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ٰی الکم( اس اکلم روسل ؐ یک رطف اجیھب۸۳

لہ

 ای ۔ وج )ا

 ںیہ وت مت دےتھکی وہہک

ے
ت

ب وہ اےس نس
ب

قح انشیس ےک  ےہ ج

ر اُن یک آںیھکن) وجش

 

ر ای  ےنہب یتگل ںیہ ۔ ( یر ہ ےس ِزی 

ارے رب! مہ اامین ےل آےئ ںیہ۔ وس
م
 وہ ےتہک ںیہ: ہ

 ۔ںیمہ یھب وگاوہں ںیم ھکل ںیل

عُوا إِذَا ََسِ ُسوِل مََ وَ ا أُنِْزلَ إََِل الَرَّ
ِع  مْ َن الدََّ يُض مِ َهُْم تَفِ ْيُن تََرٰى أَع

َ َِقَّ َن اْلْ ََّا عََرفُوا مِ ََ ۖ َِم ن ََّ ب ا يَُقولُوَن َر
اِهِديَنَ َا مََع الَشَّ تُبْن ا فَاكْ ََّ  آمَن

﴿٨٣﴾  
ہک  ۔ اور )وہ ےتہک ںیہ( ںیمہ ایک )ذعر وہاتکس( ےہ۸۴

ارے پ ا
م
 رپ وج ہ

ے
ے

آیئ ےہ اامین  ساہلل رپ اور اس دصاق

ارا رب ںیمہ
م
د وخاشہ ےہ ہک ہ  ہن الںیئ ہکبج ںیمہ دشی 

الم رکے۔ 

 

 اصحل ولوگں ںیم ش

مَا َجاءَنَا  ِه وَ َّـَ ُن بِالل َا ََل نُْؤمِ ا لَن مَ وَ
بَُّنَا  َا َر ِخلَن َمُع أَْن يُدْ نَْط َِقَّ وَ َن اْلْ مِ

اِْلِيََ ِم الَصَّ ْقَوْ َع ال  ﴾٨٤﴿ مَ

ں  اُ ےلص ںیم ن یک اس پبات ےک۔ وس اہلل اُ ۸۵
 
ن

ے

ت

ت

ن جب

ںیہن 

اداب)دے اگ نج ےک ےچین ےس 

 

رےنھک ےک  اُںیہن ش

 ےیل( رہنںی یتہب وہں یگ وہ اُن ںیم رہ ڑپےن واےل

را  وہں ےگ۔ سب اےھچ اامعل اجب الےن واولں یک یہی

ت

ب
ج

 ےہ۔ 

اٍت  ََّ ُوا َجن َا قَال ُه ِِب َّـَ َهُُم الل َاب أَث
َاُر َخالِِديَن  َْْن ْتِهَا اْْل ََتِْري مِْن ََت

ِسنِيََ ۖ َفِيهَا ُْح اءُ اْْل ٰلَِك َجزَ ذَ  وَ
﴿٨٥﴾  

ارے۸۶
م
ااکَحم  ۔نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک اور ہ

ب یک ویہ
 
 واےل ںیہ۔  ) ںیم ڑپےن(   دوزخ  یک ذکتی

بُوا بِآيَاتِنَا  َذَّ كَ ََِّذيَن كَفَُروا وَ ال وَ
يِمَ َِح َٰئَِك أَْصَحاُب اْلْ  أُول

﴿٨٦﴾ 

 ۷  ہپارس

 الجزء السابع
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 ھچ وہ! اہلل ےن وج۔ اے ولوگ وج اامین الےئ ۸۷

ا ےہ اُس ںیم ےس ایلعٰ و د ھاارے ےیل الحل رکدپ 

م

ے

ت

ل 

اہلل  دنسپ زیچوں وک رحام ہن رہھٹاؤ اور دح ےس ہن زگرو۔

ا۔ دنسپ ںیہن دح ےس زگرےن واولں وک انیقیً

ے

  رکپ

ُموا  َِرَّ ََِّذيَن آمَنُوا ََل َُت َُّهَا ال يَا أَي
ََل  ُه لَُكْم وَ َّـَ َّبَاِت مَا أََحَلَّ الل َطيِ

ْتَُدوا ْتَِديَنَ ۖ َتَع ُع ُِبَّ اْْل هَ ََل ُُي َّـَ  إَِنَّ الل
﴿٨٧﴾  

ےس  ۔ اہلل ےن وج ھچ ںیہمت دے راھک ےہ اُس ںیم۸۸

و۔ اہلل اک وقتیٰ دل دنسپ زیچںی اامعتسل رک الحل اور ایلعٰ و

 رکو، ےسج مت امےنن واےل وہ۔

ُه َحََلَلا  َّـَ َُكُم الل ََّا َرزَق ُوا ِم كُل وَ
اا َّب َََّ ۖ ََطيِ ات ُْم بِِه وَ ْت ََِّذي أَن هَ ال َّـَ وا الل قُ

ْؤمِنُونََ  ﴾٨٨﴿ ُم
ھااری ےب ارادہ۸۹

م

ے

ت

ھاارا  ۔ 

م

ے

ت

 اور لمہم ومسقں رپ اہلل 

ا نکیل 

ے

دہ ںیہن رکپ

ت ت

ا ہن رکےن یسک اکم ےک رک)ؤماخ ےن پ 

ا( ےک ےیل( وج ںیمسق مت ےن اھکںیئ )رھپ اُںیہن  وت  دپ 

دہ رکے اگ۔ وس اس )مسق ےک 

ت ت

ھاارا وماخ

م

ے

ت

ان رپ 

ا  رافرہ دس ںونیکسں وک وہ سوت ط دوت ےن( اک

ت

رےج اک اھکپ

ا ےہ وج مت اےنپ رھگ واولں وک الھکےت وہ

ت

ا اُن اک الھکپ پ   ،

رض ںیم ےسنھپ وہےئ یک( یردن

ے

) ق ا ای  اک  ابلس، پ 

ّرر
 س
من

ا ےہ رگم ےسج  ہ )وکیئ زیچ یھب( 

ت

ہن وہ وت  آزاد رکپ

ب مت )اج))وہ( نیت دن ےک روزے 
ب

ن رےھک(، ج

ھااری )اور رھپ اےس وت  دو( وتوبھج رک( مسق اھکؤ 

م

ے

ت

  ہ 

تظ ومسقں اک رافّرہ ےہ ۔ )دوھکی!( اینپ ومسقں یک افح

وھکل رک  ایک رکو۔ اہلل اےنپ ااکحم اہمترے ےئل ایس رطح

اہک مت رکش ادا رکو

ے

ا ےہ پ

ے

 ۔ایبن رکپ

ََّغِْو ِِف ََل  ُه بِالل َّـَ َُؤاِخُذُكُم الل ي
َا اِخُذُكْم ِِب َِٰكْن يُؤَ ل َانُِكْم وَ  أَْْي

َانََ ْدتُُم اْْلَْْي ُه  ۖ َعَقََّ اَرتُ فَكَفََّ
ْن  َساِكَي مِ إِْطعَاُم عََشَرةِ مَ
أَْوَسِط مَا تُْطعُِموَن أَْهلِيُكْم أَْو 

ِْريُر َرقَبَةٍَ ُْم أَوْ ََت  لَْم فََمْنَ ۖ َِكْسوَُُت
ََّامٍَ َي يَاُم ثَََلثَِة أ  ذَٰلَِكَ ۖ َََيِدْ فَِص

تَُ َانُِكْم إِذَا َحلَفْ اَرةُ أَْْي  ۖ َمَْكَفََّ
َانَُكمَْ ُظوا أَْْي اْحفَ َُ ۖ َوَ َِيَّ لَِك يُب َذٰ  كَ

ََُّكْم  َل ُه لَُكْم آيَاتِِه لَع َّـَ الل
 ﴾٨٩﴿ تَْشُكُرونََ
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، ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! رشاب، وجا، آاتسےن۹۰

 

ے

ُ

ب
اپ ا  ناطی ی اکم پ اےسن ضحم( اور )لال  ےنی ےئلیی

ت

 پ

اُ  اہک اعمش و اعمد ںیم پبارمںیہ، وس 

ے

 اجؤ۔اد وہن ےس وچب پ

َْمُر  يَا َا اْلْ ََِّذيَن آمَنُوا إََِنَّ َُّهَا ال أَي
َزََْلُم  اْْل َنَْصاُب وَ اْْل ِْسُر وَ َي اْْل وَ
يَْطاِن  ْن عََمِل الَشَّ ِرْجٌس مِ
ََُّكْم تُفْلُِحونََ َل َنِبُوُه لَع  فَاْجت

﴿٩٠﴾  
 ۔ ناطین وت رصف  ہ اچاتہ ےہ ہک رشاب اور وجےئ۹۱

ھاارے درایمن دعاوت اور

م

ے

ت

  ال ہنیک ےک ذرےعی 

ی اور امنز ےس پباز رےھک۔ وس

ٰہ ل

 دے اور ںیھمت ذرک ا

  رضور مت )ان ےس( 
ُ
   اجؤ۔ ر

يَْطاُن أَْن يُوقَِع  َا يُِريُد الَشَّ إََِنَّ
الْبَغَْضاءَ ِِف  ةَ وَ َُكُم الْعَدَاوَ َيْن ب
ُكْم عَْن  يَُصدََّ ِْسِر وَ َي اْْل َْمِر وَ اْلْ

ََلةَِ عَِن الَصَّ ِه وَ َّـَ  فَهَْلَ ۖ َذِكِْر الل
َهُونََ نْت ُْم ُم ْت  ﴾٩١﴿ أَن

 رکو اور اس اکلم روسل ۹۲

ے

ؐ۔ اہلل یک ااطع    

ے

یک ااطع

 رکو اور )ناطین ےس( وچسک روہ۔ نکیل ایر )اس ےک

م رےہ ہک دعب یھب( مت ےن رویردا ی یک وت ںیھمت ولعم

ارے روسل ؐےک ذےم وت رصف )اغیپم اک( وھکل رک
م
 ہ

رض ےہ۔ اچنہپ 

ت

 دانی یہ ق

َََّ يعُوا الل أَِط ُسولَ وَ يعُوا الَرَّ أَِط ـَه وَ
اْحَذُروا َُموا  ۖ َوَ ُْم فَاعْل ََّيْت ل ِْن تَوَ فَإ

َا الْبَََلغُ اْْلُبِيَُ ٰ َرُسولِن ََل َا عَ  أَََنَّ
﴿٩٢﴾  

 ۔ وج ولگ اامین الےئ اور اُس ےک انمسب اامعل اجب۹۳

 ےک ااکحمُجر)الےن ےگل اُن رپ وج وہ 

ے

ےس ےلہپ( اھک  تم

ا)یپ( ےکچ ںیہ، اُس پبارے ںیم

ت

ہ ںیہن۔ وہ  وکیئ ا

امین رپ )آدنئہ ےئلی ونممع زیچوں ےس( بنتجم رںیہ، ا

َََّ ََل ال َيَْس عَ ِذيَن آمَنُوا وَعَِملُوا ل
َاِت ُجنَاٌح فِيَما َطعُِموا إِذَا  اِْل الَصَّ
ا وَآمَنُوا وَعَِملُوا  قَوْ ََّ مَا ات
َمَّ  آمَنُوا ثُ ا وَ قَوْ ََّ َمَّ ات َاِت ثُ اِْل الَصَّ
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اوہ

ت

 دقم( رںیہ، انمسب اامعل اجب الںیئ، )ا

ے

ب
ای

 

ں )پ

ی وک( امںین، وقتیٰ ےس اک

ٰہ ل

م ںیل ےس( ںیچب، )ااکَحم ا

 اور دورسوں رپ ااسحن رکںی۔ اہلل ااسحن رکےن واولں

ا ےہ۔ 

ے

 ےس تبحم رک پ

َسنُوا أَْح ا وَ قَوْ ََّ ُِبَّ  ۖ َات ُه ُُي َّـَ الل وَ
ِسنِيََ ُْح  ﴾٩٣﴿ اْْل

۹۴ 

ے

۔اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! سج اکشر ی

ھاارے زینوں یک راسیئ وہیگ

م

ے

ت

ھاارے اہوھتں اور 

م

ے

ت

 

اےل اُن ےک پبارے ںیم اہلل ںیھمت رضور آزامشئ ںیم  

از رکدے ہک وکن اُس ےس اغابئ  

ے

اہک اہلل ام

ے

ا اگ پ

ے

ہن  رپ

ادیت رک ے اگ وت ےہ، رھپ اس )ہیبنت( ےک دعب وج صخش زپ 

ا  ذعاب )دقمّر( ےہ۔

ت

 اُس ےک ےیل دردپ

ََِّذيَن آمََ َُّهَا ال ََُّكُم يَا أَي ن ُوَ ْل َيَب نُوا ل
ُُه  َال يِْد تَن ُه بَِشْيءٍ مَِن الَصَّ َّـَ الل
ُه  َّـَ ِيَعْلََم الل ِرمَاُحُكْم ل أَيِْديُكْم وَ

َيِْبَ ُه بِالْغ َافُ  فََمِن اعْتَدَىَٰ ۖ َمَْن ََي
ِيٌمَ اٌب أَل َُه عَذَ ٰلَِك فَل  ﴾٩٤﴿ بَعْدَ ذَ

ب مت دحودِ رحم پ ا۹۵
ب

 ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! ج

 ںیم وہ وت اکشر ہن رکو، اور مت ںیم ارحام

ے

 ےس وج یک احل

اجونر( اُس ےن )صخش اُےس اجن وبھج رک امرے اگ وت وج 

( امرا وہ ومویشیں ںیم ےس اُیس ےک مہ ہلپ )اجونر اُےس

 ںیم ںیم وطبر دصہق دانی( وہاگ۔ اس اک ہلصیف مت)دبہل

ر ےس دو اعدل رکںی ےگ ۔ ) ہ دبےل اک اجونر(

ے

پبا ی ےئلی ق

  ےنچنہ واال وہ )۔ یت اول ع اےس وہبعک

ے

ا  ی اہں اچنہپپ 

ا وہ صخش وطبر کفّاارہ دنچ ںونیکسں وک اھک ا دے، اجےئ(، پ 

ت

پ

اہک و

ے

ا اس ےک دقبر اُےس روزے رانھک وہں ےگ پ ہ اےنپ پ 

ے۔ےلہپ وج ھچ وہاکچ ےہ

ے

ھگت
ب
ت

اُےس اہلل ےن  ےئک یک زسا 

ا ےہ اور وج صخش رھپ ااسی رکے اگ وت ا  ہلل اُےساعمف رکدپ 

تُلُوا  ََِّذيَن آمَنُوا ََل تَقْ َُّهَا ال يَا أَي
ُْم ُحُرمٌَ ْت أَن يْدَ وَ َُه  ۖ َالَصَّ مَْن قَتَل وَ

ثُْل مَا  اءٌ مِ ا فََجزَ دا َِمَّ مِنُْكْم ُمتَع
ا عَْدٍل  ُْكُم بِِه ذَوَ ََّعَِم َُي َن الن قَتََل مِ

َِة أَْو مِنُْكْم َهدَْ اا بَالِغَ الْكَعْب ي
َساِكَي أَوْ عَْدُل  اَرةٌ َطعَاُم مَ كَفََّ
بَالَ أَمِْرهَِ ِيَُذوَق وَ ٰلَِك ِصيَاماا ل  ۖ َذَ

ا َسلََفَ ُه عََمَّ َّـَ مَْن عَادَ  ۖ َعَفَا الل وَ
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 زسا دے اگ۔ اہلل سب رپ اغلب ےہ۔ زسا دےنی یک

ا ےہ

ے

 رھک

ے
ے

 ۔اطق

ُه مِنْهَُ َّـَ َقُِم الل ْت َن َي ُه عَِزيزٌَ ۖ َف َّـَ الل و وَ  ذُ
ِقَامٍَ  ﴾٩٥﴿ انْت

ھاارے ےیل )رحم اور۹۶

م

ے

ت

 ارحام ںیم( ۔ 

ے

، آیب احل

 

م

ے

ت

ا ای ےہ۔ ) ہ(  ا الحل رکدپ 

ت

ھاارے اکشر اور اُس اک اھکپ

روں ےئلی وطبر زاد ےہ )اےس میقم

ت

یھب اھک  ےیل اور اسمق

ر یھب زاد راہ انب اتکس ےہ( نکیل

ت

 اتکس ےہ اور اسمق

ے

ب ی
ب

 ج

 یکشخ اک

ے

 ی

ے
ے

 ارحام ںیم وہ اُس وق

ے

 مت رحم اور احل

یٰ رکو سج یک ۔ اہلل اک وقتاکشر )رہباحل( مت رپ رحام ےہ

ا اجےئ اگ۔  رطف ںیھمت ااھٹکرکےک ےل اجپ 

ُه  َطعَاُم َْحِر وَ أُِحَلَّ لَُكْم َصيُْد الْب
ََّاَرةَِ ي ِلَسَّ ل اا لَُكْم وَ َم  ۖ َمَتَاع ُحِرَّ وَ

تُْم ُحُرماا مْ َّ مَا دُ َيُْكْم َصيُْد الَْبِ  ۖ َعَل
َْشُرونََ ِْه َُت َي ََِّذي إِل هَ ال َّـَ وا الل قُ ََّ ات  وَ

﴿٩٦﴾ 

ےک  ۔ اہلل ےن ہبعک، اس زعت واےل رھگ وک ولوگں۹۷

ر
م
ا ےہ، اور ہ ریق اک ذرہعی انبپ 

ے

زعت  ےیل اقمئ رےنہ اور ی

رپبااینں اور وہ اجونر نج یک یردن ںیم

ے

 واال ہنیہم اور ق

 ےئگ ںیہ )اُںیہن یھب

ے

 ےٹپ  ال دی 

ے

 اس اکم وطبر العتم

اہک ںیھمت ولعمم وہاجےئ

ے

ا ےہ( پ ہک وج  ںیم اعمون انب پ 

ہلل سب اک  آنامونں ںیم ےہ اور وج ھچ ز نی ںیم ےہ اھچ

ر پبات ےس اکلم وطر رپ آاگہ ےہ
م
 ۔ احل اجاتن ےہ۔ اہلل ہ

ََراَم  َيَْت اْلْ ْب َةَ ال ُه الْكَعْب َّـَ َجعََل الل
ََراَم  هَْر اْلْ الَشَّ اِس وَ ََّ قِيَاماا لِلن

ْقَََلئِدََ ال َي وَ َدْ ْلَُموا  ۖ َوَاْْل ِتَع ٰلَِك ل ذَ
ََّـهََ َماوَاِت  أََنَّ الل يَعْلَُم مَا ِِف الَسَّ

ِلَّ  كُ هَ بِ َّـَ أََنَّ الل مَا ِِف اْْلَْرِض وَ وَ
ِيٌمَ   ﴾٩٧﴿ شَْيءٍ عَل

ایئ یک( زسا دےنی۹۸
ُ
ر  ۔ ںیھمت ولعمم رےہ ہک اہلل )یب

ےن ںیم تخس ےہ اور )اسھت یہ(  ہ ہک اہلل افحتظ رک

، پبار پبار رمح رکےن واال ےہ۔   واال 

َه شََ َّـَ َُموا أََنَّ الل ِديُد الْعِقَاِب اعْل
هَ غَُفوٌر َرِحيٌمَ َّـَ أََنَّ الل  ﴾٩٨﴿ وَ



 ۷ِمعُوا َوإِذَا سَ   6    

 ہذمََّیک  ۔ اس اکلم روسلؐ رپ رصف )اغیپم( اچنہپ دےنی۹۹
( وک داری ےہ۔ اہلل اہمترے ےلھک اور ےپھچ )سب احالت

 اجاتن ےہ۔

ُسوِل إََِلَّ الْبَََلغَُ ََل الَرَّ ال ۖ َمَا عَ ُه وَ َّـَ ل
تُمَُ مَا تَكْ ا تُبُْدوَن وَ ْلَُم مَ  ونََيَع

﴿٩٩﴾ 
ر ںیہن وہ۔ ہہک دےئجی۱۰۰ رایب اپ ا  یب

ت

ا :پ ا  اور پ

اپ ا  یک رثکت ںیہمت انتک

ت

پ ر دنچ ہک 
م
رہت رکےت۔ ہ

ت

 یہ ق

 وقتیٰ اک رک ریہ وہ ، سپ اے پ ازیکہ لقع رےنھک واول!اہلل

اہک مت دنی اور داین ںیم پبارماد وہ اجؤ ۔

ے

 رکو پ

َُّب  يِ الَطَّ يُث وَ َبِ ْل ََل يَْستَِوي اْلْ قُ
َوْ  ل يِثَوَ َبِ  ۖ َأَعَْجبََك كَثَْرةُ اْلْ

ْبَاِب  َل ََّـهَ يَا أُوِِل اْْل وا الل قُ ََّ فَات
ََُّكْم تُفْلُِحونََ َل   ﴾١٠٠﴿ لَع

اھچ ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ !ایسی پباںیت ہن وپ۱۰۱

ر رک دی اجںیئ وت اہمترے ےیل
م
 رکو ہک ایر مت رپ اظہ

 

ے
ے

ب نب اجںیئ اور ایر وہ اےسی وق
ب

ںیم  فیلکت اک ؤمج

ازل ایک اج راہ ےہ وت وہ متوپ

ت

رآن پ

ے

ب ہک ق
ب

 رپ  وھچ ےگ ج

ن )ےک ایبن( ےس راک
ِ
ر رکدی اجںیئ یگ۔اہلل ا

م
راہ  اظہ

  ےہ۔ےہ ۔اہلل افحتظ رکےن واال ، زسا دےنی ںیم دامیھ

ُوا عَْن  َْسأَل ََِّذيَن آمَنُوا ََل ت َُّهَا ال يَا أَي
إِْن  َُسْؤُكْم وَ يَاءَ إِْن تُبْدَ لَُكْم ت أَشْ

ُو ْرآُن تَْسأَل ْقُ ُل ال ْهَا ِحَي يَُنََّ ا عَن
ْهَا ُه عَن َّـَ َََّ ۖ َتُبْدَ لَُكْم عَفَا الل الل ـُه وَ

 ﴾١٠١﴿ غَُفوٌر َحلِيٌمَ
د ۔ مت ےس ےلہپ ھچ ولوگں ےن ایسی پباںیت۱۰۲ د رکی   )رکی 

پباوتں یک وہج  رک(وپیھچ ںیھت، رھپ ہجیتن  ہ الکن ہک )ان یہ

 ۔ےس( وہ ااکنر رکےن واےل وہےئگ

ََ َمَّ قَدْ َسأ ُِكْم ثُ ْل ْن قَب ٌم مِ َا قَوْ َْل
  ﴾١٠٢﴿ أَْصبَُحوا بِهَا كَافِِريَنَ

ںیہن  ۔ اہلل ےن )یسک مسق یک رشماکہن روسم اقمئ۱۰۳

ن  ری رک ںیک ہن اواھم دیپا ےیک ںیہ( ہن وکیئ ریحبہ )۔اک

ا ےہ۔ ہن اسہبئ ) در ےئلی  وھچ ا وہ ا اجونر( انبپ 

ت ت

۔الب ی

ت ہ  )۔ ر ےنن ونر ( ہناکنےنل ےئلی آزاد  وھچ ا وہا اج
ی
 و

ََل َسائِبٍَة  ْن ََبِريَةٍ وَ ُه مِ َّـَ مَا َجعََل الل
ََل َحامٍَ ِصيلٍَة وَ ََل وَ َِٰكَنَّ  ۖ َوَ ل وَ

ِه  َّـَ ََل الل ََتُوَن عَ ََِّذيَن كَفَُروا يَفْ ال
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در دشہ اجونر سج 

ت ت

در رکدہ اجونر( اور ہن احم )۔ی

ت ت

واال ی

راہن اور ےک ےچب ےک ےچب دیپا وہےکچ وہں  ہ سب اک

ت

ق

ب رشماکہن رطقی ںیہ( اور نج ولوگں ےن رفک اک اراکت

ن پباھدےت ایک وہ )ایسی رحںیتک رکےک( اہلل رپ وھجٹ اتہب

(لقع  رو ںیہ اور اُن ںیم ارثک) اےنپ ںیئت 

ے

ںیہن تکس

 ےس اکم ںیہن ےتیل ۔ 

ْقِلُونََ ۖ َالْكَِذَبَ ثَُرُهْم ََل يَع أَكْ  وَ
﴿١٠٣﴾ 

ا ےہ: اس۱۰۴

ے

ب اُن ےس اہک اجپ
ب

یک رطف  )الکم( ۔ ج

ازل ایک ےہ اور اس اکلم روسلؐ یک رطف

ت

آؤ  وج اہلل ےن پ

ا  وت ےتہک ںیہ: مہ ےن سج )رطقی( رپ اےنپ پباپ پ  ا پ  دادا وک 

 یھب ہن ویہ ںیمہ اکیف ےہ۔ الھب ایر اُن ےک پباپ دادا ھچ

 یھب وہ اجےتن وہں اور ہن حیحص راےتس رپ وہں )وت ایکرھپ

 (۔ ےگاںیہن یک اھدیھ دیلقت رکےت رںیہ

َْزلَ  ٰ مَا أَن ا إََِل َالَوْ ُْم تَع إِذَا قِيَل َْل وَ
َا مَا  ُوا َحْسبُن ُسوِل قَال إََِل الَرَّ ُه وَ َّـَ الل

َيِْه آبَاءَنَا َجْدنَا عَل َوْ كَاَن  ۖ َوَ ل أَوَ
ََل  اا وَ يْئ َُموَن شَ آبَاُؤُهْم ََل يَعْل

َ ﴾١٠٤﴿ يَهْتَُدونََ
و( مت رپ رک ۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ! )اینپ رکف۱۰۵

ب مت وخد دیساھ 
ب

ھااری اجونں یک ذہم داری ےہ۔ ج

م

ے

ت

 وجارماہ وہا راہتس اایتخر رکول)اور غیلبت اک قح ادا رکوکچ( وت

ر مت سب وک

ت

لاج ھاارا ھچ ںیہن اگب  اتکس، بب

م

ے

ت

یک  اہلل یہ وہ 

ا ےہ۔ رھپ وج ھچ مت ایک رکےت

ت

  ےھ وہ رطف ٹلپ رک اجپ

 ۔ںیھمت اتب دے اگ

َََّ َُّهَا ال ُْكْم يَا أَي َي ِذيَن آمَنُوا عَل
َسُكمَْ ُكْم مَْن َضَلَّ  ۖ َأَنُْف ََل يَُضُرَّ

يْتُمَْ ُكْم  ۖ َإِذَا اْهتَدَ ِه مَْرِجعُ َّـَ إََِل الل
نْتُْم  َا ُك َّئُُكْم ِِب َبِ َيُن يعاا ف ََجِ

َْملُونََ  ﴾١٠٥﴿ تَع
ب مت ںیم ےس  !۔ اے ولوگ وج اامین الےئ وہ۱۰۶

ب
ج

ا  اوروتیص) یسک ےک اسےنم ومت آوموجد وہ

ت

رکپ

 مت ںیم ےس دو اعدل وصخش

ے
ے

ں اچےہ( وت وتیص ےک وق

ََِّذيَن آمَنُوا شَهَادَةُ  َُّهَا ال يَا أَي
ُت  َوْ ُكُم اْْل ُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَ َيْنِ ب
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ا ایر مت رفس رکرےہ ے، پ 

ے

ت
 
ن
 
ہ
وہ اور  یک وموجدیگ وہ ی اچ

اہ )واہں ( ںیھمت ومت یک تبیصم شیپ آاجےئ )اور وگ

ھاار

م

ے

ت

ے ریغ انبےن ےئلی املسمن ہن لم ںیکس( وت 

 ایر وملسمں ںیم ےس دو )یک وموجدیگ وہ ی اچےیہ( رھپ

ادئ وگاہ یچسںیھمت ہبش دیپ

 

وگایہ ںیہن  ا وہاجےئ )ہک ش

وہ اہلل  دںی ےگ( وت مت اُںیہن ابعدت ےک دعبرو  ول اور

اعموےض رپ  یک مسق اھکںیئ ہک مہ )اینپ( اس )مسق( وک یسک

ر دنچ ہک)سج ےک قح ںیم مہ
م
 ںیہن رکرےہ، ہ

ے
ت

روج

ت

 ق

ارا رہتش دار یہ وہ اور مہ اہلل 
م
وگایہ دے رےہ ںیہ( وہ ہ

 رکںی وت مہ ںیہن اپھچںیئ ےگ، ایر ااسیواےطس یک وگایہ 

اہ اگروں ںیم ےس وہں ےگ۔  انیقیً

ت

 ا

ا عَْدٍل  َاِن ذَوَ ََِّة اثْن ي ِحَي الْوَِص
ُكْم إِْن  مِنُْكْم أَوْ آَخَراِن مِْن غَرْيِ

ُْم َضَربَْ ْت تُْم ِِف اْْلَْرِض أَن
ِتَ َوْ  ۖ َفَأََصابَتُْكْم ُمِصيبَُة اْْل
ََلةِ  ا مِْن بَعِْد الَصَّ َُم ُسوَْن ْبِ ََت
ُْم ََل  َبْت ِه إِِن اْرت َّـَ َيُقِْسَماِن بِالل ف
َٰ َوْ كَاَن ذَا قُْرَب ل اا وَ ي بِِه ََثَن  ۖ َنَْشََتِ
َِن  ََّا إِذاا َْل ََّـِه إِن هَادَةَ الل تُُم شَ ََل نَكْ وَ

 ﴾١٠٦﴿ يََاْْلَِثَِ

یٹ ۔ رھپ ایر ہتپ لچ اجےئ ہک وہ دوونں )وگاہ وھج۱۰۷

اہ ےک رمبکت وہےئ ںیہ وت رھپ

ت

 اُن یک وگایہ دے رک( ا

ہگج اُن ولوگں ںیم ےس نج ےک الخف)ےلہپ( دو 

دت وگاوہں( ےن قح یک وتقیث یک یھت دو اور )وگاہ اہش(

 اھک رک دےنی ےئلی( ڑھکے وہں اور وہ دوونں اہلل یک مسق

اری وگایہ اُن )ےلہپ( دوںیہک
م
وگاوہں( یک وگایہ ( ہک ہ

رقح ےہ۔ اور مہ ےن )وگایہ دےنی ںیم(  ادہ یب ےس زپ 

 مہ اظںومں وکیئ زپ ادیت ںیہن یک۔ ایر مہ ےن ااسی ایک وہ وت

 ںیم ےس وہں ےگ۔ 

اا  ا إَِْث َُما اْستََحقََّ ٰ أََْنَّ ََل ثَِر عَ فَإِْن عُ
َما مَِ َن فَآَخَراِن يَُقومَاِن مَقَامَهُ

َاِن  َي ل َْو ُم اْْل ْهِ َي ََِّذيَن اْستََحَقَّ عَل ال
ََشهَادَتُنَا أََحُقَّ  ِه ل َّـَ َيُقِْسَماِن بِالل ف
ََّا إِذاا  َا إِن يْن مَا اعْتَدَ َما وَ ِ هَادَُِت ْن شَ مِ

اِْلِيََ َِن الَظَّ   ﴾١٠٧﴿ َْل
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ادہ ۱۰۸ ۔  ہ )رطقی وگاوہں وک ( اس پبات ےک زپ 

ب رکدے اگ ہک وہ وگایہ 
 
ی ر

ے

  (اطمقب اور وااعقت ےک(ق

 رپ دںی۔ اُںیہن اس پبات اک اھدہشی

ے

 اُس یک الص احل

ن یک
ِ
 رےہ اگ ہک ان یک ومسقں ےک دعب اور ںیمسق )ا

د ںیم ( یل اجںیئ یگ۔اہلل اک وقت ردی 

ے

یٰ اایتخر ومسقں یک ی

 وک (وبقل رکو اور )نیقی روھک ےک
ُ
س کُح

ِ
( اہلل رکو اور )ا

ا۔ اھکدب دہع ولوگں وک )اکایمیب یک( راہ ںیہن د

ے

 پ

 ٰ ََل هَادَةِ عَ ٰ أَْن يَأْتُوا بِالَشَّ ََْن ٰلَِك أَد ذَ
َاٌن  َافُوا أَْن تَُردََّ أَْْي ْجِههَا أَوْ ََي وَ

َاِْنِمَْ َه  ۖ َبَعْدَ أَْْي َّـَ وا الل قُ ََّ ات وَ
َم  ۖ َوَاَْسَعُوا ْقَوْ ُه ََل يَهِْدي ال َّـَ الل وَ
 ﴾١٠٨﴿ الْفَاِسقِيََ

وک عمج  ں۔ )ایخل رکو( سج دن اہلل سب روسول۱۰۹

۔ وہ ںیہک ےگ رکےک وپےھچ اگ: ںیھمت یسیک وبقتیل وہیئ

ہ ںوتقیقں ںیمہ )ولوگں ےک دل اک یقیقح( ملع ںیہن وپدیش

 ۔اک اکلم ملع رےنھک واےل انیقیًآپ یہ ںیہ

وُل  ُسَل فَيَقُ ُه الُرَّ َّـَ َْمُع الل َم ََي يَوْ
َا ۖ َمَاذَا أُِجبْتُمَْ َََّك  ۖ َقَالُوا ََل عِلَْم لَن إِن

َْتَ ُيُوِبَ أَن ُم الْغ َ ﴾١٠٩﴿ عَََلَّ

ٰؑ نب۱۱۰ ٰ ی

عن س

( ےہک اگ: اے 

ے

روز ایقتم ب اہلل )یب
ب

 ۔ ج

اد رک و رممی! اےنپ رپ اور اینپ وادلہ رپ ریما وہ ااسحن پ 

ب ںیم ےن روح ادقلس )۔ پ ا  ویح( ےس اہمتری 
ب

ج

ار دمد یک یھت۔مت ولوگں ےس وہگارے ںیم اور رھپ دھجمس

ب ںیم ےن 
ب

 وا ب اور ںیہمتوہرک الکم رکےت  ےھ اور ج

ب  تمکح اور وترات اور الیجن یک میلعت دی یھت۔ اور
ب

ج

 یک مت ریمے مکح ےس یلیگ یٹم ےل رک رپھدے یک

ے

 احل

 )

ے

 

ت

ر رکےت  ےھ، رھپ اس ںیم )رواحن

ت

رطح وجتی 

ا وھپےتکن  ےھ وت وہ ریمے مکح ےس رپواز رک

ے

ےن واال وہاجپ

رص واےل وک  اھت اورمت ریمے مکح ےس اھدےھ اور یب

ُه يَا ِعيََس ابَْن مَْريََم  َّـَ إِذْ قَالَ الل
 ٰ ََل عَ َيَْك وَ اذُْكْر نِعَْمِِت عَل
ََّْدتَُك بُِروِح  تَِك إِذْ أَي الِدَ وَ
َهِْد  اَس ِِف اْْل ََّ َُّم الن ِ كَل ُدِس تُ ْقُ ال

َ كَهَْلا ََّْمتَُك الِْكتَاَب  ۖ َوَ إِذْ عَل وَ
ْْنِيَلَوََ اْْلِ َراةَ وَ ََّوْ الت َمةَ وَ ِكْ إِذْ  ۖ َاْلْ وَ

رْيِ  ْئَِة الَطَّ ِي كَهَي َن الِطَّ ُُق مِ ْل ََت
اا  ُخ فِيهَا فَتَُكوُن َطرْي بِإِذِِْن فَتَنُْف
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ب  )رواح ی
ب

رار ردےتی  ےھ اور ج

ے

ری ق  مت ویعب ےس( یب

 ریمے مکح ےس )رواح ی( رمدوں وک) ان یک رمد ی ےس

ب ںیم ےن ینب ارسالیئ ))
ب

ےک اکنےتل  ےھ، اور ج

ب مت
ب

 اھت( ج

ے
ے

ا اھت)اور  ہ وہ وق  رش(وک مت ےس رو  دپ 

، اور ان ںیم ےس  اُن ےک پ اس داللئ ےل رک آےئ  ےھ 

، اہک  ہ )وقم ےس( نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک اھت

 اکٹ دےنی وایل ےب تقیقح زیچ ےہ۔ 

َبَْرَص  ۖ َبِإِذِِْنَ اْْل َمهَ وَ َكْ ُئ اْْل تُْبِ وَ
ٰ بِإِذْنِي ۖ َبِإِذِِْنَ ََت َوْ إِذْ َُتِْرُج اْْل إِذْ  ۖ َوَ وَ
يَل عَنَْك إِذْ كَفَفَْ ُت بَِِن إِْسَرائِ

ََِّذيَن  َّنَاِت فَقَالَ ال َيِ َهُْم بِالْب ئْت ِج
ا إََِلَّ ِسْحٌر  ذَ ْم إِْن َهٰ كَفَُروا مِنْهُ

 ﴾١١٠﴿ ُمبِيٌَ
ب ںیم ےن وحارویں یک رطف ۱۱۱

ب
۔ اور )ایخل رکو( ج

 اامین الؤ اور ریمے روسل رپویح یک یھت ہک ھجم رپ 

اے (اور  : مہ اامین الےت ںیہاُوہنں ےن اہک اھت  ( )اور

رامربندار ںیہ۔  رہ  (وگاہ هللا! ا

ت

 ہک مہ ق

ََّي أَْن  َوَاِريِ يُْت إََِل اْلْ َح إِذْ أَوْ وَ
ا  ََّ ُوا آمَن بَِرُسوِِل قَال آمِنُوا ِِب وَ

ْسلُِمونََ ََّنَا ُم هَدْ بِأَن   ﴾١١١﴿ وَاشْ

یٰ نب رممی۱۱۲

عن س

ب وحارویں ےن اہک اھت : اے 
ب

! ایک ۔ ج

  رااہمترا رب اہمت

 

 رز   ہ اہک امن ےل اگ ہک مہ رپ اٹ

ٰؑ ےن( اہک اھت : ایر مت  ارے )وت حیسم 

ے

پ ومنم وہ  یقیقح( (اُ

 رکو۔  وت اہلل اک وقتیٰ 

َُّوَن يَا ِعيََس ابَْن  َوَاِري إِذْ قَالَ اْلْ
يُع َربََُّك أَْن  َْستَِط ْل ي مَْريََم هَ
َماءَِ ةا مَِن الَسَّ َا مَائِدَ َيْن َّلَ عَل  ۖ َيَُنِ

ُْم ُمْؤمِنِيََ قَالََ نْت َه إِْن ُك َّـَ وا الل قُ ََّ  ات
﴿١١٢﴾ 

 ۔ اُوہنں ےن اہک: مہ اچےتہ ںیہ ہک اس ںیم ےس۱۱۳

ارے دل یلست پ اںیئ اور مہ اجن ںیل ہک
م
 مت اھکںیئ اور ہ

رپ  ےن مہ ےس )وج ھچ اہک( رضور چس اہک ےہ اور مہ اس

 وگاوہں ںیم ےس وہاجںیئ۔

ْكَُل مَِ ُوا نُِريُد أَْن نَأ نْهَا قَال
نَعْلََم أَْن قَْد  َا وَ ئَِنَّ قُلُوبُن تَْطَم وَ

َن  َا مِ ْه َي نَُكوَن عَل َا وَ قْتَن َصدَ
اِهِديَنَ  ﴾١١٣﴿ الَشَّ
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ٰؑ نب رممی ےن داع یک۔ اے اہلل۱۱۴ ٰ ی

عن س

 ۔ )اس رپ( 

رام وج 

ت

از ل ق

ت

 رز  پ

 

ارے رب! مہ رپ آنامن ےس اٹ
م
ہ

ا
م
ارے ےلہپ ےصح ےئلی اور ہ

م
ارے ےیل )اور( ہ

م
رے ہ

ری

ت

ب  آج
ب

وہ اور آیکپ رطف ےس  )ےصح ےئلی دیع )اک ومج

رام، آپ سب رز  

ت

ان وہ اور ںیمہ رز  اطع ق

 
ت

ای  ن

رامدےنی واولں ںیم ےس رتہب )رز  

ت

واےل(  ےناطعق

 ںیہ۔

َمَّ  ََّـهُ قَالَ ِعيََس ابُْن مَْريََم الل
َن  ةا مِ َا مَائِدَ َيْن ََّنَا أَنِْزلْ عَل َرب

ََ ا ِْل َا ِعيدا َماءِ تَُكوُن لَن َاالَسَّ لِن  وََّ
َا  ۖ َوَآِخِرنَا وَآيَةا مِنَْكَ قْن وَاْرزُ
اِزقِيََ َْت َخرْيُ الَرَّ أَن   ﴾١١٤﴿ وَ

 ۔ اہلل ےن اہک: ںیم ااسی )امدئہ اور وخار ( ںیھمت۱۱۵

 دےنی واال وہں رگم اس ےک دعب مت ںیم ےس وج صخش

ادقری رکے اگ وت ںیم اےس انیقیً

ت

ایسی زسا   زسا دوں اگ۔ پ

 وں اگ۔ یسک وک ایسی زسا ںیہن دہک امتم داین ںیم 

َيُْكمَْ َا عَل ُْل َّ ُه إِِِنَّ ُمَنِ َّـَ فََمْن  ۖ َقَالَ الل
ُه  بُ ِِِنَّ أُعَِذَّ ُْد مِنُْكْم فَإ ُفْر بَع يَكْ
َن  ا مِ ُه أََحدا بُ اا ََل أُعَِذَّ اب عَذَ

ِيََ َاَْل  ﴾١١٥﴿ الْع
ب اہلل ےن) حیسمٰؑ ۱۱۶
ب

اے  یک ولات ےک دعب (اہک:  ۔ ج

 ٰ ی

عن س

اہک اھت ہک ےھجم اور   مت ےن ولوگں ےس  ہنب رممی ایکا

ں ریمی وادلہ وک اہلل ےک العوہ اور دو وبعمد انبول۔اُوہن

 ہک ےن اہک: آپ پ ا  ںیہ، ریمے ےیل  ہ نکمم یہ ہن اھت

رزگ وکیئ قح)سج 
م
ںیہن )ایسی  پبات ےک ےنہک( اک ےھجم ہ

 رضور پبات( اتہک۔ ایر ںیم ےن  ہ پبات یہک وہیت وت آوکپ

ا۔ وج

ے

 اور  ریمے ارادے ںیم ےہ آپ اجےتن ںیہملع وہپ

یک  وج آےکپ ارادے ںیم ےہ ںیم ںیہن اجاتن۔ آپ بیغ

 ۔پباوتں ےس وپری رطح آاگہ ںیہ

ُه يَا ِعيََس ابَْن مَْريََم  َّـَ إِذْ قَالَ الل وَ
َي  أُمَِّ ُِذوِِن وَ اِس اََتَّ ََّ َنَْت قُلَْت لِلن أَأ

هَِ َّـَ َْيِ مِْن دُوِن الل قَالَ  ۖ َإَِْلٰ
نََك مَا يَُكوُن ِِل أَْن أَقُولَ مَا ُسبَْحا

َ ٍَقَّ َيَْس ِِل َِب لْتُُه فَقََ ۖ َل ْد إِْن ُكنُْت قُ
ِْمتَهَُ ََل  ۖ َعَل ِسي وَ ْلَُم مَا ِِف نَفْ تَع

ِسَكَ َُم مَا ِِف نَفْ َْت  ۖ َأَعْل َََّك أَن إِن
ُيُوِبَ ُم الْغ  ﴾١١٦﴿ عَََلَّ
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 مکح ۔ ںیم ےن اُن ےس وہ یہ اہک سج اک آپ ےن ےھجم۱۱۷

ا رامپ 

ت

 رب ےہ  اھت۔  ہ ہک اہلل یک ابعدت رکو وج ریما یھبق

 ںیم اُن ںیم 

ے

ب ی
ب

ھاارا یھب رب ےہ، اور ج

م

ے

ت

اور 

ب آپ ےن ےھجم
ب

 وموجد راہ ںیم اُن اک رگنان اھت رھپ ج

 
ُ
 وت ولات دے دی وت آپ یہ اُن ےک ابہگنن  ےھ اور آپ

ر زیچ یہ ےک رگنان ںیہ۔ 
م
 ہ

ُْم إََِلَّ مَا أَمَْرتَِِنَ ََ مَا قُلُْت َْل ِن بِِه أ
ُكمَْ ََّ َرب هَ َرِِبَّ وَ َّـَ َْ ۖ َاعْبُُدوا الل ُكن ُت وَ

ا مَا دُمُْت فِيِهمَْ يدا هِ ْم شَ ْهِ َي  ۖ َعَل
قِيَب  َْت الَرَّ َِِن ُكنَْت أَن يْت ََّ ف ا تَوَ ََمَّ فَل

ْهِمَْ َي ْيءٍ  ۖ َعَل ٰ كُِلَّ شَ ََل َْت عَ أَن وَ
ِهيدٌَ   ﴾١١٧﴿ شَ

ںیہ  ۔ اب ایر آپ اںیہن زسا دںی وتوہ آےکپ دنبے۱۱۸

ری تمکح

 

 اور اعمف رکدںی وت آپ سب رپ اغلب ںیہ، یب

 واےل ںیہ۔ 

ُْم ِعبَادَُكَ ْم فَإَِْنَّ ْهُ ب إِْن  ۖ َإِْن تُعَِذَّ وَ
َْت الْعَِزيُز  َََّك أَن ِن ُْم فَإ ْر َْل تَغْفِ

يُمَ َِك  ﴾١١٨﴿ اْلْ
۔ )اہلل ےن( اہک:  ہ وہ دن ےہ )سج ںیم( اصدوقں ۱۱۹

اےسی( پباغ ) وک اُن یک اچسیئ لادئہ دے یگ۔ اُن ےک ےئل

اداب رےنھک ےک

 

 ( ےئلںیہ نج ےک ےچین ےس )اںیہن ش

۔ رہنںی یتہب ںیہ۔ وہ ان ںیم رہ ڑپےن واےل وہں ےگ

اہلل اُن ےس رایض وہا اور وہ اُس ےس رایض وہےئ،یہی 

ری اکایمیب ےہ

 

 ۔تہب یب

ُم يَنْفَُع  ا يَوْ ذَ ُه هَٰ َّـَ قَالَ الل
قُهُمَْ قَِي ِصدْ ادِ اٌت  ۖ َالَصَّ ََّ ُْم َجن َْل

َْ َاُر َخالِِديَن ََت َْْن ْتِهَا اْْل ِري مِْن ََت
َداا ْم  ۖ َفِيهَا أَب ْهُ ُه عَن َّـَ َرِضَي الل
ْهَُ َرُضوا عَن َِظيُمَ ۖ َوَ زُ الْع ٰلَِك الْفَوْ  ذَ

﴿١١٩﴾ 
۔ آنامونں اور ز نی اور ان یک سب وموجدات رپ ۱۲۰

ر اچیہ وہیئ پبات )ےک
م
 ےہ اور وہ ہ

ے

م
اہ

 

 اہلل یہ یک پبادش

 اقدر ےہ۔رپ وپری رطح   رکےن(

اْْلَْرِض  اِت وَ َماوَ ََّـِه ُملُْك الَسَّ ِل ل
َ َنَّ مَا فِيهِ ْيءٍ  ۖ َوَ ٰ كُِلَّ شَ ََل ُهوَ عَ وَ

 ﴾١٢٠﴿ قَِديٌرَ
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ر رطح یک رعتفی اک اہلل یہ قحتسم ےہ، سج۱
م
 ۔ ہ

 

ِ ق

 ےن آنامونں اور ز نی وک دیپا ایک ےہ، اور )

س

 

ِ ق

م م 

س

ا  یھب نج ےہ۔ رھپ ےک( اھدریھے اور ااجال انبپ 

 ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک ےہ وہ )ضعب

ر اتبےت رایب  دورسوں وک( اےنپ رب ےک اسھت یب

 ںیہ۔ 

ََِّذي َخلََق  ِه ال َّـَ ِل َْمُد ل اْلْ
اِت وَاْْلَْرَض وََجعََل  َماوَ الَسَّ

النَُّورََ لَُماِت وَ ََِّذيَن  ۖ َالُظَّ َمَّ ال ثُ
ْم يَعِْدلُونََ َّهِ   ﴾١﴿ كَفَُروا بَِربِ

ا ایک ےہ سج ےن ںیھمت یلیگ یٹم ےس دیپ۔ ویہ ۲

دی ےہ اور ای  دمت رقمر رک  ےہ رھپ )زھدیگ یک(

 )زھدیگ یہ یک ( ای  دمت )اور یھب( اس ےک اہں

 وہ۔  ےط دشہ ےہ۔ رھپ یھب مت وہ ہک ڑگھجا رکےت

َمَّ  ْن ِطٍي ثُ ََِّذي َخلَقَُكْم مِ ُهوَ ال
َ هَُ ۖ َقَََضٰ أََجَلا َّ ِعنْدَ أََجٌل ُمَسًما  ۖ َوَ

ْتُْم ََتََْتُونََثَُ  ﴾٢﴿ َمَّ أَن

﷽ 

ام ےل رک وج ےب دح رتمح 

ت

پبار اہلل اک پ   ےہ۔رمح رکےن واال   پبار واال، 

ا  ڑپانھ   امِ نعَ الَ  سورۃُ    ںیم) 

ے

وہں(    رشوع رکپ  
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( ۔ ویہ اہلل آنامونں ںیم اور ز نی ںیم )رصتمف۳

ھاارے رازوں وک یھب اجاتن ےہ اور 

م

ے

ت

ےہ، وہ 

ے پ ا
ُ
ر ھااری یلھک پباوتں وک یھب اور وج )یب

م

ے

ت

ےلھب(  

 اکم رکےت وہ اس ےس یھب آاگہ ےہ۔ 

ِِف  اِت وَ َماوَ ُه ِِف الَسَّ َّـَ ُهوَ الل وَ
َْرِضَ ْلَُم سَِ ۖ َاْْل َجهَْرُكْم يَع ُكْم وَ َرَّ

ِسبُونََ َُم مَا تَكْ يَعْل  ﴾٣﴿ وَ

 ۔ )ولوگں اک  ہ احل ےہ ہک( اُن ےک رب ےک۴

ا

ے

 ےہ اُس اَاکحم ںیم ےس وج مکح یھب اُن ےک پ اس آپ

 ےس رو یرداں وہاجےت ںیہ۔

ْن آيٍَة مِْن آيَاِت  ْم مِ ْتِيهِ مَا تَأ وَ
ْهَا ُمعِْرِضيََ ْم إََِلَّ كَانُوا عَن  َربَِّهِ

﴿٤﴾ 
، ۔ انچہچن اب اُوہنں ےن اس اکلم قح وک یھب۵

ا ےہ۔ سج  ا، الٹھج دپ  ب وہ ان ےک پ اس آپ 
ب

ج

اس )ےک  )وگشیپیئ( یک  ہ ریقحت رکرےہ ںیہ دلج یہ

  یگ۔وپرے وہےن ( یک ربخںی اُن ےک پ اس ںیچنہپ

ََّا َجاءَُهمَْ َِقَّ َْل بُوا بِاْلْ َذَّ  ۖ َفَقَْد كَ
َُ ْم أَنْبَاءُ مَا كَان َف يَأْتِيهِ ا بِِه وفََسوْ

  ﴾٥﴿ يَْستَهِْزئُونََ

ن ےس ےلہپ۶
ِ
 ین ۔ ایک اُوہنں ےن وغر ںیہن ایک ہک ا

ا یہ ایسی وقںیم ،ںیہنج مہ ےن ز نی ںیم وہ ادتق ار دپ 

ا، مہ رو!( ںیھمت ںیہن دپ 

ت

 اھت وج ادتقار )اے اکق

ر ےنس الہ  رکےکچ ںیہ، مہ ےن اُن ےک ےیل وخب یب

ر رصتف یتہب  واال پبادل اجیھب اھت اور رہنںی ان ےک زی 

اوہں یک پ اداش ںیم

ت

 ںیھت، رھپ مہ ےن ان ےک ا

ا اور ان ےک دعب دورسی وقومں ےک  الہ  رکدپ 

۔

ے

 دور دیپا رکدی 

ِِهْم  ْل ا كَْم أَْهلَكْنَا مِْن قَب َْم يََروْ أَل
اُهْم ِِف اْْلَْرِض مَا  ََّ ن ْن قَْرٍن مَكََّ مِ
َماءَ  َا الَسَّ أَْرَسلْن ْن لَُكْم وَ َِكَّ َْم َُن ل

َْ َي َاَر عَل َْْن َا اْْل ا وََجعَلْن ْدَرارا ْم مِ هِ
ْم فَأَْهلَكْنَاُهْم  ْتِهِ ْن ََت ََتِْري مِ
َا مِْن بَعِْدِهْم  َْشأْن أَن بُِذنُوبِِهْم وَ

اا آَخِريَنَ  ﴾٦﴿ قَْرن
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وا ب یھب رپ)یھکل اھکلیئ وکیئ ( ۔ ایر مہ اکذغ۷

اردےتی اور  ہ ولگ اےس اےنپ اہوھتں ےس  وھچ

ے

 اپ

ب 

ے

ں ےن رفک یھب وہنج )رکیھب دھکی ےتیل ی

ٹ دےنی اکاراکتب ایکےہ یہی ےتہک  ہ )وقم ےس ( اک

ا پبا وایل درلُ  ںیت ںیہ۔پب

اا ِِف قِْرَطاٍس  َيَْك ِكتَاب َا عَل لْن َوْ نَزََّ ل وَ
ََِّذيَن  ْم لَقَالَ ال ََمُسوُه بِأَيِْديهِ فَل
ا إََِلَّ ِسْحٌر ُمبِيٌَ ذَ  كَفَُروا إِْن هَٰ

﴿٧﴾ 

ے ںیم اچس  ہ اےنپ دوع ۔ اور اُوہنں ےن اہک: )ایر۸

 ذعاب ویکں ںیہن
ِ
رہتشء

ت

ارا  ےہ وت( اس رپ وکیئ ق

ے

اپ

ا وت

ے

ا وہپ ار دپ 

ے

رہتش اپ

ت

 )اب ای، اور ایر ںیہک مہ ےن ق

ا رھپ اُںیہن

ے

( اعمےلم اک ہلصیف وہاکچ وہپ

ے

 تلہ ی

 یھب ہن دی اجیت۔ 

َيِْه مَلٌَكَ ََل أُنِْزلَ عَل قَالُوا لَوْ َوْ وََ ۖ َوَ ل
اا  َك َا مَل َْزلْن َمَّ ََل أَن َمُْر ثُ َقُِضَي اْْل ل

َْظُرونََ  ﴾٨﴿ يُن

ر۹

ت

 ۔ ایر مہ اس)روسل( وک المہکئ ںیم ےس وجتی 

  رکےت وت اےس رمد یہ یک لکش دےتی اور وج

ُ

 

ش
ے
ہ
 
ب
 ہ  

ےولگ )اب دیپا( رکرےہ ںیہ ویہ 
ہ
 
ب ُ

 

ش
مہ)اُس  

 یھب( ان 

ے
ے

  ۔ےک دولں ( رپ اطری رکدےتی)وق

َاهَُ َعَلْن اا ْلَ َك َاُه مَل َوْ َجعَلْن ل َلا َرجَُ وَ
ُسونََ ْبِ ْم مَا يَل ْهِ َي َْسنَا عَل َب لَل   ﴾٩﴿ وَ

 ےس مت ےس ےلہپ یھب تہبملسو هيلع هللا ىلص!( ۔ )اے دمحم۱۰

 وہا ہک اُن روسولں یک ریقحت یک اجیکچ ےہ۔ ہجیتن  ہ

ا اھت  اںیہن ںیم ےس نج ولوگں ےن اُن اک رخسمت ا اپ 

را سج یک وہ ریقحت رک)اُیس 
 
ےت ذعاب ےن( آھگ

  ےھ۔

َقَِد اْستُهْزَِ ل َِك وَ ْل ئَ بُِرُسٍل مِْن قَب
ْم مَا  ََِّذيَن َسِخُروا مِنْهُ فََحاَق بِال

َ﴾١٠﴿ كَانُوا بِِه يَْستَهِْزئُونََ
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 دےئجی: ز نی ںیم ولچ رھپو رھپ دوھکی ۔ہہک۱۱

 ۔ذکموبں اک ایک ااجنم وہا اھت )روسولں ےک( 

َمَّ انُْظُروا  قُْل ِسريُوا ِِف اْْلَْرِض ثُ
َُ َُة اْْل يَْف كَاَن عَاقِب بِيََكَ ِذَّ  كَ

﴿١١﴾ 
 وج ! آنامونں اور ز نی ںیم وھچ۔ )ان ےس( وپ۱۲

 ہ سب ھچ( ) :دےئجی ھچ ےہ وہ سک اک ےہ۔ ہہک

اےنپ  اہلل اک ےہ۔ اُس ےن رمح )و رکم اک ویشہ از وخد(

ً  اُورپ الزم رکایل ےہ۔  )اس ےیل وہ رجمومں وک وف را

، سج

ے

 ےک دن ی

ے

ا ہکلب( وہ ایقتم

ے

 )ےک ںیہن ڑکپپ

 ںیم وکیئ یھب کش و ہبش ںیہن، ںیھمت آےن (

ا الچ اجےئ اگ، رگم وہنجں ےن

ے

وخد اےنپ  انیقیًعمج رکپ

 ۔ آپ وک اسخرے ںیم  اال وہ اامین ںیہن الںیئ ےگ

َماوَاِت  َْن مَا ِِف الَسَّ ْل ِْل قُ
اْْلَْرِضَ هَِ ۖ َوَ َّـَ ِل ٰ  ۖ َقُْل ل ََل كَتََب عَ

ْْحَةََ ِسِه الَرَّ َٰ ۖ َنَفْ ُكْم إََِل ََّ َمعَن َيَْج  ل
ِيَامَِة ََل َريَْب فِيهَِ ْق ِم ال ََِّذَي ۖ َيَوْ َن ال

ُْؤمِنُونََ ْم فَهُْم ََل ي َسهُ  َخِسُروا أَنُْف
﴿١٢﴾ 

۔ وج ھچ رات )ےک اھدریھے( اور دن )ےک ۱۳

 اُاجےل( ںیم وموجد ےہ وہ سب اُیس اک ےہ وہ وخب

 واال، اکلم ملع رےنھک واال ےہ۔ 

ت
ت

 نس

ا ََّيِْل وَ َُه مَا َسكََن ِِف الل ل هَارَِوَ ََّ  ۖ َلن
ِيُمَ َل ِميُع الْع ُهوَ الَسَّ   ﴾١٣﴿ وَ

 اہلل دےئجی:ایک )مت  ہ اچےتہ وہ ہک( ںیم ۔ ہہک۱۴

واال  ےک العوہ، وج آنامونں اور ز نی اک دیپا رکےن

ہکن وہ ےہ، )یسک اور وک یھب اانپ( دمداگرانبؤں،احال

روزی داتی ےہ۔اور اُےس روزی  (دورسوں وک)

ا ای ےہ :دےئجی ںیہن دی اجیت ۔ہہک ہک  ےھجم مکح دپ 

وبقل  ںیم اُن ںیم ےس الہپ ونبں وہنجں ےن االسم

 ایک اور ) ہ ہک( مت رشموکں ںیم ےس ہن ونب۔

اَّا فَاِطِر  ِي ل ُِذ وَ ََّـِه أَََتَّ َ الل رْي ْل أَغَ قُ
ُهوَ يُْطعُِم  اْْلَْرِض وَ اِت وَ َماوَ الَسَّ

ََل يُْطعَُمَ قُْل إِِِنَّ أُمِْرُت أَْن  ۖ َوَ
ََل تَُكونََنَّ  ۖ َلَ مَْن أَْسلَمََأَُكوَن أَوَََّ وَ

ُْشِرِكيََ َن اْْل  ﴾١٤﴿ مِ

 ۶  سورۃ األنعام
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ر ۔ ہہک۱۵

ت

اق

ت

ام ی دےئجی: ایر ںیم اےنپ رب یک پ

رے )وخانف ( دن ےک 

 

رکوں وت ںیم ای  یب

ا وہں )ہک وہ ذعاب ےھجم انتگھب

ے

 ذعاب ےس  رپ

 ڑپے اگ(۔

ْل إِِِنَّ أََخاُف إِْن عََصيُْت َرِِبَّ  قُ
ٍم عَِظيٍمَ اَب يَوْ   ﴾١٥﴿ عَذَ

ا ای وت ۱۶ ۔ اُس دن سج ےس  ہ )ذعاب( الٹ دپ 

مح ایک اور  ہ ر )ھجمس ول( اُس رپ )اہلل ےن( انیقیً

 اکایمیب ےہ۔  امنپ اں

ئٍِذ فَقَدْ  مَ ُْه يَوْ مَْن يُْصَرْف عَن
ُبِيَُ ۖ ََرِْحَهَُ زُ اْْل ٰلَِك الْفَوْ ذَ  ﴾١٦﴿ وَ

وت اُس ےک  ۔ ایر اہلل ںیہمت وکیئ فیلکت اچنہپےئ۱۷

 ںیہن ہ اس )فیلکت ( اک وکیئ دور رکےن واال یھبالعو

ے وت اور ایر وہ ںیہمت یسک الھبیئ ےس رہبہ دنم رک

ر )اُس ےس اےس وکیئ رو  یھب ںیہن اتکس(۔ و
م
ہ ہ

ُ ُ رپ )ےک رسااجنم دےنی ( اچیہ وہیئ پبات ری  

 رطح اقدر ےہ۔

ُه بُِضٍرَّ فَََل  َّـَ َْسْسَك الل إِْن َْي وَ
َْسْسَك  ۖ َكَاِشَف لَُه إََِلَّ ُهوََ إِْن َْي وَ

ْيءٍ قَِديٌرَ ٰ كُِلَّ شَ ََل وَ عَ رَْيٍ فَهُ  ِِب
﴿١٧﴾ 

 واال ۔ اور ویہ اےنپ دنبوں رپ اک لم اایتخر رےنھک۱۸

ا پباربخ ےہ۔ ر

 

ری تمکح واال )اور ( یب

 

 اور ویہ یب

َق ِعبَادِهَِ ْقَاِهُر فَوْ ُهوَ ال ُهوَ  ۖ َوَ وَ
َبِريَُ يُم اْلْ َِك  ﴾١٨﴿ اْلْ

ری  اابتعر ےس۔ وپےئھچ !وگایہ ےک ۱۹

 

سب ےس یب

وہ( ریمے اور )دےئجی: اہلل وکیسن یتسہ ےہ، ہہک

رآن ریمی 

ے

ھاارے درایمن وگاہ ےہ اور  ہ ق

م

ے

ت

اہک ںیم اس

ے

درہعی ویح اجیھب ای ےہ پ

ت

ےک  رطف یب

  ہ ےچنہپ

ے

ااکنر )ذرےعی ںیھمت اور اُن سب وک نج ی

هَادَةاَ ْل أَُيَّ شَْيءٍ أَكَْبُ شَ ِل  ۖ َقُ قُ
هَُ َّـَ ي ۖ َالل هِ بَيْنَُكمَْشَ َيِِْن وَ  ۖ ٌَد ب

ْرآُن  ْقُ ا ال ذَ ََّ هَٰ أُوِحَي إَِِل وَ
مَْن بَلَغََ ُنِْذَرُكْم بِِه وَ ُكْم  ۖ َِْل ََّ أَئِن
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ے اتنجئ ےس( ہبنتم رک
ُ
ر وں۔ اور دب یلمع ےک یب

ُ
د

ایہ دے  مت ولگ یھب  ہ وگ)اب وہک!( ۔ایک وایعق

 وہ ہک اہلل ےک اسھت دورسے وبعمد یھب

ے

 ںیہ۔ تکس

ف ہہک دےئجی: )ریمی وگایہ وت  ہ ےہ ہک( وہ وت رص

 ( رشی  اس اک)ای  یہ وبعمد ےہ اور ںیہنج مت 

 انبےت وہ ںیم اُن ےس یعطق زیبار وہں۔ 

َةا  ِه آِْل َّـَ َْشهَُدوَن أََنَّ مََع الل َت ل
هَدَُ ۖ َأُْخَرىَٰ ْل ََل أَشْ َا ُهوَ  ۖ َقُ قُْل إََِنَّ

ََّا  ََِِّن بَِريءٌ ِم إِن اِحٌد وَ ٌَٰه وَ إِل
ْشِرُكونََ  ﴾١٩﴿ تُ

ب ۔ نج ولوگں وک مہ ےن )اینپ(  ہ اکلم وا ۲۰

( وک ایس رطح اچنہپےت

ے
ے

 دی ےہ وہ اس )یک دصاق

۔ نج ںیہ سج رطح اےنپ وٹیبں وک اچنہپےت ںیہ

ن ولوگں ےن اےنپ آپ وک اصقنن ںیم  اال وہ اامی

 ںیہن الںیئ ےگ۔ 

َاُهُم الِْكتَاَب  ََِّذيَن آتَيْن ال
َما يَعِْرفُونََ َاءَُهُمَ يَعِْرفُونَُه كَ  ۖ َأَبْن

ْم فَهُْم ََل  َسهُ ََِّذيَن َخِسُروا أَنُْف ال
مِنُونََ   ﴾٢٠﴿ يُْؤ

رھ رک اظمل وکن وہاگ سج ےن۲۱

 

 ۔ اُس صخش ےس یب

ا اُس ےک ااکحم یک ب  اہلل رپ وھجٹ ارتفا ایک پ 
 
ذکتی

 ۔ یک۔ اےسی اظمل یھبک پبارماد ںیہن وہا رکےت

َََّ ََل الل ََِّن افََْتَٰى عَ مَْن أَْظلَُم ِم ِه ـوَ
َب بِآيَاتِهَِ اا أَْو كََذَّ ََُّه ََل  ۖ َكَِذب إِن

ُونََ اِْل  ﴾٢١﴿ يُفْلُِح الَظَّ
ےگ،  ۔ سج دن مہ ان سب وک ااٹھک رکےک الںیئ۲۲

 رھپ وہنجں ےن رش  ایک ےہ اُن ےس ںیہک ےگ

ھاارے )رہھٹاےئ وہےئ اہلل ےک( وہ رشی  

م

ے

ت

اہکں ںیہ نج )ےک رشی  پباری وہےن( اک مت 

 ۔دوعیٰ ایک رکےت  ےھ

وُل  َمَّ نَقُ ُْشُرُهْم ََجِيعاا ثُ َم ََن يَوْ وَ
َْن ُشَركَاُؤُكُم  ََِّذيَن أَشَْرُكوا أَي ِل ل

ُمونََ ُْم تَْزعُ نْت ََِّذيَن ُك   ﴾٢٢﴿ ال
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 ۔ وت )اُس دن( اُن اک ذعر اس ےک وسا اور ھچ ہن۲۳

ارارب ےہ مہ وت
م
 وہاگ ہک ںیہک اہلل یک مسق وج ہ

 رشم  ہن  ےھ۔ 

َْ َمَّ لَْم تَُكْن فِت ا نَتُهُْم إََِلَّ أَْن قَالُوثُ
ا ُمْشِرِكيََ ََّ َّنَا مَا ُكن ََّـِه َربِ الل  وَ

﴿٢٣﴾ 
ںیل ۔ دوھکی! سک رطح اےنپ قلعتم وھجٹ وب۲۴

 وہ ےگ اور وج ارتفاء )داین ںیم( وہ ایک رکےت  ےھ

 اںیہن وھبل اجےئ اگ۔

ِسِهمَْ ٰ أَنُْف ََل بُوا عَ يَْف كَذَ ُْظْر كَ  ۖ َان
ْم مَا كَا ْهُ َضَلَّ عَن ََتُونََوَ  نُوا يَفْ

﴿٢٤﴾ 
 ۔ ان )رشموکں(ںیم ےس ھچ اےسی ولگ ںیہ۲۵

ر( اہمتری )پباوتں یک( رطف اکن درھےت
م
 وج )اظبہ

 ںیہ احالہکن مہ ےن ان ےک دولں رپ رپدے  ا ل

اہک وہ اُےس ہن ھجمس ںیکس۔ اور ا

ے

 ںیہ پ

ے

ن ےک دی 

 اک

ے
ے

ر  (اکونں ںیم رہبا نپ ےہ اور وگ وہ )دصاق
م
ہ

ان دھکی ںیل 

 
ت

ب یھب اُےس ںیہنای  ن

ے

 امںین ےگ ی

 )یچنہپ وہیئ ےہ

ے

 درھیم( اہیں ی

 

م
( ،) ان یک ہ

ب وہ اہمترے پ اس آےت ںیہ وت مت ےس ڑگھج
ب

ا ہک ج

ب ایک یہ رکےت ںیہ۔ نج ولوگں ےن رفک اک اراکت

 اہکاینں ےہ وہ ےتہک ںیہ :  ہ وت ضحم ےلہپ ولوگں یک

 )اور پ ارہنی دااتسںین( ںیہ۔ 

ْم مَْن يَْستَمَِ مِنْهُ َيَْكَوَ َْ ۖ َُع إِل َجعَل نَا وَ
ِِف  قَهُوُه وَ ةا أَْن يَفْ ََّ ْم أَِكن ٰ قُلُوبِهِ ََل عَ

ا قْرا ا كَُلَّ آيٍَة ََل  ۖ َآذَاِْنِْم وَ إِْن يََروْ وَ
مِنُوا بِهَا ََّى إِذَا َجاءُوَك  ۖ َيُْؤ َحت

ََِّذيَن كَفَُروا إِْن  وُل ال لُونََك يَقُ َادِ َُي
لِيََ َوََّ ا إََِلَّ أََساِطريُ اْْل ذَ   ﴾٢٥﴿ هَٰ

رآن ےک وبقل رکےن( ےس ۲۶

ے

۔ اور وہ اس )ق

 )دورسوں وک یھب( روےتک ںیہ اور وخد یھب اس ےس

د دور رےتہ ںیہ، احالہکن )ایسی پباوتں ےس ( وہ وخ

ْهَُ َن عَن ْأَوْ يَن ُْه وَ َن عَن ْهَوْ ُهْم يَن  ۖ َوَ
مَا  َسهُْم وَ إِْن يُهْلُِكوَن إََِلَّ أَنُْف وَ

 ﴾٢٦﴿ يَْشعُُرونََ
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 یھب اےنپ یہ وک الہتک ںیم  اےتل ںیہ اور )اس ےس

رھ رک  ہ ہک( ےتھجمس یھب ںیہن۔

 

 یب

ا  ۔ ایرمت )اُںیہن( دوھکی )وت ںیہمت بیجع۲۷ ر
ب
امج

ب وہ آگ ےک اسےنم ڑھکے ےئک
ب

 رظن آےئ( ج

 ںیم( اجںیئ ےگ وتںیہک ےگ اے اکش! ںیمہ )داین

ا اجےئ اور مہ اےنپ رب ےک ااکح م وک ہن واسپ جیھب دپ 

 ونمں ںیم ےس وہاجںیئ۔الٹھجںیئ اور وم

اِر فَقَالُوا  ََّ ََل الن َوْ تََرٰى إِذْ ُوقُِفوا عَ ل وَ
َب بِآيَاِت  ََل نُكَِذَّ دَُّ وَ َا نَُر ْتَن َي يَا ل

ُْؤمِنِيََ َن اْْل نَُكوَن مِ َّنَا وَ  ﴾٢٧﴿ َربِ

( ہکلب ۔ )نکیل اُن یک  ہ رسحت یقیقح ںیہن وہیگ۲۸

ا اپھچ )اس ےیل وہیگ ہک( وج ھچ وہ)اس ےس( ےلہپ پ 

ر وہاکچ وہاگ۔ ورہن ایر
م
 رکےت  ےھ وہ اُن رپ اظہ

ا اجےئ وت رھپ  ویہ ھچ اُںیہن )داین ںیم( واسپ جیھب دپ 

 ںیہ یہ رکںی ےگ سج ےس اُںیہن رواک ای اھت اور وہ وت

 وھجےٹ۔ 

ْن  ُْم مَا كَانُوا َُيُْفوَن مِ ا َْل بَْل بَدَ
ْهَُ ۖ َقَبُْلَ ُوا عَن َا ُْن وا ِْل َادُ وا لَع َوْ ُردَُّ ل  وَ

بُونََ َاذِ َك ُْم ل إَِْنَّ   ﴾٢٨﴿ وَ

اری اس داین ۲۹
م
 یک ۔ )آج(  ہ ولگ ےتہک ںیہ ہک ہ

 ےہ اور ہن زھدیگ( ںیہن)زھدیگ ےک العوہ وکیئ اور 

اجںیئ  مہ )رمےن ےک دعب( رھپ یھبک زھدہ یہ ےئک

 ےگ۔ 

َا  ْي ن قَالُوا إِْن ِهَي إََِلَّ َحيَاتُنَا الُدَّ وَ
ُْن ِِبَبْعُوثِيََ مَا ََن  ﴾٢٩﴿ وَ

را دوھکی) وت ںیہمت بیجع ںیہن (۔ ایر مت )اُ ۳۰
ب
 امج

ب 
ب

ےنم ڑھکا اےنپ رب ےک اسںیہن اُ رظن آےئ ( ج

اگ: ایک ہ  )ان ےس( وپےھچ وہ ایک اجےئ اگ )اور (

ا( تقیقح ںیہن۔ وہ ںیہک

ت

ھاارا رھپ زھدہ ایک اجپ

م

ے

ت

( 

ٰ َربَِّهِمَْ ََل َوْ تََرٰى إِذْ ُوقُِفوا عَ ل الَ قََ ۖ َوَ
َ َِقَّ ا بِاْلْ ذَ َيَْس هَٰ ََ ۖ َأَل َّن بِ َر ٰ وَ َََل ُوا ب  ۖ َاقَال
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انیقیًچس )ےگ: ںیمہ اےنپ رب یک مسق! ویکں ںیہن 

 ںیم ذعاب داِش رفکےہ ۔اس رپ اہلل ( ےہک اگ پ ا

 وتگھب۔

نْتُْم  َا ُك اَب ِِب قَالَ فَُذوقُوا الْعَذَ
 ﴾٣٠﴿ تَكُْفُرونََ

( یک ۔ نج ولوگں ےن اہلل ےس ےنلم یک )ربخ۳۱

ب یک وہ انیقیً
 
 ہک اصقنن ںیم رےہ اہیذکتی

ے

ں ی

ااہگں ان رپ وہ ڑھگی آاجےئ یگ وت ںیہک

ت

ب پ
ب

 ےگ: ج

اری رسحت 
م
ایہ رپ وج مہ ےن اس  !واےئ ہ

ے

اس وکپ

 

ے
ے

( ےک پبارے ںیم روا ریھک اور وہ اس وق

ے
ے

)وق

اوہں ےک وبھج ا

ت

اھٹےئ وہےئ اینپ وھٹیپں رپ اےنپ ا

 یہ وہں ےگ۔ دوھکی! وج وبھج وہ ااھٹںیئ ےگ وہ تہب

ا وبھج
ُ
ر   ےہ۔ یب

بُوا بِلِقَاءِ  ََِّذيَن كَذََّ قَدْ َخِسَر ال
هَِ َّـَ اعَُة  ۖ َالل ُُم الَسَّ ََّى إِذَا َجاءَُْت َحت

ٰ مَا  ََل َا عَ ُوا يَا َحْسَرتَن َةا قَال ْت بَغ
ِْملُوَن  ُهْم َُي ْطنَا فِيهَا وَ فََرَّ

ٰ ُظهُوِرِهمَْ ََل زَاَرُهْم عَ أَََل َساءَ  ۖ َأَوْ
  ﴾٣١﴿ مَا يَِزُرونََ

رت ےک باقےل۔  ہ داین۳۲

ت

 ںیم(  یک زھدیگ وت )آج

اغلف رکےن وایل  )ضحم ےب تقیقح اور )اہلل ےس

ر رکےت زیچ ےہ۔ تقیقح ںیم وت وج ولگ وقتیٰ اایتخ

 ےہ۔ ایک ںیہ ان ےک ےئل ےھچیپ آےن واال رھگ یہ رتہب

 رھپ یھب مت ولگ لقع ےس اکم ہن ول ےگ۔ 

َْ َْل َا إََِلَّ لَعٌِب وَ ْي ن َاةُ الُدَّ َي مَا اْلْ  ۖ َوٌَوَ
ََِّذيَن  ِل اُر اْْلِخَرةُ َخرْيٌ ل لَلدََّ وَ

قُونََ ََّ َََل تَعْقِلُونََ ۖ َيَت  ﴾٣٢﴿ أَف

یک(  ۔ مہ وخب اجےتن ںیہ ہک )اہلل یک اخمتفل۳۳

 ویکہکن وج پباںیت وہ رکےت ںیہ وہ ںیہمت رجن دیتی ںیہ

 ااکَحم اک وہ ںیہمت ںیہن الٹھجےت ہکلب اظمل اہلل ےک

 ۔اجن وبھج رک ااکنر رکرےہ ںیہ

ََِّذي  َْحُزنَُك ال َي ََُّه ل ْلَُم إِن قَدْ نَع
ولُونََ بُونََك  ۖ َيَقُ ِذَّ ُْم ََل يُكَ فَإَِْنَّ

ِه  َّـَ َِي بِآيَاِت الل اِْل َِٰكَنَّ الَظَّ ل وَ
َْحُدونََ   ﴾٣٣﴿ ََي
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ا ۔ مت ےس ےلہپ یھب )اہلل ےک( روسولں وک۳۴  الٹھجپ 

ب اور اذوتیں رپ وج اُںیہن
 
 اجاکچ ےہ، رگم اُس ذکتی

  اوہنں ےن ےس  ےس اکم ایلاچنہپیئ ںیئگ

ے

 اہیں ی

اری دمد چنہپ یئگ۔ اہلل یک )اقمئ
م
رکدہ(  ہک اُںیہن ہ

ں )ےک پباوتں وک وکیئ دبل ںیہن اتکس اور اُن روسول

ا اُس ( یک ھچ ربخںی وت ںیہمت  اسھت وج ھچ شیپ آپ 

 چنہپ یہ یکچ ںیہ۔ 

َِك  ْل ْن قَب بَْت ُرُسٌل مِ لَقَدْ ُكِذَّ وَ
َٰ ََل وا عَ وا  فََصَبُ أُوذُ بُوا وَ مَا ُكِذَّ

َاُهْم نَْصُرنَا ََّى أَت لَ  ۖ ََحت ََل ُمبَِدَّ وَ
ََّـهَِ َِماِت الل َل ِك ْن  ۖ َل لَقَدْ َجاءََك مِ وَ
ُْرَسلِيََ ِ اْْل َإ  ﴾٣٤﴿ نَب

روں( یک ےب ریخ مت رپ یر۳۵

ت

اں ۔ ایر ان )اکق

 وکیئ زگریت ےہ۔وت ایر مت ےس وہےکس وت ز نی ںیم

ا آنامن یک رطف وکیئ   پ 

ت

 شالش رکول ڑیسیھرسن

ان الدو )وت رضور ااسی رکو(، ا

 
ت

یر اور اُںیہن وکیئ ن

برراُںیہن ) اہلل اچاتہ وت انیقیً
بب ج َ
ب ت

 رپ عمج رکداتی  (

ے

 
دہای

رزگ ہن ونب۔ 
م
اواوفقں ںیم ےس ہ

ت

 وس مت پ

ْم  َيَْك إِعَْراُضهُ إِْن كَاَن كَُبَ عَل وَ
َبْتَغَِي نَفَقاا ِِف  فَإِِن اْستََطعَْت أَْن ت
َماءِ  ا ِِف الَسَّ ََّما َْرِض أَوْ ُسل اْْل

يَهُْم بِآيَةٍَ ْتِ َأ ُه  ۖ َفَت َّـَ اءَ الل َوْ شَ ل وَ
ََل اْْلُدَىَٰ ََمعَهُْم عَ فَََل  ۖ َْلَ
َاِهلِيََ َن اْلْ  ﴾٣٥﴿ تَُكونََنَّ مِ

ت قح( رصف ویہ ولگ وبقل ایک دوع)۔ ۳۶

 ںیہ۔ رےہ 

ے
ت

 (دولں ےک)رکےت ںیہ وج )اےس( نس

 ے وت اںیہن وت اہلل )سب ربقوں یہ ےس (ردمَُ

ا اج پ  ا

 

پ  ےئ اگ۔ااھٹےئ اگ رھپ اںیہن اُیس یک رطف ول 

ََِّذيَن يَْسَمعُونََ يُب ال َْستَِج َا ي  ۖ َإََِنَّ
ِْه  َي َمَّ إِل ُه ثُ َّـَ َثُهُُم الل ْع ٰ يَب ََت َوْ اْْل وَ

  ﴾٣٦﴿ يُْرَجعُونََ

 اس ےک رب رپ ۔ ان ولوگں ےن اہک: اس )یبنؐ( ۳۷

یک رطف ےس وکیئ )ااصیتسل رکدےنی واال( 

ان ویکں ںیہن اجیھب ای،ہہک دےئجی

 
ت

 ن

ے

ردس : اہلل زیب

َوَْ قَالُوا ل ْن وَ ِْه آيَةٌ مِ َي لَ عَل ََل نُِزَّ
ٰ أَْن  ۖ ََربَِّهَِ ََل ٌر عَ هَ قَادِ َّـَ قُْل إَِنَّ الل



 ۷ َوإِذَا َسِمعُوا  23   

 اھدازہ رکےن واال ےہ ہک )بک( وکیئ ااسی

ے

 درس

ان ےجیھب، نکیل ان ںیم ےس ارثک ) ہ پبا

 
ت

ںیہن (تن

 اجےتن۔

ثََرُهْم ََل  َِٰكَنَّ أَكْ ل َّلَ آيَةا وَ يَُنِ
ْلَُمونََ  ﴾٣٧﴿ يَع

ر ہن اےنپ ۔ ز نی ںیم ےنلچ واال وکیئ اجونر ںیہن او۳۸

ھدہ رگم ا ےن واال وکیئ رپ( دو رپوں ےس)وہا ںیم

ی وق

ٰہ ل

ھااری رط) ہ سب ا

م

ے

ت

اعب( 

ے

ح یک انین ےک پ

رآن 

ے

ولخماقت ںیہ۔ مہ ےن اس اکلم وا ب)۔ق

 ان دیجم (ںیم وکیئ یھب یمک ںیہن رےنہ دی۔ رھپ

ا ولوگں وک اےنپ رب یک رطف ااٹھک رکےک ےل  اجپ 

 اجےئ اگ۔ 

ٍر  ََل َطائِ ٍة ِِف اْْلَْرِض وَ ََّ مَا مِْن دَاب وَ
َُ َاَحيِْه إََِلَّ أُمٌَم أَمْثَال  ۖ َمَْكَُيَِطريُ ِِبَن
ْطنَا ِِف الِْكتَاِب مِْن شَْيءٍَ َمَّ  ۖ َمَا فََرَّ ثُ

َْشُرونََ ْم ُُي َّهِ ٰ َربِ  ﴾٣٨﴿ إََِل

ارے ااکحم یک ذکت۳۹
م
ب ۔ رگم نج ولوگں ےن ہ

 
ی

ںیہ  یک ےہ وہ )رواح ی احلظ ےس (رہبے اور وگےگن

 ) اور رہگے( اھدریھوں ںیم ڑپے وہےئ ںیہ۔ اہلل

دیساھ راہتس )ےسج اچاتہ ےہ الہ  رکداتی ےہ اور وج

ا (اچاتہ ےہ اُےس دیسےھ راےتس رپ

ت

 رکداتی اایتخر رکپ

 ےہ۔ 

بُوا بِآيَاتِنَا ُصٌمَّ وَ  ََِّذيَن كَذََّ ال
لَُماِتَ ٌم ِِف الُظَّ بُكْ َََّ ۖ َوَ ـُه مَْن يََشإِ الل

 ٰ ََل ُْه عَ ْعَل ْ ََي مَْن يََشأ ْـُه وَ يُْضلِل
ْستَقِيٍمَ   ﴾٣٩﴿ ِصَراٍط ُم

 اس پبات رپ یھب( دےئجی: ایک مت ےن )یھبک ۔ ہہک۴۰

ا پ  وہ رقمرہ  وغر ایک ہک ایر مت رپ اہلل اک ذعاب آاجےئ 

 ڑھگی ںیھمت آےل وت ایر مت ےچس وہ وت ایک

ے
ے

 )اُس وق

رو یھب( اہلل ےک العوہ) دورسے وبعمدوں( وک اکپ

 ےگ۔ 

اُب  َاُكْم عَذَ ْتَُكْم إِْن أَت ْل أََرأَي قُ
اعَُة أَغَرْيَ ا ُْكُم الَسَّ َت ِه أَوْ أَت َّـَ ِه لالل َّـَ ل

نْتُْم َصادِقِيََ وَن إِْن ُك عُ  تَدْ
﴿٤٠﴾ 
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 ایر وہ ۔ ںیہن، ہکلب رصف اےس یہ اکپرو ےگ، رھپ۴۱

و)اچےہ اگ وت سج )تبیصم( ےک 
ُ
ر رکےن ےک( د

ور رکدے اگ
ُ
 اور ےیل مت ےن اےس اکپرا وہاگ اُےس د

  دو اہلل اک( رشی  رہھٹا رےہ وہ اُںیہن  وھچ)ںیہنج 

 ےگ۔

ََّاُه تَدَْ  ِشُف مَا بَْل إِي وَن فَيَكْ عُ
َن مَا  تَنَْسوْ ِْه إِْن شَاءَ وَ َي وَن إِل عُ تَدْ

ْشِرُكونََ  ﴾٤١﴿ تُ

۔ مہ مت ےس ےلہپ وقومں یک رطف )روسل( ۴۲

ب یک
 
ب مہ جیھب ےکچ ںیہ)رگم اوہنں ےن ذکتی

ے

( ی

یل ںیم ےن ان ولوگں وک وتمعنں ےس رحمویم اور دباح

اہک وہ رضتع اایتخر رکںی ۔

ے

ا پ  التبم رکدپ 

ََ ل َِك وَ ْل ٰ أُمٍَم مِْن قَب َا إََِل قَدْ أَْرَسلْن
اءِ  َرَّ الَضَّ َأَْساءِ وَ فَأََخْذنَاُهْم بِالْب

ُعونََ ْم يَتََضَرَّ ََّهُ َل  ﴾٤٢﴿ لَع

ا وت رھپ ویک۴۳ ارا ذعاب آپ 
م
ب اُن رپ ہ

ب
ں ہن ۔ رھپ ج

ہک( ان  اوہنں ےن رضتع اایتخر ایک۔ رگم )ایس ےیل

 ےک دل تخس وہےئگ  ےھ اور ناطین ےن ان ےک

 ۔ اامعل ان ےک ےیل وخامنش رکےک داھکےئ  ےھ

ُعوا  ُْسنَا تََضَرَّ ََل إِذْ َجاءَُهْم بَأ َوْ فَل
ُُم  َََّن َْل زَي ْم وَ هُ َِٰكْن قََسْت قُلُوبُ ل وَ
َْملُونََ يَْطاُن مَا كَانُوا يَع  الَشَّ

﴿٤٣﴾  
ب اےس۴۴

ب
 ۔ وج تحیصن اںیہن یک اجیت یھت ج

ا ۔ وت مہ ےن )یھب وخاحش  ےک یلاُوہنں ےن  وھچ  دپ 

 ،

ے

ر زیچ ےک دروازے وھکل دی 
م
ےیل( ان رپ ہ

ب وہ اُس رپ
ب

ا ای اھتج  ہک وج اُںیہن دپ 

ے

 اہیں ی

راےن ےگل وت مہ ےن اُن رپ یرتف رکیل

ے

،رھپ وت وہ ای

اادیم وہرک رہ ےئگ؛)

ت

ر ریخ ےس( پ
م
 ہ

َْحنَا  ُروا بِِه فَت ِكَّ ا نَُسوا مَا ذُ ََمَّ فَل
ْيءٍ  ْوَاَب كُِلَّ شَ ْم أَب ْهِ َي ذَا إََِحََّتَّ عَل

َةا  ْت َا أُوتُوا أََخْذنَاُهْم بَغ فَِرُحوا ِِب
ُِسونََ  ﴾٤٤﴿ فَإِذَا ُهْم ُمبْل
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ر۴۵  اکٹ وں یک ڑ۔ اس رطح اُس وقم ےک دمّیبّ

 وہ رک رھک دی یئگ وہنجں ےن ملظ ایک اھت اور )

ے

ب
ای

 

پ

ر رطح یک رعتفی اک اہلل یہ قحتسم ای ہک ( 
م
 ےہ وج ہ

 سب اہجونں اک رب ےہ۔ 

ِطَع دَابَِ ََِّذيَن َظلَُموافَقُ ِم ال ْقَوْ  ۖ َُر ال
ِيََ ِه َرِبَّ الْعَاَْل َّـَ ِل َْمُد ل   ﴾٤٥﴿ وَاْلْ

ت رپ یھب( دےئجی: ایک مت ےن )یھبک اس پبا ۔ ہہک۴۶

 

م

ے

ت

 ایئ اور 

ت

ُ

 

ھااری ش

م

ے

ت

ھااری وغر ایک ےہ ہک ایر اہلل 

ھاارے دولں رپ

م

ے

ت

 رہ انیبیئ )مت ےس( ےل ےل اور 

ےہ وج  درکدے وت اہلل ےک وسا اور وکن اس وبعم

مہ  !ںیھمت  ہ )ںیتمعن واسپ( ال دے اگ۔ دوھکی

اں وگں رطوقیں ےس پبارثکت 

ت

سک رطح وگپ

اض داللئ الرےہ ںیہ۔ رھپ یھب وہ ولگ ںیہ ہک ارع

 رکاجےت ںیہ۔ 

ََّـُه ََسْعَُكْم  ُْم إِْن أََخذَ الل ْت َي ْل أََرأ قُ
ٰ قُلُوبُِكْم  ََل َختََم عَ أَبَْصاَرُكْم وَ وَ

ٌَٰه غَرْيَُ يُكْم بِهَِ مَْن إِل ْتِ ِه يَأ َّـَ  ۖ َالل
َمَّ  ُف اْْليَاِت ثُ يَْف نَُصِرَّ ُْظْر كَ ان

 ﴾٤٦﴿ ُهْم يَْصِدفُونََ

رپ یھب(  ۔ہہک دےئجی: ایک مت ےن )یھبک اس پبات۴۷

ع ےک( وغر ایک ہک ایر مت رپ اہلل اک ذعاب )ریغب االط

ا )اتج رک( االعہین آاجےئ وت ایک اظمل پ   

ت

 ولوگں ااچی

 ۔الہ  ایک اجےئ اگےک وسا یسک اور وک 

اُب  َاُكْم عَذَ ْتَُكْم إِْن أَت ْل أََرأَي قُ
ْل يُهْلَُك إََِلَّ  َةا أَْو َجهَْرةا هَ ْت ِه بَغ َّـَ الل

ُونََ اِْل ُم الَظَّ ْقَوْ  ﴾٤٧﴿ ال

روتکں یک۴۸ ( ۔ مہ روسولں وک )اامین و لمع یک یب

ارت دےنی واال اور)ااکنر و دبیلمع ےک دب

 

ب
اتنجئ  ن

 رکےت ںیہ۔ رھپ انب رک یہ اجیھبےس ( ہبنتم رکےن واال 

اُ وہنں ےن اینپ االص ح وج وت اامین ےل آےئ اور 

ِريَن  َِشَّ ُْرَسلَِي إََِلَّ ُمب مَا نُْرِسُل اْْل وَ
ُمنِْذِريَنَ فََمْن آمََن وَأَْصلََح فَََل  ۖ َوَ

ََل هَُ ْم وَ ْهِ َي نُونَََخوٌْف عَل  ْم َُيْزَ
﴿٤٨﴾  
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 رکیل وت ہن اُںیہن وکیئ وخف رےہ اگ اور ہن وہ نیگمغ

 وہں ےگ۔ 

ا اُںیہن۴۹ ارے ااکَحم وک الٹھجپ 
م
 ۔ اور وہنجں ےن ہ

 اُن یک دبدہعی یک وہج ےس ذعاب وہاگ۔

ُم  هُ َُسَّ َا َْي بُوا بِآيَاتِن ََِّذيَن كَذََّ ال وَ
ُسقُونََ َا كَانُوا يَفْ اُب ِِب  الْعَذَ

﴿٤٩﴾ 
 ہک ۔ ہہک دےئجی: ںیم مت ےس ) ہ( ںیہن اتہک۵۰

ر

ت
ت

 بیغ اےن ںیہ اور ہن ںیمریمے پ اس اہلل ےک ج

 اجاتن وہں اور ہن ںیم ںیھمت ) ہ( اتہک وہں ہک ںیم

رہتش وہں، ںیم وت رصف اینپ رطف یجیھب وہ

ت

یئ ق

اانیب

ت

ا وہں۔ہہک دےئجی:ایک پ

ے

 اور انیب ویح یک ریپوی رکپ

( ںیہ۔ ایک رھپ یھب مت وغر

ے

ر )وہتکس رایب ںیہن  یب

 ۔رکےت

ائُِنَ ْل ََل أَقُوُل لَُكْم ِعنِْدي َخزَ  قُ
ََل أَقُوُل  َْب وَ َي ََل أَعْلَُم الْغ ِه وَ َّـَ الل

َٰ ۖ َلَُكْم إِِِنَّ مَلٌَكَ بُِع إََِلَّ مَا يُوَح ََّ َت  إِْن أ
َََّ ًَمٰ  ۖ َإَِِل َعْ َْستَِوي اْْل قُْل َهْل ي

الْبَِصريَُ ُرونََ ۖ َوَ َََل تَتَفَكََّ َ﴾٥٠﴿ أَف
َ

رآن ( ےک ذرےعی اُن ولوگں وکہبنتم۵۱

ے

 ۔ اس )ق

 اُںیہن اُن ف ر ےتھ ںیہ ہکرکو وج )اس پبات اک( وخ

ا اجےئ اگ  ےک رب یک رطف ااٹھک رکےک ےل اجپ 

یئ سج ےک العوہ اُن اک ہن وکیئ دمداگر ےہ اور ہن وک

ٰ ا ایتخر افسریش۔ اس ےیل )ہبنتم رکو( ہک وہ وقتی

 رکںی۔

َافُوَن أَْن  ََِّذيَن ََي ِْذْر بِِه ال أَن وَ
ٰ َربَِّهِمَْ َْشُروا إََِل ُْم مَِ ۖ َُُي َيَْس َْل  ْنَل

ََّقُونََ ْم يَت ََّهُ َل يٌع لَع ََل شَفِ ٌَّ وَ ِِل ونِِه وَ  دُ
﴿٥١﴾  

 ۔ وج ولگ اےنپ رب وک اُس یک وخونشدی یک۵۲

ام اکپرےت رےتہ ںیہ مت

 

اںیہن  بلط ںیم حبص و ش

ْم  هُ ََّ وَن َرب ََِّذيَن يَْدعُ ََل تَْطُردِ ال وَ
َِشِيَّ يُِريُدوَن وَْجهَهَُ الْع اةِ وَ  ۖ َبِالْغَدَ
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یئ ہص اےنپ ےس دور ہن رکو، ہن اُن ےک اسحب اک وک

اہمترے ذہم ےہ اور ہن اہمترے اسحب اک وکیئ 

 رد   ر ےس( اُںیہنہص ان ےک ذہم ہک )اس ےک

 ۔رکدو، ااسی رکو ےگ وت اظںومں ںیم ےس وہاجؤ ےگ

ْيءٍ  ْن ِحَسابِِهْم مِْن شَ َْك مِ َي مَا عَل
ْيءٍ  ْن شَ ْم مِ ْهِ َي ْن ِحَسابَِك عَل مَا مِ وَ

ِيََ فَتَْطُردَُهمَْ اِْل َن الَظَّ  فَتَُكوَن مِ
﴿٥٢﴾ 

 ۔ مہ ےن اس رطح ای  یک دورسے ےس زیمت۵۳

 : ایک  ہ رکادی ےہ سج اک ہجیتن  ہ ےہ ہک وہ ےتہک ںیہ

 ںیہ وہ ولگ مہ ںیم ےس )ااختنب رکےک( نج رپ

ے ہک( ایک  )اںیہن انھجماہلل ےن ااسحن ایک ےہ

ے

ت
 
ن
 
ہ
 اچ

ادہ ںیہن اجاتنا  ۔ہلل دقر داونں وک سب ےس زپ 

لَِك  كَذَٰ ْم بِبَعٍْض وَ ا بَعَْضهُ ََّ َتَن ف
ِْهْم  َي ُه عَل َّـَ ُؤََلءِ مََنَّ الل ِيَُقولُوا أََهٰ ل

ْنِنَا َي ْن ب ََم  ۖ َمِ ُه بِأَعْل َّـَ َيَْس الل أَل
اِكِريَنَ   ﴾٥٣﴿ بِالَشَّ

ب ۵۴
ب

ارے ااکحم وک امےتن ںیہ ج
م
۔ وج ولگ ہ

 رپ اہمترے پ اس آںیئ وت )ان ےس ( ہہک دےئجی: مت

ھاارے رب ےن رمح )و رکم اک ویشالسیتم وہ

م

ے

ت

ہ از  

رکم  وخد( اےنپ اورپ الزم رکایل ےہ۔ ) ہ اُس اکرمح و

 یہ ےہ ہک( مت ںیم ےس وج صخش تلفغ ںیم یسک

ایئ اک اراکتب رک ےھٹیب رھپ اس ےک دعب
ُ
ر  وتک  رکےل یب

داتی اور اینپ االصح رکےل) وت اہلل اےس اعمف رک

ر پبار رمح پباےہ، ویکہکن( وہ تہب اعمف رکویناال، 

 رکےن واال ےہ۔ 

ُْؤمِنُوَن  ََِّذيَن ي إِذَا َجاءََك ال وَ
َيُْكمَْ ْل َسََلٌم عَل كَتََب  ۖ َبِآيَاتِنَا فَقُ
ْْحَةََ ِسِه الَرَّ ٰ نَفْ ََل ُكْم عَ ََّهَُ ۖ ََربَُّ  أَن

َمَّ  ٍَة ثُ َال َه مَْن عَِمَل مِنُْكْم ُسوءاا ِِب
ََُّه غَُفوٌر  أَْصلََح فَأَن ِْدهِ وَ تَاَب مِْن بَع

 ﴾٥٤﴿ ِحيٌمَرََ
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 ۔ مہ داللئ وک ایس رطح وخب وھکل رک ایبن۵۵

اعطق قلعت

ے

اقح لھک اجےئ( اور پ

ے

 رکےت ںیہ )پ

 رکےن واولں اک راہتس پبالکل واحض وہاجےئ۔

ُل اْْليَاِت  لَِك نُفَِصَّ كَذَٰ وَ
ُْجِرمِيََ يُل اْْل تَبَِي َسبِ َْس ِت ل  وَ

﴿٥٥﴾ 
رو   دےئجی: ےھجم )اس پبات ےس( اعطقً ۔ ہہک۵۶

رےت وہ، ای ےہ ہک ںیہنج مت اہلل ےک العوہ اکپ دپ ا

 ںیم ان )پبالط وبعمدوں( یک ابعدت رکوں۔ ہہک

ھااری یری وہیئ وخاوشہں یک یھبک

م

ے

ت

 دےئجی: ںیم 

ریپوی ںیہن رکوں اگ، ایر ںیم ااسی رکوں وت 

 پ اب ولوگں ںیم

ے

 
 وھجمسںیم الہ  وہای اور دہای

 ےس ہن راہ۔ 

َُ يُت أَْن أَعْب ْل إِِِنَّ ُْنِ ََِّذيَن قُ دَ ال
هَِ َّـَ وِن الل ْن دُ وَن مِ عُ ُِع  ۖ َتَدْ ب ََّ ْل ََل أَت قُ

َا  ۖ َأَْهوَاءَُكمَْ ا أَن مَ ُْت إِذاا وَ قَدْ َضلَل
ُهْتَِديَنَ َن اْْل َ ﴾٥٦﴿ مِ

َ
 

 ۔ ہہک:دےئجی ںیم وت اےنپ رب یک رطف ےس۵۷

)اطع رکدہ( ای  رونش دلیل رپ اقمئ وہں اور مت 

ب یک ےہ۔ سج )ذعاب
 
وک مت  ( ےن اُس یک ذکتی

 ےس ےلہپ بلط رکےت وہ

ے
ے

ہ وق
ّ
وہ  اس ےک رقمر

یہ اک  ریمے پ اس وت ےہ ںیہن۔ ہلصیف وت سب اہلل

ا ےہ اور ویہ سب ہلصیف 

ے

ےہ۔ وہ قح ایبن رکپ

 ےہ۔  (رکےن واولں ےس رتہب )ہلصیف رکےن واال

بْتُْم  كَذََّ ْن َرِِبَّ وَ َّنٍَة مِ َيِ ٰ ب ََل ْل إِِِنَّ عَ قُ
ِْجلُوَن بِهَِمَا ِعنِْدي مَا تَسَْ ۖ َبِهَِ  ۖ َتَع

ََّـهَِ ِل ُم إََِلَّ ل ُكْ َ ۖ َإِِن اْلْ ََقَّ ُصَّ اْلْ  ۖ َيَقُ
ُهوَ َخرْيُ الْفَاِصلِيََ  ﴾٥٧﴿ وَ

 سج )ذعاب ( وک مت اُس ےک :دےئجی ۔ ہہک۵۸

 ےس ےلہپ بلط رکرےہ وہ ایر وہ 

ے
ے

رقمرہ وق

ا وت ھجم ںیم اور مت ںیم )یھبک

ے

 اک( ریمے پ اس وہپ

َْستَعِْجلُوَن بِِه  َوْ أََنَّ ِعنِْدي مَا ت ْل ل قُ
بَيْنَُكمَْ َيِِْن وَ ُر ب َمْ َقُِضَي اْْل ُه  ۖ َل َّـَ الل وَ

اِْلِيََ َُم بِالَظَّ   ﴾٥٨﴿ أَعْل
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ا۔ اہلل اظںوم

ے

ب آاگہ ں ےس وخہلصیف وہاکچ وہپ

 ۔(ےہ)اور اےس ملع ےہ ہک اںیہن بک زسا دے

راےن ںیہ، اُںیہن۵۹

ت
ت

 ۔ اُیس ےک پ اس بیغ ےک ج

ر   ھچ ےہ اُن ےس ںیم وجرصف ویہ اجاتن ےہ ، رحب ویب

 یھب وہ آاگہ ےہ، )دروتخں رپ ےس( وکیئ اتپّ

ے

 ی

ا

ے

ا رگم وہ اےس اجاتن ےہ، ز نی یک پ

ے

رںویکں ںیہن یرپ

ر زیچ ا

ے

ور ہن کشخ ںیم وکیئ داہن ااسی ںیہن اور ہن وکیئ ی

ی یک

ٰہ ل

 (زیچ رگم ای  رونش رکدےنی وایل )ملع ا

 وا ب ںیم وفحمظ ےہ۔

ََ ُه مَفَاتُِح الْغ ِعنْدَ ْلَُمهَا وَ يِْب ََل يَع
َْحرَِ ۖ َإََِلَّ ُهوََ الْب َّ وَ يَعْلَُم مَا ِِف الَْبِ  ۖ َوَ

ْلَُمهَا  َرقٍَة إََِلَّ يَع ُط مِْن وَ مَا تَْسقُ وَ
ََل  َْرِض وَ ٍََّة ِِف ُظلَُماِت اْْل ََل َحب وَ
ََل يَابٍِس إََِلَّ ِِف ِكتَاٍب  َرْطٍب وَ

 ﴾٥٩﴿ ُمبِيٍَ
۶۰ 

ے

ت

 ۔ ویہ ےہ وج رات وک )دنین ںیم( 

م

ھااری اجن 

ا ےہ اور دن ںیم وج ھچ مت رکےت

ے

وہ )اےس  ضبق رکپ

 یھب (اجاتن ےہ رھپ اس )اکروپبار ےک اعمل( ںیم

اہک ()دورسے روز

ے

ا ےہ پ

ے

ںیھمت دیبار رکپ

 وپرا ایک اجےئ، سج ےک

ے
ے

ررہ وق
ّ

ے

 )زھدیگ اک( م

ھااری وایسپ ےہ، رھپ وہ ںیھمت

م

ے

ت

 دعب ایس یک رطف 

( ایک رکےت ایھچ رطح اتب دے اگ ہک مت )داین ںیم

 رےہ وہ۔

ََّيِْل  اُكْم بِالل فََّ َوَ ََِّذي يَت ُهوَ ال وَ
َمَّ  هَاِر ثُ ََّ َُم مَا َجَرْحتُْم بِالن يَعْل وَ
َ ََضٰ أََجٌل ُمَسًماَّ ِيُقْ ُُكْم فِيِه ل َث ْع  ۖ َيَب
َّئُُكْم  َبِ َمَّ يُن ُكْم ثُ ِْه مَْرِجعُ َي َمَّ إِل ثُ

َْملُونََ ُْم تَع نْت َا ُك َ﴾٦٠﴿ ِِب
  

  ۔ویہ اےنپ دنبوں۶۱

م

ے

ت

ھااری رپ اغلب ےہ اور 

اتہ ےہ۔ افحتظ رکےن واولں وک ےپ درےپ اتجیھب ر

ب مت ںیم ےس یسک وک ومت آ
ب

 ہک ج

ے

یت ےہ اہیں ی

ارے 
م
اجن ضبق  وہےئ )المہکئ( اُس یک ےجیھبوت ہ

َق ِعبَادَِ ْقَاِهُر فَوْ ُهوَ ال يُْرِسُل  ۖ َهَِوَ وَ
ََّى إِذَا َجاءَ  َظةا َحت ُْكْم َحفَ َي عَل
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رض ااجنم دےنی ںیم

ت

یسک (رکےتیل ںیہ اور ) اانپ ق

ایہ ںیہن رکےت۔ 

ے

 رطح یک وکپ

َا  تُْه ُرُسلُن ََّ ف ُت تَوَ َوْ ُكُم اْْل أََحدَ
ُطونََ ُهْم ََل يُفَِرَّ  ﴾٦١﴿ وَ

ےہ،  ۔ رھپ اہلل یک رطف ، وج اُن اک یقیقح امکل۶۲

ا اجےئ اگ۔ دوھکی! ےلصیف اک  اایتخر اےس اُںیہن واسپ الپ 

اولں ںیم  ویہ احلص ےہ اور وہ سب اسحب  ےنی

 ےس سب ےس دلج اسحب  ےنی واال ےہ۔

َ َِقَّ ََّـِه مَوََْلُهُم اْلْ وا إََِل الل َمَّ ُردَُّ  ۖ َثُ
َاِسبِيََ ُهوَ أَْسَرُع اْلْ ُم وَ ُكْ َُه اْلْ  أَََل ل

﴿٦٢﴾ 

ر یک الکشمت ںیم ےس۶۳  وکن ۔ہہک دےئجی: رحب و یب

ری ےس ا

ت

ب
( مت اُےس اعج ب

ب
ا ےہ )ج

ے

ور الچّ ںیھمت اچبپ

(ےس رےت وہ ہک ایر وہ ںیمہ اس )لکشرک اکپ الچّ 

 اچبےل وت مہ رضور رکش زگار وں ںیم ےس وہں

 ےگ۔

 َّ َْبِ ْن ُظلَُماِت ال يُكْم مِ قُْل مَْن يُنَِجَّ
يَةا  اا وَُخفْ ع ونَُه تََضُرَّ َْحِر تَْدعُ الْب وَ
َن  ِذهِ لَنَُكونََنَّ مِ َانَا مِْن هَٰ َئِْن أَْْن ل

اِكِريَنَ  ﴾٦٣﴿ الَشَّ

ت( ےس ہلل یہ ںیھمت ان )الکشم۔ہہک دےئجی: ا۶۴

ا ےہ، رھپ یھب مت رش

ے

ر یتخس ےس اچبپ
م
  رکےت اور ہ

 وہ۔ 

ْن كُِلَّ  مِ َا وَ يُكْم مِنْه َِجَّ ُه يُن َّـَ ِل الل قُ
ْشِرُكونََ ُْم تُ ْت َمَّ أَن   ﴾٦٤﴿ كَْرٍب ثُ

ہک  دےئجی: ویہ اس پبات رپیھب اقدر ےہ ۔ ہہک۶۵

ھاارے دقومں ےک

م

ے

ت

ا  ھاارے اورپ ےس پ 

م

ے

ت

 مت رپ 

 ںیھمت فلتخ  مت رپ وکیئ ذعاب جیھب دے پ اےچین ےس

ای   یرووہں یک لکش ںیم الم دے اور مت ںیم ےس

رہ( اھکچ دے۔ دوھکی

ت

 )اک م

ت

ب
! وک دورسے یک ج

ٰ أَْن يَبْعََث  ََل ُر عَ ْقَادِ قُْل ُهوَ ال
اا مَِ اب ُْكْم عَذَ َي ْن عَل قُِكْم أَوْ مِ ْن فَوْ

اا  يَع َسُكْم ِش ْبِ ِْت أَْرُجلُِكْم أَْو يَل ََت
يُِذيَق بَعَْضُكْم بَأَْس بَعٍْضَ  ۖ َوَ
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اں وگں رطقی ےس داللئ ایبن

ت

 مہ سک رطح وگپ

اہک وہ ھجمس ںیل۔ 

ے

 رکےت ںیہ پ

ُف اْْليَاِت  يَْف نَُصِرَّ ُْظْر كَ ان
قَهُونََ ْم يَفْ ََّهُ َل  ﴾٦٥﴿ لَع

ب یک۶۶
 
رآن( یک ذکتی

ے

 ےہ ۔ آیکپ وقم ےن اس )ق

 ےہ۔ ہہک

ے
ے

: ںیم دےئجی احالہکن وہ رسارس دصاق

 

ے

ت

ھاارا ذہم دار ںیہن وہں۔

م

 

َ َُقَّ ُهوَ اْلْ ُمَك وَ َب بِِه قَوْ كَذََّ ْل  ۖ َوَ قُ
يٍلَ ُْكْم بِوَِك َي َْسُت عَل   ﴾٦٦﴿ ل

ر ای  وگشیپ۶۷
م
 ای  یئ ےک روہر ےک ےیل۔ ہ

 ےہ )سج ےس وہ اجتوز ںیہن رکیترقمرہ و

ے
ے

( ق

ہک  ہ  ) اور ںیھمت دلج یہ ولعمم وہاجےئ اگ

 ںیھت(۔

ے

 وگشیپایئں درس

ََ ِلَّ ن ِكُ َل ْستَقٌَرَّ ٍ ُم َف تَعْلَُمو ۖ َبَإ َسوْ  نََوَ
﴿٦٧﴾ 

ات ےک قلعتم وج ولگ وہیب۶۸

ت

اپ

 
ت

ارے ن
م
د ہ ۔ ہ

 

ے

 
ب مت اںیہن )اس وغلی

ب
 ںیم( پباںیت رکےت ںیہ ج

 ہک

ے

 وہ دوھکی وت ان ےس انکرہ شک وہاجؤ۔ اہیں ی

دورسی  )اس وگتفگ وک  وھچ  رک( اس ےک العوہ یسک

ہک  پبات ںیم وغشمل وہاجںیئ، اور ایر ااسی وہ

اری  ہ تحیصن( الھب دے وت پ ا
م
د ناطین ںیہمت)ہ

 آاجےن ےک دعب ان ملظ رکےن واےل ولوگں ےک

 اسھت ہن وھٹیب۔ 

ََِّذيَن ََيُوُضوَن ِِف  إِذَا َرأَيَْت ال وَ
ََّى  ْم َحت ْهُ َعِْرْض عَن َا فَأ آيَاتِن

هَِ ا  ۖ َََيُوُضوا ِِف َحِديٍث غَرْيِ إِمََّ وَ
يَْطاُن فَََلَ َك الَشَّ ََّ دْ بَعْدَ  تَقْعَُيُنِْسيَن

ِيََ اِْل ِم الَظَّ ْقَوْ َرٰى مََع ال كْ  الِذَّ
﴿٦٨﴾ 

ن رپ اُن۶۹
ِ
 ۔ وج ولگ وقتیٰ اایتخر رکےت ںیہ ا

)اظںومں( ےک اسحب ںیم ےس ھچ یھب )ذہم 

وَن مَِوََ قُ ََّ َت ََِّذيَن ي ََل ال ْن مَا عَ
َرٰى  َِٰكْن ذِكْ ل ْيءٍ وَ ِحَسابِِهْم مِْن شَ

ُقونََ ََّ ْم يَت ََّهُ َل   ﴾٦٩﴿ لَع
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رض

ت

ن اک ق
ِ
ا )ا

ت

( ےہ داری( ںیہن، اہتبل تحیصن رکپ

اہک وہ یھب وقتیٰ اایتخر رکںی۔

ے

 پ

 تقیقح  اےنپ دنی وک ای  ےب۔ نج ولوگں ےن۷۰

 ےہ اور اہلل ےس( اغلف رکدےنی وایل زیچ انب راھکاور)

 ںیہنج داینوی زھدیگ ےن دوھےک ںیم  اال وہا ےہ

رآ)اُںیہن

ے

 ن(اُن ےک احل رپ( وھچ دو، اہتبل اس )ق

اوکیئ صخش

ے

، پ  اُن ےک ذرےعی تحیصن رکےت روہ 

ے( اکومں یک وہج ےس وج اُس ےن ےئک الہ
ُ
ر تک )یب

ا اجےئ۔  ( اہلل ےک)ںیم ہن  ال دپ 

ے
ے

  وسا اُس وق

واال،  اُس اک ہن وکیئ دمداگر وہاگ اور ہن افسرش رکےن

ر)
م
انکمم( زیچ دف ہ ںیم دےایر وہ ہ

ت

رک  نکمم و پ

ل ہن یک اجےئ وہ یھب اُس ےس وبق وتےہ اچ  وھچانٹ

ے
ُ
ر ( یگ)ویکہکن( یہی وہ ولگ ںیہ وج اےنپ )یب

 ےئگ

ے

، ان اکومں یک وہج ےس الہتک ںیم  ال دی 

ا  ےک ےیل ےنیپ یک زیچ وھکاتل وہ اپ ا ی وہ

ت

اگ اور دردپ

اک  ذعاب )ان ےک ےیل رقمر ےہ( ویکہکن وہ رفک

 اراکتب ایک رکےت  ےھ۔ 

اَوََ ْم لَعِب ينَهُ َُذوا دِ ََِّذيَن اََتَّ ا ذَِر ال
َا ْي ن َاةُ الُدَّ َي ُُم اْلْ ُْت ْواا وَغََرَّ َْل  ۖ َوَ
َا  ْر بِِه أَْن تُبَْسَل نَفٌْس ِِب ذَِكَّ وَ
 ٌَّ ِِل ِه وَ َّـَ وِن الل َا مِْن دُ َيَْس َْل َسبَْت ل كَ
ٍل ََل  إِْن تَعِْدلْ كَُلَّ عَدْ يٌع وَ ََل شَفِ وَ

َخْذ مِنْهَا ِْسلُوا  ۖ َيُْؤ ََِّذيَن أُب َٰئَِك ال أُول
َسبُوا َا كَ يٍم  ۖ َِِب ْن َْحِ َْلُْم شََراٌب مِ

َا كَانُوا يَكُْفُرونََ ِيٌم ِِب اٌب أَل عَذَ  وَ
﴿٧٠﴾ 

 

 

 

 

رںی وج دےئجی: ایک مہ اہلل ےک وسا اُےس اکپ ۔ ہہک۷۱

ن یہ ںیمہ )از وخد( ہن عفن دے اتکس ےہ اور ہن اصقن

دیساھ  اچنہپ اتکس ےہ اور اس ےک دعب ہک اہلل ںیمہ

رویں ےکراہتس داھک اکچ ےہ مہ اینپ ا

 

اےئ ی 

 

 ولپ
ب
 ٹ

ِه مَا ََل  َّـَ وِن الل ْن دُ و مِ ْل أَنَْدعُ قُ
ََلٰ  دَُّ عَ نَُر نَا وَ ََل يَُضُرَّ يَنْفَعُنَا وَ
ََِّذي  ُه كَال َّـَ انَا الل َا بَعْدَ إِذْ َهدَ أَعْقَابِن
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( اُس صخش یک رطح 

ے

اری احل
م
اجںیئ )اور ہ

)وہاجےئ( ےسج رسشک ولوگں ےن ز نی ںیم 

ا وہ، اُس ےک ھچ  ریحان و رپاشین رکےک یرادپ 

 یک رطف البرےہ وہں

ے

 
 اسیھت وہں وج اےس دہای

ارے پ اس آاج۔ ہہک دےئجی: اہلل یک )دی 
م
ہک ہ

 ےہ اور )اس یک

ے

 
 یہ اکلم دہای

ے

 
 وہیئ( دہای

ا ای ےہ ہک مہ سب   رطف ےس( ںیمہ ) ہ( مکح دپ 

رامربنداری رکںی ۔

ت

 اہجونں ےک رب یک ق

ََ يَاِطُي ِِف اْْل تُْه الَشَّ ِض رَْاْستَهْوَ
َُه أَْصَحاٌب يَْدُعونَُه إََِل  َاَن ل َحرْي

َا تِن ُدَى ائْ ِه  ۖ َاْْل َّـَ قُْل إَِنَّ ُهدَى الل
ُدَىَٰ ُْسلَِم لَِرِبَّ  ۖ َُهوَ اْْل ِن ْرنَا ل أُمِ وَ
ِيََ َاَْل   ﴾٧١﴿ الْع

 

رامپ اےہ( ہک امنز اقمئ رکو۔ ۷۲

ت

۔ اور )اُس ےن ق

 یک رطف اور ویہ ےہ سج اُیس اک وقتیٰ اایتخر رکو 

 مت اےھٹک رکےک ےل اجےئ اجؤ ےگ۔

وهَُ قُ ََّ ات ََلةَ وَ ِيُموا الَصَّ أَْن أَق ُهوَ  ۖ َوَ وَ
َْشُرونََ ِْه َُت َي ََِّذي إِل  ﴾٧٢﴿ ال

 ۔ اور ویہ ےہ سج ےن آنامونں اور ز نی وک قح۷۳

 اگ و تمکح ےک اسھت دیپا ایک ےہ اور سج دن وہ ےہک

) ہک رشح( وہاجےئ وہ وہاجےئ اگ۔ اُس یک پبات 

 اجےئ وایل ےہ، اور سج دن وصر وھپاکن وہرک رےنہ

 رصف اُیس یک وہیگ، سب ھچ وج 

ے

اگ وکحتم

 ولخماقت ےس( وپدیشہ ےہ اور وج )ولخماقت ےک)

ری 

 

ر ےہ وہ اُن ےس آاگہ ےہ اور ویہ یب
م
ےیل( اظہ

 وخب پباربخ ےہ۔    ) اور( تمکح واال

َماوَاِت  ََِّذي َخلََق الَسَّ ُهوَ ال وَ
َ َِقَّ اْْلَْرَض بِاْلْ ََ ۖ َوَ ي وُل ُكْن وَ َم يَقُ وْ

َ ۖ َفَيَُكوُنَ َُقَّ لُُه اْلْ ُْك  ۖ َقَوْ ُل لَُه اْْل وَ
ورَِ َم يُنْفَُخ ِِف الُصَّ ََ ۖ َيَوْ يِْب عَالُِم الْغ

هَادَةَِ الَشَّ ِريَُ ۖ َوَ َب يُم اْلْ َِك ُهوَ اْلْ  وَ
﴿٧٣﴾ 
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ررگ۷۴

ت

رامیہٰؑ ےن اےنپ یب ب ایب
ب

 ۔ )ایخل رکو( ج

، ںیم  وہآزر ےس اہک اھت : ایک مت وتبں وک وبعمد امےتن

ھااری وقم وک انیقیًیلھک ارمایہ

م

ے

ت

ںیم داتھکی  ںیھمت اور 

 وہں۔ 

ِيِه آزََر  َب يُم ِْل إِذْ قَالَ إِبَْراِه وَ
َةاَ ِخُذ أَْصنَاماا آِْل ََّ َت إِِِنَّ أََراَك  ۖ َأَت
مََك ِِف َضََلٍل ُمبِيٍَ قَوْ   ﴾٧٤﴿ وَ

رامیہ۷۵ٰؑ  وک ۔ ایس )پ ازیکہ رطفت یک( وہج ےس مہ ایب

 )ےک آنامونں اور ز نی

ے

م
اہ

 

ی(پبادش

ٰہ ل

 یک)ا

ا ہک وہ رصتلات( داھکےت رےہ اور اس اک  ہ ہجیتن وہ

 نیقی رکےن واولں ںیم ےس وہای۔ 

لَِك نُِري إِبَْراِهيَم مَلَُكوَت  كَذَٰ وَ
ِيَُكوَن  ل اْْلَْرِض وَ اِت وَ َماوَ الَسَّ

ُوقِنِيََ َن اْْل  ﴾٧٥﴿ مِ

ب )ای  ابمہثح ےک ومعق رپ ااسی۷۶
ب

 وہا ۔ رھپ ج

ای    رطح اس رپ رات اھچ یئگ وت اُس ےنہک( ایھچ

ایک(  ہ اتسرہ داھکی )وت اُےس دھکی رک( اُس ےن اہک: )

ب وہ  وب ای وت اہک : ںیم
ب

 ریما رب ےہ؟۔ رگم ج

ا۔

ے

  وب اجےن واولں وک دنسپ ںیہن رکپ

ََّيُْل َرأَٰى  ِْه الل َي ا َجَنَّ عَل ََمَّ فَل
اا كَب َّي ۖ َكَوْ ا َربِ ذَ ََلَ ۖ َقَالَ َهٰ ا أَف ََمَّ  فَل

  ﴾٧٦﴿ قَالَ ََل أُِحُبَّ اْْلفِلِيََ

۷۷ 

ے
ے

ب اُس ےن اچھد وک ولطع وہےت وق
ب

 ۔ رھپ ج

ایک(  ہ ریما رب ) :روینش الیھپےت داھکی وت اہک

ب وہ  وب ای وت اہک: ایر ریمے رب  ےہ؟
ب

 وس ج

وگں ےن ریمی راربہی ہن یک وہیت وت ںیم ارماہ ول

ا۔

ے

 ںیم ےس وہ اجپ

ْقََمَر بَازَِ ا َرأَى ال ََمَّ ا فَل ذَ اا قَالَ هَٰ غ
َ َْم يَهِْدِِن  ۖ ََرِِبَّ ِْن ل َئ ا أَفََل قَالَ ل ََمَّ فَل

َّيََ ِ ال ِم الَضَّ ْقَوْ َُكونََنَّ مَِن ال  َرِِبَّ َْل
﴿٧٧﴾ 

 روینش۷۸

ے
ے

ب وسرج وک ولطع وہےت وق
ب

 ۔ رھپ ج

ا رب ےہ؟۔  ہ )ایک(  ہ ریم الیھپےت داھکی وت اہک

ب وہ یھب  وب ای وت
ب

را ےہ۔ رھپ ج

 

 اہک: سب ےس یب

ْمَس بَاِزغَةا قَالَ  ا َرأَى الَشَّ ََمَّ فَل
ا أَكَْبَُ ذَ ا َرِِبَّ هَٰ ذَ ا أَفَلَْت  ۖ َهَٰ ََمَّ فَل
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 وہ ریمی وقم ںیہنج مت اہلل اک رشی  رہھٹاےت اے

 ۔ںیم ا ن سب ےس ےب قلعت وہں

ََّا  ِم إِِِنَّ بَِريءٌ ِم قَالَ يَا قَوْ
ْشِرُكونََ   ﴾٧٨﴿ تُ

 روی اایتخر رکےت وہ۷۹

ے

 ےئ۔ ںیم ےن وت راس

 اینپ وتہج اُس )ووجد( یک رطف ریھپدی ےہ۔ سج

یھبک  ےن آنامونں اور ز نی وک دیپا ایک ےہ اور ںیم

 یھب رشموکں ںیم ےس ںیہن وہا۔

َر  ََِّذي فََط ِل َي ل هُْت وَْجهِ َجَّ إِِِنَّ وَ
يفاا نِ اِت وَاْْلَْرَض َح َماوَ مَا  ۖ َالَسَّ وَ

ُْشِرِكيََ َن اْْل َا مِ  ﴾٧٩﴿ أَن

لب آےن اس رپ داللئ ںیم اغ۔ اُس یک وقم ےن ۸۰

 ایک مت ھجم رپ اہلل ےک :یک وکشش یک وت اُس ےن اہک

 وہ قلعتم داللئ ںیم اغلب آےن یک وکشش رکےت

رقح( ےھجم دیسےھ ر اےتس رپ احالہکن وخد وہ )وبعمد یب

ھاارے 

م

ے

ت

 ال اکچ ےہ اور ںیم وت اس ےک اسھت 

ا، رگم اہ

ے

ں رہھٹاےئ وہےئ رشوکیں ےس ںیہن  رپ

ا( اچریما رب یہ )

ت

ےہ )وت  ہ ےھجم ھچ اصقنن اچنہپپ

م زیچوں رب ملع یک رو ےس امت ریما  اور پبات ےہ( 

احلص  رپ احوی ےہ، ایک رھپ یھب مت تحیصن ںیہن

 رکےت۔

ُمهَُ ُه قَوْ وِِنَّ ِِف  ۖ َوََحاَجَّ َاُجَّ قَالَ أََُت
اِنَ قَدْ َهدَ ِه وَ َّـَ ََل أََخاُف مَا  ۖ َالل وَ

َشََ ْشِرُكوَن بِِه إََِلَّ أَْن ي اءَ َرِِبَّ تُ
اا ْئ ي ا ۖ َشَ ْيءٍ عِلْما ِسَع َرِِبَّ كَُلَّ شَ  ۖ َوَ

ُرونََ كََّ َََل تَتَذَ   ﴾٨٠﴿ أَف

ر( ںیم ان زیچوں ےس ںیہنج مت )اہلل اک۸۱

ت

( ۔ )آج

ت رشی  انبےت وہ ےسیک  روں ہکبج مت )اس پبا

اںیہن  ےس( ںیہن  رےت ہک مت ےن اہلل ےک اسھت

 وکیئ رشی  انبایل ےہ نج )ےک وبعمد وہےن( یک

ََل  تُْم وَ يَْف أََخاُف مَا أَشَْركْ كَ وَ
ِه مَا  َّـَ تُْم بِالل ََُّكْم أَشَْركْ َافُوَن أَن ََت

اا ُْكْم ُسلَْطان َي َّلْ بِِه عَل َْم يَُنِ فَأَُيَّ  ۖ َل
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 دلیل اس ےن ںیھمت ںیہن دی۔ سپ ایر مت ملع

رقی ںیم ےس انم  )اتبؤ مہ(  ر ےتھ وہ وت 

ت

دوونں ق

ادہ قحتسم ےہ۔ (اانیمطن و )  اک وکن زپ 

َمِْنَ َْ ۖ َالْفَِريقَْيِ أََحُقَّ بِاْْل ن تُْم إِْن ُك
َُمونََ  ﴾٨١﴿ تَعْل

ن ۔ وج ولگ اامین الےئ اور اُوہنں ےن اانپ اامی۸۲

رش  ےس آولدہ ںیہن ایک درتقیقح انم اُن یہ 

 پ اب ںیہ۔ 

ے

 
 ےک ےیل ےہ اور ویہ دہای

ُْم  ُسوا إِْيَاَْن ْبِ لَْم يَل ََِّذيَن آمَنُوا وَ ال
َمُْن  بُِظلٍْمَ ُُم اْْل َٰئَِك َْل أُول

ُهْم ُمهْتَُدونََ   ﴾٨٢﴿ وَ
ٰؑ وک۸۳ رامیہ  اری وہ دلیل وج مہ ےن ایب

م
 ۔  ہ یھت ہ

 اینپ اُس یک وقم ےک باقےل ںیم اطع یک یھت۔ مہ

ب ںیم دنلب

ے

 رکےت تیشم ےک اطمقب ولوگں وک رمای

ری تمکح واال اکلم ملع رےنھک

 

 ںیہ۔ اہمترا رب یب

 واالےہ۔

تِلَْك ُحَجََّ ا إِبَْراِهيَم وَ َاهَ َا آتَيْن تُن
هَِ مِ ٰ قَوْ ََل نَْرفَُع دََرَجاٍت مَْن  ۖ َعَ

ِيٌمَ ۖ َنََشاءَُ َك َحِكيٌم عَل ََّ  إَِنَّ َرب
﴿٨٣﴾ 

ٰؑ ا۔ مہ ےن اےس ۸۴
َ
ا 
َ ح
ٰؑ ااور ) ْس

َ
ا 
َ ح
 (ےٹی( ےکْس

 وقعیبٰؑ د

ے

ی یک   ےھ۔ اُن سب یک مہ ےن راربہی 

  راربہی یکیک  یھت اور )اُن ےس( ےلہپ مہ ےن ونحٰؑ

ٰؑ ، امیلسنٰؑ ، اویبٰؑ  ، یھت اور اُن یک لسن ےس داؤد 

ٰؑ اور اہرونٰؑ   )وک  ویفسٰؑ ، ومیسٰ

ے

 
ےس ونازا  یھب دہای

ل اھت( ایس رطح مہ دمعیگ اور ولخص ےس کین اامع

ا رکےت اجبالےن واولں وک )ان یک ویکینں اک ( دبہل  دپ 

 ںیہ۔ 

ْقُوَبَ يَع َُه إِْسَحاَق وَ َا ل َهبْن وَ َ ۖ َوَ َّ  كَُلا
ََ يْن دَ ُْلَ ۖ َاهَ َا مِْن قَب يْن ا َهدَ  ۖ َوَنُوحا

َْماَن  َي ُسل ََّتِِه دَاُوودَ وَ ي ِرَّ مِْن ذُ وَ
اُرونََ يُوُسَف وَُموََسٰ وَهَ َُّوَب وَ أَي  ۖ َوَ

ِسنِيََ ُْح لَِك َْنِْزي اْْل كَذَٰ  ﴾٨٤﴿ وَ
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۸۵ ، ٰؑ ا َٰ۔ اور ذرکپ  َْي َُٰؑي يََسَٰ     ِع
ٰؑ وک  اایلسٰؑ  اور     

 پ اب ایک  ہ( 

ے

 
   ےھ۔سب اصنیحل ںیم ےس )دہای

ْيَاَسَوََ إِل ِعيََسٰ وَ ٰ وَ َْي َُي ََّا وَ  ۖ َزَكَِري
اِْلِيََ  ﴾٨٥﴿ كٌُلَّ مَِن الَصَّ

۸۶ 

ے

 
عٰؑ ،ویسنٰؑ اور ولطٰؑ وک )دہای

 س
لن

ا  ، لٰؑ 
ت 
ع
ٰ
م
س

 ۔ اور ا

ں رپ دی( اور سب وک اےنپ اےنپ زامےن ےک ولوگ

 اطع یک۔

ے

ت لت

ت

فض
 

يُونَُس  ََسَع وَ ْي ال إَِْسَاِعيَل وَ وَ
ا لُوطا َا عََ ۖ َوَ لْن َّ فََضَّ كَُلا َِوَ َاَْل  يََََل الْع

﴿٨٦﴾  
د اور اُن اُن یک اوال اور   دادا  ۔ اور اُن ےک پباپ ۸۷

یشخب یھت(  ےک اھبویئں ںیم ےس ضعب وک )یہی تمعن

ےھ مہ ےن اُںیہن بختنم رکایل اھت اور اُںیہن دیس

ا اھت۔  راےتس رپ الچپ 

ْم  ََّاُِتِ ي ِرَّ ذُ ْم وَ هِ مِْن آبَائِ وَ
إِْخوَاِْنِمَْ ََ ۖ َوَ َيْن اْجتَب اُهْم وَ

ْستَقِيٍمَ ٰ ِصَراٍط ُم َاُهْم إََِل يْن َهدَ  وَ
﴿٨٧﴾ 

ےس  ۔  ہ اہلل یک راربہی ےہ۔ اےنپ دنبوں ںیم۸۸

 داتی ےہ اور ایر وہ رش 

ے

 
 ےسج اچاتہ ےہ  ہ دہای

 ۔ رکےت وت اُن ےس اُےکن اامعل اضعئ وہاجےت

ِه يَهِْدي بِِه مَْن  َّـَ ٰلَِك ُهدَى الل ذَ
هَِ ََ ۖ َيََشاءُ مِْن ِعبَادِ ل َِوَ َب َرُكوا ْلَ َط وْ أَشْ

َْملُونََ ْهُْم مَا كَانُوا يَع  ﴾٨٨﴿ عَن
۸۹) ٰؑ اء   

ب

ت

ب، ہلصیف ںیہ ںیہنج مہ ےن وا   ۔  ہ وہ )ان

 اور وبنت دی یھت۔ سپ ایر

ے

راس

ت

  ہ رکےن وایل ق

ر( ان )وتمعنں( اک ااکنر رکےت ںیہ وت

ت

مہ ےن  )نم

یھب  ہ تمعن ای  اور وقم ےک ولوگں 

ن وتمعنں دی ےہ۔وج ا)۔املسمونں( ےک رپسد رک

رزگ ےب دقری رکےن واےل ںیہن۔ 
م
 یک ہ

َاُهُم الِْكتَاَب  ََِّذيَن آتَيْن َٰئَِك ال أُول
ةََ نَُّبُوََّ ال َم وَ ُكْ  فَإِْن يَكُْفْر بِهَا ۖ َوَاْلْ

ُْسوا  َي ماا ل َا بِهَا قَوْ ََّلْن ك ُؤََلءِ فَقَدْ وَ ٰ هَ
كَافِِريَنَ  ﴾٨٩﴿ بِهَا بِ
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راربہی یک یھت  ۔  ہ وہ ولگ  ےھ نج یک اہلل ےن۹۰

 یک ریپوی رکو۔ ہہک

ے

 
ےئجی: ںیم د وسمت ان یک دہای

۔اتگن۔  ہ وت مت ےس وکیئ دبہل ںیہن ام ( راامنہیئ رپ)

 سب اہجونں ےک ےیل ای  اعم تحیصن ےہ۔

هَُ َّـَ ََِّذيَن هَدَى الل َٰئَِك ال  ۖ َأُول
اُهُم اقْتَِدهَْ ِهُدَ ُُكْم  ۖ َفَب ْل ََل أَْسأَل قُ

ا ِْه أَْجرا َي َرٰى  إِنَْ ۖ َعَل ُهوَ إََِلَّ ذِكْ
َاَْلِيََ ِلْع  ﴾٩٠﴿ ل

روں( ےن اہک اھت اہلل ےن یسک۹۱

ت

ب )ان نم
ب

 ۔ ج

ازل ںیہن ایک وت اوہنں ےن

ت

ان رپ ھچ یھب پ

ت

 اہلل یک ان

۔ہہک  ںیہن یک  میظع اک قح اھت  میظعاسیج ہک اس یک

اری یھت ےسج

ے

 ومےسٰؑ ٰ دےئجی: رھپ وہ وا ب سک ےن اپ

  ےک ےیلالےئ  ےھ )اور وج( ولوگں 

ے

 
ونر اور دہای

 یھت ےسج مت ور  ور  رکرےہ وہ۔ اس) ےک ای  

ر رکےت وہ اور تہب اس )ہصّ( اپھچ
م
ےت ہصّ (وک اظہ

وہ، احالہکن )اس ےک ذرہعی( ںیھمت وہ پباںیت 

ھاارے  اھکسیئ یئگ ںیھت وج ہن مت اجےتن  ےھ

م

ے

ت

اور ہن 

اہلل یہ ےن  دےئجی: پباپ دادا )اجےتن  ےھ( ہہک

ازل ایک اھت

ت

دہ پباوتں ( رھپ اںیہن ان یک وہیب)اےس پ

 ںیم ےتلیھک وہےئ  وھچ  دو۔ 

ََّـهَ َحَقَّ قَْدِرهِ إِذْ قَالُوا  ُروا الل مَا قَدَ وَ
ْن شَْيءٍَ ٰ بََشٍر مِ ََل ُه عَ َّـَ  ۖ َمَا أَنَْزلَ الل
ََِّذي َجاءَ  لَ الِْكتَاَب ال قُْل مَْن أَنْزَ
ََّاِسَ ِلن ُهداى ل ا وَ  ۖ َبِِه ُموََسٰ نُورا

ََ ُون ْعَل َا ََت ُه قََراِطيَس تُبُْدوَْن
َُتُْفوَن كَثِرياا َْم  ۖ َوَ ا ل َّْمتُْم مَ ِ عُل وَ

ََل آبَاُؤُكمَْ ُْم وَ ْت َُموا أَن ِل  ۖ َتَعْل قُ
هَُ َّـَ َمَّ ذَْرُهْم ِِف َخوِْضِهْم  ۖ َالل ثُ

 ﴾٩١﴿ يَلْعَبُونََ

رآن ( ای  ۹۲

ے

 ۔ )ومیسٰ یک وترات یک رطح(  ہ )ق

ازل ایک

ت

ےہ،  میظع ااشلن وا ب ےہ ےسج مہ ےن پ

ی الکم( اس ےس ےلہپ

ٰہ ل

راکت یک اجعم ےہ، وج)ا  یب

از

ت

ل یک اھت اُےس وپرا رکےن وایل ےہ اور )اس ےیل پ

َاُه ُمبَاَرٌك  لْن ْزَ ا ِكتَاٌب أَن ذَ َهٰ وَ
ِْذَر  ِتُن ل يِْه وَ ََِّذي بَْيَ يَدَ ُق ال ُمَصِدَّ

َا َْل مَْن َحوْ َرٰى وَ ْقُ ََِّذيَن  ۖ َأَُمَّ ال ال وَ
مِنُوَن بِاْْلِخَرةِ يُْؤمِنُوَن بِهَِ  ۖ َيُْؤ
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ر )۔ہکم واول

ت

اہک ویتسبں ےک رمک

ے

ں( وک یئگ ےہ( پ

 اور وج اس ےک یرد ںیہ اںیہن ہبنتم رکے ۔ وج

رآن( رپ

ے

رت رپ اامین الےت ںیہ وہ اس )ق

ت

 ولگ آج

زوں یک افحتظ امنیھب اامین الےت ںیہ اور وہ اینپ 

 رکےت ںیہ۔ 

َافُِظونََ ْم ُُي ٰ َصََلُِتِ ََل ُهْم عَ  وَ
﴿٩٢﴾ 

ےل اور  صخش اہلل رپ اجن وبھج رک وھجٹ وب۔ وج۹۳

دوعیٰ رکے ہک ریمی رطف ویح یک یئگ ےہ 

ازل یک یئگ

ت

 وہ اور احالہکن اُس یک رطف وکیئ ویح ہن پ

ار داھکؤں اگ

ے

 وج اہلل وج ےہک ہک ںیم یھب ویسی زیچ اپ

رھ رک اظمل اور وکن

 

ےہ۔  ےن یجیھب ےہ، اُس ےس یب

ب اظمل ُُسر
ب

اِت ایر مت دوھکی )وت بجعت رکو( ج

 ومت ںیم وہں ےگ اور المہکئ )ان یک اجن اکنےنل

راھےئ وہےئ وہں ےگ

 

)اور  ےک ےیل( اےنپ اہھت یب

 رپ ہہک رےہ وہں ےگ:الؤ( اکنول اینپ اجںین۔ اہلل

اُ  اقح ارتفا اور 

ت

ھاارے پ

م

ے

ت

 باقےل س ےک ااکَحم ےک

ر ّ
ب

ے

  ںیم ت

ے

اک ذعاب  یک پ اداش ںیم آج ںیھمت ذل

ا اجےئ اگ۔   دپ 

ََ مَْن أَْظل ِه وَ َّـَ ََل الل ََِّن افََْتَٰى عَ ُم ِم
لَْم يُوَح  ََّ وَ اا أَوْ قَالَ أُوِحَي إَِِل كَِذب
ثَْل  ِْزُل مِ مَْن قَالَ َسأُن ْيءٌ وَ ِْه شَ َي إِل

هَُ َّـَ لَ الل َوْ تََرٰى إِذِ  ۖ َمَا أَنْزَ ل وَ
ِت  َوْ ُوَن ِِف غََمَراِت اْْل اِْل الَظَّ
ُة بَاِسُطو أَيِْديِهْم  َََلئِكَ اْْل وَ

َسُكُمَأَْخرَِ َْزْوَن  ۖ َُجوا أَنُْف َم َُت َوْ ْي ال
ولُوَن  ُْم تَقُ نْت ُوِن ِِبَا ُك اَب اْْل عَذَ
نْتُْم عَْن  ُك َِقَّ وَ َ اْلْ رْي ََّـِه غَ ََل الل عَ

ونََ َْستَكِْبُ ِه ت   ﴾٩٣﴿ آيَاتِ
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رامےئ اگ( ےسیج مہ ےن ںیھمت۹۴

ت

 یلہ ۔ اور)اہلل ق

ارےرمہبت )االیک( دیپا ایک اھت وےسی یہ)آج (مت
م
  ہ

پ اس نت اہنت آےئ وہ اور وج ھچ مہ ےن )داین 

  وھچ  ںیم(اہمترے رپسد ایک اھت وہ سب اےنپ ےھچیپ

ھاارے اُن 

م

ے

ت

ھاارے اسھت 

م

ے

ت

آےئ وہ اور دوھکی مہ 

 مت افسرویشں وک ںیہن دھکی رےہ نج ےک قلعتم

ھاارے )اک

م

ے

ت

م وھجےٹ دوعے رکےت  ےھ ہک وہ 

ارے( رشی  ںیہ۔ 
م
انبےن( ےک پبارے ںیم )ہ

ھ ()آج

م

ے

ت

 اارے آسپ ےک اسرے راےطب پبالکل

ھاارے وھجےٹ دوعے مت ےس

م

ے

ت

 ٹک ےئگ ںیہ اور 

 اجےت رےہ ںیہ۔

َما  ئْتُُمونَا فَُرادَٰى كَ لَقَدْ ِج وَ
تُْم مَا  تََركْ ةٍ وَ لَ مََرَّ َاُكْم أَوََّ َخلَقْن

َراءَ ُظهُوِرُكمَْ َاُكْم وَ لْن مَا  ۖ ََخوََّ وَ
ََِّذيَن  نََرٰى مَعَُكْم ُشفَعَاءَُكُم ال

ُْم فِيُكْم ُشَركَاءَُزَعَمَْ ََ ۖ َتُْم أََْنَّ دْ لَق
ُْكْم مَا  َُكْم وََضَلَّ عَن َع بَيْن تَقََطَّ

ُمونََ ُْم تَْزعُ نْت  ﴾٩٤﴿ ُك

ال ےہ ۔ اہلل یہ داونں اور ویلھٹگں وک اھپ ےن وا۹۵

 اجن وہ اجھدار وک ےب اجن ےس اکناتل راتہ ےہ اور ےب

وس  وک اجھدار ےس اکنےنل واال ےہ۔ یہی اہلل ےہ ۔

 ےس فرحنف وہےئ اجرےہاہک

ے

 ں اینپ الص احل

 وہ۔ 

َ ََّوَىَٰ إَِنَّ الن َِبَّ وَ ََّـهَ فَالُِق اْلْ َْ ۖ َالل ِرُج َُي
َن  َِّت مِ َيِ ِْرُج اْْل ُُم َِّت وَ َيِ ََيَّ مَِن اْْل اْلْ

َِيََّ هَُ ۖ َاْلْ َّـَ ٰلُِكُم الل ََّى تُْؤفَُكونََ ۖ َذَ  فَأَن
﴿٩٥﴾  

ب اچ  رکےک( حبص ومندار ۹۶

 

۔ وہ )رپدہء س

ِ آرکےن واال

 

رام  ےہ۔ اور اُیس ےن رات وک پباع

ا ےہ۔ ہ اُیس  اور وسرج و اچھد وک ذرہعی اسحب انبپ 

 اور( اکلم ملع رےنھک واےل اک(وپری رطح اغلب 

 ےہ۔   اھدازہ  رقمر ایک وہا

اا  ََّيَْل َسكَن ْصبَاِح وََجعََل الل فَالُِق اْْلِ
اا ْقََمَر ُحْسبَان ال ْمَس وَ الَشَّ ٰلَِكَ ۖ َوَ  ذَ

ِيِمَتَقِْديُر  َل  ﴾٩٦﴿ الْعَِزيِز الْع
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ھاارے ےیل اتسرے۹۷

م

ے

ت

 ۔ اور ویہ ےہ سج ےن 

ر ےک اھدریھ ا ان ےک ذرہعی رحب و یب

ے

پ وں ںیم راہ انبےئ 

 ولعمم رکو۔ مہ ےن )اےنپ( ااکحم ان ولوگں ےک

 ںیہ وج ملع ر ےتھ

ے

  ںیہ۔ےیل وھکل رک ایبن رکدی 

ََِّذي َجعََل لَُكُم النَُُّجوَم  ُهوَ ال وَ
َهْتَُدوا ِت َّ  ل َْبِ بِهَا ِِف ُظلَُماِت ال
َْحرَِ الْب ٍم  ۖ َوَ ِقَوْ َا اْْليَاِت ل لْن قَدْ فََصَّ
ْلَُمونََ  ﴾٩٧﴿ يَع

۔ اور ویہ ےہ سج ےن ںیھمت ای  ووجد ےس ۹۸

ھاارے ےیل( ای  لقتسم رہھٹ

م

ے

ت

ےن دیپا ایک، رھپ )

 اور مہ یک ہگج اور ای  اعریض رپسدیگ اک باقم انبپ ا

 واحض وطر رپ ےن اےنپ ااکحم ان ولوگں ےک ےیل

 ںیہ وج ھجمس ےس اکم ےتیل

ے

 ںیہ۔  ایبن رکدی 

ْن نَفٍْس  َْشأَُكْم مِ ََِّذي أَن ُهوَ ال وَ
ْستَوْدَعٌَ ُم ةٍ فَُمْستَقٌَرَّ وَ اِحدَ قَدْ  ۖ َوَ

ٍم يَفْقَهُونََ ِقَوْ َا اْْليَاِت ل لْن  فََصَّ
﴿٩٨﴾  

راسپ ا۹۹ ا ی یب  ۔ اور ویہ ےہ سج ےن پبادل ےس پ 

ر مسقےہ۔ رھپ مہ ےن اس ےک ذرہعی
م
ات   ہ

ے

یک ابنپ

ی اُاگیئ۔ رھپ مہ ےن اس ےس )وکولپنں یک( زبس

 ںیہ اور اکنیل سج ےس مہ ےھتگ وہےئ داےن اکنےتل

ےک  وجھکروں ےک اگھب ںیم ےس مہ ےن )ولھپں

ر اوگنروں وبھج ےس( ےکھج وہےئ وخےش دیپا ےیک او

ار،) ان ںیم ےس

ت

ااتسکن اور زوتین اور اپ

ے

ھچ  ےک پ

 اور ھچ ای   ہ ےت ںیہوت( ای  دورسے ےس ےتلم

ب 
ب

ر مسق اک وپدا( ج
م
 دورسے ےس فلتخ ںیہ، )ہ

  تیفی وک ےلھپ وت اس ےک لھپ اور اس ےک ےنکپ یک

ا  َماءِ مَاء ََِّذي أَنْزَلَ مَِن الَسَّ ُهوَ ال وَ
َاَت كُِلَّ شََ ْيءٍ فَأَْخَرْجنَا بِِه نَب

ِْرُج مِنُْه  ا ُُن فَأَْخَرْجنَا مِنُْه َخِضرا
ْن  ْخِل مِ ََّ َن الن مِ اا وَ َّا ُمََتَاِكب ا َحب
ْن  ََّاٍت مِ َجن يَةٌ وَ ْوَاٌن دَانِ َطلْعِهَا قِن
اَن  مََّ الُرَّ يْتُوَن وَ الزََّ أَعْنَاٍب وَ

َ ُمتََشابِهٍَ رْي ِهاا وَغَ ْشتَب ا انُْظُرو ۖ َُم
ََر وََ َِرهِ إِذَا أََْث ٰ ََث  إَِنَّ ِِفَ ۖ َيَنْعِهَِإََِل

ُْؤمِنُونََ ٍم ي ِقَوْ ٰلُِكْم َْليَاٍت ل  ذَ
﴿٩٩﴾ 
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ا

 
ت

ات دوھکی۔ اس ںیم ان ولوگں ےک ےیل انیقیًن

ت

پ

 ںیہ وج اامین الےت ںیہ۔ 

ی  ۔ اس رپ یھب اوہنں ےن ونجّ ں وک اہلل اک رش۱۰۰

ا ایک ےہ اور انبایل ےہ، احالہکن اُںیہن یھب اُیس ےن دیپ

ب 
ب
ادا ی ےس اس ےک (ےٹی اور 

ت

ت ااں ان ولوگں ےن پ

 

ن ت 

راش یل ںیہ۔ وہ پ ا  ےہ اور وج پباںیت  ہ

ے

  ےتہکیھب ی

ر ےہ۔ 

ے

 ںیہ اُن ےس پباالی

َِنَّ وََ ََّـِه ُشَركَاءَ اْلْ ِل َجعَلُوا ل
َخلَقَهُمَْ بَنَاٍت  ۖ َوَ َُه بَنَِي وَ وََخَرقُوا ل
ا  ۖ َبِغرَْيِ عِلٍْمَ َمَّ ٰ عَ َاََل تَع ُسبَْحانَُه وَ
  ﴾١٠٠﴿ يَِصُفونََ

ہن ۔ وہ آنامونں اور ز نی وک ریغب واسطئ اور ومن۱۰۱

 وہاتکس ےہ، اٹیب ےسیک دیپا رکےن واال ےہ۔ اس اک

ر زیچ
م
ب ہکُ اس یک ویبی یہ ںیہن۔ اور اُیس ےن ہ

ب
 ج

ر زیچ اک اکلم ملع رےنھک
م
  واال ےہ۔ دیپا یک ےہ اور ویہ ہ

اْْلَْرِضَ اِت وَ َماوَ ََّى  ۖ َبَِديُع الَسَّ أَن
َُه  َْم تَُكْن ل ل ٌَد وَ ل َُه وَ يَُكوُن ل

ْيءٍَ ۖ ََصاِحبَةٌَ َخلََق كَُلَّ شَ ُهوَ  ۖ َوَ وَ
ِلَّ  كُ ِيٌمَبِ ْيءٍ عَل  ﴾١٠١﴿ شَ

د ۔  ہ اہلل اہمترارب ےہ اس ےک وسا وکیئ وبعم۱۰۲

ر زیچ اک دیپارکےن واال ےہ، سپ ایس یک
م
 ںیہن، ہ

ر زیچ اک اکراسز ےہ۔
م
 ابعدت رکو، ویہ ہ

ُه َربَُُّكمَْ َّـَ ٰلُِكُم الل َٰهَ إََِلَّ ُهوََ ۖ َذَ  ۖ َََل إِل
َٰ ۖ ََخالُِق كُِلَّ شَْيءٍ فَاعْبُُدوهَُ ََل ُهوَ عَ  وَ

ِكيٌلَكَُ ْيءٍ وَ   ﴾١٠٢﴿ ِلَّ شَ
احہط ںیہن رک ںیتکس او۱۰۳

ِ
ر وہ امتم ۔ اگنںیہ اس اک ا

احہط ےیک وہےئ ےہ) ویکہکن( وہ تہب
ِ
 اگنوہں اک ا

 ۔اطلتف واال، وخب پباربخ ےہ

ُهوَ يُْدِرُك  َبَْصاُر وَ ْدِرُكُه اْْل ََل تُ
َبَْصارََ ِريَُ ۖ َاْْل َب ََِّطيُف اْلْ ُهوَ الل  وَ

﴿١٠٣﴾ 
 پ اس اہمترے رب یک رطف ےس ۔ اہمترے۱۰۴

یئ انیقیًرونش داللئ آ ےکچ ںیہ ، )اب( سج ےن انیب

ْن َربَُِّكمَْقَدْ َجاءَُكْم بََصا ُر مِ  ۖ َئِ
ِسهَِ مَْن عَِميََ ۖ َفََمْن أَبَْصَر فَلِنَفْ  وَ
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 اگ اور وج ےس اکم ایلوت اس اک لادئہ وخد اُےس یہ ےچنہپ

ے اگ ۔ ںیم وپبال اُیس رپ ڑپ اھداھ ےنب اگ وت اس اک

   رااہمت
ُ
ر اویئں احم ظف ںیہن وہں )ہک ربجاںیہمًت یب

 ےس اٹہ دوں (۔ 

ْهَا َي يٍظَ ۖ َفَعَل َفِ ُْكْم َِب َي َا عَل مَا أَن  وَ
﴿١٠٤﴾ 

ا وگں رط قی ےس ااکَحم ۱۰۵

ت

پ ۔ ایس رطح مہ وگ 

ر اس ایبن رکےت ںیہ ۔ اس اک ہجیتن  ہ وہاگ ہک  ہ

ت

 )نم

ےس ں روسلؐ وک ( ہہک دںی ےگ :مت ےن )ےلہپ وفیحص

اری رطف ےس  ہ ملع)رکیل
م
 وخب ڑپاھ ےہ، نکیل ہ

 واےل ولوگں ےک ےیل الھک ایبن وہاگ ۔ 

ُف اْْليَاِت  لَِك نَُصِرَّ كَذَٰ وَ
ٍم  ِقَوْ َّنَُه ل َيِ لِنُب ُوا دََرْسَت وَ ول ِيَقُ ل وَ

ْلَُمونََ  ﴾١٠٥﴿ يَع

 ۔اہمترے رب یک رطف ےس وج ویح مت رپ یک۱۰۶

یئ وبعم د ہن یئگ ےہ اس یک ریپوی رکو، اس ےک وسا وک

رہ وہ اتکس ےہ ،ہن ےہ ،ہن وہاگ اور رشموکں ےس انک

 شک روہ۔

ْن َربََِّكَ َيَْك مِ بِْع مَا أُوِحَي إِل ََّ ََل  ۖ َات
َٰهَ إََِلَّ ُهوََ أَعِْرْض عَِن  ۖ َإِل وَ

ُْشِرِكيََ  ﴾١٠٦﴿ اْْل

ً ااسی رک اتکس ۔ ایر اہلل اچاتہ وت۱۰۷  ( اھت ہک ولگ)ربجا

ا  ہن اُ رش  ہن رکےت اور مہ ےن ںیہمت ن رپ احم ظف انبپ 

 ےہ اور ہن مت اُن ےک اکر اسز وہ ۔

َرُكوا ََّـُه مَا أَشْ لَوْ شَاءَ الل مَا  ۖ َوَ وَ
ا يظا ْم َحفِ ْهِ َي َاَك عَل مَا أَنَْتَ ۖ ََجعَلْن  وَ

يٍلَ ْم بِوَِك ْهِ َي  ﴾١٠٧﴿ عَل
رےت ۔  ہ ولگ ںیہنج )اانپ وبعمد ھجمس رک (اکپ۱۰۸

اگیل ہن دو ہک وک (ںیہ مت اُن )ےک ان وبعمدوں

ر ُ
ا دا ی ےس اہلل وک یب

ت

پ ا ےنہک ںیگل رھپوہ دح ےس زگر رک 

ر وقم ےئلی وہ اکم وج
م
 اُےس ےگ ۔ ایس رطح مہ ےن ہ

ْن دُوِن وََ وَن مِ عُ ََِّذيَن يَدْ َُّوا ال َُسب ََل ت
رَْيِ  ا بِغ هَ عَْدوا َّـَ َُّوا الل َُسب ِه فَي َّـَ الل

ٍة  ۖ َعِلٍْمَ ِكُِلَّ أُمََّ ا ل ََّ ََّن لَِك زَي ٰ كَذَ
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ا اچںیئہ وخب ااھچ رکےک ایبن رک دےی ںیہ

ت

 ۔ رکپ

ا ےہ  رطف ٹلپرھپ اُںیہن اےنپ رب یہ یک

ت

، رک آپ

( 

ے
ے

 وہ اُںیہن اتب دے اگ ہک وہ ایک رکےت )اُس وق

 ۔  رےہ ںیہ

ْم  هُ َِّهْم مَْرِجعُ ٰ َربِ َمَّ إََِل ْم ثُ عََملَهُ
َْملُونََ َا كَانُوا يَع ْم ِِب َّئُهُ َبِ َيُن  ف

﴿١٠٨﴾ 

ری تخس ںیمسق اھک۔  ہ ولگ اہلل ۱۰۹

 

 رک ف یک یب

ان یھب

 
ت

 آاج اُاھٹےت ںیہ ہک ایر ان ےک پ اس ای  ن

:  دےئجیےئ وت وہ اےس رضو ر وبق ل رک ںیل ےگ ۔ہہک

ا)

 
ت

ان ایک ( اہلل ےک پ اس تہب ےس ن

 
ت

ات وم ای  ن

ت

پ

ب وہ  وجد ںیہ نکیل ںیہمت ایک زیچ آاگ ہ رکے ہک
ب

ج

ان ( آںیئ ےگ

 
ت

الںیئ   وت  ہ ولگ اامین ںیہن)ن

 ۔ ےگ

َاِْنِْم  ِه َجهْدَ أَْْي َّـَ َْسُموا بِالل أَق وَ
ُْؤمِنَُنَّ بِهَا َي ُْم آيَةٌ ل َئِْن َجاءَُْت ْل  ۖ َل قُ
هَِ َّـَ َا اْْليَاُت ِعنْدَ الل مَا  ۖ َإََِنَّ وَ

َا إِذَا َجاءَْت ََل  ََْنَّ يُْشعُِرُكْم أ
مِنُونََ   ﴾١٠٩﴿ يُْؤ

الےئ  ۔ ویکہکن  ہ اُس رپ یلہ دہعف اامین ںیہن۱۱۰

 ریھپ مہ اُن ےک دول ں اوراُن یک آوھکنں وک  ےھ۔

 رس م ی ںیم ینپدںی ےگ اور اُںیہن  وھچ  دںی ےگ  ہ ا

 ۔ےتکہب یہ رںیہ ےگ

أَبَْصاَرُهْم  ُْم وَ َُت ْئِدَ َُّب أَف ِ نُقَل وَ
ةٍ  َرَّ لَ مَ َما لَْم يُْؤمِنُوا بِِه أَوََّ كَ
َاِْنِْم  نََذُرُهْم ِِف ُطغْي وَ

َْمهُونََ  ﴾١١٠﴿ يَع
  

 


