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رار داتی۵۳

 

 نویہک ۔ ںیم اےنپ سفن وک پ اک ںیہن ق

ا یہ راتہ ےہ

 

رایئ رپ اُاھبرپ ُ
این( سفن وت ب 

س

  رگ ا  )ان

ا وصرت ںیم )وہ وفحمظ راتہ ےہ ( ہک یسک رپ ریم

رکےن  افحتظانیقیً ۔ریما رب  رب رمح رکے

 ۔، پ ار پ اررمح رکویناال ےہواال

ُئ نَفِْسي ا أُبَِرِّ مَ َِّفَْس  ۚ  وَ إَِنِّ الن
وءِ إََِلِّ مَا َرِحَم َرِبِّ  اَرةٌ بِالُسِّ َمَِّ  ۚ  ََل

يٌم   ﴾٥۳﴿ إَِنِّ َرِبِّ غَُفوٌر َرِح

اہ ےن اہک: اُےس ریمے پ ا  ےل آ۵۴

 

ؤ ۔ اور پ ادش

  
 
 ںیم اُےس اےنپ ےیل وصخمص رک ولں۔رھپ ج

اہ ےن( اُن ےس وگتفگ  )ویفسؑ

 

  ی )وت آےئ اور پ ادش

ررطح نئمطم وہ ایگاور ( اہک: آج ےک دن )ےس(
 
 ہ

 واےل 

 

ارے اہں امنپ اں وطر رپ دقر وزنمل
 
مت ہ

 اامتعد امشروہ ےگ۔
 
 اور اقب

َْخلِْصُه  ُِك ائْتُوِِن بِِه أَْست َل قَالَ اْْل وَ
ََِّك  ۚ  لِنَفِْسي ََِّمُه قَالَ إِن ا كَل ََمِّ فَل

َا مَِكنٌي أَمِنيٌ  يْن َم لَدَ َوْ ْي   ﴾٥٤﴿ ال

 ۔ )ویفسؑ ےن( اہک! )ارگ وکیئ دہعہ دانی یہ ےہ۵۵

راونں رپ رقمر رکدےئجی وت(

س
س

۔نویہک ےھجم کلم ےک خ

 ۔ںیم )اُن  ی( افحتظ رکےن واال وخب آاگہ وہں

َْرِض  ائِِن اَْل ٰ َخزَ ََل  ۚ  قَالَ اْجعَلِِْن عَ
ِيٌم  يٌظ عَل  ﴾٥٥﴿ إِِِنِّ َحفِ

 ۔ ا  رطح مہ ےن ویفسؑ وک کلم ںیم امنپ اں۵۶

 یشخب۔وہ اُ  

 

 ( ںیم تکلمم)وطر رپ دقر و زنمل

 ارایتر اےنپ ےئل ومزوں ہگج انبےن اک اہجں اچاتہ

ا اھت۔مہ ےسج اچےتہ ںیہ اینپ رتمح ےس

 

 ہص رھک

ِيُوُسَف ِِف اَْلَْرِض  ا ل َِّ ن لَِك مَكَِّ كَذَٰ وَ
أُ مِنْهَا َحيُْث يََشاءُ  َوَِّ َتَب ي ۚ  ي ُب نُِص

۱۳ ہپارس  

 الجزء الثالث عشر
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اولں اک دےتی ںیہ اور ایلعٰ درہج ےک اامعل اجب الےن و

ر اضعئ ںیہن رکےت
 
 ۔اخ

تِنَا  َ  ۚ  مَْن نََشاءُ بَِرْْحَ يُع أ ََل نُِض ْجَر وَ
ِسنِنيَ  ُْح  ﴾٥٦﴿ اْْل

راویئں ےس ےتچب۵۷ رےہ  ۔ وجولگ اامین الےئ، ب 

رھ رک وہ اگ۔

 

رت اکہلص ب 

س

 اُن ےئلیک آخ

َِِّذيَن  ِل َْجُر اْْلِخَرةِ َخْْيٌ ل ََل وَ
َِّقُونَ  كَانُوا يَت   ﴾٥٧﴿ آمَنُوا وَ

 ۔ رھپ )ااسیوہا ہک طحق ےک اسولں ںیم( ویفس۵۸ؑ

ن اور اُ   اھبیئ ) یھ ناعنن ےس  رص ںیم( آےئےک

  ہک وہ ےن اُںیہن اچہپن ایل ےس ےلم وتاُوہنں
 
،ج

اآانش ےھت۔ ناُ 

س

 ےس پ

ِْه  َي َخلُوا عَل ةُ يُوُسَف فَدَ َجاءَ إِْخوَ وَ
ُهْم لَُه ُمنِْكُرونَ   فَعََرفَهُْم وَ

﴿٥٨﴾ 

  اُ ۵۹
 
 ےن اُںیہن اُن اکاسامن دے رک وہنں۔ ج

اوت اہک  )وایسپ ےئلیک ( ایتر آدنئہ آؤ وت( اےنپ :(رکدپ 

 اھبیئ وک یھ وج اہمترے پ اپ  ی رطف ےس ےہ

ا، دےتھکی ںیہن وہ ہک ںیم امپ رھب وپ

س

ر داتی رمہاہ الپ

وہں اور امہمن ونازوں ںیم ےس رتہبنی )امہمن 

 وناز  یھ( وہں۔

َهَاِزِهْم قَالَ  ُهْم ِِب زَ َِّا َجهَِّ َْل وَ
ْن أَبِيكُ  أَََل  ۚ  مْ ائْتُوِِن بِأٍَخ لَُكْم مِ

َا َخْْيُ  أَن يَْل وَ َن أَِِنِّ أُوِِف الْكَ تََروْ
لنِيَ  ُْْنِ  ﴾٥٩﴿ اْْل

 ۔ نکیل ارگ مت اُےس ریمے پ ا  ہن الےئ وت۶۰

ارا ا
 
ی  اور )اھجمس اجےئ اگ ہک مت ےن طلغ اہک ہک ہ

 اھبیئ  یھ ےہ ا  وہج ےس ( ںیہمت ریمی رطف

  ریمےےس )ےلغ اک( ہن وکیئ امپ ےلم اگ اور ہن مت

  ہگج پ اؤ ےگ۔
 
ی ر

 

 ق

يَْل لَُكْم فَإِْن  لَْم تَأْتُوِِن بِِه فَََل كَ
ََل تَقَْربُوِن    ﴾٦٠﴿ ِعنِْدي وَ
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۔ اُوہنں ےن اہک: مہ رضور اُ  ےک قلعتم اُ  ۶۱

رک ےک وادل ےک ارادے وک ریھپںی ےگ اور مہ)ہی(

 زگرےن واےل ںیہ۔

َِّا  إِن َاُه وَ ُْه أَب ُوا َسنَُراِودُ عَن قَال
 ﴾٦۱﴿ نَ لَفَاعِلُو

اک  ےن اےنپ وجاونں ےس اہک اُن )۔ اور) ویفس۶۲ؑ

 رسامہی  یھ اُن ےک اسامن ںیم رھک دو۔)دصقم ہی

  وہ واسپ اےنپ رھگ واولں ےک پ ا 
 
 اھت(ہک ج

د ا  )ااسحن( ےک انشاس ای 

 

ں اور وہ  ںیچنہپ وت ش

ادئ وہ )ایس وہج ےس

 

 ۔ٹلپ رک آںیئ (ش

 َ ُوا بَِضاعَت ِه اْجعَل ْيَانِ ت قَالَ لِفِ ْم هُ وَ
َا إِذَا  َِّهُْم يَعِْرفُوََن َل ِْم لَع ِِف ِرَحاِِل
ْم  َِّهُ َل ْم لَع ٰ أَْهلِهِ انْقَلَبُوا إََِل

 ﴾٦٢﴿ يَْرِجعُونَ 

  وہ اےنپ وادل ےک پ ا  ولٹ رک ےئگ۶۳
 
 وت ۔ رھپ ج

ارے پ اپ !)ارگ مہ اےنپ اھبیئ نب 
 
اہک: اے ہ

 اک امپ( مہ پ انیم وک ہن ےل ےئگ وت آدنئہ ےئلیک ےلغ

ارے ےس روک
 
 ایل ایگ ےہ ا  ےیل )آدنئہ( ہ

اہک مہ

 

ارے اھبیئ وک  یھ ےئجیھب پ
 
ہلغ( امپ ) اسھت ہ

  ےک فاحظ اُ انیقیً )رکا ےک( ےل ںیکس اور مہ 

 ںیہ۔

ُوا يَا  ْم قَال ِيهِ ٰ أَب ا َرَجعُوا إََِل ََمِّ فَل
َا  يُْل فَأَْرِسْل مَعَن ا الْكَ َِّ َع مِن َانَا ُمنِ أَب

َِّا  إِن تَْل وَ َافُِظونَ أََخانَا نَكْ  لَُه َلَ
﴿٦۳﴾ 

 ۔ )وقعیبؑ ےن (اہک، ایک ںیم اُ  ےک قلعتم۶۴

اہمترا اُیس رطح اابتعر رکوں سج رطح ا ب ےس 

 ہاکوہں، اہل ےلہپ اُ  ےک اھبیئ ےک قلعتم اابتعر رک

 یہ رتہب فاحظ ےہ اور وہ س  رمح رکےن واولں ےس

رھ رک رمح رکےن واال ےہ۔

 

 ب 

ْهِ  َي ْل آمَنُُكْم عَل َما  قَالَ هَ إََِلِّ كَ
يِه مِْن قَبُْل  ٰ أَِخ ََل نْتُُكْم عَ  ۚ  أَمِ

ُه َخْْيٌ َحافًِظا َّـِ ُهوَ أَْرَحُم  ۚ  فَالل وَ
اِْحِنيَ    ﴾٦٤﴿ الَرِّ
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  اُوہنں ےن اانپ اسامن وھکال وت داھکی۶۵
 
 ہک ۔ اور ج

ا ایگ ےہ ) ( اُن اک رسامہی  یھ اُںیہن واسپ رک دپ   

 

ی

ر

 

ارے پ اپ! )ا  ےس ب 
 
ھ رک اُوہنں ےن اہک: ہ

ارا رسامہی  یھ ںیمہ
 
 اور( ںیمہ ایک اچےئہ۔ ہی ہ

ارااھبیئ  یھ 
 
ا ایگ ےہ۔اب )ارگ ہ واسپ رک دپ 

ارے اسھت اجےئ اگ وت( مہ اےنپ الہ ےک ےیل
 
 ہلغ ہ

ںی ےگ اور الںیئ ےگ،اےنپ اھبیئ  ی افحتظ  یھ رک

ادہ ےل ںیل ےگ، ) ےلغ اک( ای  پ ار رتش )ہلغ(  یھ زپ 

اری رضروپ اہی امپ )وج مہ اب الےئ ںیہ
 
ت  ہ

 ےس( مک ےہ۔

َُحوا مَتَاعَهُْم وََجُدوا  َِّا فَت َْل وَ
ْهِمْ  َي ْت إِل ُوا يَا  ۚ  بَِضاعَتَهُْم ُردَِّ قَال

َانَا مَا نَبْغِي ْت  ۚ  أَب َا ُردَِّ َتُن ِذهِ بَِضاع  هَٰ
َيْنَا ْفَُظ أََخانَا  ۚ  إِل ََن َا وَ ْيُ أَْهلَن ََنِ وَ

يَْل بَعِْيٍ  نَْزدَادُ كَ ٰلَِك كَ  ۚ  وَ يٌْل ذَ
 ﴾٦٥﴿ يَِسْيٌ 

رزگ اہمترے ۶۶
 
۔ )وقعیبؑ ےن(اہک: ںیم اُےس ہ

 ہک اہل وک د

 

رایمن اسھت ںیہن وجیھبں اگ۔اہیں ی

رار رکو ہک اُ 

 

ےس ںیم رھک رک ریمے اسھت ہتخپ اق

الّ ہی ہک
ِ
 رضور ریم ے پ ا  )واسپ( ےل آؤ ےگ۔ا

ر ےیل اجؤ۔
 
  وخد مت یہ یسک تبیصم ںیم ھگ

 
ج

رار رک ایل وتےس ہتخپ  ناُوہنں ےن اُ 

 

اُ اق ےن  وہنں 

رار رپاہل یہ ابہگنن ےہاہک

 

ارے ا  وقل و ق
 
 ۔:ہ

ََّٰى  قَالَ لَْن أُْرِسلَُه مَعَُكْم َحت
ِِن بِِه  َِّ ْتُن َأ َت َِّـِه ل َن الل ثِقًا مِ ْؤتُوِن مَوْ تُ

َاَط بُِكمْ  ُه  ۚ  إََِلِّ أَْن ُُي ا آتَوْ ََمِّ فَل
ٰ مَا نَقُولُ  ََل ُه عَ َّـِ ْم قَالَ الل ثِقَهُ  مَوْ

ِكيٌل   ﴾٦٦﴿ وَ

( اُوہنں۔ اور ۶۷

 
 

اہک:  ےن )اُںیہن روایگن ےک وق

ےک  اے ریمے وٹیب! ) رص چنہپ رک رہش ںیم( س  

ا، اگل اگل 

س

س  ای  یہ دروازے ےس ہن اجپ

، اور اہل ےک اقمےلب ںیم ںیم ا

س

 دروازوں ےس اجپ

ْن بَاٍب  ُخلُوا مِ َِّ ََل تَدْ قَالَ يَا بَِِن وَ
ْوَاٍب  ادُْخلُوا مِْن أَب اِحٍد وَ وَ

قَةٍ  تَفَِرِّ َن  ۚ  ُم مَا أُغِِْن عَنُْكْم مِ وَ
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 یہ اک اہمترے یسک اکم ںیہن آ اتکس۔مکح رصف اہل

، اور امتم وتلک  ےہےہ ۔ ایس رپ ںیم ےن وتلک ایک

ا اچےئہ

س

 ۔رکےن واولں وک اُیس رپ وتلک رکپ

ْيءٍ  ْن شَ ِه مِ َّـِ هِ  ۚ  الل َّـِ ِل ُم إََِلِّ ل ُكْ  ۚ  إِِن اَلْ
 َِّ ك ِْه تَوَ َي َِِّل  ۚ  لُْت عَل ك َوَ َت ْي ِْه فَل َي عَل  وَ
ِّلُونَ  كِ َوَ ُت  ﴾٦٧﴿ اْْل

  وہ ) رص ںیم( ایس رطقی ےک اطمقب۶۸
 
 ۔ رھپ ج

ا اھت  )وت دالخ وہےئ سج اک اُن ےک پ اپ ےن مکح دپ 

 
 
 اُن وقعیبؑ اک اشنم وپراوہایگ( اور وہ اہل ےک اقمب

 ےک دل ےک ھچک  یھ اکم ہن آ اتکس اھت۔اہں وقعیبؑ

ں ےک یھت )ہک تہب ےس ونوجاون ںیم ای  وخاشہ

ے اک
ہ
 
ب

 

ش
 راکر ہن وہ ا  رطح رہش ںیم ےنسھگ رپ وہ یسک 

ؑ ےس ےنلم اک ادئ ومع اجںیئ،اور نب پ انیم وک ویفس 

 

 ش

 لم اجےئ(ےسج اُ  ےن )ویں( وپرا ایک اورا   ےیل

ا اھت )وتلک و دتریب ےک  درایمن ہک مہ ےن اُےس ملع دپ 

ا اھت، نکیل 

 

 ےس ولگ ہی تہبوتازن اک( وہ ملع رھک

 ملع ںیہن رےتھک۔

ْن َحيُْث أَمََرُهْم  َِّا دََخلُوا مِ َْل وَ
َن  ْهُْم مِ أَبُوُهْم مَا كَاَن يُغِِْن عَن
ْيءٍ إََِلِّ َحاَجةً ِِف نَفِْس  ِه مِْن شَ َّـِ الل

ْقُوَب قََضاَها َا  ۚ  يَع َُِّه لَُذو عِلٍْم ِْل إِن وَ
اِس ََل  َِّ َِٰكَنِّ أَكْثََر الن ل َِّْمنَاُه وَ  عَل

ْلَُمونَ    ﴾٦٨﴿ يَع

  وہ ویفسؑ ےس ےلم وت اُ ۶۹
 
 اےنپ ےن وہنں۔ ج

 ںیم اہمترا اھبیئ اہک( اھبیئ وک اعتیف  ی ہگج دی )اور

)ویفسؑ ( وہں ۔وس ان )دورسے اھبویئں( ےک 

 اامعل ےس دل ہتسکش ہن وہ۔

ِْه  َي ٰٰى إِل ٰ يُوُسَف آوَ ََل َِّا دََخلُوا عَ َْل وَ
َ  ۚ  أََخاهُ  َا أ ُخوَك فَََل قَالَ إِِِنِّ أَن

َْملُونَ  َا كَانُوا يَع َئِْس ِِب ْت  ﴾٦٩﴿ تَب

۷۰  
 
ےن اُںیہن اُن اک اسامن  اُوہنں۔ اور ج

ا وت  یسک ےن( پ این ےنیپ اک )درکیوایسپ ےئلیک ایتر رک دپ 

َهَاِزِهْم َجعََل  ُهْم ِِب زَ ا َجهَِّ ََمِّ فَل
َن  َِّ َمِّ أَذ يِه ثُ قَايَةَ ِِف َرْحِل أَِخ الِسِّ
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رنت اُ  ےک اھبیئ ےک اسامن ںیم ر ایہ ( ب 

 

ھک )ش

 ااسی وہا ہک( یسک االعن رکےن واےل)دپ ا۔رھپ 

ردار اق)ااکلہر( ےن االعن ایک۔  ےلف واول! اے ہلغ ب 

 ۔مت وت وچ ر وہ

َُِّكْم  َِّتُهَا الْعِْيُ إِن ٌِّن أَي َؤذِ ُم
ََساِرقُونَ    ﴾٧٠﴿ ل

 وہ اکلہروں(  ی رطف وتمہج۔ اُوہنں ےن اُن )ا۷۱

 وہ۔:ایک زیچ مگ پ اےت رک اہک

ْم مَاذَا  ْهِ َي ُوا عَل أَقْبَل ُوا وَ قَال
 ﴾٧۱﴿ تَفْقُِدونَ 

ایہ امیپ۷۲

 

ہن مگ ۔ اُوہنں ےن اہک: مہ ہلغ امےنپ اک ش

( الوے اگ وت وہ التش رک ےک)پ اےت ںیہ، وج صخش وہ 

اورںیم ای  پ ارِ رتش )ہلغ ےک ااعنم( اک قحتسم وہاگ

 ا  اکاضنم وہں۔

ِِك  َل ُوا نَفْقُِد ُصوَاعَ اْْل َْن قَال ِْل  وَ
َا بِِه زَِعيٌم  أَن ُل بَعٍِْي وَ  َجاءَ بِِه ِْحْ

﴿٧٢﴾ 

ولعمم  ۔ اُوہنں ےن اہک! اہل  ی مسق ! ںیہمت وت۷۳

وت ںیہن  یہ ےہ ہک مہ ا  کلم ںیم اسفد رکےن ےئلیک

 آےئ اور ہن مہ وکیئ )ہشیپ ور( وچر یہ ںیہ۔

َا  ئْن ِْمتُْم مَا ِج َقَْد عَل ِه ل َّـِ ُوا تَالل قَال
ا  لِنُفِْسدَ  َِّ مَا ُكن ِِف اَْلَْرِض وَ
 ﴾٧۳﴿ َساِرقِنيَ 

۔ )ااکلہروں ےن( اہک: اور ارگ مت وھجےٹ ۷۴

 ( وہےئ وت ا  )وچری(  ی ایک زساوہ یگ

 

 
ای

 

 ۔)پ

نْتُْم  اُؤُه إِْن ُك ُوا فََما َجزَ قَال
 ﴾٧٤﴿ كَاذِبِنيَ 

۔ اُوہنں ےن اہک: ا    ی زسا ہی ےہ ہک سج ۷۵

رنت صخش ےک اسامن ںیم وہ  اپ ا()ب   اجےئ وہ وخد پ 

 ا  اک دبہل ےہ )وخد اُےس یہ ا  زسا ںیم رھک ایل

ا رکےت ںیہ  ۔اجےئ( مہ ایس رطح اظوملں وک زسادپ 

ُه مَْن ُوِجدَ ِِف َرْحلِِه  اُؤ ُوا َجزَ قَال
اُؤهُ  وَ َجزَ لَِك ََنِْزي  ۚ  فَهُ ٰ كَذَ

اِْلنِيَ    ﴾٧٥﴿ الَظِّ
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  اُ  )االعن رکےن واےل ااکلہر( ےن اُ ۷۶

 

 ن۔ ی

ے ےس ےلہپ اُن ) ےک اھبیئ

 

ت
 
لی

 

ش
دورسوں( ےک ےک 

و ں  ی )التیش( رشوع  ی۔ رھپ اُ  ےک

 

ت  
لی

 

ش
اھبیئ  

رنت ے ) ی التیش یل اور ا  ںیم ب 

 

ت
 
لی

 

ش
 پ ارک اُ  ( ےک 

رآدم رکایل۔ا  رطح مہ ےن ویفس  ںیم ےس اُےس ب 

رادہ ایک )ورہن( وہ ےئلیک )اےنپ اھبیئ وک پ ا  رےنھک اک( ا

ایہ اقونن ےک رو ےس اہل  ی تیشم

 

 ،ریغ، ےک ش

 اچےتہ ںیہ اےنپ اھبیئ وک روک ںیہن اتکساھت۔ مہ ےسج

 دراجت ںیم دنلب رک دےتی ںیہ )ہی ویفس ےک

 ہی ارادہ درےج  ی دنلبی یھت ہک اُ  ےئلیک اہل ےن

ر ملع واےل ےک اُورپ 
 
داےئ اکلم ملعایک( اور ہ

س

 واال )ا

ر وموجد

 

رب  ۔(ےہب 

ْم قَبَْل ِوعَاءِ أَخِ  ِهِ َ بِأَْوعِيَت أ َدَ ِه يفَب
َمِّ اْستَْخَرَجهَا مِْن ِوعَاءِ أَِخيهِ   ۚ  ثُ

ِيُوُسَف  لَِك ِكْدنَا ل ٰ مَا كَاَن  ۚ  كَذَ
ِِك إََِلِّ أَْن  َل يِن اْْل ِيَأُْخذَ أََخاُه ِِف دِ ل

هُ  َّـِ نَْرفَُع دََرَجاٍت مَْن  ۚ  يََشاءَ الل
ِيٌم  ۚ  نََشاءُ  َق كُِلِّ ذِي عِلٍْم عَل فَوْ  وَ

﴿٧٦﴾ 

ےہ  ا  ےن وچری  ی۔ اُوہنں ےن اہک: ارگ ۷۷

 ےلہپ ا  اک اھبیئ( وت)ھچک بجعت ںیہن نویہک ا  ےس

ؑ ےن )اُن  ی( ا    یھ وچری رک ہاک ےہ، اور ویفس 

ر )پ ات( وک اےنپ دل ںیم وپدیشہ راھک اور اُن رپ
 
 اظہ

راب ولگ وہ اور وج

س

مت ہن ایک)اہں اانت( اہک: مت اخہن خ

یہ  ایبن رک رےہ وہ ا  )ےک وھجٹ وہےن( وک اہل

  اجےہ  ےہ۔رتہب

َُه  َْسِرْق فَقَدْ َسَرَق أٌَخ ل ُوا إِْن ي قَال
ْن قَبُْل  ِسِه  ۚ  مِ ا يُوُسُف ِِف نَفْ هَ َرِّ فَأََس

ُمْ  ا َِل لَْم يُبِْدهَ ٌرِّ  ۚ  وَ ُْم شَ ْت قَالَ أَن
كَانًا َا تَِصُفونَ  ۚ  مَ ُه أَعْلَُم ِِب َّـِ الل  وَ

﴿٧٧﴾ 
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ر! ا  اک وادل تہب ۷۸

س

۔ اُوہنں ےن اہک: اے زعب 

 ای  ےہ ا  ےیل ا   ی ہگج مہ ںیم ےس یسک وبڑاھ

ا ےت وک روک ےئجیل مہ آپ وک ونسحمں ںیم ےس پ 

 ںیہ۔

ًا  َُه أَب ُِّهَا الْعَِزيُز إَِنِّ ل ُوا يَا أَي قَال
كَانَهُ  نَا مَ يًْخا كَبِْيًا فَُخْذ أََحدَ  ۚ  شَ

ِسنِنيَ  ُْح َِّا نََراَك مَِن اْْل  ﴾٧٨﴿ إِن

انپہ ہک  ےن اہک: ا  پ ات ےس اہل  ی وہنں۔ اُ ۷۹

ا اُ  ےک وس اپ  ا یسک سج ےک پ ا  مہ ےن اانپ اسامن پ 

 اور وک ڑکپںی۔ا  وصرت ںیم وت مہ اظوملں ںیم

 ےس وہں ےگ۔

ِه أَْن نَأُْخذَ إََِلِّ مَْن  َّـِ قَالَ مَعَاذَ الل
َِّا إِذًا  ُه إِن َا ِعنْدَ َجْدنَا مَتَاعَن وَ

ُونَ  ََظاِْل   ﴾٧٩﴿ ل

  وہ اُ  ےس پ الکل اموی  وہ ےئگ۸۰
 
 وت ۔ ج

اور( اُن ںیم )وشمرے ےئلیک دحیلعیگ ںیم ےلچ ےئگ 

رے اور اتیمہ ےک احلم)اھبیئ( ےن

 

 ےس ای  ب 

 اہل اہک: ایک ںیہمت ولعمم ںیہن ہک اہمترے پ اپ ےن

رار ایل

 

اھت اور  وک درایمن ںیم ڈال رک مت ےس ہتخپ اق

  ریصق وہ ا  ےس ےلہپ ویفسؑ ےک اعمےلم ںیم مت ےس

رزگ ںیہنیکچ ےہ، وس ںیم وت ہی 
 
 ڑوھڑوں اگ کلم ہ

ا اہل ریمے اآہک ریما پ اپ ےھجم ااجزت دے پ 

 

 پ

 رکےن قلعتم وکیئ ہلصیف رکے ،اور وہ س  ہلصیف

 ۔ ےس رتہب )ہلصیف رکےن واال( ےہواولں ںیم

ًِّا ي ْأَُسوا مِنُْه َخلَُصوا ََنِ تَي ا اْس ََمِّ  ۚ  فَل
ْلَُموا أََنِّ  َْم تَع قَالَ كَبِْيُُهْم أَل

َاُكْم قَدْ  َن  أَب ثِقًا مِ ُْكْم مَوْ َي أََخذَ عَل
ْطتُْم ِِف  مِْن قَبُْل مَا فََرِّ ِه وَ َّـِ الل

ََّٰى  ۚ  يُوُسَف  فَلَْن أَبَْرَح اَْلَْرَض َحت
ُه ِِل  َّـِ ُْكَم الل ْذََن ِِل أَِب أَوْ َُي ُهوَ  ۚ  يَأ وَ

َاِكِمنيَ   ﴾٨٠﴿ َخْْيُ اَلْ

 ۔ اےنپ پ اپ ےک پ ا  واسپ اجؤ اور وہک: اے۸۱

ارے پ اپ! آ
 
ےہ )مہ  پ ےک ےٹیب ےن وچری  یہ

پ ات  ےن اُےس وچری رکےت داھکی ںیہن( نکیل وج

َانَا  َا أَب ِيُكْم فَُقولُوا ي ٰ أَب اْرِجعُوا إََِل
 َ ِهْدنَا إََِلِّ ِِب مَا شَ ََك َسَرَق وَ  اإَِنِّ ابْن
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ارے ملع ںیم
 
 اور مہ ےہ ویہ مہ ےن یہک ےہ  آیئہ

 ۔))اینپ( رظن ےس وپدیشہ پ ات ےک فاحظ ہن ےھت

ِْب َحافِِظنيَ  َي ِلْغ ا ل َِّ مَا ُكن ِْمنَا وَ  عَل
﴿٨۱﴾  

۔ اور آپ )ےب کش( اُن ولوگں ےس درپ اتف ۸۲

اےل رک ےئجیل نج ںیم مہ ےھت اور ا  ہلغ الےن و

 اق ےلف ےس  یھ سج ےک اسھت مہ )واسپ( آےئ

 ںیہ اور مہ پ الکل ےچس ںیہ۔

ا فِيهَا  َِّ َِِِّت ُكن ْقَْريَةَ ال وَاْسأَِل ال
الْعِْيَ  َا فِيهَاوَ َلْن َِِِّت أَقْب َِّا وَ  ۚ  ال إِن
قُونَ   ﴾٨٢﴿ لََصادِ

  اےنپ۸۳
 
 ۔ )انچہچن اُوہنں ےن واسپ چنہپ رک ج

اُ  ےن اہک:  ںوہنپ اپ ےس ہی س  پ اںیت ہہک دںی وت( 

 ںیہن( ہکلب اہمترے وسفن

 

ں ںیہن )ہی پ ات درس

ری( پ ات ںیہمت ایھچ رک  ُ
 ےکےن ای  )اور ب 

ہل )ےک لضف ا۔داھکیئ ےہ ۔اب ربص یہ رتہب ےہ

 ےس( دیعب ںیہن ہک اُن س  وک ریمے پ ا  ےل

رانیقیً آےئ۔

 

ی ویہ ےہ وج اکلم وطر رپ آاگہ ، ب 

 ۔تمکح واال ےہ

ُسُكْم  لَْت لَُكْم أَنُْف قَالَ بَْل َسوَِّ
ًرا يٌل  ۚ  أَمْ ُه أَنْ  ۚ  فََصْْبٌ ََجِ َّـِ  عَََس الل

ْم ََجِيعًا يَِِن بِهِ ْتِ ِ  ۚ  يَأ َل َُِّه ُهوَ الْع يُم إِن
 َ   ﴾٨۳﴿ ِكيُم اَلْ

ایل  ےن اُن  ی رطف ےس رخ ریھپ وہنں۔ اور اُ ۸۴

 اور اہک: اہےئ ویفسؑ  ی رطف ےس ریما مغ ادنوہ،

 آںیھک  ی ناور مغ  ی رقیباری  ی وہج ےس اُ 

دپ اآںیئ اور وہ مغ وک دپ اےئ رےنھک واےل

 

 ۔ےھت ڈی 

 ٰ ََل ٰ عَ ََف قَالَ يَا أََس ْهُْم وَ ََّٰى عَن ل تَوَ وَ
ابْيََضِّ  ُْزِن يُوُسَف وَ َن اَلْ َاُه مِ  ْت عَيْن
ِظيٌم   ﴾٨٤﴿ فَهُوَ كَ
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 اک ۔ اُوہنں ےن اہک: اہل  ی مسق! آپ ویفسؑ ۸۵

 ہک

 

 رامیر ڑ ذرک رکےت یہ ےلچ اجںیئ ےگ ۔اہیں ی

ا الہک وہےن واولں ںیم ےس وہ اجںیئ۔  اجںیئ پ 

ُ تَْذُكُر يُوُسَف  تَأ ِه تَفْ َّـِ ُوا تَالل قَال
ََّٰى تَُكوَن َحَرًضا أَوْ  َن  َحت تَُكوَن مِ

َالِِكنيَ   ﴾٨٥﴿ اِْل
  ی ےن اہک: ںیم اینپ رپاشیین اور مغ وہنں۔ اُ ۸۶

ا وہں اور اہل  ی رطف

 

اد رصف اہل ےس رکپ رپ 

س

 ق

 ےس وہ پ ات اجےہ  وہں وج مت ںیہن اجےتن۔

ِّي وَُحْزِِن إََِل  َثِ ُكو ب َا أَشْ قَالَ إََِنِّ
ِه مَا ََل  َّـِ َُم مَِن الل أَعْل ِه وَ َّـِ الل

 َ ْل  ﴾٨٦﴿ ُمونَ تَع
یئ ۔ ریمے وٹیب! اجؤ اور ویفسؑ اور اُ  ےک اھب۸۷

 وک ایھچ رطح التش رکو،اور اہل  ی رتمح ےس

ر ولوگں

س

ا، اہل  ی رتمح ےس اکق

س

ےک وسا  اموی  ہن وہپ

ا

 

 ۔وکیئ اموی  ںیہن وہپ

ْن  ُسوا مِ َسِّ ََح َِّ اذْهَبُوا فَت يَا بَِِن
ْن  ََل تَيْأَُسوا مِ يِه وَ أَِخ يُوُسَف وَ

هِ  َروْحِ  َّـِ ْن َرْوِح  ۚ  الل ْأَُس مِ َي َُِّه ََل ي إِن
ْكَافُِرونَ  ُم ال ْقَوْ ِه إََِلِّ ال َّـِ  ﴾٨٧﴿ الل

  وہ )ویفسؑ ےک پ ا   رص ےچنہپ۸۸
 
 اور( ۔ رھپ ج

ر

س

ارے رھگ  !اُ  ےس ےلم وت اہک: اے زعب 
 
مہ اور ہ

واےل) اعمش(  ی یگنت ےس دواچر ںیہ اور مہ 

 وبقل پ الکل وھتڑا اس رسامہی ےل 
 
ااقب

س

 آےئ رکپ

ات ںیہ۔وس )ےلغ اک( وپرا امپ دےئجی اور ںیمہ ریخ

ا داتی ر

س

 
 ۔ ےہ یھ دںی ۔اہل ریخات دےنی واولں وک خ

ُِّهَا  ُوا يَا أَي ِْه قَال َي ا دََخلُوا عَل ََمِّ فَل
َا  ئْن ِج ُرِّ وَ َا الُضِّ أَْهلَن نَا وَ َسِّ الْعَِزيُز مَ
يَْل  َا الْكَ ِف لَن بِبَِضاعٍَة ُمْزَجاةٍ فَأَوْ

ْق  تََصدَِّ َيْنَا وَ هَ ََيِْزي  ۚ  عَل َّـِ إَِنِّ الل
قِنيَ  ُتََصِدِّ  ﴾٨٨﴿ اْْل

اد ےن اہک: ایک ںیہمت)اانپ وہ ولسک وہنں۔ اُ ۸۹ ( پ 

وا راھک ےہ وج مت ےن ویفسؑ اور اُ  ےک اھبیئ ےس ر

ْتُْم  ِْمتُْم مَا فَعَل ْل عَل قَالَ هَ
أَخِ  يُوُسَف وَ ُْم َجاِهلُونَ بِ ْت  يِه إِذْ أَن

﴿٨٩﴾  
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ر ُ
  مت )اےنپ لعف  ی ب 

 
اواف ایئاھت، ج

س

 ےس ( پ

 ےھت۔

 رک(وبےل: ایک آپ ! اہں آپ یہ ۹۰

س

۔ وہ )وچی

 وہں ےن اہک: ںیم یہ ویفسؑ وہنںویفس ںیہ ۔اُ 

 ےہ، اور ہی ریما اھبیئ ےہ۔ اہل ےن مہ رپ ااسحن ایک

ا ، اورربص

 

ا تقیقح ہی ےہ ہک وج وقتیٰ ارایتر رکپ

 

 رکپ

ر اےہ وت اہل اےسی اےھچ اامعل اجب الےن و
 
ولں اک اخ

ا

 

 ۔اضعئ ںیہن ایک رکپ

َنَْت يُوُسُف  ََِّك ََل ِن ُوا أَإ َ  ۚ  قَال ا قَالَ أَن
ا أَِخي ذَ َهٰ ُه  ۚ  يُوُسُف وَ َّـِ قَدْ مََنِّ الل

َيْنَا يَْصِْبْ فَإَِنِّ  ۚ  عَل َِِّق وَ َُِّه مَْن يَت إِن
ِسنِنيَ  ُْح َه ََل يُِضيُع أَْجَر اْْل َّـِ  الل

﴿٩٠﴾ 

 ےن آپ وک مہ ! اہل۔ اُوہنں ےن اہک: اہل  ی مسق۹۱

ری دی ےہ اور مہ یہ اطخ اکر ںیہ۔

 

رب  رپ ب 

َا  َيْن ُه عَل َّـِ ِه لَقَدْ آثََرَك الل َّـِ ُوا تَالل قَال
َاِطئِنيَ  ا َلَ َِّ إِْن ُكن   ﴾٩۱﴿ وَ

ف ےن اہک: آج )ےس( مت رپ )ریمی رط وہنں۔ اُ ۹۲

  یھ ںیہن وہ یگ۔اہل ںیہمت

 

 ےس( وکیئ المم

ادہ  اولںاعمف رکے اور وہ س  رمح رکوین ےس زپ 

 ۔رمح رکےن واال ےہ

مَ  َوْ ْي َيُْكُم ال  ۚ  قَالَ ََل تَثِْريَب عَل
ُه لَُكمْ  َّـِ ُر الل ُهوَ أَْرَحُم  ۚ  يَغْفِ وَ

اِْحِنيَ   ﴾٩٢﴿ الَرِّ

پ ےل اجؤ اور اےس ریمے پ ا ۔ ہی ریما ضیمق۹۳

ےنپ س  ےک اسےنم رھک دو وہ نیقی رک ںیل ےگ اور ا

 ۔الہ و ایعل وک ریمے پ ا  ےل آؤ

 ٰ ََل وُه عَ ْقُ ا فَأَل ذَ اذْهَبُوا بِقَِميِصي هَٰ
أْتُوِِن  ْجِه أَِب يَأِْت بَِصْيًا وَ وَ

  ﴾٩۳﴿ بِأَْهلُِكْم أََْجَعِنيَ 
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  اقہلف ) رص ےس ناعنن ےئلیک(۹۴
 
رواہن  ۔ اور ج

: ارگ مت ناعنن ںیم( اہک)وہا وت اُن ےک وادل ےن 

رار ہن دو )وت ںیم

 

 ریمی راےئ وک زمکور اور طلغ ق

 وخوب ںیہمت اتبؤں ( ہک ےھجم وت )ریمے ( ویفسؑ  ی

 ۔آ ریہ ےہ

َِّا فََصلَِت الْعِْيُ قَالَ أَبُوُهْم إِِِنِّ  َْل وَ
َِجُد ِريَح يُوُسَف  ََل أَْن  ۚ  ََل َوْ ل

ُِّدوِن   ﴾٩٤﴿ تُفَنِ

! آپ وت ۔ )رھگےک ولوگں ےن( اہک: اہل  ی مسق۹۵

راین تبحم ںیم التبمںیہ ُ
 ۔اینپ اُیس ب 

 َ ُوا ت ََِّك لَفِي قَال َِّـِه إِن الل
ْقَِديِم    ﴾٩٥﴿ َضََللَِك ال

ارت الےن واال )وقعیبؑ ےک ۹۶

 

 
  ن

 
۔ رھپ ج

اُن ےک اسےنم  پ ا ( اچنہپ اور ا  ےن وہ )ضیمق(

 ریصبت وہ ےئگ )اور( اُوہن
ِ
ا وت وہ اصج  ں رھک دپ 

 اہل  ی ےن اہک:ایک ںیم مت ےس اتہک  ہن اھت ہک ںیم

  اجےتن۔مت ںیہنرطف ےس وہ ھچک اجےہ  وہں وج 

 ٰ ََل ْقَاُه عَ َِشْيُ أَل ا أَْن َجاءَ الْب ََمِّ فَل
ْجِهِه فَاْرتَدَِّ بَِصْيًا َْم  ۚ  وَ َل قَالَ أ

ِه مَا ََل  َّـِ َن الل ْل لَُكْم إِِِنِّ أَعْلَُم مِ أَقُ
َُمونَ    ﴾٩٦﴿ تَعْل

ارے ےیل ۹۷
 
ارے پ اپ! ہ

 
۔ اُوہنں ےن اہک: ہ

اوہں  ی اعمیف امےئگن۔

س

ارے گ
 
یہ اطخ اکر مہ  انیقیًہ

 ےھت۔

َِّا َا إِن نُوبَن َا ذُ ْرلَن َانَا اْستَغْفِ َا أَب ُوا ي  قَال
ا َخاِطئِنيَ  َِّ  ﴾٩٧﴿ ُكن

 ےن اہک: ںیم اےنپ رب ےس رضور وہنں۔ اُ ۹۸

 رکوں اگ، 

 

 انیقیًاہمترے ےیل اعمیف  ی دروخاس

، پ ار پ ار رمح رکےن  واال ویہ تہب افحتظ رکےن واال 

 ےہ۔

ُر  َف أَْستَغْفِ َُِّه  ۚ  لَُكْم َرِبِّ قَالَ َسوْ إِن
ِحيُم   ﴾٩٨﴿ ُهوَ الْغَُفوُر الَرِّ
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  وہ س  ویفسؑ ےس ےلم وت اُ ۹۹
 
ےن  ںوہن۔ رھپ ج

دی اور اہک:  اےنپ وادلنی وک اےنپ پ ا  اعتیف  ی ہگج

انم روہ اب رہش ںیم ولچ، ارگ اہل ےن اچاہ وت ہشیمہ پ ا

 ۔ےگ

ِْه  َي ٰٰى إِل ٰ يُوُسَف آوَ ََل ا دََخلُوا عَ ََمِّ فَل
 َ َب اءَ أ قَالَ ادُْخلُوا مِْصَر إِْن شَ يِْه وَ وَ

ُه آمِنِنيَ  َّـِ  ﴾٩٩﴿ الل

ایہ سلجم ںیم ۔ اور اےنپ۱۰۰

 

 ےل ےئگ وادل نی وک ش

ر اور س  اُ   ی وہج ےس )اہل ےک وضحر( دجسہ ر

س

ب 

ہی  وہ ےئگ، )ویفس ےن(اہک: ریمے ایپرے پ اپ!

اء  ی ریبعت ؤپ 
ُ
 ریمی ےلہپ ےس دےھکی وہےئ ر

اء( وک وپرا رک ےہ۔ریمے رب ےن ا  ؤپ 
ُ
ا  )ر دپ 

  ےھجم دیق
 
اخہن ےس  ےہ۔اُ  ےن ھجم رپ ااسحن ایک ج

ا )اور ہی س  ھچک ( ا  اکنال اور آپ وک پ ادہی ےس الپ 

ےک دعب )وہا( ہک اطیشن ےن ریمے اور ریمے 

ا اھت۔ ریم ا رب اھبویئں ےک درایمن اگبڑ دیپا رک دپ 

ا ےہ

 

۔ویہ وج پ ات اچےہ اُےس پ اری  دتریب ےس رکپ

ری تمکح واال ےہ اکلم

 

 ۔ملع واال ،ب 

وا  َخُرِّ ََل الْعَْرِش وَ َوَيِْه عَ َرفََع أَب وَ
دًا َُه ُسَجِّ ا  ۚ  ل ذَ قَالَ يَا أَبَِت هَٰ وَ

َهَا  تَأِْويُل ُرْؤيَاَي مِْن قَبُْل قَدْ َجعَل
قَدْ أَْحَسَن ِب إِذْ  ۚ  َرِبِّ َحقًِّا وَ

َجاءَ بُِكْم  ْجِن وَ أَْخَرَجِِن مَِن الِسِّ
 َ َن الْب ْن بَعِْد أَْن نََزغَ مِ ْدِو مِ

ِت  بنَْيَ إِْخوَ َيِِْن وَ يَْطاُن ب إَِنِّ  ۚ  الَشِّ
ََشاءُ  َا ي َُِّه ُهوَ  ۚ  َرِبِّ لَِطيٌف ِْل إِن

يُم  َِك ِيُم اَلْ  ﴾۱٠٠﴿ الْعَل

 اک ای  ۱۰۱

 

 ۔ ریمے رب! آپ ےن ےھجم وکحم

ی( پ اوت

ٰہ ل

ں ہص اطع ایک ےہ اورآپ ےن یہ ےھجم )ا

ونں اور زنیم ےہ۔اے آامس ی تقیقح اک ملع اشخب 

رت ںیم

س

 ےک دیپا رکےن واےل! آپ یہ داین اور آخ

رامربنداری  ی

س

 ریمے دمداگر ںیہ۔ےھجم اکلم ق

 ںیم وافت دانی اور اصنیحل ےک اسھت الم

 

  دانی۔احل

ِْك  ُل َن اْْل َِِن مِ َيْت َرِبِّ قَدْ آت
ََحادِيِث  ْن تَأِْويِل اَْل َِّْمتَِِن مِ عَل  ۚ  وَ

َماوَ  اَْلَْرِض أَنَْت فَاِطَر الَسِّ اِت وَ
اْْلِخَرةِ  َا وَ ْي ن ِّي ِِف الُدِّ ِيِ ل َِّ  ۚ  وَ ف ِِن تَوَ
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اَِلِنيَ  ِقِِْن بِالَصِّ أََلْ ْسلًِما وَ  ُم
﴿۱٠۱﴾  

ین ۔ )اے یبن اکلم!( ہی )ایبن وکیئ ہصق اہک۱۰۲

اک ای  ہص  بیغ  ی میظع ااشلن ربخوں (ںیہن ہکلب

درہعی ویح ںیہمت اتبیئ ںیہ ا

س

اُن ورمت ےہ وج مہ ےن ی 

  اُوہنں)
 
 ۔اےنپ دونمشں(ےک پ ا  ہن ےھت ج

 اور ےن)اہمترے الخف( ھٹگ وجڑ اور زعم رک ایل اھت

 ۔وہ )اب  یھ( پ اری  دتریبںی رک رےہ ںیہ

ِْب نُوِحيِه  َي َاءِ الْغ ْن أَنْب ٰلَِك مِ ذَ
َيَْك  ْم إِذْ  ۚ  إِل يْهِ مَا ُكنَْت لَدَ وَ

ُهْم ََيُْكُرونَ  َرُهْم وَ  أََْجَعُوا أَمْ
﴿۱٠٢﴾ 

رزگ  تہب ےس مت انتک یہ اچوہ۔ اور وخاہ ۱۰۳
 
ولگ ہ

 اامین الےن واےل ںیہن۔

َوْ َحَرْصَت  ل اِس وَ َِّ مَا أَكْثَُر الن وَ
ْؤمِنِنيَ   ﴾۱٠۳﴿ ِِبُ

 ہلص ۔ احالہک مت اُن ےس ا  )میلعت( رپ وکیئ۱۰۴

رآن دیجم( وت امتم وقومں

 

ےئلیک  ںیہن امےتگن ۔ہی) ق

 رشف ےہ۔
ِ
 ومج  

ُمْ  مَا تَْسأَُِل ْن أَْجرٍ  وَ ِْه مِ َي  إِْن ُهوَ  ۚ  عَل
نِيَ  َاَْل ِلْع ٌر ل   ﴾۱٠٤﴿ إََِلِّ ذِكْ

ات ۱۰۵

س

اپ

 
س

 ےس ن

 

ُ
 

۔آامسونں اور زنیم ںیم ب

 وموجد ںیہ نج رپ ےس ہی ولگ ارعاض رکےت وہےئ

 ۔زگر اجےت ںیہ

َماوَاِت  ِّْن مِْن آيٍَة ِِف الَسِّ َيِ كَأ وَ
ُهْم  َا وَ ْه َي وَن عَل اَْلَْرِض ََيُُرِّ وَ

ْهَا  ﴾۱٠٥﴿ ُمعِْرُضونَ  عَن
 ےس ولگ اہل رپ  یھ۱۰۶

 

ُ
 

 ۔اور اُن ںیم ےس ب

 ںیم ہک رشمک

 

 اامین ںیہن الےت  رگ ا  احل

 ۔وہےت ںیہ

ِه إََِلِّ  َّـِ ُْؤمُِن أَكْثَُرُهْم بِالل ا ي مَ وَ
ُهْم ُمْشِرُكونَ   ﴾۱٠٦﴿ وَ
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در وہ ےئگ ںیہ ہک۱۰۷

س 

 اہل ۔ وت ایک وہ ا  پ ات ےس ی

 اُن رپ ری تبیصمےک ذعاب ںیم ےس وکیئ اھب

 اُن رپ وہ) ذعاب  ی(ڑھگی آاجےئ

س

ا ااچی پ   آڑے 

 اور وہ ےب ربخی ںیم ڑے وہں۔

ْن  يَةٌ مِ يَهُْم غَاِش ْتِ َأَمِنُوا أَْن تَأ أَف
اعَُة  ُم الَسِّ يَهُ ْتِ َِّـِه أَوْ تَأ اِب الل عَذَ

َْشعُُرونَ  ُهْم ََل ي َةً وَ ْت   ﴾۱٠٧﴿ بَغ

 اہل  ی ںیم۔ہہک دےئجی! ریما وت ہی راہتس ےہ ،۱۰۸

ا وہں، ںیم اور وہنجں ےن ریمی اابتع

 

 ی  رطف البپ

ر ےہ نیقی رپ اقمئ ںیہ اور )ریما اامین ےہ ہک( اہل
 
 ہ

 بیع ےس پ اک ےہ اور ںیم رشموکں ںیم ےس ںیہن

 ۔وہں

هِ  َّـِ و إََِل الل يلِي أَدْعُ ِذهِ َسبِ ْل َهٰ  ۚ  قُ
َِِن  بَع َِّ مَِن ات َا وَ ٰ بَِصْيَةٍ أَن ََل  ۚ  عَ

ُسبَْحانَ  َن  وَ َا مِ مَا أَن ِه وَ َّـِ الل
ُْشِرِكنيَ   ﴾۱٠٨﴿ اْْل

ےنہ واےل ۔ اور مت ےس ےلہپ  یھ ویتسبں ےک ر۱۰۹

 نج  ی ایلعٰ درےج ےک رمدوں یہ وک مہ ےن اجیھب اھت

ںیم  رطف مہ ویح رکےت ےھت، وت ایک ہی ولگ زنیم

ا دےتھکی ہک وج ولگ ان

 

پ ےس ےلہپ  ےلچ رھپے ںیہن 

رت اک رھگ  وہ ہاک ےھت اُن اک ااجنم اسیک ھچک

س

ےہ، اور آخ

دب یلمع  وت اُن یہ ولوگں ےئلیک رتہب ےہ وج )ااکنر و

(ںیہن روک ےس( ےتچب ںیہ ،وت ایک مت )ان پ اوتں ےس

 ےگ۔

َا مِْن قَبْلَِك إََِلِّ ِرَجاًَل  مَا أَْرَسلْن وَ
ْم مِْن أَْهِل الْقَُرٰىٰ  ْهِ َي  ۚ  نُوِحي إِل

 ْ َيَن َْم يَِسْيُوا ِِف اَْلَْرِض ف ُروا ُظ أَفَل
ْن  َِِّذيَن مِ َُة ال يَْف كَاَن عَاقِب كَ

ِهِمْ  ْل اُر اْْلِخَرةِ َخْْيٌ  ۚ  قَب لَدَ وَ
قَوْا َِّ َِِّذيَن ات ِل ْقِلُونَ  ۚ  ل َََل تَع  أَف

﴿۱٠٩﴾  
ا راہ ۔ )ےلہپ روسولں ےک اسھت  یھ یہی ھچک۱۱۰

 

 وہپ

  ر
 
وسل ےہ ہک وہ دموتں غیلبت رکےت رےہ( اور ج

وی  وہ ےئگ اور ام)اینپ وقم ےک اامین الےن ےس( 

م ےک ولوگں ےن نیقی رک ایل ہک اُن ےس )ویح و ااہل

 ََّ َظنُِّوا َحت ُسُل وَ َيْأََس الُرِّ ت ٰى إِذَا اْس
ُمْ  ْم   ُكِذبُوا قَدْ   أَََنِّ نَْصُرنَا  َجاءَُه
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اُ  ام رپ ( وھجیٹ پ اںیت یہک اج ریہ ںیھت وت 

س

ن پ

اری دمد آ یچنہپ اور ںیہنج
 
مہ  )روسولں( ےک پ ا  ہ

ا( اچےتہ ےھت اںیہن اچب ایل ایگ اور عطق

س

 قل )اچبپ

ارا ذعاب ںیہن اٹہپ ا
 
 رکےن واےل ولوگں ےس ہ

ا

 

 ۔اجپ

يَ  ُِجِّ ََل   ۚ  نََشاءُ   مَْن   فَن َ   وَ ُْسن دُِّ بَأ   ايَُر
ْقَوْمِ  عَِن  ُْجِرمِنيَ   ال  ﴾۱۱٠﴿ اْْل

 ۔ ان )ےلہپ( ولوگں ےک ذرک ںیم پ ازیکہ لقع۱۱۱

ری ربعت ےہ۔ہی 

 

ر)واولں ےئلیک ب 

 

ن دیجم( وکیئ آق

م(  ی یج ےس ڑھگی وہیئ پ ات ںیہن ہکلب اُ  )الک

ںیم(  دصتقی ےہ وج ا  ےس ےلہپ آ ہاک ےہ اور )ا 

ر زیچ  ی لیصفت ےہ اور ہی اُن ولوگں ےئلیک
 
  ہ

 
 ومج

 و رتمح ےہ وجا امین الےت ںیہ

 

 
 ۔دہای

ةٌ َِلُوِِل  ْم ِعْْبَ لَقَدْ كَاَن ِِف قََصِصهِ
ْبَاِب  َل ََتَٰٰى مَا كَاَن  ۚ  اَْل َحِديثًا يُفْ

يِْه  َِِّذي بنَْيَ يَدَ َِٰكْن تَْصِديَق ال ل وَ
ُهدًٰى  ْيءٍ وَ تَفِْصيَل كُِلِّ شَ وَ

مِنُونَ  ٍم يُْؤ ِقَوْ َرْْحَةً ل  وَ
﴿۱۱۱﴾ 
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ٓ ۔ ۱  ( وہں وخب اجےہ  وہں اور داتھ)۔ںیم اہل رٰ آْل

 ہی ای  اکلم اتکب  ی آںیتی ںیہ اور وج ھچک

ازل ایک ایگاہمت

س

 ےہ وہ رے رب  ی رطف ےس مت رپ پ

ولگ  قح و تمکح ےس رھبا وہا ےہ نکیل تہب ےس

 ۔رھپ  یھ )ا  رپ( اامین ںیہن الےت

 ٓ َِّ  ۚ  تِلَْك آيَاُت الِْكتَاِب  ۚ  رٰ آْل ال ِذي وَ
َِٰكَنِّ  ل َُقِّ وَ َِّك اَلْ َيَْك مِْن َربِ أُنِْزلَ إِل

ُْؤمِنُونَ  اِس ََل ي َِّ   ﴾۱﴿ أَكْثََر الن

روں وہ اہل یہ ےہ سج ےن آامسونں وک اےسی اہس ۔۲

ےہ، زین وہ  ےک ،ریغ وج ںیہمت رظن آےت وہں دنلب ایک

 ےک( رعش رپنکمتم ےہ اور اُ  ےن 

 

)وکحم

ر

س

ُ

 وسرج اور اچدن وک ےب م

 

دم

س

رپاگل  د )اہمتری( ا

 لچ راہ 

 

 ی

 
 

، ای  رقمرہ وق ر ای 
 
راھک ےہ ۔ہ

ر ا  امتم اکانئت اک( ا

 

رب داےئ ب 

س

م اظتنےہ ۔ویہ )ا

 ایبن رک راہ ےہ اور وہ رشتعی وک وھکل رک لیصفت ےس

اہک مت اےنپ رب ےس ےنلم اک نیقی

 

ا ےہ پ

 

 ۔ روھکرکپ

َْْيِ  َماوَاِت بِغ َِِّذي َرفََع الَسِّ ُه ال َّـِ الل
َا ََن ََل  ۚ  عََمٍد تََروْ َمِّ اْستَوَٰٰى عَ ثُ

ْمَس  ۚ  الْعَْرِش  َر الَشِّ َسَخِّ وَ
الْقََمرَ  َجَ  ۚ  وَ ٍل كٌُلِّ ََيِْري َِل
َسًمِّ  ُل  ۚ  ُم َمَْر يُفَِصِّ ُِّر اَْل بِ يُدَ

َُِّكْم بِلِقَاءِ َربُِِّكْم  َل اْْليَاِت لَع
 ﴾٢﴿ تُوقِنُونَ 

يم   ح  ن  الرَّ ْحَمَٰ ه  الرَّ  ب ْسم  اللّـَ

ام ےل رک وج ےب دح رتمح واال، پ ار پ ار رمح رکےن واال ےہ

س

 اہل اک پ

عد   ۃ)ںیم وسر ا   الرَّ

 

(۔وہں/رکیت ڑانھ رشوع رکپ  
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م ۳
َ
ر
 
۔ ویہ ےہ سج ےن زنیم وک )ای  دورسے خ

اہپڑ انبےئ  ےس( چنیھک رک اکنال ےہ اور ا  ںیم وبضمط

ر مسق ےک
 
ا )اہبےئ ںیہ( اور ا  ںیم ہ  ںیہ اور درپ 

، انبےئ ںیہ امدہ( و رن۔زوج ) ولھپں ںیم ےس دو دو

ا ےہ

 

ان  ۔ا  ںیموہ رات وک دن رپ اطری رکپ

ات ںیہ وج وقت رکف ےس

س

اپ

 
س

اکم ےتیل  ولوگں ےئلیک ن

 ۔ںیہ

َجعََل  َِِّذي مَدَِّ اَْلَْرَض وَ ُهوَ ال وَ
َاًرا أََْن ْن كُِلِّ  ۚ  فِيهَا َروَاِسَي وَ مِ وَ

َجنْيِ  ََِّمَراِت َجعََل فِيهَا زَوْ الث
ُ  ۚ  اثْننَْيِ  هَارَ ي َِّ َِّيَْل الن إَِنِّ ِِف  ۚ  غِْشي الل

ُرونَ  ٍم يَتَفَكَِّ ِقَوْ ٰلَِك َْليَاٍت ل  ﴾۳﴿ ذَ

 ںیہ ۔ زنیم ںیم پ ا  پ ا  یئک ےعطق پ اےئ اجےت۴

ااتسکن ںیہ اور )فلتخم مسق

 

  ی ( اور اوگنروں ےک پ

 ںیہ۔ای  یہ ڑج

 
س

 ےس یتیھک ےہ اور وجھکر ےک درج

وں ےس ےنت( ےلکن وہےئ اور اگل اگل ڑج(یئک یئک 

 ےلکن وہےئ س  ای  یہ پ این ےس ریساب وہےت

 ںیہ، رھپ  یھ مہ اُن ںیم ےس ای  وک دورسے رپ

ری دےتی ںیہ

 

رب رے اور لھپ ےک احلظ ےس ب 

س

،ا   م

 ںیم اُن ولوگں ےئلیک )اہل  ی رعمتف ےک

 ۔واےطس(العامت ںیہ وج لقع ےس اکم ےتیل ںیہ

ِِف اَْلَْرِض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت  وَ
ا َِّ َجن ِيٌل وَ ََن ْن أَعْنَاٍب وَزَْرعٌ وَ ٌت مِ

َاءٍ  ٰ ِِب اٍن يُْسََق غَْْيُ ِصنْوَ ِصنْوَاٌن وَ
ٰ بَعٍْض  ََل ُل بَعَْضهَا عَ نُفَِضِّ اِحٍد وَ وَ

مٍ  ۚ  ِِف اَْلُكُِل  ِقَوْ ٰلَِك َْليَاٍت ل  إَِنِّ ِِف ذَ
ْقِلُونَ    ﴾٤﴿ يَع

ےہ( ۔ )اے اخمبط !( ارگمت بجعت رکو )وت وہ اجب۵

روں نویہک یف اولا

س

 ی  اک ہی انہک بجعت یہ)ع ان )نم

  مہ )رم رک( یٹم وہ ےئگ وت
 
 رھپ پ ات ےہ ہک ایک ج

۔ہی وہ ولگ ںیہ ےگ آںیئںیم   یھ ای  ےئن منج 

ا ےہ اور یہی  وہ وہنجں ےن اےنپ رب اک ااکنر رک دپ 

ِذَا  ُْم أَإ ُِل إِْن تَعَْجْب فَعََجٌب قَوْ وَ
َِّا لَفِي َخلٍْق َجِديدٍ  ِن ًا أَإ َراب ا تُ َِّ  ۚ  ُكن
ِِّهمْ  َِِّذيَن كَفَُروا بَِربِ َٰئَِك ال  ۚ  أُول
َاقِِهمْ  َغََْلُل ِِف أَعْن َِك اَْل َٰئ أُول  ۚ  وَ
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ولگ ںیہ نج  ی رگدونں ںیم وطق وہں ےگ اور 

 یہی آگ ںیم اجےن واےل، اُ  ںیم رہ ڑےن واےل

 وہں ےگ۔

ارِ  َِّ َِك أَْصَحاُب الن َٰئ أُول ُهْم فِيهَا  ۚ  وَ
 ﴾٥﴿ َخالُِدونَ 

ر بلط رک   مت ےس  ھک ےس ےلہپ دھک وک دل۔ ہی۶

 

ب

 ںیم( ربعت داین)رےہ ںیہ احالہک ان ےس ےلہپ 

اک ذعاب آ ےکچ ںیہ اور اہمترا رب ولوگں  ی

س

اُن  پ

ایس ےک ملظ ےک پ اووجد افحتظ رکویناال ےہ۔اور )

 رطح(اہمترا رب تخس زسا دےنی واال  یھ ےہ۔

َْل  ِّئَِة قَب يِ يَْستَعِْجلُونََك بِالَسِّ وَ
ِِهُم  ْل ْن قَب قَْد َخلَْت مِ ََسنَِة وَ اَلْ

َثََُلُت  َرةٍ  ۚ  اْْل َك لَُذو مَغْفِ َِّ إَِنِّ َرب وَ
ٰ ُظلِْمهِمْ  ََل اِس عَ َِّ ِلن َك  ۚ  ل َِّ إَِنِّ َرب وَ

ََشِديُد الْعِقَاِب    ﴾٦﴿ ل
ےتہک  ۔ نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک ےہ وہ۷

ںیہ: ا  )روسل( رپ اُ  ےک رب  ی رطف ےس 

ارا وکیئ )الہتک

 

پ ان نویں ںیہن اُ

 
س

ایگ، احالہک  اک( ن

ر ای  
 
 مت وت رصف ہبنتم رکویناےل )روسل( اور ہ

 ۔وقم ےئلیک راامنہ وہ

ََل أُنِْزلَ  َِِّذيَن كَفَُروا لَوْ يَُقوُل ال وَ
ِّهِ  ْن َربِ ِْه آيَةٌ مِ َي َْت  ۚ  عَل َا أَن إََِنِّ

ٍم َهادٍ  ۚ  ُمنِْذرٌ  ِلِّ قَوْ ِكُ ل   ﴾٧﴿ وَ

ر امدہ لمح ںیم ےیل ۔ اہل یہ اجےہ  ےہ۸
 
 وہیت ےہ وج ہ

ر  اور ےسج رمح لیمکت وک ںیہن اچنہپےت اور ےسج

 

 وہ ب

ر( ےک اہں

 

رب داےئ ب 

س

ر زیچ ا  )ا
 
 دےتی ںیہ اور ہ

 ۔ای  رقمرہ ادنازے رپ ےہ

مَا  ِْمُل كُُلِّ أُنْثَٰى وَ ُه يَعْلَُم مَا ََت َّـِ الل
مَا تَْزدَادُ  َْرَحاُم وَ كُُلِّ  ۚ  تَغِيُض اَْل  وَ

قْدَارٍ شَْيءٍ عِ  ُه ِِبِ  ﴾٨﴿ نْدَ

 پ اوتں اک ۔ وہ) امیض احل لبقتسم  ی (یپھچ اور یلھک۹

رھ رک تمظع واال اور تہب

 

 اجےنن واال، س  ےس ب 

ان واال ےہ۔

 

 دنلب ش

هَادَةِ الْكَبِْيُ  الَشِّ َيِْب وَ ُِم الْغ عَال
َاِل  ُتَع  ﴾٩﴿ اْْل
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 ۔ )اُ  ےک ملع ںیم( مت س  اسکیں وہ، وہ  یھ۱۰

ا ےہ اور وجوج آہتسہ اور اپھچ

 

اُےس دنلب   رک پ ات رکپ

 یفخم وہ آواز ےس اکپررک اتہک ےہ اور وہ  یھ وج رات وک

ر( وہ
 
ا دن ںیم اسرِب )۔اظہ  ۔پ 

مَْن  ْقَوْلَ وَ َسوَاءٌ مِنُْكْم مَْن أََسَرِّ ال
مَْن ُهوَ ُمْستَْخٍف  َجهََر بِِه وَ

هَارِ  َِّ َساِرٌب بِالن َِّيِْل وَ   ﴾۱٠﴿ بِالل

  ےک  ا  ےک آےگ اور ا۔ ا  )روسل( ےئلیک۱۱

ںیتع ںیہ وج اہل ےک امج(ےھچیپ آےن وایل )المہکئ  ی

  یھ مکح ےس ا   ی افحتظ رک ریہ ںیہ۔اہل یھبک

 ہک اُ 

 

  ی
 
 ںیہن دباتل ج

 

  ےک یسک وقم  ی احل

 ہن دبل ںیل

 

راد )ےلہپ( وخد اینپ ادنروین احل

س

، اق

ر
 
  اہل یسک وقم ےک قلعتم )اُن ےک خ

 
م ےک اور ج

ا( اک  انل نکم ا اک ہلصیف رک  اتی ےہ وت اُ  )زسدعب( زس

ر( ےک 

 

رب داےئ ب 

س

( ا  )ا

 
 

ںیہن اور )اُ  وق

ا

 

 ۔العوہ اُن اک وکیئ  یھ دمداگر ںیہن وہپ

ْن  مِ يِْه وَ ْن بنَْيِ يَدَ ِِّبَاٌت مِ َُه ُمعَق ل
هِ  َّـِ ْن أَمِْر الل ِه َُيْفَُظونَُه مِ إَِنِّ  ۚ  َخلْفِ

ا بِقَ  ُ مَ َِْيِّ هَ ََل يُغ َّـِ ُ الل َِْيِّ ََّٰى يُغ ٍم َحت وا وْ
ا بِأَنُْفِسهِمْ  ُه  ۚ  مَ َّـِ إِذَا أََرادَ الل وَ

َهُ   ُسوءًا  بِقَوْمٍ  ُْم  ۚ  فَََل مََردَِّ ل مَا َِل وَ
اٍل  ونِِه مِْن وَ ْن دُ  ﴾۱۱﴿ مِ

ر(ےہ وج ںیہمت یلجب  ی کمچ۱۲

 

رب  ۔ ویہ )اخقلِ ب 

ا ےہ سج ےس )ںیہمت

 

 یھ القح  ادنےشی(داھکپ

این   یھ دنبیتھ ںیہ وہےت ںیہ اور اُدیمںی اور وہ )پ 

ا ےہ

 

 ۔ےس دلے وہےئ( اھبری پ ادل دیپا رکپ

فًا  َق َخوْ َِِّذي يُِريُكُم الَْْبْ ُهوَ ال
ِّقَالَ  َحاَب الثِ ِْشئُ الَسِّ يُن َطَمعًا وَ  وَ

﴿۱٢﴾ 

ر(  ی رعتفی ےک ۱۳

 

رب ۔ اور رگج ا )اخقل ب 

اور المہکئ  اسھت ا   ی پ ازیکیگ اک  یھ ااہظر رکیت ےہ

(شئ( وخف  ی وہج ےس )رسرگم اتس یھ ا  ےس 

 ںیہنج ںیہ۔ اور وہ رگےن وایل ایلجبں اتجیھب ےہ رھپ

ُة  َََلئِكَ اْْل َْمِدهِ وَ عُْد ِِب ُِّح الَرِّ ِ َُسب ي وَ
يُْر  يفَتِِه وَ ْن ِخ وَاِعَق مِ ِسُل الَصِّ

ُهْم  ََشاءُ وَ يُب بِهَا مَْن ي فَيُِص
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ا ےہ اور ہی ںیہ ہک

 

 اہل اچاتہ ےہ اُن  ی زد ںیم ےل آ پ

تف ےک قلعتم ڑگھج رےہ ںیہ احالہک وہ تخس رگ

 ۔رکےن واال ےہ

ِديُد  ُهوَ شَ َِّـِه وَ لُوَن ِِف الل َادِ َُي
َِحاِل   ﴾۱۳﴿ اْْل

 ےہ اور ںیہنج وہ ا  ےک۱۴

 

ا درس

س

 ۔ ایس وک اکپرپ

 العوہ اکپرےت ںیہ وہ اُںیہن وکیئ وجاب  یھ ںیہن

  ی دےتی ،  رگ )ہی رشمک( اےنپ دوونں اہھت پ این

اہکرطف الیھپ

 

 ےن واےل  ی رطح ںیہ پ

 چنہپ اجےئ

 

احالہک وہ ،وہ)پ این(ا  ےک ہنم ی

ر

س

 یھبک  یھ ںیہن ےچنہپ اگ اور اکق

 

وں  ی  خی و اُ  ی

 اکپر رااگیئں یہ اجےئ یگ۔

َِقِّ  ةُ اَلْ َُه دَعْوَ وَن  ۚ  ل َِِّذيَن يَْدعُ ال وَ
ُْم  ِه ََل يَْستَِجيبُوَن َِل ونِ ْن دُ مِ

يِْه إََِل ابَِشْيءٍ إََِلِّ كَبَاِسِط كَ  َاءِ فَِّ ْْل
َالِغِهِ  مَا ُهوَ بِب ُغَ فَاُه وَ ْل ِيَب مَ  ۚ  ل عَاءُ وَ ا دُ
ْكَافِِريَن إََِلِّ ِِف َضََلٍل    ﴾۱٤﴿ ال

ور ان ےک وج  یھ ںیہ ا ںیم۔ آامسونں اور زنیم ۱۵

ام اچر(اسےئ  یھ) ۔عبتم اور رمکحان 

 

ااچر حبص و ش

س

و پ

رامربنداری رکےت ںیہ )اور اُیس

س

 ےک اہل یہ  ی ق

 اقونن دقرت ےک امتحت ںیہ(۔ 

َماوَاِت  َْسُجُد مَْن ِِف الَسِّ ِه ي َّـِ ِل ل وَ
ُْم  ِظََلُِل ا وَ عًا وَكَْرهً اَْلَْرِض َطوْ وَ

اْْلَصاِل  ِوِّ وَ ُُد   ۩﴾۱٥﴿ بِالْغ

 ۔ اُن ےس درپ اتف رکو: وکن آامسونں اور زنیم۱۶

 ےن اُ  اک رب ےہ۔ہہک دےئجی: اہل، ایک رھپ  یھ مت

ر رک رےھک ںیہ وجےک العوہ او

س

 وخد اےنپ ر دمداگر وجتب 

اکارایتر  ےیل  یھ یسک ہن افدئہ )ےک احلص رکےن(

اک۔ ہہک  اصقنن ےک دور رکےنرےتھک ںیہ اور ہن 

ا ےہدےئجی

 

ر وہا رکپ راب  ا ایک  :ایک ادناھ اور انیب ب  ۔پ 

ا ایک اُوہنں ےن ا ےہ،پ 

 

 ںیتملظ اور اُاجال اسکیں وہپ

َماوَاِت  قُْل مَْن َرُبِّ الَسِّ
هُ  َّـِ ِل الل اَْلَْرِض قُ ْم  ۚ  وَ َْذتُ َاََتِّ قُْل أَف

ُِكوَن مِ  ْل ِيَاءَ ََل ََي ل ِه أَوْ ونِ ْن دُ
ا ََل َضًرِّ ْم نَفْعًا وَ ِسهِ َنُْف  قُْل َهْل  ۚ  َِل

الْبَِصْيُ أَْم َهْل  َمٰ وَ َعْ يَْستَِوي اَْل
النُِّورُ  لَُماُت وَ أَْم  ۚ  تَْستَِوي الُظِّ
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ںیہ وہنجں ےن  اہل ےک ھچک اےسی رشی  انب رےھک

سج  ی  اُ   ی ولخمق یسیج وکیئ ولخمق دیپا  ی ےہ

   وہج ےس ان رپقیلخت
ب

 

ی

 

ہ
ہ
وہ ایگ   اک اعمتشم 

ر زیچ اک اخقل ےہ، وےہ
 
ہ ای  ۔ہہک دےئجی: اہل یہ ہ

 ۔س  رپاغل  ےہ  ےہ )اور(

َخلْقِِه  ِه ُشَركَاءَ َخلَُقوا كَ َّـِ ِل ُوا ل َجعَل
ْهِمْ  َي ُْق عَل َل ََشابَهَ اَلْ ِل ال ۚ  فَت ُه قُ َّـِ ل

ْوَاِحُد  ُهوَ ال ْيءٍ وَ َخالُِق كُِلِّ شَ
ارُ  ْقَهَِّ  ﴾۱٦﴿ ال

ا ےہ۱۷ راسپ  اُ  ےس  ۔ اُیس ےن پ ادل ےس ھچک پ این ب 

 اےنپ اےنپ ادنازے اور رظف ےک اطمقب وادپ اں

واال  ہہب ںیلکن، رھپ اُ  الیسب ےن اورپ آ اجےن

اھجگ ااھٹ ایل۔اور ایس رطح اکاھجگ اُ  )داھت 

ا ھچک اور  یھ اُاتھٹ ےہ ےسج ولگ زوی وریغہ( ےس ر پ 

ےت ںیہ، ایس رضورت  ی زیچ انبےن ےئلیک آگ رپ اپت

ا ےہ

 

، وس رطح اہل قح و پ الط ) ی اثمل( ایبن رکپ

ا ےہ اور وج زیچ ولوگں وک

 

 افدئہ اھجگ وت رااگیئں اجپ

 دیتی ےہ وہ زنیم ںیم رہھٹی ریتہ ےہ۔ایس رطح

ااہل اےلعٰ درےج  ی اثمںیل ایبن رک

 

 ۔ ےہپ

َماءِ مَاءً فََسالَْت  ْزَلَ مَِن الَسِّ أَن
يُْل  ِرَها فَاْحتََمَل الَسِّ يَةٌ بِقَدَ دِ أَوْ

ا َرابِيًا َدً ِْه ِِف  ۚ  زَب َي َِّا يُوقُِدوَن عَل ِم وَ
ٌَد  ٍَة أَوْ مَتَاٍع زَب ْي اِر ابْتِغَاءَ ِحل َِّ الن

ُهُ  ثْل ََقِّ  ۚ  مِ ُه اَلْ َّـِ لَِك يَْضِرُب الل كَذَٰ
الْبَاِطَل  بَُد فَيَْذَهُب  ۚ  وَ ا الَزِّ َمَِّ فَأ

َِّاَس  ۚ  ُجفَاءً  ُع الن ا مَا يَنْفَ أَمَِّ وَ
لَِك  ۚ  فَيَْمُكُث ِِف اَْلَْرِض  كَذَٰ
َمْثَالَ  ُه اَْل َّـِ   ﴾۱٧﴿ يَْضِرُب الل

 اُن ۔نج ولوگں ےن اےنپ رب اک مکح وبقل ایک۱۸

ا پ ا رتہبی ےہ اور وہنجں ےن اُ 

 

پ اک مکح  ےئلیک رس 

 وہ وج زنیم اُن اک وہ س  ھچک  یھوبقل ںیہن ایک ارگ 

ر اور  یھ وت ہی ولگ ا راب  ینپ ںیم ےہ اور اُ  ےک ب 

 اجنت ےئلیک وہ س  ھچک دے دںی؛ یہی ولگ ںیہ

 ٰ ُْسَن ُم اَلْ َِِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهِ ِل  ۚ  ل
ا َوْ أََنِّ وَ َُه ل َِِّذيَن لَْم يَْستَِجيبُوا ل ل

َُه  ثْل مِ يعًا وَ ُْم مَا ِِف اَْلَْرِض ََجِ َِل
ا بِهِ  وْ ُْم ُسوءُ  ۚ  مَعَُه ََلفْتَدَ َٰئَِك َِل أُول
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ا نج ےس یتخس ےک اسھت اسحب ایل اجاگیئ،

س

ان اک اکھٹپ

ری ہگج ےہ۔ ُ
 منہج ےہ اور وہ تہب یہ ب 

ُم  َِّ اُهْم َجهَن مَأْوَ َِساِب وَ  ۚ  اَلْ
ِهَادُ  ئَْس اْْل بِ   ﴾۱٨﴿ وَ

رے ۔ ایک وج صخش اجےہ  ےہ ہک وج )الکم( اہمت۱۹

 ف ےس اجیھب ایگ ےہ وہ ای  لمکرب  ی رط

ا

س

 ےہ وہ اُ  صخش اسیج وہ اتکس ےہ وج پ

 
 

انیب دصاق

 لقع ےہ، )ںیہن نویہک( پ ازیکہ اور ایلعٰ درےج  ی

 واےل یہ تحیصن احلص رکےت ںیہ۔

ََمْن  ْن أَف َيَْك مِ َا أُنِْزلَ إِل َُم أَََنِّ يَعْل
َمٰ  َُقِّ كََمْن ُهوَ أَعْ َا  ۚ  َربَِِّك اَلْ إََِنِّ

 َ ْبَاِب يَت َل ُو اَْل ُر أُول كَِّ   ﴾۱٩﴿ ذَ

ےت ۔ وج ولگ اہل ےک اسھت ایک وہا دہع وپرا رک۲۰

 ،رےتہ ںیہ اور اُ  ہتخپ دہع وک وتڑ ںیہن ڈاےتل

ََل  ِه وَ َّـِ َهِْد الل َِِّذيَن يُوفُوَن بِع ال
ِيثَاَق  ْقُُضوَن اْْل  ﴾٢٠﴿ يَن

 اقمئ ۔ وج اُن اقلعتت وک اقمئ رےتھک ںیہ نج ےک۲۱

ا ےہ، اےنپ رب  ی  تیش رےنھک اک اہل ےن مکح دپ 

 ۔ف ےہرےتھک ںیہ اور اسحب  ی یتخس اک اںیہن وخ

ِه  ُه بِ َّـِ َِِّذيَن يَِصلُوَن مَا أَمََر الل ال وَ
ْم  هُ َِّ َن َرب َْشوْ ََي أَْن يُوَصَل وَ

َِساِب  َافُوَن ُسوءَ اَلْ ََي  ﴾٢۱﴿ وَ
 اور وج اےنپ رب  ی راض  ی بلط ںیم ہشیمہ ۔۲۲

راویئں ےس ےتچب اور ویکین ں رپ ربص رکےت ںیہ )۔ب 

ےہ  اقمئ رےتہ ںیہ(، اُوہنں ےن امنز وک اقمئ راھک

ا ےہ اُ  ںیم ےس  اپھچ اور وج ھچک  یھ مہ ےن اُںیہن دپ 

ر ُ
رچ ایک ےہ اور وج ب 

س

ر وطر رپ خ
 
اویئں وک رک اور اظہ

 ںیہ اُ یہ ےئلیک رےتہ الھبیئ ےک ذرےعی دور رکےت

 ۔ا  داین ےک رھگ اک ااھچ ااجنم)دقمر ( ےہ

ْجِه  وا ابْتِغَاءَ وَ َِِّذيَن َصَْبُ ال وَ
أَنْفَُقوا  ََلةَ وَ َاُموا الَصِّ أَق ْم وَ َربِِّهِ
يَةً  عَََلنِ ا وَ َاُهْم ِسًرِّ َِّا َرزَقْن ِم
ِّئَةَ  يِ ََسنَِة الَسِّ وَن بِاَلْ يَْدَرءُ وَ

قََْب  ُْم عُ َٰئَِك َِل ارِ أُول   ﴾٢٢﴿ الدَِّ
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ں سج ںیم وہ وخد  یھ۲۳
 
ی

 

ت

س

ی ج 

  ی 

 

 ۔ ہشیمہ ااقم

ا، اور وہ  یھ اجںیئ ےگ نج ںیم اُن ےک پ اپ داد

ویبویں اور ولسنں ںیم ےس )واہں اجےن  ی( 

ر دروازے ےس اُن ےک
 
 وہ یگ اور المہکئ ہ

 

 الصح 

 ۔پ ا  آںیئ ےگ

مَْن َصلََح  َا وَ ُخلُوََن َِّاُت عَْدٍن يَدْ َجن
هِ  ْن آبَائِ اِجِهْم مِ أَزْوَ ْم وَ

َِّاِِتِمْ  ي ِرِّ ذُ ُخلُوَن  ۚ  وَ ُة يَدْ َََلئِكَ اْْل وَ
ْم مِْن كُِلِّ بَاٍب  ْهِ َي  ﴾٢۳﴿ عَل

نویہک  ۔ )اور ںیہک ےگ (مت رپ ہشیمہ السیتم رےہ۲۴

ر)۔ویکینں رپ اقمئ او مت ےن ربص ایک ُ
اویئں ےس ر ب 

رت اک رھگ ایک یہ ااھچ ےہ )وج

س

 ےتچب رےہ(۔ آخ

 پ ا(۔اہمترے ےصح ںیم آ

تُمْ  َا َصَْبْ َيُْكْم ِِب َ  ۚ  َسََلٌم عَل نِعَْم ف
ارِ    ﴾٢٤﴿ ُعقََْب الدَِّ

 ۔ )ا  ےک اقمےلب ںیم( وج ولگ اہل ےک۲۵

رار وک اُےس وبضمط رکےن

 

 ےک )اسھت ےیک وہےئ( اق

رےنھک اک  دعب وتڑ دےتی ںیہ اور نج اقلعتت ےک اقمئ

ا ےہ اُںیہن اکٹ دےتی ںیہ او ر کلم اہل ےن مکح دپ 

رپ ا رکےت ںیہ۔وت یہی وہ ولگ ںیہ ںیم  نج اسفد ب 

وری اور نج ےئلیک
ُ
 ےک ےئل اہل  ی رتمح ےس د

ر ُ
 دقمر ( ےہ۔)ایئ )ا ( رھگ  ی ب 

ْن  ِه مِ َّـِ ْقُُضوَن عَهْدَ الل َِِّذيَن يَن ال وَ
يَقَْطعُوَن مَا أَمََر  يثَاقِِه وَ بَعِْد مِ
ِسُدوَن ِِف  يُفْ ُه بِِه أَْن يُوَصَل وَ َّـِ الل

َْرِض  ُْم  ۚ  اَْل َِل َُة وَ َِّعْن ُُم الل َٰئَِك َِل أُول
ارِ   ﴾٢٥﴿ ُسوءُ الدَِّ

ا ےہ او۲۶

 

راخ رکپ

س

ر ۔ اہل سج اک اچاتہ ےہ رزق ق

این )سج اک اچاتہ ےہ( گنت رک داتی ےہ۔ولگ ا  د

 ہی  ی زدنیگ رپ وخش وہاجےت ںیہ احالہک داین  ی

رت ےک اقمےلب ںیم ضحم وھتڑا اس

س

 اور زدنیگ آخ

 اعریض اسامن ےہ۔

ََشاءُ  َْن ي زَْق ِْل ُْسُط الِرِّ ُه يَب َّـِ الل
يَقِْدرُ  َا  ۚ  وَ ْي ن َيَاةِ الُدِّ فَِرُحوا بِاَلْ وَ

َا ِِف اْْلِخَرةِ إََِلِّ  ْي ن َاةُ الُدِّ َي مَا اَلْ وَ
  ﴾٢٦﴿ مَتَاعٌ 
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وہ ےتہک  ۔ نج ولوگں ےن رفک اکاراکتب ایک ےہ ،۲۷

ںیہ: ا  )یبن( وک اُ  ےک رب  ی رطف ےس 

ان نوی)اےنپ دونمشں  ی 

 
س

ا الہتک اک(ن ں ںیہن دپ 

ا( اچاتہ ےہ اہل

س

ا ۔ہہک دےئجی:وج )رمگاہ وہپ

 

 اُےس اجپ

رمگاہ وہےن داتی ےہ اور وج)اُ   ی رطف( روجع 

رےنھ اک راہتس داھک

 

ا ےہ اُےس اینپ رطف ب 

 

ا ےہ۔رکپ

 

 پ

ََل أُنِْزلَ  َِِّذيَن كَفَُروا لَوْ يَُقوُل ال وَ
ْن َربِِّهِ  ِْه آيَةٌ مِ َي ْل إَِنِّ  ۚ  عَل َه  قُ َّـِ الل

ِْه مَْن  َي يَهِْدي إِل ََشاءُ وَ يُِضُلِّ مَْن ي
 ﴾٢٧﴿ أَنَاَب 

۔ )اُ   ی رطف روجع رکویناےل وہ ولگ ۲۸

 وہےت ںیہ( وج اامین الےت ںیہ اور اُن ےک دل اہل

 یہ ےک ےئگ، دوھکی اہل ےک ذرک ےس نئمطم وہ

ا رکےت ںیہ ذرکےس دل اپ  پ   ۔اانیمطن 

َمئُِنِّ  تَْط َِِّذيَن آمَنُوا وَ ْم  ال هُ قُلُوبُ
هِ  َّـِ ِر الل ِه  ۚ  بِِذكْ َّـِ أَََل بِِذكِْر الل

لُوُب  ْقُ َمئُِنِّ ال  ﴾٢٨﴿ تَْط

۔ وج ولگ اامین الےئ اور اُوہنں ےن ا  ےک ۲۹

  احل کین انمس  
ُ
این ںیم لمع ےیک اُن  ی )ا  د

 ےہ اور)

 

 رکش احل
 
رت ںیم یھ( اقب

س

  یھ آخ

ا )دقمر

س

 ےہ۔(اُن ےئلیک(ااھچاکھٹپ

عَ ا َِِّذيَن آمَنُوا وَ َاِت ل اَِل ِملُوا الَصِّ
ُحْسُن مَآٍب  ُْم وَ ٰ َِل   ﴾٢٩﴿ ُطوََب

۔ ایس رغض ےس )اے روسل ؐ!(مہ ےن ںیہمت ۳۰

یئک وقںیم  ای  ایسی وقم ںیم اجیھب ےہ سج ےس ےلہپ

اہک وج )الکم( مہ ےن اہمتری رط

 

ف زگر یکچ ںیہ پ

درہعی ویح اجیھب ےہ مت اںیہن ا  وہج ےس انس

س

ؤ ۔ وہ ی 

داےئ( رامح

س

 ےہرتمح( اک ااکنر رک رن ) ی )ا

ےک وسا وکیئ  ۔ا ہہک دےئجی: یہی ریما رب ےہ،ںیہ

ٍة قَدْ َخلَْت كَ  َاَك ِِف أُمَِّ لَِك أَْرَسلْن ٰ ذَ
َِِّذي  ُم ال ْهِ َي ُوَ عَل ْل َت ِت ِهَا أُمٌَم ل ْل ْن قَب مِ

 َ َا إِل َحيْن ُهْم يَكُْفُروَن أَوْ يَْك وَ
ِٰن  ْْحَ َٰهَ إََِلِّ ُهوَ  ۚ  بِالَرِّ قُْل ُهوَ َرِبِّ ََل إِل

ِْه مَتَاِب  َي إِل َِّلُْت وَ ك ِْه تَوَ َي  ﴾۳٠﴿ عَل
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ا ور ایس  ی وبعمد ںیہن، ایس رپ ںیم ےن وتلک ایک ےہ 

 ۔رطف ریما اکلم روجع ےہ

رآن ااسی ےہ سج ےک ذرےعی اہپ۳۱

 

ڑ ۔ ارگ وکیئ ق

اُ  ےک   پ اںیئ)اینپ ہگج ےس اٹہ رک( دور رک دےیئ اج

ا    ےک اُ ذرےعی زنیم ایھچ رطح اکٹ د ی اجےئ پ 

ران  ذرےعی رمدے پ اںیت رکےن ںیگل )وت وہ یہی

 

ق

ر پ ات اہل ےک ارایتر ںیم ےہ
 
، وج ےہ(، نویہک ہ

 

 

( ولعمم ولگ اامین ال ےکچ ںیہ ایک اُںیہن )ا یھ ی

 رک( ںیہن وہا ہک ارگ اہل اچاتہ وت )ربج ےس اکم ےل

 دے داتی۔ 

 

 
نکیل وہ اُن  ی )یھبس ولوگں وک دہای

اادعتساد و لمع وک اظ

 

ا اچاتہ ےہ( پ

س

ر رکپ
 
مہ نج ہ

داش ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک ےہ ۔اُںیہن پ ا

 یگ اور لمع ںیم وکیئ ہن وکیئ تبیصم یتچنہپ رےہ

اآہک  ڑوھےٹ ڑوھےٹ وفیج دےتس آےت رںیہ ےگ

 

پ

  آ  ہکم ( ےک۔اے روسلؐ(مت اُن ےک رہش ))
 
ی ر

 

ق

رو ےگ اور )حتف ہکم ےک قلعتم اہل اک و

 

دعہ وپرا وہ اُب

رزگ  ( اہل )اےنپ ( ا  ودعے ےک الخفاجےئ اگ
 
ہ

 ۔ںیہن رکے اگ

َاُل أَوْ  ِب َْت بِِه اْلْ َوْ أََنِّ قُْرآنًا ُسِْيِّ ل وَ
َِّم بِِه  ِ عَْت بِِه اَْلَْرُض أَوْ كُل قُِطِّ

 ٰ َت َوْ يعًا ۚ  اْْل َمُْر ََجِ ِه اَْل َّـِ ِل َ  ۚ  بَْل ل َف لَْم أ
َوْ يََشاءُ  َِِّذيَن آمَنُوا أَْن ل ْأَِس ال َي ي

َّـِ اَس ََجِيعًاالل َِّ ََل  ۚ  ُه َِلَدَٰى الن وَ
َا  َِِّذيَن كَفَُروا تُِصيبُهُْم ِِب اُل ال يَزَ
َصنَعُوا قَاِرعَةٌ أَوْ ََتُُلِّ قَِريبًا مِْن 

َِّـهِ  َحََتَّ دَاِرِهْم  عُْد الل َ وَ ِْت إَِنِّ  ۚ  يَأ
ِيعَادَ  ُِف اْْل ْل هَ ََل َُي َّـِ   ﴾۳۱﴿ الل

ر۳۲

 

ا ۔ مت ےس ےلہپ  یھ روسولں وک ریقح ق

 

ا اجپ ار دپ 

 ےہ راہ ےہ۔وس نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک

َِك  ْل َقَِد اْستُهِْزئَ بُِرُسٍل مِْن قَب ل وَ
َمِّ  َِِّذيَن كَفَُروا ثُ ِل َيُْت ل فَأَمْل
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 ڑکپا ، )ےلہپ وت( ںیم ےن اُںیہن تلہم دی رھپ اُںیہن

 ۔مت )دھکی ول!( ریمی دی وہیئ زسایسیک یھت

ُمْ  يَْف كَانَ  ۚ  أََخْذُِت  ِعقَاِب  فَكَ
﴿۳٢﴾ 

ر سفنتم۳۳
 
ر (وج ہ

 

رب ررگ و ب 

س

داےئ ب 

س

 ۔ وت ایک وہ) ا

ےک  ےک اامعل اک رگنان و فاحظ ےہ )ملع رےنھک

( پ اووجد اب اُںیہن پ از رپ  ےک ،ریغ ڑوھڑ دے اگ

 اور اُوہنں ےن وت اہل ےک رشی   یھ انب رےھک

۔ ایک مت ںیہ،ہہک دےئجی: اُن  ی تقیقح وت ایبن رکو

) وت ےہ ت اتبؤ ےگ وج زنیم ںیماُےس ایسی امہ پ ا

 ںیہن)ہی وکیئ (ےک ملع ںیم و ریبنکیل( اُ  )میلع

داھکوے  یلقع دلیل ںیہن ریتھک( ہکلب ہی ضحم ای  

  یھ  ی پ الط پ ات ےہ )اور ا   ی وکیئ یلقن دلیل

اک  ںیہن(۔تقیقح ہی ےہ ہک نج ولوگں ےن رفک

ن اراکتب ایک ےہ اُںیہن )اطیشن  ی رطف ےس ( اُ 

ا ایگ ےہ اواک وصنم رنی رک ےک داھک دپ 

س

 م ہب م

 

ر وہ درس

الہک رک  راےتس ےس روک دےیئ ےئگ، ںیہ ےسج اہل

 ۔دے اُےس وکیئ راہتس داھکےن واال ںیہن

َا  ٰ كُِلِّ نَفٍْس ِِب ََل ََمْن ُهوَ قَائٌِم عَ أَف
َسبَْت  ْل  ۚ  كَ ِه ُشَركَاءَ قُ َّـِ ِل وََجعَلُوا ل
وُهمْ  َ  ۚ  َسُِّ ِّئُونَُه ِِب ْ أَْم تُنَبِ لَُم ا ََل يَع

ِل  ْقَوْ َن ال َْرِض أَْم بَِظاِهٍر مِ  ۚ  ِِف اَْل
ُرُهْم  َِِّذيَن كَفَُروا مَكْ ِل َِّن ل يِ بَْل زُ

يِل  بِ وا عَِن الَسِّ ُصُدِّ مَْن  ۚ  وَ وَ
َُه مِْن َهادٍ  ُه فََما ل َّـِ  يُْضلِِل الل

﴿۳۳﴾  

 یھ ذعاب  زدنیگ ںیم داینوی۔ اُن ےئلیک ا  ۳۴

رت ںیم  یھ( اور 

س

رت اک ذعےہ )اور آخ

س

اب وت آخ

 تہب یہ تخس ےہ اور اُںیہن اہل )ےک ا  ذعاب(

  ےس وکیئ  یھ اچبویناال ہن وہاگ۔ 

َا نْي َيَاةِ الُدِّ اٌب ِِف اَلْ ُْم عَذَ  ۚ  َِل
اُب اْْلِخَرةِ أَشَُقِّ  لَعَذَ ُْم  ۚ  وَ مَا َِل وَ

اٍق  ِه مِْن وَ َّـِ َن الل  ﴾۳٤﴿ مِ
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ا ایگ ےہ۳۵  اک ودعہ دپ 

س 

 
 ی اُ   ۔ ویقتمں وک سج ح

ادا

 

 ش
ُ
ب اثمل ہی ےہ ہک اُ  ےک ےچین ےس )اُس

لھپ ہشیمہ  رےنھک ےک ےیل( رہنںی یتہب ںیہ، اُ  ےک

رںیہ ےگ اور ا  اک اسہی اور فطل و آرام  یھ 

اک  )الزوال ےہ(، وج وقتیٰ ارایتر رکےت ںیہ ہی اُن

روں اک ااجنم آگ ےہ۔ 

س

 ااجنم ےہ اور اکق

 ُ َِِِّت ُوعِدَ اْْل ِة ال َِّ َن َِّقُونَ مَثَُل اْلْ  ۚ  ت
َارُ  ََْن ْتِهَا اَْل َ  ۚ  ََتِْري مِْن ََت ُه ا أُكُل

ُِّهَا ِظل ٌم وَ َِِّذيَن  ۚ  دَائِ قََْب ال تِلَْك عُ
ا قَوْ َِّ ارُ  ۚ  ات َِّ َافِِريَن الن ْك قََْب ال  وَعُ

﴿۳٥﴾  

ی  ی ریصب۳۶

ٰہ ل

ت( ۔ نج ولوگں وک مہ ےن اتکب )ا

ازل 

س

رآن( ےس وجاہمتری رطف پ

 

دی ےہ وہ ا  )ق

(فل( وہےت ںیہ، اور ھچک )اخمایک ایگ ےہ وخش 

رےق ا   ی ضعب )پ اوتں

س

ر رکےت ںیہ۔ اک ااکن (ق

ا ایگ ےہ  ہک ںیم اہل ہہک دےئجی: ےھجم وت سب یہی مکح دپ 

وک رشی  ہن    ےک اسھت یسک ی ابعدت رکوں اور اُ 

ا وہں اور ایس  ی

 

 رہھٹاؤں۔ ایس  ی رطف ںیم البپ

 رطف ریما پ ار پ ار روجع ےہ۔

 َ َيْن َِِّذيَن آت ال اُهُم الِْكتَاَب وَ
َيَْك  َا أُنِْزلَ إِل َن  ۚ  يَفَْرُحوَن ِِب مِ وَ
ِْكُر بَعَْضهُ  اِب مَْن يُن ْل  ۚ  اَْلَْحزَ قُ

ََل  هَ وَ َّـِ ْرُت أَْن أَعْبُدَ الل َا أُمِ إََِنِّ
ِْه مَآِب  ۚ  أُشِْرَك بِهِ  َي إِل و وَ ِْه أَدْعُ َي  إِل

﴿۳٦﴾ 

ازل ںیک( ایس۳۷

س

 ۔ اور )سج رطح یلہپ اتکںیب پ

رآن دیجم  ی لکش ںیم( ہی واحض رطح مہ

 

 ےن )ق

ا   ہلصیف اجیھب ےہ، اور ارگ )اے اخمبط!( مت ےن

اُن  ی  ملع ےک پ اووجد  یھ وج ںیہمت احلص وہہاک ےہ

 ی زسا( )رگی وہیئ وخاوشہں  ی ریپوی  ی وت اہل 

ور ہن ےک اقمےلب ںیم اہمترا ہن وکیئ دمداگر وہاگ ا

 اچبےن واال )یہ ےلم اگ(۔

لَِك  كَذَٰ ِّا وَ ً ي ًما عََربِ َاُه ُحكْ لْن ْزَ  ۚ  أَن
مَا  َْت أَْهوَاءَُهْم بَعْدَ بَع َِّ ِِن ات َئ ل وَ
ِه  َّـِ َن الل ََك مِ َن الْعِلِْم مَا ل َجاءََك مِ

ََل وَاٍق  ٍِّ وَ ِِل ْن وَ  ﴾۳٧﴿ مِ
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ل ےجیھب ۔مت ےس ےلہپ  یھ مہ ےن تہب ےس روس۳۸

اطع ےھت اور اںیہن ویبپ اں  یھ دںی اور اوالد  یھ )

ہک وہ اہل  یسک روسل ےک ارایتر ںیم ہن اھت  ی( اور

ا او

 

ر ایعمد ےک مکح ےک ،ریغ از وخد وکیئ مکح الپ
 
ر ہ

 ےک ےیل )اُ  ےک انمس  

 
 

ای  نیعم  (وق

 اقونن ےہ۔ 

َِك  ْل ْن قَب َا ُرُسًَل مِ لَقَدْ أَْرَسلْن وَ
َِّةً  ي ِرِّ ذُ ا وَ اجً ُْم أَزْوَ َا َِل َجعَلْن مَا  ۚ  وَ وَ

 ْ َ بِآيٍَة إََِلِّ بِإِ كَاَن لَِرُسوٍل أَْن يَأ ذِْن ِت
هِ  َّـِ ِلِّ أََجٍل ِكتَاٌب  ۚ  الل ِكُ   ﴾۳٨﴿ ل

 ۔ اہل وج )اقونن( اچےہ اٹم داتی ےہ اور )ےسج۳۹

ا ےہ اور ا  ےک پ ا  یہ اتک

 

ِب اچےہ( اقمئ رھک

 اقونن  ی مکحم الص ےہ۔ 

ُثْبُِت  ي ََشاءُ وَ َِّـُه مَا ي ُْحو الل  ۚ  ََي
ُه أُُمِّ الِْكتَاِب  ِعنْدَ  ﴾۳٩﴿ وَ

ن )افکر( ےس ودعہ ۴۰
ِ
۔ نج ذعاوبں اک مہ ا

ا

 

ن ںیم  مہ ںیہمت وافت دںی اآہکرکرےہ ںیہ پ

ن رپ واع وہےت وہےئ( ںیہمت داھک
ِ
 ےس ضعب )ا

اچنہپ  دںی ےگ اور اہمترے ذےم وت رصف )اغیپم اک(

اری ذہم داری ےہ۔
 
 دانی ےہ اور اسحب انیل ہ

َِِّذي  ََِّك بَعَْض ال إِْن مَا نُِريَن وَ
َيَْك نَعِدُ  َا عَل َك فَإََِنِّ َِّ يَن فَِّ َوَ ُهْم أَوْ نَت

َِساُب  َا اَلْ َيْن عَل  ﴾٤٠﴿ الْبَََلغُ وَ

( زنیم ۔ ایک اوہنں ےن ںیہن داھکی ہک مہ )رفک  ی۴۱

۔ وک ا  ےک ارطاف ےس مک رکےت ےلچ آرےہ ںیہ

ا ےہ اور اُ  ےک ےلصیف

 

 وک یھبک اور ہلصیف وت اہل یہ رکپ

 ب  ےنی واال ےہ۔ دل اسحوکیئ رد ںیہن رکاتکس اور وہ 

ِْت اَْلَْرَض  َِّا نَأ ا أَن َْم يََروْ ل أَوَ
ْن أَْطَرافِهَا ُصهَا مِ ْقُ ُه  ۚ  نَن َّـِ الل وَ

ِمهِ  ُكْ َِِّب َِل ُْكُم ََل ُمعَق ُهوَ  ۚ  َُي وَ
َِساِب    ﴾٤۱﴿ َسِريُع اَلْ

 ۔ وج ولگ ان ےس ےلہپ ےھت اُوہنں ےن  یھ۴۲

 س  )قح ےک الخف ایس رطح ( دتریب  ی یھت نکیل

ِه  َّـِ ِل ْم فَل ِهِ ْل َِِّذيَن مِْن قَب قَدْ مَكََر ال وَ
ُر ََجِيعًا َكْ ِسُب  ۚ  اْْل َُم مَا تَكْ يَعْل
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ر  دتریبںی یلک وطر رپ اہل ےک ےضبق ںیم
 
ںیہ۔ وہ ہ

  سفنتم ےک اامعل اجےہ  ےہ، اور افکر وک  یھ
 
 یرقنی

ااھچ( ااجنم سک (ولعمم وہاجےئ اگ ہک ا  رھگ اک 

 ےک ےیل ےہ۔

َْن  ۚ  نَفٍْس كُُلِّ  اُر ِْل يَعْلَُم الُْكفَِّ َس وَ
ارِ   ﴾٤٢﴿ ُعقََْب الدَِّ

ےتہک ہ ۔ نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک ےہ و۴۳

یہ ںیہن۔ ہہک  ےئوہںیہ :مت وت )اہل ےک( ےجیھب

ھاارے درایمن اہل وطبر وگ

م

 

ت

اہ دےئجی: ریمے اور 

 

ٰ ل

ر وہ صخش  یھ سج ےک پ ا  )ا
 
ی اکیف ےہ اور ہ

ہ

  ےہ۔اتکب( اک ملع آہاک

َْسَت  َِِّذيَن كَفَُروا ل يَُقوُل ال وَ
ا  ۚ  ُمْرَسًَل  يدً هِ ِه شَ َّـِ ٰ بِالل ََف قُْل كَ

ُه عِلُْم  مَْن ِعنْدَ بَيْنَُكْم وَ َيِِْن وَ ب
 ﴾٤۳﴿ الِْكتَاِب 
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ٓرٰ ۔ ۱  )۔ںیم ا ہل داتھ وہں(۔ )ہی ای  میظع ال

ف ا  ااشلن( اتک ب ےہ، اےس مہ ےن اہمتری رط

اونں وک ان

س

اہک مت س  ان

 

ےک رب  ےئیل اجیھب ےہ پ

ں رمگایہ  ی رطح رطح  ی( وتملظ)ےک مکح ےس 

(  ی روینش  ی رطف،ےس اکنل 

 

 
 رک )دہای

ر( ےک راےتس  ی رطف ےل اجا )

 

رب داےئ ب 

س

ؤ وج ا

 اغل  ےہ، ےب دح رعتفی اک قحتسم ےہ۔

 ٓ ِتُْخِرَج  ۚ  رٰ ال َيَْك ل َاُه إِل لْن ْزَ ِكتَاٌب أَن
 َِّ لَُماِت إََِل النُِّوِر الن َن الُظِّ اَس مِ

ٰ ِصَراِط الْعَِزيِز  ْم إََِل بِإِذِْن َربِِّهِ
َِميدِ   ﴾۱﴿ اَلْ

( ۔ )وہ اغل  اور ےب دح رعتفی  ی قحتسم یتسہ۲

اُیس  ی  زنیم  ی وموجداتاہل )ےہ(، آامسونں اور 

ای   سج اک( ااکنر رکےن واولں ےک ےیلےہ اور)

 ۔)دقمر( ےہتخس ذعاب ےک ذرہعی الہتک 

َماوَاِت  َُه مَا ِِف الَسِّ َِِّذي ل ِه ال َّـِ الل
مَا ِِف اَْلَْرِض  ْكَافِِريَن  ۚ  وَ يٌْل لِل وَ وَ

اٍب شَِديدٍ  ْن عَذَ  ﴾٢﴿ مِ

رت ےک اقمےلب ںیم ا  داین  ی۳

س

 ۔ وج ولگ آخ

ادہ تبحم رےتھک ںیہ، اہل ےک راےتس  زدنیگ ےس زپ 

ےتک اور دورسوں وک روےتک ںیہ اور اُ 
ُ
  ےس وخد ر

َا  ْي ن َيَاةَ الُدِّ ُِّوَن اَلْ َْستَِحب َِِّذيَن ي ال
يِل  وَن عَْن َسبِ يَُصُدِّ ََل اْْلِخَرةِ وَ عَ

ن  الرَّ  ْحَمَٰ ه  الرَّ يم  ب ْسم  اللّـَ ح   

ام رکیل وج ےب دح رتمح واال، پ ار پ ار رمح رکےن واال ےہ

س

 اہل اک پ

ا وہں(  

 

رامیہ ڑانھ رشوع رکپ  )ںیم وسرۃ اب 
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دےت اور اُےس ڑیٹاھ رہ رک احلص

س 

 ت ااں ڈوھی
ج
ک

 ںیم 

ا اچےتہ ںیہ۔ ہی ولگ رپےل درےج  ی رمگ

س

ایہ رکپ

 ںیم التبم ںیہ۔ 

َا ِعوًَجا يَبْغُوََن ِه وَ َّـِ َِك ِِف  ۚ  الل َٰئ  أُول
ي   ﴾۳﴿ دٍ َضََلٍل بَعِ

ر روسل اُ   ی اینپ وقم  ی زپ ان ںیم۴
 
 ۔ مہ ےن ہ

اہک وہ اُںیہن 

 

ارا اغیپم()اجیھب ےہ پ
 
 ےس  ہ

 

واضج

 اچنہپ دے، رھپ وج )رمگاہ رانہ (اچاتہ ےہ اہل اُےس

ا

س

اپ  پ 

 

 
اچاتہ ےہ (رمگاہ رےنہ داتی ےہ اور وج )دہای

وطر رپ  اُےس حیحص راےتس رپ اگل داتی ےہ۔ وہ وپرے

ری

 

 تمکح واال ےہ۔  اغل  ےہ، ب 

مَا أَْرَسلْنَا مِْن َرُسوٍل إََِلِّ بِلَِساِن  وَ
ُمْ  َ َِل نَِيِّ ِه لِيُب مِ ُه مَ  ۚ  قَوْ َّـِ ْن فَيُِضُلِّ الل

يَهِْدي مَْن يََشاءُ  ُهوَ  ۚ  يََشاءُ وَ وَ
َِكيُم   ﴾٤﴿ الْعَِزيُز اَلْ

ؑ وک  یھ۵  اجیھب ۔ مہ ےن اےنپ ااکحم ےک اسھت ومیسٰ 

ں ںیم ےس ح رطح  ی( وتملظرط)اھت ہک اینپ وقم وک 

ں روینش  ی رطف اکنل الؤ اور اںیہن اہل  ی وتمعن

ر 
 
اد دالؤ۔ درتقیقح ا  ںیم ہ پ  اور ذعاب ےک دن 

 ادا رکےن اور( رکش)ای  وخب ربص رکےن واےل 

ان ںیہ۔ 

 
س

 واےل ےک ےیل ن

َا أَْن  َا ُموََسٰ بِآيَاتِن َقَْد أَْرَسلْن ل وَ
لُمَ  َن الُظِّ اِت إََِل أَْخِرْج قَوْمََك مِ
هِ  َّـِ َِّاِم الل ْرُهْم بِأَي ذَِكِّ  إَِنِّ ِِف  ۚ  النُِّوِر وَ

َِّاٍر شَُكورٍ  ِكُِلِّ َصب ٰلَِك َْليَاٍت ل  ذَ
﴿٥﴾ 

ؑ ےن اینپ۶   ومیسٰ
 
 اک وصتر رکو( ج

 
 

 ۔ )اُ  وق

اد روھک وقم ےس اہک اھت: مت اےنپ رپ اہل اک وہ ااسح ن پ 

ا اھت روعوینں ےس ڑھچا دپ 

س

  اُ  ےن ںیھمت ق
 
 وہ ج

 ںیھمت

م

 

ت

ھاارے وٹیبں وک  تخس  ںیفیلک دےتی ےھت۔ 

ھااری وعروتں وکزدنہ رھک رک )اُن

م

 

ت

 ی  امر ڈاےتل، 

ِه اذُْكُروا  مِ ِقَوْ إِذْ قَالَ ُموََسٰ ل وَ
َاكُ  ُْكْم إِذْ أََْن َي ِه عَل َّـِ ْن ْم مِ نِعَْمةَ الل

َن يَُسوُمونَُكْم ُسوءَ  آِل فِْرعَوْ
َاءَُكْم  ُوَن أَبْن ِِبِّ يُذَ اِب وَ الْعَذَ
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 ایحء دور رکےت ےلچ اجےت ےھت(۔ اور اُ  ںیم

را اھبری االتب اھت

 

ھاارے رب  ی رطف ےس ب 

م

 

ت

 ۔ 

َساءَُكمْ  يُوَن نِ يَْستَْح ِكُ  ۚ  وَ ِِف ذَٰل ْم وَ
  ﴾٦﴿ عَِظيٌم َربُِِّكْم مِْن بَََلءٌ 

ھاارے رب ےن ۷

م

 

ت

  
 
اد رکو( ج پ    یھ 

 
 

۔ )وہ وق

ا اھت : ارگ مت دقرداین  رکو ےگ ںیھمت ایھچ رطح اتب دپ 

ادہ )ںیتمعن( دوں اگ اور ارگ  وت ںیم ںیھمت اور زپ 

اد روھک( ریما ذعاب  یھ تہب ادقری رکو ےگ وت )پ 

س

 پ

 تخس ےہ۔ 

ْم  َئِْن شَكَْرتُ ُكْم ل َن َربُِّ َِّ َذ إِذْ تَأ وَ
َُِّكمْ  ن َِزيدَ ْم إَِنِّ  ۚ  ََل ِْن كَفَْرتُ َئ ل وَ

ََشِديدٌ  اِب ل  ﴾٧﴿ عَذَ

ؑ ےن اہک اھت : ارگ مت اور ۸ ہ س  ولگ وج و۔ اور ومیسٰ

ادقری رکںی وت )ا 

س

ےس اہل  زنیم ںیم )ےتسب( ںیہ پ

ر اایتحج ےس ےب
 
 اینز اک وکیئ اصقنن ںیہن( اہل ہ

 ےہ، ےب دح رعتفی اک قحتسم ےہ۔

ْتُْم  قَالَ ُموََسٰ إِْن تَكُْفُروا أَن وَ
َه  َّـِ َِنِّ الل يعًا فَإ َْرِض ََجِ مَْن ِِف اَْل وَ

يدٌ   ﴾٨﴿ لَغَِِنٌِّ َْحِ

ؑ  ی وق۔ وج ولگ ۹ م اور اعد اور مت ےس ےلہپ ےھت، ونح 

 وسا ومثد اور وج ان ےک العوہ ںیھت اور ںیہنج اہل ےک

ھاار

م

 

ت

ے وکیئ ںیہن اجےہ  ایک اُن ےک امہ احالت 

واحض  پ ا  ںیہن ےچنہپ۔ اُن ےک روسل اُن ےک پ ا 

 و داللئ رکیل آےئ ےھت وت اُوہنں ےن)دشِّت ضیغ

وہنں رپ بضغ ےس( م ہب رکتاراےنپ اہھت اےنپ وم

 اجیھب ایگ ےک اسھت ںیھمت(سج )ویح :رےھک اور اہک

 ےہ اُ  اک مہ ااکنر رکےکچ ںیہ اور سج پ ات  ی

ُِكْم  ْل َِِّذيَن مِْن قَب ُ ال َأ ْتُِكْم نَب َْم يَأ أَل
 ُ َث عَادٍ وَ ِم نُوٍح وَ ْن  ۚ  ودَ قَوْ َِِّذيَن مِ ال وَ

هُ  ۚ  بَعِْدِهمْ  َّـِ ْلَُمهُْم إََِلِّ الل  ۚ  ََل يَع
وا  ِّنَاِت فََردُِّ َيِ ْم بِالْب ُْم ُرُسلُهُ َجاءَِْت
َِّا  ُوا إِن قَال ْم وَ ْم ِِف أَفْوَاِههِ ِْديَهُ أَي
َِّا لَفِي  إِن ُْم بِِه وَ َا أُْرِسلْت كَفَْرنَا ِِب

ِْه ُمرِ  َي َا إِل ونَن َِّا تَْدعُ ٍكِّ ِم  ٍب يشَ
﴿٩﴾  
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ےب  رطف مت ںیمہ البےت وہ اُ  ےک قلعتم مہ ای  

 نیچ رکدےنی واےل کش ںیم التبم ںیہ۔ 

 وکیئ ۔ اُن ےک روسولں ےن اہک، ایک اہل ےک قلعتم۱۰

 ،ریغ کش ےہ وج آامسونں اور زنیم اک یسک ومنےن ےک

 ہک دیپا رکویناال ےہ۔وہ ںیھمت ا  ےیل الب راہ ےہ

ھااری افحتظ رکے 

م

 

ت

اوہں ےس 

س

ھاارے گ

م

 

ت

 ںیھمت تلہم دے۔ 

 

 ی

 
 

اورای  رقمرہ وق

ا اُن ےک اخموبطں ےن( اہک: مت  یھ وت)
 
رے یہ ہ

ارے 
 
ھاارا ارادہ ہی ےہ ہک ہ

م

 

ت

ان وہ اور 

س

ےسیج ان

ںیمہ  پ اپ دادا نج  ی رپشتس رکےت ےھت ان ےس

ارے پ ا  
 
وپری رطح روک دو۔ )رہباحل( ہ

 رصحی ےبلغ  ی وکیئ دلیل الؤ۔ 

ِه شٌَكِّ فَاِطِر  َّـِ قَالَْت ُرُسلُهُْم أَِِف الل
اَْلَْرِض  اِت وَ َماوَ يَْدُعوُكْم  ۚ  الَسِّ

 ْ ِيَغ نُوبُِكْم ل َر لَُكْم مِْن ذُ فِ
ًمِّ  َس ٰ أََجٍل ُم َرُكْم إََِل ِخِّ يُؤَ ُو ۚ  وَ ا قَال

َا تُِريُدوَن  ثْلُن ََشٌر مِ ْتُْم إََِلِّ ب إِْن أَن
ُُد آبَاُؤنَا  ا كَاَن يَعْب ونَا عََمِّ أَْن تَُصُدِّ

 ﴾۱٠﴿ فَأْتُونَا بُِسلَْطاٍن ُمبِنيٍ 

 ۔ اُن ےک روسولں ےن اُن ےس اہک: ا  ںیم ایک۱۱

ان ںیہ نکیل

س

ھاارے یہ ےسیج ان

م

 

ت

 کش ےہ ہک مہ 

رب اح

 

لص اہل اےنپ دنبوں ںیم ےس وج )ا  اک ق

 اک ( ااعنم

 

ا (اچاتہ ےہ اُ  رپ )ویح و راسل

س

ا  رکپ

 

رکپ

ارے ارایتر ںیم ںیہن ہک اہل ےک مکح
 
 ےہ اورہی ہ

ھاارے پ ا  ےبلغ  ی پ ات ال

م

 

ت

ںیئ، )اہل ےک ،ریغ مہ 

ارا وتلک ےہ( اور وم
 
 رپ وتلک ونمں وک اہلیہ رپ ہ

ے۔ 

 

ت
 
ی
 
ہ
ا اچ

س

 رکپ

ُْن إََِلِّ  ُْم ُرُسلُهُْم إِْن ََن قَالَْت َِل
 ٰ ََل هَ ََيُُنِّ عَ َّـِ َِٰكَنِّ الل ل ثْلُُكْم وَ ََشٌر مِ ب

َا  ۚ  مَْن يََشاءُ مِْن ِعبَادِهِ  مَا كَاَن لَن وَ
يَُكْم بُِسلَْطاٍن إََِلِّ بِإِذِْن  ْتِ أَْن نَأ

هِ  َّـِ َ  ۚ  الل ِه ف َّـِ ََل الل عَ َِِّل وَ ك َوَ َت لْي
ُْؤمِنُونَ    ﴾۱۱﴿ اْْل
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اری ۔ اہل رپ مہ نویں وتلک ہن رکںی۔ احالہک۱۲
 
 ہ

اری راربہی  ی
 
 )زدنیگ  ی ( راوہں ںیم اُ  ےن ہ

وج مت  ےہ۔ مہ ان وفیلکتں رپ رضور ربص رکںی ےگ

َِّ توےن ںیمہ دے ریھک ںیہ اور  ےن واولں وک رک لك

َِّ تواہل یہ رپ  ے۔ لك

 

ت
 
ی
 
ہ
ا اچ

س

 رکپ

 َ ا لَن مَ قَْد وَ َِّـِه وَ ََل الل ََِّل عَ ك َوَ ا أَََلِّ نَت
َا انَا ُسبُلَن دَ ٰ مَا  ۚ  هَ ََل لَنَْصِْبََنِّ عَ وَ
َِِّل  ۚ  آذَيْتُُمونَا ك َوَ َت ْي َِّـِه فَل ََل الل عَ وَ
ِّلُونَ  كِ َوَ ُت  ﴾۱٢﴿ اْْل

اُوہنں ےن  ۔ نج ولوگں ےن رفک اک اراکتب ایک اھت۱۳

 اےنپ کلم مہ ںیھمت :اےنپ اےنپ روسولں ےس اہک

ارے ذم
 
اآہک مت ہ

 

ر رکںی ےگ پ
 
  ےس اکنل پ اہ

 
ہ

 ںیم ولٹ آؤ۔ ا  رپ اُن ےک رب ےن اُن  ی رطف

 ک رکدںی ےگ۔الہانیقیً ویح  ی ہک مہ ان اظوملں وک 

ُِرُسلِِهْم  َِِّذيَن كَفَُروا ل قَالَ ال وَ
ُكْم مِْن أَْرِضنَا أَْو  َِّ لَنُْخِرَجن

َا َِّتِن ل َنِّ ِِف مِ َتَعُودُ ْ  ۚ  ل َي ٰ إِل ََح ِهْم فَأَوْ
اِْلنِيَ  ْم لَنُهْلِكََنِّ الَظِّ هُ  ﴾۱۳﴿ َربُِّ

 ےگ۔ ۔ اور ان ےک دعب ںیھمت زنیم رپ آپ اد رکںی۱۴

ا ےہ اور 

 

 ےس ڈرپ

 

وج ریمے رمےبت اور زنمل

ا ےہ ہی 

 

ریمے ذعاب ےک ودعہ ےس وخف اھکپ

ر اُ  صخش ےک ےئل ےہ۔
 
 )ودعہ( ہ

ْن  ُكُم اَْلَْرَض مِ َِّ نَن ُْسِك َن ل وَ
َْن َخاَف مَقَامِي ذَٰلَِك  ۚ  بَعِْدِهمْ  ِْل

ِعيدِ  َخاَف وَ   ﴾۱٤﴿ وَ

 ۔ اور اُوہنں ےن )۔روسولں اور افکر ےن( ہلصیف۱۵

ر ربکتم )اور( قح اک د
 
نمش اچاہ اور ہلصیف ہی وہا ہک ہ

ارماد وہا۔

س

 پ

َِّاٍر  وَاْستَفْتَُحوا وََخاَب كُُلِّ َجب
يدٍ  نِ  ﴾۱٥﴿ عَ

 وہا ۔ اور اُ  ےک آےگ منہج ےہ اور اُےس وھکاتل۱۶

ا ا اجےئ اگ۔ پ   ین الپپ 

ٰ مِْن مَاءٍ  يُْسََق ُم وَ َِّ ِه َجهَن َرائِ ْن وَ مِ
 ﴾۱٦﴿ َصِديدٍ 
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 ےئیپ اگ اور آاس۱۷

 
س

 وھگی

 
س

ین ےک ۔ وہ اُےس وھگی

ر ہگج
 
ار ےکس اگ۔ ہ

 

ر  اسھت ےلگ ےس ںیہن اپ
 
)اور ہ

رطف( ےس اُ  رپ ومت آریہ وہیگ اور وہ رمےن 

اب  یھ ہن پ اےئ اگ اور ا  ےک العوہ اور تخس ذع

 ۔وجد وہاگوم

يِه  ْتِ يَأ َادُ يُِسيغُُه وَ َك ََل ي ُه وَ عُ ََجَرِّ يَت
مَا ُهوَ  كَاٍن وَ َوُْت مِْن كُِلِّ مَ اْْل

ٍِّت  يِ َ ِيٌظ  ۚ  ِِب اٌب غَل ِه عَذَ َرائِ مِْن وَ  وَ
﴿۱٧﴾ 

 ااکنر ۔ نج ولوگں ےن اےنپ رب ) ی وتمعنں ( اک۱۸

 ہی ےہ ہک اُن ےک اامعل اُ 

 

 ایک ےہ اُن  ی احل

اےل دن  ےسج  وزو آ د آدن  وراھک  ی رطح ںیہ

اک ھچک  وہا  وزی ےس )اُڑا( ےل یئگ وہ۔ وہ اےنپ ےیک

ایسی رپےل درہج  ( یھ )لھپ( ہن پ اںیکس ےگ،)یہی

  ی مگ یگتشگ ےہ۔

ِِّهمْ  َِِّذيَن كَفَُروا بَِربِ  ۚ  مَثَُل ال
ِه  ْت بِ تَدَِّ ُْم كََرمَادٍ اشْ َماُِل أَعْ

ٍم عَاِصٍف  يُح ِِف يَوْ ُروَن دِ ََل يَقْ  ۚ  الِرِّ
ٰ شَْيءٍ  ََل َِّا كََسبُوا عَ ٰلَِك ُهوَ  ۚ  ِم ذَ

ََلُل الْبَعِيدُ   ﴾۱٨﴿ الَضِّ
 اہل اے اخمبط!( ایک مت ےن وغر ںیہن ایک ہک)۔ ۱۹

ا ایک ےن آامسونں اور زنیم وک قح و تمکح ےس دیپ

ےہ؛ ارگ وہ اچےہ اگ وت ںیھمت ےل اجاگیئ اور 

ھااری ہگج( ای  یئن ولخمق ےل آےئ اگ۔

م

 

ت

( 

 َ َماوَاِت أ هَ َخلََق الَسِّ َّـِ لَْم تََر أََنِّ الل
َِقِّ  اَْلَْرَض بِاَلْ إِْن يََشأْ  ۚ  وَ

ٍْق َجِديدٍ  َل يَأِْت ِِب  يُْذِهبُْكْم وَ
﴿۱٩﴾  

ِه بِعَِزيزٍ  ۔۔ اور ہی اہل ےک ےیل ھچک  یھ لکشم ںیہن۲۰ َّـِ ََل الل ٰلَِك عَ ا ذَ مَ  ﴾٢٠﴿ وَ
 ےک دن( س  ولگ اہل ۲۱

 

۔ اور )دوھکی ایقم

وروں ےک وضحر لھک رک لکن ڑھکے وہےئ اور زمک

رے ےنب وہ

 

ےئ ےن اُن ولوگں ےس وج )داینںیم ( ب 

ھاارے ریپو ےھت وت ایک

م

 

ت

)آج( مت اہل  ےھت اہک : مہ وت 

عَفَاءُ  يعًا فَقَالَ الُضِّ ِه ََجِ َّـِ ِل وا ل بََرزُ وَ
ا لَُكْم  َِّ َِّا ُكن وا إِن َْبُ َِِّذيَن اْستَكْ ِل ل

ا َِّ ُْم ُمغْنُوَن عَن ْت ًا فَهَْل أَن ْن مِ  تَبَع
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ا وہا ذعاب مہ ےس ھچک  یھ دور رککس وہ۔  اک دپ 

یئ راہ اُوہنں ےن اہک: ارگ اہل ےن ںیمہ اجنت  ی وک

ھاا

م

 

ت

ی رکدےتی۔ ری راربہداھکیئ وہیت وت مہ  یھ 

ا

س

اراواوالی رکپ
 
ا ربص ےس اکم انیل اب وت ہ ر ےہ، پ  راب   ب 

ر اور اچبؤ  ی وکیئ وصرت)

س

ارے ےیل رگب 
 
 آج( ہ

 ںیہن۔

ْن شَْيءٍ  ِه مِ َّـِ اِب الل َوْ  ۚ  عَذَ ُوا ل قَال
يْنَاُكمْ  َدَ ُه َِل َّـِ َا الل ان دَ اءٌ  ۚ  هَ َسوَ

ْن  َا مِ ا لَن َا أََجِزعْنَا أَْم َصَْبْنَا مَ َيْن عَل
يٍص    ﴾٢۱﴿ ََمِ

  امتم اعمےلم اک ہلصیف۲۲
 
ا  ۔ اور )دوھکی!( ج رکدپ 

ہک اہل ےن مت  تقیقح ہی ےہ :ایگ وت اطیشن ےن اہک

  یھ ودعہ ایک اھت وپرا وہےن واال ودعہ اور ںیم ےن ےس

 اور ریما مت مت ےس ودعہ ایک اھتوت مت ےس ودعہ الخیف  ی

ہک( ںیم  رپ وکیئ زور وت اھت ںیہن، اہں )اینت پ ات ےہ

ا اور مت ےن ریمی پ ات امن یل ۔ ا  ےن ںیھمت البپ 

 ہن رکو ہکلب وخد اےنپ

 

آپ رپ  ےیل اب ےھجم المم

 رکو، ہن 

 

اد ر  وہںالمم رپ 

س

ھاارا ق

م

 

ت

اور ہن  وت ںیم 

اد ر  وہ۔ مت ےن وج ےھجم رپ 

س

( )مت یہ ریمے ق
ً
ملا
ع

ےس ا  پ ات  اہل اک رشی  انب راھک اھت ںیم وت ےلہپ یہ

 اک ااکنر رکہاک وہں ،)ہی ملظ ےہ اور( اظوملں ےک

اک ذعاب )دقمر( ےہ۔ انیقیً ےیل 

س

 دردپ

ُر إِ  َمْ َِّا قُِضَي اَْل يَْطاُن َْل قَالَ الَشِّ  َنِّ وَ
َِقِّ  عْدَ اَلْ ُكْم وَ عَدَ هَ وَ َّـِ الل

تُُكمْ  عَْدتُُكْم فَأَْخلَفْ وَ مَا كَانَ  ۚ  وَ  وَ
ُْكْم مِْن ُسلَْطاٍن إََِلِّ أَْن  َي َ عَل ِِل

ُْم ِِل  ُكْم فَاْستََجبْت تُ  فَََل  ۚ  دَعَوْ
لُوُموا أَنُْفَسُكمْ  ُوُموِِن وَ ا ۚ  تَل َا  مَ أَن

ُْم ِِبُْصرِ  ْت مَا أَن  ۚ  َيِّ خِ ِِبُْصِرِخُكْم وَ
ْن  َا أَشَْركْتُُموِن مِ إِِِنِّ كَفَْرُت ِِب

اٌب  ۚ  قَبُْل  ُْم عَذَ نَِي َِل اِْل إَِنِّ الَظِّ
ِيٌم  َل   ﴾٢٢﴿ أ

۔ اور )دوھکی!( وج ولگ اامین الےئ ےھت اور ۲۳

اےسی  اُوہنں ےن اُ  ےک انمس  اامعل ےیک ےھت وہ

 )اُںیہن پ اوغں ںیم ےل اجےئ ےئگ نج ےک ےچین ےس

َِِّذيَن آمَنُوا وَعَِملُوا  أُدِْخَل ال وَ
ْتِهَا  اٍت ََتِْري مِْن ََت َِّ َاِت َجن اَِل الَصِّ
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اداب رےنھک ےک

 

ںیہ۔ اےنپ  ےیل( رہنںی ہہب ریہ ش

 رب ےک مکح ےس وہ اُ  ںیم رہ ڑےن واےل وہں

 ےگ اُن ںیم اُن  ی داعےئ الماقت السم وہیگ۔

ِِّهمْ  َاُر َخالِِديَن فِيهَا بِإِذِْن َربِ ََْن  ۚ  اَْل
 َِّ ي  ﴾٢۳﴿ تُهُْم فِيهَا َسََلمٌ ََتِ

 ۔ )اے اخمبط!( ایک مت ےن وغر ںیہن ایک ہک۲۴

ّ   ی اثمل
ایبن  ی  اہل ےن سک رطح اےنپ الکم یط 

  ی رطح ےہ سج

 
س

 ےہ ۔ ہی ای  اےھچ پ ازیکہ درج

اخ آامس

 

( ش ر ای 
 
ن  ی ڑج وبضمط ےہ اور سج  ی )ہ

 ںیم یلیھپ وہیئ ےہ۔ 

 َِّ يَْف َضَرَب الل َْم تََر كَ ـُه مَثًََل أَل
ِّبٍَة  ِّبَةً كََشَجَرةٍ َطيِ َِمةً َطيِ كَل
َماءِ  فَْرُعهَا ِِف الَسِّ َا ثَابٌِت وَ  أَْصلُه

﴿٢٤﴾ 

 اےنپ رب ےک مکح ےس۲۵

 
 

ر وق
 
( ہ

 
س

 ۔ وہ )درج

 ایلعٰ اانپ لھپ داتی یہ راتہ ےہ۔ اہل ولوگں ےک ےیل

اہک وہ تحیصن

 

ا ےہ پ

 

 درےج  ی اثمںیل ایبن رکپ

 احلص رکںی۔

ْؤِت أُكُ  َا كَُلِّ ِحنٍي بِإِذِْن َربِِّهَاتُ  ۚ  لَه
َِّاِس  ِلن َمْثَالَ ل َِّـُه اَْل يَْضِرُب الل وَ

ُرونَ  كَِّ ْم يَتَذَ َِّهُ َل   ﴾٢٥﴿ لَع

۲۶ 

 
س

ے درج
ُ
ر  اُ  ب 

 

اپ اک الکم  ی احل

س

پ ۔ اور 

وھکالھک ےہ ) ی رطح ےہ وج زنیم ےک اورپ یہ ےس 

 وکیئ ا  ےیل آاسین ےس( ااھکڑ اکنیھپ اجےئ اور ےسج

 م احلص ہن وہ۔  یھ ااکحتس

َِمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرةٍ  مَثَُل كَل وَ
ِق اَْلَْرِض  ْن فَوْ َِّْت مِ تُث َخبِيثٍَة اْج

ْن قََرارٍ  َا مِ  ﴾٢٦﴿ مَا َِل

مئ ۔ وج ولگ اامین الےکچ ںیہ اُںیہن اہل ا  اق۲۷

 رےنہ وایل پ ات ےک ذرہعی ا  داینوی زدنیگ ںیم

رت ںیم  یھ )ےشخب

س

 اگ(،  یھ ابثت اتشخب ےہ اور آخ

ا ےہ ،اور اہل اینپ اشنم

 

ء ےک اہل اظوملں وک الہک رکپ

ا ےہ۔

 

 اطمقب رکپ

ِل  ْقَوْ َِِّذيَن آمَنُوا بِال ُه ال َّـِ ُِّت الل ِ ُثَب ي
ِِف  َا وَ ْي ن َاةِ الُدِّ َي َِّابِِت ِِف اَلْ الث

نِيَ  ۚ  اْْلِخَرةِ  اِْل ُه الَظِّ َّـِ يُِضُلِّ الل  ۚ  وَ
ََشاءُ  ُه مَا ي َّـِ يَفْعَُل الل  ﴾٢٧﴿ وَ
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ں ےن ۔ ایک مت ےن اُن ولوگں وک ںیہن داھکی وہنج۲۸

ادقری  ی وہج ےس اہل  ی تمعن وک اےنپ ےس

س

 دور پ

ا اور اینپ وقم وک ابتیہ ےک رھگ ںیم اج ارا۔ رکدپ 

 

پ  اُ

لُوا نِعَْمَت  َِِّذيَن بَدَِّ َْم تََر إََِل ال أَل
هُْم دَاَر  مَ ُِّوا قَوْ أََحل ًرا وَ ِه ُكفْ َّـِ الل

َوَارِ    ﴾٢٨﴿ الْب
ےن منہج ںیم ،وہ ا  ںیم اجںیئ ےگ اور وہ رہھٹ۔ ۲۹

ری ہگج ےہ۔    ی تہب یہ ب 

َا ََن َم يَْصلَوْ َِّ ْقََرارُ  ۚ  َجهَن ئَْس ال بِ  وَ
﴿٢٩﴾ 

ا )ولوگ۳۰

 

ں وک( ۔ اُوہنں ےن اہل ےک رسمہ انبےئ پ

کااںیئ۔ہہک

 

 ھت
ت

: اعریض ےئجید اُ  ےک راےتس ےس 

ر اکر ںیھمت آگ یہ  ی رطف اج

س

ا افدئہ ااھٹ ول، آخ

س

پ

 اگ۔ وہ

ُِّوا عَْن  ادًا لِيُِضل ْدَ ِه أَن َّـِ ِل َجعَلُوا ل وَ
يلِهِ  َِّعُوا فَإَِنِّ مَِصْيَُكمْ  ۚ  َسبِ َت  قُْل ََت

َِّارِ   ﴾۳٠﴿ إََِل الن

ہہک  ۔ ریمے اُن دنبوں ےس وج اامین الےکچ ںیہ۳۱

: وہ اُ  دن ےک آےن ےس ےلہپ سج ےئجید

ی ںیم)اجنت ےک ےیل ( ہن نیل دنی وہاگ اور ہن رہگ

ور وجھچک یہ اکم آےئ یگ(، امنز اقمئ رکںی ا)دویتس 

رچ

س

ر خ
 
ا ےہ ا  ںیم وپدیشہ اور اظہ  مہ ےن اُںیہن دپ 

 ایک رکںی۔

َِِّذيَن آمَنُوا يُقِيُموا  َي ال ْل لِعِبَادِ قُ
َاُهْم  َِّا َرزَقْن ُقوا ِم يُنْفِ ََلةَ وَ الَصِّ
 َ ِْت يَةً مِْن قَبِْل أَْن يَأ عَََلنِ ا وَ ِسًرِّ

َيٌْع فِي ٌم ََل ب ََل ِخََللٌ يَوْ  ﴾۳۱﴿ ِه وَ

ا ۔ اہل یہ ےہ سج ےن آامسونں اور زنیم وک دیپ۳۲

ا رھپ اُ  ےک راسپ  ذرہعی  ایک ےہ اور پ ادل ےس پ این ب 

ھااری رزق راسین ےک ےیل )رطح رطح ےک( 

م

 

ت

 ںیم

 

دم

س

ھااری ا

م

 

ت

 لھپ دیپا ےیک اور ایتشکں 

َماوَاِت  َِِّذي َخلََق الَسِّ ُه ال َّـِ الل
َماءِ مَاءً  َن الَسِّ لَ مِ أَنْزَ اَْلَْرَض وَ وَ
َمَراِت ِرزْقًا  َِّ فَأَْخَرَج بِِه مَِن الث

َر لَُكُم الُْفلَْك  ۚ  لَُكمْ  َخِّ َس وَ
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 اور اگلںیئ ہک وہ دنمسر ںیم اُ  ےک مکح ےس ںیلچ

ھااری 

م

 

ت

ا  یھ   رپ اگلےئ، درپ 

 

دم

س

 ا

ِرهِ  َْحِر بِأَمْ ِتَْجِرَي ِِف الْب َخِّ  ۚ  ل َس َر وَ
َارَ    ﴾۳٢﴿ لَُكُم اَْلََْن

 اور وسرج اور اچدن وج ای  اقونن ےک اطمقب۔ ۳۳

 رپ اگلےئ اور رات 

 

دم

س

ھااری ا

م

 

ت

لچ رےہ ںیہ 

ا۔  یھ  اور دن وک   رپ اگلپ 

 

دم

س

ھااری ا

م

 

ت

 

ْقََمَر  ال ْمَس وَ َر لَُكُم الَشِّ َخِّ َس وَ
َِّيَْل  ۚ  دَائِبنَْيِ  َر لَُكُم الل َسَخِّ وَ
هَارَ  َِّ الن  ﴾۳۳﴿ وَ

اقتےض  ۔ اور وج ھچک  یھ مت ےن )اینپ رطفت ےک۳۴

 اور تحل اینپ تمکح)ےس( اُ  ےس اماگن اُ  ےن 

ا۔ ارگ اہل ےک ااسحن ےننگ وگل ں دپ 
 
می

 

ت

 وت اُن اک ےس( 

 ہی ےہ (ںیہن رکوکس ےگ، تقیقحور دحتسبامشر )ا

ادقردان ےہ۔

س

ان تہب اظمل اور پ

س

 ہک ان

ْتُُموهُ  ْن كُِلِّ مَا َسأَل إِ  ۚ  وَآتَاُكْم مِ ْن وَ
َِّـهِ  وا نِعَْمَت الل ُدِّ ا تَعُ إَِنِّ  ۚ  ََل َُتُْصوهَ

ارٌ  ََظلُوٌم كَفَِّ نَْساَن ل   ﴾۳٤﴿ اْْلِ

رامیہؑ ےن اہک۳۵   اب 
 
 اک وصتر رکو( ج

 
 

 ۔ )اُ  وق

(وک (رہش )ہکمّاھت ریمے رب ! ا  )وہویناےل 

  ےس ۔ اور ےھجم اور ریمی اوالد وک ارپُانم انبویئ

 

 

ُ

 
 ںیگل۔  ں  ی رپشتس رکےناچبویئ ہک مہ ب

ْرَ  إِذْ قَالَ إِب ا وَ ذَ اِهيُم َرِبِّ اْجعَْل هَٰ
ُدَ  َِّ أَْن نَعْب بَِِن ِِْن وَ نُب اْج َدَ آمِنًا وَ الْبَل

َْصنَامَ   ﴾۳٥﴿ اَْل

 ۔ ریمے رب! اُوہنں ےن وت تہب ےس ولوگں۳۶

ا ےہ )اور وہ اُن  ی و ہج ےس وک رمگایہ ںیم التبم رکدپ 

 )اور کٹھب ےئگ ںیہ( وس سج ےن ریمی ریپوی  ی

ا ےہ  ھجم ےس قلرشک ےس بنتجم راہ( وہ وت

 

 رھک

رامین  ی 

س

اق

س

ک ںیم سنھ اور رش)اور سج ےن ریمی پ

:( آپ ںیم وت رصف یہی ہہک اتکس وہں ہک )وت(ایگ 

َن  َُنِّ أَْضلَلَْن كَثِْيًا مِ َرِبِّ إََِنِّ
اِس  َِّ ِّي ۚ  الن َُِّه مِنِ  ۚ  فََمْن تَبِعَِِن فَإِن
مَْن  ََِّك غَُفوٌر َرِحيٌم  وَ ِن  عََصاِِن فَإ

﴿۳٦﴾ 
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 تہب یہ افحتظ رکویناےل، پ ارپ ار رمح رکےن

 واےل ںیہ۔

ارے رب! ںیم ےن اینپ ھچک اوالد آےکپ۳۷
 
 ۔ ہ

 ا  رتحمم رھگ ےک پ ا  ا  ےب آب و ایگہ وادی

اہک وہ 

 

ارے رب پ
 
)۔ہکم( ںیم الاسبیئ ےہ۔ ہ

ہک  )آیکپ( ابعدت اجبالںیئ، وس آپ ااسی رک ںی

ولوگں ےک دل ان  ی رطف املئ وہاجںیئ اور 

اہک وہ رکشاُںیہن ولھپ

 

رامںیئ پ

س

 رکےت ں اک رزق اطع ق

 رںیہ۔

ادٍ  َِِِّت بِوَ ي ِرِّ َِّنَا إِِِنِّ أَْسكَنُْت مِْن ذُ َرب
ِم  َُحَرِّ غَْْيِ ذِي زَْرٍع ِعنْدَ بَيْتَِك اْْل
ََلةَ فَاْجعَْل  نَا لِيُقِيُموا الَصِّ َِّ َرب
ِْهْم  َي اِس َِتِْوي إِل َِّ ةً مَِن الن ْئِدَ أَف

َِّمَ  ْم مَِن الث قْهُ ْم وَاْرزُ َِّهُ َل َراِت لَع
  ﴾۳٧﴿ يَْشُكُرونَ 

ارے رب! وج ھچک مہ اپھچےت ںیہ اور وج۳۸
 
 ۔ ہ

ر رکےت 
 
ہل ےس وکیئ آپ اجےتن ںیہ، اںیہ ھچک اظہ

ن  یھ زیچ ہن زنیم ںیم یپھچ ریتہ ےہ اورہن آامس

 ںیم۔

مَا  ْفِي وَ ْلَُم مَا َُن ََِّك تَع َِّنَا إِن َرب
ْلُِن  َِّ  ۚ  نُع ََل الل ٰ عَ ََْف مَا ََي ْيءٍ ـِه مِْن وَ  شَ

َماءِ  ََل ِِف الَسِّ  ﴾۳٨﴿ ِِف اَْلَْرِض وَ

ر رطح  ی رعتفی اک اہل یہ قحتسم ےہ۳۹
 
سج  ۔ ہ

ؑ اور ا راھےپ ےک پ اووجد اامسلیع 

 

ٰقؑ )دو ےن ےھجم ب 

ج
س

رزدن( اطع 

س

رامےئق

س

 ب آپ داع۔ ریمے رق

س
س

 ےک ن

 (واےل ںیہ۔ )اور وبقل رکےن

َب ِِل  هَ َِِّذي وَ ِه ال َّـِ ِل َْمُد ل ََل اَلْ عَ
إِْسَحاَق  يَل وَ إَِنِّ  ۚ  الِْكَْبِ إِْسَاِع

عَاءِ  يُع الُدِّ ِم ََس  ﴾۳٩﴿ َرِبِّ ل

۔ ریمے رب! ےھجم اور ریمی اوالد وک ابعدت ۴۰

رامںیئ

س

ارے رب! )مہ رپ لضف ق
 
( زگار انبںیئ۔ ہ

رامںیل۔

س

 اور ریمی داع وبقل ق

ْن  مِ ََلةِ وَ ِِْن ُمقِيَم الَصِّ َرِبِّ اْجعَل
َِِِّت  ي ِرِّ َِّ  ۚ  ذُ عَاءِ َرب َِّْل دُ تَقَب   ﴾٤٠﴿ نَا وَ
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ارے رب! سج دن )اامعل اک( اسحب ایل ۴۱
 
۔ ہ

ں اجےئ اگ ریمی ، ریمے وادلنی  ی اور امتم ومونم

ا۔ 

س

رامپ

س

  ی افحتظ ق

َيِّ  الِدَ لِوَ ْر ِِل وَ َِّنَا اغْفِ َرب
وُم  َم يَقُ ُْمْؤمِنِنَي يَوْ لِل وَ

َِساُب   ﴾٤۱﴿ اَلْ
 ھچک ۔ )اے اخمبط! ہکم ےک( ہی اظمل وج۴۲

رزگ اغلف ہن ھجمس
 
۔ وہ رکرےہ ںیہ ا  ےس اہل وک ہ

 تلہم دے راہ ےہ 

 

 ی

 
 

اُںیہن رصف اُیس وق

  )دتشہ ےس ایکن
 
 رہ آںیھک یٹھپ  ی یٹھپ (ج

 اجںیئ یگ۔ 

ا  َمِّ َه غَافًَِل عَ َّـِ َْسَبَِّ الل ََل ََت وَ
ُونَ  اِْل َْمُل الَظِّ ُرُهْم  ۚ  يَع ِخِّ َا يُؤَ إََِنِّ

ٍم تَْشَخُص فِيِه  ِيَوْ َبَْصارُ ل  اَْل
﴿٤٢﴾ 

 ۔ وہ اےنپ رس ااھٹےئ وہےئ ریحان رساہمیس۴۳

 ےگ اھبےگ اجرےہ وہں ےگ، وہ آھکن ہن کپھج ںیکس

رأت ےس( اخیل وہں 
 
اور اُن ےک دل )لقع و خ

 ےگ۔ 

ْم ََل  ُمهِْطعِنَي ُمقْنِعِي ُرءُوِسهِ
ْم َطْرفُهُمْ  ْهِ َي تَُدِّ إِل ُْم  ۚ  يَْر ُِت ْئِدَ أَف وَ

وَاءٌ    ﴾٤۳﴿ هَ

 رکدو اور مت ولوگں وکاُ  دن ےک قلعتم ہبنتم۔ ۴۴

  ان رپ وہ ذعاب آےئ اگ 
 
ا سج اک اُںیہن)ج  ودعہ دپ 

  ولوگں ےن ملظ ایک ےہ وہ ںیہکاجراہ ےہ( اور نج

  ی ںیمہ  :ےگ

 
 

ارے رب! وھتڑے ےس وق
 
ہ

اور  تلہم دے دںی مہ آیکپ دوعت وبقل رکںی ےگ

روسولں  ی ریپوی رکںی ےگ۔ )اںیہن وجاب 

ےلہپ) رشارت،  (اگ( ایک مت ےن )اب ےسدپ ااجےئ 

يِهُم  ْتِ َم يَأ اَس يَوْ َِّ ِْذِر الن أَن وَ
َِِّذيَن َظلَُموا  وُل ال اُب فَيَقُ الْعَذَ
ٰ أََجٍل قَِريٍب َُنِْب  ْرنَا إََِل َِّنَا أَِخِّ  َرب

ُسَل  َِّبِِع الُرِّ َت ن َْم  ۚ  دَعْوَتََك وَ ل أَوَ
تَُكونُوا أَقَْسْمتُْم مِْن قَبُْل مَا 

اٍل   ﴾٤٤﴿ لَُكْم مِْن زَوَ
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 اور ربکت ےس تہب (ںیمسق اھک اھک رک

 
 

 ںیہن اہک امحق

 ؛( اھت ہک مہ رپ یسک رطح اک زوال ںیہن )آےئ اگ

 ےتسب ۔ احالہک مت اُ یہ ولوگں  ی ویتسبں ںیم۴۵

 اور مت رپ ےھت وہنجں ےن اینپ اجونں رپ ملظ ایک اھت

 ایک ایھچ رطح لھک ہاک اھت ہک مہ ےن اُن ےک اسھت

ھاارے ےیلولسک 

م

 

ت

 وھکل ایک اھت اور مہ امتم پ اںیت 

 رک ایبن رکےکچ ےھت۔ 

َِِّذيَن  َساِكِن ال نْتُْم ِِف مَ وََسكَ
َ لَُكْم  نََيِّ تَب ْم وَ َسهُ َظلَُموا أَنُْف
َا لَُكُم  َضَربْن ْم وَ َا بِهِ يَْف فَعَلْن كَ

َمْثَالَ   ﴾٤٥﴿ اَْل

 دتریب ۔ اُوہنں ےن اینپ دتریب رکدیھکی اور اُن  ی۴۶

 اجںیئ  رگ ایسی

 

ر یھت ہک اُ  ےس اہپڑ  یھ ب
 
 اُن  ی ہ

 دے دتریب اہل ےک ارایتر ںیم ےہ )ہک وپری وہےن

ااکم رکدے(۔

س

ا پ  پ 

ِه  َّـِ ِعنْدَ الل َرُهْم وَ قَدْ مَكَُروا مَكْ وَ
ُرُهْم  إِْن كَاَن مَكْ ُرُهْم وَ مَكْ

َالُ  ِب ِتَُزولَ مِنُْه اْلْ   ﴾٤٦﴿ ل

روسولں  ۔ سپ )اے اخمبط!( مت اہل وک اےنپ۴۷

۔ ےس اےنپ ودعہ  ی الخف ورزی رکےن واال ہن وھجمس

رامئ  ی(انیقیً اہل 
 
زسا دےنی  س  رپ اغل  ےہ ، )خ

 واال ےہ۔ 

عِْدهِ  َِف وَ ْل هَ ُُم َّـِ َْسَبَِّ الل فَََل ََت
ِقَامٍ  ۚ  ُرُسلَهُ  و انْت هَ عَِزيٌز ذُ َّـِ  إَِنِّ الل

﴿٤٧﴾ 

۔ )اُ  دن اک وصتررکو( سج دن ہی زنیم ۴۸

ن زنیم ےس دبل دی اجےئ یگ اور ہی آامسدورسی 

  یھ )دبتلی وہاجےئ اگ( اور ہی س  ولگ اہل ےک

، اسےنم ےب اقنب ڑھکے وہں ےگ وج االیک ےہ

 س  رپ اغل  ےہ۔ 

َ اَْلَْرِض  ْْي ُل اَْلَْرُض غَ َم تُبَدَِّ يَوْ
اُت  َماوَ الَسِّ ِه  ۚ  وَ َّـِ ِل وا ل بََرزُ وَ

ارِ  ْقَهَِّ ْوَاِحِد ال  ﴾٤٨﴿ ال
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 اُ  دن اُن رجمومں وک دوھکی ےگ ہک۔ اورمت ۴۹

 زریجنوں ںیم ڑکجے وہےئ وہں ےگ۔ 

نِنَي  ئٍِذ ُمقََرِّ مَ ُْجِرمِنَي يَوْ تََرٰى اْْل وَ
  ﴾٤٩﴿ ِِف اَْلَْصفَادِ 

اروکل )اور دوھںیئ  ی ایس۵۰

 

یہ ( ۔ اُن ےک رکےت پ

ےک وہں ےگ اور آگ ان ےک رہچوں رپ اھچےئ 

 اجریہ وہیگ۔

ْن قَِطرَ  ْم مِ يلُهُ ََْشٰ َسَرابِ تَغ اٍن وَ
ارُ  َِّ هُُم الن  ﴾٥٠﴿ ُوُجوهَ

ر سفنتم وک اُ ۵۱
 
اا ہل ہ

 

ےک  ۔ )ہی ا  ےیل وہاگ( پ

ب  ےنی واال دل اسحانیقیً ےیک اک دبہل دے۔ اہل 

 ےہ۔

ُه كَُلِّ نَفٍْس مَا  َّـِ ِيَْجِزَي الل ل
َسبَْت  َِساِب  ۚ  كَ هَ َسِريُع اَلْ َّـِ  إَِنِّ الل

﴿٥۱﴾ 
رآن۵۲

 

اوندیجم ۔ ہی )ق

س

ےیل ای   ں ےک( س  ان

ےہ اور  اغیپم ےہ وج اُن  ی رضورپ ات ےک ےیل اکیف

ا اُںیہن ا  ےک ذرےعی

 

 )ا  اک ہی  یھ دصقم ےہ( پ

ا اُںیہن ولعمم وہاجےئ ہک

 

پ  وہ ہبنتم ایک اجےئ اور 

ا 

 

ر( رصف ای  یہ وبعمُد ےہ اور پ

 

رب داےئ ب 

س

)ا

 پ ازیکہ لقع واےل تحیصن احلص رکںی۔ 

اِس وَ  َِّ ِلن ا بَََلغٌ ل ذَ ِيُنَْذُروا بِِه هَٰ ل
اِحٌد  ٌَٰه وَ َا ُهوَ إِل ِيَعْلَُموا أَََنِّ ل وَ

َلْبَاِب  ُو اَْل َر أُول كَِّ ِيَذَِّ ل  ﴾٥٢﴿ وَ



ئُ                      45 ِّ (۱۳) َوَما أُبَر    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ٓرٰ ۔ ۱ ( ال  اکلم اتکب ہی ای   ) ۔ںیم اہل داتھ وہں، 

( وھکل رک ایبن رکدےنی واےل  اور )اےنپ اطمل 

ر  اور وخد واحض ُ
رآن  ی آپ ات ںیہب 

 

 ۔تمظع ق

 ٓ قُْرآٍن  ۚ  رٰ ال تِلَْك آيَاُت الِْكتَاِب وَ
 ﴾۱﴿ ُمبِنيٍ 

  

 

يم   ح  ن  الرَّ ْحَمَٰ ه  الرَّ  ب ْسم  اللّـَ

ام رکیل وج ےب دح رتمح واال، پ ارپ ار رمح رکےن واال ےہ

س

 اہل اک پ

ا 

 

(وہں/رکیت )ںیم وسرۃ ارجحل ڑانھ رشوع رکپ  

 


