَُكمم وَ ِيُبنَِيِّ َِّـُه ل يُِريُد الل
يَتُوَب  ملُِكمم وَ َِِّذيَن مِنم قَب ُسنََن ال

مُكمُم َي ِيٌم َحِكيٌمُ ۖ ُعَل َِّـُه عَل الل  وَ
﴿٢٦﴾ُ

، ے۔ اہلل وت ہی اچاتہ ےہ ہ مت رپ تقفش رک۲۷

 یہ ے ںیہ وہ اسفنین وخااشہت ےک ےھچیپنکیل وج ولگ 

 رک ایی رطف

 

 
 اچےتہ ںیہ ہ مت ادتعال ےس ہ

ادہ کھج اجؤ  ۔تہب زبی

مُكمم وَُ َي َِّـُه يُِريُد أَنم يَتُوَب عَل الل
هَوَاِت  َِّبِعُوَن الَشِّ َت َِِّذيَن ي يُِريُد ال وَ

ا مًل  عَِظيم  ي يلُوا مَ   ﴾٢٧﴿ أَنم ََتِ

 )ب ایدنںوں اک ےس۔ اہلل )ہی یھب( اچاتہ ےہ ہ مت ۲۸

ان زمکور دیپ

 

ا ایک ای وبھج( اکلہ رک دے ویکہکن ان

 ےہ۔

مُكمُم َف عَن ُه أَنم ُُيَفِِّ َّـِ  ۖ ُيُِريُد الل
يف ا مَساُن َضعِ ن ِ ُخلَِق اْلم   ﴾٢٨﴿ وَ

ال اامین الےئ وہ! اےنپ اوم  ۔ اے ولوگ وج۲۹

ز وطر رپ ہن اھکؤ ، اہں اہمتری آسپ

 
 

ااجئ

 

 یک آسپ ںیم ب

 ے، اور )دوھکی
ی

 

ئ
 
ہ
ان  راضدنمی ےس اجترت وہین اچ

ک ااکحم یک الخف ورزی رک ےک( اےنپ آپ وک الہ

 ۔ےن واال ےہ مت رپ ب ار ب ار رمح رک  ہن رکو۔اہلل انیقیً

مكُُ َِِّذيَن آمَنُوا ََل تَأ ُِّهَا ال لُوا يَا أَي
مبَاِطِل إََِلِّ أَنم  منَُكمم بِال َي أَمموَالَُكمم ب
َاَرة  عَنم تََراض  مِنمُكمُم  ۖ ُتَُكوَن ِِت

مُفَسُكمُم ََل تَقمتُلُوا أَن َُ ۖ ُوَ هَ ك َّـِ اَن إَِنِّ الل
ا  ﴾٢٩﴿ بُِكمم َرِحيم 
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 ۔ وج صخش دح ےس لکن رک اور ملظ ےس ااسی۳۰

اور  رکے اگ اُےس مہ رضور آگ ںیم وھجںیکن ےگ

 ہی ب الکل آاسن ےہ۔  ےیل ےک اہلل 

ا وَُ مم  ُظل ان ا وَ وَ َٰلَِك عُدم مَنم يَفمعَلم ذَ
ا لِيِه نَار  َف نُصم َٰلَِك  ۖ ُفََسوم كَاَن ذَ وَ

ِه يَِسْي ا َّـِ ََل الل   ﴾٣٠﴿ عَ
اوہں( ےس ںیہمت ۳۱

 

ا۔ نج )گ

ت

 ےہ ا ر مت رواک اجب

ز )۔ااہتنیئ دحوں( ےس چب اجؤ وت

 

 مہ اُن ےک ابکئ

 دںی ےگ زغلںیش مت ےس دور رک(اہمتری )ادتبایئ

 ۔اور ںیہمت زعت واےل اقمم رپ اچنہپ دںی ےگ

مُه  َن عَن ا تُنمهَوم َنِبُوا كَبَائَِر مَ مت إِنم َِت
ِّئَاتُِكمم  مُكمم َسيِ رم عَن نُكَفِِّ

مُكمم  ِخل نُدم َخًل  كَِرْي اوَ ُ﴾٣١﴿ ُمدم

۔سج زیچ ےک ذرہعی اہلل ےن ںیہمت ایی ۳۲

انکمم 

 

 دی ےہ اُس ںیم ب

ت

یلت ی

 

فض
دورسے رپ 

ز دنچ ہ( 
 
اک اُن  ردوںمَُاصحلول یک آرزو ہن رکو،)ہ

ں اک ےک اامعل )ےک اتنجئ( ںیم ہصح ےہ اوروعروت

 ےس اُن ےک اامعل ) ےک اتنجئ( ںیم ہصح ےہ۔اہلل

زب ات ےساُس اک لضف امےتگن روہ۔ا
 
وخب  ً انیقیہلل ہ

 ۔آاگہ ےہ

َِّـُه بِِه  َل الل ا مَا فََضِّ َِّوم ََمن ََل تَت وَ
ُ َٰ بَعمض  ََل َجاِل  ۖ ُبَعمَضُكمم عَ لِلِرِّ
تََسبُوا َِّا اكم يٌب ِم ِّسَُ ۖ ُنَِص نِ ِل ل اءِ وَ
َُ تََسبم َِّا اكم يٌب ِم ُوا  ۖ ُنَِص أَل وَاسم

لِهُِ هَ مِنم فَضم َّـِ ُ ۖ ُالل ِلِّ كُ هَ كَاَن بِ َّـِ  إَِنِّ الل
ا ِيم  ء  عَل  ﴾٣٢﴿ شَيم

ز صخش ےئلیک اُس )امل( ںیم وج۳۳
 
وہ  ۔ مہ ےن ہ

وھچڑے مہ ےن وادلنی ، رےتش دار اور)وہ یھب( 

 نج ےس اہمترے )ازدوایج( دہعو امیپن ےن قلعت

ز و ویبی( دقحار اور وارث 
 
وبضمط ایک ےہ )۔وشہ

ز  رقمر رک دےیئ ںیہ ، وس اُںیہن اُن اک
 
ہصح دو۔اہلل ہ

 ابہگنن ےہ۔  ب ات رپ انیقیً

َِّا تََرَك  َ ِم اِِل منَا مَوَ ِكُل ِّ َجعَل ل وَ
مَربُونَُ َق اِن وَاْلم الِدَ موَ َِِّذيَن  ۖ ُال ال وَ

َانُُكمم فَآتُوُهمم  عَقَدَتم أَْيم
َٰ  ۖ ُنَِصيبَهُمُم ََل هَ كَاَن عَ َّـِ إَِنِّ الل

ا يد  هِ ء  شَ ُ﴾٣٣﴿ كُِلِّ شَيم
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 دار اور لفکتم ںیہ ۔رمد وعروتں ےک ذہم۳۴

رپ  ویکہکن اہلل ےن اُن ںیم ےس ایی وک دورسے

 دی ےہ اور اس ےیل یھب ہ وہ رمد 

ت

یلت ی

 

فض

ا

 

ن و )وعروتں رپ( اےنپ اومال رصف رکےت ںیہ )ب

 وج اہلل ںیہ ہقفن اُن ےک ذےم ےہ( کین وعرںیت )وہ

زامربندار ںیہ اور اس ےیل ہ اہلل ےن )اُ  (یک

 

ن ف

یھب اینپ )بیغ ںیمےک وقحق یک( افحتظ یک، 

زوں ےک وقحق و ارسار یک( احمظف
 
 اور وشہ

ت

مت
عِص

 

وز )۔

 

ُ

 

 ںیہ۔ نج وعروتں ےس ںیہمت اراکتب ن

 رسیشک، ضغب، اور دینمش( اک ینیقی ادنہشی وہ

ؤ اور )رھپ( ےلہپ تبحم اور رنیم ےس( اھجمس)وتاُںیہن

اس رپ یھب ہن )اںیہن مہ رتسبی ےس اگل رکدو اور 

 و رس ںیھجمس اور

 

ُ 

زی  ےس ب از یشکب

 

ہن آںیئ وت آخ

 

ت

ی
 اور ومعمیل یہ دتریب ہی یھب ےہ ہ( اںیہن )اہنی

اریت

 

االصح رک ںیل )، رھپ ا ر وہ  دو  زساوطر رپ(  اش

اوراراکتِب وشنز ےس ب از آاجںیئ( اہمتری 

زامربنداری

 

ف )اازام رکےن ںیگل وت ان ےک الخ ف

 رمہ تہب یک وکیئ اور( راہ التش ہن رکو۔اہلل انیقیً

ان واال ےہو

 

زی ش

 

 ۔اال ، ئ 

َا  َِّساءِ ِِب نِ ََل ال اُموَن عَ َجاُل قَوَِّ الِرِّ
َٰ بَعمض   ََل َِّـُه بَعمَضهُمم عَ َل الل فََضِّ
وا مِنم أَمموَاِِلِمُم مفَقُ َا أَن ِِب  ۖ ُوَ
َاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت  اِِل فَالَصِّ

هُُ َّـِ َظ الل َا َحفِ مِب ِِب مغَي ِل ِتُ ۖ ُل الًَلِّ  وَ
ُظوُهَنِّ  َافُوَن نُُشوزَُهَنِّ فَعِ ََت
ََضاِجِع  ُجُروُهَنِّ ِِف اْلم وَاهم

ُ ِربُوُهَنِّ فَإِنم أََطعمنَُكمم فًََل  ۖ ُوَاضم
ُ يًل  َنِّ َسبِ مهِ َي مغُوا عَل هَُ ۖ ُتَب َّـِ  كَاَن إَِنِّ الل

ِي ِّا كَبِْي ا   ﴾٣٤﴿ عَل

ب امہ  ایمں ویبی( ںیم۔۔ا ر ںیہمت دوونں )۳۵

 اُس رمد ےک
م
 رفتےق اک ادنہشی وہ وت ایی کَح

معَثُوا  َما فَاب هِ منِ َي تُمم ِشقَاَق ب إِنم ِخفم وَ
ا مِنم  م  لِِه وََحكَ ا مِنم أَهم م  َحكَ
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 اُس 
م
رھگاےن ںیم ےس رقمر رکدو اور ایی کَح

 وعرت ےک رھگاےن ںیم ےس )اور دوونں االصحِ 

 دل 
م
اوحال یک وکشش رکںی( ا ردوونں ) کَح

ا اچںیہ ےگ وت اہلل اُن دوونں )

 

ایمں ےس( حلص رکاب

دیپا رک  (ب امہ وماتقف )یک وصرت ویبی( ںیم

ز ےس یھب اور ب انط ےس یھب وخ
 
ب دے اگ۔اہلل اظہ

 آاگہ، وخب ب اربخ ےہ۔

ِِِّق  ف ا يُوَ ًَلح  ا إِصم لِهَا إِنم يُِريدَ أَهم
َما منَهُ َي ُه ب َّـِ ا  ۖ ُالل ِيم  َه كَاَن عَل َّـِ إَِنِّ الل

 ﴾٣٥﴿ َخبِْي ا

 رشیی ۔ اہلل یک ابعدت رکو، یسک وک یھب اُس اک۳۶

ک رکو ، زی ولس ِنُُحُسہن انبؤ۔وادلنی ےک اسھت 

زیبی ڑپ

ت

و ی اور رےتش داروں ، ومیتیں ، ونیکسمں ، ف

ز ےک

 

 دور ےک ڑپو ی ، اسھت ےک رقیف اور اسمف

کل وہ۔ اسھت اور اُن ےک اسھت نج ےک مت ام

ز  وخددنسپوں )اور(
 
زاےن واولں وک اہلل ہ

ت

 زگ دنسپ ائ

ا

ت

 ۔ںیہن رکب

ِرُكوا بِِه وَُ ََل تُشم َِّـهَ وَ اعمبُُدوا الل
مئ ا ي بِِذي  ۖ ُشَ َسان ا وَ مِن إِحم ي الِدَ موَ بِال وَ

ََساِكنِي  اْلم َٰ وَ َاََم ميَت ال َٰ وَ ََب رم مقُ ال
ُنُِب  َاِر اْلم َٰ وَاْلم ََب رم مقُ َاِر ذِي ال وَاْلم
يِل  بِ مِن الَسِّ اب مِب وَ َن اِحِب بِاْلم الَصِّ وَ

َانُُكمُم مَا مَلَكَتم أَْيم َِّـَه ََل  ۖ ُوَ إَِنِّ الل
َُ متَاَل  ف ُِبِّ مَنم كَاَن ُُم اُُي   ﴾٣٦﴿ ُخور 

۔ وج )وخدیھب( لخب رکےت ںیہ اور ۳۷

ےت )دورسے( ولوگں وک یھب لخب یک نیقلت رک

اںیہن  ںیہ۔ اور وج ھچک اہلل ےن وخد اےنپ لضف ےس

 ُ

چ 

زچ رکےن ےک اجبےئ(

 

 )خ
ُ
ی اا دے راھک ےہ اُس

ھ

ادقروں ےئلیک

 

 روسا رک رےتھک ںیہ۔ مہ ےن اےسی ب

 ۔رکےن واال ذعاب ایتر رک راھک ےہ 

َِّاَس  مُمُروَن الن يَأ مَخلُوَن وَ َِِّذيَن يَب ال
تُُموَن مَا آتَاُهُم  يَكم ِل وَ ُخم مب بِال

لِهُِ ُه مِنم فَضم َّـِ نَا  ۖ ُالل أَعمتَدم وَ
ين ا اب ا ُمهِ مكَافِِريَن عَذَ ِل  ﴾٣٧﴿ ل
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زچ ۔وج ولوگں وک داھکےن ےئلیک اےنپ اوم۳۸

 

ال خ

 ً اا

ت

ی
یق ی
حق
 اہلل رپ اامین رےتھک ںیہ  (رکےت ںیہ اور ہن )

 دنسپ اور ہن ےھچیپ آےن واےل دن رپ )اہلل اںیہن یھب

ا ےہ

ت

ا ، ان ولوگں اک اسیھت اطیشن وہب

ت

( ںیہن رکب

ا  ز ُ
یھت اس اور سج اک اسیھت اطیشن وہ وہ تہب یہ ئ 

 ۔ےہ

ُمم ِرئَاءَ وَُ ُقوَن أَمموَاَِل مفِ َِِّذيَن يُن ال
ََل  َِّـِه وَ مِنُوَن بِالل ََل يُؤم اِس وَ َِّ الن

ِخرُِ ِم اْلم ميَوم مَنم يَُكِن  ۖ ُبِال وَ
مَطاُن لَُه قَِرين ا فََساءَ قَِرين ا ي  الَشِّ

﴿٣٨﴾  

ا ۳۹

ت

اہلل اور ےھچیپ آےن  ا ر وہ ۔ ان ولوگں اک ایک ڑگبب

 ھچک اہلل ےن اامین الےت اور وج ( واےل دن رپ) یقیقح

ا ےہ اُس ںیم ےس )اُس یک راض ےئلیک  (اںیہن دبی

ن ےس وخب آاگہ ےہ۔
ِ
زچ رکےت ۔اہلل ا

 

 خ

مَاذَا  ِه وَ َّـِ َوم آمَنُوا بِالل مم ل مهِ َي عَل
ُم  َهُ َِّا َرزَق وا ِم مفَقُ أَن ِخِر وَ ِم اْلم ميَوم ال وَ

هُُ َّـِ ا ۖ ُالل ِيم  ُه بِهِمم عَل َّـِ كَاَن الل  وَ
﴿٣٩﴾ 

ا ،)ہکلب۴۰

ت

( ا ر ۔ اہلل ذرہ رھب یھب ملظ ںیہن رکب

ز( وک یئک  )یسک یک( وکیئ یکین وہیت ےہ وت اُس )ےک
 
اخ

زاھ داتی ےہ اور 

 

ا ئ 

 

 رطف ےس اس ےک العوہ اینپگ

 یھب تہب ااعنم داتی ےہ۔

ةُ  مقَالَ ذََرِّ ث لُِم مِ َِّـهَ ََل يَظم إُِ ۖ ُإَِنِّ الل نم وَ
ِت مِنم  يُؤم هَا وَ تَُك َحَسنَة  يَُضاِعفم

ا ا عَِظيم  ر  مُه أَجم  ﴾٤٠﴿ لَُدن

  مہ ۴۱
 

۔ )اُس دن ان اظوملں اک( ایک احل وہاگ ج

ز ایی وقم ںیم ےس وگاہ الںیئ ےگ اور 
 
اے )ہ

ن رپ وطبر وگاہ الںیئ ےگملسو هيلع هللا ىلصروسل
ِ
 ۔( ںیہمت ا

ة   منَا مِنم كُِلِّ أُمَِّ ئ مَف إِذَا ِج ي فَكَ
ُؤََلءِ  َٰ َهَٰ ََل َا بَِك عَ من ئ ِج بَِشِهيد  وَ

ا ِهيد    ﴾٤١﴿ شَ
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س  ۔ نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک ےہ۴۲
ِ
اورا

زامین یک ےہ وہ اُس دن )رسحت روسلؐ 

 

اف

 

ےس(  یک ب

( زنیم دسنھ اجںیئ اورآرزو رکںی ےگاکش )وہ 

ز رکدی اجےئ، اور وہ اہلل ےس وکیئ زائ  ب ات  اُن رپ ئ 

 ہن اپھچ ںیکس ےگ۔

ا  َِِّذيَن كَفَُروا وَعََصُو ِّ ال ئِذ  يَوَدُ مَ يَوم
ُض  َرم ٰى بِِهُم اْلم َسوََّ َوم تُ ُسولَ ل الَرِّ

هَ َحِديث ا َّـِ تُُموَن الل ََل يَكم   ﴾٤٢﴿ وَ

۴۳  
 

 ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ ، ج

ت

 مت ی

  ہن
ی
ی ز

ت

اجؤ  اےنپ وہش و وحاس ںیم ہن وہ امنز ےک ف

 ہ وج وہک اُےس ےنھجمس وگل اور ہن

ت

 یک  اہیں ی

ت

 
انجی

 ںیم، اس

ت

ز  ہ راہ وصرت ےک وسا  احل

 

رو اسمف

اوہ  ہ لسغ رک ول، ا ر مت امیبر وہ بی

ت

 رف ، اہیں ی

ا مت ںیم ےس وکیئ  ںیم وہ )اور ووض ےس ںیہن( بی

ا افرغ وہ)اجےئ رضور ےس  بی ا ےہ   مت رک( آبی

 وعروتں ےس مہ تبحص وہےئ وہ اور )یلہپ وصرت

 (ںیم ووض اور دورسی وصرت ںیم لسغ ےئلیک

 دص ںیہمت ب این رسیم ںیہن وت ب اک و اصف یٹم اک

 )اور رکو، رھپ اےنپ رہچوں اور اہوھتں رپحسم رک ول

م رک ول( اہلل تہب درذگر رکےن وا

ّ یم
ی

ت

ت

ال ، اس رطح 

 ۔ ےہتہب افحتظ رکےن واال

َِِّذيَن آمَنُوا ََل تَقمَربُوا  ُِّهَا ال يَا أَي
ََّٰى  كَاَرٰىَٰ َحت متُمم ُس أَن ًَلةَ وَ الَصِّ
نُب ا إََِلِّ  ََل ُج ولُوَن وَ ملَُموا مَا تَقُ تَع

متَِسلُوا ََّٰى تَغ يل  َحت إِنم  ۖ ُعَابِِري َسبِ وَ
َٰ َسفَر  أَوم َجاءَ  ََل ََضَٰ أَوم عَ متُمم مَرم ن ُك
ِط أَوم  مغَائِ َن ال أََحٌد مِنمُكمم مِ
َِّساءَ فَلَمم َِتُِدوا مَاء   نِ تُُم ال ََلمَسم
َسُحوا  ِّب ا فَامم يِ ا َط يد  ُموا َصعِ ََمِّ فَتَي

مِديُكمُم أَي َه  ۖ ُبُِوُجوِهُكمم وَ َّـِ إَِنِّ الل
ا ا غَُفور  ِّ و   ﴾٤٣﴿ كَاَن عَُف

( رپ رظن۴۴

ت

 ںیہن ۔ایک مت ےن اُن ولوگں )یک احل

ا ای اھت ی( اتکب اک ایی ہصح دبی

ٰہ ل

 )ہ یک ںیہنج )ا

 وھچڑ رک( وہ رمگایہ اایتخر رک 

ت

ی
سک رطح دہای

َن  َِِّذيَن أُوتُوا نَِصيب ا مِ َمم تََر إََِل ال أَل
َةَ  ًَلل ََتُوَن الَضِّ مِكتَاِب يَشم ال
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 کٹھ رےہ ںیہ اور اچےتہ ںیہ ہ مت یھب راےتس ےس

 ۔اجؤ 

يَلُ بِ ُِّوا الَسِّ يُِريُدوَن أَنم تَِضل  وَ
﴿٤٤﴾ 

ر ۔ اہلل اہمترے دونمشں وک وخب اجاتن ےہ او۴۵

اہلل یہ  اہلل یہ ویل وہےن ےک احلظ ےس اکیف ےہ اور

 دمداگر وہےن ےک احلظ ےس اکیف ےہ۔

ائُِكمُموَُ مدَ ملَُم بِأَع َِّـُه أَع َٰ  ۖ ُالل ََف كَ وَ
ِه نَِصْي ا َّـِ َٰ بِالل ََف ِي ِّا وَكَ ل ِه وَ َّـِ  بِالل

﴿٤٥﴾  
 ۔)ہی اہمترے دنمش( اُن ولوگں ںیم ےس ںیہ۴۶

 اایتخر رک ریھک ےہ )نج اک

ت

ی
 وہنجں ےن وہیدی

ب اوتں  (ویشہ( ےہ )ہ( وہ) رحتفی رکےت وہےئ

 اور ےتہ وہگجں ےس اٹہ دےتی ںیہ(وک اُن یک )الص

ا ںیہ:مہ ےن نس ایل اور مہ ںیہن امےتن ، ہن ونس ابی

 ہن اجےئ ، اینپ زب اونں وک چیپ دے رک اور دنی ںیم

ار)، َراِعنَا  ےک وطر رپ
 
ا ہ بی ارا احلظ رک 

 
ا رچوااہ( ۔ہ

 اافلظ ےک اجبےئ

 

ن
ی
ئ

 

ی
مع

( ا ر وہ ےتہ ںیہ ، )ان ذو

انس اور مہ ےن  )ہی اصف اور واحض ظفل( ےتہ مہ ےن

ے اور مہ رپ رظن رک  
ی

 

ئ

 

ی ُ
س

اری ب ات 
 
م ےئجیک  امن ایل اور ہ

 وہ

ت

 درس

ت

ی
ا، وت ہی اُن ےک قح ںیم رتہب اور اہنی

ت

ب

رز یک وہج ےس اہلل ےن اُن رپ
ُکف
 تنع نکیل اُن ےک 

 ۔رکدی ےہ اس ےیل وہ مک یہ اامین الںیئ ےگ

َِم  مكَل فُوَن ال َِرِّ وا ُُي َِِّذيَن َهادُ َن ال مِ
عمنَا عَنم مَُ ولُوَن ََسِ يَقُ ِه وَ وَاِضعِ

َمع   َ ُمسم َعم غَْيم منَا وَاَسم وَعََصي
َطعمن ا ِِف  مم وَ ِهِ نَت مِس َي ِّا بِأَل َا ل َراِعن وَ

يِنُ عمنَا  ۖ ُالِدِّ ُمم قَالُوا ََسِ َوم أَََنِّ ل وَ
َكَاَن  نَا ل مُظرم ان َعم وَ أََطعمنَا وَاَسم وَ
ُم  َهُ ََِٰكنم لَعَن ل َم وَ موَ أَق ُمم وَ َخْيم ا َِل
مِنُوَن إََِلِّ  ُه بُِكفمِرِهمم فًََل يُؤم َّـِ الل

ُ ِيًل   ﴾٤٦﴿ قَل

 ،۔ اے ولوگ ںیہنج اتکب دی یئگ یھت۴۷

ارا ےہ

ت

زآن( مہ ےن اب

ت

ں یک وفیحص، اُن ) وج)ف

 رکےت وہےئ وج

ت

 
ای

 

 اہمترے وگشیپویئں( وک اچس ب

مِكتَاَب آمِنُوا  َِِّذيَن أُوتُوا ال ُِّهَا ال يَا أَي
َا مَعَُكمم مِنم  ق ا ِْل منَا ُمَصِدِّ ل َا نَزَِّ ِِب
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 ےک آےن ےس ےلہپ

ت
ت

 ب اس ںیہ، اس رپ اُس وق

زے آدویم(اامین ےل آؤ ہ مہ )اہمترے

 

ں وک ئ 

 وحم رک دںی اور اُںیہن ر

ت

ان ی

 
 

وسا رک اٹم رک اُن اک ن

ا سج رطح مہ ےن  رحیتم  )یک ےب َسبَتدںی بی

ا اھت ا  یھب ںیہنرکےن( واولں وک ومردتنع انببی

رے ںیم(  مک وت اس ب ا)ردتنع انبںیئ اور اہلل اک وم

 ۔وہ یہ اکچ ےہ

ا  هَ َُردَِّ ا فَن ِمَس ُوُجوه  مِل أَنم نَطم قَب
َهُمم كََما معَن ا أَوم نَل َٰ أَدمبَاِرهَ ََل َُ عَ ا لَع َِّ ن

مِتُ ب َحاَب الَسِّ ِه  ۖ ُأَصم َّـِ كَاَن أَممُر الل وَ
ُ  ﴾٤٧﴿ مَفمعُوَل 

اہ( ۴۸

 

ز زگ اعم ۔ اہلل )الب وت ہب ہی گ
 
ف ںیہن رکے ہ

ا اجےئ اہتبل  وج اگ ہ ) یسک وک( اُس اک رشیی انببی

اہ( اس ےس مک درےج ےک ںیہ وہ نج ےک قح

 

 )گ

 ےک ںیم اچےہ اعمف رک داتی ےہ ، اور وج صخش اہلل

ا ےہ وت )و (اسھت )یسک وک

ت

ہ ھجمس ےل ہ( رشیی انبب

اہ اک اراکتب ایک ےہ

 

زے گ

 

 ۔اُس ےن تہب ئ 

َرَك بِِه  ُر أَنم يُشم مفِ هَ ََل يَغ َّـِ إَِنِّ الل
ََشاءُُ َنم ي َٰلَِك ِْل ُر مَا دُوَن ذَ مفِ يَغ  ۖ ُوَ
َِّـِه فَقَِد افمََتَٰىَٰ  ِركم بِالل وَمَنم يُشم

ا  ﴾٤٨﴿ إِْثم ا عَِظيم 

( رپ ۔ ایک مت۴۹

ت

رظن ںیہن  ےن اُن ولوگں )یک احل

 )ہی یک وج اینپ ب ازیکیگ اک تہب دم رھبےت ںیہ

 رطقی ںیہن( ہکلب اہلل یہ ےسج اچاتہ ےہ

ت

 درس

ا ےہ اور اُن رپ وجھکر یک یلھٹگ ےک

ت

ان ےک ب اک رکب

 
 

 ن

ز یھب ملظ ںیہن ایک اجےئ اگ۔ زائ   ئ 

وَن  َِِّذيَن يَُزُكِّ َمم تََر إََِل ال أَل
َسهُمُم مُف ي مَنم  ۖ ُأَن ِكِّ ُه يُزَ َّـِ بَِل الل

ُ يًل  لَُموَن فَتِ ََل يُظم  ﴾٤٩﴿ يََشاءُ وَ

ےہ ۔دوھکی ! وہ سک رطح اہلل رپ وھجٹ ب ادنھ ر۵۰

، اور )اُن یک اگہنگری ےک وبثت ےئلیک ( یہی الھک ںیہ 

اہ اکیف ےہ۔

 

 گ

ِه  َّـِ ََل الل مَف يَفمََتُوَن عَ ي مُظرم كَ ان
مكَِذَبُ ِين ا ۖ ُال َٰ بِِه إِْثم ا ُمب ََف كَ  وَ

﴿٥٠﴾  
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( رپ رظن۵۱

ت

 ںیہن ۔ ایک مت ےن اُن ولوگں )یک احل

اای اھت ی( اتکب اک ایی ہصح دبی

ٰہ ل

 وہ یک ںیہنج )ا

 ےس الھبیئ ےس اخیل اور ےب وسد ب اوتں رپ اور دح

زےنھ واےل رپ اامین رےتھک ںیہ اور نج ول

 

وگں ےن ئ 

رز اک اراکتب ایک اُن ےک قلعتم 
ف ُک

 ںیہ ۔ہی ےتہ

ادہ  زآن رپ( اامین الےن واولں یک تبسن زبی

ت

)ف

 ۔دیسےھ راےتس رپ ںیہ

َن  َِِّذيَن أُوتُوا نَِصيب ا مِ َمم تََر إََِل ال أَل
مِت  ِب مِنُوَن بِاْلم مِكتَاِب يُؤم ال
َِِّذيَن  ِل ُوَن ل ول يَقُ اُغوِت وَ الَطِّ وَ
َِِّذيَن  َن ال دَٰىَٰ مِ ُؤََلءِ أَهم كَفَُروا هََٰ

ُآمَنُوا  يًل   ﴾٥١﴿ َسبِ

 ےہ ، ۔یہی وہ ولگ ںیہ نج رپ اہلل ےن تنع یک۵۲

ز زگ وکیئ وت مت اںیہنےاور نج رپ اہلل تنع رک
 
 ہ

 ہبلغ دےنی واال ہن ب اؤ ےگ۔

هُُ َّـِ ُم الل َهُ َِِّذيَن لَعَن َٰئَِك ال َ ُ ۖ ُأُول  وَمَنم
َُه نَِصْي ا ُه فَلَنم َِتِدَ ل َّـِ معَِن الل  يَل

﴿٥٢﴾ 
 ںیم۵۳

ت

  وت وہ وکیئ ہصح ۔ایک اُن اک وکحم

ت

 ےہ ی

ان ےک

 
 

ز یھب ھچک  ولوگں وک وجھکر یک یلھٹگ ےک ن زائ  ئ 

 ۔ہن دےگنی

ِذ ا ََل  مِك فَإ ُل يٌب مَِن اْلم ُمم نَِص أَمم َِل
اَس نَقِْي ا َِّ تُوَن الن  ﴾٥٣﴿ يُؤم

ء ۔ )بیارھپ( ایک ہی )املسمن( ولوگں ےس اس انب۵۴

ا ےہ دسح  رپ وج اہلل ےن اےنپ لضف ےس اُںیہن دبی

اد رںیھک وت ) (ںیہ۔)ا ر یہی ب ات ےہرکےت  ہی بی

س اوالد وک یھب اتک (ہ
ِ
زامیہؑ یک ا ب و مہ ےن ائ 

زی تکلمم یھب

 

اطع  تمکح دی ےہ اور اںیہن تہب ئ 

 ۔یک ےہ

َٰ مَا آتَاُهُم  ََل اَس عَ َِّ مُسُدوَن الن أَمم َُي
لِهُِ ُه مِنم فَضم َّـِ منَا آلَ  ۖ ُالل َي فَقَدم آت

ُِ اِلم مِكتَاَب وَ يَم ال مَراِه َمةَ إِب كم
ا مك ا عَِظيم  منَاُهمم ُمل  ﴾٥٤﴿ وَآتَي
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س  ۔ وس اُن ںیم ےس ھچک وت وہ ںیہ وہنجں ےن۵۵
ِ
ا

، اور اُن ںیم ےس ضعب و ہ )روسلؐ( وک امن ایل ےہ 

ےن ںیہ وج اس ےس رےتک ںیہ اور )اوسیں وک( الج

 ےک ےیل منہج اکیف ےہ۔

مِنمهُمم مَنم  فَِمنمهُمم مَنم آمََن بِِه وَ
مهَُُصدَِّ  َم َسعِْي ا ۖ ُعَن َِّ َهَن َٰ ِِب ََف كَ  وَ

﴿٥٥﴾ 

ارے ااکحم اک ااکنر رک د۵۶
 
ا ۔ نج ولوگں ےن ہ بی

 دںی 

 

ےہ مہ اںیہن دلج یہ آگ ںیم وھجی

  اُن یک اھکںیل لگ رٹس اجںیئ یگ
 

وت مہ  ےگ۔ج

اہ وہ )ایھچ 

ت

اںیہن اور اھکںیل دے دںی ےگ ب

، رطح( ذعاب ےتلیھج رںیہ۔اہلل انیقیًاغل  ےہ

زی 

 

 وتمکحں واال ےہ۔ئ 

َف  َا َسوم َِِّذيَن كَفَُروا بِآيَاتِن إَِنِّ ال
ََِّما نَِضَجتم  ا كُل مم نَار  لِيهِ نُصم
ا  َهَ منَاُهمم ُجلُود ا غَْيم ل ُجلُودُُهمم بَدَِّ

اَبُ معَذَ ِيَُذوقُوا ال َِّـهَ كَاَن  ۖ ُل إَِنِّ الل
ا ا َحِكيم  ُ﴾٥٦﴿ عَِزيز 

 ۔ اور وج ولگ اامین ےل آےئ ںیہ اور اُوہنں۵۷

ور ےن اس ےک انمس  اکم ےیک ںیہ اںیہن مہ رض

 ےس اےسی ب اوغں ںیم اچنہپ دںی ےگ نج ےک ےچین

اداب رےنھک ےئلیک( رہنںی

 

ہہب ریہ  )اںیہن رسزبسوش

 ںیہ۔وہ اُس ںیم رہ ڑپےن واےل وہں ےگ ، اُن )یک

( ےک ےیل اُن ںیم ب اک ےیک وہےئ اس

ت
ت

یھت رافق

ے درےج یک افحتظ
ٰ عل
 و وہں ےگ اور مہ اُںیہن ا

 ۔آاسشئ ںیم ےل اجںیئ ےگ

َاِت  اِِل َِِّذيَن آمَنُوا وَعَِملُوا الَصِّ ال وَ
متِهَا  مِري مِنم ََت َِّات  َِت ِخلُهُمم َجن َسنُدم

َاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبَد ا ََنم ُمم  ۖ ُاْلم َِل
َرةٌُ اٌج ُمَطهَِّ ِخلُهُمم  ۖ ُفِيهَا أَزموَ نُدم وَ

ُ ِّ َظلِيًل   ﴾٥٧﴿ ِظًل 

 اُن ےک دد  ےہ ہ اامںیت۔ اہلل ںیہمت  مک داتی۵۸

رےتھک ںیہ ، اور  ددیگ یک( اتیلہ)ایک رکو وج ان یک 

  ولوگں ےک درایمن ہلصیف رکو وت دعل ےس
 

 ج

وا  دُِّ مُمُرُكمم أَنم تُؤَ هَ يَأ َّـِ إَِنِّ الل
تُمم  مم إِذَا َحكَ لِهَا وَ َٰ أَهم َمَانَاِت إََِل اْلم
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ا ےہ  ہلصیف رکو۔اہلل ںیہمت سج ب ات یک تحیصن

ت

رکب

 

 
 

 واال ، وہ انیقیًتہب ایھچ ےہ ، اہلل انیقیًوخب ُس

 ۔وخب دےنھکی واال ےہ

ِلُ معَدم اِس أَنم ََتمُكُموا بِال َِّ َ الن  ۖ ُبنَيم
ا يَعُِظُكمم بِهُِ َمِّ هَ نِعِ َّـِ إَِنِّ  ۖ ُإَِنِّ الل

يع ا بَِصْي ا هَ كَاَن ََسِ َّـِ  ﴾٥٨﴿ الل
۵۹ 

ت

 ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! اہلل یک ااطع

 رکو ۔اور اےنپ

ت

 رکو اور اس اکلم روسلؐ یک ااطع

 ر مت ںیم ےس اصج  ارمو اایتخر ولوگں یک ، رھپ ا

 رپ اور ب امہ یسک ارم ںیم االتخف رکو وت ا ر مت اہلل

 یقیقح( اامین رےتھک وہ وت(ےھچیپ آےن واےل دن رپ 

اجؤ )اور  یک رطف ےل اُےس اہلل اور اُس ےک روسلؐ

 اور اُن یک امیلعتت ےک اطمقب ہلصیف رکو( ہی رتہب

 ۔ااجنم اکر ااھچےہ

َه  َّـِ يعُوا الل َِِّذيَن آمَنُوا أَِط ُِّهَا ال يَا أَي
ِر  َمم أُوِِل اْلم ُسولَ وَ يعُوا الَرِّ أَِط وَ

ء   ۖ ُمِنمُكمُم فَإِنم تَنَازَعمتُمم ِِف شَيم
سُُ الَرِّ ِه وَ َّـِ وُه إََِل الل دُِّ وِل إِنم فَُر

ِم  ميَوم ال ِه وَ َّـِ مِنُوَن بِالل متُمم تُؤم ن ُك
ِخرُِ َسُن  ۖ ُاْلم أَحم ٌ وَ َٰلَِك َخْيم ذَ
ُ مِويًل    ﴾٥٩﴿ تَأ

ںیہن  ۔ ایک مت ےن ان ولوگں )ےک احل( رپ رظن۶۰

س )الکم
ِ
( وک یک وج دوعیٰ )وتہی( رکےت ںیہ ہ وہ ا

ارا ای ےہ اور وج

ت

 مت امن ےکچ ںیہ وج اہمتری رطف اب

ارا ای اھت )نکیل(اچےتہ ) ےس ےلہپ

ت

ہی( ںیہ ہ اب

ںوشکں ہلصیف )رکواےن ےک ےیل اےنپ اعمالمت( رس

 اج اکچ ےہ ےک ب اس ےل اجںیئ ، احالہکن اںیہن  مک دبیا

( ہ اُس اک ااکنر رکںی )اور اُس یک ب ات ہن امںین

ایہ اطیشن اچاتہ ےہ ہ اُںیہن رپ ےل درےج یک رمگ

 ںیم التبم رکدے۔

َمم تََر إََِلُ ُمم أَل ُموَن أَََنِّ عُ َِِّذيَن يَزم  ال
مِزلَ  ا أُن مَ مَك وَ َي مِزلَ إِل َا أُن آمَنُوا ِِب
ََحاكَُموا  ملَِك يُِريُدوَن أَنم يَت مِنم قَب
ُروا أَنم  قَدم أُمِ اُغوِت وَ إََِل الَطِّ
مَطاُن أَنم  ي يُِريُد الَشِّ يَكمُفُروا بِِه وَ

يد ا َِّهُمم َضًَلَل  بَعِ  ﴾٦٠﴿ يُِضل
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  اںیہن۔مت انموقف۶۱
 

ا ں وک دوھکی ےگ ہ ج

ت

 اج  اجب

ازل ایک ےہ اُس یکےہ: وج ھچک اہلل 

 

 رطف اور ےن ب

 
ِ
س اکلم روسلؐ یک رطف آؤ وت وہ اہمتری )اس ا

رطف آےن ےس ب الکل رک اجےت  (دوعت یک

 ںیہ۔

مَزلَ  َٰ مَا أَن ا إََِل َوم َال ُمم تَع إِذَا قِيَل َِل وَ
مَت  ُسوِل َرأَي إََِل الَرِّ ُه وَ َّـِ الل
مَك ُصُدود ا وَن عَن َافِقِنَي يَُصُدِّ ُن  اْلم

﴿٦١﴾ 

  اُ ۶۲
 

 اُن اک( ایک احل وہاگ ج

ت
ت

ن ۔ نکیل )اُس وق

زا اکم ُ
 ےہ اُس یک وخد اُوہنں ےن آےگ اجیھب (رپ وج )ئ 

رے وہج ےس وکیئ تبیصم آڑپے یگ ۔رھپ اہمت

ہ )ان  ب اس اہلل یک ںیمسق اھکےت وہےئ آںیئ ےگ

 ےھت اور اچےتہاکومں ےس( مہ وت رصف الھبیئ 

زنیقی ںیم ااحتدو( اافتق رکاےن اک

 

ارا ارادہ )ف
 
 ہ

 اھت۔

َا  مهُمم ُمِصيبَةٌ ِِب َت مَف إِذَا أََصاب ي فَكَ
َمِّ َجاءُوَك  مِديهِمم ثُ مَتم أَي قَدَِّ
دمنَا إََِلِّ  ِه إِنم أََر َّـِ ملُِفوَن بِالل َُي

فِيق ا تَوم َسان ا وَ  ﴾٦٢﴿ إِحم

ںیت اہلل ب ا۔ ہی وہ ولگ ںیہ نج ےک دولں یک ۶۳

اُںیہن  اجاتن ےہ ، وسمت ان ےس ارعاض رکول ، اہتبل

ز رکےن

 

وایل  اھجمسؤ اور اُںیہن اُن ےک دولں ںیم ائ

 ۔ب ات وہک

ا ِِف   ُه مَ َّـِ َِِّذيَن يَعملَُم الل َٰئَِك ال َ أُول
هُمم  ِعظم مهُمم وَ قُلُوبِهِمم فَأَعمِرضم عَن
ِيغ ا مُفِسهِمم قَومَل  بَل ُمم ِِف أَن  وَقُلم َِل

﴿٦٣﴾ 
ز ایی روسل ۶۴

 
۔ اور )اُںیہن اتب ؤہ( مہ ےن ہ

اُس یک  اس رغض ےس اجیھب ےہ ہ اہلل ےک  مک ےس

  ہی ولگ )انمتقف رک ےک
 

 یک اجےئ ج

ت

( ااطع

( اینپ اجونں رپ ملظ رک ےھٹیب ےھت ا ر )

ت
ت

اُس وق

 اہمترے ب اس آاجےت اور اہلل ےس افحتظ اچےتہ

ِيَُطاعَ  منَا مِنم َرُسول  إََِلِّ ل َسل مَا أَرم وَ
هُِ َّـِ ُمم إِذم َظلَُموا  ۖ ُبِإِذمِن الل َوم أَََنِّ ل وَ

مفَُروا  تَغ وَك فَاسم َسهُمم َجاءُ مُف أَن
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 وت وہ زی ہی روسلؐ یھب ان ےک ےیل افحتظ اماتگن

، ب ا ز ا یہ وت ہب وبقل رکویناال 

 

ب ار رمح رضور اہلل وک ئ  ر 

 رکےن واال ب اےت۔

ُسولُُ ُُم الَرِّ مفََر َِل تَغ هَ وَاسم َّـِ  الل
ا اب ا َرِحيم  َوَِّ هَ ت َّـِ َوََجُدوا الل  ﴾٦٤﴿ ل

۔ وس اس رطح ںیہن )سج رطح اوہنں ےن ۶۵

وہ !ھجمس راھک ےہ( ہکلب اہمترے رب یک مسق 

ز
 
 ہ

ت

  ی
 

 ج

ت

زار ب اتکس

ت

 اُس )یقیقح( ومنم ںیہن ف

 ڑگھجے ںیم وج اُن ےک درایمن دیپا وہ وہ ںیہمت

ہکلب( ںیہن  ہلصیف رکےن واال ہن امن ںیل ، رھپ )اانت یہ

یئ اضابقض وج ہلصیف مت رکو اُس ےس اےنپ دولں ںیم وک

 ۔یھب ہن ب اںیئ اور رسرسب میلست رک ںیل

ََّٰى  مِنُوَن َحت َربَِِّك ََل يُؤم فًََل وَ
َمِّ  منَهُمم ثُ َي ُموَك فِيَما شََجَر ب َِكِّ ُُي
َِّا  ا ِم ِسِهمم َحَرج  مُف ُدوا ِِف أَن ََل ََيِ

ا لِيم  ُِّموا تَسم ِ َُسل ي مَت وَ ي  ﴾٦٥﴿ قََض

زض رکدےتی ہ اینپ اج۶۶

 

ںین ۔ ا ر مہ اُن رپ ہی ف

ا ہی ہ )رجہت رک ےک( اےنپ رھگ بی زب ان رکدو 

ت

ب ار ف  

ں ےس لکن اجؤ وت اُن ںیم ےس وھتڑے ےس ولوگ

ت یک ےک وسا وہ ہی اکم ہن رکےت ، احالہکن سج ب ا

رکےت  اُںیہن تحیصن یک اجیت ےہ ا ر وہ اس رپ لمع

 رتہب اُن ےئلیک وت )ہی رطقی( انیقیً

ت

 
ای

 

ادہ ب  اور زبی

  اھت
 

 ۔دقیم اک ومج

مهِمم أَِن اقمتُلُوا  َي منَا عَل َِّا كَتَب َوم أَن ل وَ
ُرُجوا مِنم  مُفَسُكمم أَِو اخم أَن
ِيٌل مِنمهُمُم يَاِرُكمم مَا فَعَلُوُه إََِلِّ قَل  ۖ ُدِ
ُوا مَا يُوعَُظوَن بِِه  ُمم فَعَل َوم أَََنِّ ل وَ
مبِيت ا َث أَشَدَِّ ت ُمم وَ َاَن َخْيم ا َِل َك  ل

﴿٦٦﴾ 

 ۔ اور اس وصرت ںیم مہ اُںیہن اینپ رطف ےس۶۷

زا دبہل دےتی۔ انیقیً

 

 تہب ئ 

ا  ر  َِّا أَجم َُدن منَاُهمم مِنم ل إِذ ا َْلتَي وَ
ا   ﴾٦٧﴿ عَِظيم 
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ا  الچےت۔رپ ۔ اور رضور اُںیہن دیسےھ راےتس۶۸ تَقِيم  ا ُمسم منَاُهمم ِصَراط  ي َدَ َِل  وَ
﴿٦٨﴾ 

۶۹ 

ت

۔ اور وج اہلل اور اس اکلم روسلؐ یک ااطع

 اہلل رکےت ںیہ وہ اُن ولوگں ےک اسھت ںیہ نج رپ

ور ےن ااعنم ایک۔ویبنں او ر دصوقیں او ردیہشوں ا

اصحل ولوگں ےک )اسھت( اور ہی ولگ تہب یہ 

 ۔اےھچ اسیھت ںیہ

َٰئَِك وَمَنم  َ ُول ُسولَ فَأ الَرِّ هَ وَ َّـِ ِع الل يُِط
َن  مم مِ مهِ َي ُه عَل َّـِ معََم الل َِِّذيَن أَن َع ال مَ
اءِ  هَدَ الُشِّ يقِنَي وَ ِدِّ الِصِّ ِّنَي وَ يِ بِ َِّ الن

اِِلِنيَُ الَصِّ َٰئَِك َرفِيق ا ۖ ُوَ َ  وََحُسَن أُول
﴿٦٩﴾ 

اتلم ےہ  ۔ ہی یقیقح لضف ےہ وج اہلل یک رطف ےس۷۰

ےنن واےل اور وطبر وخب اج)ہ اےسی رقیف ںیلم( 

 ےک اہلل اکیف ےہ۔

هُِ َّـِ ُل مَِن الل مفَضم َٰلَِك ال َٰ  ۖ ُذَ ََف كَ وَ
ا ِيم  ِه عَل َّـِ   ﴾٧٠﴿ بِالل

ر ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! اانپ اچبؤ اایتخ۷۱

اض وہ( اگل ےیک روہ ، رھپ )اسیج ھچک یھب احالت اک اقت

 یک

ت

یعت
 می
چ

ا )ایی اھبری    لکاگل  روہ وہ رک ولکن بی

 ۔ںیم( اےھٹک وہ رک وکچ رکو

َِِّذيَن آمَنُوا ُخُذوا  ُِّهَا ال يَا أَي
مفُِروا  مفُِروا ثُبَات  أَِو ان َرُكمم فَان ِحذم

يع ا  ﴾٧١﴿ ََجِ

 یھب ےہ وج وکیئ )وکیئ صخش( ااسی۔مت ںیم ےس ۷۲

ا ےہ اور دورسوں وک یھب ےھچیپ

ت

ا وخد یھب اچکچہب

ت

 رھک

 فیلکت ےچنہپیئ وک(ےہ ، رھپ ا ر ںیہمت )اس راہ ںیم

زا ااسحن ایک ہ

 

 ںیم اُن وت اتہک ےہ اہلل ےن ھجم رپ ئ 

 ےک اسھت وموجد ہن اھت۔

ئََنِّ فَإِنم  ُبَِطِّ َي َنم ل مُكمم َْل إَِنِّ مِن وَ
معََم  مُكمم ُمِصيبَةٌ قَالَ قَدم أَن أََصابَت
يد ا هِ ََيِّ إِذم لَمم أَُكنم مَعَهُمم شَ ُه عَل َّـِ  الل

﴿٧٢﴾ 
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یئ لضف وہ وت ےس مت رپ وک ۔ اور ا ر اہلل یک رطف۷۳

ا وت اتہک ےہ :اکش! ںیم یھب ان ولوگں ےک اسھت

ت

 وہب

ا اہمترے اور اُس ا وگ بی

ت

ز ی اکایمیب احلص رکب

 

ےک  ئ 

 درایمن ایپر)اک وت وکیئ رہتش( اھت یہ ںیہن۔

ِه  َّـِ َن الل ٌل مِ َئِنم أََصابَُكمم فَضم ل وَ
منَُكمم  َنم لَمم تَُكنم بَي َُقولََنِّ كَأ َي ل

منَهُُ َي ب متَِِن ُكنمُت مَعَهُمم  وَ َي ةٌ يَا ل مَوَدَِّ
ا ز ا عَِظيم    ﴾٧٣﴿ فَأَفُوزَ فَوم

 ۔ )ان ولوگں وک ولعمم وہ ہ( وریل زدنیگ وک۷۴

زت اایتخر رکےن واولں وک اہلل ےک

 

 وھچڑ رک آخ

  ومہعق شیپ آےئ وت دافیع(
 

  راےتس ںیم )ج

 

 
ج

ے اور وج اہلل ےک راےتس ںیم   
ی

 

ئ
 
ہ
 (دافیع)رکین اچ

ا اغل  رےہ اگ  رکے اگ رھپ امرااجےئ اگ بی

 

 
 ج

زاحل ںیم( مہ اُےس انیقیً)
 
ز ہ

 
ا اخ ز

 

  دںی ےگ۔تہب ئ 

َِِّذيَن  ِه ال َّـِ يِل الل ميُقَاتِلم ِِف َسبِ فَل
ِخَرةُِ ميَا بِاْلم ن َاةَ الُدِّ َي ُروَن اِلم  ۖ ُيَشم
َيُقمتَلم  ِه ف َّـِ يِل الل وَمَنم يُقَاتِلم ِِف َسبِ
ا  ر  يِه أَجم تِ َف نُؤم ملِبم فََسوم أَوم يَغ

ا  ﴾٧٤﴿ عَِظيم 
ز ںیہمت ایک )ذعر وہ اتکس( ےہ ہ اہلل۷۵

 

 ےک ۔ آخ

راےتس ںیم اور ان زمکور رمدوں اور وعروتں اور 

 ہن رک

 

 
و وج وچبں ےک )اچبےن ےک( ےیل مت ج

ا
 
اد رکرےہ ںیہ: ہ زبی

 

 رے رب! ںیمہ اس یتسبف

 ےس اکنل سج ےک ب ادنشے اظمل ںیہ اور اےنپ

ارا وکیئ احیم انب اور اینپ رطف ےس
 
 وضحر ےس ہ

زام۔

 

اف
یّ
ارا وکیئ دمداگر ہم

 
 ہ

يِل  مَا لَُكمم ََل تُقَاتِلُوَن ِِف َسبِ وَ
َجاِل  عَفِنَي مَِن الِرِّ تَضم ُسم اْلم ِه وَ َّـِ الل
َِِّذيَنُ اِن ال مدَ مِول ال َِّساءِ وَ نِ ال  وَ
ِذهِ  نَا مِنم َهَٰ ِرجم َِّنَا أَخم ب ُوَن َر ول يَقُ
َا  عَلم لَن اجم َا وَ لُه الِِم أَهم يَِة الَظِّ مقَرم ال
َا مِنم  عَلم لَن اجم ِي ِّا وَ ل مَك وَ مِنم لَُدن

مَك نَِصْي ا   ﴾٧٥﴿ لَُدن
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 ےہ وہ ۔ نج ولوگں ےن اامین اک راہتس اایتخر ایک۷۶

 رکےت ںیہ او

 

 
 ر وہنجںوت اہلل ےک راےتس ںیم ج

اجےن  ےن رفک اک اراکتب ایک ےہ وہ دح ےس لکن

 رکےت)واےل

 

 
 اطیشن( ےک راےتس ںیم ج

 رک

 

 
و ، اور ںیہ۔وسمت اطیشن ےک اسویھتں ےس ج

 ۔نیقی اجون اطیشن یک دتریب زمکور وہیت ےہ

يِل  َِِّذيَن آمَنُوا يُقَاتِلُوَن ِِف َسبِ ال
هُِ َّـِ َِِّذيَن كَفَُروا يُقَاتِلُوَن ِِف  ۖ ُالل ال وَ

ِيَاءَ  ل اُغوِت فَقَاتِلُوا أَوم يِل الَطِّ َسبِ
مَطاِنُ ي مَطاِن كَاَن  ۖ ُالَشِّ ي مدَ الَشِّ ي إَِنِّ كَ
يف ا   ﴾٧٦﴿ َضعِ

 ںیہن ۔ ایک مت ےن ان ولوگں )ےک احل( رپ رظن۷۷

زی ےس

 

 و وخرنئی

 

 
( اےنپ یک ںیہنج اج  ای اھت: )ج

ۃ دےتی امنز اقمئ رکو اور زوکٰاہھت روےک روھک ، 

زورِت دافع وخد االسم یک 

 

 
روہ۔رھپ اب وج )ب

زض رک دی یئگ وت ان

 

 ف

 

 
ںیم  رطف ےس( اُن رپ ج

ھچک )انمقف( آدیم ولوگں ےس اس رطح ڈرےن 

ا اچےیہ ہکلب ھچک

 

 اس ےس ےگل سج رطح اہلل ےس ڈرب

ارے رب!آپ 
 
زھ رک اور اُوہنں ےن اج :ہ

 

یھب ئ 

 ویک

 

 
زض رک دی ےن مہ رپ ہی ج

 

۔ویکں ہن  ں ف

 ےئلیک اور تلہںیمہ ایھب وھت

ت

 دے ڑی دمت ی

ےن  ۔ہہک دےئجی: داین اک اسامن ریقح ےہ اور سجدی

زت رتہب ےہ

 

اور مت  وقتیٰ اایتخر ایک اُس ےک ےیل آخ

 ۔رپ ایی ہمش رھب یھب ملظ ںیہن ایک اجےئ اگ

وا  ُمم ُكُفِّ َِِّذيَن قِيَل َِل َمم تََر إََِل ال أَل
مِديَكُُ ًَلةَ وَآتُوا أَي ِيُموا الَصِّ أَق مم وَ

مقِتَاُل  ُم ال مهِ َي ا ُكتَِب عَل ََمِّ كَاةَ فَل الَزِّ
َِّاَس  َن الن مَشوم إِذَا فَِريٌق مِنمهُمم َُي
يَة ُ ِه أَوم أَشَدَِّ َخشم َّـِ يَِة الل  ۖ ُكََخشم
منَا  َي مَت عَل تَب َِم كَ َِّنَا ل ب قَالُوا َر وَ
َٰ أَجَُ َا إََِل تَن رم ََل أََخِّ مقِتَالَ لَوم ل  ال

ُ ِيٌل  ۖ ُقَِريب  ميَا قَل ن قُلم مَتَاُع الُدِّ
ََل  َٰ وَ ََق َِّ َِن ات ٌ ِْل ِخَرةُ َخْيم وَاْلم

ُ يًل  لَُموَن فَتِ  ﴾٧٧﴿ تُظم

۔ )ریہ ومت وت( مت اہجں ںیہک یھب وہےگ ۷۸

یہ  ومت ںیہمت آ ےل یگ ، وخاہ مت وبضمط وعلقں

منََما تَُكو ُت أَي َوم ُكُم اْلم ِركم نُوا يُدم
ةُ  َِّدَ ي َش متُمم ِِف بُُروج  ُم ن َوم ُك ل إِنم وَُ ۖ ُوَ
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ت

  یھب اُس یک ڑکپ ےس چب ںیہن تکس
 

(۔ ںیم وہ )ج

یئ  ھک اتچنہ اےسی ںیہ ہ( ا ر اُںیہن وک)ہی انمقف وت 

 اُںیہن ےہ وت ےتہ ںیہ ہی اہلل یک رطف ےس ےہ ،ا ر

ی وہج ےس ےہ۔ وکیئ دھک اتچنہ ےہ وت ےتہ ںیہ ہی ریت

ن 
ِ
ہہک دےئجی:س  اہلل یہ یک رطف ےس ےہ ا

   ولوگں وک ایک وہ ای ےہ ہ وہ ب ات ےنھجمس
ی
ی ز

ت

یک ف

ے

ت

کی

 

ی
 ھ
پ

 ۔یھب ںیہن 

ِذهِ مِنم  مهُمم َحَسنَةٌ يَُقولُوا هََٰ تُِصب
هُِ َّـِ مِد الل ئٌَة  ۖ ُِعن ِّ مهُمم َسيِ إِنم تُِصب وَ

ِذهِ مِنم ِعنمِدَكُ َٰ ُوا هَ ول قُلم كٌُلِّ  ۖ ُيَقُ
هُِ َّـِ مِد الل مُ ۖ ُمِنم ِعن ُؤََلءِ ال  قَوممُِفََماِل َهَٰ

وَن يَفمقَهُوَن َحِديث ا َادُ َك   ﴾٧٨﴿ ََل ي

ان!( وج  ھک یھب ںیہمت ےچنہپ۷۹

 

وہ اہلل  ۔)اے ان

 وہ )یک رہمب این( ےس ےہ اور وج دھک ںیہمت ےچنہپ

!( اہمتری اینپ )یطلغ یک( وہج ےس ےہ، )اے دمحمؐ

 ےیل  س  ولوگں یک الھبیئ ےکمہ ےن ںیہمت

اس رپ( )میظع ااشلن( روسل انب رک اجیھب ےہ اور )

 اہلل وطبر وگاہ اکیف ےہ۔

هُِ َّـِ  ۖ ُمَا أََصابََك مِنم َحَسنَة  فَِمَن الل
ِّئَة  فَِمنم  مَا أََصابََك مِنم َسيِ وَ

ِسَكُ َِّاِس  ۖ ُنَفم ِلن منَاَك ل َسل أَرم وَ
ُ ا ۖ َُرُسوَل  يد  هِ َِّـِه شَ َٰ بِالل ََف  وَكَ

﴿٧٩﴾ 

 رکےت ۔ وج اس اکلم روسل۸۰ؐ

ت

ںیہ وہ  یک ااطع

 رکےت ںیہ اور وج رو رداین

ت

 درالص اہلل یک ااطع

اد رےہ ہ( مہ ےن ںیہمت ان  رکےت ںیہ وت )بی

)ہی اےنپ روہی  ولوگں رپ ب اابسن انب رک وت ںیہن اجیھب ،

 ےک وخد ذہم دار ںیہ(۔

هَُ َّـِ ُسولَ فَقَدم أََطاعَ الل  ۖ ُمَنم يُِطِع الَرِّ
ََّٰى فََما أَرُم ل مِهمم وَمَنم تَوَ َي منَاَك عَل َسل

ا يظ    ﴾٨٠﴿ َحفِ

۔ اور)ان ںیم ےس وج انمقف ںیہ وہ اہمترے ۸۱

  زگار  (اسےنم وت( ےتہ ںیہ:مہ )آپ ےک

ت

ااطع

ز
 
  اہمترے ب اس ےس )اھٹ رک( ب اہ

 
ےلچ  ںیہ، رگم ج

وا مِنم  ِذَا بََرزُ يَُقولُوَن َطاعَةٌ فَإ وَ
 َ ََِّت َطائِفَةٌ مِنمهُمم غَْيم َي ِعنمِدَك ب
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 ےتہ وہ اجےت ںیہ وت ان ںیم ےس ایی  روہ وج ھچک مت

وصنمےب  (راوتں وک عمج وہ رک اُس ےک الخف )ہیفخ

ا ےہ ۔اہلل اُن ےک وصنموبں وک وجہی راوت

ت

ں وک رکب

ا ےہ ، وس اُن ےس

ت

ا اجب

ت

ارعاض  رکےت ںیہ وفحمظ رکب

َُ رکو اور اہلل رپ ِّ ر اکراسز اکیف روھک اور اہلل وطب لتوك

 ےہ۔

ولُُ َِِّذي تَقُ تُُب مَا  ۖ ُال ُه يَكم َّـِ الل وَ
ِّتُونَُ َيِ َِّلم  ۖ ُيُب ك تَوَ مهُمم وَ فَأَعمِرضم عَن

هُِ َّـِ ََل الل ُ ۖ ُعَ ِكيًل  ِه وَ َّـِ َٰ بِالل ََف  وَكَ
﴿٨١﴾ 

ز ںیہن رکےت۸۲ زآن ںیم دتئ 

ت

اور  ۔ ایک ہی ولگ ف

 اور یک )ںیہن ےتھجمس ہ( ا ر ہی اہلل ےک وسا یسک

ا وت وہ اس ںیم تہب اس االتخف

ت

 رطف ےس وہب

 ۔ب اےت

آنَُ رم مقُ ُروَن ال َِّ ب َدَ ًََل يَت َوم كَانَُ ۖ ُأَف ل  وَ
َوََجُدوا فِيِه  ِه ل َّـِ ِ الل مِد غَْيم مِنم ِعن

تًَِلف ا كَثِْي ا  ﴾٨٢﴿ اخم

ا وخف یک ۸۳ بی  انم 

ت

  )اوفااہً یھب( اُن ی
 

۔ ج

 ںیہ ، احالہکن وکیئ ب ات یتچنہپ ےہ وت اُےس الیھپ دےتی

س روسلؐ یک رطف اور 
ِ
 ںیم ےس اےنپا ر وہ اےس ا

ن اصج  اایتخر ولوگں یک رطف ےل اجےت وت اُ 

 چنہپ رک حیحص

ت

 ہج ںیم ےس وج ولگ اس یک ہہت ی

 ںیہ وہ اس یک  تقیق ولعماکن

ت

رک ےتیل ۔ا ر  مل تکس

وت  مت رپ اہلل اک لضف اور اُس یک رتمح ہن وہیت

 ایی ےک وسا دنچ( )اہمتری زمکوربیاں ایسی ںیھت ہ

 ۔ وہےت گل ےئگمت س  اطیشن ےک ےھچیپ

َِو  َممِن أ ٌر مَِن اْلم إِذَا َجاءَُهمم أَمم وَ
وا بِهُِ َومِف أَذَاعُ وُه إََِل  ۖ ُاْلم َوم َردُِّ ل وَ

مهُمم  ِر مِن َمم َٰ أُوِِل اْلم إََِل ُسوِل وَ الَرِّ
مبُِطونَُه مِنمهُمُم َن ت َِِّذيَن يَسم َِمُه ال  ۖ ُلَعَل
تُُه  َ َرْحم مُكمم وَ َي ِه عَل َّـِ ُل الل ََل فَضم لَوم وَ
ُ ِيًل  مَطاَن إََِلِّ قَل ي متُُم الَشِّ بَع َِّ  ََلت

﴿٨٣﴾ 
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۸۴ 

 

 
 ۔ وس )اے روسلؐ!( اہلل ےک راےتس ںیم ج

 دار رکو ، ںیہمت اینپ ذات ےک وسا یسک اور اک ذےم

ا۔ اہتبل )اہمتری ہی ذہم داری ےہ

ت

ا اجب  ںیہن رہھٹابی

زبیغ( ہ

ت

 یک( وخب ئ

 

 
 ومونمں وک )دافیع ج

  ےہ ہ نج ولوگں ےن رفک اک اراکت
ی
ی ز

ت

ب ایک دو، ف

 )ےہ اہلل اُن یک 

 

 
 )ہلل اک زور وتڑ دے ، ا (ج

 

 
ج

ا دےنی تہب تخس ےہ اور ربعانتک زس (ںیم یھب

 ۔ںیم یھب تہب تخس ےہ

ُ َُِّف إََِلِّ كَل ِه ََل تُ َّـِ يِل الل  فَقَاتِلم ِِف َسبِ
َسَكُ مِنِنيَُ ۖ ُنَفم ُؤم ِض اْلم َحِرِّ َسُ ۖ ُوَ  عَ

َِِّذيَن  مَس ال ُه أَنم يَُكَفِّ بَأ َّـِ الل
ُدِّ  ۖ ُكَفَُروا أَشَ ا وَ مس  ُدِّ بَأ ُه أَشَ َّـِ الل وَ
ُ مِكيًل   ﴾٨٤﴿ تَن

م ںیم اتلم ۔ وج صخش یسک ےک اسھت یکین ےک اک۸۵

ا ےہ وت اُس 

ت

ےک وثاب( ںیم ےس (اور دمداگر وہب

 وہاگ اور وج 
ّ
زایئ ےکاُس اک یھب ّصح ُ

اکم ںیم  ئ 

ا ےہ وت اُ 

ت

س دورسے ےک اسھت اتلم اور دمداگر وہب

 وہاگ
ّ
زایئ یک زسا( ںیم ےس اُس اک یھب ّصح ُ

۔اہلل )ئ 

ز زیچ رپ اقوب رےنھک واال ےہ
 
 ۔ہ

َُه  فَعم شَفَاعَة  َحَسنَة  يَُكنم ل مَنم يَشم
يٌب مِنمهَا فَعم شَفَاعَة   ۖ ُنَِص وَمَنم يَشم

َُه ِكفُم ِّئَة  يَُكنم ل مهَاَسيِ كَانَُ ۖ ٌُل مِن  وَ
ء  ُمقِيت ا َٰ كُِلِّ شَيم ََل ُه عَ َّـِ   ﴾٨٥﴿ الل

  ںیہمت وکیئ داع دی اجےئ وت مت اس ےس۸۶
 

 ۔ ج

ا )مک ےس مک وج ھچک اج  ای ےہ بی ( اانت یہ رتہب داع دو 

ا  ز
 
ز زیچ اک اسحب ےنیل دد۔اہلل انیقیً دہ

 
 ۔واال ےہ ہ

ُِّوا  ي َِّة  فََح ي ِّيتُمم بِتَِح يِ إِذَا ُح وَ
وَها مهَا أَوم ُردُِّ َسَن مِن َه  ۖ ُبِأَحم َّـِ إَِنِّ الل

ء  َحِسيب ا َٰ كُِلِّ شَيم ََل  كَاَن عَ
﴿٨٦﴾  
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ا ہن اُس ےک وس (۔ اہلل )وہ ذات وادح ےہ ہ۸۷

ںیم  وکیئ وبعمد ےہ ہن وہاگ اورہن وہ اتکس ےہ ۔اس

 

ت

 ےک دن ی

ت

  ںیہن ہ وہ ںیہمت ایقم
ُ

 

 عمج وکیئ ش

ا الچ اجےئ اگ۔اہلل ےک 

ت

 ن ب ات اک اچس ےہ۔وسا وکرکب

ََٰهَ إََِلِّ ُهوَُ ُه ََل إِل َّـِ َُٰ ۖ ُالل ُكمم إََِل َِّ َمعَن َيَجم  ل
مَب فِيهُِ ِة ََل َري مقِيَامَ ِم ال وَمَنم  ۖ ُيَوم

ِه َحِديث ا َّـِ ُق مَِن الل دَ  أَصم
﴿٨٧﴾  

وقفں ےک ۔ رھپ ہی ںیہمت ایک وہ ای ےہ ہ مت انم۸۸

 نجب ارے ںیم دو  روہ )نب ےئگ( وہ ، احالہکن 

زومں( اک اوہنں ےن اجن وبھج رک اراکتب ایک ُ
 
 )خ

ار رک

 

ا ےہ ، ےہ ان یک وہج ےس اہلل ےن اںیہن وگنن دبی

ا ےہ مت اُےس اک ااکم رکدبی

 

ایمیب یک ایک ےسج اہلل ےن ب

ا

 

ا اچےتہ وہ ، احالہکن ےسج اہلل ب

 

زار راہ رپ اگلب

ت

اکم ف

ز زگ وکیئ )اکایمیب
 
اک( راہتس  دے وتمت اُس ےک ےیل ہ

 ۔ہن ب اؤ ےگ

 ِ ئَتنَيم ُنَافِقِنَي فِ فََما لَُكمم ِِف اْلم
َسبُوا َا كَ َسهُمم ِِب كَ َِّـُه أَرم الل  ۖ ُوَ
مُدوا مَنم أََضَلِّ  أَتُِريُدوَن أَنم ََت

هُُ َّـِ ُه فَلَنم َِتِدَ  ۖ ُالل َّـِ لِِل الل وَمَنم يُضم
ُ يًل  َُه َسبِ  ﴾٨٨﴿ ل

د اچےتہ ںیہ ہ سج رطح وخ (۔ وہ )ہی یھب۸۹

ش مت یھب رفک اراکتب رک ایل ےہ اکاُوہنں ےن رفک اک 

ز وہ اج زائ  ؤ ، اک راہتس اایتخر رک ول اور )ںوں( س  ئ 

ا آہکن وہ )دنمش اک اسھت وھچڑ رک( اہلل ےک

ت

 وس ب

 اانپ( راےتس ںیم رجہت رکںی۔ اُن ںیم ےس )یسک وک

 ہن انبؤ، رھپ ا ر وہ اس )رجہت( ےس یھب

ت

 دوس

ں اہجرو رداں وہ اجںیئ وت اںیہن  راتفر رکو اور 

 وک اںیہن ب اؤ اںیہن لتق رکدو اور ہن اُن ںیم ےس یسک

 انبؤ اور ہن دمداگر؛

ت

 اانپ دوس

َما كَفَُروا  َوم تَكمُفُروَن كَ وا ل دُِّ وَ
ِخُذوا  ۖ ُفَتَُكونُوَن َسوَاء ُ َِّ فًََل تَت

ََّٰى يُهَاِجُروا ِِف  ِيَاءَ َحت ل مِنمهُمم أَوم
هُِ َّـِ يِل الل ا فَُخُذوهُُ ۖ َُسبِ َِّوم ل  مُمفَإِنم تَوَ

َُتُوُهمُم َجدم مُث وَ اقمتُلُوُهمم َحي ََل  ۖ ُوَ وَ
ََل نَِصْي ا ِي ِّا وَ ل ِخُذوا مِنمهُمم وَ َِّ  تَت

﴿٨٩﴾ 
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  ۔ رگم وہ ولگ )اس  مک ےس ۹۰

 

ئ

ت

ی
ُس
م

 ٰ ی

 

ی

ںیہ( وج 

ےس ٹک  )وگ مت ےس وت ہن ںیلم رگم اہمترے دونمشں

 اہمترا اےسی ولوگں ےس اج ںیلم نج ےک اسھت (رک

 

ت

ا اس احل  ہ ںیم اہمترے ب اس آںیئاعمدہہ وہبی

 اس ب ات ےس گنت ںیہ ہ مت

 

ےس  اُن ےک سی

 رکںی )وہ د

 

 
ا اینپ وقم ےس ج بی  رکںی 

 

 
وونں ج

(۔ا ر اہلل ںیم ےس یسک ےس یھب اانھجل ںیہن اچےتہ

رہ ہن اچاتہ وت اںیہن مت رپ طلسم رکداتی ، وس وہ )انک

 رکےت اور( مت ےس رضور ربندآزام وہ اجےت۔سپ

 ہن  انکرہ شک رںیہ اور مت ےسا ر وہ مت ےس 

 

 
ج

 رکںی وت

ت

 )مت یھب رکںی اور مت ےس حلص یک دروخاس

رے ےیل ان اہلل ےن اہمت (بنتجم روہ ویکہکن اب

 اک( وکیئ راہتس )ب ایق

 

 
ںیہن  )ےک الخف )ج

 رےنہ دبیا۔

منَُكمم  َٰ قَومم  بَي َِِّذيَن يَِصلُوَن إََِل إََِلِّ ال
و يثَاٌق أَوم َجاءُ منَهُمم مِ َي ب ُكمم وَ

َحِصَرتم ُصُدوُرُهمم أَنم 

مَهُمُم َوم  ۖ ُيُقَاتِلُوُكمم أَوم يُقَاتِلُوا قَوم ل وَ
مُكمم  َي ََِّطهُمم عَل ََسل ُه ل َّـِ شَاءَ الل

َقَاتَلُوُكمُم َُ ۖ ُفَل لُوُكمم فَل مم فَإِِن اعمتَزَ
لََم  مُكُم الَسِّ َي ا إِل مقَوم َل أ يُقَاتِلُوُكمم وَ
مهُِ َي ُه لَُكمم عَل َّـِ مم فََما َجعََل الل

ُ يًل    ﴾٩٠﴿ َسبِ

اؤ۹۱ ےگ  ۔ مت رضور ھچک اور )اےسی انمقف( ولگ ب 

اینپ  ہ وہ مت ےس یھب انم ںیم رانہ اچںیہ ےگ اور

 ہی وقم ےس یھب انم ںیم رانہ اچںیہ ےگ )رگم اح

ت

ل

 یک) ےہ ہ

 

 
  یھب اُںیہن )املسمونں ےس( ج

 
 ج

ا ای ےہ وت وہ اُس ںیم اُودنےھ ہنم بی ا 

 

ا  رطف ولب بی )وگ 

زدیتس(  رےت رےہ ںیہ، وسا ر وہ مت ےس انکرہ  زئ 

 

ت

رکںی  شک ہن وہ اجںیئ۔ہن مت ےس حلص یک دروخاس

َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أَنم 
مَهُمم كَُلِّ مَا  ممَنُوا قَوم يَأ ممَنُوُكمم وَ يَأ
ِكُسوا فِيهَا منَِة أُرم ت مفِ وا إََِل ال  ۖ ُُردُِّ
مُكُم  َي وا إِل مقُ يُل فَإِنم لَمم يَعمتَِزلُوُكمم وَ
مِديَهُمم  وا أَي يَُكُفِّ لََم وَ الَسِّ
مُث  اقمتُلُوُهمم َحي فَُخُذوُهمم وَ
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 ےس اہھت روںیک وت اُںیہن یھب  ر

 

 
اتفر اور ہن ج

 رک دو۔ہی وہ رکو اور اہجں ںیہک اںیہن ب اؤ اںیہن لتق

 ولگ ںیہ نج ےک الخف مہ ےن اہمترے ےیل یلھک

 اقمئ رک دی ےہ۔

ت

ُج ت
چ

 

تُُموُهمُم منَا  ۖ ُثَقِفم َٰئُِكمم َجعَل َ أُول وَ
ِين ا مَطان ا ُمب مِهمم ُسل َي ُ﴾٩١﴿ لَُكمم عَل

 (ے۔ یسک ومنم وک زابی ںیہن ہ وہ یسک )دورس۹۲

یطلغ ےس)ااسی وہ )ومنم وک لتق رکے رگم )ہی ہ

 اجےئ( اور وج صخش یسک ومنم وک یطلغ ےس لتق

( رکدے وت )اُس رپ وطبر افکرہ( ایی ومنم )الغم

ا ال

 

ا اور وخن اہب )اک ادا رکب

 

زم( یک  ردن اک آزاد رکب

ےہ ۔ہی )وخن اہب( اس )وتقمل( ےک اخدنان 

ا وسواولں ےک دد ایک اجےئ ، اس )وصرت( ےک 

ہ وہ )وخں اہب اعمف رک دںی اور( اانپ قح وھچڑ 

وہ وج  دںی اور ا رو ہ )وتقمل( یسک ایسی وقم ںیم ےس

 وخد ومنم وہ وت 

ت

اہمتری دنمش ےہ اور وہ اقت

ا )یہ اکیف(

 

 رصف ایی ومنم )الغم( وک آزاد رکب

 ےہ اور ا ر وہ )وتقمل( ان )ریغملسم( ولوگں ںیم

 رپ( وخں وت )اق ےس وہ نج ےس اہمترا اعمدہہ ےہ

ت

ت

ا یھب الزم( ےہ ، وج اُس )وتقمل(

 

ےک  اہب )اک ادا رکب

م( اخدنان ےک دد ایک اجےئ اور ایی ومنم )الغ

ا )یھب الزم ےہ( نکیل ےسج )الغ

 

م آزاد وک آزاد رکب

ا اُےس الغم یہ رسیم ہن بی آےئ  رکےن اک( دقمورہن وہ 

مِن ا إََِلِّ  مِن  أَنم يَقمتَُل ُمؤم ُؤم مَا كَاَن ِْل وَ
مِن ا َخَطأ   ۖ َُخَطأ ُ مَنم قَتََل ُمؤم وَ

يٌَة  دِ مِنَة  وَ ِريُر َرقَبَة  ُمؤم َحم فَت
لِهُِ َٰ أَهم ََِّمةٌ إََِل َسل قُوا ُم دَِّ  ۖ ُإََِلِّ أَنم يََصِّ

ُهوَ  ِّ لَُكمم وَ فَإِنم كَاَن مِنم قَومم  عَُدو 
مِنَةُ  َة  ُمؤم ِريُر َرقَب مٌِن فَتَحم إُِ ۖ ُُمؤم نم وَ

منَهُمم  َي ب منَُكمم وَ م  بَي كَاَن مِنم قَوم
لِِه  َٰ أَهم ََِّمةٌ إََِل َسل يثَاٌق فَِديَةٌ ُم مِ

مِنَةُ  َة  ُمؤم مِريُر َرقَب ََت َُ ۖ ُوَ ل  ََيِدم مُمفََمنم 
بَة   ِ تَوم َابِعَنيم تَت مِن ُم همَري فَِصيَاُم شَ

هُِ َّـِ َن الل ا  ۖ ُمِ ِيم  ُه عَل َّـِ كَاَن الل وَ
ا  ﴾٩٢﴿ َحِكيم 
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 روزے )رےھک( (وت )وہ

ت

ار دو ےنیہم ی

ت

ہی )اس  اگلب

ا

 

ا ای ( ہ رپ( اہلل یک رطف ےس وتہب اک رطقی )اتبگ  بی

زی تمکح واال 

 

ےہ۔اہلل وپری رطح آاگہ )اور( ئ 

 ےہ۔

 لتق ۔ راہ وہ صخش وج یسک ومنم وک اجن وبھج رک۹۳

 رک دے وت اُس یک زسا منہج ےہ سج ںیم وہ ابمل

اراض

 

 رہ ڑپےن واال وہ اگ۔اہلل اس رپ ب

ت

 رعہص ی

 ےن اس رپ تنع یک اوراس ےن اُس ےک وہااور اس

زا ذعاب ایت ر رکراھک ےہ۔

 

 ےیل تہب ئ 

ا  د  َِمِّ مِن ا ُمتَع وَمَنم يَقمتُلم ُمؤم
ا فِيهَا  ُم َخالِد  َِّ اُؤُه َجهَن فََجزَ
َُه  أَعَدَِّ ل لَعَنَُه وَ مِه وَ َي ُه عَل َّـِ وَغَِضَب الل

ا اب ا عَِظيم    ﴾٩٣﴿ عَذَ

۹۴  
 

 اہلل ےک مت۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! ج

 

ت

دنمش  راےتس ںیم )اہجد ےک ےیل( ولکن وت )دوس

م ےک ںیم( زیمت رک ایل رکو اور وج )اےنپ ااہظرِ االس

 مت ےیل(ںیہمت السم رکے وت اُےس ہی ہن وہک ہ

 ومنم ںیہن ۔مت اس وریل زدنیگ اک اسامن احلص

ا اچےتہ وہ ہکبج اہلل ےک ب اس وصحِل دصقم

 

 ےک رکب

وت اےسی یہ ےھت  مت یھبتہب ےس اسامن ںیہ۔ےلہپ 

 ایل رکو۔اہلل رھپ اہلل ےن مت رپ ااسحن ایک ، وس قیقحت رک

 اہمترے اامعل ےس ایھچ رطح ب اربخ ےہ۔

متُمم ِِف  َِِّذيَن آمَنُوا إِذَا َضَرب ُِّهَا ال يَا أَي
َُ ََل تَُقولُوا ِْل َِّنُوا وَ َي َتَب ِه ف َّـِ يِل الل نم َسبِ

َت  َسم ًَلَم ل مُكُم الَسِّ َي َٰ إِل مََق َل مِن ا ُمؤُمأ
مدَ  ميَا فَعِن ن َاةِ الُدِّ َي متَغُوَن عََرَض اِلم تَب

ِه مَغَانُِم كَثِْيَةٌُ َّـِ متُُ ۖ ُالل ن لَِك ُك مم كَذََٰ
مُكمم  َي ُه عَل َّـِ مُل فََمَنِّ الل مِنم قَب

َِّنُوا َي ُُ ۖ ُفَتَب مَمل َا تَع هَ كَاَن ِِب َّـِ وَن إَِنِّ الل
 ﴾٩٤﴿ َخبِْي ا

وج  ۔ ومونمں ںیم ےس اےسی ھٹیب رےنہ واےل۹۵

)ذعمور اور(  رضر ردیسہ ںیہن اور اےنپ اومال 

نَي  مِنِ ُؤم َن اْلم مقَاعُِدوَن مِ تَِوي ال َسم ََل ي
َُجاِهُدوَن ِِف  اْلم َرِر وَ ُ أُوِِل الَضِّ غَْيم
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 دہادہہ اوراےنپ اافنس ےک ذرہعی اہلل ےک راےتس ںیم

۔ اےنپ ا

ت

ز ںیہن وہ تکس زائ  ومال اور رکےن واےل ئ 

 اہلل ےن اےنپ اافنس ےک ذرہعی دہادہہ رکےن واولں وک

 دی ںیم )ےھچیپ( ھٹیب رےنہ واولں رپ رمےبت

ت

یلت ی

 

فض
 

دعہ ایک ےہ ، ا رہچ اہلل ےن ان س  ےس الھبیئ اک و

امہ اہلل ےن دہادہہ رکےن واولں وک )ےھچیپ

ت

، ب ( ھٹیب ےہ 

 دی ےہ

ت

یلت ی

 

فض
 میظع دے رک 

ِ
ز
 
 ۔رےنہ واولں رپ اخ

يِلُ ِسِهمُم َسبِ مُف أَن َِّـِه بِأَمموَاِِلِمم وَ  ۖ ُالل
َُجاِهِديَن بِأَمموَاِِلِمم  ُه اْلم َّـِ َل الل فََضِّ
مقَاعِِديَن دََرَجة ُ ََل ال ِسهِمم عَ مُف أَن  ۖ ُوَ

َُٰ َن ُسم ُه اِلم َّـِ عَدَ الل ِّ وَ كًُل  َلُ ۖ ُوَ فََضِّ  وَ
مقَاعِِديَن  ََل ال َُجاِهِديَن عَ ُه اْلم َّـِ الل

ا ا عَِظيم  ر    ﴾٩٥﴿ أَجم
ز( یک رطف ےس۹۶

ت

زئ داےئ ئ 

 

 ۔ )اُن ےئلیک( اس )خ

زے دراجت ںیہ اور افحتظ او رتمح اک اسامن 

 

ئ 

ب ار ب ار رمح  ےہ۔اہلل تہب افحتظ رکےن واال ، 

 رکےن واال ےہ۔

َة ُ َرْحم َرة  وَ مفِ مُه وَمَغ  ۖ ُدََرَجات  مِن
ا ا َرِحيم  ُه غَُفور  َّـِ كَاَن الل   ﴾٩٦﴿ وَ

رےہ ےھت )اور  رک۔ وج ولگ اینپ اجونں رپ ملظ ۹۷

( اُن یک افکر ےک ادنر رہ رک اکتفیل ںیم التبم ےھت

زوتشں ےن ضبق ںیک وت )اُن ےس

 

  ف
 

 (روںیح ج

ں ےن وپاھچ :ہی مت سک احل ںیم التبم ےھت۔اوہن

ا مہ کلم ںیم زمکور ےھجمس اجےت ےھت  )اور وجاب دبی

 سب ےھت اس ےیل رجہت ہن رکےکس(۔ےب 

زوتشں ےن)

 

 ون ع ہن یھت ہ زنیماج :ایک اہلل یک  (ف

گ مت اُس ںیم رجہت رک ےک ےلچ اجےت۔ہی وہ ول

ا منہج ےہ اور ےنچنہپ یک

 

وہ ہگج تہب یہ  ںیہ نج اک اکھٹب

زی ےہ۔ ُ
 ئ 

ُة  ًََلئِكَ اُهُم اْلم َِّ ف َِِّذيَن تَوَ إَِنِّ ال
متُمُم ن ُوا فِيَم ُك ِسهِمم قَال مُف ِي أَن  ۖ َُظاِْل

َرُم عَفِنَي ِِف اْلم تَضم ا ُمسم َِّ ُوا ُكن  ۖ ُِضُقَال
ِه وَاِسعَة   َّـِ ُض الل َمم تَُكنم أَرم ُوا أَل قَال

اُهمم  ۖ ُفَتُهَاِجُروا فِيهَا موَ َٰئَِك مَأ َ ُول فَأ
ُمُ َِّ َساءَتم مَِصْي ا ۖ َُجهَن  ﴾٩٧﴿ وَ
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ور ۔ رگم وج رمد ، وعرںیت اور ےچب در تقیق زمک۹۸

ت اک( ںیہ اور وکیئ اچرہ اکر ںیہن رےتھک اور ہن )رجہ

 ںیہ،

ت

 وکیئ راہتس ب اتکس

َجاِل  نَي مَِن الِرِّ عَفِ تَضم ُسم إََِلِّ اْلم
يعُوَن  تَِط اِن ََل يَسم مدَ مِول ال َِّساءِ وَ نِ ال وَ

ُ يًل  ََل يَهمتَُدوَن َسبِ يلَة  وَ   ﴾٩٨﴿ ِح
 ے ہ۹۹

ی

 

ئ
 
ہ
اہلل  ۔ )اُن ےک قلعتم( اُدیم رینھک اچ

ف رک اُںیہن اعم )اُن یک ذعموری یک وہج ےس(

تظ افحدے اگ، اہلل تہب اعمف رکےن واال ، تہب 

 رکےن واال ےہ۔

ُه أَنم يَعمُفوَ  َّـِ ََٰئَِك عََس الل فَأُول
مهُمُم ا ۖ ُعَن ا غَُفور  ِّ َِّـُه عَُفو  كَاَن الل  وَ

﴿٩٩﴾ 

ے اگ ۔ وج صخش اہلل ےک راےتس ںیم رجہت رک۱۰۰

زایخ  وہ زنیم ںیم انپہ ےنیل یک تہب  ی ںیہگج

 

اور ف

)ےک اسامن( ب اےئ اگ۔اور وج اہلل اور اُس ےک 

 ےلک ف اےنپ رھگ ےس رجہت رکےکروسلؐ یک رط

 رھپ )راےتس یہ ںیم( اُےس ومت آاجےئ وت اُس اک

ز اہلل ےک ذےم انیقیً
 
  وہ اکچ۔ اخ

 
اہلل تہب واج

ب ار ب ار رمح رکےن واال ےہ  ،  ۔افحتظ رکےن واال 

ِه ََيِدم ِِف  َّـِ يِل الل وَمَنم يُهَاِجرم ِِف َسبِ
َسعَة ُ ا كَثِْي ا وَ ِض ُمَراغَم  َرم  ۖ ُاْلم
ا إََِل  متِِه ُمهَاِجر  َي مُرجم مِنم ب وَمَنم َُي
ُت  َوم ُه اْلم ِركم َمِّ يُدم َرُسولِِه ثُ ِه وَ َّـِ الل

هُِ َّـِ ََل الل ُرُه عَ قََع أَجم كَاَن  ۖ ُفَقَدم وَ وَ
ا ا َرِحيم  ُه غَُفور  َّـِ   ﴾١٠٠﴿ الل

  مت رف ےک ےیل ولکن وت وکیئ۱۰۱
 

اضمہقئ ںیہن  ۔ ج

زاء تہ امنز )رصق ادا رکو اور امنزیک

ت

، حیبست اور   ف

( راعکت وریغہ( ںیم ےس ھچک مک رک دو )وصخاصً

 اک ہکبج ںیہمت ادنہشی وہ ہ نج ولوگں ےن رفک

ز اراکتب ایک ےہ ںیہمت فیلکت اچنہپںیئ ےگ

 

 ۔اکف

 دنمش ںیہ۔
ُ
 اہمترے انیقیًھُک

مَس  َي ِض فَل َرم متُمم ِِف اْلم إِذَا َضَرب وَ
مُكمم ُجنَاٌح أَنم تَقمُصُروا  َي َن عَل مِ

تِنَُكُم  تُمم أَنم يَفم ًَلةِ إِنم ِخفم الَصِّ
َِِّذيَن كَفَُروا مكَافِِريَن كَانُوا ۖ ُال  إَِنِّ ال

ا ُمبِين ا ِّ  ﴾١٠١﴿ لَُكمم عَُدو 
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  مت ان ۱۰۲
 

۔ اور )اے روسلؐ!( ج

 )املسمونں( ںیم وموجد وہ اور اںیہن امنز)وخف یک

 ںیم( ڑپاھؤ وت اچےیہ ہ ان ںیم ےس ھچک

ت

 احل

ولگ )دتقمی وہ رک(اہمترے رمہاہ ڑھکے وہ 

  
 

وہ دجسہ  اجںیئ اور وہ اےنپ ایھتہر ےیل رںیہ رھپ ج

ن )اور ان یک ایی رتعک وپری وہ اجےئ
ی
کئ چ 

وت  رک 

رے ےھچیپ  ےک افحتظ ےک ےیل( وہ اہمتامنز متخ رک

 ےک ولگ 

ت

وہ اجںیئ اور دورسے ہصحء امجع

آاجںیئ  ایھب( امنز ںیہن ڑپیھ وہ آےگ)وہنجں ےن 

اچبؤ  اور اہمترے اسھت امنز ڑپںیھ اور وہ یھب اےنپ

ں ےن اک اسامن اور اےنپ ایھتہرےیل رںیہ ۔نج ولوگ

اےنپ ش مت رفک اایتخر رک راھک ےہ وہ اچےتہ ںیہ ہ اک

ذرا یھب( (ایھتہروں اور اےنپ اسزواسامن ےس 

۔ا ر تلفغ رکو وت وہ مت رپ یی ب اریگ وٹٹ ڑپںی

ا مت امیبر وہ  وہ بی

ت
ت

 وت ںیہمت ب ارش یک وہج ےس دق

ار رک رھک دےنی ںیم ںیہمت

ت

وکیئ  اےنپ ایھتہر اب

احل( اضمہقئ ںیہن ہکبج اےنپ اچبؤ اک اسامن )رہب

زوں ےک ےیل

 

وس ا  انیقیً ےیک روہ، اہلل ےن ان اکف
ُ
ر

 نک ذعاب ایتر رک راھک ےہ۔

ُُم وَُ َت َِل َمم َق مم فَأ مَت فِيهِ إِذَا ُكن
مهُمم مَعََك  مم َطائِفَةٌ مِن متَقُ ًَلةَ فَل الَصِّ
لَِحتَهُمم فَإِذَا َسَجُدوا  مُخُذوا أَسم ميَأ ل وَ
مِت  متَأ ل َرائُِكمم وَ ميَُكونُوا مِنم وَ فَل

ُِّوا  َرٰىَٰ لَمم يَُصل ميَُصَُطائِفَةٌ أُخم ُِّوا فَل ل
َرُهمم  مُخُذوا ِحذم ميَأ ل مَعََك وَ

لَِحتَهُمُم أَسم َوم  ۖ ُوَ َِِّذيَن كَفَُروا ل دَِّ ال وَ
لَِحتُِكمم  مُفلُوَن عَنم أَسم تَغ
مُكمم  َي يلُوَن عَل تِعَتُِكمم فَيَِم أَمم وَ

ة ُ اِحدَ ملَة  وَ ي مُكمم  ۖ ُمَ َي ََل ُجنَاَح عَل وَ
إِنم كَاَن بُِكمم أَذ ٰى مِنم مََطر  أَوم 
ََضَٰ أَنم تََضعُوا  متُمم مَرم ن ُك

لَِحتَُكمُم َرُكمُم ۖ ُأَسم إَِنِّ  ۖ ُوَُخُذوا ِحذم
ِهين ا اب ا ُم مكَافِِريَن عَذَ َدَِّ لِل َه أَع َّـِ  الل

﴿١٠٢﴾  

  مت امنز ڑپھ وکچ وت ڑھکے او ر۱۰۳
 

ےھٹیب  ۔ رھپ ج

ز احل ںیم
 
 وہےئ ، رغض ہ

 

( اور ولہپؤں رپ )یلی

ًَلةَ فَاذمُكُروا  متُُم الَصِّ فَإِذَا قََضي
َٰ ُجنُوبُِكمُم ََل عَ قُعُود ا وَ هَ قِيَام ا وَ َّـِ  ۖ ُالل
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  ںیہمت
 

اد رکےت روہ۔رھپ ج  انانیمن اہلل وک بی

 بیصن وہ اجےئ وت امنز )اُس یک وپری رشاطئ ےک

ااسی  اقمئ رکو ۔امنز در تقیق ومونمں رپ (اطمقب

 رقمر ےہ۔

ت
ت

زض ےہ سج اک وق

 

 ف

ِيُموا  متُمم فَأَق َن من َمأ ًَلُفَإِذَا اطم  ۖ ُةَُالَصِّ
نَي  مِنِ ُؤم ََل اْلم ًَلةَ كَانَتم عَ إَِنِّ الَصِّ

قُوت ا  ﴾١٠٣﴿ ِكتَاب ا مَوم

ںیم  ۔ مت ان )اظمل( ولوگں ےک اھچیپ رکےن۱۰۴

ی ہن رکو۔ا ر مت فیلکت ااھٹےت وہ وت

ت

سی ُ
س

 اہمترے 

ااھٹےت ںیہ  فیلکت ااھٹےن یک رطح وہ یھب وت فیلکت

 اہلل ےس متاور )ںیہمت اُن رپ ہی وفتیق ےہ ہ( 

ز یک( اُدیم رےتھک وہ سج یک اںیہن اُدیم
 
 )اس اخ

زی تمکح واال ےہ

 

 ۔ ںیہن ۔اہلل وپری رطح آاگہ، ئ 

مقَوممُِ متِغَاءِ ال ََل ََتِنُوا ِِف اب نم إُِ ۖ ُوَ
َما  ُوَن كَ مَْل ُمم يَأ ُوَن فَإََِنِّ مَْل تَُكونُوا تَأ

ُونَُ مَْل ِه مَا ََل  ۖ ُتَأ َّـِ َن الل ُجوَن مِ تَرم وَ
ُجونَُ ا  ۖ ُيَرم ِيم  ُه عَل َّـِ كَاَن الل وَ
ا   ﴾١٠٤﴿ َحِكيم 

ز ۱۰۵
 
 اور ہ

ت
ت

۔ مہ ےن اہمتری رطف دصاق

س ےیل ا رضورت رپ لمتشم ہی اکلم اتک ب انیقیً

ا ےہ ازل یک ےہ ہ اہلل ےن ںیہمت وج ملع دبی

 

مت  ب

و  ولوگں ےک درایمن اُس ےک اطمقب ہلصیف رک

  داغب ازوں ےک رطادار ہن ون،اورمت

َِقِّ  مِكتَاَب بِاِلم مَك ال َي منَا إِل ل مزَ َِّا أَن إِن
َا أََراَك  اِس ِِب َِّ َ الن ُكَم بنَيم َحم ِت ل

هُُ َّـِ ا ۖ ُالل مَخائِنِنَي َخِصيم  ََل تَُكنم لِل  وَ
﴿١٠٥﴾ 

 ۔ اور اہلل ےس افحتظ بلط رکو۔اہلل انیقی۱۰۶ً

ب ار رمح رکوین ب ار   ال ےہ۔اتہب افحتظ رکےن واال ، 

هَُ َّـِ ِر الل مفِ تَغ هَ كَاَن  ۖ ُوَاسم َّـِ إَِنِّ الل
ا ا َرِحيم    ﴾١٠٦﴿ غَُفور 

 رکےت۱۰۷

ت
 

 ںیہ مت ۔ وج ولگ اےنپ وسفنں یک ایخی

 ہشیپ 

ت
 

اُن یک رطف ےس ہن ڑگھجو۔وج ایخی

متَانُوَن  َِِّذيَن َُي َادِلم عَِن ال ََل ُِت وَ
َسهُمُم مُف ُِبِّ مَنم كَاَن  ۖ ُأَن هَ ََل ُُي َّـِ إَِنِّ الل

ا ان ا أَثِيم   ﴾١٠٧﴿ َخوَِّ
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ز زگ دنسپ ںیہن
 
 اکر ںیہ اںیہن اہلل ہ

ت

یت ی ّ
عض
م
 اور

ا۔

ت

 رکب

ا۱۰۸

 

 ۔ وہ ولوگں ےس )اینپ دباامعایلں( اپھچب

 

ت

ویک ں ہ وہ  اچےتہ ںیہ رگم اہلل ےس ںیہن اپھچ تکس

  وہ راوتں وک پھچ رک
 

ا ےہ ج

ت

 اُن ےک ب اس وہب

وےب رکےت ںیہ ںیہنج ُ

 

 وہ ایسی ب اوتں ےک نم

داےئ

 

ا ۔اہلل اُن ےک)خ

ت

ز( دنسپ ںیہن رکب

ت

زئ  اےسی  ئ 

ب اد رکداگی۔ ز  اامعل ئ 

ََل  اِس وَ َِّ ُفوَن مَِن الن تَخم يَسم
ُهوَ مَعَهُمم إِذم  ِه وَ َّـِ ُفوَن مَِن الل تَخم يَسم
ِلُ مقَوم َن ال ََضَٰ مِ ِّتُوَن مَا ََل يَرم َيِ  ۖ ُيُب
ا مَملُوَن ُُمِيط  َا يَع ُه ِِب َّـِ كَاَن الل  وَ

﴿١٠٨﴾ 

ریل وہ ولگ وہ وہنجں ےن اس و ۔ دوھکی! مت۱۰۹

ا زدنیگ ںیم وت ان )رجمومں( ےک رطف ےس ڑگھج

 ےک دن ان یک رطف ےس اہلل

ت

 ےک رک ایل رگم ایقم

 اگ اسھت وک ن ڑگھجے اگ اور وکن ان اک ولیک ےنب

 اور ان اک رگنان وہاگ۔

مهُمم ِِف  متُمم عَن ُؤََلءِ َجادَل متُمم َهَٰ ا أَن هَ
ميَا  ن َيَاةِ الُدِّ َه اِلم َّـِ ُل الل َادِ فََمنم َُي

مقِيَامَِة أَمم مَنم يَُكوُن  َم ال مهُمم يَوم عَن
ُ ِكيًل  مم وَ مهِ َي   ﴾١٠٩﴿ عَل

زایئ رک اتھٹیب۱۱۰ ُ
ا اینپ ۔ وج صخش یھب وکیئ ئ   ےہ بی

ا ےہ رھپ اہلل ےس افحتظ

ت

 بلط اجن رپ ملظ رک  زگرب

ا ےہ وت وہ اہلل وک تہب افحتظ رکےن وا

ت

، ب ارب ار رکب ال 

 واال ب اےئ اگ۔رمح رکےن 

َسُه  لِمم نَفم َظم وَمَنم يَعمَملم ُسوء ا أَوم ي
ا  هَ غَُفور  َّـِ ِد الل هَ ََيِ َّـِ ِر الل مفِ تَغ َسم َمِّ ي ثُ

ا  ﴾١١٠﴿ َرِحيم 

ا ےہ۱۱۱

ت

اہ رکب

 

 وت وہ ۔ وج صخش اجن وبھج رک وکیئ گ

لم وطر رپ اینپ اجن یہ رپ اُس اک وب ال اتیل ےہ ، اہلل اک

زی تمکح واال ےہ۔

 

 آاگہ ، ئ 

ِسبُُه  َا يَكم ََِنِّ ِسبم إِْثم ا فَإ وَمَنم يَكم
ِسهُِ َٰ نَفم ََل ا  ۖ ُعَ ِيم  ُه عَل َّـِ كَاَن الل وَ

ا  ﴾١١١﴿ َحِكيم 
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ا۱۱۲

ت

اہ رکب

 

ا گ  ےہ ، ۔ اور وج صخش وخد وکیئ وصقر بی

اہ رپ اُےس  رھپ )اےنپ اچبؤ ےک ےیل(

 

یسک ےب گ

اد رےھک ہ( اس ےن ) اےنپ وھتپ داتی ےہ وت )وہ بی

اہ و وصقر

 

د( ایی اتہب اس گ زیی

 

ن اور ےک اسھت م

اہ اک وبھج یھب اُاھٹایل۔ رصحی 

 

 گ

َمِّ  وَمَنم يَكمِسبم َخِطيئَة  أَوم إِْثم ا ثُ
تََمَل بُهمتَان ا  ِم بِِه بَِريئ ا فَقَِد احم يَرم

إِْثم ا ُمبِين ا   ﴾١١٢﴿ وَ

ہن وہیت  ۔ ا ر مت رپ اہلل اک لضف اور اس یک رتمح۱۱۳

ولگ وت  یی  روہ ےکوت ان )اظوملں( ںیم ےس ا

، احالہکن  ںیہمت الہک رکےن اک ارادہ رک یہ ےکچ ےھت

 ۔وہ وہ اےنپ وس ا یسک وک الہک ںیہن رک رےہ ےھت

، ویکہکن اہلل ںیہمت ھچک یھب رضر ںیہن اچنہپ ںیکس ےگ

اری ےہ

ت

اور  ےن مت رپ ہی اکلم اتکب اور تمکح اب

ا ےہ  اور اہلل اک مت وجمت ںیہن اجےتن ےھت ںیہمت اھکسبی

زا لضف ےہ۔

 

 رپ تہب یہ ئ 

تُُه  َ َرْحم مَك وَ َي َِّـِه عَل ُل الل ََل فَضم لَوم وَ
ُِّوَك  تم َطائِفَةٌ مِنمهُمم أَنم يُِضل ََمِّ َِل

مُفَسهُمُم ُِّوَن إََِلِّ أَن مَا يُِضل مَا  ۖ ُوَ وَ
ءُ  ونََك مِنم شَيم ُه  ۖ ُيَُضُرِّ َّـِ مَزلَ الل أَن وَ

َمةَ  ِكم اِلم مِكتَاَب وَ مَك ال َي عَل
ملَُمُ َمم تَُكنم تَع ا ل ََِّمَك مَ عَل كَا ۖ ُوَ َن وَ

ا مَك عَِظيم  َي ِه عَل َّـِ ُل الل  فَضم
﴿١١٣﴾  

ںیم  ولوگں ےک تہب ےس ہیفخ وشمروں ۔ ان ۱۱۴

 وکیئ الھبیئ ںیہن ، رگم اس ےس وہ ولگ 

ُ
م

 ٰ ی

 

ی

 

ئ

ت

ی
س

ںیہ  

ا ولوگں ےک درایمن بی لیم و  وج دصہق و ریخات یکین 

 صخش المپ اور االصح یک نیقلت رکےت ںیہ ، اور وج

ے اگ وت مہ اہلل یک راض احلص رکےن ےک ےیل ااسی رک

ز دںی ےگ۔ اُےس انیقیً
 
ا  اخ ز

 

 تہب ئ 

موَاُهمم إََِلِّ مَنم  َ ِِف كَثِْي  مِنم ََن ََل َخْيم
قَة  أَوم مَعمُ ُروف  أَوم أَمََر بَِصدَ
اِسُ َِّ َ الن ًَلح  بنَيم مَنم يَفمعَلم  ۖ ُإِصم وَ

َف  ِه فََسوم َّـِ َضاِت الل متِغَاءَ مَرم َٰلَِك اب ذَ
ا ا عَِظيم  ر  يِه أَجم تِ   ﴾١١٤﴿ نُؤم
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ونش وہ ۔ رگم وج صخش اےنپ ےیل دیساھ راہتس ر۱۱۵

  رم ہتس اجےن ےک دعب اس اکلم روسلؐ یک اخمتفل رپ

 اور وس ا)وکیئوہاگ اور ومونمں یک روش ےک 

 اگل روش(اایتخر رکے اگ وت مہ اُےس اُ ی ےک ےھچیپ

 منہج دںی ےگ سج ےک ےھچیپ وہ اگل وہا ےہ اور اُےس

 دںی ےگ اور وہ ےنچنہپ یک ہگج

 

تہب یہ  ںیم وھجی

زی ےہ۔ ُ
 ئ 

مِد مَا  ُسولَ مِنم بَع وَمَنم يَُشاقِِق الَرِّ
ي َ َسبِ َِّبِعم غَْيم َت ي ُدَٰىَٰ وَ َُه اِلم َ ل نََيِّ  ِلُتَب

لِِه  نُصم ََّٰى وَ ل ِِّه مَا تَوَ ِ ل مِنِنَي نُوَ ُؤم اْلم
َِّمَُ َساءَتم مَِصْي ا ۖ َُجهَن   ﴾١١٥﴿ وَ

ز زگ اعمف ںیہن۱۱۶
 
اہ الب وتہب( ہ

 

رکے  ۔ اہلل ہی)گ

ا اجےئ، اور وج اہ( اگ ہ یسک وک اس اک رشیی انببی

 

 )گ

ز درےج ےک ںیہ وہ نج ےک قح ںیم

ت

 اس ےس مک ئ

اہلل ےک اسھت  صخشاچاتہ ےہ اعمف رکداتی ےہ ۔وج

ا ےہ وت وہ )ھجمس ےل ہ

ت

( وہ رپےل یسک وک رشیی انبب

 درےج یک رمگایہ ںیم اج ڑپا۔

َرَك بِِه  ُر أَنم يُشم مفِ هَ ََل يَغ َّـِ إَِنِّ الل
ََشاءُُ َنم ي َٰلَِك ِْل ُر مَا دُوَن ذَ مفِ يَغ  ۖ ُوَ
َِّـِه فَقَدم َضَلِّ  ِركم بِالل وَمَنم يُشم

 ﴾١١٦﴿ َضًَلَل  بَعِيد ا

داےئ ۔ ۱۱۷

 

وہ )رشمک ابعدت ںیم( اس )خ

 وادح( وک وھچڑ رک ےب اجن اور ب الط زیچوں یہ وک

وک  اکپرےت ںیہ ہکلب وہ رصف رسشک اطیشن یہ

 اکپرےت ںیہ،

إِنم  ِه إََِلِّ إِنَاث ا وَ ونِ وَن مِنم دُ عُ إِنم يَدم
مَطان ا مَِريد ا ي ُعوَن إََِلِّ شَ  يَدم

﴿١١٧﴾ 

ا اھت ا۱۱۸ کاا ر دبی

 

 ھی
پ

ر سج ےن اج  اھت و۔ ےسج اہلل ےن 

 :ںیم ریتے یدنوں ںیم ےس رضور ایی رقمر ہصح

 ےل ولں اگ،

هُُ َّـِ َُه الل َنِّ مِنم  ۖ ُلَعَن ِذَ َََتِّ قَالَ َْل وَ
ا  ﴾١١٨﴿ ِعبَادَِك نَِصيب ا مَفمُروض 
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 ۔ اور اُںیہن انیقیًاکہبؤں اگ اور اُںیہن وھجیٹ۱۱۹

ب اوت ں آرزوںیئ دالؤں اگ اور رضور اُںیہن )رشماکہن 

ےک  نیقلت رکوں اگ۔وس وہ رضور وچب اویئںیک( 

ام رپ

 

وھچڑںی  اکن ریچںی ےگ )اور اُںیہن وتبں ےک ب

 ےک ےگ( اور رضور اُںیہن نیقلت رکوں اگ وس وہ اہلل

اہلل وک انبےئ وہےئ )دنیِ وتدیح( وک دبل دںی ےگ ۔

ا ےہ

ت

 انبب

ت

 وت وھچڑ رک وج صخش اس اطیشن وک دوس

ا ۔)وھجمس ہ( اُس ےن رصحی اصقنن اُاھٹ  بی

هُمم  َِّ ِّيَن ُمَنِ َْل هُمم وَ َِّ َِّن َْلُِضل وَ
ُِِّكَنِّ آذَاَن  َت ُب َي ُمم فَل َْلُمَرََنِّ وَ
مَق  َُنِّ َخل َِْيِّ َيُغ ُمم فَل َْلُمَرََنِّ معَاِم وَ َن اْلم

هُِ َّـِ ي ِّا  ۖ ُالل ِ ل مَطاَن وَ ي ِخِذ الَشِّ َِّ وَمَنم يَت
َران ا  ِه فَقَدم َخِسَر ُخسم َّـِ وِن الل مِنم دُ

  ﴾١١٩﴿ ُمبِين ا

۔ ہی )اطیشن( اُںیہن ودعے داتی ےہ اور ۱۲۰

اُن اُںیہن ا ےہ اور اطیشن 

ت

ےس  وھجیٹ آرزوںیئ دالب

ز  رصف ُ
ا ےہ۔  ئ 

ت

  ودعے یہ رکب
ی
ی ز

 

 ف

مُم ِّيهِ َنِ ُْي مَا يَعُِدُهُم  ۖ ُيَعُِدُهمم وَ وَ
ا مَطاُن إََِلِّ ُغُرور  ي  ﴾١٢٠﴿ الَشِّ

ا منہج ےہ سج۱۲۱

 

ےس  ۔ یہی ولگ ںیہ نج اک اکھٹب

 ۔وکیئ وصرت ہن ب اںیئ ےگالخیص یک ہی 

ََل ََيُِدوَن  ُم وَ َِّ اُهمم َجهَن موَ َٰئَِك مَأ َ أُول
ا مهَا َُمِيص   ﴾١٢١﴿ عَن

۔ رےہ وہ ولگ وج اامین ےل آےئ اور اُوہنں ۱۲۲

اےسی  ےن اُس ےک انمس  اک م ےیک مہ انیقیًاُںیہن

 )اںیہن ب اوغں ںیم اچنہپںیئ ےگ نج ےک ےچین ےس

اداب رےنھک ےئلیک( رہن

 

ںی ہہب ریہ ںیہ، وہ رسزبس و ش

 اُس ںیم رہ ڑپےن واےل وہں ےگ، )ہی( اہلل اک اچس

زھ رک اور وکن ب ات اک

 

، اور اہلل ےس ئ  اچس  ودعہ ےہ 

 ےہ۔

َاِت  اِِل َِِّذيَن آمَنُوا وَعَِملُوا الَصِّ ال وَ
متِهَا  مِري مِنم ََت َِّات  َِت ِخلُهُمم َجن َسنُدم

َد ا َاُر َخالِِديَن فِيهَا أَب ََنم مُ ۖ ُاْلم ع دَ وَ
ِه َحق ِّا َّـِ ِه  ۖ ُالل َّـِ َن الل ُق مِ دَ مَنم أَصم وَ

ُ   ﴾١٢٢﴿ قِيًل 
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 ۔ )ولوگ! اجنت اک دمار( ہن وت اہمتری آرزؤں۱۲۳

وت  رپےہ اور ہن الہِ اتکب یک آرزؤں رپ )اس اک دمار

زایئ رکے اگ اُ  (اامین و لمع رپ ےہ ُ
ےس اُس ےک وج ئ 

 وک اطمقب زسا دی اجےئ یگ۔اور وہ اہلل ےک وسا یسک

 ب اےئ اگ اور ہن اکایمیب ےس مہ

ت

انکر  ہن اانپ دوس

 رکےن واال۔

ِل  ِِّ أَهم ََل أَمَاِن ُِّكمم وَ يِ مَس بِأَمَانِ َي ل
مِكتَاِبُ مزَ بِِه  ۖ ُال مَنم يَعمَملم ُسوء ا َُي

ََل  ِي ِّا وَ ل ِه وَ َّـِ وِن الل دم لَُه مِنم دُ ََل ََيِ وَ
 ﴾١٢٣﴿ نَِصْي ا

ا وعرںیت، ومنم ۱۲۴ ۔ وج ولگ، رمد وہں بی

 ںیم انمس  اکم رسااجنم دںی 

ت

وہےن یک احل

 ںیم اجںیئ ےگ اور اُن رپ 

ت  

 
یک  روجھکےگ۔وت ویہ ج

ز یھب ملظ ںیہن زائ  ان ےک ئ 

 
 

  ایک اجاگی۔یلھٹگ ےک ن

َاِت مِنم  اِِل َن الَصِّ وَمَنم يَعمَملم مِ
ٌن  مِ ُهوَ ُمؤم مثَىَٰ وَ َٰئَِك ذَكَر  أَوم أُن َ ُول فَأ

لَُموَن  ََل يُظم ةَ وَ َِّ َن ُخلُوَن اْلم يَدم
 ﴾١٢٤﴿ نَقِْي ا

ن ۔ دنی ےک احلظ ےس اُس صخش ےس رتہب وک۱۲۵

 )وہ اتکس( ےہ سج ےن اینپ اسری وتہج اہلل یک

زامربنداری ںیم اگل دی اور وہ االخص ےس یکین

 

 ںیم ف

زامیہؑ ےک رطقیِ  رو ائ 

ت

 اگل وہا ےہ اور اُس ےن راس

زامیہؑ وکاکر یک ریپ  اانپ اخص وی یک ےہ۔ اہلل ےن ائ 

 انب ایل اھت۔

ت

 دوس

هَُه  لََم وَجم َِّنم أَسم ين ا ِم َسُن دِ وَمَنم أَحم
َِّةَ  ل بََع مِ َِّ ات مِسٌن وَ ُهوَ ُُم َِّـِه وَ ِل ل

يف ا نِ يَم َح مَراِه ُه  ۖ ُإِب َّـِ َذَ الل اََتِّ وَ
ُ يَم َخلِيًل  مَراِه  ﴾١٢٥﴿ إِب

 زنیم ںیم ےہ ھچک۔ وج ھچک آامسونں ںیم اور وج ۱۲۶

ز س  اہلل یہ اکےہ اور اہلل )اک ملع و ادتقار( 
 
 زیچ اک ہ

 ااحہط ےیک وہےئ ےہ۔

ا ِِف  مَ اِت وَ َماوَ ِه مَا ِِف الَسِّ َّـِ ِل ل وَ
ِضُ َرم ِلِّ  ۖ ُاْلم كُ َِّـُه بِ كَاَن الل وَ

ا يط  ء  ُُمِ   ﴾١٢٦﴿ شَيم
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۔ ولگ مت ےس )اُن( وعروتں)ےس اکنح( ۱۲۷

ااکحم  (ںیہنےک ب ارے ںیم )نج ےک اخودن 

ن ےک دربیاتف رکےت ںیہ۔ہہک دےئجی:اہلل ںیہمت اُ 

ا ےہ

ت

اد دالب ( ب ارے ںیم  مک داتی ےہ)اور وہ ارم بی

ا اج اکچ ےہ س اتکب ںیم ںیہمت  مک دبی
ِ
۔ وہ سج اک ا

ز ںیہن
 
 اُن وعروتں ےک ب ارے ںیم ےہ نج ےک وشہ

ںیہ)اور( ںیہنج مت اُن ےک رقمّرہ قح ادا ںیہن 

رکےن ےئلیک( وخد  رپ ہضبق رکےت رگم )نج ےک اومال

ا اچےتہ وہ ، زی زمکور وچب

 

ں ےک اُن ےس اکنح رکب

، اور ) مک داتی ےہ ہ مت ومیتیں ) ب ارے ںیم ےہ 

!( ےک اعمےلم ںیم ااصنف رپ اقمئ روہ۔اور )دوھکی

اُس ےس  ً انیقیالھبیئ اک وج اکم یھب مت رکےت وہ وت اہلل

 اکلم وطر رپ آاگہ ےہ۔

تُونََك ِِفُ تَفم يَسم َِّساءُِ وَ نِ ُه قُُ ۖ ُال َّـِ ِل الل
مُكمم ِِفُ َي َٰ عَل مََل ا يُت مَ َنِّ وَ تِيُكمم فِيهِ  يُفم
ِت ََلُ َِّساءِ الًَلِّ نِ َاََم ال مِكتَاِب ِِف يَت  ال
غَبُوَن  تَرم َُنِّ وَ َُنِّ مَا ُكتَِب َِل تُوََن ؤم تُ
َن  عَفِنَي مِ تَضم ُسم اْلم مِكُحوُهَنِّ وَ أَنم تَن

مُ ِل أَنم تَقُوُموا ل اِن وَ مدَ مِول َٰ ال َاََم يَت
ِطُ مقِسم ُوا مِنم َخْيم  فَإَِنِّ  ۖ ُبِال مَا تَفمعَل وَ

ا ِيم  هَ كَاَن بِِه عَل َّـِ  ﴾١٢٧﴿ الل

ز یک رطف ےس۱۲۸
 
 ۔ ا ر یسک وعرت وک اےنپ وشہ

ا ےب ریخ اک ادنہشی وہ وت بی  اُن دبولسیک، رس یشک 

اہ ںیہن ہ وہ یسک ہن یسک

 

 رطقی ےس دوونں رپ وکیئ گ

ا

 

حلص )رہباحل( (اافتیق ےسب ا مہ حلص رکںیل اور )ب

یک(  رتہب ےہ۔)الص انبےئ اسفد ہی ےہ ہ ولوگں

ا

ت

ا اجب ابی  ےہ۔ا ر وتعیبطں ںیم رحص ےس الم وہا لخب ب 

زایئ ےس( وچب ُ
 وت مت ااسحن ےس شیپ آؤ اور )اس ئ 

ملِهَا إِِن اممَرأَةٌ َخافَتم مِنم بَع  وَ
ا فًََل ُجنَاَح  نُُشوز ا أَوم إِعمَراض 
َما  منَهُ َي لَِحا ب َما أَنم يُصم مهِ َي عَل

ا مح  ٌُ ۖ ُُصل مُح َخْيم ل الُصِّ ِضَرِت  ۖ ُوَ أُحم وَ
َحُِّ مُفُس الُشِّ َن مِسنُوا  ۖ ُاْلم إِنم َُت وَ

مَملُوَن  هَ كَاَن ِِبَا تَع َّـِ وا فَإَِنِّ الل قُ َِّ َت ت وَ
  ﴾١٢٨﴿ َخبِْي ا
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اد روھک( اہلل اہمترے اامعل ےس انیقیًایھچ رط ح )بی

 ب اربخ ےہ۔

 یعبط ۱۲۹

ت

 ےہ ایی الیمن اک قلعت۔ )سج دح ی

ز دنچ ہ مت اچوہ یھب
 
ادہ( ویبںوں ںیم ، ہ  ، ےس زبی

 ،نکیل مت) رہبوط

ت

ر یسک ایی دعل اقمئ ںیہن رک تکس

 یک رطف اس رطح( ب الکل یہ ہن کھج اجؤ ہ اُس

وک یتکٹل وہیئ  ()دورسی ےس عطق قلعت رک ےک اس

ول اور  زیچ یک رطح وھچڑ دو۔ا ر مت وماتقف دیپا رک

 رکےن واال ، افحتظ وچب وت اہلل انیقیً) ےس )ڑگھجوں

 ب ار ب ار رمح رکےن واال ےہ ۔

 َ ُوا بنَيم يعُوا أَنم تَعمِدل تَِط لَنم تَسم وَ
تُمُم لَوم َحَرصم َِّساءِ وَ نِ ُُ ۖ ُال يل وا فًََل ََتِ

َِّقَةُِ َل ُع ا كَاْلم مِل فَتََذُروهَ َي  ۖ ُكَُلِّ اْلم
َه  َّـِ وا فَإَِنِّ الل قُ َِّ تَت لُِحوا وَ إِنم تُصم وَ

ا ا َرِحيم   ﴾١٢٩﴿ كَاَن غَُفور 

رت ہن ۔ ا ر )ایم ں ویبی ںیم ابنہ یک وکیئ وص۱۳۰

ع ےس( و

ل

 

چ

ا  ہ ےنب( اور ایی دورسے ےس)الطق بی

ز ایی وک ا
 
دا وہ اجںیئ وت اہلل )ان ںیم ےس( ہ ینپ خ 

رطف ےس اشکشئ دے رک )ایی وک دورسے یک 

 ےس ےس( ےب اینز رکدے اگ۔اہلل وتعس اایتحج

زی تمکح واال ےہ۔

 

 دےنی واال ، ئ 

ِّ مِنم  ُه كًُل  َّـِ مِن الل قَا يُغ َرِّ إِنم يَتَفَ وَ
ِهُِ ا ۖ َُسعَت ُه وَاِسع ا َحِكيم  َّـِ كَاَن الل  وَ

﴿١٣٠﴾ 

س   ۔ وج ھچک آامسونں اور وج ھچک زنیم ںیم ےہ۱۳۱

ی( اہلل یہ اکےہ ۔مت ےس ےلہپ نج ولوگں وک )

ٰہ ل

ا

ادیکی  مک

ت

ا ای اھت اتکب دی یئگ یھت اںیہن یھب ہی ب  دبی

ا ےہ

ت

ا اجب ادیکی  مک دبی

ت

( ہ اہلل اور ںیہمت یھب )یہی ب

اد اک وقتیٰ اایتخر رکو ، اور ا ر مت ااکنر رکو ےگ  وت )بی

ا ِِف  مَ اِت وَ َماوَ ِه مَا ِِف الَسِّ َّـِ ِل ل وَ
ِضُ َرم َِِّذيَن  ۖ ُاْلم منَا ال ي َصِّ لَقَدم وَ وَ

ملُِكمم  مِكتَاَب مِنم قَب أُوتُوا ال
هَُ َّـِ وا الل قُ َِّ َِّاُكمم أَِن ات إِي إِنم  ۖ ُوَ وَ
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 ںیم روھک ہ( وج ھچک آامسونں ںیم اور وجھچک زنیم

  ینغتسٰےبےہ س  اہلل یہ اک ےہ اور وہ س  ےس 

ز رعتفی اک قحتسم ےہ۔
 
 اور ہ

َماوَاِت  ِه مَا ِِف الَسِّ َّـِ ِل َِنِّ ل تَكمُفُروا فَإ
َُ مَا ِِف اْلم ِضُوَ ي ِّا  ۖ ُرم نِ ُه غَ َّـِ كَاَن الل وَ

يد ا   ﴾١٣١﴿ َْحِ
 س  ۔ وج ھچک آامسونں اور وج ھچک زنیم ںیم ےہ۱۳۲

ظ ےس اہلل یہ اک ےہ اور اہلل یہ اکراسز وہےن ےک احل

 اکیف ےہ۔

ا ِِف  مَ اِت وَ َماوَ ِه مَا ِِف الَسِّ َّـِ ِل ل وَ
ِضُ َرم ُ ۖ ُاْلم ِكيًل  ِه وَ َّـِ َٰ بِالل ََف كَ  وَ

﴿١٣٢﴾ 
ےئ ولوگ! ا ر وہ اچےہ وت ںیہمت ےل اج۔ اے ۱۳۳

اور )اہمتری ہگج( دورسوں وک ےل آےئ اور اہلل 

 اس رپ وپری رطح اقدر ےہ۔

َِّاُس  ُِّهَا الن مُكمم أَي ِهب م يُذم إِنم يََشأ
مِت بِآَخِريَنُ يَأ َٰ  ۖ ُوَ ََل َِّـُه عَ كَاَن الل وَ

ا َٰلَِك قَِدير   ﴾١٣٣﴿ ذَ
ا اچاتہ۱۳۴

 

 ےہ ۔ وج صخش داین یہ اک دبہل احلص رکب

 اہں وت )وہ تہب یہ مک وحہلص ےہ ویکہکن( اہلل ےک

زت )دوونں

 

)وس  اک وثاب وموجد ےہ (داین اور آخ

 روھک( زمکورداعںیئ ہن اموگن اور ہن ریقح بصن انیعل

 واال ، وخب دےنھکی واال

 
 

  ےہ۔اہلل س  ھچک ُس

مدَ  ميَا فَعِن ن مَنم كَاَن يُِريُد ثَوَاَب الُدِّ
ِه ثَوَاُب  َّـِ ِخَرةُِالل اْلم ميَا وَ ن كَا ۖ ُالُدِّ َن وَ

يع ا بَِصْي ا ُه ََسِ َّـِ   ﴾١٣٤﴿ الل

 ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ ! ااصنف ےک۱۳۵

 

ت

وگایہ (وپری رطح احمظف اور اہلل یہ ےئلیک )درس

 دےنی واےل نب اجؤ۔وگ )وہ وگایہ( اہمتری اینپ

ا رےتش داروں ےک الخف وہ ،  بی ا امں ب اپ  بی ذات 

زقیِ 

 

  وتوخاہ وہ )ف
ی
ا رغی )دوونں اعمہلم( اریم ےہ بی

نَي  امِ َِِّذيَن آمَنُوا ُكونُوا قَوَِّ ُِّهَا ال يَاأَي
 َٰ ََل َوم عَ ل ِه وَ َّـِ ِل اءَ ل ِط ُشهَدَ مقِسم بِال
مِن  ي الِدَ موَ مُفِسُكمم أَِو ال أَن

مَربِنيَُ َق اْلم ي ِّا أَوم  ۖ ُوَ نِ إِنم يَُكنم غَ
َما َٰ بِهِ ََل ُه أَوم َّـِ َُ ۖ ُفَقِْي ا فَالل ت َِّبِعُوا فًََل  ت
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 وصروتں ںیم طلغ رطاداری ہن رکو( اہلل اُن اک)مت

ادہ ریخوخاہ ےہ ۔ وس مت یسک  ری وہیئ  ےس( زبی

اہ ااصنف رک وکس

ت

۔ ا ر وخاشہ یک ریپوی ہن رکو ب

 وگایہ ےس

ت

ا )درس بی چ ددار ب ات رکو ےگ 
ت یی
( ولہپ مت 

اد روھک( اہلل اہمترے اامعل ےس ری وپ اچبؤ ےگ وت )بی

 رطح ب اربخ ےہ۔

َوَٰىَٰ أَنم تَعمِدلُوا مُووا أَوم  ۖ ُاِلم إِنم تَل وَ
َا  هَ كَاَن ِِب َّـِ َِنِّ الل تُعمِرُضوا فَإ

مَملُوَن َخبِْي ا   ﴾١٣٥﴿ تَع

 ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! اہلل رپ اور اُس۱۳۶

اےنپ  ےک روسل ؐرپ اور اس اکلم اتکب رپ وج اُس ےن

ازل یک ےہ او

 

یاس روسلؐ رپ ب

ٰہ ل

ز اُس )ا
 
اتکب (ر ہ

ازل رک اکچ ےہ اےنپ اامی

 

ن اقمئ رپ وج وہ ےلہپ ےس ب

یک  روھک، اور وج صخش اہلل اور اُس ےک المہکئ اوراُس

 ااکنر اتکوبں اور اُس ےک روسولں اور ےلھچپ دن اک

ا ےہ وت )وہ ھجمس ےل ہ( وہ رمگایہ ںیم کٹھ

ت

 رک رکب

 تہب دور لکن ایےہ۔

َِِّذيَنُ ُِّهَا ال ِه  يَا أَي َّـِ آمَنُوا آمِنُوا بِالل
 َٰ ََل لَ عَ َِِّذي نََزِّ مِكتَاِب ال ال ِِه وَ َرُسول وَ
مزَلَ مِنم  َِِّذي أَن مِكتَاِب ال ال ِِه وَ َرُسول

مُلُ تِِه  ۖ ُقَب مًََلئِكَ ِه وَ َّـِ مَنم يَكمُفرم بِالل وَ
ِخِر فَقَدم  ِم اْلم ميَوم ال ُرُسلِِه وَ تُبِِه وَ ُك وَ

يد ا  ﴾١٣٦﴿ َضَلِّ َضًَلَل  بَعِ

 ۔ رےہ وہ ولگ وج اامین الےئ رھپ اوہنں ےن۱۳۷

 
ُک
رز اایتخر رک ایل رھپ اامین ےل آےئ رھپ 

ف ُک
رز اایتخر رک 

ف

زےتھ ےلچ ےئگ اہلل

 

رز ںیم ئ 
ُکف
ز زگ  ایل رھپ 

 
اُںیہن ہ

راےتس  اعمف ہن رکے اگ اور ہن اںیہن )اکایمیب ےک(

 رپ الچےئ اگ۔

َمِّ  َمِّ كَفَُروا ثُ َِِّذيَن آمَنُوا ثُ إَِنِّ ال
ا آمَنُُ وا ُكفمر  َمِّ ازمدَادُ َمِّ كَفَُروا ثُ وا ثُ

ََل  ُمم وَ َر َِل مفِ ِيَغ َِّـُه ل َمم يَُكِن الل ل
ُ يًل  ِيَهمِديَهُمم َسبِ   ﴾١٣٧﴿ ل
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 ۔ ان انموقفں وک ایھچ رطح اتب دو ہ ان ےک۱۳۸

اک ذعاب )ایتر( ےہ۔

 

 ےیل درد ب

ُمم عََذاب ا  ُنَافِقِنَي بِأََنِّ َِل ِر اْلم َِشِّ ب
ا ِيم   ﴾١٣٨﴿ أَل

زوں وک) دینی۱۳۹

 

( ۔ وج ومونمں وک وھچڑ رک اکف

 انبےت ںیہ۔ ایک ہی ولگ اُن ےک اہں زع

ت

ت دوس

 یہ اچےتہ ںیہ۔احالہکن زعت وت س  یک س  اہلل

 ےک ےضبق ںیم ےہ۔

ِيَاءَ  ل مكَافِِريَن أَوم ِخُذوَن ال َِّ َت َِِّذيَن ي ال
مِنِنيَُ ُؤم وِن اْلم متَغُوَن  ۖ ُمِنم دُ َب أَي

ِه  َّـِ ِل ةَ ل َزِّ معِ ةَ فَإَِنِّ ال َزِّ معِ ُهُم ال ِعنمدَ
يع ا  ﴾١٣٩﴿ ََجِ

( ۔ وہ اہمترے ےیل اس اتک ب ںیم )ہی  مک۱۴۰

  مت اہلل یک آبیات ےک
 

ازل رک اکچ ےہ ہ ج

 

قلعتم  ب

و ہ اُن اک ااکنر ایک اج راہ ےہ اور ان یک ریقحت

 

 یک ُس

 وھٹیباجریہ ےہ وت اُن ولوگں ےک ب اس ہن 

ت

  ی
 

 ج

گل اجںیئ ورہن مت ) ہ وہ یسک دورسی ب ات ںیم )ہن

ون ہ اہلل اُن ےسیج وہ اجؤ ےگ۔ نیقی اج یھب انیقیً

زوں اُن س  ےک س  وک منہج

 

ںیم  انموقفں اور اکف

 ااھٹک رکےن واال ےہ۔

مِكتَاِب أَنم  مُكمم ِِف ال َي لَ عَل قَدم نَزَِّ وَ
ِه يُكمفَُرُ َّـِ عمتُمم آيَاِت الل هَا بُِ إِذَا ََسِ

مَزأُ بِهَا فًََل تَقمعُُدوا مَعَهُمم  تَه يُسم وَ
هُِ ِ ُوُضوا ِِف َحِديث  غَْيم ََّٰى َُي  ۖ َُحت

ملُهُمُم ث َُِّكمم إِذ ا مِ ُع  ۖ ُإِن هَ َجامِ َّـِ إَِنِّ الل
َم  َِّ مكَافِِريَن ِِف َجهَن ال َافِقِنَي وَ ُن اْلم

يع ا  ﴾١٤٠﴿ ََجِ
 ( وج اہمترے قلعتم۔ )اُن انموقفں وک۱۴۱

ا ر  ) ردِش زامہن( یک ااظتنر ںیم رےتہ ںیہ ، رھپ

 وت ںیہمت اہلل یک رطف ےس وکیئ حتف احلص وہ

 ہن ےھت )ںیہمت( ےتہ ںیہ ایک مہ یھب اہمترے اسھت

زوں وک )اُس اک( وک یئ ہصح لم اجےئ

 

 وت اور ا ر اکف

ںیہمت ان  )اںیہن( ےتہ ںیہ ایک مہ مت رپ اغل  آرک

َُا ُصوَن بُِكمم فَإِنم ك َِّ َب َِِّذيَن يَََت َن ال
َمم نَُكنم  ُوا أَل ِه قَال َّـِ مٌح مَِن الل لَُكمم فَت
مكَافِِريَن نَِصيٌب  ِل إِنم كَاَن ل مَعَُكمم وَ
مُكمم  َي ِوذم عَل تَحم َمم نَسم ُوا أَل قَال

مِنِنيَُ ُؤم منَعمُكمم مَِن اْلم ََن َُِّ ۖ ُوَ ـُه فَالل
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زاھ ںیہن الےئ ےھت اور ںیہمت ان ومونمں

 
 
ےس  رپ خ

ا اھت، اب اہلل یہ اہمترے )اور اُن  )ںیہن( اچببی

 ےک دن ہلصیف رکے اگ 

ت

ےک( درایمن ایقم

زوں وک ومونمں رپ )ہبلغ

 

( اک اور)اجن ول ہ( اہلل اکف

ز زگ وکیئ راہتس ںیہن دے اگ۔
 
 ہ

مقِيَامَةُِ َم ال منَُكمم يَوم مُكُم بَي لَنم وَُ ۖ َُُي
ََل  مكَافِِريَن عَ َِّـُه لِل معََل الل ََي

ُ يًل  مِنِنَي َسبِ ُؤم ُ﴾١٤١﴿ اْلم

 ںیہناُ ۔ ہی انمقف اہلل وک وھچڑ رےہ ںیہ اور وہ ۱۴۲

 ےہ ہ

ت

( وھچڑےن واال ےہ۔ )انموقفں یک ہی احل

  وہ امنز ےک ےیل ڑھکے وہےت ںیہ وت اک
 

 یلہ ےس ج

 بیاڑھکے وہےت ںیہ۔وہ ولوگں وک داھکےت )اور ر

اد رکےت ںیہ۔  رکےت(  اور اہلل وک مک یہ بی

ُهوَ  َِّـهَ وَ وَن الل َادِعُ ُنَافِقِنَي ُُي إَِنِّ اْلم
ًَلةِ  إِذَا قَاُموا إََِل الَصِّ ُعهُمم وَ َخادِ
ََل  اَس وَ َِّ وَن الن َٰ يَُراءُ قَاُموا ُكَساََل

ُ ِيًل  هَ إََِلِّ قَل َّـِ ُكُروَن الل  ﴾١٤٢﴿ يَذم

د۔ وہ اس )رفکو اامین( ےک ۱۴۳

ت 

دب درایمن ی

 

ی 

ن )ومونمں( یک
ِ
 ںیم ںیہ۔ہن )وپرے( ا

ت

 یک احل

زوں( یک 

 

رطف ںیہ اور ہن )وپرے( اُن )اکف

اجنت رطف۔ ےسج اہلل الہک رکدے وت اُس ےئلیک )

 اک( وکیئ راہتس ںیہن ب اؤ ےگ۔

ُؤََلءِ  َٰ َهَٰ َٰلَِك ََل إََِل َ ذَ بِنَي بنَيم بمذَ ُمذَ
ُؤََلءُِ َٰ َٰ هَ ََل إََِل لِِلُ ۖ ُوَ مَنم يُضم هُُ وَ َّـِ  الل

ُ يًل    ﴾١٤٣﴿ فَلَنم َِتِدَ لَُه َسبِ

۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! ومونمں وک ۱۴۴

زوں وک )دینی( رقیف ہن انبؤ۔ ایک

 

 مت وھچڑ رک اکف

 اورپ ےل ول۔  اےنپ  اچےتہ وہ ہ اہلل اک رصحی اازام

ِخُذوا  َِّ َِِّذيَن آمَنُوا ََل تَت ُِّهَا ال يَا أَي
ِيَاءَ  ل مكَافِِريَن أَوم مِنم دُوِن ال

مِنِنيَُ ُؤم معَلُوا  ۖ ُاْلم أَتُِريُدوَن أَنم َِت
مَطان ا ُمبِين ا مُكمم ُسل َي َِّـِه عَل ِل  ل

﴿١٤٤﴾ 
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ںیم  ۔ انمقف آگ ےک س  ےس ےلچن ےقبط۱۴۵

ز زگ وکیئ دمداگر ہن ب اؤ
 
 ےگ۔ وہں ےگ اور مت اُن اک ہ

فَِل  َسم ِك اْلم رم ُنَافِقِنَي ِِف الدَِّ إَِنِّ اْلم
اِر  َِّ َن الن ُمم نَِصْي امِ لَنم َِتِدَ َِل  وَ

﴿١٤٥﴾ 
۔ رگم) اُن ںیم ےس( وہنجں ےن وتہب اور ۱۴۶

یہ اور االصح رکیل اور اہلل ےک ذرہعی اینپ افحتظ اچ

گ ومونمں اہلل یہ ےئلیک اانپ دنی اخصل رکایل وت ہی ول

زا  ےک اسھت ںیہ اور دلج یہ اہلل ومونمں وک تہب

 

ئ 

ز دے اگ۔
 
 اخ

َِِّذيَن  لَُحوا إََِلِّ ال أَصم تَابُوا وَ
لَُصوا  أَخم َِّـِه وَ وَاعمتََصُموا بِالل
مِنِنيَُ ُؤم َٰئَِك مََع اْلم َ ُول ِه فَأ َّـِ ِل ينَهُمم ل  ۖ ُدِ
ا  ر  مِنِنَي أَجم ُؤم َِّـُه اْلم ِت الل َسومَف يُؤم وَ

ا  ﴾١٤٦﴿ عَِظيم 
 ۔ ا ر مت رکش ادا رکو اور اامین ےل آؤ وت اہلل۱۴۷

زا ںیہمت ذعاب دے رک ایک رکے اگ۔ اہلل

 

 ئ 

 دقردان ےہ، اکلم وطر رپ آاگہ ےہ۔ 

ابُِكمم إِنم  َِّـُه بِعَذَ مَا يَفمعَُل الل
متُمُم ن آمَ تُمم وَ ُه  ۖ ُشَكَرم َّـِ كَاَن الل وَ

ا ِيم  ا عَل  ﴾١٤٧﴿ شَاِكر 
 


